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 ورمع ىلأ نع همع نع نمحرلا دبع . نربخأ لاق دي رد نب ركب وبأ انثدح ( ىلاقلا
 لاقف مالغأب اهفص تاقق ازنع دشني مرج نم امالغ نوهلاب تيأر لاق ءالعلا نبا
 نيدخللا ءادحص هسدلا ءونقو هسهدلا ةرثع نيبام ةربدم ءارعش ةلبقم ءارسح

 لام لامثو لابع مأ الاي ةيسنلق اونت اهتز ناك ني روصلا ءاقشف نينذالا ءالطخ

 ةربغ ةرثعلاو اهرعش رسحمنا دق مدقملا رعش ث ةليلق اهما ىنمي ةلبقم ءارسخ هلوق

 ؛ةلمرنوك نا غابي ال نبل لك وهو لمرلا نمساهدلا نواكن ول ةسهدلاوةردك

 ءاححسو داوس اهواعي ةرمح ةسدلاو ةرهخا ةدش ءونقلاو نيط الو بارتب سبلو

 ةدعام ةرشننم ءاقشفو امهنب رطضم نينذالا ةليوط ءالطخو امهتنسح نيدخلاا

 اتباؤذ ناوتالاو زنعلا ىحل نيب ام ناتقلعتملا ناتينلا ناتمتزلاو نانرقلا ناروصلاو
 ن دمحأ انثدح هيوطنن هللا دبع وبأ انندح ( ىلاقلا لاقو ) ونت اهتدحاو را
 تااقف 8 كيرلا ا برعلا نم ارم ليق لاق ىلا عالا نبا نغ ىحي

 تلاق هرحلا ةاتئلا مارك ١ اهلهأ اهمركي ىتلا هرقلا تحن روبصلا هّردلا ةعبرسلا
 موعزلا مومحلا 0 يه أمو لبق اهنم 1 اهريغو هذع ةقانلا تمعن ىرخالا

 الكلا ذخأت نا اهتعرسو اهّرم ابمنمي ال ىأ موساو ىعرب يتلا موميدلل عوطقلا
 موق راغأ (لاق دانسالا اذه.و ) ةرب زغلا موملاو يش الدلا موهورلاو أهمب

 ىلا لجعتف مزهمف لجر مهم تافأو رفن ةدع مهم لتقف برعلا نم موق يلع
 اهابأ نكنم ةدحاو لك فصتل لاقف نبئابآ نع نلأسي ةوسن ثالث هيقلف يحلا

 اهايثنأ قطمت ءاقنالا ةلي وط ءاقم ءاقش ىلع يبأ ناك نهادحا تلاقف ناك ام ىلع

 ليوط ىلع ىلأ ناك يرخالا تلاق كوبأ ان لاقف قرملاب خيشلا قطمت قرعلاب |
 ىلع ىلأ ناك ىرخالا تلاق كوبأ ان لاق اهرطش اهيداه اهرسأ ديدش اهربظ

 ام رمالا اوباصأ لفلا فرصنا املذ كوبأ ل_:ق لاق حوقللا نبل اهبوري حونا ةزك
 قّوذتلا قطقلاو خم هيف مظع لك وهو يت عمج ءاقنالاو ةليوط ءاقم ءاقش رك ذ

  “51١ين رهزأ' (



 ا ا ف
 ليها نم ةئام اف ليق لاجرلا ىنمو لامو لامج خب تلاق لبالا نم ةئام اذ ليق:

 ليالا ةب زاع تلاق رجلا نم ةئام اف ليق دجوب الو هدنع تناك نم ىغظ تلاق

 . هتاسرأ ناو”ىلداهريع تطبر نا زنجيف فوصالو بلتحيف نبل ال اجلا ئزخو

 .لاقعديالوال تلاق عذجلا حقلي له هتنبال سا لاق ديز ىلأ رداون (ىفو) ”ىلو
 مل تااق عابرلا حقلي, لبف لاق 'يعب ىأ ”ىنا هحاقلاو معن تلاق ىنثلا حقلي لبف

 لزابلا حقاي لبف لاق سيبق وهو من تلق سيدسلا حقلي ليف لاق عارذ بحرب
 هرداون ىف ىلا ىعالا نبا ( لاق ) كرحت هلاك طقاس ىأ مزار وهو معن تلاق.
 نبا ( لاق ) داع موق اياقب نم قيلاعلا نء اهنا لاقيو فسخاو سهلا ةنبا لاقي.
 ةرفص اههجوىف ةيبارعا ميلا مأ مم تيأر لاق منا بأ ريش هدرا مف كحد
 صارف نم تك ا ترضخ 250 ىو تنك تلاق كلام تاقف:

 ىأ تاليعزخ تاذل كنا تلاقو ميدل مأ كفوف لاق هحللز ىنترتعاذ هعله

 ةصي رف عمج صارفلاو صخرلا محللا ةبزيللاو كدولا يعتشت ىأ ةكدب اهوق وم
 تددعاآم زنعلا لقدر ونأ لاق ةرهجلا ( ققو) قانعلا ةملحلاو نيفتكلا مل ىمو
 تلاق ءاتثلل تددغاام نأبضلل ليقو يوهج تس الاو يولأ ٍبنذلا تلاق ءاتشلل
 تددعاام راحل ل يقوالام لثم ىرت نلوالاقت انثك تلحأو الاخر دلوأو الافججا
 ل قام 0و ) ةفوكتملا يملا زولك ابنذؤ“ءالضلاك ةهبج ؛لاق ءاتشلل
 رجحلاك ةببجو ررظلاك ار فاح لاقف ءاتشلل تددعاام راخلل ليق لوقت برعلا

 دنع ضبرأو ىنذ ىولأ لاقف ءاتشلل تددعاام باكلل لبقو ةراجحلا ررظلا
 ١ قاقر داجللاو قاقد ملثعلا تلاقف ءاتشلل تددنغا ام ىزعملل ليقو لهأ باب

 2! ١ نمحرلا دبع اةربخأ ديرد نبا (لاقو ) ىوأملا نئاف ئوأ تنذو يوهج تكناو

 ١ برش امف حنحتتي الو نبل ةبلع برشب نا ايارعا لجر رطاخ لاق همع نع
 ١ لاقو ) حافأ الف حنخنت نم لاقق تحنحنت لاقف حلما شبك لاقف هدب اهضعب
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 طنا سس 3

 تك رت ءابنلا رش لب تلاق يش ءاننلا نم تكرمتم لاق رع تي
 ىنثدحو 4 لاق ) ظاظملا ةريثكلا ضايحلا ءاريملاو ضارمملا ءاديوسلا

 الامتو ءانغلاب دعقت ىتلا تلاق دوسأ ءاسنلا ىأ سهلا ةنبال ليق لاق ىنالكلا
 تربغأ تشم اذا يتلا تلاق لسفأ ءاسنلا ىأف ليق ءاقسلا ىف ام قذمتو ءانالا

 ىأف لبق ةيراج اهنطب ىف ةيراج اهعبنت ةيراج ةكروتم ترصرص تقطن اذاو
 .ناماغلا ىأف لبق قمحأ عاق ىذلا قنعالا'قوبمالا كلاب لضفأ ناماغلا

 عبطي ىذلا ءاسنلا ربيغالا ةيواملا ميظعلا دضعلا ريصقلا صقي 'والا تلاق لسفأ

 رابتلا :تراثأ تربغأو ةراثملا ظاطملاو ءارمسلا ءاكضملا هي سنن

 قنعلا ليوطلا قنعالاو قاسلا ليوطلا قوسالاو اهنوص تدحأ ترصرصو
 يوحن ام ةيواحلاو هردص نم هسأر وندي يذلا وهو صقوا ريغصت صقيوالاو
 نا دارأو سحللا تنب وبأ لاق ىلارعالا نبا رداون ( ىفو ) رادتسا ىأ نطبلا نم

 تكلادفصأ م هرتشا هتبإ دنع كلام هيرتشأ فك ىلع اوريخججأ هلبالالخ ل

 مزحأ بق بقرا نينيعلا رئاغ نيدحلاا ججسأ نييحللا مجلم هرتشا تلاق هيفص لاق

 مزحالاو قنعلا ظيلغلا بقرالا مترج عبطأ ناو مشغ يصع نا م رك أ ىلعأ

 نضخناو فسحللاو سحلاا هبال ا ةدش عم مازجلا عضوم ظيلغلا

 ءاخبن هي واف ءاخبن يف هيراس رثا ىف هيداغ تلاق ءىش نسحا ام لاقي كلذ لك

 ىخافنلا ماو ةراجح الو لمر اهبف سيل ةيبار ىأ ءاخفن اضيأ اولاقو ةعفترم ضرأ

 تضخم تبأ اي اههبال ةيدايالا طي رقنب رباج نب سما تنب دنه تلاق ( اهبفو )
 ”جافتو يشمتو جال فرطلاو جار الصلا تلاق كملع امو لاق اهيبال ةقانل ةينالفلا

 نيب ام دعابت جافتو فرطلا ةعرس يف جلب جالو ترب جار ةينب اي تضخما لاق

 نم رقتلا فشي ليوم تلاق زعملا نم ةئامام سما ةنبال لبق 4 اهيفو ف اهيلجر
 اهب يمال ةيرق تلاق ناضلا نم ةئام اف ليق زجاعلا ةفرحو فيعضلا لام هئارو



 ةعس م ام م ع ف ع ا م ال توماب ال نس وص صسخصم يع مام م م م ماع مم م م م م عم ل مر ل ل م م م م ل ل امال ا ا سسسل ل م م سمس

 :حلصي الو حلصيو فاضي الو فيضيو لأسي الو لئسي ىذلا تلاق مهم .أ لاق

 .ينوكردألوقي ىذلا طب وس هعم يذلا طيطنلا طيطثلا تلاق رش لاجرلا يأف لاق
 ىتلا تلاق ريخ ءاسنلا يأف 4 لاق )ل ىلتاق وه وأ هلتاق ىناذ نالذ ىنب دبع نم

 |( 2 للق مالغ اهءارو ىثميو امالغ ابكرو يلع لمحو ًامالغ دوقت مالغ اهنطب ىف
 " :كتأأرأ لاق لحفلا ةاحارلا لحيرلا لحبسلا لحفلا تلاق ريخ لالا ىأف

 ينو هبارضو برضي تلاق ”ىنلا كتنبأرأ لاق عدي الو برضي ال تلاق عذجلا
 ةيحل ال ىذلا ظيطثلا ( ديبعوبأ لاق ) سدملا كلذ تلاق سدسلا كتبأرأ لاق

 ةفرعم ريغ نعباوصلاو أطخلاب ىنأي مالكلا ريثكلا وهو نايرذهلا طيطنلاو هل

 ىبجحب نب دمحأ ىنثدح ركب وبأ 4 لو ل لل ريثكلا ليخبلا لحبراو لحبسلاو
 لهأ نم لجر نع ىرفعجلا معاوبب ن  دواد انثدح بيبش نب هللا ديبع انثدح

 حمسلاب يجنلا لبسلا تلاق كيلا بحأ لاجرلا يأ سهلا ةنبال ليق لاق ةيدابلا

 ١ ١ نملضفأ لاجرلا نم دحأ يتب لهف ليق ببهملا ديسلا بيرالا بدنلا بيسحلا
 | 7 الو فيخي ىذلا فالنملا ديفملا فايعلا فنالا فابنملا فيهالا من كاق اذه

 فيعضلا مكوسلا لكولا موثونلا هروالا تلاق كيلا ضغبأ لاجرلا ىأف ليق فاخي

 عازعلا 0 معن تلق اذه نم يشد يتب لبف لبق مولملا ملل موزيلا

 ءاضيلا تلاق كيلا حا اسنلا ىأف اولاق عاطب الو باهي الىذلا عاضملا عاضلا

 ا د رد نا لاق ) تقطن اهتكسأ ناو:تتكس اهنقطنتسا نا يتلا ةرطعلأ

 تلاق كبض ام سها ةنبال لبق لاق ىع ىنربخأ لاق نمحرلا دبع انربخأ ( هيلامأ

 ةردج حرييال ىأ روعأ اطوق هر مم قاد لباح حاس نينع روعأ يبض

 حرسلاو ءال الارث وهو ةلبملا لك أيىذلا لباحلاوةاحسلا لك أي يذلا ىحاسلاو

 ( يف اهريشنسي سهلا ةنبا لجر يتأ يريبذلا لدهب لاق بلعث يلامأ (يفو )
 | 2تيوأ دج تيب ىف هميسو ءاضيب وأ هميسج ءاكمر رظنا تلاقف اهجوزمي ةأرما



0 

 م
 و

 1 ا سيتم .ةققرح

 'نلاخي دوس طقن اهيف ىتلا ةدارجلا ةنافيخلاو ةعب رسم جولزو فيس هناك فيسمو

 طفلا ابن ريظ اذا ةدازملا:نالابتعزتلل ةنامح سوئللا لبق امكان 10

 ودعلا ىف ةغلاملا جامهالاو رابغلا وهو جهرلا ةريثك جوهرو اهناريطل عرممأ ناك

 'لفاحملا مغالملاو لاكش ىلوكشموةلابح يفلوبحو هع انتو قربلاةرثك جاعترالاو

 لعجي ىأ ضرالا دخي دخمو مازملا عضوم مزحلاو ظيلغ لبعو لصافملا مقاعملاو
 جسنم كراملاو مفتر مفينمو رجحلاب رجحلا مجرب مجرمواقوقش ىأ ديداخأ اههف

 رعشلا ليلفلاو لوتفم لودحيو كبنس اهدحاو رفاوملا فارطأ كبانسلاو سرفلا
 بيبسلاو داح توص لكو ديدحلا توصةلصلصلاو فطعملا نيللا جوعملاو عمتجما
 هب وتسردنباو نسحلا وبأ انثدح هيلامأ ىف ىلاقلا (لاقو) باس ىفاضو ةيصانلا رعش

 تمدق لاقينامئءلا دلاخ نب رمع انربخأ لاق يرمعملا انثدحلاق ىركسلا انثدح الاق
 ةليلعاهما اولاقف اهنع ديبع نأ لأسف انعتساغف منيل مأ ىنكتر قنم ىنب نم زوجع

 انلوف اول تلاقو انل تنذأف اهملع انذات ءاف اهانتخل لاق اهمئأن نأ ك4 لبف لاق

 تلاق كنيدج فيكم ملا مأ اي تلقف اهيلع اهنحرط دقو مادهأو دج اهيلع اذاف

 تلكأف ةبدأم تدبشف ةكدلاب ىمحو تنك تلاق كتلعتنناك امو انلق ةيفاع ىف انأ

 نيلؤقت ءىش كيس ممل مأ اياه انلقق ةلطز ىنترتنعاف ةماه .فيفص نم ةبجبج
 4 لاق آل حيصقلا ىبرعلا مالكلا الا متلك ام نامالك سائل وأ تلاقف

 رمع انثدح راكي نب ريبزلا انثدح رهزالا ىبأ نن دمحم ركب وبأ انثدحو ىلاقلا '
 ريخ لاملا ىأ اهوبأ سملا ةنبال لاق لاق ىثيوفلا مث ىدعسلا ميهاربا نبا
 نأضلا تلاق ءيش ىأو لاق لحلا يف تامعطملا لحولا يف تاخسارلا لخنلا تلاق

 الام ابلثم يرأ الو الافج اهزجيو الالع اهبلحيو الاخر اهجتنت اهل ءابو ال ةيرقو
 4 لاق إ» ءاسنلا روبمو ءامدلا ءاقراو لاجرلا باكرأ يه تلاق لبالاف لأق
 اهئرط وأ دالبلا عالت ريخ اك ف وقهرملا لاجرلا ريخ تلاق ريخ لاجرلا ىأف



 :ثففر هوس يل

 نيرو هني ارلا ( تلاقو.) رادكتا اهيرقتو رارثثا اهم: رج هصحبمت اهصوصقو ةصرتف
 فدسأ قاخ اهلق امم ميدأو قدشأقدشو قرعم قهان تاذقفيخ امو قفيخ ىبأ

 )"2 اهرضحو جامها اهب رقت جوهر ةنافيخ جولزةبلثو فيسم ليلتو فنقنم عيسدو
 7 هللاطو لوبحم هديرط لواذه امو لواذه ىلأ سرف ةسماخلا (تلاقو ) جاعترا

 مشأ كراملا فينم مجرم ةدخم مزحلا لبع مقاعملا نيمأ مغالملا قيقر لوكشي

 قوخأو سلمالا قاخالاو سلءملا قاحزملا ىلاقلا( لاق )فاك هوفعو فاض هبيبسو
 اهمأ دب رت عوفد حورضو رظنلا عقوم ةديعل حورطو حرملا ةريثك مير عسأو

 . اهتعرس نم اهودع ىف حبست اهناك حوبسو تدع اذا اهيلجرب ةراجمللا حرضت

 دعب ىرج بقعلاو ةعرسلا باذهالاو دحاو ةهمدبلاو ةهادبلاو اهمأْخ اهتهادب و

 7 كحالمو راذعلادقعم لاذقلاو عفترم مشأو مكحم صرتمو ةمجالا يو ةباغ عمج

 نم ةلعف ةمذحو ىرجلا ريثك جارهو طياغلا راما جلعلاو ميرسسلا نوكيو ديرورلا

 دم وهو مدقملاةقيقد 3 ديرب ةموقمةانق اطوقو عطقلا ليقو ةعرسلاوهو مذحلا

 0 ل وللا ةرودس اهنا درع ةعمتحم ةللطمو ىاثآلا ةدحاو ةينثالاو:تانالاق

 يلو يلا ة ةمرجعلا ركب وبأ لاق ةمرجعم اطوقو ةرودم راتخ يفاثالا

 رارثناو رعشلا ةليلق محللا ةلياق ةصحمتو اريسفت فرملا اذه يف هريغ نع فرعأ

 يف ناصخاشلا ناطظعلا ناةهانلاو ةعرسلا وهو قفا نم لعيف قفيخو بابصنا
 7" فدسالاو ننلمم قلمتو قدشلا عساو قدشاو محللا ليلق قرعمو سرفلا ىدخ

 - قنعلا ليلثلاو مساو فنغنمو كراملا ىف قنعلا 1 عيسدلاو صخشلا ميظعلا



 راس دل سل تس نيو ع للا
 قئمو عرر 5 ىتادو.نباأىأطيطأو ل ىأ نيس لبق هم لهبح

 ليقو يثاوملا تاوصأ وهو قيقن لهأ ىأ فاقلا ديدشتو نونلا رسكو يملا م ضب

 موكعلاو ىريغ معطأ حنمنأو اغاسم دجأ ال حنقتأو ةحبصلا مانأ حبصتأو جاجدلا

 ةرغجاو ريصحلا ؛ىدس نه ةدحاولا م منسأَو حاسفو ىاالم حادرو لادعالا

 هيدا نوكيبو .ءافلا نسكب _ةقيفو رهشأ ةنزأ نتا. ناك اذإ نعل لاو ند ال

 ةرثنلاو رتخبني سمي و قاعنلا ةرعيلاو نيتبلخلا نيب عرضلا ىف عمتجي ام فاقو

 ءاعفو ناكعأ تاذ ءانكعو هانع حاشولا ةلئاجو نطبلاةسماض ءابقو ةفيطللا عردلا

 لفكلا ةريك ءاجرونيعلا داوس ةديدش ءاجعدو نيملا ةعساو ءالجتو مسجلا ةثلتمم

و فنالا ةبدودحم ءاونقو نيبجاحلا ةسوقم ءاجزو
 انلإ شيعلابةاذغم ل ةقن 'وم

 يأ انتريم ثقنت الو بحاصلا ”لخلاو دبعلا ”لالاو ةرشعلا ةنسح لظلا دوربو

 ال يرعت الو نوخابطلا ةابطلاو ةقرسلاب هيهذن الو ةنايلاب ماعطلا ىف عرست ال
 نولأسي موقلا ةمج عمج مجللاو رانلا ىلع عفر بصنتو فرغت حدقتو فرصن
 افيرش ايرسو فوقوم سوبحو نولئاسلا ةافعلاو دودىم سوكعمو ةيدلا يف

 ركب وبأ انثدح( هيلامأ ىفىلاقلالاق) ةريثك اي رثو حمرلا ايطخو ارايخ اسرف ايرشو
 سمخ عمتجا لاق هيبأ نع يبلكلا نبا نع هيبأ نع يع ىنثدح لاق ديرد نبا

 ةدروىبأ سرف ىلوالا ( تلاقف ) انئابآ ليخ تعنن نمماه نلقف برعلا نم راوج
 نيعو حورم سفنو قوخأ فوجو قلخأ نتمو قاحزم لفك تاذ ةدروامو

 ةيناثلا( تلاقو ) بالغ اهبقعو باذها اهتهادب حوبس ديو حورض ل جرو حورط
 مشأ لاضوالا ضرقم باغ بازطضاو ةتباحس ةينغ تالا امو باعللا ىنأ ني

 ميلظف دانا جاعم يبظف لبقأ نا ديتغءدعمو دلل راف لاحلا كحالملاذقلا

 نا همدحامو همذح أ سرف ةثلاثلا ( 6 ( جاره جلمف رضحأ ناو عاب

 اهغاسرأهمرجعم ةبئذف تضرعأ ناو همامام ة ةيفنأف توفل ناو هموقم ةانقف تكلبقأ



 كا ا ا

 حاشولا ةلئاج اشحلا ةميضه ءابق امراج رقعو اهئادر رفصو اهئادك ء ءلمو اند

 25 الا ىفولظاادورب ةقنفمةقث وم ءاونق ءاجز ءاجر ءاحعد ءالج ءامف ءانكع

 ١ ثقتت الو اثينا انفي تنك جل عرز ىأ ةيراج اف ( عرز يبأ ةيراح ) لما

 " عيش ىف عرز ىأ فيضاف ( عرز بأ فيض فبض ) ًاشيشمت انتِ المت الو ايقنت انتريه

 بصنتو حدقت ىرعن الو رتفت ال عرز ىلأ ةاهط اف ( عرز يبأ ةابط ) عترو "كرو
 سوكعم مججلا ىلع عرز ىأ لاماف ( عرز يبألام )ىلوالاب ةرخالا قحلتف ىرخأ

 قاف ضخم باطوالاو ىدنع نم عرز وبأ جرخ ( تلاق ) سوبحم ةاذعلا ىلعو

 هتبحعاف اهحكتف نيتنامرب اهريصخ تح نمنابغلي نندبلاك امل نادلو اهعم ةأسعا

 ل الجر هدعب تحكنف روعأ لدب لكوتلدبتساف ىنقلط ىتحدب لزن م
 أ ىلكل اقو اجوز ةحئار لكن م ىناطعأو ايرئاعن "يلع حارأو ايطخ ذخأو ايرش

 نأ ةيآ رغصأ غلب ام هيناطعأ يش لك تعمج واف ( تلاق ) كالهأ ىريمو عرز

 َ عر أك كل ت تنك سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىل لاقف ( ةشئاع تلاق ) عرز
 )  لريخ تنالؤعأو تنا ىلأ ةشئاعتلاقف كقلطأال ىناو اهقلط هنأ الا عرز مال

 ١١  يتندلسليأقتيو يف ملا علا كعاإلاو للي ملا 'تفلاها عر مال عرز ىأ نم
 ١ 0 قئشعلاو ةنطابلاو ةرهاظلا هب ويع هرجيو هرجعب تدارأو جملا قنلاو جرختسي

 ١ نيللانم دوبنلا لعف لمف دسأودبفو لقثلا ةماخولاو ددحملا قلذملاوقلحلا ءىسلا
 ْ ! بعوتساو عج فتقاو سانلا نيب ةمار هلاو ةماهشلا نم دوسالا لعفو ىشلا ةلقو

 0 هبيعت ىذلا ةلملاب ءايايعو رشلا ىف كمهملا ةمجعملاب ءايايغو ىصقتسا فتشاو

 حرج كجشو عاجلا دنع ردصلا ليقثلا ليقو قمحالا لبق ءاقابطو ءاسنلا ةعضابم. .
 ا ةمعان سمملا ةنيا ةيود بنرالاو كدسج حرج كلفو كنعط كجبو كسأر
 - تالا نم ةلآ ىهزملاو فيسلا لئامح داجنلاو برلا بيط تبن بنرزلاو ربولا

 0 قشو موسم ةمينغو ىنمظع ىنحجب و ”ىدي ”ىعرفو لقثأ سانأو وهللا



 لا ب يسشتسسل بيير اطل تا
 نم ةأرسا ةرشع ىدحا سلج تلا هنع هللا ىضر ةشئاع نع ضمب ىف مهضعب

 ( تااقف ) ايش نيجلؤزأ رابخأ لوم: ننتكيت الننا ندقاعتو ندهاعتف نما .لهأ

 قتنيف نيعسالو يقنريف لبسال ثعو لبج سأر ىلع ثغ ىل#ج محل يجور يلوالا

 رك ذا هر ذأنا:هزذأ ال نأ قاخأ. ىلا هزيخ ثيأ, ال .ىجوز,ةيناثلا(تلاق]

 قلعأ تكس أ ناو قلطأ قطنأ نا قنشعلا يجوز ةئلاثلا ( تلاق ) هرجب و هرجع
 الو قالو رحال هماهم ليلك يجوز ةعبارلا ( تلاق) قلذملا نانسلا دح ىلع

 ناو دبف لخد نا ىجوز ةسماخلا ( تلق ) هماغ ثيغ ثيغلاو ةماسالو ةماخو
 نا يجوز ةسداسلا ( تلاق ) دغل مويلا فري الو دهع امع لأسإ الو دسأ جرخ

 لوب الو ثتغا حبذ اذاو فتلا عجطضا ناو فتشا برش ناو فتقا لك

 ءاد هل ءاد لك ءاقابط ءايايع وأ ءايايغ ىجوز ةعباسلا ( تلاق ) ثبلا لعل فكلا

 بنرأ سم سملا يجوز ةنماثلا (تلاق ) كلالك عمج وأ كلف وأ كب وأ كجش
 داعلا عيفر يجوز ةعساتلا ( تلاق ) بلغي سانلاو هبلغأ انأو بنرز حير حرلاو

 ماني الو فاضي ةليل عبشي ال دانلا نم تببلا بيرق دامرلا مظع داجنلا ليوط
 لبا هل كلذ نم ريخ كلام كلم امو كلام ىجوز ةرشاعلا ( تلاق) فاخي ةلي

 كلاوه نبا نقيأ سهزمل توص نمعس اذا كراملا تاريثك حراسملا تاليلق

 عرز وأ امو عرز وبأ ىجوز 5 ةرشع ةيداحلا ( تلاق ) كلاما يف موقلا م اما وهو

 وسن: تحقن حب و. ىاليوع جلس نم المو "يعرفو ”ىنذأ ”ىلح نم سانأ

 قنمو سن ادو طيظأو ليهص لهأ ىف ىنلمجل قشب ةمينغ لهأ ىف يندجو ىلا
 ىنأ مأ )حنمأف لك آو حنفنأف برشأ أو حبصتأف دقرأو حبقأ الف لوقأ هدضف

 ىلأ نبأ اف ( عيز ىأ نبا ) حاس اهننيو حادر ابموكع عرز ىأ مأ اف ( غرز

 يف سبع و هرعيلا ةقيف هب ورنو ه ذا عارذ هيشتو هلعنش لك هيج م

 ايلهأن يزو ابمأ عوطو اهيبأ عوط عرز ىنأ تنب اف ( عرز ىأ تنب ) هرثثلا قلح



 ةكامم ناس هامه ههه م هع م ماس نعم ام م ع ع م م رص و هرم دم تك هل ب م رم يبت م م هامل لم يم مس تاع م م مس ل همم م مم هم م ها م هم هام همم مم ها هم 3 ل جب م سم م م م م سو

 رش ناع نبالو عمجلا ىذ سالا وده هريغ لاقو ) ع. بضلا ةجلد عبس نبالو

 نالوديز ونألاق ) عزجلا ال هريغ لاقو ( عسشلا عطقنا عسن نبالو نايحضا

 تنأام رمقلل ليق ( ديز ىأر يغ لاقو ) رجالل قنخم هريغ لاقو رهشلا ثاثرشع
 د لاق هرثع ىنتال تناداق لبق ءركبر ىرأو:ءاشعب ىرأ لاق هرشع ىدحال

 "2 رظانلا هل يشعي هابرق لاق هرشع ثالث تنأ اف ليق هرضحلاو ودبلاب سمشلل

 اف ليق باحسلا تايحدم ؛ىضأ بابشلا لبتق» لاق هرشع عبرال تنأ اف لبق

 ل ع تا تنأ اف لبق م يالا تدفنو ماقلا مت لاق هيلع نيا

 ا ك8 لاقي ةزرشع عبسل تنأ ايف ليقف قريثلاوزيبرتلا فولت تا

 لبق ءانفلا عيرس 0 يلف لات.هرتشع اعل تنأ. اف :لبق :هرقتلا رقتتلا

 ملطأ لاق نب رشمل تنأ افليق عوشملا نيب عولطلا يطب لآ هرشع عسنأ تنأ اف
 سلغ ىف علطا سبقلاك لاق نب رشعو يدحال تنااش لبق هرهبلاب ىرأو هرحسلاب

 ثالث تنأاف ليقىرأ امنيرالا يرسلا ليطأ لاق نب رشعو نيتنثال تنأ اف لبق

 لاق نيرشعو عبرال تنأ اذ لبق هملظلا يلجأ الو همتق ىف علطأ لاق نبرشعو

 تنأ افليق © لاق نيرشعوس خخ تنأ فليقل مالا مطقناو لجالا اند
 سو عبسل تنأ اف لبق انس ىل ىرب سيلو ايدام اند ناق ني رشعوا تبل

 سمشلا عاعش قبسا لاق نيرشعو ناْعل تنأ اذ ليق اربظ ىرأو اركب علطأ لاق
 تنأ اف لبق ريصبلا الا ىنارب الو ريغص ليئض لاق نب رشعو عسأل تنأ اف ليق

 لئامثلا ىف ىذمرتلاو لسمو ىراخبلا ( جرخأو ) ها لبقتسم لاله لاق نيئالث
 ١" .نباو ىليععسالاو ةماسأ يأن ب ثرحلاو ىدعنب مئيطاو مالسنب مساقلاديبعوبأو

 ش معومجل ظفللاو ممريغو ىناربطلاو راكب نب ريب زلاو ىلعي وأو يراينالانباو تيكسلا

 0 ثيدح لخد مهوقب اذه نع نوربعي نوثدحملاو نيقابلا نع هبدرفناام لك دنمف
 خسنلا عيمج ىف ضان )١(



 00 “ثا تا ثاتاتااتا “تاتا! ةااتةةةةدداددددسس#

 هركو ءاولا باطو ءايحلا برض ءاوعاا تعلط اذا هفلز هاي ا نعزيتماو هفطن

 ملط اذا كاكسللا ءاملا ىلع لقو كاكملا بهذ كامسلا علطاذا ءاقسلا نئشو ءارعلا

 تنثدحأ انابزلا تعلط اذا رجلا نيعلا ىف نحو رظنلا ليزتو رفسلا رعشقا رْغغلا

 كلهال عمجاف اناكو ناك اولقو اناوه ةيشام ىذ لكلو اناش لايع ىذ لكل

 اذا لويسلا تفوخمو لودذلا ترعشو لوحفلا تجاه لياكآلا ملط اذا يناون الو

 لحفلا نكمي ملو برك ىف ىداوبلا لهأ راصو بلكلاك ءاتشلا ءاج باقل علط
 هلوعلا لئاعلا ىلع تدتشاو هلوبلاخيشلا تاجعأ هلوشلا تعلطاذا برت تاذالا

 بدنجلا تامو بيشالا رقو بنذملا سمج برقعلا تعلط اذا هلوز ةوتش ليقو

 منا لك ىلا دربلا صلخو مئاهبلا تفسوت مئاعنلا تعلط اذا بطخالا رصي لو

 دربلل ليقو هدشقلا تلحناو هدعجلا تءح هرإبلاتعلط اذا مكعب ءاعرلا تقالتو

 ربظو حراسلا حبصتو حيارلا هلهأ مق عقتو حبانلاهلهأ ىمح حباذلا دعس عطاذا هدهاد

 راضصو عرملا ديصو عبطلا قلن ل١ حتا علب دعس علط اذا حفانالا يلا ىف ١

 مسا خف هر فولشلا١تئاالو يا دوعسلا دعس علط اذا ممل ضرالا ىف

 هينب الا تناوادك هن وحالا تازنو هنتبالا يهد هال دك علط اذا دوعقلا

 حيكفأ كمتلا تملطا ذا قالت اووبللا :تلظوونعلا لسن او ودان نع ولدلا عاطاذا

 متاح وبأ لاقو ) هكسنال نامزلا باظو هكشلا تيضون هكسللا كلا 3 ا

 عاضر هليللوال لالهلا نولوقي ديز وبأ لاق ( راهنلاو ليالا باتك ىف ىناتسجسلا

 ثالث نبالو نيمو بذكب نيتمأ ثيدح نيئايل نبالو هليمرب اهاهأ لحي هليخس
 عض سالو يل !رحريغ 217 عب رةمتع عبدأنبالو تائان'.. دج ريغ تاينتف تددح

 ىنأ ريغ رع معرو سمعق تافلخ ءاسع سمح نبالو ا أ ةمتع ( مهضعب لاقو )

 تبورس تس نبا ( ديزوبأ لاقو ) سنأو ثيدح سمخ نبال لاقي هنا ديز

 سوءاق ها هءاشعؤف ستحي ام ردق يأ )١(



 سسوس ب سول اس دع ع وتصل عن اح اح ل ل عا صح د يس يس يس م م م م مس مص ل م ل مح م ع مع عم م عع م م مع مع

 ' 0 ذك تانلا نأ دب رب راغصلا ىصحلا ضضقلاو مشب قنسو يعرملاب بجعم قنأو
 ' وحلا ةدش نم ىصحلا يمحي نأ ضمرلاو اطضق كلانه ىرتالف ضرالا يطغ

 آ) هلباب برعي يذلا بزاعلاو ضرالا ىطغ دق تابنلا نال ضمر كانه سيل لوقت

  لاقب ىلايللاو مايالا باتك يف ( ءارثلا لاقو ) عنب مكنيو ىعرملا ىف اهب دعبي يأ
 تيدح نيتليل نبا تنام هليفرب اهبلهأ لح هليخس عاضر هليل نبا تناام لالبلل

 اد ]10 تاقلث وياريغ تايكأ تيدج تالثؤر | تنام نيمو تذكمإ نما

 + سبق تائلخ ءاشع نس ا تام عض مالو عئاجال عبر ةمتع عبرا

 نانعاف ناع : نبا تنا ام عبض ةجلد عبس نبا تنا ام تب ورس تس نبا

 ا ادق نبا لاقو) روقلا كثرشع رشع نبا تنا ام عسشلا مطقنا عست نبا تنا اه

 ترضحو نامزلا يوتسا ناطرسلا علطاذا برعلا عجاس لوقي ( ءاونالا باتك

 راطعلاب ىنتقاو نب رلارهظو نيدلا ىضتقا نيطبلا علطاذا ناريجلا تدامنو ناطوالا

 2 ىف تاناعلاو مطح يف بشعلاو مدح ىف وحلاف ايرثلا ىنعي مجنلا علا اط اذا نيقلاو

 | او قاب زلا برعتساو نارينلا تهركو ذا تدقوت ناربدلا علطاذا مدك

 ٠ اذا ضوقت ةمدلا تقل اذا نايبصلا تءاشن تسحب اهسفنأي تمرو نارذفلا

 تسنكو ءازعملا تدقوءازوجلا تعلطاذا ةعئملا اهتقدراو ةعجنلا نع اوعجرو ةعلقلل

 - ةبطر الا هرسب ناهب قبب مل هرذعلا تعاط اذا ءابحلا باطو ءابلعلا تقرعو ءابظلا

 | ماعشلا قفالا:ىف تاعشأو عانقلا س.شلا ترسح عارذلا تعلط اذا هرمت وأ

 : لعجو يرصلا نجأو يرثلا فشن ىرعشلاتعلط اذا عاق لكب بارسلا قرقرتو

 ”0 وأو هركي لختلا ئحو هرسلا :تأنق هرثثلا تعلط اذا عر إلا حاط

 ! ترثكوهفرحللات ركب هفرطلا تعلطاذا هرطق رد تاذىف كرثت ملو هرجح ىاوملا

 7 هيغسلا تزانتو هولا تفاهت هببجلا تعلط اذا هفلكلا فيضلل تناهو هفرطلا

 ' ىذ لكر فحو هفرح ىذ لكل احا هفرصلا تعلط اذا هبفرلا ضرالا ىف تلقو



 نبا نع دابعلا نب دمم نع ديم_س نب نكسلا ىنثدح ديرد نب كب زنا ند آ

 جحذم دالب تبدجأ اولاق بلك نب ثرحلا ىنب نم خايشا نع هيبأ نع ىبلكسلا

 كءاروام ديب ز ىنب دئارأ ليق داورلا عجر اماف الجر نط لك نم 57 اواسراف
 ناي رقلا ةكحاص ناطيغلا ةساحتسم عاقنلا ةحان هو ةعش وم وأ ثأر لاقف

 تيأرلاقف كءاروام فعج دئارأ ليقو امام” نع اهضرأ ةيضار اهتافوب رحأو ةدعاو

 0 اهتراعوأ تي دو اهراس تعراو اهاطقأ ءايسلا تلج انا

 رورسم اهيشامو خياس اهتطاوو خئار اهقاقرو هقثوتسم اهضايرو هقدغ اهنا رهظو

 ىصاوي ليغو بل ءاهزو ليس ىحادم لاقف كءاروام ىعخنلل ليقو روس اهمرصمو
 ابلغازو قنا ادئارقاهزاوقأ تديتلاو اهزاذغ كمادو ؛اهزا جنا توثزا فقوأ ٠

 قتلا داع اوراتخاف مكنبال اهدراوو عرقيال اهبزاع ضمرالو ضضق الفقنس

 ضرالا تمشوأو قرب اهيف ادب اذا ءامسلا تعشوأ ىممصالا لاق ( ىلاقلا لاق )

 اهتانب ضرالا تالجىتلا ةسلحتسملاو ةخشار ةحانو تابنلا نم *ىش اهنف اذب اذا
 رطملا انه ءامسلاو قلخأ رحأو ”ىرق اهدحاو ضايرلا ىلا ءاما ىراجم نايرقلاو
 تعرماو هفانكا عمج دق هنأك رطملا راصف تبنلا لاطف اهبداج رطملا نأ ديرب

 رعو عمج راعوالاو تنيل تئيدو ىداولا يحاون رابصالاو اهتبن لاطو تطأ
 ةبدن ةقمغو ضرالا نم ضمغام وهو نطإ عج نانطبلاو ةنوشخلاو ظلغلا وهو

 ةمظتنم ةقلوتسمو ءاملاوللبلا ةريثك ةقدغو 2 عفتر ااموهو ربظ عمج ناربظلاو

 ىف هالجر خوست خياسو نبالا طرفم خئارو لمر ريغ نم ةنيللا ضرالا قاقرلاو
 يحادمو لاملا براقملا لقملا مرصملاو ةيشاملا بحاص ىثملاو اهيل نم ضرالا

 ليغلاو هتريضخ ةدشل تابنلا هب هبش ليل ءاهز هلوقو هتطسب ىأ هتوحد نم لعافم

 مل ىتلا هو زرج عمج زارجالاو لصاوب ىصاوب و ضرالا هجو بع ىراجلا ءاملا
 لالطاكربدتس اقنوهو زوق عمج زاوقالاو باصلا زازعلاو نيل ٌث هدو رطملا اهبصن



 ظ ا مم اس يد ب ل اول هوا ا لا
 1 - ىلا ءاحئاسرف ب 0 باش عاتبا لل كلا نبا نع 2 نع يمع ىنثدح

 0 اذا.لاق ىل هفص تلاق 0 اك ل

 000 ب ديسفب نضربتسا اذا بضاخ لقيف رب ديا اذاو بيضات ىف لقيا

 0٠ تبرعا تنك ناتدوجأ تلاقنيبيصلا قلع ذم ني رظانلا حيماط نيممبملآ لام
 الرق تنك تلق ليبضلا هاوهو ليصختا طيس ليلا #فرشم هنا لاق

 رك ذلا لقطلاو نوكي ام نسحأ وهو هقنع بصن يذلا بصانلا (ىلاقلا لاق ١
 هشير فارطاو هابوبنظ ترمحاف عيبرلا لك اذا :تماكاو ماعنلا نم

 عمت ناببصلاو تنن قولعذلاو فرشم حماطو ددحم كك بئذلا ديسلاو
 01 ةهرضوأا و ةليطتبخا ةتئل لك ليصخل او ىتملا ليلا ورانيمدتم نم هيل

 يبلكلا نبا نع هيبأ نع ىمع ىنربخأ لاق ركب وبأ انثدحو ( ىلاقلا لاق ) هعطقت

 بلطف لحلا ىف لخدف ةجاح ابلاط مارحلا ربشلا يف برعلا نم لجر جرخ لاق
 مالغ لاقف ءاوملا اذه ديس نم ملل اقف نوبعلي ةمليغأ ىلا عفدف هب ريخلا العر

 كييأ تدب ىل فص لاق لمعلا صي وع نب ثغاب لاق كوبأ نمو لاق ىلأ مهم

 اهدحأ امأ سارفا ةثالث هئاتفي ءامج ةماغ وأ ءادوس ةرح هن أك تدب لاق ءا 0

 لاوج لايذف رخآلا امأو فارطلاك لثام فانك الا لحايتم فاتك الا عرف
 رقبقلاك جلمم لوبحم جمدم راغف ثلاثلا امأو لاذقلا مشأ لاضوالا نيمأ لاهص

 هقئالع تقلع راج ثغاباي لاقف ءابخلا ىلا ىهننا يتح لجرلا ىضف جعدالا

 لحامملاو فرشملا عرفملا ( ىلاقلالاق ) هراجأف ثغاب هيلا جر هقئاثو تاكحتساو

 بصتتملا مثالا لئاملاومئاوقلاو قنعلا لي وط هنأدي ري ىحاونلا فانك لاو ليوطلا
 0! مشأو لصو عمج لاصوالاو بنذلا ليوطلا لايذلاو مدأ نم تبب فارطلاو

 5 2 نا يب دش هنادي قتعلا ديدغلا نانملاو راذغلا:دّقعم لاذقلاو عقم

 " (ىلاقلالاةو ) دوسالا جعدالاو بلصلا رجحلارقبقلاو لوتفم جلممو ددشم قوم

 واح ساب ساس ساب نا السام عاج حاحا



 0 سا ل هع موب 3

 كيلع لضفأ فيكتف كونلا ىريثكتلا ملع نم هناو كولا بابرأ ناسغ نل كلتاوا
 ىلارعا فقو يعمصالا لاق لاق مئاح وبأ انربخأ هيلامأ ىف 4 ديرد نبا لاقو )
 يلع عذجلا مزالا ىتأ سانلا اهيأ لاقف خيش هل بأ هعمو ةرصبلا عماج يف انيلع

 ةببتم ىف هردافف هتافك جلتخاو هتاوش صحو هتانق طاف هيلع ىنخأف ىخيش

 تفو هددع ضبق هبل سو هدلب نع رامضلا هجعزأف ةعمال فانقو لاغبلا لاوبأ
 كي رذلل مك من هللا دجتتساف رهاظ ف عضو رضاح رقف ىلع هدضع ديأ يف
 ءيبسنلا قتملاكراصف تالئمصملا ليلاثذلاب هامرو ةالبرلاو تالبالا دعب كيزنلا

 حسفنم ىلع انوضرقأف مهلم ةودعالو من ةرأ ةركن الو مسنم ةأطو هيلع نمؤت ال

 نع دير ىلأ ن نع مئاح وبأ اهخأ ( لو برا ع ابار فراقلا

 لاف نورفاوتم اهم سانلاو ةسانكلاب ءىبط ىنب نم ىنارععا فقو لاق لضفملا

 تصلصو عئرملا تشهجلل عبضلا ٌكفكَعَو مزرملا نضو !زالا كلك مءاتفابلا ان

 ضرالاو هربغم قفالاذ جاجولا تضبناو جاجفلا تمنقأو جاجعلا تراثأو عرتملا

 ضراالاف رقثلا ذوحتساو رفولا دابف هرطمقم مايالاو هردمسم نويعلاو هرعشقم
 عادوأ هفار نيعب رظان نم لبف تاومأك ا شوال تاع عجلاو تارما
 ارداالك مس نم موق ل جف سيننلا عبو يطال لا لا

 هلا كاطحأو زاطتخالا كعضوأ ام ارحح هللا كلتاق لاقمأ اهلق هدب ىف تراص اماف

 سنوي نع ةديبع ىلأ نع متاح وبأ انثدح لاق ركب وبأ ( يلاآلا لاقو )رانلا .
 ليكحلا صقنو لينلا لق لاقف ةرصبلاب عماجلا دجسملا ىف ىبارعا فقو لاق
 لايعلاناو هيو نم ناوبدلا ىف انلامو حضو ىفحفنن انحبصأ ام هللاو ليلا تفحعو

 ليلق الف ةنس لفو قي رط وضنو ليبس نبا نيعب هللا هناعأ نيعم نم لبف هب رج
 ظلاةمئولاب هدارمو نبللا حضولا توملا دعب لمع الو هللا نع ىنغ الو رجالا نم
 ديرد نب ركب وبأ انثدح ( ىلاقلا لاقو ) نومزهملا موقلا لفلاو ةعاجلا ةب رجلاو



 ا (اط ر ناك او هريخام هفادراو تمطرا تلقتساو ةقاثلاو ةرقيلاو

 | عرتأو رجفنم سجبنمو هناعمل ةدشل رصبلا سلتخب سلتخمو توصم سى مو
 1 نأ ديرب ربقلاو ربلا بارت يهو اهثيبن جرخأ ثدتناو ربدغ عمج ردغلاو الم
 8 رخأ يتح عيضلاو باعثلا برسم وهو راجو عمج وهورجولا مده هتدشل رطملا اذه

 ١  لجا عمج لاج الاو يلبملا سدتلا وهو لعو عمج لاعوالاو بارتلا نم اهلخادام
 7 رقبلاو لابجلا نكست ىهو لو_عولا لمحي هتدشل هنأ ديرب رقبلا نم عيطقلا وهو

 عيطقلا وهو راوص عمج ناريصلاو امني عمج لامرلاو ناعيقلا نكست يهو
 7 تاريضلاو دلجلا نكسن لائرلاف ماعنلا خرف وهو 3 عمج لأئرلاو رقبلا نم

 7  ةلوبسلا ىلا رارحلا نم ءاملا ىرام جارشلاو امهنب نرقف ناعيقلاو لامرلا نكسن

 7 ىف تبني رجش عبنلاو ىداولا نطب ىلا ضراالا نم عفترا ام يراجم عالتلاو

 ضرالا ناعبقلاوةمفترملا مشلاو لامجلا ىلاعأ لاقلاو يللا نوتيزلا منعلاو لابجلا
 لاجلاب كمت ىذلا مصعملاو ةرمح اهولعت ىتلا محصلاو ةرسملا نبطلا ةبيطلا
 توملا دنع هيلجرب صحفي يذلا صحادلاو ضيقنملا منرجمغلاو ابيف عنتماو

 نب ديعس نامع وبأ انثدح ركب وبأ انثدحو 4 ىلاقلا لاق إف عورصملا مجرجلاو
 7 ةعافر نب سبق وبأ ناك لاق ةديبع يأ نع يزوتلا نع ىنادنانشالا نوره

 ١) ماشلاب ىناسفلا رمش يبأ نب ثركلا ىلإ ةئسو قارعلا خللا نامنلا ىلا ةنس دقي

 '005و لاق لع ناعنلا لضمت كنأ ىنناب ةعافر نبا اي هدنع وهو امون هل لاق
 ”00 افرثأ كمالو هبجو نم نسحأ كاعقل هللاوف نعالا ثدبأ كيلع هلضفأ
 | نم مفنأ كنامرحلو هني نم دوجأ كلامشلو هموق عيمج نم فرشأ كوبالو هييأ
 ١ نم مفرأ كيسركلو هريدغنم رزغأ كلامو هريثك نم رثك أ كليلقلو هادن

 ' نم دمأ كربشلو هروهش نم لضفأ كمويلو هروحب نم رمغأ كلودملو هرب رم
 ظ | هدنج نم ع كدنللو هدنز نم ىروأ كدنزاو هيقح نم ريخ كلوحلو هلوح



 ص01 ااا ا ا ا ا

 0 ماثللا عضوم دارأ ماثللا ةيذعلاو مجح اهماظعل دجوي ا ىتلا م اظعلا ءاجلاو

 1 ةريثكلا ويملاو ةماعلا ةناتعلاو هماَتمهْلا فاَيصملا 5 فاضملا

 حونالاو هنرق نع لكبي يذلا لوكبلاو عيرسلا تيفكلاو ليما نم ركذلا
 راطقلاو فيسلادح ماطسلاو عطقلاوهو مذا نم لاعم ماذْلاو ريحزلا يك

 عبطلاو عاخنلا غلب اد 0 أ مخضرم هلوقو عبطلا د كلذوم وهو مطقبال ىذلا

 نع ئذلا ريصفلا دطعملاو ل اا وعو مطقي ال يذلا نادرلاو يدصلا

 هتززه اذا بارطضالا ديدشلا لاسعلاو ناعطلا ساعدلاو اهريغو رحشلا مطق يف

 نع نمحرلا دبع انربخأ ركب وبأ انثدح ( ىلاقلا لاقو ) جوعملا ىوتللا لصعالاو

 لأزحاو اصشف لفطاا راثننا عم دس لقتسا لاق رطم نع ىنارعأ لئس لاق همع

 هقراوب تكحاضتو هقراوف ترعذباو هاؤاحرأ تموهحاو هؤواجرأ تربفك | مث
 تلقفساو هفالخأ 057 هبديه نعنراو هب و> تقت:تراو هقداو راطتساو

 عرتأف سجبنم ءاماو سلتخم قربلاو سجرم دعرلاف هفانك ١ ترشنناو هفادرأ

 ةيدواللق لائرلاب نآريصلا نرقو لاج الات لاعوألا طلو رجفلا كش

 ناعيقلا ىلا حا للقلا نم 3 - طحو ريفز عالتللو رب رخ جارشللو ربده

 لضف نم كلذو مجرحم صحاد وأ مرحب مصعم الا لاقلا ىف قبب ملف محصلا

 قفالا دسب ىذلا باحسلا دسلا 4 ىلاقلا لاق آل نيبنذملا هدابعىلع نيملاعاا بر

 رهتك او ًاضيأ عقترا لأزحاو عمترا اصشو برغملا دح ىلا ىثعلا لفطلاو
 ىجر اهدحاو هطاسوأ هواحرأو تدوسا تموقحاو هيحاوت هذواجرأو 5 ارث

 راطتساو باحسلا ملشعم :نم مطقتإ ىذلا باحسلا قراوفلاو تقرفت 7

 تقتتراو رطقلا ميظعلا رطملا وهو ندولا هيف ”نوكن ىذلا . فدالاي 0

 بده 0 ىلدتي يذلا بديهلاو ىخرتسا نعنراو هجرف هب وجو تمأتلا

 ةاشلا عرض نه بلاملا هيلع ضيقيام فلفاو تالَما تكشحو ةنيطقلا

 اي ع 301



 0 هس سصسم 1 ا ا ا ل لو و طك
 00 بحاشلا لبي ال يذلا طوبإلاو دومصلا قفوطقلا طورضلا سومشلا طورملا
 0 مي واهلا رك ف شبع لاق ذلأشيعلا يأ ورمعاي ىنربخأف لاق بلاطلا نم وحني الو

 ١ فصو ام هللاو شيعلا من لاق ةعبب راي لوقتام لاق همادم قابتغاو همالسو

 | لظيف م ىغو زعو معلو نمأ يف شيع لاق وه امو لاق هنم ىلا بحأ هريغو

 أ شيعو مئاق ءانغ لاق 1 اذ لاقت ىلا: نأ ةريغو حابصو ٠ ءاسم ةمالسو حاجي
 أ رتابلا ماسملا ليقصلا لاق ورمع اي كيلا فويسلا بحأ اف لاق معان لظو ملاس

 ا 0 اذاو بكي مل هتززه اذا يذلا ماصمصلا فهرملاماطسلا يضلل ماذجلا

 77 لاق هنم نأ هريغو تدل فيسلا مه لاق ةعيبر اي لوقت ام لاق بني ملهب

 ٍ هتززه اذا ىذلا عاجلا نامظلا عماللا قنورلا وذ عطاقلا ماسحلا لاو وه امو

 ٍ مايكلاراطقلا لاق ورمعاب كيلا فوسلا لد اه لاق كلما كيرض اذاو كاك

 7 سب لاق ةعيراب لوقتام لاق مخني مل هب برض ناو عطقي مل برض نا ىذلا

 1 دضعملا نادرلا عبطلا لاق وه امو لاق هنم "ىلا ضفنأ مريع كك ءذ هللاو فيلتلا
 ١ سابلا ركتعا اذا سارملا دنع كيلا بحأ حامرلا ىأ و رمعا ينريخأف لاق نابملا
 مل هتززه اذا ىذلا فطخلا موقملا فقثملا نراملا ىلا اهحبآ لاق قلعرلا رجعقاو

 1 000 من لاق ةعبب ر اب لوقت ام لاق فصقتي م هن تينْعط اذاو نط

 "اذا يخملا لانا موقلا لاسعلا لباذلا لاق وه امو.لاق,هتدنم ىلا:بحأ هريغو

 7” لصعالالا5 كيلا حا انا الغحأ نع ورمعأب رخأف لاقهتزمم اذا ذفانلا هتززه

 '0 لاق فصقنا هن 2 فطن ا يودع اذا[ ئذلا !(نانتملا: ثلا ناءاقلا لع

 7 لاق وه امو لاق هنم "ىلا ضغبأ هريغو رك ذ حمرلا سب لاق ةعبب راي لوقتام
 ١ مصقنا هب تنعط اذاو مطحا هتهرك أ اذا ىذلا ركلا سبايلا زبملا فيعضلا
 | ةروكمملاو مسجلا ةفتلملا ءاغللا ( ىلاقلا لاق ) توملا ىل باط نالا اذرصنا لاق

 . مالكلا ةنبللا ةميخرلاو نيكرولا ةمخضلا ةزيجعلا ةليقثلا حادرلاو قاما ةيوطملا



 . نس هسا تاسع شط لش و ل ا
 لاوخالا ةعركلا ماظعلا ءاجلا مالكلا ةميخرلا لليحلل ةدعاسملا ليلقلل ةركاشلا
 بوذكلا ةناتفلا لاق ورمعاي كيلا ضغبأ ءاسنلا ىأف لاق ماثلا ةبذعلا مامعالاو

 انتا نا ىتلا بوثولا ةبايسلا بوطقلا ةسباعلا بوبحلا ةفاوطلا بويعلا ةهاظلا

 لاق هتصع اهعاطأ ناو هتضغأ اهاضوأ ناؤ هتئاهأ ال نال ناو هتناخ اجر
 لاق ”نهتيأو لاق اهنم يلا ضغبأ اهريغو ركذ ةأرملا سب لاق ةعيب راي لوفتام
 نم اهجوزو سباع اههجو ىتلا ناتببلاب ةقطانلا ناريجلا ةيذئوملا ناسللا ةظيلسلا

 اهريغو ةعيبر لاق هترهنثا اهقطان ناو هترثو اهجوز اهيتاع نا ىتلا سنا اهريخ

 اهبراقأحضنفاو اهبطاخ ىزخو اهبحاص تش يتاالاق يه نمو لاق اهن "ىلا ضغبأ

 الا مملصي الو هلالا حلصت ال اهلك اطاصخ ىف اهلثم اهبحاص لاق اهبحاص نمو لاق

 ٍلاكلا سوبعلا روخفلا مشلاو روكشلا ريغ روفكلا لاق ىل هفصف لاق ا

 دعللا تانجلا فيعضلا نانملا لاتخلا ناوهلاب يضارلا حماجلا نورحلاو

 الو مراحلا نع عزب ال يذلا لوصولا ريغ لولملا لوعفلا ريغ لووقلا نانبلا
 دئادشلا دنع كيلا بحأ ليخلا يأ ورمعاي ىنربخأف لاق ملاظملا نع عدترب
 قيرعلا تيفكلا قيتعلا ناصحلا قينالا داوجلا لاق دلاجتل نارقالا قتلأ اذا

 هللاو سرفلا ممن لاق بلط اذا قحلبو برح اذا توني يزل وتلا حسا
 داوجلا ناصحلا لاق وه امو لاق هنم ىلا بحأ هريغ لاق ةعيبراي لوقت امه تعن
 ليما ىدأف لاق ىرج اذا قباسلا يرس اذا روبصلا دائوفلا مهشلا دايقلا سلسلا

 لولملا فيعضلا لوئوصلا حونالا لوكبلا حومطلا حوجلا لاق ورمعاي كيلا ضغبأ
 هريغ لاق ةعيبراب لوقتام لاق هتكردأ هتبلط ناو هتقبس هتيراج نا يذلا فينعلا
 هتيرض نا ىذلا ليلكلا نورخلا ليقثلا ءرطبلا لاق وه امو لاق هنم ىلا ضغبأ

 بحاصلاب عطقيو براهلا هتوفيو بلاطلا هكردي صمش هنم توند ناو صق
 ضوكرلا طوبخلا حوملا لاق وه امو لاق هنم ىلا ضغبأ هريغو ةعيبر لاق مث



 [7 ناكف هيف لاما انحرسف ءوحن نيمشلزم يلا ضتوقف هءام بونملا ترمو راظنلا
 "ان لسنت الو ةبواح انل رسدتال انيقبف لاخلا فاضأو لاما فاسأف اهبخو امو

 انرعاش لوقي كلذ يفو هبوتق

 ٠ دادس لك !لوغ عيسإو خارق عتق اةعب وما نيالا عرب ناو
 ادعم ناهع وأ انثدح لاق ديرد نب كبروا انثدح ( هيلامأ ىف ىلاقلا لاقو )

 ' 7 لاق العلا نب و رمع اه نع ةديبع يأ نع يزولا نع ىنادنانشالا نوره نبا

 :  اءربدق اناكوةعببر رخاللو ورمع امهدحال لاقي نانبا ريم لواقم نم لجرل ناك
  اهطوقع وليل امهاعد ءانثلا ىلع يفشأو هرمع يصقأ خلا غلب املف لملاو بدالا ىف
 ْ | لاجرلا بحأن عين ربخأ ربك الا ناكو ورمعل لاق ارضحاملذ امهماع غلبم فرعي و
 "٠ ىبارلا دادجالا دجاملا دادنالا ليلقلا داوجلا ديسلا لاق كيلع مهمرك أو كيلا
 ظ ادا رولا رداصلا داوذلا لسابلاداسملا زيثكلا دامرلا ملظعلا دامعلا عيفرلا داتوالا

 | اوكي نمو لاق هنم "ىلا بحأ .هريغو فصوام نسحأاملاق ةعبب ران لوقتام لاق
 ١١ نا ىذلا معزلا ماقمقلا مي لاضنملا يرحل عنالا ّ ركلا ديسلا لاق اذه دعب

 ظ ألا لات كلبا لاجرلا ضغبأب ورمعاي ( ىنربخأ لاق ) لذب لثس ناو لعف مه

 _ ده ناو عنم لثس نا ىذلا مكبا ىبلا ميهنلا ناطبملا مصخلا يدجتسملا ميلا

 7 نمو لاق هنم ىلا ضغبأ هريغ لاق ةعيب راي لوقتام ا ع

 ١" مادصلادنع نابجلا ماعطلادنع بيغرلا بوضغلا شحافلا بوذكلا موغلا لاقوه
 ١ ىتلاءاديجلا ةروكمملا ءافللا ةلوكرحلا لاق كيلا بحأ ءاسنلا ىأ ورمعا, ينربخأ لاق

 1١ تركشلابلا تنسحأ نا يتلا اهماملا بيصولا 'يربي و اهمالك مقسلا ىنشي

 0 انيمعلا فكلا ةلئطلا فرطلا ةرضاقلا ثدتعأ اهنتعتسا ناو تريضاهملا تأسأ
 000 ل3 ايم ىلا نأ اعزيغو نسجأف تعنا لاق ةعييراب لوقتام لاق فدرلا
 نيكرولا حادرلا نييدنلا بعاكلا نيدحلا ةليسالا نينيعلا ةناتثلا لاق يه



 هنطت لو رصتتا اذا لمجأو ردق اذا انع نم لاق سانا ٍلحأ نذ لاقعبط هنطابو
 بفقاوعلال مجو هيدبب رومالا باقر ذخأ ن م لاق سانلا مزحأ نفلاق رفظلا ةزع

 راطملا ريكو قم لاق سانلا قرخأ نف 0 هينذا ربد بيبتلا دبلو هينيع بصن

 نم لاق سانلا دوجأ نف لاق رادتقالا لبق رادبلا ىف عرسأو واثملا ستلا |

 زب نما ىنعملا الج نم لاق سانلا علبأ نم لاق دوقنملا يلع سأي مو دوهجلا لذب

 لحب نم لاق ًاشيع سانا ممن نم لاق زب زحنلا لبق لصفملا قبطو زيجولا ظفللاب

 لاق سانلا قشأ نفلاق لاخلا ىلا فاخيام زواجو فافكلاب ىضرو فاذعلاب

 لاق ة مني ملام توف ىلع مدينلا رتشنساو تسلا نإ ةيركو و
 ليلق رثكتساو نعاتق لفجتتلا ىذباو نايا 'رعْشْتَسا نم لاق سائلا ينغأ نم

 رظنو رك هاف تمص نملاقسانلا كحأ نف لاق مسقلا ىلع طخسسني ملو معلا

 زواجتلاو امم قرخللا ىأر نم لاق سانلا لهجأ نم لاق رجدزاف ظعوو ربتعاف

 ةمعتنلا رفكي ىذلا دناكلاو نيلجرلاو نيديلاو لصاملا عجو ةيثرلا امرغم
 سندلا عبطلاو صرحلا اذ عشمجلاو لخبو ضبقت عنكو ىلطعسملا ديفا

 قيرطلا بوكر فاستعالاوهيلا ثفنلا 1 ىأ ينذأ ربد ءىثلا تلعج لاقيو

 نب ركب وبأ ( ىنثدح ) بعصلازب زملاو ةفرعم ريغ ىلع ىمالا بوكروةيا دهر يغ ىلع
 .. ةرشعلا رشع ممردلا ازبزم كلانس نتاع لاتق اهعرد الجر ىلارعأ لع لاقدر

 ٍفويسلا نم قيطملاو كتيدرشعفلالاو فلالا رشع ةئاملاو ةثالارشع ةرشعلاو

 فقو يعمصالا لاق (بلعثىلامأ ىفو ) اهزواهبال اهصنيف لصافملا بيصب ىذلا

 مكدتسم ىلا ىنأللأ ىذلاو ينأش ءدب موقاي لاقف جالا نم موق ىلع ىبارعا

 هقيس مطدأو بابرلا اصشو باحسلاا افرك مث انع يوق دق ناكث يغلا نأ

 تلأزحاف لامثلا ثبه ملأ *ي "ىمسلادومم " ىمسولا رك اب م اع اذه انلقو هقير سجيراو

 ل واصت الاةييقت ةيح و رالا نإ عينت 3 1 هئفإك عرفتو هرب راخط



 كمال د م عع هه - ل د لل ذل ل هب يصصخصمس مم هذ همم مام هه هم همم م لل م رب ل م م د مم ل اس م ماسالا م يح سما

 00 ا ريغملا رماضلا مهلسملاو تسب, و تضبفت دق هعقفو ةققشنم

 / قاخلمع نم دحأةملكلا هذه رك ذيملو ىلاقلا لاق ) ضرموأ عوج نم هرصب
 ا” ل اولها ف فيعض وهو ةظنلا : ني ظعاو رظنأ وشغأو ناعنآلا
 1 نزلا تولع اذا يأ ايكلر قرع تزيغ ان كرفلط ةلوهسلا يف تيشم اذا

 - امأف موضعب اذ 1 ارهاقلو هاك ةطملا زيملاو ىزتعو توك ىأ تكي

 ١ متاحوبأ ناك لاق ديرد نب ركب وبأ انث دحةيلامأ ىف (ىلاقلا لاقو) رهكت الف مينبلا

 د ا احو هدم هللا تفلتخا ىقتح 2 ىنثدحاملوقيو ثيدحلا اذهب نضي

 | وبأ ينثدح لاق متاح وبأ انثدح لاق ايخاوم مهل ناكو نييفقثلا نم هئاق دصاب هيلع
 ا هونأ كردأ دق مهضعلو معلا كدواء نما نؤاوها ني. دحاو وع قدح لاق دبع

 ١ ىسودلا عفار نب ةميمحو ىناودعلا برظلا نب رماع عمتجا لاق هالجوأ ةيلهاجلا

 ١ برظلا تنب بنيزو ناثدع نب سود مأ برظلا تنب ىليل نا بادنلا عدو

 ١ دنع عفارنب ةميمحو ىناودعلا برظلا نب رماع عمتجا لاق ىسق وهو فيقت مأ

 7 نأ بح نيأ ةميمخ رماع لاقف نالوقت ام ممسأ الءاست لاقق ريمح كولم نم كلم
 ' ميرغلا رسعملاو ميركلا ةلخما يذو ميدعلا ةيثرلا ىذادنع لاق كيداأ نوكت

 | فيعضلاو .لاتخلا ريقتلا لاق تقملاب سانلا قحأ نم لاق ميضملا ها ا

 ”ليمتسملاودناكلا ضي رحلا لاق عنملاب سانلا قحأ نو لاق لاوقلا ىبعلاو لاوصلا

 ١ ركش يطعأ اذا نم لاق ةمينصلاب سانلا ردجأ نمف لاق دجاولا فحلملاو دساحلا

 ١ ةرشع نيالا أ م لاق 5 دبعلا مدق اذاو ربص لطوم اذاو ردع عنم اذاو

 1 ا م ناو جت تا نا نم لاف

 عشج هرهاظ عنك كلم اذاو عنم لئس اذاو عضخ لأس اذا نم لاق سانلا م الإ



 كن دف شتلاب

 2: مالك نم تاعطقمو حلم ركذب باتكلا متخعو 1-
 1 مهنامأو مهرافصو مهتاسنو برعلا ءاحصف ل

 دب زوأ انربخأ متاح وبأ انربخأ لاق يرابنالا نب وكب وأ انج هلافآ.قف يلاقلا لاق.

 كى دلل نا ولسا لاق ازعل اط شقو دأ مارحلا دجسملا ىف انأ انب لاق

 تنكعةماهن فايسأ ىصاوملا قرشلا طاطلملا اذه نم 'ورما ينا هيبن ىلع ةالصلاو

 تجعأو مجنلا تشو يرعلا تمشهو ىرذلا تبتجاف شحم نونس انيلع |
 اروم بارتلا ترداغو مظعلا تنجحاو محلا تبحتلاو محشلا تمهو مهلا

 انحبصي اعاجعج ماقملاو اعارج ليهضلاو اعاعق طبنلاو اعاز وأ سانلاو اروغ ءاملاو

 تاصخنلاف هديبع توقثا الو هديصوب عفلتا ال تحرخف ىواعلا انقرطي و ىواطلا

 شطغأف وشعأمهردم رظنلاو مهلسم م .كئاو مف كفازطالاوهتلز تاك

 مكاقوديخب عا ءادوأ ريمب رْمآ ن 00 املاظ لهسأ شفخاف يحضأو

 ةتيطعأف لاق دداصملا حوضفو دراوملا ءوسو رهاكلا ةكلمو رداقلا ةوطس هللا

 دشأ طاطلملا ركب وبأ لاق ) هفرعأ ملام هنم ترسفتساو همالك تبتكو ارانيد
 داو وأ ره ريغش لك طاطلملا .ىدمصالا لاقو.هفم عسوأو طئاغلا نم اضافخا

 عمج شحمو رحبلا لحاس وهو فيس - كاضإَف دعناو لصاوملاو يصاوملاو

 تريك تمشعو تمطق.تبتجأو هقرحت يأ ًالكلا:شحمت ىلا يو قر
 قاس هل نسبلام جنلاو تقاحأت ثجبو رجشلانم ةعطقلاي هو ةورع عم ىرعلاو
 نع محللا تقرع تءحتلاو تباذا تمهو اداجع ابمعج ىأ تجعأو' تبنلا نم

 بهذي وءىج يذلاروم لاو نجحلاك هتريصف هتجوع ىأ مظعلا تنجحأو مظعلا

 عاعقلاورفح ام لوأ رئبلا نم وا يذلا ءاملا طبنلاو قرف عازوأو رئاغلا روغلاو
 ناكملا عاجعجلاو ةرارمهايملا دشأ عارجلاو ءاملا نم ليلقلا ليهضلاو ملا حلملا ءامل

 قايخألا عفلتلاو بئذلا يواعلاو دارجلا يوابلاو هيلع دعق نم نئمطيال يذلا



000000 
دع نأ ع نور! هلوأتو طلق مازولا اجلب دارأ اولق

 ١ 0 ردك 

 '' ةماقتسا يلع تعلط تماط اذا اهنا لاقيو ليللا رخآ ىف ضرتعت اهنا لاقيو لاق
 أ" ركز بجي ءارقلا ناك ( هيولاخنبال حيصفلا حرش يفو ) تضّرعت تلقتسا اذاف
 () هعمس هلملو ةقثءارقلا ( ليق ناف ) عامجالاب أطخوهو نايسب اهيبشت ناتش ىف نونلا

 | يل رع نم هععم ناك ناو سايقلا اطخأدقف اسايق هلاق ءارغلا ناكن ا ( باوجلاف )
 ا الح بوشرغ ةنلب' ىأو برعلا رئاس فلاخ هنال ىيزعلا كلذ لع طلغلا ناق
 ' اباب دّربملا سابعلا وبأ امل دقع دقو برعلا بيذاك أ اذهب قحليو 4 لصف ١

 | نع ةديبعاب أن اسرفلا لتاقم تلأس لاق ”يمرجلا رمعوبأ ىتثدح لاقف لماكلا ىف
 1 رجارلا لوق

 1 اكل 2 كاذلا ىكاتلتاو .راكلابأ آل :كتن ا نادعأ

 1 تناك م ايأ لسحلل بضلا هلوقي اذه برعلا لوقت لاق رعشلا اذه نمل تاق

 كلوقام ةب'ورل ليق لاق انباحصأ نم دحاو ريغ ىنثدحو لاق ملكنت ءايشالا

 ا لطحفلا نمز حون رمعوأ . لسحلا رمع ترمع ىننا و
 | لثكك لتبم رخصلاو ٠ تيبلا انعدم ؛واباطرمالسلا تناك مايأ لاق لطحفلا نمزام
 دم نب سابعلا لوم: لمعلا ىبأ نع هللا ديعن 0 ىنثدحو (لاق) لحولا

 للا انآ اذان, ىلا سرف لع ةرع تجرخ اهدجأ لاقف نايارعأ بذاكت لاق

 ' اهيلع لمحأ تلز اف هبتنت مل ليللا نم ةعطق اذاف اهيلا تلصو يتح اهتمميف ةديدش

  ىبظلا لدعف مهسب ةرم ايبظ تيمر دقل رخالا لاق تباجتاف اهنببنأ ىتح ىسرفب
 ميسا البف ىلا الع مث مهسلا رسايتف يبظلا رس ايتف هفاخ | مهسلا لدعف ةنع

 3 ةديبعابأ تلأس لاق ىزولا ىنثدحو ( لاق ) هدا ب و مث هفلخ

 | ناك لوقت ًاضيأ بذكت مجعلانا لاقق برعلا رابخأ نمرابخالا هذه لثم نع

 " ههبشأ امو اذهب برعلا اهضراعتف صاصر نم هفصنو ساحن نم هفصن لجر



 امركم اا ؛ةزئاب ةنوذ ' > انفع لوكا اناا
 لاقو لخنلا مودلا نأ نظف لخنلا الا نوكي ال مومكملاو لقملا رجش مودلاو
 ! ةّرود فصن رخآ

 جوعيو اهقوف تارفلا مودي 2 ةيمطل نم تئشام اهب ءاخ
 عدافضلا فصب رخآآ لاقو معلما ءاملا يف نوكي ااو بذعلا ءاملا:نمردلا لمت

 اقرغلاو رمغلا نفخي عوذجلا ىلع 2لحط اهئوام ناب رش نم نجرخي
 رخآ لاقو قرغلا نفخي ال عدافضلاو

 « اكئارتلاو ماها مأ ضنت #

 رخل لاقو كئارن هلك ضتلا نأ نط ماعنلا ضيب كلارتلاو

 اقتسفلالوقبلانم قذتملو اققرملا لكأت مل ةيدرب
 قمل لاقو لق وفلان

 اهذح ىساطنلا ايعأ اب بيبط ىنناف "ىلا اهيف وبكل لبف
 رخآ لاقو ميذح نبا ديرب

 تاكا: اهارزلا كغ كاكفو

 لك ىمست برعلا اطلغ اذه سيل هيولاخ نب هللا دبع وبأ لاق اذاكسا راجنلا لم
 ةباور لاق ( ةرهما ىف ديرد نبا لاقو ) افاكسا عناص

 تيب نبك بهذ وأ ةسف وأ :٠> حرم كيلا الدلال

 ىف ساحناا رفمج وبأ لاقو ) ًاهذ تيربكتلا لمجل ةبور هيف طاغ امم اذهو لاق
 ريهز لوق تاقلعملا حرش

 مطفتف عضرت مث داع رجاك  مهلكم أشأ نادغ كل جنن
 سبقلا ءيرعا لوق هلثمو لاق طلغف دوك رمحاك دن رب لاق

 لصفملا حاشولا ءانثأ ضدعت 2 :تضرعت ءامسلا يف ايزثلاام اذا
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 #4 مالس ىنأ دواد ججسل نم +

 رخا لاقو ناملس ديرب

 #١ مالس مدع نك ةكحم ءالدج » 3 :

 رخا لاقو ناملس ديرب

 « ريس نب ةبلعثب ةلئاسو « 2ظظص0أا101011 وذ

 رخآ لاقو رايس نب ةبلعت ديرب

 »# انافع ونأ نامع خيشلاو 5

 رخآ لاقو نافع نب نامع ديرب

 : دبع باضغ انأ براق ىبب يملعترسصعلاو مايالا انسنت ناف
 ْ رخآآ لاقو ةديصقلا نم رخآ تب يف هب هحيرصتل هللا دبع دارأ

 « ربوه ةنسالا فارطأ نبب يوه <«

 رخآ لاقوربوه نبا ديرب

 بلطملا دبع نب سابع نامحمي 2برخلاا نيصحلا ةمظاك نم نحبص
 رخآ لاقو سابع نب هللا دبع ديرب

 »* معلا ضر 031 :

 رخا لاقو دوم رمحاك د ارأ ناو

 #١ تلتلا ءام نه صلخا روحمو 3

 رخآ لاقو برحلا ىف سبلتف جسنت رويس بليلا امناو ديدح بليلانأ نظف
 »# طابسالا نم طبس هناك <«

 رخآ لاقو بوقعي ينب نم طابسالا دحاو طبسلا اهئاو لجر طبسلا نأ نظف

 رخآآ لاقو غبصي دلج وه امناو جسني جدنريلا نا نظ

 ينردا دمهيسونن ضزؤلم ايس 3
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 هلوقك دودرف اطوصأو ةيبرعلا هتبأ امو لبق مهرعش نم
 « ىمنتن ءابنالاو كيتأي لأ ه

 * ايبعصم هناوخا امج ال « هلوقو

 « عوبر نافرعت امث دنع انق < هلوقو

 ىف هيف اوطلغ ءارعشلا نأ ةاورلا ترك ذام انيفوتسا دقو لاق أطخو طلغ هلكف

 وعاشلا.لوق ىف.( هيلامأ ىف .ىلاقلا لاقو ) رعشلا دقت: باتك وهو ةراضخ بانك |

 درولا ربنعلاو يداجلا ةيراب قالت تاماخرلا سم نم نبلأو

 عمتجا ( ينج نبا لاقو ) ةيهشلاالا فضوبال ديجلا ربنعلا نال ىنارعالا طاغ
 تيمكلا دشناف بيصن عم تيبكلا

 « باقنم عاقيالا بلط نع تنأ له <«

 هلوق ىلا غلب اذا يتح

 ىنشلاولالاناهيبف ]اك ناو“. .ةدضفات .ءانلقلا) قاف لح مأ

 تدعابت كأطخ يقحا لاقف اذهام تكلا لاقف ادحاو هديب بيصن دقع

 ةمرلا وذ لاق ا تلق الأ بنشلاو لدلا كلوق يف

 بنش اهبانتأ ينو ”تاثلا قو - سيل ةوحئابتش ىفدامل
 اراك "داالا سفنلا هذه تبأ (هدشنأ مث )

 هلوق ىلا غلب اذا ىتح

 ارا وجت لسأ زيحارأ املج ني ططاللا

 رخاوأىف ( ديرد نبا لاقو ) تيككلا مجوف طق ارافغ لسأ تحهام بيصن لاق

 ىعاشلا لاق مهراعشأ ىف هب اًذواجل طاغلا ىلع هورجأام باب ةرهجلا

 لئاذءاضف لكميلس جسو 2 ةيعبت ةلث تومص لكو
 رخآ لاقو ليذ تاذ يأ لئاذو ناهلس دارأ



 د ا دارا اة سا وشلل
 كلذ لبس يذلا نأكو باصأ نم لعاذ مسا اهنال ةب رضفاباضأو ةلاغاالا" نذلا
 لصالا نم لدب يه امناولصأب ليصحتلا ىلعتسسيل اهناف ةدئاز نكست مل ناو اهنا
 هتاماعم. لمؤفف ةيئيحلا هاذه'نم دئازال هبَشم ويف الصأ نسل لصالا نم لدبلاو

 رجحلا تم التساوتايبأ جور تأئثرو قيوسلا تالح ميلوق ( مهطالغا نمو)

 باب نم هنا ىلا ةلمأ هعمج ىف موق ىف مهضعب بهذف ليسم امأو جحلاب تأبلو
 لسمهيف اولاقدق مهمال طلغ ريغ اندنع اذهو ليسي لاسنم ذخا هنأ كلذو طلغلا

 وهونيعلا نم هذخأهنال نيعم يف مهضعب لاق كلذكو ءاف ميلا نوكب دهشي اذهو
 نبعلا نم ىرج اذا ءاملا كلذكف هب هل عاط اذا هقحب هل نعمأ موق نم اندنع
 ىناعملاو ظافلالا يف هب نوباعتبام ( يمطالغأ نمو ) اهب عاطأو هسفنب نعمأ دقف

 دوتع ةئامدأ نه ديحلاو ةمرلا يذ لوقوحن

 لاقو ةنارفضو ةنارمح لاقي امي ةنامدأ لاّقبالو مد لجرلاوءامدأ ىه لاقي امناو

 بربلا هسنن ىجح ءاشولو ربك اهعجار ضرالا يف تمّوداذا ىتح

 ىف ضعب ىلع مهضعب ريع كلذلو ءامسلا يف مودو ضرالا يف ىّود لاقي امناو

 هلوق يف ريثكل مهصعل لوقك مهيناعم

 اهرارعو امتاجتج ىدنلا جي 2يرثلا ةرهظنزملاب ةضور اف

 اهران ندللاربنعلاب تدقوأدقو 2 انهوم ةزع نادرأ نم ببطأ

 كديس لاق تلق الأ امر باطا يجز ةمأب اذه لمفول هللا

 بيطت مل ناو ابيط اهب تدجو اقراط تئج انك ىلا م

 ' 11 ]د ليف ادع هلك عرش تدجنتو-لاقف ةيطلما: شفي( ضال ناكأو)
 مالكلا يعرب ىذلا عوبطملا رعاشلا امنا عوبطملاعاشلا اذكم سيلو هنعصب ناك
 نبا لاقو ) بالا اذه يف ىنج نبا هدروأ ام اذه هيدر ىلع هديج هنهاوع ىلع

 حص اف أطخعاو ظلفلا نوقوب نيموصعم ءارعشلا هللا لمجام ةغللا هقف ىف ( سرا



 ىف راصف كلام ىد_عو توم كلام لاقف العاف اهنم ىنبف كلحو كلف ةروص ىف
 اكلم نأ اك لفام ليصحتلاو ةقيقحلا ىلع انه كلام امئاو لعاف هناكهظنل ىهاظ
 ( تلق ناف ) اكلمراصف فيغختلا هترمه تمزلأف ك الم هلضأو لغم قيقحتلا لع

 صاظ نم ىنبي تح في رصنلا ةفرعم هعبط ظلغو هئافجعم ىلاعالا اذهل نبأ نف
 هعبطب نسال هارتأ فيرصتلا فرعيال هبه ( ليق ) كلام لاقف العاف كلم ظفل
 فل اوأ مهب فراع هدقتعي نأ بجي الام اذه ردقلا اذه هسح فطلو هسفن ةّوقو

 ناار الأ ةّرلاب اهدجي هناف ةعنصلاب هفي رصت ةقيقح معي مل ناو هنال مهبعاذمل

 مالا هدك ردم صرف ار وتل ال نبل ةبلع برشي نأ يلع عيااواوعا
 فيك هارت الفا حلفأ الف عيت لاقف تحنحنت اذهام هلليقف حلما شبك لاقف

 قحاللا تيوصلاب ابالعواهب سفنلا ةكسم ىلا حورتساو ءاخلا ةحبب هسفنل ناعتسا
 لاش يش مالكلا فن 0-0 2 انعالا اذهنأ 2 اذهل نحواط فقولا يف

 0 0 فورحلا نم اهنأ ملعب نأ نع الضف ءاح هل

 ىف !منوكسلاح ىاهجاردا وأ اهتكرح لاخيف اهقحلي الام اهيلع فقولاو اهنوكس
 هناف اماعالو ةماص فاصوالا هذه نم ائدش نسح ناو هنأ الا نحدو 00

 كلم نم سحأ هيلعكلذ لاطو اكلم معس امل رخالا كاذكسف اههوو ةعيبط اهدجي
 كلام كلم ظنا نم انه لاق كلاح دوسأ ل وقي هنأ كف كلح يف هسحبام ظفللا يف

 نم ىنبولو لفاموأ لعاف اكلام نأ الو لغم وأ لعف كلم لاثم نأ ردي ل ناو

 تنكم امناو (لاق ) كئاحو كنئايك كال ليقا لعاف ةعنصلا ةقيقح ىلع كلم

 دق مهاو موقلا ءالوه سح ةّوق كسفن ىف ىوقيل عضوملا اذه ىف لوقلا
 ( كلذ نمو) عامسلاو ةثحابملا لوط ىلعن ب هظحالن الام عابطلاو ةنملاب نوظحالي

 فئاحصاوزمهايكف ة ةفيحصن ةبيصم اوهبش مهما كلذو مهنم ظاغوهو بن محلا

 يو وأو نعنيعا امال ةفيحص ءاك .ةدئاز/ يصب ءاب تسيلو بئاصم ضأ اوزمه



 نراءاور ام كلذ نف كل نأب اماكح ناك لاو اهسفن منغ ل ناف كلم يدب

 قباس نبىدبم انثدح ىلالغلا هللا بع ولا انثدح 0 نيدمحأ انثدح لاق ىنج

 ناهعلا ىلع ةغباثلا لخد لاق ناثدسحلا نب مصاع انثدح ب عصم نب ءاطع انئدح
 لاقف رذنملا نبا

 الق انيبس كيابال قيتوعأ' ١ انوي ككدقتت نا نضرالا.نح

 كلما هللا حلصأ ل اقف ارضاح ريهز نب بدك ناكو نابضغ رظن نامعنلا هيلا رظنف

 وهو هنع لض ادب اذه عم نا

 اليم نأ اهيناج عنمتف  اهنم ساطسقلا عضوم كلنال
 ناك ناف كله دق ناكب هك الولد نينا امل رمأو "ناوعنلا"“كحلضف

 كلذ ناك مهرد يف اغار ناكو مهغيال 5 مشنالا كالملا نود نم ًاطاخم رعاشلا

 11 دار هر قو 0 زق قاججن لاو طعام لرناللا هتجاخ قالطل اخ
 نرحل ولا طا

 4 برعلا طالغا ةفرعم نوسمخلا عونلا )ف

 كلذ هجو ىرب يلع وبأ ناك هيف لاق صئاصخلا باتك ىف اباب ىنج نبا هل دقع
 الو اهموعحارب لودأ مط تسيل مال ممالك وحتلا اذه لخد اها لوقيو

 0 راب نودع اف لك يعاب جر ؟مجتج اغاو اجي نومضامتدا نينا
 كلغث هدشنأ امن كلذ خف دصقلا نع هب اوغازذ' للا

 ناضرع كلان يطا قاس كا اك قان ىمرب كلام دغ

 قاف ءاضتلا توم كلا +++ اذصعأ ”ةكيبح« ل كرتاذكرانف

 دسافو طاغ هظنل ةقبقحو توملا كل٠ نم مظاف ائيشف نش ةوادن تاق الكر اذه
 هيلا قبس مالكلاكالذ رثك و توملا كلم“ نولوقت ميعمس ا ىبارعالا اذه نا كلذو

 ظفالا ىف اكلم نال لمفابناك هدنع تراصف ابظنل رهاظ نم ةكرم ةظفللا هذه نأ



 1 يي ةنكوف 0 1 انه ىو ل ضم اع ل

 كك سس ل ا اا ا

 3 لاقي نا افم الغلا انيف عرعرتام اذا

 هوه ال ىذلا انيف كل ذف دش لبق دسي ملاذا

 هوهانيحو لوقأ انيحل ن 2 ايصيشلا نب نم بح اصىلو
 نجلا ةرحاس ةالعسلا لاقي ( يعمصالا لاق ) كل يلوأ تلاقو هليبس تلخف

 قدزرفلالوق دشنأ دقوىمويلطبلا قحساوبأ لاق ( ةدئاف )

 ' هبراقي هوبأ ىح همأ وبأ اكلمالا سانلاىفدلثم امو

 بايلالا ىوذدنع رعشلا ىف نسحب سيلف بارعالا ىف اَرْئاج ناكن او هلاثمأو اذه

 رخافىف دعي مل حرش ىلا جوحأ اذا رعشلاو بارطضالاو جسنلا ىهو نم هيف امل

 دنع هوركم وهف قاذملا ىف بذع الو قاس ىلع ناسحالا ىف ماق الو قاسملا
 هظفحو هتباور سوفنلا ذاتسنق هظفل هانعم قبسي نأ ىلا رعشلا جاتحيو قاذحلا

 هتحي بواقع ملكت ناذ معتملاو ملاعلل هلواحي ام نايب مكملاو رعاشلل ىغبني ام لاو

 راسا قع اما لئاق لاق نافبولطملا ضرغلا هنم لصحتتي و بولاقلاو عامسالا

 هلوقك اذه لاثمأ بوعلأ
 اهرارعرعربكقنيامشحولانم ةليمح لط ءامدا اتلقم اه

 فنخي لل اذه لثم فلكت نم بجعلاو ىذاهو لاحأ دق ًاضيأ اذهو هل ليق
 لضافتب امناو مالكلا نيب كرثو مالي نال ضرعتو مالملاو ةنلكلا هسفن نع

 امهظانلأ 31 يتح ةحاصفلا قنورو هجابيدلاو ةرابعلا نس رعشلاو مالكلا

 زا ىتح كرشلاو ديحوتلا لهأ نم ليج لكل ةضرعم ىناعملاذ الاو هجاجزلاك

 ىلع أيهم دق برأ نم هومارام غولب نع مهناسلأ مهب ترصق مهنكل كرقلا ورقنلاو

 ليللا طباخك ناك الاو هبطاخل نايبلا ماكنملا ىلع بجي ام لقأو برعلا ةنسلأ

 دشأ رعشلا ةعانصو هيب رعلاب ىمجعلا بطاخيو هيمجعلاب ىلرعلا بطاخم هبطاحو

 نيب . بتاعم وأ بهار وأ بغار وه اما رعاشلا نأ كلذو ارصع دمأو ارصح
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 ا و ا ع رسل را ل د راس ا ا يي يس يس سمسم كك م مو م هاما هو سو مم

 مهضعب لاقو
 يدلل ىو الكفاشف م: ةساؤإر ؟نملعأ»» ءازعشلا

 : هعد ىف رمح لاقي رعاشو

 مهنايبأ ىأءارعشلا تادلقم هتدشنأ لاقي 4 ةيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا لاق )ل

 حودمملا مسا ناك ام رعشلا نم دلقملا نا 4( نورخا لوقيو ) ةنسحتسملا ةنانطلا

 اهيف تيب دوجأ ىأ ةديصقلا هذه رقع تببلا اذه لاقيو هتيفاق ىف اروك ذم هيف
 ةديبع وبأ لاق 4 ىلاقلل دودمملاو روصقملا يفو ل ها نانط تبب اذه لاقب اك

 1 ىنايبذلا ةغبانلا لوق ىف
 : ٠ ناجحه مرق نع ركبلا دودص ىنع ناينثلا ىعاشلا دصي

 ناسح نب نمحرلادبعو ريهز نب بمككر عاش هوبأو رعاش وه ىذلا ناينثلا لاق
 ىام لاقيف ىنئتسي ىذلا نانللا ( ىنايشلا ورمع وبأ لاقو ) جاجعلانب ةبورو
 '  (لاقو ) رعشالا لضفالا وه ىنتسملا نالئف نالف الا نالف نم رعشأ موقلا
 ١ (ماثه نب لاقو ) لوأ هنال ددعلا ىف رصانخلا هيلع ينأت ىذلا نادنثلا ىعمصالا
 (ىلاقلالاقو) فيعضلا ناينثلا هريغلاقو مهود هنال ءارعشلا نم ىنثئس يذلا وه

 فيعضلاو نودلل لايف اع اك اعيفر موقلا نه ىنثئس ىذلا ىدنع نابنثلا

 ركب وأ .انثدح دودمملاوروصقملا ىف ( يلاقلا لاقو ) ناينث رعاشلاو عيفرالو 2

 تيقل لاق ًاضنأ ه5 يعمصالا هقسحاو ةدايعلإ + 93 لاق ديرد نب

 ا رعشلا لزق نأ لبق مالغ وهو ةنيدملات اقرط ضعب ىف تباث نب ناس> ةالعسلا

 - تلاقمن لاق مرعاشن وكت نأ كلمؤق وجر: يذلا تنأ تلاقوهردنض.لعتكربف
 ٠ لاقف كتلتق الاو دحاو ”ىور ىلع تايبأ ةثالث يندشنأف



 ع اع عع خس ع خاص عع حاول عع نأ ع اح حان ع دع عال تس اح 0 سس يس ب سس ص سمسم مس م مص ع مرو بع عصام عع مص ع ع د صساو

 نبا لاق 00 مس 58 ني ىلبص ىنلا ةافو دعب همالسا

 مسالا اذهام 0 عقو دق الو يدعجلا ةغبانلا نال أطخ ىدنع اذهو 4« قيشر

 _ :سمذوخأم ةمجعم ريع ءاحب مرض ىعاش يكح دقف عارك نسحلا نب يلع امأف
 ةهرأ ءارغشلا 4 اولاقو )ا مالسالاو ةيلهاجلا طلخ هنال ةطلخا يهو ةمرضحلا

 هريغ رعش نم ديخلا ةياور هرعش ةدوج ىلإ عمي تيللا وهو ذيذنخ ىعاش
 هل ةياورال ىذلا وهو قافم لعاشو ةاورلا م لاقف لوحفلا نع ةبور « لئسو 9

 رورعشو ةجردب 'يدرلا قوف وهو طقف نعاشو هرعش ىف ذيذنخلاك دوحم هنا الا ٠

 ءارعشلا ضعب لاق 'ىش ال وهو
 ١ قطنأ ال محنم ىنا تمعزو 2 ىنتوجه فك ءارعشلا عبار اي

 يف ىنأي ىذلا قافملاو رورعشو رعي وش و قبط» ىعاشو قلغم ىعاش مه لب ليقو
 نبدخم لثم رعب وشلا 4 ىعمصالا لاق إل ةيهادلا ليقو بجعلا وهو قلذلاب هرعش

 رعي وشلاب فورعملازب زعلا دبع لثفو سيقلا ورما كلذب هاعس نارمح ىنأنبنارخخ

 همسا ليقو ثيلنيدعس ىنب نم ليلا دبع ًاضيأ رعب وشلاو 4 ظحاجلا لاق إل

 ىعدي رعاش ىف ىدبعلا لاق رورعشو رعب وشو رعاش مهضعب لاقو نامعنب ةعيبر

 ْ ني قب نع م ةنض موي قد قرا
 ىعافالا ةثيوف اهرعيوش سيخ ىنب ةارس ىهنت الا

 معزو هب ًاريقحت ًاضبأ اهرغصف ءاسفنلا قوف ةيبود ىعاذالا ةتافو 00
 هيدر كحضأو هديح دجيتما: نم لاق نانلا ركعل, وح لكس قيال دل
 ةئيطحلا لاقو ةصاخ ءاجملا يف كلذ نوكي نأ الا ءارعشلا ةلغس نم ناك

 هملاظز "رم فميطتتو الاؤمتلاو ”تافيلسا قلب ولكل قيس نحل

 همدق ضيضحلا ىلا هب تلز هماعي ال يذلا هيف قترا اذا

 همجعيف هب رعينأ دير

 ( ىل رهزلا )٠
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 ءالععلا نب 0 0 ناك نيل ةفاضالاب هنامز ىف تدع ءارعشلا نم

 ث كلذب ىنعي هتاورب انناببص مانا كم ىتح دلولا اذه نسح دقا لوش

 دعي ال ناكو نيمرضخلاو ةيلهاجلا رعش ىلا ةفاضالاب داوم اق قدر رفلاو رب رج

 هتءعب اف ججح رشع هيلا تسلج يعمصالا لاق نيمدقتملا ناك ام الا رعشلا

 هيلا اوةبس دقف نسح نم ء ناك ام لاقف نيدلو اير نع لئسو ىب مالسأ بيب جنح

 2 نأ بهذماذه رع مهدنع نم وهف حيبق نم ناك 5و

 لهأ ىف بهذي مهتم دحاو نا ىنعأ ىنانرعالا نءااو يعمصاالاك نا

 ىلارعشلا ىف 0-- 'ئىثل كلذ ساو مهلبق نم 2 و بهذملا اذه هريمع

 0رلا هنار هقيمل لاق ةيبتقنب ا امأف نودلوملا هب ىنأي امب مث ةلقو دهاشلا

 اكرتشم كلذ لءج لب 0 َنْوَد 0 صخ الو نمز نود نمز يلع ةغالبلاو

 نبا لق مؤ # هرصع ىف 0 مدق لك زور 0ك هدابع نيب 0

 يذلا وهو مرضخم و مىدق ىللهاج عيرأ ءارءشلا تاقبط رخا 1 باب ىف 4 قيشر

 .. جيردتلا يلع هيناثوىلوأ تاقبط نوثدحلا راص مث ثدحمو ىئالساو ةيلهاجلا كردأ

 حفصتيف رعشلا نم هل قب امرادقم رخأملا ميلف اذه انتقو ىلا طوبهلا يف اذكه
 لاو مرضخ ا و يئالسالا نيب و ىلهاجلاو 1 رضا نيب نظن ءلثق سكاتتلا

 نم نييمالسالاو ةيلهاجلا ىف ةلْزنملا ف مهنود هذغب نمع الضف لوالا ثدحملل
 "2 نسحلا وبا « لاق ١ ةقابلو ةوالط لك ىلا قبسو ةقاشرو ةوالح لكب بهذ

 و 01 لجرلا يمس هنف ةعسلاو ةرثكلا ىف ىهاتت اذا مرضخ ءام لاقي شتخالا

 '" نذأ لاقيو 4 لاق النيرمالا ىفوتسا هن ا مالسالاو ةيلهاجلا دهش

 ] (ىحد) ' السالا ىلا ةيلهاجلا نع مطقتا هز اكنف ةغواطقم ثناك اذ ةمرضخ

 'يبف اهئذآ طق با لح هاج يف وق أ لاق يعمصالا نع ةيبتقنبا
 ش 0 مرضنم نوكي. ال هنا عزو ًامرضخم مالسالاو ةيلهاجلا كردأ نم لك



 ابعم يرجب الو اهضراعي موجنلا ىف ليهس لثم ءارعشلا ىف يدع ( ورمعوبأ لاقو )

 نيبذلا ةاورلا باهذب تبهذ سانلا ىديأ ىف ةليلق اهناذ ىف ةريثك مراعشأ ءالئوه
 سماملاو ىرملا ماخلا نب نيصحو بدنج نب ةمالس ( نيلقملا نمو ) امموامحي
 ا وا ج هتاذ يف لق مهرامشأ نك سلع نه سل
 سلع نب بيسملاو سمانملا ةثالث ةيلهاجلا ىف نيلقملا رعشأ نأ ىلع اوقفتا لاق هنا

 ثرحلاو ةرتنع مهنمو ملوأةفرطف ةدحاولا باحصأ مأو ىّرملا مالا نب نيصحو
 برك ىدعم نب ورمعو تاروهشملا تاقلعملا باحصأ موئاك نب ورمعو ةزلح نب
 'يسما ناكو رفعي نب دوسالاو لهاك ىبأن ب دي وسو ينءملا نارم نبرعشالاو

 نيب ًارعش نورشعو فينالا هل حصي ال فرصتلاو ىنامملا ريثك القم سيقلا
 لازال ىذلا باغملا ىنعمو ةدعجىنب ةغبان مهنش ( نوبلغملا امأو ) ةعطقو لي وط

 سيقلا ومما لاق ابولغم
 بلغمل ثم كياغي و فوعض رخافك كيلع رخفي مل كناف

 ةيلبخالا: ىليل و ارغم نب سوأ ىدمملا ىلع بلغ دقو قبب ملردق اذا هنا ىنعي

 تافاهيدب نيب نم رف ةيليخالا ىليل ببسب ناك ىدعجلا توم نا ليقو اهريغو
 قدزرفلا هنع لثس رعشلا فاتخم يدعجلا ناكو يجمل لاق ًارفاسم قي رطلا ىف

 لم هبنج ىلاو زخ بوو بصع بوت هدنع ىرت ناقلخلا بحاص لثمدلثم لاقف

 لوقبف فلكتلا ةلق ىلا هبسنيو اذهب هحدع ىعمصالا ناكو ءاسك

 قالا فتلعمو فاو |
 ليعملا هيلغو مت هيلغ ( ناقربزلا نيبلغملا نمو ) هردب ىنعي فاوب

 اءالغ رعشلا ىف الغم ثيعبلا ناك بنج نب سنوب لاقو طل ا هلغا

 بطخملاا يف

 ميدق لك نيثدحلاو ءامدقلا يف باب ةدمعلا ىف قيشر نبا لاق 4« لصف )ل



 ْ راص يتح زنا نبا مسا راطو را 2 'رايتخألا ىف ام م ديع
 - اذه ايدلا الف ىبتملا ءاج مث ءامدتلا ف سيقلا ”ييرماو نيدلوملا ىف نسحلاك
 .نم ريهاشملا ناك املو ( ءارعشلا نم نيلقملا باب لاق مث ) قيشرنبا مالك هلك

 هيف هرك ذ عسونم نيلقملا نم ترك ذ اوصحي نأ نم رثك أ تمدق ام ءارعثلا

 دعو لحفلا ةمقاعو صربالا نب ديبعو دبعلا نب ةفرط( مهنف) عضوملا اذه
 ةقلعملا ىو ءاماعلا دنع ةدحاوب سانلا لضف ةفرطو ديز نبا

 « دمهم ةقربب لالطأ ةلوخل

 “ كلذ ىفام حصأو ىور اهف ني رشعلا لل ني لتق هنال ريسي اهاوس هلو

 هيئرن هتخأ لوق
 |خضاديس ىوتسا اهافون امف ةجح نبرشعو اتس هل انددع

 احقالو اديلواللا- ريخ ىلع هبايا انوجر امل هب اضم
 ' ىديأىف رعشلال يلق ( صربالا نبا ديبعو ) نسلا ىف يهاننملا محقلاو دربملاهدشنأ
 هكلذكو ةنس ةلاملث شاع هنا لاقي هرمع لوطوهترهش مظعوهرك ذ مدق ىلع سانلا

 هارت اها دج تارورشم دئاصق ثالثا( لحفلا ةمققملو) داوذ وأ

 « بهذم لك ىف نارحملا نم تيهذ *

 « بورط ناسحلا ىف بلق كباحط + هلوق هيناثلاو
 « موتكم تءدوتسا امو تماعام له « هلوق ةثاثلاو

 هلوق عب رأ هتاروهشف ( ديز نب ىدع امأو )
 »# روكب مأ عدوم حاورأ #

 « .دبعم مأن م رادلا مسر كفرت * هلوقو

 « ىفايب نونملا لع ءىش سيل * 2 هلوقو
 اههقاوع ام نوسني ماي الا ريغ يف نايتنلا لثمرأ + 2 هلوقو



 ىلا سرا رن

 همم هام م م ناس ع م م م م هع مال ل م م مل اص ص بس ع صصص صصسصسصم

 عامجاب ردملا لهأ و اكبر ناد لل ار يفو تانكي

 ىذب رعشلا متخ 4 ءالعاانب و رمع وأ لاقوإتناثنب ناسحن قاطتالاو نمانلا نك

 راو ءشأ جاجعلا نأ سنوب «معزو) جاجعلا ةب'ورب زجرلاو ةمرلا
 د6 ةرغش ف رمي . جاجعلاو مه رعشأ امالك مهدوجأو مالك وه اعا لاقو نيصقلاو

 هتذوجرأ عنصهنأ رك ذ و دوجأ ناكل هريغ هناكم ناك ول لوقي نأ دحأ عيطتسي

 ولو ةديقم ةفوقوم يو تدب ىتئام نم وحن < رب هلالا نيدلا ربج دق <«
 ناك امنا ةديبع وبأ لاقو اهلك ة ب وصنم تناكل نزولا اهبف دعاسو اهمفاوقتقلطأ

 رخافوأ متاش وأ براح اذا كلذ وحنو ةثالثلاو نيتبيلا زجرلا نه لوقي رعاشلا
 فقوتماو رابذلا رك ذو هيف ببشو هدصقو هلاطأ نم لوأ جاجعلا ناك يتح

 ءارعشلا تاعفاك ةلحارلا فصوو بابشلا ىلع يكب واهي ام فصوتساواهءاع باكرا
 نم لوأ ( هريغ لاقو 8 ءارشلا ىف سيقلا ءيرم كراجرلا يف ناكسف ديصقلاب

 زجر نم وأ هنأ هريغو  يحجلا ع زو م ىلجعلا بلغالا زجرلا رعش لوط

 ع يلع ناك امنا هنال ايد 3 نظأ الو ةدمعلا ىف 1 قيَشَر نبا لاقو 8

 وأ ناكو 8 كلذ نم مدقأ زجرلا د نو سو هيلع هللا ع هللا

 ءارعشلا ةفئاط تلاقو ةمره نباب مخو سيقلا ءيرماب رعشلا حتتفا ءأوقي 4 ةديبع

 كلوملاو ةمزلا وذ ئيالسالاو "نسدقلا درسا! هال انلوتو:نسالشاو لع

 رعشلا نونف- عيمج يلع هيبشنلا ةصاخو عيدبلا لضفي نم لوق اذهو زتعملا نبا
 كهذت اة عو شاو اأو؟ طخ الاوت ققطالا ةالثلا لب :لوش قات

 هثالثلا لب موق لاقو فلكتلا ةلقو فرصتلاب لوقي نمواهبسان امو را تاكل

 ةلوهسو ةفنالا رثكوب نم لوق اذهو فنحالا نب سابعو ةعيبر يبأ نباو لبلبم
 اما ربشأ نيدلوملا ف سّيلو فحاو وف قدي وختلاو ةسنضلا لع ةردقلاو ل +
 مهلك عاش ةئامسمخ امهنامز يف المحأ امهنا لاقي و يرتحبلاو بيبح مث نسحلا نم



 كة

 لجرلا حدمي الو هيشوح عبني الو مالكلا نيب لظاعي ال ناك لاق كلذك ناكو
 مدعبأو ار مهنصحأ ريهز ناكر ظنلا لهأ لاق مالس نبا لقمن) إل هيف اعالا

 نم لاقف ةغبانلا 3 قطنملا نم لبلق ىف ىناعملا نم ريثكل ممجأو فخش نم

 هرعش ناك اتيب مهزجأو مالك تر ةداك ذو راش حايد سم أ ناك هل جنح

 مهبهذأو اضورع مهرثك أ هنا يشعالا تاجا ل ل [.الك

 ضعب لاقو ]ف ةفصو ارو ءاجهو احدمو ةديج ةليوط ماك ورشا نق ف

 اذا لض ينلا نع ربما نيأف هل لبق ةعب رالا رعشأ ىثعالا ٠( ءاملعلا ى

 تاق ام ىشعالل حص ربخلا اذهب لاقف رعشلا ءاول هديب سيقلا أرما ا

 ءاولا لماح نقلا ؤرماف ريمأ قمار لع الا ءاون لم اختتم امندنأ كللذو
 ١ اذا رشا نب هنعاللا لقطر تباث نب ناسح « لثمو ال ريمالا ىثعالاو

 مالمنب دم لاق ليذه ايح نيالا ريشا لاك ات الإ لبق ايح مأ الجرأ لاقف

 رع ىوبخأ لاق « يحججلا يكحوإل عفادم ريغ كا لدغ ازبشاو ىحجلا

 7 نعاشلا مساناكو اروز فل وم بيوذ وأ بوتكم ةاروتلا يف لاق ىرمعملا ذاعم نبا

 بجعأف قحسانيريثك وهو ةبب رعاا باحصأ ضعب كلذب.تربخأف ةينان رسلاب
 ” انس اءارغشلا حصفأ ءالعلانب و رمع وبأ لاق«ىعمصالا لاقوإل كلذ ىنخاب لاقو هنم

 ٍ >0 امم ةمامت يلع ةلطملا لابجلا يهو ثالث ”نهو تاورسلا لهأ مهبرعأو

 | افبقث مهكر ش دقو يطسولا ةارسلا ةيلع من مان نم لم ا
 أ وب مو ةءونش دزأ دزالا ةارس مث اهنم ةيحان ىف
 | سيق ىلفسو د عا العا لالا حصفأ أ 4 ورع ولأ لاقو #8 دزالا نب رمضن

 نزاوه زجع ىنعي ةلفاسلا ةياعو ةيلاعا ةلفام سانلا حصفأ 4 5 ل لاقو )

 الك تسيل مهتفلو اهنم اندو اهيلب نمو اطوح نمو ةنيدملا لهأ ةيلاعلا لغو

 مالسالا ىو سيقلا ءىرماب ةيلهاجلا يف نميلل رعشلا ةمدقت نورب موقو ةدنع



)0(0 ١ 

 لوقي ىذلا سيلو. ِ

 بذهملا لاجرلا ىأ ثعش ىلع همت ال ًاخأ قبنسمب تساو
 رعشأ تنك عشملا الول هللاو الورج تدسفأ اك هتدسفأ ةعارضلا نكلو.
 تنأ كلذك 4 سابعنبا لاق ) مهرعشأ ىنأ كشأ الف نوقابلا امأو نيضاملا

 هما سوال كوع ديالا نا باطحلاا ىلأ نبا 4( معزو )ل ةكيلم أ اي

 ءورما لاقف قذرغلا لثس لضنملا لاقو لاق لبلهمو ةفرطو 0 سلا كر

 زمشأ ىتعالا لطخالا :لاقو :سانلا رش ةغبانلا برج :لاقو نساثلا رعشأ.سقأأ
 لاقو سانلا نما كيلذمرا وذ لاقو سانلا 6 ريهز رمحا نبا لاقو سانلا

 سانلا رعشأ موثلك نب و رمع تيكلا لاقو سانلا رعشأ ةفرط ليم نب رضن
 لا يأ نبا 4ناكو إل قافتالا ةلقو ءاوه الا فالتخا ىلع كلدي اذهو

 ةلمالسالا رهو ذك الإ قفزت ةلغاجلا رمخأ لوقي روهشم مدقمو دقان ماع
 ( لأسو ) حدملا لاطأ نم 3( وأ هنأ ىلع نوم مهنأ ريغ طرغم ولغ اذهو ريثك

 لبقم نب ىنعي ىنالجعلادبعلا لاقف سانلا رعشأن م لاخالا ناورم نب كلملا دبع
 كلذهل ف رعأ لاق نيفرجلا ىلع ءارعشلاو رعشلا ءاحطب ىف هتدجو لاق كاذ مب لاق

 نب ةمقلع ىنعي ميم وخأ لافق برعلا رعشأ نم ةرم بيصنا ( ليقو )ل اهزك
 نيخزلام نقلا "ىزما ده ةءارعشلا نم يحال سلو نجح نب نسوا لك

 يبضلا بيبح نب ساوب نع ةياورلا هب تتأ ىذلاو سوفنلا يف ىشعالاو ةغبانلاو
 نومدقياوناك ةفوكلا لهأن او سيقلا أرمانومدقي اوناك ةرصبلا ءاماعزا يوحنلا
 ةيلاعلا لهأ ناكو ةغبانلاو اريهز نومدقي اوناك ةيدابلاو زاجحلا لهأ ناو ىشعالا
 دم لاق 5 ) ادحأ ريهزب نولدعيال زاجحلا لهأ نا م ادحا ةغبانلاب نولدعي ال

 يضر باطخلا نب رمع ىل لاق لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع هعفرب مالنا )

 تاق ريهز لاق نينمؤملا ريمأ ايوه نمو تلق يئارعش ر هشال ىتدشنأ هنع هّللا 1

 اا



 مس عع م ع تم زم م مام اع م م ع مع م ع مال ا م ل م سس ا سصصسصم سس ان اساس انا ان ال امام د امام ا اما احس ص سس سس اسس سس ص صصسسصسمسل دان تنل ناسا ا د اسس سم د صسسم

 تاقلعملا كو ةنكاتنلاو ىقعاللا اياب راح نب كرطعاو ةرتتع ةقلعملا باحتحأ

 ءامب يطابقلا ف تبتكف رعشلا رئاس نم تريتخا اهنا كلذو تابهذملا ىمسن
 د2 دوج تناك اذا نالف ةبهذم: لاقي تاذلق ةتكلا لعاتتلعو علا
 لوقيةديصق تديجتسا اذا كلملا ناك لب ليقو ءالعلا نم دحاو ريغ كلذ رك ذ

 ارب رج هابأرب رجنب ةمركعلأس 4« ىجججلا لاقو 9 هتنازخ ىف نوكتل هذه انل اوقلع

 مالسالا الا تدرأ ام لاق مالسالا مأ ىنلأستةيلهاملا نعأ لاق سانلا رعشأ نم
 مالسالاف تلق لاق مهرعاش ريهز لاق اهاهأ نع ىنربخاف ةيلهاجلا تاك ذ ذاذ

 رح اةفص بيصي و كولملاحدم ديجي لاق لطخالاو تلق رعشلا ةعبن قدزرفلا لاق
 قدزرفلا 4 لئسو ) ًارحب رعشلا ترحب ىناف ىنعد م تاق

 هلوقب لاق اذاء هل ليق مزاخ ىنأنب رشب لاقف برعلا رعشأ نم
 ؟ازتغاو ايان توما وك هنمدبال دحلم ىف ىوت

 هلوقب لاق اذاع هل ليق مزاخ ىنأنب رشب لاقف ري رج لئس مث
 ًإ اباحتتا ىحتتاو بيلا يقشف ىلبيس ىف لكو ىلب نيهر

 ١ نب ةينق ىلا فسوينب جاجحلا « بتكو إل يرث امم زاخ ىأ نبرشب يلع اقف
 ' ةيلهاجلا رعشأ لاقف هتقو ءارعش رعشأو ةيلهاجلا يف ءارعشلا رعشأ نع هلأسي سم
 10 مهرخأ قدزرفلاف تقولا ءارعش امأو ةفرط الثم مهبرضأو سيقلا ؤرما

 ْ داودوبأ لاقف سانلا رعشأ لم لتسف 4ةئيطحلا امأوإل مهفصوأ لطخالاو مهاجهأ

 ظ ظ لوقي ثيح
 مادعالا هنئزر دق نم دقف هك 07 راتقالا دعأ ال

 لقيإف د طروراو هيلع انيك ديلا اوما ةناكو عده دل ناك ناو ذوعو
  لوقي يذلا لاقف (ىرخأ ة ةرم سابعنبا هلأسو# ةئيطخلا ةلاقم داقتلا نه :ليخأ هيف

 مشي ل قت ال نمو هرفي 22هضر عنود نم فورعملا لعجي نمو



 ل

 0 0 رص حصأ سيقلا *و م | حتت اروع ىناعم م مه لمجخل رازن ' ةحاصف مط

 أر لاق نأب هنع هللا ىضر ىلع هلضفو ًاشيملاو واذلا كاز بسنلا ىلاع سقلا

 ي رعشلاب١العلالاقدقو إي ةبهرا الو ةبغرا لقي 7 هناو ةرداب مهقبسأو ةردان مهنحأ

 ءايشأ ىلا قبس هنكلو اولوقي ملام لاق هنال ءا رعشلا مدقتي مل سيقلا ا مناد

 ىلع فقوتسا نمو يناعملا فطل نم لاقل ا اهف 00 ءارعشلا اهنسحتساف

 قرفو ىصعلاو نابقعلاب ليخلا هبشو ضيبلاو ىهملاو ءابظلاب ءاسناا فصوو لولطلا
 داجأو دباوالا ديقف مالكلا ذخأم برقو ةديصقلا نم هاوس امو بيسنلا نيب
 نمقدزرفلا لأس الئاس نا 4« يحبللا مالسنب دمم ىكحو إل هيبشنلاو ةراعتسالا

 ليلضلا كلما لاقف سانلا رعشأ نم ديبل 4« لئسو إل حورقلا وذ لاقف سانلا رعشأ

 «ناكوإل هسفن ىنعي ليقعوبأ خبشلا لاق نم مث ليق ليتقلا باشلا لاق نه مث لبق

 ةغبالا»و فدزرفلاو ريهز نوهءاشتم ةثالث ةياهاجلا ىف لوحفلا نولوقي قاذحلا
 ىثعالا مبعتجأ لوقي رمحالا فاخ 4 ناكو إل ريرجو يشعالاو لطخالاو

 ناكر طوعسو يطا دمك يرحل ى ناقل هلثم ( ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو )

 نب نع 4«ىعمصالا ىحوإل ادحأ هيلع مدقي ال ادج همدقي شفخالا باطخعاوأ
 ىثعالاو بهز اذا ةفيانلاو بغري اذا نهر ةعأ ءارمشلا نم كاكك ةفالاا
 وأريثكل ( ليقو ) يضغاذإ ريرجتوزمؤق دازو يسلك 3 |ةرتس
 ةجانلاو .كيغر اذا زيعرو كر اذإ نييقلا يرعا لاق بردا شال ا
 كره و هاذا مدقي هنع هلل يضر ركب وأ ن 1 ٍبرشااذ ذا يشعالاو يبهر اذا

 يف 4 باطما ينأنب دم لاقو ) ًارعق مدعبأو رح مهيذعأو ةرعش مهنسحأ وه
 ىعستىتلا عبسلا باحصأ لاق ةديبع ابأ نا برعلا راعشأ ةرهمجب موسوملا هياتك“

 4لضفملالاقولاقإل ةفرطوورمعو ديبلو يشعالاو ةغبانلاو ريهزو سيقلاٌ و رما طمسلا
 نماطقسأو لطبا دف ءالاره ريغ دحال طمسلا ىمست ىتلا عبسلا ىف نأ معز نم

 معرس ع رعس عرعر ع عع ع
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 ا ري ل لك ل ار تلا ا لج
 ريهز مأ جوز سوأ ناكو سوأ ةيوار ريهز ناكو هنم أطأط ةفيأنلا نك

 هيلع فقوي ال لوأ ءارعثلاو رعشلل ءارعشلا تاقبط يف 4 ةبش نب رمع لاقو )ف
 مو لوالا هنأ اهرعاشل ةليبق لكل ئابقلا تعداو ءاماعلا كلذ ىف فاتخا دقو

 ةيناهلا تعداف ًارعش كلذ نومسي ال مهنال ةثالثلاو نيتيبلا لئاقا ثالذ اوعدب

 ةئيذ' نب ورمعل ركب و لباب بلغتو صربالانب ديبعا دسأ ونب و سيقلا ءىرمال
 نممدقأ ىدوالا هوفالا نأ ميضعب عزو لاق دائود ىلال داياو ريك لا شفرملا

 رعشلاىفمدقتلا مل يعدملا رفنلا ءالهو لاق ديصقلا دصق نم لواداو ءالء وه

 01 لاقو 9 اهوحي وأ ةيني ةئاع ةرجطا قبسب ال مهمدقأ لعل نوب راقتم

 0 لرلبم رعشلا نمي نيثالث غابت ةلك هل ىورب نم لوأ ىعمصالا لاق هيلامأ

 0 0 ةريبم م ميك نب ورمع نب دك نبأ موت

 دال ىشعلا دهمان ناكو (ةنيم ةثاهيرأ مالسالا نيب و ءاله نيب ناكو لاق

 ماذح نبا رعشلا لاق ن م لوأ 4 سيل باتك ىف هيولاخ نبا لاقوإ ريثكب ءاله

 مهب طاحي نأ ن 00 ءانوشلا نمريهاتملارك ةديقلا.ىف قيشر نبا لاقو )ل

 اويلي تح مك دورك مهرعش راسو مهاراعسأ تراط دو ريعاد بلو 1

 0 0 ا 8 مهن دحأ لكلو مهنامز ىف ناك نم رئاس ىلع

 سلا ىرما ىف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع يور ام الا دحاو ىلع عمتجم

 ا لاق نيكرشملاو ةيلهاجلا ءارعش ىنعي رانلا ىلا هدئاقو ءارعشلا“رعشا

 بلطملا دبع نب سايعلل باطما نب رمع لاقو )ل هريمأ الا ب دوق الو يعازلا

 ناعم نعرقتفاف رعشلا نيع مط فسخ مهقباس سيلا وما ءارعشلا نع هلأس دقو

 قتلا رببلا.ىفو فسعا نم م فسخ 4( ميركلا دبع لاق الر صب حصأ روع

 مث وهو رقفلا نم وهو حتذ يأ رقتفا هلرقو رانك هاف اهنم جرد ةراحح ىف ترذح

 تسل نمل لعأب ناو نملا نم نسقلا# رمان ا,دب ري راوع ناعم نع هلوقو نقلا



 انيثم نينسلا ددع نم تددزاو  اهلوطو ةايخلا نم تمئس دقلو

 انينس روهشلا ددع نم تذدزاو“ ٠ *يل ناتثام اهدعب نف تن نأ

 لئاقلا وهو ًانيرش ادق ناك يبلكلا بانج نب 4 ريهز مهنمو إل
 ماذح تلاقام لوقلا نف اهوقدصف ماذح تلاق اذا

 لئاقلا وهو لئاو نب ركب نب ىلع يلع نإ ٠ بعص نب مو شربالا ةميذج 4 مهتمو
 هيحتلا الا هتلن دق ىتقلا لانام لك نه

 رجح نب سيقلا 'ؤمما لاقو
 ماذحنب ايكب مك رايدلا يكبن انلعل رايدلا للط ىلع اجوع

 لق دانا ةعربع اخ الو دف يبيت هرعش عمسل مل 'ىط نم لجر وهو

 ةعبب رنب لبلجلا عئاقولا رك ذو دئاصقلا دصق نم لوأ ناكو سيقلا ءصا هركذ

 4« قدزرفلا لاق ١ ببلكه يخأ لتق ىف يبلغتلا
 « لوالا كاذ ءارعشلا لبلبمو < .

 ءارعش ناكو هلعف نم رثك أب هلوق يف يعدبو رثكشي ناك هنأ برعلا تمزو

 ىدنكلا رجح نب سيقلا ءىرما لاخ وهو لباملا مطوأ ةعيب ر يف ةيلهاجلا
 ربك الا مساو دبعلانب ةفرط مع رغصالاو رفصالا ع امر يك لاو ناسك

 4« مهنمو إل نايفس نب ةعير ليقو ةلمرح نب ورمع رغصالا ماو: دمشق

 يشعالاو ةفرط لاخ وهو سمانملاو ةئيف نب ورمعو دبءلانب ةفرطو كللام نب دعس

 ناتغبانلا مهنف سيق ىف رعشلا لوح مث ةزلح نب ثرملاو سلع نب بيسملاو

 شادخو درزم هوخأو خامشلاو ةئيطخلاو ديبلو بك هنباو ىلس ىلأ نب ريهرو

 رجح نب سوأ ناك مهنمو مويلا ىلا مهيف لزب لف متع نال مث ريهز نبا

 يبو هالمخأ ريهزو ةغبانلا شن يتح مهنم ذأ همدقت ك1 ةيهاج 0

 ريهر نم رعشأ سوأ لوقي ىعمصالا ناكو مفادم ريغ ةياهاجلا ىف مع رعاش



 / 1 م (؟9:)
 ا ولو هلقأ الا برعلا تلا ام كلا ىهتتاام٠ ءالعلا نب ورمعوبأ لاق 4 بيبح نبا

 - ىلع ”لديامو ( ىحججلا مالس نب دم لاق )ل ريثك رعشو ملع كءاجل ارفاو ماج
 ١ حص نيذللاديبعو ةفرطك نيححصملا ةاورلا ىدب 0

 , نم اعضو ثيح امهعضوم سيلف نهريغ اهل نكي ل ناو رشع ردقب دئاصق اهل
 ءارذأ لع امهناكم نات اشلفامل ىوربام تغلا نه ناك.ناو ةّمَدقتلاو ةربشلا

 املا: ىذلا نأ ريغ ريثك مالك همالك نم طقس دق امحريغ نا ىورب و ةاورلا

 لمح امهمالك لق املذ كلذك كلذ لعلف لوحفلا مدقأ اناكو رثك أ كلذ نم
 و لولا ارق تايبالانالا نمشلا نما ترعلا لئاؤآل نكيملو اريثك المح امهيلع

 دبع نب مشاهوأ بلطملا دبع دبع ىلع رعشلا لّوطو دئاصقلا تدصق امناو هتجاح

 لوقحيحصلا رعشلا مدقنف عبتو ريمحو دوعوداع طاقسا ىلع لدب كلذو فانم

 لاقف بير هبارن ءارهم يف ارواجم ناكو ميت نب ورم نب ربنعلا
 انارعلو ءازبت قب ياللا 7١ ةليبازلطضا ولج ندوب ارد

 اهبارق "يبجي ىألم 'ىبحالا
 توملا هرضح نبح دهم نب ديز نب ديود لوق رعثلا ميدق نه ع امو)

 هتيلبأ ىلب رهدلل ناكول هتيب ديودل نبي مويلا

 هتروح اص بهن براي هتيفك ادحاوينرق ناك وأ

 « هتيوأ نسح ليغ برو « ©"
 | هيرهزا رسم نب نالبعا شنق قب دعي نيرضعأب« ءارعشلا/ اهنق وتو ١

 قب واعدق ناكودهن نب بمكن ب هعيب رنب رعوتسملا 4 مهنمو ]إف ةوانطلاو ”ىنغو ةلهأب

 لاق داب وطء

 ( نشخ ليغ برو ) هباوص تلق «رصن هلق ها نشخ لبع برو سوماقلا خسن يف (1)

 ىنانز 0 دومت هاهلبق رطشلا ةبسانمل تامجءعماب



 كسا املا كحل
 اروثتمهباتك لعجو قلخلا ىلع ةجحو ةيآ هلوسر ثعب هللانا هللبق « هل ىغبني امو
 لع ًارداق نوكي نأ هبحاض ةذاع: نم ىذلا:رعشلا ىلع هلضْفب. اناهرب نبأ نوكيل
 مزجعاذ هلثم لمعب هريغو رعاش نم سانلا عيمج ىدحنو مالكلا نم بحبام

 سلو ءابطخلا زجعأ كلذك رعشب سيلو ءارعشلا زجعأ نارقلا نأ كف كلذ
 برعلا يرن الأ اناهرن دشأ ءارعشلا هزاجعاو لمرتب سلو نيلمرتملاو ةبطخي

 وهاولاقف مزجع نيبتو اوبلغ ام رعشلا يلا سو هيلع هللا يِلص يبلا اوبسن 57
 ساروثنملاو قحلي الام هنم عقب هنو هتماجعو رعدلا ةبيه نم مهبولق ىف ال ىعاش

 ةجملا يلع موقتل ىأ ( هلىخبني امو رعشلا هانماعامو ) ىلاعت لاق انهنف كلذك

 | ا ةمرعلا قمدليفلا تناكاوا((ىقعر دونا لازالوا ملبق حصل و
 صهازرملاب نيعاب ءاسنلا عمتجا و ةمعطالا تعنصو كلذب اهمانبف لئابقلا تنا ىعاش

 بذو مهضارعال ةيامح هنال نادلولاو لاجرلا رشابنتو سارعالا ىف نعنصياك
 وأ دلوب مالغب الا نوثنهي ال اوناكو موك ذل ةداشاو مرن [ ديلختو مهباسحأ نع

 ءارعشلا تاقبط ىف ( يحمجا مالس ندم لاقو ) جننت سرفوأ مهبف غبني رعاش
 000 ىف رفشلا قاكو برغلا:لئابق' نم ةذحاو ةلييق وتشيا ظاضلال]
 نء( فوع نبالاق ) نوريصي هيلاو نود هب مهنكح ىهتنمو مهماع ناود

 كيا مق لع تشلا ناعهضدنل ىشر باطلا نيارح لقط

 مورلاو سراف وزغو داهجلاب اولغاشتو برعلاهنع تلغاشنق مالسالا ءاجخل هنم عما
 برعلا تنأمطاو حوتفلا تءاجو مالسالا شك انلظ'ةجاورو رمسلاة وع كني

 اونلأو بوتكم باتك الو نودمناويدىلا اولي ملف رعشلا ةياور اوعجار راصمالا
 بهذو كلذ ”لقأ اوظفحل لتقلاو توملاب كله نم برعلا نم كله دقو كلذ
 لوحفلا راءشأ هيف ناويد هنم رذنملا نب نامنلا لآ دنع ناكد قو ريثك هنم مهنع
 ساوب لاق ل هنم راصام وأ ناورم ىنب يلا كلذ راصف هتني لهأو وه هب حدم امو
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 نآ اماق فؤلجأوا لح! رمشو رعشأ عاش نيوكتم دقاور نيعياتلاو ةتباحض ثردحيو

 لك ىلاو جتحب لكب و الف ةدوجلا ىف اهنيبام دعابت, ىتح ةميدقلا راعشالا توافنت

 ءارعشلاو ايش نسحتسي لك ت اوهشف.سانلل سانلاءاربب ىذلا رايتخالا اماف جاتحي
 نوئموب ونورخوبو نومدقييو روصقملا نودع و دودمملا نوره مالكلاءاىمأ

 نقلك ةلازا وأ, تنارعأ ىف : نكامأف نو.ريعتبملا و. نؤزيمفيو قوسلتخ و! نوريشيو

 ممالا لضفأ برعلا ةدمعلا يف « قيشر نبا لاقو 8 كلذ مهسيلف باوص جم

 موظنم ناعوت برعلا مالكو ديلا يلع ناسللا لضنك حلا فرشا أ امنكحو

 ناتقبطلاتقنتا اذاف ةئيدرو ةطسوتموةديج تاقبطث الث امهنم عون لكل روثنمو

 محلا ناك ىرخالا ىلع لضف اممادحال نكي و ةميقلا ىف اتواسنو ردقلا ىف

 فرتعم ىف هسذج نه روثنم لك نم نسحأ موظنم لك نال ةيمستلا ف ةسعاظ رعشلا
 اموظنمناك اذا ه.شيهب وساقيهيلاو هبيسنو ظفللا را وهو ردلا نأ يرن الأ ةداعلا

 جرحدتو عاعسالا ىفددبت اروثثمناك اذا ظفللا كاذكوهلنوصأوهنسمل ربظأ نوكي
 ةيفاقلا ةدقعو نزولا كلس ذخأ اذاف فطللا ىف طرفملا الا هنم رقتسي لو عابطلا ىف

 زوما ىلع سانا عمججأ دقو ندمنلاوةقيرسلا نمازو هدئا رفا خيو درإو ةناتتشأ تقلا

 يفنالًا غون ًاديج رثك أو لقأ رعشلان او اظوفحم اديج لقأو رثك أ مهمالك ىف
 تجاتحاف ًاروثنمهلكمالكلا ناكو روثنلا ديجهب براقيامةيفاقلاو نزولا ةئز نم هاندأ
 ةحزانلا اهناطوأوةلاصاا|مايأ رك ذو اهقارعأ بيطوابقالخأ مراكمب ءانغلا ىلا برعلا

 نسح ىلع اهءانب ا لدتو مركلا يب ااهسوفن زئهنل دا اوجالا ماس ذاجم الار ازاع ذو

 7 ا فو سان زو لمن املف مالكا نيزاوم اعيوافمف ضي راعأ اومعوتقريشلا
 ادلب اقيقكك أ ووذجلا ا رعلاهب تملكت ام(ليقوإلهل اونطف يأهب اورعش

 جتحانأف هرشع روثنملا نم عاض ال و هرهع نوزوملانم ظاحب م نوزوملا ديج نم 3

 رعشلا هانماعاموإل ىلامتلاقدقو روثتم نآرقلا ناب رعشاا ىلع رخلا لبضفت يلع دحأ
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 هللا هزن دقو اهك ذ انهرك ىلامت هللا باتك نم تالك اذه يف سان كد

 لاق ناف ) هلوق نع سو هيلع هللا ىلص هيبن هزن اكرعشلا هبش نع هباتكهناحبس
 هللا كح كلذ فام لوأ (هليق)رعشلا نع هيب ىلامت هللا هيزعت يف ةكحلاااف (لئاق
 ب لاتووقي مهناو شوت داو لك ف مماونوواغلا ميعبتي ءارعشلا نأب ) ىلاعت
 يعسبالاطئارشرمشلل نال لاب رعشلا ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل يبي نكي مف

 هيف ىرحتي انوزوم امقتسم امالك لمعول اناسنا نا كلذو اىعاش اهريغب ناسنالا

 ةتباهمنوك نكمي ال ءايشاب هيف ىنأي وأ نيمب وأ يدعتي وأ طرفي نأ ريغ نم قدصلا
 لئسو ءالقملا ضعب لاقدقو ًاطقاس الوسخ هلوقيام ناكلو ًارعاش سانلا هامسامل

 كاحضاو بذك نيب رعاشلاف بذك دج ناو كحضأ له نأ لاقف رعشلا نع
 لكيعو نينلصللا نيتاهنع سو هيلع هللا ىلص هيبن هّللا هن دقف اذك ناك ذاو
 هذهو عذق اذ ًاجاه وأ ًاغراف احدام هلا ا رعاش ارت داكن ال انافاذه وجود ل
 قودبر لاق يك ةكحلا رعشلا نم نوكي دقق 4 لاق ناف ) "يبنل حلصنال فاصوأ
 جككلات وأ ةكشب رمغلا(ةط ناو ةردشإل ناننا مانا سو هيلع هللا لص هلل

 هانا دفق ( ةكمحلا امأف ) هانرك ذ امل رعشلا ليق نع هيب هللا هزن امنا ( هل لبق )
 ( رخآى عمو ) ةنسلاو باتكلا ىف رفوالا بيصنلاو لزجالا مسقلا كلذنم هللا

 ةعانص نيب قرف ال هنأ ىلع نوعي ضورعلا لهأ نأ رعشلا ليق نع ههيزنت ىف
 ضورعلاةعانصو مغنلابنامزلا مسقت : عاقيالا ةعانص ناالا عاقيالا ةعانصو ضورعلا

 عاقب الاو عاقي الا بساني نازيم درتكلا ناك اماذ ةعومسملا فورحلاب نامزلا

 لوسر لاق دقو مسو هيلع هللا للص هللا لوسر.كلذ عل مل يمالملا نم

 رعشلاو ( سراف نب .اا16 مث مد الوتدح نورا ل

 ةحح وهو ةغللا تمأعت هنمو رن 11 تفرعو باسنالا تظفح هبو برعلا ناوبد

 لموهيلع هللا ىلص هللا لومر ثيدح بي رغو هللا باتك بيرغنم لكشأ يف
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 - نبا )ل ةثاعب رأو نيعبمو تس ةنم تامو ةاهبرأو رشع ةنم دلو ( لعالا )ل
 4« باشا دمحأ نب هللادبع 1 لادا نيتمو عسل ةنم تام« ىوحنلا ذاشباب

 .نيتثثا ,ةنس تام ( ىربنبدهللا دبع دج وبأ )ل ةئايسخو نيتمو عبس ةنم تام

 ةئامب رأو نيعب رأو عب رأة نس دلو يسوياطبلا ديسلانب قاحسا وبأ ةئاهسخو نينامثو

 ىوغللا يدعسلا ردعجنب ىلع م ءاقلا وبأ ةئامسمخو نيرشعو ىدحا ةنس تامو
 ةرشع سمخ ةنم تامو 0 نيثالثو ثالث ةنم دلو عاطقلا نباب فورعملا

 دوم مساقلا وبأ ةئامسمخو ندعبسو 5 ةنس تام ىراذالا ننلاكلا ةئامسمخو

 نيثالثو نامث ةنم تامو ةئاعبرأو نيتسو عبس ةنس كلو ىرشحمزلا رمعنبا
 ةقرأو نيتنثا ةنم تامو ةكاسرأو نيسمخ ةنم دلو ىرجشلانبا ةئامسمخو

 تامو ةئامسمخو نيعبسو عبس ةنس دلو يناغصلا نيدلا "يضر مامالا ةئامسمخو
 ةنم نايعش ىف تامو ةئامم ةنم دلو كلامزب نيدلا لامج ةئامسو نيسمخ ةنس

 ةرهاقلاب تامو ةثاممو يدحا ةنم دلو ىطاشلا ىضرلا ةئاّدسو نيعبسو نيتنثا

 نيسمخو عبرأ ةنم دلو .نيددلا ريثأ مامالا نايحوبأ نينامو عبرأ ةنس ةيزعملا

 بحاص نيدلا دجم يضاقلا ةثامعبسو نيعب رأو سمخةنس رفص ىف تامو ةئاهسو
 ةرشع تس ةنم لاوش ىف تامو ةئامعبسو ني رشعو عسا ةنم دلو سوماقلا

 هلام
 4 ءارعشلاو رعشلا ةفرعم نوعب رالاو عساتلا عونلا )ف

 رثك |نوكي و ىنعم ىلع لاد ىنقمنوزوم مالك رعشلا ةغالا هقف ىف سراف نبا لاق
 نع رعشلا نزو هبشي نزوب دحاو رطش قافتا زئاجهنال اذه انلق اناو تدب نم

 فانك : ناونع قي سلال شب نا لبق دقف دصق ريغ
 لاقعنب ةبشنب لاقع نم ريهز نبا بيسملا مامالل

 : قو ارعش هب دصشب | باكلا ليونيل يعل ىذا نزولا اذه ىوتساف



 تامو نيتئامو نينا نامت ةنم دلو يلاقلا ىلع وبأ ٠ نيعبس ةنس تامو نيتئامو

 تام“ نينلا زصتخع تخاط“(:يذتتتودلا ل كب”وبأ ١) ةنالتو :ناتيتلو تن لا
 تاموندتئامو نيتسو ىدحا ةنس دلو دهازلا ربع وأ ٠ ةناماثو نيعيسو عسا ةنس

 (بيطلا وأ ) ةئاملثو نيثالث ةنس تام( ىزيبذعلا )ةثايلثو نيعب زأو نسخن ةنس
 ةثاملثو نيتسو عبس ةنس تام # ةيطوقلا نبا ظ ةثاهلثو نيستا دعب تام يوغللا

 مو دو 4 5ك مامالا هدلوو )ف ةئاملثو عب رأ ةنستام 4« ىرابنالا مساقلا )

 نب دمحأ نيسحلاوبا ) ةئالثو ةرشع نا ةن#س تامو نيّئامو نيعبسو ىدحا

 ليعابتا نب دمحم نيدمحأ رف عج وبأ ) ةئاملثو نيعستو ست ةنس تام( شراف
 نسحلا ىلعوبأ ) ةثامثثو نيثالثو نامث وأ عبس ةنس لبنا ىفاقي رغ تام ( ساحنلا
 (ىلائلايفاريسلا ديعس نب دم ) ةئاهلثو نيعبسو عبس ةنس تام ( ىسرافلا دمحأ نبا

 ةئايلثو نيتسو نامت ةنس بجر ىف دادغبب تامو نيتامو نيعبسلا لبق دلو

 نيسحلا هللادبعوبأ )ل ةئاعبرالا دودح ىف تام ( حاحصلا بحاص ىرهوجلا )
 نام ةنسدلو 4 هي وتءردنبدمم وبأ ) ةئاملثو نيعبس ةنس تام 4 هيولاخ نب دمحأ

 قوس د مساقلا وبأ ١ ةئايلثو نيعب رأو عبس ةنم تامو نيتئامو نيسمخو

 وب.أ) ةئايلثو نيعب رأ لبقو نيثالثو عسن ةنم ةيربطب تام ( يجاجزلا قحسا

 عارك ا9نيعستو نيتنثا ةنس تامو ةئاهنثو نيثالثلا لبق دلو ( ىنجنب نام حتتتلا

 نيعبسو تس ةنس دلو « ينامرلا | يدعنب ىلع ف ةناملتو رشع دودحاق كأن

 ةند تام #«نيبي رغلا بحاض ىورملا) ةثالتو نيناكو عبرأ ةنس تامو نيتثامو

 ةنم مرحملا ىف تام 4 قيلاوجلا د.حأ نب بوهوم روصنم وبأ )ا + ةثايم راز للا

 تام ي ريرشلا ىسلدنالا 0 نسا وأ مز ةناعب دأو نيتمو سمخ

 بيطملا ىلعنب يبحي ايركر و ل ةنسنيتس وحن نم ةلاعبرأو نيسمخو ناك ةنس

 ةنامسمخو نيثتا ةنسةأخ تامو ةنا# و نيرشعو يدحا ةنم دلو « يزيربتلا

 ( ىف رمزا ك5)



 ا هل
 بيطلاونأ هل مرح لأم نيناكو عسن ة ةنس يرلاب تام 290 ( فاكلا ) نيتثامو

 نيعستو نتا ةنس ليقو نيناكو ثال هكس ليقو نينامتو نيتثثا 0 ليقو

 0” نيكافول قدح تك ةيمأ اكنام ( ىناقتلا ن2 و17
 0 تام 4 ا نينس رشعو 8 دقو

 0 للا ام ا

 اا كلا هلال ذك تدتاقب ةقيراو ناانفكأ مسن ةنس تام ( ىنزاملا )

 ىف ىحضلا ىلصب ائاَق ناكو ةرسعبلاب ل هلتق ( ىشايرلا ) نيثالث ةنس هريغ

 نيسمح ةنس تا١٠ ( ىلناتسحسلا متاح وبأ ) نيالامو نيدمحو عبس ةلس هَدجاس

 نيعسنلابراقدقو نيتئامو نيعب رأو نام وأ نيسمخو عبرأ وأ نيسمخو سمخ وأ
 ىدامج نم تلخ ةرشع ىدحال ةقتح ولأ كام ةليل دلو ( ىلارعالا نبا)

 قيئاهر نيالثو فدالاتت ريق تنئالثو يدخل تتناكاحو هلام كيش ةند ةرتتلا
 نيثالث ةئسليقو نيتئامو نب رشعو عبرأوأ ثالث ةنس ةكمب تام ( ديعوأ)

 سمح ليقونيتنثا ةنه تامو نيتئامو رشع ةنس دلو ( دربملا ) نوتدسو عبس هلو

 ندا + هدا يداج ىف تامو نيتئام ةنس دلو ( بلعث ) نيتئامو نينامو

 (جاجزلا) نيتئامو نيعب رأو عبرأ ةنم بجر ىف تام ( تيكسلا نبا ) نيءعستو
 نيرشعو ثالث ةنم دلو4دبردنب ركوأ) ةلايلتو ةرشع :ىدكتلحا ةنم تان

 ةنم دلو 4ةبدتق نبا ةئاهلثو ةرشع يدحا ةنم ناضمر ىف ناعب تامو نيتئامو

 تام بيطخللا لاق«ناسك نبا 8 نيتسو عبس ةنم تامو نيتئامو ةرشع ثالث

 بااغ ىأ خيرات ينف كش الب وهس اذه توقاي لاقو نينئامو نيعستو عسن ةنس

 نبتثا ةنس دلو 4« بيذهنلا بحاص . فه نبرشع ةنم تام هنا
 مع لل ل ل سل نال ل ال ا اسس صخ77صسس7سللب هو م همم هم ههه سمسم

 قاتكملا نب ةزمح نسحلا وبا سن ىف ا



 ةنس ليقو عرأ ةنس تامءالعلا نب (ورمع وبأ )نيتسو عسن ةنس فراجلا نوعاط ىف

 .نيعب رأوعسن ةنس تام(يفنقثلا ورمع نب ىسيع)ماشلا قيرطب ةئامو نيدو عسن

 ةنم تامو نيعسن ةنبم. دلو ( يبضلا بيحب نب ىبنوي ) ةثامو نيه ةنس لبقو
 ةنسليقو ةئامو نيعبسو سمح ةنس تام ( دما نب ليلخلا ) ةثامونيناو نيتثا

 (يراصنالا ديعس نب سوأ ديز وبأةنس)نوعبسو عبرأ هلو نيتسةنس ليقو نيعبس

 نوعستو ثالث هلو نيتئامو ةرشع تسل يقو ةرشععب رأ لوقو ةرشع سم ةنس تام
 ليقو نام ليقو عسن ةنس تامو ةئامو ةرشع ىتنثا ةنس دلو ( ةديبع وبأ ) ةنس
 ةئامونينامث دودح ىف تام ( رمحالا فلخ ) نيتئامو ةرشع ىدحا ليقو ةرشع

 ةرشع تسب ةنس رفص يف تادو .ةثامؤ نبرزثعو ثالث ةنب ناو( يقص الا]
 نينا ةنس اضيبلاب ليقو زاريشب تام ( هيوبيس ) نيتلامو ةريثع سمح ليقو

 .نيعب رالا ىلع فين ليقو ىدادخلا بيطحلاا هلق ةنس نوثالثو ناتنثا هرمعو ةئامو

 (يزوجلا نبا لاقو) نيناكو نامت ةنس ليقو نيتسو ىدحا ةنس ةرصبلاب تام ليقو
 رك لو ثالث ةنس تام ( ليمش نب رضنلا ) نيدستو عبرأ ةنس ةواسب تام
 نينثا ةنس ناسارخي تام كرايملا نب ىي ( ىديزيلا دحم وبأ ) نيتثامو عبرأ

 ني رشعو سمح ةنس تام ( م هدلو ) ةنس فتوعبسو ,عبرأ هلو نينلامو
 مرق كلخو مولا عماعلا جرخ ام رصمب تام ( دم رخآلا هدلو ) نيتئامو

 ناتس ةنبس لبق تام. ده نمعج ونأ اذه دج دالوأ 1

 رمع نب جراوم ا ) نيتئامو نيعبسو نامت ةنس تام لضفلا سايعلا وبأو نيتئامو

 نب يلع) نينثاملا دعب ىلا شاع ليقو ةئامو نيعستو سمخ ةنس تام ( يسودسلا
 نينئامو تس ةنس تام ( برطق ) ةئامو نيناو عبس ةنس تام يمضهجلا (رصن
 نب رشعو يدحا ليقو ةرشعسمخ ليقو رشع ةنس تام ( شفخالا نسحلاوبأ )
 0 ات دا كاد كاد دا هس يس يع

 رصن هلاق ةرضاحملا نصح ىف هرظناف فلؤملا هل ضِس 00



 هيا ياا رس وك وح ل لسا هاك حسا
 ةنانك فيو ورمع نب باك هج ىو رادو بلك ةعاضق يفو لعشنبا

 ميت راصنالا ىفو ةنانكنب ةيلعث نب هللا ميت رازن نيةعيب ر ىفو فوع نب بلك
 ىفو لاهح نب هللا ميت دزالا ىفو جرزحلا نب ورمعنب ةبلعت نب 0 لل

 ىفو ةيواغمنب لجع را ىفو ميل نبلجع ةعبير ىفو_سثسبم نب هللا ميت ملخ

 ل ا سب ا

 :نبدسأ جحذم يفو ةكردمنب ةميزخ نيدسأ رضم يفو بك نب لجع ركشب ىفب

 اهيفو ةانم دبعزيدسأ جحذم ىفو ىصق نبيزعلا دبعنب دسأ شيق ىفو ةليسم
 0000 دس هلي كفو ترحل نب دسأ درآلا قو ىدصوا سير دارس

 سابا نب دعهسنب نافطغ ماذج ىفو دعس نب سيقنب نافطغ سيق ىفو رازن نبا

 نب ةيمأ رضم ىفو ورم نب نانطغ دايا ىفو ةنيهجنب سيقنب نافطغ ةنيهج يفو
 رغصالا 2 سمش دبع ناسيا رغصالا ها ىصق نب فانم ع نر دبع

 ةيمأ 'يبط ىفو كلام نب دب ز نب ةيمأ راصنالا ىو نع املا نإعلا مهمه تاليعلا م

 ةرذدع ةعاضق يفو ةفاذحنب م دابا ىفو ةيصعنب ةيمأ ةعاضق ىفو ىدعنبأ

 نب ةردع دزالا ىف ىفو ىدعنب ةردعو تاللا دي زنب ةردع كلك قو دعس نبأ

 نب مهس شا رق يفو ةميذج نب بارغ 'ىبط ىفو ملاظنب بارغ سبق ىفو دادع
 ىو ةيواعم نب مهس ليده ىفو ورمعنب مهسو ةّيم نب مهس سبق ىفو صيصه

 موز سبع يفو ةلهابنب موزخم ليذه يفو بكن ب ةسم نب ةظقبنب موزخم شب رق
 ةفصخ نب براحم سيق ىفو رضنلا نب كلام نب رهف نب براحم شي رق ىفو كلام نبأ
 ةثالثتاعيبضلا صيقرتلا باتك ىف 4 ىدزالا لاقو آل رضم نب ناليعنب سبق نب

 رعاشلا لاق ةعبب رنب ةعيبض ربك لاو مخ نب للجع نب ةعيص هباعن نيبو وةك
 انما ةئيع ال يق عنج 2 اهلك تايدضلا ريخ هالك

 «م تايفولاوديلاوملا ةفرعم نوعب رالاو نماثلا عونلا ال«

 تام هريغ لاقو ةيلهاجلا ىفدلو متاح وبا لاق بيطلا وبا لاق ىلودلا دوسالا وبا



 ةملس هسا ناليج ىنب ىشعأو هللا دبع همسا ةروص ينب ىثعأو "ىناض همساو

 نب حامرطلا امهدحأ (نانثا حامرطلا ) ىميتلا ةرارز نب شابنلا نب ىشعالاو

 مهدحأ ةلالث ( بيضت ) هيبذهت ىف ىزيربتا هركذ ىلاجالا حامرظلا رخالاو
 نب ببصن كلاثلاو ىعشاملا ضيبالا بيصن ىناثلاو يناورم ا دوسالا بيصن

 هبيذم ىف ىزيربتلا مك ذ دوسالا

 4« لئابقلاب قلعتي اهف ثلاثلا لصفلا )ف
 ثرحلا نب لكش ناليع سبق ىف (لئابقلا قفتم باتك ىف بيبح نبا لاق )
 ةليجي ىنب ىفو دأن ب ”رمنب ثوغلا ضم ىنب فو عوب رب نب لك ش بلكى ب ىفو
 نب ىلع'ط ينو نزام نب دوعتسمنب ع دزالا يفو "ىبط نب ثوغلاو راغأنب 0

 ةريشعلا دعيس ىفو كلام نب ىلعًاضيأ اهيفو عينأ نب ىلع ةليجب ىنب ىفوةيلعت نب

 شيرق ىو ركب نب يلع ةعببر ىفو 00

 نب صيصه ءىط يفو ثرحلانب صيصهنادمه يفو ي'ولنب ذلك صيصه

 نب ورمعنب ببلقلا ميم ىف بنك نب وع وهو صيصه سيق يفو كلامنب بنك
 ةعاضق ىو رضم نب سايلا نب ةخئاطرضم ىفودسأ نب ورمعنب بيلقلا ذسأ ىو ريع

 دعم ىفو نوطلانب ةخباط ماذج يفو نايل نب ةخباط ليذه ىفو بلعت نب ةخباط
 : ىو ةيشَنح خرب ليلك < ةعادبخ قو دوس نبدايا دزالا ىفو دعم نب رازن نيدايا

 ةعبب رنب بيلك بلغت يفو رماع نب ةعبب رنب بيلكن زاوه يفو عوب رب نب بياك
 بلغت نب سوالا ةعبب ر ىفو ةبلعث نب ةيراجنب سوالا راصنالا ىف ثرحلا نبا

 نب نايبذ دزالا ىفو ضيغب نب ناببذ سيق يفو ىصفأنب سوالا ةعازخ يفو

 ةنانك نب نايبذ ةعيبر يفو ةيواعمنب ةيلعث نب نايبذ ةليجب يفو لودلا نبةيلعت
 نب مرج ةعاضق يفو نايلع نب نايبذ ًاضيأ اهبفو كام نب ناييذ نادمه ىفو
 مرج ةلباع ىفو ورمع نب ةبلعث وهو مرج 'يبط فو ةمقلءنب مرج ةلبجب فو نايز



 ا ل ا ل ا طش ف
 وحنلا بنك يف قلطأ ثيحو لصفملا حرش يف يناكلنزلا نبا هركذ بلعت
 هوديق رغصالا دك الإ طر ناف طسوالا وبف شنخالا

 ه4: برعلا ءارعشب قلعتي امف يناثلا لصفلا رح
 لبلبم سقلا ٌورماو ىدنكلا رجحنب سلا ءورما مهنم ةعامج «سيقلا وما ا
 طمسلان ب ةي وعم نب ورم نب سيلا ٌورماوةديبعنب مامحنب سيقلا ٌورماو ةءيب رنبإ
 ورماو يدنكلا سناع نب سيقلا 'رماو ةقيقشلا نب ناعنلا نب سيقلا 'ورماو روثنبا

 نبسبقلا رماو ىدنكلا دئاذلا ركب نب سيقلا رماو يبلكلا غبصالا نب سيقلا
 'هرماو شيشفخلاب بقلملا يدنكلا نبا سيقلا رماو ىنالوملا حاطلا نبرخافلا

 و رمعنب سييقلا ”ورماو ىنوكسلا ةلبج نب سيقلا ٌورماو ملع نم ىدعنب نبع"
 نب مالك نب سيقلا ئرماو ىريهزلا رحب نب سبقلا ٌورماو ىنوكسلا ثرحلا نبا

 نبارك ذ اهف ةعبرأ 4 غباونلا آل يريقلا كلامنب سيقلا 'ررماو ليقعلا مزار

 دبع نب سبق ةدعج ىنب ةغبانو ةيوعم نبدايز نايبذ ىنب ةغبان حاشولا ىف ديرد

 «ىثعالاإلقن ادعس نب لمج نابيش ىنب ةغبانو نابأ نب دي زب ثرحلا ينب ةفبانو هللا
 ىنب. ىثعأ فاتخلاو فاتكرملا ىف:ىدم لاو حاشولا ىف ديردنبا ركذ ايف ةعامج
 نب ورمع بلغت ىنب ىشعأو ثرحلانب رماع ةلهأب ىشعأو سبق نب نوميم سيق
 نب نمحرلا دبع نادمم ىنب ىشعأو ةجراخ نب حلاص ةعيب ر ىنب ىثعأو مهبالا

 دورطم ىنب ىشعأو جاجعلا طهر نم زجار دعس نب كلام ىنب يشعأو كلام

 ةرب نب سيق دسأ ىنب ىثعأو بئاسلا نب ةعرز وهو روصنم نب ميلس ىنب نم
 فورعمىنب يشعاو ميك نم نزاع ىنب ىشعأو رفعي نب دوسالا لشهن ىنب ىثعأو
 0 ب ”0ىتعاوذانج عما ليقع نيب ىشعأوشميك هعسا لكع ىثعأو ةيشج هعسا

  مامم نب فوع ىنب ىشعاو نارجح نب ناهن همسا ىلغتلا يشعالاو دعس نب كلام

 خسنلا ميمج ف رركم )١(

 ظ
ْ 
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 نإ ارقلا ليلغت باتك فنصم ىنجنبا خويش دحأ لصوملا دم نئدمأ سماقعاو
 1 ام نينبلا 5 تنال كذتلا 6 0-0 كالا عبسلا

 لعل ادكأل 056 دمحم نب 154 9 5 عاشم ن :قادنالا فض 7

 نورهرشع ىداحلاو ىمطافلا يو |نب ”ىلع رشاعلاو ةئاعب رأو نيسنلا
 4 هيودس # نيتامو نيعبسو ىدحا ةنس تام ىراقلا كبرشن ىمومنبا

 دنعن,ىسومنب دمحم ىناثلاو ربنقنبنامع نب ورمع ةيب رعلا :ماما مهدحخأ ةعبرأ
 «ىلع نسسحلا ونأ عبازلاو ىناوبصالا زب زعلا دبعنب ذم ثلاثلاو يرصملا ري زغلا

 دمحأ سابعلا وبأ مامالا امهربشأ نانثا 4 بلع ) ىبرغملا ىموكلا هللا دبع نبا
 دم نب ميعاربإ روهشملا نانثا 4 هيوطنن 8 نمحرلا دبعنب دمم ىناثلاو ىحي نبا

 نانثا 4 دي ردنبا آل يرصملا نمحرلا دبع نب ىلع نسحلا وبأ رخالاو ةفرعنبا
 ىدسالا دير 3 نب دمحم نب ىبحب رخآلاو ىدزالا ندحلا نب دم ركب وبأ روهشملا
 مساقنب ميهاربا رخالاو ىرمتنشلا ناواس نب. فسوب اههربشأ نانثا 4 رعالا)

 شيعب نب ىلع نب شيمي نيدلا قفوم ,هرهشأ ةثالن « شيعي نبا إل يسويلطبلا
 ننا # يحبصالا شيعي نب فلخ كااثلاو يءونسلا شيع نب رمع يناثلاو يبحلا

 نبدمم ىناثلاو ىزاغملاو ةريسلا بحاص ماشهنب كلملا دبع لوالا ةعامج 4 ماشه

 خيشلا عبارلاو ىمخللا ماشه نب دمحأ نبدمم مقالا كد ماشه نب ىحي

 ا خأتملا ىلبتحلا م اثهنب فسو:ن هللا دبع نيدلا لامج

 دارأ ناف“"0ىنابشلاوهف ورمع ابأ فنصملا بيررغاايفديبعوبأ قلظأ ثيح ( ةدئاف )
 ثيحو ءالعلا نبا مهدارف ورمع ابأ ةاحنلا قلطأ ثيحو هديق ءالعاانب و رمع ابأ

 هب دارملاف نويفوكلا هقلطأ ثيحو دربملا هب دارملاف سابغلا ابأ نويرصبلا قلظأ

 )١1( ها ميلا بحاص 0



 سوق ادبع فو ةعبب ر نب ةرقش ) ةبض يفو) وتم كرحم ناندع 0 ددأنب كدن

 قو ) سبق يف لالهنب مازحالا مارح وهف ( برعلا يفئش لك ) ةركب نب ةرقش

 نب ركشب ( دزالا يفو آل ريمعنب ركشي ( دارم ينو الركب نب اركشي ( ةعيبر
 .قو ) ورمعنب ركشب ( دزالا ىفو ) ثرحلانب ركشب 4 سبق ىب و الرسم
 فوعز عيرق ( ميم ىفو)بيبحنب عيرق ( براحم ىفو ) ثراحانب مي رق (سيق
 نبميزف ( ةلبجي يفو ) ةيواعم نب ةبلعث وهو ءاقلاب ميرق « سيقلا دبع ىفو )ف
 ةبك انثملا فو )ل يازلاو فاقلاب ركب نب عب زق 4 دزالا ىفو )) ىازلاو ءانلاب نايتف
 مييفوةثلا ءانابو نيعلا مشب نارهز نبهللا دبعنب ناثدع برعلا يفو 4 ىدزالل
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 14-١ [4 >ح 4 روهظفهب

 نان دع نب دقو نان دعو دزاالا" نم اهشا دنعنب نوتلابولاذلاو عملا حقب ناندع

 نب ماشع لاق صيقرتلا باتك ىف 4 ىدزالا لاقو إل لادلا نكسم ننعلا حوتفم

 حتتب ةماس امهريغو ةليح و جرزملا يف الا ماللا رسكب ةماس برعلا ىف سيل دمحم

 نبةصفارف الا ءانلا مضي ةصفارف برعلا يف ءىش لكو 4 ماشه لآق )ل ماللا
 مهعلا بني ةنانك نم لثدلا « يزيربتلل حالصالا بيذهت ىو ١ صوحالا
 ليدلاوىلودلا مهلا بسني ةفينح ىف لودلاو ةزوهم ةحوتفم ىلدلا دوسالا ونأ

 ْ ىيدلا مهلا بسني سقاا دبع يف

 5| قرتفملاو قفملا ةفرعم نوعب رالاو عباسلا عونلا 1-
 ” دع لكل م نتمحالا ل ةرحلاو ةقلا "مآ ناقت انف لوألا "كوشه ةثالغ ايف
 | ويش دحأ دملا دبع ني ديما دبع باطحلا وبأ ربك الا شفخالا مدحأ بو

 )ذب 11 ا م

 0” اة سالك ةذعسمر دعس نسا وأ طسوالا بر قخالا (ىاثلاو كاوتتم

 - نب يلع نسحلا وبا رغصالا نب شفحالا ثلاثلاو اهدعب لبقو نيتئامو رشع ةنس
 . نيدمحأ عبارلاو ةثاملثو ةرشع سمخ ةنس تام بلعثو دربملا ةذءالث نم نايلس
 ' قتلامو نيسنلا لق تاهأطوملا بي رغ فّنضم ىناملالا  ةمالسب :تارع

3 



 2( ظ

 ,نمسيق نب نادشر نب ةمبرلا نب مثعالا نونلاو نيفلاب منغ وبف 4 برعلا لئابق
 ديمأ ىوم ليعف ىلع وهف ديمأ برعلا ىف ءىش لكو ءاثلاو نيسعلاب هناف ةنيهج
 سيق يف نازر نب ديس ىومو ريغصتلا لاثم لع هاف نع ىب ىف ورمع نبا

 نزام نب فيلح الا ةمجعملا ءاخلاب فيلخ برعلاىف ءىث لكو لعف لائم يلع هناف

 حوتفم يدع لئابقلا نم ( برعلا يف ءىش لكو ) ةلمهملا ءاحلاب هناف ممثخ ىف
 يف ءىش لكو ) ءايلا دد ثم نيعلا مومضم هناف 'ىبط ىف ةبلعثنب يدعالا نيعلا

 يف طساقنبب رحو جحذم ىف ةظمنبب رح نيمسا الا نك اس برح ( برعلا

 ( ميم ىفو ) ةلمهملا ءاحلا مضب ورسم نب ريم ني نادح ( دزالا يفو ) ةعاضق
 هليدج نبا ميلا حتقب نادج ( ةعيبر ىفو ) ةلمهملا ءاحلا حتت عيرقنب نادح
 مضلأب نادَح هد 1 نادمه ىفو ( “هنا ةمجعملا ءاخلما حتفب نادخ ( دسأ ىفو (

 طال نب ةمذه (ةنب زم يفو ) نيتحتني باتعنب ةمذه ( 'يبط يفو ) ليحارشنبا
 ىو ) ءابلاو ءاحلا حتت نوكسنب ةيشبح ( ةعازخ يفو ) لاذلا نوكسو ءاهلا مخ

 ةجاجد ( برعلا ىف مسا لك ) ءابلا نوكسو ءاخلا مب بتكنبةيشبح ( ةنيزم
 ورمعنب بط ( ناودع ىفو ) لادلا حوتفف ريطاا نم جاجدللا اماف لادلا رسكب

 فو ) ءامللا نوكسو ماللا رسكب نجحأ نب بهل ( دزالا ىفو ) ءاهلاو ماللا حت
 ىو)كلامنب رهف نب ثرحلا نبةبض ( شيررق ىفو )ةخباطنب دانب ةبض ( رضم
 نبةنض ( ةعاضق ىفو ) ةدحوملا ءابلابو داضلا حعتقب ةثالثلا ورمعنب ةبض ( ليذه
 4« دزالا ىفو 8 فالمملانبةنض 4 تعا حقو ) دبعنب ةنض ( ةرذعيفو ) دعس

 برعلا ىف ( سيقلا ؛يرما لك ) نونلابو داضلا رسكب ةءب رالا صاعلا نب ةنض
 لجرلل لاقي ةدنك نم سيقلا أرما الا يعرم لاثم روصقت» ىئثرم هيلا بوسنملاف
 ديزبو ةعاضق نم ناواج نب, دب رب الا ديزي. ( برعلا يقريعا لك ) ىتقرو رك
 .نبةرقشو ثرحلا:نببةيواعم وغو ةرقش ( متع ىنبيقو) راصنالا نم كتحرا



)58.( 

 ( برعلا املكو ) اممضيهناف ديز نب سدعالا لادلا حتتب سدع برعلا ىفام
 ةصفارف# برعلا يفام لكو )ف 'ىبط ىف عمصأ نب سودسالا نيسلا حتنب نتي

 ىنام لكو ل هنع هللا ىضر نافع نب نامع ةأنما دلما انأ ةصفارف الأ ءافلا

 لاقو )ف اهحتتب هناف نابز نب مرج يف ناكلم الا ملا رسكب ناكلم 2 برلا

 ى'ىش لك ىدبعملا رفعج وبأ لاق صيقرتلا باتك ىف ىدزالا 4 ىلملا نب دمحم
 رسكو ميلا حتتب حيلمهناف ةدنك ىف يذلاالا ماللا حوتنم مملا مضي حيلم برعلا
 ,سانلا وهو ناليع سف مس | نونلاب سانلا حاحصلا يفو إل ةعيب ر نم ماللا

 اا 1 يح نإ ع لاقو طلاب طم رب سايل دوشأ وير ازد ني صنت

 هقو عون ري ني طيلتس نب ةيرراجالا ةثراح  برعلا ىف 'ىش لك إف لئابقلا هباشنم

 فلاب ةماسا برعلا ىف 'ىش لكو صاعنب ةيراج راصن الا فو دبعنب ةبرراج 2

 مكىدعس نب سمشربع ريغ نا دبع برعلا ىف ءىش لكو ىؤول نب ةماش ريغ

 ,ىذلا نأ هريغ رك ذو امهيف ءابلا نوكسب لاق اذكه 'ىبط يف رخآ نب سمشبعو

 . .ىف ءىث لكو ) ءابلا رسكب سمشبع ءىبط ىف ىذلاو ءابلا حتنب سمشبع مين ىف
 شبرقىف ةعذج نب بيبحو بلغت ىف ورمعنب بيبح ىوس بيبح وهف ( برعلا
 ب يف بك نب يايسو رثلا ف مهلا نب بيبح يوسو فيفختلاو ريغصتلاب

 ءيش لكو )» ديدشتلاو ريغصتلاب ةثالثلا ناف فيقث ىف ثراملا نب بيبحو ركشي
 يف ةانم دبع نب 00 ا

 .ىف ةبشن نب .ساسج ىوس ددشم ساسج ( برعلا يف ءىش لكل

 نب ةيوعم ىوس ةيوامعم ( برعلا يف ءىش لكو ) فئفخم هناف بابرلا مت

 معنخ ىف شهان نب مرجأ وهو ةيوعم ىومو ةعاضق ىف رسج نب سيقلا ءيرما
 7 نفءىش لكو ) ريمح يف ثوغلا نب نابيس الا ناببش ( برعلا ىف ءىش لكو )
 ٍ نم ءىش لكو 9 فاقلاب هناف نادم نم رباجلا نب مهق الا ءافلاب ( مهف برعلا
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 ىرصملا فيس نب ىلع ةيناتحتلا ةاثملا مث ةدحوملاب ىناثاو راشب نب دحمنب مساق
 ةلمهملاءاحلاب ىنثلاواي ركز نب ىفاعملا ةحوتفملا جلاب لوالا 7 ىرب راو ىريرجلا
 لوالا ( يديزلاو ىدنرلا ) تاماقملا بحاص ىرصبلا ىرب رحلا ىلع نب مساقلا

 حراشديجلا دبعنب رمع ىلعوبأ مهنم برذملا لهأ نم ةعامج نونلاو ةلمهملا ءارلا
 ديدشتو يازلا حمتنب لوالا ( يجاجزلاو يجاجزلا ) ريثك ءايلاو ىازلاب يناثلاو لجا

 يناثلاو كلذ ريغو ىلامالاو لجلا بحاص قحسا نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ مج

 ( ىرجشلاو يزجسلا ) ىناجرجلا هللا دبع نب فسوب م ل يازلا مم

 ةاح نم نايفس نب ةماسا يازلابو محلا نوككبو ةروتقكملا كا ؤيفلاب لوالا
 هللاةبه تاداعسلا وأ ءارلابو ميجلا حتقو ةحوتتملا ةمجعملا نيشلاب ىناثلاو ناتسجس
 ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا داصلاب لوالا « مئاضلا نباو غناصلا نبا ٍظ ىرجشلا نبا

 ئءاتكتلا .دفم نب ىلع ننسملا وبأ ةلمبملا نتعلاو ةمجعملا:داضلاب ىناثلاو زينك
 قاريسلا ديعس نب دم ءاغلاب لوالا 4 ىلاقلاو ىلاغلا ل لا حراش ىليبشالا

 ىلامالا بحاص ىدادغبلا مساقلا نب ليعمسا ىلع وأ فاقلاب يناثلاو بابللا حراش

 ىهتتا ةينيمرأ لامعا نم دلب الق يلاق ىلا بوسن» كاذ ريغو ةغللا ىف عرابلاو
  برعلا ءارعشب قلعتي امف ىناثلا لصفلا ف

 ةنبانلا مهنم ةعامج ءارعشلا ىف دايز فاتخلاو فلتاوملا باتك ىف يدماالا لاق

 نب ثري وحلا نب تبرع نبا ةمجعملا لاذلاب .دايذ هل لاقي رعاش مهو ىنابذلا

 دقاو نب كلام

 « لئابقلاب قلعتي امف ثلاثلا لصفلا ف
 لك لاق هخايشأ نع ىلأ ىنثدح ىرابنالا نب ركب ونأ انثدح هيلامأ ىف ىلاقلا لاق

 فلتؤملا ىئاتتلاسر نمفرعي منيثدحلا دنع يريرحلاو مضلاب يريرجلا ريغ ناذهو )١(
 رصن هلاق ةاورلا نم ا
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 00 ىاسكلا هلليقق يذابذور ءاسك ىف هسلاج وه ناكو ةرخافلا بايثلاو زوزحل|
 يريغلا ةرهجلا ىف ديرد نبا لاق (هنبأ ماو هسا, ىلا سن نف]سداسللا)

 بسن نم عباسلا ) ري ىلأنب ريم همسانال ىريفلا هلليق اهاو ىنةثوه ىعاشلا
 ديزي ىلا بسن ىناريسلا لاق ىديزعلا كرابملا نب يبحب دم ىلاك ( هبحص نمهملا
 ( قتعم ريغ كلامىلا بسن ن م نماثلا ) هابا هتبحصل ىديزيلا لاخ روصنم نبا

 ناهلس نب دم ىلوم وه قاريسا لاق جرفلا نبا سابع لضفلا ىنأ ىشاي راك
 ّقاهسن هيلع قف هل ادع نسابعوبأ جرفلا ناك ماذج نم لجر شان رو ىشاهلا

 نسحلانندمم ىناورلاك ( هريكل هئاضعأ ضعن ىلا بسن نم عساتلا ) شاير
 لاق ىنايحالا مزاح نب ىلع نشحلا ىنأو سأرلا ريك ناك ةثاالب كاذب نيس قركللا
 دمع كلذ نم ( همأ ىلا بسن نم رشاعلا ) هتيل مل كلذب بقل حاحصلا ىف
 همأ يه مالس نبا لاق ةليمر نب بهشالاو هو ىرتجمال 1 دعما ىهن حنا
 يم مالس ديدي ءاصربلا ٠ نب بيبشو مراد نب لشبه ينب هحأ رو هيبأ مماو

 وح ولأ همأ يه مالس نبا لاق ةيرثعلا نب ديزيو ةرمجنب ديزب 0 ةمأ

 بسني رثط مل لاقي ةعاضق نم يح ةيرئطلاو ريشق نب ةماس نب ورمع ىنب رد

 كلذاف 30-- عارك يكمكلا عاك نب دب وس ىزيربتلل بيذهللا ( يفو ) اهلا
 ءا يع هكا 2 فّرصنت اي

 4« فاتخلاو فاتاوملا ةفرعم نوعبرالاو سيداسلا عونلا )ف
 لوصف ةثالث هيف

 ءايلاب لوالا ىتدنالاو يذب الا ( كلذ نم ) وخنلاو ةغللا ةُئأب قاعتي امف لوالا.)
 " هللادبعتلمملالادلاوةنك اسلا نونلابيناثلاوةعامج ةمحمملالاذلاو ةددشملا ةدحوملا

 " دجوبأ ةدحوملامث نوناب لوالا ( ىرانبالاو ىرابنالا ) هلا كفل نا نا

 رصن هلاق انه ام ريغ رخآ هجو تايفولا ىف )١(

ْ 
 ش



 2[ ماسقا وهو باسنالا ةفرعم يف عبارلا لصفلا ]م

 وكب نب لئدلا دلو نم ىلئودلا دوسالا ىنأك احب رص ةليبقلا ىلا بوسنملا اهدحأ

 اولاق اك حنتلاب ىلئد لثد ىلا بسنلا ىف ليق هتاقبط ىف ىناريسلا لاق ةنانك نبا

 باقب ىلودلا لاقيف ةزمهلا فيفخت زوجيو ةرسكلل الاقثئسا حتفلاب ىرمت رمت يف

 ازا القنا تدمح ةسضاابلق ناكو تحتال ]ذا ةويحلا نال مضار

 نب مهف نب كلامنب ديعارف دلو نم هنال ىديهارف ىدزأ دمحأ نب ليلطخلاو ىعتتا
 ةسيلاص ىراصنالا سوأن ب ديعس ديز ينأو دزالا نب رصن نب كلام نب هللا دبع

 نب نزام ىنب نم ىئزاملاو هتاقبط ىف قاريسلا دعس ردح هرك ذ جرزخلا نم

 وب كوم هنال :ىتراملا هل.لاقرهنومسك ءالو ةلببقلا ىلا توسنملا قاقا ناش

 #« نسحلا ىأو ) ىاريسلا م5 :ذ دايو كلاخ نب وربح ننكر نب توالت

 ىناريسلا هرك ذ مراد نب عشاجم ينب يلوم يعشاجلا شفخالا ةداعسم نب ديعس

 ىناريسلا لاق بابرلا 0 يببتلا قلاب ريعم ( ةّدينع ىنأو ) ًاضيأ

  يبرجلا ردع يبأو إ» ىعيتلا ر.عم نب هللا دبع ىنبل ىلوم وهلاقيو 00
 بوسنملا ثااثلا )ل نما لئابق ن» مرجو نابز نب مرج ىلوم وه يناريسلا لاق
 ف ارق لوم وه دمع نب هللا دبع دم ىبأ يزوتلاك 4 نطولاو دلبلا ىلا

 جت هدلب ىلا ةبسنلاب رهتشاو ىشرقلا دم ابأ هوعدن انك سابعلا وبأ لاق يناريسلا

 ناتسجس يلابوسنم دم نب لهس متاحىنأ ىناتسجسلاو سراغب دلب هوز وأ
 بسنلا| ىلهاب وهو عمصأ 7 يي (هل دج ىلا بوسنملا عبارلا )

 نسماكعا ) هيلا تسسنف هيأنب دايز دلو نم نايفس نب مهاربا قحسا 0

 0 لثس هطخم ىريجنلا دئاوف ىف ناكل ( هسابل ىلا .ثوببنملا

 يف ءاّررملا إسم نب ذاعم 00 سانلا ناك لاقف ىنامكلا يمس فيك لاوطلا



 ديف د ل 1 1 ل هع اق ل ل

 ارزشاب م لك لابج ترمأ 2 امدعب ثعبتام ىنم ثعبت
 هلوقل كلذب ىمس يوبطلا قرخلا وذ ( حاحصلا ىفو )

 قرخلاوشيرلااهيلعافاجعتءءاج اهلومح ىلزه ىلبأ تأر امل
 اهناو اهحتفي ءارقلا ناكو ىازلا رسكب سيق دبع نم ىعاش بقل قزمملا ( هيفو )
 | هلوقل كلذب بقل

 ا ا كلا لك وكلا ةاقناك نق
 قدتملا تا دت قئاش ةيثماو حتتلاب تيبلا اذه لئاق قزمملا ( ىدمالا لاقو )
 راعشأ#لو قرخلا هّيتلودابغ هنباورخأتم ىاذلا سكب يعرضحلا قدرا امأو-ليهاج

 لئاقارهر يك
 ىأماثللا ضارعأ قزمملا ناك 1م ماركلا ضارعأ قر ا ينا

 ظ ده اتلاوأ داتك وأ هثوايسأ تددعت نم رك ذ زج
 | ناك ناترفلا لتاقم قتدتيع و1 لاق ةمضلا رب "نب ز 3 ؤمتأ) ةكضلا درب” هللا دنع

 ابأو ناعرف ابأ ىنكيو دلاخو دبعمو هّللا دبع همسا ناكو ىنك ةئالثو ءاهسأ ةثالث
 '.الرلاالا تدع ًاضبأ بفيو دكلا كنلي ناكل( ايش نب .لبش ) ةفافذ ابأو يفوأ
 - تلاقف ةبلعُم ىنب يلع مهرصن اوبلط نيح ةبلعث دالوأىلا هتلسرأ ةفينح ىنب نا كلذو

 ش لاق فلالا ني هل اولق ةيلعت ىنب ىلع مدق | لف سراف فلأ ميلا انثم دق ةفينحولب
 ” سقلا ما ) هرداون يف ىلارعالا نبا هرك ذ فاالا ديدع هل لاقي ناكف انأ

 ٠ فاقلا وه لبقف حورقلا اذبقليو سيق أرم'بقي ناك ي دنكلا (رجحنا
 7 هجورصيق نأل ( ةيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا لاق ) هرخآ ةلمبملا ءاحلابو .

 . اذكو حورقلا اذ يمسف هل بقثتف هيف ملا عرسأ اهسبل اهلف ةمومسم ةلحي هيلا
 - ريغ نيعلاب و ةمجعم نيشلاب لعش ( ةرهجلا لد ”ىمهوجلا هلاق

 ٍ ارش طا 2 بقل ةمحعم



 هلوقب ةماعنلا سهمب ىمع“” يرازعلا فلخ نب سبب منو

 هماعتلا ةكرب نكرب ال احابص مهيح نقرطأل

 هلوقب عاقعقلا ىعس ىركشيلا رادلا دبع نب ورمع مهنمو
 عقعفتي هتحمءابخثرخو 22 هعانص باغنيح مدار

 هلوقب ةفرط يمس دبعلا نب ورمع همساو ةفرط مهنمو
 انقو ذا رادلاب مكي ريمأ الو  افرطم مويلا ءاكبلاب الجعت ال :

 هلوقب بغلب شير ىمس ارش طبأت وخأ مهنمو

 بغلالوىانذذ نماشيرثنك امو ةرارقب اتبان اعقف تنك امو
 .هةوع حاملا نعس ىرسخلا ةط

 الفر اهنورجيباوثا لذالذ اوعفري مل نا جاجللاب انأ اه

 هلوقب يمس ىليقعلا دوعلا نارج مهنمو
 حجأورومالا ف ىضمأس يكللو .هنارح تيحتلاف دوما تدمع

 مجع نيلع تاج هلوقب يبس جاجعلا مهنداو
 هلوقب قرتفملا يمس يركشيلا ةعببر نب رايس مهنمو

 قرتفاو .نزماعي.ر رم هنيمأ. , - دئاصق نم ردصلا تانبدنعو

 هلوقب ماسحلا ىمس تباث نب ناسح مهنمو
 ءاشي 5 تاكحملا غوصي ماسح هنع يبجي فوسف :

 هلوقب ليطقلا ىمس ىلذطا بيؤد وبأ مهنمو

 ءار طق ملل لا
 هلوقل يعارلا ىمس امنا ( هيلامأ يف ىلاقلا لاقو )

 اضيضص اوت ضيسايفاتحالا 2 1 ل

 هلوقب ثيعبلا ىمس امنا ( هتاقبط ىف مالس نبا لاقو ) لجرلا ىعر ليقف



 د

 رد الوافى ذالر رطرالا قم ىننعس الف قربأ مان ناف

 هلوقب مصالا ىمس ىلكلا 0 مهنمو
 اميمس ىنأأ انا ريغ ىفو 0-55 انحلا نع

 . هلوقب فاوقلا فيوع يمس ىرازذلا ةبقعنب فيوع مهنمو
 ايفاوقلا ديجأ ال الوق تلق اذا ىننا معزي ناك دق نم يدك اس

 هلوقب ثيعبلا يمس رشب نب شادخ مهنمو
 يي رغ مثساو ىاوق تّرمأ أم دعب ثعبت ام ىنم ثعبت

 هلوشب لاخلا ىعس ىونغلا ةفيلخ نب عفان , ممهنمو

 دعب هنلخأ كتمت مف ٠ ءابخ هقوف ماوالا ىنب ب ىلالك تر

 هلوقب ىنرملا ىمس يبلكلا رباج مهنمو

 . تلا ذهل قا ا در ناليغ منمو

 هلوشب اوهب "فجم لا ىعس ةيواعم نب ميرك مهنمو

 ادءعضاف ىللاعملا هنع تفح فجه اه ىحتتاو اهدرو طعم نبا ىجرت

 هلوقب درزملا يمس رارض نبدي, مهنمو
 درزم نينسلا يف ىلاوملا دورل ىناف ديبع اهدرزت تلقف

 هلوقب ةيذج يمس فوع نب يو>الا مهنمو
 رفسلاو ماقملا يف ىنتهوأ دقق ةايلا ىف ءؤك تمذج

 > هلوقب ىمس ىنهملا نانملا سبق مهنمو
 تينا لع جدع ام كربعا > اونو موب ىدع ىلع تننح

 هلوقي تومصلا ىممس ىلاطلا مغ نب ورمع مهنمو
 كريس نوه كي غلا نا الأرز: ايبعالمدق نك أو َتَ



 نيس هوه وخان ام نان ن نان تون صصص صصص صصص م يمص م م مص تصمم م ماعم هع هانم هاذ هاذ نص نص ننس م م ص همم مص عمن هن هان هه م م ممم »همم تطعن تاسع نان

 يمس ىدنكلا ةيواعم نب ثرسحلا نب ركب نبا ربك الا سنقلا ؤرما مهنمو
 هلوقب دئاذلا

 ادارج يوغ مالغ دايذ ادايذ ىنع ىوقلا دوذأ ظ

 هلوقب فيقعلا ىهس برك ىدعم نب ليبحرش مهنمو
 انيلعت امع تففع تلقف 2 ىباصتلا ىلا له يل تلو ظ

 هلوقب حجرلا جردم يمس يمرجلا نونجملانب رماع مهنمو ٠
 . ىوتساف كدعب حيرلا هيلع تجرد ىوللاب ةيمس نم امسر تفرعأ

 هلوقب رقعملا ىمس يقرابلا نايفسنب رماع مهنمو
 رفا ءانسمح 71د تدم اياب 3+ هل تييتا نقلا قع تصف ا

 هلوقب قراعلا ىمس ىلاطلا ةورج نب سبق مهنمو

 هقراع انأ وذ مظعلا نيحتتال متعنص دق ام ضعب ريغت مل ناف

 هلوقب قذحلا ىمس ىنرالا سيق نب رباج مهنمو
 قذحللا قيبرلا مأ ىلع انطقس ملقو انع بكراب ومتججحأو

 هلوقب رعشالا يمس ىنعملا ناره نب درم مهنمو

 بقثأو مهيلع رعشأ ملانأ نلا 9كللام نبدعسل ىموق ىنعديالف

 هلوقج عوجلا قئات نش لدفلا وا نات
 ريكن هل سيل عوبجلا تكرت  ىتح تاونسلا ىف عوجلا تلتق

 هلوقي جلخلا هس ىنمجلا ورمعنب هللا دبع مهنمو
 ىكاؤنلا زم دز رشات مههف ناطشالا طا ناك

 ظ هلوقب بكنتملا ىمسيازملا رباجنب رماع مهنمو

 بكتب هموق براي نم الأ .٠ يرأ ىلا ضوضعلا برحلل تبكنت
 هلوقب قربملا يمس ىمبسلا شسِف نبش دبع مهعمو

 ( ىت رهزلا ١
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 00777 رابغ رخل اع لكل ىرطا أر ةنللا تيميسدف

 هلوقب ملال يسمن ىدبفلا ثيل نب ةليبر ا مهنمو
 علطم لك نم نعلطي انقلارودص  اهناك درحب ىدعس رزأ مل ناف

 باهذ باهذلا الو مأ قنب* - ازقازق نولغذا#نهزيشامو

 هلوشب سماتملا ىو نرصلا تملا دع قررت مهنمو-

 نيساثملا قرزالاو هريبانز هبابذ 2 ضرعلا قافأ --

 نواوش مهنم ان تغب دقو 2رسج نب نيقلا ىنب ىف تاحو

 هلوقل ") ماكل دوعم ىمس كلام نب ةبواعم مهنمو

 ابان عايشالا يف رمالااهاذا ىدعب ماكحلا اهلثم داوعا

 هلوقب باوكلا ىمس فوعنب بمك نب كلام مهنمو.
 با وه نا ةلطملا نفر 0 مل نا كيديب ىنقسن ال

 باذعلا ءاماب ضحللا اوخرف ا خاناوؤل الدم دق

 هلوشب عرفالا يمس نانس نيذاعم مهنمو

 اعرقأ فقلا ادع امم ةيحابش مباصأ نا بقري نم ىواعم

 هلوشب قمنملا ىف ىلكلا هللا دبع نب صاع مهنمو

 نهاوتلاف ريس ى دبل نبادسأؤد ١ اههلق ايلي لأنا ينم
 " ليلفلا ءافش ىف اهركذ ىلا هنابذ ىج فيرحت هلعاو خسنلا ىف اذك هبابذ نج هلوق )١(

 رصن هلاق نط سوماقلا ةباورو

 ّ دوم اهاْزتيبلا ىف وهراذكو ءامكملا دوعم بدالا لف دنع 00 ىف- فورعملا(5؟)

 1 مينانز نسح

5 
2 
0 

59 

2 



 الهاهم يمس هناو ىدع همسا نا مالس نب دمحم ءارعشلا تاقبط ينو ( تلق )

 ىمس لاقي ( حاحصلا ىفو ) هفالتخاو هبارطضا وهو بوثلا ةلهلهك هرعش ةلهلط
 يمسو رقشلا وهو مك نبةيواعم ( مهنمو ) رعشلا قرأ نرم لوا هنال اليلهم
 هلوقب رقشلا

 تارقشلاك موقلا ءامد نم هب هب ومس مصالا حمرلا لجأ دق

 هلوقل اليلب يمس مجهلا نب ورمعنب ليف مهنمو
 اهالبب اهمال محر ىذو 2 هنلصو ديعب ءان بسن ىذو

 هلوقل شقرملا ىمس كلامنب ديعسنب ورمع مهنمو
 ملق ميدالا رهظ ىف شقر 15 موسرلاو رفق رادلا

 هلوقل ةاوكملا ىمم دلاخ نب هللا دبع مهنمو

 ارظاونلا ىوك أو ىمعملا قلفلا اذو 2هعالظ نمااسنلا اذ يوك ال ىناو

 هلوقب دب رشلا ىعس ةرمنبورم نب دلاخ مهنمو
 لثم هلام ةقيقحلا باح ىنفرعت نمل ديرشلا اناو

 هلوقب رغوتسملا يم“ ةعيب رنب رمع مهنمو
 ريغولا نيللا ففضرلا شيشن 2 اهنم تالبرلا ىف ءالا شني

 هله ءانونفا ىم ىبثتلا يتسم حر ل
 انونفا نايشال نا اننامزأ انونضم نونضم ايدولا انتينم

 هلوقب قزمملا ىعس ىدبعلا راهن نب ساش مهنمو

 قزمأ امو ىنكردأف الاو لك[ ريخ نكف اليك أم تنك ناف

 هلوقب بقثملا ىمس ىدبعلا نصح نب ذئاعمهنمو
 نويعلل صواصولا نيقثو 2يرخأ نادسو ةلكب نرهظ

 هلوقب صيصخحلا يمس يدبعلا ةانم ديز نب صاع مهممو



201 0 

 22 ورمع وبا وهو ىدزالا ةثراحنب صاعبقل ءاهسلا ءام « حاحصلا فو)

 ' وع اولاق بصخلاا مهمتأي يتح مهنام هموق بدجأ اذا ناك هنال كلذب يمس
 ”ورعنب سدقلا“ئمانب رذنملا مأبقل ًاضبأ ءامسلا ءامو هنم فلخ هنال ءامسلا ءام

 | لاقو + الامل كلذب تيمسو طساق نيرا نب م هجن. فوع ةنبا يهو ىمخللا

 1 .مفزلا رات يرابنالا نبا ناك تايقرلا اقوا ديبع  هببذهم ىف ىزيربتلا

 - تايقرلا هريغ لاقو ةقر نهئواممأ ةوسن ثالثب هبيبشنل هب بقل هنا لوقيو
 ةوسن ةدعجوزت هنال نهيلا فيضأ امنا « حاحصلا ينو آل فاضم وهف هتادج

 ( حاحصلا ىفو ) يممصالا لوق اذه نمملا بسنف ةقر نهلك نهوامما قفاو

 نم نطق نب ورمع بقل مانهجو رعوعنب كلام وهو ليذه نم رعاش بقل لخننلا
 ةنطق نب تباث ( ىناغالا يفو ) ىشعالا يجاهب ناكو ةبلعثنب سيقنب دعس ىنب
 كف ارب بهاذذ ةينتع يدحا يف ةباصأ ًامهنس نال ةنطق قل بنكنبإ تباث وع
 ةبلع نع برعشنبدمحا ينثدح ( لمجملا ف سرافنبا لاقو ) ةنطق املع لعجي

 ( ةرهمجلا ىف ديردنبا لاقو ) ريصقلا لجرلا ةئيطحلاو هتمامدل ةئيطحخلا ىمس لاق

 0١ ثيمس هبو هب قطني مث احفم نوكيتوا نسب امتدعب رعشلا لاق اذا: لحرلا غبن
 ٍْ ىنابيشلاو ىدعجلاو ىناييذلا غباونلا

 ١ 0 هلاق رعشت بي بقل نم رك ذ ْ

 8 اوراصيِتح مهرعشب مهباقلا مهملع تبلغ نم ءارعشلا نم حاشولا يف ديردنبا لاق

 'امئناو رصعا وهو رضمنب ناليعزب سيقنيدعسنبهبنم منش اهب الا نوفرعي ال
 هلوقب رصعا ىمس

 رصعالا فالتخاوىلايللاي ع هنو ريغ كابا ناريمعا

 هلوقب ىمس لبابم وهو ىبلغتلا ةرمنبةعبب رن سيقلا "ومما مهنمو
 الينص وا ًارباج رأثا تاباه مهنيجه عاركلا ىف رعوت ال



 ا
 ظ

 - هل ل ل اساس صصص اصصسسمسمسمسلبس ا داما همسه هس همس همس سس

 تاقبطىفو )ف رعشلا 0 ربح ةيلهاجلا ىف يونغلا ليفطا لاقي ناك يعمصالا

 ىمس امناو ةزييللاب ههجو ًابيشت قدزرفلا يمس امنا 4 مالس نب دمحلل ءارعشلا
 سايلاللب!تآدن «بلعث يلامأ ىفوإل اهل هتعن نسحو لبالا هغصو ةرثكل ىعارلا

 سماع ةثالث مهو اهبلط ىف هدالوأ تبنف ناندلع نب دسم براز نب رشم ن
 اهيلف اياز انرأ عصنتقاف اورمع امأو ةكرذنم نوفق طاع ايكردلف يدعو ول

 الف ةعق ىمسف تببلا ىف عمقتاف ريت امأو ةخباط ىمسف خنبط ىف تلز ام لاقو
 ةلئان امل لاش مهل ةيراجل خيشلا لاقف م هربا ف ترتيب يأ ىلع اوأطيا

 ىأ 2 ىف فدنخأ تاز اد ىبل تاق عرس | يأ كتالوم رثا ىف ىصفرقت
 تنأفخيشلالاقف ينالوم رثا ىف تصفرق انأ ةلئان تلاقو فدنخ تسي لا

 نال لحفلا بقل ةدبع نب لحفلا ةمقلع « قيشر نبال ةدمعلا ىفو إل ةصافرق

 اوجوزتو_ اينلطف ةمقبل ةيلغت دك .ةتأرما ىلا ةرقش ىف همضاخ سقلا اني
 يصحلاا ةمقلع ىمسي رخآ هموق يف ثلاك لب ليقو كلذل لحفلا ىمسف ةمقاع

 ةرثكل برعلا ةجانص ىثعالا لاقي ناك ىزرطملل تاماقملا حرش 4 ينو إل
 نادوسلا ىنعي ةيلهاجلا ىف ةب رغالا 4 يلا عالا نبا رداون ىفو ا هرعشب تنعت ام

 نبكيلسو يهاسلا بابحلا نب ريمع وبأو همأ ةبدنو يملسلاةبدن نب فافخو ةرتنع
 ارشطبأتو مرضخم طيعم ىلأن ب ةبقعنب ماشهو ىبرثي هيبأ مساوهمأ يهو ةكلسلا
 هب تناك ةحلفل ءاحلفلا بقلب ىبسعلا ةرتنع ناك 4« حاحصلا ىفو # ىرفنشلاو

 ةقشلا ثنأت: ىلا هن وبهذ حلفالا اولوةي ل اناو ىلفسلا ةفشلا ف قش يهو

 هلوقي سيقلا را كلذب هبقل ىنعملا نارمح نب دم بقل رعي وشلا 4 هيفو ف

 ارح نهتدلق نيع دمع .. ىنا رعيوشلا ىنع اغلبأ
 ةغبا يمسف نسلا ربك يلع رعشلا لاق ىنايبذلا ادايز نأ اومعز « حملا ىفو إل

 نوئوش مهم انل تغبن دقو 2١ هلوقل كلذب ىمس لب لبقو



 0 ها يب هم سل ا
 ١ اراك حبتسفلا حرش يف هب وتسردنبا لاق ( حابنلا ) ءايلاتفو واولا نوكسو ءاذلا

 وه ١ ديو طلبو وحنلا ىف هترظانم ةرثكل حابنلا جلي يمرجلا رمعوبا
 كلطغ دنا: ىلا اخر رزخت ةديبع ىلال بقل

 تخبس رافظا نمو ٠ ناسيك خاسنمذخ
 ديس نيا رك ذهييصخربكل كلذهل ليق مئاحوب ا لاق ىعمصالا بقل” (نيدنقلاوبا )
 ةبورهلا بايثلا عيدي ناك هنالك لذ هلليق حاحصلا ف لاق( ءارهلا ذامم) حلا يف

 يف حارجلا نب دواد نب دهم هللا دبعوبأ لاق م« برعلا ءارعشب اباَعأ ىلاثلا 9

 مالسالاو هيلهاجلا يف بر دا طقوم راع مشرع اضفجلا ف هنلأ يذلا هباتك

 يم امناو ةلضف.وبأ هتينكو ورع همسا لسو هيلع هللا ىلص هلل كوسو بجي مشاع

 ظ هيف ىعازيللا بمك نب دورطم لاق امل امئاه

 ' فاجع نوتنسم ةكم لاجرو هموقل ديرثلا مله علا ورمع
 ثاريملا امسنقا ال امهنال سرفلا ةعبب رو ءارخا رضم لبق امنا 4 حاحصلا ىفو إذ

 - ينربخأ (ىلاقلا ىلاءأىفوإل ليما ةعبب ر ىطعأو ثناوم وهو بهذلا رضم ىطعأ
 "امنا لاق ىطحتقلا هللا دبع نب دم ىنثدح لاق هللا دبع وبا ىنثدح لاق ركب وبا
 لاقف رعشأ امهيأ هيلا اكاحت لاءج ىنبا نأب لطخالا يمس

 راتسال امهمأو 2 لاعج ىنب او ىنناكرمعأ
 | هرغص ىف لطخالا ناكو لطخالا ىمسف كلوق نم لطخل اذه نا هل ليقف

 صيقرتلا باتك يف ىدزالا 0 هضقرت تناك همأ تتنال البرو تش

 ا هنال دننلا ىمس امناو نابيش نب لبش همسا دنقلا « ىلا سعالا نبا رداون فو إلا.
 ل 4 فنصملا بيرغلا قو ) ًادنف كل نوكأ نأ نوضرت امأ ةضق موب لاق

 )١1( دنقلا هخسن قوذادت هتينثو ليلغلاءافش ىف م دنك برعم ةدصخلا عع مفلاب دقنلا ١

 ها كير يثو نيسلاب 1
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 ثرحلا بأ (ةيرلا ن١
 4 .اهبابساو باقلالا ةفرعم يف ثلاثلا لصفلا زو-

 يف ىرشخمإلا لاق ( ليفلا ةسبنع ) وحنلاو ةغللا ةمئا باقلا امهدحا نامسق يهو

 ( تاق ) جاجحال اليف ضورب ناك هابا نادعم نال كلذب بقل راربالا عيبر

 يسراف ظنل وهو وحنلا ماما بقل ( هيوبيس ) هلال هيبال بقللا نوكي نا يغبنيف .
 هاقلي نم ناك لبقو هرغص ىف كلذب هصقرت هما تناك ليق حافتلا ةحئار هانعم '

 ]41 .. ىف

 بقل ليقو حافتلا مش داتعيناك ليقو كلذب يمسف ببطلا ةحئار هنم مشي لازبال

 ربدقتلاو هتحتار هيوو حافتلابيسلاو هي وبس اولاقاكةب واقم مجعلا ةغليف ةفاضالا ٠

 لاقف هباب ىلع هارجرخ اذافهيلا حدي ناكو هيوبيس مزال ( برطق ) حافتاا ةحئار ٠

 هباتك ىنزالا فنص ال ىناريسلا لاق ( دربملا ) هب بقلف ليل برطقالا تناامهل ٠

 هيل. بح وسو فطلبت حد نه ١ قلل

 هل لاقق باوج نسحأب هباحأف هصيوعو هقيقد نع دربملا لأس ماللاو فلالا |
 ءارلا اوحتفو نويفوكلا هريفف قحلل تملا ىا ءارلا رسكحب دربملا تنأف مق
 نوتأب ةعامج 4« شئخالا 9 ىح نب دمحا .همسا نييفوكلا م اما # بلعت 9 ش
 لاق ت تحشلا نب ثوقعت فسوب ىلا دلاو 4 ل 98 قفتملا عون ىف ٠

 ىني وزقلا ناطقلا ميهارب | نب ىلع لاق باقلالا باتكىف يزاريشلا ركب وبا ظفاحلا
 ناكو خالإ اههبش وا اخا ىل ناكو من :.لاقق تيكسلا كيرلس يلين كلكش

 تناك هما نال ةبش بقل ائاودي ب همسا ةبشنب رمعدلاو ( ةبش) يمسك اكس
 ( هيوطنن ) باقلالا ىف ىزاريشلا هركذ ابد ىتحشاعو ابشوىلأب اي لوقتو هصقرت

 هيوطنن لصفملا حرش ىف ىناكلمزلا لاق هيلا وحنلا ىف هباسنن ال هيوبيس لاثم '
 مضب ماسب نبا هلعج دق ىوملا توقاي لاقو اهرك رثك الاو هنون حتف زوجي



 مم سل سل ا ل ا ا لا ا لا أ ا ص ا ا ل سا ا ا ا ا 97 ل ب سم دع عسل عال املا رع ا سا دج ا اع د در دا تبرم

 0 ابأينكي « ليش نب رضنلا آلرشب وبأ اهنأو نايعابأو نانا 1 بأو لتي

 لضنملا )ل "ىلع بأ 4 برطقإل ديفلا ابأوأ ليقلا ابأ ىنكي 4 يسودسلا جّرؤملا ال
 نسحلا وبأ « ىلاسكلا 8 ن+حرلا دبع وبأ ليقو سابعلا وبأ 4 يبضلا دمحم نبا
 ش لضنلا وبأ ( يثايرلا)
 سيقلا 'وئما هيف لاق حاشولا ىف اباب ديرد نبا كلذل دقع برعلا ءارعش ىف ىناثلا
 وبأ ( نايذىبب ةغبان )ف ريب وبأ ( يبلس ىنأ نب , ريهز ا ثرحلا وبأ رجح نبا

 ليقع وبأ 4 ةعيبر نب دببل آل جرش وبأ « رجح نب سوأ )9 برقع وبأو ةمامأ

 نب ىثثعالا ل نادود وبأ 4« صربالا نب ديبع إف ورمع وبأ 4 دبعلا نب ةفرط ل
 ةكيلم وبأ 4 ةئيطحلا إل حبصملا وبا 4 تادمم ىثعا آل ريصب وبأ 4 سيق
 نبهللادبع )ل كلاموبا « لطخالا ال رارضوبأ 4 ددزم آل دعس وبأ 4 خامشلا )

 نب ديزب آ لبسملا وبا 4 ديز نب تيككلا آل نمحرلا دبع وبا 4 ىلولسلا مام

 - نبدوسالا ) ةعيبر وبا # ةعبر نب لبلبم ]ف غرفملا وبا ىريملا  غّرفم نبا

 : . رمعوبا ( ديز نب يدع إلروث وبا « بركي دعم نب ورمع آل لشمن وبا رفعي
 7 هبابش ىف ىنكي ناكو سارفوبا 4 قدزرفلا 8 رضاحوبا ( مزاخ ىلا نبرشب )

 (ريثك ) رصنوبا ( مكح نب حامرطلا إف ةرزحوبا ري رج ف ةيكم ابا
 رخصوبا

 ! | ١ ل رتتعتدل يمت ) ممم وا (نيرمالب)دوقارب ليكي )
 7” وبا ( ىناطلا متاح ) فيرطوب | ( متاخ نب ىدع) مثاهوب ١, ( تايقرلا سيق

 7 (ريهزنب بك ) فنكموب « يطال ) الرحال( عقاد يدع ) ةنافس
 | هللا دبع وب ا((كلام.نب بك ) ديلولا وبا( تنباث نب نابحت ): برتقملا وبا

 7 ( ىسبملاةرتنع ) مُتيطاوبا ( سادرمنب سابع ) ورمع وبا ( ةحاورنب هللا دبع )
 7 نب ةبئور ) ءاثعشلا وبا ( جاجعلا ) باطملاا وبا ( ةعيب ر ىلا نب رمع ) سلفملا وبا

 7 نامعوبا ( تاصلا ىلا نب ةيما ) ريهز وبا ( ارش طبأت ) فاحجلا وبا ( جاجعلا



 07 00ا 9

 . ( ىرشخعإلا ) دم نب نمحرلا دبع ( ىرابنالا نبا تاكربلا وبأ لكلا ) رفمج
 نسا ( ينافصلا نبدلا يضر ) ”ىلع نب هللاةبه (ىرجشلا نبا ) رمعنب دومحم
 يهتا دمحم نبا

 4 ةيرعلا يف مهب جتحي نيذلا برعلا ءارعشب قلعتي امف يناثلا مسقلا رط

 ةكيلم ليقو يدع ليق""7لاوقأ همسا ىف”( يدنكلا رجح نب سيقلا ورما )
 حرش ىف نوعسب نبا هاكح جدنح ليقو فيحصتلا باتك ىف ىركسعلا امهاكح

 ( ىدعجلا ةغبانلا ) ةيواعم نب دايز همسا ( ىنايذلا ةغبانلا ) حاضيالا دهاوش
 (سماملا ) سيق نب نوميم همسا ( يشعالا ) هللا دبع نب سيق هم ا ىباحصلا
 هعسا ( قدزرفلا ) رباج نب تباث همسا ( ارش طبأت ) جييسملا دبعنب ريرج همسا
 نب ديبع همسا « ىارلا ل ثوغ نب ثايغ هعسا ( لطخالا إل بلاغ نب مامه

 ةبقع نب ناليغ همسا م ةمزلا وذ آل رشب نب شارخ همسا 4 ثيعبلإ آ) نيصح
 مييشنب وربع مسا ( يعاطقلا ) ناليغ ىمساو ثرحلا بأ نأ لوقي ىذلا وهو
 ةب ذر نب هللا دبع همسا .( جاجعلا إل ةمادق نب لضفلا هعسا 4 مجنلاوبأ )

 هه[ هبسن وأ هبقل وأ همساب رهشا نم ةينك ةفرعم ىف ىناثلا لصفلا فس
 . ىتكي ناك-ليلخلا لاق-(نرقالا نوميم ) وحنلاو ةغللا ةُئأيف امهدحأ ناهسق وهو
 .قاريسلا هركذ ناملس وبأ هتينك ( رمعي نب يبحي )ل ببطلا وبأ هلقت هللا دبع ابأ
 سنو ]ل رمعوبأ 4 ىفقثلا رمع نب يسيع إل ىجرضحلا قحسا ىلأ نب 4 هللادبع )ل
 وبأ ( دمحأ نب ليلخطا إل اسم وبأ ( ءارملا ذاعم 9١) نمحرلا دبعوبأ « بيبخ نبا

 بأ ىنكي ناك ببطلا وبأ لاق 6 هيوبيس ل ديعس وبأ 4 ىعمصالا )ل نمرلا دبع
 :حرص م نيسلا لبق نوتلاب وهو ىباحص وهف يدنكلا سناع نب سيقلا ورم! امأو )١(

 رصصن هلاق ةدحوملاب سوماقلا ىف عبط امل افالخ حوش ىف هن
 طلغ دقو ىبرغملا ريزولا هناويد حراش هيلع رصتقاو هب حرص م جدنح اههسأ تلق (؟)

 قالز نسح دو ها ناءلس لاقف هش نسوماقلا بحاص
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 6 بلعث آل ديزي نب دمحم سايعلاوبأ 4 دربملا )ل مالس نب مس الا « ديبعوبأ ١
 را سسوس سلا مارا ناو حاملا

 نب دم جارسلا نبا ركب وبأ 4 ىرسلا نبال مهاربا قحسا وبأ « جاجزلا )ل
 0 هدأ 0 1
 . ديعس # ينادنانشالا نامع وبأ  ليعمسا نب ىلغ نب لم ّي نامربم ربا ترمس

 دم نإ مهاربا 4 هيوطفن زل نسحلا نب دمم « ديردنب ركب وبأ )ل نورهنبا
 ( ناسيك نب ندخل نازل رق نإ تالا أ (ةينك نباؤا رع

 يو رز ىرهزالا نب دمحأ نب دمت 4 4« ىرهزالا روصنم ونأ ١ دأب دم

 دبع ني دم ىلع ملغ (زراعملا دهازلا رمع وبأ ف نسحلا نب دمم « ىديبزلا

 نب دحاولا دبع 4« بيطلاوبأ ) م زيولع نب دمحم ركب وبأ ( يزيزعلا إل دحاول

 اا لبا ىلاقلا ىلع وبأ ل رمع نب دم 4 ( ةيطوقلا نب ركب وبأ )ل ىلع
 أ مامالا هدلوو راشب نب دمحم مسالا د د 4 ىراذالا ١ يدادغبلا

 « ساحتلارفعج وبا آل سراف نبدمحا نيسحلاوبا 4« سراف نبال مساقلا نبدج 5

 نب ليعمسا حاحصلا بحاص 4 ىرهوجلا رصن وبا # ليعمسا نب دمم نيدمحا
 نب نسحلا « ىاريسلا ديعس وبا ل دمحا نب نسحلا 4« ىسراثلا ىلع وبا إل داح

 نب هللا دبع 4 هي وتسرد نبا ال دمحا نب نيسملا 4 هيوناخ نبا ) هللا دبع نبا
 ( ىنج نب حتقلا وبا إل قحسا نب نمحرلا دبع ىجاجزلا 4 مساقلا وبا )ل رفعج

 4 ىورحلا ديبعوبا 8 ىبسعنب ىلع 4« ىف ايلا لكنا لك عارك )ل ناميع

 بوهوم غ قيلاوجلا روصنم وبا آل نمحرلا دبعنب دم نب دمحا نيبيرغلا بحاص
 لحي دقوا طلع نب ىجابا كرولا < ىذب رجلا بطلبا ال ده ايلا
 نبا إ) دمحا نب ىهاط 4 ذاشباب نبال ناماس نب فسوي 4 ملعالا ) دمحا نبا

 دمحم وبا )ل هلل ديع دمحم وبا 4 ئرب نبا ددحا نب هللا دبع 4# باشهلا

 نب ىلع مماسقلا وبا 4 4 عاطقلا نبا ؤ ديسلا نب دمت نب هللا دبع # ىسويلطتلا



 اش ندد عا موو رو مر

 د فس ضنا يمس ها ل
 هه ىنكسلاو ءامسالا ةفرعم نوعب رالاو سماخلا عونلا يح

 ١) باسنالاو باقلالاو 4

 هبسن وأ هبقاوأ هتينكب رهنشا نم مسا ةفرعميف لّوالا لوصف ةعبرأ هيف
 وحنلاو ةغللا ةمئأب قلعت امف امهدحأ ناعون وهو

 ةش نب رم لاق ةمسا ىف فانخا:ئرغللا كيطلاوبأ لاق (:ىلروذلا دوسآلا بأ )
 ىهتنا نايفس نب ورمع نب ملظ هممسا ظحاجلا لاقو ملاظ نب نايفس نب ورمع هعسا
 نايز اهطصأ الق. :ىيبربدعو عجبا لع دعا ىف أتئاتنا (طالعلا نوزع وب )

 نابع نامع ةبدتع ةلمهم ءارب نابر ديه دامح ءرجدينج ربجةيقبلاو ةمجعم ىازب
 فالتخالا بيسو هتينك هعسا ليقو ىحيدمم بوبحي ةصيبقدئاف ةنبيع رايعرامعةبقع
 ءالعلا نب ورمع وبأ ( ببطلا وبأ لاق ) همسا نع لئدتي ال هتلالخل ناكهنا هيف
 ( شفخالا باطخللا وبأ ) امهاتيننك اهيعسا نأ يروباسينلا رعز نايئس وبأ هوخأو

 نسحلا نب دم ( ىساؤرلا رفمج وبأ ) ديجلا دبع نب ديجلا دبع همسا ريبكلا
 رمعم ( ةديبع وبأ ) سوأ نب ديعس ( ديز وبأ ) ةركرك نب ورمع ( كلام وبأ )
 رينق نب نامعنب 0 كمل 0 نب

 دا ون نما زد 5 3 دمع ادلوو 00 هدلوو 1 0

 نب ديعس ( طسوالا شفخالا ندحلا بأ ) رينتسملا نب دم ( برطق ) لضفلا
 أ رف قحسا نب اص « ىمرجلا رمعوب أ ) ةزمح نب. ىلع ( ”يئادكلا ) ةدعسم

 و د ءاترغلا الراح نب قحشا ينابيشلا 4 ورمع
 جرفلا نب سابعلا « ىثايرلا ١ دمم نب ركب« ىنزاملا نانع وبأ )ل مزاح نب ىلع
 هنالاقي و 4 ”يعمصالا بحاص رنمن وبأ الدم نب لبس 4( ”ىناتسجسلا متحوبأ )
 دايز نب دمم هللا دبعوبأ ( ىلارعالا نبا ) يلهابلا متاح نب دمحأ هتخأ نبا

 011111 اا ا



 ا يل حي هل
 ل اذه مرك ىلع ليلد لدأ وسو سام

 ةيكش وص تبجوت وأ ةنظ مدحأ ىلإ ىتش ادا هنأ ىر ” الأ |_ءلا اذه ةهاز

 ةياور ىف ةطقسإ دب نم رثكأ لو انكم هضم ىلا انج م

 نكل اهتعبت نم هللا دنع ءىرب اهيف قدصلا بناج ”يجم ةياكح ىف ةزمغ وأ
 هنلاث نال اماو هنع ذخأ نا وأ هل كضوع ةزهاط ننال |يآ+ هقفا تذل

 نبقي رغلل ةهبشلا ضرع دقو هادم نودفرطلا ضوضغم هازغم نع رصقم هبيعتمو
 «.لظن .نيئيفتملاو هلهأ سون ىف علا اذه نأالولذ نيقي.رظلا الك ىلع ضرتعي و

 هب باقلالب وزانت الو بف ةلجملاب واس ١ نيتمسلا ددسج نيفرطلا ميرك
 تناك اذاو من هيواطمو هررغ لدعأ ىلع هب وث اووطيل هيحاونو هجورف نيصح
 بصنملاب هيقاب نيبو ميدقلا فاسلا نيب ةدوجوم تاسفانملاو تاضقانملا هذه

 نكي ل مثمارحلاو لالخلا ىف مهيدهب مثوملاو مانالا جرس مم نغم ينل ترشلاو
 ةعبتلا فار طأ نم فرطب ادئاع الو هنم اضاغ الو هيف 00 مف احداق كلذ

 صولخ نيبدلا هعيمج صلخب ال ىذلا برعلا ع يف ًاضيأ كلذ 600
 وبأ هللو هنسال حايترالاو هب قنالا ءاحأ مدعل داكي الو هل هيقثلاو مالكلا
 ةلضفو ةلامآو ةقث ثددطا باحضأ نموت يف هقدقتو قع نيتدجلر( قئابعلا
 اثم دعب ام هن اكل عوبأ اذهو ناينملا اذه ْنْياَشَأَو نأشلا اذه رابع معو ةناصحو

 هيكحي ىف فقوتلا نيا جيشا هدو 0 نم ناك انع لاخلا هب نيت موأ

 بسحأ ايف رب رج تدلشنأ لوقي ةراث ناكف هي ورب ام داربال رابظتسالا 2
 دفق قلل" ىرأو“ ا دك قلق تلاغ قف ىتخأو نطبق كبوبأ ىف لاق يرخلو
 ادعي لاق اه رك نم ةرطقو ةَحو د: نه: نضقو هلق نم اءرض اذه اذك تعمم
 مالك يهتتا هيهاضب ام قبقحم لادن لاطلا نكؤو- ةاكسذل الن أ انمناو" ريالا
 معأ هللاو صئاصخللا



 ادحاو اتي هراشثناو هيمارتو هئاثبناو هتعس ىلع هيف داز امل هنا ىتح هب وخنو ىلاعت

 ' وهو يعمصالا اذهو ةلهأو هي وذ قيفوت ىلع اناونع هب فارتعالل ىلاعت هللا هقفو
 0 حلملاو رقنلا يجي هنمو © هلقثلاو ءابعالا طخم هيلاو ةلقنلاو ةاورلا ةحانص

 ُثدح وهو هرضح مهلثامأو ءارقلا ةخيشم تناك حبطصمو قبتغم لك ناحير
 مل ذا هدنعوقي مل هنال هتبثي ملف ةغالا نم فذح ام ردق مولعموهنع عفان ةءارق ذخال

 ديزي ناك ىعمصالا نا هب ةكسم ال نم لوقو هل لع ال ن دم: امخا اني يم

 الو هب وبعم ريغ هنعوفمم مالكف اذك لوقيو اذك لعضيو برعلا مالك ىف
 ل هل رار هكر دجو نارقلا ريسفت نع هفقوت هيلا دأتي مل هن هناك ج ىتح هلثم نم موقنم

 ا هب وحتو ملسو هيلع هللا لص

 امهمالاو دحلا هرم هيلع ناك امو سماللاب متاح وبأ اذهو ةديبع ىلاو ديز

 8 ىبا قدص فرعي داكي ( ىلع وبا انل لاقو ) كاسمتسالاو ةمصفلاو

 اذه ًادحاو افرح هنع كح ملو دحاو دإب يف ليلخلا عم ناك هنا كلذو ةرورض
 للك ليي لا جوإ وجل هنعازنوب ةفاضو عتعو نايكلا ليقع نييقر ا لإ

 هتضهلا اجعزني ال نأ امهرمأي و هترضحب نيبسرك ىلع نسحلا نب دمحمو هسلجي
 تالا ىف هباتك هيلع ارق ال ديز اما تئج لاق ( ىئايرلا لضفلاوبا يكحو )
 بطخ دقو هيوبيس ثيدح اذه نم انبسحو هتيسنأ دق ىنناف ىلع هأرقت ال لاقف

 عمسب وه .هيلأ 526 امف ىربو ال ازواجتم انيس مالح قوزع ىلا و ةياتكتا :
 نم ظفحي الواذ ردق الوهب لفحال ىذلا ذنلا ذاشلاالا ةياور هب لصوت وأ ةياكح

 دلخأ نكل هب اهبابسأ تطينو هنع تايكحلا ترثكل هينعي ام قي رط هموزإو هيلي
 هتنامأو هقدص نم هبناج يمحو هنقث بابلج عر”داو هتمصع يلا مهْنم ناسنا لك

 اذه ءاماع دج اناف ( تلق ناف ) هيو ذل فيرشلا ملعلا اذه نوص نم ديرأ ام

 الف اضعب مهضعب نجبم ام اريثك نب رصملا نم هب نيلحتملاو نيدلبلا نم نأشلا
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 وحنلا نم ايش ادش نيطنطسقنبا هل لاقي ىلاوملا نم لجر اهب ناكف ةكم
 امو ملع ةنيدمب تسيلو ( كلم ةنيدف دادغ اماو ) ًايسش ىواسب ال اباتك مضوو
 وشحدادغب لها مئاح وبا لاق مهعابتاو ءافلخلل بولجمو اهيلا لوقنف ملعلا 0

 : الو برعلا مالك يف هب قوي نم اهب نكي مل ةفيلملا ركسع
 لاق ) ةرب ب ناك د كروي دلت كاع يطأ ؟ ايش مهنم دحا يعدا

 هذهف ( لاق ) متاح وبا فرع ام فاعضا يلع اذه انئامز ىف سمالاو ( بيطلا وبا

 ملعلا نم مهلزانمو نانسالاو نامزالا ىف مهمدقتو انئاءاع بتنام اهب فرعت ةلدج

 لور لم حب وحنلا بتارع باتك ىف ببطلا ىبا مالك يهتتا ةياورلاو
 اذظع اهبل و ءاؤرلا قو ةلغنلا قوبل قنا قئاتطا تاتك" ف( ىجمإ

 لفرعو ا كفلسلا لاونحأ روصت»نرعالا ةتحتس فة لعين ال. نسال ادع قم عضوم
 « هل هداقتعا يشب ابن كركللا اغلا ذه قارنا «تلالخل ا ريقوتلا نم يلعب

 هن احبس هللا دنع بلا الا «هعاضوأو هنبناوق ءادتباو « هعارتخال قفوي مل هنا مدنا لعو

 هب ءيدابلا وه نمنم 'رملا اريمأ نأ مب ال وأ « هنأش ليعأو هب هون اع ظيظحلا *

 هللا ىضر ىلع ءافتك" او هب سابع نبا ققح من هيلا ريشملاو هئشنملاو «٠ هيلع هبنما

 ذخالا لعهضحو سو هيلع هللا لص هللا كوشر هانت ده اذه اانا ءدوسالا 'ابأ هنع

 لعل نم ىنكيو هقي رط لوأ يلع ارخآ مهئوافنقاو هيلع فاسلا ىملاتت مث هنم ظحلاب

 رواجيو هعم ناكن مو ءالعلا نب ورمع يبأةفع نم هب دهاشتي و هلاح نم فرعي ام

 ىف تدز ام ءالعلا نب ورمع وبأ لاق لاق ( هعفرب انباحصأ ضعب انثدح ) هنامزأ

 هلوقادرما ىدلكالا ئوزت ام ند ادحياو اان الا نيرملا وعش
 الكلوي بيغلابالاا توازحلا بأ :١ «تاركن ىذلا ناك امو ةينجركلأو

 ديو مهنبكو ءاملعلا وبأ وه ىذلا رخازل رحبلاو نهابلا ردبلا اذه ىلا يرن الفأ

 0 هللا يلا هيف هعجارتو هع ماعلا اذه تاعبت نم هصلخت فك مهفيسو ةاورلا



 اةمالنم ىو

 #1 6-5 ةثحألد 0 000 45 نيالا خا ام يما

2) 
 52ظ0ذ010100 ا

 راشب نب دمحم نب مساقلا امأو )ر راخخلا اهريغ نآرقلا ىناعمو وحنلاو ةغللا يف :
 ةاور ءالوه ناذ ةديصع أ بقمملا ديبع نب دمحأ لثم هنعىور نمو ( ىرابنالا

 ىلا يهنتا ملعلا نأ ( سمالا ةلمجو ) انرك ذ نم عم نورك ذي ال رافسأ باحصأ

 بتكلاباحصأ ال وهومانبتر يذلا بيترتلا ىلع ني رصملا لهأ نم انرك ذ نم
 ا ا الاسك ذب انلخأ امو برعلا لع ىف مهبلا عوجرملاو
 ال ذ ىحب دحأ هتذمالت نم جربي مل هنالباماو ميلع لوضاالو مليا

 كتم تي ممونييديزيلا رك ذ نع انك اسماك هرشن سانا مزلي ءى هفيلأت
 دنيز ىلأ ةقبط ىفوهو ىديزبلا كراملا نب ىحب دمحم يبأ مهدج ىلا نوعجري

 سنوبو رمع نب ىسيعو ورمج ىنأ نع هماعو يئاسكلاو ةديبع ىنأو ىعمصالاو
 الا ىدلا ف ةزويشلل ةءارقلا ورع نأ نع ىور دقو رك الا باطخلا ىنأو
 مدقم نيما ةقثاوهو هتيرذو هني لهأ ىفالا ةاورلا ىدبأ ىف ليلق هماع نا الا

 .وهيلع هللا ىلصلوسرلا ةنيدم اماف نيتنيدملا نيتاه يف الا برعلل مع الو نيكم

 اي كتياوالف انامز ةنيدملاب تا ( يممصالا لاق ) لي رملا قشمامأ ايا ا

 - عضن بأد نبا اهم ناكو يا ةفحصم الا ةحيحص ةدحاو ةديصق

 هتياور تيفخو هملع بهذو طقسف برعلا ىلا هبي امالكو رمسلا ثيداحاو

 زابخالابهماعو !ىعاشناكو ديلولا ابا ىنكيب أد نب ركب نب ديزب نب ىسيع وهو
 لاقاباذك ناكو(يماطقلا نب ””يترشلاب اد نبا ىرحب يرجب ناك نميو ) رثك
 برعلا تناك ام قرشلل تلق لاق ةاورلا ضعب انئدح لاق يعمصالا انثدح متاحوبا

 نولوقي اوناك لاق هل بذك اذ تلق ىردا ال لاق اهاتوم ىلع اهمتالص ىف لوقت
 نمثو)ةروصقملا يف هب ثدحم ةعمجا مول هبانا اذاف ةثعاب قاحللا ثعبت يتح كدب ور

 اماو ) ًاتيش نكي مل وحنلا ىف اباتك عضو لجلاب بقلملا يلع ( ًاضيا ةئيدملاب ناك

 قه فيلؤل'همتنا :يفطقلا نإ خيرف (4)



 ش 1 ف 0-0 ثيدحلا بيرغ ىف ينملا نب رمعم ةديبع ل باتك ىلغ

 ا ١ هب سأب ال اعرو ةقث اذه عم ناكو ةديبع ىبأباتك نم عزننم نآرقلا بيرغ
 4 تلقإل ايش ديز ىبأ نم عم هماعن الو ةديبع يبأو يعمصالا نع ىور دقو

 ؟ارتلا نم او ل" هم عاب فنصملا بيرغلا نم عضاوم ةدع ىف حرص دق

 #0 نع هيكحامرثك أ نا ةرصبلا لهأ رك ذو ورمع يبأو ردحالاو ىردالاو
 رفلا هباتك نم مضاوم هيلع تذخأ دقو 57 عامس ريغ
 4 0 ةاورلا نم رصعلا اذه ىف ناكو بارعالاب معلا صقان ناكو فنصملا

 : مرثالاناكو هتياورو ديز ىبأ ص صنت ةدجين نبا ناكف مرثالا نسحلا وبأو
 ' هيفو ءارقلا ةيوار مصاع نب ةءاس دمج وبأ ناكم تاوزو ةديبعىبأ له صخب

 تكلا حبا نب بوعي بسوي بأ ىلا نييفوكلا ملغ يهتثاو ديدس عدو

 | مدقاو نسا بوقعيو نينيمأ نيتق اناكو بلعُت يحي نب دمحأ سابعلاىبأو

 | ورمع يبأ نع ذخأ بوقعي ناكو وحنلاب امهماعأ بلعثو انيلأت نيلجرلا نسحأو
 | نمم الا عامس ريغ نم ديز يبأو ةديبع ىبأو يعمصالا نع ىكح ناكو ءارغلاو
 أ تاقث بارعا نع يكح ابر ناكو رصن يب بأو ةدجب نباو مرثالا وحن مهنم معس

 |[ نبا ىلع دمتعي بلعت ناكو اريس ايش ىلا عالا نبإ رع ذخأ دقو هدنع

 ديزىلأ ع ةدجن نا نعىورب اكو وجا يف ةماس ىلبعو ةغللا يف ىبا ىعالا

 | يأ نب ورمح نعو يعمصالا بتك رصن ىأ نعو ةديبع يبأ 2-_ مرثالا نعو

 أ" نب دم رفعج وبأ امأو ) هتعن نع هترهشب ينغتسي انقثم ةقث ناكو هيبأ بتك ورمع
 آب ةيللي نع نشأ دقو كلانه,ةغللا فب ")سلو رابخأ بحاط هناف (سج
 0000 دددك ف ترظن,دقو تاعئوب توتي نع اضرأ لح دقو لضنملا يلاط
 ') تارايتخا راتخاو: دود صريغ اهرثك أ نيعلا ب اتك نمءايشأ درو ايصعتم اطاخم

 ك0 - مصصصس ها

 1 ”يئانز نسحدومتها ( كاذب نزيل ] هطلت نوط رو نع سيقتل ى:ةكالا ةزام (3)



 7 ل حم فما

” 

 مس يو تس باس فل ل
 يلع نسحلاوبأ هتقبط ىو مساولابهءلع سيلو رداوأ تاتك هلو ىئاسكلا نع اذِبنَو
 ناندعوب أو ليحل -باتك بحاص ىبضلا ةمركع وبأو وكلا شفخالا كرابملا نبأ

 دقو متاح ىنأ باتك دعب هانعم ىف باتكلا منو ىسقلا باتك ب حاص ةيوازل
 مهرئك أو مهظنحأو ةغالب مهماعأ نمو ) ابك هبتك ديز ىنأ نع ناندع وبأ ىور
 بانك بحاص قاييشلا رام نب قحسا ورمعوبأ بارعالا تاقث نع اذخأ
 هاتذخأو هيلع ءىرق دقف رداونلا امأف ناليلج ناباتك امهو رداونلا باتكو ميلا
 يأ نب قرمع نع بلع انربخأ دحاولا دبع نب دم رمعوبأ هب انريخأ هنغ ةيآؤز

 لقسانلا ىلع هب لخب ورمعابأ نال هل ةياور الف ميجلا باك امأ زةليأ نسور
 دششو اور ضل ديما وأو ئموطلا نسا وأ هتغئور دقو) دخلا هلع ةازي

 نسحلا وبأو ىلهابلا رصن وبأ هنع يور نم لجأو ) ىركسلا نيسملا نب نسسحلا
 اسيلو ناتي وار امهناف ىركسلاو ىسوطلا امأف تيكسلا نب بوقعي مث ىنابحللا "يلع
 لضنملا نع معلا ذخأ هناف ىباعالا دايز نب دمع هللا ديعوبأ امأو ) نيماها
 ةصاخ ديرز ىلأ لعو نييرمعبلا ع ذخأ دقو ةغل نيؤفوكلا ظذجأ وهو ىضلا
 ليضفلا لثم بارىعالا نم ةعامجو دايز ىلا نع ذخأو هنم هعمسي نا ريغ نم

 نع فرحني ناكو نويرصبلا مرثك أب قئيال موقو مراكملا ىأو ةمرجعو
 نبا تنعتب ىلهابلا رصن وبأ ناكو ) اريخ الا ديز ىلأ يف لوقي الو ئعمضالا

 افنح رثك أ يبارعالا نباو هفيزب و ديزتلا هيلع يعدو هبذكي و ىلارعالا
 مالا نب مساقلا ( ديبعوبأ امأو ) قثوأو ةناماو اتبثت دشا صن وأو ةئم رداونلل
 اهتف ”نتفا مولع ةغالا نع هعطتقي ةياورلا ليلق هنأ الا نيلأتلا نسح فتصم هناف
 مشاه ىنب نم لجر هلمع باتك ىلع هيف دمتعاهناف فنصملا بيرغلا تانك + انأق
 ىبأ لع نم ًائيش اهلا فاضأو اهيف ام بّربف يعمصالا بتك ذخأو هسفنل هعمج

 هيف دمتعا .ناف ( ثيدحلا بيرغ يف هباتك امأو ) نييفوكلا نع تاياورو ديز
 8( نق نهرا 359



١: )0 

 ' 015 لير شفخألاو هيوبيس نع دخأ نع ناكو هنغ ةباورلاو هتافنضمب ملاعا

 ( دربملا لاق ) هنع ذخاوتو ابي نأ لبق تاموحنلا ىف ابتك عضوو 'ىشانلاب فرعي
 أو ليلا نع ذيعأ ندم ناكرفجأ همدعماط سانلاا ىلا ةىئاثلا ع 0

 'الخاامأو ) ديم سب ةقث نايك ئكصاالا :لاقو الذنب نا

 ىثادكلا نع هماع ذخأ دقو ءارفلا وحنلاب مهماعاف ىئاسكلا دعب ( نقولا

 امجريغو ناورم ىبأو حارجلا يلوم مهب قئو بارعا نع ذخأمث هندمعوهو

 ناكو انيدتم اعرو ءارغلا ناكو يبالكلا دايز ىبأ نعو سنوب نع اذبن ذخأو

 ' ]2 ندفلا ونأ ىناكلا نع دخأ نمو ) ِهْيهاَذم نم نيك ىف: نئاكلا تلا
 ينايحللا رح دقوا ماطلا بحاص ينايحللا مزاح نب ىلع نسسحلا وبأو رحالا

 كلذكو ناكما هتدمع نا الا يعمصالاو ةديبع ىبأو ديز يبأ نع ل

 مهنع ذخالا نمنوعنتمي ةرصبلا لهأو نيب رصبلا نع نوذخأب ميلك ةفوكلا لهأ
 رعشلا ىف نأ نورك ذيوو ةجح مهنع نوكحي نبذلا باسعالا نورب ال مهنال
 دم نب رفعج انربخأ ) هريغ هيلع نولمحيو ىضم ايف هانحر دق اياك رس دلل

 قاتلا نارقلا فورخ ترف اذا متحوبأ لاق لاق ديمح نب ميهاربا انربخأ

 ديز يأ لثم مبنم تاقثلا نع هيكحأ امن انته طرا صبحك
 الو ورا 0 دال ايست. تاقتوب نوير تدفع يأوي مالا
 (ببطلا بأ لق )ل حوحو ءارقلاو ىومالاو رمحالاو ىناسكلا ةياور ىلا تغتلا

 7  لهأ بلغو ايرق دادغب يلا ملعلا لقتا يتح اذه ىلع نيرصملا لهأ لزب ملف
 7 ةذاثلا تاياورلا ىف سانلا بغراف هومدقف كولملا اوءدخو دادغب ىلع ةفوكلا

 7 عورنفلا ىلع اودمتعاو لوصالا اركرتو تاصيخرتلاب اوهابتو رداونلاب اورخافتو
 ( نب هللا دعدمح وبأءارثلا رصعينعأ رصعلا اذهيف مهئاماع نم ناكف معلا طلتخاف

 ١/ ىساؤرلا رثعج ىبأو ىبالكلا دايز ىبأنعوباسعالا نع ذخأ ىومالا ديعس

 موا واو ٠ هيجي ---٠٠-
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 مهئاظعو سانلا ءالضف نم ىنزاملا ناكو (بيطلا وبأ لاق ) امهصوعا ىمرجلا

 بارعالاب عساولا لاو ناقتالاو ةقثلا ةباهن ىف متاح وأ ناكو مهاقثو مماورو

 رمضي و ةنسلا رهظي ناك هنا اومعزو نايبلاو نسحلاو ءاصقتسالا ةيابن ىف هبتكو
 هللا دبع نب نمحرلا دبع د وبأ مهنم ةعامج ( ةقبطلا هذه نودو ) لازتعالا

 هنع كح اعر ناكو ًاريثك اع همعنعىور دقو ىعمصالا ىخأ نب بيرق نبا
 هانا متاح نب دمجأ رضصن وأو ةظفل, نم اةمعن نوكمي نأ ريغ, نم هيتك ىف دام
 دم نب رقمج تك تيئباذِه :نسلو:ئمصالا عر نا ناك هنا اوءعزو

 ةديبع ىلأو يعمصالا نع ذخأ دقو ”نساو نمحرلا دبع نم تبا ناكو هركني

 ذخأو ىايشلا ورمعىلأ نع 'ىثلا دعب ىثلا يح امبرف دادغب ماقاو ديز ىنأو
 وبا مسهنم عرب ةعامج ىمرجلاو ىنزما نعوحتلا ذخأو ءالكوه نع علا سانلا
 وباو جاجزلا قحسا وبا ذخا هنعو هلثم هدعب الو هتقو ىف نكي ف دربملا سايعلا

 ىنعأ اهنع ةغالا دخأو خويشلا نم انيقل نم رباك أو نامربمو جارسلا نب ركب

 نوراه نب ديعس ناهغ ونأىجوتلاب صتخاف ةعامج امهئارظن نعو ىرجلاو ىنزاملا

 ىدزالا دير دنب ركب وبأ متاح يبأ باحصأن م عرب و يناعملا بحاص ىنادنانشالا

 مهردقاو الع مهعسوأو سانلا ظفحأ ناكو نيب صبلاةغ لع هيلا ىهتتا يذلا وبف
 رمحالا فلخ ردص يف اهماحدزا دحأ ردص ىف رعشلاو معلا محدزا امو رعش ىلع

 ةياورلاو نسلا ىف هتقبط يفو ةنس نيتس علا ىف ديرد نبا ردصتو ديرد نباو

 ىرونيدلا ةيبنق نب لسم نب هللا دبع ( دمموبأ ناكو ) ناوكذ نب ىسيع ىلع وبأ
 ديرد نبا ذخأ دقو ىعمصالا ىخأن با نمحرلا دبعو يشايرلاو متاح ىبأ نع ذخأ

 نع تاياكحب هماع طلخ هبينق نبا نأ الا ىنادنانشالا نعو مهلكء ال'وه نع

 يقو ةرصبلا ءامل هيلع ىضمام روبمج اذهف تاقث نع اهذخأ نكي مل نيبفوكلا

 ةربش ائاو مهنع ذخاوب لو اورهششي ل مهنال رهركذن ل ءاداع. موق ءالذوه لالخ



 "ا نع سانلا لخأ فك “بحعال نا لاق هنأ سنوي نع ديز ونأو ةديغ وأو

 1 يلب زمرع قب داح وهو بذكيو فحصب و رعشلا رسكيو نحلي وهو

 ضو و فرح ةئاهلث هدنع ككتحت| 0 اداح تسلاج ىعمصالا لاق ( متاح وبأ

 مهماعأو مهاورأ نم وهو قابلا وأ نييفوكلا نم هتقبط ىو ) اهدق ناكو هتياور

 /ريرج نمز يف ناكو نافطغ نب هلل دبيعل يلوم وهو ناسللا ديج ىمعا أ ناكو

 )00 نان رمي ةاناكامهئاف لبس نب د دمعوةسانك نبا نثم امافمتاح وبأ لاق قدزرفلاو

 ةسانك نبا ناكو امهرعشب يعمصالا جتحال نيدلوم اناكو حامرطلاو تيكلا
 نيتئامو عبس ةنس ةفوكلاب فوت ةسانك نيا لعالا قالب دمم وهو يبي ابأ ىنكي

 هرثك أ نكلو ةرصبلاب هنم عمجأو رثك أ ةفوكلاب رعشلاو ( بيطااوُبَأ لاق )
 ةفوكلا لهأ ماع ناكو مهني واود ىف نيب كلذوهلقي مل نم ىلا بوسنمو عونصم

 دبع نب دم ( انربخأ ) يئادكلا ةزمح نب يلع نسحلا وبأ عفادم ريغ مهماماو
 اهلع ميعسوأو ةياور مهلك س انلا رثك أ نأ ىلع اوعمجأ لاق بلع انربخأ دحاولا

 الار كلمفأ هيف تعفس نقو.الانكتلمق وش ىف تنعم الق كوفي ناكو ىئابكلا

 ذخأو ةرصبلا لهأ هبف لخدي ال بلعث هرك ذ يذلا عامجالا اذهو ( بيطلا وأ

 خرب نم. ناكو نبّرضملا ءالع نم انركذ نيذلا ءالع نع.ةبرعلا لع سانلا

 وبأو يزامرملا ىلعوبأو يزّوتلا لاقيو يجّوتلا دم نب هللا دبع وبأ دم مهعم
 ىعمصالاو دب زىلأو ةديبعيلأ نع نرد اوناكو يمرجا قحسا نب اص رمع

 قحسا وبأ نسلا ىفءال“وه نود ناكو مهءاحصأ رثك أ ةثالثلا ءالئرهو شفخالاو

 جررقلا نب سابعلا لضفلا وبأو ىنزاملا دمم نب ركب ناهع وأو يدايزلا معاي
 ةغللا ىف موقلا علطأ ىجاوتلا ناكو يناتسجسلا دمع نب لبس متاح وباو ىشايرلا

 يعمصالا نمرلعأ ديز وبأ ناك ( دربملا لاق ) ىنزاملاو ىمرجلا دعب وحنلاب مهماعأو
 50 ناكو ىمرجلا نم ذخأ ينزاملا ناكو لاق نيب راقتمهدعباناكو وحتلاب ةديبع يبأو
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 1 سس م مس مم مس معرس ع ع ميس ميوصرس رم مع رج ع م عر ص سجاس ب نو بج ص سس سمس يسم ع

 ءارعشلا تاقبط بانك بحاص يجب ا مالس نب دحم هللا دبعوبأ رحالا فلخ

 سانلا رباك أو ىدايزلاو ىتزاملاو ىشايرلاو متاح وبأ هنع ىور ليلج ةقث وهو
 . شفخالا :ةنيسودتي ىتطلما مهنم عرب ةعامج هب وبئس ع نع (وحنلا ذخأو )

 نسأ ناكو لازنعالا يف هبه ذم ىللعو رمش ىأ 0 ناكو خاب لهأ نك ىعشاجلا

 امه هلو ًاضيأ ةغللا ىف ًاصقان نكي ملو ليلخع :| نع ذخأي مل نكلو هب وبيس نم
 يطلب نييفوكلا ناكو يريقلا كلام يبأ نع ذخأ ناكو ةنضاتس ا

 12 ناكر رمشلاب ملاع ناوي ىضلا دع يملك اهو ناز درا ف

 رعشلاب صتخي ناك امنا وحنلاو ةغللاب مهماعأ نكي لو نييفوكلانم رعشلا ىور نم
 نم ةفوكلاب نم قثوأ ناك ( متاح وبأ لاق ) اريثك ارعش ديز وبأ هنع ىور دقو

 ىئامملا نم الو بي رغلا نم نيش نسحأ ال ينا لوقي ناكو يبضلا لضفملا ءارعشلا
 معلا حلاص موثلك نب دلاخ ناك مث ادرجم ارعش يور. ناك امناو رعشلا ريسفت الو

 ةيوارلا دامح ةياور مهعسوأ نم ناكو لضفملا نم ةيب رعلا ىف عسوأ ناكو غّدلاب

 هرعش نم ائيش يعمصالا هنع يورو رمحالا فلخو نيرممملا لهأ هنع ذخأ دقو

 لاق متاح وبأ اهيا يدزالا نسحلا نب دم انربخأ دم نب ( رفعج انربخأ )

 ةيوارلا داح نع وهف سيقلا 'يرما رعش نم انيديأ ىف 'ىش لكىعمصالا لاق
 دنع كلذ عم داحو ( بيطلا وبأ لاق ) ءالعلا نب ورمع ىنأ نم هانعمس ًائيش الا

 لاق ديمح نب ميهاربا انثي دمحم نب رف انربخأ نومام,الوبةق ريغ قار لإ

 نوعنصي اوناكو هريغو ةب وارلا داحلثم رعشلاة اور نءةعامجةفوكلاب ناك متاح وبأ

 ميهنب ديعس ( ىنثدح دقلو) هلهأريغىلا هنوبسني وهنمعونصملا نونتقيو رعشلا
 ةديصقهدشنأف يبارعا ءاجىتح داحدنع ناك هنا هب قثأ نمىنثدح لاق ىجربلا
 نمل لاق ىباسعالا ماقو اهوبتك املف اهوبتك | داح لاقفىه نملردي لو فرعن مل
 يعمصالا رك ذ(ظحاجلا لاقو)ةفرطل اهواعجا داحلاقف الاوقا اولاققاباعج نأ نورت



 : فاش ا فلق و و 2 احلال
 اذه نولوقيو بارعالا رداون نم سانلا طاةسو ماوعلا يكحيام اماف ةنسلا لهأ

 لعفام لاقف هيخأ نبا نمحرلا دبع .ىأر الجر نأ نوكحي و ىعمصالا هقلتخا امم
 215 لوقي افكو لطلب: اذهف بارعالا لع ذكي .سمشلا ىف دعاق لاقف كي

 ل نام يحل م اسس

 |) - الا يورب الوهو همع دك كولر اذه يقاوك ل همع الواو نمحرلادبع
  اعفقيو ءاماعلا هيلع عمجأ امف الا يتميال وهو كلذك يع.صالا نوكي ىنأو هنع
 001 قاكو ماوسام مفد ىف حني و تاغلا حصفأ الا زيجي الو هنع نودرفني

 هنأب هبحاص يلع نعطي ناك مهلكنف امهمواني اكهناي واني و هنافلاخي ةديبع وبأو

 نودعبب مهنال بذكلاب هبحاص مهدحا مهّيالو ديزنلاب هركذيالو ةياورلا ليلق
 يعمصالا تعم لوقي ىشاي رلاتءملاق ىناذمطا قوروب | ىلا بتكو كلذ نع

 ا لاش .ايلاوي بلا اين لجر هل لاق ةزاونجرا فلا نيكع ثان ظفحا لوك

 اهنمةدودعم ةفورعم ايندلا بئاجع للصوملا مهاربانب قحسا لاقو ناتئاملاو ةثأملا

 ةغللا نم ايش ليلا نع هابحاصالو يعمصالا كح ملو( بيطلاوب لاق ) يعمصالا
 هنم نسا ليلخنان اكو تاباكح هنعيكحدق ىعمصالا كل و مهاثم هيف نكي مهنال

 معاوهو هب وبيس لثم سانلا نه مهريغيفالو مهيف نكي مل ةعامج ليلخا نع وحنلاذخاو
 افلو هظفاب هب اوب | دّقعو وحتلا.نارقداعم يذلاهياتك تفلاو ليلخعاد عن وحتلاب ساثلا

 ا 0 يدع نع دخأ ناكو ةلين» ب داع ليلطا نءاصيأ دحاو لياخلا
 000 ةقلوهو راما ليعت نب رضنلا زجتللاو ةغللا اضيأ ليلا نع ذخأو
 دقو يديزيلا دمم وباو سانلا مايأب ةفرعمو هقفو ثيدحو وحنو رعشو بي رغ

 4« ليلخلا نع ذخأ نمتو ١) ةقث وهو ةءارقلاو ةبب رعاا ورمع ىلأ نع هلبق ذخأ
 ىلا ىهتتا وحنلا نا الا يحضهلجأ رصن نب ىلعو ىسودسلا ورمع نب جّرملا

 هعماو براق هريغ نود هب صتخا نمم ( بيبح نب سنوب نع ذخأو ) هيوييس

 7" نعوأضبأ (هنعذخأو) بئارخلاو رداونلا ريثك ةغلل ًاظفاح ناكو رينتسملا نب دمت
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 هنع كلذ ذخأو مريغ ىلعو ًاريثك اعوضوم ار عش سبقلا دبع ءارعش ىلع عضوو
 ناك لاق ديزب, نب دم انربخأ ىبحب نب دم انربخأ ةفوكلا لهأو ةرصبلا لهأ

 طق دحأرب لو ورمع يب 1 نع ةذالا خو ردع سرب 'ئسع نعوشتلا دخأ كلَ
 ع

 ىلع لمس ناكو رعشلا له يف لثلا هب برضي ناكو هنم ءارحشلاو رعشلاب ! اا

 م :ناكيف كن هذ م هيلع ةعيض ىلا نجر ذل وقع .ارعش .١ لك هكا نياذلا ةدأ

 اق اكس نأ ىلع ادي كح دام ةقلولملا ؛نطس ةللاقيمو كلل موبلك ىف نارقلا

 هنودصقي اوناكو مراعشأ ةفوكلا لهأ ارق هيلعو كلذ ىبأف هيف اركش رعش تدب
 املف دام هب راقيمل اغلبم غاب و هنع ذخالا رثك أ دق ناك هنال ةي وارلا دامح تامامل

 سانلا راعشأ ا دق ىتلا را شالا بف رعف ةفوكلا لهأ ىلا جرخ كن
 مهني واود ىف كلذ قف ةعاسلا كنم قثوأ تقولا كلذىف اندنعتنك تنأهلاولاقف

 تام وبأ انربخأ ليبس نب ىلع انربخأ دم نب رفعج ( انربخأ ) مويلا ىلا
 سنأاملف ءارفلا ةقلح ترضخ :دانغب ىلا تجرخ لاق ”يزوتلا انزبخأ ىنادنانشالا

 سانا عأ كاذ لاقف ”نسأ دقو هدجسمو هتيب مزالم تلق ديز وبأ لمفام لاقيب
 هقلخ ءوس ىلع هدجسمو هتيب مزالم تلق ةدسببع وبأ لعفام اه ميظنحأو ةغللإ
 ا ىعمصالا لمفأ٠ اهبهاذمو برعلا مايأب مهملعأو موقلا ل هنا اما لاقف

 لقا م معرضحأو ةغلل مهنقتأو رعشلاب مهملعأ كاذ لاق هدجسمو هتسل هتيبل مزالم

 :ىرلا ىلا جور يل !ء امزاع هتكرن ىفاعم تلق ةدعسم نب ديعس ىنعي شنخالا

 وبلا هعورفو هلوصأب معلاو هلكو حنا| هعم جرخ دقق جرخ ناك نا هنا اما لاق
 قدصأ الو يم.ضالا نم ظنحي ال نقتاو اباوج رضحأ سانا رب. لو بيطلا

 هل ةغللا نمآئيش الو نارقلا نه شرت ال ناكسف هلأكأ ديدنغ ناكو 21

 ءاجهديف ًارعش رسضي ال ناكو جرحت ثيدحلا كلذكو نآرقلا يف قاقتشاو ريظ
 نم 'ىث لك ىف اقودص ناكو ةريسبلا ثيدداحالا الا ثيداحالا نم عفر لو



 رص مم ع ممم م م هم م همم م عمم ممر م ممم هقمس عمم س عمم هس م عع عجم همس هع م ممم م همم مم ع م ممم همم مع مم سمس همم م ع ممم م عع مع همم م ممم همم همم مم مم م ع مع هع ممم

 بيج دب زم ناكو ابعصن ىف بيد ةديبعوأ ناكو ةغللا تلتف بيجنن ئئمصالا

 ةباورلا يف 000 , ردانم نبا ىنع اعاو ابك اهف بيجي كلام وبأ ناكو اهيشن ىف

 كحميو كلذىف حلي و تاغالا حصأالا زج الو قيضب نإك ىعمصالا نال ايتفلاو

 يلع مهضعب ديزب اذه ىلعف ثيدحلا ىف الو نآرقلا يف بيجي ال كلذ عم ناكو
 : قالولك نوم مهدنع ةقث ثيدحلا ةاورنم وهو ( راصنالا نم ديز اوبأوا) نطشإ

 متاح وبأ لاق كبسحو هي وبيس مهنم سانلا رباك أ ةفالا هنع ذخأ دقو ةغللا ىف هلاحع

 ئنادحو)لوقي هتععس اذاف لاق ناتباوذ هلوئسلحم أب هي وبس ناك دنيز ىلأ نع

 هلقع لتختإو هظفح لتخا يح دير ىأ ن نس ربكو ىلديرب اماف(هتنب رعب يأ

 نسحلا نب ١ ضان دقن 50 نب رفهعج هب ان دحام ةغالا ف در ىأ ةلالح نمو

 ليلخلا ىلا : زهربههأر لقأ نم لجر هك لاق ديز يببأ نع مئاح ىلأ نع ىدزالا

 7 21 لك دخل ارح سنلا"نقككف كلزقاوأ؟ نمو :انيهأ كفقاوأ ام لاقت : كنك هلأس

 لاق كنقوأ امو كنقو نم لاقي امنا هل تلقف كلذ يف ىل لاق ليلخلا ىنيقل مث
 مهرابخأو برعلا مايأ اب ةثالثا لعأ ناككهنان (ةديعوأ امآو.): وق ىلا عجرف
 1 لوق, ةديبع وبأ ناك ة بش نب رمعلاق موقلا لك أ ناكو مهمولعل مهعمجأو
 فلو وهو امهيسراف تفرعو اممقرع الا مالسا الو ةياهاج ىف ناسرف

 2 00 نب هلل ادع ةسعس ىداذقلا ملا نبىلع انثدح ثيدحلا بيرغ

 ل هو انك هلع ةديغ بأ ىلا لجوتءا لوقو ةسجسلا متاحاب نأ تمس

 دود وحناا ناذ تاتكتلا يفنملاو ىع ءايتك بأ مئافن اقع ابأب اي كك لاقفر كزلملا ىطعي

 رعشلاب مهماعأو ةخلا موقلا نقتأ ناكف ( يعمصالا امأو ) هبحاص مورحم ىأ
 كيو نايخنب فاخوهو رمحالا فاخ نم رعشلا دقن ميلانو ار ممرضحأو

 ةدرن يبأ ىلوم فاخ ناك ( ىعمصالا نع ع مئاح وبأ لاق ) زرحم ابأو دمع ابأ

 اش ناكو رعشلاب سانلا ٍعأ نوكأ نتعأو هقتعأ قرعشالا يسوم 5
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 هريغ وحنلاب ديتسا هنال مهحصفأو سانلا رعأ ناكو نبيوحنلا ىف رمعي نب ىحي

 نيذلاو ةءارقلاب رمعي نب يحي درفنا و مهنع اانا نيذلاره اوناكو انر5 ذنمم

 امأف ةرصبلا لهأدنع مهلزنم انيب دقو مهنقو ىف مهم مبف نييفوكلا نم انركذ

 نيرمملا يف نيعفادم ريغ نومظعم ءاماع ءاس'ورف ةرصبلا ءاماع ع ن. انرك ذ نبذلا
 من يب رع علا يف مجرفصأ لثم راصمالا نم رصم ىفالو ةفوكسلاب نكي لو ًاعيج
 هدعل الو هلق نكي رف ىدوهرلا دمأ نب ليلا رمع نب يسيع نعوحنلا ذخأ
 كسا مالس نب دمم لاق مهاقتاو سانلا لضفأو ماك داو سانلا مع ناكو هلم

 عمجأ الو دمحأ نب ليلخلا نم يك ذأ ةباحصلا دعب برعلل نكي مل نولوقي انخياشم
 انعمتجا جّوتلا دمموبأ لاقو عمجأ الو عفقملا نبا نم يك ذأ مجعلا يفناك الو
 الادحأق يب لف ليلخلا ركذ يرخ تب ءايلدلا مارا كاز قفز لك اد
 مئادب ليلخلا عدبأو ( بيطلا وبأ لاق ) مولعلا حاتفموهو برعلا ذأ ليلخلا لاق

 ئسملا باتكلا: ىف فورملا ىلع برعلا.مالك هفيلأت كلذ نف اهيلا قبسي م
 ناووأ لع كيل رمابشلا قم اعازنأ تدحأو ىتورتلا ءازتخاو نيملا تلح

 ل برعلا مولعو رعشلاو ةغالا فانا ةئأ ى'ةثالث دضلا اذه ىف ناكو ل

 هلكل ب علا اذه نم سانلا يدنأ ىفام 1 دحأ مع ملثم مدع الو 7

 وعشلاو وخنلاو ةغللا ورمعىفأن ع اوذخأ مهلكو يعمصالاو ةديبعولأو ديز وبأمهو

 شئفخالا باطخلاا ى ىنأو ازرع نب ئسع نع ورع ىنأ دعل اوذخأمل ةءارقلا هنعاوورو

 .يبأو ة ةيدبم ىلأل ثم مهئاماعو باىعالا تاقث نم ةعامج نعو بيبح نب سنوبو

 !داونلا ثحاص ةرك؟ نب وربع كلامىبأو طيقل نب ةويحيبأو ءاديبلا ىنأو 2

 هنودانرك ذ نيذلا س دو سانلا حصفأ ناكو ىلارعالا شيقدلا ىبأو ريمت ىنب نم

 0 الع نع هيأ لكلا ذخأ 5



 همم هد هد د هن اسس ا ب اان ناد تاس صخصصصصصصصم د تاما ندا داماس

 ناكو امدقم ناكو يبضلا بيبح نب سنوبو همالك ىف بيرغلل لاعتساو ريعقت

 ىحاولا موب لك: المأ ةنسنيعب رأ سنوبىلاتفلتخا ةديبعوبأ لاق هيلع يلغأ وحنلا

 1 مهحصفأو سانلا لعا ةثالثلا ءالءه ناك شفخالا باطما وأو هظفح نم

 "رص رخآلاو عماجلا هامس طوسبم امهدحأو حنلا يف نيباتكر معنب ىسع فلأو
 '00 ناكور بعز ىسع ىاتك دجأ نم اقاروأ تأرق دب زب نب دم لاق لكملا هاعس

 د دخأ نع نيالا لوا هنو لوسالا لاير ا
 روع ىفع فلا مريخ - ةويسلا»: ىذلا وحلا لط

 راو سعت سادت اقدر: :تاجع انهو لاك | كاذ
 70 ١ سانلا ناكر افووكلي لك تحررستلا ربثف نم لوا روك ذملا باظلعا وأو

 ىف ناكو ( بطلا وبأ لاق ) اهورمسف ةديصقلا نه اوغرف اذا اوناك امناو هلبق كلذ

 رهش نم هنع ذخأي ملو ايش فاؤي مل هنأ الا صنح وبأ ةيوارلا رمع رصعلا اذه
 ا” ةيوارأا رمع هلع لخد ءاضعلا كون ان هطلا انبع نير اوس نأ اخاف: كذ
 )' نالاق الاقام ردأ مف ةيراج يف مويلا "ىلا امذترا نيمصخ نا صنح انايرارعف

 | اهتتاع ىلع رعشلا تبني ال ىتلا اهنا ىضاقلا اهيأ يلب لاق ءايحض اهنأ رك ذ
 7 الذره رظاني مو ةفوكلا لهأ ملاع ىساورلا رفعج وبأ( ورمع ىلأن ع ذخأ نمتو )

 (' رشبج رفعج وبأ هل لاقي ىو< ةفوكلاب ناك مئاح وبأ لاق مهنم ابيرق الو انرك ذ نيذلا

 ١ اكن و ةئأش نم نومظعت هك [يرقأو ىتئشإباكلا خد طموهو ىساورلا

 آ 07 ١ رئعج وبأو كلذك سالا 4 تلق ) هنع ذوخأم مهن رقو مهمولع نم ًاريثك نا
 ناكو وحنلا ىف اباتك نييفوكلا نم عضو نم لوأ وهو قانيكلا ذاتسا وِه اذه

 ىسائورلاهب ينءامنا(اذك يفوكلالاقو) «, وبيس ب اتك ىفام لك نا لبقو ام اصالجر
 3 ١ م وهوا ء!ةرطا سم نب ذاعم هل لاقي ع هل ناكو لصيفلا هل لاقي هباتكو اذه

 0 ةرسصبلالهأ أك نيالو ( تيطلاوبأ 13 دك دا مضو نم لوأ وهو روهشم



 لا اك خلا 7 00
 ناك ام ملل عرفوةبب رعلا هنم نودلعتي دوسالا يبأ ىلا سانلا فلتخاو فحصملا
 دوسالا ىبأ نب ءاطع هنبا هنم لعت متاح وبأ لاق ةعاجج هنع كلذ ذخأف هلصأ
 مث بيرغلب ًالاع احيصف ناكو ثيل ىنب فيلح ناك يناودعلا رمعي نب ىبحي مت
 لييفلا ةسبنع هل لاقي ىذلا وهو ىرهملا نادبع نب ةسبنع مث نرقالا توميم

 ةسبنع دوسالا ىبأ باحصأ عربأ نا رك ذ هناف ليلخلا نع انيور اهف امأو لاق

 ةسينع دعي سانلا سأرف دوسالا يبأ دعب هنع ذخأ نرقالا انوميم ناو ليفلا
 ناعما ىف هلا لم ددلخا بباعأ اواو فو مث حرشلا يف دازو
 مكتوهساقو وحنلا عرفف مهلقلاو ةرصبلا لهأ رعأ هللا دبع لاقي ناكو ىمرضحلا
 وبأ لاقو مهدحاوو سانلا :سيئر ناكو هالمأ ام اباتك هيف لمع ىتح ز مهلا يف
 دوسالا ىبأ دعب وحنلا عضو نه وأ كاف داع نع ناقرب زاانب دواد لاق مناخ

 61 لعد ناكل ةادعسا ىلا نك دبع هنع ذخا دقو رمعي نب يحي

 ناكو نايغس وبأ هل لاقي خأ هلو ىنزاملا ءالعاا نإ ورسم وبا قاحسا ىبا نبا
 ورمع ىلأ ىلع مدقي هلل دبع ناكف ليلخلا لقلاق هللادع هنع ذخأ نع ذخأ

 ةيب رعلابهماعاو ساناا ديسورمع وبأ نا اكو ةغالا ىفهيلع مدقي ورمعوبأو وحالا ىف

 ورمع وبا لاق لاق ىعمصالا نع متاح ىبا نعانو ربخأو برعلا بهاذمو رعشلاو

 ءىشىف أطخ ورمع ىلأ ىلع ذخوي لو بيطلا وبأ لاق ”ىح نسسحلاو اسأر تنك
 نب رفعج انربخأ هتياورو هيف هأطخ نه ع هتقرعم نع رصق فرح ىفالا ةغللا نم

 نب ورمع ىلال لق لاق سنوب نع يعمصالا نع هريغو مناح نب ”ىلع انربخأ دمم
 نهموق بهذف اهنيبام برقأام لاقف لبقلا هنا هل لق تسالا لاق رفثناام ءالعلا
 يناببشلا ورمعوبأ صن دقق اونظ كس يلو ورمعىلأ نه طلغ اذه نأىللا ةغالا لعأ
 نع رلعلا ذخأو ( ليلخعا.لاق ( لبقاا ىننالا نم رفثلاو ربدلا رفثلا نا ىلع هريغو

 بحاص ناكو سانلا حصقأ ناكو ينقثلا رع نا سع مهم ةعامج ورم يبأ
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 0 يعمصالاو ىبارعالا نب ١ نيب ترج ةرظانم ىور هلارخ 1

 يرحو دعل هيلعدرب ناك امناو ىعيصالا نإَكَع ءازاب ىبارعالا أَ طق اعمتحا أم

 لوأ نأ لعاو لاق مث هب لهجلا ءالقعلا عسي الو ةلذقلا حتني ام باتكلا اذه ىف

 مالك يف ربظ نحللا نال بارعالا عتلا ىلا جوحأو برعلا مالك نه لتخا ام
 00 الور دع يدوم ىلص ىبنلا دبع نم نيب رعتلاو يلوم
 ”ىلابحأ طقسأف أرقا نآل ركب وبأ لاقولض دقف كك اخأ اودشرأ لاقق هترضحب
 هللا ىلص ىنلا ظل نم انيور دق لب افورعم نحالا ناك دقو نملأف أرقأ نا نم
 لا ىلا ىنأق دعس باى تأشنور نتيزق نم انأ لاق هنا لسو هيلع

 نا ك1 دان قاسمي يدكسشت نحف رع للا ىرمشاالا وسوم ديربال ناك
 ” نا الغ انا ناك ناو تيد [نويني ال _ىيالملا نين بلع :ناكروادخبإو ظود
 لوأ ناك مث هاوس نم ىلع نحالا زوجي هن أكف سو هيلع هللا ىلص يبنلا ظنل نم
 0 ند كلذ د دوسسألا نأ ناكم ل ودلا ةوشالا نأ حلا نيانلل عمر عم
 بردعلا مالكب سانلا إسعأ ناكو هنع هللا يضر اجللط ىبلن نإ هلع نيحخلا

 اذه ةحص ىلع لدي امو ببطلا وبأ لاق ةغالا لك ىف بيجي ناكءنأ اومعزو
 ١١ هيبأ نع يسوطلا نب ورمع وبأ انربخأ دهازلا دحاولا دبع نب دمت هب انثدح ام
 يبأب فيطإ مالَع ناك لآق ىعمصالا انثدح لاق ردا وللا ةيناقكك فال : ايحللا نع

 |00 ها ضف ىح هتذخأ لاق كوبأ قف اه:اموب هللاقق وحنلا هن لمت ىلؤدلا دوسالا
 7 يتلا تكلي ١ دانيا تلعف امث لاق اخرف هتكرتف اخف هتختفو اني هتخبطو اخضف

 ١  اهريغ جوزلو اقلط لاق هّراتو هتابتو هرازتو هراضتو هر امو هتاشت تناك

 | ٠ رم فرح لاق ىخأ نبا اي تيظب امو لاق تيظبو تيضرو هدنع تيظخ
 | طق نم لوأ دوشالا وبأو .اهنم تغليب مل اهف كل ريخ ال لاق كلبي مل ةيب رعلا



 د يرد اف

 ىلا بوسنملا 'ئىشلا نيبو ديبع يبأو ةديبع ىلأ نيب نوقرفبال انرهد لهأ نم
 2/1 نركحيو ريرضلا دعس ىأ وأ ئركلا دس ينآوأ ىدصالا ف0

 للا نولضصن الو يفوكلا رمحالا وأ علا نسعالا وخأ نور الف رمحالا نع ١

 ىأ نيب نواصي الو ىنابشلا ورمع ىنأو ءالعلا نب و رم ىنأ نيب ام ةيزع مملا

 لاق نولوقي و يمرجلا قاحسا نب ملاص رمع ىنأ نيبو ينةلارمع نب ىسيع رمع
 ةلعتسم ندعن نسللا ىأو. سْعحألا باطقعا.ىأ نيب نوقرط الف نئلكلا

 ىنأو وكلا شفخالا كراملا نب يلع نسملا ينأ نيبو نييرصبلا شفخالا

 ىبحي نب دمحأو ديزي نب دمحم بحاص سمالاب شفخالا ناماس نب ىلع نسحلا
 بحاص ىجمجلا مالس نب دمحو ىدادغبلا مالس نب مساقلا نا: موق نظن قدي
 هتجرت ىلعو فنصملا بيرغلا باتك نم ةخسن تيأر دقلو ناوخا تاقبطلا

 امناو ىلرعع الو ىح.ج ديبع ونأ نمو يحمججا مالس نب مساقلا ديبع ىنأ ل

 ريغ ىلا هنع ذخأ نم ةقبط يف ديبع وأو ءارمشلا تاق باكي ل

 لالظلا رودصلاو « لابجلا ءاسؤرلا سانلاتاقا رثك أ نا لعاو لاقنأ ىلا اذه

 دقو اذه انرصعب فيكف نامزالا رباغو مايالا يدق ىلع سانلا ةنتف هذهو

 الو ملعب الا ع معلا اذه نخاو ملا دع لا انييصاو ردكلا وك كك

 داع مزمل وهو هسفن نع مهماعي و * مهفي الام سانلا مهغب نسحي الو هقفي

 بيعي و ٠ اماع هسفن ىربو لبي و هيكحيو كفأ لك بكري ٠ هيعدبو 3

 همنقي الو سانلا ملعأ هنأ دقتعي ىتح اذهب ىضري المن املاس َبميطلا نم ناك
 م اوجاتحال اورتشيسوابإبلا اذه هنع ذخأ نم لك نا نافب ىح كد

 5 قطعت نع ىنغلب دقو ٠ نيبدأللا ىلع لايوو + نيلمتلا لع دلب ويف

 نع لاقف تع دست ٠ هيرديو هنقتي هنأ معزيو * هيوريو ممل ا اذهب صتخم

 ىنزاملا نع ىورب ناك شفخالا ءازأب وه ىذلا ءارفلا نا نظف ىنزاملا نع ءارفلا



 ا كا ودا دب اكادق اذه كا ”بتتسا فك جغال قا لاتق فينو ةئام كاف

 00 رب ركب ابأو ضماخلا ىسومابأو ىجاجزلا قاحسا ابأ رك ذو نورفوتم اهب

 ١ ١ ضفحم نب ثيررح وهودحاو ىعاش مسا ىف انفلتخاف مريغو ىديزبلاو ىرابنالا

 ١ رخآلا فلاشي اب عهنم دحاو لك باجأو ءالعلا نم ةعب رأ يلا عافر ع رأ انبتكو

 ظ ِ داصلاو ءاحلاب صفحم مهضعب لاقو نيتءجعملا داضلاو ءاخلاب ضفخم مهضعب لاقق

 ) ديرد نب ركب وبأ الا اذهل سيل انلقق نصيحم نبا نورخآ لاقو نيتمجعم ريغ
 ظ 3 روهشم اذه 4 بهذي نيأ ديردنبا لاَقذ يرجام هانف نعو هلزنم ف هاندصقف

 ةطوة:ه داضلاو ةددشم ءاغلاو ةحوتذم ةمحعم ريغ ءاحلاب ضفحم نب ثيرح وهو

 8 نإ نسحلا وبا لاق ربنملا لع هرهشل جاجحلا لثعو نزام ىب مع مث ىب نم وه

 شاي روب اةرمدبلاب ىلزنمىف اموب مح او ىركسعلا لاقهريغ انع جر مم سودبع

 ٌ تنأ نيسحلا ىلال شاير وبأ لاق اهف ناكف الواقتف كككنا نب نيسحلا وبأو

 ١ وبأ باجأت نايفزلاو نابقرلا نيسب قرفت سيلو ءارعشلاو رعشلا ىلع كت فيك
 ) ءاراب ناقزلا امان كفيلا لاق ليبفشم لع اماقو ناب الابط كاذ عنقي لو نيسحلا

 )7 نايفزلا امأو نابقرلا رعشأ هل لاقي ميدق ىلهاج ىعاشف ةطقتن ءابلا تحنو فاقلاو
 ْ ىلعناكو ىدفلاناقالابق رع ميت ىنب نم ووف ناتطقت ءابا تحضو ءاقلاو ىازلاب

 7 رخآ ماح وبأ رك ذو لاق ةناوع نب كلام نب نايفزلا وهون املس نب رفعج دهع
 د يهتتا نيرحبلا نم لبقأ نيح ديلولا نب دلاخ مم ناكهناو نايفزلا هل لاقي

 ' 4 ءامعضلاو تاقثلاو ظافحلاو تاقبطلا ةفرعم نوعب رالاو عبارلا عونلا ع

 | ةاحنلا تاقبطو ىديب نلاركب ىبالداخنلا ةاقبط كلذ نف ريثكلا كلذ ىف فلأ دق

 || ١ وبألاق ىوغالا بيطلا ىلال نييوحنلا بتا سمو ىناريسلا ديعس ىلال نييرسدبلا
 ٍ 1 || ١ يرديال ىتح اشفو لهجلا بلغ دق نييوحنلا بتاع باتك يف ىوغالا بيطلا

 | ارالك نا ىتحو هملغ ذخأ نيأ نم الو هنع ىور نم. الو ىور نم لعل ردصتملا
00 

1 
0 

 ا
 ااا ب د



10 

0 

 الاجر ( ىرهرجلا لقال احم ىذا رخأ يرزفإف يرق لق لا
 ىذلا ىورحلا لاق ديبع ىلأ نع لاخسلاو منغلا ريثك ناكاذادرتقمو دراتقو درتق

 درامق نم د هلا حارتماللا حا درتق هظحأ

 ةماسأ ىبأ اخيش ىلع امنأرق كلذكو ابك اهيف طق تيل ةضلح ناب كيال
 لاق ) ضماملا يسوم ىأ اضم هةرهمف اسأ فلكر ةييشا ل شلل

 ريغلادب رديجلا باوصلاو فيحصت اذه ىورحلا لاق ريصقلا رذيخلها ( يرهوجلا

 ناو فيحصت اذه ىورملا لاق خيسو يأ رشج بطو(يرهوجلا لاق إل ةمجعم
 ىو را لاق ريعبلا ماغل ريبخلاو 4« ىرهوجلا لاق إف ةمجعم ريغ ءاحب رشح وه

 نسا ةرارعلا 4« يرهوملا لاق إف ةمجمملا ءاذغاب ريما باوصلاو فيحصت اذه
 : رعاشلالاق ")7 سرف

 ميج مأ ةرارعلا ءارغأ ركب نب مشج - ونب ىنلئاست
 ىو ) لادلاب ةدارعلا تياطملا) انه هيو 2 ىف فيحصت اذه ىورطلا لاق

 فيحصته يلعتبهم لاقي ال هنال اهتهباف ىأ اهيلعتيماف. ىرهوجلا لوق ( سوماقلا

 نيسلاب هباوص هباذب سرفلا حاش ( هيفو) ريغ ال نونلاب اهلع ىتهناف باوصلاو
 فحصو نطب ءامنعاب ةرازف نب خمت (هيففوإ يرهوجلا هفحصو ةلمجلا

 ليف انامس لبالا تناك اذا يرهوجلا لوق وق 4 هيفو زل مجلاب هو ذ ىف ىرهوجلا

 وبأ لاق ةيامج لاك علغ ةرراغا ىعياعاو متثش ديف صو جنت

 ءارعسأ نم فحصنو لكشن 5 دقو فيحصتلا باتك يف قركستلا دمحأ

 ةيارذلا .:رن نغ ةناوزلا ريك الا ةطيضي ذاك اليسع كلاب اذهو لاق كرا

 يف رظأ دقو امدةّم الضاف ناكو ىناجرالا سودبع نب يلع نسحلا وبأ ىل لاقو

 مهنرك ذ نيذلا ءارعشلا ءامسأ ةدع ؟ ىل لاقبإبا اذه ىلا غلب املف اذه ىناتك

 يانز نسح' ذوي اهل ”كيبلا 1 ة قو يعؤنزبلاةنتحلكتللا للف يف( 1)



 00- ل

 مهنا ءالو ةمخا لجرلا نم - ناوهو نينونب ةندند باوصلا 0 لاق

 دوسالا دمت وبا ناكو ذاعم ةندند الوكت ذدند نييحأ ال تالا ةثمو لود ام

 نم عقب طاخلا هش ىلانذلا (ىرهوجلا لاق) كلذ ىلع اداهشتسا تببلا اذه دشن

 فيحصت وهو ىرهوجلا طخب لصالا ىف اذكه ىرب نبا لاق لبالا فونأ
 ا! دع نع ةدانج ةماَأ ىأ انخيش ىلع هانأرق اذكهو نونلاب ينانذلا باوضلاو

 ىرعملاو ناسنالا فنأ نم ليس ىذلا وهو نينذلا نم ةولخأم وهو ىدزالا

 لح نعال دك جزللا بولقم زحللا ( ىرهوجلا لاق )

 دلل اةلالا ءام "بنئاعس لع *ةيخاض دوولا' نشوكذارملاب نواه

 ١ دهلار نودلبا نجلا تلا قتاوطلاو ستعاف فيش اذه شوتاقلا "لق
 يصل اذه قرب ارندلا "لاق رع: ىأ نسرشلا قتحا.( نءرهو دعا :لآقأ ):ةننوت

 ' انما كاد لاقنو نسي وزعم اذ1:كمقأ غل نودلاب نمززلا ىتتأ هياوصلاو

 رمضلاب تفصو اذا قيناحمو قناحم ليخو فخناو رفاوملا تاوذ نم سرفلا
 اا ل ءانابلاملاوتشأ“ ةفللاا لدلعأ نضع  لاقو ”نؤنلا نكي قتحم نلعوفَو

 ىتنا دل ترد !ا5| تقع عيب رلا نم ةيشاملا تقجو هنعم عد 0 اذا

 فيحصت اذه يمهزالا لاق كناع مد لاقي رمحالا كناعلاو « يرهوجلا لاق ْ

 هتوقن ىف ةغل اتقن هتقنأ خملا تقن 7 58 لاق ) ةرما ةفص ىف ءاتلاب وه امناو

 كلا ةظدحأ" ىذلا ىورملا “لهسونأ لاق ءاتواؤلا اولدبأ مهناك هتجرختسا اذا

 . نم طقن ثالثب ةمحملا ءاثلب اثاقتنا هتنقتناو هخم تجرختسا اذا اثفن هثقثأ مظعلا

 لاق ( فض نق نيطغم ٠ ءاب هل ثم .ءاقتا هتيقتاو 1 هتيقن أ لاش و قوف

 باوصلاو فيحصت اذهل بس وبأ لاق ىخرتساورثك لجرلا ملل جنجنت ( يرهوملا
 ' لقا ضرع اهكظع:ىأ كي تدع اج ( عملا لاق ) نبءابب جبجبت

 ٍ 3 اسم ىزبربتلا لاق ةمحعم ريغ ءاحب حادرش وه اناو فيحصت اذه ىورهلا



 مقل 1

 دشنأو ةياوق هولا نم
 مزاح ةياوقلا سمأ يلع يناف  هتايلاغىركلا قانعاب لامو

 تلبق 4 أبق بابىف رك ذو )ل ةياوغلا مأ ىلع ىناف ليعمسا هيادشنأ فيحصتاذهو
 ءارغلا نع ءابلا ىلع ةزمهلا بدقتب تبتق باوصلاو تآلتما اذا تأبقو بارشلان م

 قدرا و ريتك ءام مق عمتج هل داضعأال ضوح ظقولا « ظقو بابيف رك ذو )
 رك ذو ) ءافلاب باوصلاو هتبناد لجرلا تيناق ونقىف رك ذو إل ةمجعملا ريغ ءاطلاب

 رك ذو إل ةمجعملا ريغ ءاطلاب وهو سالتخاو ةعرسف عسللا تا
 ةهادلل لاقيهنال اة ةديدشلاةيهادلا ماضمضلاو مندل عم

 ةأرملا تأايِض 4 ( أيض بابيف ذو# ةيجتعم ا ريغداصلاب ىعصو 1 0

 فدسلا 4« فدس بابين رك ذو 9 تأتضباوصلاو طاغ يدنعوهواهدلو رثك

 فس ةراجح ةنسنلا « فسن باب يف رك ذو:)) :ةيجعملا نيشلاب وهو صخشل ا داوس

 4« مرت باب ىفرك ذو الورم ىبأ نع ةمجعملا نيشلاب وهو مدقلا نع خسولا اهب

 بردلا 4« برد باب ىف رك ذو )ف مرتلا فرعأ الو ءابلاب وهو ضعلا ةدش مرتلا

 كدا 2 ما ب تاب ىفرك ذو ++ بلا القا ريتك داسف

 بنذلا 4 بنذ ىفرك ذو ١ عانل تدئر كلوت نم نا 5 باوصلاو
 تأرذ 4 أرذ باب يف رك ذو اءارفلا نع ةمجعملاريغ لادلاب وهو ريصتلا ةبانذلاو

 رك ذام بلاغ اذهةمحعملا ريغلادلاب هتأرد باوصلاو ضرالا ىلع هتطسي نيضولا

 1 نيفلا باك قصاص قاف ١
 « فيحصتلا نم حاصلا بحاص يلع ذخأامركذ 9

 نيتدحوم ب ةبدبدلا ىلع دشنأ

 روسجلايلعل خل اةبدبد روثاع اهأ رش روثاع
 5 0 ندر ف 0
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 1 ' 'تاوملاو تحتفنا اذا ةحرقلا تخضفنا 4 خضف باب 000

 ١ ىبأ نع ةمجعملا داضلاب وه امناو عاط ةلالصخلا ( لصخ باب ىف ركذو ) '

 ريغ ءاملاب ©” بضحلا يهو ءاضيب هس
 ديدشلا عوجلا راتيللا (رتخ باب رك ذو ) متاح ىأ نع ةمحمملا دابتلاو ةلحملا

 ٠ رتخبت ايم خيب خام ( خيم باب ىف رك ذو ) ىعمصالا نع نونلإب راتنللا وهو
 خوتت عبصالا تخات ( خوت باب يف رك ذو ) ةمحعملا ريغ ءاحلاب حام باوصلاو

 شئنرحلا ( يعابرلا باب ىف رك ذو ) ةثلثملا ءاثلاب فورعملاو وخرلا ءىشلا ىف اخوت

 وهو تكأسلا ( شمرخلا رك ذو ) يععصالا نع ةمجعملا ريغ ءاملاب وه ظاتغملا
 12 نيعلاب باوصلاو راهتلا ناتيشغ هتنل ( شع ىف كك ذو ) ةمجعملانيغ نينلاب

 نيعلاب وهو مدقلا ىف ءاوتلا غدفلا ( غدف باب قو 3و" تملا ريصت ةيحسلا

 يهو دارج هيف لعجي و خبطي ماعط ةثيبغلا ( ثبغ باب ىف ركذو ) ةمجعملا ريع
 اهعضرالغر اهلغر ( لغر باب يف رك ذو ) ىدم الا نع ةمحعملا ريغ نيعلاب ةثيبعلا
 | ًاضيأ فرحلا اذه ديبعوبأ فحص دقو ديز ىلأ نع يازلب باوصلاو ةلجع ىف
 | يبأ نع ةمجحملا ريغ نيعلاب وهو فنالا نم ليسبام ماغرلا ( حر بابىف 6 هو

 0 نءةمجمملا ريغ ل ءاملا عبنم ميغلا ( لغ باب ىفرك ذو الدي

 ١  نيعلاب فورعملاو هرمع لاطساغ 5 رك دو ىلع الار 0

 0 ريغ نيعلاب وهو ”ىركلا ثديحلا سلمغلا 4 ىابرلا بابىف م ذو ا ةمجعملا ريغ

 7" لادلاب يهو ةدبزلا ةدشقلا 4 دشق يف ركّذو )ل ءالعلا نب ورمع يبأ نع ةمجعملا

 7 ةهبعلا لاجرلا نم لوتقلا « لتق باب ىف رك ذو إل يئادكلا نع ةمجعملا ريغ
 ا جرختتسم قواذم بض 4 قلذ باب ىفرك ذو )ل ديرز يبأ نع ةثثملا ءاثلب وهو
 7 ةلاعنلانا 4 فعاضملا بابيف رك ذو )ل ةمجعملا ريغ لادلاب باوصلاو هرحج نم

 ] ءأ تالا نم كلل حملا تامل ف 9 )ع



 هتهد دلجلا تحرم 4 حرم باب يف ركذو إل ورمع ىلأ نع رسخم تانبو رخب
 حامرطلا لاق

 حرمك : ةغوبدم !مابب 2ةطونم ىوادا يذ ليعر ىف ترس

 ةمجعملا ءاخلا ىلع اهنيفاق ةديصق نم تببلاو ةمجعملاءاحلاب دا تخرم وه امناو

 0 ١

 خبر سءاجرا نم تظخ كرطع هتارس لاجم تطغ خرس اذا

 .فااموح ناتوحلاو توحلا ( توح باب يف رك ذو ) ةعساولا ضرالا خيرسلاو

 يوق ىذلا بزخزلا ( ىعاب رلا باب يف رك ذو ) ةمجعملا ءاخلاب باوصلاو رئاطلا
 .بيهنملاةماكبكلا «مهك باب ىف ركذو إل ةمحعملا ءالئاب باوصلاو ظلغو دتشاو

 ىلذملا لاق

 بقحلا تدتشا اهاذا مرب ةماكبك الو

 باب يف رك ذو ) هريغو ديبع ىلأ نع تيبلا ىف وه اذكو ءاملاب ةهاكيكلا وه اماو
 :( أره باب يف رك ذوإلةمجعملا نيشلا يه امءناو ةكرلاو مالكلا ةسمهلا ( سمح
 زك ذو 9 فيحصت ىازلاو ءارلاب هأره باوصلاو ةدش يف هباصأ اذا دربلا هأره

 باب ىف رك ذو إف ءاثلاب دهرفلا وه امناو دراتلا معانلا دهرقلا 4 يعاب رلا باب ىف

 ةمجعملا ريغ ءاملاب ماعنلا راغص نافملا فورعملاو ةعب رسلا ةماعنلا ةنافحلا # فخ

 ىعفالا توص خيخفلا 4 خف باب ىف رك ذو )ل ةنافح هتدحاو يعمصالا رع

 ةرغصلا نانسالا ىف خلقلا « خلق باب ىف رك ذو ) ةمجعملا ريغ ءاحلاب وه امناو

 ًاوسا جخللا 4 جحلل باب ىف رك ذو إل ةمجعملا ريغ ءاحلاب وه امناو اهولعت ىتلا
 ىجخج 4 بخج باب يف رك ذو إف ةمجعملا ريغ ءاحلاب جحللا وه اناو صمغلا

 0 و ذو # ةمجعملا ريغ ءاحلاب وه امتاو راصنالا نم ةليبق

 نيغ .نيسلاو ءاحلاب بسحالا وه امناو هرعش هنع قاحي م يذلا لاجرلا نم



 تل

 ةمجعملا نيغلاب طغمملا باوصلاو ليوطلا طعمملا ( طعمباب يف رك ذو ) يئاببشلا

 ركذ ىذلاو ءابلاب ”رعذبا فورعملاو اوقرغتموقلا رعذنا  رعذباب ىف رك دو

 اهاوغمصلا لثم اهنم جرخم ءيش طفرعلا رفاعم ( رفع باب يف رك ذو ) فيحصت
 نول وهو رعشلا رعمأ لجر 4( رعم باب ىف رك ذو إل ةمجعم نيفلاب ريفاغملا يه

 4 قعو باب ىف رك ذو )ل ةرفملا نم قتشم رغمأ باوصلاو ةرملا يلا برضي
 ليعمسا نع هانيور ةمجعم نيغلاب قيغولا وه امتاو ةبادلا بنق توص قيعولا

 نيفلاب اسغ وه امناو مظأ ليلا اسع ( وسع باب ىف ركذو )ل ىنايحللا ىلا ادنسم
 هجلاع لجنلاو ةروراقلا سار تضبلع 4« ىعابرلا باب يف رك ذو )ل ةمجعم
 ذب ىذلا دوعلل لاقي ( كنح باب ىف رك ذو ) ةمجعم ريغ داصلاب باوصلاو

 هب ىنربخأ امف كابحو ةكبح ديز ىلأ نع ةياورلاو كانحو ةكنح فيصارعلا
 ١ 1 10 ): نرملا زيا قوصتك ١ كات نونلابعيع و ةعوزو"لغالا
 ميجلا لبق ءاحلا لححلا وه امنا طلغ وهو لبالا دالوأ لحجلا 4« لحج باب

 1 تلال زهاعاوةنايشو ة وسلا ريخ ءاصقتسا نطحلالا 4+ ضصيخل فا كانو

 «ةفوصح يلا اهنئاوط يوأت « ىشعالا « فصح باب ىف دشنأو )ل ةمجعملا ءاخلاب
 « بحس باب ىف رك ذو إل ةفيثك ءادوس ىنعي ةمجعم ءاخغاب ةفوصخم باوصلاو
 |” ل1 باب قبرك دوا9ا تحملا اوه انياو: ترشلاو :لك آلا ةنش تحنلا
 ورمع ىلأ نع كازتحالا وه امنا طلغ ماللاب وهو بوثلاب مازتحالا لازتحالا

 طاغ وهو نمسلا نم جرخم ءىش لاذملا « لذح باب يف رى ذو إل ينايشلا

 رك ذو ) رمسلا ضيح هيمست برعلاو مدلاك رمسلا نم جرخي ءيش ثاوصلاو
 نع ميلاب ليثجْلا وه اهاو لاتقلل شفنتو بضغ ىذلا ”لئثحلا ( لثح باب ىف
 0 ءاللاب ريما وه امناو ماغللا دبز ريبخلا « ربح باب يف رك ذو.إل يعمصالا
 0 تانب باوصلاو باحسلا نم برض رحب تانب 4 رحب باب ىف رك ذو ف ةمجعملا
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 كدلو بيدأتل اعضوم سيلف ردقلا اذه نسحب مل نم ديعسا ىعمصالا لاقف ةليل
 (مرثالالاقو) يعمصالا ىلع ىنارعالا نبا نعط ببس كلذ ناكسف ديعس هاحنف

 بوقعي لاقف رضاح تيكسلا نب بوقعي و هيفدب ناعتسا لقثم ةريغملا نبا "ىلع
 لخدو ةعرس ةسايررلا ديررب هنا مرثالا لاقف هنقذب ناعتساوه انا فيحصت اذه

 تاقلاق ثناوملاو رك ذملا باتك ىف تعنصام ( متاح ىلالن سلا وبأ لاقو ) هتبي

 لانك هللا ناف لاق :؟_ ذم تلق 'سودوؤلا قوت انف لاق طش هف عن ذك
 لاقكنأف ةنجلا ىلا بهذتلقلاق (نودلاخ ايف هسودرفلا نوثرب نذلا) لوقي

 ىلعالا سودر هلا كلأسأ نولوقي سانلا تعمم ام لفاغاب ىزكوتلا ىل لاقف متا> وبأ

 ةديبع وبأ ىل لاق ( نامنع وبأ لاقو ) ىلعفال لمفا انبه ىلعألا مئاناي هل تلقف
 تعم تاتا ىلع لخقت ال ثدنأتلا ءاه نا نولوقت نويذداتلا بدك 1(

 وبأ لاق ) ةاقلعلاقف قلعلا دحاوام هل تاقف «روكم ىوقلع قركف «دشن بوز

 ىتج نبا هدروأ اميهتنا اذهلثم مهني نا نم ظلغأ ناكءنال هلرسفأ مف (نانع
 نبا لاق ) ىنعملا يف فيحصتلا فيحصتلا عاونأ نم نا نوثدحملا ركذ ( ةمتاخ )
 يعمصالا ناكو ( لاق ) رطم نم ةرطق ىأ ةباق ماعلا انئباصأ ام لاقي ( تيكسلا

 بقعتو .ةبيذهم ىف ىزب ربتلا ركذ اذكو دعرلا وه لوقيو اذه يف فحصي
 تاقأ البلا هلا وهو افطت اذه يمسي ال لاقق مهضعب كلذ

 4« فيحصتلا نم نيعلا باتك ىلع ذخأ ام ضعب ركذ )
 توملا عيمملا ( عمم باب ىفرك ذ ) هك اردتسا ىف ىدي زا ركب وبأ ( لاق )

 لاجرلا نم ىعافقلا (عنق باب ىف رك ذو إل ةمجعملا نيفلابخيمهلا باوصلاو هفحصف

 ضايب هترمح طلاخي ىذلل يعاقق رمحأ وه لاقي ىعاققباوصلاو طلغ وهو رمحالا
 باب ىف رك ذو ) كتاع باوصلاو رفصأ كناع قرع ( كنع باب يف ركذو )
 ورمعىلأ نع ةمجعملا نيغلاب لولغزلا وه امناو لاجرلا نم فيضللا لواعزلا ( لعز
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 امق سلجلا ىف تق كلذ تعمم املذ توررغس لاف توبكمم لكن لج

 هللا نسحأال لاق ركب وبأ مهلا ت تقنلاف تور رغس تاوررعض ةعاجلا نو تقططو

 (ىثاايرلا لاقو) مهب دهعلا رخآ 1 ناكف انقرتفافكلثم سانلا يف رثك أ الو 5 ازج
 رو 5 كلش افجر ىسعابق لصفلا ىنرظان لاق ىعمصالا انثدح

 اعذج ايلوت ءاملاب تمصت اهرشاون راع مده تاذو

 ءاذغاا"ىبسلا وهو اعدج وه اءاوعاذجالاب بلوتلا فصوبال فيحصت اذه تاقف
 ىدوهي روبشىف تخفن وأ بصأو للا مالك ملكت هل تلقق بغشب لضفملا لع
 قابعلاو رع ىلأ نع ىزتوتلا ددغ و بأ: ىئذح (نيزي نب دمم قلاقو) يع كبتكا#

 : ىعمصالا دشنأف ةقرلاب انك لاق
 ءابظلا طيبا ةرجح نع زعبتم 7157 اللظو  ةلطاب اننع

 لاق ةزنعب نعطت يأ زنعت يعمصالا لاقف ةريتءلانم رتعت هللا ناحبس اي تلقف
 هب ورتالو رتعت الا ناك ام ىدانتلا ىلا تحصو ىدوبلا روبشيف تخفن وأ تلقف

 نوميمةب ون ابأ يعمصالاد شنأو رتعت ىلا اهدعب دوعأ ال هّللاو لاقف زنعت مويلا دعب

 0 00 نب ديعس نب رمت بداوم صفح نب
 3 راو تف اور اك هاش مكلضعأ ةزخأاو

 لكاشباةب وت وبأهباجأف ةب ولى 1 ىلعكلذب سبلي برأ ىلع رادف ىعمصالا ضمنو

 هذه ىناعملا هذه ىف هتاراخ نع كف م لاقو ديعس كدحضف ىعمصالا لعف

 يبارعالا نب اهاور ناك امىبارعالا نبا ىلع ىعمصالا راكن أ (كلذ نمو)هتعانص

 بالك ىنب نين اتي ركبست# يصر نب ديعس دلو ضعبأ

 |متوعو مومحلا راكجل نا وح ةقادلزب هقوووأ ” ١ يحاوضلا نيمس

 مومهلا راكبا هقرؤت ملدا رأ امنا لاقو ىعمصالا اهبصنو لل ىبارعالا' نبا مفرو

 عفرف كلذ نع لئسو ىبارعالا نبا رضحاف كلذ يلع داز ىأ منأو ةليل اهتوعو

 ا

3 1 

3 1 

5 
 ا 0

2 - 
| 

3 
4 
0 
2 
7 
1 
3 
3 
17 
 ع

1 | 



 ىف ىنعي ىب ونبي ىنبو نارمعلا ىف ءانب ىنبب, ىنب لاقي وبا ويست لا

 نامْع ىلأن ع هدا: أب يهذلا 1 ءأقلا نب ىلع ندم (وب 5 ايلا ( فرشلا

 كتجاح تثتدنع انلوق نم 5 دوك هلابض لجر هءاك ةديبع يبأ دع ناك مهنا

 انواخ امل كلذك سيل نأ لجرلا ىلا تأموأف ىتجاحب نعأ ةديبع وبأ هل لاقف

 لاق مل تلق "ىلع لخدت ال ةديبع وبأ ىل لاقف ىتجاحب نعتل لاقي امنا هل تلق
 الالم هللاودإل تلقف ىل ةنبظق لوأ اهاع نم قرين 7 يروج لجو ممتننك كنال

 عغارملا ىلع نب دم ركب وبأ ( ( انثدحو ) تعم ام لزق: دفعت كتكلو انك

 كلاس لاطأ دق رم ىبال ليقف هايا هلا “رس رثك أذ ىمرجلارمع ابأ ءارغلا رضح لاق

 اوعنصف لاق موقأ لاق مق يف لصالا 0 ع هل لاقف تنأ هلأست الفأ
 رمع وبأ هل لاقف فاقلا ىلا اهولقنو اهو :كسأف واولا ىلع ةمضلا اولقثتسا لاق اذام

 اههف تاكرملا لقتنسن لو حيحصلا ىرجي ترجاهلبق ام نكس اذا واولا أطخ اذه

 وحتلاب سانا اعأ نأ لوش هدويعس دقو يممصالا م 2 ةءاكح ) كإذ نمو )

 نعاشلا لوقردشنت لك رع اال 1 لد
 راظنلل تاق نيح نالاف ان هوحولا نأ نكدق

 زوحتلاب سانلا عأ تنأ رمع ابأ اب ىعمصالا لاف تا 2 وبألاقف نيدب ا

 وهو اموبهءاجخل ىعيصالا لفغت رمع ابأ نا لاقيف نرهظ ىأ نودب وه امتا هحزاع

 تأطخأ رمع وأ هل لاقف ريتيخم ىعمصالا لاقف [راتتع رغم نك لاقف هلجم يف

 عمتعمتجا لاق (يلع وبأ ىنثدحو) ةدئاز اهنال ءاتلا فذحي رييخم وا ريخم وه امنا
 لئاسم ىف مالكلا انيراجتف لقعم رهنب ىرمعلا سابعلا ىنأ دنع طايخلا ركب ىبأ

 دل فاو ند ا دقو هذنع هعم تعمتجا دغلا نآك أامأف  انقرتفاو

 بك عكس كلا مهلا نوس ىضقتا املف الثاط مهيف رأ لف ىنولأسف ىنولأسي
 رصن .هلاق ناتسزوخ "نم, يأ يروخ (9)



650 
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 دعرافق تئشام سوباقىبال لّقق ةينث قرع تاذنم تزواج اذا

 زجر يعمصالا ىلع تأرق ( ًاضيأ متاح وبأ لاقو ) برعلا مالك اذه ىل لاق م
 « اجحسم هليلب ىرت اماح * 2١ هلوق ىلا تلصو يتح جاجعلا
 ديز ابأ ىنعأ ةياور يف قاف نم هعمس نم ىنربخأ هل تلقف اجحسم هليلت لاقف

 00 2 1 يار دعب احس ل تلك نيكي ال اذه لاق يراسل
 - فقوت هناكف يحب رسن يأ «ىفاوقلا ىحّرسم رمل «رب رجلاقدقف تلقت نوكي ال
 يعمصالا ناك ( مئاحوبأ لاقو) كسمأأف (قزمملكمهانقزمو) ىلاعت لاق دقف تلق

 (لاق)(كجوز كيلعشلسمأ) يبلاعت هلوقب جتحيو جوز يه اها لوقيو ةجوز ركش
 ةمرلا ىذ لوق هتدشن اف

 ايواث مويلا ةرصبلاب امل كارأ ةموصخوذ مأ رصملاب ةجوز وذأ

 هيلعانأرق دقو ( لاق ) نيلاقبلا تيناوحىف لقبلاو حلاملا لك أ اماط ةمرلا وذ لاقف

 هركني ملف سانلا حصفال لبق نم .
 اوعدصت مث ىلا نوعماطلا»و 2يتجوزو نهوجش ينانب كبف

 رخل لاو

 ةبلكلا ربره يهجو ىف رمت 2 ىتجوز ينتجرخأ دق ىلزنم نم

 رضح لاق ةماس نع ىبحبنب دمحأ نع ىدي زيلا سابعلا نب دمم هللادبع وبأ يكحو
 يعمصالا هدشن أف ءارمسلا يبأ دنع ىناببشلا ورمع وبأو ىعمصالا

 قينلاب”هافعلا قاهشتك نعطو  هلوضف ءارفلا ناذاك برضب
 ةارآ وربع وبأ لاقت: اورف دارا رعاشلا نا مهوب هب رقب ناك ورف ىلا هديب برض مث

 ةماسنب دامح ىلع تاخدلاق ىعمصالا يكحو 2 ور اذكه يعمصالالاقف ورفلا
 تاقف اذاماونسحأ اونب نا موق كلوأ ةئيطحلا لوق دشنت فيك ىل لاقق ثدحانأو
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 _ ا وا تسلا جيجل ا سال سو ع
 قلأ ملوق نم لعوف هنا اندنع مهاظلاو خيشاي كلتديحتسا ناوىمهللاقف لعفا

 "نب رضال موق نع سنوي ساجب ىف ( ًاضيأ ىناسكلا لئسو ) قولأم وبف لجرلا
 داشنا ( كلذ نمو ) تقلخ اذكه "ىأ لاقف مهأ نبرضال لاقبال مل موقي مهمأ

 كيسم نب ةورف لوق جاجحلا نب ةبعل يعمصالا
 مفستو سحناران اوأر نكلو مهيلع لشن انا اونبج اف

 لاق برح نب كامس اندشنأ اذكهام ةبعش لاق

 3 عفستو شح اران اوأر نكلو :

 مهنوانقت ىأ هنذاب مهنوسحت ذا ىلا هللا لوق نم سحت تلقق ( ىعمصالا لاق )
 ورمعابأ ةنيدملا لهأ نم لجر َدِْقْنَأَو كتمزال تغرف ول ةبعش يللاقف دقو شحو

 سيق نبا لوق ءالعلا نبا
 هيتورم نعرقو ىننعجوأ دق ةنيدملب ثداوحلا نا

 نم "يش ىف لخدت مل ءالا هذه نا وخرلا رعشلا اذهلو انام لاقو ورع وأ هرهشاف

 هللا لاق برعلا مالكب كاهجأام هللا كلتاق ىنيدملا هل لاقف هتخرا الا مالكلا

 د و لاك ترآ اى لاقو (هبناطلس ينع كله هيلامىنع ء ىنغأام ) ىلاعت

 ىعمصالا تاق ( مناح وبأ لاقو ) ًاديدش اراكنا ورمع وبأ رسكناق ( هيباسحام

 تيكلا لاقدقف هل تاققدعرتو قربتوه امناال لاقف دعرتو ىل قربتل كنا زنجأ

 رئاضب ىل كديعو افد زباب دعرأو قرأ

 ىراصنالا ديزابأ امنع تاأسف هتغاب ذختا الو لصوملا لهأ نم ىناقءرح كاذلاقف

 لاقف هلأسن انذخأف مرحم ”يباىعا انيلع فقو ذا كلذك نحنف اهزاجأف

 ىبباسعالا هل لاقف دعرتو ىلقربتل كنا لوقت فيك هل لاقمثهولأست نا نونسح
 دعرتو ىل قربتل كنا ىبارعالا لاق م لاف ددهنلا ىف ىأ ينعت فيحجلا ىفأ

 ىبدشلاف هتربخأف يعمص الا يلا تدعف
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 ندقلا ىو ل301 تاعتس توات دحاو نيلخاق

 ا او نع اقيرك ذآ” انقك ايلا "ف عاب شع
 ا لشنأو اشوشم رمفلا ليدنم ىعس هنمو حس ىأ شمن وه امنا هللا كافاع تلقف
 ىدعسلا لبخملل

 مجس اهنوذج ءاث ىنيع تقرط اهلايخ ملأ اذاو

 ىثعالل دشنأو تفرط وه امنا هللا كاذفاع تلقق

 ناكل 4ر17 زدبح .- نتاكرابلا ربك ”ةعام
 | لع ا اردخاف ةناكسلا لات عار ةكحممءاذحأإ ليخم وه اغا هللا كافاع تاقف

 ٍ ىتلا مضاوملا ىف هيوبيس باتك دربملا سابعلا وبأ هب بقعتام ( امأو) اهدّشف همهم

 1 3 رزتلا "ثلا الا هنم باتكلا بحاص مزاي اماقف طاغلا لئاسم اهاعس
 7 سابعلا يأن ع ركب ىنأ نع يلعوبأ ( انثدحو ) سابعلا ىبأ ريغ مالك نم هناق عم
 )0 داك امأو ) هنم رذتعاو ةثادحلاو ةبيبشلا ىف هانلمع انك باتك اذه نا لاق هنا

 . عابتا رغصأ ىلع لمحي نأ زوجي الام داسفلاو لاخلاو طيلختلا نم هينف ( نيعلا
 . ىناكلا فالتخا ( كلذ ن نمو ) ةرهجلا باتك كلذكو هسفن هنعالضف ليلخلا
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 ل جسم عجم
 روسو دوور و ووج 9 و
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 ب د وو بيجو يس - بج +

 0 ىديزيلاهدف روصقممأ وه دودتما اركلاف هللادبع ىنأدنع ىديزيلا دم ىلأو

 1 نمو) ىدي زيلا لوق ىلع هده بابلاب اوناك ءاحصف ا 1

 هللا ص هلل لوس نأ دوعسم نب هلل دبع ثتثددح ف لا هاورام ) كلذ

 آر ما> ءالعلا ن ورع وأ ناكو ةماسلا ةفادع ةظعوملاب انلوَحَت ناك اسوهيلع
 ' الاقف كلي ردو امو نشمعالا لاق اننوحَس ورمع وبأ لاقق انلوحت شعالا لاقف
 ' لأسف كتماعأ افرح ةيب رعلا نم كلهلعي مل ىلاعت هللا نا كماعأ نا تئش نا ورمع
 ٠ اذا'ىثلا ن هع هلأسو هيندب كلذدعي ناكف ل هناكعي راح شمالا هنع

 ١ آلا نم اناا ناو نع ردو راج ف١( :نايكدلا لئشو ) هلك أ
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 ا ال او ا طم التو ز وق يعض كيس

 دمحأ نب ليلسلا اسوأ( 2 ىلا لصأ حلا ديرب ليلا زماركل لاقف

 نع ىتناجشونلا ا نب ليلخلا نع ىديزنلا سابعلا نب دم هللا دبع ىلأ نع

 ىثعالا لوق نودشنت مثأ ىراصنالا ديز ىنال تلق لاق يزول
 « قرزحت وعو تام ىتح طاباسن ©

 عأ وهف ةبطب ور رع ىنأ مأو ةيطذ اهنا لاقذ قزرحم اهدشنب قاييشلا ورع وبأو

 هنأ ىلا ا اذه نع ىل مللوق ىف ( ديبع بأ بهذو ) انماهب
 حودنم 5 لمتنا حادنا نال طلغ 0 مسنا ىأ هنطب حادن ا طوق نم

 ةعسلا ىلاوهو هفرطو لبجلا بناج حدنلاو حدن بكرت نمش وةلوعفم ةحودنمو
 قتشينأ زوجي فيكف ادعابتو انيابت نيلصالا نيذهىلا يرت الفأ حادنا هعنجو
 ةنرلا نم هنا ىلا تانك مول موق ىف يبارعالا نبا (بهذو ) هبحاص نم اههدحأ

 مالكا ىف سيل هنال طاغ اذهو”ىلعوبأ لاق ةدشلاو ءالبلا عم نوكنت اهنا كلذو
 را ىف ةدلثلا ىهو ةنورلا نم نالعفا وه نولوقن انباحضاو لع

 رمأ اذهو عمتجا ئايفكتت | طوق نه اها ىلا ب بابيلا ةفكسا رطوق ىف ( بلع

 تكا امزو انعكس نم 1 ربو ءافاهيف نيسلاو ةامفأ ةفكسأ نال ةعانشلا هاظ

 امن ىح نالصألا ناذه نياف فنك نم هيك ريؤ لمفتسا هلآل ةالار

 نم لوعف وه امنا طلغ وهو رانلا نم لوعفت هنا يا رونتيف ًاضيأ ( بلعث ب هذو )
 امهلثمو يرت اك ةدايزلبو فرحلا اذه ىنالا لمعتسي مل لصأ را

 عساوباب وهو نونجنمو نازينزهو ملعشو بكر كو بشوح ةدايزلبالا لجعتلا

 تاغالا عيمجاهبف كرتشاةظفل رونتلا نالاقيو الونعف نوكينأ رونتلا فزوجيوادج
 أ: لوعف لاح لك ىلع هنا الا في رظ وهف كلذك ناك ناو مهريغو برعلا نم

 بجع اذهو داسفلا وهو خيطا| نم خطاونلا لاقدتا ًاضيأ ( بلعت نعو ) لونعف

 يضلا لضنملا يلع تذخأ لاق هنا فلخنع ( يكحيو ) هنمبولقم هنادارأ هناكو .
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 آمل ءاطلإب وهو نامت لاق تخفت  ًاظاظتنجا ةفيلا تلمأتجا مماصلا لو (
 ا 535 "نا لئاوالا 6 ضعب ىفو هيص اذا ءاملا لجرلا 2 لاقي, ( ةرهملا يفو )

  فيحصت نا أ عزو ءام نأ وه امنا ىلكلا نبا لاقو هلغاو ام بص ىأ هلغو

 - نبا لاق أطخوهو لحنا خارف عصرلا ثيللا لاق بيذهملا يف ( ىرهزالا لاقو )
 7 ٌباوصلا وهو هنع نملنعلا نأ هاور ة.دعم داضلاب لحنلا خارف عضرلا ىلنارعالا

 - ىنثدح ( لمحلا ىف سراف نبا لاقو ) فيحصت بابلا اذه ىف ثيالا هلاقىذلاو

 ” لاق ىعضمملا يلع نب.رصن انثدح لاق داؤود ىلأ نبا انثدحلاق لضفلا نب سابعلا
 : : ءدانلا نق رعوأ ناهقنأ لاق سس الا كح

 عفاسلو سح اراناؤأر نكلو مهيلع دشن انا اونبج اف

 وه اما كاليو لاقف ةبعشل كلذ تر ذف لاق

 ظ مقستو شحضارات اور ن نكلو مهيلع هاش ان اف

 . ةبعش نم رعشلاب لعأ ادحأ رأ ملو ةبعش باصأو ورمع وبأ باصأو يعمصالا لاق

 . ناقربزلا ن دا فحص ( عيم هاحلا ضعب يفو ) يوشتو سك شف دقوت شحن :

 ”فحصم نم نارقلاظفح هنا كلذو اباوص ناكلاهب 'ىرقول نارقلا ىف ظافلأ ةثالث

 | ةدعوم نع الا هيال مهاربا ر اراعكتتما فاكأ امو<لو األ: عنا ةلحأ يلع ةأرقإ و

 ْ . ةئكرمالكل ثلاثلاو قاقشو ةرغيف اورفك نيذلا لب ىناثلاو هايا دي ربمابأ اهدعو

 1 ا” ةدش ىلأنب نامع نع فيحصتلا ىف ( ىنطقرادلا ىورو ) هينعي نا دئموب مهم

 ظ قب ( ليلا باحسأب كبر لمف فكرت أ )ينل يف هاسسأ ىعأرق د
 ُ ءاماعلا تاطقس يف باب ( صئاصخلا ىف ىنج نبا لاقو ) ةرقيلا لاك اهاق

 7 ةئيطخلا لوق فحص هنا يعمصالا نع

 0-0 صان فيصلاب نبال كك ذا تمعزو ىنتررغو
 فحص ءارفلا نا ( يكحو ) همارك او هلازناب رمأت يأ رمأت فيضلاب ىنتال هدشنأف



 قا كلا تع ده قف ذو
 مدأ نم ءابخللا ناكو بنج ىف مقارالا اهدقف امحكنا

 ميطحلا 00 لوق اخ فحصو هلهملاب وه امتاو ةمجعملا ءاخلماب ءامخما لاقف

 وه امناو ةمجعم ريغ نيعلاب هاورف * ةيهال يهو فرطلا قرتعن« نيعلا فصين

 عجفملا هيف لاقف ةمحعملاب
 قرتعن تاقف لهجب فرطلا فرتفت تفحص امم تسلا
 قدطصي وىدهم ءاب> وهو مدأ نم ءابحلا ناك تلقو

 ظنلب لوالا تيبلا دروأو سورعلا ةفحن باتك يف ىناحتلا كلذ دروأو

 قرتغت ناكم لهجب فرطلا قرتعت تلقف فحصت ملأ
 رعاشلا لوق يبضلا لضفملا فحص ءارفلا لاق ىديب زال نبيوحنلا تاقبط ىفو

 م ءاسنلا لك ىعزجحت الو 2 ىنيبتف كلاه ىنا رطافا
 لاقي ينابيشلا ورمع وبأ لاق ديعس ىلأ نب | لاق ( اهيفو ) مينت وم اعاو لاقف

 ةكلقَخ لوقف ابق يحب ةديع وبأي ناكورةفيننحو ةكفلاج ىلع هردص ىف

 نيفرحلا نيذه ىف فحصت كلنا ةديبع ابأ اي هيلا تاسرأف ورمع وبأ لاق ةفيشحو
 نب رذنم ةاضقلا ىضاق ىنثدح 4 ىديبزلا لوو ]ف امهنعمس دق لاق امهنع عجراف

 ذاعم نب سيقرعش ءارعشلا رابخأ ىف ىلع هتيفلأف ساحنلارفعج ابأ تيتأ لاق ديعس
 لوقي ثيح نونجلا

 اهنيعأ ىلعا دج ىلع ىكبت ةنيزح نيع ماشلاب له ليخ .
 اهني رق تابو تناب ةقوطم تام الا
 تأ لوقت فكو ىل لاقف هلل كدعأ اذام نالعفب اتاب تلق عضوملا اذه غاب

 ةمجعملا نيغلاب ضاغضغلا ( ةربمجا يف لاقو) اهنيرق نابو تناب تاقف 2 5

 هفيحصت اذه دهازلا رمع وبأ لاق هجولا نم هالاو امو نينرعلا تاغللا ضعب ىف

 ديدشتلاب ضاضعلا موق لاقو ديرد نبا لاق ةمجعم ريغنيعلاب ضاعضعلا وه اعأ
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 0 'منملا دشنأف سلجم يعسصالاو لضفملا ممج ( هيفو ) معس ام الا يور ام
 1 اعذج ايلوت ءاملاب تمصت اه 0 راع 0 تاذو

 | هللاوهل لاقف لضنملا حاصفءاذغلا "ىبس أ اطدجلا وه اغا كدخنم يعمصالا لاقف

 1 يأ 4 هيفو ) لادلاب الا اذه دعب هكا تك نلأ يف تخفن ول

 | هللاق فرعأو ال ةكرال تمر ايندلا ان ىرطا الاض نيل ألا قاما
 تيلا اذه دشنت فيك نكلو ةّلا#كدبأ كللضف ىف كن ام:لاَق ُ

 ا نأدب نيك ن الا © ارتست هوجو نان 5 دق

 1 ودبي ادب نم نودب وه اغأ تاما اجلا نيدب لاق تاسعا لاه نادل

 ةاودوب لاقف يرابنالا نبا هفحصو حوب سمشلا ءاعسأ نم ( هيفو) همحلأف ربظ
 ارعشلا تلاقو ءاوع لك اذع ىاذغازلا رع ىأ نيبو هني ىرجو سفنلا حوبلا

 ر 0 لاق اك حوب هيف اذاف متاح ىنال رمقلاو نس ل

 1 قو كلا اتانحأ لاق ىرورطلا يف نايوحنلاو ىرممما فلتخا (هفو )
 |0012 أ ىلا:كلذب بيكو تفحص هخاصل امهنم لكل اقف نئبكلا رخآلا
 ١ ١ اتوا سكشلا كارو فلا نأ "كاتب: لا انفلات

 000 شن اذهورع وبأ لاق ري اذلا'سيقلا دير ننأ "لاق سيفو: )ل لقافلا
 الإ لماكلا حرش ىفو إل اسبق سيقي ساق ردصمو درقلا سيقلاو شيف وه
 زحارلا لوق ىسويلطبلا دمحم نب ميهاربا قحسأ

 سامح اعدل هيف ؟ضيزأ ماعلا اذه لثم اسؤب رأم

 2 اننهح قورفلاىفام ىمامعأ ينب و يرخف ق>و

 و) ءى لا ةيقب ةانثم ءاتب وهو هثلثم ءاث ماثح هداشنا ىف لاقف مضعل هفحص

 نم بط نم لمع اهامس هل ةسارك ىف ىشكرزلا نيدلا ردب خيشلا طخ نم

 لبلبم لوق ديرد نبا فحص
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 1 تنحل وسط

 وه امنا هل ليقف « ىدكلاف نامجا نبب ام ةلعرف « لاقق ثدي زحع ىف ىنايشلا

 ىيكلاذ نامدا نيب انم ةلعرف ادتوع ةناوب يببش اهب انيمر
 دشنأ اموب الا طق أطخ بلعت نم تعمس ام ىجاجزلا قحسا وبأ لاق ( اهبفو )
 بوملا,لوحالا هاندشنأ باتكلا ضع هل لاقف )«لودلالينلا نم دوجلاب ذولي

 يف ىسوطلا فحص اولاق (:اهبفو ) ايش لاقءامو بلم تكف ىنرتلا فيري لاقو

 نبافحص لوقي تيكسلا نب بوقمي تعمس يركسلا لاق ( اهيفو ) ةقرخب احسم
 هزلح نب ثرحلا لوق يف بأد

 ءاهتنا كاذب لهوورمتدّبع انع غاملا بذاكلا اهمأ

 هيف "علب دق اولاق مهلك سانلا( هيولاخ نبال سيل باتك ىفو) وزمع دنع وه امناو

 فحصو ةمدعم نيغلاب غلب لاق هناف ىلارعالا نبا الا ريتقلا هطخو اذا بيشلا

 نع ىنلأست كى يوحنلا نويل لاق هنا كلذو ةبئور ىلا ىزعب مالكلا اذهو
 غيمهلا ( هيفو ) بيشلا كنم غلبدقو نآلا اهقورأو كل اهقولأو تاليعزيلا هذه '

 ورمعابأ عمج ( هيفو ) ةمجعم ريغ نيعلاب ليلخلا هاوروةمجعم نيغلاب ”يحولا توملا
 باطخلاا وبأ دشنأف سلجم شفخالا باطخلاا ابأو ءالعلا نبا

 ةاشرابع تلده دق | اهل نإ كك كلل

 مث هالعأ ءيث لك ةارسو هتارس وه امنا باطخلاا بأ اي تفحص ور مع وبأ لاقف

 لأسف هرضح ام هنكلو هظفح ينل اهنا هّللاو باطلا وبأ لاقف ورمعوبأ فرصنا
 اي يفحاو لك نإ معف هتاوش نورخ"آ لاقو هتارس موق لاقق بارعالا نم ةعامج

 رصن هلاق ق ىف م ماللا دشب علب )١(



 000 ل صم ع بسس يا 11

 اع بأ هل لاقق نعت لاقق تييلا اذه ىورت فيك ىعمصالا لأس قايشلا
 هب ترفظ دق كاف ىعمصالا نم زّرحت ورمع يلال ليقف رتعت وه امنا تفحص
 تلا و سن ١ ىدصألا لل

 - اهروبت ضاخلا عازباك نمطو  هلوضف ءارقلا ناذآك برضو
 هيلع ني ام ديرب ورمع وبأ هل لاف ةورف ىلع اسولج اوناكو انبه ءارقلاب ديرب ام
 لاق ) ىثحولا راجل وهو أرف عمج انه ءارقلا امناو تأطخا يممصالا هل لاقف
 م لاق رمع نب ىسع نا بدبح نب سنويل تلق ( يحمل مالس نب دمت
 ةلكأو ءانلاب لاقق ءاشعلا ةمحف مكدالوأ ىلع اوتنا تير لسا ىاءذلعلا نب رع

 لاق م ءانلاب يهو ورمع ابأ سيل فحص ىذلا ىسيع سنوي لاقف فاقلاب يه
 ىلع لجر أرق ( هطخب ىمريجنلا دئاوف ىفو ) يسيع لاق اك فاقلاب ال ورمع وبأ

 ١ : )1 فلا رانا
 عييبتلا"نم ميرغلا ذالك اهنم نيفرشلا بلاعث ذولت

  نيقرسلاب ءىش عاوأ بلاعثلا نا لجرلا لاقف دام هيلع حبقف نيقرسلا وه لاق
 اا, ع ابأ تدشنأ شفخالا لاق ( اهبقو ) رسفيو .فحصي اورظنا دامح لاق
 1 ءالعلا نبا

 هئاوش ايس تتاح دق. هلام و( ةلكيبت كلاق

 هال ظفار انضر ا تدكيع 6 دا رأ ال مأ

 اال اكدت ةباعاأ "ند ىرتا نيك نيجمزام
 رس لاق هتاربس امو تلق اواو اهنننظف ءارلا سأر كيلع تربك ورمعوبأ لاق
 وبأ لاق (اهفو ) اهعمسي مل هنكلو هتاوش الا وه ام شفخالا لاق هرب تييلا
 .انيعىلم أذ ىنايحللا دنع انك لاق يسوطلا نع يركسلا نيسحلا نب نسحلا ديعس
 | رخآ اموي ىلمأ مث مجوف هنقذب تيكسلا نب بوقعي هل لاقف هيفدب ناعتسا لقثم



 لثعلا رفاثلا هيلا قيسو ىدحم - اهعتانم تطح ىذلا رمفلا ىلا 1

 رقابلاو ريثكلا وهو ليغ عمج ليغلا رقابلا وه امنا تفحص دق كلنا هيلا لسرأف ٠

 دير د نبا لاقو ]ف ةعاجلا لثعلاو رافثلا نعم رفاثلا ( ةديبع وبأ لاقو ) رقبلا ىنعم
 ىدراو باعت فج يف « ةغبانلا لاق شانلا نم ريثكلا عملا فجلا ةرهجلا ىف

 تيورو ديرد نبا لاق نايبذ نب دعس نب فوع نب ةبلعت ىنعي «رارمالا

 رارماو زاجحلاب بلعتو ةربزجلاب بلغت نال أم اذهو بلغت فج ىف نويفوكلا
 هب اهبشأ الفلف قوربلا رمت نومسيو فورعم لفلقلا 4 اهبفو ف كانه عضوم
 زحارلا لاق

 لاف ادوس قوربلا ضقتلاو هلدرخ حلف ءاشرح نم تحاو

 نم رجش رع : لقلقلا نال ل هلقلق تدبلا اذه يور نمو ديرد نبا لاق 1

 لاق 4 هيلامأ ىف ىلاقلا لاقو ) القلق باغلا رمت نومسي نهملا لهأو هاضعلا
 ا. حاج لا لاقو ) ةليقب لاقق يعجشالا ةايفن مسا ىتتعلا فحص هيوطنت

 9 سم نب هلل دبع ن ع ما مساقلا وبأ اًندح 1 مالا بدأ حرش

 انثدح لاق شفخالا 3 انثدحو ح ىلايحللا ديعس نب دحلان

 ورمع يأ نع يروا ل ولا, ىذ 2 0 نب دم ساعلا وبأ

 ْ ىعمصالا دشنأف ةقرااب انك لاق يناببشلا

 ءابظلا ضيب رلا ةرجح نع زخعت 5 اماظو الطاب اننع ء

 نعطت ىأ زنعت ىعمصالا لاق حبذلا رتعلاو ةريتعلا نم رتعت وه امنا هل تقف

 لاو بصأو للا مالك ملكت تلتف بغشب وعيصي لعجو ةب رملا يهو ةزنعلاب

 ردع الا ناك هلو ءىش كعفن ام دانتلا ىلا تحصو ىدوهمم روبش ىف تخفنول

 اذه دعب هتيورال هللاو يعمصالا لاق رتعت الا مويلا اذه دعب تنأ هتيور الو
 ورم ابأ نأ يور ساحنلا رفعج ينال ( تاقلعملا حرش يفو ) زنعت الا مويلا

 ( ىت رهزلا ) 1١5



 (؟521)
 09 0 اال

 0 000 للا وه اغا تفحص دادغ.ءالع هل.لاقف اروقينلا تلاعو هدشني ناكف

 ١ ىنربخأ لاق ىرابنالا نب ركب وبأ انربخأ ( يركسعلا لاقو ) رقبلا نم ةذوخأم
 قعالا تف يعش لع بدرمملا لب رطتلارارق لاق نبأ

 00000 ٠ لس ءامسلا بابسأ تيقرو ةماق نيناع و تنكواذ
 | نينامغاطق ًابحتيأر له كتي برخ: بلعث هل لاقق ةلمهملا ءاللاب بح ىف اهأرتف
 دع وبا دشنأاةلامأ يف 4 لاقلا لاقو ل تحب وه اغإ ةماق

 اقامش رع نيقرقم اقدرد الايع هللا نا 5ك

 |” نالاب المس« ىبارعالا نباتىورو ) هيلع ذخأ ام دخأ وهو ةمجعم نيشلاب
 سبق يور ديبعابأ نا معزب يسوطلا ناك ىلاقلا لاقو آل حيحصلا وهو ةمجعملا

 ١١ لصالاوهو نونلابسنقوه امناو دبيع نب دمحا لاق اذكو فيحصن وهو لاق ءابلا
 - ءاباب سبقلا لاقف ديبعوبأ هنحص ام دحأ وهو لصالا سنقلا ( مكحملا فو

 ٠ ىشعالا لوقو 4 ىلاقلا لاق 8 ىهتتا

 قبنت”قارعلا خيشلا ةيباجك  ةنفجقاحلا لآ ىلع حورت
 يذلا ءاملا حيسلاو فيحصت خيشلا لوقيوحيسلا ةيباجك هيورب زرحم وبأ ناك
 3 هرداون يف ديز وبأ دشنأو ضرالا هجو ىلع حيس

 اتا رتب نق للكل ةفوكب 2 ةرجابم اني .تعضو قلا نا
 مرحلا لاقو فيحصت اذه نأ معزب و دنجلا ةقيكين لوش ىسصألا ىئان رلا لق
 ةمقلع لوقىف ( يلاقلا لاقو ) اهنع نولّوحتي ال رارق راد اهنا ىأ دلحلا ةفوك'

 ا بيلسو بلتس ا هتكشب صحا دفءامسلا بقس مهقوفاغر

 | ءاملعلا ضعب ناكو صخشو هلجرب صحد لاقي ةمجعم ريغ داصلاب هيف صحاد

 | 3 ىف( ساحنلا رنبجوبأ ةلقو) تيحصتا ىلا رهف كيتو نذحاذف هور
 ' ىتعالا لاف ىوز ةدعابأ نأ ىنغلب ينابيشلا ورمع وبأ لاق تاقلعملا



 10 ا هذه

 هل لاقق ىنم حصفأ اهينبال نيب امو اذه لوقتأ تش لاق ءاطلا لو ءالقلا
 ةراجحلا ةرصبلاودوسلا ةراجحلا ةباللاو ةبال 5 ةرصبلل نبأ نم ناثأطخ اذهو يأ ا

 باتك ىف ىزوجلا نباو ءابدالا مجسم يفىوجلا توقايهياكملا هذه دروأ ضيبلا
 ريقش نب ركب وبأ انربخأ ( هيلامأ ىف ىجاجزلا مساقلا وبأ لاقو ) نيلفغملاو قمل ظ

 ىببسلا بيبح نب ركب نب هللا دبع نع دالخ نب مساقلا نب دسم ىنربخأ لاق
 تنك ىعمصالا لاق ( حاحصلا ىفو ) اهرك ذف ىسيع ىلع تلخد لاق هيبأ نع

 تلقق ناشلاب .ةنللا نيط شل قوممست 'لاقق تيدا: ئورف ةبعش اختل ل
 111 «ىلا رظنف سرح ١

 زجارلا لاق لبالل ادح اذا يداحلا نس

 لصولا فلأو نيشلاب تيكسلا نبا هاورو لاق « شاك ىنأ نبا اي اطل سرجأ ©
 ورمع يببأ ىلع ىعمصالا أرق 4 يناتسجسلا متاح وبأ لاقو )ل هفالخ ىلع ةاورلاو

 هلوق أرق ةئيطحلا رعش ءالعلا نبا

 مات“ فيضصلاب نبال كنا تعؤو ' ىتررغو
 كف نع ىناودت ال ديرب ىمأت فيضلاب ىنت ال اهأرقف رّملاو نبللا ريثك ىأ

 نم رعشأ اذه كفيحصت ىف هللاو تنأ ورمع وبأ هل لاقق هيلا ىرقلا ليجعتي رمت

 فحص مئا> وبأ لاق ( يديبزلا ركب ىبال نييوحنلا تاقبط ىفو ) ةثيطحلا
 سوأ تبي ىف ىعمصالا

 امزح الا كدخ ىوثم ناكل انحامرأ تفداص ول ماعاي

 امناو هفالخ ىلع ةاورلاو مئاح وبأ لاق ضرالا نم ظيلغلا مزحلا مزحالاب ىنعي
 يلع كسأر مطقيف لتقت تنك ىأ فتكلا لفسأ فرط وهو ءارلاب مرخالا وه
 تيبلا اذه فحصي ناك يعمصالا نأ ظحاملا معز ايفو كفتك مرخأ

 اروقيبلاتلاعو ام لئاع ام رشع هلثمو ام علس



 ا را عا ل ا 0

 ,مدخ تنهرأذم ل ل نأ تريد مالقالل هللا . ىفق .: زك

 نب هللا دبع هفصوو ١ ةكتلبملا ىثو كوخ تنك ارد ل وه ”قوهأملا ناك

 ( 17 ارئاتوطتم وااو تكسنف ةدازتسالا لع الو ةدارالا مدخي لاقف  زئعملا

 تحن لاجرلا لوقع 4 سيلاطوطسرأ لاقو إل 'ىضم اهداوسو ملم اهضاين ضرأ
 . عضو ىف مالسلا هيلع 0 غلا طخ نم لوا نا انئوالع لاقو اهمالقا نانسا

 فورح نم ةيراع نانوب ةغل نا رك ذ دقو يريمخلا دنسملا رطسو ىنرعلا طخلاا

 قلللا تافل رئاسل ةفلاخمو قلحلا
 4 تا 0

 تيأرف ىركسعلا امأف ىنطقرادلاو ىركسعلا مهنم ةمئالا نم ةعامج فينصتلاب هدرفأ

 كلذ ريغو ظانلالاو رعشلا نم بدالا لها هيف فحص امذ اهخض ًاداجم هباتك
 لو ةفيحص ف هتءارقنم ظفللا لجرلا نكا نإ فحصل 0 4« ىرعملا لاق)

 ةمئا نم ءالجالا نم ةعاجج هيف عقو دقو باوصلا نع هريغيف لاجرلا نم هع نكي

 فيحصتلاوأطخا نمىرعي نمو لبنح نب دمحا مامالا لاق يتح ثيردحلا ةمئاو ةغلل
 وه امئاو ةمحعملا نيغلاب ثاغب موب لاقف دمحا نب ليلخلا فحص ( ديرد نبا لاق)

 خويش نم خيش ىنثدحلاق ىركسعلاهدرواام كلذ ريظنو ىزوجلا نب | هدروأ ةلمجملاب

 ثيدحلا باحصاةلمج نم ناكودادغب ءاضقىلو دق رشب نب نايح ناك لاق دادغب
 ىضاقلا اهمأ هيلمتسمهل لاقف بالكلا مو هيأ عطق ةجفرع نا ثيدح اموي ىورف

 فنأ عطقلاق كاهد ام اولاقف سانلا 0 لخدف هسبحب ىمأف بالكلا موب وه امن
 )0 هلل دبع لاقو ) مالسالا ف انها تتاح و: ةلهاكا ىف ةحفرع

 هل تام لفط نع هازعف ةرصبلاب ريمأ وهو رفعج نب ىسيع يلع ىبأ لخد
 ايظنبحم لازبب ال لفطلا ناف ريمالا اهبأ رشبأ لاقف ةبش نب بيبش هدعب لخدو
 عدرمعم ابأ اي يبأ هل لاقف ىادلاو لخدي ىتَخ لخدأ ال لوقي ةنملا باب ىلع



 ناسل ديلل طخلا رفاسملا داز باتك بحاص لاقو نسحلا طخللا وه مهصعب لاقو

 هيفو بترلا فئارش هبحاصب غابت هتدوجو بدالا ةنامز هتءادرف نامحرت دلخللو

 ىذلا مرك الا كب رو) هذوانث لج لاقف هدابع ىلع اهب هللا نمينلا ماظعلا قفارملا

 ىف ليقو طحلاا لاق (ناببلا هماع) ىلاعت هلوقيف كاحضلا نعريبجىورو اق

 ركفلا ىحوو ريمضلا ةحل وهو بساح بتاك ىأ (ملع ظيفح ىنا) ىلاعت هلوق

 مهلا نارتو فراعملا ناونعو عملو مولعلا ديقو رمسلا عدوتسمو لقعلا ريغسو

 فسي لبف ًاروخ هدوع يف اندجو الا دحأ طخ اندجتسا ام ىنابشلا لوق امأو

 و كح 0 مرح هنيبا هراثالو ءاغلملاو تاكعلا هنع ىفاحتيو ءابقعلا هيلا

 ةليضفطألا ناك ول نينموملا ريمأ ا هل لاق ةدعسم نب ورمع ط4 نومأملا بجعأ

 هيلع هركنأ دقف سابع نبا نع هلاق اب رس نئلو سو هيلع هّللا ىلص ينلا هيتوآل

 مهريغ لاني ءايشأ نع نولجي مالسلا مهيلع ءايبنالا ذا سانلا ءالقع نم ريثك
 رفن ةيلهاجلا لهأ نمو بهاوملا لئاقع اهيلا ءاقنالاب زرحيو بتارملا صئاصخ اهب

 كلملا دبع نب رشب مهنم درب "نع نم كاذ ذا برعلاو نوبتكي اوناك ددع وذ

 سيقوب او فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب نايفسو لدنجلا ةمود بحاص

 مالسالا ىف رهتشا نمبو ]ف سدع نب ورمع نب ورمو ةرهز نب فانم دبع نبأ
 بنك نب ”يلاو ةديبع وب أو ةحلطو يلعو نامعو رمع 4 ةباحصلا ةيلع نم ةباتكلاب

 نسحأو ميركلاباتكلا يف را ا نا ىأ نب ديزبو تبان نب ديزو

 مرلا نرق هب هبش ثيح يدع
 اهدادم ةاودلا نم فاض لق هقور ةربا ن أك نغأ ىجز

 ف ىوزلا نبا .باصأ دلقو كلا دب ٍفيسلا نم بتاكلااذط سى
 ىبرلا ةلك اش هلوق



 0 7-ب نأ لبق ىرملا باتكلا اذه تذخأ نبأ نم نر اد ناموا

 قرتفا ام هنم نوقرفتو عمتجا ام هنم نوعمجت مسو هيلع هللا ىلص دمت
 : فلالا لثم

 ن.هللادبع نم لاق برح ا نمش لاق ا نب ترَخ م داتدغأ لاق ماللاو

 لها هك نمش لاقرابنالا لهأ نم لاق ناعدج نب هنأ نمش لاق ناعدج

 مهباعأرط'ىراطنم لاق ةريخلا لهأ هذخأ نمش لاق ةريملا لهأ نم لاق رابنالا
 مهولا نب ناجلفملا نم لاق "ىراطلا كلذ هذخأ نمف لاق ةدنك نم نهلا نم
 نبىسع لاق « هطخب ىريجنلا دئاوف يفو إل مالسلا هيلع دوه ىحولا كتناكأ

 فرح حلصأ ىل لاق ذا هبتك أ انأ انيبف ًارعش ةمرلا وذ ىلع لبمأ ىوحنلا رمع
 انايبص لعف مكل قارع انيلع م دق لجأ لاق طخم ال كنا هل تلقف اذكو اذك

 ىلاقلالاقو )ل هتملعت لمرلا ىف ىل طخب ناكف رمقلا ىلاي ىف هعم جرخأ تنكقف

 ىعمصاللا لاق لاق حصان نبديبعنب دحأ ىنثدحلاق قتال ىنندح هيلامأ قف

 دالوأ أ ملعت ىلا كبسني نم قدص الول ميلا تفرع نيأ نم ةمرلا ىذل ليق
 ةيدابلا نم تمدق ىنا الا ميلا ت تفرع ام هللاو لاقف لبالا فانك أ يف بارعالا

 مهايح تفقوف قولا ا نوروحب مهو نايبصلا تمأرف فيرلا ىلا

 مالغ 0 اهومتلعجل ةقوألا هذه مقزأ دق ةملغلا نم مالغ لاقف مهلا رظنأ

 اد دتها قض ىف ميلا نأ تليماكق' اهقيفافاهجشجانف قو ألا ىفه عضوف ةملغلا نم

 | قاقلا لاف رولا عرجملا 4 سايملاوبأ لاق آل تيعأو تديلسا دقو هب ىتقان نبع

 هريغ انخايشأ نم دحأ نم هتععس الو نيب وغللا بتك ىف ةملكلا هذه دجأ ملو
 ميلسملاو اهدا معا 4 ركن بت مقبض ىأ مقزأ ملوقو هذا هنو ةلاو

 نبانعىور بتاكلا بدأ حرش يف يجاجزلا لاق 4 ةدئاف إل ريغتلا ىماضلا

 نع ةياكح ىلاعت لاقو نسحلا طخللا لاق (لع نم ةراثأ وأ )ىلاعت هلوق ىف سابع
 ْ بشساح بناك لاق( ميلع ظيفح يلا ضرالا نئازخ ىلع ينلعجا ) مالسلا هيلع فسو
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 لاقو ) فراعم يهو ىنايرسلاب طخلا ميلعت 2 اهبلع فورحلا هذه نال ةمجملا

 ىنأي ىمسملا مهنم ةلصتم كلام ىف اوقرفت معأ ةدع ناك دق ( هخي رات ىف ىدوعسملا

 نب لدنج نب يا ونب محو تايشرقو صفعسو نماكو يطحو زوهو داج

 ءالئوه ءامسأ ىه لما فرحأو مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا نب نيدم نب بعصي
 هذه ىف ليق دقو ل جا باسح اهيلع ىتلا افرح نورشعو ةعب رالا ىهو كومملا
 يلمحو زوه ناكو زاجحلا نم اهلي امو ةكم كلم دجبأ ناكف كلذ ريغ فورحلا

 تايشرقو صنعسو نلكو دج ضرأ نم اهب لصنا امو فئاطلا ضرأب نيكلم
 باذع هباصأ نمم وهو ندم ضو ىلع نلك ناكو رضم دالبب ليقو نيد اكولم

 اطوقب اهابأ نلك ىترت تلاقف زاجحلاب هتنبا ةيراج تناكو بيعش بيعش موق عم ةلظلا موي

 هلحملاطسو هكله "ىنكر ده نولك
 هلظ طسو اران فخحلا هانأ موقلا ديس

 هلي رواة ا ا

 قيددملا رذنملا نب رصتتنملا لاقو
 00 ل اا ثتدتأ ٠ ةلاقم تقطن دق بيعشاي الأ

 ردبلا نا تلا هجوأب زاجحلا ضرأ اوكلم مم

 رخفلاو مراكملاب اوزافو ًاروطق اونيزو مارخلا تيبلا اونطق مثو

 رجحلاو ةينثلا بابرأ زّوهو ىدنلا يف صةعسو ىطح ىنبكولم
 نيدمحأ انثدح ىجنونتلا نسحلا نب ىلع انربخأ قرتئملاو قفتملا ىف بيطخللا لاقو

 ىنثدح لواهبلا نب قحسا نب بوقعي نب ليعاعما ىبع نر فسوب

 شيشح نبد# نب حب انثدح يعوب ريلا دمحأ نب هبنم نب نسحلا نب سراوفلا وبأ
 ديبع نب لواهب انثدح برغملا لهأ نم بوبأ نب نامع انئدح ىئرقلا ىبرغملا

 تلق لاق هيبأ نعممنأ نب دايز نب نمحرلا دبعنعرنو رفنب هللا دبع نع ىبيختلا
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 | الك ىعتتا فحصملا عابتا كرت ءانلعلا نم هرك نم 1

 ِ نب دمم نع ديعس نب نكسلا يتربخأ ( هيلامأ يف ديرد نبا لاقو ) سراف نبا

 ١ ىمارم مزجلاوهواذه انطخب بنك نم لوأ لاق ةناوع نع يبلكلا نبا ن رع دابع

 ”' كلملادبعنزب رشب هماعتف رابنالا لهأ ه هوماع مل نايئاطلا ةردج نب لسأو ة ةىم نا

  ةكم ىلا جرخو لدنجلا ةمود بحاص ىدنكلا 2

 كم عأ نم لق لس أ كح ةيمار نب توحي يش ءابهصلا جوزتف

 | نم ا دكا ةيود لهأ نمد لحر لاق تيارت نم هك كي

 كلذب شي رق ىلع نمي ةدنك
 اء ةيقلا ني نك دير دوي كلع رثك هان اود يعل
 انام ىشي ناك دق اهلاملا:نم : , ومتلتنح تح مزجلا طخ كان

 ارقنم هنم كتراكام ومتتماطو . المبملاملاب ناك ام ومتتقتاو

 أارصيقو ىرسك باتكو متيهاضو ةأدب و ادوع مالقالا جوجل

 اريملاقأف حصلا فت ريزامو 2 اريمح ىلا دنسم نع ومتننغأو
 ظ انطخ عضو نم لوأ نا ىماطقلا نب قرش لاق ( حاصلا ىف يرهومجلا لاقو)'

 ٍ نعاشلا لاق ةرم نب سمار مهنم ”ىط نم لاجر اذه
 آ داح نأ نم ةملكب هدالوأ: نم دحاو لك 2 دفا صارم لا لاق امناو ' - اك تسلو لاب رص توويمو _. ايضا ىض لاو داجلب :تيلعت

 ١ يلحو زّوهو داج ىنأ نيب هيوبيس لصف ( ىفاريسلا ديعس وبأ لاقو ) ةينامب مو

 رك نأ زنك سابعلا وبأ ناكو تايمجعأ نولعحف قاوبلا نيب و تايب رع نيلعجل

 ىتاءملا تاموهفم نهمال تايب رعنولعج هب وبيسأ جتحي نم لاقو تانحعأ 0

 - لوقت ايرع الا نوكي نأزوجي ال ظنل ىلع داج وبأ ىرج دقو برعلا مالك ىف
 : ا ا نأ يسر دال تيار دج را اذح

 نفل طل ا ا ات ا 22201111
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 سس فشل كلفت هتف همم
 لبج نوكيفأ ابحلصأف فورح اهمف 350 ّىأ ىلا ةاش وع نامنع

 يف انلوق وه فورحلا ىف هلوقت ىذلاو ةعالا ٠ ءال'ءره ىلع ةحح ةباتكلاب ة ةيح ىنأ

 نأ بارعالا اولوادت دق موقلا ناو اذه ةحص يلع ليلدلاو ضورعلاو باىعالا

 اهوأ ىتلا ةئيطحلا ةديصق يرقتسن
 اون ةرظان نود لكنني نائلعأ كاف

 .كلذب ةئيطملا رع الواو ةعوف ع ىجن بارعالاو منرتلا دنع اهلك اهيفاوق دجتف

 ارم وب اعاد مافانتا ءدعلو هكر عا اكت تالا اع تلت ل
 كل دوسالا | ابأ نأب تاياورلا ترئاوت دقف ( لئاق لاق ناف ) نوكي داكم ال
 ل نحي ( هل لبق ) ضورعلا يف ملكت نم لوأ ليلأعا ناو ةيب رعلا عضو
 0 القو مايالا 3 تتأوامدق اناكدق نيماعلانيذه نا لوقن لب كلذ

 انو بارعالا ىنعم :ىف انليلد مدقت دقو ناماءالا ناذه امهددج مث سانلا

 اركنم 'ةريفملا نب ديلولا لوق امولعم اذراعتم ناك هنأ ىلع ليلدلا َنْف ضورعلا

 اذكو هز>رو هجزه رعشلا ءارقأ ىلع هتضرع دةلر عش نارقلا نا لاق ن» لوقل

 رعشلا وحب فرعب ال وهو اذه ديلولا لوقيفأ كلذ نم ايش هبشب هرأ للف اذكو
 ايف دم اذك لمفت مو اذكى تاعف برعلا نا نولوقت 5 انعمس دقف ( لاق ناف )

 و اهنأو كرحت» ىلع فقت الو نك اسب 'يدتبت الو نينك اس نيب عمج ال

 دحاولا 3 تضخ“ ةريثكلا ءايشالا عمجتو ة ةريثكلا ءامسالاب دحاولا صخشلا

 ىتح فيقوت كلذ نأ هانأطو ام دعب اذك لعفت برعلا نا لوقن نحن 4( انلق آل

 ةباحصلا نم ءامدقلا نافرع يلع ( ليلدلا نمو ) لوالا فقوملا ىلا ىمالا يعنت

 واولا تاوذ ىف نوبوحنلا هللعي ىذلا ىلع فحصملا مهتباتك ةيبرعلإ مريغو
 1و فلالاب واولا تاوذو ءايلاب ءايلا تاوذ اوبتكف رصقلاو دملاو زمطاو ءايلاو

 راصف ءلملاو *فدلاو :بحللا لثم يف انك اس اهلبق ام ناك اذا ةزمهلا اوروصي
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 3 سو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رذ ىلأ نع هدنسم يف لبنح نب دمحأ مامالا

 7 برعلا نا موق عزو سراف نبا لاق من) مالسلا هيلع سي ردا قلاب طخ نم لوأ

 امفر الو ابارعا الو اوحن اوفرعي مل مهناو اممامسأب فو رملا هذه فرعت ل هبراعلا

 "  بارعالا ضعب نع مهضعب هاكح ام كالذ ىلع ليلدلاو اولاق امه الو ايصن الو

 7 ل هنال كلذ لاق اماو اولاق ءوس لجرل نذا ىنا لاقف ليئارسا زمهنأ هل ليق هنأ
 00 ذآ نأ لاقف نيطسلف ريا اريثأال لثبقو رتضعلاو طغضلا"الا زمطا نم فرع
 ليقف * رايخالا ةمقلعىنب نحن «دشني برعلا ءاحصف ضعب ععسو 4 اولاق الىوقل
 ”ددلا ةداتسا الا بصنلا نم فرعي مل هنا كلذو هتبصن ام لاقف ينب تبصن ل هل

 ىلع ةديصق دشني نأ لئس هنأ حيصف يبارعأ نع شفخالا يكحو 4 اولاق )ف
 ةديصق دشنب نأ لئس ىريفلا ةيح ابأ نا 4« ىكحو )ل لادلا امو لاقف لادلا

 ظ لاقف فاكلا ىلع

 اكاد لاظحا اتي نينو + كاك اعنا قم أنار وكت
 اة رئادد 'هذمو.ءالوه هيلا نهذ ان: فالخ اذه قرعالاو شراف ننأ لق
 مدآ اهماع هنأ ىلاعت هلل لعأ ىتلا ءامسالا ىف ةلخاد فورحلا هذه ءامسأ نا لوقتف
 كقودملا رع الا اناننلا لأ نوكم لبق“ نابنلا هع حلات لاق نقَو مالسلا هيلع

 فلالا هماع ىذلا وه اهلك _ءاعسالا مذآ لع يذلا نوكي ال لو نايبلا اهب عقي يتلا
 رجلاو زمهلا اوفرعي مل نيذلا بارعالا نم هنع كح نم امأف لادلاو ميجلاو ءابلاو

 كلاود عادت اريوو ودم: اهلك كيرلا أ معزن ملاناق لادلاو فاكلاو
 1١7 دحأ لكااف مويلا نحنك الا نامزلا ميدق يف برعلا امو ايفمحأ كودو طار يكد

 )0 لوطالانمزلب هلبق ناك دقو سمأ ناك ةيحوبأو ةءارقلاو طخلاو ةباتكلا فرعي

 7١ هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىف ناكو أرقيو طخمو ةباتكلا فرعي ناك نم

 ' يلع فحاصملا تضرع دقو مهريغو ديرو ىلعو نامع مهنم نوبثاك ب هيلع



 ل و ب نحل

3 4 

 4ك قادم

 ىنرءلاباتكلا عضو نم لوأ لوقي سابع نبا ناكو سراف نبا لاق مث رابحالا

 قرف فورحلا نيب سيل تاكا عي هيف لصو هنأ ىنعي هدلو هنبب قرف يتح
 (سراف نبالاق مث ) رذيقو عسيمهينب نم هقرف مث ميحرلا نمحرلا هللا مسب اذكه
 لئاوالا ىف ىركسملا رك ذ 4 تاق ١)فلتخو رثكت بابلا اذه ىف تاياورلاو

 لبقو مالسلا هيلع ليعمسا ىبرعلا باتكلا عضو نم لوأ لاقف الاوقأ كلذ ىف
 رعاشلا لوقي كلذ يفورابنالا لهأ نم امهو هريس نب اثمأو 5ص نب صح أ يع

 نيناكب تللبلو ىلا نيمام وشو سعأ م ىطحو داينابأ تيتك<
 أك وام اوناكو تشرقو صقعسو نلكو يطحو زوهو دجنأ هةعضو ْ لوا ليقو

 هدنسب تايروبطلا ىف ىناسلا ىهاط وبأ ظفاحلا جرخأو مهئاعسأب ءاجهطا يمسف

 ل سعشدبع نب ةيمأ نب برح ةيب رعلاب بتك برعلا لوأ لاق ىبعشلا نع
 ف كدا ىأ نب ركب وبأ لاقو ) رابنالا لهأ نم ةريخلا لهأ ملمتو ةريملا لهأ

 نع دلاحم نع نايفس انثدح ىرهزلا دم نب هللا دبع انثدح ( فحاصملا باتك

 ةريملا لهأ نم انملعت اولق ةباتكلا مدلعت نبأ نم نيرجاهملا انلأس لاق يبعشلا
 نبا لاق مث ) رابنالا لهأ نم اولق ةباتكلا متلعت نبأ نم ةريجلا لمان

 ةلاب لع ىذلا) ىملاعت هلوق رهاظل كلذو فيقوت طخلا نا هيف هلوقن يذلاو ( سراف
 نوبلف ادك ناك اذإو(نوزطيسا اكو لقلاو ن )ىلاعت هلوقو ( ملي ملام ناسنالا لع

 باتكلا ىلعمالسلا مهيلع ءايبنالا نم هريغوأ مالسلا هيلع مذآ فقوي نأ ديعب
 انتحل نماالا هتحص ]عب ال 'ىثف هسفن ءاقلت نم هعرتخا عرتخم نوكي نأ اماف

 ديعس قب رط نم ةتشا نباهجرخأ ام فيقوتلا نم هلاق ام دي'وي ( تلق ) حيحص
 جرخأو ) داج وبأ ءامسلا نم هللا هلزنأ باتك لوأ لاق سابع نبا نع ريبج نبا
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 رئاضب ىل كديعو اف ديزباي دعرأو قربأ
 لو ىذلا ةحللاو ةسح سبل لصوملا لها نم ىناقمرج تيكشلا لاَ

 7 دعراف تئشام سوباقىلال لقف ةينث قرع تاذ نم تزواج اذا

 ا عر لاقق ءامسلا تلعف قوبلاو دعرا نم لوقت فك هل تلق ذيز ابأ تيئاق

 0! ًاعيج نيتغللا زاجاذ قربأو دعرأو قربو دعر لاقف ددهلا نم تاقف تقربو

 ١ هلاثوسب فرعأ اناقىنعدديز وبأ ىل لاقق هلاسأ نا تدرأف ( مرحىلارعا لبقأو )
 1 تدعرلاّقف تيقرزأو فدعا اذا تقرب و ءامسلاتدعر لوقت فك ينارعااي لاف

 00000 تسلا نمإ لاق ان نم لد را لوقت تكف دي ز ما لاق تفر

 7 ( فنصللابيرغلايفو ) قرب أو دعرأو قرب و دعر لوقأل اقف ممن لاقف ديدهملا نعي
 " اهنع ءارقلا تلاسفنونلاب ليجنزلا يومالا لاق لاجرلا نم ندبلا فيعضلا ليج
 "7 ضعب ىف مطوقل ءارثلا لاقام ىلع ىدنعوهو ديبع وبأ لاق زومهمءالاب لجضتلا لاك

 7 لاقو مدلا هنم لاس اذا ءاتلاب راغت حرج ىومالا لاق ( هيفو ) لجاكوزلا تاغللا
 001 ١١ هلام ىف بلعت لاقو ) هيشا نوتلاب وه ديعوبأ لاق نوئلاب ران ةديعونأ

 ظ ا

 لحر ىلع نوحبصملا الا سانلا نم ىغنبت ثيح نم تاجاحلا كردي الو
 ا 5 كلا را هما ىبلاععالا ن هال انلق بلعث لاق

 1 ُّ 4 ةغللا ةباتك ةفرعم ىف نوعب رالاو ىناثلا عونلا #

 ا لوأو ىبرعلا طخنا ىلع لوقلا باب ةغللا قف يف سراف نبا لاق يو لا دئاوف نم

 1 | لاز ق#رسلاو ىلا باتكلا بنك نملوأ, نأ ىورن هب بتك نم

 7٠ ضرالا باصأ انلقهخبطو نبط يفاببتكة نس ثايب وم لبق مالسلا هيلع مذا باك"
  ىرعلا باتكلامالسلا هيلع ليعمسا باصأف هوبتكف اباتك موق 0 قرغلا

 | 017 نع هدنسب فحاصملا باتك يف ةتشا نبا هجرخأ رئالا اذه ( تاق)



 يمس ب دم م م ايام م فمما م مم ص م ايام اع م م عم ع مم م مم اعف م مم مم ب مام ل امس صصص ب ايم و م مم م م مم مم م مم م مم م م م مس هم مم مم مم مع م مرو م مل مال مج هم ع ع م م ممم هم همم

 ريغ ىأ لاقف (عابع انداوج سلف) رعاشلا | لوق تلقف عابأ لاقي ال لاقق 3

 لفس ىلا واع نم ىوه ىعمصالا لاقو ىوهأو هل يوه لاقي لاقو عيبلل ضرعم
 رعاشلا لاق دق سيلأ متاح ىلال تلق ديرد نبا لاق هيشغ اذا هيلا ىوهأو

 رساك شيرلا مقا زاب ضقنأ اك بجاه جاجعلا تحنمدهز ىوه
 او رمح نأ عمسلاقو حيحص حيصف تيب اذهو يبسنا ىعمصالا بسحأ لاق

 ادرقلادمالا اهاذق ردا تقاو اهقربشف ارشح اصقشم اهليوهأ

 احا كعلا ىف ةلعفأ ىلع لف عمج ةرهجلا ىف لاقو كاذ ىسنو اذه لمعتساف
 لاق ) ةنقأوافقو ا ىدنو 1 ىحر لثم برعلا هب 0 إو نوب وحنلا

 لعف نزو ىف يدن لاف ةيدنأ ىلع يدن تعم شفخالا تأ نايعوا

 ةيدنا ءادن تعمجل ءادن نزو يف راصف الامج المج تعمجل لعف نزو ىف لمجو

 هيلع ءاعدلا ف لجرال برعلا لوقت ( اهبفو ) برعلا نم عومسم ريغاذهو ( لاق )
 دع ادعو هدب تش هلام ينعمام متاح يبال تلتف كيذي مكبر

 باينأو لصعأ بان اولاق ( ةرهما ىف لاقو ) امهم رح سان الا 2 لاقف نمحرلا

 لوقي دشن أو لاصع
 لاقف لاصعو لصعأ ريظنام متاح يبال تلتف < لاصعلا اهباينأ نع رفو ©

 رذنملا نب ناعنلا لاس لاقو فاجعو فجعاو بارجو برجأو حاطب و حطبأ
 0 لا دل تتصف ك لاقف الجر نمطالجو
 مزهنا لاقو كحضف سراف وهو هبسلا ىف هنعط فيك مئاح ىبال تلقق هبللا نم

 ىلاقلا لاقو ) هربد يأ ةبسلا يف هنعطف هسرف ةفرعم ذخأيل بك أ هقهر امل هعبتت |
 لوقتأ يعمصالل تلق لاق متاحوبأ ىنثدح لاق ديردنب ركب وبأ ىنثدح( هيلامأ ىف
 دعرلا عمسأوأ قربلا ىرأ ناالا كلذ لوقأ تسلال لاقف دعرأو قربأ ددهلا ف

 تيكلا لاق دقف تلق



 0 ل ل اس هرم 1 يي
 هلوق نوكي ناك فك سليبقلاف بنقملاف عضوم ناكول

 بقثي ل زوجلا بشخ نم قافصلا ديدش سرتب نمطل
 7 لوق ىف نولوقتام ىردا رع مللاقو سلا لاقف لن ال اولاق

 1 بلوت نب رمتا
 نصح مأنم قراط لايخ دوجه مو يحصل أ

 هلوق نوكي ناكف ِك صنح مأ نصح مأ نم عضوم ناكوأ
 نيس يزاوحو تءاش اذإ| ١ قصم لسع ىهتشنام اه

 دولاغلا وهو صعاب يراوحو لاقف ٍِ ال اولاق

 7 دصقل ال هتلزنم لزنيو للعلا يف هلحم فرعيل مدق نم ناحتماب سأبالو ( لصف )
 . هللا دبع وبأ لاق ( هظحب يمريجنلا دئاوف ىفو ) مارح كلذ ناذ هتيكبتو هزيجعت
 5 نأ كل لاعف نيدملا نب مها ىلع ا دم داكدلا وأ مدق ىديزبلا

 0 ةلاكم هتفرعو هيلادب تيضُف احيصق داودلا وبأ ناكو ايلعم سانعلا ابأ مبحاص ىرأ

 ' ىنعم اف لاق لبالا لاق كدالب ىف ىناعتام بلعث هل لاق مث ةعاس هرواحو هبرقف
 . ريعبلا اذه ةعرس ذادإ ك] والا وأ لاف اذه ةيكرشلا قلعِم معن ريعبلل برعلا لوق

 - اف تبصأ لاق رخالا ءاملا ىفاوي ىتح هتعرسل هتأزجأ ةب رش هيك ار عم ناك اذا

 . ىف نوكت قورع بزاوشلا لاقق روخ بزاش هيف نأ الا ميرك ريب موق ىنعم
 ١ وهف هبرشي و هلك أيام ىفوتسي ال هنأ دارأف برشلاو لك الا يراحم ىف قلحلا
 7 هنع اوبتك اذ ةحاصفوالع داّرذلاوبأ عمجدق بلع لاقق فعضلا روكا نال فيعض
 هلوق [قلشتحاو

 -8: مجار وأ هيف هعجارف أيش هخيش نم عمس نم ركذ 1-

 1 4 هرمأ تبثثيل هريغ )ل
 نع ”يعمصالا تلأسلاقف عابأو عابنع مناح بأ تلأس ةرهجلا ىف ديرد نبا لاق



 2 ا ءادادا تادادا#: كاداداداداد# سس” ه0 ا الا ل ا ل ل تكا كا تدان هادئا ادب دال اة اللا ا ا لا

 نعاشلا لاق اذكهأ لاقف ركب ىنأ ىلا ميسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر تفتلاف لاق

 لاق هنكل قحلاب كثعب يذلاو ال لاق
 فام دحح لاب تلو لإ < كلر لوشا ل
 فارقا نمو مدعنم كوعنم مهلحرب تلزنول كمأ كلبه
 فاكلاك ممريقف دوعي ىتح مهنغب مجريقف نيطلاخلا

 فاجرلاف سمشلاب يغنى تح مهفيدسب مهئانج نوللكيو
 هنودششي ةاورلاتعمس اذكه لاقو سو هيلع هللا ىلص هّللالوسر مسبق لاق

 طيلختلا فاخو ىسنو ربك اذا ةياورلا نع كسمي نأ ىوغالا باّدآ نمو 4 لصف )ل
 هن قف بر ليرولا ناك .نييوحلا سارع باتت ىف وعلا سلا
 نسحلا ديعسوبأ انأبنا دمحأ نب سودقلادبعانر بخاف هلقع”لتخي لوهظفح لتخاف ةثاملا
 ًالكلاو رجشلا يف هباتكي عمو ديزابأ تيأر لاق ىشايرلا انأبنأ ىركسلا نيسحلا نبا
 هتبسنأ ىلاف "لع هأرقت ال لاقق اذهكيلع أرقأ هل تاققف

 هد[ مديفيل هباحصأ ىلع ةلئسملا خيشلا حرط ركذ رف
 ينعمام ممل لاقف هباحصأ يلع ىعمصالا جرخ ةيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا لاق
 ءاسنخلا لوق

 سعش بورغ لكل هبدناو"” 2 ارخص سمشلا عولط ىنرك ذي
 اميغمبو ةراغلل سمشلا عولطب تدارأ لاقق اوفرعب لف نينقولا نيذه تصخ مل
 متاح ىلأ نع ركب وبأ انثدح ( هيلامأيف ىلاقلالاقو ) هلجراولبقف هباحصأ ماقف ىرقلل
 يدعجلا ةغبان تب ىف نولوقتام هباحصال فلخ اموب لاق لاق يعمصالا نع

 بنقملاةبنقلافرطيلا هفيسارش طقم نأك

 بدالا لهأ ةءاوز (1)

 يتانز نسح دوم ها * سمش بيغم لكب هركذأو *
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 هانغ الو مودي رقف الف ىنع كانغأ ىذلا ىينغيس

 كلذو نيهجو نم أطخ اندنعدلوقو ( لاق ) دودمم ءانغتسالا ءانغلا لاقو نيغلا حتنب

 ىحن اك ةمئالا نع يكحي نأ هليبس رعشلاو نيفلا حتتمب ةمئالا نم دحأ هورب ل هنأ
 ةعفادملا ءانغلا نا يرخالا ةجحلاو سدحلاو ىنظتلاب ةمتالا ةياور لطبت الو ةغللا

 ' اذبف ىنلا ىمم لع ءانقلا هللا لأشن لاقي الو ةعّقاذم ىأ ءانغ نالق ادنعام لاق
 اندجو مالس نب دمحم (لاقو ) يهتتنا ة ةعالا فالخ يلع مقتملا اذه طاغ كلنيس

 ديل ع ئورادقو لها "لا ا كغلا طتضر:الووسعلا مق نرطلتي , رغلا ة ةاور

 نيعبس قوف اعبس كتلمح دقو ةشهحجم سشنلاّى لا يكشن تناب

 نيناملل ءافو ثالثا ىفو المأ يغلبت اثالث ىشيعت ناذ
 لعادسلا لعام ناك تن داحالا' هيزرثكت رس هنأ اذهىف فالتخا الو

 اهباسناب و برعلاب املاع ىمودسلا ةماعد نب ةداتق ناكو ىصقتست ال كولملاو كولملا

 (انربخأ ) ةداتق نع اناتأ *ىش نه حصأ برعلا لع نم دحأ نع انتأي لو اممايأو

 نالسريف رعشلا ىف نائاتخي ناورم ىنب نم نالجرلا ناكلاق كلملا دبعزب صاع

 نورا اذه ىوربىلذهلا ركب وبأ ناكو صحخشب 3 هنع هلأسيف هباب يليق ََ ار

 كلا دع نب ماع تادبش لاق ةناوع“ ىأ_نع دبع نب: قيعدش ى ربشلأو ةداك

 هلأسأ تعجل هيلاتدعف هتنسحتساف اهئيداحأو اهباسناو برعلا مايأ نع ةداتق لأسي
 7 ىلاقلا كافرا كنالش ىلا دعو نماذل 0 اذه عداذهلو كلام لاقف كلذ نع

 ارا 0 ليد نع ىأ دخل ئرانالا "ل ركنا انثدح هيلامأ

 هللا يلص هللا وشر تا لاق هدج نع ةعادو َّك نب باطملا نب بلطملا نع

 لوقي وهو لجر رش ةيش ىنب دم

 ماكل دعت تلون ادلأ وخر ر لكيلا لجلا اهمأاي

 راتقا نمو مدع نم كوعنم مهلحرب تازنوا كمأ كلبه



: 0 

 ه4 ةاورلا فالتخا دنع لمعلا ةينك ؟ ذ لقه-
 ةديصقلا هذه ديرد نب نسحلا نب دهم ركب يبأ ىلع تأرق هيلامأ ىف ىلاقلا لاق
 ىل لاقو شنخالا ناولس نب ىلع ن .ديطا را [لع اهالساو رضا
 يحب نب دمحأو 0-0000 نسحلا نب دمت سابعلا ىلأ ىلع * يرق

 وو مهضعب و ىونغلا دعس نب بمكل ةديصقلا هذه ىورب مهضعبو ( لاق )

 مهسأ اهم ًائش يورب مهضعب و هيخأب سلو هموق نم وهو ىونلا يسن اك أ

 يسال ( لاق ) نيتبب اهوأ ىف ةيلاعلا ىلأ نع يبحي نب دمحأ اندازو (لاق )

 فورملا رييغتىفو اهناصقتو تايبالا ةدايزو اهريخأتو تايبالا ميدقتىف نوفلتخم
 ىنرملاو لاق كلذ عيمج رك اذ انأو ”ىلعوبأ لاق هردصو هزجعو تيبلا نته يف

 تيبب جتحي و بيبش همسالوقي مهضعب و مرهدمساو راوذملا اأىنكي ةديصقلا هذبم

 لوالاو عونصم تيبلا اذهو# بيبش نينعاظلا ىلخو ماقأ» ةديصقلا هلع دو

 ةقث هاور هنال حصأ هناك

 -عت) نيتاور نيب قيفلتلا رك ذ خ-

 لاق راعشالا ةءاور ىف ىف قيفانلا نت ليذه رعش حرش يف ىردبلا دشتم أل

 بيوذ ىلإ أ لوقك
 اهيالط دشزأ ئردااق عيوس هرم نا ناقل اهلا قل

 لدب ىناصع ظنلب يعمصالا هاورو عيمو يتاعد ظفالا اذهب هاور ورمع ايأ ناف

 وأ عيطم عم ىناعد رك ذ داثنالا ىف عنتميف لاق عيمس لدب عيطم ظفاب و ىناعد

 قيفلتلا باب نم هنال عيمج' عم يناصع

 4[ ةاورلا تورام ريغ ىلع هاورو هفرخل رعشلا ىور نم رك ذ ريح
 سانلاضعب .دشن لاق ىرابنالا نب ركب وبأ ىنربخأ دودمملاو روصقملا يفىلاقلا لاق
 نعاشلا لو

 ( ىن رهزلا ) ١4



 اس سئ ضف هاا
 ' ةرك اذملا يف هركذي امم غلبأ ىوتقلا ىف هيرحن نوكيو «( لصف )ل١ ٠
 - ثدحت, ةرم ىعمصالا تعمس 4 راهنلاو لبللا باتك ىف يناتسجسلا متاح وبأ لاق )ل
 كلذ نع نبل ءاتشلا ةّرمح لاقي له كلذ دعب هتلأسف ءاتشلا ةئرمح ىف لاقف

 لاتلا 352 لاقو
 ا” 2 نأو ضالخالا امهباذا نمو هيلعتلاو ةياورلا 4 ةعبارلاو ةثاثلا ةقيظولا )
 2 راصتقالاو ماقلاف حصنلاو ىرحتلاو ةباورلا يف قدصلاو هءايحاو ملعاا رشن كلذب

 : رعتملا ةقاط هلمحت ىذلا ردقلا ىلع

 : دهب خيشلا لوق نم ىع له ةظنلا يف كشاذا تبثتلا ركذ ]ؤ-
 4 هخيش نع اهاوروأ )

 اندشنأ لاق يرابنالا نب ركب وبأ اندشنأ دودمملاو روصقملا ىف 4 ييلاقلا لاق ١

 ىنارعالا نبا. نع سايعلا وبأ

 اليا و رمل احق وتم ١ ٠ يثمر ديع اماادولل/ اهيعمانلو
 سابعلا يبأ نع هاور ىردأ الف يرانالا نبا لاق اذك سرخأو رداه نبب ىأ

 اة ااانك ادن ايئاورت يلع ةمالا عجرن ال ءارغلا يكح ا ًاضيأ لاقو وه هلق وأ
 ظ ىردأ الف اهعامْجا ىلع لاقف هان رسفتساف هرسفي لو هباتك يف يراينالا نبا

 هاور مأ هقتشأ

 4 هوحو هلثم نيب قرفلاو ةياورلا ىف ىرحتلا رك ذ ١
 '0 القاب لاري الن ئذلا نشلا' نم ةؤرملا ىعلضالا نع فتضملا كني زغلا ف لاق

 ) لبلبم لوق وهو يرع هعمجو بهذي ال ضرالا

 هوحن وأ هلثم ةورعلا ىف ةديبع ونبأ لاق «  ماوقالا رعارعو ىرعلا رجش «
 - ىاهلرت لثم ورعوأ بلغت ىب نم لجر ليبحرشل تببلا اذه لاق هنا الا

 دوا ةررلا



 20ص لن تييىىىييايااٌااب7 ك5 2 لل لل ل ا ل ا لا

 كالو ردع ال مص الا نك لماكلا يف دربملا لت ه4 لصف ل«

 اوكسماف موجنلا توذ اذا سو هيلع هللا ىلص هلوقل ءاونالا كسذ هيف ناك ام

 ءاجه هم نر اريج الو رسفيال ناكو

 م لدمف ظنللا ريسفت نع ةنابالا نع هناسل زجع نم رك ذ رق

 « ليثعلاو ةراشالا ىلإ ؤ
 شايربوبأ ىقدشنأ صيقرتلا باتك ىف ىدزالا لاق

 ربصلا اهنيعب توصلا قلصمص أ ريغ اهئونض لايع مأ

 وح فعو !ان ةرالاا ةلطيعو )تكنيك هوه كلا لعد

 رذتعت نبل نم تحبصال رزج رشع اهني يف ترحول
 رمهعم عمدو حس فاح

 لاق مناح وبأ انئدح لاق ديرد نبا ىنثدح لاقف رحذقت ىنعمام شاير ىلال تلق
 رارحذقالا نعهتلأسفءالعلا نب ورمعوبأ هان دشنأ لاقق هنعهتلأ_ذ ىعمصالا هاندشنأ
 ( حاحصلا يف لاقو ) ايش اذه ىلع ىندزب مل ديقاور نبب ارونس تيأرأ لاقق
 ةديبعوبأ لاق نابضغلا هبش اخفتتم ىهدلا هارت ”رشلاو بابسال ءىبملا رحذقملا

 حالي فلا( ىلصإلا ل: )لم عوض ار لاف
 يف اًشحوتم ارونس تساذاما'لاق  ىعاو تقلب ريت جرخب نأ هل 7 2

 دوقار لصأ

 بيرغلا ىف لاق ) هفالخ ىلع هيبنتلاب سأب الف فلاخم هل ناك اذاو 4 لصف ١)
 ءارغلا لاقو ةرورقلاو ةرارقلاردقلا لفسأيف قزنلي يذلا ينادكلا لاق ( فنصملا

 ١« ةررق انأ تلقو ةررق وه لاقف ءارفلاو انأ تفلتخاف ةررقلا يه ىناسكلا نع

 واو الو فلأ الو لك ىلع ةمومضم فاقلاو اهنضي ةديبع ونأو ءازلا حتفي ءارفلا (1)
 رصن هلاق حاصلا رظنا ينعملا ف فلا الب ةررقلا ريغ يهف فلالاب ةرارقلا امأو



 يف لكتب و مو (فصاعجير )نارقلا ىف نال تغصعأو تدصعيف 0
 ثفرف الو (تحسيف )ىرق هناالا هلام ار هس قالو ةرشناو تملا فلور

 نارقلاف نال هكلسأو قي رطلا كلس ىف الو اولجاو رادلا نع اواج الو 0

 هتركن ىف الو هعناي وهعني ءىرقهنال تعنبأو ةرْغلا تعني ىفالو( رقسيفككلسام)

  دلخأو ضرالا ىلا داخيف الو (نوركتم موقو ) مركن ليزعتلا ىف نال هتركنأو
 (ممرودص ”نكتامو) (نونكم ضيب) ليزعتلا فنالهتنك أو ثيدحلا تننك يفالو
 ! ىف لاق ) يجوأو ىحو ىف الو يعوأت عمج هيف نال هتعوأو حا تيعو يف الو

 هنال ايش هيفديزأالو اهحصأو ةدومل ينصأ ليلخلا ل تعءعس ىذلا ( ةرهمجا

 هللاو(اذا ًايشرتجدفل )ليزتتلا فو مظعلا عيظفلا رمالا نم دالا لاقو ل

 (لاقو) هباتكب ملعأهّللاو ليزتنتلافرسف ك كلذكو هعرص اذاهلتلاقو هباتكب

 اهدنع ناك ةرخص ةيلهاجلا ىف دبعت تناك ىتلا تاللا نا ةغللا 0 معز

 ناك ولو كلذ ةحص ام يزدأ الو تدبع تام الف عاجلا .قيروسلا "تلي لجر

 2 ديدشتلااو فيفختلاب ىزعلاو تاللا ”ىرق دقو اذهاي تالا اولاقل ت كلذك كلذ

 ! ليفن نب ورمع نب ديز لاق فيفختلاب الا رعشلا ىف ء ء يجي ملو ملعأ هللاو

 ظ زوصملا :نافلا لني :كالنك_ + ادرج ىزملاو تاليا, تكرت
 ةملكلا هذه تامح نافذ ريغ ال فيفختلاب تاللا ديز ةيلهاجلا ىف اوعم دقو

 نم انابسح) لب زعتلا يف ءاج دق 4لاقوإل امف م اكنأ نأ بحأ ل قاقتشالا ىلع

 بحأ الم مالا 4لاقوإ اذه ىف لوقأ ام 0 اباذع ةديبع وبأ لاق (ءامسلا

 ميج ىف داو وه (اماثأ قلي ) ىلاعت هلوق يف نولوقي نيرسنملا نال هيف مكتأ نأ

 هنع هللا ىضر "ىلع نع ىور ديررد نبا لاقو
 هخدملا ميلي م اهيا هخزم هل تناك نم حلفأ

 ' هيف مالكلا ىلع مدقأ ال يش اذهو مونلا ىف خفنلا ةخفلا بسحأ لاق
1 3 
7 



 قتح مهكرتت نأ ينبني ناك لاق كتلأس تئج املذ تايبالا هذه ىف موقلا ء ءالارع
 موي هتيئأف فرصنا مئافرح هيلع درب نانا ةنماق رسشسلا ىلا كا

 'ىتدشنأف هتأسف تايبالا نع هلس لاقف هساحم ردص يف مراكملا وبأ اذاف ءاثالثلا

 ”ىجي ىتح اهملحب اوأطبأ اذا لفحلا ابيلع دتشي هنا لاق تعرقام تلقق تعرق

 ىنلاقابطأ يهو لبالا دوج نم بلعلاو كلذل نكسنف بلعلا ا عرقتق باطولا
 تعرق لاق نم ( هيلامأ ف بلمث لاق ) تمعس اك تمعسدق ىنارعالا نب ١ لاق
 تاس عرقو يعمصالاو ورم وأ ىورب اذكو ريثك محلو مشب تناثدنا يأ

 مللاو قبلا اهماغا دارأ يأ

 ثيدحلا يف وأ نآرقلا ىف عقو بيرغ ريسفت ىف تبثتلا لك تبئثيلو 4 لصف
 اد ع2 ريت قفاز ارعه نشا ىبشالا ناك (,لاكتلا فا دراما

 خامشلا لوق نع لئسو نارقلا
 زعامالا نيي رعشلانانع فىرج امدعب ظيقلا ةضدب ىف اه اظيوط

 متاح وبأ لاق ( ةرهجلا يف ديرد نبا لاقو ) نيب رعشلا نانع يف رسفي نأ ىنأ
 تلأس ( ديرد نبا لاق ) هيف ملكتي رف لدملاو فرصلا نع يعمصالا تلأس
 ردأ لف لئملاو يدفلا لدعلاو فلكتلاو لايتحالا فرصلالاقق نمحرلا دبع هنع

 . سانلانم ةعامجا ةب را يعمصالل تلق متاحوبأ لاقو (ديرد نبا لاق ) هعمنمم

 ىلاةب وسنم ةعامج ىأ(نويب ر) نارقلا ىف نال هكرت هنا ينمهوأو ايش هيف لقي ف

 هيلعق قفتاام باب ىف ( ةرهجلا يف لاق) يش ريطاسالايف يممصالا ركذي لو ةبرلا ٠
 00 هرثك ازيجي الو هيف ددشي ىعمصالا ناكر. دمع تاماستاولا

 كلذ ىلع دهشنساو برعلا اهملاقىتلا تايبالا يف نمطو تلمفأو تلمف نم برعلا

 ىرسأو ىرسو لاق نأ ىلا رانأو رمالا ىلر انو نابأو رمالا ىل ناب ( كلذ نف )
 (لاق)كلهأب رساو(كلعأب رسأف ) 'ىرقدقو نارقلا ىف هنال ىعمصالا هيف ركشإو



 ا امنوعو مومهلا راكب أممناو ةليل هقرت مل يحاوضلا نيعس
 لاقت ىلارعالا نباب فرعي انل بدئوم لاق رعشلا اذه كاور نم ىهمصالا لاقق
 3 لاقف من لاق ةلب عفرب تيبلا اذه مهنيور اذكه هل لاقف هورضحأف هورضحأ
 1 0 هقرت لدي رب بصنلاب ةليل ةياورلا امنا ًاطخ اذه ىدصالا

 ىث ى اف هقراوتب ةعوف ىمةليأ تناك مفرلاب ةليل ةياورلا تناكولو (لاق) ىلايللا نم

 1 اهموعو مومهلا راكنا مفري

 آ ٠ أب الق ابلهأ رثك أ تام ىلا قئاقدلا نم هنع لكوسملا ناك اذاو ( لصف )ل
 : ىف ساحنلا رفعج وبأ لاق ) ةليضفلل اراهظاو ملعلل ازازعا باوجلا نع تكسي نأ
 - هلوق نع ءالعلا نب ورمع ابأ تل أس لاق هنا يعمصالا نع كح ( تاقاعملا حرش

 الزل انأوال لاؤم نيفلا كيم نم نك نا: اومعز

 7 نب ورمع يبأ نع يكح ( هيلامأ يف ديبع وبأ لاقو) اذه نوفرعي نيذذلا تام لاقف

 يقل فم سلا لوك قرح لتسا هناا ةدلملا
 لبان ىلع نيمأل كتنل ةجواخعو يكلس مهنعطت

 هس نم بهذ دق لاقف

 7 لاق ) بدالاب قيلي الام نب رضاحلا نم ىأر اذا توكسلاب سأب الو 4 لصف )

 ' ٠ ةرصبلا لهأ نم ةعامج هدنعو لس نب ديعس نب دمحأ دنع انك( هيلامأ ىف بلعث

 5 انضخ خامشلاتايبأ مهني وانني ترج ةيفاعو ةيواعموأو يردسلاو ةيلاعلاوبأ مهنم
 78 ىارعالا نبا لوقان < دينأ لل ايق

 000 دوضنم جاتالا ىلع ةيناقابطا. .. تعزف اهتارض اهتوغ تعد اذا
 2 2 كلذك نحنف كلذ نم اوكحضف تعرق لوش ىبارعالا نبا انلقف ( بلعت لاق )

 7١ ضبقناذ لاكوسلا ىف هيلع تححلاو تايبالا نع هتلأسف ىنارعالا نبا لخد ذا

 : عم تنك لاق تححلا دق كنال لاق تضبقا ٍدِق كلام هل تاقف يحاحلا نم
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 7 مادعالا نع يمر و ل ايش نظ نءركذ )ل
 الو ءاوس شهلثم اشأ شنب همنغ ىلع شأ اولاق مهما بسحأ ( ةرهجلا ىف لاق )
 بلص بأدنس لمج تعمس دق ىنبسحأ ( ديرد نبا لاقو ) هتقيقح ىلع قأ
 كمعم دق ”ىبشخأ وزع وبأ لاق ( فنصملا بيزرتلا يف ديبع وبأا لاقو ).ديدش

 ةينرا حامر
 ىصي الو عجريلف باوصلا هل ناب مث 'ى ىف أطخأ هنا هل قفتا اذاو 4 لصف

 ئذلا نا لوقي دربملا سايعلا ابأ تعم ( شفخالا .نسحلا وبأ لاق ) هظلغ ىلع
 نيا أطخلا اهتاوهنع هعوجرب هنم جرخ دق هنال أطخ كلذ دعي ال جري مث طاغي

 انولعم اباذك دمي كاذف هنع عجرب الو هئاطخ ىلعر صب ىذلا

 ( هنع جرو الوق لاق نم رك ذل
 ونألاق) ثرا الا ى ءمصالا ىنأو ثرأو بوثلا ثرديز وبأ زاجأ ةرهملا ىف لاق )

 (رخ باب ىف لاقو ) ةثوئرو ةثاثر ثرأو ثرزاجأف كلذ دعب ع مث ( متاح

 ايأ نأ اومعز مث يممصالا هزج لو تبصأو حيرلا تبص ةديبع 5 ديز وبأ زاحأ

 هابصوف ىني هئابص يف كلذ ناك لاقي ىعمصالالاق ( اهيف لاقو) هنع عجر ديز
 د ناك ( فنصملا بيرغلا يفو) هيف كش هنأكو كنذ كت مث هودم هوحّف اذا

 بيرغلاىفو) ءارلاىلا عجرمت ىازلابهتسبح ىأ نجسلا ىف هتقبز كوز رسل
 ملادلابو لاذلاب كشمت لادلاب ورمع وبأ لاق ريصقلا حادحدلا اضرب اتقول

 باوصلا وهو لادلاب لاقف مجر

 هيلع درلاب سأب الف ءاماعلا نم هريغ باوج ىف أطخلا هل نيبت اذاو 4 لصف )

 ىرغأ نم لوأ ناك( للغابلا :سابعلا نب لضفلا لاق ) باوصلا رهظيل هترظانمو
 امع مطأسف ىلهابلا لس نب ديعس دلو ىنأ يعمصالا نا ىعمصالاب ىنارعالا نبا
 اهيف يتلا ة ةديصقلا مهضمب هدشنأف رعشلا نم هنورب



 0222222222121 ل دمع هد مم لل رس عع عع

 رعاشلا لوق

 الأ نبح م *لأ "ينام المام ادمرم هب تءاج
 ثفصن اذه لاقف ىل هرئسفف هنع هتلأف ىلازعالا نبا يلا ترضف لؤقأ امردأ ف
 .ةللا يف لمي مل ىأ لماع دامرلب ائوثلم ىأ ادمرم هجيضنت ف ةأرعا هتزهخ اصرق
 ىنعي ههجو لالاو لا ىن لاق هن اكف ةدئاز ىنام ىف امو راخلا دامرلاو رجا يهو

 حضنلا ىف أطبأ نيح ىأ "لأ نيح ريفت يأ محو صرقلا هجو
 يناسلا سهاط وبأ ظفاحلا لاق هلئاق ىلا هوزع نكفنإ ملا ةكرب نمو 4 لسصفإل
 دبع يل لاق لوقيب يروصلا هللا دبع ابأ تعم لوقي يف ريصلا نسحلا ابأ تمعس
 هيلع ركشلاب يباجأ 5 املا هللا دبع يبأ يلا ىلتك لصو ال ديعس نبا ىنغلا
 اهدك ذب ال هناو ةدئاقلاب فارتعالا "يلا هباتك نمضو سانلا ىلع هالما هنا رك ذو
 . دمم نيسابعلا انثدح لاق مهتدح مصالا بوقمإ نب دمحم سابعلا بأ ناؤر.قعالا
 ري ذ اذاف ءىثلا ديفتست نأ لمعلا ركش نم لوقي ديبع ابأ تعمم لاق يرودلا
 اذكو اذك هيف نالف ىندافأ يتح مع هب يل نكي ملو اذكو اذك ىلع ىنخ تلق كل
 افرح قيناصت نم ءىش ىف رك ذأ ىنارت ال اذطو ( تلق ) ىعتتا علا ركش اذهف
 ىمريجنلا دئاوف يفو ) هيف رك ذ ىذلا هباتك انيبم ءاملعلا نم هلئاق يا اوزعم الآ
 كرايتخا نسحأ ام ”يبضلا:لضفملل تلق ”ىبضلا راكب نب سابعلا لاق ( هطخب
 ا( نب ميحاذا نكلو يل رايتخالا اذه ام هّللاو لاقف كرايتخا نم انتدز واف رامشالل

 7 مث ىثدحبو سنأيف رابخالاب هيلا دوعأو فوطأ تنكف ىدنع رتتسا هللا دبع
 7 يلا يرتسال يدنع كبتك ل_جا ىل لاقف امايأ ىتعيض يلا جورخ يل ضرع
 1 لعإع دقهتدجو تدع الذ راخأوراعخأ انيق نييرطق عدنع تكدرتم ةيقمزختلا
 277 رابتخا سائلا لاقق هتجرخأو هتعمجل رعشلل سانلا ظفحأ ناكو راعشالا هذه
 لضفملا

 معجب جرجا راجل د قبه ج بخ اي جما
3 
5 
 ا



 00 ا

 م ةباد لاقف لوجنع نع يمعمصالا لثسو صربأ أس ىعس م ىردأ الو لاقوه

 قاقتشا ميعمصالل تلق متاح وبأ لاق ( اهيفو) ةرهما يف هلقأ هتقيقح ىلع كقأ

 ديدشلا لصلا وهو اب رعم هناخأ ) متاح وبأ لاقو )ىردأ ال لاق صيصهو ناصه

 ىف لاشلشلا امببصنل ليق ( اومعز امف ىعمصالا لاقو) ةيطبنلاب ربظلا صح لا نال

 لشاشت اذا لشلش ءام ديرد نبا لاقف هتلقف لاقي هتعمم ىردأ ال هلاقف هلاق تيب
 ةنيهجو ناهيج قاقتشا مم ودا يعمصالا لاق ( اهيفو ) ةرطق رثأ يف ةرطق
 ءامسأ نم مسا لأيج ( ةرهجلا ىف دي رد نبا لاق ) برعلا نم لاجر ءامسا ةسراو
 ل نا لاقف نامع ابأ تلأسو هفرعأ ال لاقف هقاقتشا نع متاح ابأ تلأس عبضلا

 ىلمأ ( ديردنبا لاقو ) ىردأ الف امهتعمج اذا رعشلاو فوصلا تلأج نم نكي
 اىلإ هقدر تاراف. ف ريا ةثالث مالكلا هيلع ىنب ام ديز وبأ لاق لاق متاح وبأ انيلع

 (ديرد نبا لاق ) ديو مفو مدو خأو بأ لثم ةثالث يملا هوعفر صقتن امو ةثالث

 ىبأ نع متاح وبأ انيلع ىلمأ اذكهو ةثالث ىلا هودر داز اف هلوق ىنعم ام ىردأ ال

 .نم يللا يردأ الإ ضارتلاةنسالا ةيحابصلا ( ديرد نبا لاقو ) هريغأ الو ديز

 سنوي لاق لاق شفخالا رع متاحوبأ انربنخأ ( ديرد نبا لاقو ) تبسن
 اهب ىمستنف اهعمسن ءاعسأ يه امنا ىردأ ال لاقف شيقدلا ام شيقدلا ابأ تلأس
 هيبش شيقدلاو ( لاق ) ةاطقلا نم رغصأ ءاطقر ةبيود ةشقدلا ( ةديبعوبأ لاقو )
 موق ءايلا نم ما وه واولا ٠ نم ىردأب ال. متاجوبأ لق.( دير نيلاب) حا

 وأ لاقو ىحضت الو اهف الفن ال ىلاعت هلوق هنمو يحضي سمشلل لجرلا ىحض

 فك ظفحأ ,ثساو ةعس يأ دفتمل هلام ىف نا_برغلا لوقت, ىريجتلا قحتنا

 فاقلاب وأ ءافلاب هتمعم

 هنم ٍلعأ وه نم لأسف هفرعي ملف ءيش نع لئس نم رك ذل
 نع انباحصأ ضعب انلأس بلعت لاق لاق هيوطنن انربخأ هيلامأ ىف ىجاجإلا لاق



 ا ا ا ا ملا ا ينم ل ا ول الا ال
 1 قل لاق ( هيلامأ ىف يلعن لاق) هيلع صتقإلف نآرقلا ىف ارسفم ناكو بيرغ نع

 7 نيبأ نوكي الو ىلاعت هللا هرسف دق تلتف ملام ىهاط نب هللا دبع نب دم
 هب لخب ريما هلان اذاو عزجلا ةدش ربظأ رش هلان اذا ىذلا وهو هريسفت نم

 سانلا هعنمو

 ( ىردأ ال لاقف 02 قرع ةبد وعلا ءاملعإ نهم لتس نم ك3 ا

 ” 2 مطاحلا ناوشنو ةرك اذملارابخأ ةباتك ىفىخوتتلان: نسا لعؤبأ ئضاقلا لاق
 لاق دادغي ةاضقلا ءافلخ دحأ يحرسملاب فورعملا هيقثلا دم نب ىلع ىنثدح

 00 انوب تا سانفلا ىإ هيض ترك لاق قارتعزلا هش | دنع وب[ ىتنح
 ا لكلا داك ١ برضت كلاو ىردأال لوقا هل ليقف يردأ ال لاقف '*ىش نع

 ا الردي ىردأ الددعب كم ال ناكوا لئاسلل لاقق.دلب لك نم ةلحيزلا كيلاو
 نع لثس هنا ىعشلا نع انغاب امةياكحلا هذه هبشيو ( ىلعوبأ ىضاقلا لاق )

 امف لوق ًاللاقف ناطلسلا قزر نوذخأت وش ىأبف هل ليقف ىردأ ال لاقف ةلئسم
 حلاص وبأ ىنثدح (فارشالا باتك يف ايندلا ىلأ نبا لاقو ) ىردأ ال ىردأال
 7 نم يحتسنا انا يبعشلل لبق لاق محازم نب د بهو ابأ تغمس لاق ىزورملا
 7 اويحتسي مل نوبرقملا هللا ةكياترزام ككل اقف: فردا ال لوقف اكس ام ةرتك

 0 (ريكحلا ميلعلا تنأ كلنا انَمماَع ام الا انل ملعال) اولاقنا نوماعي ال امع اولئس نبح

 7” نعدحاو سا قىلارعالا نب دمحم هللادع انآ تيلأس (دييخ نب د ا

 7 كلثدحأفأ عمسأ لو ىدأ ال اهلكىف لوقي حامرطلا رعش نه ةلئسف ةرشع عضب
 7١ شفخالا لاق ( بلعث ىلامأ ىفو ) ءابدالا مجعم ىف يوما توقاي 0 ينأرب

 ٍ 7 ىو نبرش نيب ىنعي نيترومتم نيب هيدي عضو برعلا لوق ام لاو ىردأ ال
 7 توصلل فرعأ الو لاقنيعلا ىف روحلا ام يردأ ام ىمصالا لاق فنصملا بيرغلا

 00 :ىث يأ نم يردأ الو ءانا ةاحصملاو ( لاق ) امسا ةبادلا نطي نم :ىجي ىذلا



 دقو هنداوك لاق اذك ءارفلا لاق يل نولوقي و ظافلالا نوريغي لاق ظفاح و
 نولوشي ام ئردأ الو هفرعأ الف كلذ فرعأ نادهحاف ةدملا تلاط

 نأ اك ءالمالا ايلعلا ىهو اهدحأ ةعب رأ ةغللا ىف ظفاحلا فئاظو ؛ لصفإل

 نم ةغللا ظافح ىلمأ دقو ءالمالا مهنئاظو مظعأ تيدحلا لهأ نم ظافحلا
 ديرد نبا ىلماو محض دلجم ىف ةديدع سااجم بلع يلمأف ريثكلا نيمدقتملا
 لاه كوب هدئوؤ يزانن الا نت مساقلا دمحم وأ ل فاو ادلج اهنم تيار ةريك قات

 ةقب رطك ءالمالا ىف مهنقيرطو مهريغو تاداجم سم ىلاقلا ىلع وبأ ىلمأو ىدحب
 اذك عماجب نالف انخيش هالمأ سلجم ةمئاقلا لوأ ىلمتسملا بتكي ءاوس 0

 5 برعلا نع اماللك م ةاتسأب ىلعملا دروب 3 3 ان( سني رالذكأ أل

 ةديناسأب اهريغو برعلا راعشأ نم دروب و هرسفي متريسفتلا يلا جاتحي ا
 (لزهلا زدتعلا ىف اذه ناك قو ةزاتممام قانا ليغ و*دانللا ةيرعلاةدتاوألا] لو
 ءالما رمتساو ديدم رهد نع ةغالا ءالما مطقناو .ظافحلا تنام مث اريثك ايشاف

 هلع دلو ةئاغاقو تسسسو نئنثا'ةنزب قرر حلا الما عطرق اأو كلا
 ددجأ نأ تدرأ رجح نب لضنلا وبأ ظفاحلا تام ةنس نم ةنس نب رشع ةعاطقا
 تغرب نم الو ةلمح هل دجأ ف ادحاو اساحخب كلمة هزوثد دم هنحأ و ةغألا الل

 هل يجاجزلا مساقلا وأ نينيوتللا ةقيارط لع لمأ هلع نم راو هلك ل
 ىلع فقأ و ةلاملتو نيثالثو عسل ةنس هتافو تناكو محض دام فد 5-1

 تاقف لع مف بيبح نا ساحب ترضخ (هيلامأ يف بلمت لاق 0 لامأو

 ناكو جن نودع ةطفاسساو ناك تلق ىفن ل رف كلام لمأ كخن و

 ريقوت اذه ىف ( تلق ) هنم رابخالاو باسنالل ظفحأ وه ناكو هنم لعأ بوقعي
 دصقيلو ةغللا ىف ءاتفالا ( ةيناثلا ةفيظولا ) هترضخب ىلي الف هنملجأ وه نم ملاعلا

 لئس اذاو ٍرعأ ال ا الاف لقيلو عب ام دنع فوقولاو ةدافالاو ةنابالاو ىرحتلا



 سم مسح تيبج مرجع م ذه هع م عع عع عع عع عع عج هع مع مع ع م سمسم مسمع مم عم معسل ل مصمم مع ع ممر

 7 ىلع يأ (فوخت ىلع مذخأي وأ ) ربك أ هللا لاق معن لاق كصقنت كفوخم لاقف

 مهرايخ نم صقنت
 فئاطللاو ىناعملا ن م ايف ام * مهم ريغ ن نةواعيثالا ٍةياور لعرضتتي الو «لصف#

 راعشالا ةياور نم اورثكتسا اموق مدي ةصفح ىأ نب ناورم لوق يف لخديف

 ىه ام نوماعي الو
 رعابالا رك الا اهدجب مهدنع رعال لام ثلا كفار

 ظ رئارغلا فامحار وأ هقاسوأب . ادغاذا ريعبلايرديام كرمعل

 ( حاحصلا ىف لاق ) هيف تثني نأ نس اف طك دحأ ني ععس اذاو ل امفو

 ىلع و كو عرس مد نه ايبارعا تلأنس
 هتيم اك ,ىتاخ لاق ءافطعاو ءاحلا :هنم كرعتأ نأ تدرآو اذه امتلتق نماخنلا

 انئابآ ىف اذهب انعمس ام لاقق « ساح اهساحن ةركب و « رعاشلا لاق سيلأ تقف

 روحلا هلك أي امم عستا اذا ةركبلا بقث يفمقلت ةبيشخ ساخنلاو نيلوالا

 ( هيلع فقو اهب حرنف ةيب رعلا دئاوف نم ايش بلطت نم رك ذل
 سطع لوقيايب ارعا تعم يعمصالا لاق مناح وبأ لاق ( ةروجلا ىف ديرد نبا لاق)

 ناويح اهفصن ءاسفنخ يه لاقف ةماكلا نع هتلأسف ةعاعاج هنأ نم جرح نالذ

 ةدئاغلا هذبب ىحرف ىسنأ الف لاق نبط اهفصنو

 ىو ) رجضي ثيحب لوطب الو هيلع رثكي الو هنع ذخأي نب قفرياو ( لصف )
 لا تنكمأ ول ورع وأ لاق قئانبملا ةرثكي_ وذل نيح لاق هنإ ( بلع لامأ

 ةرجآ يأ ةب وط ىل اوكرت ام ىضن نم
 ايلعلا ةبترلا غاب نم نأ ا ظفاحلا يعدي راص ةبولطملا ةبترلا غلب اذاف 4 لصف )ف

 دحاو داو نم نايرجي ناوخا ةغللاو ثيدحلا لعو ظفاحلا ىمسي ثيدحلا نم

 ظفاح نالف ىلب تلق نوظفحي سيل كباحصأ ةماس يللاق (هيلامأ ىف بلع لاق )

 0020010 ااا 1 121 10 1 1 ز 12120 ز012ز0 02ة0ة2ة2ة2زةزة ةز 0ز0ز زةزةز0 زة2ةزة يا

 ااا ةماعلا ب



 ب
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 وربع تععم ىلعي نب نمجرلا دبع نب هللا دبع انئدح معن وبا انثدح ضب

 رعش ملسو هيلع هللا لص ىلا يندشننسا لاق ديرشلا نع ديرشلا نبا
 هيه هنيه لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبا ذخأف هتدشنأف تلصلا ىنأ نب ةيمأ

 ىنثدح رذنملا نب ميهاربا انثدح 4 ًاضيأ لاقو ) ةيفاق ةثام هتدشنأ ىتح

 ىبعشلا ىلا هدلو عفد ناورم نب كاملا دبع نا مالس نبو رمع ينثدح نعم
 زجو مهبولق دتشن' محللا مهمعطأو اودجنيو اودجمي رعشلا مهماع لاقف مهبدؤب

 لاو ) مالكلا موضقاني لاجرلا ةيلع مهب سلاجو مهبقر دنشن مووعتش
 لاق نمر لا دبع نب تباث ىنثدحلات بيبش نب هللادبع انربخأ ( هيلامأ يف بلع

 للاَديبعك تب | "ىلادفوأف ىناتك كءاج اذا دايز ىلا نايف ىبأ نإ ةيواطنم :نرتك

 يش هنم فرعي لف رعشلا نعهلأس ىتح هل هذفنأ الا ءىثنع هلأس اف هيلع هدفوأف
 ىردص ىف ناطيثلا مالكو هللا مالك عمجأ نأ تهرك لاق 000 كعنماش لاق

 نم ىنعنعام ارارم نيفص 3 باك رلا ىف ىلجر تعضو دقت هللاو برعأ لاقف
 لوقي ثيح ةبانطالا نبا تايبأ الا مازهنالا

 حيبرلا نُلب دملا ىذخأو 2ىلالب ىنأو نع ىل تبأ
 حيشملا لطبلا ىلع.يمادقاو ىلام مادعالا ىلع ىنطعاو

 يحيرتسن وأ يدمحم كناكم 2تشاجو تاشج الك ىلوقو
 يس نا ع وعسل يمحأو تاكلار# راع رع مفدال

 ىلاقلا لاقو ) 'يش هنم هيلع طقسي ناك اف هاورف رعشلا هّور نأ هيبأ ىلا بتكو
 نبا ىلا يبارعا ىنأ لاق ىبأ ىنربخأ لاق ىرادنالا نركب وبأ ينربخأ ( هيلامأ ىف

 لاقف سابع

 ينِب نم ريخاي لاملا ىناذخت الف ملاظ ىل خأ ىلام ىنفوخي
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 ظ كدنع نا ىنفلب دقو مع : تلق مهظافلأ ب بتكيف بارعالا عبتتي وذ لاق يعمصالا

 1 جنح للا تا اا بح او اذ ماس ا[ ايد

 ' قلطي هقلق داك ًاقاق قاتف ىنأ تلمحو تايلاوتم تانب عبس يلال دلو ىنالجعلا

 ل نع تشتسا الأ ىحلا نم حن هليزلاق مت
0 

 7 ميرك هناف هيلا عاتبلا بحأ ىنالا هوعدأ ال وجال لاق نينا قم كعك نأ

 ١ لاقو مارحلا تبيلا ىادتسلما لاما تح ألو هيدصاق دصق عيضب ال

 ىببك نلكأو ىسأر نييش  يسح تانب نم ىبسح براي
 يلص قدي اه ىنتدزو يلق تملخ قفرخأ قدر نا
 : الر

 روك ذلا ةريخ نم رك ذب روس نبا ايتيشغنطنقت الا

 روكشم هلعف نم دمحم روزنم الو دومثب سبل

 روك ذم هموق ىف هجوم
 ظ ةفع مالغ ًاشن ام نسحأ تأشنف حا ىتفضوف هلالح لج هلل ًاقئاو ىلأ 0

 ١ هللاىضق ”سناوع نكو نهجوزو ىاوخا رماب تقو لاجرلا غليم تغلب و ًامكو
 ظ ملا و رثك أو عسوأت ىئاطعأ نأ "ل هللا نب مث ىتدلاوو نرعرتس هنأ كام

 ظ .ةأرماوالجر نينامث ىربظ نم مويلا با ةيبتناو البو اريثكب الاجر تدلوو

 1 || تارا لا يووم "لل

 1 0 كلين ان لا ىش ا نع ةورع نع باش نأ نم



: 00 
 دخال كالاوو :اتاريم راص اذا 2 هت“ لام" كدع ءانغا لقؤ
 دعابالا كامر ىندالا نم بيرت 2 امضعب كبنجي كرمت مل تنأ اذا

 دعاورو ةمج قورب كبل لزن مل لهجلا كل باغي 2 اذا

 دئاق ةبنجلا ىلبتسا امك انج كرو دبلة جوع زعلا اذا

 دئالولا هيلا يعدت !نفقمحاالوا» "ف محم ًاماعط ءارتك 0: تنأ اذا

 دئاصقلاو مهرثن لاجر بابش هبشي لازب ال اراع تالجن

 ل قدشنأو

 لمجأ ”رحلاب ربصلا ناف عت

 اعزاج ءرملا ىرب نأ ىنغي ناك ولف

 ةمصم لك دنع ىزذرعتلا ناكل

 همامح ودعي سيل لكو فيكف

 جرلذم انف مايالا نكت ناف

 لوعم نامزلا بير ىلع سبلو

 لاذتلا ينغي ناك تزن

 لمجأو ىلوأ ّرحلاب ةلزانو
 لحرم هللا" قضق ابغى رمال امو

 لعفت ثداوحلاو يمعنو ىسويب
 لب سا ىف اتفو هلو ب ةللف عاطف تاكل
 لمحتف عاطتسي ال ام لمحت ةميرع ًاسوفن اهالحر نكحاو
 ل ره سانلاو ضا رعالا انل تحصن انسوفن انم ربصلا مزعب انيقو

 ىلع ناهو ىلهأ تيسنأ دقو هللاو تمقق يمع لاق نمحرلا دبع لاق ركب وبأ لاق

 نكت نه ىنب اي ىل لاق مث تمس امي ارورس شيعلا فظشو ةبرغلا لوط
 يلعملا نب دمحم 4 لاقو آل بجني مل لاماو لهالا نم هيلا بحأ بدالا ةدافتسا

 يعمصالا نع ىثايرلا نع شايروبأ انئدح صيقرتلا باتك ىف ىدزالا

 اوفرلعو ىنوفلأ ىتح اريثك مهنع بنتك أ بارعالا توي يشغأ تنك لاق
 كلذ كيث ةيفسن نانا ةأرما ىل تلاق ةرصبلا ىراذعب رام 5 انأ يدا

 تيتأف كداشرا هللا نسحأ تلق تئش ذ نا هبتك اذ ًاثسح ًايدح هدنع ناف خيشلا



 00 7 ا را ل ا تا

 نب ىسعلاق 0 لاق ا روصقملا ىف ( ىلاقلا لاقو ) اهرقتاالا ةراقث

 . يريجنلا دئاوف ىفو ) هطسو ىنعي ىءاوس مطقني ىتح ليللاب خسنأ تنكر مع
 7 يبأ نبا لفون ىلأ دنع ءالعلا نب ورمع وبأو انأ عمتجا تنك ةبعش لاق ( هطخب
 الف ةصاخ ةغللاو زعشلا نع ورمع وبأ هلأسي و ةصاخ ثيدحلا نع هلأساف برقع

 0700 هنعانأ هلأسأ ام ايش وزع وأ بتكي الوورع وأ ُهنع هلأسيام ايش بتكأ

 7 ىف ىلاقلا لاق ) ةمئالا لحر اك بئارغلاو دئاوفلا بلط ىف لحرييلو 4 لصف )ل
 | انآ نرا ثدخحم ىع تععت لاق نمحرلا دبع انزيخأ لاق ركب وبأ انثدح ( هيلامأ

 7 تنكو ةيدابلاب يلايلل نم ةليا تدهش لاق ىلا اذغأ يما تاكو هنعا نيا ادا

 ا يلع تم لع دقو تحبصأف صفا ذ |هأ نم ءاديصلا ىب نم لجر دنع الزان

 ا
 ' تقتشاو“ ةبوغلا نم .تعله ذق ىلا تلقت اوم بأ تينت قرم يلا عوجا

 اولا ةجأ# رفتغ] تنك اسنماو دع ريبك م كيلع هذه يتمدق يف دفأ مو لهأ

 ؤ ةقانب 7 هعم تيذغتف ار جرا ةدئاغلل ةيداملا ءافحو

 ”0 ريك انش سمشلا علطم انلبقأو ىنفدرأو بكر من اهلفتك او اهاحتراف ةبرربم هل

 | هبسل 00 مريع ر اع كح عبس ينل ىّتح ريسم

 - زاشأف مكتنبأ لاقف الك لاقف لوقت مأ دشنتأ لاقف ةباع ىنب نمي اة

 ' ذم ذح -ىل لاقو خبشلا خانأف هيف نحت ىذلا عضوملا نم بير ,ة ءام ىلا هديب

  قدصتو هللا كمحرب اندشنأ لاق مث د ب يلا

 ” اذ للا اه: ئأ لاقق نبب كركذيو: كنع نبعي ثايب ب بيرغلا اذه ىلع
 : قدشنأ 5

 انقل الا كيم لوماطا ادن نوؤوعار :دعاوملا كلم :م ءادوس اي لاط دقأ

 دئا> ا ل در حمو ًاودغ اننينع
 دماح كلام تيفلأ ىنغلا لضفب دج مل مئانغلا تيطعأ تنأ اذا



 سس سس ا وح يه مشال يو
 ةمركع :قب رط نم فقولا باتك ىف يرابنالا نب ركب وبأ جرخاو ةغللب مع الا
 رعشلا ناف رعشلاىف هوسقلف آر رقلا بي رغنه ءيثنع ملأس اذا لاق سابع نبا نع

 هلب زينو هللا مالك نارقلا بدالا ناويد ةبطخ 2 ( ىناراثلا لاقو ) برعلا ناويد

 ةنلع لا" لقسصالو قورذن و نونا امم مهداعمو مهشاعم ىف دابعلا لاصم هيف لصف

 علا لهأ ضعب لاقو ةغللا هذه لع ىفرحبتلاب اللا هيناعم كارداو

 ةالئطلا (ضرفك قضرف-. !١ :اتيلع_ تاحفللا الْفَمح
 تاغللا ظفحي ايلا نيد . ظمضت. "نسل

 ةديدش ةجاح ةغالا ىلا جاتحي هيقتلا ( هيلامأ يف بلع لاقو )

 ىنثدح( هيلامأ يف بلعتلاق ) هتيغب كرديامهبف ةمزالملاو بوئودلاهيلعو « لصف )ل
 لوقي ىناعلا ريثك ىلأ نب ىبحب عمسنم ىنثدح لاق ةرمضوبأ ىنثدحلاق يمازملا

 تاظفنح فيك ىعمصالل ليقو بلع لاق مسجلا ةحارب ملعلا كردي ال لاقي ناك |

 نب ديعسنب لضفلا ىنثدحو ( بلع لاق ) اوكرتو تسرد لق كباحصأ ىسنو |
 نم ردحني ءام رف هكرت ىلع مزعف هيلع ردقي الف ملعلا بلطي لجر ناك لاق لس |

 ىلع ةرخص ىف رثأ دق هتفاطل ىلع ءاملا لاقف اهيف رثأ دق ةرخص ىلع لبج سأر

 / + .٠ لاق نم راشأ اذه يلإو ( تلق ) كردأف بلطف نيلطال هللاو .امفاثك"
 ارحضي فرأ بللاطلا ةفآق ٠ بلطمنم رجضت الو بلطا

 ارتاكدق هايملا»ةرخفللا قع :لدرا كج جا لا

 اوديق( ثيدحلا يفو ) هل طبضا كاذف هعمسيو هاربام لك بتكيلو « لصف )

 شفخالا ناملس نب ىلع نسحلا وبأ انثدح ( هيلامأ يف ىلاقلا لاقو ) ةباتكلاب علا
 ايتكلش رحلا نج ططامأ نم تدشنأ لاق محلا يبأ نع ديزي نب دم انثدح ٍإ

 تنك( هرداون ىف ىنارعالا نبا لاقو ) ريخلاب ءايجل كنا يل لاق مث هعارذ ىلع

 الو اهبتقا الا ةباق يدنع كرئام لاقف هتبتك الا 'يشب ملكتي ل ىلبقعلا تيتأ اذا

 ( ىن رهزلا ) ١١



 ك1

  ىقتولع (اولاقو) هب سانلا ا 2 هو لرش رج نيعلا تكس ناف سانا

 وهلا نمتوطو تافغىملا اذك نع تيملو ءالع مراكملا ىف تيلعو اولع لبجلا

 3 000 لجرا ندب و هتضغبا لجرلا تيلقو محللا تواقو وح أ

 ١ لعب | نجلا وأ ءاسنلا قشع هلتق ناف لحرلا لتقو اهنفنك امتءزوو اهتطع ةقانلا

 ةهج ىلع هتاقن هتيم و حالصالا ةهج ىلع هتلقن ثيدحلا تيتو لتتقا الا هيف
 '0رثك | اذاردقلا تحلماو,لريزو,هلترضهترزاؤوهقواءاانالفا ترزت]و قاسفالا

 '0017 .اناجاو امام ترخأ نئلا ةتاخو ردقت اهيف تيقلأ دانا, تلبي لكلام

 اولادي الد ليق اهجرخيل اهيذج اذاف قتس ءاملا ىف أهاقلأ هولد ىلدأو ةأح اف:

 " زواج ءيشلا ىف طرفأو لصنلا هيلع تكر هتلصنو هلصن تعزن حممرلا تلصنأو
 | ىنذالا اهتم تجرخأ اهنيدقو يذالااهبف تيقلأنبملا تيذقأو رصق طتفو دخلا
 ا لجرلا تفضأو اهقوفراصةداسولا قوف ”لعاو اهنع مفترا ةداسولا نع ”لعاو

 7 لدع طسقأو راج طسقو ارش دعوأو اريخ دعوو هيلع تلزن هتفضو هنلزنا

 | تدجنوو ًادجو نزحلا ىف تدجوو ةدجوم بضغلا ىف تدجو 4 اولاقو#

 تبجوو ابيجو بلقلا بجوو ادوجوو انادجو ءىبثلا تدجوو ادجو ىنغلا

 . ةغللا ىف قورقلا بابو ةبجو طئاحلا بحوو ةبج عيبلا بجوو ابوجو سمشلا
 ةنم ةانبن, هاندروأ ئدذلا اذهو هلر دكا ال

 ا ( يوغالا بذدآ ةفرعم نوعب رالاو يداحلا عونلا إل

 تاينلاب لامعالا سو هيلع هللا ىلص هلوتل ةينلا حيحصتو صالخالا همزلي ام لوأ

 . اورظناف نيد علا اذهنا لسوديلع هللا يلص هلوقل تاقثلا نع ذخالا يف ىرحتلا مث

 تايافكلا ضورف نم هنال نيدلا نم ةغللا لع نإ هلال مند نوذخأت نمع

 . باتك ىف يرابنالا نب ركب وبأ جرخأ ةنسلاو نآرقلا ظافلأ ىناعم فرعت هبو
 .نآرقلا“ئرقي اللاق هنع هلل يضر باطخللا نب رمع نع هدنسب ءادتالاو فقولا



 .)١اول(
 ١ امس سس م سيصمل د دام مان د مام م صاخصسصس7ل د م مام ان اسم مم مام اسم صصص ممم مس معسل د اهتاسع حاسس سل سس

 لاكترالا ةلحرلاو ةرغسلا ةلحرلاو حيرلا اهبف قرختي ىلا ةالفلا ةحورملو اهبحورتي
 برحلا ىف ةلودلاو مهني موقلا هلوادتي لاما ىف ةلودلا 4( ىنامكلا لاقو ١

 انآ («نينون لاخ) ءاوسبارشبلو لاملا و ةعيعج نانوكي (يع قف يسيع لاقو )

 ءانالا ىفو ةدحاو ةفرغ تفرغ (سنوب لاقو ) امهسب ام قرف ىردأ ام هللاوف نأ

 وطخ توطخ(ءارقلا لاقو ) ةوسحلاو ةوسحلا يفلاق كالذكو امهندي قرفف ةفرغ
 نسلا ةئيدحلا ةلئطلاو ةمعانلا ءاسنلا نم ةلفطلاو نيمدقلا نيب ام ةوطخلاو متفلاب

 هنال دئاصلا ةفكو نازيملا ةفك وحن ةفك وهف رادتسا ام( ىعمصالا لاقو )

 دجلاو ظحلا دجلاو لمرلا ةفكو بوثلا ةفكوحن ةفكو هف لاطتساامو هريدي
 .برغلاو مالكلا ىف أطخلا نحللاو ةنطفلا ءاملا حتمي نحللاو ةغلابملاو داهتجالا

 لبالا ةعامج برسلاو ضوحلاو رئبلا نيب كيلا ءاملا برغلاو ةميظعلا ولدلا

 ناوهلا نوهلاو كلملا قرلاو هيف بتكي ام قرلاو ءابظلاو ءاسنلا ةعامج برسلاو
 (اولقو) مركلا ري1اورشلا دض ريخناو سفنلا عورلاو عزفلا عورلاو قفرلا نوهلاو
 .توطبمو نطبلا ميظع ناك اذا نيطب و نطبلا صيمح ناك اذا نطبم لجر

 ةرثك نم هنطب مخض اذا ناطبمو ًاموهنم ناك اذا نطب و نطبلا ليلع ناك اذا
 ديدشر دصمو هربظ ىكتشا اذا ربظو رهظلاذيدش ناك اذا ربظم لجرو لك أ ام

 ىرع لجر وهم بهذ ضيخحنو محللا زيثك ضو ءردص تشن رودس 1

 سانلا همعطي ماتو رجاتب سيلو ريثك رمت هدنع رمتمو هعببي راو رملا لك أ بحي
 امهمعطب محال محاشو امهعيدي مالح ماحشو محشلاو محللا لك أ ىعتشب 5

 يكشب ةبفعو ءاضعلا لكل هضاع ريمي و همسج ىلع ارثك محل محشو سانلا
 تدرأ اذا :نيبنأوت ةم'للك قلت نأ اهتقاع نم مات اتم ةأسماو هاضعلا لك أ نم

 ثن'ومو ثانئمو رك ذمو راكذم كلذكو من 5 تاق نطب ىف نينثا تعضو اهما

 ًازهم ةأزهوج لعافلل وهف فصو وهو ةلعف ىلع فرح لكو ( اولاق ) قمتو قامو



 000 اي ع فس ل د ع اال م
 7" ءارلا حتتب قرحلاو هريغو بوثلا يفرانلا رثأ ءارلا ع قرعلاو ترك

 7 اذا هبقع ىف تئجو ىضقنيام دعب تنج اذا رهشلا بقع ىف تئجو اهسفن رانلا
 | ردنا احا رطل يجو رصلاب حرتلاوأ يقي. ةنع تبكي دقو كح
 تنكس ام نكسلاو رادلا لهأ نكسلاو جاجوعالا ملضلاو ليملا علضلاو اهسفن

 لكلا يعرلاو تيعر ردصم ىعرلاو حوبذملا حيذلاو تحبذ ردصم حيذلاو هيلا
 ” لمصنلا مسقلاو تدفع ربع مسقلاو قيقدلا نحطلاو تنحط ردصم نحطلاو

 < رك ذلا عمسلاو تعمس ردصم عمسلاو بيصنلا يقسلاو تيقس ردصم ىتسلاو

 7 لسفلاو هتلسغردصم لسفلاو رك ذلا تيصلاو ناسنالا توص توصلا هنم وحنو

 - ردصمقبسلاو هب لسفي ىذلا ءاما مضلاب لسفلاو سأرلا هب لسغ ام.لكو ”ىمطخلا
  ركبلا بناوج نم مدهنا ام مدهلاو تمده ردصم مدهلاو رطخلا قبسلاو تقبس

 '  قنعلا رصق صقولاو قنعلا قد صقولاو قلخلا ةىثلا مدلاو اهبف طقسف

 ”0 لاو تلك و دست سكسلاو كانت يذلا [سلاو تلِس ؤدصم للغسلاو

 لازما رمخلاو ريسلا دقلاو ريسلا تددق ردصم دقلاو سكت ىذلا لاجرلا نم

 . ماعطلا ميطلاو هكلهأف ناسنالا لاتغا ام لوغلاو دعبلا لوغلاو عقنلا دض رضلاو

 ا كين :شافحلا ربما :قوذلا ةيطوك ام ًاضيأ معطلاو ة ةوهشلا معطلاو
 | قرولاو دادحلا قز ريكتلاو نيطأ نم ىبملا دادحلا روكروكتلاو نايدها رجحلاو

 ' جوعلاوضرالاو نيدلا ىف جوعلاو لبالاو معلا نم لاملا قرولاو مماردلا نم للأمل

  دض لذلاو هوحو طئاحلاو ةبشحللا لثم اًئاَق ناكو ءاوتسالا فااخ امم هريغ ىف

 ' طقافةرجشلارم نم طقسام طقللاو تطقل ردصم طقللاو زعلا دض لذلاوةب وعصلا

 "تطبخ ردصم طيخعاو هغقنتءىثلا نم طقسام ضقنلاو تضقن ردصم ضقنلاو

 . لك الاورعشلا باهذ طرملاوفتنلا طرملاو هطبخ ىذلا ءىثلا نع طقسام طبخماو

 يتلاةحورملاوةسايكلا قذعلاو اهسفن ةلخنلا قذعلاو لوك ألا لكألاو تلك ار دصم



 عم ورك و ره اجلا: ىذا لك أ مضقلا ( هيوتسد نبال حيصنلا حرش

 عيمجب بطلا 3 ا مضخاو زوللاو زوجلاو ركسلاو ريعشلاو ربلاك سارضالا

 وأ ةوالح هيف ثدح بارشو ماعط لك ءالعلا ضمب لاق 4 هيفو آل سارضالا
 شيع وأ رهد نم ناك ام لكو "رع 'رم دقو واحب الح دق هيف لاقي هناف ةرارم

 ىلامأ ىفو )ل رع رمأو لحب ىلحأ هيف لاقي هناف هل رعط الو نيليو دتشي رمأ وأ
 4« ىجاجزلا ىلامأ ىفو 9 ىنغتسا اذا برتأو رقتفا اذا لجرلا برت لاقي 4 ىلاقلا

 نوكي الف ماللا نيكستب فلخلا امأفرشلاو ريخلا يف لمعتسي ماللا حتنب فاللا

 وأ نطب ىف ناك ام لما 4 تيكسلا نبال قطنملا حالصا يفو إ) مذلا ىفالا

 4 هبيذهنىف يزيربتلالاق آل سأر وأ رهظ ىلع تامح ام لملاو ةرجش سأر ىلع

 سيل باتك ىفو ال لمح لصفنم لكو لمح لصتم لك لاقي نأب اذه طبضيو
 ( حاحصلا يفو ) تاع ماهبلا نمو ايلا سانلا نم مأ عمج ( هيولاخ نبال

 مخضلا وهو 4 لاق ال محشلا ةرثك ةراثولاو محلا هتك ةجانولا كيرلا

 دنع حمو ىبرلا يف أطللا دنع لاقت ةلك حرب 4 هيفو )ل ًاعيمج نيفرملا ىف
 ىنعملاو ظفللا ف نابراقتي «نافرحلابابإل (ةبيتق نبال ب اتكلابدأ يفو) ةباصالا
 كك بلا ملفع ( اولق ) رخآلا مضوم امهدحأ سانلا عضو ابرف ناسبتليو

 ضرع وءاكرنألا ءاكملاو ةقشلللا هركلالو ةقشملادهللاو ةقاظطلا نيلبارم

 هيحاون هضب رو هطسو ”يشلا ضب رو هلوط فالخ هضرعو هيحاون يدحا*ىثلا
 ةقلخ ناك ام ءايلا حتفب ليملاو اليم قحلا نع لاموحت العف ناكام نوكسلاب ليملاو

 نبفلاو عيبلاو ءارشلايف ءابلا نوكسب نبفلاو ليم ةرجشلا ىفو ليم هقنع ىف لاقي
 سكلاب لجخلاو ةرجش لكو يثنأ لك لمح ءاحلا حتفب لماو ىأرلا ىف ءابلا حتنب

 نسلا ىف هلثم ناك اذا فاقلا حتت نالف نرق نالفو ناسنالا رهظ ىلع ناك ام

 هلدعو هلثم نيعلا حتنب 'يشلا لدعو ةدشلا ىف هلثم ناك اذا فاقلا رسكب هنرقو
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 0 لي يبأ نب فوع ع نين رملا زوما ا ودع تقف نيسلا حتنب

 جت , اذا ليسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاق لاق بلاط ىلأ نب ىلع نع نسحلا
 نومأملا ناكو 4« لاق 9 روع نم داذنم اف ناك 6 اهنيدل ةأرملا لخلل

 لاق نحل انه داذسلا نال تلقاذادش ثلق تكل اقف :ًاسلاجا ىوتساف تكتم
 اف 4 لاق ١ هظنل نينمؤملا ريمأ عبتف اال ناكو يشع نمل اهنا تلق ىننحلتو

 ركسااب دادسلاو ليبسلاو نيدلا ىف دصقلا مفلاب دادسلا تلق امهنبب قرفلا

 داق كلذ برعلا فرعت وأ لاق ل دادس: وهف نش هبا تددس ام لكو ةغلللا

 لوقي يجرعلا اذه معن

 رغن 00 2 0 اوعاضأ يف ىأ 0

 محا ىنا تاق الام ا اسر لاق 5 اناا ورع ىل ةضيرأ
 ند اذا لو تك لاق مث بتكيام ىردأ ال انأو ساطرقلا ذخأف 4 لاق ١)

 هنطتلق نيطلا نف لاق برتم تلق اذاموهف لاقدب رتأ تلق باتكلا برتت نأ

 هنطو هب رثا مالغاي لاق مث ىلوالا نم نسحأ هذه لاقف نيطم تلق اذام وهف لاق

 0” اف جب لاق له نب لضفلا ىلا همم ا ا

 و مهرد فلأ نيسمخب كل أ دق قام زال ”ريقأ "نأ يعن ا إك تاكللا

 مد بباب وج جس رج يجول نضج يع ا

 1 ناو الك تاقق نينمملا ريمأ تنحلأ لاقف هبذك أ لو هيزيحأو ف نيا لاك

ةأدهرو ءاهقعلا ظافلأ عبت دقو هلظفأ نانم ما ةزيمأ عبتق ةناحل ناكو 2
 

 فرك 6 فلأ 00 تذخأ مرد قفل نينالث لضفلا 2 7 7 هيل

 1 0 هنا الا ةضمضلا لثم ا فوو ١ ةضبقلا نود ةصبقلاو

 قوزلةضبقلاو ةصبقلا نيب ام قرب هيبشامهنيي ام قرفوهلك منلاب ةضمضملاو ناسللا



 ») دولا 1 0
 نوكسلاب 1 0 لوالا ريغ مالكلارخآ ناك اذ اذاو كي رحتلاب ا

 كلي انريغناك !ذاو هنيس كرك هيلا فيضأ ام ضعب طسوناك اذا ( مهضعب لاقو )

 موقلا طسوو اهضعب هنال كرحب رادلاو سأرلا طسوف هنيس كرعح الو نكست هيلا
 نودرضقلاو مثلا عيمج عيمج لك الامضحلا 4« ىزبربتلل بيذبتلا فو مهريغهنال نكسي

 ةكعبل ع نبا ىلع يبارعا مدق لاق ةفرط يبأنبا ىنربخأ 4 ىعمصالا لاق ل كلذ

 ( يرابن الاةمالسل 007 مضخم دالبب تسدإو مم ةمدالب هذهنالاقف

 هلاعو سلجا ًادجاس وأ اهئان ناك نملو دمقا اًئاق ناك نمل لاقي هنا ليلخلا ركذ

 هل جرب بيصأ نمل لبق اذهلو لفس ىلا واع نم لاقتنالا وه دوعقلا نأب مهضعب
 اهعانترال اسلج دج تيس هنمو ولع ىلا لفس نم لاقالا وه سولجلا ناو دعقم
 ىنلا ةنيدم ىلا بسنلا « ىراينالل تاماقملا حرش ىفو آل سلاج اهاتأ نمل ليقو

 (ياده ىربم د ىلاو ىنيدم روصنملا ةنيدم ىلاو ىندم سو هيلع هّنلا 0

 08 هب غايتي ام رسكلاب دادسلاو نيدلا يف رصقلا حتتلاب دادسلا 4 هيفو )ل

 نبمساقلا دمم وبأ مامالا لاقو آل رسسكلاب دادس وهف اللخ هب تددس ءيش لكو

 ىضاقلا نع ىرتسلا ىلعوبأ انربخأ 4 تاماقملا بحاص ىرب رحلا ىرصبلا يلع

 اعوخالا ىلا ديكس ني نيل د بأ نع دمم نب زب زعلا دبع مساقلا ىنأ

 نب رضنلا ىنثدح يزاوهالا حصأ نب دمم نع دعاص نب معازإ نع هيبأ نع

 صيق "ىلعو ةليل تاذ تلخدف هرمس ىف نومأملا يلع لخدأ تنك لاق ليم
 هذه ىف نينمأوملا ريمأ ىلع لخدت ىتح فشقتلا اذه ام رضن اي لاقق عوقرم
 ناقلخلا هذبم دتريتافذي دشو سمر حو فيعض ختيش انأ نينموملا ريمأ اب تلق ناقلخلا

 لاقف ءاسنلا ركذ وه ىرجأف مدل و انجل مث فشق كيكلو ل8

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لق سابع نبا نع يبن نع داكيورت حا

 هدروأف زوع نم دادس اهيف ناك ابلامجو اهنيدل ةأرملا لجرلا جوزت اذا ملسو هيلع



 7-0 ري ا ااا ا

 0 ا _

 ْ م كيلع ةنيلخ هللا نك ىأ كلغ هللا لح هنن صضيعتسي النير كلر

 . جوع اهريغو اصعلا فو جوعرمالاو نيدلا ىفلاقي ( بلع حيصف ىفو ) كباصم
  جوعىرب امفو رسكلاب جوع ىرب الام لك يف لاقي هحرشف ( هيولاخ نبالاق )
 -. هترك ذام يلع ءاملعلا عمجأ دق لئاقلاق ناف 4 لاق إظ اصعلاو ةرجشلا لثم حتنلاب

 | باوجلاف نيملا جنت لف ىربر ام ضراالاو ( اجوعاهيف ىرث ال) يلاعت هلوق هجو ا
 - جوعلاو هب طاحب و ىرب امف جوعلا نا لوقي ابلعت معم هنا انربخأ مساقلانب دممنأ

 نبالحالصالا ىفو إل هفرعاف ادج نسج اذهو هب طاح ال امم ضرالاو نيدلا يف
 ' تاغلاو مالكلا ىف طلغلا 0 تاغ دقو همالك يف طلغ دق لاَ 4« تكلا

 1 مدقملا 'ئىث لك ىف لاقي 4 ميصقلا حش ىف هيولاخ نبا لاقو آل باسحلا ىف

 داكت ال 4 يقوزرملا لاقو ف ريخام عمجلاو رخؤم لاقي هناف نيعلا يفالا رخئوملاو
 ظ لادلا رسكب مدقم ك كاذك ميسو بكي نخ رمالا نينلا ف لتستسا هدرا

 7 كح 4 قوزرالل حبصنلا حش يفو آل ينابملا صيصخم ىف مهمداع ىلع اهنيفخو
 ظ ليقو مادق ىلا ةراشالاب صنخت تأموأو فلخ ىلا ةراشالب صتختتأب وانا مهضعب
 فلخ ىلا تناك اذا اهب صتخي ءاببالاو تناك هجو ىأ ىلع ةراشالا يه ع ءاعالا

 ْ لوقي مهضعب تمعسو 4 لاق )ف هانعم براقتل هظنل براقتام باب نماذهو 4لاقإل
 ْ 53 مضلاب رك ذل ًاضيأ 4 هيفو آل لادب الا باب نم نوكيف دحاو ءاجالاو ءابيالا

 0 ناسألاب الا نوكك ال 5 اذملاو.بلقلاب ريك ذتلاو :ناسللاب نوكي نسكلاب و بلقلاب
 لوق يور دقو هسنج نموهو هنم ابح رغصأ لقلقلاو فورعم لفافلا 4 ًاضيأ هيفوإل
 «ىشلا مسا نوكسلابطسو ( ًاضيأ هيفو ) فاقلاوءاثلاب لفلق بح هناكس بلا ”ىرما
 ا ا لامك رحتلابطسووهبن اوج هب طيحلا نعك غني ىذلا
 الار طسوو هطسوو 4 نعكفني نهدلا نال نهد هر طس و لركت هئن أوج هن

 لوالاوهمالكلا رخخآ ناك اذا اولاق ارو سأرلا نع كفنيال بلصلان ال بلص



 . هلفد

 اهدقع و ردنا تليف, لورا للف )زد انهي نك نشاماف

 برألا يف مدقي مدق لجر لاقي ( ىلارعالا نبا رداون ىفو ) اهلل اهتطشنأو
 ةياالا هذه يف أرقي ورمع وبأ ناك( يديزيلا رداون ىفو ) ءاطعلا ىف مدقتي مقو
 وهفءانأ, فرغ ناك امو ةفرغ وهف ديلاب ناك ٠١ لوقي و (هديب ةفرغ فرتغا نمالا)

 باذعلا ىف زوجي الو فلأ ريغب و فاأب انرطم أوانرطم ريفا ىف لاقي و( لاق ) ةفرغ
 نبللا ىلا ةممع هذخأت ىذلا نامعلا(ىنايشلا ورع ىلأ رداوأ يفو)فلأب اورطمأالا

 ةمالسل تاماقملا حرشيفو ) ىميغ ةأرملاو مي ماغ ناشطعلا ةمجعم نيفلاب نامغلاو

 سسحتلاو كريغل سدحتلاو رشلا يف سسجتلاو ريخلا ىف سسحتلا ( يرانالا

 سسحتلاو ريخلا رس بحاص سومانلاو ٌيشلا رس بحاص سوساجلاو كسفنل
 نوكت ال حتتلاب ةجرفلا ( هيفو ) عامسالا سسحتلاو تاروعلا نع ثحبلا ًاضيأ
 ملا يلع ناك ام ماثللا ( هيفو ) طلاخلاو فصلا ىف مفلابو ديدشلا ىمالا يف الا

 ليللا ناو! نيكم فيفختلاب جالدالا ( هيفو ( فنالا فرط ىلع ناك ام ماغللاو

 « حبصفلا حرش ىف هيوتسرد نبا لاقو آلليللا رنا ريس ديدشتلاب جالدالاو
 رخآ ريس ديدشتاب جالذالا نأو هلك( ليلا ريس ًامنخ جالدالا نأ ليلخلا معز

 برحلا تقوىف ناك نم ىرسالا ديز وبأ لاق  ساحنلا رفمج وبا لاقو ف ليلا
 ا'واج نيذلا ىرسالا (ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو)ىدبالا ىف ناك نم ىراسالاو

 هطخب ىدريجنلا دئاوفيفو نجسلاو قاثولا ىف اءواج نيذلا ىراسالاو نبرسأتسم
 ٌرمشأ "لجو سأرلا رعش ليوظ ناك اذا ىنارغش:لجر لاقي 4 ئمضالا لق )ل

 ةتدت ب رض .* وكلك ءالاقلا نو زغاؤأ: لاق (اهفو) نديلا فش كيتك ا ناك كج

 غدلي وهف هيفب كلذ لعفي *ىث لكو امههبشأ امو روبنزلاو برقعلا لثم عسلي وهف
 لجرال لاقي ىزبربتلا بيذهنو ديرد نبال « ةرهجلا يفو ف اببتكأ اهو ةلللك

 ةوبأ كله اذاو كيلع هللا فلخأ هنم ضاعتسي ءىث هلسهذ وأ نبا هل تام اذا
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 ستستخ بساسسسسم اه ل تاياسام همام نم مام ب ام امام امام ع ا ا ل ا ا ل صصص صصس٠سس٠٠سمل همام د ها مدام هم همس اساسا

 اذكار لكم لقا ىف هيفا 6 اق قرم مف ضقاو

 4« قورفلا نم ةلمج ركذ )ل :
 مهنم ةعامج اذه ىف فاأ دقو هب طاح داكي ال كلذ نال اهئانينسا ىلا دصقأ لو

 نع ىبحي نب دمحأ انثدح لاق زرطملا رمع ىلأ يلع تأرق ( هيلامأ يف ىلاقلا لاق )
 ويش ضع ب لاق بسحلا ىف ثرالاو ثاريملا يف ثرولا لاق ىنارعالا نبا

” 

 00 كا ن6 دلو ليلا لزأ ىف مك اما يدسلا الق ةديع ىأ نغ

 لاحرالالحرلا ورع ولا لاك (يزيربتلاب يدهم فو ) تيدناذا ضرالا كد

 7 نيبقرفلا لبلخلا لاق ( لمجملا يفو) يتاحر من لوقت هدب رب ىذلا هحولا ةلحرلاو

 20) نوكيال ضحلاو 'ىثش لكو قوسلاو 00 ىف نوكي ثحلا نأ ضحلاو ثحلا

 - اذهو هنع ىحجلا مالس نب دمحم ةياور سنويا (رداونلا ىفو ) قوس الو ريس ىف

 نبا نيدلا جات خيشلا طخب هنمىقتتم ىلع تفقو ىنأ الا هيلع نقأ مل باتكلا

 ىلاعت هلوق ىف سنوب لاق دوجولا ليلق ةدئانلا ريغك باتكهنالاقو ىوحنلا موتكم

 (لاقو) ديلا فقفرملاو رمالا ىف قفرملا راتخأ ىذلا(اقفرم كم نس ك1 7

 ناتي رع ناهرلاو نهرلا ءالعلا نب ورمعوبأ لاق (ةضوبقم نهرف ) ىلاعت هلوق يف
 ىجاجإلا مساق ولا لاكو ) رثك 1 لثللا يف ناهزلاو ركل ١ نهرا ىف عرار

 ريدتسم لك لاق ءارفلا نع ةماس نع بلعث انربخألاق هيوطفن انربخأ ( هيلامأ يف

 هدضو هلثم 'ئىش لك دن دن ( يار ءالا ا فو ) ةفك ليطتسم لكو ةغك

 فطولادض وه لاقف فطغلا نع متاحا ابأ تن هم ,هحا ىف ديرد نبا لاقو)هفالخ

 كلا نيلاق ( حاجا لاقو) هترتك فطَرلاو نييحاطتا رش هلق فاطتلاو

 لاقو) هيف خفني يذلا قزلا ريكلاو نيط نم ىنبملا ر كلا لوقىنايشلا ورمعانأ تعم

 او راثخأو مزبللا زوجي وماللابصن عردلا ةقاح ىف راتخأ (فنصملا بي رغلا ىفديبع وأ

 الاسراهلسرأ اذا ىهجو ىلع ءاملاتننس لاقي و(لاق) تضنلا زو ومزججا موقلا ةقلح

 2 010ا00001011000111را هية” تفس يطل اب
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 ننوووب كاغ "ب <” 1- و 7. ىو 5

 عرسأ بلظحو فرضخو فرشأ لظأو بك ارت ءىشلا لأظعاو ديلا تظسمو
 ناظا ىف ( داضلا امهتكراشو ) ردقلا تظغظغو تجاه ةبلكلا تراظتساو

 (١7( مهضعب لاقو ) ارظب همد بهذو ىظنلجاو

 ظائلالا هلضت اليكل د اضلاو ءاظلا نعىلئاسلا اهمأ
 ظاقيتساهل'يرما عامسا امسمساذ كينغ تا اظلا ظفح نا

 ظاحللاو يبظلاو ملفلاو مالسظالاو ملاظملاو ايل

 طظاوشلاو ىظالاو لظلاو مظيثلاو يبظلاو مدل اظعلاو

 ظامللاو اظلاو ظيقلاو ظي رفقتلاو خلا ظفالاو ىنظنلاو
 ظاقنالاو ,نورطاتلاو . ظحلا - اطاو رئللاو رباطعتلاو اطخلاو

 ظاظشلاواظشل اورهظااو بوب_دظلاو لظعلاو فلظااو ىلضشنلاو

 ظافحالاو نوظفاحلاو روظ ناو رفظملاو ريفاظالاو

 ظاتعملاو نوفظاكلاو.:ةن اا. ةنظملاو تاربملاو

 هام تلال وى زاطت الاوت ةي طك و لف ولك الخال

 ظالغالاو ظنلاو ريهظو -- عااظو فيظوو

 ظاعولاو عيظفلا مث ىها للا فاظلاو فرظلاو فيظنو

 ظاشوالاو ناظراقلاو لظبلحلاو ظملاو نعلظلاو ظاكعو

 ظاوجلاو ”ىرظعملاو ظه ايلاف ظشلاو نارظلا بارظو
 ظاعرالاو نايظلا مث بظفطعءلاو بظانحلاو نيبارظلاو

 ظاعنملاوناوظنعلاو باغ بظلاو باظلاو ظادلاو ىظانشلاو

 ظامنالاو دعب رظبلاو لسظعلاو لظاعتلاو ريظاتعلاو
 ظافحلا كراث 1 وفقتل اه فظنذحاف رداونلا ىوس يذه يه

 هاةبلك ةملك اهزشلفت كانهو ةينللا < + .ةماقملا قف يررركلأ وه 1(1)



 ١ ةيساحم وأ ةفو أدوا هر وأ ىىقو مهنم ىف ءاق وأ درط وأ :ىبببل وأو هنمعو ء 1

 صقت وأعلط وأ ةفلأ وأ فتلم رجش ريفا ؛ ءاب هنيعو نيغ هواف الو بظع وأ عنم وأ

 هب غوبدم وأ غيدوأ فرشا وأ املع ءار وأ رم وأ ادلع لتعم هنيعو فاق ها او

 ا ب ف هع الك ( ضر ,ءاطلا نيضبو) ةعتما لبا نيك

 0 لتعم وأ ءاه هنيعو ءاب هذواف الو نيعوأ ٠ ءاتيوأ ءاحيحوانو بو يع ا

 فعضملو نبع اهملب ءار هءواف الو ِظظ وأ لذوأ لوا لك ءاماوأ عامج و . محرل

 ركهلاع وأ مرو وألخ امد ءاف وأ ينو عاذأو غداو ضم ريغل ميم هاف
 3 فاحل 1 قازلا 7 ةييغل نبغ هءواذ فعضملو 0 0 دك 2

 برظفملاو فرظختلا يف ( ًاضيأ ءاظلا نيعنتو ) بيصن وأ تخبا حاملا وأ ا
 داما ظاللو فلا باظلاو ةب رظلعاو  ظومرظتلاو ةظايبرظلاو ةناغب رظلاو

 ةجاظو ةليبق ةظاحوو قلما ءىبسلا رجظلاو رادهملا بظلاو حيبقلا دظلاو هن اريج

 مهظو م غمص اظعو حدو 1 ةمهم ةمظوو ةنامر ةظمو ةفيحص ةراظوةعساو ةئعط

 رصع ظمحو علق ظنو التما ظبحو راس ظب رو نمس رظوو ةأرملا ينم اظفو قلخ

 ضاضمو نامزلاو برحلا ضع ىف ( داضلاو ءاظلا كرتشنو ) يخرتسا ظخو

 سوقلا مظعو للا ضيبو حداملا ظرلقو رولا ظب و سفنلا ضيفو ماصخلا

 جاضناو دعاصلا ةظعظعو خفلا بظحو لخنلا لظحو ناريفلا لضعو ىرذلاو

 اهدلج فرضخو فرضتمللاو روفولا ىنعي ظارلو ضضحلاو رفاضتلاو لبنسلا

 "لأضعاو دشوأ الم برضخو ىرج ىرظو ىنيداك ءىثلا فظو بضغ مضأو
 (ءاظلا ءاطلا تكراشو) هكنما همأ عرض ليصفلا فضنو هرجش رثك ناكملا

 ظقولاو رب رظبلاو نيظلاو ةوأظنحلاو ىظنبحلاو ظعان ىنبو خمظلاو روظانلا ىف

 ةنيغسلا ظفاجو هب رك هظنخو هقحي ظلاو اظيم لمتحب الو هتبقر فوظب ذخأو
 نطبلا ىرورظاو مدلا فلظو ةيحلا هتطشنو سافلا ظشوو ةب ادلا مئاوق فظوو



0002 

 نيا فرحوأ ةزممه اهدعب ميم لبق وأ ةعرس وأ دقف وأ لخادت ريغل ءار اهدعب ءاف

 توكس وأ لتخ وأ قارحا وأ ةزئج ريغل نيل فرح اهدعب ءاب لبق وأ ميض ريخأ

 اهدعب نون لبق وأ ءاب وأ ميم وأ ءاف وأ ءار اهدعب ةزمه لبق وأ ءاجر فالخا وأ

 ىفال نيم الوأ نبقي وأ نابسح وأ مه مهفم ف نينون ةلاصا لبق وأ ميم وأ ءا
 ناكم مهنم ىف نبءار وأ لع وأ دشر مدعوأ ةييغ وأ امذ مهنم الو املع للضم

 يف لوالا لثم امهنيب نيتزمه وأ كاسما وأ عبنت مهنم ىف نءافوأ هدر كسول

 نيلصفنم نبءاب وأ قمح وأت بن مهنم يف ةلع فرح لبق وأ توص وأ ةاك احم مهفم

 سبل وأن يل وأ ضع مهفم ىلتعم اهدعبءار لبق وأ نعس ريغ مهغم يف لوالا لثع

 وأ نيعم لجر وانتن وا ون وا ةدح وأ ةبالص مهم ىف ءاب اهدعب وأ دومج وأ

 مهفم ىف ءار اهدعب واو لبق وأ درط مهفم ىف ءاف اهدعب واو وأ ةزمه لبق وأ تبن
 انيع اهنوكب و طعطعءانب نماضع مهذي ال امل( ًاضيأ ءاظلا نيعتتو ) فعض وأ رض
 لا رقم مهفم ريغو موضيعو موضع ريغ ىف ميم همالو نيع هاواف ام

 ءاح هاف الو ظلغ وأ رب ريغا ميس همالو نون هاواف الو برع وأ درط وأ لبج

 قلخ ءوسوأ ءالتبا وأ باهذ وأ دشلاب وأ هب بوعلمو بعلو دع ريغأ مال همالو
 لتعم همالو ءابهواف املو ةزمه ريغ نملدبم ريغ لتعم همالو ءام وأةءاخ واقل

 ريغ ءار همالو ءاح هكواف املو ملط ونيس زبغ نك هزل امو ةماقا ريغل

 00 درو عطق ريغل ءاب همالو نيعو أ واو هؤواف الو مجنو نصحو ةعرسو دوهش
 وأ عنمو ةعقب ريثل ءار همالو نيع هذراف الو ثدح ريغا نيع هرخآو ءاف هلوأ انو

 هنون هافالو ريسو فقو ريغل ءاف همالو واو هذواف انو 1ئموأ مأوأ ة ةرشخ لتعم

 ءار همالو نون هواف امو ءار همالو ءاب هذواف الو ةرفس وأ ذخأ وأ ةواقنل ءاف همالو

 تبن وأ نسح وأ صواخ وأ بهذ مهتم ريغو نيماع رضنلاو رضنلا ريغ يف
 هؤواف انو مهسعازن ال نبع هنيعو ميم هكواف امل امال اهنوكب ( ًاضيأ ءاظلانيعتتو )



 هتيفقو هءارو تْنَج توفقو 2 ةيدغ ىه لق تمعن ام اذا اودع

 هتيركلثم رهلا تورك امهب لق تيدعديدشلاودعلا تودعو
 هيديملو هقدتك قصار . ارتثنزز هكيراضتو الوص
 هيو هير جيدي داود .اهينماكاذك قا تقي

 هتبرعو هتورع تبلط اذاو 2 هتيلجت يقم لق ىتسطتوقمو

 هتب ربت وربدق يدوعو نطو 2 نعتدعب نيحت يأن لثمتوأتو

 هتيذغو هتوذغ يصلا اذكو >> مهثيدحر شن تيثن لثمتوثنو

 هتيدبأ ام رداف قمو وقم اذكهو مالكحلا ىنلوونا
 هدم زك لوك أما هيوجو .. اعمد وهني وول هت تيه ىع

  ءاظلاوداضلا نيب قرثلا كذ )ل
 حاتتفاب كءاظلانيعتت )داضلاو ءاظلا ةفرعم ىف داضتعالا باتك ىف كلام نبا لاق
 دعب وأ هبلق كلم هضم الا اهيلت ال نيش عم م اهنوكب و اهعم ءاح ال لادب هيف يه ام

 صاصلو اصاو حض عشا الا مي م أعم 000 ةمزال مال

 اهيلت ال ميج دعب وأ موزل الو مذ ريغل ءارب لصتت 1 فاكدعب وأ ةلالدلا ىف ربم

 ٠ ًادجسم ىكوجو رق اضمجو الوك أ امضج الا نمس ريغا ءاي الو ءاه الو ءار

 . نيع نيباهطسوتب ( ًاضيأنيعتتو) هيلع لمح لاتقلا يف هيلع ضجو ًاداج ًادضجو
 0 دج ىأ رست ضف ريع ىل اهينع اهرخات وأ اميبلع ايمو لأ ةنرجلا

 وأ ةاقحلس ريغل ءار اهدعبءاه لبق وأ ريس ريخل ميم وأ ءاف اهدعب م الاقلاع
 لق وأ ربخ هركوأ عضوم وأ رجش ريفا ءاف اهدعب ءار لبق وأ كيج لعأ وأ داو

 3 هثروص ام ءايلاو واو ولا امامال تءاح يتلا لاعفاللا لباقم هةحدج صم لضاللا نساعوسكا

 1 | 1) تعال تب ارو هتنف تنتث وأ اياب تونثو' هتددم تعم واداح تاودم هو * هيلع تدزو

 يانا شح 'دوع ها رهدلا» نك ماها“ اهعسس الأ



 نكيناو تيأبرخفت ناتوأب و

 امم هياجأو هواجأ فيسلاو
 اهنيأج كاذك انتمرب توأجو

 انطفتم لق تدنج لثم تونجو ٠
 هب اطل ةبافحو ةوافحو

 اعرسم كنج تب زح لثم توزحو
 هقر ب اكسل دوما دالشم
 اعماكحدق تدند لثم تودو

 ا اذاو

 اهبارت حايرلاترذ اذا اذكو
 لا عول قايضتلادو واد

 اهتعباج اهنيطر و اهوطرو
 عشان مهمف تنير لثم توبرو
 هتددم تاس لق ىبو تواسو

 انك هلزوربلا نضلاو ولا

 وأ رانلا هتريغ ىبضو وبض
 هتتيطو هنأر * رع -

 اعم اهيحطي ضرالا وحطي هللاو

 هولع دنع ربملا ىمطي و ومطي

 انضرأ تبنت نيح اينعو اونع
 ةلبم في تعضرأ ايجعواوجع

 هتيم توهم لق يهب كاذ نم

 هتيطغ هديطغو هتوطغو

 هتيكح لثم ءرملا لمف توكحو
 هليادو هتتخك هتوادو

 هتيطعأ 0

 00 ةيصع هتوهدو

 يلدز هتطسب لثم تو>دو

 ةنكش تركت ف يحب كاذكو
 هتبرذو ابصلا مح تورذو

 هتيرد لثم هلف ائيش توردو
 هتحشو هتوحش ق تثتحتفو

 هتبحو

 لاو هنو قناص كت( اذأو

 هتيعب لثم ءاج 0

 هتب رش لثم بوثلا ينعا تورشو

 هتيعرو هتوعرو انباحسو

 هتيشع لثم لوك أملا هتوشعو
 هتيوز توضم امهباذك سمش

 هتيطو انبيبص توبط اذكو
 هتحطو هتعفذك هول“

 هتبأف لشم ءيشلاسأر توأفو

 هتننعو هنوكتع اتكتلا اذكو

 هتذو هلق رم هتولفو



 ان ماما نام ان نام هام ماو مام ام م ع م عع حام ب اس صصص صصصس٠سصسمسمسبسلل

 1 رمع نب يسيع هدنعو هانربخأف ورمع ابأ انيتأف مفرلا الا فو بصني ف هب اندهجو

 : سانلا تنق هللاو اذهب مئالعا كلو لاقو هدب نم هماخ ىسع جرخاف حربي م

 4 ءايلابو واولاب اهتامال تءاج ىتلا لاعفالا رك ذ إل

 1 دقو بتاكلا بدأ ىف | ةيق نباو قطنملاحالصا ىف ابإب تيكسلا نبا اه دقع
 ٍ لاقف تايب يف كلام نءا اهمظن

 هتيزعو هتوزع تبس نا لق
 ىنق نمو تيغط ىنعم ىف توغطو

 هتيحلك ارشاق يدوع توحلو
 هتيلق لثم رانلاب هتولقو

 ىثو نادهلق تأ لك وأو

 قدح رفا دع ]1 توت

 اي
 ةخك انابح لام توحد

 رئاطل هلق تيقزلثم توقزو
 ا د تل

 هتيلاتك للا الط ت واط اذكو
 كلوت 2 متيذيك متوذهو

 يل داز ىمنيو وع ىح : ىل ام

 امهلقف تشد تنأ لثم ا

 ةيرضتكلا ك2 هنا

 مهني احلص ٌتبَسأ لثم توسأو
 ةروثخ بيلحلل وداو كبسدا

 هتينكو ةينك دحأ تونكو

 در ا ا
 هتاحك هتجاوع هتولحو
 ةئنر لام تاما الثخ تورو
 ل و هت هن اع و

 0 ل رك هوان
 هتيبطك اخعاط امل توبطو

 هتب زر خوهترج زك هتوزخو

 هتيحم لثم سرطلا طخ توحمو
 عدت ع لالا ذلة ترسو
 هتيقنك هماظع خم توقنو

 ةسداوو ةتواش ءاقنلا انكو

 هتيشحو ىتفاي ىلدع توشحو

 هتبنك هتونم رايتخالا ىفو

 هتبشو ةليضف دربا بجعأف
 هتسأ ضي رملاو يحرج توسأو

 هتيداو هتيلخ لشم توداو



 د)ل/ا/ا١ا(«

 زاجحلا لهأ ةفرغ ميمتو ةفرغ ءاملا تفرغ زاجحلا لهأ اب رش ءاملا تب رش ميمتو

 تنكو أ أ. دقو فاكر راجل لها هربكي وزولا بر
 هيلع ايش تقبطأ اذا بابلا تدصوأ زاجحلا لهأ تفك 7 دقو فاك الا ميمن
 يهزاجملا لهأ اديك أت تدك أ ميمتو اديكوت تدكو زاجحلا لهأ تدصآ مينو

 لهأهلك اذه رذت ميمو رسبلا هو بهذلا هو ريعشلا ىهوربلا ىهو رغلا

 عيجارسكت ميمتو روسكم ناطلسلا يفو حوتفم ىلوتلاو نيدلا ىف ةيالولا زاجحلا
 وبأ انثدح ( هيلامأ ىف يبلاقلا لاقو ) هسمكت ميو حوتفم مان هتدلو زاجحلا لهأ

 يفقثلا رمعنب ىسيع ءاج لو, يممصالا تعمس لاق متاح وبأ انثدحدي رد 5

 امو لاق هزيم كنع ىنغلي يش ام ورمع ابأ اي لاقف ءالعلا نب ورمع يلأ دنع نحو

 كي ()نهذورمع وأ لاق مفرلاب كسسملا الا بيطلا سيل زيج كنا ىنغاب لاق وه

 يف الو بصني وهو الا ”ىزاجح ضرالا ىف سيل سانلا ٍحدَأو تمت ورمعابأ اي

 ثناو ىدرتلا ىحياي مم( وربخوبأ لاق مث م ) مفر وهو الا يمي ضرالا

 اهذاو مفرب ال هنا عفرلا هانقلف يدهملا ىبَأ كل 0 املخ ىنعي فلخ اب

 وه اذاذ ىدجملا نأ ايتاف اههذف لاق بصني ال هناف بصنلا هانقلف عجتنملا يبأ يا

 ىث نع كلاسن انئج انلق بطخ ام لاقو انيلا تفتلا هتالص ىضق اماذ ىلصي

 ىنارمأت لاقف كلسملا الا بيطلا سيل لوقت فيك انلقق ايتاه لاق برعلا مالك
 ىديزيلا لاق لسملا الا بارشلا سيل فلخ هل لاقف ىنس ربك ىلع بذكلاب
 لاقف اهب لمعلاو هللا ةعاط الا رمالا كالم سيل هل تلق هنم كلذ تيأر انلف
 كالم سيل يديزبلا لاقف هللا ةعاطالا ىمالا كالم سنل هيف : لخد ال مالك اذه
 انعمس امانبتكق يموقنحل الوىنحل اذه سيل لاقف اهب لمعلاو هللا ةعاط الا رمالا
 بصنلا هانقلف كسلا الا بيطلا سيل فلخ هل لاقف عجتتملا ابأ انيتأ مث هنم

 هأ لاذ ريغب كب به نيتحسن ىفو 020(

 ( 03 نهرا 3



 1 يل سلا سم اش
 ' داصحخلا زاجحلا لهأ ةيرم ميكو ةيرص زاجحلا لهأ تاهمأ زاححلا لهأو تابع

 ظ ميغو تدلهيوو تخراخملا لعأ جحلا مينو جحلا زاجحلا لهأ داصحلا -

 - لثسا ميمو كبر لس زاجحلا لهأ 6 « مبتو ناوضر زاجحلا لهأ تذخا
 و زمحلابةن أوج معو زم الب ةنوج زاجحلا لهأ هر لح بد همعز ىلع زاجلا لحأ

 ١ دقتني ميكو مهاردلا دقن ىذلا وه زاجحلا لهأ ةوسناق ميكو م ةيسنلق زا>حلا لهأ

 " ميمتوةسفنط زاجحلا لهأ دهز ميمتو دهز زاجحلا لهأراقلا ميت ريقلا زاجحلا لهأ
  لهاةيهاركلا 27 ةعاركلا زاجملا لهأ ةونقلا ميمتو ةينقلا زاجملا لهأ ةسفنط

 نامويذنمو نيمو ذنم هتيار امزاجحلا لها ةنايحضا تك ةنايححض ةليل زاححلا

 ظ ىف نوفاتخي و باىعالا ىلع مد زادحلا لهأ قفتيف يف ناموبذمو نيمويذم ميكو

 ش ةربقمو ةعرزم زاحملا لهأ نونالب 0 نونااب زاجحلا لهأ اهلعجيف ذنمو ذم

 . لعأ ةمتشم ىو ةمتدم همتش زاجحلا هير ة عت وةلقمو ةعرت ميو هع

 ْ لطابلا الا ةمه هل تسيل زاجحلا لهأ هتيلي هنالأ ميكو ةتيلي ههجو نع :هنال زاحملا

  زاجحلا لهأدتع دّقح ميعودقحي دقح زاجحلا لهأ لطابلا الا ةءده هل سيل مي و

 هل ضرع ميغو م مع هريد#ت ”ىش نالفا ضرع دق زاححلا لهأ فدلا مكو 0

 لهأ هدراو كلوا ف ؛ ىديزيلا كرامملانب يبحب (دمم وبألاقو ) برض هريدقت“ىش

 ١ برعلا رئاسو ميمتو ءارب كنم نأ زاجحلا لهأ تئرب ميمو قضرملا نم تارت راحل

 ىمرلاك هنوامج#م يدملا نوذنخي زاحملا لهأ نآرقلا ىف ناتغللاو ؛يرب كنم انأ

 ” اىث لكو ربلا تواق زاحملا لهأ لاو ىشع ىثعلاك ىدهلا لوقي هنوددشي ميكو

 رع ءاوس ضغبلا يف مهلكو ايلق هيلقأ انأف ربلا تيلق ميمتو اواق هولقأ انأف ىلقي

 | 0١ ةومع هتاطوأو ةودعلا كلج: هتكرت زاجملا لخأ لق هيلقأ انأف لجرلا تلق

 لمعر مينو ىرمعل زاجحلا لها ةعبرالا لئاوا مقل و موتتو ةرأا كب
 رش ءاملا تب رشزاجحلا لهأ بورش ءام اذه ميو برش ءام اذه زاجحلا لها
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 00 يللاا ح

 ىنادكلا نع(حاحصلا ىفو)ةيهادلا اممسأ نمةثالثلاو نب ”رمالاو نب ركتفلاو نب ركشلا

 هير دياز م1 لاق ( ىلاقلل روصقملا فو) م اظعلا يصاودلا يهو نيروقالا هنمت يقل

 اولا ىعمصالا لاق ( ةرهجا ىفو) ىاونل ىنمي نيبرذلاو ةيهادلا يهو ايب رذلاب
 تغلب ونيلمعلا هب تامع لاقي ( ديز وبألاقو ) نيضرالا لثم نيدبالا دبأ هلعفأال

 نيحرتلاب نالف ءاجو ( ديرد نبا لاق ) هاذاو همتش ىف تيصقتسا اذا نيغلبلا هب

 ةيكو ةغل عمج ىف لاقي ( ىلاةلل دودمملاو روصقملا ىفو ) ةيهادلاب ىأ نيحربلاو

 ( يديب زالنيماارصتخم ىفو ) ةسانكلاو ةلب زم الاقي و ةرعبلا ةبكلاو نيكو نيغل
 ءاولاب هوعمج دقو طبلا زوالاو ةزوالا (حاحصلا ىفو) نب ركلا ىلع عمجي ةركلا
 .قونورح ةّرحلا فو نودل ةدل ينو نورح رلا ممجيف اولقو نوزوا اولق نونلاو

 نورحا ةّرحا
 4 اذك يذ ينعب لعاف كذإ)

 سرافو سرت وذ سراتو نبل وذنبالو ريوذ ىماتو زيخوذ زباخ لجر حاحصلا يف

 :حمروذحمارو عردوذ عرادو صلاخلا نيالاوهو ضحوذ ضحامو سرف بحاص
 لطاص عاش( شفعتالا لاقو) ها قنوذ لخاتو لامشو5 لعاشو قلة ليال
 :(ديز ىأ رداون يفو ) صماتونبال لثم ةبك انلانم هك اف ( سنوب رداونيفو ) رعش

 ل بتاكلا بدأ فو) مهدب زو مهنعس رثك اذا نودباز نونماس موقلا لاش

 4« ىبارعالا نبا لاقو آل سانلا ام,معطب مو حش ثاود محال ماش لجر ( ةبتق

 لخام دلب( يزين يقل بياقبت قوليضتا 131: مث 0 رك علطا اذا رمثم رجش
 بصن وذ بصان مهو بشع وذ بشاعو لحم وذ

 4« ميهت ةغلو زاجحلا ةغل اهيف تفلتخا ظافلا رك ذ )ل

 .نيشلا نوكرح ال. ةفيفخ ةرشع نيم نولوقيسزاجحلا لأ هرداوت ىف نئنوي لاق

 ف * شطبد نيكو: شطب شطبب زاجحلا لهأ اهحتني نم مهنمو نيشلا رسكتو لقثت ميكو



 مع م ع م رع ع مص ع ع ماع ع م م هع م ع م م ماع مام ام هس صام ل م يصاسس مج ص اس هيوسمس مرج م امع يع مع من مروع ع م رم روع جيرو هع مص من مذ هل هن مساس سس مص هذ م همم هن م مم م مم همس هم م سس

 ١ د[ ةكرحب محلا ريغو ابعمجو اهدرغم قفتا يتلا ظانلالا ركذ ]ه-

 ” ناو ناو لاو ناكرولا حتتتلاب زمالد عماو ىضاملاىوقلا مضلاب زمالدلا حاحصلايف

 ' رداونىفو ) سايقريغ يلعن اوركو ءارلا نوكسو واولارسك ب ناشرو عن طار نارا

 1 |[ موتكم نإ ةركذت ىفو ) حدالج عمجلاو لي وطلاحدالملا ع ىنأ

 2 ناخد ناخد عمج ف

 ْ #« هسفن لعفدق هيف لايام رك ذ )

 00 | تقوو كرم تدشر ىاسكلا لاق كنضملا بيؤعلا :يف ديبعوأ لاق

 ا كسفن تبفسو كنطب تملأو كيأر تنبغو كشيع ترطب و

 2 4 ةلامو لام باب كذ)

 | لاونلاو لاملا ريثك ةلانو لاثو ةلام-ةأرساو لاملجر لاقي ( هيلامأ يف بلعث لاق)
 ظ | لاغا هناو توصلا ةديدش يأ ةتاصو تاصو ةعال ةعاهو عال عاهو ةءادو ءادو

 ” لاجرلاب حاصو مايأىلا ماصو بايثال طاخو داليلاب فاطل هناو 5001 ةسارفلا

 .ناط مويوء ءاملا ةريثك ىإ ةعاع راب و دام قاكمو ةفاضتةسلو ةقانمب دك

 ةراجل مهناو قحلاب ةلقو قحلا ىلا ةلامو قيرطلا نع ةغازا مهماو داغو دارلجرو
 فاصوالا هذه لصأو لاق فاج لجرو ( حاحصلا ىف داز ) ىمالا اذه نم ىل

 ” بيذهت ىفو ) شايط فيفخ ساملجر ( حاحصلا ىفو ) نيعلا رسكب لعف اهلك
 0000 115 ناج ناكمو كوخلا زيك هك اش نم راسك اش ةرخش ( ىزيرجتا

 أ راهم ىأ راه فرجو ءاليخ وذ لاخ لجرو

 ] 4 ذاوشلا نم نونلاو واولاب عومجملا ركذ )
 ' ( باعث ىلامأ ىفو ) نوتمو ةثامو نولقو ةلقو نوئرو ةثر لاقي ديز ىلأ رداون ىف
 ' ةقرلاو نوقرو ةقرو نوضقو ةضقو نوربو ةربو نوغلو ةغلو نوضعو ةضع لاقي
 ” هنمتبقل لاق و قمح الا ىأ نيفالا نفأ يطغي نيقرلانادجواولاقو ةضنلاو بهذلا



 الف يدبع تلق ةدع:لجرلا كدعو اذاو نيعلا ةرقو هيفاعلاب هللا كب وأ ( ىدب»
 مرت -تدعوو ةنملا اناث لسع ىأةنحلا هلاك وت لاشسو كلاَق نكيل ىأ حرب
 دوعن كدلوو كلامها رثك كَترجح هل هللا رشن كاطخ هللا عبس لاقف ايش بارعالا

 ملاومأ اوحاج تالا شيجلاو فراسجلا ليسلا نمو اهبلا ةرئاصو رانلا نم هّلاب

 (لاقيو ) ءاودالا تاعلضمو ءالبلا دهاجو بئارقلا بئاصمو احوج اهنوحوجي
 نبدلا عاضو لاجرلا ةبلغو ودعلا ةئطو نم هّللب ذوعن البلا نم ةرطق مويلا مهب
 ذوعأ كل هوشيف كلام ىلع رمت ىتلا دساملا نيع ىأ ةماللا نيعاا نم هّللاب ذوعنو
 ءاجرلا ةييخو نقفلا قئاوبو ءالبلا جاومأ نم هّللاب ذوعن ةبيطعاو ةبيهلا نم هلل

 ءانفلا رفصو

 هي اعيمج ىتعمب ىتلا ظافلالا ركذ ريس
 مفرنف مهرخاب اةواج ىأ مهضيضقب مهضق ائواج لاقي ( بدالا ناويد يف لاق )
 ىلع مرآ ضقنا ( هيوبيس لاق) ردصملاك هلعج بصن نمو ديك أتلا ىتعم هلعج

 ىلع اواج لاقي و مهطالخأ اواج يأ مهفيفلو مهفاب موقلا ٠ ءاج لاقيو اضاضننا ملوأ

 ًاعيجج اًواج يأ مهيأ ةركب

 « نيهو نيه باب ك ذ ١

 ديسو فيسو ريخو ريخو زيحو زيحو نيلو نيلو نيهو نيه لاقي حاحصلا ىفلاق

 ديدشتلا ليقلا ىف لصالا يعمصالا لاق ىدزالل ( صيقرتلا ىفو ) تيمو تيمو
 ليقلاو اراصتخاو ازاجيا فورحلا هذهت نفخ نيطلاو تيملا باب نموهو فئنخمأ

 متانلا هاري يذلا لايخلا فيطلا ( هيولاخ نبال ةيديردلا حرش يفو ) كاملا

 قيض اذكو نبلو نيه نيلو نيه ىف اولق اك ءايلا اوطةساف فيط هيف لصالاو
 ببصو بلصو قيضو



 تنفر
 مسيل م هل هع هاما اال ل ناس ا حصص ص صصص صصص صصسسسس م سمسم هذ م هام م امان هاا د ا اصسصسمسلا

 لئو) ممرادب هلا مطق مهيلع ىعدب موقلل لوقتو ًاممال د 6 هآر لسجل

 0 لاقو ) ىنع لغش يأ هللث لأ هلام لاقي ( ىسيعوبأو ىدهم وبأ
  (لاقيو) فتحلا ةنبطلاو ةنباط ةنبط ( ىدبم وبأ لاقو) هكنأو:هدج هللا سنا
 ترحايو كردص رحايو اذكو اذك اولعفتال ميديأ تّرحايو كدب تحاتي

 . لقو هلق لقو هليلا لأ هل امو هّللاهلضع هلامو هباهأو هللا هباخأ ظيغلاب كرودص

 هللا هس رثعأ ةميرصلاب يبظب ال هب مفللو نيدسيلا هب ت ترقت ىلل لاك و هيج

 )00 نيكللاو هبجو ىلع رح نأس عتلا ىئاسكلا نع هسكنأو هسعتأو ةينكنو

 يأ احقشو احبق لاقيو ( ىنامكلا لاق ) احقشو هل احبق لاقيو هسأر ىلع رخي
 آل قرااو ئطالاو نكطعلا هب هللا قرا هلا لاقط و. هرسك هللا هحيتش اسك

 "لاملا ىلع دجولا نم دبس ىأ دب وو هرح دبس هلامو لذلاو لقلاو عوقلاو عوجلا
 لجر رهو هدنع نكي مل اذا دلو للا ردب دقو ع شادص ال كلاب

 نر ح دبس اطام ءاسنلا يقرع اما رتع وأ لاقو دعاص وأ هلق دعي

 دلو كل ناك ال ىأ ًارافص نوثوسم ىأ رت ةيناطو كبح تح( نلاعوا

 هل ات تومملا ىلا ملك هللا ةارو .ةينطن. الوادي ونش ال هلا هاهو

 لوبا هتلبعو لوبملا هتلهو لكشاب همأ توهو هنالك ىأ ةتمحرو هتمازو هتمان

 ” ا هللا كرت الو ليلا هتلكشو اقملا همأ لسبعرلا هتكنو لوكا هتلكشو
 يف لن لبتقب نوبلطي اح هموق ىلا هللا قانغي يأ. ءدلا د هياء راو ةحبحلا
 هنيع يمعأ هراث ا ال اديقم سأراا قول_# ا رغا أ هللا هانز هزيغ مد

 ومس سمس سل سا

ْ 
0 

 ١ هللا عل مكاو لإ تيما عحلاو ةنلاي هل هللا كرت ال اسورجب ىأنبح ال دا هينارأ
 هذجأ ادولو أدودو هب هلل عج هرد رد ةعمأسم هللا كسأ, 7 1 01 هاعح هيلع

 لاقو)اف كل فطل ىأ كتجاح يف هللا فسر ( ىلهابلا لاق) نايلصلا ذج هللا
 اون لاقو 8١ كله ناشينالاب لذ 1 د قب سَ اذاو كفوح 6 هللا كافل 1 دعاض وبأ



 ١ 58/ا3«
 ١ ا حا عال ا سس بسس حس ع ا سس مع وص عوج ص مجوس رج رع عع رص ع ع ع م عع ع عع مع عع سس سمس ل يس همس سس ع سمس 1

 هللا مقأ ىأ ريعبلا فخ قو ناسنالا لجر لمسأ نكت د ةحرق ق ةفأشلاو هتفأش

 مسالاوافأ تفأشت لج لذ قلت لاق يلع يو ةفأشلا لصأتسن (مك هلام

 هضيقهيلا هللا همنقا * 0 ءالب ىأ ةعماوبهّلا هامرهتفأش ىلع هلل ىلأ لاشو ةفآشلا

 هتبي لهأب بهذ هترتع هللا دابا مهب اوبهذ نالفىنبنالف ونب ضأتباو هّللاهضأتباو
 مرت“ هللا طن أو ير خو هلم لقا ةملرشخ هللا هاي ركل له أ [ط] كل .١

 رسع ديز لعس اذا ( ناسنالل لاقيو ) ءارضخ ةكداع ةنيط يف ىأ ءارضغ ىف
 كلميال انقاتباتحهّللا هكرتو هودع تعشو هيداع هللا تعثأ ايرب ديزو ايرو دكن
 هل*يثالناك اذا طلممل الق ناو هللاهطلبأ لاقي وهئابأو هللاهناحأو هتسو ربعو افك

 مجو وهو ةنهاولاب هللا هامر ةكرحلا ىدبمب هللاءامر ضرالاب ىأ ةلصلاب هللا ةقصلاو

 دب و هلام (ىلالحلا لاقو) رجحي ' جري .نأ:لجترلا ردقي ال. تح, بكنملا يف لكل

 مخرلا الا كيلع هللا ل ال ريعبلا وأ راجا ىلع ىعديو هللا هدعبأ ىأ هب هللا
 رخآ دنعنما اوجرخ اذا نالفونب ب 0 اعدح هلل هعذخ هلك هرشنت

 نم ةنالاب هلل هامر هيقرصافارص هيدح دادح لاقي هتملط هركب وهو لبقأ اذاو

 رقم أ اءادي تيبرت/ةتووع .ىدبأ متووشو ريك“ ذع قسرا تلا طل دبا

 تبرت نبدلا تاذب كيلع سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع 4 يعمصالا لاقو إل
 نآديرت ال تنأو كمأ كتاكن منا لجرال لوقت اك ثائحتسالا دارأ امنا كادي

 هلام قتلاب متو هيلع هللا لص يلا عدي لو بارتلا امهباصأ ىأ (ورعوبأ )لكش

 تل 0-2 ». علثم هنطم»_ ىذور هلال هيا هنت

 هلا دي درت: هل.امو. يعط أب هقل ايف نرخ اهويمامل قوت برش ب ه١
 انغ تلبع دقأو لوبع" هتبعو ًاقخ عبي ًامخ هل هللا كرت الو ًاصقر هفختسأو ًاصرب
 ل ارش يقل اذا لجرلل برعلا لومتت 4 سنوي لاقو رف ةلغاش هتلغش يأ ةلباع الف

 برعلا نم ( لجر لاقو ) هيلع كلذ ماد ينعملاو هيلع كاذب نوعدي هدبل تب



 00و

 ْ 0 ىلا مهمأ ىدث ام دج ايلع ديور

 / هللا لثأو هللث لثو هشرع لت هتفاع هل هللا يدهأ ال ( دعاص وأ لاقو ) نيملا نم

 7 هك اله كلهأ ( ليثغلا ىف ةديبع وبأ لاق ) هلام ليعو هزع هللا بهذأ ىأ هللث
 " لازو انلظفلظ هل عبت الو ةءربلا تح هللا هتحو لعفلا ىلع اعدف هيلع ءاعالا دارأ

 " وبأ)هطلطلاب هللا هامر هرقت نم دع الو' لأو لغو .لسو لش هليوز ليزو هليوز
 | قره ءاذ لكي هللا 0 لا « لاضعلا ءادلا ةلطلطلا ( ديز
 3 الام ام ملل يتب ال يأ انراخ الو اخراس 1 هللا يفأ ال هللا هقحسو فرعي ال ءادو

 7١ نم قيقرلا سياو جراوجلا نم لبالا تسيلو ةاشلاو سرفلاو راما جراجلاو

 " نع) جورج رخالل سيلو ضرالا يف اهراث 1 جورج عار اءاو جراوجلا
 بلثالا هيفب ( لاقو ) اهرب ىف ةبادلا ذخأب عجو وهو لمصقلاب هللا هامر (ىيابلا
 .. هاربلاموقلا ىلاراس نم كينب هدشنأو اربلا هيفب و بلصحلاو مقدلاو ثكشكلاو
 ” أ 0 هبا قراها ررسخ كناق# رت و لوب اْزَتْلا وهو
 ' مطقداجأف لكت اذا ل جرا لوقت اكلءانعيأ هنمتبجعت اذا هلاحرب لاقبو ةنكسملا
 ' الكنو است لاق م ءوشلاب هلعيعد اذا التو التي (يدهه وأ لقق) هناسلهلا
 7 لي ىذلا قيقرلا رشفلا وهو هامل هنع ذخأ اذا دوعلا ىحلب اك هرشق ىأ هللا هامل
 )0 ندحأ نئاخح هللا ءافر تاكلاب هللا همر ارعش الو ًارفظ هل هللا كرت ال دوملا

 ا بوعشلاهب تبعش ( لاقيو ) لبأ هل تناكأأل ىأ هحارع عرق نجحأ بان ىد
 ا” ىدم هللا كامر تلاقف لجر يلع تعدانم ةأرما تعمس ةيئملا هب تبهذ يأ

 |00 فازه ىأدلام كفاس هلامو تينالا يأ ليلالاو ليولا ةمالوريعلا همال ةكرحلا
 2 هلام حتقلاب ورع وبأ لاقو ىعمصالا اهمض لاملا كالهب ىأ فاوسلاب هللا هامر

 | لإ لصأتسا هلام هئاوه يأ هقسع لاط هلام دهللاو سارملا ديكلاوددبك باخ



 مث مه م م م هه م هم م هه مم همم هه هم هس همم همك هم همم م هام مم م م مع مم لف هاومم تاماصمو م مم همم م م م م مم م مم مس هم همم م مم م مم مم مم ع م مام م مم م مهم مم عمم هم مس همم مع ممم

 مغ ةأرضاو نامع لجر لاقي و نبلل ةوهشلا ةدش ةميعلاو نبللا ىلا ماني ىتح ىتح

 ىدي وهشرع لثو هدسج برذ أ ترو ا

 برشب يتحنبل هل ناكأل ىأ هقوبغ هلل درنأو هلزه ىأ هع هللا داو ديال

 دبكلا يلع ذ قل | عجو وهو ةيشاغل هللا هامرو هذح ربغو هريخ ىأ هسخ لقو ءاملا

 ثم هبحاص ثني و نيفتكلا 0 عجو وهو فاحسلاب هللا هامرو هنم ىوكي

 هل تاور كلا اع روت الاب ترق د ىهو ةفرملب طاع
 ترعوللب نأ اط تحل الدرن هّللاها هامرو هنطب يف ذخأب ءاد وهو دادقلاو نيحلاب

 00 نايلا هل تناك ال ىأ هننال> تدح هلامو 1 هوانف عرقو ه اهف

 لبدو ةلبذ هتلبذ ةيرا> ىفاب هللا هامرو اهب بهذ ىأ هتحار هللا حارتساف | ايذاك

 هب تيهذ هتعلو عولولا هتعلوو رح هتيعشو لوغ هتلاغو هل ١ ليد 7

 هللا | مق مطوقو هبصع ضب !+ هللا هامر 3 ةفرعم م تالا ريم بنر يالا

 كرت الو مقمقلا رسدلا نم سي 1 لاقي ورمع ونأ « هبضع هّللا نأ أقل

 هللا حسمو هم هللا تشو اذرآو الو ءاا نع ارداص ئأ انراق لف 1 هل هلل

 قوطي هنم ىوكي قاحلا ىف عجو ىهو ةحبذلاب هامرو ريخلا نبا حم يأ هاذ
 هاقسو عواضلا هيلع تقتلا ايف نايبصلا ذخأي ءاد وهو ةئشطااب هللا هامرو قلحلا
 هيلا رظني ىأ هتطخب ابي رق يأ هف توف هقزر هللا لعج (ىلعابلالاق)نافيذلا هللا
 عطق دعاص وبأ + نيتولا وهو هطبن ىف هللا هاهرو هيلع ردي الو هش توذب ام ردق

 هتجط هللا عطق همالك دوجأ ام ةويحلا هب ىذلا هببس هللا مطق ىأ ببسلا هب هللا

 اكار اهلع هللا 5 دورش هل ناتأ يف مهضعب لاقو هرثأ هلا دق هللا هتامأ ىأ

 ىف هتادأ ريعبلا ىلع تدش اذاو سلحلا ةجادحلا ةجاحلا ديعب ةجادلا ليلق

 هيلع يعد اذا همأ يد" 5 امثش انعر امعر تالا وح ىأ املا هلع ةسادملا

 رعاشلا لاق ةعيطقلاب



 "راو فودصم ورث ىكلا يعم أو روعملا وعن قوعرم وهف ةتقعزأ كلذ نفو

 7 هدعسأو سايق ريغ ىلع توبنم وهف هللا هتبثأ ( حاحصلا ىفو ) ىهتتا زوربم وهف

 اك هدجو لاقي الو دوجوم وهف هللا هدجواو دعسم لاقي الو دوعسم وهف هلل
 هيدا ولالا ون ونهم ود هللا ةنهأ. ( لما فو ) هج لاك آل

 0 برعلا نايأ ىذ )

 3 اهموعفرب برعال نبع كيال قمل لاقي تل ناوبد ىف ياراثلا نق

 كرمعل برعلل نيع هو كلذ لمفأ ال هللا ةححأ لاو الا ج اذا نياونت

 ني كيت لري لاقناو برقلا نين كلين ا هللا كالصق 'لاقيو بترك اع

 ىف برعلا لوقت برعلا نايا باب ( ىنثملا باتك ىف تاكسلا نبا لاقو ) برعلل
 رطفلا عطقمو ال ةلتقم الا هتقت اال ىذلاو ال زيطقلا ىتسن ككاقو ةل اهناتعا

 ال حاورالا رشنمو ال حايرلا تيمنو ال حابصلا قئافو ال حايصالا _قلافو ال

 ها و ىذلاو اال اهذواع اناالاادلح ”ئذلاو ال هتك نأ تحتم يدلاو

 مز تو ىذلاو ال ةدحاو نم ا ىذلاو ال ليخلل لاجرلاو ليسلل

 برقاوه ىذلاو ال كقارطوز يلع مهب سم لاقي هّتب هحاومو لباق» يأ هت

 000 تدل ال قل قرا و ال سعت توق ىتقلاو الا ريارولا لح نم لا

 ىذلاو ال مم نطبي تاصقارلاو ال هئاحطبب نصقر يذلاو ال رظن ام ثيح نم
 ال هارأ الو ىنارب ىذلاو ال ةريصق ديب هيلا دمأ ىذلاو ال هل جيجحلا ىدان

 1 هند توعشلا لك ىلا

 7 ريجاولقو هللا ني كلوثك كيناال هللا مارح نويليقعلا لاق هولا تآ)

 : لمفأ 0ع كَ راسحلا *« لجأو مثل هانعم ةنوزم ريغ ةرودكم كلذ لعفأ ل

 75 كاذ لعفأ ال ضوعو كاذ

 20 هتيشام تكتلع ماعو هتأرما تكتله مآ ماعو مآ هلام ( هيلع هب ىعدي ١ باب )



 4 نونلا اهرخ 1 يف اوداز ىتلا ظافلالا 5 ذ إل

 نم فرحأ ةعب رأ ىف نونلا برعلا تداز يهمصالا لاق فنصملا بيرغلا يف
 ءاقركلا يهو نبلخ ةرماو نفيض فيضللو شعترب ىذلل نشعر اولاق ءامسالا

 اندشنأو قلما ةحلعتسملا ةظيلغلا ىهو نحلع ةقانو

 نبلخ نيديلا ءاقرخ طيلخت نجلع ثالد لك تطلخو
 رت لف ترصبت وأ تعمست اذا يتلا ىهو ةنرظن ةنعمس ةأرما ( ديزوبأ لاقو )

 اندشنأو ةنرظن ةنمعم هريغ وأ ( رهالا لاقو ) اينظن تنظن يش
 قلخ ىف هريغ لاقو « هنظن هرئ الإ « هنرظن ةنععم « هنغم ةنعم « هنكل انل نأ

 ىأ ةدئاز ىهو نونلاب ةنينقو ةئيفق ةاشو فالحلا ىنعي ةسفرد لاثم ةنفلخ نالف

 ىذلا لجرلا وهو نغلب ( ليبستلا حرش ىف نايحوبأ دازو ) اهاذق نم ةحوبذم

 ةنضرعو ةمجعم ريغ نيمب ماها وهو نعلب و ضعب ثيداحأ سانا ضعب غأبي
 نسرفو فالخ هقالخا ىف ةنفلخو نئلخ لجرو ضارعالا نم ةنضرع ةقان لاقي

 محللا ليلقلل نوشقو حاش نوال نحشو ىف ةددشم اضيأ تديز و تسرف نم هنال

 رئاطل ةنفقرقو طرق ًاضيأ نطرعو ”نطرقو
 4 (لوععم وق هتاعفأ لاقي ٠٠ ىكذ)

 8 دعو نوزع نلثمو بوح وف هنا هيين[ام فصلا سك[ ىو

 0 مث فلأ ريغ لمف دق هلك اذه يف نولوةيمهن ال كلذو لري

 يلا هكا ادخل داو هللا هضرأ هلثمو هل هحو الف الاو اذح لعالرسا

 لذلتلا نم :فاولسأو 7-2 .مدللا هذأو ماكزلا 0-1 ةد'وضلا

 دبحاو فرح الا لعفم لاقي الو لوعفم هيف لاقي اذه لكو مهلا نم هلا همهأو

 ةرتنع لوق وهو
 ( مركملا بح ا ةلزنمب ىنم هريغ ىنظن الف تلزن دقاو )



601 

 ةَدْئاَر مملا تنسيلف تبنلا نم برض مربشلا امأف ةماقلا ريصق يأ ربشلا ريصق

 اودازف 5 نبالاىف اولاق ( رخ باب يف لاقو ) بابلا اذهىف ةرهجلا ىفام اذه

 ءاطا تتبثف هيف اولاق اورغص اماف هيفو هافو هوفوه امناو ملا يف اوداز كيلا هيف

 ناغا هدنثاو هيف لاق اذه م مثباو ) لاق) مهماهأب ليلو (مهاوفأ لي زعتلايفو

 : لاق نبغا رجلا يفو نوغا عمجلا ىو

 انيمئاو الام تيتوأ دقو ركب لاقع كيتراج رظنأ
 لاقي ( حاحصلا ىنو ) قدشلا عساولا متدش كلذ نم ( فنصملا بيرغلا ىفو )

 ةدئاز مملاو لسمو طا ملا ةدايزب مسلح كالزكو نصي نحلل يلح كر

 بارتلا وهو ةدئاز ر مملاو ءاعقدلا مقدلاو تاو اهلقم تمظع هنيع تظحج نم

 ةقانلا متلدلاو ةعذج دلما هلكاز ممملاو ريغصلا ةمعذجلاو مدرد ءادردلل اولاق أك

 قرلدلاو ءاقلدلا اهلصأو ةدئاز ممملاو ءاملا جمتف ريكا نم اهئافأ تودكما رولا

 ميملاو 'يش لك نم "نسما محلقلاو ةدئاز ميملاو هنقرو هبيطو ماعطلا نبل ةمقهدلاو

 ماو قلللا ءوسو قيضلا ةمرحجلاو ةدئاردللا ديدشلا ىوقلا مدخلصلاو ةدئاز

 مرضخو داوسلا ديدشلل كلح كلذنم نايحىال ( ليهسنلا حرشيفو ) ةدئاز
 نم مرابضو ةعاج_ثلا نم محشو ةلدخنا ىنعع . ملدخو هترمضحخلل كلذ يمم”رحبلل

 مليلاو قالا نم موعلب و موقلحو قلخلا ةدش وهو ربضلا

 : ماللا اهرخآ ىف اوداز ىتاا ظافلالار< ذهن

 لجحفلا لسيطو لقيهو لدبعو لجحل ىف ارخآ تديز ماللا كلام نبا لاق
 ددعلا سيطلاو لسيطلاو مامثلا رك ذ وهو قيما لقيهلاو دبعلا لدبعلاو جحالا

 ةرمكلا لشيفو ديز ينعم لديز موق ( نابح وأ دازو ) لعأ هّللاو ريثكلا

 لشهو قلخلا بوثلا وهو مده ىنمب لمدهو سنع ىنعع لسنعو شيف لاقيو

 ةيحللا ليوطلا وهو لوثعو



 يي د همن مه همام ههه ل هذ اه اذ انام صاصس ب تاسمصخصمل هيما مم هادم همن همه ها امم

 تبن قيزللاو ىهيمعلا لثم ىقيكلاو تبهذ نيأردي لف هجو لك ىف تقرفت

 ءاضقلاو عالتب الا وهو طارتسالا نم ىطي رس ذخالا لاقيو باهنن الا مس اييبلاو

 ةهيوم اميهلا ( دودمملا يف دازو ) طي رض ءاضقلاو طب رسال لاا
 ةبضه ءاليبعلاو ةودغ امون و راهلا فصن اموب لبالا در قل اجي رعلاو ونس 2

 ضعب دعب اهضعب منغلا دلت ن عاقله اوا0 قفل ناك رات احيلجاو عضوم ل

 ةمحادب د وسلاو تسلا اديوسلاودجنب تبني رحش يعيهسلاو عضوم ًاضيأ اليجرلاو

 وعلان ريش اضيااسنال لو رايكلا ثصق .اننيلماو هناك طلنو تاذياوسلاوو

 يمبلخ موقلا لاه روصقملا يف ( ىسلدنالا دازو ) هش | رتخبتلا ءاطيطملاو اتشلاو

 ( دودمملا ينو ) قاسلابقاسلا ةلقع ىليقهلاو فورعم ىزيمجلاو طلت ىأ ىطيلخو
 :اديدكلاو تالا .ةديررت اه رزلاو /ةقان مسا ميهدلاو ةديدشلا ةيهادلا ءابهدلا

 ةرذلا بارش اريبغلاو ءايطيطملاو ءاطيطملاو بيلح نبا يف عقني رع ءاريدكلاو
 يهتت أ ن نما كلل« ماع نب ورع بقا ا مزل بقل ءاريعشلاو

 نيب هنال رغص امنا لاف تيكن ع ليلخما تلأس هيوبيس لاق حاحصلا ىف (ةدئاف )
 بيرق امهم هنأ ريغصتلاب اودارأف اممم دحاو هل صلخي مل هناكة راو داوسلا

 -[ ملا اهرخآ يف اوداز يتلا ظافلالا رك ذ ر-

 طف نم مهعسو قررا نم نم متدز يبو اهرخآ قاريملا اوداز اظافلأ ة روما قركذ

 1 ل ل وع موق نم مزرض ةقانو دلصلا نم مدلص ةقانو تسالا

 مطلسو عازمنالاو ل نم مجلخو يداولا ةباج نم مهلجو ةحاسفلا نم محسف

 معشقو ةدلك ضرأ موق نم ةبالصلا نم مدلكو مد داكو لوطلا وهو ةطالسلا نم
 كلذ نم تناك ناف ريحتلا وهو هلدلا نم اولاق ملدو هتقو ولا نوجا

 طوق نم ريصقلا وهو مربشو ةيلصأ ميملف لبالا ملدأ نم تناك ناو ةدئاز ميلاف

 نانز نسح دوي ها برعلا لئابق نم ةلسق وبا ةلهاب وخاوه ينغ 0(



 م لاق و ةلجحلا ةطيعقلاو قارعلا ىلا ماشلا نم جرخ اذا نالف رقيب لاقي 1

 رطيسمورميخمو نميبم ( ديرد نبال ل مهروءابمق ىأ نالف ىنب ىلع نميب
 ىفو ليعيذم اهم لاقي الو ةربكم ىهو ريغصتلا ظنل ارظفل ء 0

 تيكشلاو ارغصتم ءاج ةاونق هيقيرمتأ هتولاغ لب الاو-قسرتلا نم تيككلا حاحصلا
 0 ءاج بئذال مما سيوأ (لقو) ةر ,محو داوس نم اهنف امل رخخا ء داوسأ دب

 فورع» رئاط شيبحو ًارغصم ءاج سيجسء سيجس كين 1 الو نيجالاو تيكلا لثم
 وم لئالقو ماشلاب لبج ًارغصم ريمضو تيعكلاو تيكلا لثم ًارغضم ءاخ

 ريغصتلا ءاب نال ريغصتلل تسيل ءايلاو زغللا لثم ىزيغالاو ( لاق ) ةكم برق ءام

 ( يجاجزلا لاقو) تبن ىراقشو عرزلل ىراضخ ةلزن يه اماو ةعبار نوكت ال

 ةربكماهب اوملكتي مل ةرغصم ءامساب برعلا تماكت دق بناكسلا بدأ حرش ىف

 فاودلا ف كنككلا دازؤ دي رد“ نبا نع هلق مدقتام ركذف امسا نوعرأ يهو

 ةمحعم نيغب ءاذيغرلاو عضوم ءالبدحو دحاو 0 ولا ل عقي وهو

 رولا ءاعسأ دم مناع ءاعيطقلاو ناوزلاو ماعطلا نم هب يمربام ناتغا ةمجعم ريغو

 ءارب رملاو طيبقلا ليقفرصق لقث اذاو دم ففخاذا فطانلا نم ءاظيبقلاو زن رهشلا

 '  روصقلا ىف (ىلاقلا دازو ) يهنتا ةبيود ءاليسرلاو ناوزلاك ماعطلا نم هب يمربام
 '” هتدش 'ىشث لك ايمحو بضغلا ةدّش الاو ةغيرس ةيشم ىليجعلاو للا ايدها

 ” ىأ طيلخوديدشتلاب نطيلخو قيمختلاب سانلا نم طيلخو ل ثملا ايدحلا لكم انذكتاو

 " ريكتب اطعمسي ل وةرغصم ثينأتلا فرحة ث وم مجنلا ايرثلا ( متاحوبأ لاقو) طالخا

 ' ءايرثلا ةمطاف لآ نم امع# (لطخالا لاق ) ءاماي رثلاوجرسلا نمايرثلا كالذكو

 7 يريصقلا ( ىئادكلا لاق ) مت> وبأ هركذ امسح يعافالا رغصأ يريصقلاو

 2 فيفختلاب كانيطر ىردأ ام لاي ( ىنايحللا لاقو ) ردان اذهو قئعلا لصأ

 7 اذا يعيمسلاو يهيمعلا هلبا تبهذ (ءارثلالاقو ) كتئاطر ىأ ديدشنلاب كانيطرو



 حاحصلا يف لاق ( كلذ سكع نمو ) © ابس ىديأ دراو وأ رداص نم <

 جلاب تأبل اولاق زومبمب سيل ام اوزمهي نأ ىلا مهتحاصف مهب تجرخ امبرو
 بئاصملا زمه ىلع برعلا تعمتجا ( هيفو ) تيملا تأثرو قيوسلا تالحو
 درفنا ىأ هيأرب تأتفأ لاقي ( هيفو ) دئازلاب ىلصالا اوهبش مهن أكو ءايلا اهلصأو

 تيكلا نباو ديزوبأو ورعوبأ هرك ذ 1 عع فرحلا اذهو هب ديتساو

 هذه لصأ نوكي وأ زومهمب سيل ام اوزمه اونوكي مهنا اما واخي الف مهريغو
 توفلا ريغ نم ةملكلا

 4 رغصملا ةئيه ىلع تدرو ىتلا ظافلالا ركذ

 عضو سرع ني ردو اقيلجلا ارتضم هب اوملكت ام باب ةرهجلا ىف ديرد نبا لاق

 ءاطي وسلاو رباط ءارب رفلاو سرفلا نم ربدلا ةوجل ءازي زعلاو ناسنالا نم نينرعلا

 ةناعلاو ةرسلا نيب ةقيقر ةدلج ءاطي رملاو عضوم ءاليوشلاو ماعطلا نم برض

 ءامسلا موج نم مج اصيمغلاو عضوم اصيمغلاو عضوم ءادن وسلاو عضوم ءاهشطاو
 ةفورعم اررثلاو رخلا ةروس ايجخلاو هرثأ ىلع يأ هايده .هامر مث مهسب هامر لاقيو

 نم ايذجلاو رشلا هل ضرعت اذا نالفل نالف ىدحت لاقي ىدحتلا نم ايدحلاو
 ايبحلاو عولضلارخآ ىريصقلاو ىناطعأ ىأ انك فاذعا مطوق نم ايذحلاو ةوذجلا

 ضنلاو توكسلا انيوهلاو انالف جاحي نالف موق نم ايجملاو ماشلاب عضوم
 رئاط قيميماو رئاط ديبللاو ريطلا نم برض بيقعلاو عسلت ةبيود اليترلاو

 تيكسلاو رئاط ةقيقشلاو رثط مغزو رئاط ميضرلاو رئاط ءاقيلسلاو قيقيملا لاقيو
 نم برض جريعالاو ةبيودربيدالاو لكسفلا وهو ناهرلا ىف 'ىبجي سرفرخا

 رميجمو نارطقلا ليحكلاو لبلبلا تيمكلاو دسجلا يف قرع ليسالاو تايحلا
 ةبعأ ىهو ىريقبلا بعلي رقيبمو ءىثلا ىلع كلمتم رطيسمو راطيبلا رطيبمو لبج



 0 ل ل ا ا حا انااا تاق كتان تاتا: ااا كاتالا تالا كاي( كا 11-5

  يودو ود لثم يكرشمو كرشم لاقي 4 حاحصلا يف لاق آل ىدنلل حاترب يذلا

 دحأو ىنعع ”ىرسعقو رسعقو يكسو ك سو

 ( بسنلا فئارط )
 ىل!يدرواردو يرلا ىلا ىزار بسنلا فئارط نم يدزالل صيقرتلا باتك ىف

 كبس ىلا ىركبسو رخطصا ىلا ىزرخطصاو وسم ىلا ىزورمو درج اراد

 ١  فرعأال ليلق اذهو يريشلا ىلا ةبوسنم اريش ةنفج لاقي نسحلا وبأ لاقو لاق
 ' اورمو ىزلا ىلا ةبسنلا ىف ىازلا تلخد امنا هيلامأ ىف« بلمث لاقو ) الثم هل

 ا دونملا ةكدانملا « حاحضلا ىفو إل مجاعالا:مالك نم ايش هيف اواحذأ مهنال
 فويس 4« ىرهزالا لاقو 8 سايق ريغ ىلع دنهلا ىلا اوبسن ةدئاز فاكلاو

 فاكتلا ةدايزب ممسأ لو 4 توقاي لاق )ل ةدئاز فاكلاو ةيدنه ىأ ةكدنه
 تيل الا

 ( ؛ةنكعو رمطلا هلصأو يملا هيف كرت امائثك-ذ 9

 7 ءايشأ ةعبرأ ىف زمملا برعلا تكرت ةديبعوبأ لاق ةرهجلا يف ديرد نبا لاق
 قلخلا هللا أرب نم يهو ةيربلاو تأبخ نم يهو ةيباخلا ىف لاهتسالا ةرثكل

 اوكرت 4 حاحصلا يفو ١ قلما هللا أرذ نم ىهو ةيرذلاو أبنلا نم وهو ينلاو

 0 اهريغ نوزمهم الو اهتوزمهم مهناف ةكملها الا ةعب رالا فرحالا هذه يف زمحلا

 7 لهأسنوب لاق « حالصالا ىف تيكسلا نبا لاقو آل كلذ ىف برعلا نوقلاخيو

 | ١ لاق ) ةيباحلاو ةيرذلاو ةيربلاو ىنلا نوزمهيف 00 ٠ مهريغ نوؤلاخي ةكم

 ظ " كلملاو مالا يف تأور نم وهو ةيور هل تسيل مهلوق ٠( ل

 7 روصقملا باتك يف ( حاحصلا ىفو) ةلاسرلا ىهو 1 نسال كك )لجو

 7 زمبلا هلصأو زمه الب ابس ىدايأو ابس ىديأ ىلع برعلا تعمتجا دق دودمملاو

 ريما هلاث كلام, تازوصلا لعل 2 الم هلوق )١(



 0 دامرو مو ماوعأو ءاليل ةليل لاقي م ةديدش ىأ ءاعوس ةعاسو نيعلل

 باتك ىفو ) رم :أ راهنو ءاليل أ ةليلو ديدش يأ رب راهد رهدو ديبأ دبأو كلاه

 ةيدي ردلاحرشىفو ) ءاوطق ةاطقو ءاملظ ةماظ برعلا لوقت ( ديبع ىنال دادضالا

 بيذهم يفو ) ةرطنقم ريطانقو فءاضتم ىأ فلم فلأ لاقي ( هيولاخ نبال

 (نيملارصتخم ىفو) ةديدشلا ءايهدلا ةيهادلاب أ ءاقرلا مقرب نالف ينأ ( يزي.ربتلا
 راحب رحب ( سوماقلا ىفو ) ددمرو ديدمر دامرو لاس ليس لاقي

 6 بودنملا ظنل ىلع ءاج ام ركذ )ل
 عاتملا ىنثرخو يتخبلاو صاصرلا ”يملقلاو يمطملاو ”ىدربلا بدالا ناويد يف لق
 ”ىدردوبصقلا ىدارح دحاو يدرحلاو رغلا دو ن٠ برض ”ىدربلاو هطقس

 نم ىرخسلاو ميظعلا مالاو رشلا يرحبلاو ديدشلا لباالا نم ”ىذلجلاو تيزلا
 راهتالا طواطش يلع ردسلا نم تبن ام ىربغلاو 'وزطا نه ىرخسلاو ةرخسلا

 دادحلا ىئجلاو ىمركلاو ريطلا نم عاونأ ىردكلاو , ىببدلاو ىرمقلاو مظعو

 يبعازلاو ماها نم برض ىبعارلاو ةراصقلا يرصقلاو ًايربظ هلعجو دارزلا لاقيو

 يرادهلاو لوط هبح ىف ضيبأ بنع ىحالملاو نوالا ببصأ ىباهص لمجو حمرلا
 قاذحلاو هرهز تببلا ىراخزو رئاط يراضخللاو هريغو باحسلا نم دوسالا

 نم يبلصعلاو ابابش ىلتمم ىنادغو ىنادغ باشو رقصلا يباطقلاو ناسالا حيصفلا

 ٠ يش فقوف نما ىذلا ىلدجرلا ىرتملاو لولا ظفلا راس وسكت لالا
 ِق و نيل نسحلا مي بلا ىرتخيلاو ديدشلا لجرلا ىرع..ىلاو اهودو ةدشلا يف

 داوفلا ديدملا ولا ةهريصقلا 378 ا ةب ربعجلاو ميا ءأ لفغد شعو هيدرب

 دحأ ىأ يبد اهب امو "يرد من نيعلا ٌةأرم ىف ريطملا ىر وهجلاو

 يعارلا يذوحالاو فولالا مهو نزيرأأ دجاو "ىف رلاوب برعم يضورة واقل يغلاو
 يحبرالاو ما ىروحالاو 3 ىازلاب يزحالو يلو اشم ةياعرال رمشملا

 2 تار لا
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 دما هناو ةيقرلا اهم عفت : ال ىتلا ةيحلا لصلاو لالصأ لصل هنا ةيهاد ناك اذا

 لاقي و ىهاودلا نم ةيهاد يأ راتهأ رتل هناو ةيصوصللا ىف ايهاد ناك اذا داكمأ

 فو ا ل ىأ ليلا ليلو متاد ىأ ليلظ لظ لاقيو جربزم جربز

 بجاع بجع 4( ىلاقلا ىلامأ يفو ١8 لاض ىأ لالضأ لضل هنا لاقي ( ةربجلا

 ةلب وم لباو ةيهادلا ىهو هامولا ةئماولاب ءاجو بجعم ىنعم يف باجعو بيجعو
 1111 قرر سل اةفطلاونةئئااطةنبط وتم قامو قبلا نم ةعامجلا ع لبقو ةلكف أ
 ةبئور لاق ( حاحصلا ىفو ) يهاودلا ةيهاد ىأ لالصالا لص وه لاقي ( بلع

 ىو ) هلخي نم نيت ورالاو ردصملا يللا هفاضأ «زرالا زورأ لاخي كاذف#

 ا واخ نال وسبل باتكك قو): بلا لل لثم مع نزوب م موب ( دربملل لماكلا

 كو برح وأ لاتق قيام ابعص ناك اذا موبأ موبو ليلأ ليل اذه لا

 رعاشلا لاق كي لاقيف باقي دقو مون مو نورخا

 « ىههلا مويلا وخأ ناورم ناورم ©
 7  ىلايللاو مايالا باتك ىفو ) ىليل ليل لاقي ( متاح ىنال راهلاو ليالا باتك ىفو )

 - ( بلعت ىلامأ ىفو ) هاد هدو ءاملظ ةملظو ليل لايلو ءاليل هليل لاقي ( ءارغلل
 لماكلا ىفو ) رهشلا ىف موي رخآآ وهو موي مويو نيثالثلا ةليل هو ءاليل ةليل

 ةلحرلا ىلع ةيوق ىأ ليحر ةلحار و ةلحفلا ىف مكحتسم يأ ليخ لح ( دربملل

 لانو | ىاوقلا ةينلا لاقي ((تيكسلا قبلا دودمملاو ناوطفملا- قوت) ا ةدوعم

 ءايهد ةيهادو ةديدش ةميظع ىأ ءاكله كله اولاق دودمملا باتك ىف ( ىللاقلا

 ةبوبم باوبأ (حاحصلا ىفو ) ءاوهدو هايهد ةيهاد ( يزيربتلا بيذهم ىفو )

 7 ةعاجلا مهو شباب شوب و زيرح زرحو ءاب رعو ةبراع برعو ةفنصم فانصأو
 لراقلا صيللاو اريعي نش أ امك اخ اطبخ هنمأ تلت *لاقيو نيطاتخلا سأنلا نم
 1 ةبجعمأيأ ةضيرأ اضرأ انلزن ورع وبأ لاقو ةيكز ىأ ةضيرأ ضرأو لاونلا نم



 نانسالا لوحام ةثللاو ةثارولا ةئرلاو ةبطاو ةاشلا ةبقو عيبلا بجو كلوق نم ردصم ظ

 .ةدعلاو هتدح ىلع مهمم دحاو لك طعا لاقي و دجولا ةدسجلاو جولولا ةجللاو
 ضرأ هذهلاقيو هرتو ردصم ةرتلاو هير لجرلا ةدلو اهتادقو رانلا ةدقو دعولا

 ةظعلاو مهطسو كلوق نم ردصم ةطسلاو ظيغلا ةرغلاو روفو ىأ ةرف اهنن ىف
 نزولا ةنزلاو مسولا ةمسلاو لصولا ةلصلاو فصولا ةفصلاو عرولا ةعرلاو ظعولا

 .يف ضايب شرفلا ةيشو اهيفرط نم فطع امسوقلا ةيسو ةيدلاو نسولا ةنسلاو
 .ىفو ) اطوأ نم واو صقانلاو ةففْححم نبتلا ةفرلا لمجملا يفو ١ هسكع وأ داوس

 وهو بأولا ةبالاو واولا نم ضوع امهبف *ابلاو ةءاطولا ةأطلاو ةئنطلا حاحصلا

 واولا نم ضوع ءهاطاو ةبحلا ةقملاو واولا نم ضوع ءاهلاو هايحتسالاو صابقنالا

 ( لومفم لاثم ىلع تءاج تلا داصملا رك ذ )
 ةواطقو روسملاو رولا و :لوتسملا تاذكور مراح تلك سلا 007

 «( دك ولا مسا نم ةقتشم اديكوت اهب يح يتلا ظافلالا رك ذ )ل
 ديكو ن وهو ءالهجلا ةيلهاملا ىف كلذ ناكل اقي بدالا ناوبد ىف ىلاراثلا لاق

 جضاح جضحو لباو لب وو دتاو دتو لاقي يكهبدك بام هسا نم هلقتشي لوالل

 بيرغلا ىف ديبعوبأ لاقو ) جماه جمتو ضوحلا ىف تبي ردكلا ءاملا وهو
 لئاوليوو تنام تومو بئاش بيشو لغاش لغشو لئال ليل لاقي ( فنصملا

 ماعو رعاش رعشو دهاج دهجو قداص قدصو ناوهلاو ىزخلا وهو لئاذ ليذو
 ططوعو طوع طئاعو لاوحو لوح لئاح ةقاثو حطب حاطب و فعن فاعنو مثع

 احرب هنم تيقل لاقي ( بدالا ناويد ىف لاقو ) لمحت ملو نيتنس اهيلع لمح اذا
 لاق مالكلا نم طقسلا رتهلاو هل ديكوت رئاهو رئاه رته لاقيو احراب

 « اراه رضاع نم ارته عجارت »#

 لجرلل لاقيو نيصح نصح لاقيو ان يأ نالف هب 'يجي امل ارفاد ارفد لاقيو



 رجلا نم

 ! 4 ةفلابما ةينبأ ركذ )
 ا ءانب رششع ىنثا ىلع ةغلابملا ءامسأ ىنبت برعلا ججيصفلا حرش يف هيولاخ نبا لاق

 ١ لاعفمو ريطعك ليعتمو رودفك لوعفو رادغك لاعفو ردنك لعفو قاسفك لاعف
 'ةنئاخو ةيوارك ةلعافو ةمالمك ةلاعفو |ةلولك ةلومفو ناو رطل
 1 دلك كلو مالكلا ريثكلا ةقاقك ةلافو

 ظ « لوهحملل لاقت ىتلا ظافلالا , ذ )

 - لضو لق نب لق هوبأ فرعي ال يذلا لجرال لاقي ىنثملا يف تيكسلا نبا لاق
 | 01 نانيهو يل نب "يع فرعي آل ىذلا لجررال لاقيو لذ نب .كذو لض نب
 ' ىذلا لجرق لاي « بدالا ناوند ىف ىلاراقلا لاقو )ل ةعملق نب ةملهو ناي
 1 صاط نب ىماط وه نبأ نم ىردب ال

 4« اريخأ اهلا اهنم ضوعو اهاواذ طقس ىتلا ظافلالا رك ذ )
 أ ةنز لثم هلع رقو ىأ يلع ةرق الا تنأ ام اولاق يعمصالا لاق ديرد نبا لاق
  ةباور نع ءالعلا نب ورمع يأ نع هب ربخو رقت هنذأ ترقو لاي 4« لاقو )
 ' هو ةقرو بالكلا ىمسي ىذلا وهو عضوم ةدقو ةحقلا نيب حاقو سرفو
  ىأ نالف ةمل نالف لاقي لثملا ىهو ةملو نايبصلا اهب بعلت ىتلا هو ةلقو ةضفلا
 . مسالا ةعدلاو رفاحل ةبالص هو ةحقلا يف ةنل ةحقلا ( بدالا ناويد يفو )ل هلثم

 ١ تبن ةعضلاو ةعضو ةعض هبسح ىف لاقي ىنم ةعضلاو ةعضلاو عدت عدنا نم
 ١ يتلا ةربلاو هدح فيسلا ةيظو هلاه ه عمتجم ضوملا ةيثو سانلا نم ةعاججلا ةشلاو

 00 ةركلاو :ةرذلاو :لاخلطا ةريلاو: رفضا نم تناك اذ[ ر يعبلا فنأ يف لمج

 ةبللاو اهرضو اهمس برقعلا ةمحو قملا ىف للا اهب برضب ةأرما مما خو



 ع 2(" ةهالز

 اكملاو وكملاو صي رحلا وهو اعللاو وعللاو مالكلا ىف اغللاو وغللا كلذكرأ ١

 اذا حرجلاتوسا ره ىسالاو وسالاو خيم هيف مظع لكل اقنلاو قنلا

 (بابلا اذهب قحاب و )ف هتخلساذا هنع ريعبلا راج توج نم احنلاو وجنلاو هتب واذ

 ءانغال ميكو مابك لجروحيحشوحا>ُثو حيحصو حاحص وح ليعفو لامف باا|

 مارجوديسلا خييشلا اولقو ليلجلا مخضلا وهو ليجب و لابو مقعو ماقعو هدنفا |

 بابهب قحلي و)هبي ذه. ىزير بتلا كلذ ركذ اضيأس ايلا رقلاو ىونلاوهو ميرج |
 . لغبلاجيحشو قيبهنلا وهو لاحسلاو ليحسلاو قاهنلاو قيهنلا وحن ( لاعفو ليع ظ

 ضارعو ضيرعو لاوطو ليوطو فافخو فيذخ لجرو جاحشلاو بارغلارأ |

 ليسنلاو فارظو في رظوماظعو معو عازف خرتد راكو ريكو راغصو ريغصو

 جاو لالقو ليلقو راثكو ريثكو رمقلاو قل وريال نم لسني ام لاسنلاو

 بنرالا توصل باغضو بيغضوحابنو حيبنو ناناونيناو راحزو ريحزو مأسجو

 كلذرك ذ فنالا نم ليسي ىذلا طاخلا وهو نانذو نينذو باجعو بيحعو

 تاكسلاو توكسلا وح ( لاعفلاو لوعفلا باب هب قحليو ) هبيذهت ىف يزيربتلا
 اتومص تمصو احالكو ا>واك ل جرلا حلكو تطقتس احازرو احوزر ةقانلا تحزرو

 احالصو ا>ولص حلصو اغارفو اغورف غرف وح ( لاعفلاو لوعفلا بابو ) انامصو
 ةلاسفناك ( ةلوعفلاو ةلاعتلا بابو .) اباهذو ايوهذ يهذو ًاداسفو ًادوف دسفو

 ةدولجلاوةدالجلاو ةسورمااو ةسارفلاو ةحوقولاو ةحاقولاوةلوذرلاو ةلاذرلاو ةلوسفلاو
 ةفوحولاوةفاحولاو ةثوثكلاو ةثاثكلاو ةلوثجلاو ةلاثجلاو

 4« نيعلا حتقو ءافلا ركب ةلعف ىلع تءاج يتلا ةدرفملا ظافلالا رك ذ )ل

 ءاحدقهنأ الا عملا ءانبلا اذهىلع بلغالان ال ردان ءانب وهو ( حاحصلا ىف لاق )

 4« تلق ١ هريغ فرعأ الو ةريذعاو ةبيطلاو ةلوتلاو ةبنعلا وحن ليلق وهو دحاولل
 نم برض نونلاب ةلونلاو ةأدحلاو ةريطلا بدالا ناوبد يف ينارافلا هلاخ داز
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 لملا هدضو لهجلاو ىنفلا هدضو رققلاو رسدكلاب حمملا
 ُ هيي .لتملا ىف نيبجوب تراجي ىلا :ظاملالا 5 ذ نجع

 0001 دارو باتو لاو حت وعو هحكو لبا اك ( ةرمجا ىف لاق )
 حمردبقو حمردلقو 56 ىلا نم ميذو ماذو بيعو باعو ريقو راقو أ ةقر نآكك اذأ

 هلا , رغلا قديبعوبأ لاقو) جمر سافو حمر ساقو حمر بيقو حمر باقو

 الو داه هلام لاقي و ةريغلا نم ريفلاو راغلاو بيطلاو باطلاو ةوقلا ديالاو دآلا

 حللا لص دورلاو دارلاوديلا يف عوكلاو عاكلاو ةبال عمج بوللاو باللاو ديه

 آ داحلاو اهالعأ ىلا ابلفسأ نم رثبلا ىحاون نم ةيحان لك و هو لوجلاو لاجعاو
 عوصو عاصو عوبو عاب لاق. ( رداونلا 10 لاقو ) 3 "الا تتوطلو

 زاك اذا قوتو قات لجرو ةئيطا نسح ةروشلاو ةراشلا. ( :بلعت ىلاما قو )

 0 ]ء وط طوطو طاطو ناسج فيعض أكو ءاكل جر ( حاحصلا ىفو ) اليوط

  نيهو نوهىدزالل ( صبقرتلا ىفو ) دحاو ةبيدبلاو ةهادبلا ( يلاقلا ىلامأ يفو)
 ةنايصلا ينعع ناردصم ناصلاو نوصلا(هبولاخ نبال ةروصقملا حرش ىفو ) ىنعع

 ل و طلاعوءاروح مج راحو روحو توفو تيف لاقي( ىزب ربالل بيذهلا فو )

 ىباح محراو قبونو قات لبقت مهللا برعلا لوقت ( ةربجلا فو) طبع طئاعو

 ع
35 
1 
 ى

 ف
2 
! 
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 لاق ىتموقو ىتماق لوقتو ىتب وحو
 قتماص لبقق ىبوب تمصو هه يتماق لبق ىليل ترقإ نق

 م ىتاؤس كيدل أمن ىنطعاف

 | ذو هتيقر فوقي ذخأو ةراق مج روقو راق ( تبكسلا نبال حالصالا ىفو )

 هانقب ذخأ اذا هتقر فاصو هتيقر فوصبو هتيقر فاظو هتبقر فولظب و هتبقر

 ابوبللا ةنيل ةديرو ةدار رو نيذلاو ناذلاو ىأرلا ليفو يأرلا لاف لجرو

 شيعمو شاعمو ليممو لامو بيعمو باعم مطوق 4 بابلا اذهب قحليو (
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 ةبادلا راسوهوف احشو هاف لجرلا احشو ىريغ تمحهو موقلا ىلع تمجهو هايأ
 اهتجرو تماق ةقانلأ تنجوو: ديلا لخرلاَر بجو ديلا تنوبجو.ةلادلا لجرلا راس

 "ىلا عجرو 0 مد ردهو رخآ رهن هدمو رهنلا دموهتدزو 'ىثلا دازو»

 هتوفعو .رثك ءىشلا اع هللا اهفتكو سمشلا تفك ةتددصو د وهتعجر]
 ارذو هترفوو 'يشلا رفوو هللا هعدجو ناكيملا نفسو حيرلا هتفعو لزنملا معو

 هللا هرشنو 'يشلا رشنو هتيفنو لجرلا يننو حيرلا هترذو بحلا
 م دحاو بناج نم لعافتو لعاف ىلع ىنأ ام رك ذ ز-

 قش ءىثلا ىندءاكت دقو هتدعاب و ءىثلا تفعاض كلذ نم تيكسلا نبا لاق

 مهللاو ةمعانم ةأرماو اه نم ةرمو انه نم ةرم تءاج حيرلا تبءاذتو ىلع

 تبقاعو هللا كافاعو هللا مهتاقو كمدخم فاك اذا ىنيطاعي وهو ىنع ز واجي
 فدارتالةبادو ىلعن تقراطو لجرلا تيلاعو نيدلاب هتبطعأ ىأ هتنيادو لجرلا

 يهتا اهيدر لمح 3 ىأ

 ه4 ىنملا ظفلب و درفملا ظفاب تءاج ظافلا ى.ذ و
 رسخلاو نارسحلا هريظنو لاق ناقرفلا يف ةغل قرفلا بدالا ناوبد ىف لاق

 ىلاماىفو) ةماعنلا ودع ةقانلا ودعتن ا وهو كترلاو ناكترلاو رجطاو نارجهلاو

 قو) رجش ىبسيسلاو نابسيسلاو ةيعادلا ركوبملاو ناركوبملا كلذ نم ( بلعث
 ( لمجملايفو ) هنابقعو رهشلا بقع ىف تئج هريظنو رحجلا نارحجلا ( حاحصلا

 نارفكلاو رفكلاك لذ رئاظن نم

 «( لاعفو لوعف هعمج ىف قفتتا امرك ذإل
 لاعفو لوعف هعمج ىف قفتا ام دحأ مس عج ماعسو موس ىلاقلا لاق

 ١) روسكم اهدادضالئاوأو حوتفم اهلئاوأ ىتلا ظافلالا ركذ 4

 هدضو بذع ءامو رسكلاب لسلاهدضو برحلاو رسكلاب بصحللا هدضو بدجلا



 هدب 0 يو نرخ ادكو ىو ىأ 0 ل اذهو هدب ىف
 4« يدعتت الو ىدعتت ىتلا لاعفالا 0 د

 7١ اذارثبلا تفزنو ىدعتي الو ىدعتي ةدايزلا دْض صقلا بدالا ناويد يف لاق
 7 تحرسوةيشالا تحرسو ىدعتي الو ىدعت. يه تفزنف هلك اهءام تجرختسا
 ىدعتي الو يدعتي حتفنا ىأ هوفرغفو هحتف ىأ هافرغفو يدعتي الو ىدعت, يه
 ا ' | ةمفوو اةريتم قف ريعبلا مفرو ةبحاص هعلدو جرخ ىأ هناسل عد كلذ لشو

 مفراداهسفنب ريعبلا قاشاو هريعب قنشاو هسفنب فنداو هلقتا ىأ ضرملا هفنداو

 7 تجعووه فكق 'يثلا نع هفكو هسفنب لسنأو هشير رئاطلا لسنأو هسأر
 " أخو بلكلا تأسخ (حاحصلا ىفو) يريغ تجعو تّقأىأ اج وع ناكملا
 ”0 دكر اهناحاوراللا تاضاوعاذن ةتضأ ١ هتادأو لجرات تاداوة شعت لكلا
 ءاملا تسجبو انأهتبعو عاملا باعو كلاغ يأ بجاش وهف وه بجشو هكلهأ هلا

 " سردو هسفنب اضيأ سبتجاو هسبتجاو سجبي هسفنب ءاملا سجيو هترجف سجيناف
 00 ةسفنب شو ءاقلملا وب هتتماو ةكيلمظو# قلارطلا سمطو ل هتسردو مسرلا

 )0 هيلع هللا ضضَقأَو قمح تركت ىأ عجضملا هيلع ا هللا هضاغو ءاملا ضاغو

 ١ نأ هتطبهو صقن ةعلسلا نع طبهو اطبه هطبهو لزن م طبهو عجضملا

 ٠) ثقالو انأ ابئفقوو ةبادلا تْئقوو اهءاق قاع هشن وه ظافو هسضن تظافو

 . هخاطو حيبقلاب خطات لجرلا خاطو هريغ هجاهو راث 'يشلا جاهو 0

 7 هترسحوايعأ ريعبلا رسحو انأ هتردحو برضلا نم مرو لجرلا دلج ردحو هريغ
 ' ةقنب "كو هالكو هترطقو املا رطقو امتراظو وبلا ىلع تفطع ةقانلا ترأظو انأ

 " ةليا درولا دعب تراس اوهز لبالا تهزو ىريغ تيلخأو تولخ' يأ :تيلخأو

 ١ دلبلا نع اولجأو انأ مهتولجو مهناطوأ نع اوان ل ران | ايكرعق و تك ١ اك

 . هتيطعأ الام ىريغ تدفاوالام تدفأ كلذ نم(بتاكلا بدأ ىو) انأ )انأ مهتيلجأو



 ف إل لا نعت 2

 5 أو لجرلا زو 3 رملا ت سفن و لجرلاب مطقت او هنول عقماو لجرلا

 ىلع أسن أسنت ةأرملا تئسن ( حاحصلا ىفو)تررسو ءيشلاب تفغشو لجرلا نذأ

 يجريف هتقو نعابضيح رخأتي,نيح كلذو اهلبح لوأ دنع ناك اذا هلعاف مم ملام
 ىلع لجرلا ببسأو تنسن دق لمح ام لوأ ةأرملل لاقي يعمصالا لاق ىلبح اهنا
 حيت السا دجكو انك لية يخاف ةيحلا غدل نم هلقع بهذ اذا هلعاف عي مام

 اذا كلذكو رافثالا ضيف نينيعلا ذخأت ىتح ةيرعا تمم نا

 ريحنو شهدو تبهبو هعجو دتشا اذا ًاضيأ لجرلا برعأو قرزلا نمتضيبأ
 ,ممرمأ كلم اذا سانلا رومأ لجرلا سوسو تيبب الو تهاب لاقي الو توهم وهف

 هلو لغأ اًبينَعَو ةب زامل تصنع لاش يعمصالالاقو انج ئوسوؤل لا

 هب رهظ اذا قذعلا شفنو رسخ يأ نك وأو هترا# يف نالق سكوو تسنعلاقي
 ءملا قفدو ؟ ز يأ لجرلا مطنو مدن ىأ:هدب ىف طقسو باطزالا نم تكن

 ا ةاجاو هيي نكسو هي دال يحير لذ ذا ميلسلا قلطو ءاملا قفد لاقي

 اع رج ةكرملا نه لج ىأ نالق تتراور ًاضخأ هيضبتسااو لش تا

 حمرلا هتب رض ريدغلا حجرو ةءارقلا ٍيعردقي ل اذا ىراقلا ىلع جترأو قمر هبو
 ةيراجلا تينقو روبدلا حر مهتباصأ موقلا رب دوهنطب لقتعا رصحأو لجل زمحو

 تيبلاف ترتسو نايبصلا عم بمللا.نمتمنم اذا م ملام ىلع ةينق تق

 (ةمتاخ) تيكسلا نبا نعرادنب نعرهزالا نب ركب ىلإ نع ديعس وبأ هب فربخأ

 لبقعمسي ملمظن مهيديأ ىف طقس ( ىجاجزلا لاق ) يزرطملل تاماقملا حرش ىف
 نا اذه ىلع لدب ىذلاو مراعشأ ىف كلذ دجوب لو برعلا هتفرع الو نارقلا
 نال لاعتم الا: ةحو مهيلع ىنخ مهمالك ىف هوامعتساو 0 ل مالألا ءارعش

 ملاملا وهو « ىدي يف ايه تطقس ةوشنو * ساو وبا لاقف هب رج مل مهمداع

 نالف طقس متاح وبأ رك ذو طقس لوقي نأ يغيني ناكو هلاعتسا ىف اطخاف زن رجبتلا

 هس همس سس



 1 جل ال ين ب ا وش اس
 ل عوج كاع ل #1 دا اج ةراغ مهيلع رغأ هو ءارمأ ضعبأ

 لاقي و اهقرف اهميهش 0 ءاوعع ةراعو ادن ىف فاضخ الابن ةأرماو

 كيتي احول !نانضصغإالا ةرشننم ءاوعد ةرجشو ترشننا ىأ تعاش نم ف

 . ءاكلهلا ةكلهلاو .ةرب زغ ءالظه ةعدو ةباحسو جسنلا ةنشخ ميار

 لاق ( حاحصلا ىفو ) هلثم ةلمرو ةنيل ءاسعو ضرأو ةظيلغ ءافحو ضرأو ةكلجلا
 فاأنملدب نونلاو ءارحص لثم ءاثطع ناشطع لصأ جارسلا ىرسلا نب دم

 ىلع لدب م اذهو ىراحص لثم ىثاطع ىلع عمج هنا كلذ ىلع لدب ثننأتلا

 عججلاو هنع دعب و وبال برطي ال ةاهزعوةءاهزع لجر ( حاحصلا يفو ) هدارطا

 قاسو ةالمس لم ا
 « هلعاف مسي ملام ظفل ىلع ت اج ىتلا لامفالا ركذ )

 ةولوم ىهف هدب, تْنُثو لاق هيف لاق كاكا بدا أ ىف اياب ةستق نءا ابل دقع

 ىف كلذكو هاز الو اهز لاقي الو وهزم وهف انيلع نالف ىهزو تبثو لاقي الو

 ادا كرد) اذا :تينع لاش الوإ هب ىعأ ”ىشلاب تدتعو وجيم ويفدةوختلا نم

 ءاوس هب تعزوأو رمالاب تعاوأو تجنن لاقي الو ةقانلا تجتنو رمالاب نعت
 اع رهدشو تشكو عيبلا ىف تعضوو هصئارف تدعراو دعرأ انأف تيلِعرأو

 ١ بضغنم دعربن اك اذا عربم وهف لجرلا عرهأو يدب يف طقسو تهبو ةبيصملا
 ىلع لالهلا ”غو هيلع يمحو ضيرملا ىلع ىغأو لهتساو لالملا ” اهأو هريغوأ

 تلك دف كد ذ (كلذا باب بلعت حبصف ىفوإإ ةيبتق نبا ه هذ اه ]ذه مآل
 تقدناف هتاد نع طقس لحرلا صقوو ردظأو همد لطو ن تانلأ قف ربهشو كنع

 " تبلحو ةبك هتباصأ لجرلا بكنو ةبادلاو لجرلا لزهو عيبلا ىف نيغو هقنع
 7 نمقلوإافلا نملجرلاجلفوةأرملا تمقعوةبادلا تصهروريثك 21

 !ٍ دا وف جلو كجحرب وةبادلا تانك رو ضيررملا لع دعو ل ريدأو يبريدو ةوقللا



 لضواف اهم محلا قافتب ءالعر ةحشو اهعامج ىلا لصوب ال ولا أع و ةطيشن

 شقرأ اولوقي و قرأ ةكدوم ةقزراك داونس اهتولالعولا ءاشقرلا ةيطأو حتما ءاكإ

 نيطرقلاك ناتميز اهنذأ تحن ىتلل ءامزو ءامزو ءاثعر زنعو تاغصلا ىف ءاّقر اولاق الو

 ءادكك سوقو ةسرتكم ءاسرك ةعلو ةفتلم ءاسرك ةضورو ثاعرلا ىمست ةطرقلاو
 ءايث ةأرخاو شركلا ةميظع ءاشرك نانا كالذكة بادو ةأرماو ظسولا ةميظع
 ةأرماو ةنبل. أسم ةلمرو ءاملا نم ٌةديعب ءايل يرو ًاضيأ ةشاو جرفلا قرع 6

 02 ةلئاستلاتنت ةارماو اكد يلع م 1 ال ءاقدو اطرث نبعال ءاكتم

 اغيب ءايحض ةليلو 2 0 رماو ل الو ءام للا ىنو ةفورعه رتب

 حارخلا ةبرملا يرملاو قغايلا ديد يحضأ ةث كوم اهركذنسف ءايحض 5
 قاس يف محلا وهو لضعلا ةظيلغ ءالضع ةأرماو تلضعا ةديدش ءالضع ةيهادو

 ةميظع ءازجع ةأرماو ةنيمسلا لاقي و اهتحرب ءاد نم حقلتال ءانجع ةقانو دضع وأ

 ءانيعةرقب واهمطو عني لفع اهجرفب ءالفعااو ضارب اهزجعب ءازحع باقعو ةزيجعلا
 نيعلا ثانالاو نياعالا ع.جيف هل مسا نيعالا امنا تعنلا ىف نيعأ روث لاقي الو

 ريغىلع ءاونف ةرجشو اهبذك ةبذك لوأ هذه تسيل ىأ امنع نالف نم تسيلو

 ءاغرف ةجشو فيعضتلا تانب نم اهمال ءانف ايف سايقااو نانفالا ةريثك سايق
 كذلاو نذالا تفرط ةعوطقم ءاؤضقةقانو ازهظلا يأ  ارقلا لد ولك ءاورةهلخكو ةقشا

 اهلمعنم غرف لاقيو ضضقلاك ةنيل ءاضق عردو ةعساو ءاروق رادو ىصقمو ٌوصقم

 ناونورقلا ةميظع وأ نرقاهب ءانرق ةأرماو ةنشخلا لاقي و ةبلصلا لاقيو تنكحأو

 ةارماو تلللا لع هك ان ءاويكرت ةقانو نوكأ هتاف نضال 6 1

 قلا:ءايلسلاو ابق تاثءال ةيوتسمةانس لضاواو عكس اذا ةاعلس "نع راطنلا ل1

 ىةئينخ ءاونس ةلغبو هنسلا اهباصأ ءاهس ةلختو مئاهبلا نم اهنطب ىف اهالس عطقتا
 (هنعدللا حر قيدصلا لاق ) ةعب رس ءاحبش ةراغو قتننأ ؟ذلا' ىف اواو موريسلا



 0 ةرشلا ءايلعلاو اهفرصب نم ةفل ىف حايصلاو ةبلجلا ءاضوضلاو ةريثكلا ملغلا

 هنا الا ضوعبلا هبشي ”ىثو سانلا ةلفسو دارجلا راغص ءاغوغلاو عفترمل ناكملا

 كفوا لج مسا ءاوفنلاو كلذ نم ةردغ ضراو. ةراجملا ءاودشلاو صعد

 ركب مسا ءايهسلاو تبن ءامعفقلاو عضوم ءاعنقلاو شحفلا ءاشحفلاو ةالفلا ءافيقلاو

 ةئيطاو نوللا ءانحسلاو امم ىرقو ءانيس لثم انيسروطو ةفورعم ةضور مسا م

 ةراتكتلا ليلاو ةعاجلا ءاضطاو ةوادعلاءانحشلاو ةناخسلاءاّنخسلاو ةرشنلا نيلو

 الا ةعافملا كقملاو ليالا ردتز ءايغو .هربكك ىأ التاق نم نحال
 ساهل وهو تعولا نم ذوتتأم ةئدش رئسلا هائعوو ريدلا ءامجؤلاو رتْلاو برخلا

 موقلا ثعوأ دقو هلثم بونذلا ىفو هيف دتشي ىثملاو

 4 ةلعف 2 غالعف ْ

 ءارجشو ةرجشو ءابصقو ةبصقو ءافرطو ةفرطو ةفلح لاقي و ءافلحو ةفاح
 4 اهل لمفأ ال ةنص العف ١

 دقت ءاليلما ةلعاللاو نييدتلاةميظع ءاندت ةأرماو قرت تاتا ام ض١

 نييدثلاةريغص ءا دجو جرفلا ةنثنم ءارخجو ةرسلا ةميظع ءاثوج ةأرماو لالضلا
 ءاتدج ةنسو اهنذأ مطق ىتلاو اهعرض سيل اهنبل مطقنا ىتلا لبالاو ءاشلا نمو

 ءالدج عردو ىمالا روهظل الثم برضب ءاداجو ءادجب تحرص لاقيو ةطحق
 ءاونح ةقانو هقوست ىأ باحسلا ودح ءاودح حيرو هتلتف 'يشلا تلدج نم ةمكحم

 ةحيبق ىأ ا دض ءانسح ةلك و ةلعفو لاما ةديدش ءاونح سوقو ءانما أف

 اذ ءاهراو#ء اتا ةاوعاو ةنيل ءانذخ عردو بدخ نم دلجلا تقش ءابدخ ةجشو

 ءاثوحو لمعلا نسحال ءايلخو ريظلاءاقلخ هنمو قلخأ ةئئئؤش ءاسلملا ةرخصلا ءاقلخخا

 ةجشو ةعساولا ضرالا ءاسحدلاو ةراححو نبط اههف ءاشح ضرأو نطبلا ةميظع
 ةدبدش ءاعور ةقانو ةديدش ءايهدو ءاوهد ةيهادو ءاوج ءافعد ةارىصاو ةعساأو



 ةلقملا نيب وثدنأتل فلالا ن ه ةيلقالا ءايلا نيب اوقرغيل كلذ اولعف امناو نيونتلا
 بحاص نم اذهو يعتت ارجو يزانم تدك ناب شلل قل فلالا نم
 ثيح روصقملا جلا دلما يخيل ددوتنمملا ظازلالا ةزتك ف ميرص حاحصلا

 ةريثك لعفأ ثن وم تسبلو ءالعف ىلع تءاج يتلا ظافلالا ناف اي باو
 ءاسأبلا ( ءامسالا يف ءالعف آل دودمملاو روصقملا باتك ىف'"”4 ىسلدنالا لاق ١)

 كلل ةملر اياز ةلمعللا انو اوناينارتلا اواو ةواذتلا ءاضملا ةنلكلا
 301) هعيف 3 نب ءاعلب و ةالغلا ءاديبلاو ةعاضق يف ةلبق ءادبمو

 قؤرعم عاش شنق نب ءانلب و ( بار دكرتت وأ تبلل هئلغ لي نا لقكتلا

 نيئاظلاب ةيضهتءارعلاو تا رقلا ءابرتلاو ةالفلا ءاميتلاو مضوم ءامتو ةالفلا ا
 ءالجلاو رصقت دقو كلجأ نم ىأ كثاّرح نم *ىثشلا تلعفو ةمالل مسا | ءادأتو

 لب لاقل ةدتكل نق ءاةسل او نئاذلا مسا ءارعجلاو يلجا لثم ريظعلا م اللإ

 ءابصخلاو سفنلا ءابوملاو ماعطلا نم برض ءاولخلاو ميك نب ورمع نب ربنعلا ىنب
 ةبيود ءاكلحلاو أما ياء اردو ملرم سو تالف 0

 ءاربخلاو م هللا يلص يننلا ةنيدم برقب عضوم ءايفحلاو لمرلا ىف صوغت
 ءاعقرلاو رحبلا ءامأدلاو ةمالل ما ءاثأدو ْضرأ ءاصاخلاو وسلا كما طا رقرا
 سدشلاب ةاحلاةراجحلا ءاضمرلاو ًاضيأ رصقت دقو ةعساملا ةزافملا ءانهدلاو ضرالا

 فرارصقي دقو ةبهرلا ءابهرلاو ةبغرلا ءابغرلاو ةيهادلا ءاثرلاو عضوم ءاقفرلاو
 ىلع در امو ةقشملا ءاداكلاو تبنءاحطلاو نوتيزلات بذي ماشلاب لبج ءاتب زروطو
 ءاموللاو ةدشلا ءالوالاو ءاواللاو .ةحيبق الو ةنسح ةلك ىأ ءاجول الو ءاجوح
 ءاخينلاو ةخفتنملا ضرالا ءاخفنلاو ءارضلادضو ةمعنلا ءايعلاو عضوم ءابعالاو اللا

 ءاعحضلاو ةدشلااضيأو ةشلا ءازضااوناهف ترغاذلل نملاب ةين اخ

 ةخسن ىف كمكحملا بحاص ةديس نبا ىلع نسحلا وبأ وه ىلدنالا )١(



 اع لأم 1 تناكو ىخاقنو ءاخنو 1 م
 ةدودمم ءامسأ ىفرعأانأ تاقف اهم ّ هترضح نوم ذجا قيد ةلودلا فيس

 دودمملانال كلذ تكذ ام فلأي الا الوقأال تلق ىمام لاق رصقلاب عم

 الا انكر يراود يار ءاةودشح عمجي روصقملاو ةيدرأو ءادر 5

 ( ايف لاقو ) سيلباتك نم رخآ عضوميف ةياكسحلا هذه ( هيولاخنبا رك ذو )
 لاقق ىسرافلا ىلع وبأو رصن نب دمحأ ةلودلا فيس ىدب نيب نب رضاها ىف ناكو

 نع انلأس امناو ةفلح عمج ءافلح انلقق ىفالحو ءانلح افرح فرعأ انأ رصن نب دمحأ
-_ 

. 

 الك هلك اذه عمج ءايشأآ انلقق ىواشأو.ءادشأ افرح فرعأ ان ىسراعلا لاقف.دحلو

 ضعب طغخي سيل باتك ةيشاح ىلع تيأرو هتدزام ضعب قباطف هيولاخ نبا
 ةداملا م ءال“ لاو ىوالجو ءاولجو ىلا نعو ءالع بابلا اذه نمدصنام لضافالا

 قل ارواج ءاينلا : قانلككلا لاق 3 ىف ميجلاب تناك نا ءاولجلاو ننسألا

 اهعمجو درفملا ىف رصقلاو دملا اهيفو لك وت يتلا ىهف ءاحلاب تناك ناو ةيحصم

 قتيأر مث ل دملاب ءاوالح دودمملا عمجو رصقلاب ىوالح روصقملا عمج اندر

 طقف ةثالثلا هذه حتفتو يرافذو ىراحصو ىراذع لاقي ىنارعالا نبا رداوت

 ىلعروصقملا نم ءاح ام باب ىف ىلاقلل 4 دودمملاو روصقملا باتك 2 تيأر 3 ِ

 اهريغو لبالا نم ضيبلا ىهو أ لعبوا عج يراهزلاو 4« لاق 9# ىلاعف لاثم

 ةيليخالا ىلبل تلاق
 ا الف يسلط نع تبت ١ اهكلمز:يراخإلا فال دعا ا37
 عجلاو ةارحص لقت الو ةعساو ءارحص لاقي لاق حاحصلا بحاص تا

 لم لعفأ ثنو نكي مل اذا ءالعف لكم مج كلذكو تاوارحصلاو يراحصلا

 ىلؤالا ءايلا اوفذح ”ىراحص يراحصلا لصأو لجر مثسا ءاقازوو (اريخو ءازطدع
 دنع فذلا نم فلالا لسنل ءارلا حتمب ىراحص اولاقف املأ ةيناثلا نم اولدبأو



 4 اروصقم اهعججو ادودمم اهدرفم ءاج ىتلاءاعسالا 3 )

 يف تيأأر لاق هيولاخ نبا ةمجرت يف هطخب ميدعلا نب لاكن باح خيرات ىف تيأر
 ةليل تاذ هترضح ءالعلا نم ةعامج ةلودلا فيس لأس هي ولاخ نبا ىلامأ نم ءزج

 تنأ لوقتام هيولاخ نبااي لاقف ال اولاقق روصقم هعمجو ادودمم امما نوفرعت له
 الب ذختوت الثل مهردفلأ الا كل لوقأ ال تلق اههام لاق نيعسا فرعأ انأ تلق

 ناك انلف ىراذعو ءارذعو يراحصو ءارحص اه تلق شرد فلأب ىل صاف ركش

 ءافلص اههو.هيبنتلا باتك يف يمرملا امهرك ذ نيرا نيفرح تبصأ نيرهش دعب
 نبرشعدعب م ةودن اهبف ضر أهو ىرابخو ءاربخو ةظيلغلا صرالا يهو ىفالصو
 ضرالا يهوىنابسو ءاتبسوهو ةرهجلا يف ديردنبا هركذ ًاسماخ افرح تدجو ةنس
 وبأ لاق ) رخأ ظافلأ ىلع فوقولب "ىلع ىاعت هللا نم دق ( تلق ة ) ىهتتا ةنشخلا

 اذا اًوص اهعمست ىأ ءاخفن ضرأ لاقي دودمملاو روصقملا باتك يف ( ىلاقلا ىلع

 ةراجح اهبف ضرأ ءافحولا ءارفلا لاقو ( لاق ) يخافنلا اهعمجو باودلا اهشطو

 اهب سيل ةيبار ءاخبن اولق ( بلع ىلامأ ىفو ) ىفاحو اهعمجو ةرحب تسيلو دوس
 ءاخبنلا لثم ضرالا نم ءاخفنلا ( لمجملا يفو ) يخابن عماو ةراجح الو لمر

 ىواخسلا عجلاو ةلبسلا ةعساولا ضرالا ءاوخسلا ( حاحصلا ف ىرهوجلا لاقو )

 لمرءادرملا لمجملايف ( سراف نبا لاقو ) ىراحصلاو ىراحصلا لثم ىواخسلاو
 مج ءايشأ حاحصلا ىف ( يرهوجلا لاقو ) يدارم هعمجو هيف تبن ال حطبنم
 حصفأ نم 0 هنا ىعمصالا )يح ) ىراحصلال ثم ىواشأو يراك يلع

 ساو اياشأ ىلع ًاضيأ | عمجو ىواشالا كدنع نا رمحالا فلخللم لوقي برعلا

 الإ اروصقم عمج دودمم مسا مهمالك ىف سيل لاق ( هيولاخ نبال سيل ب تاك

 ةظيلغ ضرأ ىفالصو ءافلصو ىراذعو ءارذعو يراحصو ءارحص ىهو فرحأ ةيناه

 يفاحوو ءافحوو ةنوشخاببف ضرأ يابسو ءاتبسو ةودن هيف ضرأ ىرابخو ءاربخو



 ا ام د هام ها ممم هل مان ل د ص مص سصص٠7ص7٠ صصسصس٠سسسبسُيتبس

 7 علا ماهبا مث سرضو عارك افق قنع قئاع عارذ ناسل
 دزت ال ريدلا زجع طبا نطب اعم 2عبصا ارقونسرف حورو سفنو

 دحم الف اهالت دق امف نايجوف تلت امو امح ثيناتلا دب ينف

 كلذ ىنهريغ لاقو

 011 انو اشحن 1 فار مدع تاحراخل ناك ىذعو

 رك ذي سرضلاو نتملاو هقتاعو اهقلاوقنعلاو طبالاو ىتقلاناسأ.

 0 ا فانا تفاو < لقت ار امناسح مث ءرملا عارذ دنعو

 رخآوم مهنعوهف هيوبيس ىوس  هباتك يف يكح ىوح لك اذك

 ركنم كاذ ىف ريك ذتلل وهو ىنأ يذلاوه عارذلا ثينأت نأ يرب
 4« ثنيو رك ذيام رذ)

 رازالاو متلاو نيكسلاو عاصلاو حالسلاو بيلقلا كلذ نم فنصملا بيرغلا ىف

 لسعلاو قوسلاو ولدلاو قيرطلاو ليبسلاو قنعلاو سرعلاو ىحضالاو لي وارسلاو
 0 الع نيمؤملا ( ىوماللا لاقو ) ىسوملاو كللقلاو ملسلاو زجعلاو دضعلاو قتاعلاو

 يف ةيبنق نبا لاقو ) يهتنا يومالا نم الا ىسوملا ىف ريكذنلا عمسأ مو ريغال
 ثناوم وهف لعفم وه هريغ لاقو ىلعف يه ىنادكلا لاق يسوملا ( بتاكلا بدأ

 ' لاحلاو رهنلاو رخلاو ناطلسلا بابلا نمو ( لاق ) ىناثلا ىلع رك ذمو لوالا ىلع
 '0 لآق هرك 3 نمو نسلأ هعمج ىف لاق هقأ نف نانللاو عارذلاو عاركلاو نقملاو

 ' نوتاوب زاجحلا لهأ عتمخ الا لاق“ ثنو كذب ةكسلا قاقزلا ( حاصلا فو ٌةنسلآ

 7 ونبو ةرصبلا قوس وهو الكلاو قاقزلاو قوسلاو ليبسلاو طارصلاو قيرطلا
 | ١ ( يزبربتلا بيذهت ىفو ) تروا حورلا ( هيفو ) هلك اذه نورك ذي مغ

 ” يمسي ام ءايشالا نم تاقلعملا حرش ىف ساحنلا ( لاق ) ثن وتو رك ذن بونذلا

 )0 ةياقسلاو.عاوصلاو ةيلاعلاوينانسلا هلّمو ةدئامو ناوخنو تناوماو ركذملاب



 يثتالاو رك ذلا ىلع عقت اباكةرقبلاو ىرابحلاو ةموبلاو
 م ثننأت ةمالع ريغ نء ىثنالاو رك ذلا ىلع عقتيتلا ءامسالا رك ذإ)

 . عقب سرفلاو الو لحيا ىلع عقي ناسنالا سيل ب تراتك ىف. هيولاخت نأ لق

 الو ةريعب و ةناسنا ععسو ةقانلاو لما ىلع عقب ريعبلاو رجحلا لعو ك5 لا لع

 لبال نمدوزخل ) 00 يفو ) ةسرف رف لوقب نم 3 نم نا ليقو مل ريلق

 ثنّويالو ركذي ف

 ربخم كلل قذاح نم هعزيغال .ىتفلا فرك ذي اع الئاساب
 رخنملا مث رعشلا مث رغثلاو هواعمو هنيبجو ىتفلا را

 رهصعل ءامحلاب دخو بان هدعب رفظ مث لاو نطبلاو

 ركني ال ىذلا نقذلاو عابلاو ذجانو ديزملا ربشلاو ىدتلاو
 ركذتام اذا ظح اه هيف اف اهثؤتال حراوجلا يذه

 رك ذب الو ثنّوب اهف لاقو

 دضعلاو ءاجوعلا علضلاو بلقلاو 1 ذاخالاو نذالاو قاسلا
 دحالا ةلوزحْلا يقرعلاو نيعلاو قلازجعلاو فكلاو دنزلاو

 دي و ةفورعم كرو اهدعب نم 0 ىثرغلا شركلاونسلاو
 ددعلا لكي اهيفو عاركلا مث ا,عيصاو اهانعو لاعثلا مث

 دمتعي وحنلا ىف ابهئينأت ءاتو  اباخدي ريك ذنالزيرشعو ىدحا
 دحأ اممارول هلثم ىلع اءوي ةردتقم سيل ضيرق نم اهذلأ

 ناويملا نم ( ثنويو رك ذي : امف كلام نب نيدلا لامج خيشلا لاقو )

 دك علض حر نسرصنب هس 2 رصنخ باقلا فك لامث نيم
 ديم لج 0 كرو  مدقذخ بتقلانذالا نبع ش 231

 ف رمزا -)



)6 0 
 ' يثالاو فحالسلا رك ذ ليغلاو اولا < ناطتاو تراهلا كر نأ رمق
 - عدافضلا رك ذ موجلعلاو ةيفحلس لاقيو ءاملا نيكستو ماللا كي رحتب ةافحلسا
 1 ميلظلاو جاردلا رك ذ ناطقيحلاو بنارالا رك ذ ززملاو ذفانقلارك ذ مهيشلاو
 رينانسلا رك ذ نويضلاو طقلاو ماعنلا

 4 تننأتل اهيف ةمالعال ىتلا ةثاوملا ءامسالا ركذ إل

 لبالا نمدوذلاو برحلاو سوقلاو ضرالاو ءامسلا هيف رك ذ اباب ةببتق نبا اهل دقع.
 2 انج رعشلا ضو ىعو 1 كو اهصيق وهو دار عرد امأق ديدحلا عرذو

 ١> سمشلاو راثلاو مدنلاو لوغلاو حمرلاو مجراؤدحا يف ىأ ىنبجمي ام ضورع
 " كلذ نم ( ىزبربتلا بيذمت ىف دازو ) يحضلاو رادلاويحرلاو اصعلاو لعنلاو.

 وبأ لاق ( ىلاقلل روصقملا ىفو)مودقلاو سافلاو ءاعمالا يهوباتقالا دحاو بنقلا

 - لاق )راها نود ةصاخ ليللا ريس ىهو مهارسس تلاط لاقي ةثاوم ىرسلا متاح

 7 ةأرملا عرد ركذ اها لوقي انخايشأ ضعب ناكح يصفلا حرش ىف ( ىسويلاطبلا
 7 هعرد نوكي نأ بجوف ىنثا يعو لجرلا سابل ةأرملا نال لجرلا عرد ثنأو
 - جنح ناكو اركذم اهعرد نوكي نأ بجوف رك ذم وهوةأرملاس ابل لجرلاو هثنوم

 ( نهل سايل مثنأو ١-5 سابل نه) ىلاعت هلوقب كلذ ىلع
 « ثينأتلا لع اهبفو ىتالاو رك ذلا ىلع عقت يتلا ءامسالا ركذ )ل

 ' وهو ةبادجلاو ةمهلاو عضو ةعاس منغلا دلو هو ةلخسلا كلذ نم ةبيتق نبا لاق

 ًاضيأ ةاشلاو ركذ ةيح برعلا لوقت ةيملاو بئذلا نم عبضلا دلو ةرابشعلاو أشرلا
 ال0 لكو لق د ةمان مذه لزقت ةماهنو ةماخو.ةطبلاو.-شحولا نم روُثلا

 7 ( حاحصلا ىف لاقو ) يهتنا ىج اهعمج ىف لاقي. ال هناف ةيحالا ءابلا حرطب عمجي
 7 ةمامح لثم سنج نم دحاو هنأ ىلع هتلخد امنا ءاملا نال ىتنالاو رك ذلل ةجاجد
 7 ءارملاو ةجازدلاو ةلحنلاو جناب نم.ىتتالاو ركذلل ةجبقلا كلذكو لاق ةطب و



 ىنضو ىنطو ىودو انشمو هبنو مك و قيدصو ٌددعو لوسرو رصنو اضر موقو

 ةقور ناماغو ةقور مالغو نفث ىنمعي فرقو يرحو ضيع ينعم ةعبرالا ءادو
 ةرامو.نامتق اوما هيأزلا حرت واقي عنقي ىأ ناعنق لجر (بلعت ىلامأ فو)

 زواجدق ىذلاث دحلاءىشانلا( حاحصلا ىفو) ثني الو عمجم الو يندب هل َناَعَنق

 ءاوس هيف نالاو( 5 ذلا قولد .ىأ. تنوياوت ةقانؤتاطبأ + عا ةيزاللاو رتشلا 5
 دحاولاه يف ىوتسي ةصلاخ ناصلخو ءاوسهيف ىثنالاو ركذلا ببث ءارماوبتس لك

 ةاشودحاو ظفل ىلع عمجاو دحاولا صالد عردأو ةقارب يأ صالد عردو عمجاو

 صصخشةاشو ةقانلا كلذكو هناوس كلذىف عمجلاو ةدحاولا هلك اهنبل بهذ صخش

 هيف يوتسإ كلما فالخ ةقوسلاو عمجلاو دحاولا هيف ىوتسي اهنبل بهذ ىتلل
 نوما رك ذملاو عججلاو دحأول

 نين روك اذلا هنم كريغامر ثانأ كا زونح
 ةبئذو ةقلس باثذلا نم ىثنالا هيف"لاق بتاكلا بدأ ىفاباب ةبدتق نبا هل دقع

 ةشقدورقلا نم ىثالاو ةيورأ لوعولا نم ىثنالاو ةبلعتو ةلمرث بلاعثلا نم شنالاو
 دولا نبل ىشاللاوأ ةرطةايقملا نم شالاوةشزكع تتارالا نم يالا
 نمو ةرك روغلا نم ىثالاوةروغصع ريفاصعلا نم يثنالاو زمبلابو 0 ةأوبل
 ةنوذرب ونوذرب لاقيو ةذفنق ذفانقلا نمو ةعدفض عدافضلا

 4« ثانالا هنم زهشام روك ذك ذ ١)
 اهدحاو لجحلا روك ذ بيقاعيلا هيف لاق بتاكلا بدأ ىف اباب ةببتق ننا هل دقع

 موبلا رك ذ يدصلاو يراهتلا ركذ رح قاشو ىرابملا ركذ برغعاو بوقعي

 رك ذ ةثالثلا يف ءاظلا مضب ءابظنعلاو بظنعلاو بظنحلاو لحنلا ركذ بوسعبلاو
 ركذ ءابرحلاو نما ًاضيأ وهو سفانخلا ركذف ءاظلا معتفب بظنملا امأف دارجلا
 يعافالا رك ذ ناوعفالاو عابضلا رك ذ ناعبضلاوءاظعلا ىذ طوفرضعلاو نيبح مأ



 يسع ع رع رع تع دع دع دع ب ب رع رم رع رم رع يع م يس يجي ص ع صصص ص جس يمس ميس ع عرج عام ماع مص عجب مع يع عبس هع ع ع م هه وص ذأ هع عسسل هيو سمس مس يم مس ل لم م ممم م م مم مم م هم م مم ع مم ههه هم هس م ممسل

 (' ىنثملاو ثناوملا كلذكو ةفرعملا فا ىمع نباو ة ةركشلا ىف 0 نبا وه لاقيو
 7 ثناوملاو عجلاو نانثالا كلذكو مهصلاخ ناكاذا ا وهو عججلاو

 - دلو هل شيعي ال بوقر لجرو كلذك عججلاو 0 نقةمأ كلذكو نقدبعو

 - ردجمي ملاذا يبصلا كلذكو طق برجي مل ناحرق ريعبو بوقر ةأرما كلذكو
 ١ ةكورتم ةغل نوناحرقو حاحصلا يفلاق ءا وس هلك كلذ ىف عماو نانداالاو كنوملاو

 722[ ما وك زومألا برجي ارغ رك ءونق هترمح طلاخ ت كيك رشا

 نانثالا كلذك و رف لجر لاقي و كلذك سلجهقانو مسجل قبل قيثو ىأ سلج ريعبو

 ماكو بحمو نرقو نرقو لكو داوجو هجولا حاقو ةأرما لاقي و تناوملاو عملاو
 ةقللد» ند( «سئاكتلا ثدأ: قون) :ىضخا ءاه يي كك ةملا لثم فه لك قشاعو

 ةيحلو باضخلا "نم لصان سأرو:رقاع ةأرماو ر قاع. لجرو رماض ةقانو رماض لم
 وما قو ابل 0 0 و يب خرو نحل

 لجرلا ىلع قاطي جوزلاو كلذك ميد داوج سرفو يثنالاو رك ذلل ت يك

 لسب اذه لاقي 0 ديز ىلال رداونلا يفو )هتجوز لوقت برعلا داكت ال ةأرملاو
 لدعموق ولدع لجر لاقي تن ئوملاو عجلاو نانثالا كلذكو مارح يأ كبلع
 اول ءاوش قرن ولنأو”ةعاجاو دجاولا: هيف نوكيامب تاب ) ةررملا"ىو:) لذع اةارماو

 لالحو مارحو رطفو موصو مونو رهس كلذكو روز موقو روز لجر (تونعلا

 ىف نعط ىذلا وهو فصنو جحي مل يذللةز ورصو حيرصو بنجو مصخو عنقمو

 امهالك ضرحو فندو فيضو نيمضو ىصوو ىرجو ليفكو خشي لو نسلا

 صلاخ ىأ حقو تحبو بلقو ضحم ىلرعو رايخو لدعو نثو ضي رم ىنع

 ءامو لو بصخ اذكو بدج نوضرأو بدج ضرأو روز ءادهشو روز دهاشو

  بذملاوحلملا نيب يأ بورشو حلم ىنممةثالثلا قارحو عامقو جاجأو حلمو تارف

 8 لجر( هرداون ىف ىبارععالا نبا دازو ) يهتنا ةعبسلا يف كلذك ايمو نموسمو



 2غ ا

 ا تءاج دقو ةلماحو ةقلاط اولا لعفلا اودارأ اذاف ثثماطو قلاطو ضئاح

 ماض ةقانو ىماض -لمج اولاق امه اوقرفي ملف ثناوملاو ركذملل نوكن لعاف يلع

 ءاطلا تبثتف نيبنعمب ثناوملل افصو لعاف ىنأي دقو قشاع ةأماو قشاع لجرو
 لماحو بويعلا نم ةرهاطو. ضرما نم رهاط ةأرما لاقي رخالا نود اهدحأ ىف

 (ىزيربتلا لاق)دوعقلا نم ةدعاقو ضيحلا نع دعاقو اهربظ ىلع ةلماحو لْا نم
 ىضغو نابضغ وحن رثك الا ف ىلعف هاثناف نالعف لاثم ىلع توعتلا نم ناكامو

 وهو ةنافيس ةأرماو نافيس 1 اولاقو امههابشأو ةن المو ةناركس دسأ ىنب ةغلو
 ىلع ناك امو ةناتوم ةأرماو داوعلا ناتوم لجرو نطبلا رماضلا قؤشمملا ليوطلا

 ىهتا ةنايرعو نايرعو ةناصمحو ناصمح وح ءاهلاب هوم ىنأ نالعف

 ثناوملاو رك ذم ا: هب فضولا:ىفب وتس ام ك9
 باشو ءاوس هيف ثناوملاو ركذملا لاب يأ قلخ بوث لاقي بدالا ناويد ىف
 ةيعابرلا دعب يتلا نسلاٍقلأ سيدسو سدس ريعب و ةمعان ىأ دوامأ ةيراجو دولمأ
 يف هبان رطف اذا لوزبو لزاب ريعب و ءاوس هيف ىثنالاو رك ذلا ةنماثلا ىف كلذو

 رك ذلا لبالا نم لزابلا زواج يذلا فاخلاو ءاوس هيف يثنالاو رك ذلاةنس عسات

 لجرلل لاقيوجوزنت مل اهبوبأ تيب يفتيقب ىتلا ةيراجلا سناعلاوءاوس هيف ثناالاو
 ىا ريبظ ريعب و اهنطو ىلا تعزت اذا عزان ةقانو عزان لمج لاقيو ًاضيأ سناع

 رك ملا هيف يوتسي تعن سورعلا (حاحصلا فو) ًاضيأ ءاه ريغب ريبظ ةقانو ىوق

 سورع ةأرماو سرع لاجر ىف سورع لجر لاقي امهسارعا ىف اماد ام ثنملاو

 امل دلوب دلو لوأاوهو هيوبأ رك با اذه( تنصملا بنرغلا ىو ) سئارع ء ءاسن يف

 هن وأ دلو ع ةناوا ا عمجاو ءاه ريغب ةيراجلا كلذكو

 الاكيد فعالا لابد عججلاو ءاهلب ءاوس كلذ ىف تن لاو لا مهرخآ
 للحراك كلذ ىف ةأزملاو ةلمفأ لاثم ةموق ةرك ةوبوموقازك وه ا



 ظ 2(

 7 ةريثك لاقرمو ريسلا ةلهس لاسرم ةقانو اهياع لحال لاطعمو قلخلا ةظايغلاحيو

 حمطت حماط ةأرماو اهلا برضن براض ةقانو ببخلا نم برض وهو لاقرالا

 اهعبتي دلو اهنطب ىفمفاش ةقانو دلولا سأر ىلع تعرضا اذا مفاد ةاشو لاجرلا ىلا

 جوزلا اب نبي ل قئاع ةيراجو ةالخم اهدحو يعرن تناك اذا قلاط ةجعنو رخآ

 ضافنمةماعنو رافسالا هيلع ربعي ىأ رافسا ربعو رافسأ ربعةقانو دلوال قئان سرفو

 رداع ززلاخ ةارحاو ورحب اكو لوك 1١ ىابزارج ةقان(حاحصلا فو ) ةعرسم يأ

 لحنا ةديدش سوسح ةنسو

 ةيبتق نباو هببذم يف يزبربالاو ( حالصالا ىف تيكسلا نبا لاق ) ( ةماخ )

 ريغب ناكل وعفم لب. وأت ىف وهو ثناوملل ًاتعن ليعف ىلع ناك ام بتاكلا بدأ ىف
 00 ل مر ةورلك ءاقاراتءاج اهرو و لطم نرشخ تك رضاه

  ليوأتىنامنال ديدج ةفحلم اولاقو عبسلا ةلك او ةسيرفلاو ةحيبذلاو ةحبطنلا وحن
 | ةفيرظو ةضيرم وحب ءاهملب وهف لو_عفم هيف زجي مل اذاو ةعوطق»٠ ىأ ةدودجم

 | ةيسكو سيدس ةقانو قيرخ حير اولاقق ةذاش ءايشا تءاجو ةريغصو ةريكو
 2 ةميحرو ةفي رش وح ءاملاب هث ام ناك لعاف ليوأت ىف ليعف ناك ناو فيصخ
 '0 روكشو روبصةأرما وتم ءاعنريغب هث كوم ناك لغاق لن وأتىف لوعف ناك ا ذاو ةعكو

 | اوهنش هيوبيس لاق هلل ةودع يه اولاق اردان افرحالا روفكو دونكو روذغو رودغو

 آ000 0 2راو لوول ا روك ساطاب تماجساجب لوشن وألا يف كاك ناو: ةقبدنه ودع

 7 ذشو ريضحم سرفو رشالا نم ريشُمو ريطعمة أر ماوح ءاه ريغب وبف ليعفم ىلعناك
 |0000 اه ديك رفا لاقت لع ناكامو ةزيقتب هوي ةنكلم ةأزما اوله فرخ
 0 ناك امو جرمةأرما وحن كلذك ل مفمو قالا ةميظعلل لابججمو ءاطعمو راطعم ةأرما
 ١ اودارأ اذاف ندشم ةيبظو عضرم وحنءاه ريغب وبف ركذملا هب فصوبالاه لعفم ىلع

 1 اوكا زغب وبف ركذمات انصو نوكي ال ام لعاف لع ناك امو ةعضرم اولاق لعفلا



 نم 'ىث 00 مرمو هو دلثم دانسول ماش ةقيرهو يوت ل للا 11 بدأت
 لازهلا نم ةينحنملا رابدحو اهسأر ىف الا قرط اهل قبب م سوورو شيارمو قن

 نافلخ سبي روطشو بينمودوعمو اقتراهب ناك ل حفلا بيضق اهيف زوجيال ضياحو
 لغم ةاش فنصملا بي رغلا ىف ( ءاشلا تافص نمو ) ةثالث سبي ثولثو اهفالخا نم

 اًمدلو دج وف واايد رقهمدلو توغرو اهبلتان تدعو نيتي ةيسل[ قايم
 عاطقت |اند روصمو نبل تاذنبلمو نويلواهدلو تامداجو كلذك ذفمو ًادحاودلو
 اهردغ قانعو اتا دحأ ني روظخو هلك اهل لهذ صخخو ثقذك دوس
 مشاهبأ ىردبال موعزو اهرهظ ىلع ةمحشاهل فوحسو ةنساهرمع زمعو ا 0

 نوزحو اهب رم نم بايث سجلت موئرو لازهلا نم اهطاخم ليسيءارلاب موعرو الم ا
 فنصملا بيرغلا ىف ( كلذريغ تافص نمو ) اهيغب لا ملت وو قلطا بس

 ناوبدىفو ) باضخلانم لصان ةيخلو ةديدش سامع ةليلو اهنبل عطقنا دودج ناتأ
 ريسلايف ةحرسن«يأ حرس ةقانو ةلصاوملل روفك يأ دنك ةأرما ( ىناراغلل بدالا

 دتح نيعو فالغ اطل سيل ىأ حتنف ةروراقو رولا نع ةجرفنم ىأ جورف سوقو
 اذا قلطو ليلا مدقتت طرف سرفو اهبلع ماطخال طلع ةقانو اهوام عطقني ال

 ةقانو ةعفدلا ةديدش ةقلذنم ىأ قلذ ةراغو اهبف ليجح ال اهئاوق ىدحا تناك

 لطاع ىأ لطع ةأزماو مالكلاب ةقئفتم وأ ةمعان يأ قنف ةأرماو دئاق الب قلط

 رقتست ال جاعزمو ءابجنلا دلت باجنم ةأرماو دخاذإ بون فيعأ لصف ا

 ةأرماو اهرسب رثتني ىتلا ةلخنلا خالسملاو نينح اهل ىتلا حبرلا جادهلاو ناكم يف
 ءاد نم اهبنل زب نا ابتداع نم.ناك اذا راغفو رافع ةقاتز راصتا رك

 وهو طارخالا 2 نم طارخم ةقانو ةشايط ةميفخ صادنمو سادنم ار

 , ةعيرس فازرم ةقانو رفصأ ءام هعمو راتوالا عطق هناك ادقعنم اهنبل جرخب نا

 ةبيطم ريغ لافتمو دلولا ةريثك قاتنمو قيما دلت نا اهءداع نم قام ةأرماو



 ظ ' ١ ءاوس كلذ ىف عمججاو ةدحاولا امل نبل ال ةصاخشو صخشو هتعفرف اهنبل تبدح
 ٍْ / ةعساو حوتقو عضن نأ لبق جاتتلا دنع اهنبل قارهم هكفمو اهلثم صوصشلاو

 دحأ بهذ نوضحوابلثم زوزعلاو لياحالا ةقيض روصحو اهلثم رورثلاو ليلحالا

 دنع حمرت نوب زوابعرض ىف أبللا تعفر مفاروالياق اليلق اممبل رصعي روصمو اهييبط
 ' اهننأ برضت ىتح ردت ال روخو اهاذخل بصعي يتح ردت ال بوصعو بلحلا

 ١ رارصال لهابو بلاخلا ىلا سنأتست ءاهبو سانلا نم دعابنت يت> ردت ال سوسعو
 1 مئافوةميظعكئابو سب سب اهل لاقي نأ وهو ساسبالابالا ردت ال سوسب و اهيلع

 7 ةمات سومظيعو سملبلا لثم سعلدو لماحلا اهه لوقي برعلا ضعب و ارلثم جسافو
 لدنعو محلل ةريثك" ةميظعحا درو ةمخضةلب وط باجرهو هلثم قنفو ةنسح قلما

 ١ روجسيعو مانسلا يننجةميظع طوطشو مانسلا ةميظع داحقمو نساراةيطع ل دفر

 '" ةديدش دانسوىثملا ةدوج ينعي ةلجرو ةوق تعمج اذا راضحوابلثم روسعوةديدش

 ظ صوحمو ةديدش مل ةريثك سي رتنعو اهلثم بعلجو صوصأو سمرعو قلما
 الا نو ةخازخا رو نودقو لبالا ةقكى كر فرتكو قل ةناد ضي
 ْ 5 ىعر عوجضواهدحو رت سوسقو سوسعودعبتست ال فونكلاودعبتست روذقلا نا

 0000 ف رطتت قح ىعرت داك الفارطمو لوك . !نوزجوابلثم دؤتعو ةيخان
 7" ءاملا ىلا ةهجوتم براقو هوحب نداعو يعرملا ىفةميقم عضاوو اهيفمدقم لقبلاذخأت

 1 ا ووو نكي نونمومان تدررأ 0

 ظ تسيلو نم“ اهيف موعطو ماحزلا عه ضو ىلا وندت ال بوقرو ضومحلا حربت

 ' نيديلاةنيل فونخو اهنعسعم حقال حتافو فيصلاىف نمست صالقمو ةنيمسلاكلتب
 لج وهو ابلشم لععشو" ة ةعب رس فوصعو ريسلا ىف

 ظ 1 رم فاحتتمو فوحزو ءاجوه

 7 مهو ةعب رس قازمو ةفيفخ لالعتو لحرت نا حلصت لو>رو تشم اذا الجر
 0 هلثم بيلو ربلظلا ملل ةايلق شيهرو اهلثم بيهرو جرحو رماض جوجرحو اهل



 م مم هم م م هه مم م همم م م م ا مس هم م ل اه مس هع م همم همم مم مام مم ممم ممم همم م همم م ممم همم همس همم مم ع مدمس ممم مه ممم همس همم م ممم ممم ممم ممم ممم همممسو

 فنصملا بيرغلا يف 4 قونلا تافص نمو إف زجعمو بيثمو بعاك لثم بمكمو

 .اهيلع لمح فوسلو لحفلا تمزل ةبرمو ةعبضلا ةدش نم وغرث ال مالبم ةقا

 لمحت لو ابيلع لمح طئاعو حقت مف ًارارم تب رض نراعو نيتيلاوتم نيتنس
 امد راصام دعب ءاملاتقلأ حرممو قساو اذكو لحفلا ءام ىلع اههحر تقلغأ حنرمو
 عشب نأ لبق ةتفيأ ظلم دوغسو قلذم اذكو هقلخ نيني نأ لبق: هنأ سي

 مات ريغهتقلأ جداخو عساتلا رهشلا يف هتعضو تفوصخو رعشأ نأ دعب هتقلأ غبسمو

 مات هتقلأ جداخ « يعمصالا لاقو )ل ماقلا لبق ام ىلا اهدلو قلخ لوأ نم كاذو
 , نم اهينذب تلاش قربمو هقلت ملو اهلمح مت جرافو قلخلا صقان هتقلأ جدخمو قلما

 نم هيف تامح ىذلا تقولا لثم ىف تحتن قرخمو اهجاتن اند ضخامو لمح ريغ

 .نئومو يتب و مطب ىف دلولا بشن لقعمو دلت ملو ةنسلا تزاج جضنمو لباق
 لشم درمودترمو جاتتلا دعب تكتشا موحرو هسأر لبق دلولا لجر اهنم جرخ
 نسلا ةريك طلطلو قحادلا لثم قوحدو جاتتلا لوأ يف دلت عابرمو عرضملا
 ابلثم مكحكو ربكلا نم تفصلأو اهنانحأ تأ دقق لا حدردو ةمربم موركو

 ركب و دلو اهعم لفطمو عضولاب دبع ةبي رق ذئاعو ءاملا جيمتف اهمانسأ رسكنت قولدو

 كرو اهدلوندش دق ندشمو ءاسنلا ىف اذكو دلو ىناث اهغم ”ىنثو دلو لوأ ابغم

 لوأ ماع دلو ىلع تفطف ًاصقان تدلو دوعضو مذ وأ اهدلو تام بواهو

 قولعلا لثم قااعمو اهدلو تام لودعو هنم عنف ال اهدلوو ىف ككرت طسو

 ريفناو نبالا ةربزغ مومطور وجنحو صو اهدلاو نع بذتل ضوذع سورضو

 دوفرو لبالا نابلا بهذت ام دعب اهني قبب حناممو اهاثم بقاثلاو ىنرملاو ربخلاو

 نورقلاو عوفشلاو ةبلح ىفنيبلحم نيب عج فوفصو ةدحاو ةبلح يف حدقلا الع
 ةراغو نبلا هلل :نيسدودريصو  قلللا دخت ايدي فض اظأ توتو
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 | ملا برشت نأ ىأت حماقمو طافو اهدلوب اهدجو ةدتشا هلاوو هيلع فطعتو
 ىلا اهتخ مفرت ال عباضو رتجم ال :ماضو ةنسم فراشورقلا ىف ردت ساجمو

 جاردمو كلذك بيضقو ترف ترتعا ىتلا ريسعو رساعو ريدلا ىابعبض

 طايشمو عيبرلا لوا لع عاب رمو عبر اهعم عب رمو اهعضو تقو روع ىلا
 ١ يقورماصو كلوا اهنطتت قت" ضكرخ سرق ( ليما تافض نمو:) نمسلا عرش

 ابلمح نابتسا اذا صقمو ةقانلا كلذكو ديدش بلص دعلجو تيكو ةليوط

 - 75 اهاذغ > لتخلا بغرض كرشأ ادا عمام ناتأ 4 ناثالا تافص نمو

 بي رغاا لاق 4( ءاسنلا تافصنف )ل ةريثك ظافلأ تبقب و 4 ةرهجا ىف ديرد نبا

 ةنس> دوخو اهوحت فصنو اهوحنو تاغ رأو ا فلسم ةأا كلما

 جيعمصو قنعلا ةليوط لطيعو لوبطعو ةمعان دولمأو ةزيجعلا ةليقث حادرو قلخلا
 سودطيعو ءانسح ليغو رعذت روعذو ةرجافلا ليقونيلا نم ىنثأت عبرخو ابفلخ من
 عارذو فنالا حر ةبيط فونأو ملا ةسيط فوشرو معطلا ةليلق نيتقو ةليوط ةنسح

 رون راونواهجوز ىلا ةببحتم بورعو كوحض بوعل عومشو لزغلاب نيديلا ةفيفخ
 احسر جالزمو محللا ةيخرتسم نطبلا ةمخض جاضفغو ةبيرلا نم
 ' ٠ قلما ةظيلغ بنأجو ةشايط ةفيفخ صادنمو جرفلا ةريغص فوصرو ءايحلا ةليلق

 7  ةظيلغ رزمضو كحضلا ةريثك قاربمو توصلا ةديدش قاصهصو ةريصق عوكنو

 7 اهو ةجوزنم توفلو ا,ةلط 1 ا تاركا رو اق دال ىدار اال بل
 |. نوز تام دقافو نيك اطو جوزنت كوربو رئارض اسط ”رضفو "ةريغ نم دأو
 دنع وشامل لمعي سورخو سورع ىدهو سيث ناوعو ةدعلل ةنيزلاكرتن"”دح و داحو

 7 ةقانلاكلذك و لبح ريغنم اهنيللزني لمحو ةغضموهو اهدلو تقلأةلضممو م

 7 ادقاف لوكثو تالقمل لثم لوبهو بوقرو دلولا ةليلق روزنو ةعضرم لغرهو
 7” كلذكينب وءورضو ة رجافلا كولهو كلذك ل عذخرو سنفدو لمرخو ءاقمح لكوعو

 ةيدب صقتعو ٠



 المح مايأ تمت اذا نمو سرفلاو ةقاثلا كلذكو اهنطب يف اهدلو سبب شحمو

 قدا اغم كزغمو ندشمو: فطم ةبظا ءاظلا ةساتص نمر هالات
 ةاش ( ءاشلا تافص نمو ) عيطقلا نع ترخأت اذا لوذخو لذاخو لا غو
  :رجادو تسطع وأ تلعس اذا اهفنأ نم رثنت رئاثو لحفلا ديرت ىتلا فراص

 غلاسو غلاصو اهدالو برق برقمو لحفلا دير ناحو تويبلا تفلأ دق نجارو

 مهبعو لهيع ةقان ( قرت تاكل نمو ) نينثا تدلو متتمو امس يهننم وهو

 برت نوقذو ةبلص نوماو ةفيفخ باجرهو ريسلا ىلع ةئيرج ثالدو ةعبرس

 ةعرك بيجو ديلاب عرضلا حسم وهو ىرملا ىلعردت رمو اهريس ىف اهنقذب
 اهعرض مريف ءاملا برشت ىتلا ىهو درمو فاخن مث اله> اهب نظن ىتلا هو عجارو

 يأ نبللاب تمفد دق يتلا ىهو مذارو ةبيعم بهرو رماض فرحو ةرب ع ربخو

 شوشهرو نإللاب اهعزض قرشأ يتال عرضمو كلذك تناك اذا قسب»و نبللا تازنأ

 ىوق دق ىتلل حشرمو جاتنتلا دعب اههحر جرخي ىتلا ىمو قحادو هلثم روحنخو
 دق ديهلو ةبيعملا هو حييلطو ريسحو يثنأ تدلو اذا الئاح ةقانلا تجتتو اهدلو .

 جداخوهوحن قولو اهبح قدصت الو اهننأب مأرت رث اذمو اهم يهوأذ لجلا اهرصه
 لبق ءاملا بلطت قلاطو جنتتف اههجو ىلع بهذت قرافو اهدلو ت>رط جدخمو
 برقلاام ايبارعا تلأس ( ىعمصالا لاق ) برقلا موبو قلطلا موب ةليلب برقلا

 كياب ولزاب و "بغلا درو مويلا ريس لاقف قلطلاام تلقف دغلا دروا ليالا ريس لاقف

 ,كملدو سملب و اهينذب تلاش اذا لئاشو ذماشو ةنيمس ةينف حئفو مانسلا ةمخض

 متلدو اهلثم مررضو دش اهنفو.,ةنسم مزوعو ءاخرتسا نوف ماحض نهو كيلبو

 حبصت حابصمو شطعلا ةمب رسس فايبمو حاولمو اهباسعل لاسو اهوف رسكست
 يتلا يهو لئاحو ءاجوملا ىهو لمرخو لمرهو درولا لجعت داريمو ابكربم ىف
 اهدلو مأرت مئارو لاعس اهب زحانو ةّدغ اهب دغمو لءاحو وع و تلاح

 هل
0 
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 ( لاق )ةفاقوو ةغلابملل ءاطا نولخدي ةبايع لجر
 1 « ىدرت ليخلاو ةفاقو الو *

 ظ ' مجرد لاقيو ( لاق ) ةباهوو ةبايهو ةبويه لجر ( ةرهجا ىف ديرد نبا لاقو )

 ىف ( تيكسلا نبا لاقو ) لنق ممرد لاقي ال ةمزال هل ثينأتلا ءاه نزاو ىأ ةلذق
 هحيصف يف سابعلاوأ بلش لاقت ةمرذبم فيسو ةبالطلجر تاوصالا باتك"

 ١ ةلولملحرو ةعبر ةأرماو ةعبر لجر لوقت ( ءاطاب ثناوملاو رك ذملل لاقيام باب )

 7 مل ىذلل ةرورص ةأرعاو ةرورص لجرو ةقورف ةأرماو ةقورف لجرو ةلولم ةأرماو

 - ةزمهلجرو مالكلا ريثكلا ردو ةجرطو ناسنالا ريكا ةيرنمإ دكر حم
 '” ًاذهو :لماكلا يف ( دربملالاقو ) ةريثك_فورخ ىف ةزهل هزمه ةأرصاو هر

 غلبي الو هيف رتاج ءالا فذ ةمالعو ةباسنو ةيوار امأف ءاطلا هنم عزنت ال ريثك
 ءاطلا هغلبتام ةغلاملا ىف

 ع داع ريع نم تل 'وملا تانص نم. ءاجام رك 3 2
 تاعص نُف ثناوملا تافص نم ءاهلا هلخدت الام باب ةرهجلا يف ديرد نبا لاق

 كلنم هناك اهيدث بك اذا الوأ بعاك يه رصعمو دهانو بعاكة ب راج ءاسنلا

 ثماطو كراع ةيراجو ارصعم نوكنف اهدوه يوتست مث ادعان نوكتف جرخم مث
 7  تدعقاذادعاق ةأرماوابعانق تحرطاذا علاج ةيراجو ءاوسهلك ض ئاحو سرادو

 |0 ةأرماو طقسم ةأرماو لماح ىهو اهدلو عضرن ليغم ةأرماو ةدالولاو ضيحلا نع

 20١ ثانالا تدلواذا ثنءومو رركذلا تدلواذا ركذم ةأرماو اهدلوتامدق باسم
 1 '0 د رتل نيكبت يغمو تقم دا رم اوان داع نم كل ذاك اذاثانئمو راك ذمو

 ' تالقم ةأرماو ًادهاشاهجوز ناك اذادهثمةأرمأو ًاضيأةببغم اولاقو يجوز باغاذا
 آ ' عماجو ءردلا ةليلق نينقو عزجلاو هلعلا نم هلاعو لباهو كانو دلو ا لس ل

 5 ءانعر سنفدو ةيذب صفنعو اهرامح تعضو عضاوو رساحو رفاسو دلو اهنطب يف



 دحاولا يوالح هندحاو كوش تاذرحش ىوالحلاو ىراصنالا ديز ىأ نع ءاوس

 لاق حاحصلا يفو ًاضيأ قراقش هتدحاو ىراقشلاو ديز ىلأ نع ءاوس هيف عججلاو
 اولاق اك هنممج لثم ىواسهدحاو نوكي نأهبشي و دحاوب ىولسلل ععسأ ل شفخالا
 ةعاماو دحاولل ٍلفد

 ( بيلغتلا ىلع عوجلا ركذ)
 ظفل ىلع هعمجل (نيسايلا يلع مالس )ىلاعت هلوق كلذ نم لماكلا ىف دربملا لاق

 دقو بالا منا ىلع مو مج ةرذانملاو ةيلاوملاو ةعماملا برعلا لوق كلذ نموسايلا

 5 مالا هيف لاق كلذل اباب ىنككلاوىنملا باتك يفتيكسلا نب ادقَع

 اوبست تابدتقلاو سعش نب ةلوعم مهين ىلا اوبسن لواعملاو نورعشالاو ةعماسملاو

 0 تالبجلاو بلك نب زو نب ديقر ىلا اوبسن تاديقرلا مهلثمو ةبيتق مهيبأ ىلا
 ةناس مييال لاقي ناك ريشق نم نطب تاماسلاو 0 تالسعلاو ةلبج ونب

 بالك نبا ةيوعم بابئضلاو ليسسخو لسح مهيف ناك ن زام ىنب نم ةلسحلاو

 ىزعلا دبع نب دسأ ىب نم تاتيونلاو تاديجلاو بيبضو بض مهيف ناك

 قو) نوفرعي تالبعلابف ةلبع مهمأ ىرغصلاةيمأ تالبعلاو ماوعلا نب ريب زلا طهر
 ةيواعم نب ليخالا مساب ليبقلا تعمج لياخالا نح مطوق ( سراف نب النجا

 يلبيقعلا
 للا تانص نم ءاهلب هان انيك ) (ِ

 ةبارطمو ةماذجمو ةباسنو ةءالعو رعشلل ةيوار لجر لوقت هحيصف يف باعث لاق
 اولاقف هومذ اذا كلذكو ةيهاد هب اودارأ 24-5 ةوسدم اذا كلو هيأ دقو

 لاقو ) ةسيهب هب اوذارأ مهناك ةريثك فورح ىف ةباذجو ةقاققو ةجابلهو ةنا

 ةنرعو ادح ماع ْىأ 3 بادن الابإ اع ةباس لجر بدالا ناويديف ( ىاراثلا

 .هرداوت يف ( ديز وبأ لاقو ) ةيوارو و ةيغاطو ةريزتم ةباويعو تزعل قا قاس



 "” احل دحاو ال لاقيو دش لاقيو دشأ اهدحاو هادغأ غلب و لامث اهدخاو

 ءمكحلاو ةينبز اهدحاو ةينابزلاو سايقلا ريغ ىلع ءاوس مهدحاو ةيساوسو
 ةءاك اهدحاو

 ْ 4 هعمج لكشأو هدحاو رهتشا امرك ذإل
 1 كلذكو نخاود هعمج ناخدلا هيف لاق ناكل كذا ىف اباب ةدتق نا هل دّقع

 ا” انج اق ءاعاو راقلا ناكلإو نيلقت ال فرم الو نئاوع ههنح ناكلا
 . ميظعلا رمالا وهو ىلجلاو ىندايندلاو ىذر ايئور عمجو راشع ابعمج ءارشع ةقاثو |
 7 ىلع مول اهعمج عر دلا ةماللاو ىارم اهعمج ةآرملاو ناو هعمج ناوركلاو لل

 1 يملابلا هعمجو رئاط صوصللاو كادت ادع هيوم طلاما راو سابق ريغ

 ”0 دلل ف اتانأو لصالا اهنال نينار تادط هاج تيفو تاق ريغ لع
 ' فاالا قرفل تدر عمج اذاه لاقثتسالال هركف ةيلكشلإا خ١ 5 ننس عامجال

 ” هعمج ظحلاو سادسا لوقت عملا قادزبو نمادَس ار نانا هريظنو امهس

 موبلا مسا تبسلاو سايق ريغ لع طاح أو لكلإو ساق لع طرط ااا
 . ءاثالثلا عمجو نينا ةقح نينالاو.داحنإت هعمح دحالاو تنمو توبس هعمج

 معمجو تاعمج ةعجلاو ةسمخأو ءاسمحا سيخلاو تاواعب رأ ءاعب رالاو تاواثالث

 ” لاش ناضمر كالذكو عيبر روهش هيف لاق مجدو رافصأ رفصو تامرحم مرح لاو

 ” بجر ىفو تايدامج ىدامج يف لاقيو اك تاتا ناضمر روهش هش

 ” نيبقابلا يف لاقيو ليواوشو تالاوش لاّوش ىفوتانابعش نابعش ىفو باجرأ

 ' اذاو تاوعس ايقمحف ةفورعملا تناك اذا ءامسلاو ةجحلا تاوذو ةدعتلا تاود

 | ادا عمي لودحلا عيبرو ةعب رأ عمج ىف الكلا عيب روى“ اهعمجف رطملاتناك

 : 4« هعمجو 0 ذإ

 ١ الم ًاضبأ يعاكش اهتدحاو كوش تاذ ةرجش ىعاكشلا ىلاقلل روصقملا ىف



 نيف قام يعاد يا 2 2 ىلا م د ا ظلال رعب نضع نق

 ةقلغلا
 هب مس مس عع مم - هم مو عدس ع ع سمع

 ناو 5 لاقي : ( كلت ة ) هظفل ىلع 9 الو نآسع امهو ءرم

 ءاج لاقي ( يديزيلا رداون ىفو ) ةأرما الو 'ورما عمجي الو ناتأرماو ةأرماو
 الو هابكنم امهو هيردسأ برضي مهنم دحأو لك اًاجو هيردسأ برضي
 اذه برعلا عمج

 4 ىتثي الو عمجيو درفي امرك ذل

 فار” نب الو درتي ناس كلذ ل حبمتلا عزش يف (ىنويأطلا"
 الد نضال ذنف نايعلذكو يارا

 (مجمالو يضرالاناكذ
 هعمجو هدحاو نانيلاهب هيشب ناصغالا قاقد رحش ما اا بدالا ناود يف

 باتك ينو ) ممجي الوىنشي ال ملا ( يرابنالا ةمالسل تاماقملا حرش ىفو ) ءاوس

 انيدحاو يبل لاق تيككلا نأ الا ممجي الو ىنثي ال دحاو هنولاخ نبال ( سيل

 ةينثتلا ىف (رخآ لاقو ) عمجل
 00 ةاكلل 7 فكلا 0 هتولع د انيقتلا املف

 عمج هل عمس 3 هريغو ناسنالا قرع قرعلا

 4 هدحاو لكشأو هعجج ربهشا ام ركذ ) ْ
 كني ع اهدحاو حمرارذلا هن لاق بتاكلا بدأ ىف اباب هل ةدتق نبا دقع

 0 لارتكم دحاوو 3 2 نارصم اهدحاو نيراصملاو حوّرذو

 هب افصو اذاو قينرغ اهدحاو ءاملا ريط قينارغلاو ةهوف اهدحاو رابمالاو ةقزالا

 ظرف عمج ىدارفو عانلا باشلا لجرلا وه قونرغو قونرغ م لاجرلا

 ل ادا ةفصو ص لس 1 ططحلاو لاجرلا ةيلع نم نالفوناوأ عمج ةنواو
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 1 5( 5 هارلي يو لا ”ىطملا مو د لا ةريثكلا
 1 دحاو هل عمس لو عمج وهو لبالا نم ةلجلا مجزمزلا ( ىنابيشلا ورمع يبأ رداوت

 ظ ' (هيولاخ 0 ةروصقملا حرش فو ) ةدحاوب هل عمس لو ماقمقلا نادرقلا لاقو

 1 ردونسلاةديبعىلال ( ةضيبلاو عردلا باتك يفو ) هظفل نم هل دحاو ال عمج سانلا

 7 ديبع يال ( فنصملا بيرغلا يفو ) اظفل نم ال دحاو الو عوردلا ةعاج

 ظ لش اهدحاو عمج د شالاو اهدحاو فرعي ملو ءاعمالا باجرالا يعمصالا لاق

 7 مرشح او لوثلا اطلاقي لحنلا نم ةعاملا يعمصالا دحاوب امل عمسأ مو سايقلا ىف

 )0 لحاو الو ىئئاملا اذكو لخنلا ةعامج روصلاو اذه نم:ءىثل دحاو الونريدلاو

 ظ قون اهلدحاو الو لبا رعابالا ةعاجو راوصو بربر رقبلا ةعاججل اولاق اك امهل

 7 ةأرما ءادنلا ةدحاول اولاق اك سابق ريغ ىلع ةفلخ اهدحاو لماوح ىأ ضاخم
 ظ - ضخم عجلاو اهجاتن اند ىتلا يهف ضخ ام ةقا امو يساو ةقانت لبالا ةدجارلو

 7 نم هل دحاو ال هنا لاقي تلا عافت تلال (ةوسرام ننال لب انو زاير

 ' حتتنب سونا ( حاحصلا ىفو ) هظفل نم هل دحاو ال رقبلا اذكو ليملاو هضفل

 | الفل نما دخلاو الراب (ضاعما: لياو ةقين اهتدحباو“ ليه ةغل-ضومنلا ءاحا

 7 بدأ ىفو ) اهظنل نم اهل دحاو الو سشعلا ىلا ثالثلا نيب ام لبالا نم دوذلاو

 ٠ . مهدحاو باحصأ ىنممب ول واو ىذلا مهدحاو نيل نم نلزلالا ( يو فكك

 7 هدحاوف كالوأ ةراشالا يف لاق نم ىئاكلا لاقو تاذ اهدحاو تالوأو وذ

 | كلذ هدحاوذ كغئاوأ لاق ٠ نمو كاذ

 1 4« ممجي الو ىتثيو درفي اءرك ذ إل

 1 (نبررشبإ) نآرقلا فو نيلجرلل نارشب امعو لجرلا رشب اذهلاقي ةربجا ىف لق
 | عقب رشبلا ( ىرابنالا ةمالسا تاماقملا حرش ىفو ) رش ب ةثالث اولوقي ملو

 | «لقيلجلا ءرملا ( حاحصلا ىفو ) عجلاو نينثالاو دحاولاو قالو < ذلا
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 مس م د م سس ع م ع ها هم ع ع نسل لإ امم همس م يصمم هب ع باماع مص عع م مب مب مام تمس نع

 ملح .ةنرم هيلع يمغملا ه هارب ام نيملا ريدامتو مضوم جيهامسو تبنب سيلو

 نمل عضوم ثفايأو رخل نه بضم .قيلاعمو انهدلا ةيحانب ةممتجي را[ تيما

 قط الا فاكر طخ مضلاو ميلا حتنب نيب عضوم رفاعمو مأشلاب عضوم برأُاو

 الو ديبابعو ديدابع موقلا قرفت ملون ادحاو فرعت ملوأ برعلا ملكت مل لوقي

 كلذ فرعو ليبابالاو ريطاسالاو ليخلا نم عطّقا| ىو طيطاش |١ دحاو فرعل

 قيطاسالا. .دحاوو لبا لييابالا دخاوو :طاظعُم طيطايشلا دحاو لاقق:ةديبع وأ
 لاقو ىهتنا ريطاسأ اراطسا عمج مث اراطسا ارطس عمج امنا قوردلا لاق ةزاظرنل

 ( دهاجم نبا لاقو ) رطسأ هعمج رطسو دلل هعمج رطس دوجالا هب ولاخ نبا

 قثف لؤأ ليابالادحاو َلوَع ىما ولا رفعج ؤنأ :ناكلاق ءاوقلا, مَع ىرمشلا نع
 دحاوب ال عمسي ملو دئادشلا زهازطأ ( بلع يلامأ ىفو ) ليجاجعو لوجع
 بئاجعلاس يجاعتلا ( حاحصلا ىفو) دحاو ال فرعي ملو بايثلا فارطا بيلاعذلاو

 دحاوال قزغتم دين يشع اهبف ناك اذا بيشاعت :اهبف ضرأو اهلنل نم اه.دحاو.ال

 يأ رداون ىفو ) هل دحاو ال شفخالا لاق اوقرفت ىأ ربراعش موقلا بهذو اهل

 ةدوهجلا فاجعلا نيسارحلاو دحاو ا فرعي ال يهاودلا ىساغلا( ىنابيشلا ورمع

 نيك .اذملاو َدْيِلاَمْلا كلذ نم ( ةخالا هقق ىفو ) ادحاو اطل تغمس امه لبالا نم
 ىواسملاو نساحلاو نالو هنم قر ام نطيلا قايمو ندبلا ذفانم ىهو ماسملاو

 ٌقسابألا نبعلا رصتخم ىفو هباشملا(هنم حاحصلا قو ) بياعملاو ٠ حباقملاو حداملاو

 دحاوب امل عم و دئالقلا

 2: ابظنل نم اهل دحاو الو مهلا اهانمم ىتلا ظافلالا رك ذ زو

 عمج مئاح وبأ لاق مرعلاو هظفل نيرا مال مج لقانا ةربمجا يف لأق

 0 ةمرع ةدحاولا ةغللأ لهأ نم موق لاقو هظنل :ل نم هل دحاو ال

 ةعاجلا هو خونتلاو ءابظلا يهو روفلاو طهرلاو موقلاو ءاسنلا اذكو اهظفل نم اه
 9 ترمز



 ْ و كيذاذهو نينحندعب نينحن هانعمو كينانحو دحاو اه درهيالو ةلوادمدعب ةلوادم

 | : ليلخلا تااسا( هويت لاق ) كيدعسو كيبلو مطقلا ذهل اذه دعب اذه ىأ

 ظ هب ماقأ اذا ناكملاب لجرلا بل لاقيو بابلالا نم كبل ىنعم لاقق هقاقتشا نع

 | ينعف ةدعاملا ىنعمب وهو داعسالا نم كيدعسو كمأ دنع مهقم انأ كيبل ىعق
 5 أم باب 8 ( ةربجلا يف ديرد نبا لاقو ) هنم برقتم كرمال عباتم انأ كيدعس

 ظ رعاشلا لاق كيلاودو كيلاوح « ىنثم هب اوملكت'

 ا سبالبوثلل سدل ىتح كيلاود هلم دربلاب قش درب قش اذا
 ١ ميبملو مل غيف اذ درب اذو اذ درب اذ قش اولزاغت اذا اوناك برعلا نأ هانعمو
 7  رعاشلا لاق ننحتلا نم كينانحو ةزجاحلا ند كي زاجحو "يش مهيلعق ببال ىتح

 1 را أ هن عم كننانح «
 ('كات) ةعرس ؟يثلا عباتت نم كيذاذهو.

 [ « بئذلا غاوك كيذاذه ابرض «

 7  «ىزيربتلاب يذنيفوإ ةرجاحملا نم كيراجحو هريغ داز لابحخلا نم كيلابخو.

 ظ ١ سيل هنال زومبم ريغ نييانثب هريعب لقع لاقيو ىصخ لاقي الو نايصخ لاقي.

 7 ىنثم ءاج ظفل هنال زمهب مل « حاحصلا ىفو ف زمط دحاو امل ناكولو دحاو امل
 ' (ةفو) نيورذم ىف.اواعف اك لصالا للع ءايلا تكرتف .ءانث لاقيف دحاو:هلددردالأ
 | 00 اهو كحاب: ىثلا قع اوفكي نأ, ٍتدرأ اذا سانا لوقت صضالا, لق
 اهل درفيال نيغدصلا تحب ناقرع ناغدصالا ( كحا ىفو ) نينثالا ريدقت ىلع
 دحاو امل درفي ال ناماجلا ناضارقملا ( هيفو ) دحاو

 1 -[ دحاو اط فرعي ال ىتلا عوبمجلا ركذ ز-
 ١” سيالخ ( هل دحاوال عمجلا ظل يلع ءاجام باب ) ةرهجلا ىف ديرد نبالاق

 ْش سيلخ نويدادغبلا لاقو ادحاو هل نويرصبلا فرعي مل هل ماظن ال يذلا 'يشلاوهو



 250000000 ا اعلا احح

 فدرو نامتك هلا ان ساو فاو أَو فاتك ١ تاذ أوه اولاقو نيثالاو

 ىعاشلا لاق سوم ىلع سمشلا تعمج ( حاحصلا ىفو ) دحاو

 سومش عاعش وأ قرب ناضمو هنأكف مهبلع ديدحلا ىهح

 *« ةمرلا وذ لاقو قرافم قرفملل اولق اك اسم اهن» ةسيحان لك اولعج مهنأك
 ةدحاو ةبل اه ااو تابللا عمج هناوبد حراش لاق * ةحضاو تائللاو ديجلا ةقارب

 لاق# هتاوهص نع فما مالغلا ”لزي « سيقلا سما لاقو اطوح امب ةبللا عمج هنال
 لاقو ه سرفلا ن« دبللا عضوم ةوهصلا تاقلعملا حرش ىف ساحنلا رفعح وبأ

 ام اهعمج اهنال ةدحاو ةورص ىه امتاو هتاوهص لاقو سرانلا دعتم يه ةديبع وبأ

 ايي املا خفتتل هنا رسم خاب)ك .قداؤلاق قاصتلا لاق ( حلا ىفو ) !هيلاوح

 هناف هبوبيس امأو اعمج هولعحف دخاولا اوقرف ين لاق يناوملا خفتنمل هنا اولاق

 وضعلا 0 ىلا نهد

 أ دحاو هل فرعي ال ىذلا ىنثملا رم ذ ريك

 ديس او ان نطل نيل:الا/ فارطلناؤيردملا اغسل كرير لايف لع ا

 ناكو هنال دوجأ لوالا لوقلاو (ديبعو:أ لاق ) ىرذم اهدجاو ةديبع وأ لاقو

 ( هيلامأ ىف بلع لاقو ) واولاب ال ءايلاب نايرذم ةينثلا ىف ليقل ىرذم دحاولا
 ةدع دحاولا رخآ عضوم قى لاقو. هللة نقال بت اولاؤ ل تحبو ال ناقل

 نايثاالا درفي ملو ىنثم لمعتسا امه ( حيصفلا حرش يف ىسويلطبلا لاقو ) ىنثيال

 ( هيلامأ ىف ىجاجزلا لاقو ) ثنأ اولوقي مو هينذأو ناسنالا يتيصخ ىلع ناعقاواممو

 فالنك و اًغراق ناك اذاَةيرذْزأ/ ياض هنريتيلاو اس ءاج. امم
 هبورذم برضي ءاج ”ىث كلذ ءارو سلو ددهم اذالجرلل لاقي وهي ردسأ برغي

 ظفلب انيلاوح ءىشلا لاقي هعم ؟ىش.ال اغراف ءاج اذا كذ لشكّدشيأ لات

 ىنملاو كيلاود كلذ نمو لاق ذاش رعش ىفالا دحاو هل درغي لو ريغال ةينثلا



 جاجيعلالاقو دحاو باص احل امناو + ابالصأو الاصوأ ىثملل- دمت
 يطارشا طارشالا ركاب نه ه ًاضيأ لاقو ناعوسركهلاماو * هيقفرمو يعيسا رك ع#

 تيئوذ ونأ لاقو ناطرش وه امناو

 : عم دتاروعيبتف كوشب تلمس ابقادح ناك مدع نيعلاف

 تامرعلا اهلوح امو تيمسف ةمرعلا ضرال لاقيو اهقادح لاق مث نيعلا لاقف
 اهلو> امو ةظاكل لاقي كلذكو تايبطقلا اطوح امو اهل لاقيف رب ةيبطقلاو

 ( ريهز لاق ) زلاجعلا هلوح امو هل لاقيف بيثك مسا زاجعو رثب ىه امناو مظاوكلا
 دولا نافل ةينكرت اق اس اماطنر لكل ل1 نساانع

 ةريجم هل لاقي اعضوم دارأ «مهم نذلي تاريجم عابض تلظ# يبضلا زرحم لآقو

 اوم قر ملا طار اع زذعاللا ءاوبلاك قراتملا ورحب تريك وأ لاقو,هلوحاعاهعمجك

 لاقو ريجي رحح هل لاقي اناكم دارأ < ”ىلولاىنثو روجحلاب و«جاجعلا لاقو هلوح

 امنا عيصاملا كلذكو هلوح امب عمجل لكفأ وه اناو ىلبحأ لك اذالا يلعابلا

 داوو نصح ىنيل لك اذالاو ةلهاب نم مهس نب ثراحلبل ءام هو ةعصنم وه

 لبج طامحو ةلهاب ضرأب ديراوملا هيف بصت ىتلا هباعشلو هل لاقيف داريملا هممسا
 نيب الر انالل لاتق مصع ىنبل ءام ةفلزو كال حلاو ةلطماخلا3ه] يت( جل لاك
 نا )ىلاعت هلوق اهنم ظافلأ هتافو ( تيكسلا ننا هرك ذ ام اذه ) فازلا اهمن» برق

 ىلا ميديأو)ىلاعت هلوقو نابلق الا امهل سيلو (كب واق تذص دقق هللا ىلا اب وت
 ىلع هب ءاج دقو نابك الا هل سيل هنأ اك ناققرع الا ناسنالل سيلو (قفارملا
 هم الف ةوخا هل ناك ناف) ىلاعت هلوقو ( نيبمكلا ىلا ككجرأو )لاقف لصالا

 آ 0 قوف ءاسن نك ناف)'ىلاعت هلوقو ثلثلا نع انهب تجح اهنال ناوخا ىأ (نمدسلا

 20 رك ذلا رابتعاب عمج لاق دحاو رك ذ الا ناسنالل سيو هريك- اذه لسغو



 ملاوطلا موجنلاو اهارق ان مكيلع ءامسلا ق 261

 رمقلاو سمشلا ينعي اهارق انل خيشلا اذهكلبق امدقتم اذه اندافأ دق تاهيه لاق

 ىف نينماوملا ريمأ اي ةدايز مث تلق رمعو ركب ابأ نودي رب نيررمعلا ةنس اولاق اك
 سنج نم نامسا عمتجا اذا هنال لاق اذه اونسحتسا ملف تلق هدز ىلاغت لالا

 تناك الف همسايريخالا اومسف هوبلغ نيلئاقلا هاوفأ ىلع فخأ اههدحأ ناكو دحاو

 ابأ اوعسو ا اك [كيقم انهيرشا تلعب نأ مايأ نم رثك أ رمع مايأ

 برغملاو قرشملا وهو ( نيرقلاسئبف نيقرشملادمب ) لجو زع هللا لاقو همساب ركب
 تاق امريغ اذه ىفأ لاقو ىناسكلا "ىلا تغتلا) ىرخأ ةلئسم تيبقب دق تلق لاق

 دارأ تلق يه امو لاق هرعش يف رختتملا رعاشلا اهارجأ ىتلا ةدئاذلا تيقب تلف

 لسوديلع هللا ىلص ادمم رمقلابو نيحرلا ليلخ ملسو هيلع هللا ىلص مههاربا سميثلاب
 مث نينماوملا ريمأ بارشاف لاق نيحلاصلا كابا نم نيدشارلا ءافلخا موجنلابو

 ةنبح ءابمقلا لأ ةثاو مرد فلأ ةئام هيلا لمحا عب رلا نب لضفاي لاق

 4[ نانثا وأ دحاو امهب ىنعملاو عجلا ةغيصب تدرو يتلا ظافلالا , ذ لح

 يخاوملاو ىنبملاو ىنكملاو ىنمملاب ىمسملا هباتك يف اباب كلذل تيكسلا نبا دقع
 ةا ل هل امئاو اغرلا تاوللا ىفاقلأ لاه يعمصالا لاق لاقف لحنملاو هبشملاو

 ةلااعاو بك انملا ريظع لجر وه اولقو ثيللا تاومل يف مقو كلذكو ةدحاو

 تالا 45: لحل الاقي و ىدتلا و رعم : و دتتلاو اكان مخض لجر اولقو ناكنم

 هعيسارك ىلع يشي وه لاي و رخاخلا محض قفارملا ديدش نجاوتاطظل# لجرو
 ةلدابلا ( ىنارعالا نإ لاقو) ةزومبم ذختلا لصأ مل ةلدأبلاو لدآبلا ميظع وهو

 اهماو كاروأ تاذ ةارماو ناتنجو هل اناو تانجولا ظيلغل هناو يدثلا لصا م

 ريعب فصويف هلوقوك املا ةنسح ةأرماو ادخناؤ درج احل اماوداج الا 2

 ةقاث فصو ىف هلوقو ناي رفذ هل اماو ه لدنق ىرافذلا حض فك

1 



 ردع د همم ع م م هم مم معمم معمم عمم رععم هم هرعع م م مع ع ممح عمم ع عمم عع م مع همم م م مصمم همم م م موسم م م هع ممل مه عم هم هم هم مع مهم همم سم م هم هم م مم هم هم مدس مو

 نكي لو لهذ نب سماع ىنب نم اههو نامعشلا هلثمو اهواي ددشت يتلا ةفورحملا
 ب فراخ ركل مش هواي منش ل ابسن نكلو ملعش ب ايل دحاول لاك

 ركب نم نبلجرا نابحلملا اه اولاقو هاو دف با معضو ةبوأعم

 . نع نالجر ناظراقلاو صاعو ورمع اهل لاقي هللا م قا نم كدت نايلسملاو

 ناقمحالاو رفعجانب|نب زحونارم ناشرالاو اعجرب ظرقلا شاملا ىف اجرخ ةزمع

 رضم اقمحأ اهل لاقي ناك ةيلهاجلا ىف ادق امهمسا وهو ةعيب رو رماغ نبا ةلظنح
 مساب .اينث نينثالا باب ( ىوغلا يطا وبأ لاقو ) تكلا قباوكلد ام يهتتا

 نسق 7 قازتشملا كلذ نم بالا مسا بلف حالا نإ امهدحأ ادأ لح وأ ا

 رضم نب سايلا اا فدلخو نونلاب رضم نب سانلا نبا ًاسق ناف فدنخو

 نب ريب زلا انثدح لاق يتثمدلا ديعس نب دمحأ انريخأ ( هيلامأ ىف ىجاجإلا لاق )

 لاق لق بعصم نب هللا دبع هيبأ نع هللا دبع نب بعصم يبع ىنئدح لاق ر 5

 عالخأ اولاقف امون لسرلا ىنءاج دقو الا تماع امث ديشرلا "ىلا هجو ىبضلا لضفملا

 هراسإ نع ةديب ز نب دمو "كتم وهو هيلا ترص ىتح تجر نينمؤوملا ريمأ
 تلقق. لضفم اب ىل لاقف تسال سولجلاب يلا أاموأف تماسف هنيع نع نومأملاو

 ريمأ اي ءامسأ تلقف مسا نم (ّللا مكينكيسف) ىف ؟لاآق نينؤما يأ ان
 ىلص هللا لوسرإ ةيناثلا فاكلاو لجو زع هلل ايلا تلق يه امو لاق نينمؤملا

 خيشلا اذه اندافأ اذك تقدص لاق رافكلا يف واولاو ريملاو ءاهلاو لسو هيلع هللا
 ةلئسملا دعأ لاق مهن لاق دمحم اي تمهف لاق مث سلاج نذا وهو ىئاكلا ىنعي
 تاق اهنع لأست ةلئسم كدنع لضفم اي لاقف تفنلا مث لضفملا لاق اك اهداعأف
 قدزرفلا كاوق نينماوملا ريمأ ا مل

 )١( ساتلا هوحأ قاثلاو يوشلا دومحلا قيذلا سانلا امادخأ نينأ تفلح رضم 010
 رصن هلأق ها رغم نبا نالبع سدق اولاقف سدق هلدلو مث نالبع هل لاقي ناكو



 تيفو

 ةعبب ر نب بمكو بالك نب بدك نابعكلاو ةمذهنب سبق هيخأ نباو باتع
 نب لهذو ةبلعت نب لهذ نالهذلاو سيق نب دلاخو :ةلضن نب دلاخ نادلاخماو

 نب رماع ناماعلاو فوع نبا ثرحلاو ماظ نبا ثرحلا نائراحلاو نابيش

 ةلهاب ىف ناثراخلاو رفعج نب كلام نب ليطفلا .نب رفاع رفعج نب كلام
 وهو ريشق ىنب ةماس ناتماس ريشق ىنب ىفو مهس نب ثراحلاو ةببتق نب ثراحلا

 ريشق نب هللا دبع .نادبعلا مهيفو ريخلا ةماس وهو ريشق نب ةماسو رشلا ةملس

 ناتعبب ر ليقع ىفو ريما ةماس وهو ريشق نب ةماس نب هللا دبعو روعالا وهو

 دعس نب فوع دعس ىف نافوعلاو ليقع نب رماع نب ةعبب رو ليقع نب ةعبب ر
 ناتديسعلاو ةاظنح نيكلامو ديز نيكلام ناكلام لاو دعس نب 4 فوعو

 (تيكسلا نبا لاق مث ف ةيواعم نب ورمع نب ةديبعو ريشق نب ةيواعم نب ةديبع

 ةيلعت نب سيق انبا دعسو مت ناتقرحلا متبماب نسل بظوح | بوت لكرا

 ' ١ ه0 ني ةيواوإ شيق تعا نوشاكت داق لوب كلام ينزل ناسودركلاو
 نب ا نيد نع نك ند نع (ناعووزم او هام دير نال

 نابرجالا ناببذو سبع ىنإل لاقي و دعس نب بك نب كلامو دعس نب بك
 نادكنالاولاق ةلظنحنب عوبربو مع نب ورهع نبكلام نب نزام نادكنالاو

 يم ىب نمناعلقلاو ريعو ركب ناغلاو سيقلادبعودزالا ناشركلاو عوب ربو نزام

 نانطب نانهاكلاو ري نب ثرحلانب هللادبعنب ةقلي وخنب وره انبا جرشو ةالص
 ءىطودسأ نافيللاو ةفصخ نب براحمو نايبذ نب دعس نب ةيلعث نايثتلعاو ةظب رق نم

 ىلأنبديبع نب ظب رقو دبع نب فوع ناظاغالاو بلك انبا ةب واعمو دب ز ناتمصلاو
 جلا نه نط ناكل اون[ ضع ةعب ورنا ظيع اك ناد رتل

 عمسم نب كلامانب اكلم دبعو صماعناعمسملاَو ناءرفلاو ناقورلا امهف فرعأو رهشأ
 ةبسنلا ظفا ريغب امهدج ىلا ابسن نكلو عمسم امهنم دحاول لاقي نكحي مو



 ناسوحالاو مدركو مدهز اه 4 ع ةديبع وأ لاقو) ر سيقو مدهز نامدهزلاو

 فتن نافتنخعاو مالاوبالا ناوبالاو صوحالا نب ورمعو رفعج نب صوحالا

 ىسع هنباو ريب زلا نب بعصم نابعصملاو يريمح نب سوأ أنبا فيس هوخأو

 هوخأو ريبزلا نب هللا دبع نايبمعاو ريب زلا نب هللا دبع هوخأو بعصم ليقو

 هوخأو رخلا نارحلاو ريما ةماسنب هّللا دبع انبا سارفو ريحب ناريحبلاو بعصم
 ينربخأ 4ءارفلالاقإل نيمسالا نأ هنال رمع بلغ رمعو ركب وبأ نارمعلاو ”ىأ
 0 دال ملا هع ننرع ل كوب ندعلا هريس يقاتل لاق زل داهم
 هوخأو يذسالا داي و نب ةحيلط ناتحيلطلاو دثرم هوخأو سباح نب عرقالا

 ٠ ةنبب زو ةيزح اهو ةلهاب نم ناتني زلاو ناتي زخلاو لابج
 «4 سانلا ريغ ءامسأ نمو الم

 نيحابنلاو نيءام عيسوو ضرحدل ناضرحدلاو نيبقن خانمو كربمل ناكربملا
 7 رمقلاو سمشال نارمقلاو نييداو بالكلاو ىدبلل نايدبلاو لتبنو جابنل
 -. ةقفارلاو ةقرلا ناتقرلاو ةفوكلا نم مدقأ ةرصبلا نالةفوكلاو ةرصبال ناترصبلاو
 يملا قيرشملا ناقرسشملاوءابشقلاو تونملا7 نا اشعلاوةماقالاوناذالا نانا ذالاو

 رمضلا نارمضلاو ارحو ريد ناريدو ناجزو نالصن هجزوحمرلا لصنل لاقيو

 ناجرحالاو ناز خو ريك ناريكو نالبج لاخلاو موملا ناموجلاو نالبج رئاضلاو
 ةلئاسو ةبطش ناتبطشلاو نايداو ماعنو كرب ناكربلاو نالبج جاوسو جرحالا

 ىف كلذ نم ؛ تاق # ىهتنا سرح ىداوو ريمقلا ىداو نايرمقلاو نايداو

 انبا ةريبهو سمقالا ناسمقالا « لمجملاىفو 9# ليجدو تارثلا نائارفلاحاحصلا

 اهو ةديبع وبأ لاق برعلا ناسرف نم ناوخأ ناكيربلا « ةربجلايفو )ل 2-0
 7 قافتال ءامسالا نم ىنثم ىتأ ام باب 4« تيكسلا نبا لاق مث ل كي ربو كراب

 نب سبق ٍط نم ناسيقلاو نامور نب ةيلعثو اعدج نب ةبلعت نابلعثلا نيعسالا



 هوة وعمل

 د اع و هد يو

 ًاضيأ ناثبخالا ( (محملا يفو ) مرهلاو رققلا نا -رمالاو طئافلاو لوبلا ناثبخالا .

 ىنمو ةفرع ناركحسعلاو يحرلا ارجح ناترضلا ( لمجملا فو ) رجضلاو رهسلا
 هععسأ ل ولاقيو ن.ذخفلا رابدأ ناذاحلاو نانذالا ناترحلاو قا لا ٍظع ن ناضيقلاو

 ( حاحصلا ىفو ) اهب رغمو اهقرشم سمشلا اتروعو نابانلا نيرذحلا نا اعامس
 نورفاكتلا اتروس ناتشقشفملاو لب الا ناييصي نا ادامجو حرقلاو زاحنلا نازحالا

 اوب أ ىكرلا شقشقت ملوق نم قافنلا نر« نائربي اهنا نأ 'ضالخالا

 اييناعأ ناشاع امال نا اَوبَدَبملا- .ناصحتالاو نشقلا,تنبعو ذرالا ناسك

 رداون ىفو ) ريعللا بلاح ىف ناقرع ناضينالاو انو و اهماهنأ صقنتف ام رهم ىت

 ءاملا امههونادوسالاالا هدنعامو همحشو هبابشناضيبالا هنءبهذ لاقي ( ديز ىلأ

 نادوسالاوءاملاورقلا نادوسالا هيولاخنبال ( ةيديردلا حرش ىفو ) قيتملا رملاو

 هلوق هنهو نانيعاا نادوسالاو ةرحلاو ىلبللا نادوسالاو برقعلاو ةيحلا

 رذح نم نيدوساب. ىنصقت 2رمعنم راخلاو ىلصت تماق

 .دحأ ربظلا ةفخ برعلا مالك نم لاق هيوطفن انيلع ىلمأ هيلامأىف 4 ىلاقلا لاقو )ل

 نيرسيلادحا سايلا ليجعتو نيمحللا دحا نبللاو نيءابسلاد>| ةب رغلاو ني راسيلا

 «رمسلاقو )ل نيتتوملا دحأ ةيمحلاو نيبجاهادحأ ةيواراو نيهجولا دحأ رعشلاو
 قوقملا# ىرب رحلا تاماقميفو 8 نيعب رلا دحأهناف نيحعلا اوكلما هنغ هللا ى ضر

 نبلكشا ذيب

 م[ بيغتلا ىلع ىتثملارك ذ :-
 نم « هتربشل وأ هتف هبحاص لع اهدحأ بلغي نيمسالا باب تيكسلا نبا لاق

 .ةرازف اقور اهو ةيوج نيورمع نب ردب و لاله نب ربا> نب ورمع نارمعلا كلذ

 رعاشلا لاق

 اعبت نايبد تاخورمع نيردبو رباجنب ورم نار معلا عمتج جا اذا



 كَ - 1 ا

 007 را نا دحتلا سور ناقراطلاو ةقالا فالخأ نم نائلطأ نامداقاو
 ٍْ ظ نانيبجلاو قنعلا اتيحان نافيلصلاو قتاعلا لبحو ةوفرتلا نيب ناترقتلا ناتتقاحلاو

 3" ناقرعلانامسلاو ناتصيقع ىأ ناتريفض ال لاقي و بناج لكن م ةببجلا نافنتكي
 ءايحلا اناجناتدةلاو نيبنجلا طخم هريغو راخلا نم ناتّرطلاو سرفلا موشيخ يف ف

 7” ىداولا ىناحل لاعب 4« فنصملا بيرغلا ىفو 0 نيبذدخفلا نطاب ناتدابلاو

 2 ىو و قنملا اهتناح رح فتراديدللاو لاق ناديدللاو ناتقضلاو نارب رضلا

 7 ناقرع نانطبالاو هريغو سرفلا فيظو ٍظع نم ربظ ام ناسيبالا 4 ةربجلا

 ٠) ناقنتكي ناقرع ناوانلملاو ربظلا نطاب ىف ناقرع نارهبالاو نطبلا ناماتكي

 " ن. رعشلا امهنع رسحني ام ناتعزنلاو نايدثلا تاالدونلا( لمجملا ىفو )ل قنعلا

 ةدادلا لضعأ نع نانوافنم نيناجلا ن٠ نايك ىلعلا نم ناناطنلاو سأرلا

 '00 ندلعا نف نارشانلا نادفاولاو-ءازوملا نم ناكوك ناقغانلاو نذالا ىلا

 ىلا نيقاسلا نم هيلع ملل الام ناسيرالاو هادفاو باغ ناسنالا مره اذا غلا

 فتايرثلا قتلا لوقت برعلا 4 هيولاخ نبال ةيديردلا حرش فو )ل نيبكلا

 لجل ازخ يمشاه سبلو لاق ضرالا ءام عم ءامسلا ءام قتلا رطملا ةرثك نونعي
 ” سلو لاق يمشاه مدجو زاغا ىأ نايرثلا قتلا هل ليقف هدسج ىلب امم هترابظ

 ظ انثدحو 4 هي ولاخ نبا لاق آلنايرثلا قتلا هل ليقف هندب رعش رثك دقو اورفىلارعأ

 )هللا كقاذأ لاتف لجرا ىنارعا اعد لاق يممصالا نع متاح ىبأ نع ديرد نبا

 ' رقفلا ةرارم ىنعي نب رمالا كنع طامو ةيفاعلا درب و ينغلا درب 0 نيدربلا

 ىف اذام ثيدحلا ىفو هنطبو هجرف ىنعي نيفو>الا رش كاقوو يرعلا ةرارصو

 ٠ ناشرعلا ( ةريجلايفو ) داشرلا بح ءاغثلاو ءامتلاو ريصلا عب افشلا نم نب الا
 ٠) قو ) ةقتع نم هلاذق تبنم رخا -سرفلا اشرع كلذكو لهاكسلا ىف قنعلا زرغم

 ١ ( حاحصلا يفو ) ليللاو ل يسلا نامهمالا ( دالو نبال دودمملاو روصقملا باتك



 ناجرخالاو ناتقي ربناةراملاو ناقربأ نامحرالاو نايداو ناتسيمعلاو ناطناغناوجلاو

 انهدلا لابج نم نالبج نائكرلاو نايداو ناتغرملا»و تالبج ناتيامعو نالبج

 نالبج نانبتلاو نيوج ىنبل رارمألاو ةبذع نيب ناتطوغلاو ناتبحر ناقوقعلاو
 ةرم ىنبل .ىليل ةرح ناترحلاو ةرحلا ءاهن نه ناين ناتشرلاو ناتعرج ناحضوتو

 ناتارب و ناتبعش ناعلاجلاو ليلتقيضمو قمع قيضم ناقيضملاو نافطغل رانلا ةرحو
 لاقيو نام نائملاونالبج ناموس وناتبضه ناتتانك وناتبعش ناترزب و ناتيار

 اهراثأ تفطصاف اهيدن ىناج نع اهالجر تعقو اذانييذت اريست نالف ةقان
 تاقف احسر ”نكلابام ريم ىنب نم ةأرمال ىلاربعا لاق ( ىلارعالا نبا لاقو )
 دشناو نيتفحزلا ران انحسرا

 نيتنحزلا ءالص الفك ال رداغي مل مصاعملا ءادوسو
 هران دم نأ ثبت ال فحزلاب هنع تدعابت تبهنلا اذاف جفرعلا ران لطصت ىأ

 ادب زم بيجم ونأ لاقو. لحرلاو لبجلا نونمي .ناذشالا. اولقو اهيلا فحق
 تيكساانبا هدروأ ام كاذهإل نيفوجالا "رش كافكو نبكرمالا هللا كاقو يعبرلا

 ناوي ديف يبارانلا لاقوإل ظافلأ هتاف دقق كلذ عدو يعوأف عمج دقو بابا اذه ىف

 ليبنزلا يبورع ىف ناتبشحللا ناعمسملاو لما نم نامجي ناطرشلا 4 بدالا

 يف ةلخدم اههادحا ناتقلح ماجالا ىف نالحسملاو رّئبلا نم بارتلا هب جرخأ اذا

 ناثبخالاو نيكرولا سئور ناتبجحلاو ةرسلا نافنتكي ناقرع نابلالاو يرخالا
 هتيأر ام لاقي و نب رفظااك نيتلباقتم ةاشلا مئاوق ىف ناتته ناتقرلاو لوبلاو طئاغلا
 ىف ناقرع ناوهسالاو نايكتملا ناردسالاو نيرهش وأ نيموب ديرب نيدرجأ لم

 عارذلا نطاب في ناقرع ناشهارلاو هتلبس اتيحان لجرلا ابراشو ”١ نب. رخنملا
 ناسللا يف ناقرع ناقراخلاو شعن تانب .ري رس مامأ نانيابتم نايكوك ناطراغلاو
 هل هسا سل للسما

 هايملا امهيفيكرجب نثملا ىف ناقرع سوماقلا )١(



2010 
 ١ ومس ب بسسس سمس يمرسورل علل ع م معرس يوري ع رع م عيعرعس عع مرج ع ع عع ع ع - هام اسس ممم سسسسمسم

 ' ناتيبتلاو ناتريفض ناتمينيلو ناعات نايهملاو نادلب مارتلاو ناماق ناري رسنلاو

 ظ .ناتكيرولاو نايرظ ناتبلكلاو نايداو نال رغالاو ناواربخ ناتبنملاو نايداو

 - ناتيرق ناتيارملاو نابرظ نانياثملاو ناكر نانو: ناذإب ناجي نارك

 ا لح قازيلاو :ناتككاحتلاو ناب وط نايءاظعلاو ميحس ىنبل مهلمو نارق ناتي رقلاو

 نإ رينلاو خاضأ قي رط نم ناعقوم ناواخرلاو 1 ناّيورطلو ناطباغناقوفالعلاو

 ” نادلب ناغرفلاو ناتضورناتصقارلاو نايداو نايشاو نايداو ناجلغلاو ناحبس

 | ناثاجاوناتك أ ناتيذا-ونالبج نافقسلاو رفح الب نيدمىفناتقيلخ ناييلقلاو
 | ناواجوم اأو ردس نم ناوازيخ ناتنن اس 1و فادح نارادج نات رخلاو نالبج

 0001 نايت نال كلتلاو نالت ناقل: ناندلو ناريبحلاو .نارااخ
 |0001 ناذاو ناقاانلاو نام ناعتالوسد ارصناتردض كاتيدرتلاو قاعات ناقتنلاو
 ظ .ناملس نب رمعلل ناتضور ناتيجبحلاونايداو ناحلعدلاو نابداو نادعلاو نايداو
 ظ ش نايلسنب 0 00 نيتتضور : 7 0 ناتضور نادرصلا

 00 59 ع ا نادل 0 نقف 50 007 ْ

 ٠ نايداونارمحتلاو نايوط ناتايجلاونايداو ناممغلاو ناتضور ناتحيوهلاو نايداو
 ناتغاولاو ناطئ اذ نالضملاو ناد رق ناتطقلاو 9 وط ناتيجانلاو نايداو ناسرلاو

 000001 نافوشو نا: رعض ناتوظانو ناتليشم ناتي رظلاونأق نقناندهاو ناطئاغ

 'ناتيجانلاو نايداو ناليقحلا 0000 ناتغيارلاو ناليبج نازازخو
 ١ ناعزح ناسعلاو نالبحنم ناسجنملاو كتراطئاغ ناتيمنعشلاو .نا | ا ناتموسفللل

 | ك1 ناتداوناكيصلاو ناتترق ناتغاذلاو ناقش ناتىعا عر ناطئاغ ن
 )00 انفو ةثعوةلمز ىف ناقكرط نالطاو نا اع ناتثيشلاو ناتكر .ناترين 0

 0000 نا دحلاو نادت ناقاوننلاو ضرالا نم ناتنيقس ناتيبحاو ناترفض



 : - هيف 14 0

 0 سلو

 ٠ يحس رو لع ناتيطه ناد ريغلاو بأوحلاب ناتبيضه ناتيلأو ميس ىنب ةرحب 1
 نطبب ناتعرج ناهثيلاو ناتبيضه ناواظنخلاو نالبج ناتمخطو نالبج ناماعلاو
 مصأو اجيلجلا مصا نامصالاو نايداو نايغاشلاو نايداو نامرخلاو رصملا هللاةيداو
 نادوربااومث ناليبجناي رثو مياسىنبل ناتبضهناتربلاو بالك ىنب رادىف ةرمسلا

 ناطئاغ ناوهدو ليقع ىنب دالب ىف نيتيامعلثم ناركنم نالبج ناتودب و ربنلا ف
 ناتمضرلاو ناليبج ناتعشحلاو ناىماحأو نالبج ناناقذو نالبج ناتضوحو مه
 لثخ يف ناتبيضه ناتربو نالبج ناارشو ناتمرأ ناتخلاو بأوحلاب ناتبيضه

 نابادهو نالبح ناقانعلاو قسعت اذ ةينث ءارو نم نافرشم ناتيرق نادرفلاو

 لاله ىنب ةرح ىف ناييلق ناتذبئذلاو ًاضيأ 2) هب ناليلت نافعشو ”يثلاب ناليلت
 نايسعونايداو ناضمرالاو نالبج ناتحاصونايداو ناتني رمضلاو نالبجنايبطو
 نايداو ناهلدو نالبج نالكف الاو نالبج ناطامحو نايداو ناتمعلاو نالبج
 يف نايداو عحفرملاو حادرسلا ناحادرسلاو ريشق راد يف ناتيضه ناتمتكو

 ناحضنلاو نا ام ناموقلحلاو لبيذي و لبذي اهل لاقي نالبج نالبذي و ريشق راد

 نايداوناضرفلاو نايداو ناقفيرمو نايداو ناناطشلاو نايداو نالثواو نايداو
 ناتبضهناناوغلاو ريشقرادفناماضناتفارعلاو نا ام ناسرحو نا ام ناتردسلاو

 ةلهاب راد ىف لبجو ءام ناتفوسو نا ام ناريظكو نا ام نالو>دلاو ةلهاب راد ىف

 نايداو ناعلسلاو ناواربخ ناثاردملاو ناواربخ ناروعجلاونايداو ناعكلاو,

 ناتديب زلاونايداوناصوعالاوةبض ىرق نم ناتي رق نامسمسلاو نا امناتينجدلاو

 ةيبار ناتزيتعو نايداو ناينغالاو ناطئاغ ناقورغلاو نا ام نالساملاو ناتبيضه
 نالبج نايحللا»و تالبج ناردب و ريمت ىنب ضرأ يف ناتراق نارقصلاو ةيرقو
 ناتءاقيق ناتفرعلاو ناتك أ ناتزينعو نالينج ناهن الاو ناتيرق ناتيدلكلاو

 ه'روغلاب نالبح سوماقلا ىف يذلا ا هب هلوق )١(



 1 كفا

 ' ارادنتلاو نينبعلا مث نيبجاملا ىلا سأرلا نم ناردحتي ناقرع ناتاشلاو .هيبناج
 دعوت ءاج اذا هيورذم ضفنب ءا> لاقي و ريعبلا ىدب قيظو نم ديقلا عضوم

 .نييلالا افرط ناورذملاو كي لام اة [ظ او عراف ذا: هليودز ا: كل و

 ٍ ئَط الي> نالبجلاو عمدلا ىرحم نم رفاخلا ىذ 0 ناودس نامظع ناقهانلاو

 1 تعتبا لاقيو مدقلاو هجول اهو كينيرلا يا ما ةازخل لاو اجو ىلس

 م  ضعب لاثو )نيتقرف ىأ نيتدبلاىورب و رخآ نع ا نع اهضعب نيديلاب فلا

 | اهمال اهتطو ارئاو اهنوص ىتعت اهرئاض نتنح اهايفخ ةأزملا نم نسح اذا ( برقا

 | 1 كلو لطلتا ةيراتم ناك اذاو اهرفخ لع لذ توصلا ةئيخر تناكاذا

 7١ نعةّرملا ناسل نبا لئس(برعلا ضعب لاقو) اك اروأو افادرأ اه نا ىلع لد اهنطو
 0 اا د ابن نسوا اذلا ال ىقعالل ةييرقوا قنام لام لاف ناضلا
 7١ ىلع ردقت ال ةلوزب» نوكتو لما نم اهنطب ىفام مظعي نأ وهو ديدشلا ربدلا ىف

 | ةركبلا ناتمتمحملاو عابسلا اهيلع ىنأتف ليل ىفرشنتتنأ وهو رشنل نمو ضوبلا
 7 نامزلا ناتلتاقملا امو هللا لبق ناءبشت امهعاو امهماتفب ةنسلا يلع انءنه قانعلاو

 ا ناتضرتلا مللامو حبشلاو ءالآلا ىتعي ناترملا نالف ىب يعر لاقيو امهسفنأ نع
  ءاسأ نمو ( لاق مث) لبالا ن هقول امر نصل نم ةعذجلا امهو ناتضي رفلاو

 ظ ناقريبأ ناتيثلاو مم نير نضر" ىف قايداو ناطيشلا ةانئمإ تءاجلاقلا عضاوملا

 7 يداو لقسم ةبرق امهو جابنلا نم لحام ىلع ناتيرقلاو لثثتخ يداو 0

 " ةكم ىلا ةرصبلا قيرط نم لزنم رحج اقرباو سيدجو مسطل تناك ةمرلا
 ناتلذو ةكم ىلا ةرسبلا قيرط ىلع ناتمارو ةذبرلا يمحو ةيرض يمتح نايمخاو

 '” ٠ ةوسالانابآو ضيبالانابأ نالبج نانابأو ةيماشلا ةلخنو ةيناعلا دلك ةماهي نايداو

 آ00 لاو لج ريك نود ناتيرق نامنالاو .دسأ ب نقسأ ىف ناواعزج نانقوملاو
 7 نالبج ناي رعشلاو سبع دالب ىف ناتبضع ناتنامرلاو لبج غبيغن ءاذح ناتبضه



 امنا لجرال لاقيو نافوجالا اهو جرفلاو نطبلا ناراغلاو ركس وأ ءاودلا برش
 لكالا لاقيو حاكتلاو مودلا ىنعي نابيطالا هنم بهذ ملطوقو هيراغ دبع وه
 امطقنا ىأ سانلا نم امرصنا امهنال بارغلاو بئذلا نامرصالاو .حاكنلاو

 اههو امهم» ذوعتي حئاطا لجلاو ليسلا ةيدابلا لهأ دنع نامهالا ( ةديبعوبألاق )
 لاق ناسارخو ناتسجس ناجرفلاو قيرحلاو ليسلا زاصمألا ْلَعَأدئعو ناسعالا
 !انمقلاو | نسشلا:نازهزالاو نانناوخو دش ديلا ةيع مع وأ ءالاقو لا
 نامرحلاو ةنيدملا دجسمو ةكم دجتسم نادجسملاو سوماجلاو ليقلا ناببقالاو
 نارصملاوامههف ناقفخي راهنلاو ليللا نال برغملاو قرشملا ناقفاخللاو ةنيدملاو ةكم

 نم لجر ىلع نارقلا اذه لزن الول )يلاعت هلوقو ناقارعلا امهو ةرصبلاو ةفوكلا
 نب ماشهلاقو تارفلاو ةلجد نا دفارلاو فئاطلاو ةكم ىنعي (ميظع نيتيرقلا
 رسنلا نارسنلاو تارئ'او ةاجد نابذكي ال نادئار قارعلا لهال كلملا ذبع
 نامجت ناتاركلاو لزعالا كايسلاو حيمارلا كاملا ناكايسلاو عقاولا رسنلاو رئاطلا

 ةرجه ناترجطاو نامج ناعارذلاو اصيمغلا يرعشلاو روبعلا ىرعشلا ناب رعشلاو
 نسحو بصخنا نم نيغيهالا ىف مهنا لاقيو ةندملا ىلا ةرجهو ةشيحلا ىلا

 ةرهشلاوولدلاو يحرلاو ردقاا يعف تالحلال يق اذاف يحرلاو ردقلاناتلحلاو لاخلا

 نم هل دب الف الاو ءاش ثيح ”لح اذه هدنع ناكنم ىأ سأفلاو ةحادقلاو

 يأ اهرب نم انلوشا لاقيو امهريخ ةلقل ريعلاو دبعلا نارتباالاو سانلا ةرواجم

 نالف ونب لسرأ لاقيو نوبللا نباو ضاخلا نبا ناتيشاملاو مانسلاو دبكلا نم
 ناسالا افنتكم ناقرع نادرصلاو اهاتيشاح تعبش دق ضرا ىلا ىهتناف ادئار

 نم فنالا ىلع عمدلا ىرحب يف ناقرع نارظانلاو نيبجلا 0 ايناح ناتمدصلاو

 رصن هلاق نانيمملا يلوالا نيبحلا ايئاح هلوق )١(

1 1 
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1 0 

 اق 0 ل .هب ال قاطعا كب ةةراعزلاو كف هم 0 ءىث لكل ئاوأ

 ٠ ' ىفو) لعف هل سيلو لاعش وذ ىأ لعاش لجرو لعف هنم ىنيي الو ةجاحلا رطولاو
 | يبنالو ةدعرلا لكتف.الاو لعق هنم ىبيتال كالحلا فئتملا:( راف ننال كمحلا
 ِء لمف الو 00 لوقن انكلوجرلا مهرد لوقا (ديز ىبأرداوت ىو ) لف هنم

 1 نب نيعأو ةماش هب ىذلا وهو للا ندب يشأ لجر لاقي ( اهفو ( ان دنع هل

 . المفدل اوفرعي لو نيعألل نيعلا
 ا 7 ةانثم تدرو ىتلا ظافاالا 06 م

 7 ناديدجلا امغو راهنلاو ليللا ناولملا ىنكملاو ىنملا باتك ىف تيكسلا نبا لاق
 '00 تداندلاو ناينلا انهو ةيخفلاو ةأدنلاب تارضملا لاق و:زاروصفلاو ”نادععالاو
 '' ناتقيلع اور ناتركلاو ثادزالاو ناديا آو ناترقلأ اقهو ىئسااو-ةادغلا ناغرصلاو
 | قدما ادب نم موق فاضو ءاملاو رَقلا نادوسالاو ةضنلاو بهذلا نارجحلاو

 " لاقف ءاملاو رْكلا اعنقمل كلذ يف نا اولاقف نادوسالا الا ىدنع كلا ملل لاقف

 7 ديزوبأ لاقو ) ءاملاو نبالا ناضيب الاول يللاو ةرللا تدرأ امنا تينع 8 اذام

 ظ ناضيالا ( يبا رعالا نبا لاقو ) ءاملاو زبملا لاقيو نبللاو محشلا ناضيبالا

 ا ىهذلا نارفصالاو زيلع او حلملا نيضيبالا مهضعب لعج دقو هبابشو همحش

 1 كرهأ لاقيو محللاو بارشلا نارحالاو نارفعزلاو سرولا لاقي و نارفعزلاو

 رعاشلا لاق قولخلا امفف ةرماح الا ليق ذاف نارفعزلاو بهذلا نارمح الا ءاشنلا

 الو امارات اعنتكاو ىلع: - كككتلعأ هور عارم الا يق
 00 نلوم لازأ ناف نارفعزلاب ٠ لطأو نيمسلا محنالاو حاولا ٠
 | هي رغصأب .ءرملا امنا لوقو مزاحلا لاقيو مزاعلا ىأرلاو يك ذلا بلقلا ناعمصالاو
 " هبدنو هيأ لبق ن ه هبسل ىنعل لوطا هيفرط ىأ ىريتلام طرتو اع سأو:هبلق ىتعي

 فارطالالاقوهمأوهوبأ هافرط ( ديز وبأ لاقو ) ىعمصالا لوق اذه همأ لبق نم



 لاقيو 9 الو ةيلوجرلا لاك ةزوميم ورمل( صراف نيالا لمعلا قر )الا

 وأ لاقو ) لف هب وي 1 جبرا كار زرت يا يدنع كل

 وده لامفا :اهنم قتشي ال ىتلا زداصملا ءامسأ ب اب *« ( فنصملا بي رغلا يف ديبع

 ٌرغ لجرو ةيرورخلاو ةيرأا نيب ٌرحو ةلجرلا نيب لحارو ةلوجرلا نيب لجر
 ةناصحلا ةنبي.ناضحت ةأ او ةرابظلا نيب يزل ليسا ةرارنلا هد را
 حقولاو ةحاقولا نيب حاقو رفاحو نصحتلا نيب ناصح سرفو نصخلاو نصحلاو

 نيب حيرصو ةلوطبلاو ةلاطبلا نيب لطب و ةنينعلا نيب نينع لجرو ةحقلاو ةحقلاو
 قي ةوتممو ةلذلاو :لذلا انو :ليلذوبلقلا نايا للذين رخو ةجورشلا رة

 نالفو ليكولا وهو ةيارجلا نيب ”ىرجو ءارجلاو ةيارجلا ةنيي ةي راجو هتعلاو هتعلا
 نيب لاطب و ددعقلا نبب دءقالا نمو ةفارطلا نبب فرطو بسنلا ىف فيرط

 ةعضلا نيسب عيضوو رقعلا ةنبب رقاعو مقعلاو مقعلا نيب ميقعو ءابلا سكب ةلاطلا]

 نيب صلاكلا ءىش لك نم رسلاو ةيافحلاو ةيفللا نبب 005 ةعفرلا نيب عيفرو

 نبب نيجه 0 ةناجملا نبب ناحه ريعب و ةنوجلا ةنبب ةنوح سمشلاو ةرارسلا

 دبعوةيب ورعلا نيد ىبرعو ةلوفطلا نيب لئطو بابجلا نيب بوبحج ىصخو ةنجملا

 تخأو ةونالا نبب تاق ةمومالا ةنب مأوةومالا ةئبب 2 ةيدوبعلاو ةدوبعلا نيب

 دسالانيب دسأو ةلئوحلا كلذكو ةمومعلا نبب معو ةونبلاهنيب تنب و ةوخألا ةنبب

 ( حاحصلا ىفو ) ةبانجلا نيب بنجو ةفاصولا نيب فيصوو ةثايللا نيب ثيلو
 سارفالا نم تيئشلاو هل ىلهف الو ءابظاا نم ط.يشنلا سدتلا كب رحتلاب ناينعلا

 لف هنم لاقي الو بذكلاو بجعلا طيطبلاو فرصتي لف هل سيلو روثعلا
 يف هكرض نولوةي ال لعف هنم فرصي الو ريقنلا سنابل وهو ري رضلا كيرضلاو ١

 اذك نم حضن هباصأ لاقيو هل لمف الو حمر وذ ىأ حمار لجرو هرض نغم

 : كلذكوهلئ اوأ جبصلاريشابتو لعفي الو لعفهنم لاقي الو حضنلا نم رثك أ وهو
 (ىن  رمزاا+ )



 ا يزبربتلاوحالصالا قتدكسلا ا ةدروأا# 2 0 مالا ني سجوأ دنع

 ا ايفيصملا قسرغاا ىو ) دحمجلا عم ءالا اهب مكت ال ىتلا ظافلالا نه هببذهن ىف

 )| امو يح ءاكخاو ءاحلاب ةصيدب رح 0 0 0 ضارف هياع مد 5

 1 ىأ ءارهز الو ةءاش هلامو قرط هب سباو سانلا هع أ رع وه مروالا ىأ ىردأ

 / حاجو هنود امو ماسلا نم ريغصلا وهو باتكب هتيمر امو ءاضيب الو ءادوس ةقا
 ”  تبصأ امو:ةيارق أ ةواند امهني امو. مل ةغره هيلع امو ةملكب .سبن امو رتس ئأ

 1 يأ كريبغ ّح الو م هلامو ةقاط ىأ ةدب هب كال الو دن هي كلامو ازيمطتاعم

 - حرش ىف ( هيواخ نبا دازو) دب ىأ ىر لاثم ىعو هنع ىلامو كريغ 0 هلام
 7” لجرلا دلو ئاوروه رحبلا قرط نس ىاواوه شطلا ىأ ائردأ أم هيدي ردلا

 0 مالسلا هيلع مذآ ىنعي وه

 لغف اهم فرصتتي ال ىتلا ءامسالا ركذ 9
 رصقلابانسلاو ةيبحلا لاقي و ةمعانلا يهو دو ةأرماو لقعلا يجحلا ةربلا ىف اهنم

 0| وهو طبضأ لتجرو لوأوشميثلا جهوو رانلا جهو و ضيبالا ققيلاو ءوضلا نم

 ا بو نهالو ليو نم نوكي ال ( هيلامأ ىف بلعث لاقو)اعيمج هيديب لمعي يذلا
 '0 ديلا ور رصتملا قدتالو نإلاقوز بيو نم الو ةريغ دان :لمف نس نمالو
 ١ توصلا ديزوبأ لاق ( فنصملا بيرغلا ىفو) تلعب هنم قطني ملو لطابلا ددلا
 7 الو بقي بقو لاقي ةعيضخلاو بيقولا هل لاقي ةبادلا بنق ءاعو نم جرخب يذلا

 7 هنم لاقي نبا نم ضفرو ءام نم ضفر ةبرقلا ىف ديزوبأ لاقو ) ةعيضخال لبف
 7 نبالاو لعف امل فرعي ملو ضفرلا لشم ةنطنلاو ةطبخلاو اضيفرت اهيف تضفر
 " قيرطبلا لاقيراصنالا ديزىلأ نع ( يجاجزلا ىلامأ ىفو ) لعف هل سيو ءايعالا

 ' لمعتسي الو هل لعف الو قيراطبلاو ةقراطبلا هو وه زها بجعملا لاخلا لجرلا
 "" ىف لمعتسي الو هل لعف الو ءاخسلاو ةعاجشلا وذ ديسلا لجرلا ماهللاو ءاسنلا يف
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 هللاو لوقتو ةباق مث ماعلا ةقرا رار ةرطق يأ ةباق م اعلأ انّ اضأ ف

 ةلك ىأ ءاضيب الو ادوس ىلع 1

 هدنع سيل ىأ ةلزاب هذنع امو ءاجول الو ءاجوخ "ىلع ”در امو هنسح الو ةحيبق

 لك أو ايش مهطعي ل ىأ ةلزاب مهطعي ملو ةلزاب هدنع هللا كرت الو لام نم 'ىش
 ان انكرت اهن ةئيمتتلا ةاشلا نكؤ :ةراوح الك أوازوماءاينف كوتااهاقلا لكلا

 رثك أو لتقيف نيعي وأ لتقف يمرب ناك اذا هتضبار موقتا» نالفو ايش يأ ارومات

 امو ةلمعذق هاطعأ امو 'ىش هيف نكي مل اذا ةليلب نه هيفام لاقيو نيعلا يف لاقيام

 دحأ امولقعي شيعي ىأ روحأب شيمياملاقي و بايثلاو لالا ىنغي ةلعذقهيلع يب

 مر الو ”حدلامو الاتح الو ادنلم الو ادتحم الو العو هنم دجأ امو ادب كاذ نم
 هنود كسامتالىأ اذكو اذك نع ىعوال لاقي و نسوالومههلامو اذكو اذك ريغ
 قاءاحو راعلا ريغلاو اريك اللوةرثادإ كام ال ىأ كلذ نم”ح الو

 لاملا نمهيلعوهلابي لو هرضب مىأ 0 هباصأو نئيضحام أتاكم شبح

 هنع ىلامو تبصأام يأ ًايش هنم تشنن تشنتامو هتباغ غلبت ال ىأ سالو حف الام

 قالينو ادلأ ةلب ىدنع هلت الو مونب ىنيع تضمضم امو دير يأ ددئاتمو ددش

 جاجعلا انكار طق ةرعن تلمح ام لوقت مك ادلو تلمح ام يأ طقالسةقانلا تأرق امو

 ةللاف لب الوةلمم انتأي الفنالف ءاجو «رعتلا نطقاس تايندشلاو*لاقفدح> ريغب

 مث) كاذالا م نو مه مهل امو ريبعاو للبلا نم ةلبلاو لالهتسالاو حرفلا نم

 الاك او اظامو ضعبام اضاضعو غضميام يأ اغاضم قاذام لاقي ( هنم باب الق

 مهغيض اوسلع امواسوا الو اسولع قاذ امو بارشلاوماعطلا ىفزوكي قايلاو انام
 انقذعامو افودع الو افوذع قاذامو ءىشب هوجل الو اجاملالو اجاعش قاذ امو ىشِب

 الواماضق قاذ امو كاملب كلت امو ظاملب ظملت الو جاملب جنات امو افوُدع مدنع
 تقذاملاقي يومالا لاقو اسولع انسلع الو اساول الو اسئول هدنع انسل الو اك أ



 . ترم .ةدلللا
 ١ امو صرفيو ضّرغي الو ”ضفضفتب الو ضف ضن الو ىو الو ابي الو جني ال
 د ١" ةرغلاو ةرسسبلا عش قورقلا صا قدرت يتلا كلذ نم قب امو اقورفت ةاطعأ

 ١ امو تيبلا ةمرم ”مرلاو سانلا شاق "ملل امر الوداع كارت الو مر الو "م هل امو

 _ لاقق دحج ريغ نم هب ىنأ بلوت نير غلا نأ الا مهس ىأ عزهأ هتانك ىف

 © اعتغأ هل ًائْبَس لترأق
 ١ حضنتسي امو حرب ام ىأ هناكم نمزاب امو كرح يأ كلذ رم زأمرا اماو

 . ءافجع تناك اذا برضم ةاشلا نمو ةقانلا نمّمرب امو ةيوارلا درب امو عاركتلا
 2 رمافا ١ انو تانك منا ىلا ءاعوح هع تنحل لاقيو قرط اني
 أ ةدضم دا أمو زاب الو هناكم نم مار امو اهمابأ الو اهصلخت أم ىأ

 نم بضغو درب ىأ ةيذو اهب سيلو ةضحر اهب سيلو ءامسلا تحبصأو درب

 ١ يأ رقن الو حيص ريغ نم رفو ريثك الو لبلق ريغ نم ىأ رقن الو حيص ريغ
 ١) يدانبال بشع ضزالا ىنَو هديلوىدانبال ماعطب اً'واجو ريثك الو ليلق ريغ نم

 7 الف بشع ىف اهنال اهفرص نبأ هرضي مل هتيشام يف ديلولا ناك اذا ىأ هديلو
 ' ماعط هعم ناك ناو ةبصخم ابكض رالا نال اذك عضوم لاسم ةلالاك

 00 ل والا ا طال ةنم تما تك لات ل نأ اسف نيلوأ

 - ديدش 0 يأ امههدحأ لاق هديلو يدان ال طا موق ةديمع ل يعمصالا

 7 ىف هلصأ رخآلا لاقو موقلا ةلج هيف ىداني نكسلو ديلولا هيف ىداني ال ليج
 '0 لاهو ةنع بربع اًبنكلو همضتو هندانت نأ اهنبا ء مالا لهذت ىأ ةراغلا

 ظ : ىنغأ امو ايش هّنع ىنغأ ام يأ ةرقن ةنع 1 ل 0

 8 يع الو ًانانح ينبع يف تاعج امو البق الو البق الو الاق الو البز هنع

 ” رح هلع كرشن:الو هيلع كذيرنأل ىأ لجر هيلع كرضي الو اقوف هنع ىن :تأ'امو

 ظ . دحمجلا عمالا نم ماكتب و4 ثحرب امو 1 ا ا ل ل امو



 مسمع اس ل ل م ل مس ل ع نس عع ان م ع ع ع يو ع ص مس ع ع عع جل ال ل ال سمس يسم ب ع م تمم ل يس مم عع ل ع عم ع م ع ع عم مس رع ل ا ب سل اسس سس تيس

 ىأةنعمالوةنعس هلامو فوصلا نمدبللاورعشلا نمدبسلا ليقو ريثك الو لكي

 عيبرا ىجتامعبرلاو فيصلا ىفجتت امعيهلاف عبر الو عبه هلامو ريثك الو ليلق

 ىلا ىثمعملاب عورت ىتلا ةحارلاو ىعرلا يلا ةيجوتملا هحراسلا ةيار.الو ةحراس كار

 ةطفانالو ةطفاع هلامو نأضلا دلو نم ريغصلا ىمالاو ةىما الو سما هلاهو اهحا رع

 دلج دقلا نحت الو دق هلامو حبان الوواع هلاهو ةزعاملا ةطفانلاو ةنئاضلا ةطفاعلا

 سيتلاو شيكلا حطانلا طباخ الو حطان هلامو حدقلا ةرسك فحقلاو ةلخسلا

 ةصيصل رخ اهملع امو تءاج لاقي (رخآ هنم باب الق مث ) ريعبلا طباخلاو زنعلاو

 ةنانهريعبلاب امو نمس نم 'ىش يأ ةقبع ىجنلا ىفامو ىلا نم 'يش ىأ ةسيسبلهو

 ذقش هب امو بيعالو عجو هبام ىأ باضبض الو ةيذو هب امو قرط ىأ ةراهصو

 امو موق ىأ نصين هي امو كارج يأ نضبن الو ضخ ساو بيع ىلإ ١

 نطابيف نوكت  قوقش حابذلاو حابذ هلو 4كوش من ود امو كادح ىأ شيطن هب

 ةرحط هيلع امو مسو الو ةرثا هب نكي مل اذا قدك رانا امو لجرلا ىف عباصالا

 ةبعطرق هياع امو اهراب وأ تطقس اذا ةرحط لبالا ىلع تيقبامو ًايراع ناك اذا

 عازقو ةكع ضاع ,ورذط هيلع امو طيخ ىأ حاصن هيلع امو ةقرخ ةعطق ىأ

 نع ”ىث ىأ ةئابطو رورخطو ةب رمحطو ةعزقو .ةيزعطو ةرحط ءامسلا ىلع امو

 يفام كلذكو ةلبزو ةلمعذقو ةصيصب رخ ءاعولا ىفامو ةبعطرق الو ةلمعذق هدنعامو
 ةلك يأ ةدجز الو نيع ةفرط يأ ةعشو الو ةمأز هتيصعامو رهملاو ربل فو ءاقسلا

 ةيلق هبام هضم نم أرب بلل لاقي و عم ىأ قالو قالعضرالا يف امو

 ةفاذح هنه كرئاش ماعطلا لك 1 ماعط نم 'ىشىا ةفاذحهلحر يف امو ةيذو هب الو

 بسنلا نم ينعي 0 امو ةفاذح هنم كر اش هلحر لمتحاو

 الو ىعبطت ال ىأ عاقرب ىنم عقترت امو ةقاىعا ىنعي ةليبع برضمال فرد

 دامو شكتي. ال عمو ارك نك اذ[ ىنكش ال ان دهر كحصن أام ينم لبقت



 موس دو مام مرو ذمه همم م م مص م هم مص مص حم نص ع مسموم مس بمس ل ماع هام م م م نم ع مم ل م ل ل ل ل ا سس ل سس

 مادامو ءامس ءامسلا نا ام هلعفأ 6 هلح امو عاد هللا اعد امو ةرداصلا

 "دكار رقت ةؤلدلا نا اهفالحتاو ةمرلاو ةردلا تنلتخنا اهو رضاع تب لإ

 ليللا ينعي ناةدجالاو ناديدجلاو نارصعلاو نايتفلاو ناواملا فلتخا امو واعت

 سجع سحجسو سجع سجس هلمذأ الو ريمس انبا رمس ام لم فأ الو راهنلاو
 2١ دع انغام هلم الو رهذلا رخآ يأ هلكو ىجتوالاو سجحو هلآ : ةليخشو
 او ف كار ةركامو لباألا تظاناهو تدنلا "تتح هلمفأ الو: لذا رلخأ ام
 الو رهدلا_خ ١ ىانؤملا يرخأو ىللايللا يرخأ هلعفأ الو ةفوصر## لب امو ماخخا

 دنا الو للاذلا ريم لشوفأ الو رعد ئتزيحلو رهذدلا تققو:رهزلا الن راك

 هر ىح هلمقأ الو راقلا ةنوج ضينتت ىتح هلنمفأ الو ءابظلا ىأزونلا تآل الام
 لمفأ ال ( ىلاقلا ىلامأ ىف عونلا اذه نقو) ذب أ ءاماوتريمتسالا نكدلاو اككصلا

 نشا لف الو هلموقت ا ك1 أ هتقانب دبع سْأ ام كالذ

 هدلا وهو دنسملا ديو راهنلاو ليللا يوخ ام هلعفأ الو نيترقلا هلعفأ الو رمقلاو
 دنأو ىلا سيجسو ماما دهده امو ةقان يهو ءامهدلا تنح امو , ماخلا عجسافو

 طقس يح اغأ لسحلا ع نس الا ديار هدب الا "باو قد "كلا نو نبذل

 لل ق1 رانا تن اتخالام لاش (تن فا لق ) ادبأ طقسإ ال وهو هوف
 لخنلا راقعلاو راقع الو راد هلامو منغلاو ليلغاو لبالا قطانلاو ةضفلاو بهذا

 الو يغرأ | د هننأو ةيغار الو ةبغاث هلامو ةاش الو ةقان ىققنا الو ةناح هلامو

 لاق)ةاش الو ةقان هلام يأ ةليلح الو ةقيقد هلامو امغ الو البا ىناطعأ ام ىأ أ

 ل راك الو ءراجنأا اف انالف كننأ ىلارعالا نبا نع ىل يخون( تكملا نإ
 ال ا الو عراحالو عر لام لنا رادنص ىعاولخا# ةيضاخال نإ ل قاطخأ م
 هياعذذقال ىذلا مهسلاّنقالف شي رمالو نقأ هلامودراوالوءاملا نعرذاص يأ براق

 ار ليس هلامو قاتع الو ىددع ىأ ةفلع الو مله هلامو شيرلا هيلع ىذلا شيرملاو



 عابو حجانو رخانو سإنأو برعمو ”ىوعد الو رفوذع الو ىردو بيجمو عادو

 ام ىأ اهنمو هنم ندحأ ايرصوت تيأر امو يرمؤوت اهب سيل الحمدالب و غارو
 يأو وه ىرولا ىأو وه سانلا ىأ يردأ ام ( رخآ هنم باب الاق 7 الخ تمأو

 لجرلادلو ىأو وهتفلاخ 0 داع قاد 2 مر "أو وه 5

 ىأو وه مانالا ”ىأ ىأوهنبطلا ىأو وه دلجلا نجر نم ىأو وه رولا ىأو وه

 لاقو رصقلاب وهاسنرب يأو وه كدوأ ىأو وه ريعلا برض نه ىأو وه لبطلا
 باو وه. ءاشؤبلا_ىأو وهن طخبتلا) ىأو رضقلاب اذهذلا ىأو اتنربلا' كاني

 ةجاح نالف نم تبلط( رخآ هنم باب الق مث ) وه دارجلا ىأو وه ليللا طباخ
 ريعبلا بهذو هرمأ ىل نيبي مل ىأ وه أ يعرص ىأ ىلع يردأ امو تفرصناف

 هب رطم نه الو هرطق نك يردأ الف ىبو حا هرطق نءو هب رطم نهيردا الف

 هسح أم ىلا" وعلو اهةعودت ال انلامالغ اْذَفَو هتباح ضال اا كلا

 مكس نأ يردأ امو بهذ ىأ هللا دالب نه سدوو سدو نأ ودان لاقو

 بهذ لاقيو هب بهذ سانلا ىأ يأ هراع دارجلا ىأ ىردأ امو عقب و عقفصو
 نمو هيلع لأ نم 221ه ءاعالاو ءامولا نم هتعمأو ناك انفرد امو يبو

 يعرم ضرالاب اكل وقي ىئاطلا تعم لاق دحج ريذب هب ملكتي دق اذهو هب ألأ
 يردأ امو 'ىث هب سيل يأ اديعص هتكرت ىأ هتألأف باودهب تجابف عرزوأ

 ئردب الو كنمرَه اذني ب مالع يردت ال كنا لاقي وهلا دالب نم ما نأ

 قل ةلنملا نع تقيم اهسيابفأ لل لاقي تا ا القمل ) كمه ملوب مب

 اهدلو و مأ تمزرأ ام هلعفأ الو ءاملا نيع تفرذ امو تلمح

 مج ءامسلا ىف ىف نع اهو مج « ءاهملا قت ناكل ىأ 9 ءامسلا يف نا ام هلعفأ الو

 هلعفأ الو ةرظق تارفلا يف ناك ام ىأ ةرطق ت تار نأ اهو

 لبالا رثأ يف بضلا نحب ىتحو لخنملا بذي ىت>و ىبزعلا ظراقلا بيب ىتح



 ”0 ةفاضا هب نآف عم ايبا ماللاو فاالا امهلخدت ال ضعإو 2 ما امناو

 متاح ىأ نع ديردنبا انثدحو ءامدقلا ا قوه كلذكو نارقلا ل كلدوو

 نمرثك أ مما هلوق الا انخل اهيفرأ ملف عفقملا نبا بادآ تأرق لاق ىعمصالا نع
 يدادغبلا قفوملل (حيصفلاليذ ىفو) ضعبلا اوظفحاف هنم لكلاب طاحي نا نم

 'ةيظاقو ةفاك سانلا رضح هلثمو ماللاو فلالا اهيلع لخدت الو كريغ ىنءاح لوقت

 مالو فاأ الب نيع سأر ىهو سأر نم كلذ لعفو ةبطاقلاالو ةفاكلا لقت الو

 ماللاو فلالا هنم عزنت الو ريغ ال ركلاب ماقلا لل هيلامأ ىتىلاقلا لاقو )

 داولاقيف ماللاو فلالا عزنو حتفلاو رسكلا زوجيف دلولا ىف اماف ماع ليل لاقيف:
 ملب وكقح مات ذخ لاقيف حتتتلا الا هيف نوكي الف اههاوس ام امأو مالو مال دلولا

 زاجأو ةتبلا كلذ تاءفام لوقت ( حيصفلا ليذ ىف قفوملا لاقو ) همامت ءيشلا

 هلم الو رغصلاو ربكلاو ىرغصلاو ىربكلا يه لوقتو هتءادر يلع ةنب مهضعب

 ىهتتافيرعت الو ةفاضا الب

 4 ىننلا ىف الا لمعتست ال ىتلا ظافلالا كذ )
 اموىلر اهب امو حيبد اهب امو بيررع اهب امو عيتك زادلاب ام اولاق(ةرهجلا ىف لاق )

 اهبامو ران خفان اهب امو ةءرض خفان اهب اموىنار وط اهب امو ىنوط اهب امو ىروط اهب

 - يفو)رويد الو رايد اهب امو يمن اهب امو رفاص اهب اموبارك اهب امو رفشاهبامو رباو
 :ئ ىمرأو يمرأو ميرأو زمطلاب ىرودو ىوبط الو ىرود اهم ام ( ةدايز ىلاقلا ييلامأ

 ' قراطو ةنياعو نباعو نيعو ىرادو روماتو ىواطو رغشو رباوو نونلابنباوو

 سايق وهو ءاملا ىنعي رومات ةكرلا ىف ام لاقيو دحأ اهم ام ىأ هلكر وموتو روماتو

 ) الام باب ) هذه ىف يزيربتلاو حالصالا ىف ( تيكسلا نبا لاقو ) لوالا ىلع
 7 امو دحأ رادلاب ام لاقي ادازو ظافلالا هذه اركذف ( دحجلاب الا هيف كك

 ش أ مرأ اهبامو تاوص اهب امو يعوط نزو ىلع ىنوطو يوغط نزو ىلع يو'وطاهب



3 )٠١6( 

 نب لاف ىمالا اذه نم انأ لاقي و هراجخل تلمتحاو ةرب تامل لاق روجفلل مسا

 ةفرعم ىهو سمشلل منا ةعلاط ءاك ذ هلهو ةفرعم وهو "”ىرب هنم انا يا ةوالخ

 كلذىلعةدايز تيقب و هارك ذ ام اذه ةفرعم وهو دسالل مسا ايداع ةءاسا اذهو

 ءارغضلا برقعلل لاقي تاممالاو ءابآلا باتك ىف ( لوحالا سايعلا وبأ لاق.)
 لحك (بدالا ناويد ىف ىناراقاا لاقو ) ةفرصنم ريغ ةفرعم ىهو ةوبش ةريغصلا

 لاهشلا ةوحمو ةدينه ةلزنمب ةفرعم ىهو ماللاو فلالا اهلخدت ال ةديدشلا ةنسلا
 نم ةئام ايضغو ةماسا دسالل لاقي اكةفرعم هو ذفنتلا دقنأو رحبلا ةراضخو

 لاقي ( ىبارعالا نبا رداون ينو ) ماللاو فاالا اهلخدن ال ةفرعم هو لبالا
 ةفرع موب ( ءارغلل يملابللاو مايالا باتك يفو ) نورجي الف راثغو جارع هذه عبضلل

 ( هيولاخ نءال حيصفلا حرش يفو ) ةفرعلا لوقت ال ماللاو فاالا هذ لخدت ال

 ًانيأتارئلاف ليق ناذ لاق ماللاو فاالا اباخدت ال ةفرعم ىهو ةل>د تربعلاقب

 يضر هلا ةقردق لك نو رتاج هذ" نأ كاوكاو مالااو فلالا هتلخد ملف ةفرعم

 ىفو ) انارف ءام 5 انيقسأو ىلاعت لاق بذعلا ءاملا وه تارفلاو ثرحلاو سايعلاك
 مالو فلأ اباخدت ال ةفرعم رانلا ىف يأ ىضوضح ىف هللا هاقلأ لاقي ( ةرهجلا

 رعشلا ىف كلذ ءاج دقو ماللاو فلالا ابلخدت ال ةفرعم اب رج ءامسلا تيعسو
 ةحيصفلا ةغللا ىف ماللاو فاال اباخدت ال ةفرعم ةعمجا موب ةب ورع مويو حيبصفلا

 هالخدتال ةكم نمبيرقمضوم قاصب و ماللاو فلالاب حبصفلا رعشلا ىف ءاج دقو

 هلخدنال عضوم اعشو ماللاو فلالا هلخدتال فورعم داو ب يذقو ماللاو فاالا

 عقرب( حاحصلا ىو ) ماللاو فلالا هلخدي ال فورعم لي> نبأو ماللاو فاالا

 يع ور ءارثلا لاق ( هيفو ) فرصني ال ةمباسلا ءامسلا مسا رسكتلاب

 مالو فلأ ريذب ةفرعم يهورانلا ءامسأ نم مسا ةيواه ( هيفو ) ةارحم ريغ بونجلا

 .ضعبلاو لكلا نولوقي صاوحلا نم ريثكو ماوعلا(هيولاخ نبال سبل باتك ىفو)



 1 0 ل ل يي تيوس
 ا مرتي ةمربو دومالا بلطي ةبلط لج ( ةربخلا ينو ) + اليسا ورب

 ةانوجلا فو) ذبنلا نم ةلبو ماوشم ةرشفو مالكتار 0 ردا

 0 درر لارر دي رالف نب الط هاك تبة كتر
 هلم ل هءارهو هم 0 ةرحسو هلومسلا ةيسصاو ان هامل هنمأب ٠ ناكشلاب

 (ةلفوخ)
00 

 ربرش ةنعاأو

 هب بعلي ةبعأو عدخب ةعدخو

 4« لوالعف لع ءاج امرك ذ إل

 نالف لا رفظلا ةمالق توؤرذحو ءاظعلا رك ذ طوفرضع ة -ا يف ( لاق )

 00 ول فاتت أ وردك تالا

 4« لولعيف ىلع ءاج امرك ذ )ل
 مودي ال روعتيخو ةأرما مسا روهجيعو 3 روجسع ةقأ ةرهما ىف ( لاق )

 جوفسخو حيصفلارعشلا ىفءاجدقو ريعشلا روعتيشو اضيا بئذلا وهو دبعلا ىلع

 قلخلا ةما" سومطيعوهلثم روبهيشو ةبالص اهيفو ةنسم زودضيع ةقانوىلابلا بشحلا

 ةديدش ةبلص دوخايصو ةعب رس لوهدبعو

 4« هسكعو ماللاو فلالا امهاخدت ال ةفرعم تامعتسا ىتلا ظافلالا كذ إل
 مسا بوعش هيف الق ابهر ذم ىف ىزب ربتلاو حالصالا ىف تيكسلا نبا اهل دقع
 ابلخدت ال ةفرعم لبالا نم ةلئام ةدينهو ماللاو فلالا اهلخدب ال ةفرعم ةينملل

 -.ايماط ةراضخ اذه لاقيو ةفرعم لامثلل مسا ةوحم تبه كلذكو ماللاو فاالا

 5 راجو ةقرعم ربلل مسا ةرب و ةفرعم زيخلل ما ةبح نبا رباج اذهو ةفرعم رحبلل م



 000 مص ان

 0 1 و لعاف لي وأت ىلع وهف توعنلا نم نيملا حقو هال

 بعللاريثك ةبعاو كحضلا ريثك ةكحض لجر اذه لاقي لوعفم ىنعم ىف وهف نيعلا
 ةلذخو ةلذعو مهنم رخسب ةرخسو سانلا نم أزهي ةأزهو سانلل نعللا ريثك ةئعاو
 لو حاكسنلا ريثك ة حكنو قرعلا ريثكة قرعو مالكلا ريثك ةرذهو ةعدخو

 داكمال ىذلا زج شب ال بارضاا ريك ةلئغو باوشلا ركل

 06 را ايف زبد ٠ ءايشالا دمح رثكي ةدمحو دحأ لكب قي ةنماو هتنب حربي

 ريثك ةعجض ةدعقو موقلا نيب عاجطضالاو ءاكتالا راكب يذإ ةعحضو |هف

 اذاف اهقوسي و اهعمجيو لبالا ضبقي ىذلا ةضفر ةضبق عارو عاجطضالاو دوعقلا

 ءىجبو تءاش فك يعرت امك رتف اهضفر هاوهنو هبحن ىذلا عضوملا ىلا تراص

 رادلا تباث ىأ ةبوق 'يلم لجرو رسوم دقنلا رضاح ةاكزز لجرو بهذتو

 مونلا ريثك ةمون لجرو اهسأر لخدت ىأ اهسأر عبقت مث علطت ةعبق ةعلط ةأرماو
 ةزاةزمهو عارصلا ديدشلل ةعرصو ليخبلل 0 هيد الك ذلا تاك ةمونو

 ةلكأأو هيصقتسي الو امش للعلا نم فتني. ةفنثو مهديعي يأ مهزمايو سانلا زمهي
 ةلكت ةلكوو لك الاريثك ةمطحو جولولاو جورملا ريثك ةجلو ةجرخو ةب رمش
 مون ةمثجو مونلا ليلق ةرهسو هيف هيلع لكشتيو هريغ ىلا هرمأ لكي زجاع ىأ

 الا نع .هزتتي ةرذقو حربي ال ةدمقو ىلإ وسلا ريك .ةلوسو هوس جر

 ملهم ةعلهو هينعي ال اب موب ةعلوو اليل هلهأ قرطي ىتح يرسب ناك اذا ةقرطو
 (فيعملا تيرتلا ى دمع ملأ داذو.) رقع جررسو لاتحم ةلوحو 26 عزجي و

 ةببسو جوك ةجحلو 5 أاكتو ةساجو دحأ لكل عضخ ةعضخو باذك ةبذك
 ثباي ال مث ءىثلاب كسب يذلا ةضفر ةضبق لجرو لية[ ماوووللا 0

 مهم بيجنلا 'نأك اذا موقلا ةجوه لاش ( بدالا ناوبد ىو عدن 31

 وذ ةقوع لجر 0 ىفو ) قالطلا ريثك ةقلطو مون ةعحهو قمجحأ ةعجمو



 7 فيعض فوفأب لجرو لصالا لوصأ,و رصبلا فيعض قومرب و دصق ريغ ىلع

 - مضوم موتسيو داو طوطحبو ضرالا نم رفقلا فوفو قمحأ فوذهيو
 ْ برعم يمجعأ 3 موسكيو

 2 4 لوم رك ذ)
 ١ عضوم عورضتو هبانذأ نم بطرأ دق ىذلا رسبلا بونذتلا ( ةربجلا ىف لاف )
 007 ,ةواللا ديدش نك اذا تحرم ملوق نم يور ماب سرصلا

 ع 4« ءامسالا ىف ةلعف , ذإ
 " هب تفحنأ ام ةفحتلاو ةمختلاو مجنلا ةرهزلا كلذ نم فنصملا بي رفلا يف لاق

 ' ةلودلاو ةطهرلاو عوب ريلا ةرجح نمةقفنلاو ةعصقلاو ةطقالاو ةعدخ برهاو لجرلا

 نبال حالصالا فو ) لجحلا دالوأ نم يثنالا ةكمللللاو ةدئوتلاو ةيهادلا ةلوتلاو

 7 ىزعملا دعا نءاد ةرقلاو جسوعلا رك ةعصملاو ةمهنلا ( ىزبربتلل هبيذهنو تيكسلا

 | باودلا فونأ يف لدي قرزأ رضخأ بابذ ةرعنلاو اهذاخلاو اهرصاوخ يف

 ' ةعبقلاو ةريغصلابنرالا ةلحسلاونهلا ةيدوأ نم داو ةب رثو ءاقرز ةببود ةكحللاو
 ”طرااو ةمدلاو رباط ةجتزدلاو رئاط ةعرملاو ةددغلاو ٍةرجش ةرشعلاو عقبأ 0

 راخلا نم ةرخنلاو رهظلا ىف ذخأي مجو ةرزآعاو ردقلا لفسأ ىف قصتلي ام ةررقلاو

 'ةرمحو لمحت الثل اهوقح ىف ةأرملا اهدشت ةزرخ ةرقعلاو هفنأ مدقم سرفلاو
 ١ فيصلا يفت جت ام ةعبطاو عبب رلا يف تجتت ام ةعب رلاو ةرمخلا يف ةغل فيفختلاب
 7 ضعب هكو امم نع لجرلا غلبي ( ىنالكلا ىسع وبأ لاقو ) عبهو عير رك ذلاو
 .يهتتا قي رطلا نع هنجشي و هجنشي 'ىث يأ هعارخت ةعرخ لازن ام لوقيف 01

 | ام تاك نم مسالا ةأشجلا ( حاحصلا ىفو )

 ٠ « تعناا ينةلعف رك ذ ف

 ١١ مضب ةلعف يلع ءاج ام نأ ملعا هبيذهن ىيزيربتلاو حالصالا ىف تيكسلا نبا لاق

5-8 
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 عاشو 0 ةأرماو ةيعار سرفو ةيعابرلا 1( ير تميم 3

 هنع مقل ايش قاع اذا ةيقالع لجر ( لمجملا يفو ) ةيحانش ةركبو
 4« ةلعفت ىلع رداصملا نم ءاجام رك ذؤ

 2و نارقلا نم ةرقتو ررضلا نم ةرضنو مسقلا ةلح ةلحنلا ( ةرهجلا يف لاق )
 كليم رتل كرارتسا نم ةرجتو للملا رم سنو لذلصلا نم ةلضاو ردا

 13| هند ءابش ىف مطوق نم ةكنو كلالحا نم يأ كل ةلجن كلذ تلعف لاقيو

 اسلو ناعسا ارهو ًاضيأ هتفشتو هرثأ ىلع يأ كلذ ةئفت ىلع ك:ء> لاقيو اهرتس

 هيلت ىلعو ردصعب
 2 لوم 5 5

 ةسو رد عرب هف يللا يانملا دب هنف كلو اياب ةرهجلا ىف كرد نا هل دع

 بوسعي وت طقس اذا اهيحانج مدل ال ةدارجلاب هيبش بوسعي و لمرلا ىف نوكت

 و ريو يوسي سلر لك اوعش ىبح كد ناك و ايم يدكلا ًاضيأ لحنلا

 برضر ومعي و ةليوطقنع روخمي و نينذأو مئاوق لوطأو ةراغلا نم ربك أةبيود

 لسو هيلع هللا ىلص ىننا رامح امأف ءابظلا سويت نم سين روفعيو ريطلا نم
 ع م ولاعوالا نم سنجر وماي وداودوؤعو ديدش عوقرب عوجو هلي مار وفعيف

 1 را ا يل وريثكلا ءاملا

 ىمسإ سرف ناهنلل ناكو مومح دوسأ لكو ليزعتلا فرسف كلذكو ناخدلا
 0 ويكدو ريتك لفو روميو تدل ير رت ترش داناح بوخنب و مومحيلا

 رئاط روبحيو يرجلا ديدشبوبعإ لودجو داوج بوبعي سرفو ءابظلا نم برض
 ىرخأ دعب ةرم غبصلاب لع اذا لولي بوثو ةرضحلا ةريثك روضخب ضرأو

 بوكني قيرطو لخنلا دي رج نم رصحلا جسن وهو لمرلا نم ذوخأم لومريو

25207 
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 أ ىف ىوط نأ ثآرقلا يف عملاو دحاولا باتك ىف شفخالا ركذ | تلق ) علبو

 ( ىلراقال بدالا ناوبدىفو ) رمعلثم لودع» لعف نزو ىلع هفرصيل نم ةءارق
 عضوم شرجو سدع اذكو لاجرلا ءامسأ نم ربغو ناهقل روسن نم رسن مسا دبل
 ةيهادلا ىهو فرصنم ريغ قلف قلعب ءاج لاقيو رمقلا لزانم نم علب دعسو نما
 بذج هنال رمه دسالل لاقي ىدزالا لمملا نب دمحمل ( صيقرتلا تاك فو )

 ! اهرسكي مث هتسي رف
 ءايلا فيفختو ملا 4 ةيامض كذ إل

 حضاو فوشكم ىمأ ةيحارصو طشماذا سأرلا نم طقسبام وهو ةيرابطا هنمءاج
 '  هرك ذهوحن ةيراخو ديدش لص ةيسارقريعب و سأرلا طسو تبانلارعشلا ةبرافعو

 ناسنالا قاح ىف ضرعي رحوهو ةيقانملا هتذخأ ( ديزىأ رداونيفو ) ةرهجلا يف
 تومي يتح لعب ا رف

 ءايلا فيفختو ءافلا حيتتب 4 ةيلاعف ركذ إل

 ةيقابع لجرو ظيلغ ةيبازح رامحو شيع ةعس ىأ ةيغافرو ةيهافرو ةيعارك هنم ءاج

 ١ ىأهموق نم ةيهارج ىف نالف ءاجو ًاضيأ رجشلا نم برض ةيقابعااو ركنم ةيهاد

 7 ربكذملا ةيهابسو لي وط ةيحانشو اهرايخ ىأ هلبا ةيهارج نالف عابو ةعامج يف

 7 ال مبضعب لاقو ءاوس يأ ةيساوس موقو نملا فيزع لثم موقلا ةيهاوه تعمسو
 ا را ناسك ةيارم# كف شلا ىف الا نك

 ْ نم ةنابطلاك ةينابطو ةنابتلاك ةينابتو نحالا نم ةناحللاك ةينالو ةناقالك ةيناقلو
 000 15 هلام ةهارتلاك ةيخارقو ةعابسلاك ةعابسو ةناك زاك ةئاك زو ةلطألا
 7 ةيحاصنوةعاطلاك يعاطو ةهازنلاكة يهازنو ةعاوطلاك ةيعاوطوةءاولاك ةيئاوسو
 ' ناويد ىفو ) ةرهجلا يف كلذ رك ذ ةءارجلاك ةيئارجو ةئابطعاك ةيئابخو ةحاصنلاك

 " ةينالعوةينابزو ددعلا ةينامثو مهفلاةيماهملاو رشىأ ةيذابر موقلا نيب لاقي ( بدالا



 جسنلل عباصالاب لزغلا هيلع فلي ىذلا جينسالاو ةضخمملا حيربالا ( بدالا
 يحلل قفط كيفاللاو و هلا ريتك ل فاول ترفل حرضالاو

 4 ليلعفو ليل رك ذ )

 لجرو صلاخ تيربنح بحو ةميظع ةبلص زيزفاج ةقان 4 ةربمجا يف لاق )

 ةمات سيمطلع ةقانو را وه موق لاقو برعم 2 4 ىف ىضاملا ليلشنخ

 قيلشفشو قيلفعجو رئاط بيلدنعو ةبلص سب رتنع ةقانو ةيهادلا ريفقنعو قلخلا

 هداك اولقو محللا ةيخرتسملا زوجعلا ةف-ص يف نوكي هلك ل يلشفعو قيلشعو
 قيلصهص ةأرماو اهرعش ةرثكل لياشنع عبضلل لاقيو اليقث ناك اذا ليلشنع

 طيطمرقو لي وط طيطمرسو قلحلا ىف لخدملا لهس فاص هنام ليبسلسو ةباخص
 ند ردو ةيهادلا قيقفتحلاو قلخلا صقان ل وطخلا براقتم

 و ةنسملا ز وجعلاو ةيهادلا نسب دردو | رغم هنظأو را ء ءامسأ نم

 قلل ؛ ىبس تيرينسو ليلقلا 'ئثلا سيسبلهو ا نانو ةيهادلا

 اتيش كلع ام يا اصيصب رخ كلعي ام لاقت صيصب رخو ءاخلااو ءاحلاب سيسب رخو

 موو معصوم ذيعقرب و عضوم صيعب ربو جورفلا نيب أم ةددعل جيجفنع ةقانو

 ل152 شااطقو نستلم كو 0 فاو تلا كلوب ظس

 ىثنالا ليفلا ليبدنزو لوطا شحاف ليلطنسو نط ءاحللاو ءاحلاب رب رحمطو
 ةيلص ليبعرخو محبلا ةيخيرتسملا ءاطلاو ءاحلاب سيلدنح ةقانو ظبلغ بيبعرجو

 اري قرف ماما رقرقو  طيطمطغ رحب و مالكا ريثك قي ادنهو فورعم رب رهمزو

 4 لودمملا لمف ركذ )ل
 عونمملا لعف تاقن هطخ نمد ذر للا( نبدلا جات خيشلا لاق )

 ىحجورفزو حو رضمو مقو رمعةلك ةرشعثال هنم ءاج ةيماعلاو لدعلل هفرص

 مص لبهو مجم لحزو ءامسلا سوق حزقو لاجر ءاعسأ اهلك ف لدو منو معك



 حجيعج عع ع هم هع هه هه هع م اذ اق تاق همه هع ذاع هاذ نع م ماعم هع معصم ممسسم ع مام مم م مم هم م م همم هم م مم م ههه هم عم م ماع مم ممم سمس مام مص همام هه هم هم هم همس م هم هه سمسم

 7 ايمرلاالا فلالاب بتكي الو دب اذه نم *ىش سيلو 4«ىلاقلا لاقإل هلتاق كر

 ١ ردان ذاش وهو لتر ىفدملا يكحو نيءاب نيب عما ةيهارك فلالاب نك اهماف

 مسا وبف ليعف ل اال لو ( لق يلا سير فكن زو ل

 ةفص 8 و ردصملا

 ٠ 8: دملاو مضاب ءالعف رك ذ 1

 ' اهف هنمو ليلق ءامسالا ىف وهو ءادهشو ءافرع لثم ريسكتلا عمج ىف ريثك
 7 ةدعزاءاورعلاو ز ومهم ريغىطٌلا اوطمو لايتخالا ءاليخلاو دسجلا يف رثبأ ءابوقلا

 /  بابشلا اولغو جاعزنالا ءاودملاو دعبلا ءاودعلاو ىلا بقع ىف قرعلا ءاضحرلاو
 3 لوقتودلولا عم طقس" نام اعف ةقيقر ةدلج ءالوخلاو هتدايزو هعافترا ثدنلا اولعو

 1 انآ تعدو اذأ تارا

 ا ( ليضأ ركذ )
 7 حيلساو طيرحاو ةعساو سيلم | ضرأو ةرفشلا ليمزالا ( ةربخلا ف ل )

 ا اولاقورمحأ بص ضير >اوعلطلا ضي رغالاو خرملارمت ءاعو طيلعاو تبنلا نم ناب رض

 ا 00 هر سا ةليق همم نيتك وراس: رضان كلما فس عر تتلعلا
 0 اش لك نمل ليفجا ميلظو حاتنملا ديلقالاو برعمىسراف فورعم قيربالاو

 ا .نمسأرلا هب للك ام ليلك الاو نبللاو لوبلا جرم ليلحالاو لبجلا نم جفلاجيحلاو

 7 وه اولقو د بوو عيرس داوج جيلخا سرفو هريغو بهذ

 أ | عضوم او قاحنا ىلايل نم ةليل ميمزاو توص زب زراو ةصاخ ةرفصلا نم

 7 ليبساوسيلباو ًاضحمأي رع هيسحأ الو صلاخ زي ربا بهذو ضحم ىب رعب سني
 ١ تءلكت برعم يسراف جرسلا ميزباو هنا نك دا رار محأت لاو عضوم

 | او مضوم كعراو طيشت ليغزا رامحو ريطاسالا دحاو ريطساو برعلا هب
 . ناوبد ىف دازو 9 سفنلا وهو ريفزلا نم زيفزاو تحلجو هيلاعأ تلك أ تبن



 مونير ا
 . :رم برض قينرب و هعضوم دسالا سي"ىعو بئذلا ءارسأ نم بيلقو عضوم

 ناوبد ىف يباراقلا دازو ) فدي دقو عبضلا راجو دب د رغبع بنك # كلا

 ثيرجو تمصلامتاد تيمصو ليلدلا تي رخو بارشلاب علوملا بيش ( بدالا
 خيطب و حرم اديدش جيررمو بيدأ جنرخو هلثم كثفارقو كنمسلا نم تا

 ديدش ريبجو ًاضيأ مجيو لي وط مهس خعترمو زاجحلا لهأ ةغا يو هيف ةغل خيبطو
 نقتم فيقثو بطلاب ملاعسيطنو ةميظع ةقرطم سيطفو رخفلا ريثك ريخغو ربجتلا
 قولا حاحبصلا عفو عطوم مسا نيفصو تايحلا مظعأ نينتو ملظلا ريثك ميلظو

 ريثك ريكف لجرو ةعيرسس ريع ةقانو ةدارملا ديدشلا ديتملاو ميركلا ىخسلا

 دلو نبل هنأ لعإ ظانلالا مده هدوس دس ءريجلا فر( نيود تا لق
 مالكلا رثك أ باقل كلذ زيجأ ولو هب تملكتو برعاا هتنبامالا اليعف ىنيينأ
 حيصف رعش هيف 'ىجي نأ الا هعمست ملا#م ليعف ىلع ءاج ام ىلا تغتلت الف

 ىصيصخو ةفالخلا ينيلخو لجرلا اهبط## يتلا ةأرملا يبطخ ( ىناثلا نم ءاجو )

 مث ايمر مهنإب ناك ب رعلا لوقي ىزيجحو صاخ يأ ىصيصخ كا اذه لاقي
 ةسلخ ىأ ىسيلخ هذخأو مالا ىتيتقو اوزجاح مث اومارن ىأ يزيجح يللا اوراص
 ىثيدحو ثبحلا نم يثيبخو ثحلا نم ىئيثحو هيلعام طح ىأ يطيطحلا نالف ينلأسو
 فو 6 بادلا يريحهو ةلالدلا نم ليلدو ةبالخلا ٠ نم ييلخو ا نم

 نم ىزييزب 8 و هترعاجو هتوكع نيب ام سرفلا نم يزيزعلا ( لمجملا
 ىسيسمو ةئيطب ةيشم مسا ىسجعو نطبلا يف و ىربردو باسلاوهوزبلا

 ىديدرلاو بثكملاي 8 ءاكملاو كسبحي مالا يي رلاو ضحلا نمىضيضحو ىملا

 نالفو طلتخم ىأ يطيلخ موقلا لام ىلاقلل ( دودملاو روصقملا باتك ىفو ) درلا
 ةنتثلا ايمعلاو ةنملا ىنينملاو نيطلا يف للزلا ىليلزلاو سسدتي ىأ ىسسد بحاص

 , ايمعليتقو. ةم ذل يجي زملاو بسلا نيببسلاو ,ةميمتلا ىمسمنلاو تينع نم يتلا
 ( ىل  رهزاا 9
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 لاقيو مسا حدوكو ةيعادلل نامسا قليحو قاو>و مس ارجل ليخبلا اولاقو
 ليوعو مسا رقوزو ليصفلل الا كلذ نوكيالو محش هيفناك اذا ماسلا رع
 موكل جرو رئاطلا ةلصو> لصوحو ةب رعم ةيسراف اهبسحأو ةفحلملا رذوشلاو مسا

 مساوم وزو مسا رمودو هدح فيسلا قاوذو هلام مظعم رحبلا سموقو رظنملا حيبف

 ءارو رعش ال ىذلا ًاضيأو نانسالا صقانلا جسوكلاو مس | مطوهو مسا لفوزو

 دعونو دهوف مالغو شعرا اذا دهوك خيشو رضح ال جسوك نوذرب و هرفاح
 اوضرقنا ةبراعلا برعلا نم ةليبق وبأ مسوحو قت

 5 يليعفو ليعف رك ذ يس

 نمدم ر يمحو ركسلا مئاد ريكس لجرلوالا نم ءاج ةرهجلا يف ( ديرد نبا لاق )
 ند كدععاوب تيدا نسخ ثءالحو ثدلعا:نم كدنخ و قساف 0-0 ىلع

 ا يد دال كتعسرمأ نق رجب 0 زينك ةطركساو تيعلا

 قشاع قيشعو مهباسي و سانلل ضرءتب ضي رعو رداغ ربدغو رس 3 ريعسو
 ديرغ رئاطو ناسالا ىذحب ىذلل في رح ماعطو قيشع ًاضيأ قوشعمللاولاق ارو

 0 ا نجل ينمو رياح تيمز لجرو فورعم قيدصلاو توصلا نسح
 ريظنش لدثم ريعشو رجافو ريو لاض ليلضو لزحلا ريثك ليزهو رشلا ريثك
 عارصلاب_قذاح يأ ميرصو رداغ ىأريتخ لجرو تاو مبلغ رعب و اومعز

 اولق نارقلا يف نيجسو ديدش بلصلا ليجسلاو ليخب صيقعو ريخس رامحو

 . تيلحو هبأد ىأ هاربجهو هريجه كلذ لاز ام لاقي ريجهو نجسلا نم ليعف



 ١ هتك يع 1 هنية سل 23 ا
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 ركشلا نم مسا ركوشو رثوكو نانسالا بكارتملا حموكلا ةرهجلا ىف (لق)
 وتلاو هيرصخ يف هيدي عضيو خيشلا ىشعي نا ةلقوحلاو ةلفانلا نم لفونو

 قسوملاو رعشلا ريثكلا درقلا رب وهو بارطضالا ةلدوهلاو ساكلا + خودلاو
 ًاضبأ "لهون .ناملظللا نم ليوطلا قحوملاو نهاتشلا قدوعلاو يضع نا 11

 بطرعلاو قلحناةمات جهوع ةيبظو ءازوجلا بك اوك نمناكوك ناقهوعلاو دروزالللا

 قحرتك دقو برعم ىسراف هوجو ةيهادلا ءامسأن م طب وعلاو بطوعلاو رحبلا جل

 2 رعلاكر اص ىت> رثك دقو برعم يسراف بروجو راما دلو لب ودلاو ين رعلاك راص
 بكوعلاو عبن وهف ايلبج ناك ناف ىلهسلا وهو ”يسقلا هنم ذختي تبن طحوشلاو

 اذكو ليوطلا بذوشو ديدش بلص رسود لمجو لءرلا نم دقعنملابيثكتلا
 3 نسلاريعبلا بزوهو رفاملا نطابف ظع ظأ ميظعلا بشوحو بقوش

 :ىقانلا مقعلا ًاضيأو ةضيبلا سنوقلاو راك بابذلا نم برضو ليلذلا متوهعاو دسالا

 1 عروبو رسأ لقودو ا لزوخو هوو ماجا رف لزوجلاو سرفلا ىنذأنبب

 يول ليفت يوصل دانا نم ولدلا هب ع ىذلا ديدحلا قدوعلاو 57

 مزوع ةقانو ةباقولا وح أ 25 ىلع ةأرملا المج ة ةقرخ ةعقوصلاو هانا كدي دحن وهو

 كر لاو اكل اة نودرلا نو وكللا» تا وصالا كلتا ةزي فلا و ةشايق 1

 لجوملاو رجشلا نم برض مقوسلاو ضيحن ال ىتا ةأرملا روشقلاو فالملا رجش
 لق لطب وسلا ويصل او باعللا ننانلا نة رسصاإ هده احلم مدنلا ليقثلا

 عب وزو مسأ لموزو ةأرما 0 عضوم لموحو ردصلا نشومجلاو عضوم 5

 ليصفلا عب ورلاو ءاوطلا فدعفرتو ضرالا ىف هريدت بارتلا ريثت حير ةعب وزو مسا
 قنورو هاوام فيسلا قئورو مسا مسوحو ًاضيأ ريقماريصقلل لاقيو ءاذغلا ىلا

 لفسالا ةظيلغلا ةروراقلا لجوحو هم كدور"باشو نونجم قاوأو هتءارط بابشلا



 | 1 7 كيور ع ا ابر 3 - -- مضغ

 سايلا ءىثلا عقوم ةعقيطلاو طلمتو ءاحخرتسا هيف يملا نم برمض لزيخو ريقتلا

 ةيناي رس اهبسحأو ةيماش ةغل قباطلا نجيطلاو عضوم عليصو ديداا وح هلثم يلع
 ًاضبأ صب رحلاو عساولا عضوملا عسيطلاو ةيناع ةغل باذسلا نجيفلاو ةيمور وأ

 م عا ربو ةفنس ةرمتظاو نيللا ةصخرلا جدلا بزييناو كيعصلا, غايلتاو
 تافص نم صقبعو مسا مشلكو برعلا هب تملكت دقو ىمجعأ مسا رصبقو
 ريخ ال ىذلا لقيحلاو قدشتم مالكلا ريثك رعبقو قنعلاريصق رديقو ليخبلا

 كهجو يأ كتلببق هللا ايح برعلا لوقتو مسا ل قولا ريكو اوجو طري ه5

 مسا كابو عضوم مهجو لئيضلا لجرلا رقيحو ذفانقلا نم برضذ مهيشلاو

 عب رس فطبخو حاكتلا ريثك طفبقو ىأر ام لك ىهنشي ناوهش ملج, لحلو

 يي مع رديحو ردا لايكم لطبتلاو ا كا لبلق رعيزو

 0 اا و يرق را تعقو ماح ود ردو مضوم و

 تارك مخك لجرو

 ١ لاعيف ىلع ءاجام رك ذ 4

 ) راثيطو بلذلاهنا لاقيو رجشلا نم برش ماثيعو مسا ماديه ةربجلا ىف ( لاق

 راطيضو فورم راطيب و بابشلا 'ىلتمم قاديغو ناممسا راديقو رزيعو ضوعبلا
 دراديخ الق اع زو مالكا ريثكر اذيهو هنارقأر يعمي راصيهومدنع ءانغال مخض

 دارقلاو بضلا دلو قاديغلا هبولاخ نبا دازو همالك يف رعقتب راعيقو هراديب

 لاعوف ىلع ءاج امرك ذإ 4

 توملا لاجرلا لقوح دمبو « توند وأ تلق وح دق موقاب
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 ةميظع ةرخص لحيجو اهني ىف ةأرملا هب لضفتت لضفم لعيملاو اومعز تسطلا
 حجرو دسالا ءاعسأ نم ناو خيضو لسا عج ةقالج يشل وع وو مع وم نارا
 0 مسينلاو ةك احضلا ةبعالملا ةأرملا غنيهو ضغلا باشلا قهبعو فصاع جرين

 برين وذ نالفو بارتلا بريتلاو حضاولا قيرطلا بسنلاو سرادلا قيرطلا

 00 ا قئيخ ضرأو ريصق رديحو ةمي وذ ىأ

 رشقت كهيسوجههبس جيرو مسا حريب و مسا رعيصو فحالسلا ركذ ليغلاو ةميظع
 ةءاكح مقيهو ميلظلا ع8 7 طيشو توصلا ديد ش حديصو ضرالا

 عضوم رهو سانلا نم ليج ميدو عبضلا ءامسأ نم رعيجو لثيجو رحبلا توص
 نم 5 ا ا اسال ىذا متنا رعبطلاو م رجيب و ممم اردو

 زرخلا نم برض عليزلاو عضوم مليزو زاجحلاب داو فنيخو قشلا وهو رطبلا
 0 مولا لهيجو مسا مهكو ناسليطلا سليطلاو بدلا دلو مسيدو

 ةأىما ىلا فلاخي ىذلا نزيضلا ليقو هرض لجرلا نزيضو ربصلا سل
 دهبصو ربا 5ورئبلا ىلع وأ ضوحلا|ا ىلع حازب ىذلا أ نزيضلاو 2

 ا سانلا نم ةعامْلا لضيهو ةديدش ةباصدبمص ةرخصو ليوطلا

 53 ىذلا نفيضو تبنلا نم برض رشدهو ةأرما ميما سيرو ةفورم راحل
 اكدر حشلا نم برضو رسنلا دلو 0 ل ىف فرصتملا فريصو فيضلا

 مسا قسيخو كلملا نديصو بارسلا ضاي قسيدو يملا مالكلا منيهو
 0 نابح عريهو ميظع لكيهو ةعل ريس مهيعو لع ةقاثاو تباذلا نديدلاو

 ا !بهمغو ةيناع ةغل را اهم كرحي يتلا ةيشملا مادعاو ديدش سىلص

 قديغو ىثملا ىف رنخإلا ةقبيعلاو محو ليقث ببيغو فوصلا ريثك ببيغ 5
 هتدوعب قثوب ال ىذلاوبارسلا ًاضيأ وهو لوغلا ءامسأ نم عديخلاو قلكخلا 'ىبسلا

 لكيضو مهسلاو لي وطلا فحيسو رونسلا ءامسأ نم لطيخو فلاخم عزيخ قب رطو



 مس م ع ع م م م نع م نإ م م مام امال ل امام ل ا باب بوب صصص سام جن تاي ها اصل من هه داما

 ءارققلا ضرالا ىرورمو هنئمطم يأ رهظلا رزفَأ ىطوطخ لحرو عضوم ىزوز>و
 لق ريم رانلا ىقوضحتو انباحصأ هب ”ىجي ل عضوم وهو رعشلا ىف ءاج دق ىدودحو

 مانسلا ةميظع ةقان يطوطشو مضوم ىورقو رئاط ىلولقو ماللاو فلالا اهلخدت ال

 +4( لاعشت لع ءاجام رك ذر الع

.باذك حاستورقللا ريظع ماقلتو مالكلا 6-1 مالكت لجر لاقي ةرهجلا يف لاق
 

 .قافلتو ماحلل دختي ريغص تدب دارعو لحفلا عرقب دبهعا ةببرق بارضن ةقانو

 هريغوديدح نم برخلا ىف سرفلا هب لاجامفانجتو رخالاب امهدحأ طاخي نابوت

 ناشعتو ةمطق يأ "ليلا نمت ءاوهتو. كتلابق ءاقاتتوب نايبلا :ناينتو: فو رعم .لاثمتو

 فيطت ةقنخم راصقتو بالا ريثك باعلتو مثل ريصق لابنتو عضوم كاربتو عضوم
 وهف ةغلايملل ءاطا هلخدت ام بابلا اذه يف ناك ام لكو ( ديرد نبا لاق ) قنعاب

 وبأ دازو ) ههبشأ امو ةماقلتو ةباعلتو ةمالكنت وح هريغ ىلا زواجتي ال فورعم

 عوطقملا بحل راعبتلاو طوبذعال ءاتنتلا هترك ذت ىف موتكم نبا هلقت اهف ( ءالعلا
 هبدشي طيخ نانملاو هتقفاوم لاللا قافيتو ةرظانملا نم راظنتلاو عضوم عابرتلاو
 ها معمل ماعرتوةفورعملا ةبادلا حا حان از وأ رذل ننينك لاوقتاو طاقم

 شيرق نم ةأرملا تناكبونفاوطتلاو قافتالاريثكلا قافيتلاو حزملا ريثكلا

 ءالعلا ىأ مالك ىهتتأا فورعم , سرف قافشنلاو هب فوطن ةيبنجالا 0 هردعل

 ا تب ناسا كريشرأ ررتلا ريغختفا ءابتا هلع وذا زو ( موتكم نبا هلق

 رب رضلا ديعسوبأ لاق (حاحصا|يف لاق )رثك أ هيف معتنلا نكل فخال ناخسنااو
 مار دصم لاعفتو مسا لاعفت لاق ل ا نيبام ورع ىبال تلق

 ا ( ليف ىلع ءاج امركذ )
 0 ريك ريع رثب و فتلملا رجشلا لطيغو ةليوط لطيع ةأرما ةرهجلا ىف ( لق )
 لطيسلاو رك ذلا يظع ىازلابليقو ءارلاب رخبف لجرو محلا ةريثك ميغ ةيرراجو ءلا
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 سفارطو سفان دوهلثم ض؛ارعو نيبكنملاديعب طبالعو ةفشلا مخض مطارب ونطبلا
 فيفحللاوهو ىل الب و لقالقو عمتجم ريصق لك الكو ريصق كضاكضو قلخلا "يبس

 قاهنلا ديدش لصالص رادو حمسني ل يخب عراضخو هرش مشل عبالهو ريصق حداركو
 رئامدونيل بارت قماهدو نيمانس وذ ريعب متاهدو ريعبلا ءاودأ نم ءاد لطالطو

 زهازهءامو ديدش بلصزماربوهتوص ىف دهده دهادهو توصلا نسح رقارفو لهس
 ظياغديدث ىلص زرامذو توصلاديدش زها: ه ريعب وهئافص نم زنبم زهازه فيسو

 ديدش جمازه توصو هلثم جضافعو داجلا عساو جهافعو ديدث بلص دعالجو
 قلامدو هلثم قلافعو ليش موحالعو له جلل زيككم جفانكو ما:قلخ جهامو

 مدقملا ءيرملا فصو نم هلكو براشعو مراشعو سبالحو سحادقو سرامحو

 هبسحأو عتسإ :ذانعأو رخو دقني لفك وهمس ياو ةامنا رت طة

 ةرارشلاك ليللاب ربطت ةبيود يهو بحابملا ران مللوق نم بحابحو ركنم ظيلغ
 هوحن ثبانكو سعانق هلثمو قاللا عمتج ا لجرو باذت ةلاها بجابجو
 نئاردو عصو» قفالغو قوس نشخ رعاشقو ليوطلا حشا سعانقلا لب اولاقو

 اذكهتوبنيلا قيوس لفارفو نيلجرلاجحلأ لافحو فوجلا مظع رماحطو رخاط
 عيمج اذه ةينبالا ىف هيوبيس لاق اذكه هماحرال مطاقلا ربادأو لبلخلا لاق

 ديرد نبا درو

 ليوطاا يجوجشو يجوجخو رظنلا ماد ينونرو عضوم ىنونق ةرهمجا ىف ( لاق )

 عضوم ىرورشو قزن يطوطخو ظيلغ فاج ىنوثعو وطاخا براقته ىطوطقو



 ها ليقو قرابش 5 اذكو عطق قرابش بوثو هوحن سفارجو ديدش سرامحو

 مطاضوىن أرقو صفارفو ضقاضقو صقاصقو سبالحو سرامحو برعم ىبراف

 درطعلا نم ذلوخأم حيصف ىلرع دراطعو ( دسالا ءاعسأ نم ةيناْعلا ) سيانعو

 يسراف دسالا قنارفو في رشد يسر عارعو برعلا نم نطب جبانصودتمملا لب وطلاوهو
 "قلص دك العو هب سائلا دن هن اكل سسإلا ىدهأ نين حيصلإ عبس وهو برعم

 ماظنال مالكلا ريثك جفال لجرو ريثك ثجئاثج رعشو ريضق ظيلغرناكو ديدش

 ضوح>و عساو ضفاضفو ديدش رح حدامصو مخض خيابخو ريصق حداحدو هل
 ميظع رخامزو ديدح ظياغ مهارجو ديدش فا مهارعوجوراصلاب لطم جرابص

 ندر ناو ادعم ىركتلل دو هيك هرج كا ب اواويتك سا رحبو«كظييحاا سار
 حطالسو هجرختدي يتح ضرالا نطب ىف ءامارظني يذلا نقانقو ًاصراق ناك اذا
 نوماج 3و. مزك ديس سمارقو ملظم خطاخط لياو حطالب كلذكو ةهساو ضر

 مرأ أجعلاو ديدش مدالصو ديدش ىوق لبانعو مهم 5 مصامصو مخض 3و

 اذكوعضوم لحالحو وطخلا ار علا كيلصلا لة مرخلا
 000 دسجلا قارب صمالدو يدق نسم خيش لمادعو بعابعو رقارق

 بارشو.«7تاسرعلا يننيلك "الا ىلع نومئاقلاو نوخابطلا نهاجعو ءاملا ريثك

 نيكل ملا 0 عبضلا توص ةفخفمللاو: نخافخو غاسملا لبس جهامع

 هر ميلظو مالكلا ريثك مراذهو اج تاعبو مىيدق لمادعو

 ضهالعو ضمارج لجرو قيقر لهاله بوثو ريصق رفانقو توصلا ريثك
 ىوابطلو كلدلا قنعىف لاتقلا دنع ىشضتتملا شنوا لئاد ومخو ليقث ضفارجو
 ءاما ريثك قراقر فيسو رظنلا ةداح ردانحو هدسحأو هرظن دم اذا مشارب لجرو
 محلا لجانهو ةمّدلا ظيلغ مراثخو مراثحو ال 0 0 لحرو

 ققاوماقلا فا رج سا عدلا أن طاق را 00(



 هام مصص ماع م مم م م م نم ف هم ع م عم م ب مم مس سو سس مس يس مص ممم هذ م ع هرم م م م ممم عمم مم مام م ع م سس سس سس ا يس موسم ل م ل م م مم م مم م مس م اسما

 ىف( تيكسلا نبا لاقو ) سرف مسا :جاوجو مل بايع لمجملا ىف ( سراف نبا

 هيفرصا فارصاي و هيدحدادحاي هتملط نوهركي لجرلل نولوقي ىنثملا
 «( للاعقو للف ركذ إله

 .للاعف هيف لوقت نأ كلف لاعف ىلع مهمالك نم ناك ام لك ةرهجلا ىف (لاق)
 طاجعو طلثعو دب ده ( لوالا نف ) لاف للاعف ىلع ناك امف لرصنا كرا

 حقات الا تسيصيب ءاذاكضبأ نب دطاو كضيانلا رتاثنا :نيللا.ءاعسأ طعم لكل
 باصلا مصمصو رئاط محو هدبدملا ءاد 'ىربيالوه «نزحارلا(لاةزاشعلاك هنيع

 قاربلا صلمدو هءام قارا عابجاب ماذا ىذلا وه قامزو نابضغمضمضو ديدشلا

 لضعلا ريثك زخزخو ةراجح تاذ ضرأ لورجو بلص ديدش دكلعو دلجلا

 رجالا لاق محللا بلص

 رْخرخ الالجو ارورج ابرغ مح درولا اذا درو تددعأ

 ليقن مدف جبله لجرو اهغيثك ةماظلا كارتم سكع ليلو قلخنا مظع ضئلرجو

 ةراجح تاذ ةلضاض ضرأو هنم بحعب ءوشلاب ءاجاذا صكملاب نالف ءاجلاقبو

 هاضعلا رك نمرك عقمطلاو ةرما ديدشلا لجرا عرمدو ظيلغ رداح دركع مالغو

 فيسلا كلذكو هئافص نم زتهبن هزه ءامو ملا ددشم ًاضيأ عيمدو عقم اولقو

 ديدش ظيلغ ردانكر امحو ريصق فدانجو هجولا ظياغبراعز لجر ( ىناثلا نمو )

 سرفو هلم لجانجو قلخلا عمتم ريصق لك اذجو هوحم لدانقو باص لدانصو
 كددش يلخ 6 العد كرابض اءلثمو ديادتع مرابط لمجو هيف يف هماخل رفرطي رفارف

 سانخو 5 مثارفو فورعم قدارسو ندلباش قنارغو هلت ارو

 سابع هوحنو قاخلا مات رخافقو *ىش لك. مضر بضارقو مارقو رنا هو
 بلص ريصق زءالدو ظيلغ رفاذعو صلاخ صماصمو ديدش بلص مصامصو



 ' | ةفيعضلا 5 رطملل ذاجشو ةينملل قالحو ذاجوهتعلط نوهركد لجرلل دادحو لاحلا

  ةرحفلل مس اراغو هاود ىف ىأ رابط تانب ىف عقو لاقي و ةرازف ىنب بقل راهشو

 قاقعو ىمحلل م ما طابسو ةيهادلل ناعما مامدو صاحلو 0 راسو

 دخاون ةزرخ 7 و ةذفان ىأ رارف ةنعطو برحال مارضو ةمرحال مارصو قوقعال
 قترت ام لاقيو عاقوو سال هاوكو ساسح الف نالف بهذ لاقيو ةرحاسلا اهب
 5 مازأ ةبسو لاحر لحالو لالب ىدنع كاربت الو فافك ىنعدو عاقرب ىنم

 ىأ ماه ديز ءاجو كلذب مهأال ىأ ماه ال لاق و ةشافلا املا اًشفو ةلفاسلا

 ْ: سافقو زانضو رادغو ل ثانخو ثابخو باطراب ىقالا بس يف لاقيو محب

 ا ىعاب رلا نم ىنب و « ىناغصلا لاق آل قاسفو قازخو قابحو فاضخو عاكلو
 0 ( ةرهجلا نت عادهدب راقرقو راعرعو حابحب و حامو ماحمجو ماهمه طالع

 ا” دادب ليخلا تكرمو هفكيا ىأ هبحاص 2 لحرب لك, دنا ىأ دادي دادن اولق
 : (لاق) قنعلا نع لودعمهل 6 قاع ةيعادو(لاق)ةثالتةثالثو نون :انينثا اودديتاذا

 ظ ىف لاق ) ىناغصلا دل هلا ا ا هذهف هايم اذكو ءاعد عابعي و

 لاق مهناوصأ طالتخا تعمس اذا نايبصلا راعرع تعمم لاقيو ( ةرهجلا

 آ) * راعرع امصلا خر هل تلاق (لاقو ) « راعرع اهب مهديلو وغدب +

 ١ نم كدنع قب له مهنم دحاولا لئس اذا برعلا ضعب و ( لاق ) راقرق يوربو
 ظ رثاك أو سيق نم موق نع ديز وبأ هاكح دفن دق ىأ ماهمه لوقي *ىبث كماعط

 ظ لوب انمماع تدعو( ةلااز ونبأ لاق ) ةعصمد را عر اا ل 1

 | ( هريغلاقو ىث يقبامىأ اذهان ماهمهلاق 'ىش كل يفأ كل ليقاذا لوقت

 : ْ رمح ىنأ رداون ىفو ( ىعتتا ؟ ىد ىبسب : ادا حابخحبو حامجو ماح#تو م 5

 ظ ىريللا: لاقءةآرعا مسا لاجب ( ىنايشلا

 قوتفم رسنلا فناكن انس ىلع ء كتم وهو اهابأ لاب سو
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 حارقلاو حالفلاو حالطلاو حالصلاو حابصلاو حامسلاو حارسلاو ةزيجملا ةلبقثلا ٠
 هب سيلو حاجنلاو ةلخنلا هب حقاتام حاقللاو ةعاط ناطلاا نوطعب ال حافل موقو |

 نغ الا ليسن ال داهوو داشح طرأت ىوتسلل نكيمدلا ذايتلاف ةوف ىأ مخابط

 رجش داتقلاو تبن دارعلاو دامسلاو دامرلاو رجش داضخلاو داي او ريك ل

 اسكعاو ةوخرلا ضرالا رابختاو رثثلا“راخلاونراشلاو راببلاو لبا لعأ داصلاو

 5 راغقلاو راعلاو راقعلاو رافعلاو بيعلا رانشلاو قيقرلا نبللا رامسلاو رامدلاو

 عانص ةأرماو ةعساولا ضرالا طاسبلاو
 4 ردكلا ىلع ىنبملا لاعف رك ذ يس

 بابذو ءاعن هذه يهو ةظفل نيثالثو ةثام هيف دروأ القتسم ايلأت ىناغصلا هيف فلأ

 سانخو راظنو راضحو راذحو دارعو داصرو دايحو دامحو تاتشو بارضو

 كارتوكارب و قالعو فازنو عانمو عامسو 00 طاعي و طاطلو طاطقو ساسمو

 بادحو ءارشو ( ىمالا ىنعم ابك هذه ) لازنو لاوقو لاعفو كاسمو كاردو

 عالمو عاقب و طاعضو رابوو راطمو راشو رافظو راطو راهضو راتشو راغشو دالب و
 ( مضا ومءاعسأ اهلك ذه) ماطعو ماطو لاغسو فاصلو فارصو فارشو عاطنو

 شاقرو حاجسو بالغو لابج ءاعسأ ماعم و فاطخو داضتو ةكم ءامسا نم حالصو

 باكسو ةمالا .ءاعمأ لافعو لاغرو فاطقو ءاسن ءامسأ ناهيو ماطقو -
 حاشفو ةقان مسا بارسو سار ذأ ءاعسأ ماسقو مادقو كير و جارسو

 ةيئذلل مسا تاكو جوت | رارعو عبضلل 0 ماثقو ماثعو راعجو ثاقنو

 ءاطلا قيام د 2 كغ تلزت 00 | ذانحو حاربو

 كيلع سأب ال يأ بابل بابلو بابأ الف هبصت مل ناو بابع الف ءاملا تباصأ نا
 ءامسأ ءازاو عادجو حالكو ةراغال مسا جايفو جاجه 'بكرو مل ةبع مسا جارخو

 دماج لازال ىأليخبلادامجو ةددبتميأ دادب ليلا تءاج لاقيو ةبدجملا ةنسلل



 0 3 ىحح 2
 ا 0 هاو الاخ لع لو ىلإ ةاقلا روعتلاو ليحالا ةمساولا ةقاثلا روزتلاو

 ْ ريفا نع وذ وهو لحفلا يشن قودو سرفو ةربزغ

 4: ةلوعف يلع ءاجام كلذ ]يح
 7 ىتلا ةبولخلاو لك الل لزعت ىقلا منقل ن نم ةلوك الا ( فنصملا بيرغلا ىف لاق)
 . ءاوس هلك اذه ىف عجلاو دحاولاو 0 ةفولعلاو 00 كو نول
 ١ نكي مل وأ لامحا اهيلع ناك هريغ وأ رامح وأ ريعب نم "ىلا هيلع لمتحاام ةلوملاو
  اهبتقي يتلا ةب وتقلاوالسن ذختب ىتلا ةلوسنلاوةصاخ لاقثالا اهيلعىتلا مضلاب ةلوبملاو

 ١" يمساعاو 'ىثلانم ززقتي ىذلا ةءونشلا لجرلاو اهفاوصا زجيىتلا ةزوزجلاو بنتقلاب
 ١ نم ةلولمو نانتمالا ريثك ةنونم لجرو نيتيلكلا محش ةقورفلاو اذه يد
 : ىذلاو ع ا ىذل ةرورصو قرفلا نمةكورفو ةلالملا

 - ةقورط ةقانو طق جوزني

 " ىف (ىناراقلا دازو ) ةجولل لجرو ىمالاب ةفورع لجرو اهب ضب نأ تغاب لحفلا
 عضرت ىتلا ةاشلا ةعوضرلاو مارحلادلبلا ةحوبسوةعّمجا موب هب ورعلا موب بداللا ناوند

 ليده ةغلب ةرقبلا ةموزخلاو ةزاغملا ةفونتلاو

 7” فيفختلاو حتفلاب ه4 لاعف ىلع ءاجام ىذ يك
 ” 01 او لاقت قازر ناصح ةأوعاو ملنع ريك لاح نلَنَعَو ةسضملاد بس علاق

 ” لجرو ةعب رس داوج سرفو 'ىطب لاقث ريعب و عاسو سرفو لزغلا ةعيرس عارذ

 7 1ل ماك فيسو نابج لجرو رطم مل داج ضرأو ةظيلغ داهج ضرأو بع مابع
 . باهذلاو ملوح امو موقلا بانج بصخأ لاقي ( بدالا ناويد ىفو ) مطقي ال

 7 فورعم باذعلاو لمرلا نم قرتساام بادعلاو بارسلاو ةنيللا ضرالا باغرلاو
 آنا يحلل تاكللاو يللا نم ديصي الام ثاتبلاودورعلكلللا بامكلاو
 (ضرالا حادبلاو ًايشيأ اجاملالو احامث تقذامو جارطاو ثبللا ثابللاو كارالا
 ١ أ ارملا حادرلاو حبرلا حابرلاو حانجلاو ضرالا نم عستاام حاربلاو ةعساولا ةنيلل
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 واتا .ةيارحلي ام زوكسلاو روظفلاو زركشلاو هب كلا نر طظومسلاو-
 هيل لستتي نابلا ءاملا قورتنقلاو يبل ام. ئسولللا ودب قستسس ىذلا ءانملا لوا

 منلا قش دحأ ىف تسلا نم ناك ام دودللاو ناسليطلا سودسلاو دوربلاو

 قوشنلاو بذعلاو حلملا نيب ءالا بورشلاو حوضنلاو ناك مفلا ىأ ىف روجولاو

 نوكي ءاملا حوضولاو ىرلا نود برشلا حوشنلاو نب رخنملا يف لعجي طوعس
 مومسلاو قولع ةينملاو ناسنالاب قلعي ام قولعلاو حوضنلاو فصنلاب اهيبش ولدلاب

 ليللاب رورحلاو ليللاب نوكي دقو راهملاب نوكي مومسلا ( ةديبع وبأ لاق ) رورحلاو
 ىقلا ءاوذلاءويقلاو :ءامااينف ىلدلابوئذلاو تثملا لتس َتوثذلاو نابل نوكيا كتر

 ديلا هب حسمت ىذلا ليدنملا شوشملاو كسمي ىذلا ءاودلا لوقعلاو ءْقلل برشي

 ليما هوجو روجولا:عوشولاو عر وشنلاو"نيعبلا هب نلعب ذا قيلعملا عرج
 نيعلا هب. لحكت مث ءاود هيلع كلدي رجح ءواملاو طوعسلا غوشنلاو يبصلاو
 هيف. ذي زن: ىأ.اذكو اذكلل بوش اذه لاقو مالا قرب ئذلا:ءاوإلا ركز,

 ىف انعتو لاقي و دعصملا ةقاشلا ةبقعلا وو عافترا هيف 06 دوعصلاو هب وشو

 نوكري ا١ بوك رلاو ةظيلغلا ضرالا بوبجلاو طوطحو رودحو طوبه
 ودع اذه ماغدالل ةددشع اواو ناريصيف ناواو هرخآ ىف لوعف ىلع ءاج امتو

 ا"وشمواّوسح تب رشو وغرةقانو ركنملا نع وبن فورعملاب رومأو بنذلا نع وفعو
 هحرج وأ اود ىلا دلال لج رعت ءاجو ولف اذهو.قيسملا ءاوكلا رع

 فوود رقتانيلا خويشلا ضغب :أ( ليعرلا نب نايبذوبأ لاقو )

 0 دولعلا ( فنصملا بيرغلا ىف داز )'ىهتتا اوضم سال لعشم

 نب ورسع يبأ نع يديزولا رك ذو ( لاق ) اجوزا حا ةأرما بورعلاو زا
 0 ناوبد يفو ) ردصملا ىف حتتلاب هريغ معسأ لو لق ردصملوبقلا ءالعلا
 ردلا ةليق دودج ةاشو رملا ةديدشلا يرلاجوجملاو تيتفلا ىف ةغل توتقلا



 ْ يو ور سوقا مر 1 دحأو عورساللاو خارم ملا لوكشالا ( بدالا ناو

 ف طول
 # ةلومفا لعءاج امك ذ #9

 بحجم هب 0 مرش كلجلل هنن  ةئودحا هلع لاعب ةرهجلا ىف ( لاق )

 اهب مجسي ةعوجسأ نالفلو اهب بعلي ةبوعلاو اهنم كحضي ةكوحضأو ابنم
 ١ مل رامث ىأ اهب نوعادتي ةيعدأ نالف ىنبلو ةّوعدأو ةيعدأو ةفورعم ةحوجرالاو

 ' ةيحضأو ًاضيأةيقلالا ىهو اهب نوحاحتي ةّرجحأوةيجحأو اهب نوبلتي ةّوطأو ةيهأو
 ا و ازا ةعوع أون قانالا ةدحاورةنقتأو ةنتمأو اهب نوتاعتن ةلك ةينعأو

 ١ لن اذا مرب ىذلا ذخفلا لأ ةيبوالاو:لاعوالا نم 'خْينالا وي ةينؤرأو

 " ةدقع ةطوشنأو هموق نه ةعامج ىف ءاج اذا ةيب رأ ىف نالف ءاح لاقيو ناسنالا

 '0 رطب : ةلكبم ةحورطأو ةفواخأو هطلاخق وش نعهلاسس اذا ةطولغأو ةطوشنأب

 ٠ ىهو ماعلا ضب عضوم ةيحدأو سانلا نم ةعاجلا يهو ةيبثأو لجرلا ىلع لجرلا

 | ”تدنغت فنصملا ب رغلا يف 4 ديبع وأ دازو# يي متتا قحلا نم هقومحأو ”ى يحدالا

 ١ ةزوجعرأو نوبتاعتي ةب وتعأ مهدي و موب ل ةآر موي لك ة يحوبصأ هتيتأو ةينغأ

 " لوعولا نم توصملا ةلومزالاو ةب وذك أو ةمورك أو ريطاسالا دحاو ةروطسأو

 ىف داز ) اهبنوباسني ةبوبسا مهني و اهب نوجاهني ةيجهاوةوجهأ مهني و اهريغو
 ”ةعودنالاو ديرثلا ةقو ةعوقن الاو ماما صوخ ةخوصم الاو ( بدالا ناويد

 جسنلل عب اصالاب لزغلا هيلع فلي يذلا وهو جيتسالا

 « لوعف ىلع ءاج ام رى

 اتأضوت لوقت هبيذجت يف ىزبربتلاو قطنملا حالصا يف ( تيكسلا نبا لاق )
 00 نم كرات تلعولو د أمو بطحلل دوقولا اذه 00 امو انسخ ار

 "فتسيام فوفسااو رورذلاو روخبلاو روبطلا وهو ناطيشلا رورغلاو عوأولا لثم
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 توك اسلجرو توناحوت وات بذالان اورد يف(ىلراغلا دازوإل هرعش قر ٠

 رادلاب امو مدلا روماتو روسابو زولافو بح دوقارو ليخد وهو ةروثلا جوراصو
 روخافو قاسفلا سلجم روباحو ءامنم *ىش ىأ رومات ةكرلا يف امو دحأ يأ رومات

 سوقانو ماوشملا سوحالو روسانو ةبيرلا سلجم روخانو نيحايرلا نم ب

 اذكو شراوجلا موطاحو عضوم لوطاقو عضوم لوقاعو حرجلل ءاود قوز الو

 نوعامو نوعاطو موضاه

 8[ لوعفا يلع ءاج ام رك ذ +
 صوخلأ وهف هتصخل عضوم لكو اهضيي مضومةاطقلا صوخأ 4 ةربمجا ىف لاق )ل
 بولسأ ىفنالف فنأ لاقيو قيرطلا بولسالاو شرفلا ىرج ءادتبا بول الاو
 قضرالا عا ةرولماو ناندل 0 جولعأو جولمأو اركتم ناكلفإ

 كبل اذا بوكسأو بوعثأ مدو لمزلا يف نوكت ة ةهيودءعورسابو عورسأو 1

 الامد كامارو «لافطاكسا عا لكي مست برعلاو فاكسالا فوكسالاو ظ

 روفظأو ءابظلا نم عيطقلا روعمأو معان ندل دولمأ باشو ندللا نصفلا اضبط

 همأ نطب نم دلولا جرخو د ليج شوبحأو رجشلا راغص نم شوبنأو ةرفظلا
 هيف دأني ىذلا عضوملا دوئوفأو لوح هيلع ىنأ دق اتيم اسباي جرخ اذا اشوشحا
 بوكرالاو ةبصقلاو ةانقلا نم نيتدقع لك نيب ام بوبنأو ىوشي ىأ محللا

 مايالا نم عوبسالاو اعوب ويسأ تتيلاب تفطو ةكصاخي باكرا نمانلا نعال

 ةءاظعلا هني لامرلا ف ةماود أ لكي برعلا نم نانطب لوقا مولسأو

 لوبحأو لدعلاو قلاوجلا ةورع موصخاو ءاوس رودح لثم ضرالا نم رودحاو

 ىف دازو ) ىهتتا قنا اا 0 دايصلا ةلابح

 رصن هلاق تل اونمآ
3 

0 



 د يلا ا ا
 ل تال ونحب ةواراج 00 0 ىذلا روفلكللاو

 يدتبم ال لوقاع ضرأ يف انعقو لاقيو لحرلا كلذكو ةبادلا رهظ رقعي روقاع

 | ةدش_ لواكو ىظلاهب فطتخي .ذئاصلا ةلاحب دشي لجنملاب هيت فوطاخبو ا
 آ١ دطاوا لبالاو نافل «ناتا«ينبشيئاز قلل, لاو ًاصيأ هب داصي كرشلا
 7 ىف ناسنالا ىلع مقي ىذلا سوباكو ماشلاب رن روباخو تبنلا نم برض روفاخو

 "كك 14

 نالفقو برعف سوواك لصالا ناكو ”ىوجعأ سوباقو ًاضبأ ما .اخا وهو ةموث

 ١ لخنلا ظفاح روطانلاو مهنم هيلا روظنملا ناك اذا مهتروظانو نالف ىنب روطان

 ١ ليقودب نصت "ىشرخلا قوارو ايمجعأ ناك ناو برعلا هب تملك دقو رهءشلاو

 ْ هاد ا,روجانلاو غبص موجاسو ل أ صي رح لحرف وراجو هيف نوكنت ءانا

 ١ نأك برعلا هب تملكتن ذق نوناكو نيثيش نيب قرف *ىش لك قورافو. ثدنالا
 7 فوعارو ةصاخ جاجإلا نم هريغو بارشلا هيف رق ام روراقو هيف تنتك ارانلا

 ' روجانوركبلا يف فرشملا وأ ىفاسلا هيلع فقي اهيط نم جرخي رجح اهنفوءارو رّئبلا
 - روصلا ليزغتلا ىف روقانلاو أقرب الف مدلاب رعني قرع روعانو رخل هيف ينصي ءانأ

 . روباسوةضفوابهذ نم تسط روثافو رقبلا روقابو رانلا روعاسلاو رمقلا روهاسلاو
 ١ عاجلا ةدونحملا ةأرملا تعن نم قوراحو باذم مش موماهلاو يمجعأ مسا

 ' ئمراف ىه متاح وبأ لاق رحو ةكعاذ ناك اذا قوماد موبو عضوم فوحاسو

 بقعت ةبدج موطاح ةنسو ىبرع مالكب سيلف نوباصو تولاجو تولاطامأف برعم
 ةرذعلا ىهو _لحلا عجو روذاعو ىلاوتملا هي الا موطاح لاق الو ابدج

 ا روحا دو وهيبلا:كاود نما ةباد طوتالسو نسف :وماةز نغاقلكل نيوطلخمو
 : يمجعأ دوقارلاو ةيدزأة غل لخنلا ىلع هب دعصي ا لوباكلاو ايش قبال

 ' ةسوعافلا ( هيولاخ نبا لاقو ) يهتتا هل ناخد ال ره وا ران ةسوعافلاو برعم

 ٠ نبا الا هركذي ملويبصلا سوبابلاو رانلا سوباقلاو بكرملا ليدنق سوناغلاو ةيملا



 ملل ل ميي7س٠٠7٠ل سس سس أ أل ماسأل حاص ا مان اذ حاس ص خخ اح م ل

 وللي روئيصمملا يف ( ىل ىلاقلا دازو ) ةربجلا ىف كلذ ؟ 2 مالكشا ريثك قنلصو

 ىزتلب لمجو ريصق ىزنوز لجرو ديدش ظيلغ يزيلج لمجووكض ىنبع لمجو

 ديدش ظيلغ ىدنلبو
 هي[ يلاف ىلع ءاج ام رك ذ زن

 نايلابر اور ابنرق. فرط برقا فيز هي رر سلتا سادس للعلا ا
 رهشلا ىدامجو دحاو اه«انعمو ىراصقو قىداو هلم لاقو فلا ىلانذو

 مدقلاو فكلا ىف راذص ماظع ىهو تايءالسلا ةدحاو ىمالسو تبن ن: ىئاككشو

 ىدارفو رئاط ىرابحو تبن يوالحو فةخيو دلشي تبن ىراقشو رئاط ىناهسو
 ىدارحو نينراقت» ىنارق ا'واجو ضعب 00 ف مهضعل قادر موقلا ءاجو درمنم

 يدابللاو تبن يداعسو ىلاظعلا مو هنمو لظاعتلا نم ىاظعو عضوم |أوجو عضوم

 عضوم يداعصو ةيناع هغل تبن نأ

 ظ 88[ لوعاف يلع ءاج ام رك ذ ريس
 2 ا قورادو رودحلا لثم روداحو اهرامج ةلخنلا روماج ةربما يف ديرد نبا لاق

 لاقي اضن ناكتلا قنا ىف لفو ]هلاك ريسالا ىيع نوت

 وا ةراححلا ايم نك م: نسف نوقاصو ىف كللعمرخ ضاروباس اكل

 لخنلا نه برض جوراخو ةيماش ةغل طقالاب هيبش فني نبل مولا>و عضوم

 زجارلا لاق برعلا هب تماكست دقو ىمجعأ سوماجو

 سلاج الروذاق لجرو ءاوس راموطلا لثم روماطو + اسوماجلاو ليفلا نييبقالاو
 عضوم سومادلاو مهرشاوي ال سانلا نم فئاخ روذاحو مهطااخب الو سانلا
 ىأرانلا ف نيطت ىذلا مر نوباطو هريس بحاص لجرلا سومانو دئاصلا

 ا سلك لك ةقو يمجعأ سواطو هلام - رحبلا سوماقو يقبنل دامرب رتست

 ةرم لك ءاطغ روفاكو ةثءو ضرأ ىف ىأ ةركنم روناع ىف انعقو لاقي برعلاو
 ا(  رهرملا



2) 

 ' ةطارملاو ةطاشملا (ىنابيشلا ورمع وبأ لاقو ) هب صخب موقلا غرفيامدعب ماعطلا نم.
 5 . مجسم

 ” ةماتخلا ( مريع لاقو ) 'ىش لكةيقب ةمادكلاو رعشلا نم طقس ام هلكةقارملاو

 عضوم ا لثسأ ةوالعلاو ةلاهسلاو بايثلا هلائغ ةصاوملاو , ماعطلان م ةذب 2 لع ينباع

 ظ ا 2 دف ةلاسعإلاو هلل الا يل روقأم ةراوتلاو هةلعار
 نسرف ىف ةبصع ةياجعلاو 'يشلا نم لسناام ةلالسلاو ءانالا يف ءاملا ةيقب ةفافشلاو

 : ا” يعل لاقو 8 ةلاحتلا لثم هفسنت 'ىشلا نم طقسام ةفاسنلاو ريعبل

 " ةمارقلاو تقلا نم رثتني ثلا ةفافجلا 4 ءارفلا لاقو ل هنم سكي ءىشلا نم معاه

 ا يفام ميم م اله ةزيملا نع هنتر ع اك كيذكو رونتلا ف زيخلا نم قزعلاام.

 ةرشق مفلاب ةلف ىلع ةءالحلا حاحصلا ين ( يرهوجلا لاقو ) فنصملا بيرغلا

 ةجاحمو ةجاجزلا ( بدالا ناو.د يفو ) محللا ىلي امم غابدلا اهرشقي يتلا دلجلا
 دعب ءاملا نم ردقلا ىف بصيام ةرارقلاو ذاذجلا ةدحاو ةذاذجلاو هتراصع ؟وثلا

 ءاملا ةضاضب و شاشملا ةدحاو ةشاشملاو سفنلا ةيقب ةشاشحلاو قرتحي ال خيبطلا

 كمحلا دنع 'يشلا نع عقب ام ةك اكحلاو هدلو رخآ لحرلا دلو ةضاضب و هتيقب

 نم ءامنم رطقام ةنانشلاو للختلا دنع “ىشلا نم عقيام ةلالخلاو ءاوحلا ةكاكسلاو.

 ةمحشلا'ةئايحلاو لد

 6 لنعف ىلع ءاجام , ذ -

 00 كو امرأ ردكلا ىم كوتعو كيدغلا نلصلا ىدنلتلاو ديدقلا ىدترشلا

 .ديدش بلص طنادو ةمعان ةيراج يدنبخو ةباص ضرأ يدنلكو ظيلغ قنرشو

 رجلا قنيسو ىدنبسو تويكنملا يننكعو باقعلا تافص نه يبنقعو قنبعو
 ' نم برض ىصنلب و. نطبلا ميلعلا ريصقلا ىطنب>و رْغلا ءامسأ نم امهو مدقملا

 . مخض ىدنلب و فيعض يكدفح ريعب و سايق ريغ ىلع صوصلب دحاولا ريطلا

 قلكلا ”'يبس يتئرب و فيعض يصنصعو هدنع ءانغ ال وخر يجننخو ةبيود ىنرقو

 سجس جيمس ووجب وروي يوحي بص م +٠ راج 1 هد جراد ب« ا دا ا +



 ةينطقلا نم لوك أم مساو عضوم مسا ءايبول ةيطبنلاب ءادكلا ءايدوج ىراسبلا
 .توملا ءاينوأ مورأأ دالبب ةنيدم ءايروص ةبرشالا نم برض ءايب وس فورعم ٠

 هه[ ةلاف ىلع. ءاجام ركذ تح ١
 طقسام“ةفاشإا لوقي نعمصالا "تعمم ننصملا نمر ثلا .يفا«:ديبعؤبا لاق) ظ

 ةلاثكاوهلثم ةباركلاو بركلانم.طقلي مرصيام دعب هنم طقتلاام ةمارحلاو رمثا نم

 تغضمام ةغاضملاوهلثم ةثاحنلاو هريغو دوعلانم تيرربام ةياربلاو ىخرتسيل نفدي
 اذه لك ةحاسكلاو ةماذاو.ةماهتلاو ضفن اذا هريغو ءاعولا نم طقسام ةضافنااو

 ةواقنلاو *يش لكم 'ىدزلا ةواشحلاو ةسانكلانم وح ةطابسلاو ةسانكسلا لثم ٠
 ةدادكلاو *ىثلكنم ىنملا *ىدرلا ةياغنلاو ناتغل هلثم ةياقنلاو *ىشلكنم ديجلا

 كيف نم تافنام ةثافنلاو خبط اذأ ن نمسلا نم ةصالخللاو ردقلا لئسأ ىف قيام ش

 لصمام ةلاصملاو ريحثلا نم لانا 4 ةراصعل اوءاملاة مشب ةباصلاو هتطقتلاام لك ةطاقللاو 2

 ةفالسلاو لماعلاق زر ةلاعلاو مه سعأب نزحت ىذلا لجرلا لايع ةنازلاو.طقالا نم

 ا.هنطات نت تشا لكو نمسلابطقالا ةثالعلاوهتلحستام ةلاحملاو هترصع ءىشلكلوأ ||

 ةوالتلاو سانلا طالخا ةباش الاو نللا نم عرضلا ف 0 ام ةفاقعلاو ةنالع امهف

 دلع أهو ردقاادب ز ةحافطلاو نسحلاو ةجيملا ةوالطلاو ةحاحلا ةنامالاو نيدلا ةيقب

 تنخأ اةاناشي زين. ءىشلا-نم طقسام ةشازملاو تبسكو تمام ةشايحلاو اهنف

 نم تشبه ام ةشابخلاو ةحارملا نم مولعم شرا هل سيلام ةشاخلاو هنم قدام ٠
 تلعب .ةعامللاو هب. تالعت ام ةلالملاو :هريغو ءاملا "ةلق:ةلاقلاو,هتمنخو هتذخسأ قالت |١
 هدف ريخال ام ةدئاملا ىلع قيام امي ةراشمناو ةهاشقلا (ديز وبأ لاقو) ةمعلن |
 لجرلا ىلع ديعأام ةداوعلا ( ىومالا دموبأ لاقو. ) هريغو ىداولا بنذ ةبانذلاو .
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 ىرتتو قلعو ىطراك امسا الا انونم روصقملا نمىلعف تأبمل هيوبيسلاق دودمملاو
. 

 ' لائم يلع ىلقابلاهيلامأ ىف ( ىلاقلا لاقو ) ةايكر ةابلح ةقاناولاق ءاحلابالا ةفص تأرملو
 ا مالكلاف اريظن هل لعأالو ءالقابلا ليقفدم ففخاذاف لوفلا روصقم ددشم عاف

 " حاحصلا ىف هرك ذ ففخ دماذاو ددش رصق اذا تبن ”لصاش هريظن 4 تلق )

 ش (لاقو) نيرحبلاب ةيرق ىلودع دجاو فرحالا يلوعف ىلع تأ.ل 4 ييلاقلا لاقو )ل

 " اييارعا تلأس ( ىعمصالا لاق ) قرفتملا وهو يرتنفش يوس يلانعف ىلع تأي مل
 مل 4 يلاقلا لاقو آل ىرن افشأ ديرت كلعا لاقف هل لوقأ ام ردي لف يرتنفشلا نع
 ' لاثم ىلع الو ظيلغلا ينرفعلا وهو دحاو فرح ىوس انونم ىنلعذ لاثم يلع تأ

 ١" فرحريغ يلعفم لاثمىلعالو ةثورلا مظعلا ىروكملاوهو دحاو فرح ريغىلعفم
 لجروهو دحاو فرح ريغ ةفص نّونم ىلعف لاثم ىلع الو ىرلعرملا وهو دحاو

 ١ لاق )ىدفرقلا سلجو يبدنهلا نيفرح ريغىلاءف لاثم ىلعالو هدحو ىأ يصيك
 ا ربغ يلنعف لاثم ىلعالو تددم اهتممضاذاو ترصق فاقلا ترسك اذا ( ءارفلا

 ىلعالو ينضرعلا ىشمي وه لاقي ىثملا يف ضارتعالا ينضرعلا وهو دحاو فرح
 "ريغ ىلعفم لاثم ىلع الو اعضوم هبسحأ لجبا وهو دحاو فرح ريغ ىلمعفأ لاثم

 ىلع الو لجر ع ىدنلج يوس ليعف لاثم ىلع الو ىزعرملا وهو دحاو فرح
 لاثم ىلع الو سانلا ”ىأ يأ وه اسائربلا ىأ يردأ ام موق يوس الالعف لاثم

 الو يممصالا لاق اهرسكب ءاعب رالا ىف ةغل ءابلا متتب ءاعب رالا مويلا يوس ءالعفا

 ىوس دودمملا نم .لاعف لاثم ىلع الو لادلا محتقب ابدنطا ىوس اللعف لاثم ىلع

 ءالعفأ لاثم ىلع الو ايداخجلا ىوس.اللامف لاثم ىلع الو ءاثقلاو ءانملا نيفرح

 ”اهوينايحللا اهاكح اعب رتم يأ ىواعب رالاو ءاعب رالا نالفدعق يوس ىوالعفاو

 . دودمملاو روصقملا ىف يسلدنالا (لاق ) يعتتا اهريغ مالكلا ىف لعأ ال ناردان
 ءايروب مسا ءاير وأ مجعلا مالك نم ةبرعمالا برعلا مالك يف دجوت ل ةينب ءالعوف



 ناجلعناوفصض نافرص 2 ناهبش ناوفنس ناعرسس
 ناقرب ناشر و+نايفن ٠ ناورك نافطغ نائنع

 لاقف امهمظن مث ةروصحم ظافلأ اعمج سيلو لعف ىلع ءاج ىذلا ( ًاضيأ لاقو )

 لّوحو أبجو عبتك 2 لف نزو "لق عج ريغ ىف
 لخدو رلخو بلخو رامحو _قلخو بلجو
 لمدو جلسو قرسو 2 جءزو حّرذو فرزو

 لمزو تمزو دوعو 2 فلعو علطو بلصو

 لفضفشو بلقو ويسود« ييوكغو لغو اكوا

 لمجو مسو سو ركع سو قرخوزو
 سيوو بي ووو الا ءانبلا اذه ىلععمسي : لياحلا لاق لمجملا ىق سراف نبا لاق

 هدحورييعو هدحو جيسن طوق ىف الادحو فاضيال (لاقو) كيروو ليوو هيوو
 الا لاعف ىلعاعومجم لعفأ مالكلا ىف سبل (لاقو) هدحو ليجرو هدحو شدحجو

 ةدحاوال تاذصلا ىف تأي ل دودمملاو روصقملا يف ”ىسلدنالا لاق فاجعو فجعأ

 ةرشع ابل غلب ءارشع ةقانو ةدالولا دنع ابمد لاس ءاسفن ةأرعا ىوس ءالعف ىلع
 ةدودعم ةريسإ فرحأ ىف الا لعفأ ىلع لعف عمجب ال ( حاحصلا يف لاق ) رهشأ

 تمم لمجلا يف ( سراف نبالاق ) صعأو اصعو لبجأو لبجو نمزاو نمز لثم
 هنأ نعم نب مساقلا نع رذنملا وبأ يكح لوقي ايلعث تعم لوقي ناطقلا نسحلا ابأ

 برعلا مالك ىف دجوب ملولاق صلاخءاوهو كن 17 صاصر اذه لوقي ايبارعأ عمس
 ىعتتا دشأ ريغ اممجالا لمفا دج لهنأ ليلخلا نع ىكحو فرحلا اذهريغ لعفا

 ةلك فيعضتلا باب يف سيل ليلخلا لاق ظيلغ لضاض ناكم ( لمجملا ىف لاق )
 نع ديبع يبأ نعزي ز علا دبع نب ىلع نع ناطقلا نسحلا وبأ ىنثدح دقو اههبشن
 روصقملا يف ( يلاقلا لاق ) للف ىلع كلذو عامملاو ثاثالا لززلا لاق هباحصأ
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 !1 رونا ريغاتلا ىذو ٠ لوعفي حتف محو
 روفصع وح مع لولمفو كولمنو

 ا 5 ريغ متعب صوصعن و قوفعصو

 روهشم ريغ حتفب 2 قونرغو موشربو

 روطس كام ممضاو وتوؤلاو بونرخللا اذك

 . امج لعف نم درو ىذلا كلام نبا ( لاق ) ةديس نبا نع ريغصلا رهملا قونرزلا
 ش لاقف اهمظن مث ةصوصخم ظافلأ لعافل

 1 الثم ذل لقناب اعيج العج دق لعافلل لعف

 ْ الوخاحور ادصرامدخ البخ ادفح اسرح اعبن
 1 تاج اللوق ام ,ةانيع + . تع[ طه دادظ ايلزس

 ١ لاقق اهمظن مث ةروصحم ظافلأ نيعلا حتمي لعاف نم درو ىذلا (لاقو )
 لباتو متاخو فزذايب لعاف نزو تقطن اذا صصخأ

 لجازو جمارو حتارو كمارو نسارو قنادو
 لطانو قياسطو. عباطو ... ملابشو باسو جذابسو
 ىلي امو دقاكو بلاقو ..براقو معو :رجاطو

 لعافباهضعب و فرايو جرايو نواهو خماك نم
 ' ةروصحم ظافلأ ردصمب سلو هيناثو هلوأ حتفب نالعف ىلع ءاج يذلا اضن كفو

 مال اول
 ناذحش ناوظح نايلا نالعف ام ردصملا ىوسام
 نانلع نايمص .ناتلص . نارحص ناحبص .نادقُد

 نادلم نابل نابذك - ناوطق  ناتنف. ناودع
 نالعرتم ناضمر نانذ“ < قاويد نا دج ىيراذرت



 ممم ع ع سمع عع ع ع مع مس ع مس م ع ل مامومس مع سس دام عام

 ةنوخسلا نمنانخس .موبو ناخدللا 5ك نا موب ونطبلا ريبكلا لج رانالجلا ٠

 ديدشلا باودلاو لبالا نم ناجوصو يحاضنايحض موبو لب وطلا لجرلا نفسو

 ناتومو مثللا ناصيوفنلا لبلقلا ناوشفو نايسنلا ريثكلا لجرلا نالغو بلصلا
 لك ًاضيأ كلام نبا( لاق ) ىنارصن نارصنو ميدن نامدنو داؤوفلا فيعضلا

 لاقف اهمظنو اظافلأ الا عمج وهف لمفأ ىلع وه ام
 رسأو حرذأو توبا ماك لعفأ عج ريغ ىف

 متخأ# نفاذ رع عوصأو عبصأو فعسأو

 ةعبسالا حوتمم وهف لوعفم نزو ىلع مالكلا ىف ناك ام لك كلام نبا ( لاق )
 وومزملاو ة أملا نمبر وو تلقو غلا تول اب وول سيلك

 فطانلاكواح طفرعلا رجش هحضنب ءىش روفغملاو روثغملاو رويغملاو رامزملا ىف ةغل

 نزو ىلع مالكلا ىف ناك ام لكو ( لاق ) راخنملا ىف ةغا روخنملاو ةركنم حير هلو

 حوتفموهف ءاتلابلوءفت نزو ىلع ناك ام لكو 'ىش هنم ىنثتسبال حوتفم وهف لوعفي
 كواهتو هرثأ صتقيل ريعبلا فخ ىف لعجم ةديدح يهو روثكت ناظفل هنم ينئئسبو

 . هنم ىنثاسيوروفصع لثم مومضم وهف لولعف نزو ىلع ناك ام لكو كالهلا يف ةغا
 يذلاوهو قوفعص نالوالاذ ليلق امبحتق نانثاو زوبشم امهحتف نانثا ظافلأ ةعب رأ

 د ىرتشا اذاف لام سأر هل سيلو هعم دقن الوةراجتلل قوسلا رضح

 فو وسر نارخالاو ةننود صوصعب و ةماعلب لوخ 9

 باششالاضب ألاقي وءاملا رويط نم ريط وهو قونرغلا ىف ةغل قونرغو رْغلا نم

 ميسوجسسأل ان اص نس رمان ع عن ماع حل نال ان ص سس ص م يس اس ماس ل يوم م عم ع مع م سس عسل عع مع عع سمسم

 لاق كقذ ظن مث ماا ٠

 وو سمول م سل

 روخنمو روهغمو 0 روصلغمو روبغمو
 : 52828 هيهاضم وهم حف 2 و



 ايسسسيسيسسبسلل سسسسلا - اسم ناس بماساسم تاما ساس نس صصص صصسسسسسصس امس هام ل نان همن نهم هل م هال نال نال ل ل امس مصمم سم

 ا را لاعف ناك ولو لجر مسا دردح الا للعف مالكلا ىف سيل حاحصلا ىف

 - نم ناك ام لكل اقو هنم وه سيلو دحاو سنج نم ماللاو نيعلا نال فعاضملا

 ْ ا تااهيت رابع نو رح [ةييدلتالا رامكلاب لمغي ىلع هلبقتسف هزال فعاضملا

 نت ىفألاو ماج نم ميو حيصي يأ دصي ءضالا ف محي" مشي و لعيب هو
 . ملا نو ف رج ةيفحالا 0 يس اق فا دلت ناك ابيزا تشو ند

 : ( لاق ) همرب ىثلا سف ثيدحلا ميو 'ىثلا تبيو هلعيو هادشي نهو.رسكشلاو

 ١ "يجي لاقو هنسيحأ امو اديزحلي» 0 موق ريغ لعفلا نم اورغصإ ل حاحصلا يف

 ' الاه و هطابشنل نرخ نع دج ىأ يدبح رام يوس لمف: لغءاوك زل ذل هشيوقلا ىف

 ١ ريظنالو ةارسو ىرس لثم ةلعف هريدقت ةداسو ديس لاقو 'يشلا نع دويحلا ةزيفكلا

 ةركب و أو ةأجو قلحو ةقلح لشم افرحأ الا لمف يلع عمجي ال ةلسمف لاقو اهل

 ' كان تذخأ اذا غل مهن موقلا تثاث لاقي هبيذبم ىفىزيرربتلا (لاق

 ” ل دس لالا فرحأ ةثالثف.الا ةزشعلاىلانا لزعتسملا 0
 ١ ةريسإ فرحأ الا لاما اذه ىلع عملا نم تأي مل حاحصلا ىف « لاق إل ةعسنلاو

 ' لوقي ىعمصالا ناكو ءافلحو ةفلحو ءافرطو ةفرطو ءابصقو ةبصقو ءارحشو ةرجش

 ' دحاوءارجشلاهيوبيس 4لاقو )ف اهتاوخال ةقلاخع ماللا رسكب ةفاح ءافلملا دحاو ىف

 ' ةارس ريغ ليعف عمج ةلعف فرعي ال لاقو ءافلخلاو ءافرطلاو ءابصقلا كلذكو عمجو
 ' هثثاوف نالعف ىلع ءاج ام لك دئارفلا مظن .هباتك ىف 4 كلام نبا لاق إل ىرسو
 لاقف اممظن مث ةنالعف ىلع تءاج امماف امسا رشع يندا ريغ ىلعف ىبع

 كلج ةرتسا اذا: احلل لف وخلا
 يكمل رج نادم ناتو

 اناصمو اناوشقو  انالغو اناجوصو
 انارصن * .«زهعبتأو . انامدنو . اناتومو



 -هل تلاق زجارلا لق راعرعو راقرق ىف الا يعابرلا نه لدعلا ممسي / حاحصلا يف

 .ةغبانلا لاقو كلذب باحسلا رمأي هن اكد عراب رقرق هل تلاقدي رب« راقرق ابصلا حر
 راعرع لاقق هتوص عفر ًادحأ دجي مل اذا يبصلا نال « زاعرع اهب مهدبأو وعدي

 وبأ لاق حاحصلا يف 4 لآ ) يهتتا ةبءالا كات اوبعلف هيلا اوجرخ هوعمس اذاف

 الا عابرو ثالثو ءانو داحأ نم رثك أ ممسي ل فنضملا يرغب[

 تيكلا لوق ىف
 اراشع الاصخ لاجرلا قوف تيمر الا كوئمرتس و

 .ثلثلا لمعتسي ال ثاثلا هلخ ىتسي وه لوقت برعلا يرهوجلاو ىناراغلا# لاق )ف

 نولوقي الو سيدسلا ىلا ريشملا مه اولق ديز يبأ رداون ىفو عضوملا اذه يف لا
 ام اوفرعي ملو هسيدس ىلا هعيسنو لالا ريشع كال اولاقو اثيلُ الو عير الوأسيخ

 ثيلثو فيصنو سيمحو نيمو ريشع لاقي فنصملا بيرغلا ( ٍينو) تالذ ىوس

 . عيسنلاو ريشعلا ديز وبأ  لاقو ١ ثلئاو فصنلاو سخخلاو نْهلاو رشعلاديرب
 حاحصلاىفىرهوجلا (لاق) كلذ ىو ام اوفرعب ملو سيدسلاو عيبسلاو نيلاو

 كلذك قرو٠و لجر مسأ بهوم لتعملا نم للفم ىلع ءاج هبيدهم يف ىزبربتلاو

 لاق عضو» نرومو دحوم اولخد مطوقو ضرأ 2 بطظوءو عصوم مت لكومو

 ةنمقمو هب نو هب ريدجوهب قيلخو اذكب ”يجحنالفلاقي ديز وبأ لاق ديرد نبا
 هب لمفأو هل_هفأ ام هلك هيف لاقي و هب فرقو هب ةقلخمو هب ةاسعمو هب ”ىسعو هب
 سبل ءالعلا نب و رمع وبأ لاق ىعمصالا 4 لاق إل هفرقأ ام لاق. ال هناف فرق الا

 ىف سيلو نيرحسلا ىلعأ اناثأو ٌرحسب انا أ نكلو ارح اناتأ برعلا مالك ىف
 ةروجا ىف هرك ذ ماق ادعاق نالف انيب لاقي امنا ماق ذا ادعاق نالف اني ميمالكا

 مهنمو داك !كاذ لعفأ تدك برعلا لوقت يعمصالا لاق هدئاوف ىف ىمريجنلا (لاق)
 (لاق) ذه الا لعفا تلعف مبمالك ىف سيلو لاقداك أ كاذ لعفأ تدك لوقن نم

 ل



 (لاق ) ريصملاو ليكملاو ضيحلاو *رجلاك لعفم ىلع تءاجف فورح هنم تذش

 هطسوأو مودضم هلوأ فرحأ ةنالت ىلع مم 3 لكر ع نب ىسع لاق حاحصلا 5

 ملحو محرو محرو رسعو رمسع لثم ا مهممو هلق نم برعلا نف نك اس

 لهأ حب .صقلا حرش يف 4 هيوتسرد نبا لاق آل رصعءو رصعو رسي و رسسب و حو

 هيفزاج قلح فرح هنم ىنالا فر1ا ناكأم لك نولوةي نييرحبلا اك" أو ةغللا

 كلذ سيل مهم قاذحلا لاقو رهملاو رهللاو رعشلاو رعشلا وحن ححتفلاو نيكسنلا
 حتف نمو حتمي ال برعلا نم نكس نف ناتفل اهيف تالك هذه نكلو ًاحيحص
 ىف كلذ لثم مهنع ءاج دق هنأ كلذ ىلع ليلدلاو رعش ةرورض ىف الا نكسي ال

 هناف ضبقلاو ضبقلا لثم 'يش قاحلا فورح نم هنم 'ىش يف سبل ريثك مالك

 ىف ءاج دق هنأ هياا اوبهذام نالطب ىلع لدي امو لاق ناكسالاو حمتتلا امهيف ءاج

 يفةعب رالا هذه تزال قلحلا فورح لجأ نم كلذ ناك ولف تاغل عب رأ مطنلا

 نابجولا هيفءاج امث ىهتنا قالا فورح نم *ىش هيف ناك املك يفو ربنلاو رعشلا

 رعبلاو رعيلاو رخصلاو رخصلاو رهملاو رهملاو رعشلاو رعشلا قلح فرح هيناث اق

 هيفءاج امو) ةثرلل ردسو رحسو محفلاو محفلاو بأدلاو بأدلاو نءظلاو نعظلاو

 عدص لجرو عفترم زشنو ضرالا نه زشن قاح فرح هيناث سيلو ( نابجولا

 طغاو طغاو ردقو ردقو رطسو رطسو رفنااو رفنلا ةليلو محللا فيفخ برض عدصو

 لذعو لذعو عطنو عطنو عمت و مم و ةيطعلا ربشو رب_ثو ططقو رعشلا طقو

 ذ صخشللحبشو حبشو كدرو كردو نبغو نبغو لاشو لششو درطو درطو

 واو اهدعب ةمضو ةرسك/ عمتي ال محلا يف ( لاق ) هبيذهم ىف ىزيرربتلا كلذ
 الة ةاجملا :العا رقك ةودنجت فاك .كالذلو عك ليبالا ادع ائد

 نيعلا ىلع كاردتسالا باتك ىف ىديب نزلا ( لاق ) لبجلا نم ةبعشلا ىهواهل ريظن

 (لاق) نهرو نهرو فقسو فقس وحب ةيكحم افورح الا لعف ىلع ىلعف عمجب ام لق
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 نمهيف ناك ٠١ نال رعش تدبب هيلع جتحي نأ زوجي ال امم ظيقاا ةّرادع دربملا لاق

 براقتملاهل لاقي هنمبرض ىف الارعشلا نزو ىف قي ال نيتك انه ءاقتلا فيرا

 هلوق كلذو
 انيماسملا ىلع امتحو اضرف . صاقتلا ناكو صاصقلا كاذف

 ىف سيل هبيذن ىف يزيربتلاو روك ذملا حرشلا ىف ًاضيأ ىسويلطبلا ( لاق )
 درافو ودع الا ةددشم واو هرخآ ىف ىتأيف واو هنم لعفلا مال ام لوعف مالكلا

 يف ىزيربتلا « لاق ل ءاغرلا ةريثك وغر ةقنو ركنملا نع ومن لجرو ّوسحو
 مالكلا ىف سيلو مضلاب لضفي رسكلاب لضف اولق قطنملا حالسصصا بيدهم
 ردكلاب .تم مهضعب لاق لتعملا نه نافرح ههبشأ دقو همبشي ماسلا نم فرح
 يأ فاوسلاب هللا هامر لاقي تيكسلا نبا ( لاق ) مودت رسكلاب تمدو تومت
 الل رع ىال لو ةباغفاتسعسو هزاع قايتلل وره وأ لك انك كذلرا

 عاكدلاو زاحنلا وح مضلاب يجي اهلك ءاودالا لاقو مقلاب فاوسلا لوقب يعمصالا

 بدالا ناوبد ىف ىلاراقلا ( لاق ) فاوسا وه امنا الور معوبا لاق بالقلاو

 نم ناك م. ( لك ) بيلكو بلك ديبعو دبع هنمو زب زع عسج لمفل ليف
 لعفي يلع هن "ىش نوكي ال مضلاب لعفي ىلع وهف ًايدعتم تلهف ند فعاضملا
 سيما ملوق كلذو لعفي و لعفي ىلع ؟اجف اذش ناقرح الا رسكللا
 درب ”دروح رضلاب هلك ب ابلا يقاب واهل ثلاث الو ههرك اذا هرهيو هّرهم هرهو ةغل

 تيكسلانبا(لاقو) هترك ذت ىفىسرافلا يلع وبأ كلذ رك ذقعي قعو دش دشو
 هنم لعفي ناف ايدعتم تلعف ىلع فعاضملا نم ناك ام ءارفلا لاق حالصالا يف

 للعلانم هلعيو هلعي هلعو هالشي و هالشي هالش ىهو هرقل كيت خلا ماب

 وبفهعمسأمل ام ًاضيأ اذه لثم ءاج ناف هغو هغ ثيدحلا ”متو ىتاثلا برشلا وهو

 "دقو نيعلاحتمب لعفم نيعلا لتعملا لعفي لعف نم ردصملا حاحصلا ىف (لاق) ليلق
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 ' ةكبشالو قردو ةقردالو نفجو ةنفج لاقي ال نويمدالا هعنصي امف كلذ نوكي

 ىلع فرحأ ةعب رأ تءاج ًاضيأ (لاقو) فحجو ةفحج الو رجو 1 وكبشو
 ضرالا نوكت ىتح ءاتشلا ةرابغ يهو يعمصالا هرك ذ امف اهريغ تأ, مل ةلاعف

 7 هتلابعزالف ىلع نالف قلاو امهتدش دربلا ةرابصو ظيقلا ةّرامحو ايف'ىث ال ءاربغ

 .( لاقو) قاطعا ةسارش ءارلا ديدشنب ةّراعزلا حاحصلا ىف داز ( تاق هلت ىأ

 قئاقش يهوتاراقش هعمج يراقشالا تالاعف هعمج ىلاعف مالكلا ىف سيل اضيأ

 قبست ل لوقي شان ابأ تعمس ًاضيأ ( لاقو ) تازابخ هعمج ىزابخو ناهنلا
 لرغلاو لرغالاو ةلرغلا نم لرسغلاف لرأو لروو لرجو لرغ ىف الا ءارلا ماللا
 اذا ةلرج ضرأ لاقيو ضرالا نم ظلغام لرجلاو فاقلاو فاقالاو ةفلقلا ىو

 ىنأ ريغ ( لاقو ) مضوم لرأو بابضلا نم سنج لرولاو لوارج تاذ تناك
 د اههتع قعرعتلا لعوطلا هققي روسو ةلكارت وشن اذا كليدلا رس تار

 ءارغلا لاق دودمملاو روصقملا باتك ىف تيكسلا نبا ( لاق ) بضغ اذا لاتقل

 ءابوق ءابوقلل لاقي نافرحالا ةدودمم نيعلا ةنك اس ءالمف مالكلا ىف سبا

 ةدودمم نيعلا ةحوتئمءاذلا ةروسكم ءالعف مالكلا ىف سيلو لاق ءاشخ ءاششخلاو

 مالكلاو ءالوملاو بهذلا لاقيو دوربلا نم برض ءاريسلا فرحأ ةثالث الا

 ءانلا حتقو هيناث كي رحتب ءالعف مالكلا ىف سيلو لاق بنعلل ءابنعلاو مضلاب هيف

 ءادأت ىف ةغل ءاداتو نوكسلاب ءانحسلا ىف ةغل ةئيلا ءاتحسلا نيفرملا نيذه ريغ

 ءاكملاو .ءاوعلاو ءاغثلاو ءاغرلاو ءاعدلاك ةمومضم تاوصالا لكو لاق نوكسلاب

 هعضدقو ءادنلا نيفرحالا كيدلا ءاقز ءاقرلاو ىئذلا اغض ءاغضلاو ءادحلاو ريغصلا

 هثاوغ هللا باجأ لاقي ءارفلا لاق حاحصلا ( يفو ) ءانغلاو ءادنلا اولاقف موق

 8 ءاكبلا لثم -- ىنأي اناو هريغ حتفلاب 'ئىث تاوصالا ىف تأي ملو لاق هثاوغو
 0 حيصقلا حرش ىف ىسويلطبلا ( لاق ) حايصلاو ءادنلا ٍلثم رسكتلاب وأ ءاعدلاو



 ةقلح مالكلا ىف سيل لوقي ىناببشلا ورمع ابأ تعم حالصالا يف تيكسلا نبا
 ىف ( باعث لاق ) قلا> عمج رعشلا نوفلحي نيذلل ةقلح موق ءالئوه هلوق ىف الا
 ةلعفموأ لعفم يلع ةدئاز مس هلوأ يف مسا لك حالصالا يف تيكسلا:نءاو هكنمف

 باحمو رزئمو ٌةآارمو ة>ورمو ةقرطموحن لوالا روسكم وهف هبلمعي وأ لقني امم

 نهو نيعلاو مملا ىف غلاب رداون نيج افرحاالا مطقمو طبخمو هيف بلحي ىذلل
 تاالالا كلامنا ظنو فيسلاوهو لصنمو ةلحكمو قدمو طعسمو لخنمو نهدم

 لاقف ةمودضم تءاج ىتلا

 قدمرقنمولصنملخنمعم هضرحمو نهدم عم ةلحكم
 ىفام لك هبنك ضعب ىف ؛ ىرحملا لاق )ف ةقيض رب رقملاو نانشالا ءاعو ةضرح لا

 قالخأو لامسأ بون ملوق ًاقرح رشع ةثالث الا عمج وبف لامفأ برعلا مالك
 نيح تناك اذإ طاعتأ لو نبت متم اتاك اذا نراك أ ةيفجتو راثطأ دو

 هضعب الصوم ًامطقتم ناك اذا تامرأو عاطقأو مامرأو قاذحأ لبحو ةفوصخم

 اذا باصحأ ضرأو جسنلا 'ئدر بايثلا نم برضل شايك أ بوثو ضعب ىلا
 مدقلا لوط نم ريغت اذا مادسأ ناو: طق ىأ كاحأ: دلي و ىصحت تاذ تناك

 ٍبِصخ ىأ باصخأ دلب و رسكشم ىأ داصقأ حمر حاحصلا ىف دازو 4« تلق )ل
 يلعءاج راشعأ بلقو لاق ءازجأ هواعج مهنأك عا هب داري اذه ىف دحاولا لاقو
 ريكي لاف مهمالك ىف ام لك « ىرعملا لاق إل داصقأ حمر اولاق اك عملا ءانب
 ءاقسلا وهو ضاخماو فاكساو راصعا اولاق ءاممأ ةعبرأ الا ردصم وهف فاالا

 ةيذجب ولدلا اهنم جر يتلا يهو طاشنأ رثب لاقي طاشنأو نبللا هيف ضخمي ىذلا

 ىلعملا نب دهم لاقهترك ذن ىف« مو:كهنبا لاقإل ماهباوناسن |مهضعب دازو يت اًةدحاو

 نم لقأوه عمج برعلا مالك ىف تأب مل هنأ دربملا معز ةبك اشملا باتك ىف يدزالا

 الو رقب وةرقب و ركوة رو بحوةبح ل ثم تاءونمدملا ينال تاقوللا ىفالا ءاهب هدحاو



 امب رذحي ةظنل طاعب مطوقو ىرسيلا ديال راسيلا ىف ةغل راسيالا ةروسكم ءاب اهلوأ
 طاءب الأ بقرلا لاق ذا دشنأو ةلذه

 مالكسلا ىف سيل تاماقملا حرش يفىرابنالا ةمالسو حاحصلا ىف ( يرهوجلا لاق )

 لاق ىلولحاو ايرع هكر سرفغلا ىرورعا. الا يدعتي تلعومفا

 اهدورياثامدىلولحاوعرضضلانع  هلاصفنا دعب ناماع ىتأ انف

 نمالو ربدلا ةعلا مطوق الا م م ب ةدام نه 'ىجي ل ةرهجلا ىف ديرد نبا لاق )

 ملوقالا ى يه الو ي ى بةدامنم الو هوحبو ءابغتسالا ين:ىأ الا ىيأ ةدام
 3 3 مخ ةدام نء هل ناب كس نايهو 0 نس هس هونأ فرعإ الو فرع الن

 نط ملوق الا ط ط د ةدام نمالو طفف ماناذا اخيخكو اخك خكي خك رلوقالا

 ظدلاو اظد هظدب هظد الا ظاظ د نه الو سالا ىنعم يف ضرالا ىف ”ئثلا

 نم نانيرقلا امثو وزلا الا ءوز نمالو ذك الا ك ك ذ نم الو فينعلا مفدلا

 الا ي يز نم الو هبحاصو وه ءاج اذا اًوز نالف ءاج لاقي اهريغو نسلا
 زاحرلا صعب لخد ةديع 0 4 لاقو ٍ ةئرملا 5 ةراشلا أ نسح ىزاذه

 لاق :اهلهأ .ةزن :ىلا ظن الق ةرتضنلا

 ”ىبزن اميز هيبش الو ”ىرصبلاب ةرصبلاب انأ ام
 هتظع ليلحلا هك دام اللا ظاط ع نمالو ايط بوثلا تلا ى ىك ّط نمالو

 تلقأ 311: هذه نا رك ذ هاف ةرهجلا يف ديرد نبا تاف اذهو داحو م

 هيلع كردتساو ًاقلظم تلمهأ ءافلا عم ءايلا نا ًاضيأ ركذو ايش نثتسي لو اقلط»
 زمهطا تكرت اذا لظلانم ”ؤلاو اوبجعت اذا اه”ىفان لوقت برعلا نا هب ولاخ نبا
 همالا هد م نم الو ةيفانلا ناالا نذ ل ةدامنم ”ىجي ملو ريطلا نم ةعامملا “ؤلاو

 (لاق كنانث ىا كنايهامالا ىو نم الو بجعتلا ف ىوالا ى ىو نم الو



 سبب سبي, و سئدي سئيو بسب بسح رداوأ تءاج فرحأ ةعبرأ الا لعب

 هلبقتسموهيضام ءاجام لتعملا ىفو حتتفلاو رسكلاب ملاسلا نم تءاج اهماف معني. معلو

 ثربثروو مرب مروو عرب عروو قدي قئوو قدي قفوو قي قمو رسكلاب اعيمج

 هردصف جاه 'ىث لك رداونلا ىف 4 ديز وبأ لاق ) ىل ىلوو ىربدنزلا ىروو
 ةروسكم واو لكل ماكلا ىف 4 دربملا لاق ) ًاجايه جيبي هناف لحفلا ريغ جيملا

 « باعث لاق ؤ ةداسوإو ةداسوو حاشإ و حاشو وح زئاج اهزمهف الوأ تعقو

 ضنخو عفرتفواولا جرو لضبحت ليقإا داو ايف لخدي ءامسالا لكهيلامأ يف

 دشنأو نيفرح يف الا بصنلا زوجي الو
 برأ يتم سفنلا ىفو الا كترجه ام هللا ةيكال

 دودمملاو روصقملا يف( تيكسلا نبالاق) اروبقلا مفسدق هللا ءاضت حالا ف زلاو

 كلذ نم رصقيو دع فلأ امهنم ىناثلا نيذرخ ىلع ءاجطلا فورج نم ناكام لك
 نبا لاق ) ءايلاو ءاهلاو ءارلاو ءاذعاو ءاحلاو ءاظلاو ءاطلاو ءاغلاو ءاثلاو ءاتلاو ءايلا

 تووش الو توعولثم مالكلايف سيل ليلخلا لاق دودمملاو روصقملا يف ( دالو

 نوءمجيف تووقنولوقيال واو همالو لعفلاءافو فرحأ ةثالثىلع نوكينأ زوجال
 ب هنأ +. دس عرورنيقلاو نيا يه ايزععو ( دالو نبالاق ) نيواو نيب

 علا لهأ ضعب طخب تأرقو هريسفت رك ذي لو هنزو ىلع ءاج 'يش مالكلا ىف 315
 حيصفلا حرشىف ( هيوتسرد نبا لاق ) دحأ نم هريسفت معسألو عضوم مسا هلا

 ورسخ اوبرع امل كلذلف مومضم هلواواو هرخآ مسا برعلا مالك ىف سيل

 هيف فاكلا اولدبأو ىرخأ ةغا يف رسكلاب ىلعفو ةغل ىف حستتفلاب ىلعف ىلع هونب
 وبألاق تاماقملا حرشيف ( ىزرطملا لاق ) ىرسك اولاقف هبي رعنل همالع ءافغا نم

 نيفرحلا نيذهل لعأ الو لجحلا عمج ىلجحلاو نابرظ عمج ىبرظلا ىسرافلا ىلع

 ةلك مالكلا ىف سبل هنا ةغالا لهأ رك ذ حيصفلا حرش ىف ( قوزرملا لاق ) الثم



 000 ل ا ا ا اا ا ا ا تل

 لك حيصفلا حرش ىف هيوتسرد نبا ( لاقو ) راغصلا دودلا وهو حيرارذلا دحاو

 اهبف مضلا ناف حورذلاو سودقلاو حوبسلا الا لوالا حوتفم وهف لوعف ىلع مسا

 ةصاخ ةثالثلاهذه ريغ مهمالك نم'يشىفضلابرعاانع 'ىجيلو حتفتدقو 01

 فاش هللق'ليا#وأل لآ هرخآ برعلا ةغل ىف مسا ( لك ) حوتفم اهيا ناو

 ىف هلقن اذه هبشأ امو ليهعتو ليحارشو ليلايدبعو ليبحرش وح يللاعت هللا ىلا
 ليتضلا لجرلا هناف.كيجصز ملوق الا ( ديرد نبا لاق ) يبلكسلا نبا نع ةرهجلا

 نأ زئاح واو هيناث لعف يلع ل ( لك ) نِهلا نم نطب ليئجز ونبو مدل

 ةنونو ناونأو نانينو نونو ةزوكو زاوك أو نازيكو زوك هجوأ ةثالث ىلع عمج
 لييعقلا لاثم ىلع ناكردصم+ ( لك ) ءارفلا نع ىرمسلا نع دهاجم نبا هاور

 ىديدرلاو ىثيثرلاو ىميطخعاو ييزطلا وحن فلالاب بتكي الودي الر وصقم وهف
 (لاقو) مهدي ىذوضيف مهرمأو ىصيصخ ىف رصقلاو دملا عم هنا يِب اكلا عزو
 تيكسلا نبا ع هن و اذه نم طش دعب برعلا لادن ععسأ : ءارغلا

 ماشو ناع عضاوم ةثالث يف الا ددشم وبف بسن ( لك ) دودهملاو روصقملا ىف

 ىناع لثم طابنو يطابن لجر لاقي طابا حاحصلا ىف دازو هيولاخ نبا هلق ماهنو

 ةردسو ردسك اهنودب هعمجو ءانلاب هدحاو ناف يه# سج لا ( لك ) ناعيو

 ممج ةعقفلاو 5 عمج ةاكتلا يعور داون :نكشلاب# تءاجفافرجلا الا, ةقبنو قو

 بيرغاا ىف ديبع وبأ ( لاق ) بدالا ناويد ىف هلق ةأكلا نم برض عقف
 لاق بدالا ناوبد ىف يبارافلاو قطنملا حالصا ثي تيكسلا نباو .فنصملا

 كلوقك ل عش, لمف هنملاقي هناف ناولالا ىوس ءالعفو لعفأ نم 'يش لك ىناكلا
 مداالاو رمسالا لعفي لعف اهيف لاقي هناف ور الا ىمعي ىبعو جرعي جرع

 لاق )ل ًاضيأ مجعالاو ىعمصالا لاقو فجعالاو نعرالاو قرخالاو قم الاو

 وحن نيعلا حوتفم ىتأ, لبقتسم ناف ًاروسكم هيضام ناك لعف لك 4 حاحصلا يف
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 لاقو. ةنوعرو ًانعر نعرو ةنوشخو ةنشخ ءىشلا نشخ لعف ىلع ءىش اهم» ءاج

 نأ هيوبيسرك ذو لعفأ ىلع تافص تءاجو إل ةءومجعو ةمجع مدعو يعمصالا
 ميظعلا رب زالاو بلغالا هو اهدادضأ ءانب اهتنب نكلو لامفاب ا كتر برعلا

 مزحالاو كونالاو سلمالاو قاخالاو ندالاو مضهالاو لهاكلا وهو ةريزلا

 اهضعبلهريغو نيعلا باتك ىف ءاجدقو ديلا عوطقملل مذجالاو مطقالاو صوخالاو
 نيذه ىف لاقو بيشالاو هعم حالس.ال ىذلا ليمالاو اهبحصب سايقلاو لاعفأ

 لعف ىف ددص اولق دقو خاشب هوهبش بيش نع باب و ليم نع لامب اونغتسا

 قحملم روصقم وهف حتقلاب لعف نزو ىلع تافصلا نم ءاجام.( لك .) ىهتنا ديصالا
 ىوهج ةأرضاوةأرملا هب باعت بيع يوهرو يلكتو يربعو ىركس وحن ”ىعابرلا
 الا دودمم وبف ءالعف ىلع ءاج_ فرح ( لك ) ةرهجلا هلق ريثك وهو رتسنلا ةليلق
 تاكلا بدأ ىف ةيبنق نبا هركذ ىدأو نعشو._ىرأ داون تءاجب فرحأ

 أم لدبأ العسألا سنا لاض لع قاك ام: لك هيبدالا ناو >ق ( يناراغلا لاق )

 ءاهلب نوكي نأالا رداصملاب سبتلي نأ ةهارك طاريقو رانيد لثم ءاي هفيعضت ينرح
 امثو ردادملاب هسابتلا نمأ نآلا هنال ةماندو ةرانصو ةبانذ لثم هلصأ ىلع جرخيف

 لوعف ىلع ءاجام ( لك ) ىهنت ا بانخ ليوطلا لجرلل مللوق هلصأ ىلع اذاش ءاج
 موبدو مويقو نالبجامهو دويهودوبعو بورخو بولكو دونسك لوالا حوتفم وهف

 رك ذ توي>و تبنتال ضرأ قولب و داو تورمو ناعضوم امهو نومدو جولفو
 قواس موقو يراهم امو هروب عبسو ةليل تاب اذا تويب ءامو تاوحلا

 روبشو خورفو جورفو نوكو تونسو ركسعلا نع رخأتملا لويكو ركسعلا نومدقتي
 رجش مونتو كهسلا نم برض طوبشو رجش طولب و سوبدو تبن روفقو قوبلا

 باب ىف لاقو ةرهجلا ىف هلق سودقو حوبس - امهماف طقف نيظفل الا موقزو

 حورذلاو يىلعاوهو 3 حورذو 1 حوبس برعلالوقترخا
 ى ب رهزلا  ه



 راو امهقرفمو ىف! رطلاو رمال قرفعمو نكست نكسملاو كسنملاو كسنملاو

 هاو ولحن ثيح ءىثلالحموةمذملاو ةياذْللا فعاضملا نمو كتدلملا و ةتدتلاو ساو

 ريكلان ونفي ربكملاالا كلذ نمشي لن اوتو ةسجمإلاو ردصملاق لعيب يلعن اك امو 00

 ماللا يفءايلاب ةلتعملاو ماللا يفوأ نيعلا يف واولاب ةلتعملاةئالالاودجلا نودي نيم ديكو

 دش ل هتفلنحششلا ل كا اورف لعم ىلع اهنم ةينبملا ءاعمالاو اهرداصم ىف

 يلع 3 يم لب الاريغل ىواملاو ناو 0 أمهماف لالا واكو ةيصعملاالا كلذ نم

 ىهتنت اهناف لمفلا نبع ىف ءايلاب ةلتعملا و ةرهخ هتلر إ نوملا" قام ءاورطكك هلع
 لاو و اتالاو تنمو ضيا او ا أف مهم ا 0 انمءامولااو اهرداصم ىف

 لائملاوراطملااولاقورداصملاو ءامسالا ىف هل املك سو لنقملاولاقز ةرداطلال عر

 نكرذاصم اهيف حتفلاو رسكسلا زيي نم ءاماعلا نمو رداصملاو ءاعسالا ىف لاملاو

 "لا تاوذ م .ةللاتبلا_لاشالاو:قتيعملاو,كانليو ليش او لاملا وقف هاج وأ

 امو ةمنالاو بضغلا ىف ةيمحلا الا كلذ نم دشن 1 ةلتعملاك ءامسالاو رداصملا ىف

 كلا نفلا اوراكل لعق ىلع مسالاوهنم ردصملاف اواو هلعقءاف اهنم ناك
 لكومو ىل <-ور 0 د ا 5 الحلا 1 0 د اي تناك اذا لععب ىف 0

 10 هلا 0 هذه يف لوقت يلو نيتغالاب لحرلا شوت م 0

 دحاو نع هلك دحوم كحووم اولخدا مطوق ف يأ دحوم أ 1 تاغللا ف عسولا

 رثكأ ا اا قال كو اذ 550 لفي

 امئاف رعستو ىدصو ببكو بوقوسرفلا ببشو مدأ 7 لعف ىلع ةينالثلا اهلامفأ

 ' اههلامفا ىنأت ضارعالاو للعلاو حبقلاو لاجلاب تافصلاو رسكلاو مضلاب تنأ

 ' دقو ردكلاو مضلابت ءاجاهاف هريغوءاملا ردكو قمحو قرخو فجعالا لعف يلع



 2ع ع ع عع هع ع ع ع هل ع ع هل هه هل م هه ل د همم م هن نه مع اعل م مس م م تيمسإأم هه ممم ميس م مم م مم ماع م ماع م مم هاماع مام هم مم ء ممصمس ممم م م م مم م م همم م م مم م مع م ممم م ممل

 01 ل ناك امو ريغ ال1 هلبقتسف لمف ىلع ناك امو عزني 8 :

 نعولبقتسعاونغتسا لضف دوجالا ناك املهناف لضفي ”ىثلا لضفالا لعفي ىلع هلبقتسف

 ريكلا لاضإ (ضنلو) اخريع اعلا يان عل ةلل قون لف لي

 سيو معنياو من علو تيتو نمل سنيو بسحب و بسحب بسح حتفلاو

 قثووثربثروو ىليىلوو مرب مرو لع ىلع لامفأ ( تءاجو ) سيبو سيدي

 اهريغ تأ مى ىربدنزلا ىروو قفي هىمأ قفوو عرب عروو قع قموو قش

 توم تمو مودن تمد دوجالاو تامت تمو مادت تمد لتعملا ىف ( ءاجو )

 لوعفو لاعفو لاعفو لاعفو لوعفو لعفو لعفو لعف ىلعىنأت ابكى ئالثلا رداصمو

 ةلاعفوةلاعفو نالعفو نالعفو نالعفو ليعفو نالعفو لالعفو لعفو لعفو لعفو لعفو

 يف اولاقو ىلعفو ىلعف ىلع اليلق رداصملا ىتأت 4( دقو ]ل ةليعفو ةلعفو ةلعفو ةلوعفو
 ميلا تلخدو داصم لاعفالا هذهو ايفلاو يوتلاو ايقبلاو يوقبلا ىحايرلا رداصم
 هلصا ىلع برعلا تلاق امم ءاهلعلا هيف هتلصا ام ىلعس ايقلاب كردت اهوا ىف ةدئاز

 امماكرح ضعب يفاهئلاخو اهنزو يف رداصملا هبشن ةدايزلاب ةينبم ءاعسأ اهنمو هتذشأو
 هل برضملاو رقمك لمفم ىلع هنمردصملاف لمني ىلعناك افردصملاو مسالا نيب لصفلل
 دضوه يذلا نجعلا يف زجخمملاو زجسعملا ولاقو ةفرعملاو ةرذعملاو عجرملا ريغ اهنمذش
 لعفم ىلع هنم مس الاو.ةبتمملاو ةبتعملاو ةزجمملاو ةزجسعملا ىف اولاق كلذكو مزمل
 تءاج ظاذل 5 اذهنمذشي مل برضلاعضومبرضملاو رارفلا عضوم ىلع ر رقمك

 بدم « فعاذملا نمو ف هتب رضموفيسلا ةب رضموةكلبمو ةكلبم ضرا نيتغللاب

 ناك امو ةنضمو ةنضم قلعو للزلا عضوم ةلزملاو ةلزملاو بدي ثيح هبدمو لكلا
 مالكلا ىف ىف نك م ذا لعفي لحم هولمح ناحوتفم هنم ردصملاو مسالاف لعفم ىلع
 اكاديا برغملاو قرشملاكرسكلاب تءاجظافلأالا هتنحلن تقلا هومْزلأف لعفم

 علطملاو علطملا رسسكسلاو حتتلا,نيتغللاب ظافلأ تءاجو ةرازجلا عضومرزجملاو تببلا
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 افلا لاذبا ثرعلا مالك ىف عقب م ورملا باك يف ( ىتوبطلا دحمو
 نبالاق ) هريغ فرعأ ال ذبان وهف ذبنو ضبان وهف قرعلا ضبن أ مولانا

 00 2 را لاق رإعو تعاسم نايرض لاعفالا لامفالا: باتك يف( ةيعرتلا
 تبيل سنوي هاور ذاش لعفالا امثريغ هيف سيل لعف ليع برضو لعف ىلع برخ

 لعف ىلع هنم ناك اف فعاضملا يف ذاش وأ ليلق مضلاو بلت تبل معالاو بلت

 هرم وهرهم هدره نتغللاب تع ءاج لامذأ ريغ لع يلع هلبقتسم "يجن ًايدعتم

 0 من ءاترقلا لاقو ) هدشيو هدشي هدشو هلعيو هلعي بارشلاب هلعو

 اع رعت اهي هحلات ىلا تبيح كلذ نم دذشوهتببوهتنب 'ىشلا تبوهغاو

 ترك دنع مآل قاعي حشب وحشي حشنإتغلاب ت تنأ لف ري أع

 رتن هدبت رو عفو حفت ىعفاالا تخلو: شيب و بشي ”بشأو محي و مجي سرفلا

 ار رسكو هر تارملا دج داع دمع اوادلصت ىنع دصو رطنو رطن ترسو انو

 ل اعلا قط سا ذا ةلردنتو قمم يسلط نوي همنا ورنا للا

 ىلع انتأ أمهماف حجرلا تبهو سمشلا تلد اماورردتو ردن اهريكم ةقانلا ٠ تتدرَدو

 هتوص عفر اليلأ لجرلاو قرءالأ 7 يثلالأهنم ذ ذدشو ىدعتلاىنعم امهيفذا لعن

 لك نذاشل الو _فعاقتملا و داضم 00 لعد يلع هناف لعف يلع ناك اهو اخراص

 ناكام لكءارغلا لاق دقو ناسحتسالاو عامسلاىلا هيف ىهتنياءا هيلع لمحت سابق

 ( ىثالثلاو ) هرداصم ىف نازياج لوعفلاو لمقلا ناف ةيئالثلا لاعفالا نم ايدعتم

 ' لثم مالكسلا روهشم نم لعف ىلع ناك افلءفو لءفو لعف برضأ ةثالث حيحصلا

 برضي ةنسلالا ىلع يرجو ةياورلا هب تتأام ىلع هيف لبقتسملاف لخدو برض
 لعفي تلق تش ناو نلت تئشنا رايخلاب تنأفروبشملا تزواجاذاو لخديو
 ا ل نلقي قلل ورحت دعا تالوأ» تنل كيع ناك آما ألا "دب زنى لوك اذه
 ١ لثمرسدكلاب لامقاو غيدو حنج لم مضلاو حتتلاب تءاج ةريسب لامفأالا لمغي



 # سك ضئاظتا
 لعق: برعلا ملكى ب يجر حرش نأ ولاخ نبا لاق) (ةلمت تااق)

 ( ةيبتق نبا لاقو ) هيوبيس هركذ دجي دجو دحاو فرحالا واو هواف امم لعفي
 لقرحاوخو ايمن ادجلاللاو ةدنطولا نم دعو دضادجو اول بتاكل بذا 2

 ريغتأي ل مضلاب هلبقتسف لمف ىلع ناك ام لك (ةبينق نبا لاق ) هلريظن ال ذاش
 0 ل نيرا لس ناسيرفل يا سل هلا كلذ

 كى الا ريغصتلا ريغ يف لعيتم تأب م ةديبعوبأ لاق 4 ةبيتق نبا لاق ل دكت

 لاقتاقامملا حرش ىف 4ساحنلا لاقإل نميهم هريغ دازو رطيسمو رطيبم نيفرح
 ةغل ىلا هيف نوه>رب صولا هيلا نورطضي ءىشث سل ةدهسم نب ديعس شفخالا

 ىنعي ابحودب نولواحي م موالا هيلا نورطضي ءىث سيل هي وبس لاقو مهضعإ

 مضيالو ثبدحا ذو مدقا هلأ لاق حيضفلا قش ىفهب وااخ نبا لاقهلصأ ىلا هنودرب

 38 زلا كح حيصنلا رش يف ىسويلطبلا لاق ذه يف الا مالكلا نم ىش يفثدح
 معن الو لاق تانعفتو تلنعف لاثم يلع تسناقنو 6 ءأر تسنلق لاقي هنا

 تدجو اذا حيصفلا حرش ىف ( قوزرملا لاق ) مالكلا ىف اريظن نيلاثملا نبذل

 تنج وحك 5 ايرثلا هلعحاف ماللاو فلالاب افرعم مجنلا مهءالك ىف
 هل نكي ملاع مجنلا رسف (نادجسي رجشلاو مجنلاو) نارقلا فوبوصت دق مجنلاو

 يعدي والا هج ”ىش سيل هرداون ىف ( ىنارعالا نبا لاق ) قاس هعولط ىف

 ا ١ ًالكلا رقع وهو اب رع اهسبي ىعسي هناف ىمهبلا الا امشه هسباي
 2 اورو عل لول .قاك لذ] لوكا ءاز دلل تمرخيا دام كح هيلامأ

 نايضر تلقف ءايلاب هتينث واولاو ءايلا نم ناك ناف ىمحو ىدهو ىضر لثم امومضم

 ناوضرامو اولا امهععسهنأ معز برعلا نع ئادكلا انعاكت نافرخنالا ناسدعو
 تاوذ نم ناك ناو واولاب هينثت هلوأ احوتفم ناك امو امهيلع ىنني سيلو ناومحو
 لاق ( نايتف لثم ءايلاب هينثت ءايلا تاوذنم ناك ناو ناوفقو ناوصع لام ال



 ا طرخالا ناك نافرغقلا ضرالا يهو تمصاون تلا ةغل يفايب والا وهو لبحاو كلا

 0 لاق بتاكلا ند 6 0. ) لاق )ةيناع ى مف تدن هل رحش وهو

 ىف الإ لالا تق وا.ك ءلا مالك ىف سيل بلع لق ئرايالا ني <

 طر او :ةحيللا نعايع ا نع عطقتا اذا فقوأف لجرلا ملكت لاقي نيعضوم

 رولا ناك اذا ةقللاع لف لاقت لب لا ةوعتو فقولا نم اراومغاط تلك اذإ ةتارلل
 دا ليد نقي نك اذاوا بلقاوبق ةضف نم ناكااذاو اوس اهل لعق قعذ نع

 برعلا مالك يف سيل ةروصقملا حرش ىف ( هيولاخ نبا لاق ) فقو وهف جاع
 امالوأ انيعقاحلا فورح دحأ هيف ناك اذا الا لبقتسملاو ىضاملا حنفي لعفي لمف
 لعفي 00 هنأ انل تيور دق سيلأ ليق ناف ىلإ, يأ الا رحسي رحس وحن

 0 |تف نكري نكرو ىبحب يبحو ىلق, ىلقو يشعب ىشع فرحأ هس والا
 1151 انلاب نصحت الذل دف نيينودتتلا | نينف الح ال أ ىأو تالخت كإذ

 00 ندد ع درر زا لكبت اذلقملا ختم . ىف (ىرانالا حاد

 ىف ساحنلا ( رفعج وبأ لاقو ) ءاقلتو نايبت امهو نيتظنل الا ءاتلا حتتمب وهف لاعفت
 م اسو ءاعسأ ةسارأ: الا لامقت يلع مسا برسعلا م الك ىف سيل تاقاعملا حرش
 ل مالكا و نافضوم كاربت وزانستو 0 ةأرانا ةدالاتل لاو ناون "لاق هند لك
 هباتك ىف كلام نب نيدلا لامج مامالا لاقو إل حصفأو رثك أ حسمتو حاسمت
 ماقلتو مالك لجر ردصم ريغ وهو ءاتلا رسكب لاعفت ىلع ءاج دئارفلا مظن

 داركو لحفلا بارضب دبعلا ةيب رقلا ةقانلل بارضتو باذكلل حاسعو باعاتو
 ضام زل ءاوهنو سرفلا هب لاجت ل فافجتو نيقوئلم نيب وثلقاقلتو ماخلا تيب

 قافيأو لاثك ناوءج نبا دازو كاربتو راشعتو مااا لابنتو ليللا نم
 لباق برعلا مالك ىف لعف روك ذملا هحرش ىف ساحنلا « لاق )ل لاله ةقفاوم

 ىبيتلا ناملس أرقو توغاطلا دبعو 'ىرقو سدنو نطفو رذح اولاق ءامسالا يف



 000 ما ل ملاسو ميل نامدنو مدانو مدن لاقيف رم

 ةلودلا .فيسا .تلقدسدل باتك يف ( لاقو ) ردان اذهو نادمحو ديمحو دماحو

 نا كلذو اهبلا قيسأ مل انديس دج نادل ةليضف تجرختسا دقن ادم نبا
 مدانو ميدن ال نامحرو محارو ميحر لثم مالكلا يف سيل هنأ اومعز ني وحنلا
 ( لاق) يهتنا نادمحو دماحو ديمح كلذكف تلقف نانلسو ملاسو مياسو نامدنو

 هيف زوجي قلح فرح هيناث ليعف يلع مسا لكةيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا
 ا ىأ نع ديرد نبا انربخأ ميحرو فيغرو ريعشو ريعب وحنيعلا ءاذلا عابتا
 م يا معا لارا لاه رمإللل لاس تاره م تملا يعمصالا نع

 امهنم ىناثا نيفرعل ىلع ناكَرجز لك تاوصالا باتك يف تيكسلا نبا ( لاق)
 لبالاب تأهأه تلق ترمه تلمذ تلق اذاف ىه ئه لثم روسكم ابلبق اه ءاب

 00 5) مه ريغب لبالاب تيهاه لوقي هناف نمملا كرت ندالا

 1 | نم قتشا ءاد مس | مالكلا ىف سيلو باقلا بيصب ءاد بالقلا عارك لاق
 0 فاكفاو 0 نع هاكلاوذّبنقلا نم بالقلا هل هباسعأ ئذلا ويلا

 جاتلا ( لق ) يعنتا يحللا ل اصأ نم موقلملا نافنتكي ناتدغامهو نيتفيكنلا
 هللا 1 ا ذاتسالا لاق تلقن هطخ نمو 006 ىف موتكم نبا

 تيقبأو هنيع تفذح مس ادجوب ال للغلا مقن باتك يف ىردبعلا نوميم نبا

 نب رصن لاق موتكم نبا ( لاق ) حسا ىلأ لوق ىف ةبثو ذمو هنمنالا همال

 بيكرت ةيبرعلا ىف سيل ىنالثلا ناز وأ باتك ىف يوحنلا نونفلا نأ نب دم
 كاذافب ىق م الوق ةب مالو بام قالو مب ق الو.ق مدين الوم قكي

 ىف يدزالا ىلعملا نب دمج هلل ديعوبأ لاق موتكم نيا كل )1 تاهل

 فرحأ ةعبس الا لهفا ىلع برعلا مالك يف تأي مل ةغللا يفف ةبك اشملا باتك

 تدب وهو ضقتنالاو تبن وهودرجاو دمئاورجشلا نم ناب رض لكشاو لحسا



 آ 0٠١ لشمو لثمو هيشو هيشالا لدب و لدب لثم مهمالك ىف ( سبل ) ةريشلا هذه
 ا 0 نسحم فنصملا بيررغلا ىف ديبع نأ دازن# تلق # لطبلا سراقلا لكنو لكتو

 قشع حالصالا ىف تيكسلا نبا دازو بتقو بتقو سلحو سلحو سحنو

 رفصلاوهو هبشو هبشو جرحو جرحو نغضو نغضو رمتو رغهردص ىفو قشعو
 ' لعاف مهنع ( تأي ل لرذحو رذحو داجو دلجو حمرو حير 4 حاحصلا ىفوإ#
 ةيضار ةشيعو هتفس حرا نال نسم وه انا ةتفانس فاي ملوق الا لوعتم ينعع

 ىنعع مكان ليلو موتكم ىنعم مناك مو قوفدم ىنعع قفاد ءامو ةيضرم ىنعع

 رحص وهو دحاو فرح الا نوئم لعفونونم ريغ لغف يأن مواد اومان دق“

060 
 فرصتت ل ثينأتلاو فيرعتلا هيف عمتجا داع نب نمق 2 تخأ يهو ةأرما مسا
 4مل ؤةقر نع باح: ضرالا نمةعطق ينو ةرحص ع هنال فرصنم رحصو

 ءاح اعاو هب را برصل ناللف ءاح دحاو فرح ّش اللا المهم اللا درر ةغللا حش

 ا ءاحالتا هن رزلسأ بريح :ءاجك وه اننا نجلا: رمادلدته ىأزلا نال

 يتلا ةيلذعاهنا ليق دحاو فرحالا داضلاو ءاملاب ةضيفلا مبمالك ىف (« سيل إل

 عمج مج ممالك ىف ( يي ان نإ تبابقت .ضرأ ليقو ابها قمل لحتل امتار
 مث الاج 3 م الماح 3 < الاوا مل 3 المحا المح اوعمح مهما لججا الا تارم 1 عج

 عملا عمج عمج عقج عمج عمج تالا رفص تالاج ىلاعت لاق تالاج م ةلاح

 017 فقل )رب 0 ترها الاردك د انك لاكيرأل هرداوط فاد سال

 صوصلب و ىراصنلا روةثنو سوب رقو سوسرطو سوعلسو توهرب لولعف ىلع

 (لاقو ) هيولاخ نبال سيل باتك نم ( يتلا رخآ اذه ) لوكلح دوسأو رئاط
 كر اجلا نبط نابض كرما ا | هيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا

 سوم الاف اك لق ثذزو ع تالءبب روعص امسا ل 3 هلع ةحأ 0 تا 00(

 رصن هلاق



 5 6 الر 0
 اولقدحاو فرح ىفآلا ىعافالا 5 3 ناوشالاو تلاع 3 ت2 نالعتلاو تراثا

 ةلودلا فيس قبالوق كلذىف تلقو كلذ لدحأ لقيإو عابضلا 1 5ق ناسك

 ناعبضلا نأ كلذو هب تالتعاام ىنع مهغيبالو نينس رشع هيلع ىننورظاني هباحصأو
 عبضلااهدن اك اهدنسيهنال عبضااركذ ًاضيأ بئذلاو يئذلاوهو ناحرسلابهيبش
 .نيحي رس اولاق اك نيعيبضاولاتذ هعمج عمجو هريغصتر غصو لعرفلا هنماهدلول لاقيو

 امهيظنل نيب قفو عبضلا ىرك ذ اعيمج اناك الف نيحارس اولاق !كنيعابض اولقو
 تاه تقولك يف لوقي ةلودلا فيس ناكف ةغال لالتعالا ىف ادح نسح اذهو

 قرشبامناو ءاعسأ ةثالث يف الا عملا هبشت ةننثت ( تأت ) نامبضلا ىف تاق نيك

 نادئرو ناونقو ناونص ةينثتلا لثملا دئرلاو ونقلاو ونصلا ىهو ةمضو ةرسكب امهب

 هيوبيسيكح ةثالثا ريغ ءاج دق هي ولاخنبا ريغلاق نادئروناونقو ناونص عملاو
 مسا (تأي مل ) ناتسبلا شحلاو ناشحو شحو ءابرحلادلو ذقشلاو ناذقشو ذقش
 ناثالا تدقدوتسا وهو دحاو فرح ىف الا لعاف ىلع لعفتساو لعفا نه لعافلا

 .( تأ .0) ىدوتسم دلو كاوتوم اووةيملو أو لحفلا تهنشا اذا داو ىهف 0

 اك ا علما لوك اهو داو ا لعاف ىلع لفأ نم لوعفملا مس

 ماسأ نم (نوميست هيف )ىلاعت لو ةماسم مم اولودي لو ةماس يي

 اك ةئاس صف ىه تماسف انأ اهنمسأ دارملا نيكل هيولاخ نبا 4 لاق )ل ميسي

 الا لوعف يلع اعومجم لومف « تأي مل لخاد وبف وه لخدف رادلا هتلخدا لوقت

 هعاحو علاجا بودع يو 00 عمجا عمو معفلا دا رف الاعم تقرا ةنالث ىف

 الا ءاي تبلق م 0 تأب / زل موخن عج او ضرالا موخبو رورو روب رو بودع

 او داو لاول حا ع يلع ىف لاقي امج ءايلا بلقت امنا دحاو فرح ىف

 دلع اهوأ 0 ءاب اهوبلق اماف ةرجشلا ندب,رب ةريشلا ءاب محلا هيف تلق ىذلا

 ايرقت الو ذاشلا يف ”قرف.دقو نمحت تب رع الهو ةراش ريصتق الأ ءايلا باقنت



 0 ب اوجوزأ لعق ىلع مج هناف دحاو فرح ىف الا رفصو المو تعا لك لع

 : وأ دادوسال ؛ءاعود: هلل عرد يه اا عرد لايل ثالث اولاقف هدعب امو هلبقام

 «اجإل اهرئاسدوئساو اهسأر :ضينأ اذا ءاغرد ةاش نم دؤحأم اهرختا نْضاَضِبأَو

 راوخ ةقان اولق دحاو فرح ىف لاعتل ًامج ءالعفو لعف ال عمج وه ىذلا لمف

 داك يف 4 تأي 1 زل روخ عماو فيعض راو لجرو رازغ روخ عمجلاو

 نسو نبأو نبا ندع اولاقو ىفاشالا عججلاو زارخللا شا الا لمذا ىلع

 ىلوضفلاممالاو 0 ةسماالاو لعفف عم 8 2 انمأف تال: قدا

 يور دحاو فرح تي الا حوتتملا 4 فذخي م 0 عضوم مزن هيوبيس دازو
 ففالا ىفو ءارلا نوكسب ضرم مهبواق ىف أرقي ورمع ابأ عمس هنأ يعمصالا

 مومضملا ىف فيفختلا اتاو ماللا ناكساب هلثم هللا قلخام اولاق دحاو فرح

 كاذاعىفو مرك لجرلا مر, ىفو كلم كلم ىفو لجر لجر ىف لاقي روسكملاو
 مدخب ىذلا وهو ىوتق» عمج ةوناقملا الا ةوساوسلا ظفل ىلع 4 تأب م ع

 ريغصتلا ءاي (لخدتالإ رشلا يف نووتسملا موقلا ةوساوسلاو هنطب ماعطب سانلا

 ه0 :يودحلا ىررتقلا ملوق وهو دحاو فرح يف ةعبار تنأ امناو ةثلاث الا

 الا ركذملا يلع ثنّرم ( تأب مل )ل ارغصم سبل نوب وحنلا لاق كلذلو عوبريلا
 5 موصلا 3 مولعمو ةرشع لقت الو 22 ص خيراتلا َْى ف ةنالث ىف

 لوقتو لاوش 2 تس هعبتأو ناضمر ماص نم ؛ ثيدحلا يو | ُ ري راملاب الا نوكي

 ناعبض د لوف كنا اقاو دلكلا موب نم ارشع ترس

 ةدايزلا اوهرك نانا بض لق و ناعبض تلق نا هبضلاو عبضلا نيب تعج اذاف

 ثالث نولوقي الو لا حرلا ظل ىلع ا ةنالث لاقف ةثنوم سفنلا نأ ثلاثلاو

 ىدنع تلقاال جر تينعاذا امأف ءاسن ىعموأ نسفن ظفاىلا اورهذ اذاالا سفنأ

 رك ذ نابرقعلا وحن مضلاب الا هركذم يف ليقام ممالك يف ( سيل ) سفنأ ةثالث



 20ه

 لعرحا هريثع ى الا َهعقو لكق ( نأ أب مل )» قلاوط لايلو ةدللخ الو رق الو اهنف
 ربخلاو ةلخبلاو لخبلاو ةمعنلاو معنلاو ةرذعااو رذعلاو ةلقلاو لقلاو ةلذلاو لذلا

 7 ةحشلاو حشلاو ةرقلاو ٌرقلاو ةضغبلاو ضغبلاو ةكحلاو كحلاو ةربعاو

 يزجو ىزجوةب زجو ىلحو ىو ةيحل موق الا ىلحو ىلحو ةيلح لثم ( تأي 0(

 ىذجو يذجو ةودج وهو اعب اوتيدي ردا حرش ىف هسفن هيولاخ نبا داز قب 9

 نآ آلا. .لاق ىنبو ىنبو ةيلنب وهو اا ميجلا ةئلئم رانلا نس ةلعشلا ةوذجلاو

 ىغبو ةيغب هريغ داز ارو ةينب عبتج ىبلاو هينب عمج ىنبلا 2 نيب وحنلا

 قَد ةومنو يظحو ىلظحو ةوظحو ىدمو ىدمو ةيدمو ىرعو ىرعو ة:لصو ىغن و

 ىمو ىسأو ىساو ةوساو ىدقو ىدقو ةودقو ىرفو يرفو بذكلاةب رفو ىفنو

 ةوكو مهكر ىلع ةيئاجلا ةعاجلاو ةعمتجما ةراجحلا صو ىئنجو ىنجو ةوثجوةودقلا

 ىوصو ةوص ىلاقلل ( روصقملا فو ) ىدعو ىدعو ىداولا ةودعو ىكو 3

 0 طلايئةب وصنملا مالعالا مو ىوصو

 نأو يرقو ةيرقا ريظن برعلا مالك يف سيلهن أي لعنوب وحنلا ( عمجأ) يبحو ىبحو
 ءاكشو ةوكشو ءاكرو ةركر وح دملاب عمج ءايلاو ءاولا تاوذنم ةلءف نم ناك ام

 (ءارغلا لاق) برعلا مالك ىف اه تلات الو ىرتو دورت نسا افرع دار ظل ا

 ىلع لوعفم ( تأي مل ) ةوك لاق نم ةغل يلعف رصقلاب ىركو ءاوكو ةرك موق امأف
 هل ظوظحم دودحم وهاماو تخلاو دجلا مظعال دج لجر دحاو 9ك لف

 هنأ كلذو تان نترع دحاو فرحالا لاعف ىلع (تأب ل) ايندلا دل

 نوكلا تكدس زحح ىتح الاقثئسا دحاو نسا ىف تاكرح عنبرأ عمتج 0

 نه فوذحم هنال نترع ىف كلذزاج امناو هيوبيس ( لاق ) دهدهو رفءج لثم
 ىلع الا ةفص ءالعفو لمف ال عمج 4 تأب ) ةنك اسلا نونلا اوظقسأف نتن يع

 رصن هلاق ةحصلا حصلا دازيو 1 )١(



 ممم سس سس ع ل ا اع ل نا تعا ا ال ان ان اسال ا جس ص سس سال تاس

 ليو لاى اذؤدنم نركن نأ حءاص امناو ةلودلا فيس ةرضحم ماطسب نبأ

 قلاآلاءابلقام حاتفاو | ايكرحتت ًانلأ واولا ت تبلقتافرصق د لصالا ىف هنال رصقلا

 0 هل هللا اما لص لغ ادودمم عججلا ءاخل اهل ًابكمت اهودم ةزمه اهدعب تنأ ىتم
 : 0000 لحاو ردصم الا طعانلأ ةرشع ىلع ردصم مهمالك يف ( سبا ) ٍظ

 ظ 009 | «اءاسدقو 9 ةالقاو انتو انايقاو ةضاوم اًهاوءامقإو انقثو قلو ةءاقلو ءاقل

 ْ اا و) ةنكمو ءانكمو :قكم د اانكمو ًانكمو ًانوكمو ًانكمو ًانكمو 5-

 36 لاو :ماجلا قون و 33 ةقتو ةمامتو ًاماقوأعو أكو اع ىثلا مت ًاضيأ ظ
 كر هع ل زمهطلا ريغب ناتغأو ,مطان ن ناتغا تافل عبرأ امف ل ؟ ممالك

 تاو اواهدلو رثك تدنضو ةارملا أ ضو ثيموو هيلا ا تامووهيلا تأموأ

 تاغللا ةزمهو بلق عبارلا فرحلاو ىازاوب كلوتيو فإن وملضأ حمرو تنضأو

 ش ) ف 5 هك نبا ناك اذا كاد لَتأَدَو ادأتو اد ن. نالف وهو عبرالا

 ىلع ردصم( تأي ل ) اربسم سهم ارب رقرق ىرمقلا رقرقالا لياءف لع ردصم
 4.تلق 8: .دلج الو هل لقع ال ىأ دواجمالو هل لوقعم ال نالف مملوق الل لوعتم

 ءانيسلاو ليج اروطلاو ءانيسروط الا ءالعف ىلع ةفص 4 تأت : 9 ىنأتس ظانلا قب

 ءازيزو ءابزحو ءادلج جابله ىسادنالل دودمملاو روصقملا ىف 4« تلق # نسحلا
 تافص نوكت نأ لمتحيف ةلصلا ضرالا كلذ لكءاقيقر حاصمصو ءادلصو

 ٠ ةناكيح بض دحاو فرح الا: ةنالعف ىلع ةفص. 4 تأي: مل إذ ءامسأ نوكت نأو

 . ماقنتو عاقلتو مالكتو لابنتو عاطقتو اقالمت هقلغ 4 لاغ ىلع ءاج إ) ءادع ىأ
 " ةفص ممالك ىف 4 تأي مل إل رعقلا ةديعبلا رثبلا مانهجو نيمسايلا وهو طالجسو

  ىأ بوكر بولح ةقان موق ىف 0 دحاو ىنعمي ظافلالا ن٠ اهيف عمتجا
 .ةناكر ةنابلحو يكر يبلحو ةاكر ةابلحو ةبوكر ةبولحو بوكرلاو بلحلل حلصت

 رحال ةقاطليادحاو فرح ىف الا لعاوف ىلع ةلعف 4 تأ, لل ىتوبكر ىتوبلحو



 ا م ل

 ديز بك االا هتلعفو ءىشلا .لعفا ممالك ىف ( سيل ) لش ربطو ًاضيأ ضخ

 تفزنأو امهنلسنو ربولاو شيرلا لسنأو حيرلا اهتعشقو مويغلا تمءشقأو هتبكو

 مهمالك ىف (سيل) همامزب هتسبح انأ هتقنشو هسأر خي ليطلا ىف داو اهوزنو رثبلا

 نم .برضوهو ثمرلا سروأو بشاع ىعف ضرالا تبشعأ الا:لعاف وهف لمفأ
 ضرالاْث لقبأو مفاي وهف مالغلا عفيأو سراو ورذ ضايبلا نع هنول ريغت اذا رحشلا

 وبف هتلمفأ ( تأب مل ) لحام وهف دإبلا لححأو ضاغ وهف لبللا ىضغأو لقاب ىعف
 وهفهبحأو نوزحم وبف هنزحأو موكزم وهف هك زأو نونحب وهف هنجأ الا لوعفم
 00 ةكلهت وهو دحاو فرحالا ةلعات ىلع ردصم ممالك يف ( س ٍل) ب بو
 لوزوم ا ليصفلاليقو مث خضلا لما وهو ىرثعبق الا فرحأ ةتس ىلع مس ١(تأب

 ةيححنفع نالف ىف افرح تدجوو ابابسهشا سرْئلا ”باهشا 5-5 ليو

 قمحأو دمرو "0دمرأ الا لعفو لعفأ لجر مهمالك يف( سيل إلةميشم ةقامح ىأ

 لجوأو دكنو دكنأو محو أو بدحو ب دحأو نشخو نشخأ بوثو قو

 «تأي إل عدجو عدجأو برجو برجأو ثعشو ثعشأو سعقو سعقأو لجوو
 ًاضيأ لاقيو هؤاذغ 'ىسأ دق ىأ عدج مالغ دحاو فرحالا لعف ىلع لوءذم

 ليعف تاغا ثالث هيف زباج ليعف ( لك ) نيفرح اراص دقف عدج لثم لغس مالغ
 قو' لاوط تلق .داز اذاف”لازط تلق هلوطداؤ اذاق لي وط لجو لاتقو لاشي

 «سيلإلا راكو(اراك اركم اوركمو)اضيأهيفو باجعو(باجع:ىشل اذهنا)تارقلا ٠
 ةيوبأ اباب اوعمجاك ةيفقاو انقالا دودمملا عمجي مكةلءفأ يلع عمجج روصقم ممالك ىف ٠

 *« سبل ا اود ءاضر اولاقف روصقم وهو ىضرلا ذش اك ذاش اذهو ةيدنا يدنو

 نغ لاش اذهو ءاودأو ءاذ نار زتخلا ووش نك ديد مسا مهمالكيف

-_- 35 
 ضواقلا ءارفتسا نم نيس وم كلذ راطن ند تدخا دف ُح دمرالا هلوق )١(

 3 ع 8

 رصن هلا ينتومشالا ىق هتسارف دردو درذا الا |



 ةثالث اهيف ةماكمهمالك ىف 4 سيل آل بجي ام لصأ ىلع اذهف حتنلاب ةدحاو
 مالغ نيفرح ىف الا الاقثتسا مهتينبأ نم كلذ سيل دحاو سنج نم فرحأ

 انابي سانلا ناعحال لباق ىلا تينب نئل باطالا نب رمع لوقو نيم ىأ ةبب

 لمفأ ممالك ىف 4 سيل آل تايطعالاو قزرا ق م واس .ىأ ادحاو

 سلفا ىا جفلم وهف ججملاو نصحم وهف نصحا فرحا ةثالث الا لعتم وهف

 7 ببسأ بلعت «لاقوإل ديرد نبا لوق اذه غلاب بهسم وهف مالكلا ىف ببسأو

 4 تدجوو# ءاملا غلبف رب رفح اذا ببسم وف ةبهسأو مالكلا ْىق ببسم وهف

 حتت ةشأرج ىهف تنمس لبالا تشأرجأ وهو اعبار افرح ةنس نيعبس دعب
 هلقع لاز اذا بهسم وهف ببسأ يتوزرملل حيصنلا حرش ىفو 4 تلق ب ةزمملا
 قرا ةاكنلا قود ورتمالا لومتت لع مسا مهمالك ىلا هللا قرب

 ىلع مسا مهمالكىف(سيإل واح غمص رقاد نوت سموي دكا 5 ةيلير يو

 جالسعو جولسعو'ىشلا لصأ رامذجو روهذجو رابنطو روبنط الا لالءؤو لولعف

 نوكتعو خارعشو خورمشو لازغللو ”يرطلا باشلل زاغرب و زوغرب و نصفلا

 داز ( تلق ) 'يشلا يحاون رافذحو روفذ حو داقنعو دوقنعو لخنلل لاكثعو
 3 عانربو عوزربو رابنزو روزو رامزمو رومزم حالصالا ىق.تكفشلا نا

 |. انخلالا لكوتني كالث لغف مبمالك ىف .( سيل ) :لاكثاو. لوكنأو بابشلا
 ”0 ردخو ةريكوردكو ءاناءردكو ككل لكلا لعفو لعفو لعف ةثالثلا

 7 ىف ( نسل ). ىرسو ارسو ورسو يخسو اخسو لجرلا وخسو رثخو رثخو لسعلا

 أحوتمم ءاح دنحاو فرح اللا قيغلا مط لعاتتلا ىلع ايلا لعافت ردصم مهمالك

 ١ هاكح حيلم بي رغ وهو اتواغتو اتواغتو اتوافت مالا توافت امومضمو اروسكمو

 يهف ةأرملا ترقعو هزاف وهف هرف نافرح الا لعاف وهف لمف .( تأي ) ديز وبأ

 ' لاقي هنال فالخبف لثام وهف لثمو ضماح وهف ضو ىهاط وهف ربط امأف رقاع



 تب يف الا لوأ ينمعمب ةزمهلا مضب لأ 4 تأي ملل فالخب هناف ديسأو دويسأ
 اربق فضي سقلا ورضا لاق لاق دن ردن نار يع كد امو دَعْاَو

 لبنت فتانيعلا امي. لز ةقواحز _:را
 اواتسحالا اول الأ لالا نحنا ئزلافي

 نأ بجي كلذلف واو الا واو اهرخ آو واو اهوأ ةملك ب رعلا مالك يف ( سيل )

 !كنال يغولاو ىجولاو ىنولاو ىجولا وح ءايلاب واو هلوأ روصقم لكب تكي .

 اواوةيناث ناك ام كلذكو واو اهرخآو واو اهطوأ ةملكد جن مل ذا ءايلاب هرخآ ىلع

 (سيل) رثك الا معالا يف ىرجلاو ىونلاو ىوملا لثم ءاياب هبتك ١ روصقملا نم
 نئاوعوناثعو نخاودو ناخدنافرحالا لعاوذ ىلع عمج ولاعف برعلا مالك ىف
 اهل فرعي ال هنا هيلامأ ىف ”يجاحزلا لاق اذكو ( تلق ) رابغلاو ناخدلا ناثعلاو

 ارحس رحسي رحس الا الصف لمي لف برعلا مالك يف « سيل إل ريظن
 راسيلا ىف ةغا ىرسيلا ديلل راسيالا ةروسكم ءاب هلوأ 3 مهمالك يف 4 سلف

 اصقر صقرو ابلط بلط الا العف لمف مهمالك ىف « سيل ل يحصنلا يه حتتلاو
 ىفغاملا ءاج فرحأ ةتس اضفر ضفرو ابلس بلسو ايلج بلجو 2” ادرط درطو

 تفرصا دحاو فرحالا تفرصأ مهمالك ين( سيل )ل نيحوتفم نهبف رددملاو
 دشنأو اهننوقأ اذا ةيفاقلا
 كنع هللا فرص تفرصف مالكلا رئاس امأف « ىفاوقلا ةفرصم ريغ ديصق

 أ 4 سيل آلريعبلا بان فرصو مهبولق هللا فرص موقلا تفرصو يذالا
 كلب ضو ةموق تقو ةالْسإ تدخن هلق لعالا ةالسلولا ةرملاودصلا ننالك

 مهلاب ةدحاو ةيور هتبأرو رسكلاب ةدحاو ةجح تججح نيفرحىفالا ةب رض

 ةي أرهتيأرىلارعالا نبا نع بلعثن ع رمع وبأ ينئدحوحتقلاب برعلا مالك رئاسو
 سن لا أبره بره دازيو ا ءاحلاب و مجلاب ايلح بلحو هلوق )1(



0 
 ْ لعف دب أ ه لاعف قآ نأ ليلق بدالا ناويد 2 ( لاق ١) ىلا رعالا نبا

 ١ ىقاسل سيل ب باتك يف :هينولاخ نبا 4« لاقو-ل كاردالا ريثكلل كاددلا هنمو
 زانمأ نم د أسو كردأ نم كلاودو ريتا نم رابجالا لغففأ نم لامذ مهمالك

 ' لاسو كاردو ربجأ نم رابجالال اعف لعفأ نم نوكي ال هيلامأ ف بلعت 4 لاقو )
 ' نم لاعف ءاج ىرابنالا ةمالسا تاماقملا حرش ( ىفو ) تيقب تراسأ نم راسو

 - ىف ( لاق ) ساسحو رابجو ناسحو داشرو راصقو شافو راسو كارد وحب لمفأ
 ظ لكي اذهو سيحو سيح وهف اسبح اش هتلم> اذا م ةبادلا كحل ةرهما

 " ىف ةيلصأ نون مالكلا يف سيل تامل اطال ةزضأ قدما رتم 1 ا
 ١ ةةكللا ردن ق رينك كلراعرت هك اردتسا ف ىدقادا « لاق )ف ةلك ردص

 | هرخآآ لوعف لاثم ىلع عمج رم اذوب عنعنو رسمنو لشبن وحي

 ١ فرععأال سيل باتك ىفهي ولاخ ننا «لاقإل ناردان اههو توتفو ربح موق الا واولا

 هاور امو لقعلا وهو للا نم 00 ل افرح الا فعءاضملا ف لعف

 نم اهبل "لق ةاثلا تززع وهو ناث فرح علط تعلطأ ىتح سنوب الا دحاو

 ١ مالك ىف 4 سيل إف حوتنلا ةقيض نبل ةلبلق ليلاحالا هقيض زوزع ةاش ملوق
 ١ *ىلذطلا ورم أ نع ىلادشلا ورمع وأ اهكذ نافرحالا فلاللاب ريغصت برعلا

 ِ ىنندح ام ريغصتلا ف ل امحلمأوإلدهده ريعصل دهادهو ةسود كب رب ةياود

 ا ريثكلا كا قل راح ناريح ريغصت لاق فار ءالا سَ | نع بلغت نع رع وبأ

 ١ مث راويجأ رغص 0 ةدرو ليلقلا علا ىلا درب ريغصالا ىف

 'داو رار حا اذا تانثأ تازثأنيغصت ىف لوقت اأو. . واولا يلق

 ”تيركو دك مأيأو موب وحن تمندأو ءانو اولا تقلق كك اش قئانلاو
 | ىوغو لجر مسا راحت نسم اناوخت فاح" ةسدزأ هلا اب كس لسالاو اك ةيادل

 4 رس ف موق الاد كلد ادعامو رونسلا وهو نويصو ةدحاو هن ووع اكلا



 0 ءىجي دن زد نا ( لاق ) اهضر عضرو اق ف ا تو ال قا

 هتقوو تراسف ةبادلا تارئمو: نضام املا تضع خفرحإ ةعيس الا لفففا لا

 تأسخو تراعف هنيع ترعو ربل مظعلا تربجو بسكف الام هتببكو فقوف

 ينكيف :رغلا نع تنك بغالا ناويد ف كهل مل 6
 لقبأ ىعمضالا لاقاام الا 01 ىجي مل فصملا بيرغلا ىف (لاق )

 فرعي مو قروأ اذا سراو وهف رجشلا 5-5 لقبلا تابن نم لقاب وهف --

 بشاع دلب حاحصلا ىفو ( تلق ) مفاي وهف مالفلا عميأ ىئاسكلا دازو اهريغ
 مهلبا تناك اذا موقلا برقأ (هيفو ) ضرالا تبشعأ الا هيضام ىف لاقي الو
 ( ىفو) ذاش فرحلا اذهو ديبعوبأ لاق نوبرقم لاقي الو نوبراق مهف براوق
 ىعمصالا لاق اباهأ اهي رقأو لبالا تب رق لاقي ءاملل بلاطلا براقلايماقلا ىلامأ

 نوبراق اولاق امنا ىلاقلا ( لاق ) ذاش فرحلا اذهو نوب رقم لاقي الو نوبراق مهف

 ىف ءارفلا ( لاق ) برقأ ىلع هونب, ملو برق باحصأو برق وذ اودارأ مهنال

 اهادحا تقبسو ةدحاو ةملك ىف ءايلاو واولا تمتجا اذا ىلليللاو مايالا 2211

 لاق ةيبرأو ةينمأو ةينو ةيعو ةيكو مايأ وح ا ءاب واولا ِق نوكملاب

 زونسلا وهو نويِض اولاق رداون فرحأ ةثالث ىف الا هيف راكنا ال سايق اذهو

 فرحالا هذه تءاجل برعلا نم ىمل ناويخ اولاقو ةويح نب هاجر اولاقو ةيربلا

 ناثثئمامهنافنييدامج الا ةرك ذم اهكر وبشلا ءارغلا(لاق ) ءاغدا الب رداونةثالثلا

 ليق اذهلو ثنؤوملل الا نوكن ال ىعو ىلاعف ةينب ىلع ءاتلابتءاج ىدامج نال
 بهدي اعاف رعش ف داع رك ونت تعمعس ناف ةرخالا يدامجو نيالا يدامج

 (لاقو) ىنثي ال ةينثت هناذ نينثالا الا عمجصو ىنثت اهلك ايالا (لاقو ) رهشلا ىلا هب
 وهف نصحأ عضاوم ةثالث ىف الفم العفم برعلا تاعج ةرهجلا ىف ديرد نب
 رداون يف اذكو ءاهلا حتْنب بهسم وهف ببسأو سلفأ اذا جفلم و بف جنلأو نصحم

 ( ىل  رهرملا -



 ل ا

 ممج امنا سراوف و رو ا ضاق

 . ىف ءاج امتاف كلاوه امأو سبللا هيف فخم مف ثن وما ىف نوكي ال 'يث هنال

 لاثمالا ف “ىجب دق .هنال لصالا ىلع ىرجلد كلاوملا يق كلاه لاقي لثلا

 0 1ل16لةيعملاا ةروؤللط نو اةطنادق نكون |ءأ وه ريغ نفي نع رالام
 راصبالا سك اون باقرلا عذخ مهتيأر دكر اواو لاجل اذإو

 ثانالا لاقو ءارشعو ءاسفن ريغ لاعف ىلع عمي ءالعف مالكلا يف سيل لاقو

 اولمعتسي مل لاقو لزالاو نيدسلاو سدسلا الا:ءاملاب اهلك ل يالا ناتسأ ىف

 * نهادحا نماوادب اذ تاداض ثالن اولقثك-ا يغقمتا واق الدبمالا لمفت رئاطلا ضنا

 اهريغ ىف عمسب لو رشعلا راشمملاو عبرلا عابرملا برطق لاق ( لاقو )ل 1
 لبقم نبا لاق عضوم وهو ءابلا مضب ناعبسالا نالعف ىلع تأ م 4لقو)

 ناولملا ىلبلاب اهبلع ل امأ ناعبسللاب ليا وابدا الا

 اذهالا امهنم لمعتسي الو مويلانم ةموايمو ةعاسلا نم ةعواسم هتلماع لوقت لاقو

 تاكل لونا تملالا نع تنقوأ.دجاو, فيحالا تقم مالكلا ىف سيل لاقو

 تنقوأ من مهن ؟ ريجلا فاتك قيم نانشلا وزيغاوبأ يكحو تعاقأ ىأ هيف

 قعحابا ىف ديبعوبأ « يحوإل تنقزادي] وذ هيغل اكو ةتكممأ ىأ

 ترم ول لاق هنا ءالعلا نب ورمع ىنأ نع اركذ امنا ”يديزيلاو ”يِعمصالا نع
 نع .تيكملل قا( يكحو )ف انس> هتبأرل انبه كفقوأ ام هل تاتف فقاو لجرب

 ةعوفولل ىلا ,كزريتط يع ىلإ ي) اه كلطقولا * دع ىو انبه كذقذلام ناكل

 ةدديبعوبأ:لاق. ديعس وبأ لاق تيكسلا نبال حالصالا باتك 4 ىفو ل ىعنتا

 امقرتفا مث ةعاس هتفقوتسا اذا لجرلا تذقوأو اهب هتكب اذا .هبونذ ىلعانالف تنقوأ

 مالكلا ىف ؛يجب مل ديرد نبا ( لاق ) ىناكلا لوق يكح مث اذكه الا نوكيال

 فاحءارفلا يكحو هيولاخ نبا لاق طرض طرضو اقنخ قنخ نافرخالا العف لمف



© 
 لاضجو لاذرو لاظو ءاربو ءانث ديز دقلو

 لاجراي ايهف ىلاقلا بتك ٠ عم سيل ىناك ىف باكو ٠
 ردصم حتتتلاب لوبقلا ءالعلا نب ورمتىنأ نع يكح حاحصلا يف ىرهوجلا ( لاق )
 كلذك دوقولاو ردصمال حتتلاب ءوضولا ةغل ىف لاقي هنأ مهضعب معزو هريغ عمسأ م

 نرم اهاوس امو ناذاش ناردصم اهو ناحوتفم عولولاو لوبقلا مهضعب لاقو

 ىقكونهت و 'ىنئنهم ماعطلا ٍنأه لاقي شفخالا نع لاق مضلا ىلع ىنبف رداصملا
 راصنالاو شب رقفا فلتخم /نيعمنب مساقلا لاق «لاقوإل زومبما ىف هل ريظن.الو
 ٍيطولاقو ءاهلاب راصن الا ة غلو ءاتلاب شي رق ةغلف توباتلا ىفالا نارقلا نم ءيش ىف

 لعب لف نال امهيدعتا عسي نم تطقس اك هنم واولا تطقس أطي ةأرملا لجرلا
 امهب فاوخ نييدعتم امهتاوخا نيب نم |ءاج الف ازال الا نوكي ال هئواف لتعا امم

 لعفي فعاضملا ىف ىنأي ال هنال ذاش اذهو رسسكلاب هبحي هبح لاقي لاقو اهرئاظن
 لاقو ال فرحلا اذه الخ ام ايدعتم ناك اذا مضلاب لعش لمني كراكو تالا تقلل
 ةدودعم 510 الا ايدعتم ”ىج هل اووديكح هد لع ناك اذا فعاضملا باب

 هدشو هنو همن ثيدحلا منو هلعيو هلعب برشلا ىف هلعو هتنيو هتني هنب ىهو

 هذه ىدعت لبس اعاو ةدحاو ةغا ىلع اهدحو هذهو هبحب هبحو هدشيو هدشي

 لعاتت لعامت نمردسملا لاقو نبرف رشكلاو مضلا كارتشا لومفملا ىلا فرحالا
 ىف ىكح ديز ابأ ناف توات وهو فرحلا اذه ىف يور ام الا نيعلا مومضم

 يزعرملا امأو ىللءف 'ىجي مل 4 لاقو )ل اهرسكو واولا حتي اتواقتو اتوافت هردصم

 ةرسكل اعابتا مهمل اوبك امناو لعفم وهف زنعلا رعشزلا تحت ىذلا بغوهو
 باننالاو سارضالا الا ثانأ اهلك َن انبالا لاقو نننمو رخنم اولاق اك نيعلا

 كلاوهو سراوفالا لقعي نم ركذمل ةفص لعانل امج لعاوذ يجي م4 لقو)

 ثن'وملا ةنص لعاف وأ براوضو ةب راضك هلعافل عمج هنا فورعملاو نك اونو
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 هتك طقم قالا تالالا ْق مفلا ىجي ل لقو انو ةناوفلا ئتع
 .تالالا نيبو امهنب نوقرفي حقلاب لاقت رداصملاو رسكلاب قاوبلاو نهدمو
 لف عمسأ مل يعمصالا لاق دودسملاو روصقل بانك ىف تيكسلا نبا ( لاقو )
 فلا ف ذئاع ىنأ نب ' ةيمال ءان“ ترب“ يف لا كن دولار ىف آلا

 لامرلاب يزاج ىزمج ىلع اهنءر اذا ىلحرو اك

 بابر لثم ًادج ةليلق فرحأ الا اعمح لاعف نم تأب م هيلامأ ىف ىلاقلا ( لاق )

 عمج رارفوةريثك باك 2 ةريثكلا لانج وا ةثردحلا ىهو ىلر عمج
 اههريغو ىفاريسلاو تيكسلا نبا «لاقوإل ىرب عم ءاربو ةرعبلا 3 وهو ربرف
 .منغو ىلر ةاشو مأوت عمج ماؤت فرحأ الا لاعف ىلع عما نم ىش تأب مل

 اهل ريظن الو رارفو ريرفو لاخرو لخرو قارعو قرعو راظو رُثظو بابر
 الا لامف ىلع برعلا مالك ىف عوجلا نم 'ىجي مل هيلامأ يف ىجاجنلا 4 لاقو )ل

 هيولاخ نبا 4 لاقو )ل اهنيعب يفاريسلا اهرك ذ ىتاللا ةتسلا رك ذف فرحأ ةتس
 ط اوفو مبخوت 2 شح ( يعادإلا لاعب لع عمجم مل سيل سيل باتك ىف

 ماوتو مأونو بابرو ىبر ةاشو لاخرو نأضلا دالوأ نم لخرو قارعو ملظعلا

 ىذلا دلولا وهو ءانثو ينو لاذرو لذرو لاذنو لدنو ةيبظلا دلو رارفو ريرفو
 عومج نم لصحل ىهتا طاس عملو ة ةربزغ تناك اذا طسب ةقانو ركبلا دعب

 ظ قارعلا مب رهو مارعهل تايبأ ىف ىرشخمزلا دازو ةملكر شع ةثالث هر
 لاف انا كلذ ىف مظنو

 لاعف نزولا ىف يو عمج نه 2نرامت ريغ الك انعمس ام
 لاخرو فقاسعو مارعو ماوتورارفو بابرف

 لاقي اهف اذكه طسب عمج طاسب و زئظ عمج راؤظو
 تاقف هتاف اب هيلع تليذ دقو



 دع ل م مر ع ل وو هاعومإو عع موبوسم مص سس سم مم مس نم م يوجسع م مل م مم مم مم مم ع ع ع عع ع مام م ماس م م مص ماسامم مه هس عم مع مع ع عع عم عع عمم عع مممم

 ةرهجلا يف هلق ءاروشاع ريغ ءالوعاف لاثم ىلع مهمالك يف كل )ذل د
 ىنمييارعالا نا هاكحءاروباخو ةاروتلا ف ملا وهو ءاعوماسهب ولاخ ننا دازو

 ءارسلاو ءارضلل ءاروراسلاوءاروراضلاحيصفلا ليدى يدادغبلا قفوملا دازو ربملا

 نم 'ىث ىف ادحاو افرح ةنيعو لعفلا ءاف نوكي نأ ( زوج ال ) ةلالدلاءالولادلاو

 ةياكحاهن أك بقلفةببامأف بقيقو بكرك لثم لصافاءهنني لصفي نأ الابرعلا مالك
 ىف هيوتيمر د : نبا كلاذ 5ذ وبلاو بمللا توضل ةباكج دورنا ليلخلا معذو

 )0 نددو ددرفوق الا لصاف الب كلذ نم 27 قوزرملا لاقو حيصفلا حرش

 ا 1 يقردارألا كذب ةمقط !ننهتت نكسب كدي كلاب ليتو دايت
 موق يهو ليلا اهاور ةدحاو ةلك الا ايدعتم مغلاب تلعف ( تأي مل ) بدالا

 بحرأ رايس نب رصن لاق ليلا لاق حاحصلا ىفو ) ىنارافلا هرك ذ رادلا كتبحر

 حيحصلا ىف 'يجي ملو ةذاش يهو لاق معسوأ لاب كللا .ةئط يف لوخدلا

 هتاتق لصأ ىئاسكلا لاق هيف اوفلتخا دقف لتعملا امأو هريغ ايدعتم نيعلا مضب لعق

 حتنب لعفم باب ىف ىنراقلا لاقو ىدمت ال هنال كلذ زوجي ال هيويبس لاقو.هتلوق

 ةلضم ةلزم ضرأ وح ءاهلاب الا الا أيش لاثملا اذه . ىلع دج مل نيعلا رسكو ميلا

 ىلع دج مل نيعلا رسكو ميملا مضي لمذم باب ىف لاقو هنظنملاو هنضملاو ةمذملاو

 ساحنلا ( لاقو )سوقلا ةنرملاو رئاكلا نبللا.ةضرملا وح ءاهلاببالا اثيش لاثملا اذه
 تءاج فورح ىف ءاملاب الا لءفم بر معلا مالك_ىف. سيل تاقلعملا حرش ىف

 0 مبقالل مل هيلامأ ىف بلعت 4 لاق ١ ةرسنمو ةريقم وح ةذاش

 ناميو ناميو راوجو راوجو نامتو ناو عابرو.عابر عضاوم,ةسعب رأ يفالا

 لف ةةيب رعلا لهأ نم هريغو ءارفلا لاقو 4 لاق.آ9 تاشنملا راوجلا هلو "ىرق
 ىف مود تمدو تومت تم نيفرحلا نيذه ىف الا مالكلا ىف ”ىجب ال لمي

 هلوقىفالا اماَق ديز ىسع 'يجي مل ( لاقو ) ةغل ىف لضفي لضف ملاسلا يفو لتعملا



 ةقآلو باسلا نه توبلسو ةمظعلا نم تومظعو ةبهرلا نم توبهرو ةمحرلا نم

 توبلخ لجرو بوكرلاو بلح حلصت توكر توباحو رفنت ال ةسنآ توبرت
 دازو ديردنبا هركذ * توبللعا ب لاخلا لاجرلا رشو « رعاشلالاق راكم عادخ

 نم ىنويهرو ةمحرلا نم ىنومحرالا ىتولعف للع(؟ قى 4 ضرأ توبلت ىناراقلا

 ىتوملح ةقانو كلملا ىتوكلم ةريغ دازو دب ردن هلق ةبغرلا نم ىنوبغرو ةبهزلا

 قنعلا نيب تلقلا ىهو ةوقرتالا ةولعف ىلع ( 'ىجي ىحب ) ةمظعلا ىنوريجو قوكرو

 ىدحا ةوقرعو تبن ةؤنرقوهؤدنتو قلحلاو ةاللا ىلعأ صو هوقرحودضعلا سأرو

 رعشلا ىصانع ىدحا ةوصنعو امساو ف ناتيلصملا ناتىثحللا ىهو ولدلا قارع

 حيصفلا حرش ( ىفو ) ديرد نبا هرك ذ ديجلاب سيلو ةوصنع اولاقو قرفتملا وهو
 ريماتاوا تهين "تركي تالا لاثملا :اقع راك مضنال تدرعلا نأ ليليا معز قوزرملل

 آزعلاو كلملاوهو ةوقرتلا لاثمقارعلا ةوكلم حاحصلا ( ىفو ) ةودننو ةوصنع
 مظع ةوأثتكو نطبلا ملظع دواطتحت رخو ”ىزج ةواذعس الا و داقف لع ف

 ءالعفو ليعف 4 "يبجي لإ دي ردنبهلق هوح قارتعو ةيدش كلطط ةوأدتقوبةحلا

 ليعف “يي ( )ل ةرهجا ىف اذك ديز وبأ كلذ 1 ذ ءاوفنو يننالا ءايلا تانب نم
 هاكح ادحاو افرحالا مهضعب لاق ةرهملا ىف اذك ءالعف ىلع اعومجم فعاضملا ىف

 ميدأف رحأةعبرأالا ل لارا يجبإ) رع دو هل

 ىندمع اولاقدقو دمعو دومعو نعأو باغاو أ مفالعن قفا قافأو م

 ل بسعو بيسعو متو ا لا رمعوبأ دازو ة روما يف اذك هدحواذه
 2-0 تام راو تفلالثم : هبا اةرلؤلا“ انما 3و دعم فرحخأ ىف جالا ماللاو ءارلا عمتج

 بها ليذيف يدادغبلا قفوملا هرك ذ ةفاقلاةلرغلاو ةافلا ةراشلل قوز دو

 ىف هلق ىوطو ىوس اهو نافرحالا ءايلاو واولا تاوذ ىف لعق نم ئج ( م :

 نآا هلق عضوم وأ لج وهو مهي ىف الا ةل ةلك ىف بملاو ٠ ءابلا عمتج (م) ةرهجج



 هوو 7 7 ين 7

 . 3 / . 9 م 3
 2 عب : 0

 يأ ماللا فيفختب زاح لجر ينارععالا نبا لاق توقاي طخ حاحصلا ةيشاح ىلع

 حرش ىف نايح وبأ دازو تبنلا نم برض وبف ماللا تددش اذاف قيض ليخين
 جكن بطخو سبدىف ةغا سبدو رئألا ىف ةغل رئاو طشملا ف ةغل طشم ليبسنلا
 جدخو ظحاو ظحجو دلب مسا لبعو رغت رغت لثم رقت رقتو حكن بطخ ىف ةغلا

 وهو ءايميك الا ءايلعف ىلع "يجي (1) لجاو زنعلل رجز رظجو ضجاو مغلل رجز

 دازو ديرد نبا هلاق لامشلا حيرلا يو ءايب رجو ىميسلا لثمىهو ءايميسو برعم
 (م)ءاي ربكلا دودمملاو روصقملا ف ”ىسلدنالا دازو ءاسلملا ضرالا ءايحرق هريغ

 نامالس ونب مل لاقي نانطب برعلا ( ينو ) رجش نامالسالا نالاسف ىلع 'يجين
 لهأ نم .دودمملاو روصقملا ىف فلأ نم ضعب لاق ديرد نبا هلق تبن ناطامحو:

 نم لمعتساام ىوسالاثمنوعبسوةينامن روصقملا ةلثمأ نمانيلا هنت اامعيمج سلدنالا.

 تاوصالاو تاودالا فورح نمو نزو فاقث يلا همضن ل امه برعملا مجعلا مالك

 1( فاهكييلا لفه قو) دنيا يوم الاثمإ نوتيمو نانا دويل هلم ل

 وهو ىوسلا طارصلاو سرف مسا ىعس نيفرح ىوس لعف ىلع درفم روصقم تأي
 تبي و نيطسلف نيب ةب رقىنبي يوس لعفي ىلعالو لاق ىزغو زافكريثك عما يف
 يف نولوقي و قشمدب ةيرق ىنبتو عضوم ىعرت ىوس لعفت ىلع الو لاق سدقملا
 ىوس نب ونتلاو مضلاب يلعف ىلع الو لاق ىلاقال روصقملا يف اذكو يف رن نبااي مذلا
 رسكلاب ىلعف ىلع ةفص 'ىجب ملو لاق هنونو متاح وبأ هرك ذ اهب قلحب ىتلا يسوم
 برعلا مالك ىف سيل حاحصلا ( ىفو ) ريثكف اهيلع مسالا امأف ىزيض ةمسق الإ

 ةرئاج يأ يزيض ةمسقامأو ىلفدلاو يرعشلاكء امسالا ءانب نموه امناو ةفص ىلعف

 نم ( 'يجي ل) ءابلا لسنل داضلا اورسك امناو ىبوطو ىلبح لثم مضلاب لف يعف
 عضاوم ءامسأ نارعصو نامرقو ناماسونامحرو نامدرالا حتتنلاب نالعف ىلع ءاوسالا

 تومحرو تو ربجو توكلمالا تولعف ىلع' يجي ( ل) دي ردنباهلق سساناوفصو



 7 برعلا هب تماكت دقو برعم وهو مرد الا ماللا حتقو ءاقلا سكب ل

  لقوهو عدرقو عطرقو اهريغو ناردغلا ىف قلغمملا سبايلا نيطلاوهو عفلقو ايدق

 بابلا اذهب ( قحاب امو ) قلخلا برطضم لب وطعرحهو مهلجر علبهو لبالا

 ىف هرك ذ ةياحص ةأرما مسا عوربو ةبيود روثعو نيل تبن لكو هو عورخ

 "علبه ىف لاق شفخالا نأ هيولاخ نبا رك ذو مسا وهو ملق هيوبيس دازو ةرهجلا
 حرش يف قورزملا دازو عرجلاو ملبلا نم هنال ةدئاز ءاطاو ملذه امهنزو عرجهو

 ' هلاق دسالا وهو ضاقضقالا لالعف فعاضملا ىف ( ءىجي ىجي م ( عدفض حيصفلا

 ١ هامسأ نم 'ىش لالمف ىلع تأي مل بدالا ناويد ىف ىناراقلا ( لاقو ) ديردنبا
 طاطسلا امأف طاطرقلاو طاظسلاكلذو وشحلا رركمالا ملاسلا ىعابرلا نم برعلا

 | لياطفب لع رداصملا يف* ىح (/) د ىلا عقو ىبور فرغ
 )0 ةهدرن دتشا ارب ريمز انموت نيمزأو 5 طبطمطغ تععتسو ارب رقرق ماخخا رقرق الا

 ' ءامسالاىف 'ىجي ( 1) ديرد نباهلاق ةبلص ليبعرخ ةقانو مالكلاةرثك قيلدنهو

 و ظ درولا نب ةورع لاق عضوم وهو روغتما الا لوعتتي.

 روعتسيلا هاضع ىف اوراطق . ىماسءرسصب نيرمآالا تعطأ

 ١ روعتسي و لوعتمي برعلا مالك ىف سيل لوقي هيوبيس هريغلةو ةريجلا ىف اذك
 ' لعف ىلع ( 'ئىجي مل ) ةنيدملا نم بيرق عضوم لاقيو ديعبلا دإبلا وهو لوللعف
 7 ىف اولاقو ىهدلا ىنعي دبالا يف ةغلدباو رصحللا وهو لطاو لبا الا نيترسكب

 | ىف هرك 3 ةصاخ ناتالا ىف الا اذه لاقي الو دلت الك فس نأ
 ١ هيولاخ نبا دازو ةشحوتملا نانالا دبالا لمجلا ىف سراف نبا ( لوو ) ةرهجلا

 ١ ىأزاب ةأسعاو ةرفص ىأ ربح هنانسابو بنج جلخ نايبصلا بعلو دتولا ىف ةغادتو

  دجا دجاو دجو ىف ةغل دجا ىرب نبا دازو صوصلبلا وهو رئاط صلبلاو ةمخص

 .( تيأرو ) كحضال ةياكح رغت رغتو ريعبلا نم ربدهلل حذب حذب و سرفلل رجز



 ْ ا ل بش تكس

 نا لقتو ةغالا لهأ ضب لوق ىف بدخجالا لطف ممالك يف سيل ةرهجلا يف

 بدنجو رذوجو ددوسالا لاعف مهمالك ىف سيل لاق هنأ ديرد نبانع هبرولاخ

 ىلع كاردتسسالا باتك يف ىديب زلا ( لاقو ) ةمومضمو  ةحوتفم اراك ظنحو

 لثم نويرصبلا اهب لوقت ال فرحأ الا للعف لاثم ىلع مالكسلا يف سيل نيعلا
 نإ ورع نيربنعلا بتل وهو مضخالا لعف نه 'ىجب مل رذاوجو عقرب و باخط

 لاق برعلا هب: تماكس دقو برع ”ئىسراف ميو ناعضوم اهوردب و رثعو مك

 سبا ىلع وبأ لاق حاحصلا (ىفو) ةرهجلا يف هرك ذ (هماقب شاج غابصلالجرك")
 وهو مأشلاب 2 دازو ةعبرالا رك ذف ةسمح الا لعف ىلع مسا ممالك ىف

 ليحشإر - كلام نبا دازو «ام م ا عل مهل حتاخيطعلا ( ىفو ) ئمجعأ

 لاقف تدب ىف اهمظنو

 لعفل رثعو مضخو رعشو مثلو را رذبو

 نبارك ذ ( ةدئاف ) اهريغو بلخلاو جيمزو ربغو برغو < ريثكتف مضلاب لعق امأ

 تلق حاحصلا يف نكل د ٠ فالخ يلع ”يبرع مب ن نأ لمحلا ىف صراف

 رصقلاو مشلاب يلعف نم ( يجي ل ) برعم لاقفوه "ىبعأمقب ”يسرافلا ”ىلعيفال
 قى كير هيبتا كلذ ا ا يدأو يبعشو ةيهادلا ءارعسأ نم ىبرأ الا

 .فلأ 5 ىف كءاحام لك هتراعو دودمملاو روصقملا ف تيكسلا نءاو ةرهجلا

 .يدألاو ىرألا كلذنم رداون تءاج فرحأ ةثالثالا دودمتوبف هلوأ امومضم

 .ىلعف ىلع ل برعلا مالك ىف سيل هيولاخنبال ةيديردلا حرش ( ىفو ( فو
 .لاق ) مضوم - ىننج دهازلا رمع وبأ دارو لاق مث 3 اكس 2 أ ةثالث الا

 روصقألا ىف ىلاقلادازو يهنتا ةبب ,ودوكلحو 0: وأ ءافعاب وهأرظنيو ( نايحوبأ

 وهو ريشق ينب دالب يف رمح ةراجح يدأألاو هرثختف نبللا يف حرطت ةبح ىنرأ
 م / ) ةعساو هاوفأ اطو ضعت ىتلا لما م ظع يبعجلاو قباسلا ىمدالا ريغ



 1 سمسم اطمح نمش

 بيرغلا ىف دنع وأ ( لاق عرصو ةعرصو بطرو ةبطو ريثكف لتعملا ريغ

 ردب و ةردب و عضب و محلل نه ةعضب كرجأ ةنالثالا لْمْفَو ةظف تأي مل فنصملا

 ةدي>وقاحو هقل>و عصقو ةدصق ىعمصالا نع حاحصلا ِق دازو بصقهو ةبضهو

 نيدو ملفلا نم ةعاجلا ةلثل محملا يف دازو بيعو ةبيعو دي>و ةدقعا| يهو
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 قامو كتير تف ىلع ول عع ماسلا نم فرحأ الا: لاعفا 'هعمتو : ليعف مهءالكىف

 دازو ةرهمجا ىف هرك ذ ماكبأو بأ ىعع مكبو نوكلاصلا مثو لادبأو ليدبو

 هتك ذتيف موتكم نبادازو راصنأو ريصنو حالمأو حيلموءاربأو ”ىرب حاحصلا ىف

 ححيضلو رارشأو ريرشو راقأو ريقو رافنأو ريفنو ءاوطأو ”يوطو ماتو -

 لاب او لمبأو لاصاو ليصأو داهشأو ديهشو ءاكأو يكو ءارقأو ”ىرقو حاضنأو
 امأو للعف مالكلاىف سيل حاحصلا يف ( لاق ) هنم ءاجام ميمج كلذ لملو لاق

 نع دهاجم نبا انثدح حيصفلا حرش ىف هيولاخ نبا ( لاق ) لعفت وهف بضنت
 هدكو. ىدلللا كلذ نم ءاج دقاةليلق ؟لمفا لغ رداضملا ناقد ءارغلل هنيع ”ئومسلا
 قاحو ريصقاا وهو زاحالا لعف ) يب 0( ”يرسلا هحرش ىف قورزملا دازو 6

 سيل باتك يف هيولاخ نبا (لاقو ) ةرهمجا يفديرد نبا هلو برعم وهو عصو»
 ليخبلا ةزلحو زل- لجرو قش.د وهو عضوم قاحو صنحالا لمف ىلع تأبى

 مهضعب دازو رسبكلاب ةرصبلا لهأو محافلاب قاجو صه نولوقي ةف وكلا لهأو

 دقولق برعم ىمراف وهو لق ةرهما ىف هلاق سجرنالا للعف ( "يجي مل) بنق
 ىفلامف ىلع ءانب ءاج ناف مالكلا يف ريظن هل سيلو ةينب ألا ىف نويوحنلا هركذ

 مالك وأ رعشىف هلععتساو ءانبلا اذه دلوم ىنب ناو عونصم هناف هددراف ىبدق رعش

 لصفملا حرش ىف يناكلمزلا نبا لاق نكل ديرد نبا مالك اذه هب ىلوأ درااف

 ديرد نبا (لاق ) ىلوالا ماللا ردكب لامف لوصالا يف سيل ذا لعفن سجرن
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 ماواذم همهم هموم م فعول عمم هام هع عمم عمهم هلم مع عم همم همم م عع ماه معا رف علوم مما مع هف هه و هما ع همم همم هم عم مم هم مف عم هم ممم لق عمم ملم عمال

 نزولا اذه ىلع ةولامف مبمالك ىف ( سيل ) امهفرعأ الو ةبالصلا اولاق نودخيصو

 اهدعب نون مهمالك يف ( سيل ) ةوناقمو ءاوس ىنعي ةيساوس . ىف ةغل ةوساوس الا

 هيولاخ نبا لاق ةرمجلا ىف هلق بر-ء» ىمجعأف سجرن اماف زجاح ريغب ءار
 هب اوملكت دق 2 رعف ةن ايسر امأف ىسرت .بوتو .درنو .نبأ ىأ مر كلذكو

 ارفغص فرطلا 00 ةرعمب لاق كيلا كلللملا لكاأتا ىلارعال ليق

 ثالثب تردص ةلك مالكلا ىف ( سيل ) اهم ىلا بحأ ادب زاولئم اهيلع رئاسلا

 تبلق لووو لصالاو لعف هل سيل لعوف وه ةرهجلا ىف (لاق ) لوأ الا تاواو
 نبا ( لاقو ) لوأ اولاقف يرخالا يف نيواولا ىدحأ تمغدأو ةزمه ىلوالا واولا

 ( لاق ) اذك نم لوأ لوقت هايانم ةبحص ليلدب لعفأ لوأ نأ باوصلا هيولاخ
 نمل“ تيعضتلا رابظاب ةباذلا تشتكم نقحالا لاق تنصملا .كرغلا ف دعوا

 لعف نم برعلا مالك يف سبل ةرهجلا ىف ديرد نبا ( لاقو ) هريغ مالكلا ىف
 قاسم يرش ءاذ وهو سرفلا نقف قرصا ةضرالا ريظيدام يعاشلا لل

 ليسا هانز اباه ذو نانغألا سكيت لليلاو هش ةكتالقو ملغ يسلك لكلا مص 8
 كلكصو نتيلأ اذإ كقسلا للأو هياط رقك ىللا ب بع هل لاخي نيلوتح كيلا

 بابضلاةريثك ةببض ضرأ(حاحصلا ينو)هرعش ططقدقو هاكر تكطصأ اذا ةبادلا

 فرحلا اذهو بيلموهف ةبادلا تديلأ لاقي 4 هيفو 9 هلصأ ىلع ءا> ام دحأ اذهو

 هسايقو طاغوه ناسك نبا (لاقو) فيعضتلارابظاب هريغو ثيكسلانا ءاقاا

 ثالثلاهذهريغ يعاب رلا نم لعفوةلعف مالكلا يف( سيل )هتببحأ نم بح اولاق اكبلم
 ةقانلا حر ىف لحفلا ءاموهو يعمو ةاهمو قانعالا ىهو ىلطو ةالط يو تانك

 نبا رداون ( ىفو ) هيامأ ىف بلعت كلذ ركّذ ةءاظعلا هبش وهو حو ةأكح
 اذه لثم ىلع يجب لو لاق يقتو ةاقت كالذكو ةيلطو ةالط لطلا دحاو ىلا رعالا

 عملا اذه يلع 'يجيمل ةيديردلا حرش يف هيولاخ نبا ( لاقو ) نافرحلا ناذه الأ



 الدان 0 50 الو 0 10 اصلا ف (لاو] ركن
 ةنومضي ٠ ءاحصفلا ناف بوترخخا مآ قوفهعص ريغ هم ع مو مهنينبأ نم --

 قب وتمر قنا (لآقو) ةماعلا هحتمت اناو تونلا فذح عم هنوددشي و

 ذك جرسسلا سو رو و ءارلا نو 6 سوسرط ل ةماعلا حيصفلا حرش

 ل ةلك برا يف الو بوما, الك ةنبأ_نم سبل وبال كراع ارلا

 3 أوهو# ر أ عابت 1 قوفمص م نم * د لوق ىف ىف هب د رعم هيدا ةدحاو

 35 أ لع ةيبنلإولا ةيمحعالا ءاعسالا ٠ نع عر ليعامساو مع هلزمع ة ةفرعم

 قودنصو هن لس برحلا كوكعو قورز نويفيكلا يور مه كعل لاقو ةيب رغلا

 0 سانلا ةفوكعي حاحصلا (ىفو )مغلاب الا "ىرصب اذه فرعي الو حتتلاب
 ةرملا اذه ىرهزالا لاق ةميظعلا ةممتجلا لبالا نم ةكوكعبلا بيذهلا (فو)
 ىلعلوكعب هي وبيس (لاقو ) لواعفو ةلولعف 9 رك اوي ةلوايف لع ردات ىاخ
 ُ "ردك وكعب ىف هريغ لاقو رانغلاو تن كوكعلاو لولعف هذنع لل هنال لولعف

 ) سيل ( ةدوديح داحو هروريس راس و رداصملاجر جر خأ هنال هلوأ ه2 هنأ

 ف موف لاقو داو دوتعو نال تبن د لك وهو عاورج نافرحالا لوعف ميمالك ىف

 مالك ىف (سيل) ةرهجلا ىف ديرد نبا هرك ذ عورب وه امنا طخ عورب ةأرملا مسا

 عرقلا رجشل نيطقيو رجشلا نم عونل ديضعي ىوس ليعطي ىلع مسا برعلا

 بحاص هك 1 0 لس 0-0 ليفعل ! و فورعم دلب مم 5

 ئى د 0 نويزدحالا 0 ءالكلا ُْف ) عيبا 3 1 نا هلآق

 ةثالثلا هذه ريغ مالكلا يف يح ارال دب رد نيل (لاق) ويلا .نويدب دوب قلخلا

 تبي سلو ةبيودنوشديع اولا نزولا اذه ىف ناتعونصم ناتلك تءاج دقو لاق



5 510 
 0 ءاح ماع ال ناعفو م ءاوهو ءاروشع اولاق دخاو فرحالا ءال وما

 رئاط وهو طونت او الرقيق نبا( ءاط وهو رشبتلا اولاق ليلق لعفتو

 فرح 'ريغ كّبمو يساوحت لتعملا يف الا لعيف تأي مو هيوبيس (لاق ) ًاضيأ

 اذهو لميف ىلع هب ءاخ# نيعلا 2 لابام#« ةب ور لاق اردان ءاج دحاو

 تريغلعيف تيمو ديس وح نأ يلا موق بهذو ةببتق نبا "(لاق ) ذاشت لتفملا ىف
 لسيف وهامنا لعيف مالكلا يف فرعي ال هنأب جتحاو ليعف وه ءارفلا لاقو هتكرح

 برضل قيئرغ اَولق مالكلا ىف لياق ليلعفو لاق متيضو قفيخو فريص لثه

 يف ( سدل ) رجح ذمزلاو رئاط ررعصلا اولق ليلق لاعفو لاق ءاملا ريط نم
 هموق روز لاقي روزو ديدش بلص روج هنم ءاح يذلاو امغدم الا لعوف مهمالك

 اوك م ل كا اذك مهسيئرو مهديس يأ

 سقيح لحر هنم ءاخ ءاك 0 قف ناّدهُو الْمصُأ لعوف مهمالك يف سيل
 ةرهجا ف ديرد نبا | 0 باص مهيصو ليوط نضيزو مدا 3

 | عونصن باصلا لجرلا وهو ديهض امأو ءانلا حتتب ليعف مهمالك ىف( سل )

 مساف 6 امأو عيبب عاه نم لءفم وهف عيبم امأو حيصنلا مالكلا يف تأ
 ليعف ردن فاشترالا ف( ناحل لاقو) ةرهما ور ”يجعأ

 رتكك انا كب لكبفامأ م ا

 ديسعو رجشلا نم برض امهو في رغو ليثحو رابلا وهو ريش

 ةأجلا ريثكلا رئاخلا ءاملا نيرغو ليرغو كارتملا باحسلا وأ للا ميرظو .

 0 1 ميرس سوط نيفلاب لقو نفل يو هن تت
 ةرهمجا ىف ام اذه مسا طيلعو ةديدح نب نصح بقل ديصعو مميت اني

 ينب ىلاوم نم وهو فالخ الب قوفعص الا ءاقلا حتمي لواعف مب هالك ف ( سي ]
 ىلاثلاو هرداوت يف ىنايحللاو ديز ونأ اعاكح ةغل ىف كلذو فالي قوبرزو ةفي



 كاسل اا اع اأو ع عع ع صرع تي ا صم مجم تما »و م ع صم عع م رات هه رج ام هاف هه ا همس م م مع هم م سس همم ممم مم عم عمم هم ممم هم ممم همم هم مم مع ممم مس سمع هممعم

 .نموع امنا دحاولل ل اءفأ لاثم ىلع مالكا ىف تأ, مل هيوبيس ( لاق الرغم الا
 .كناو ةزمملا مما در ال حاف لع هنم لعج نمو قورزملا لق عجل ةينبأ

 عمج هلصأ عضوم مسا منأ اذكو نادمج امهف دشأو حرمأو ”ىسراف وهف نواو
 .نيعلا ارسسكب لعف» ةعب رالا تاوذ نم مالكلا ىف سبل هبوسس ( لاق ) هب ىف مس

 ىلع ءاج دق ءارثلا لاق ةببتق نبا لاق ىزخمو يعدمو يمر وح حتتلاب ءاج امناو

 ' و ليال ىوامو ٌنيعلا:ىأم ا امي نار دا نان كاد

 تأيإو لاق عبصا اولاق مالكلا يف لبق ل |هفاو هيوبيس ( لاق ) حتتلاب مالكلا

 ىلع تأي لو لاق انصو تأي و لو عبصأو ملبأ اولاق هائسالا ىف للقرالا لعفأ يلع

 مالكلا ىف ل الق نالفاو رجا نم برب داتسنا اوللق داو فردالا اا

 لاا ةلل فصلا ىفو ناار ناسا م ا شو نابحسا الاد هلو ذل

 رمتخلا وهو ناخبنأ نيجعو نانؤمأ موب اولاق نافرحالا نالعفذأ ىلع تأب لو ل اا

 دع ل دوم منما وعغو ءاعبرالا وهو دحاو ا ءاللعفا 0 و لاق

 دحاو فرحالا ءايصنأو ءاقدصأ وح عملا ىفالا تأي م ءالم أ كلذكو ءامكلا

 اولاق رخو |فرحإلا لعفأ لع بأي 3" لاق ءاعن رالا موب وهو هريغ فرعإ الل

 ةفص تأ 0 ءاعسالا ىن ليلق لاعاذو لاق ىلغجلا امضي لاقيو لج ل وعدي وه

 ىلع تأب ملو لاق ناماه ىناراقلا دازو قئادلاو متاخلل قانادو ماتاخو طاباس وحن

 ا ودعا رس دلأ نم ددنلأو دوعلل ججنلأ لاقي نافرحالا لعتذأ

 ىلع تأب مو لاق نيخاخس ءام اولاق دحاو فرحالا ليعامف ىلع تأ لو مال

 ليلقالا ن 5 ىلع أ و لاق داو مدااوعو ب لع ارلاق دحاو فرحالا ليعف

 ارايدايالا ه رعاشلا لاق دحاو ف ةرالا نالعف ىلع تأ ملو لاق ناطلسلا اولاق

 ريسلا اولاق ءابعسالا يف ليلق الا ءال_هف ىلع تأي لو, لاق « ناعبسلاب ”ىجلا

 لع تأ ملو بارتلل باروت اولاق ليلق لاعوفو لاق ءابنملاو ءالوهلاو ءالبخلاو



 هيويبس ( لاقو ) فعاضملا نم الا راقوتو لاعزخ ريغ نالعف مالكلا
 نان اكم انو ءافتجُتو ءامارق الق تاانضلا قود ءاعسالا ىف نيعلا حتت ءالاعف ءاج د

 ءادأث ةمالل اولاق ةفص وهو فرح ىف ء ءالمف ءاجألق ريش لاقؤ'ةينف نبال

 يف نيعلا حتذب ءالمف 'يجي ل حاحصلا( ىفو )'ابحتفب ءادأتو ةزمطا نيكس

 ةمالل ءاثأدلا اولاق دقو ءافتجو ءامرق طقق ءاممالا ىف نافرح ءاج امئاو تانصل

 ءاسفنلا ىف“ ةغل ءاسغن ةذايّر ىلاتقلرْوّضتملا بناتك ("قوأ) ردانوهو كير
 : نوكسلابو 1 ناد هلو و لاو ءانحنسلا ىف ةغل ةئيملا ءاتحسلا

 ءاسفت وحن ثينأتلا ةمالع هرخآو الا ءالمف مالكلا ىف نوكي ال هيوببس( لاق

 يفسيل هيوبدس( لاق) قرعب ذخأت ىجلا ءاضحرلاو ءادعصلا سفنتي وهو ءارشع
 مظعلا وهو ءاشخو ءابوقالا ةدودمم نيعلاب 1 ءاعلا ةمومضم ءالعف م

 ىرهوجلا لاق اونكسف ءاششخو ءابوق قيصالاو مهضعب لاق نذالا فلخ 'ىتأن
 عل ءازملا ىازلا تفرح قلو يباع نقع ءازملاو ء بلا فرو كيما

 © يينأ نم نسل ”العف نال مغدأف نيملا حيت ءالعف وهو ةبرشالا نم برم

 ييلاقلا ) لاق)هيلع لدب ال قاقتشالا نالهجولاب سلو زومهلا نم لاعف وه لاقي

 ىلاقتآ لاق ءاشخالا ريت ءابوقل سيل ديت نب دمملاق دودمملاو روضقملا |

 ىف سيل هيويس (لاق ) ءابوقل ناثريظن اذهف لاق قيقعلا ىف عفدي ليسم ءادو
 ثينأتلا ريغل فلالاو يلعف ىلع ءاج هماعن الو ثينأتلا ريغا فلالاو يلعف م

 نبا «لاق إل ةاهزع لجرو ةالعس ةأرما اولاق اكءاهلا اوقحلاف ةامهب اولاق مهنا

 اهناف ىزيض امأو ةفص ىلعف نوكي ال هريغ وأ شفخالا لاق متاح وبأ ىل لاق ة

 فلالاب الا ىلمف مالكسلا ىف سيلف لاق ءايلا ناكمل داضلا ترسك امناو مضل
 ئرغص ةأعا هذه لوقت ال يربكلاو'ىرصلا م َكَهَدَو ةفاضألاب وأ م

 اذبههو يرغصلا هذه لوقتو كنم رغصأ لوقت ىتح رغصأ لجر اذه لوقت ال



 1 7 2 رج كيمو لرش خدر ه0( لل طع اهات ذك

 7 لاغفا اولق اك لاعفم اولاق كلذكو لوصفأ اولاق ك لوعفم اولاقق ةزمهأ ةلزنَب

 | | د ورغم ريع 30 ةبدتق نبا ( لاق ) قالعملل قولعم كلذو ليا اولاق ا” ليعفمو

 0 «ةرخنملا :روخنم 21317 لاا يرينا نال وأ روي وع اكمل م برشا

 7 ىف سيل ىزيربتلل هبيذهنو تيكسلا نبال حالصالا ( يفو ) .لولعتب هبش اولاقو

 قولعمو روخنمو ا لاقيو رودغمو دورغم الا 3 مدع لوعفم مالكلا

 تاوذ نم لوعفم ىلا, سيل هيوبيس ريغ لاقو ةبيتق نبا لاق قيلاعملا دحاول
 7 الا فوخيو لوقم لسثم صقتلاب ينأت امناؤ ماعلاب واولا تانب نم يهو ةثالثل

 صقتاب ىنأتف ءايلا تاوذ امأو نووصم بوو فوودم كسم اولاق نيفرح

 نويعمو نيعم لجرو طويخمو"طيخم بوثو لويكحمو ليكمرب اؤلاق ماهلاو
 مالكلا ىف تأب مل هيوبيس (يلاق ) ءارفلا نع ىزيربتلا بيذن ىف اذكو

 سودقو حوبس ءاج دق هريغ لاقو ةببتق نبا لاق ةفص الو حما لوعف ىلع
 7 ىف لوقي ناكو حتملاب سودقو حوبس هيوبيس ىكحو*حيرارذلا دحاول حورذو

 . اليلق الا مالكلا ىف ليعف تأب ل هيويبس (لاق) حرحرذ حيرارذلا دحاو
 '001 فل[ موا ةييتقنبأن (:لاق ل يرو كريو ءرفصعلا يحروعو قبرص لولا

 ايلف هنزو نوكحيف ليعف ىلع هلعجي لو ّردلا ىلا بوسنم ”ىردلا نأ عزف
 ءادهدلاو راجرجلا وح فعاضملا الا الالعف مالكلا ىف لعن ال هيوبيس ( لق )

 يف سبل ءارقلا لاق ةببتق نبا لاقو ريساا نم برعض وهو قاحقملاو لاصلصلاو

 ا ةقان لاقي دحاو فرح الا فيعضتلا تاوذ ريغ نم ءافلا عه لالعف مالكلا

 ا" وهو كلذ ةشأ امو لازإإلاو لاقلقلا) فيعضتلا تاوذ 8 ملظ يأ لاعزخاهم

 7 ريغ نم رسكلأب لال هيوبيس ( لاقو) ردصم وهف هتريك اذا مسا حتشلاب

 7 ١ حاحصلا يفو )جايلهو حادرسم ةدصلاولالعمو راطنقو قالمح وح ريدك 1 فعضملا



 -: اهريغو ةينبالا ىف تآ انثئساو طباوضرك ذ زن
 لمفلل الاةينبلاهذهنوكت الو لمف تائصلا ىف الو ءامسالا :ىف سيل هن وبيس لاق

 نشفخالا تعمم ىناتسجسلا متاح وبأ ىل لاق بتاكتلا بدأ ىف ةببتق نبا (.لاق )
 نبا هبشت ةريغص ةبي وود ىهو لئدلا وعو داو فرح لعف ىلع ءاج دق لوقي

 ةغل لعؤو هلل 6 كلام نبا دازو ىلئودلا دوسالا ىبأ ةليبق تيعس اهب و ضرع

 ىفالا فضو لعف مالكسلا ىف سيل هب وبيس ( لاق ) للا سيت وهو لعولا ىف
 هدحاو ريغ يلع ءاج ام وهو يدع موق كلذو عمجا هب فصوب لتعملا نف فرح

 حيصقلا حرش ىفىقوزرملا (لاق) ىوس اناكم ءاج دق هريغ لاقو ةببتق نبا ( لاق )

 هيويس ( لاق ) ريثك ىأ ىور ءامو قرغتم يأ منو لو مق نيك ةيعالووال
 ىللاق متاح وبأ ىل لاقو ةببنق نبا لاق ءاعب رالا موي الا ءالعفا داع

 روصقملا ىف ىسيلدنالا ( لاقو ) ميظعلا دامزلا وهو ءادمرالا ءاج دق ديز نأ

 -( لاق ) ردمب ةيرق ءانصَلأو مأشلاب ق ةيلاعلا ةندم+احزأ برعملا يف ءاج دودمملاو

 ءارلا ةمضل ٠ايلا اومض خهماف عورسب موق اماف لوعفي مالكا ىف سيلو هيؤبيس

 ا لاق ) ءافلآ ةمضا ءايلا اومضف رعي نبا دوئسالا اولاق اك

 لعفم برعلا مالك ىف سيلو هيوبيسم ( لاق ) لعفي برعلا مالك ىف سيل هنأ
 ةليخأ تك ارك مهنكلو راغأو نتنأ :نم اههماف ةريغعودنتنم امافارحشس.الا

 الا نيعلاو مل 1 تدالا ( ناوند, قوت)مكلمأل
 نيذه رز اوارتسك "اا ةوهن ال ءانبلا نم اذنه سلو نارذان انو نتنمو زخنم

 ىلا" لال عَتم ديلي سيلو هي ومس (.لاق ) نيعلا ةرسكل اءابتا نيفرحلا

 لاقف اكلأمو ًانوعمو امركم دربملاو ىئادكلا رك ذو ةيديردلا حرش ىف هيولاخ
 دحاو مسا نوكي ال هيوبيس لاقاامناو عومج ءامسأ 0

 ١ ةرظنف افرح غ وسيعمل

 (ىن - دك 1



 كا تا تاتا تان تش تلا ال كتان تاتا كاد ن1 كك ا ا ا ا احب ا اع اع ا ا اا ا ا ا اك ا ا ااا اا نا ا ا ا ا ل ل ا ع يي يي يي يلا

 ناومفالو لعيف مالكلا ق سيل نيعلا يلع كاردتسالا باتك ىف ىديب ديبزلا يا
 وهو بيينتو نيتمت وحن اما ءاج دقق ليعتت اماف ةفص الو امسا:ءاتلا رسكب ليعئت الو.

 لكنوف | ناثم يلعالو ةوللعف لاثم يلع أ م مالكلا ىف معأ الو حلاق ينكر ذاضمللا قت

 هلو ةلكفالو لوامق .لاثم لعاابشالو نا ىللعالعف مالكلايف مضت :

 ' لمنالو ليعفأ لاثما يلعالعفالو ثينأتلا ءابجالوطومدجاو , فرح ىلع اربظم امسا

 أيش الو اليعفنم الو لعفأ مالكلا يف معن الو ًافيف لاهفا لاثم ىلع ىابرلا يف
 تولعف الون انلعف الولمف 0 نحاس الو" للطف الوز لايف نلاثم ولع ىعابأللاب نم
 ' 0 دودنملاو.روصقملا .باتك ىىلاقلا.(لاقو.):لنمفالو ليعف الو:اتمن لعفا الو

 000 للاقلا ( كاقو.) نابج ءاجئرمن لجر يوش ىتلذنالا:لاق المتن ميمالكب ف دلل

 00 سراف امنبا (لاقو) هفيراصت ىنوتلامو زالو مهمالك ىف ءالعفن دقل ءاللعفاذه نزو.

 لاقيالو نوطا نم + لوعاذ هن أك حيحص ىلرع هيف هدب ىذلا نوواحلا لمجملا ىف

 ةزمملا داكنال لمحل ىف سراف نبا ( لاق ) ل_عاف مهمالك يف سبا هنال نواه
 حأو لجر مس تكلا لكعلا حاحالاو شطعلا حا حاحالاك الياق الا ءاحلا 2

 5 خالو نع الو اع: ةزوه عمتجي الو لاق لاعسلا ةناكح ف

 نم طق ايلا عضوم رقأو ةعاطلا ةقالا 3 مهنكل ليلقف فاقلاو ةزمطا 3

 0 ليخدب الا نافلتاي ال ءارلاو نونلاو لاق .برملا عضوم طقاملاو نبللا
 00 كي ناألا نا اةهقاسأ رف فاقلاو ءاملا امأو لاق ةميمنلا يهو

 هيف ورب لف فاكلاو ءاملا امأو رظن هيفو البلق ءاطع ىطعأ اذا قبته ىدمصالا

 اك اكن ةأرملا الص كما ديبع ىلأ نع "لعن عزاطقلا انثدحو لياخلا نع “تت
 نر دكر داع مرر الا ةقدل اذ1ريعبلا كابن موق لاقو ةدالولا ىف جرفنا اذا

 كمللاو  ديدشلا رطملا كهلاو نج ام كوكه لجروهب رض فيسلاب هكه ىبارعألا

 رثبلا روج



 7 2 لع دولا ةمحتعلأو عجمج ىف يعابرلاب قل تيمأ م مهلا لكمتساو

 .فيطملا ظملاوهو حققحقلا ليقف ىعابرلاب قملأو تيمأ مث حفلا لمعتساو هتتبن مط
 ةمرحلا ةقانلا هو حكحك ليقف يعابرلب قحلأو تيمأ 9-5 ةنمتتلا يذلا

 ”ىثشلا عذعذ ليقف يعابرلاب قلحأو تيمأ من عذلا لمعتساو اهباعل سبحت ال ىتل
 ظيماو هلحلاتج طس اذا فرفر ليقو كا مكافر رئاطلا فر لمعتساو هقرف اذا

 ةعصعصلاو عوض ليئاوع بج تبمأو عم لي تيمأو عشعش ليقو عشبي عش

 ليقو غض تيماو عضعض ليقو عض تيماو اهريغو برخلا ىف موقلا بارطضا
 ةلطط ملا قلخلا ماسنلا مهطملا وهو هاطبط سرف اولاقو طهو هط تبمأو غضغض

 .علمأو عضوم ا علعل ليقو مل تيمأو لمع نم هيف ذخأ امو ىشملا ىف ةعرسلا
 حيصفلا حرش ىف هي وتسرد نبا لاقو هقهق ليقوهق تيمأوهيف يف هكرحاذا هناسل

 آلو لاق لثيمعو دديفخ لشم نكلو لايعف لاثع ىلع مسا برعلا مالك يف سبل
 امهوب رعامل زيلهدو نيجرسلوأ 0 نيلعف ءانب ىلع

 .لاقو لعوف الو لومف الو ليعف برعلا مالك يف سيلةرهجلا ىف ديرد نبا لاقو

 وه امنا ليلعف الو ليلعف برعلا مالك ىف فرعي ال فنصملا بيرغلايف ديبعوبأ
 لاق هيفو امسأ لعفي مالكلا ىف دج داكت ال هي وبيس لاق حاحصلا ىفلاق ليلعف

 .جليلها لثم لليعفا نكلو رسكلاب لليعفا برعلا م الك ىف سيلىنارعالا نبا
 هيفو "ليعف الو لبعف الو ليعف برعلا مالك ىف سبل هيفو لفي رطاو مح

 ىلع ناك ام حالصالا ىف تيكسلا نبا ( لاقو ) يلاعف يجن مل جارسلا نبا لاق

 ديرد نبالاق حتملا هيف تأب مل لوالا روسكم وهف ليعفم وأ ليلعف وأ ليعف لاثم
 لعفب هل عمسا ملو ناجمهنمقتشا ام الا نمرج برعلا مالك يف سيل ةرهجلا ىف

 (.لاقو ) كلذك نوكي نأ هب رحأو برعم هنأ ةغللا لهأ ضمب ركذو فرصتم
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 هأاه وه لجر اولاق ةفص ءاح هنأ م يكحو ب باروت وحن امسا لاعوتف اناموأ

 ش ةأرما نرغلا يف ىنرجلا يكحو ةالعس ةأرماو كا ىثزرعو ىربص ردنو

 جيحصلايف لعيفوناحيتونابمتك نونو فلالاب الا نيعلا لتعملا ىف لعيفو يكبح

 . هتياور ليقو ماللارس كك ناعلطالاو .ةارئا مسا لقيصو سنيب نم ردن امالا

 ناعونصم ىنج نبا لاقوريثعو لدهص هلاثم ليعت'ردنو يعمصالا ه 0ك دقو ةقيعد

 ىف ةنببملا اهنم لاعفا فرصتلا تعنم ليهستلا يف كلام نبا لاق بيلع وحن لاءفو

 طقسو كرابتوةيفانلا لق اهنمو هيلي امو بجعتلاو ءانثئسالا بابو ءادتبالا ساوت
 ملهأو طيبيو يغبني و ءارغالا يف بذكو هللا كترمعو لجر نم كدهو هذي ىف

 عنو احابص عوذخ ىنعب ءاهو ءاهو ةيميقلا لهو طعأو ذخ ىنعم ءاهأو ءاهأو

 لوقت هحيصف فب لعت لاق دجهو بحراو بهو مدقأ ليخلا رجز ىفو معإ قع

 ردي وهو كرات نكتلو عداو الورذاو الوهتعدو الو هترذو لوقت الو هعدو ادرذ

 ىنعم يفهترذو الو هتعدو لوقت ال برعلاةرهججا يف ديرد نبا لاقو عدولاو رذولا

 مل لوقي احيصف ع هنأ ىعمصالا وى ذو هرذو هعدو هتكرل نولوشب اناو هتكرت

 امنا حيصفلا حرش يفهب وتسرد نبا لاقو هدنع كا اذهو كرثأ م يأ ىءرو د

 اب امنع ىنغتساف لقثتسم فرح وهو واو اهلوأ يف نال رذوو عدو لاهتسا لمهأ
 دل مالا وو اباوص زءاجاا ذه نما ادامعأ اما جلامتساوأ لاقيت وعلو هنفالح

 رعشلان الهدايتعاةلقل مالكا ىف هنم نسجأ رعشلا يف وهو هجولا سايقلا قوه

 اع كينأ مث انت قت اولاق ةرهجلا ىف لاق م الكل نم الاؤت_ا نتاع

 ردحنا اذا 0 00 ع 0 وش الا ءانب ل درو لمفلا

 « ثاهنملا 0 7 وشباب ارجل رلالق احم فراك لان ا طالتخا



 5 كسلا

 كلذكو ءاب نم لدب هواو نأ يلع نورثك الاذنا ويح امأو اماوب و ةموايم هموان و

 لقو لصالا ىلع ءاج ةويحو ناويملاو واو ىبح مال نأ قزاملا كرهَذَمَو ةؤيحل

 هلوق امأف ردان وهو ليوت عمسو لعف هنم عمسي لو بو باب
 دنه وبأ ساو الو حاو الو لاواش

 عم كلذ لمعأو لزلزو حسجس لثم رثكو تيتأو تيودط باب رثكو عونصمم
 عن لقو ' ىضئضو ن0 وحن عومسم وهف انيع تناكن اف جاجأ وح ءاف ة ةزمطا

 فلالاف اضوضو أقوق وح انيع واولا محو هيصيص وجي انيع وأ وب ب وح ءاف ءايلا
 ًاضأض لوقتف انلأواولا لدبت 209 هلق نيذه ريغ هنم 'ىجي مو واولا اهلصأ

 شفخالا هلق ةثالشا هذه الا هنم 'يجي لو تبي اهو تبداعو تيحاح امأف
 امم لمهملا امأو نايح وبأ لاق واو نع ةبلقنم ىه ينزاملا لاقو ايلا اهبلصأ :فلالاف
 ءاف لبق داب الاف هضعبل ةاحنلا ضمت: ددقو دعب نأ" نمر ثك اق ةنيكوت نكع

 عنمو جرحدتي وح نينثا ىلا هيعاب ر ءاف لبقوج رختسا وح ةثالث ىلا لعنلا ىنالث
 ذدشو ج رحدتمو جرختسم وه قاقتشالا يف ةبسانمل هكراشي ملام كلذ نم مسالا

 ساقناو وعزا لاقيو وهزناو لحقنا ن نافرح منسالا ثالث ءاف لبق هيف ديز ام

 كم لوقت. لؤالا نآلل ناؤزواالو-قوبنقأو 000 كينافن نارك ةئرفاو

 هئاقلبق هيف ديز ىذلا ىتالثلا نم ذش اهف دروب الف حعلا ناسل نم ىناثلاو لمفلا

 للا متم نافل مزيغو كلام عمان لاقو طولا هيف رع سبل ذا قرح ةنال
 دفعاو أ ءايلقن .ةابويقو: علوؤعالا ىوهو.لب ورش وحش هدورو ذ دقو ليؤعف

 يعسف ىنوح امأف هيلا نكسي ثيح نم اهجرخ فرعي ل يسرافلا لاقو ةقث وهو

 الا فعضملا ريغ لالغفو تالاتحا لدبأف نتوبح لا لقا وأ ةلجحاب
 لاعبفو ماعشقلاو لاطسقاامهضعب دازو ةاحنلا رثك أ هني الو ءارفلا هلت لاعزمللا

 فو ةلعفأو لاعوفو ءاديدلا و حم فعاضم ريغ لالعفو غاليم وح ردصم ريغ
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 .لامفا هنزو ليقو خرفلا دهوك أ لعوفأو الامزا لمزا لعفاو اساربدا سرادا
 .لبقتا لعفتاو بعلزا لعلفاو رداعسا للاعفاو لاعشا لاعفاوأطنبحا النمفاو رعشقاك
 .دهّقأ لبضضاو عمرها لمصفاو مالتسا لأعتفاو رقمسا لعفاو نالك | لأعفاو

 للعنت ىلع ( دي زملا ) جرحد للعفنزو يلع ( درجلا ) ديزمو درجت ( يمابرلا )
 نم ذش دقو سمرخا لاعفاو نأمطاو رعشقا لاعفاو مجرحا للنعفاو لبرست

 ءاتالو لصو ةزمه هلوأ سيلو يسادسلا نز و ريغ ىلع ايسادس ءاج ءانب لعفلا

 ىرهزالا هركذ مجناحج ملوقاوهو

 5 فيلأتلا نم دراوت رك ذ 1س

 ناكن اذ لقتسم سلس وحن امالو ءافو نددوحن انيعو ءاف ىنالثىف نيلصأ لثامت
 تحملو ىبحو هوحوحن نيبقلحو نيل فرح ىف كلذ لقي و الف للطوحن امالو انيع

 وحن لقوأج وحن نيتزمهو هبمو ههي وحن نيءاه ىف زعو علعشو خيو خصو نيعلا

 نم ماللاو ءاقلأ لئامت أجأ باب نم لقأو ْأجأو حرح وحن لقأ نييقلح يفو قلق
 نيب و نددوربب وحن نيعلاو ءاذلا لثاك فقرق باب نم لقأو فقرق وحن يعابرلا

 ظوفحلاو همالو هنيعو هؤواف تلئاهت ام وهو بب باب هنه لقأو سفقو سوإبو

 قق لاب هبهو صصصوقفقو اًدرر ررو اببي وابب ببي بب هنملعقلاو هبب كلذ نم
 نم اهفورح ( ءايلاو ) ”دددو دددو ادد ثم دد اولاقو ههو صص اذكواقق قس

 خا

1 

7 
 د

 "بي باب نم ىهف ءايلا تيدي حص ناف فالتخاب ليقو قافتاب ليق بب باب 000االبج ااجب جر جنا خا وب ب اطاو#

 نع وأ نوي باب نم نوكيف ءاي نع ةيلقنم نيعلاو لصأ ةزمحلا نأ رعاظلاف الاو
 دجوت ال هنأ اومعزف (واولا امأو ) مسوأ نيب بابو موب باب نم نوكيف واو
 16 ددداو نع ةلقم هللا نأ: نرتمحالا نيحتسوي هالابز اقوم تلعأ هلك

 ' نعو حوبالا واو هنيعو ءاب هوأف ام تأب لو ءاي نع ةيلقنم امنا هريغو ىتراقلا
 موبأ موب هنم فرصت امو موبالاو ءابلاب حوب فيحصن وه ليقو هراكنا يسرافلا



 فو نو 2 م لطو لعو لمو لأو لجو بأو بخو بهو

 1 وا لصالا يكبر ن وحلم ( لصالا يثالثلا نم ديزملا ) مجو نعو ظشو سطو

 0-5 ( ءانلا لبق ) قاحلالا :فرح زي وحلا قبلنا يغوأ ةد

 . ىلعو لفر ىنعمب لفرتو سمر ى نع سمرت وحن لعفت وأ أنرب وحن لعطي نزو يلع

 لعممو سب ىنعع سنس لعفسو ملا ربك أ اذا مقلع لعفعو ءاودلا شجر لعن

 ىنعمي ردقلا لبات لعافو لقوح لعوفو رطيب لعيف يلع ( نيعلا لبقو ) بحرم
 لبقو ) حمرط لعشو اهمظع ةمقللا لبهد لعهفو ضرف ىنعب ضنرف لعنفو ابلبت

 لعتفو ايشط ليعفو هصلغ ىنع؟ هصبلغ لبعفو ليلق وهو سنلق لعنف ىلع ( ماللا
 ناعفوهصاغيأ همصلغ مف ىلعو ليك وهو ىسلف ىلعف يلع ( ماللا دعب و ) لبنس
 ٍببلج للعفو قهزأ ىنعب قزهز ل انعفو بلخ يأ سباخ سلعفو ريعبلا نرطق

 لاتمفاو يتناا لما يلع ءاجو ( مجيرحاب قحلم ) يعابرلا دي زمب ( قحلملاو )
 يلع ءاجو ( جرحدتب قحلمو ) لضنومناك "لمنؤفاو أطنخنا الفاو دقق

 ماجد« ليطستو يطع قلضو نسلق لعطو توت تلمكو يل
 لعافتو ربكتو بدأت لعفتو نكسمت لعفمتو لوهرت لعوفتو بروج لعؤفتو

 ( قاحملا ريغو) رعشقاب قملأ ضي اردان وهو( ”للعفاب قدلمو) دعاّتو براضت

 ىسادسو ىسامح وهو لصولا ةزرمه هلوأ ىف ام ( لثاملا ) لثام ريغو يعاب رلل لئامت
 فاو جيدا لعفاو رمحا لعفاو قلطنا لعفناو ردتقا لمتفا ىلعىفنأي ( ىساخلا )

 لائعفا ىلع ىنأب (ىسادسلا ) للعفا ىوأجاو لمتفا حدا نال أطخ امهو ىوأجا
 طولعا لوعفاو بشوشع للوعفاو ماهدا لاعفاو جرختسا لعفتساو ككنحسا
 داز و ريطأو رباطأ لعفتو لعافت انا ناذللا لعفأو لعافاو يقئلسا ىضفاو

 ناذهو نايحوبأ لاق حتوثعا للوعفاو لصنوحا لءنوفاو خييبهأ ليعفأ مهضعب

 لعافأو امهيلا تننثي الف نيعلا باتك نم امهما ليقو هي وبيس امبلفغأ ا



 ًأرقو رأزب, رأز وحن امهيقتحلا حيحصلاكف ( ماللاو نيعلا وأ ) ذخأ, نيع قلح

 دعي دعو وحن نيمعلا روسكم هعراضف ءاي وأ واو هكوافام ( لاثما ) رئزيب ءاجو أرقي
 بهي بهو وحن حتتلا سايقلاف نيتبقلح همالوأ هنيع تناك نا الارسسي رسبو
 نادجولاو ةدجوملا نم دجيو عدب يلع رذي لمحو رعت ةاشلا ترعب و معقب عقود

 5 ؛ هنيعام ( فوج الا ) ةصاخ فرحلا اذه ىف ماع ءاراك داما دع

 يواو وهو اقورفم ناك نا ( فيقللا ) موقي وحن لعفيف واو وأ ريسي وحن لمفيف

 امهعراضش ىوط وحن ماللا ىءاي نيعلا يواو وهوانورقموأ قو وحن ماللا يءايرءاغلا

 لعميف واو وأ ىبري وحن عفيف ءاي همالا» ( صوقتملا ) ىوطيو يف وحن لعفي

 يغطي و يمسي و ىهني وحن ظوذحم ماللا ىتا, نيعلا قلح ىف جتلاو وزغي وحن

 لبو لعيد يلفحيو ىلسإ و يثءإو ىثخو ىجحيو ىثغيو ىلقي دشو ىجميو
 مو وظحب و عي يثعو رطبنو ات ويوسع واو ور ىلق يكحو يبقي راتخلاو

 اهعراضم هنم لامفا تءاجو ) ىأي ينأو ىثدذ ىثخو واسيو زاب ىلفحي

 ايحوانثواربو قبو يغب و اممو ىأب و اذأو اسأو يناو ىتأ ىمو )م خلاو رسسكلاب

 ىأدو اذخو اذخو ىمحو اذحو ىغجو يكحو اشحو ادحو ازح 8 ىأجو الجو

 |طو احطو ابطو الطو يئزو ىعرو ابرو اطرو اثرواردو ارذو اندو اهدو ىحدو

 اهتو اقنو اضمو اخهو امو اسمو اتمو ىأمو احنو اصلو الو اركو ىتكو اهطو ىغطو
 امَعو امو. اظغو ارعو .احعبو انعو.ازعو ابضو اًحصو: ىغصو ىثنو انشنو ىأنو.احو

 تأ ملو اهو ادهو اكشو احشو ىلع اند ب فو ىأذو ادغو اشغو
 نسنج, نم همالو هنيعام ( مصالا ) ءاب : وأ زادوا هاد نق ءنوم كللد نه

 عراضمكلذو اب وجو كل ام كلذ نم ذشو نيعلامضب هنميدعتملا عراضمم دحاو

 ضعت تضضع اولاق حتفلا هيف ذشو تبودشو لعوره عراضم ازاوحو بح.

 رذو ركو رم عراضم كلذو ابوجو م كلذ نم دشو اهرسكب مزاللا عراضمو



 0 0 دا ل 7

 0 رفحو م ورمنو لضفااولقو نيعلا حت دنزلا يروو تاض ولو هنيع

 تمدو تم لتعملا ىفو راما ىف اهمضو ىض املا 36 تديلو نكرو طنقو
 تاغللا بيكرت نم اذهو سايقلا ىلع تامتو مادت اولقو كلذك تدكو تدجو

 هينبت *يطف ىنغك ءاي وأ قشك واو همال امم لعف ىلع ( برعلا ريهامج هتنب امو )

 زومبمو حيحصف ( لعف امأو ) ينذي عفو قطب قش.نؤو قي نيل حضي لتفإل#
 .بهذف ةبافل ناك نا ( حيحصلا ) مصأو صوقنمو فيفلو فوجأو لاشو
 10 ع مضي هعراضم ناز تسلا
 .هعراضم نيعحتف نيعلا قلح ىف - اك هءوضوأ هتاضوف 001 هماعأ

 هرخلأ هترخفف ىنرخافو هرعشأ هترعشف ىنرعاش عمسو ةبلاغل نكي مل اذا هلاحك

 دشو اهمضب ديز ىأ ةياورو داضلاو ءاخخاو نيعلا حتفب هّوضوأ هتاضوف ينأضاوو

 00 رع قرمكلا

 ةبلافملا ىف هلاح ىلع قبب هناف رسكلا هيف بجو عراضملا نكي ملام اذهو مضلا الا
 ناك ناو ةمرإ 4و 21 ادا هتدعوف ىندعاوو هريسأ هنرسسف 220

 عامسلا مدع دنع عجري هيلاو حمافلا هعراضم سايقف مال وأ نيع ىتاح ةبلاغم ريغا

 وأ رسكلا وأ مضلاوأ حتتلا قات لسا روس ان اذه

 ركلاوأ | هس يل خندإ وح مضلا مز برو عامسلا نم الا اهتالث وأ امم ناتفل

 لعفي ىلع ىنأيف امهيقاح ريغ وأ ثالثاب ءاجوأ حتفلاو مفلا وأ عجرب وح
 ,ىتح فقوتي ليقف قسفي وحلا دحاولا ىف نانوكي دقو لتقك لعفي وأ برضِك

 .نارمالازوجي روغضع نبا لاقو هجولاوه ىنج نبا لاقو رسكي ءارفلا لاقو عمسي

 مل ناو عامسلا عم فقو عمس نا راتخم ىذلاو نايحوبأ لاق اعمسي ملوأ امس

 كلبي كلهو طنقي طنقو نكرب نكر دش دقو لعفيو لعفي زا> لكشاف عمس
 اذ ضان هاو رأي ةروأ لك حيحصلاك ( ءافلا زومهملا ) عر عراضملا نبع حتتب



 3 ان قلل راجل وك الف لعلب 'قلسأ وبس اومك لف طاط رق هب: قل
 7 وح ىللعف ايب رج هب قملأ ىطحلج وحن ىللعف بالج هب قحلأ رابنخ وح لالمف
 وحن للعف ججنفع هب قألأ سقتبع وح للنعف ىلزوخو ىلزيخ هب قحلأ يجحح
 ”دولع هب قحلأ دب رعوح للعف مدقتدق هنزو ىف فالخىلعكنوز هب قملأ سبدع

 ليللعف ( لصالا ىساخلا دي زملا نمو) يعابرلا دي زمب تقلل لوصالا ةيئالثهذبف
 ىرثعبةوحم ىلاعف ةرب رعشق هب قحلأ ليبعزخ وحن ليلعف ليبطرعقخأ سيمطاعوح
 قوةدنحو توبكلعو جود سيخ هب قللأ طوفرضع وحب لوالعف يرتنةش هب قحلأ
 ىساخلا دب رع تقحلأ لوصالا ةيعابر هذبف نونلا ةلاصأ ريدقت ىلع

 هيأ لامفالا ةنبأ < ذ

 لعفو لعفو لعفو للف ىلع ( درجملا ) ديزمو درحجم ىنالثلا ىعابرو ىنالث لعفلا

 ا واولا وهمام افئويه مللوق نم ذشامالا نيعلا ىءايدرب ١ (نف نأ لول ا

 7١ تببحو رشن تررشو بلت تبل الا انعاضم الو اهلبقام ةمضل ءا نم لدب هيف
 ٠) .ةعاط يف لوخدلا كر ومن نيدضنب الا ايدعتم الو ةمامد مدت تمدو تفنخو
 7 ( كلام نبا لاق ) لصوو غلب يأ نعلا ملط دق ارشب ناو كعسو ىأ ىنامركلا

 7 برعلا ضعب لوقىف الا هعراضم نيعمومضم ريغالو ادي ز تنصوحت ليوح وأ
 000 تو مادن تمدهريغ هاكحو ةب راقمالىتلا تسيلو هب وبيس هاكح داكتت

 7 امأو ) لعفي ىتأي امنا لمف عراضمو مدن تممدو بلت تييلو داجت تدجو تاغ
 ١ قمو عراضم ىف ابوجو اهرسكب ءاجو نيعلا حتمب لعفي هعراضم سايقف ( لعف

 ا | حفلا عم ازاوج اهرسكب دمعوو خملا 000 عرو وثروو ىنو وقفوو قنوو

 )0 نهووعروو علوو لهو وهلوو رحوو رغوو سيو سنو معلو باسح عراضم ف

 ١ ءارلا ريكي دنزلا يزوو م هغل ماللا رسكب تالض اولقو بصوو غلوو قب وو

 1 راك ردو ل وغلا هل تضرعو طنقو لضف عراضم اذكوىربولضن امهعراضو
 ا 1

3 



 0 قلاش .( ل دل
 لبقو قئارذخ لاالمتو ةغل يرثعبق ىلإهفو ىرثعبق الق ةنص ىلع فو سوبطرق
 قينجنم ليللعفو ةقئامرز و ةيمور اهنظأ يعمصالا لاق سقادردو ىسراف هلصأ
 ارح نزكيز نأ نكم 1 |نقوأ لوط هش ما واعف اةئنم الا فك ورج قدما مدقتو

 ليقةنالبعرق ةناللعفو سيطانغم لليلهفو لاطصرق لالعفو طوفر ضمك لوطرع نم
 ةراهجرط ةلاللعفو ةراهجرط ةلاللعفو اهيلا تغتلي الف نيعلا باتك نم الا مهسنإو

 ًاضقان ناك اب رع ناكو حص ناف ليلالعف نزو ىلع سيطانغم عاطقلا نبا لقنو
 ضقني الف اذاش نوكي وأةدحاو ةايز الا هحفاي ال يساخلا موقت

 | قحلا امم لثمو نزولا يف اهب قحلا ءامسالا نم ةلمج ىف لوقلا يح

 ةعبارو نيعو لودج ةثلاثو مميضو زهوج ثم ةيناثيةدايزب قلل رفعج وحن لاعف
 فيعضتلاب الا ءيجي لو لاخد هب قحأ نئرب وحن للعفو ددهم فيعضتلابو نشعر

 لرب دنع مادو دز هب ل حربز نوح لامف ملح رخآلا ىف . داير

 "بدخ هب ا كاف خللا امف عورخو ريثع هب فلا مجرد وح للعف ةدياَ يملا

 لوصالا ةيناأن هذبف ططوعو ددوسو ددنع هب قمأ عشرجوح هتببأ نم دنع للوف

 وحن لللعفو رب ربحو لقتقعو لثوثع هب قلأ قدزرف وحن للعف ىعاب رلب تقملأ

 بدراولومرأ هب قاأ بعطرق وحن للعف حيحصلا ىلع شروخم هب قحلأ سلببق
 يمعابرلا ديرزملا نمو ) يساخلاب تقلا لوصالا ةيثالث نق نوردإو

 لومف ل مهب قحلأر يعول لولعذ تا نقلل مد للوعف ( لصالا

 و ةولعف طولذع هب 3 ا لواعف هك 6-5 سوب رو وح ْ

 ىلع تويكنعوحن توالعفةوناق اهنزو كللذ لعج نم لوق ىلع هب قمل ةودحُش

 ليلحا هب قيل ليطرب وحن ليلعف توب رخن هب قمل اهنزو كلذ لج نم لوق
 صمالدورساود هب قرأ بداخجح وح للاعف ,ةينبلي هب قلل ةنجلس ين هيل

 ساطرق وحن لالعف ءابلعو خ خاواجو لاب رجو بايلج هب قحلأ حادرس وحن لالعف 18
- 
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 ومد م سام سم ع م ع مم ع عم م مع حس عم هام مع م م م ع ماع ماعم ماس مص امس م م مام هام م ع م مع م هم همس هع مج همم م مع ل ممم م مس مام هايس م ماج هم سس هس هس هع ع عم هع همس هل هعمل

 ١ 0 لالئعفو ءابداخج اليلق امسا ءاللاعفو ليأفك اليلق امسا ليلأعفو ةلاحأ

 ٌ 0 ةيلصأ نميملا ىدحال عج نم لوق ىف حام رطةفصو طالجش اما لالغفو

 ١ ىرتنفشو يرظنمح ىللنعفو راالج لالعذو لوصالا ىسامح وه ليقو ريصنعت

 8 أ لمن ىلاعفو ىلصْفش ىلامفو ىرثعبقك لوصالا ىسامح يلاعف ىرتنفش لبقو

 ' لاقو ىساخلا نم وه هي وبس لاقو قينجنع ليلعنفو يرثك يلعفو يطرق ىلاعقو
  فلالا نوكت نأ نكمب ليقو شابنرخ لالنعفو ليعننمهنزو ينالثوه ديرد نب
 ' اعابشا واولا نوكبت نأ نكمي ليقو لوفنرق لوأضفو شابنرخ نالنعفو اعابشا
 ١ شوبنح لولعفو ركديه لاعيفو طيدتق ليلتفو سيب درد ليلفمفو بملجم لاعتمو
 ” ثالثوأ ) هاجشيفلالعيفو فوقرقع لوعلعفو طالجنس لالعنفو جذولاف لاوعافو

 /' ةدئاز نونلا نأ مدقتو ءاسانرب. الئيلق ءالالعفو نارئوبع ناللوعف ىلع ( دئاوز
 7 ةدئاز ءاطاليقو نارينزع ناللتمفو ءايداخجاليلق ءاللاعفو ىئالثاا دي زم نم نوكيق
 : اهب يس مث سادكم زفعو 'لدتخحكر نرخ ةيثت ام .لبقو نازرتغ ناللضو

 "7 ليقو نابرقع ناللعفو ناصقنرع ناللنعفو نارثيبع نالليعفو نارثيبع نالليعفو
 |. فقولا يئرخ لضولا ئرجأو نققولا يف ددشت 6 هدشق فقيفختلا ءابلا لمضأ
 ا درجلا دب ّزمو درحم ( ىساخلا ) ىساخلا دي زم نم وه ليقو ةنيلتطصا ةنيلعفاو

 " للعفو لمعذق ةفصو لبعزخ امسا للعفو لدرعت“ ةفصو لجرف_س اعما للعف ىلع

 | 1 لة جاف شرعا طقم ةنططأولق قاقفو لخعفوج ةقسصوب كدطفو اهنا
 | طعس للعفو لطرقع للعفو تظعرق للعفو انا نوكف رك ذلا ةدشو ةديظفلا
 ١ ةيساخخ ةءاكتلان ال ذعنيح نونلا ماغدا زوج الو ةدرغز لاءفو دنبسك للعفو لبق
 | (ديزلا) ولم هك فيلو ىبم انا جارسلا نب هت عادنع ل !المفو ةلعنب سبايف

 ا | للعفو سيمطلع ةفصو بيلدنع امسا ليللعف ىلع ىأف ةدحاو ةدايزالا هقحلبال

  اليلق ةفص لوالعفو طوفرضع طقف امسا لوالعفو ليمعذق ةذصو ليبعزخ امسا

 وبس مس قيد 0000
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 هنأ مدقتو ىدنح ليق ىلاعفو يذب ره طقف امسا يلاعفو ىزمهق طقف اعسا للعفو
 امأف ةيفحاس ةيلعفو ةغل ءاملا حتقو ماللا ناكساب ةافحلس يللعفو العنف نز و ىلع

 دقو ةينلعف اذه ىلعهنز وف هقلح اذا هفحس لاقي سأرلا قواحم ىأ ةينفحس لجر

 قياس لبق ةويدبعق ةيامزال ةلهاو طقفامنما. .ةرايتقو ةلخ قي

 اضر ةغل ىلع افلا ءايلا تيلقف ةيفحلس هلصا ليقو يديبزلا هتبثاو ةافحلس ةالعفو

 لوصأ اهلك هفورح ليقف لجرم امأف نعبخ نلعفو مدخلص [مفو يضر .ىف

 ماللا ليقو للعف هنزوو يعابرلأ دي زم نم نوكيف ةدئاز ماللا ليقو ىبامح وهف
 هنزوو جرم نه ناثدئاز ءاهلاو ماللا ليقو للعم هنز و وجره نم ناتدئاز ميملاو

 ةفص لياعفو لي ودنق ليولعف ىلع ( اوشح هيف ناتءمتجم ناتدابز وا ) للعمه

 قوقدتح ةنصو نيوجنم مسا نولضو لع اس ءابببقو صيس رس ١

 ءاتاب ةري رعشق ليلعفو امسا نوكتش ةلقب يه هريغ .لاقو هيوييس هرك ذاذك
 جراهشف للافعفو جرافشف للافعفو دروامز لواعفو اهريغ ال جيجهمسو

 توفرذح توالمف ىلع ( ارخ ا وأ ) ىنالثلا نم يلعبيف هنزو ليقو ىعفهبخ لاعهبفو
 ةفصو فاابرقع اممسا نالل.ذو ناعشعش ةفصو نارفعز امسا اليلق ناللعفو

 :كلبفو انت طقم انما ءالطمفو نار دعب ةنصو نايدتحاعتا نالت 1
 ةانحلس ةالعفو ةانفلخ ةالعفو اسمرط طقف ةفص ءالعفو ءاصفرق اليملا اما

 ءاللعفو ءاكطصم ءاللعفو ءارطةم ءالعفو رصقلابو دملابو نيسلا حتفب لاقيو

 نالاعفو ناصقرعناللعفو ىتالثلا دب زم نم نوكيف ءالعنف اهنزو نأ مدهتو ءاب دنه

 ريثكشلل نلالاو هب فصودقو اهنا ىركوبح ىلاوعف ىلع (ناتقرتؤم وأ) ناصقرع

 روعتيخامسا لولعيفوهفرصت مل مأ برعلا هتفرسدأ رظني و ثدنأتال ليقو قاحلالل ال

 ةللاعنفو ةجايقلز ةلليعفو سي رتنع ةفصو سلطنف امسا ليلعنفو زومضيع ةفصو '

 هنونلا لج نم لوق ىف قينارغ ةفصو ليدانق امسا طقف ًاممج ليلاعفو ةجلافنز



 00 ا ل ا

 اا للا ذو ضقارت ةتصو ل ارب'انحا للاعق ( لوألا ماللا ادور علا موهز
 ]| امتنا ا رقيبع لليعفو عديم س طقف ةّمص لليعفو بشارق ةفصو جرابح

 - ليلق مسالا ىف ليقللاعفو ليلق وهو لقنرق امسا للنعفو نزوشع ةفصو كود لو

 للا لحج) انتساب مل ىديزلا لو ' د1 زيقكا هعمل قو دل

 | ليقف حدنحد اماف للنعف مالكلا ىف سياىديبزلا لاقو ( نتنرع للئمفو ةفشلا
 7 سدعةفصو حلفشامسا للعفو ةطفن سع للنعفو حد حد نيّتروص نم بكر موه

  ةفصو قدشبش امسا لفعفو ذ مز ىف ةفل ذرمز للعفو ررعص اليلق امس للعقو

 أ ةفصو ليطرب امسا ليلعف ىلع ( ةريخالا ماللا لبقو ) ةبديعج ةلايعقو قاشفش
 ( باثلا وهو ىنالثلا ديزم نم هنأ مدقتو قينرغ اليلق ةمص ليق ليلعفو شي رح

 لسا لواتفو ةمضو السا "نوكي اننع 00 هنا:ىديبزلا لاقو لاجرلا نم

 | 7 اليت رافاعلا ل اطفوةسزلطلع ذو نود لولو فتزلطيرقةقحؤ و تاع
 ظ 1 ادلا رطملل روهنك طقف ة ةفص لق ولفي 8-3 ىلا ةفصو سوب رق امسا لولءؤو

 مسا نوكي اذه ىلعف ةروهنك اهدحاو لابجلاك باحشلا نم عطق يدبب زلا لاقو
 ”ىجب لو لالضو ساطرق يف ةغل ساطرق عسا لالعفو كلم مسسا روهلكة فص ال
 ْش لع وه ليقو عابشا فلالا ليقف لطسقاا امأف لاعزخ اهب ةقا موق الا هنم

 ' ١ جابله ةفصو قالمح امما لالعفو توبكنالا ماعشقو دادغب مبضعب دازو لالعف

 ابقسق طقف فص لبق لاعفو فش ره ةفصو دب ىعاعسا للعفو للهبس طققف فص للعفو
 لفنت تك لظفوال اصفصالا هنم 'ىه ملو لاعفوايما نوكيقءانغلا دوعل ةبطنمع ءاجو

 ظ العفو جقر 7 لنلعفو طاقاح يف ةغا طاقا> لالعفو ددخمص للعفو رمح للعفو



 ل 1 را

 ةفصو ا لاف لع مرح ديب زعو ترحل ( نا را ا

 ءاجو ناتدئاز بباس ىف ءاههلاو مجش يف ميلا ليقو ال اذكه بابسو مي

 عشرح ةفصو 0 آبل للعفو لمرخ ةفصو جربز ايش للعفو ةبرهش ءاهلاب

 رطبس ة ةكصو لعقص اع لعفو ةدئاز ءاطا ليقو عرجه ةفصو مهر امس

 نردجويسا نييفوكلاو شفخالل اقافو للعفو هان نمل افالخ دو ثعبخ لعفو

 ةبرحط للعفو مفرخو ربغز للعفو ددنعو ططوعو ددوس دوجوا عشرج ةفصو

 لامفو جنهدو نترعب للعفو نترعب للعفو زم رحب للف تبني الو امهانن نمل افالخ
 للاعف ىلعاللمف نوبرصبلا عرفو كالذ ىمعازل افالخ لدنجب لاعفو طاجعب للعفو
 نوكي ال ءاغلا لبقف ةدحاو ةدايز هيف ام ( دن زملا ) ليلعف ىلع ىسرافلاو ءارفلاو

 ثعبنخ |مسا لعنف ىلع (نيعلا لبقو) جرحدمو ج رحدم لومذمو لعاف مسا يف الا
 لبقو فرضنخ للعتفو لدعنج لاعنفو ليهنك اليلق امسا لاعتفو رخفنق ةفصو
 ىديبزلا هتبئاف لدعنج اماف لبهكللعنفو داضلابو ءاظلاب لاقيو لللعف هنزو
 رهاظلاو ةلج رفسك ىه ليفق ةب رهش زوجع امأو للعنف نادقفل تافصلا ىف ايساخ

 لالمف هنزوو لصالا ىسامخ وه ليقو ريغ ال علدنه علعنف ( ىلعو ) ةللعف اهنأ
 ركديع امأو ءاقلا هيف ترركت ىتالثلا دي نم نم.هنأ ىل رهظي و سمدود قلعوفز

 0 اس لو جوفسيخك روكديع نم روصقم وه ليقو للعيف هنأ رهاظلاف| |

 'ئىَد يد رح يسم ةربك اولقو ةفص الا 'يجي لو ليق رخمش لعفو/|

 نأ نسما وأ وو سوف لاضو ربع ريشا لا ءاج دقو دكلع وحب ةفصأ|

 ربنص امأق- ةغل لع للعفو لللعف هنزوو لوصأ اهلكه فورحو شرمنه هلصأ| |!

 لملعفو قبعب زلءاعفو مهضعب هافنويعابرلا ديزم ىف عاطقلا نباو ىديبزلا هتببأف
 للعفو ةدزمز ةلعفو لعلعف ىلع وهف ةريخالا فاقلا حتمي وه ليلخلا لاقو مق

 صلدو قلز هلصافينالثلا دي زم نم هنأ ىل رهظي و صلمدو قامز ةفصو عقم مسا ||



 1 0-05 ب ا يس طا :
 | 1 اذاهنس نم اناس لاعترفو قديح قملعفو تك الم لوقت ت

 نالعوفو نارميض نالعيفو سوفليف لوفءيفو ةتس هلوصأو لافنعف هنزو ليقو

 ' نالدين نالعتفو ناملط نالعافو نالدبن نالعتفو ناسليط نالعيفو ناصوض

 نالعفو نورجا نولءافو ناللعف هنزو ليقو نالدتن نالعتفو نالدان نالعافو

 7 نازفوح نالعوفو ناحق نالعفو ْناَتمِص ةفصو نافزع اما نالعفو ناموح
  نولعيفو رمطكر فعل عمج وه ىلقو نيرفع نيلعفو نافوك نالعفو ناد نالعفو

 " ةينالعنفو ءاوالح ءالاعفو نابنبق نالنعفو بلكت نم نايتاكن التمفو نوبزيح
  نامرح نالعفو نوطاسر نولاءفو ءابراك ءال_عافو ةيناهحنع ةينالعنفو ةيناربنق

 " "ىلا امسا ىلاعفو ءالصوح اليلق امسا ءالعوفو ةنايل> ةنالعفو ةنالج ةنالعفو

 ٠ ءالوعافو تاييهشا طقف اردصم لاليعفا ىلع 4 دئاوز عب رأ وأ ١ يرارذ ةفصو
 " ءاخويشم ةفصوءارويعم امس 0 طقف نابذبذك نالماعفو ءاروشاع طقف امسا

 ' ءاليكوءا ضيم مهضعب دازو هريغ ' يجب مولبق ٠ ءاليخدءاليعفو ىواعب رأ يوالعفأو

 .ٍ - تامفاني 00 1 وشك 0 1 هيكل 2 ا نولافأو

 ىنشم 0 نا 6 ا 3 00 نيلامنمو يضف لامتو ابان

 . قوقدنح لولعافو يف وقدنح للواعنفو يثوقدنح لواعتفو اناردرب اياعلعفو هب ىعم

 . نيناماس نينالعفو ءاثيكم ءاليعفو ىلوالعفو اهرسك و اكو ىوالعف اممزو ليقو

 . هلزوليقو نورسنق نولعنفو نايك نان درفملاو هب ىمس مح نو نأ: زوو

 | تلدبأ ءالوعفمهنزو ليقو 000 ءالواعتو ءاروصيق ءالوعيفو ءارامز -الاعفو نولمف

 أ ”الياضو.الوافابنزولبقوءاضيضبف :اليغفو ءاسوشوخ هالوعزتوماللا هلل الف
 ظفح و ( دئاوز سمح وأ ) هب هب ىمس ًاعمج نوكي نأ لمتحيو نيراوح نيلاعفو

 ظ ا العبر ءايليفمفو ريغ ال لاذلا ديدشنب نابذب ذك نالعلف ىلع ءاج ام الاهنم



 لال مسا: ليلاضو هريغ طي الو نيخلحس لصاضو نا
 0010 ءاج دق هنأ الا عجلا ةينبا نم وهو رب واوع

 هركت + ةزانفاو توالعق هنو ليقو تتوكتم تالطفو عامه قو مسا

 تويغاطظ  هلصأ توغاط تولعافو.ت:ربتج :تيلمتفو ءاهلاب .ةايكنع مالعتفو اطلب

 ةفوذحلاواولا نم اضوع ءاتلا اولعج لوعاف ليقو يغفط نمبولقم توعلف هنزو لبقو
 ءاهيلع ءالسفو ءانركءالتوفو ءاكيتع ءاله ذو ءاسخ تاو نيرتتخ نول ١

 ءالغم ءالعفو ءاكمز ءالعفو ءانب هب تبثي الف ةرو رض هتدم ليقو ءادنلج ءالنعفو

 ةفص ءالمفو راقاط ةنصو :ءائالث اليلق اذا ءالانفو ءادته ءالستفو ليملخ مال

 امهلعجو نيمسا هيوبيسامبلعج ءاثيرقوءاسيجعةديس نبا لاق اليلق امساو ءاربثك
 ىهتنا لبالا نم ريظعلا هريغ دنعو ةماظلا هي وبيس دنع ءاسجعف نيتعص هريغ

 ىلوعوفو ىلوعيف منذو ليقو ىضيضيف:كييلعفو وطوضوفو ىذوضيف ٍيولعفو

 بالايلح لاملمفو دوبايد لوعايفو .ءايركز ءايلعفو ةيئانث نوكتو لييعبفو

 ىنازيسللاةافو نوقزيز لوعميفو ىلصغص لققعفو ىلصفص لقعفو طارطرس لاءاعفو

 طيطسنق لياعتفو قوقدنح لواعتفو لولعيف هنزو نأ رعز ذا ىتج نبال. افالخو
 ريغصتاا باب ىف هيوبيس رك ذو ليلعتف هنزو لبقف ليلشتخ امأق قيقمتخ ليلعنفو

 ءامامفو ءايلاب قيقفيخ لل عيفو راس لاعنفو لل للعف ىلع ةيعابر ةملكلاو.لصأ هنون نأ
 ءالميفو امدو :لعاف هنزوو تاس نم بكى وه ليقو امديتاس امليعافو ءاعشارق

 ليعفءفو روقتتس لوعنعفو ءاللعفو ءالاعف امهنز و ىلبقو ءاسكيذ ءالعيفو ءاسكيد

 تيرم سم امدو لعيفعفو ليسا نم عيلمف هنزو لوقو باس نم .ليبسلس مسا

 ليعلعفو قي.ةمح ليعلم و زوعتيش لوعتيفو ىلللهف هنزو ىلبقو رب رقوص ليلعوفو

 قنادوش لناع وفو قين دوش ل تعوق قينذوش ل.دعوفو روب ربح لوعلعفو طيلطلس

 عمج ىف سايقلاب ًامججاو:تينزابنس اليلق :طقف. ةفنص 'تيلاعفو_قونذينسش لوضيفو | ش
 (ىن  رهرلا- ؟ )



 كأول م ع مع ع همم هم هه هم همم م ممم ع هم م هس ع همم همم ع هممم هممم هم مم هم مم مم همم م عم ممم مم عمم ل جم عع عع عم ممم ممم هس همكم همم عم عع عع ع عمم معمم عمم عمم ععسسل 7

 7 اردصم ىليفو ماقاله لاعفهو دهوكم لعوفمو نسحلا ةءارقىف امءاكتم لاهتفمو

 ٠ لو ليق ىلوداب يلوعافو ىلصاش ىلعافو قاب ٍيلعافو ىزيغا يبيعفو ىريجه طقف

 ىلعقمو يروطنق ىلوعنفو ىلوعيف يه عاطقلا نبا طخ و يلويه ىلوعفو هريغ "يجي
 لو ىدقرم يلعتمو مسالاب فصولا نم ليقف ىدقرم لجر اهافابسا, وعم

 ىروكم يلعقمو ةغل ىروكم يلءقءو ىر كم طقق ةفص يللعفمو هفصالا ”يجحي

 ىلع4 ناتعمتح ناتنث وأ 9 يراقش امسا ىلاءفو ىلئعف هنزو ليقو ىريبم ىلعتيو

 راطخأ .اولق ايمئاماعسا نكي نأ جلا اناا طق ةفص ليق نالعفأ

 31 ناجمأ ةغم نام ا وب ناحمل ا ةفضو نانحسإاللق امس نائف أوز قارا

 "لان ةلايفاو ناخنمأ اعف وي ناوحسا ةيصورتنل صقار امل نا

 ليفطتاو لعن | نسبلق او سيلقنا ليلك لاقو سيلقنا ليغفن او نسلق ليتنا وريخ

 ءامب رآ ءالامف او ءاعب رأ ءالمفأو ضونبا نسواعافو نسلمفأ.ةنزو ليقو سيلا ليلغفأو

 ءاقدصأ وح ءالعفأ ىلع مدجلل سكي نأ الا تادرتلا ىف ءالهرع مالو لق
 نالمّي و ءاعب رأ ءالفاوءاعبرأ ءالعفاوءاعب زأ ءالمفأو ءادمرأو ءالفجأ ءاجو ىهتتا

 ءالاعتتو ءايضكرتءالعتوا ناجم نالعتتو نامجرت نالغفتو فر ”ىلعتني وا نامذأ

 ليقو ءاجرقن ءالعمنو نافتت نالعفتو تومرت اليلق امسا تولعتتو ءاج رت

 ناقرم نالعفمو توالعف هنز و يمرجلا لاقو توب رم تواعفنو ءاللنف هنزو
 هلل ف كو نالخسم نالئقموانامركم نال#تز ءازعرمالافقمو,ءازغرم !ءالعتمو

 نمو ةدئاز ملا لج نم لوق ىف نيوتق» نيلعمهو ناجربم نالعغمو ناللعف

 عج وه ليقو دئاوز ثالث همال دعب ديز ام نوكيف نيولعف هنزوف ةيلصأ اهاءج
 ةغا امهمذ ميلا رسكو نونجنم لوعفنمو قينجنم ليعقنمو بسنلا ءاي فذح يلع

 جايب و لالعوفو ءالعافو ءاب زاخ ءالعافو ءاب زاخ ءالعافو امهنز و يففالخللا ىنايو

 مايتاخ لايعافو نورزاك نولعافو ءاقوبد ءالوعفو ءاروشع ءالوعفو ءايب وأ ءالعوفو



 .ىرغنش ىلعتفو يردنس ىلعنفو اسمنخ العنفو ىلز وخ ىلعوفو ىلزيخ ىلعيف ىلع

 ةواعفو وأظنح ولعنفو ىرظن يلعفو ىسفيح لعيفو يدبل ىلعفو بدنه يلعنفو
 الو لبق ٍلفجأ يلعفأ يلع( ما اللاو نيعلاو ءافلأ وأ) ةواعف هنزو ليقو ةودحق

 .يبمفاو يلجيا امسا يلعفأو امجريغ معي الو لاق لجوأ مهضعب دازو هريغ ظنح

 .يلعفمو يلعفم ىلعو ليق ةياكح هنأ يلع روهجلاو اقرطأ العفأو ليق ةخا يلج
 ىسلقم يلعفمو ىبدنم ىلعقهو لصأ امهيف ميلا نأ حيحصلاو يكطصمو ٌيكطصم'

 وأ ) قربتسا لعفتسا يلع ءافلا لبق ةعمتجم « دئاوز ثالث وأ ( ىسلقم لعفمو

 ( ماللالبق وأ ) بذب ذكل لمفو حرحرذ لعل فو بذب ذك لعاعف ( نيعلا لبق
 سيارك ط قف امساليباعفو داوصع عمجدي واصعسايقلاب امساووارق ةفصري واعف

 لانعفو حاهرط لامءفو دادنرف امسا لالنعفو ليلاهب ةفصو بيانظ امسأ لبلاعفو
 وأ ) سيبسعق ليليعفو ةقولازح ةلولاعفو ةبب ارش ةليلأعفو ةخا مانهج لانعفو مانهج

 ةفصو نالعف هنزو ليقو نايلص امسا نايلعفو ناوفنع ناولءف ىلع ( ماللا دعب

 ةفصو ءايربك امسا ءايلعفو ايحرم اليلق امما ءايلعفو ريغال ايحرب ايالعفو نايظنع
 ءامءالمفاو ان الوخ“ ايالمفأو انا ع ايالعفو انوتعر «دالق انما اتوا خفو ءاَسد

 انيلعفو نامعشق ناماعقو نامعشق ناكعقو ناورمن ناواعفو ناورمن ناولعفو

 الو لبق ليعافأوامهريغ ظفح الواي رجاو ىريجها لييعفا ىلع (ةقرتمهوأ ) انيغرص

 ف هنأ 000 ىكحو بيلاسأ ليطابأ وحب ريسكت عمجالا نوكي
 بيساعي امسا ليعافيو عملا نم لوقنم لبج مسا نيتناسأو 0 صولا

 لاعقتو ءانرب لاعفيو لوا ه.وبديس دنع هنزوو روعتسي لوعتمي و ريضاخي ةفصو

 ةفلابملل ءاطاو ردصملاب فصولا نف هوو ةماقلت لجر اماف لام طقف امسا

 هنزو يناريسلا لاقو نأوبم لعوفمو ريباخت ليعافنو فيفا طقف امسا ليعافتو
 محلطم لعاتمو لعمشم لعمفمو بيساكم ةفصو ليدانم اما ليعاغمو لاعفم



 ةوسناق افا دعزا نغأ ةداتتقو ةةوساوسلا ةوااققاو ةينادرخبو قاع ةفدضو ا

 ىلع ) نيعلاو ءاغلا وأ ( ةابوبق ةالوعفو ةعلعش ةعلعفو ةيسنلق ةمزال ءاطاو ةيلئعفو

 عراذلخأ ءاطيابا دوتم فنكل ءاجوت لاطيأ ةمص لامحأ ةمرسكح الا قزوكم الو اهسا لاف

 . قالخأ درب درفملل ةفص ءاجو موسو اهيلعىبلا معنلل ةيواعرأ اولاقو ردان وهو رفظلل
 ةفصو ليلك | امسا ليعفاو فاكسا ةفصو راصعا اهسا لاعفاو عبملاب فصو

 , لومذاو عورسأ لوعفأو دوامأ ةفصو بواسأ مسا لوعفأو ليجأ ليعفأو تيلصا

 لاو :بورا*ةفضو تافزا» اسال يفاو نامذأ_لامفأو كومزا-ةفصو“ نودرإ امتسا

 لفأو دنرفا لئمفاوجنذسا لنعفاو هموق ةربكا ةلعفأو ندرأ امسأ لمفأو بدرأ

 عابتا ءايلا ةمض ليقو عورسي لوعفي و مومحي ةفصو روعي امسا لوعفيو لكما

 مْ ءارلا فيفخن لصالا ليقو ريم لعفي و نبطقي طقف امسا ليعغيو ءارلا ةمضل

 هتايثا جيحصلاو ةفص لاعفت تبثي ال ليقو جارفت ةفصو لاثع مسا لاءفتوددش

 اولق ردصم ريغ هئيحم حيحصلاو فاوطتك ًاردصم الا «ىجي ل ليق لاعفتو

 ريعرب امسا ليعفتو بيعرب .طقف اعسا ليعقتو ليللا نم ءاوهم ىضمو ءاتنت لجر

 الصأ مهضعب هلعجو ءانلا مهضعب رسكو ةيعرت ءاطلا اهمزلتو ةلعفتو ديعرت ةفصو ةغل

 الو رووا هلضأا تنواغفا ةرورست اًماف عمون دام اههإ وستة عل ةيعول ةلك

 لاعقن و تورخ لوعقنو نوث وت اليلق امسا-لومتتو.ةلومدت هدعب و .ةلوهتت"تلقلا لبق

 ةناجرمو ناجرم لاعتمو داسفم ةغصو راقنم امما لاءغهو لالعف هنزو ليقوجارفن

 لوعتمو بورضم ةفص لوعتمو جرم نم نالعف نورثكالا لاقو نحر نم طقف

 ليعذمو نيكس ةفصو ليدنم امسا ليعذمو لولعذ ليقو لوم غه ليقف دورغماماف قولعم

 لمه مو زوكم لعفمو هريغ“ىجحي مللبق زوكم لعفمو زعرم لعفمو زعرم لمذمو ليردن»

 نم دنع ًايشطمو لغم ءىشطم ليعقمو جيلعم لهعتمو قلذحم للعتمو 00

 ( ماللاو نيعلا وأ ) ماقله لاعفهوجمرطم لمعفمو حمرطم لمعذمو أيشط تبث



 رع اال يي

 كن همس م هه هل م ل ل هه هع م هع ل ممم هم م مم همم هم ممم ممم همم م ممم همهم ممم م ل م مس هوص هم لا هن اممم يمص همس هم مع م ل همم عد هم عم ممم هعمل لم ميسم

 لاعفو ايئانث نوكيف لعأوف هنزو ليقو للأوك لاعوفو باظنع لاعنفو نافصو مأ
 طقق امسا لاعفو ناسح ةعصو فاطخ امسا لاعفو مالع ةفصو جارد اليلق 2

 تبثأو حوبس طقف ةفص لوعفو مسالا فصولا نم ليقف ةبانذ لجر اماف ءاذق

 ةفضولوجع امسالوعفو حوبس ةعصو دوغسامسا لوعفوامسانوكيف ا-ورذ هيف مهضعل

 مهضعب لاق اذكه قيرم اليلق ةفص ليعفو ريكس ةغصو خييطب امما ليعفو طورس
 ليعفو سبايلا نذالا لخاد وه ىذال خخرمو رفصعلل قي م ليعف يلعو رخا لاقو
 دج نم .لدب أ .لعتف ةنزو ءاوملا لاقو لأجق لح لاشفو ليم ةفضو ىلا |

 لنعيفو ةنحبر ةلعيفو داع نم 2 اهمزو ليقو ةءانع كانقم ةزمه نيددشملا

 ليعئتفو 'يرد ليعفو لياعف هنزو ليقو قيلمع ليعثو طوع لوعشو ةغل جنلين

 هلزو ليةو موَقلز لوعافو ةغا روبنط لوعنفو دوةنع لوعنفو ”لثوك لعوفو ليجتز
 ةلوعنفو قنروخ لاعوفو ريظنش ليعنفو ةوأدنس ةلاعنفو حمذوف لنعوفو مولعف

 امسا يلنعف يلع ( ماللا وأ ) ةروجنع ةلوعنفو بعطرق باب نم وه ليقو ةرودنح

 ءاجو امسا الا ءىجي ال ليقو ىصنلب فورصم ريغ ءاجو ىطنب> ةفصو ىنرق
 ىدتاج طقف امسا ٍلنعفو ةانماخو ىصناب ٍلنعفو ةانقع باع اولاق ءاحلاب ةَغعض

 ٍلنعفو افورصم ىدنلج يلعنفو ةابناج ا ءاطاياعاسو ليق اديك زل وو

 ىلاجع .طقف ريدكت عج ةغصو ىرابج امسا نفر يس | يليعفو يبنعص
 امسا يلعفو يرافذ 3 يراحصلا 1 ىلا, ةقصو ىرا>ص امسا ىلامقو

 اليلق امسا يلءفو ئضرعاليلق امسا يلو ىضيج اليلق امسا ىلهفو ىركة فصو يكمز
 ىلوعفو ىروشع ىلوعفو ىطونس ىو عفو ىلوعق ىلوعذو ىرغج ىل-ةو ىردح طقف

 همصو نسارف امسا نااعفو سالخ سلاعفو لاوهف هنزو ليقو ىلودع

 ًالنمفو يطنبح فلأ نم لدب هيف ةزمهلا ليقو أطنبح ًالنعفو مثادد ملاعفو نشاعر

 امسا ةيلاعفو مرابض ملاعفو ىسيف-ح لبيعفو ًاسيفح ًاليعفو أطنبح النعفو أطنبح
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 ىف ةغل نيقرز نيلعفو نيبهو نيلعذو موسرج مواعفو هماسرض همالعفو طرق معفو

 نولعفو نوب رعزولعفو نوجرف نولعفو نوجرع نولعفو نوبرع نولعفو نيقرز
 نيلءفو نطرق نلعقو نطرق ناعفو نوشق ”ناعفو نيحرس يف ةغل نوجرس
 ” 01/1 دانا ءالدقو رعت كيلا اهضأ كالا ةنركو ةحيلوص تيلمفو :قاكللعب
 لعافأ ىلعف ءافلا امهميي تقرف ( ناقرتفم وأ ) ليبهو لياعفو ىوعد اعابشا فالا

 ىدب دلاو تانيفلا يف هريس نبا :هك ذه ني اوأااق لي اخأوئابأ ةمضاودراجكأ اهنا

 امج نوكيو تبن ةينافأو م دلاجأ لعاذأ ىلعو ءاممالا ىف روهصع نبا هعبتو
 لقتل وجنب لمت وقفل جدنا لعنفاو جدنرأ لعتفأو لضافأ ةفصو لكافأ اهعا
 ةأرما مسا رباحي لعافيو عباني لعافيو أنرب لعفيو انريو أضوي لعفي وةغلجدنرب
 زمارن لعافتو مسالاب فصولا نم ليقف لماعي لامجاماو عمارب مسالا عمج ىف نيكو

 لعافتو ريثك ردصملا فوهو طّونت طقف اهسا لعفتو للاعف 5 هاعف هنزو ليقو
 |مسا عمجا ىف رثك و توافق لعافتو ظبهم لعفتو رشدت لعفتو رشدت لعفتو عراضت
 لعافنو تواقت لعافتو توافت لعافتو ةبلحت عمج بلاحت سايقلاب ةفصو بضانت

 نوكي الو لعافمو للعف هنزو ليقو شروخ لعوفنو سجر عمج سجارب نيالا
 نر عانوا سمو طوس كام ]بدوا نما دمت ةعطإ اكان ع

 مركمو براضمو رطيبمورهوجم لوعف. ءامسا معتفلاب و لعاف ءامسأ لعافمو لعتفمو

 لاعافو فوراج ةفصو سواط امسا لوعاف ىلع ( نيعاا وأ ) لبنسمو ردتقمو
 امسا لاعوفو موشيغ ةفصو موصيق اسا لوعيفو زيماخ ليعافو طاباس اليلق امسا
 لاعيفو ةلصو> ةلعوفو ةريطود ةليعوفو باروت الياق امسا لاعوفو راموط >5
 ةطبلبق ةليعيفو هيلامحا دحأ يف سايد طقف امسا لاعيفو قاديغ ةفصو ماثيخا س
 نامسا امهارظنيف رادطو داقنع مهضعب رك ذو ساعنق ةنصالا 'يجي مل لبق 0 و



 طوبذع ةغصو سودك اين لوجو مهبص ةفصو تدتلح امسا ليلءعفو قينرع

 ليمعفو سامره لامعفو سومعج لومعفو دديفخ ةفصو لايفخ امسأ لليعفو

 دك كلم كنوز ليقو ةغل كنوز لنعفو كنوز لنعفو بنهت لنعفو ريمطق

 لئاعفو ججنفع طقفةفص للنعفو لولعف هنزوليقو حونرذ لونعفو قوئرغلونعفو

 ىف سايقلاب ةنص 'ىجي دقو رباثع لياعفو سائرق لانعفو سنارق لناعفو سنارق

 لوفمفو فوقرق لوذعفو فوقرق لوفعفو ربارعةفصو ربارغامسا لياعفو مب رط ع مج
 سابك طقفامسا لايعفو ناينعلايعفو سانرق لانعفو عب أيا. لياعفو كوبنب و لوبقب

 خاولج ةفصو .لاورس امسا لاوعفو داوصع اليلق امسا لاوعفو ناوحج لاوعفو
 امسا للاعفو ليلبجلا :ليلطفو طئاط> ةفصو .ضيارج امماليلق لئاعفو ةراعز هلاعفو
 لالمش ةفصو بابلج اهسا لالمفو طاطرق اليلق اما لالعفو بباعر ةفصو ددارق

 |مسا ءاللعفو ءارمح ةفصو ءافلح امسا ءالعف ىلع ( ماللا دعب و ) خيبه ةمص ليعفو

 جلا ىف ريثك وهو ءارشع ةفصو ءاضحر اهسا ءالعفو ءايلع امسا ءالمفو ءابوق

 0 ل نابل الفوت البلت ايعنأ وصار طف ا

 ناحرسم طقفاسا نالعفو ن اصمت ةفصو نامئع اهسا نالعفو ناركس ةغصو نادعس
 هبالعفو مسالا فصولا ليبق نم وه ليقف نايلع لجر امأف عملا ىف ريثكو هو

 امسا نالعفو نارطق امسا نالعفو ناوطق ةفصو ناورك اهما نالعفو هياحرد
 ىلع مسا مالكلا يف سيل هي وبيس لاقو ناطلس اليلق امسا نالعفو ناعبس الياق

 اليلق اما ىنلعفو نيتمضب نابرقب رمعنب ىسع أرقو يهتتا.ناطاسالا نالعف
 توباخ ةنصو توبغر امسا تولعفو يترذك ىتلعفو ةغل ىنض رع ىنلعفو ىنضرع

 امسسا نيلعفو ةايهض ةالعفو توكلس تولعفو تي رفع تيلعفو توبلخ تواعفو

 سودبع سولعفو ريغال ةّو ربح ةولعفو ةينبلب ةمزالءاهلاو امسا ةينلعفو نيلسغ اليلق

 وهزتق وهلعفو ىلزعف هنزو ليقو ىونره ىولعفو ايلتب اياعفو سافرع سالعفو



 000 ل ل لجاو نلت لمعنأو لقا طق منص لمغا لع ءانلا ليغ

 ش اورك ذو بلجنيلا لعمنيو قلطنمو قلطنم لتنمو لعفنمو ًانريمو "ىنريم لعفيمو.
 طب اوس امسا لعاوف ىلع ( نيعلا لبقو ) سنج مساناك ناو لعفلانم لوقت هنأ

 ملايغ هفصو ملايغ اعمسا لعايفو رساود ةقصو قعاوص اعسا لعاوفو رساوكةفصو

 - وه ليقو ردانك ةفصو ةرصانخ. امسا لعاتفو سيانع ةعصو بدانج امسا لعاتفو

 لعاعفو كزئوز لقتعفو دفيفح طقق ةفص لعيعفو لثوثع ةفص لعءوعفو للاعف

 امسا لملعفو قرارز يضتقي سايقلاف قرز عمج اذا تاغصلا يف دعبي الو ملالس

 ليماءفو.ريغ ال بذيرّدك لدلمفو حمح .ص ةفصو رب ربح امسأ لعلعفو حرحرذ

 لعونفو ربينق لعينفو مءايع لعايفو نيخاخس ماعط ةفص ليعاصفو بذبذك
 هنزو للبقو علمه لعفو لعاش لعاشو للعوف هنزو ليقو سمدود لعفوفو رطونق
 ربنعلءافو ىليحلعيفو رغقيف لعفيفو قامزو عقم لعشو صلامد لعاشو للعف

 0 لن ويتترا ىف نيتك ايلا ءاقل ال يكل ليقو زريصب لهفو حتشو
 ٌرقبق ”لذعفو دلاكع للاعف ىلع ( ماللا لبقو ) دك الع لعالفو لمعف هنزو ليقو

 امن سات ج1 عفو | صقتم .كممقو لصفتم لقمفو نقبق :ليفو تق لوف
 ننطق للعفو نئطت للعفو لعاوف هنزو ليقو مداود لفاعفو رّرعص للعفو دإقح

 لوادج اهسا لواعفو لي ومسلي وعفو ليورس لي وعفو نلعفو نلعف امهمزو ليقو

 ةفصو صوصاب امسا لولمذو للاعف هنزو ليقو عوارس لواعفو رواشح ةفصو

 للوعفو ننوبح للوعفو ديدعر ليلعفو لواهب ةفصو رورحط امسا لولعفو كوكلح
 مضب سّورك لّوعفو قلوزح ةفص ءاج ليقو ناليلق نامسا امهو لبق ةفل ننوبح
 لوثع ةفصو دوسع امسالوعفو دولع لوعفوسوركو دوطع طقف ةفصلّوعفو واولا
 صيصمم اهسا ليلءفو رفعج دح ىلع ددشف فيفختلا هلصأ ليقو بيشق ليعفو

 لينعفو قينرغ لينءفو قينرغ لينعفو قيقمح ليلعفو قورغلثوعفو كيكمص ةذصو



 00 ها

 ظمعج لمصفو بنعق لئمفوطنلب طتقاعسا لئعفو دئرف لنمفو قئرض لئقو لاضف
 جلهس للعفو ج.ممس لبعفو ةقماس ةلمعفو ةطمرت ةلمعفو ةطمرنةامعفو صملد لمعفو

 .نيج اعسا لعف ىلع ”ىجي امغدم نيلثم 5 ما ءاج امو ) ةقلدح ةلاعفو

 دقن طقايساةلمقو .ةنغن طف اننا فو جذح ةططو بذيل زمور بوش لانو

 امما للعفو لاخدةفصو بب رش امسا لاعف ىلع( اكوكفمو) ةجنرد ةلعفو لياق امهو
 قسم“ لفعفوددعق ةفصو ددنع امما للعفو ةافردافز طقف ةمص للعفو ددهم طقف

 ءاهلاب الا ةفص ”ىجي ملو قلع ىلمف ىلع ( ماللا دعب و ) حفرف لفعفو ك1 لفعفو
 ىزعم امما ىلعفو يركس ةفصو يوضر امسا ( ثننأتلا فاابو ) ةاكر ةايلح ةقا
 يصيك لجر امأف اهريغب عاطقلا نبا هركّذو ةاهزع لجر ءاهلاب الا ةفص ءىجي مو

 ريع ئزااطك ل مف وهب ليقف ب فصو 0 ليقو ةفصوه ليقف انونم باعت هلقتف

 .فورعملاب سيلوةدحاو ةامهماولاةو ثدنأتلل هفلأو ىلبح ةفصو يحب امسأ ىلعفو ناونم

 ريغو ةفورصم ةديدحلا ىسوم امأق للعفب هوهبش انونم ايند ىنارعالا نبا ىورو

 هلق ىميخ ىلعفو يهدأ طقف امسا ىلعفو ىزمج ةفصو ىرقد امما ىلعفو ةفورصم

 .ىديب زلا لاقو ىلعف نزوىللع ءايلا 92 ىَنيْخ 52 ديبعونأ لاقو عاطقلا نبا

 ةولعفو ةوذنخ ةولعفو ةوصنع امسا ةولعفو ةوقرع ةولعذو يلعف مالكلا يف سيل

 كف ان هول كاوا ةنمعو "ب رينج سا ةلضوانهاذالا وم ال ال

 ' ناعفو نسر طقفامسأ نلعفو نشعر طقف ةفص ناعف ىلعو ةلعنف اممزو ليقو ةتبنس

 مهتس ةفصو رودصع نبا رك ذ اذك قرزو ةميلج اهسا 0 اهنا اليلق
 ىلع لدبع للعفو 2 0 اي ةئد عفو مطرس هريس ةفصو - امسا عفو

 ةؤلعفو ”قرط 'ىلعفو ةسباخ 0 سنفد ساعفو لع اذه ضعب يف فالخ

 ةيدتقاو نيعلا هّيفأ تر كلك امو ةزفلف' اهئزوف 'نونلا 'تمدق' نذل نمي رك
 ( ناعمتجم ناتدايز هقحلب امو ) ةكركس ةهاعف ىلع ءاج دئازااوه ىناثلانأ قاقتشالا

 عمم ميس ساينس أ هع سعال
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 ا لبأذ لجر ةفص ءاجو لبق لمأش طنق امسا لعأف ىلعو مزيح مدقأ ثيدحلا ىف
 ١ - قدام سنع طقف ةفص لعنفو لطتن لعثفو ةغل ياو لعافو زيضق ىأ

 ةديبعوبأ هلقتف ةأثك ةيحلامأو ةففبدنج طقفامسا لعنفو للعف هنزو لجترف لجر
 لصنع لعنفو ربنق طقف امسا لعتفو ةيلصأ نونلا ليقو تافصلا ىف ”ىديب زا هتبثأو

 ةرفنك ةلعنفو ”يِطنح لعنفو صنع ةفصو رطنق طقف اعسا لعنفو سدنح لعنفو

 لعلف يلعو للعف هنزو ليقو قلهز لعبفو مب .- لجر لعبف ىلعو ةوصنع ةلعتفو
 لانو تفل 0 ا عاطقلا نبا هلق فخلط برض

 نوكي نأ زوجيو نتف ةيزغقو دنس ل فور حس لمغو لتق قوم
 امسال مذ امعدم نيلثم دحأب ( اديزم ءاجو ) ةاجح ةلعسفو صلامد نم افوذحم

 لعفو ةزاح ةفصو صم امسا لمفو مند ةقصو بنق امسا لمفو لمز ةفصو مس

 رو دارخو مضاوم حطنو رذب و رثعو َِس مالعالا ىف لعفو ِج : ليلق وهو امسا

 0 مدس تاو 3 ناضل هيلو هبقلوأ لجر كلا 00

 3 كرت نم 'ىش ةيبرعلا ىف سبل هنال ىلرعب سل هنأ املا لن

 ( ماللا لبقو) لوب لآ نم لي ايعف هنزو ليقو ليا لعفو ليأ 0

 2 بارغامسا لاعفو كانض ةفصو ماصع اهسا لاعفو نابج ةفصو لازغامسا لاعف ىلع
 دورذو ع طقفاعسالوعفو روش> ةفصولودد> اعمال وعذو عاجش ةفصو

 ' لياقوهو ىلا امسا لوعفو قودص ةّفصو 0 امسا لوعفو لورج لوعفو ريغ ال

 1 ميرط ةفصو ريثع امسا ليمؤو سولفلاك امج وأ سولجلاك اردصم نوكي نأ الا

 7  ليعفو ناعونصم امم ىنج نبا لاقو ريثعو ديبض ليعفو بيلع طقق اعمسا ليعفو

 00 ةليقو أطخ أن ءايلا رسكب ليمذ تابئاو ديهش ةفصو ريعب امسا ليعفو فيرغ
 0 لعتف هنزو ليقو كانض ىف ةغل كأذذ لأعفو لأعت طققف اعسا لأعفو ةيئوردق اولاق

 7 هنزو لبقو سنرب ل.فو دن ىع ةفصو حيرت امسا 00 ل
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 تمول نش عناب لجرو ةلمعيةقانو لمعي لمج امأق قماي طقف امسا لعفي ىلعو اهسأ١

 نطبدمحيو فسوبو فسوب و ركشيو ديزي وحن نم مهضع داز ام امأو مسالا
 رك ذ هنأ الا يمجعأ وأ لعف نم لوقنم هنال ءانب لصأ هب تبثي الف باك نه

 ايمجعأ هنظأو مهضعب لاق هريغ مالو سجرب : لوقت لوما عم | ةريثي ةلعنب نزو

 ةدايزلا ىلع لدب نونلاو ءانلا بقاعتو للعف جرفن ليقو 0 سجرب لمفنو
 عابتا ممملا ةكرح كشر طخ لعفمو عنقم ةفصو بلح اهسا ل |هنم ىلعو:

 ربنم امسا لمفمو لخنم طقف امسا لمفمو نيبجولا هب وبيسزاجأ دقو حتتلا لصالاو.

 2211 لجر ةّمصلا يف ليلق دجسم مسالا يف ريثك لعفمو نعطم ةفصو.

 عهضم هتببأو ةعرزمءاطا همزلتو لعفمو مركم صلال رع مسالا ىف ليلق“

 وه لبقو اهريغ تأ ١ لو كلبمو رسيمو ربقمو كلأمو نوعمو مركم وحن ءاه ريغ
 رعشلاىفالا ظنحبإ ذا ه ةدوزربط 0-0 انو درغم ىفاريسلا لاقو ءاتلا هيف ال عج

 ءايلاةفيضخ يلعفهنزوو ةيلصأريملا ليقف مساف قئوم اماف م 0 طقف ةفص لعقم ىلعو

 لاقو لصالا ضفرو تنفك ةددش.» ءايلاو يلف حفلا وبا لاقو اصوقنم راصو.

 يلع لدت ةغل ةرشع ا قاوملا ىفو لعف» هنزو ةدئاز مهمل ا و ءارقلا»

 الصأ كلذ مهوب ام دروام لعجو مهضعب هافتف ءانلا ليقءاهلا ةداو اأف ميلا ةلاصأ
 لعمدو عتمم لعفهو عرجه لعم»و ربزه لعند ىلع 'ىجي لاق مهضعإ 50

 رجا لعافوب راض ةفصو براغ امسا مراحيض اقو) مايه مص

 هي ودسرك ذو بزوهةفصو جسوعامسا لعوفو ىبجعأ الباك نامبضعب عنو ل لباكو

 جود لعوفو لحلا نم ناك ةفص ناك اذا عضوم 5 0 تاًوصلا ىف الموح

 ميلا دام 'يجب و فريص ةْفصو ميعامسا لعيفو ةغل ةنزور ءاتلاب اطو رخا

 لعيفو ةأرعا مسا لقيصالا حيحصلا يف 'ىجي ملو ديس وح طقف التعم لعيفو

 لعيفو سفيح طقفةفص لعيفو ةغلةرزبب هلعيفو رزيي و جلين لعيفو لدينو ةبزيخ.
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 | 'لفعفا ىلع ءاقلا لبق ةدجاو:هقحلت دق هيف 4 ديزملاو:) ًاضيأ ليلخلا ىلا ىزعو

 | الع نيملا دءو محم لطف ىلع امل هادا لفعتيو ملأ ل انعفأو لزازا
 - لفاضو بقابق لفاعفو حدنح د لفنعفو مكتمك ل فنعفو 0 جشم تف اي
 1 خيم ليتمفو لازاز لافعفو راجرج ح لافعف ىلع ماللالقو ةوساوس ةلفاعفو عزاعز

 - لفعفورثت ىف اددشم ععس ناكن ا لكلك ل فعفو روقرق لوفءفو ريجرج ليفعفو
 ١ نالذعف ىلع 0 ناين هقحاب كيو يرقرق لب لع 0 5 9

 هم.26م- نا |. 6

 5 0 كيضلايغ ىلالثلا نم م«ديزملا] م 5 نالليف ىلع نوكيف ةثالث هةدلب

 . لمرأ ةفصو عبصأو لكفأ اعسأ لمفأ نزو يلع ءانلا لبق ةدحاو ةدايز هقحلت ام

 ” ىلع ادج زب مق ةغصلا ىف لعفأ امأف اهسا الأ انبي ملو عبصأ لعفأو دمتأ لعفاو

 1 و عبصأ امسأ لعفاو جيمأ نبل ديز وبأ يكح .دابثا حيحصلاو هتابثا ىف فالخ

 |... لفاو نس تأ لو هحتتأو قشاو:: ندع نبب و اذه الا لعفا ىل عت

 ' ذبعأ ةفصو بلك أ ًامسا ارب كم لعفأو عبصأو ةغل ةلمغأ هلعفاو هيف فالخ يلع

 . هدوجوحيحصلاو عشاومو لايعرا امالعا .؟ ذي كيد رمل ىالمفأ منع تت

 | ادق دل دافأو أ هل ةلعأو عيا ىف ةنا عيصأو لا هل 1 توش اهف

 ف عبصأ افا ةلوعف ليقو لعأف ةلعفا هنز و ليقو ةقرلا تلعفأ ةنعلا ةلعفا ىلعو

 ١ ًامسا ليلق وهو لعفت  ىلعو نايدر ناذهو عبصأ لفأو عبصا لعفاو ه هاوس تأي

 ا "لجو لفتت ليلق وهو مسا 1 ةبلحي ة هفصوا وه بر : ىأ يردأ امو لفتت وحن
 5 ىلعو ءات ريغب جرغت ةفص ىكحو ةبلح وي ةفصالا 'ىبجي .اتلا تلخدأ اذاف

 ل ” لعفتو لفنت طقف امسا لعفتو ةفص ةبلحو مسا بضنتو لمت لعمتو لفتت

 | لفت :” امسا لعفتو اهعريغ ظنحي الو ةبلحبو ةلفتتو لفتت لعفتو ةيعرتو ةبلح ءاتلابو

 0 لعجو بترت ىعأو ةبلح ةفصو ءاملا حتمي وه خرب ىأ ىردأ امو



 اهسكاشم»

 نسما د هان هم م هم م هم م م م م مم مع م نب ل صصص بمص يب همام ههه هم م هم همم همسمم

 ىلعفو ىطنطح لنعفو قوقد ىلوعفو للعفو لعوعف و ليقو ىجوجش

 لوعافو ليلاي ليعافو نانج لاءفو دادج لاعفو نينع ليعفو زازب لاعفو ىمد

 لتفيو فوفأي لوعفيو زيك زك ليعيفو نينيس ليعيفو هيزاز ليعافو سوساج
 لاهتمو ضوضعت لوعفتو فاذج لاعفتو رع ليغفتو دادرن لاعفتو جخباي
 لعنفاو قرت ىلعنأو نولعف هنزو لبقو 2 لَوفأَو ليلكلا ليعفاو دادقم

 "لعافو باسأ لاعفأو دادنس لاءنفو دادنس لاءتفو ددنلا ةفصو جخبلأ اس

 7 جوجأماما زبه نميف جوجأي لوعفي و ديدنص ليعنفو 3 ليمعفو ”لقاق

 واولا نملدبأو جام نملولعف وأ جيم نم لعانف زمهي ل نمو جا نم لوعنم زه

 قردة >ىلعوفو ىدي در ىيعف ىلع تاقرتئم ثالثلاو زمهلا كرت أم ماو انلأ !

 لونمفأو جيجنلي ليعنفيو جوجنلب لوعنفيو نينافأ ليعافأو ىلقاق ىلعافو
 ءاجوجش ءالوعف ىلع ( ثالثلا نم ناتداي ز عمتجمو آل جيجنلأ ليعنفأو جوجنلأ

 نابديد نالعيفو نوبديد نولعيفو ناثالث نالامؤو لاعلعفو لاعوعف هنزو ليقو

 لبيقو ليلعتف هنزو ليقو نينجنم ليعفنمو لوللعف هنزو ليقو نونجنم لوعفنمو
 ءاليعفو ءاصاصق ءالاعفو ءاثالث ءالاعفو ءارورح ءالوعفو ءاشح ءاليعفو ليالعف

 لبقو ناكوكع نالوعف ىلع 4 مدرالاو )ف ءابرأ ءالعفاو ءالوقاق ءالوعافو ءاطيطم
 ءالوعافو ءاصيصخ ءاليعفو ءاروراض ءالوعافو ءايطيطم ءايليعفو ناعاعف هنزو

 (.درجملا ) دن مو درجم نافرحلا هيف رركت ام ( ىتاثلا ) ءاليلحا ءاليعفاو ءالوقاق

 هذهنزو نأ نبي رصبلا دنع روهشملاولبلب لفعفو مع لتلو بربر لقعف ىلع

 لعف هوحو بربر نرو نأ هباحصأو هي وبس ىلا يرلعو للعفو لاعفو للعف

 هعات نمو ليلخلا ىلا يزعو لوالا ستخ' نماقرح طشولا لدبأ بير هلصاق 0١

 جاجزلاو برطق لوقوهو الوأ هانمدق 5 لذعف هنزو نأ نييفوكلاو نيب رصبلا نم
 هنيعو هاواذ ترركت عفعف هنزو ةعامجو ءارفلا لاقو هيلوق دحأ يف ناسك نباو



 ' 0 لمف ىلعو ددتتملا نم اقف نوكي نأ شفخ :الاءاكحام لمتحاف ديدشلا هيوبيس
 1 اتسم عاةبب وذ .لث د ,نسنح مسا مرو لئدو لعولا نم ةغل لعوو مثدو ل اند دو

 ٠ لمفلا نم نينلوقنم امهلمجي نأ مهضعب مار دقو تسالا مترو ةنانك نم ةليبق
 " نييوحنلا نم موق ءادع دقف مئرو لد ١ نونفلا ىلأ نب رصن (حوتقلا وبأ لق )

 7 لف امأف ىهتا ةرشع نيققحلا دنع يه اماو ىتالثلا نازوال رشع يداح امسق

 ا نم ( ديزملا ) ةتءارق لوأتف ءابلا مضو ءاحلا رسكب كبحلا تاذ أرق نمو دوقنف

 ا” اوال نق هق زك :امو .دحاو ةفرح ةييفار كب المعجل وألا
 7 ”كملمفم ىلع ءاغلا لبق ( ةدحاولاف ) عب دا يحلل وا كاك قا ءاسل ا

 7 لف وزرأ لعفأو طرطأ لعفأو ةيئث ةلعفتو ةثحم ةلدفمو قدم لعفمو بدم لعفمو

 ا (نيعلاٍقو) لاعفو للعفامهمزو لبقو ججأي ل اف : وججأي لعفيو ةعأ ةلعفأو زرأ

 َ | لعيفو نسوس لعوفو خذوذ لعوفو مساس لعافو ومآ لغافو با لع نع

 1 ةفصو تانن مسا ليلج ليف ( ماللا لبقو ) سام نم ه ًاقتشم لمعف هنزو لبقو

 أ ١ صوص لوعفو لالج ةفصو صاصق ًامسا لاعفو دادملاعفو ساسأ لامفو لج

 ا ( ىلعماللا دعب و) بيررغ لاثم وهو ةب رجو ةب رش ةلعفو مك 'لعفو رورس لوعفو

 ١" ناتعيتجم ناثثاو لعفو لعف امهنزو ليقو ىوع ىلعفو ىّوع ىعفو يجحض ىلعف

 أ ءاششخ العفو ءاشخ لامفو لاعفو لامفامهنزو ليقو ءاع العفو ءاّوع ءالمف ىلع
 | نملعنعف هنزو ليقو كزنوز لعنوفو ملعف هنزو ليقو كوكع لّومفو ءاقيق ءالعفو .

 ناك مطغلا نم ناك ناو طغلا نم ناك نا طءاطغ لماعفو طيمطغ ليمعفو كاز

 ظ /'سواعفو نامز العفو نالح نالعقو ناكك ايفو طك اخ لبي اعفاو اعلاعق

 ا لوفعفو ناينع لايعفو ناينع لايعفو " لاوعفو ناودع لاوعفو سوب رق

 ٍ اةولمنو تبرب تيلعفو ةيخوخي_ث ةيلولعفو ةيبع ةياعفو ةيبع ةيلعفو ر ودرد

 - للوعفو يزازخ زح يلاءفو ينانذ للاءفو صيطملا ىبيعف ىلع ) ناقرتفمو ( تويح



 يم ا

 فرش

 (فاشترألا ف نايخ وأ لاقو ) ةلثمأ ة ةرْكْعَو لاما امو لام لأ ةقالا لل ١

 فعضم ريغو فعضم دكرجلا ديزمو درج ىنالثلا ىسامحو يعابرو يفالث مسالا
 نيبوحنلارثك أو همالوهنيع وأ همالو هئواف وأ هنيعو هذواف تدححتا ام (فعضملا)

 نحو ايئانث هيمسي نممهنمو ىنالثلا قاطم ىدلخدي لب ركذلاب عونلا اذه درغيال
 بخوحةفصو دعدو ظحوربب وحن لعف يلع اما جي وهف رك ذلاب هدارفا انرتخا
 0 بدوحت امسا لمق ىلعو بخ وح ةفصو ةمعو بط وحن ًامسا لعف ىلعو

 سا لمف ىلعو مغ وحن ةفصو نددو مص وحن مسا لعف ىلعو و

 لعف ىلعو ددق وح ةفصو لاع وح ًامسا لمف ىلعو ققع وح ةفصو ززخ وحب
 طخ الو دردءؤك ةفلعألا ظن هلو لتفأ لغو اشو ةعضو صصغخ ودك اهلا

 ديفوح اما لمف ىلع 'ىجي (فعضملا ريغو ) لعف ىلعالو لعف ىلع ءاج 'يث هنم
 وح مسا لمف ىلعو واح وحن ةفصو لذق وحن امسا لعف ىلعو بعص وح ةفصو
 مسا لعف ىلعو لطب وحن ةفصو لمج وحن ًامسا لمف ىلعو سكن وحن ةفصو عذج
 لف ىلعو سدن وح ل رذح وح ةفصو دكو حن

 ىلاعت هلوق نم يوسو ' "نق امأف عمج مسا ىدعو ميز وح ةفصو علض وح اها
 ةاحنلا نف ةبيط ىبسو ىرص ءامو ىور ءامو يضرو ىوس 1 ًانيد

 لمف ىلعو ٍطح وحن ةفصو درصرحت امما لعف ىلعو اطوأت نم مهنمو كود ملا ل
 هريغفهب وبوس ظفحي لو لبا وحن امسا لمف ىلعو بنج وحن ةفصو بنط وحن اما

 لطأو دتوو صلب و دلب مسا لبعو دباالا دبأ كلذ لمفأ الو ةربح هريغ دازو

 ديانات ةفصو رئالاو سبدلاو طشملاو لط الاودتولا يف ةغل راو سبدو طشمو
 هاكحو مهضعب هتبئأف ىازلا فنخم شفخالا هاك زاب ةأرما امأف دبأ ةأرعاو

 لسلك ىقح ريغ نم لص لح جك لو لوغ نآةباوسلا لا جت انف هليل[
 قويشالا حرش نما
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 1-3 رئاظنلاو هايشالا ةفرعم نوهبرالا عونلا 1-0

 هل هب و الو اهدراوشو ةغللا رداوت فرعل هش هب ءانتعالا يغبلي مهم عوت اذه

 ا ااتك دب ولاح نتا .فلأآلقو ةعجارملاو رظنلا ريثك عالطالا عس او نئلاب علطضم

 ا ةنللا ىف سبلت هعوضوتلا نبل تانك ةاعم .تايكض تادلعج ثالث ىف لاح
 || ناالا ىدنع رضاحب وه سيلو دئاوف هنم تيقتناو اميدق هتعلاط دقو اذك الا

 ١ عقي و سيل ىلع سيلا هاعم دلحم ىف هنم عضاوم ىاطلغم ظفاحلا هيلع بقعتو

 09 اددب اذهو ةدئاف ؟, ذ.دنع لوش نأ هفيناصت ضعب ىف سوفاقلا تحاصل

 7 بجعلا هيفرظانلا يضقي ام عونلا اذه ىفرلاعت هللا ءاش نا ( رك اذ انأو) سيل باب
 ١ ها برالا ىهتتم اذهلوقي علطملا ظفاحلا اهيلعفقو اذا بئارغو عئاديي هيف قنا

 ٠) ىوخللا يدعسلا رفعج نب ىلغ مسماقلا وبأ لاق ( اهرصحو ءامسالا ةينبا رك ذ)
 " لامفالاو ءامسالا ةينبأ ىف ءاماعلا فنص دق ةينبالا باتك ىف عاطقلا نباب فورعملا
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 1 دروأف 2 ,اتك يف هبوبيس اهرك ذ نم لوأو اهيعوتسا نم ممم امو اهمم اورثك أو

 9 جارسلا نب 8 كانك دن سلا هذنعو ةلكأ ةنلعو كا ةلاملت ارسال

 كَ ىمرجلا رمعوبا دارو كاتم نب ريتعإا تزتا [ندديلا كارو هن وكس 0 أم اهه و

 |١ ركذ امفاعضأ كر نم الا مهنم امو ةريسب ةلثمأ هيولاخ نبا دازو ةريسب ةلثمأ



 2 2 0 0 2 * ١
 1 ١ , د ملاح «داج ينم ملم هلم حلمو

 درهم رفع رقت دق رفع دع دقت دقت دقيت قيد )و م مك ترس. < 6
 / د عضم مراد ك١

7 377 7-7 9-7 9 

 ص .٠

 رول و مي .م ىلاثلا ءءملا

 يس

 نيدلا لالج ةمالعال اهعاونأو ةغالا مولع ىف _ُ
 * ىطويسلا 3+ 2 : تم

 نيمآ نانجلا حيسف هنكسأو ناوضرلاو ةمحرلاب هللا هدمغت





 باوصلا - رطسلا هيفا
 واك -00-007

 ثكم ل 0

 ةفرد ف هذهاتنخسأ يف يه هطخ ةقيلعت يطبقنشلا خم ثأأ ةدكسأ شه ماهم ثتدوحو

 فافلابال ءافلاب ىلافلا ”ىلع وا وع للاقلا ةذه ىو يلاقلا ةك ماما 19 رطس مه

 ها ريدسلا ريرسلا ةلك ماما ه 6 ا ةفرحص يفو



 ؛ فين ل ا ل

 بأ وصلا راعسلا هفيحصلا با وصلا رطسلا هفيحصلا

 دارطلك 00٠١ 0 اهناشام 6
 داع ا اسم كرار 2 ٠66

 ظ لذ .١ ١ راوغملا أ 3 ١٠م

 00 طاقالا 19 46 «ىديمملا نبا 0
 ا هلقثل "6 4 ملم ١ ٠م

 ا 0 5 ورمع ابا ١" ١٠م

 7 تأي مو 1 ا|٠6 ةيوارثا 4 ١١8

 ا ” ةارقلا 0 |0 ربرخ ٠6 ١١

 ١3  ىقالقف 5 | نزاوه 0 ١١١

 1 م ريإ 0 ا هدكرصق ١١

 1 ةقالذلا ١ ا عخمطا ١١ ل

 00 امام 0 + هم ةيطلات 2 1200
 ا ا اط 5 16ه 5

 ٠86 55 لاش الو ١ فو

  5 1اذا 5" ١6

 ١ ا ىلد ١١ فه

 ١4  9يال نيالا 3

 "0 4 نخئوب م ٠6 ١م

 ١4 ١١ ماذِج 4 ١"

 0 مومو ضيش ١و ني

 4م 6م تدضرو ١ نيك

 9 ضل ةاشنا 5 ١

 . ضن لقنتلا يف ١م ١م



 د ضم قل نصت مخل
 ( عبطلا دعب رهزملا نه لوالا ءزجا يف دجو يذلا حلا 3 و ثا

 نأ وصلا راسا هفيدع هلا بأ وهلا رطسلا 0

 يناسغلا فب 5 م م4 ١

 تدك 3 "6 ىنغنلو 7 ٠

 اديس 014 تدجوف 0
 فاك + الا هش 21
 مد الا ا
 مأ ربلا ١ 32 عفر 0 1/

 تشي 93 00 نر م ١7

 اهدوجول 1 ى/ | فمريقوتلا 1 7

 0 0 ل الا 0
 نامزب ١ ويد نب ل

 ريزولا 1 7 هيلع 6 و

 طقالا 0 ه٠ نب 8 ١

 دارفرالا 5 م ىتيبلا 1 1

 يمأوشإ 00 اره 4 0
 ةيلاع نم ١١ 5 فارع نع 13 ؟

 نوب ريح "1 وج ثدحو ١ مم“

 الو "7 هرج قئاو 0 2ك

 تالا - "9 6 كلذكو 10

 0 ل يقرأ 7 11
 حيحبصلا | ٠ م له م 4

 ىدارملا 3 | 9006 | ه5

 تمظعف 5*3 00٠ | موتكم >> 15 يلا



 هفي
 باقلا ةفرعم نونالثلاو ثلاثلا عونلا

 5 ةفرعم نونالثلاو عبارلا عوتلا 8و

 لاثم الا ةفرعم نونالثلاو سم ماد عونلا 84

 ةوخالاو تانيلأوءانب لاو تاهم الاوعاب ا ةقرءمنوثالثلاو سداس م "55

 تاوذلاو ءاوذالاو تأ وح لاو

 ٠ . فئيسصتاا هن نب هوب ثيم نايحرل دروام ة 4 روف نوثالثلاو عباسلا 6 لأ 8

 َ باعبال من الا ,أ رق اذا تبع ناو دروأام َهِف رع٠نون الث لاو , نماثلاعوذلا انين

 1 هيفو برعلا هيقف امئفو ْز ا اهاآلا و ندالملا َه 44 رع نوالثلاو عسانلا عونلا ااا

 لوصف ةنالث

 زاغل الا ىف ىناكلا لصفلا "م
 برمعلا هيقف ايتف ىف ثلاثلا لصفلا ”1

 نق تمن ضم



 يسمو يس سب و عروس مع سس ههنا « منوم اناا هرعت ره رع 6 هز هس م سسوس يم يعجب م يوما مم ا ههه
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 تاغالا ىلخآد ةفرغم ريثع عدااسلا عونلا
 تاغالا قفاون ةف رع٠ رمثع نماثلا عونلا

 ب"”رمملا ف رعم ريشع عسانا عونلا

 5 رملذيل ف ميرا ”رعللا ىف لصف
 روم 3 هةر ١١ يف كش :فلأ 5

 0 طفل الا 3 ةفرهم نورشملا عولا

 دلوملا ةفرءم نورسثعلاو يداحلا عونلا

 ةغالا صئاصخ ةفرغم نورشعلاو يناثلا عونلا

 3 هلأ ردم نورشدلاو ثاشلا عونلا

 زاجلاو ةقيقأا ةفرعم نورشثعلاو عبارلا عوتلا

 كرتشملا ةفرع» نورشمعلاو سماخلا عونلا

 دادضالا ةفرع» نورشعلاو سداسلا عونلا
 فدارتملا ةفرعم نورشعلاو عداسلا 9

 عابالا ةفرعم نورششعلاو نماثلا عونلا

 لوصف سمح هيقو صاخخلاو ماعلا ٌهَف رعم نورمشعلاو عماتلا عونلا

 هموم ىلع قابلا ماعلا يف لو هلا لصفلا

 صوصخخلا ماعلا ىف ىناثلا لصفلا

 نانا دعس صا لماألا قف عضو امف ثلانلا لصفلا
 + تا جاو ا عضو امف عبارلا لصنلا

 صاخ ىنهمل ًاصاخ عضو امف سءاخلا لصفلا
 ديقملاو قاطملا ةفرعم نوثالثلا عونلا

 رجشملا ةفرعم نوثالثلاو يداحلا عونلا

 لادبالا ةفرعم نوثالثلاو يناثلا عونلا



 م7 رهزأا تام ل ءزألا سربف اذه 1

 هفرك

 ظوفحلاو تباثلا هل لاّشو حبحصلا ؛ ةقرعم لوالا عون هكا ه

 ت'غالا مالسأا هيلع مدآ م !ء ىلاعت هلا نأ يف ةيراولأ راثلا 5 3 1

 مالسلاو :الشلا ل ءاع ان. ىلا ةغللا ءاح 1 ”

 تلي لو حد ملو ةغالا نم ىورام ةف رعم ىئاثلا عونلا >8

 داحالاو ياوتملا : ةقرعم ثلاثلا عونلا 8

 عطقم لاو لسرملا ةفرغم عبارلا عوتلا الو

 دارفالا ةفرعم سماخلا عونلا

 در نهو هتياور لش نه ةفرعم سداسلا عونلا م

 كلمدتلاو دخ الا قرط ةفرعم عبباسلا عونأأ 7

 عونصملا ةف رعم نماثلا عودلا ٠١8

 حيصفلا ةثرعم عماتلا عونلا ١
 برمعلا نم + حيصفلا ةفرعم ىف ىتاثلا لصفلا 5

 تاغللا نم كورتااو ركدااو فئيعضلا ةف رعم رشاعلا عونلا 9

 تاغالا نم موهذملا ءيدرلا ةف رعم ردع ىداحلا عونلا 33م

 ذاشلاو درطملا ةفرعم رشع قئاثلا عدلا 83
 لاهعتسالا ىف ةدراعملا سايفلا ىف ةذاشلا ةلثم ألا نم ذمن ركذ 1م

 رداونلاو دراوثلاو بئارغااو ىثروا ةفرعم ريثع ثلاثلا عونلا ل
 رداونلا نه ةلثءأ كذ ١41
 لمهملاو لمعتلا ةقرعم رثع مدبارلا عونلا ١8

 ديرافملا ةلرهم مثف سماطا عوفلا اذ
 هلا ببااخم ةقرغم سمع سداسلا عونلا
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 - هه ها كالا او حلفا تكمل
 تيكسلانبال دودملاو روصقملا باتتك يف 4 ةمتاخ )

 ري ابيلو ءاشعلا ركيلفءاسنالو ءاسنلا هرسس نم برعلا هيقف لاق 4 ةديبعوبألاق )
 هيقف لاق 4 هبيذهيف يزي ربتلاةرابعو لءاسنلا نايشغ لقيلو ءادرلا ففخيلو ءادغلا

 قلطاف ر وهشملا وهو برعلا بييطلاق امهريغ ةرابعو ةدلك نب رحلا وهو برعلا

 عجاس مو ةفرعملاو مهفلاب فصولا يفامهك ارتشال برعلا هيقف برعلا بيبط ىلع
 باوصلاب ملعأ هللاو ظنالا اذهب ءاونالا باتك ىف ةبدنق نبا هنع لقني برعلا

 رهش فصتتم ىف ةغللا مولع يف ىهزملا باتك نم لوالا ءزجلا عبط ىعتتا
 ةرضح هعبط مزنلم ةقفن ىلع هي رجه ١©+ه ةنس مركملا نابعش

 ةبتكملا بحاص ىمفارلا ديعس رداقلا دبع دحم خيشلا لضافلا

 ىف رتسو هب وذ هللا رفغرصع ةديدجلا ةكسلاب ةيرهزالا

 نيمآ نيمالا ىنلا هاجب نيمأ هب ويع نيرادلا

 هل رفغغ يرهزالا يننحلا كفل

 )مر



 هه مم م وم مع هم فه همس د مج همس م هم م م م مم مم مصاص م هم هس م مم هس م همم عم همم م همم ذل مامرم م مره ممم اه م مس م مس همس مم م ل م م مم م م هم م هم م مم م هم م هم ممم م هس مم م معسل

 حالف م أو تقولا ارقلا ةلمش مأ ىلا ءاكذ نبانم ةهيدبلا ىلع باجأف حالف مأ !

 ( لئسو ) ا يد أو عصا + ءاك ذ نءاو ةالصلا ةينك وع برجفلا

 نيرصعلا ةفيظوءاضق لاق بج اذام ةظحلب ةلازغلا ةبيغ لبق هسردسارد وبأ ىبن

 هنأ اهنقحتتسا .ةماركل لب ال ىدفاشلا لاق سارد وبأ اهانج ةيانج لئاسلا لاق
 0 كارت ىأ هسرد ىس هلوؤو ضيخحلا ضردلاو ةأرملا جرف ةينك سسارذ وأ

 له ( لئسو ) رصعلاو رهظلا تارصعلاو ةأرملا سارد مأو سمشلا ةلازغلاو
 ةكرعملا سراف ) لئسو ( بذاكلا قااكنا هتاور الو اي لاق قلاخلاا ةداهش عمسل

 اذا من لاق مهسلا قحتسي له سبطولا يمحي نأ لبق ءاضملا ىلأ ىلع ىضق اذا

 لع وضو ل تام ىضق ةمقولا كردأ
 ةطاشتسالاو دقحلا ةدشقنحلا ءوضولاهلبحأو ال لاق هطاشتساف قنحلا هقنح نم

 امهموص رض له ةكرحلا يف ناجوزلاو ءاك ذ نبا رضح 1 لئسو 9# بضغلا ةدش
 ةياذاالا ةردلا يفو الخ ريسغلا عوالم تفي تغيب 1 نيكم ريع نسعي ناد“

 فعل ره ناك نا دحلاا ىلع دوحسلا زوجي برعلا هيقف ايتف نم #« ناهمن نءال

 تييلاب فوطي نادركي بلكلا ىنعي ( ليلقلا ءاملا ريصبلا باعل دسفي ) قيرطلا

 ىو ) ةمالا ىنعي ةاش هيلعو ةمركعلا لتق مرحي بيطلاب ةخمضتملا يهو ةكناع

 جوعملا ءانالا نم ءوضولا نع برعلا هيفف لئثس ىريمدلا لاككلل ( جابنملا حرمش

 وهو جاعلاب بيضملا جوعملاب دارملاو زاجالاو زج مل هجب وعن ءاملا باصأ نا لاقف

 ىريرحلاو هيولاخ نبا دارم سيلو 4« لاق إف اجاع اهريغ يمسي الو ةليفلا بان

 لوبجب وهو هيلا امتوبسني احلمو ازاغلأ نورك ذي امنا انيعم اصخش برعلا هيقفب
 فيناع هلاك كو فرعي ال



 ص0 ل ااا ااا ااا اا اا ااا للاب

 هل لاق اضب ر هل دخت لأ زول لبف لاق ميقتسي نأ ىلا مه ١ لا مبا د , ىلع

 زوجي لبف لاقهيفهل ظحلا ىرب نيحلاق هيفساا ندب عيلب ىتفلاق اضردل ناكولو.

 لاق املاظ 5 اللا نوكي نأ زوجبأ لاق ىشفم نكي ملاذا مم لاق اشح هل عاتبي نأ
 هنم تنسح اذا من لاق هريصب هل تسيل نم ىغقتسيأ لاق ام لاع ناك اذا معن

 وهز هل ناكن اذ لاق لضفااناونع كاذ لاق لقعلا نم ىرعت ناف لاق هريرسلا

 ذا من لق ابيرمدهاشلا نوكي نأ زوجأ لاق راك ١ الو هيلع راكتا الزلاق رابج

 لب رغ هنا ىلع رثع ناف لاق طاخول كوه لاق طال هنا ناب ناف لاق ابرأ ناك
 أم لاق نئاز هل فصووه لاق نئام هنأ حضو ناف لاق لبقت الو هتداهش درت لاق

 ادماع للب نيعأقق نميف لوقت ام لاق قلخلا هلاب فاحي لاق قحلا دباع للع بجي

 سفنلاب سفنلا لاق تتاففةأ ما ةاطق حرج ناف لاق ادحاو الوق هنيع أقمت لاق

 هننذ نع قاقتءالاب رفكي لاق هب رض نم ًاشيشح ةأرملا تقاأ ناف لاق تناف اذا

 قرس نمي عنصياملاق عدرلاة ماقال مطقلا لاق عرشلا ىف ينتخْلا ىلع بجي ام لاق

 لاق بهذ نم انيك قرس ناف لاق رانيد عبر نيواس نا عطقي لاق رادلا دواسأ
 قرف الو اهيلع جرح ال لاةقرسلا ةأرملا ىلع ناب ناف لاق بصغول مكمطق ال

 مهنال دوبشلا ىراوقلا يرابلا قلاكعاو ال لاق ىراوقلا هدهشت مل حاكت دقعت ألاق

 امن لاق برعلا ام مءاشنت رضخ رويط ع ىراوقلاو اموعبتتي ىأ ءايشالا نورعي.

 امل بجي لاق هرحس اهترفا> ىف تدر مث هرح ةابلب تناب سورع ىف لومت
 ملاذا ةرح ةليلب سورعلا تناب لاقي قالطلا ةدع اهيلع بجي الو قادصلا فصنا

 لئس ( برعلا هيقف ىواتف ىفو ) ءايبش ةليلب تناب ليق اهضتفا ناف ابجوز اهضتغيي

 ضوملا ىف ءاملا ةيفب لالم لاو ةرأفلاربلا سجي لاق لاله ىف تطقس رب نع
 يمفاشلا لتس هنعهّللا ىضر يفاشلا بقانم ىف( يزارلا نبدلا رخ مامالا لاقو )

 م هل ليق كلذ نم ) لاملا يف اهنع باجأف ةببرغ ظافلأب لئاسملا ضعب نع



 . لق هيدملا عي زوجي لاق لبا محاب الو ال لاق لمخلا محلب لفعا عيب زوجيأ لآ
 زوجأ لاق هقبقحلا ىلع هوركم لاق هقيقعلا عيب لوا لاق هيبسلا عبب الو ال

 كلامو اللاق رغب رقصلا عابيا لاق ىعاسلا يلع الو اللاق يعارلا ىلع يعادلا عبب

 :تام اذا هنع ثرويو من لاق تاءاسملا بلس لسملا ى ركشبا لاق :يمالاوبقاذعا
 ا و نالا عابيأ لاق عفاد نم هزاوملام مهن لاق مفاشلا عاتبي تاورح لك

 مقمال لح لاق رفاكتلا ةئيم ىف لوقتام لاق رفغملا عيبك هركي لاق رغصالا ىتب

 . يحضي لهف لاق لوبقلاب ردجأ وه لاق لوملاب يحضي نأ زوجيأ لاق رفاسمملاو
 : مة اش لاق هلازغلا روهظ لبق ىحض ناف لاق قراطلا اهنم ىرقبو منلاق قلاطلاب

 دعاقلا ىلعمئاقلا مسي لاق قرفالب راهقتلاكو هلاق قرطلاب بسكلا لحيأ لاق هلاحمال
 لاقعيقبلا ىف ك1 عيقرلا تح لقاعلا مانيأ لاق دعابالا ىلع روظحم لاق

 لقت نأ روج لاق روجال نودعلا| ىف هتمراتمت لاق ووجتتلا لك نم يذلا عنب

 حاتمموه لاق دوهملا ف لوقتام لاق هيبنالو لماخن زوجام لاق هيبأ ةرامع نع لجرلا

 ريغسلا برض لحل اق هيطخ ن نم هب مظعأ لاق هيلبلا ربص ىف لوقتام لاق دهزتلا
 عيبلنكلو اللا هيفبص لجرلا عيبي نأ زوجيأ لاق ريشن لا ىلع لمخاو معن لاق
 تبثثأ لاق حانج نم هدر ىفام لاق حارج همأب ناف ادبع ىرتشا ناف لاق هيفص

 نأ:ل<أ لاق ءارغصلا ىف كيررشلل الو ال لاق ءارحصلا ين كيرشلل ةعفشلا

 لاق هابأ لجزلا روح لاق الف الغلا ا ف ناك نا لاق الملاو رثبلا ءام يمحي

 .ىرعأ ناف لاق هاخونأم ادبح لاق هاخ أرقفأ نميف لوقتام لاق هابأبالو ربلا هلع

 اكوا هيلع منأ الزان كراع لخمأ نانث لات ةازمتعا ام نتحا لالا

 ىلع ةأرملا بدؤنأ لاق اهاعف دحأ رظح ام لاق اهلع مرصت نأ ةأرملل زوجيأ
 لاق هيف نذأ ولو مثأ لاق هيخأ ةلثأ تح نميف لوقت ام لاق لجأ لاق لجخلاا
 تزيضن .نا هل لبق ناق زوما ةلئاغ_ نمأيل مأ لاق روثلا بحاص ىلع 5 اهارجحبأ

 080808000000ج-جذجذجذجذسذس-جد3ذ3ذ3 كاد فب



 لاق موب ةئام ىلص ولو ديعي لاق موص هيلعو للص ناف لاق هزئاج هتالصف لاق هزراب
 ال لاق هورقلا لماح ةالصحصنأ لاق ىلقاب لمح موه لاق ىلبصو اورج لمح ناذ

 ولو هتالص ىف ىضمب لاق وج ىلصملا بوث ىلع رطق ناف لاق هورملا قوف لص ولو
 فقو هدب ىف نم مهمأ نافلاق عّردمو من لاق منق عقم لاخلا ا زوجأ لاق ورغ

 مهمالصو هتالصف لاق هيداب هذ نم مهمأ ناف 5 لأ مهناوأو نوديعي لاق

 ةالصيفرصقلا لشي لاقمذ ذ كالخو لص لاق مجالا روثلا مم أ ناف لاق هيضام

 لاق: نام اربش ف رطع 00 زوجأ لاق دهاشلا 0 ال لاق دعاشلا

 لاق هيف لمي مث : لاق هيف لك أي نأ سترعملل لبف لاق نايبصلل الا هيف ضخم

 ا الا لأ نافلاق هالولا مهيلع ركنت ال لاق هارعلا هيف رطفأ ناذ

 لاةاليذ ءاضقلل رمش لاق اليل لكأ ن نال دمع ناذ لاق حلصأو هل طوحأ وهلاق

 مكاصلا راثتسا نافذ لاق اضقلا هللا همزاي لاق اضيبلا يراوتت نأ لبق لك أ ناف

 ىماطب ل ممن لاق خياطلا حاخلاب رطفي لهف لاق ديصلا لحأ نمو رطفأ لاق ديكلا

 يردجلا ربظ ناف لاق اهموبءوص لطب لاق اهموص ىف ةأرملا تكحض نافلاق خباطملا
 ناتقح لاق حابصم ةئام يف بجيام لاق امتع نذلآ نارطغت لو اهنرض لع

 حمس ناف لاق رجاشي الو نيتاش جرخب لق رجانخ رشع كالم ناف لاق حاصاي

 ةاك زلا نم رازوالا ةلمح قحتسيأ لاق هتمايق موب هل ىرشباي لاق هتميمحم ىعاسلل

 رمتخي نأ الو ال لاق رمتعي نأ جاحلل زوجي لبف لاق ازغ.اوناكاذا رعن لاو ازج

 مرحلا ىف ةرامز لتق ناذ لاق عابسلا لتقي امك .من لاق عاجشلا لتقي نأ هللهف لاق

 نافلاق هلدب ةاش جرخي لاق هلدجل رح قاس ىمر ناف لاق معنلا نم ةئدب هيلع لاق

 جاحلا يلع بهجبأ لاق م أاعطلا نم ةضبقب قدصتي لاق مارحالا دعب فوع ما أ لتق

 تبسلادعب مارملا ىف لوقتام لاق براشملا ىلا مهتوسيل رخل براقلا باحصتسا

 تييلا 28 مارح لاق تيككلا عيب ىف لوقتام لاق تقولا كلذ ىف لح دق لاق
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 8-2 مهانيًراذا مول رداخوو خانملا ريختت نحن امدب و موقلاةلحيف 5

 .هيقف مهمدان رضحدق ليقف مهاب أم اًنلأسو مهاد انبارف نوضفوب بصن ىلإ مهم

 نم دشرلا نيبثنل يلا عجبا الأ ىتقفرا تلقف بنسلا وابا

 مانو يدامحلا عبلت انضهنمأ ولأ أهو تحصنو توعد دا تععسأدقل اولاقف يلا

 :رقشلا اذ ديز ابأ هتيفلأ هيلا دوهملا هيقفلا انفرشتساو هيلع انلظأ اذا يح يدانلا

 نايعأو ءاصقرفلا دعقو ءامصلا لمتشاو ءادفقلا منعا دقو رقفلاو رقاوفلاو رقبلاو

 اوحضوتساو تالضعملا نع ىنواس لوي وهو نوفتلم هيلع مهطالخاو نوفتحمهب ىلا
 تح نم اع وءاب رعلا برعلاهيقفل ىنا ءامسالا مذ لعوتامسلارطف ىذلا رح ذلكم

 تاختت | ىتحاين دلا ءاهقف ترسضاح يا لاقف نانا ىرج ناسالا قينف ىتفهل دمصف ءاب رجا

 بجأو عمتساذريم ينانه غرب و زيغ تانب نع بغي نمت نك نافاينف ةثام مهنم

 لاقفرمازاع عدصافرمضملا فشكتي و ربخلا نيبيس ربك أ هللا لاقف بجماعلباقتل
 لاكن ”|مئاضوت ناف لاق هلعف نم هءوضو ضقتنن لاق هلعن رهظ سم مئأضوت نميف لوقتام

 بجي لو هيلابدن دقلاق هيبثثا يضوتملا حسمبأ لاق دعب نم ءوضولا ددجيلاق دربلا

 حابئسي أ لاق ناب رعلاهنم فظن أ ءام لهولاق.نابعثلا هفذقي امم ءوضولا زوجحأ لاق هيلع

 هركي لاق عيب رلا ىف فّرطتلا لحبأ لاق ريصبلا أ بنتجيو منن لاق ريرضلا ءام

 بج لهف لاقينثولوال لاق ينمأ نم لع لسغلا بجيأ لاق عينشلا ثدحلل كلذ

 وه لاق هسأف لسغب لخأ نافلاق هتزرم لسغو لجأ لاق هتورف لسغ لجرلا ىلع

 همميت لطب لاق ا ىأر من ميت نميف لوقت اف لاق هسأر لسع يغلأ ول اك

 ١ لبف لاق هرذقلا بناجيلو معن لاق هرذعلا ىف لجرلا دجسي نأ زوويأ لاق اضوتيلف
 هلامش ىلع دجس ناف لآق فارطالا دحأ ىلع الو ال لاق فالخلاا ىلع دوجسلا هل
 لبف لاقبضم ا رئادك منن لاق بلكلا سأر ىلع ىلصيأ لاق هلاعنب سأب ال لق
 | ةئاعو لص, نميف لوقت ام لاق عارذلا نود ممن لق عاركلا ىلع دوجسلا زوجي

 ا
 ع
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 .يأ ىفو ليصفتلا ىلع لجلا مدد عضو نع لوقي نأو كلذ حصب 2
 طلغ يأو بتاكلا مزلي طاغ يأ لوقي نأو هنع اهريخأت الا زوجي ال عضوم

 زوجي ال ىتمو ةباتكلا ةعانص ىف هل راهظت سالا بجيب ىتم لوقي نأو همزاي ال
 ةباتكلا ةعانصىف دشأ ناطلسلا لامىف صقتلا نوكي يتم لوقينأو هلراهظتسالا
 .كلذف روجلا عم هتدايز لجاعو لدعلا عم عافترالاب صقن ىنعي سلو ةدايزلا نم

 اذاو عافترالا ةلقىلع لد رثك اذا عافترالا نم بابام لوقي نأو هنع لتسي الام

 ةعانص يف نسحأ طاغلا ةدهاشم نوكي ىتم لوقي نأو عافترالا لاكى لع لد لق

 نم كوأل عافترالا غلبم نم. لمعلا يراج ةبسن م لوش خلو همدع نم ةباتكلا

 لطب بتاكل اتعمتجا اذا ةباتكلا بتر نم ناتبترام لوقي نأو هبترو هررق
 ةبسانم ىلع اهله ةباتكلا ماكحأ عيمج يف درطي له لوقي نأو هتاباستحا رثك أ
 امو باتكلا ىمدقتم نم دحأ اذه ىلا بهذي ناكل هو المأ هر اكحأ

 قئقوتلا هللاب و هبق 5

 فلأ دقو زاغلالا نم برض ًاضيأ كلذو 4 برعلا هيقف ايتف ىف ثلاثلا لصفلا )

 نآالا وه سيلو ادق هتيأر مسالا اذهب هامم ةسارك ىف ًاعبطل انيلأت سراف نبا هيف
 نبا باتكب ترفظ نا مث ىرب رحلا تاماقم يف كلذ نم مقوام ركذنف ىدنع
 نب ثرحلا لاق ( نيثالثلاو ةيناثلا ةماقملا ىف ىرب رحلا لاق ) هيفام تقلل سراف

 دصقا نأ جئلاو جعلا فئاظو تقأو جملا كسانم تيضق نيح تعمحأ مامم

 انجو جح نم ليبقن« جرخأو ينطصملا يبنلاربق روز أل هبيشىنب نم ةقفر عم هبيط
 ئطش قافشا”نني ترف هرجاشتم نيمرخلا برعوءرغاش كلاما نبأ ضضرأف

 هيلع ىنلا ربق ةدايز بياغتو مالستسالا ىعور ىف يتلأ نأ ىلا ىنطشنت قاوشأو
 ىننالو هجرعىلع ىولن ال ةقفرلاو ترسو هدعلا تددعاو هدعقلا تمتعاف مالسلا

 ىضقت نأ انعمزاف برح نم اونآ دقو برح ينبب انيفاو ىت> هجلد الو بو
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 قوف رك ذب هحا ضيا ىلا جاتحب سبل عبف مهنحت نم فقس نركي لهو مقرف
 انبه قوف هلوق ىنعم امو مهتم نم بر مل لهو مهقوف نم مهبر نوفاخب هوحبو
 برقأ وهوأ رصبلا حلك لجو زع هلوق ينعم امو ناكم صاصتخا ىلع لدي, لهو
 ”ىش لهو ةوسق "دشأ وأ ةراجحلاك يعف ىلاعت هلوق ىنعم امو برقالا اذه امو

 لاكشا نيملإ هلوق دعب لهو نين'انيطإ| هلوق ىنعم امو ةراجحلا نم ةوسق دشأ

 ناك هلخد نمو ىلاعت هلوق ىنعم اهو ىنمملا نابب نينثا هلوقب ديفتسنف ةعب رأ مهنأب
 كالت اهنم ولخ ال ىتلا نتْلا ىف ماقملاو رجحلا نيب نوحبذي سانلا انيأر دقو انمآ

 ةدئافلاامو يرخالا اههاذحا رك ذتف امهادحا لصت نأ ىلاعت ةلوق ىنعم امو دالبلا
 د يرخالا اهرك ذتف ىلاعت لاق ولو ىرخالا امهادحا رك ذ يف

 3 رناف فّوخ ىلع مهذخأ, وأى اعت هلو ىنعم امو ةغالبلا 3 رخال تعدم

 و وحتلا لع ديدنقلا دخالا اذه ةمرلاو ةفآرلا نسمانت نأ نمو 5

 5 انأ ىتلا ةعانصلا نع لأس ول لئاسلا اذه نأ ىلعو نارفغلاو وفعلا ىضتقي ىذلا

 ةعانص ىف نكلو اكل٠ اهب تبحصام ىناف لسرتلا فال مزنلم اهطورشلو مسد يح
 هعضونيأو ةعاجلا نم عومجملا يمسملا بابلاام ىللوةي نأبجي ناكل جارملا

 اا هدتاملاا» لوق نآو هريغ ىف هك د نسككالو هقا نوكي "يش ىأو اهم

 ار نآو اهنم هناغلا 01 لالتخالا قّرطتي هجو 5 نمو ةعاجلا ىف جرختسملا

 هنم عضوي نأ بج 'ىث يأو نماضلا لوخد لبق نامذلا لجعتم يف مكحلاام
 لمعلا يراج نم 01 تاقمالا نم نماضلل هب باستحالا بئاكلا دارأ اذا

 عافترابدللع عقرب نأ نمض الماع نا لوقي نأو رظاو ثدي ىلل 0 لاوقأهيفو
 جرخةساام ىلع ديزبام جارختسا نمضو هعيمج جارختسا نمضي ل ١ هوانالا لا

 ىلا جاتحي نيكهينف كلذ رابتعا حصي فيك طسقلاب هتتس ىلاو نينس سمخ ذنم

 جرختسملا نم وهامنا عيبملاو 0 ىلع عيبملا مدقي لوقينأو هلمأتو هيصقت

 .. إلا

0 

 تايب

 ١ كذي 1
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 "انابيلا نك ال نة ا ا ا م
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 نحنو ةكرب روحسلا ىف ناف اورحست هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم امو 'ىثب

 اوقتا هل 1 يلعو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم امو مشبأو رضو مخأو ضاه امير هارث |

 دنعرانال امحتسم ناك اههصنب قدصتق رع ةلج قراس قرس وأو ةرع قشب ولورانلا ١

 رثكتو نواقي راصنالا لازنت ال هلآ ىلعو اسوهيلعهللا ىلصهلوق ىنعم امو نيماسملا

 ىنعم امو رضحلاو ةيدابلا ىف تناك اممرثك أ مهصاخشأ انددنعل انئش ولو سانلا
 ءارعشلا ءاوأ لما- سيقلا أسما نا هباحصأو هلا ىلعو هيلع سو هللا ىلص هلوق

 هللا ىلص لاقت ةكسحل رعشلا نم نا لاق لو ال مأ ربخلا اذه تبث لهو رانلا ىلا

 ناف ) لكلا عءاوج نم ةكملا جر لف ماكلا عماوج تدتوأ هل !ىلعو هيلع
 نوكي, اذا ( انلق ) هنونفو ليوأتلا ىفو همولعو نارقلا ىف يرمع تينفأ امنا ( لاق

 هعوقوب منيل زجعملا اذهب ىدحتلا فيك انل فص كليبس داشرلاو كليلد قيفوتلا
 رجن مل ئيش ناك مأ هفرعت برعلا تناكل ه يدحتلا ةفص نع انربخأو زاجعالا

 هلثع مهنيب ةلماعملا رج ملام ساغلا هنال لب زجعل ال هنع اهراصقا ناكو هب اهمداع

 نكلو ةضراعم قلي وأهنع اهريصقت ناب ةضرامعىفوأ له ىدحتلا نع لأسأ 3

 لأسن مث هب هوضراعي لو هميلست عم نوداسملا لدع اك فيسلا ىلا اولدع موقلا
 كحلاو خوسنملاو خسانلا نه هيفو اريثك افالتخا هيف اودجول ىملاعت هللا لوقنع
 اذ دود تف زنعو لاقل هلق نع لاس مث هنم افالتخا دّشأ نوكت الاقةباشتملا

 ناللز دقق دك أت لاق ناف دوسلا يه بيبارغلاو مالكلاىف ةدايزلا هذهىنعم 1

 زدجولا ظفللاب سفنلا ىلا بعوتسملا ليلجلا ىنعملاغالباب وهامتانارقلا ةغالب ناحجر ٠
 نم ةيلاعلا ةبترلا كالت نولوانتيال نيذلا رشبلا مالك ىف غلبأ باهسالا نوكي اهاو
 دوسأ لوقت برعلا نال برعلا بهذم نع جرجل ديك أت لاق ول هنأ ىلع ةغالبلا

 فلاخةي الا هذهوهدك وتمت رهشالا داوسلا مدقتف كلاحو كوكلح دوسأو بيب رغ

 .نم فقسلا مهملع رخل ىلامت هلوق ىنعم امو ىنعملا اف ديك أتلا لطب اذاو كلذ .



 ا لل رو ل ا ا
 صكملا نموأل ثلا هب برضي يذلا فطنلا نمو هقاقتشا * ا ني اك

 فيفختلابهناف ديدشتلاب لالط وذ نمو فورعم ةغالا ىف هناف هريسفت نع هلا

 نبا أطخأ لهو ( فورعم ىعوخ ناف ىعوخ امو ) لالظ وذ كلذكو فورعم
 ينب لوم هرك ذ ىذلا ريغ ناندع ىف لوقت امو باصأ وأ ةظفللا هذه ىف ديرد

 لجر ملاعلا بيبح نبا دلاو بيبح لهو المأ هيف فلاخي لهو فورعم هناف مشاه
 .ابدب ذ نمو ريثك هامل هنا ملا دَمْحَأ نمو ةدشرا وأ ةيغل وه لهو اذا

 هلا ىلعو 0 هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىور نمو فورعق نونلاب دنز امأف

 هبشخ مهلك اولقو ةدحاو ةبشخ لاقف هطلاح يف ةبشخ لعجنأ هراجراجلا علمي ال

 لهبورشملا اذه ذيبنلاو برعلا نم هرعش ىف ىرضحلا رك ذ رثكي نمو افاضم

 هللا ىلص هل لوسر رئظ نع يور نمو برعلا دنعال مأ 2 فورعم ناك
 د“رفت نمو هانعم امو أ يدعتال تناكو امماشىف تلاق 5 هلا اىلعو مل 0

 ظ مأ نع هيا هلوق يف هطيلغت ىف يممصالا 0 ىذ ةرهنب ما |عأ نم

 "لاق نمو فورعم كلذ ناف ريكنتلاو فيرعتلا نم نوب وحنلا هلاقام ىلعال ملاس

 ىممس لو ينبم ريغ مامغ لثم حاجس لاق نمو 3 لثم حاج اهما ةتبنتملا ىف
 لهو ”يبع ةكص لاقيف ةكصلا هيلا بسنت يذلا ”ىمع نمو ىسيع رعاشلا ديلخ
 0000 دا كاملا قس ىذلا فو رو دك 3 نمو ثق ك5
 ١ انالا اجودنللا تاكاقو هلا لَو هيلع سو هللا لص قالا تاكضا 3

 ةيميجلا تايبالا ةبسن ىف دربملا باصأ لهو برك
 | يحاردأ تزردتتاو يدرب تذخأ + ىنك ذاؤ يلوالا ةوعدلا اعدال

 .ىنعمام هل ( انلق ) ماكحأو ننس ىوارو راثآ تحاص- هنا ('لاق نق ) أطخأ ا

 وهو هيضراع ةفخ ءرملا ةذاعس نم هلا ىلعو هيلع سو هللا لص هلل لور

 تأيمل هنا دربملا هرسفام ىلعال نيضراملا فيفخ نكي مل هلا ىلعو هيلع هلل و
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 ىلع فلا نمهيويبس عنم لو قيقدلا ىف هبهذم هيف كاسي م لاف ىسرالا لع !

 نيلماع ىلع افطع الا هيحتي ال هعفرو تايآ بصنب ةيئاملا ةروس ىفوهو نيالا ١
 هل روم فيكف .تاصأ ناك ناو لز نبأ نف شفحتلا باصاو طخ ٠

 باوص ةزمهلاحتفب ىومأ ةيمأ يلا ةبسنلا ىف هي وبيس لوق لهو باتكلا ةفلاخ ٠

 ءايلا لمح وبرك ىدعملبق مو هدعب نيب وحنلا عيمج ىلعو هيلع رمتسأ وبس مأ
 هيف مهافنوب وحنلا هدروأ ام ىلعال ادحاو امسا هلعج نم الو فاضأ نم ةغل ىف '

 لهوال مأ حيحص ناردصم ىرسو ىده نأ ىف مهبهذم لهو ةروطسم ليواقأ

 فرح 5و ال مأ هيلع شفخالا هكردتساو هي وبيس هركذ ام ىلع دئاز لعف دجوب ٠
 ال د ا طع رت تارا لهو دجو نا دجوب ١1

 اوراتخا ملو ةلاسرلا هذه ىف نح هانرك ذ ذ ام ىلع اعومسم ال اسيقم وحنلا ىف هنزوو ظ

 ذخا ناو نيملعما واع لغاشتأ تسل لاق ناذ ]ل داك مم اهوهركو ىسععم نأ

 ةدلج وبأ نف هل( اناق ) كولملا عراب بسلا لع لوي ذا ظحاجلا بهذ

 هسلج نمو فورعم ىصاعلا ناف هقاقتشا امو صاعلا امو فورعم ةدلخ انأ ناف

 نمو فورعم هلوأ مظو دي ديدشتلاب هناف لوالا 3 ديدشنلاب ال فيفختلاب 1

 مسا اموفورعم اذه ناذ (عيمسلا ىعادلا ةناحيرنمأ ) بحاص ريغبو ىذا

 اليوط امالك هقاقتشا ىف نأ ىلعو ىهاظلا ىلع ال ةحصلا ىلع سيقلا 'ئرما

 نيشلاب مهش نمو فورعم ىتامزلا ناف ىنامزلا دنفلا ريغ لبش نمو فورعم هناف

 د مسح ملا همصصمخمسمم٠ممم بد دامب

 فورعم امهالكف ىدوبملاو ىدسالا ريغ ريب زلا نمو فورعم نيسلاب هناف

 لئاقلا ندو فورعم هانمدقام ىلع اهمضب هناف ىازلا حتمب ريبزلا نمو ]]

 امدترطقابمينولشرملايذل' ايتددرف اهل ميِفاقوا 00

 ا هرعش يشتمل لهو ةالوم مأ بلق ةيلهابلا ةيفص لهو ةأىما مأ لجرأ ]|

 اردو ناك نامز ىأ فو قلو دانا تكموبأ وأ بكموأ فلا برغا ظ



 ١ فورعم ارحتتب هناذ نيشلا مشب ىركش نعو ةقورعم هقابخالاب هنأث نسماحالا

 نعو فورء٠فلالاب ةرارقدلا ناف ةرورقدلا نعو فورعم نونلاب هناف ريثزلا نعو
 اذه ىلع هيف ناك ناو لاعفا ىلع عمجي لاعف نأ ىلع ال سانلا ءاتفا ملوق قالا

 فو رعم رداصملا ىف هناف ءامسالا ىف جرملا نعو فورعم هنكلو مالك هجولا

 ءايلاب هناف واولاب نورولا نعو فورعم هناف طقاسلا لجرلا ةفص ىف ال دغولا نعو

 دحاو لك يلع ةجحلا امو نونلاب وأ ءابلاب هيف حيحصلا لهو ةقبر نعو فورعم
 مسا ةلعفأ مالكلا ىف كو فورعم هجولا اذه ىلع هناف سنجلا ىنعم يف ال امهنم

 فورعم امهف هناف ابميخرت الو ةقان عمج ريغ قانلا امو فورعم تائصلا ىف هناف

 دبغلا امو فورعم هنا ديبع وبأ هلق ام ىلع ال ةنرفع ىف ةغللا لهأ فالتخا امو

 ءامللاب هناذ خلصأ زاوج ىلع دهاشلا امو فورعم ناويحلا يف هناف سانلا ىف

 هرسسك بجي ام ه2 يف جنلم وهفجنلأ ير ىرجي ىساّ ا نم لعف امو فورعم
 ظ ىت حيحصلا امو فورعم كلت باب ناف ةروك ذم ا تايعاب رلا ريغ هلعاف مسا نم

 نوع لأسن ال امنم لك ىلع دهاشلا امو ءامخا وأ مهجلا وأ ءاملا له نشوجلا
 . امو فور عم ريسفتلا ناف هيلع دهاشلاو ةثالشا نم حيحصلا نع لب ريسفتلا

 . نبا هب درفت لوق امو هريغ هلقن دجأ 1 سوقلا يف ىلارعالا ناهي درقلا لوك

 ىف بلعت هب درفت لوق امو هريغ هلقي م نييوحنلا هيف فلاخ ىراقشلا ىف ديرد

 . هريغ هله مل ذيفنتلا ىف ىميتلا نم هكر لول هريغ هلقي مل ةداربلاو ةقالإلا

 ٠ دلاخ هب درفت لوق امو هريغ هلقي مل ديلا ىف ءالعلا نب ورمع وبأ هب درفت لوق امو
 | و ع وحلا نا لاق. ناق انت ةدنع ةغللا تناك نا اذه هريغ هلقي مل ةقط نزو ىف

 ١ دحأ هباتكب هقحلي ملو هيوبيس هلفغأ ةلءفأ ىلع عمج اف هللا كدشرأ هل انق مهما

 'اوبأ هدروأ ام ىلع ال صفح ةءارقيف بر اي هليقوا ضنخ *ىش يأ ىلعو ظفللا ىف
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 هس سس ل 1 تع سم ا
 ةنرظنو ةنعمس لدي اكهقاقتشا ىلع هظنل لديأمضوملا اذه يف نونلا هيف تديز ام ْ
 نم وهف ةنرظن اماف كعدلا نم هن أك ةدالهلا نم ةنكعدو رظنلاو عمسلا ىلع '

 اودشنأو رظنلا
 هنقلا قوف ىئذلاك « هنظت هرث الام « هنرظن ةنمع“ « هنغم ةنعم « هنكل انل نا

 هلصأو ةباغلا وهو سيلا رك ذو ) روهشم وهو امهنوأ يشي رشف ةضع يل
 رعاشلا لاق ةيحللا مضوملا اذه ريغ ىف سيخللاو هل دسالا موزلل سييختلا نم

 جرفملا تيحنلاب سيما جرفي ىحضأف ءالعلاو دجملا هتاف ظ

 ربع لاقو ) بركلا وهو طنغلا نم لعافلا وهو طفاغلا رك ذو طشملا تيحنلاو

 توملا رك ذ ىفزيزعلا دبع نبا
 زييكلاك ضل طتو ا طق ندا لع

 عب ركغاو 4 كيبشنلا نم لوعف كوبسشو ف هنطنغأو هتطنغ لاقيو بركلا اهو
 لات لجرالاو ىديالا فئارطلاو 4« لذتبملا ليذملاو ف ئىش لك نم ليلقلا

 لذهلا ]
 كرت نيا طلاب تلا هاد[. ,انراوصاسفر طايزلا و 00

 ليلق ذاثف كودسهيف ءاج ناك ناف اك دس كدس.لاقي هب نم وأ ال كودسلاو ) ٠

 تدمبأدقرك ذتوهبعشت عدلا دنع رطاخب لوقلا نم م انرضح ام اذهإل موزالا وهو ٍ
 ىلع هعالطاب و انل ىلاعت هللا قيفوتبف ًاباوص ناك ناف هبتكو هتاقيلعت رك اذت مايالا .
 اننا الولو ىلاعت هللا ءاش نا ركنتسم الو رئاص ريغف اللز ناك ناو انم ةينلا نسح ١0

 نايفطلاو ىصاعتلا نم هيف اى اظن ال نايبلا ءافش نم هيف امل ارثن نيملعتم انلقلو
 هناذ نيملاب قفالعلا نع لئاسلا اذه لاق اك امهم هدنع تناك نا ةغللا نم الأسف .

 ىلا افاضم الدنه نعو فورعم اهحتفب هناف ميلا رسكب ةضرملا نعو فورعم نيغلاب



 وع هر م م و م وام م م ع هم هم م م ع مج ع ع هه مف هع ع هذ هم هجم هم مع م همم ع عه هريس م سمسس هنسصمسمسس مصمم مص مم م م م م م هع م مه م هع ع مم م مم م هع هاهم هع مسام ل وو سس سسسسااسبو

 هبو عقلق حيحصلاو عفلقو عفلق لاقي تفلح هنو جلا نع 0 نيطلا

 لاقو هيلع دهاشلا مدقت دقو ةراتلا ةاتثلا يهو زوكعلا نع لأسو ) ةماسأ وبأ لاق

 هريغو بوقعي دشنأو رتخبلت هانعمو كيح

 نينظلفإ ىشع ةكايح نيعرىذِبعشنمةيراج
 نينثا نيب ىلخ ام ةلشأ 2 ىنييواهنيب اولخ موقاي

 شحولارقب ةفص نموهو جربهلا نع لأسو ) رتخبتلاوهو كيملا نم ةلاعف ةك ايح
 صعالا بر نم لعتفي بترب ( لاقو ) اجربه يم نيس( سلا لا

 عضوم نسرملاو ) ليلق لعفأن م لعتفي نأ يلع مزال اذا برأ نم 3 ا ىأ

 يداهنتو لباعت ىأ اهلشم ىفكلابنت اهمال ةرجافلا هب دارأن اك نا كول لاو نسا

 كسا عيطتسيال يذلا كلاملا فيعضلاك اهيبناج دحأ ىلع ليمن اهنأ هلصأو
 هعنادب نءوهف كله نم دار 1 ناك ناوهيف 2 |[ وأو 2 كلذو

 مزلأو ٍمزل لثم مذلأو ناكملاب مزاو ) برغأو عدبأ وهف كلهأ نم ذارأ نا

 لهأ لوقتف نييوحنلا ال ةغللا لهأ بهذم ىلع ىازلا نم لدب هيف لاذلا ناف

 ودعلا مزاب, ىنعي هك الاب عيمجا قبسنه مدل ةمذح بنرالا يفلوقت برعلا نا ةغللا

 . ىف ةرجافلا ةأرملا لصالا يف ىهو لمرحلا رك ذو ) تيبلا قراغي ال ةمذل لجرو
 دترزملا لاق ءاقلا يه نو رع لاو ميضعب لوق

 لئاسملا هيلع تدك أ دقو باف مهنيبتسي هباحصأ ىف فوطف
 رك تالا م دك اور - لمرخو لاعسلا لم ةنص لل

 هدرهم وهضرع طر لاقي ءوسلا درطاو اذهريغ ىف طرحلاوةنسملا ةجعنلا طرطلاو

 كحضلا نم لوعف وهو كوخضلا نع لأسو ) لكرعلاو لعذملا لمرملا لثمو

  ةنكعد وأ ةنلعد (لاقو) جلثلاو لخنلا علط وهو يفاصلا ريدغلا وهو لسعلا وهو
 . عيمج نال هنع لئسب ال ام اذهو ةوقلاو نمسلا وهو فاكلاب هيف حيحصلاو



"2 

 ناوجرا ىبوث رجأ تحرو ريحح قحل هادرو ادغ
 نامزلا ىلع لاجرلا ثيداحأ 2.قبت فيك رظناف راتخا انالك

 رعاشلا لاق قملا عضوملااذه ريغ ىف ةريصبلاو
 معبن 1ناو انرئاصب ىلعو انئابآ نع لاطبالا لتاقتو

 كف رمو لاو” وحبلا ري لعام: اقملاو 5 نيملسمو لطابلاو قكلا لعىأ

 دشنأو حاكنلا ًاضبأ وحدلاو طسبلا هب ديرب
 بلكلا قاغيالثم هتقغوأو 2بقصلاك ”لتمب اهاحد ال

 جوهبسو كوهس حبر لاقيو كهسلا نم لوعف كوبسلاو ) دنع تكره

 ناتباث جوهيسو كوهيسو بوبهلا ةيوق رورملا ةديدش تناك اذا جيبسو كبيو
 وهو طمطخللا نع لأسو ) انباحصأ عيمج امهنثي ل ناليلق جيبسو كهيسو
 ىأ اس اي مح لاقي قبرا هيدا

 اش 'لتمملا مالفلا وه قه راو دهوقلاف ا نع كا 0 وهو كيلا

 ادرم] انالع نضيش هددضرا <. ده رداع اعبارق 3

 دشنملات يللا يف هرك ذ ىضم دقو بابشلا ىف مهرطماكو هو "فهرطملا نع لأسو

 ىمسي ىذلا دحلا ىف فلخ وحنلاو ةغللا لهأ نيب و ءاغلا نم لدب هيف ميملاو ليبق

 1 ىنأ انبحاصلو فورعم باتك هيف بوقعيلو هعضوم اذه سبل لادبالا
 مجعملا فورح ىلع هب ءاج هناف بوقعإ 5-7 0-١ *ع ناتك هيف ىوغللا

 هب سبإ عقب الثل هانرك ذ انكل هنع لأسي ل ناك ناو فاكلاب فهركملا امأف

 روصق ىلع لدي نأ هل بحأ تنكامو عفلقلا نع لأسو ) رهاظلا فرشملا وهف .
 دعو هدنع ىشوحلا ةلمج نم اههابشأ نم مدقت امو ةظفللا هذه لثم نوكب هملع

 ( 2-3 ضالا - »3 ) :



 حّوصي ال اهريغ حايرلا جيمي ةضور نون ءاوساب اوسيلو
 حقنرصلاناحشحشلا الاموقلانم كفي ال لفقم لغ "نمو .
 عيج للم ياما وأ اع نك وترحم ى ذلاوهو زيزرلا ل

 ةماسأ ىأ لوقو ةرارز مس | قتشا هنمو لاق (ريرزلا ) وه لوقيف هيف نيبوغللا

 هوافامدزع ناتلتعم همالو هءوافام ىلع مت ديلص قبال هب وبيس بهذم ىلع حصأ

 هئواف نوكي اذه ىلعرب رزف هوحيو قاق وحب حاحصلا فورملا نه نالثم همالو

 ١ بخ أ وهو ركو در باب ىف لخدبو همال لثم تسيل
 بذك أ ملاثمأ نم لثمو بارسلا اهب : عماي ىتلا ةالثلا ىعف ( ةعمملا | ل
 ىلا امأَف هتظف ةقدل بقاوعلا هل عملت : هن كو يملالا هنمو بارسلا وهو عملي

 تعملا ( لاقيو ) ةعمام عمللا نم ةلعمم 1 ةدش نه عذلت ةنباك قاتلإذ

 ىعالا لاق هيف نبللاب قيرب و لاقص ابعرضل ناب اذا اهريغو ةيشحولا

 ىلاغلا سئبف اهنع هالق شحج ىلا دااوفلا ةعال ملم
 ريثأت ةدش نم ةينبم عال عاه ( ثيدحلا ىفو ) عال اهركذمو ةلعف ةعال لاقيو
 لدلبللا نالك ةلغلق نون ةعبالل لبا اتقول ةعوللا نم دو أبت اكفر كافل ا مقود
 فاخاذهيفنيي وحنلا نمةعامجو ليلخلا نيب و صرحلا دشأ وهووءالا نم ةيعال
 كيبنلا الو كونا جاتحي سيلف كوهنلا هلوق امأو ) هك اذب هلاطالا نك

 رعشالا لاق سرتلا ىهو ةريصبلا نع لأسو ) هسمأ روهظل ريسفت ىلا ةك اهنلاو

 ىنزاملا رعشالاب سيلو ىنعجلا
 يأو ندعي اهباوب دمي يقريصن و... ميفاتك أ ىلع رخرئاصب اوحار

 تبكرف ذخا لو تايدلا اوذخأ مهنأ اذه ىلع تببلا ىنعمو مدلا ةريصبلا اولقو

 كنجاح بلط ىف يأ كتجاحب ضكرأ اما اولاق اكراثلا بلطا ىمرف ىبودعي
 موت( ادع نوكيو



 وسم هوم م مم م هم همس هم مم م م مام م هم مام مع ماع م م م اه مس مس مم ماع م م مم ف مص يام امم م ممم مام مم م ممم مم م ممم ع مس همم هم مم ممل همم هم م م م م عم هع مم همم همسمسم

 ينأب ليختيو اقس ني طخب ةبوتكم تايبالا تدجو ينال هلاؤرس 0 |

 معلا لهأ ذشنأ دقفءاللا ركب يلا نع لأس ناك ناف اريغتو اهيحصت شقارب

 جاجعلا لوق
 ضف مالا ناز ظاؤد هزتسوالا د1 ىرعذاقو

 يلع زوجيف لمف ىلع هنزوف تايملا ىنممب هنوكامأف ”ىح مج ةايحلا ىلا اولاق
 بهذم ىلعو ليدو ليق يف هبهذم اذكه لعف هنزو نوكي نأ هيوبيس بهذم
 لاق) ”ىح ىلع هب ءاجل لمف ىلع هنزو ناكول هنال لمفالا هنزونوكي ال شئفخالا

 رسك يربهي وبيسودحاولا ةفخو عما لقث مجلا ىف كلذ تزجأ امناو ( شنخالا
 لعف ىلع هانلمح نا ذاشوبف اعمج ناكاذا امأف لاح لك ىلع اهلقثو ءايلا لجال هلوأ

 ناك ناو طوع لثم لعف عوبجلا ىف ءاح دق هنال لعف هانلعج نا اذوذش ذشأو

 لعاف يد امهمال نابراقتي و نارواجتب لعقلاو لعافلا ناف طئاع عمج

 اذهف روز رئازللو لدع لداعلل لاقيف لعاف مقوم عقب دق العف نالو دحاو لعل

 ىنعمب يلا نوكي نأ ىلع هجوتي رعشلا ىنعمو ناك هيهجو يأ ىلع عجلا ذوذش نم

 ىف هانلعج اذاف سان سانلا ذاو نامز نامزلا ذا لوقت كى وقأو رثك أ ةايحلا

 نع لأسوديعب وهونايتف ةوتفلا ذاو سان ةيناسن الا ذا الق ان أك ناك ءانحالا مضوم

 قع كما خازم ريكو هيلز هه انا تق راو شلل يو تويحلا

 دشنأو ةريبكلا ز وجعلا يو حيلجلا نع لأسو ىرفع وهو تيزفع
 ازومكعلا ةيتفلا قمأو 2 ازوجعلا حيلجلا ىلقال ىنا

 تلصلا يبأ نب ةيمال اًودَشن اويل ايندلا ءامسلا هو عقرب نع لاس

 0 عب رأ مكاوق داود اطوح كئالملاو مقرب تاك

 ًامسا 'ىبجبال انصو الا للنمف نوكي الو صلاخلا ديدشلا وهو حفترصلا نعلاسو
 دوعلا نارج لاق علا لهأ نم هده نمو ةنوهسص لظاتلا



 . اذه يف لوقل ءافيتسا 221م منأو لمجأو ند نم موعنو لوجو نوسحح

 الح مو لئاقلا لعلو لطخلاو وهسلا اذه ىف ةشقانملاب انمالك حتفتسن الو للزلا

  نأو لعف نزوب كردلا نأ نظف( رانلا نم لغسالا كردلا) يف صح ةءارق ىلع

 ا نواوعي الفذ فغتعلال مدنع حتشلا نال كردلا نم هلمجيإو لغغي لعف ردصم العف

 ظ د م نكي ل ناو هلثم ًابنبم امما نوكي دق هنأ هيلع بهذو لمح لمج يف

 ىلعو اوكرحو اوُفْعْخل سوقلا ضرف ىف عقت ىتلا رثولا ةقلح ىف هكردو ةكرد اولق

 ١ لعفلان م ىنييام امهيلع لمح الو دوذشلا ىلع ايجي نأ زال نب ردصم اناك ول امهنأ

 ذاش ًاضيأ كاردو كارد ملوقب رتغا هلعل وأ هيلع ساقي لصأب سيل ذوذشلا نال

 يلع ءاخ رشبأف هترشب و رطفأف هترطف اولاقف ليلق وهو لعفي لعفأ اولقن دق مهمال

 . ىلا بهذ هلعل وأ مهمالك ىف ليلق وحنلا اذهو هيوبيس لاق كردأف هتكرد اذه

 لزنو عنم نم كايتو عانم لاقي م5 كارد هنم لاق هنأ نظف لازن لثم كارد موق

 ' رقرق ىنعمىف راعرعو راقرق اولاقأك باِلا اذه ىف ىمابرلا ءاج دق هنأ هنع بهذو

 عضوم ىف لاعفةزاجا ىرب هيوبيس نأوهف ىنالثلاو يعاب رلانيب قرفلا امأف رعرعو
 - نبيوحنلانم هريغ لاقو اعومسم الا ىعابرلا يف هعنب و هلك ىثالثلا فرمالا لعف

 ىنالثلا ىف ءاجام ةرثك ىلع قرفلا ف هيوبيس دمتعاو نيعومسمالا ناعونمم امهلب

 زجارلا لوق ىلا يفصأ هلعل وأ يعابرلا ىف ءاجاع ةلقو

 قرد يتجاحب 0 رفظي * كلا عانق فشكيي نأ

 "ىرق دق هنأ دمدعي لو ردصم اكورد نان لا ده دق كتبت لزعم قل وبتف

 ىتعلا لوق هعمس قاعهلعلوأ أ( رانلا ن «٠ لفسالا كردلا يف)

 كارد[ ودا (تاريكعا عزومايف ةكورد: ةختكو ذأ يف وأ تلق اذا

 ” ذ يييلرالا نم الل ينل ]و36 هلت دار ناموا هنم ةحح ىوقأ هل فرعأ امو

 ظ فقأ ملوتويحلاو يملا نع لأسف/لئاسلا: ادب مث برعلا اهب تماكت مالا ردنا

 5-5 ا

0 



 مروي الو سينأ مهتلخد م ذب الو سيلج مه. ىقشي ال نبذلا روش نب عاقعتل :

 ام حلصالا ظحلا ة ربك كاش يرق ىلا كلج ل او هنطو نع السالا ر رادلا حزا

 ةداعب اوذخاي و هرهظ ءارو امع اوثجيو هنيابت نع اودي نأ ىلا هنمز نيبو هنبب
 "ىراطلا اذه نأ ىلع ررغلا نم باوجلا ىف ام ىلعهعم مهسوئن اولمحيو رثالا لهأ

 هذبم ءادتقالاوهقثالخ بيذهنو هسفن ظح هيف ام د نم 7 ناكل جر مهملع ظ

 حالصا ىلعةحلصملا كسلا هذهريلق ةنامتسالاوهدو وأ وقت ىلع ةكءازلا بادالا
 ول هنأ ىلعو ملل بادالا ل بئارغ حلم ًاعوشمو أ امداخ ال ماب ًامزدخم اب

 ةفاكل ض 2 ىدحنو لازنلل 1 لادجلا يبتحا دق ناك

 همهف نع ةغالا ىشوح نم هتالك بورغ يف ناك امل زرحتملا قئاولا ضرع ءاملعلا
 نأ رتغملا اذهل غوس فيك غارفلل ًابجع ايو هعاتم ةلقو هعاب ر دق ىلع لدي ام
 فكو يرايد دعب هلعش عامجا كلل فكو ئولكملف] - هعرد قا ىراح

 طظحلا تناك ذل ظان تقر افك قدك ذالفأا تف :م نع هتبحأ روضح هلهذأ

 همج م نونظو همسقم ظاحلا نم ىلام ردي م بتكو ئيغ وفلل ل
 فيكو ىرذح هيلع قافشالا هبنيو يربصت هيلا قوشلا بهدي دلو ىلا تاغتلاو
 ىتاطلخو ءافك الا نمىناشحوأ اناكة ورثو نعل حم دبع بيرق ينأ هلابي رطخب م

 كدارمل ادايقناتايبالا هتتمضت امع ةباجالا تفلكت دقو ؛ ءاقدصالاو ءادعالا نبب

 ى”نهو ىنارق هينأو لكون ”نهو رج يمالقأ ”رجأ أ كدامسا ىلع ىنأر ارستقمو ٠
 اذه لاق نأ هيلاو تلكوت هيلع هاب الا ىقيفوت امو لهاوذ مومهلا تارم

 نم خيش لاقف ايلعلا ةيترلا اهب قحتسمو ىوتقلا تالتل كورد لوئسملا نا لئاسلا
 مرتخم لك نم هانئضوعو تدازو تفوف تئاف لك نع مايالا انل هتمزع انخويش
 ىلكشماهنم بجعتلا ىف هلكشم مءالو ىلبق تايبالا ظحلناكو تدافأو تنسحأف

 زاجل اذه زاج ولو ( لاق ) لعفأ نم نوكي ال الومف نال زوجي ال انبه اكورد نا



 ا و اا
 ١" ىسعنب هللا ةبه مساقلا ىلأل ضافلا ذاتسالا نه اهفو ةحيطنلا ن ا ردص 2
 ' هعلاطتيتلاىذلا معلا بابشو 0 ىذلا بدالا رح ا هللا مادأ

 رهدلا نع حتمي يذلا بابلاو ءادلا لحفتسملا لهما بطو ءاظلا لوقعلا رو

 الا وف دقي ون امنوا ةلئاحا مانالا هجوأ اهب حفصتت يتلا 2و العود

 ناذش ىقتلمو ءابدالا نساحم ا ءاكمذلا ةلهطخا هز أ امذلب لهأ هل إس ىذلا

 ةرفقملا بارلعا تايبالا هذه ىف ضرغلا ناكن اف موصخلا بذاج مطاقو مولعلا

 اماضعمب هيلا دصقبرو اهلقثع هيلع خان نا بجي ناك دقف ةدئافلا بلط باوصلا نم
 اذه نأ كشأ تسالب ةلكشم ةيجادلك حابصمو ةلغقم ةلئسملك حاتفم هدنعف

 00 ىف ا هاك انما كيدي لع تدكعو هراكقما» وع اقماع ةوواج وأ لئاسلا
 هب رق هادو هلشفلا دئارف طاقتلا هرطاوخ تذهو هجزأ يسن ةقر هادع ال هرامغم

 - بارتقالاو راوجلا نع راوجلا هينغب ىتح هتلاهج نم هنم هوند هافشلو هنلالض نم هنم

 بيجي و اهرابظا دصقي ملوأو ةكملاب قطني ًامبلم دوعي ىتحو باوجلا عجر نع
 ناك ناو ةدئافلا ديرب ناك نا اذه اهرارقتساو اطوصأ فرعي لولو لئاسملا نع

 مل فيك ب جعأ كلذف لوخدملا فقوملا اذهل ضّرعتو لوثدسملا ناحتمالا دصق
 ' جوهأ قلخاذه نا ملعب و ةحضاولا هتياده ىلا شءيو ةحلاصلا هباد اهدا

 حيحصلا رظنلايوذ نع ابلثم رثكو الو ملا لهأ قيلت ال ةيجسو جوعأ بهذمو

 ! ١ 7كم 2 داعتب نال نادت: هللا ءاطعأ ام" تنلكملا: لضِب وكلا اذه لع إمي ل فيكو مزحلاو

  ناوسمنب كلملا دبعل توزخلا لاقك ضيرقلا اذهنا هتبحص ةكرب نم هيلا قاسو
 ' ملا نبا نم ةيحتلا تشب لاقق كك ك6 ام دعب جحلا قيرط ىف هيقل دقو
 ' دفاولا ةيده تماواو نينطاقلا نم بيرغلا ةيحن تسب ىرمعل اذهو ىانلا ىلع

 راعيوهللز تبثيو هنيز ددسيو هليلق رثكي نأ ب يرغلاقحناك دقو نيميقملا نم
 هايشأ ىلع لح دق هنأ عبو هتللخك قدّصيو هتب رغ سن وب ام تافصلا ىلاعم نم

 ل اس سرس ل تح صوص لن تاصسس ه١



 كيح زوكع فك ىف مقلق بلقتام مأ
 كوله هنسره بتر جربه لقونام مأ

 كراح ا رامي قواك 51 انفاس

 كولئام كقوذب رظناو .ابيط كرشنب قفراف
 كوحضط مهلمرحيد اوف تمذل دقو اذه

 كوبش ابطناغ.سدخ ةنرظن ةكأءد

 كودس هفئارط يف ىل .ذملا اهعيرخو ودغت
 تيرع الو تيلع ايقاع يوت هكا كارا
 كيرلا دا ابل :ةدررملاب كوع القاك

 اردنا اهنا انك تاركا ةخسن ) ٠

 نم .كب .ذوعن.. م ىولبلا] ضيحمت لع, كدمخن انا ّمهللا محرلا نما هللا مب ظ

 هجوت نأ كلئسن 5 كيدل انتانسح لقأ باوث لع نأ كائسنو امنلا ءافطا

 كتيصعم نم انب ويعب ةفرعملا نسح ىف كيلا بغرنو كيلا انلئاسو ركشلا دئاوعب '
 اماطلا كقزرتسنو كتعاط ىتانناوخا بويع نع راصبالا ضغ كبهوتسن اك '

 ىدتجو لوقعلا .نايضِع نم لوقلا ناعرتم - ىفالو لوصالا عيبضت نم ثبعلا ىف املا

 نيج رم نع لطتما ل عا لعشلوب كيدان# اكد نات سنو انماست نأ كلضف

 تبتك ام ىلع تذقو نب ىهاطلا هلاو ”ىنلادمم ان ديس ىلع ةالصلاو نيقيلاصالخاب ٠

 ةنايا ف كن هجوا ىتتماعأو هنعّولئسملا كنك ب ألا لهأ ضعبنا 2

 ايش هتعانص ىف لوقأ ن 0 ا هتدجوف هتمأتو هلبس حاضياو هلكشم

 ىلع رفوتبالو ليصحتلا لهأ اهلثم لغاشني ال ةغللا ىبثوح نم ظافلأ ىلع المتشم .
 ريسفت ىف ضرتعي و نايدالا ىف عفني امع اهجورمل ليلع لمأت ىذ لك الا اهبلط
 يجع يف دازو ةرواحلا هيف مدختستو ةركاذملا هب يرجتام اهشيابملو تنارقلا



 1 لراس لمس ردسا ةلكش الو
 " 2 بتاع باتك يف ببطلا وبأ لاق ام هيف لصالاف ةغللا ةمئأ زافلا امأو ( لصف )
 ةعامج ىتثدح لاق ىبحي نب دمحأ انثدح دمحأ نب سودقلا دبع انثدح نييوحنلا
 د ال ةمرئارعلللا نع ايالاعا لام انا رعا فجر لاق ليلو وه نيلدمالا لع
 ام لالقف .لجر وا ولف ليللعا اق: ئصناللا: لاق هعمجت يكف :لاقتوئاط اقف
 طوب ىف كير اما( را تتلالات ىبانعت نمو 1غ ناك ىمنلبلا عبتي صوصللا
 ةلاسأ ىلأ ةذمالت نم يرصملا نيسحلا نب لعس الا ىأ فيرشلا لئاسر

 طساوب هلت نم مايأ تفم الو لاق نيسحلا ن 07 دبع هذيمات عمج يوغللأ

 هك ذ راثثثتا| دنغا هيدأ ةعارب و هلضف ةدهاشمل هاثغي ناك نم ل يف هرضح

 تدنب دق ةديصق او بدالا لهأ نم عيبرلا نب روصن» ىأب فرعي لجر

 ىو هتفرعمل ناحتمالا ةهج ىلع ةغالا نم ظافلا نع لاكوسلا ىلع

 دا يعل هزيراقانال انال. .٠٠ قر فايد الا ماد يحقأ ١
 كوله مهيعاسم رع ندتيدلا ةححاحمجلا ناو

 ا ا ل
 كورد ابلكشنمو قورتتسلا تأ لئاسم تضع

 : كوري وضن حيلجام وأ تويحلاو ”ىلاام

 : كيح اهدصخح ءاشقر عقرب ف ىرئام مأ

 : كوبناا ةعململا امو زيزرلاو حقترصلا ام مأ
 3 لل لا اتا فة را عاب لا اه! اةياودلا لاو

 ُْ كيلي ميفع مارب اد رد: :طخاطخالا ادلع قاف

 1 كيحب ال ةماللا هيف دهوف ةنانتغام مأ

 تلاع بح هثيح فت هرطم ف قوام ما



 ا 0( ٍ

 لقو) دارملا ممف تدعبأ سمت دبما مشاه ةئيرقو رطل هبقنب ىسع قبلا مك 1
 منيل نع ىرمعلا نع ئشادنلا انثدح ذيءرد نب ركب وبأ انثدح 4 هيلامأ يف ىلاقلا

 ثنخم رخآلا رطشلاو ةلمش ىف ىلارعأ هرطش تببام ناسح نب اص ىل.لاق لاق

 لاق فرعأ مل نيلوحىنناجأ واتلق الوجك نلجأ دق لاق ىردأ ال تلق ككفتي
 لوق تعمس امأ لاق وهام تلق ىرأ ام انهذ دوجأ كسسحأ تنكو كل ”فأ
 عرضو نيللا .هكردأ مث ةلمش ىف ىنارعا « اوبه محيو ماونلا اهيأ الا « ليج

 * انيلطل لإ ليتيدزع علقو لاقف ”يحلا

 ناهعوأ انيدح ركب وأ انثدج 4 ىلاقتلا لاقو# قيقعلا يئخح نم هّللاو هن اك

 انرشأف ؟ديمع نبأ لاقف ىنارعأ لقأذا يعمصالا ةقلح ىف اموب انك لاق ىنادنانشالا

 نعاشلا لوق ىنعمام لاقف ىعمصالا ىلا

 لبجلا ةنباو نيثالث مأ ةرزوت فاطعلاالالامال

 للب نع هيلعن ىدمبالو هلذالذ ىفزنلا قئريال
 لاقو ىدضالا كنضف لق

 ليسلا ع د انتقل ةفلطن“ ةيراطع
 لئتإ سوقلاب اهعرب ل نا ةلكشأ هانجنم ةبجو وأ

 ىبصالا' اندشنإ 2 نم لك تراسل ل 0 ىنارعالا ريدأف لاق

 اذه( ركب وبأ لاق) ) بالك ىنب نملاق وأ بالك نب ورم ىنب نم لجر ديم

 فاطعلا وه فيسلاو ةفيسو ةسوقالا ةعم سدلو ليج ىلا أ اتئاح الحر فصي

 عبنلاو 8 نم اهنال سوقلا لبجلا ةنباو ًامهس نونالث اهيف ةنانك ىنمي نيثالث مأو
 الو هلأ قلعت, هيفزنال لبج يف.هنأ ىناثلا تيبلا ىف ىنعمو لابجلا يف الا تبني ال

 يف نوكي قشلاك ٍبصللاو ءاملا ةفطنلاو أجاملا ةرصعلاو هنع هيلعن فرصي للب
 را نمىنتجا ام ةانجلاومويلا ىف ةلك الا ةبجولاو رطملا ليسلاو لبق قلتو لبجلا ٠



 كاش معلا هم همس عل علل هس هم هم هم هس همم هل هه م هم هم م هم مم م مم مم مم م م م م همم هم مم م م م همس هس هم هم هم هم مس هم م مم م م همس هام مام مم م م مل مسسسملا ممل هديب

 رخآلا لوق هريظنو زاغلالا ظل ىلع

 ءاجيطا دهشأو لاتقلاعدأ التاق» ديزب ابأ تيأرامل

 نونلا تمغدأ مئام نإ لصالا نأ باوجلاو عدأ بصتتا مبوا باوج نبأ لاقيف

 دشنأ الجر نأ ىورو عدأل ةبصانلا ىه نلو زاغلالل اطخ ١لصوو براقتلل مملا ُْق
 هدشنأ مث ركفأف ىنزاملا نامع ينال لوالا تيا

 ايمي ناؤاكتفالا هيف واح .:.: نصي وغا نع نلت: نالئانلا ؛اهأ

 انيقي باوجلا يرن اهلصفأت ماغدا تاذ ءارلا ىقامال نا
 ايناثالوق ىكح من دربملا نع لوقلا !ذهدادضالا بانك ىف ىرابنالا نبا ( يكحو )
 هذهىف تيبلا نم برقي و دادضالا نم دربنأو هينخس هيدرب ىنعمنأ مهضعب نع
 ةر وهما هتقاعم نم موثاك نب ورمع لوق ةظفللا

 ل عا كلادل ااغيلفا + كايف لكحل ا جز 5 ةهفشخن

 ىلا بهذي ىعمصالا ناكو تةرفصا اهطلاخ اذا راخلا ءاملا نأ ىعنا ىرب نبا لاش

 هدعب لوي هنال ءاخسلا نم هنأ

 انيرمب ةاهنمت هلال ”ةنيلع ٠ ٠ .تررمأ اذا منيحشلا نتخللا قرت

 (هلوق كلذ نمو )
 مشاهو سعشدبع ىداوبنحنو  اناواقس ال هللا دنا !لوقأ
 متاح ءاملاب 0 هدوج ىلع اعاحموقلا يف ناوا'٠'ةلاح ىلع

 يأ مش يذاؤلا اذه نكو تفعض ئأ' يهو اندواقس ا هللا دبعل لوقأ تسلا م

 | ل ال سسلا# هل نع لهل هدي سما قد ءدح تاع تيت ل
 00 اهل يك وكاو ةلزلل زف نير اذه قدزرنلا تي ةدش نب لع تفرح دفل تاء

 متباور. ىف باوصلاو. متاحو ءاملا» نضل هلوق امهناثو.هضورع رخآ ىلا ةلاح ىلع
 1 0 متاح موقلا ىف نا ول ةعاس ىلع

 :يتالز نسح دومم ها نيمأ هن ىلاعت هللا فطل دوت د هققحم هبتكو ضوفخم يورلا نال
 كك

0 



 هلبقو كلذ نوكي فيك ىعمصالا لاق

 لاثرلل ةيشملا عم نعي فجهرلع يتءالمنأك
 يعمصالا همع نع نم رلا دبع ىدشنأ 4 ديرد نبا لاقو

 باكرلا هب بخت بوصعمو ٠ ديعو سنأ ىلأ نع ىناتأ
 ١ باثألا مئلاةنب 2 ا ءارألا جدن 2

 اذهنا هلي وأت لاقف تببلا اذه ىنعم نع ديرد نبا تلاس 4 هيولاخ نبا لاق +

 مو جدخمال ءابظلا نأ اكمل ةقيقح الو ادبأ هلعف ىلع ردقي ال اديعو دعوي لجرلا
 كج نأ لاحم هنأ ام الاع ديعولا اانع ناكملضنا اذكر تبسة اكل

 هع نم |تلع اهنا دو هلا باك ةظاماد يااقك متقلا ةحئار بائذلا ْ
 تكلاز ايلا تحترم اهم زافلالا قو يتلا ( تايبالا نمو ) ١ نجلا
 سايعلاوبأ اندشنأ لاق يراينالا نب ركب وبأ اندشنأ ةيلامأ ىف ىلاقلا:لاق باعال

 قدزرغلل بلعت
 متاهتلا كولما ماه افايسأب  انفويس هلثت مل اماه نقلفي

 تييبلا ريدقتو انفويس هلنث نم امهفتسملاق ماهفتسا نهو هيبنت فرحاه بلعتلاق
 باوجلا اذه بيعب انخيشتعمسو ( ركب وبألاق )ل مقاهتلا كومملا ماهانفايسأب نقلغي
 طارص ىلا) ىلاهت هلوقك ماه ىلع دودرم كولملا ماهو ةءاه ا نلعب لوقيو
 اهلنت لاقل م املا دارو يلقو هلت وق 98 طاوض رهشما

 يبت امل يمرس لج لو كاشي زور برا سيرتي 00 املا نال ٠ ظ

 عابتاو عامسلا ىلع هيف ىنيامتا اسايق لمعبال دا اوت 9

 ( هلوق كلذ نمو إل رثالا ٠

 بتكم هيدر لب لصالا نأ هباوجو انيخس هتداصمل اببس دي ربتلا نوكيفك لاقيف ٠



"1 

 دي نب ندع لوت نع فيبخ مزح وهف هج هتبوقع هب لحتسي ايش تأي
 ننكب عني ل لو 0

 ف قط ام يعمصأ اي ديشرلا لاق : زاكلا تكبفا يرسكلا ناك مارحا يأ

 : مهاتق نع كلسملا مرح امهدحأ 0 تنبلا ىف ( جاجا يلام قوء) رعشلا

 لهاجرعش اذه ىف كدنعأ لضفلل ليقف ىديزلا دممنب لضفلا ماسلا وأ هلاق

 ىلهاج وهو يفزاملا دابع نب رضخال بيبح نب دمحم ىدتنا مل لاق

 بودن بواقلا ىف اهنمو تهرك ىتلا نع نومرحب ك ارأ تسلف
 دربملا مزج هب و قيرشنلا مايأ يف لتق هنال مارحلا ربشلا يف دارملا نا ىناثلاو

 مرحم وهف لجزاا مرحأ يعمصالا لاق ( كعتصملا بيرغلا ىقو:) لملكملا ف

 دشنأ ( ةيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا لاقو ) تيبلا دشنأو ةمذ هل تناك اذأ

 تايبأ يفليق ام نسحأ لاق ىرونيدلا ةفينح ىأ نع دي ريشوخ نب هللا دبعوبا
 سعاشلا لوق يناعملا

 قكلاو ىرانلا اضف ئمراد: + ديأ  اهرتوا :شوقلا ا اذا

 اط رحب ضرالاو تحبصأو .«ككتنحسمليللاو تحبصأف
 هللا ىنعي دبأ اهرتو حزق سوق ةماعلا هل لوقت يذلا ءامسلا سوق سوقلاب ديرب

 حابصملا تجرمأ ىأ تحبصأف اهالكو لابجلا ىرذباصأف رطملاب ىأ ىمر ىلاعت

 رحب ضرالاو حابصلا نم ىناثلا تحبصأو داوسلا ديدش يأ ككنحسم ليللاو

 املظ فصي ىعاشلا لاق ( ديرد نبا لاقو ) رطملا ةرثكر نم

 لاوط ىرش ىف لظ دعاو_سلا ىرخز ةياربلا تح ىلع
 عيرسلا ريعبلا تحلاو رفسلا نم هيرب ام دنع ًاعي رس ىأ ةياربلا دنع اتح دارأ

 ماظعلايف خملا ىراجم دعاوسلاو فوجالا ىرخمزلاو سرفلاكاذكو فيفخللا ريسلا

 اريعب ىنعي اولاقف تييلا اذه ريسفت نيب رصبلا ريغنم موق فلاخو عضوملا اذهيف
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 52110100 ا ا ا ا ا عا اا ا اا ال ا ا اا ا اال لا ا ا لا

 لوق ( ىنانمملا تايبأ نمو ) دودعملاو روصقملا باتك ىف كلام نب نيدلا 1

 لفون لجر ىف لوالا

 احرف ىنترصبأ اذا ريطتستو يعتز قفل يطع تارا

 احدق ىنقسأ هللاب موقلا قاس اي برطنم تلق نا يمد ”لحتسنو

 ىنادنانشالا ناّمع وبأ ىندشنأ دي رد نبا لوق ( يناعملا تايبأ نفو )

 بك انملاو امنود ىماوحلا يماحن  اهشارف نع اهنجعزأ ةب وجحمو
 بذاجأو يرزْم نع ىنيذا قناعم تنابفاطعالا ةقافخو

 للا فارطا يماوحلاو اهركو عضوم ىلا دعص اباقع فص ىنادنانشالا لاق

 نع هب ذا حيرلاف هباحصال أب رلوقي حبرلا ىنعب ةقافحلاو لبملا اون بك انملاو

 ًاضيأ دشنأو اهيذاج وهو هرزتم
 لمجأ يه وأ ءانسحلا فصوت اهب ةفينم عورفلا ءاربغ ءاثعشو
 اواهنادقنوشطعماهو رصبأ دقو مهن أك ليل ءانبأ اهب توعد

 ءاربغو ىقنازلاءاطش اهناك اهلاغأ قرت كش ايل ارامل نال وا ل
 لوقتف ةيرالا فصت برعلا ناف ءانسإا فصوت اهم هلوقو ناخدلا ةربغ ىنعي

 اهوار ناد ايوض مهاعد اذايضأ ىنعي ليل ءانبأ اهب توعد هلوقو ران ةلعش اهنأك
 مهلبا ودورات وعظ اهتم لا نم مهناك

 ىعارلا لوق ( يناملا تايبأ نمو )
 الوذخم هلثم رأ لف اعرو  امرحم ةفيلخلا نافع نبا اولتق

 اذه 'نغإ هسا لع لاش دق نأ ( فيحصتلا باتك ىف يركسعلا يور )

 ىمصالا لاف جحلاب مرحأ هنأ دارأ ىناسكلا لاقق اذه ما رحا ىأ لاقق تبللا

 لاب اك مار +ا رهشلا يف لد مرخأ تاقولو 700 ىنعالو مرحأ ام هللاو

 نم لكل ازال دارأ اهل ءانكلا“لاق هش اتكيت ل



 ل 5

 هك 7 ينال ل كك

 الامس ريمالل بلكلا لعج قاثو ىف هتأر باكبر

 الابثقتالا لكان ةانطقو# أ: لارج فاتنأو واخ بر

 حرش فول) لفل رك درو اوي يفبسلا:يف نوكت ىلا ةقئم ا:ناكلا لاقو
 هل هيلا دز ناو قل لوق هب نوجاحت امم يرابنالا ةمالسل ( تاماقملا

 نادك يللا ني ١ ناذآ ثالث وذات
 مادقم ىنال ليلخلا دشنأ (حيصفلا حرش ىف هيوتسرد نبا لاقو ) مهسلا ىنعي

 ىعازخلا
 الاضعتمأر دق نخرفي م ًاجاجد عيلت تأ زوجعو
 الؤطأ ةيبص حيرارف رهدلا ب جعنمجاجدلا داعم

 جرارفلاب ىنعي و لزغملا نع جرخي ام وأ ةكلا يو لزغلا ةجاجد ىنعي لاقو

 مهضعب لاق 4 ىدزالل ةبك اشملا يفو )ل ةيبقالا
 دمم برب نمأوب و حارو نم وم وهو ادغ رافك ثعشأو

 نهعنا ينأ نبلوم وبف نمو لجرلا نعأ لاقي نماوم هلوق

 ( هنع هللا ىضر ناس>. لوق يناعملا 5 نعو )

 ايداه ليللا ةماظ ىف ىتأ ”ىن ىن  هريغب هاوس لدغن ف اناتأ

 "2, اطلاذأ كتايلتاو رش 0 دش الهول ناكشا ريع ءاوس لا
 ا دلا ك2 فب وعاوا وه نيغو قوتلا ريغ تاو ل ذهل لاقبهنزاكف ىو
 نب ندا اد مامالا هجر كاك هاوس لدعت م لاق 000 مال اأو

 ن1 لح نذ ضعلغاس داك ىفن( ىتكرزلا:نيفلا لك خيشلا لا ) ماشه
 ىلع صن هسفن ىنعع تببلا اذه يف هاوس ناف فلكتلا اذه ىلا ةجاح الو بح

 خيشلا هيلع هرقأو هنع هلقثو تيبلا هيلع دثنأو بيذهللا يف ىرهزالا كلذ



: )2 

 مدشنأ ىلارعالا

 ناركسلا مترتي اك ابرط تمنرتو اسخ امئاوق تقلأ

 حاحصلا يف يرهوجلا دشنأو درف اسخو ىفاثالا اهمئاوقو ردقلا ىنعي
 قداورض هل اقري مزألا كديدش ىننأف ربكي نأ ع ذ امو

 ىرهوجلادشتأو ةباح يسرك اذاذ ادارق نك ريكس ناك, اذا العا 1ع لآ

 ةيححالا لثم ةيعدالا نأ ىلع

 ناسح نهرا امو ناسح ىرسلا عم تايحصتسمام كيعادأ

 تيمكلا لاق ( حاحصلا ىفو ) فويسلا ىنعي لاق
 لي وللا ةانك غو ىو ٠ :ىش فاوالاو نايف تلق

 ةسإكهلوقب دارأو ةححرلاو قونالا يمسن اهنال نيمسا تاذ لاقو قونالا دارأ

 نك امالاولابجلا نسورىف اهراكوأ نال هب رفظي داكيالف اهضيب زرح اهمأ لي وحلا
 ىو ) قونالا ضيب نم زعأ ( لثملا ىفو ) كلذ عم قمحت يهو ةديعبلا ةبعصلا
 زجارلا لاق ( حاحصلا

 بارغ ىلع نابرغ ةسمح 2 باجعلا بحعلل ابحع اي

 قتلا تيح بنذلا قوفناذللا يرسنلاو ىنعلا نيكرولا افرح ريعبلاو سرفلا ابارغ
 هرداون يف ىلارعالا نبا فعن او كرولا نش

 ليلح اط سيلو حقلت ملو نيحل لمح لو ةلماحو
 ليوطىناتالماخللا ل محو: ربش فصن يف ابامح ثمنأ

 رت هنت وج دلتا. كنا ةك بلا
 ليلق اهيك ايف تنام ناو 2 ”يج لكرشابت تدلو اذا

 نلكبلاب لكلا هضب قتلا وبي ةناثملا .دارأو ىنت اناداراجاررخالا سانا
 ىف مالس نب مسقلا ديبعوبأ دشنأأو ءارجلاب هيبش ه ذ نم جزخيف ءاوداقينبق 1



0 
 ظ طب اهحبحتو 'ىلتمل اهكرح اذا ربلا يف
 20١ اهنادضق زاغلاو تزرعلا اهتدضق زافلأ عاونأ يهو 4« زاغلالا ىف ىناثل لصنلا ١

 اراثلا ' نوكت نأ: نذاطف انلاق اًكماو ابن زاملالا ترعلا ديم / تايبأو ةغللا

 11 اعمل تايأاقك أو اهيناعم ثيح نم اهب زافلالا عقي ةراث اهناف ناعون ىهو

 ةايغ تلا تالذك و :انسح ادا عونلا اذه يف ةينق نبا فلأ دقو عونلا اذه
 الو اهيناعم نع هكاتموأ ىلا جاتحي اننا [فانملاةتامبأ عونلا اذه اوس امتاو

 بارعالاو بِك رتلاو ظفالا ثيح نم اهب زاغلالا عقي ةراتو ةلهو لوأ نم مت

 نش )بترن ريغ ىلع ةلنأ دع ةعن رالا هذه نم عون لك نورك اذ نحو

 ركبوبأ اندشنأ 4 هيلامأ ىف ىلاقلا لاق 8 اهيزاغلالا برعلا تدصق ىتلا (تايبالا

 لع سايفلاونأ اتذتشنا لاق ةئزاينالا* نا

 امصلا اهبجزنو اهلكلكب ىثمت . « ةسوكعم ةيطم تيأر دقو
 ىوه ىلا تينث امو بواقلا تست .. اهضرأ نم ةيبس تأر دقو
 ةلغ ضاقز اذا :ةنفطش ع ايعاشأ + ليلا كرار ادققو

 ارجلا دنع متاوق ريغ ىرجب ' ةزانعايراوجتياردقو
 يق فذ هز ب فايعلا ىو هن ةلوكم . ةئميظع ةلأر ءدقلو

 ' اا ودك ىح لامغالا ف ةوديج ا + ةمفثا اذ ارفكم تمار دكأو

 0001 كي روابصت ليتطابو را ةيبلتابو ةعيتسلا وبطملاب ةأرأ كمل
  (ىلاقلا لاقو) ةدايعلا نم ىتف تداع هلوقو فيسلا رفكملاب وبارسلا ىراوجلاب و
 ا ديز ىأ نع مدشنأ متاح ابأ نا ديرد نب ركب وبأ ىنثدح

 ١) 2 لجعم توفابتك أملناو اهشيعوهفاهتفك نا ءارهزو
 ةقرخب اكردأ لف تجرخ اهنحدق نا لوقي رهزت ءاضيب ىأ ءارهز ىهرانلا ىنعي
 ع7 نبا نأ سابعلا ىلأ نع رمع ىلأ ىلع تأرق ( يلاقلا لاقو ) تنام كلذ ريغوأ



 نم راغصلا وهو « شرف ىلامو آل رحبلا فيس وهو طخ باتكلا اذه يف ىلامو ٌْ
 ابواب ىأ تبعل امو برعلا نم امغو 4 اذخخل الو انطب نالفل تيأر امو 8 لبالا |

 ناللو امو دج وهو سلجلا لخد اذا نالف ساج موق نم تسلج امو ىناعل ٠

 ليعلا نهم احين الوب) © ءامسلا ءام برشب لخنلا وهو م العب ةنالفل تفرع امو

 رجلا مأزق رصنلاو تلا ةةرضبأ امد ) دوما لع ملل ظ

 ينايذلا ةغبانا 0 فورعم لبج وهو نبت ا ةقرطع 1

 امش ه'وام اليلق امغ نيحزب ضرع نعنبتلانيتأ اماذ ابهص

 اههدجأ ناكو اهناطخي نالجر ةأىما دنع ناك 4 ينارعالا نبا رداون فد)

 جدل نم :جاوفل اعف عرس أ ناك كيأ اهوبأ اهلل لاقق رخآلا نم اهلا بجعأ ْ

 مظعلا ب كافقا ىأ هانطباو هيلا ترظنو بح يذال ةيزاجلاا تااَقف اهابا هتحوز '

 رع حلاق 4 اهيفو © كناوهاو كنطباو اهونأ لاقف هنطب لبق نم هلصمم ناف

 اهنأ تيلي :ظف جدولا اهب يادشو كل اوت وحلا ىأ ىرشباو ىرشنا ا ةبحاصل '

 اماف اهرشدت و هرويسل جدوملا تي يرشدلا نه ركام ىرسيأ ال كاق'

 4 هيلامأ ىف ىلاقلا لاقو ظ رويسلا ىرشبت نأ كترمأ امنا تلاق امترجأ تبلط

 لاقف الجر ىبارعا رك ذ بلع سابعلا وبأ لاق لاق ىرابنالا نب ركب وبأ انثدح
 ابل بلع لاق همأ جلم تلق امنا لاقق تاطاسلا ىلا هوعفرف همأ جمل هلا»

 سابعلا ىنأ نع دهازلا رمعينأ ىلع تأرقو 4 ىلاقا لاق إف اهعضر اهجلمو اهحكن
 ةيزحاشا افرح لاف لفل و وغ نايت مصتخا لاق ىبارعالا نبا نع

 عماح ىأ هما جحم بذاكتلا ىل لقام اورظنا رخالا لاقو همأ جحم بذاكلا

 جلم لاقي هنأ يتكا ا نكس ا تلاد اه بذك يونغلا لاقف همأ

 (ك- رهرلا ا



 موق اهيرتشي ةاش يهو ةربخ هل تحذام يأ ( هتربخأ 8 وا

 بنج ىف ةضرتعملا ةمحللا هو ( ريصح ىلع ل تتلجااو زج اموصنلا
 ةدالقلا وهو 4 4 امرك الو) ) يرابحلا خرف وهو ( اصولق هل تذخأ الو ) سرفلا

 ايرفتم ضرالا قس رهتلا وه وك دج لو زل جنلا وهو 4 17 تر الو إل

 ١ ىآ ءاملا.نم'ضرالا لظخ وهو 4( اع الو الريكا رهملا رهو ارفعج الو إل ام
 الو اهقالوإ)ب نانسالا رومع دحاو وهو.( ًازبع الو ) .موب عيروأ ليل, عير لق
 الرو تن دل ارانب يك ماي ور جاي وأ الو ًاسنوأ الو ف :نافورعم_ نالح اهو ا

 ردوا رابنالو و نجلا دضوعو (اليسالو) فورعم بيثك وهو ( اندح

 ل تدع الوز نينرقلا فاح نطابوعو م ًاضوأ نالها تتطويامو ال فورخت م

 الو و ديدحلا ةضيب يهو « ةضيب الو 8 اهنطاب نم رثبلا كو اهو(!

 بئذلاودعنم ودع وهوكالسعالو# غامدلا رقتسم وهو ةماهلا خرف وهو ا

 لخنلا وهو (اقيرط ركل تفرع امو ل لمرلا يف قي رطلا وهو ؛ الخ الو إل

 الو مرتي لف كونت اذا ريعبلا نحأ تالوق نمر اذك تي الو ديلاب ىلا” ىذلإ
: 7 
 يذلا رثاعلا مك ارلذ ادجاس الو امك ار انالف تيأر الو ترخأت يأ تيرك أ

 ذوبنملاىيصلاوهو ذيبن نالف دنع اموضرالا ىف رظنلانمدملا دجاسلاو هبجول اك دق
 0000 للا اه تبوراامو لب طوبا يرط هو 4 درع نالت تف

 تذخأ الوإ هتلد> 6 هتب ردو لبحخلا وهو ءاورلاب هر تيورف « هتيرد

 الو ضرالا ىف دودخالا وهو ادخ هل تسسم الو .طسولا وهو « ازوح نالفل

 (هقاس ترسكالوإل ةيب رعلا سوقنا نم رئولا دقعم مادق اموهو ارفظهل ترك"

 الو # تبنلا نم برض وهو ركب بحايب أ امو محلا نم رك ذلا وهو
 اهلأ تفرع الو ًاعانق ةنالغل تشك الو سأزلا ةدلج يهز 4 ةورف نالفل تذخأ

 ةفورعم زاجحلا يف ةينثوهو 4 بوك ىعىلامو آ# دضقلا هجولاو قبطلا عانقلاف اهجو
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 دلجلا نم هيلع ام

 ه8[ كلذ نم ةلثمأ رك ذ زؤ-
 نمبرض ةجاحلاو ( طق ةجاح ىف انالف تلأس ام هّللاو ) لوقت ( ديرد نبا لاق)
 الو ١ هتحرج ىأ 4هتلك الو إل هتثر تب رضام يأ ( هتأر امو) كوش هلرجنشلا

 وهو 4 ابك ه نم تذخأ الو إف ايلعلا هتهش تققشام يأ ملعأ هتامجام ىأ 4 هتملعأ

 4 ةيراج الو آل لحرلا طسو يف رامسملا وهو ( ادهف الو ) فيسلا متاق ىف رامسملا

 سيد وهو (ارقصالو ) ةضفلا نم رامسملا سأر ىهو 4 ةريعش الوإل ةنيفسلا ىهو

 الو) ضرالا ىف قرفتت بشعلا نم ةعطق ىهو (انس هل ترسك الو ) بطلا

 4« ىحر هل تب رخ الو ) ضرالا يف ةقرفتم عقت رطملا نم ةعطق يهو ( اسرض
 لخدبي ىذلاعضوملاوهونانسلا ةبج يهو( ةبج هل تسبل الو) سارضالا نم وهو

 ١ 2 راذا عزي نغو ةوادألا تبتك مطوق نم ( تبتك الو إل حمرلا س 1

 فرعأ الو )ل بور أ لبق نبللا وهو املظ هتيقس ام يأ م انالف تقلع الو

 وهو ( رام الو) يرابخلا دلو راهنلاو ناوركلا دلو لللاف ( ران الو اليل نالفل

 مالا اكن ةقيقر ةركس هو الملا يلع بست ناذالا نارخلا
 ءاملالحضلاو لحضلا ناتأ يمست ىداولا نطب يف نوكن ةرخصلا ىو( اناثأ الو

 ارغب مث هعارذ ىف لجرلا اهلعجي ةقاحلاك فوقلملا فوصلا ىهو ي ةثحج الو)

 ( ةرقب الو) ةعاّردلا ا الو ) لزغلا نم ةبكلا ىهو ٌ« ةجاجد الو)

 نحو ازتعالو ).طقالا نم ةيظملا ةمطتلا وهو ( اون الو ) وونكلا لالا

 ظملاوهو ( ًادجالو )ل غامدلا مأ ىمو (امأ نالفل تيبس الو ) ءادوسلا ةك الا

 الو ) ةريعصلا ةكأالا يهو (ةلاخ الو ) رطملل قيما باحلا وهو الاخ الوإل
 ةمطقلا هو ( الجر الو ) ةعنطصملا يدايألا ةدحاو ىقو (ادي هل ثب رن



 ل ل ا لا ها احتمل
 لقو ىلنيمركم "ىلا نينسحم موق دنع ىلاف هومركيو ممريسأ ىلا اونسحيل مل لقو
 مجربخأو كلام ىنب فىتجاح اوعريلو ءاسنعلا يتقان اويكرب و رمحالا ىلمج اورعيلف مل
 موشم هناف ةماشب نب ماه اوصعيلو تكتشادق ءاسنلا نأو قروأ دق جسوعلا نأ

 ونب نمو سيق ونب هللاقف نوميم مزاح هناف سنخالا نب ليذه اوعيطيلو دودحم

 اذاولاقدن أ حازم نب ناملس معزو موقلا لع نأ هركو يخأ اونب لاق ءالوه كلام

 ان وا
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 ١" هوهعافاب كر ةومتكناو رمسالا لمح للا متأسأ دق مكنا اه لقف ةمادق مأ تيتأ

 نب ورمع ردي مل مهغلبأف لوسرلا مهاتأ امف اهودعتقاف ةيفاعلا ءاببصلا ىتقانب ميلعو

 روعالا نج دقلو مالكلا اذه فرغن ام اولقو روعالا هلأ ]مرا ىذلا ام من

 روعالا هب هلك اما لوأ هيلع ص قف هتصق لوأ ”للع صنقا لوسرلل ليذه لاقف اندعب

 انا هربخأو هتيتأ اذا ةيحتلا هغلبأ ليذه لاق هرخ'آ ىلع ىنأ ىتح هيلا هعجر امو

 ركل نيب دق لاقق ربنملب ليذه ىدانف لوسرلا صخشف هب ىصوأ اب ىصوتسن
 ددع م انأ دق هنأ كربخي هناف (هدي ىف لمج ىذلا لما امأ ) كبحاص
 سمشلا نم حضوأ كلذ لوقي هناف اهيلا أاموأ دق ىتلا سمشلا امأو ) ىصحيال
 انهدلا ىهف ءابهصلا لاَ وأ ءاسنعلا هنقان امأو فترامصلا وبف رمح الا هلمح امأو

 مرذح ام مهورذنت نأ كىمأي هناف ( كلام ونب امأو ) اهبف اوز رحتت نأ ؟ىمأي
 دق موقلا ناف جسوعلا قاربإ امأو ) مهنيب امو كني ام فالحب يك نا
 الجع نط نامع دق نهنأ مربخي هناف ءاسنلا ءاكستشا امأو ( ًاحالس اوسنك ١

 4هيلامأ يف ىلاقلاو ةرهجلا ىف ديرد نبا لاقو ف راغصلا اياورلا لجعلاو اهب نوزغن
 'تيبلا دومعب قاعم ماجالا تلاقف ىَودا هما لت مأ أهدنعو هءال يبص لاق

 بحاص هنأو ماجللا رع اهأس امنا هنأ موقلا يرثو رغصتسي الثا كلذب ىروت
 بكرت .ىتلا ةقيقرلا ةدلجلا يهو ةياوذلا ذخأ دصق امناوهو بوكرو ليخ

 : 58 نوذخأي ىأ هنوودي نبللا ىلع ناببصلا لبقأو ىّودي نبللا ىّود لاقي نبللا



 اوصقق ثرحلا اوعدو ديلا اوحرمم مث ببصأ المحالو ءارمح ةقان 0

 اوم التسا دق لاجرلا نأ ديرب ( جفرعلا ىندأ هلوق امأ ) ةرذن أدق لاقف ةصقلاهيلع

 ةقانلا هلوقو رفسلل اكشلا نذخا ىأ ءاسنلا تكش 4 هلوقو إل حالسلا اوسبلو
 تلك 4#( هلوقو 9 بمصالا لجل اوهو نامصلا اوكراو انهدلا نعاولحنرا ىأ ءارجا

 0 وو مح ىلا نال موزغ دق سانلا نم اطالخأ نأ ديري اسيح

 ارْيَسآ ناك لجو. اضنأ ينعملا اذه ذخاو همالك نحل اوفرعو لاقام اولثتماذ طقالاو

 . ميغ ىنب ىف
 ( ًارعش هموق ىلا بتكف )ل

 اوعنطصاف لوقعملا بهصالا لزابلاو 2هكلحرأ ءارجملا ةقانلا نع اولح

 اوعبسش اذا ركب مهلك سانلاو اهتئارب ترضخا دق بئثذلا نا

 ىف غي ةديبع لا لاقو )ل لئاو نب ركك ل٠ ءادعأ اوصخأ اذا هوبات نأ“ نب ع

 ميت ىنبىعريغتل مزامللا تعمج لاق فدنخ نب سارف انربخأ برعلا م نأ باتك

 نب دعس ىنب يف ريسأوهو ىربنعلا ةماشب نب روعالا ب بشان كلذ يأرف نوراغ مهو

 مهيصوأ لعأ ىلا هل ضرأ الوسر ىنوطعا مم لاقف ةبلعت نب سيق نب ةعيبض نب كلام

 نحو هلسرب دعس ونب تلاقق ةعيب ر ىلا ىنب نم هورتشا اوناكو يتجاح ضب ف

 ام لاقف مم ادلوم امالغ هل اولسرأف رن لاق هموق ردن نأ ةفاخم كلذو روضح

 انونحم كا رأىن إ روعالا لاقف قمح أب انأ أ ام هللا و مالغلا لاقف نكي قوطحتا 00

 ريثك لكو يك اوكلا لاق ى اوكلا مأ رثك أ نارينلاف لاق نونجمب انأ ام لاق
 امو قمحأ ىنيعل كل نا روعالا لاقف قى انأ ام هللاوهل لاق هنا « رخخآ لاقو )
 م لاقق لمرلا نم هنكروغالا الفكنع نغلبال ىرمعا ىلب لاق نع ًاغلبم كارأ

 كلتاملاقفهيدبب .سمشلا ىلا أموأف هيصحأ ال ريثكل هناو يردأ ال لاق ىنك ىف

 ةيحتلا ينع مهغلبأف ىلهأ ىلا بهذا افيرش القاع الا كادزأ ام لاق سمشلا لاق
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 ةمسويسكل سجن انسم د وي

 فاأو ًاتبطا ًاملأت ديرد نبا كلذ ىف فلأ دقو 4 نحالملا يف لوالا لصفلا )ف
 ةرروتا تانلرأ اذا: هلصقتو كلدادحعت ترغلا تناكدقو 00 زبأ هبف
 ىبحينب دمحأ ىنثدحلاق زرطملا رمع ىبأ ىلع تأرق(هيلامأ ىف ىلاقلا لاق) ةيمعتلاوأ

 هايدغيل همعو هوبأ مدقق برعلانم اباش الجر *يط ترسأ لاق ىنارعالا نبا نع
 لمعج ىذلاو ال هوبأ لاقف اهوضرب مل ةيطع هب ايطعأف ءادقلا ىف اهيلع اوطتشاف

 افرصنا مث كتيطعأام ىلع كديزأ ال ء وط ىلبج ىلع ناحبصي و نايسمب نيدقرفلا
 نأ” ةلءاق نوجديا زيخ هبف ناك: نا ةيللك آلا تيقلأ دقل معلل بالا لاقف

 امهناف *يبط يلببج ىلع نيدقرفلا مزلا هل لاقدابأ نأكسف مهلبا نم ةعطق درطاو اج
 باتك اذه نحالملا باتك ىف ديرد نبا لاق هنع نابيغي ال امهو امهيلع ناعلاط
 رد مرام دوام اير كمل نيعلا ىلع دهطضملا ربحا هيلاعزغيل هانفلأ
 نحالملاهانيمسو مشافلا فنج نم صلختي و ملاظلا ةيداع نم مسيل ربظيام فالخ
 لوتس الواو دكلا/اههوشببال لا ةحيصنلاةْبي.رعلا ةغللا م مسالا اذهدل انققتشاو

 هنموةنطقلا برعلادنع نحللا نال نحالملا انلوق ىنعم ركب ونأ لاق فلكلا اهيلع

 امل نطفأ ىأ هتجحب نملأ نوكي نأ كدحأ لعل سو هيلع هللا لكم يلا

 ّك 8 ركل هنع ىروتف عش ديرب نأنحللا 0 نأ كلذو اهيلع صوغأو

 لسرتال هل اولاقق هموق ىلا الوسر ملأ نيح لئاونب ركب يف ناك ريسأ ىربنعلا

 دوسأ دبعب "يش مرذن, نأ اوفاخل هموق وزغ اوعمزأ دق اوناك منال انترضحب الا

 "د دلو كككاينل قايد ازميكل مرار تت سوت
 نأ ممرمأو ءاسنلا تكش دقو ىددأ دق جفرعلا نا لل لقو نومك ل

 ككل اب هيا صالاب هيا وكرت ناو اهم كو اولاطأ دنق ءارخلا قات ورش
 قالا ع دل يلق لطم اددسمل نعد نانو يزيس نع كرا ازا ساد اح 2

 لضبالاب ضان(



 ! فيلل

 هاتاوس هكتحو نارثلا تالحلو هتعش دنع ذلطا نم ىتام هنكنو ىلذلا لكار ايسر
 تينثأ اذا هتنبأو لجرلا تلبأو هتتونعو هتنولع دقو هناونعو باتكلا ناولعو

 نيععساو ليععساو نبالو لبال لاقيو عباتت نعمراو مدلا لعمراو هتوم دعب هيلع

 نيفارساو ليفارساو نيئاكيمو ليئاكيمو ني ربجو لب ربجو نيئارساو ليئارساو
 ةواندو: ضيمتلا [كذالذو د.ك ذلا عوفاغو يلا لسان نعاس لحل

 هتدرط يئاسكلا نع 4 فنصملا بيرغلا ىفو آل نذنذو لذاذ دحاولاو هلفاسال
 هالعأ لبجلا ةلق 4 ةرهجلا ىفو آل كناحو كلاح دوسأو هتب رضو هتعفد هتزهنو

 لاقيو رمحأ غبص لايرحو ازن اذا سيتلا توص ةبنبنلاو ةبلبللاو ًاضيأ ةنقلأ يهو

 نبال محلا ىفو ) نينالا ليلالا ( ىلاتا ىلامأ ينو )ل ًاضيأ نونلاب نايرج
 ىذلا غتاالا محملا بحاص لاق ( ةمناخ ) لدبلا يلع نيللا ليللا ىف لاقي 4 ةديس
 لج وأ هناسا فرط يف ءارلا لعجي ىذلا وه ليقو ءارلاب ملكت أ عيطتسي ال

 نسزاف ننا لاقو ) ءاثلا ىلا نبسلا نع هناسل لوحتي ىذلا وه لبقو ًءاظ داضلا

 ىرابنالا ةمالسلاقو ) ءاث نيسلاو انيغ ءارلا بلقتنأ ناسللا ىف ةغثللا 4 لمجلا يف

 دقو ءارلاو ماللاو فاكلاو فاقلاو نيسلا ىف نوكت ةغثللا ( تاماقملا حرش يف

 ءاط لدبت نأ فاقلا ىفو ءاث لدبت نأ نيسلا ىف ةغثالف ةمجعملا نيشلا ىف نوكت

 اماعج اب رو ءاي لدبتنأ ماللا يفو ةزمم لدبت نأ فاكلا ىفو افك تلدبأ ابرو

 لادلاوءابلاو نيغلاو نيعلافرحأ ةتسيف نوكت اهناذ ءارلاىف ةغثلا امأوافاك مهضعب

 يف تكلا نبا لاقو ) يهتنا ةزمحلا يف نوكتت اهنأ مناحوبأ رك ذو ءاطلاو ماللاو

 لمْ نأو هناسل: فرط يف ءارلا لمج نأ ءارلا يف ئلالا ( تاوصالا تاتك

 ءاث ماللا لمجي نأ ترالاو ءات داصلا

 2 برعلا هيقف ايتفو زاغلالاو نحالملا ةفرعم نوثالثلاو عساتلا عونلا ريتتح

 لوصف ةئثالث عونلا يفو ةب راقتم ةثالثلاو



 بشرقلاو ضبقتم نئيقمو نئبكم لجرو عمتجر يصق لقالقو لك الكو ا
 لدنلا ىد نوب اهض تقلاواهقبش دتشا اذاةعقهو,ةيكه ةقانونسملا بشركلاو

 .هكوو رمالا هّقو دقو نزلا ديدشلا كولو موقوملا « فنصملا بيرغلا يفو ل
 هّقد 4 تيكسلا نبال لادبالا ىفو ال هقحسو هكبس لاقي 4 ىلاقلا يلامأ فو )ل
 . هلكه ب رش ري ياو 0 0 ا

 0 هل هكر قة عر كا حكو حق ىلرعو هلتاق هعئاكو هعئاقو

 ( تانك ءايبلا [ذاو) رقت: نش قو تطنتتكو هلج هنع تطشقوزب رش يعذلا

 امأفإل 'ىرقو هتربكو لجرلا تربقو دوعسم نبافحصم ىفيه اذكو تطشقدسأو
 هب قسعو 'ىلتي نأ برقناب ركو نابرق ءاناو طحكو راصقلا طحقو ربكتالف ملا
 لثم لجرلا مكس « حاحصلا ىفو إل ةربغلاى لا نول بك الاو بهقالاوهمزا كسعو
 ترمحاو تمدق يتلا هو ةكتاعلا لثم سوقلا نم ةقتاعلاو قدلا كدلاو عقس

 4 ةزمطاو فاكسلاب درو امموإل لبالا نم ةعا_هج هو ةقعدلا ىف ةغل ةكعدلاو

 داضلاو داصلاب كوضتو هّئرخ ىف نالف كّوصن « تيكسلا نبال لادبالا يف
 يمصالا لاق 4 « فنصملا بيرغلا يفو آل فاكلالدب ةزمهلابو ايبتاوصتءارص

 العد م تلفأ لاقي  حاحصلا ىفو إل هبءابتحالا بوثلاب كابتحالا

 نبا لاق 9# 4 نونلاو ماللاب درو امو اهوحنو ةدعرلا وه ديبعوبأ لاق صيصب و
 لودلاو نتهو لته ٍْئاح سو. تنتهو ءامسلا تلاته 4« لادبالا يت تيكنلا

 ةعامنو ةعاماو ءىشلاب خسولا قوزل نتكلاو لتكلاو جدوهلا لاجام نودسلاو

 ركسلل نزربطو لزربطو بنذلا م غباس نفرو لفر ريعب و ودبيإم لوأىف مع : ان لقب

 ل نسل لجللاو انتع أ 00 اليصأ هتيقلو ربوط ةندهرو ةلدهرو

 هيف قبب ىذلا ريدغلا وأ ضوملا ىف ءاما نم قيام نيرغلاو ليرغلاو ثييخلا
 عياصالا لثش وهو نيجرسلا نامدلاو لامدلاو هب رش ىلعردقي ال صيماعدلا



 همم ع هم همهم هوم همم هم ل ل هه هن م هم همم م هم م مم م هم م هم م هم اه ره ع هم ره رج ع هم م مهام م ممم ل ميممم م ل ف همام همم م مم م مم ف م هم مم م م م م م مم م ل ع مل ومس م مص صسسمم مسو

 آمزو رمل رعتصلا وح غمص ظظملاو ظظالا لاقي و ضضحلا لاقيو ضضحلا

 لوصأ تدعف اذا لحن زلدقتلا تاظح(ىسؤيلطالا قرثلا بانك قوإا انهو

 برحلاةدشضعلاو ظعلاوامتبلجو اهتاوصأ اهبضابضو ليخلا بظابظ تعمسو اهفعس
 ربشالاوةبادلامئاوق ضرالاو ظرالاو اهريغ ىف ءاظلا لمعتست الو نامزلا ةدشو

 هل لاقي ىذلا لحكلا امهحتفو داغلاو ءاظلا مضب ضضمحلاو ظظحلاو داضلا هيف

 زجارلا لاق نالوخلاا

 مطر سو »ترم رم ترا نظل ودعاة نزع عقر

 داضلاب هتفل ىذلاو ءاظلاب هيف هتغا تناكن م نيءاظب تببلا اذه دشني ليلخلا لاق

 لالا م ةطاطسلا لاق 'ىوزلا:ةماقالل كح زعتالا لسضيراذاس ننقل

 000 ءايال اتي ترق ةايقلاو ةلضيهو ةلظيه وزغلا يف تجرخ اذا

 «ىورب وإلداضلاب ليله اداكحو ءاظااب ىنابيشلا ورمعوبأ مي رثك اذا

 نمو رمع بجعف يضب ىحظ لجر يف لوقت ام باطخللا نب رمعل لاق الجر نأ

 نع مهبجع ناكف ماللا رسسكو ةغل امنا نينمئوملا ريمأ اي لاقف هلوق نم هرضح
 ذه 4 تاق ١ ًاداض ءاظلاو ءاظ داضلا بلق نم مهبجع نم دشأ ةغل مال 2

 نن سابعلا اثدح ىجدقملا هّللا دبع وبأ انثدح لاق هيلامأ ىف يللاقلا هجرخأ رثالا

 نعىدسالا نامع ىأ نب هللا دبع نب للعالا دنع انثدح ةشئاع نبا انثدح دمحم

 .تاقو'كيلعامو 11 ىحظب أ نينم'وملا ريمأ اب رمعل لجر لاق لاق هلاجر ضعب

 شحولا نم ءىشب ىحضي الو باعلا مطقنا لاق ةغا اهنا لاق يبظب ىحضيأ

 هحدم اذا هبحاص ضرقي نالف لاقي ضي رقتلا لثم ظيرقتلا ؛؟ يصاب ْ

 ءءاظلاو داضلاب 2 رق" همحاص ضر نالف موق 4 ءاظلا فرح يفلاقو ) همذوأ 1

 ىف4 ( فاكلاو فاقلا 00 لق لطاب وأ قح ةخرمااذا ديز لأ ن .مددم

 ؛شعر اذا دبك أو دهقلا لاقي ًاضيأ ةلكرملاو ىثملا-نم برض ةلقرحلا ةزهجلا



 ! دل لاو
 ماس سس

 . ىازلاولاذلاب 1 هطعذ لاق ةريجلا ىو. هيلع ىلوتسا دحاو ىنعمي هزوحي

 ةكرح رجشلا حرلا كي رحب وهو ىنمىازلاب ةعزعزلاو لاذلاب ةعذعذلاو هقنخ ىنعب
 ةجارلا لاقي قشملا نمج برق ةلعزبللاو ةلعزلطاو ةديلش

 لعمل عرب ةرأ عقب  لامرالا فاقض نءلجر لقنو

 لالعف مهمالك ىف 1 ءاخعا حتمب لاعزخ ةقان موق هنمو ًاضيأ لعزل ىورو
 لغم ذا العر ةجاَرتلا تينت: ةناك :اذا: تترملا؛ ادع ريغ

 مالظلا سلم هتبتأ لاقي لادب الا يف تيكسلا نبا لاق 4 ءاثلاو نيسلاب درو اممو إلف
 فلاب ديد كلا برضلا ثطولاو سطولاو مالظلا طالتخا ىأ مالظلا ثلمو

 ىرجينأ وهو بيب اعثو بيياعس ىرجب هوفو لماملا ةيتفلا هو حئاذو جساف ةقانو

 ىو 8# تلخد اذا تخاثو ضرالا ىف هلجر تخاسو ددمت هيف فاص ءام هنم

 ناويد ىفو ل ناك ثيح نه يأ كلسيحو كئثيح نم هب ءىج لاقي 5
 ار أ مهلا نايقحلا نايل( حاحصلا ىفو)هدرم هثرمو رْغلا سرم « بدالا

 فعضىاثيرا َْف 3ع اساس راممرماسب راو هدسح يا هنامسحو لجرأا ناد

 ادعو خيشلا اثع لاقي ( ةغللاهةف ىفو ) هسرم يف ةغل هذ رن رمو اوهرقت ىتح

 00 0 هاك ةمحعملا 0 هشعو ع 0 هنع 1 3 4 ةفيطل ع

 ناويدىفو) ةثبللا لثمسانلا 1 ةءامجلا سيملاو سملا لثم 9 نيل أون شم

 نيسلاو ءارلا ىف غثلي نم بساني اذهو سرم فاينسا جر( ىلاراقلل بدالا

 تام ظيفت هسفن تا كيل 6 ءاظلاو داضلا» درو ام 50

 يزوتلا ىنربخأ ( دربملا لاقو ) ضيفت هسفن تضاف نولوقي من 2 : ىنب نم سانو
 نولوش مهاف هبض ىف الا داضلاب هسفن تضاف لوقت برعلا لك لاةةديرغ ىلأ نع

 7 ( ةزهجلا ينو ) قرفلا باتك ىف ىسويلطبلا دم ونأ هاكح ءاظقلاب هسفن تظاف

١ 



 00: لح هل ا تلات اال ماو

 .٠

 ىفو ) عردلا ةلثو ةرثنو ةملظلا ءاسماطو ءاسمرطو هاصأ رثكو ارت كلعاو
 سكت ىعاو ًاضنأ هفرقو هرشق 'يشلا فلقو ةعب رس لهيعو رهمع ةقان ( ةرهجلا

 ةماعلا هيمست ىذلا ماسلجو ماسر جو ريصق مودلكو مودكو رظأ سكدلعاو ليللا .

 ناويديفو )هبارق هنابرجو فيسلانايلجو فيعض يكنفحو ىكلنح ريعب وماسربلا

 وهودحاو رجولاو لجولا « بلع ىلامأ يفو آلقلف ىف ةغل حبصلا قرف ( بدالا .

 قلتخاو قرخو قلخو ةرجوو ةلاجو ةأرماو رجوأو !لجوأ لجر لاقي عزفلا

 ريغب تانب و نينب هل اوقرخو) (اكفا نوقلخنو) 4 ليزنتلا ىفو إل ءاوس قرتخاو

 يفو ف لاطتساو طئاحلا يف قشلا راطتسا لاقي دجاو ليطتسمو ريطتسمو (ملعا

 يتلا يه لاقي وةفيحصلا سرطلا 4« حاحصلا ىفو إل ( اريطتسمهرش ناك )  ليزعتلا

 تعرخم او صيصرتلا ىف ةغلناينبلا ف صيصلتلاو سلطلا كلذكو تبتك مثتيحم
 ىف ةغل ةب رقلا قلعو ةراعدلا يهو ةعالخلا ىف ةغا ةعارللاو تعلخلا ىف ةغل هفتك

 ةأرملاتردسو ةلاثللا ىئةغل نيتلا ةراتحو ةتقفو لثم يرصيي هتفلو ةيرقلل ل

 رتخبت ة يشم ىلزيحلاا « ىلاقلل روصقملا ىنو 8 لدسناف هتلدسىف ةغا ردسناف اهرعش

 تيكسلا نبال 4« تاوصالا باتك ىفو ) ىرزوملاو زوما كلذكو هلثم ىرزهخعاو
 امثو آل توصلا بلص ىأ ماللاو ءارلب توصلا حقتلصو توصلا حقنرصل هناك

 فازو فاوذ توم م« تيكسلا نبال لادبالا ىف 9 4 لاذلاو ىازلاب: درو

 4 فنصملا ىفو الةتبتك هتربذوباتكلا تربزو قرذو رئاطلا قرزو لتقلالجعي

 ةناةنلإ ىي .نمرأ ًاضيأ ىازاب لاق ايينعأو تيدأ ةلوانالف را ىاال

 ا

 يزوحالاو يذوحالا ( بدالا ناويدىفو ) فاز لثم فاعزو فاعذ تومو
 ىزوحالا لثم ىذوحالا ( حاحصلا يفو ) ىلو امل طباضلا ةياعرلل رمشملا ىعارلا

 ه ”يزوحهلو نهزوحب «  جاجعلا لاق ورعىنأ نع فيقملا قئاسلا وهو
 هزاحو هذوحب هذاح 4« بلع ىلامأ ىفو آل دحاو ىنعملاو لاذلاب هيورب ةديبع وأو



 ا ا ل و

 . ناك ناو هلبق ىذلا عونلا ىف ”رمدقف نيشلاو ن1 لادلاو لادا درو اعنا
 . .انأ لاق ةغللا هقف ىف يبلاعثلا هرك ذام عونلا اذه يف لصأالاو عونلا اذه ىف لخدي
 ىردنامو مهضعب نم كلذ انعم قاعزلاك قاعذلا ليلخلا نع ثيللا لوق فرظتسأ
 سرم ( لاقو ) ةبهوأ سحللا يف ةغا سبللا ( حاحصلا ىف لاقو ) ةغئل مأ ةغلأ
 ةغتل وأ ةغل طلثلا لثم طرشلا ( لاقو ) ةغثل وأ هثرم يف ةغل هسرع هعبصأ ”يبصلا
 لاق ( لاقو ) 'ىئتمم ىأ ةغثل وأ عرن ىف ةغل ( ( ملت ءانا لاقو ) اقيقر رعبلا ءاقلا وهو

 رذاعلا ( لاقو ) ةغنل د [قونالا ىف ةغل وهو ارش ىأ وذاع نم اكل 0

 اتاك نع نذلف لاق (.لاقو ) ةضاحتسالا: قوه ةنثث وأ لذات
 الراو ديدشلا .برضلا ( طولا .لاقو ).ةغنل وأ, ةغل كلضأ.. نه ىأ 0

 ةنلريش لثم ريب ريثك ءارقلا لاق ( لو ) ةغث :ا وأ سطولا ىف ةغا ضرالا ىل ع
 لاذلاب ةريذنش اولاق ارو قلنا ءيسىأ ةريظنشو ريظنش لجر 4 لاقو إل ةغنلو

 ” فنصملا الا 4 نتناول را درواق » ةغثا وأ ةغل ءاظلا نم اهب رق 00

 ) ةرومجا يفو # تنغ اذا نيرو نيغت تنارو هسفن تناغ ءارفلا لاق ديبع ىبال

 نم ضمرلا:اهيف.رثك اذا هنيعتصمغ لاقي دحاو ضقلاو نبلا ىف سرا
 ةيارلك لوقي ةغللا لهأ ضعب ناكو لاق هتيار راخلا ةياغ 4« اهيفو ف *..اكل] هئاخا

 تبيغ فنصملا بي رغلا ىف نيعاوأ لاقو) ةيارلا ةياغلا م حاحصلا يفو ١, ةياغ

  ىفو ) هوحن ةدارلاو ةنيللاةمعانلا ةأرملا ةداغلا ( هيفو ) اهتبصن اهّديغأو ةيارلثم ةياغ

 ٠١ امو ) ةزاهلا ةيراجلا ةزامرلا ( نيعلا رصتخم ىفو ) داغو دار:لجر ( بلع ىلامأ
 ا باب ةيصقلا تدر لاببالا ىف تكلا .نيارلاق ( ماللاو ءارلاب درو

 . لدهواربده ماها ردهو هعقر همدلو هب وث مدرو ىتوسو ضعب ىلا هضعب عمج اذا

 ١ شير هل سيل طلماو طرمأ مهسو لقالقلاو رقارقلاو هعطق هماجو همرجو اليده

 ' رعشلا سكت ىعاو قلما ةئيسلا ةباخصلا ةنابرجو ةنابلجو لطقنمو رطقنم عذحو



 قاهم ىأ تاهم راح حاحصلا 4 4« ءاتلاو فاقلاب درو امرك ذ 3 ْ

 خفتتا اذا ”لئمصمو كئمصم لجز ةرهخلا ىف ماللاو فاكسلاب درو امرك ذ ١)

 لمجملا ىفو # ىحنت اذا لحزو هنع كحز 4 بدالا ناوبد ىفو 4 بضغ نم

 اذكو ينأرا فيعضلا ًاضيأ ماللاب لوفأماو ىأرلا فيعضلا كوفأملا « سراف نبال
 نبا ةركذت ىف 4 واولاو ءارلاب درو ام رك ذ 9 لادبالا نم هلعلو نونلاب نوفأملا

 سمدودلا ةصلخ نبا لاقو ةديس نبا هلاق تايحلا نم برض سمدودلا موتكم

 لادلاو نيسلا 4 يعابرلا ىف حملا ىفوإل م ريظن مالكلا ىف هل سيلو ىعاب ر

 دحاولا دبع كلذ تافو موتكم ن ١, لاق 8# قرحتف خفنت ةيح سمدودلا

 3 لرش نماوحاز اوازلاو ارااهلطأ ىف كذب لف لادبال باتك يف ىوغللا ||

 ةلخأب ةقانلارعاشأ لت نأ دينزنلا لصأ 4 « حاحصلا يف )ف 4 ءايلاو نونلاب درو ام

 نونلاب ديرد نبا نعةدالولا دعب ابهحر تقحدنا اذا كلذو 0-2 2 00 1

 راشئمو زمهالب ءايلاب راشيمو نونلاب راشنم لاقي 4 # ىزيربتلا فراق نأ ُ ءايلاو

 لخدي ام فيطا نمو إل ينالدبصلا يف ةغل ىنالدنصلا 4 حاحصلا ىفو لزمهلاب
 ىنربخأ ىعمصالا لاق لاق ديبع خلال فنصملا بيرغلا ىف ام 4 بابلا اذه ىف
 21 .ةيراود دعنا له رك نا
 ارتس اط كيدي لعجاو ابصلا اهيلع نعتساو تخشلا سباي نم اط ىهاظو

 لاقف تجيشلا ساب قم يبدل كنا هل تلقف تخشلا سناب نم دعب دشنأ 3

 ىعمصالا نم هعمس ديبع ابأ ناف حيحص لصتم دانسا كلذو سئوبلا نم سيلا
 2 ثيحب نيهجوب دروا» ةفرعم نوثالثلاو نداثلا عونلا رمح

 ( بامي ال ختلالا هآرقاذا ٍ

 ءاثلاو نبسلاب وأ لاذلاو ىازلاب و 1 ماللاو ءارلاب وأ نعغلاو ءارلاب درو ىذلاك كلذ

 امل ولا مالا وأ ةزمهطاو فاكلاب وأ فاكلاو فاقلاب وأ ءاظلاو داضلاب و



7771 

 تماس باع عع م ع اع عع ع هاهم ع ع عع ع ع عع ع سم م مع سا ل م سب ممل صصص سن هس م همم 0

 #2 طا ةطنحلا ثيلعلاو طلخا ثلعلا «لخلا قرح م قشع وخَو

 | دقو همكتم ريتال اذا دلنزلاا ثلتمي نالقؤنروب ل اذا دفزلا ثلجعاو نمش
 2 1 ان دازلا تالغأو يطرالا غوبدم ثولعم ءاقسو هرجش ريختي ل اذا ثلتعم

 حالصالا بيدهم ىيإاضبأ نيغلاب هلك اذهل اقي و « لاق ا ءىش نم ريختم ريغ

 4«بدالا ناود ىفو# هتمشنو هتغشن لا طوعسلا عوسنلاو عوشنلا 4 ىز,ربتلل

 ةمجعملا نيغلاب و تسالا ةعابنلا 4 حاحصلا يفو آ#ْ تساللا ةغاب ولاو ةعابولا

 مركملا تقرافىتلا ضيبلا لب الا نم صحملاو صأملا 4 ىلاقلا ىلامأ ىفو ) ًاضيأ
 ل ادالاق_ قارحللا و :توقمي الفقير د نا. :كوق انه ةضعمو .ةصأم اهتدحاو

 قيلاحزلاو فيلاحزلا تيكسلا نبا: لاق 4« فاقلاوءافلاب دروام رك ذإل ةمحسملا نيغلاب

 ونب وفيلا-زوةفولحز نولوقي ةيلاعا لهأ لفسأ ىلا قوف نم نايبصلا رن راثآ

 4 ةرهملا ىف لاقو 8 قيلاحزو ةقولحز فتواوقي نزاوه نم مهبلي نمو ممت

 | كلارا ةلاق ل ادع كعأ ةنل 'ءانلاو ةفواحزاو احط لمع: ةغل اتا, ةنقواخز
 ربقأأ فصي

 وا "ل يال فجل الا ,ديقلا يع داقاع ولت نانسلا ليس لزنةةراحر لل

 ءافلاب لاقي و شاخشخلا رجش وهو توبنيلا لمح شقلا # بدالا ناويد

 ىنو# مش هلو مظعلا عدصت ىتلا ةحشلا فاقلاو ءافلاب ةشرقملاو ةشرفملاو

 أنقن زق هودع ىف ىلا زقتو بنو ىأ | ءاغلاب انازمن رس يبغلا زفن 4  حاحصلا

 هقنع برض ىأ 2 فاقلاو ءافلاب هتوالع عقلصو كفو ىأ فاقلاب انازقنو

 ءنلب وهو ابحيقاتو لخنلا حالصا راقعلاو فاقلاو ءافلاب سلفأ اذا لجرلا عفلصو
 «ىلاقلا ىلامأ ىفو )ل هتولعئأ فاقلاو ءافلاب اصعلاب هسأر تعرفو فاقلاب هنم رهشأ

 هيف يذلا رسكلا مصقلا لوقيف امهننب قرفي مهضعب و رسكلا مصفلاو مصقلا
 نبي م ىذلا رسكلا ,صفلاو ةنوني

 ىئ

 اك
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 ضو لالصا ةالصا هلا لاقي ينابحللا لآ ( ىلاقلا ىلامأ "قو) ساشا لس

 داضلابهلوقي مهضعب و اهب دك وب ةلك عصب أ ( حاحصلاىفوإل ةيهادناك اذا لالضا
 هنمو مطقلابضقلا (ىجاج زال بتاكلا بدأ حرش ينوإل ىلاعلاب سيلو ةمجعملا

 يفو ) باصقلا يمس هنمو ّظَأ عطقلا ةمجعم ريغ داصلاب بصٌملاو بضاق فيس

 ( ءاظلاو ءاطلابدروام رك ذ ) ناتغل داضلاو داصلاب عاظقلا فيسلا لصحملا ( لمجملا

 هتلع# لاق اردده يأ انلظو' انلظ همَد تهذ او ع وأ لاق فيصللا بيرل قف

 ىف ىزيير بسلا لاق ( فئاطللا نمو ) ماللا مزج اقلظو افلط لاقي و ءاظلاو ءاطلاب
 دق نيط امبعم سيل نبل وأ ةراجحب رادلاو راغلا باب دس اذا لجرلل لاقي هببذمت '

 نيتلمملا لادلاو ءاطلاب رخصلا هيلع دطوو ءارلاو ةمجعملا ءاظلاب رخصلا هيلع رظو '

 ردتصلا هيلع ضو ةددشم: تحت نم ةانثلا ءالاو 'ةلهل داصلا, تسلا هيظ ار
 ةارجل اف 4 نينلاو قيملابادروام يد: ةفقتع جدحاإلل ءايلاواةمجسحلا كل

 منو ليقث ل شنفغو لشنفعو نيفلاو نيعلاب ةرجمع ءاملا رجمع عرجلا عباتت ةرجمعلا ٠
 ديدش ظيلغ برشع دسأو مهاناد نمو ةعاضقل فورعم يص بشيخ ظ

 ةلك ناتروصقمنيغلاو نيعلاب ىطغبضلاو ىطعبُصلاو برشع لثم برشغ لاقيو

 سعاشلا لاق هيدخ يطغبضاي و يطغبض ءاج لاقي نايبصلا اهب عزي
 ةمجعملا نيغلاب ارطتضآ لاق ديرد نبا لاق غيمجو < ىطغبضلاب عزفنا عزفب ©

 اذا هجنغو هريعب جنعو نحو عرس ترهق وكم نيل 3 0-0

 هلءوزالاو لاتقلا ةدش ثعلا « حاحصلا ىفو إل ًاضيأ نينلابو "دكا طمملاو هنا

 نغلو هئلغو هما انما نبال 4 لادبالا ىفو )ل ًاميمج نيغلاو نيعلاب لاقي

 لّعوو لعواذه نع كلامو ةحضلا هو مهاغوو مهاعو تعم و نغلو "لعل ىف ةفل
 تعشنو هتف و هعاتم رثعب و عياتتو رطق اذا لغمراو هعمد لعمراو ال يعمر

 اعم اهفعشو (ابح اهفغش ) 'ئرق دق 4 فنصملا تيرغلا يفو 2 تعاوأ تغشنو هب



 فجر, شوعرو سوعر ةقانو هشعرأ لثم هّللاهسعرأو داعترالاو شاعترالا 0
 نانسالا متدقمب محللا نح زوعو نيزملاو" شينلاو ريكدلا | رماارسأر

 ”تيكلا لاق

 انيقتنيو نشهني عاشق هر ياو

 ٠ ريحسلالاقب ندب وغالا 0 1 ( ىلاقلا ىلامأ ىف و )اعيمج نيشلاو نيسلاب ىورب

 | فاتح نس فدحو كشح رع ( ىزتنرتكا سيدهم قو) قيدصلا ريخشلاو
 نيسلا لاهاي خاخسو نيءاحلا لاههاو ةمحعملا نيشااب حاحش ضرأو هليدر ىأ

 "ىصعلا نهرابشقلا ( حاحصلا ىفو ) ريثك رطم نم الا ليسنال نيءاخلا ماجعاو

 ا 1١ | ةيجعلل ريغ نيس رابشقلا ًاضنأ ا'لاقن (:ىورملا لبس وأ لاق ) ةنشملعا
 ىف ) ( داشلاو داضلاب درو ام ,ذ) مشملا لثم مسملا دي”رد نبا لاق (:لمحملا

 هلثم داضلاب بضحلاو هو رطب يف قلأ ام داصلاب بصحلا ( ةربجلا

 ىف ثيقلأ ام ( بلع ييلامأ ىو ) ( ميج بصح )ىلاعت هلوق نيبجولاب يرق دقو

 ' ال اع نم ناعسا ندقاتصقو رضقاضقو بلظحو: ىضحلو صحت وبقزانلا

 صانوهلسغاذا هضمضمو هءانأ ص.صم لاقي لادبالا ىف ( تيكسلا نبا لاقو )

 0 ل وسااخا فص" فانو كبمإ نهنسلا فاو“ اهراهااب ًاطون' ضانو انضو
 لاقو ) ينعم ضاقءاو صاقناو هل صأ يأ هتضتضو هتصئص ىلا داعو فدملا

 | اننا صتصاو -الوطأ'قدكنملا ضاقنلاو ةلئضأ نم نضقتللا نصاقمملا-( نمضالا
 .هلضالضو ءاملا لصالصو هيلع اوفاضتو ءاملا ىلع اوفاصتو هكرح اذا هضنضنو

 | ىف اوصنو ةضبقلا نم رغصأ ةصيقلا لاقيو ةصبق تضنقو ةضبق تضبقو هاباقب

 تضاقتاورثبلا تضاننا 4 4«فنصملا بيرغلا ىفوإ فواطا 00 ”وضنو هثرخ

 ءىثلا صقصقو ديدش ىوق بضابضو بصابص ريعب 4 ةرهملا ىفو آل تراها
 ىضامصو لجرو اضقاضقو اصقاصق دسالا يمس هب و هرسك هضقضقو

 .ضاضتمالا 4 بدالا ناويد يفو الاي رض ادلج ًايضام ناكأذا مضاضو مضمضو



 و نارا هيحان> طس اذا اعيفزو از فزب ىازلاب رئاطلا فزو امفرو

 دع يل هن امد ) 026 :

 شو فلاب راوسلا قذوشلاو 5 - را نوكي ققشن
 ةتئسو:هتمنيف. ىيطعو زال تقا اذا انميتجاو ناكمذلا نمت انتل

 شبغو سغاو ليللا سبغو داوسلل شبعو سغو تمشنتو اماع هنم تمسنتو
 سوسعَجو كذشلاو فدسلا وهو ةفذشو ليللا نم ةفدس هتنتأ لاقيو شار ١

 لاقي الو سانلا سيساعج نم اذه لاقيو ةءاّقو ةلق ىلا كلذ لكو نثوشعجو '
 ضرع ءاشيشوب أشأشو ءاسس ناخب أسأس ( ةربجلا ىو ) ىهتا نيشلاب اذه ىف
 بنرغلا فو ) فالخلا هل لاقب يذلا رجشلا نيسلاو نيشلاب رج وشلاو ءامل هيلع ]|

 (ةىزبزبتلل بيذهنلا ىفو ) بذك اذا نيشلاو نيسلاب جرشو جرس (فنصملا
 01 مهو موقلا ىلع لخادلا وهو نيسلاب سراو لاقيو ماعطلا.ىف شراولا '

 لاق ثيللا نع ةمخضلا ةلشيفلا ةلثوكلا ىبلاعثلل ( ة غلا هقف ىفو ) عدب و 1

 (سوماقلايفو ) ةغا ًاضيأ هيف نيشلا نوكت نأ الا:نيسلابهتقرع ىذلا ىرهز ألا |

 ةمخضلا ةركلا ماجعالاب ةلاشوكلاو ةلشوكلاو لامهالاب ةلاسوكلاو ةلسوكلا
 ىلامأ يفو ) سانس لاقيو ماظعلا شانشلا ( ينابيشلاورمع ىبأ رداون ىفو) ' 00 57 30 7 0 ع يبت 1

 داسفلا وهو ةشوه ىف اوعقو اذا نيسلاو نيشلاب او سوهو سانلا شّوه ( بلع

 ءاجملا_ هلع تدتسو فمشتاو هول هاو دنا و1[ ع ةنفرلا

 زي زهش رغو تمسمو تمشم وهف ريخب دحال عاد لك( حاحصلا ىفو ) تننشو

 ىف ةغل ةسحنلاو فلا ن نه: برزخ ًاعيحب نيتبلاو, :نيشلط نب رهسو زيريشم ١
 ارز ىاميعع نيشلاو نيسلابتدسفأىأ موقلا نيب تنشدو ربدلا وةشحما ٠

 (ل_رهزلا_ ) 5١



 هعطقاذاةمجععم لاذلاب هذج لاقي و هعطق اذا هدجن هدج لاَ (دنلا تاقثعملا

 ثيللا نعاعملادلاو لاذلاب ىوذغلا «ىجاحزابتاكلا بدا حرش ينو )ل ًاضيأ

 . ٠ ةلدرحلا 4« ةغالا هقف ىفو ١ هماع ىف لحفلا اذه بري امب هريغ وا ريعبلا عابب نا

 ىذلا فشلا لداجلا# ىلاقلل دود مملاوروص#ملا ىفو ل امطق ب لاذلاو لادلاب

 لادلاب نداجو لداج لاقي و ليلو ةمحعم لاذلاب وهو يملا ضعب ! ىلع ىوق دق

 لجرلا فذج ( لمجلافو) تول م | هيلع ىذلا 0-2 ةمجعم ريغ

 درو اممو ) ليلا ىشم نم سنج لاذلاو لادلاب ييديطاو لاذلاو لادلاب عرسأ
 ناكملاب نجدو هحظعمو هلصأ ةتركعو ناسللا .ةدكع ىلاقلا لاق ( ءاراا. لادلا

 لك نم صلاخلا حرامدلا ( حاحصلا ىنو ) نجارو نجاد وهف .ماقأو تب نجرو

 ةريملا نم مرام ىف ةغل ممديمي محد امو لادلاب حدامصلا ورمع أ نع ىوربو 'ىش
 لزتم ىلا لزنم نم عاتملا اهيلع لمحي ىتلا لبالا ةناجدلاو ةناجرلا ( ةرهجلا ىفو )

 روكولا ريطلا خارف عضومل لاقي ىزير بالا بيذبم يف ( نونلاو ءارلاب درو اممو )

 | ملا الا ىف ئازلاوتلرلاو كروامن ا" د لي نكوو كرو دجاقللا نوكولاع
 - ميظعرخيف لجر 4 ةرهجا ىفو إل ىداولا الع ضازلاب كيعازؤتةازلا كعارا لس

 - ءارلب فصاع جرين جيرو ءارلاب هريغ لاقو ةمجعم ىازلاب متاح وبأ لاق رك ذلا
 ىازاب ةلزاب مهطعي 1 لاش ىزييربتلا بيذهب ىفو ىازلبو م هيولاخ نبا لاق ِ

 ظ 1 ءالا 0 داون 4« ىف فو )ايش مبطعي ل ىأ ءاراب هدحو ىرابنالا نبا لاقو

 ْ ساف ىلع سرمل | رض ( حاحصلا واول رجولي نيا حرج ناك 1
 ىنو) 0 دج ءاوللو" الا ءاسنلا ىأي الىذلا زيجعلاو “ ما ل مز ىأ

 . ىازاب امهيف ةفلو هنم غلب ه هأرهاو اءزه دربلا هأ نه 4 ةيطوقلا نبال لاعفالا

 7 ىازلا ىلع ءارلا ميدقتب مهن ءاوصأ تعمم اذا موقلا زز تفس, لاقت( ةرهظنلا ىرال

 7 افر فرب ءارلاب رئاطلا ؟فر لاقبو ءارلا ىلع ىازلا ميدقتب هلثم موقلا ةرر تععسو
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 الاكأ ئأ افودع الو اود غتقذ امو ”خدمأو رخدماو اههوجلو لع لال
 لادبالا ىفو ١ ىهتتا محللا ليلقلا صخشلا ينمللا وهو لذمو لدم لجرو

 ىو)ةحاذحذو ةحادحد ةدحاولا راصقلا حاذحذلاو حادحدلا 4 2 نال

 لاذلاو لادلاب هوذلا كاَمَحَدَو 3 لادلاب لاقيو هردص سرفلا م ذلب ( ةرهجلا

 فاق لادلاو«علادلاب حرجا ىلع تففدو ضرالا ىلع هتجرحد 7 لاذلاو

 ًاضيأ لاذلاب لاقيو سيسملا عدنملاو هيلع تزهجأ لصالا لادلاو ناتفورعم

 ةباد نودرحو سانلل ضرعتملا رحذنقو رحدنقو لاذلاو لادلاب معنتم رديمتو
 لاقوإل هئرم هذرمو زيخلا درم ( بدالا ناويد ىفو إل لاذلاو لادلاب عبس وأ

 أخ لاذلاب اماف لادلاب4 ديرد نبا لاقو إل لاذلاو لادلاب دادغب 4 هيولاخ نبا

 ابعمج وليلقلا مهو سانلا نم ةيذاق انثتأ ورمع ىأ نع 4« فنصملا بيرغلا ىفو #

 لاقي 4« لوحالا سابعلا وبأ لاقو آل لادلاب دنع ظوذحلاو ديبع وأ لاق ذاوق

 تسلو#( نئنخالا ناماسنب ىلع لاق )ل ) لادلاب هريغ لاقو لاذلاب مذلم مأ ىمحلل

 ةيشم لاذلاو لادلاب نالأدلا 4 ىلاعثلل ةغللا هقق ىفو إل اذه ب اذهع نأ

 4 هرداوت ىف قابستلا ودعوا لاقو 9 ةلاؤذ بئذلا ل اهمممو ةفخو طاشن ىف

 هتعدجاو دخاو ىنعمفف لأدب و لأذي رم لاقي لادلاو لاذلاب نالأدلاو نالأذلا

 0 عاذجلاو نفنالا مطقملا عدجملا « بلعت يلامأ ىفو ل هفنأ تءطق هتعذجاو

 4ءارفلليلايللاو مايالا باتك ىفوإل لادلاب دور نولوقيةرسصبلا لهأو لاذلاب ذورمتو
 هتعدجأ و هتعدج#حاحصلاىفوإل لادلاو لاذلاب لهدوليللا نم لهذ ىذم لاقي

 اج لادلاو لادلاب امش تعستا ةيشاملا ضارب حدو ًاضيأ,لاذلا وو

 لادلاولاذلاب رشلل ىلا حذقملاو برجي ىأ ًاعيمجلاذلاو لادلاب دجنم لجرو
 حرشيفو )لاذلاب هنم دوجأ عضوملا اذهيف لادلاب وهو طقاس ةردهلجرو اي
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 ١) (ةربجلا قو)ىعتتا اغارف 0 ا امهانعم ارا لقاخبسو ليو ا راناو ق

 ءاحلاو ءاحلاب مراشح لجرو لزهو رمض اذا ءاخناو ءاحلاب مهن رخو. مهرج لجو
 تحلو ءاحلابهنيعت حلو ءاخلاو ءاحلابهموت ىف خفن اذاجبفو مئانلا حفحلو ةفشلا ظيلغ

 عيضلا توص ءاكلاب ةفخفملاو ءاملاب ةفحفجلاو اهنانجأ تظاغو اهعمد رثك ءاطعاب
 ءاحلااب ري رحمط لجرو ائيش كلمي ام يأ ءاخلاو ءاحلاب اسيسب رخ كلي ام لاقيو
 محلا ةريثك" امهيف ءالعاو لاب سيل دنخو سي دنح ةقانو ناعبلا ملظع ءامعاو
 أ ءاحلاب وةمحعملا ءاخماب دقع الا ةسخلا تختم تم ىلارعا لاق ( ىعمصالا لاقو)

 ءاصيخلاو صيحالا ( ةيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا لاقو ) ةنس نيسمح ىنعي

 قو ) ضيخماو ضيخلا وهو يرخالا نم رغصأ هينيع يذحا يذلا ءاخلاو ءاملاب

 ظ حاف نولوقي ( ةرهما ىفو ) هجبخ لثشم اهب هب رض ىصعلاب هجبح ( حاحصلا

 ْ حيت و ًاميمج ٠ ءاخلاو ءاح لاب ةقبخ ةقبح نولوقي و ناتحيصف ناتغاىنعب خافو بيطلا

 )اذا ءالخاو ءاملاب لثتخو لثح لجرو هسفن .لجرلا ىلا اورغص اذا اهرسكو ءاإلا
 فخلطو فحلط برضو ةم ره ءاحللاو ءاح لاب طرخجو طرحج زوجعو افيعض ناك

 ظ 00 0 0 0 اهيادلةرهباج ديدش 0 ءاحلاب

 ْ و 0 0 اذا م

 ' وبأ لاق ( ىلاعثلل ةغللا هقف ىفو ) اهتربدأو امله اذا ًاعيمج ءاحلاب و ةمجعم ءالغاي

 '000 1 توص وهو ةشرتخو ةشرتح دارخلل تعم برسلا:لوقت قاريشلا دعس

 ' ءاحلاب شارجملاو هشدخ ىأ اعيمج ءاملناو ءاحلاب اشرح هشرح ( حاحصلا ىفو )
 . ةماحنلاو ةغل ءاطاو ةخمر هتدحاو حلبلا خمرلا ( محملا يفو ) نجحلا ءاذعاو

 " بيرغلا ىف ديبعوبأ لاق 4 لاذلاو لادلاب درو ام رك ذ إل ةماخنلا ىف ةغل ءاملاب
 ' ةيفعرذاو لبالاتفعرداو هتعطقهتلذ رخو محللا تادرخ هل دقعباب ىف فضملا
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 ممسسا ذ هسسصسسمسسصسل اد هد مسه هن منن نان وعن ل ماعح نأ ماع ان ناع ان تاصاص ناصح سس سس

 عيش هنم عدي إذ هلك م ذخا اذا هريماذحو هريماذجي 'ىثلا نالف ذخا )ل فصلا
 ءاخلاب صبحب صاخو ةمجعم داضلاو مبجلاب ضيجي ضاج يعمصالا لاق 4 هيفو )
 4« بدالا ناوند ىفو 8 قي رطلا نع لدع اذا دحاو ىنعمب نيتلمبم داضلاو

 ةجلانلا 4 ىلاقلا ىلاما ىفو ل ءاخناو ءاحلاو مجاب يور نكت مظعلا شفنزحلا
 ساوجلا ليلخلا نع 97 حاحصلا ىفو 8 ةدشب ادت جر علوا ةحخانلاو

 نب دمحم هللا دبعوبا ىنئدح ديرد نب ركب وبا ىن ٍثدح « ىلاقلا لاقوإ9# ساوحلا

 رايدلا لالخ اوساكخ 02 ىونغلا راوس ابا تععس لاق ىنزاملا انثدخ لاق نيحلا '

 جابن 4 حاحصلا ىفو زف دحاو ىنعمب اوس احو اوساج لاقفاوساج وه امتاتاقق

 ملاذا ءاحلاو جلاب ٠ ءاذحو ٠ اتبع خرب حياتو املا يشن

 4 ىزي ربتلا بيذهن فو ضبا و قوقش ىا حواف نالف لجر ىفو لصوت

 جنسلا يلاقلا ىلاما ىف 4 اعاو ما درو امك .9قشوفلا الإ مجاب ةجيفتلا

 هنلخو هبوأ ملج ىعمصالا ل 5 4 حاحصلا ىفو ل لصالا ءاملاب خينسلاو جلاب
 مس لإ يتكللا م عقم كد يا نجي نبع 4 هيفو # ىنعم

 ءاخلاب خفن وذ لجر 4 هيفو لل امريغو ثوغلا ىلاو ديعس ا ا ىعامسو

 حايصلا وهو راوخلا لم راوجلا 4 هيفو الربكو رم بحاص ىأ مجاب جفن وذو
 محللا مطق م او ءاحللاب لزحلاو لزخللا  ةغللا هقف فو

 لوما لالالا ىف تكلا نبا لاق 4 ءامنتاو ءاحلاب دروام ركذ )

 صمحو اصومح صمخي حرجلا عتر خور هع رح خو سايلا
 ]حلاو دصرو يهد اذااسانصا سا اال عستسا ارال

 رورحطو حْضلا ليماخفاو يداحجلاو هتلسخو هتلسح دقو لوذرملا لوسحلاو

 ىنحاذا خيردو حجردو التما يأ رخمطاو رحمطا ىتح بر شو ةباحسلا رورخطو

 كلنا) ( ”ىرقو) هفارطأ نم ذخأب وهصقتني يأ هفوختي و ىلام فوحتب وهو هربظ



 اند بو ايفا  ةلزت ةيكلا هدر
 ةيئاب ةديبصق ف ىمرجلا دانك لاقو

 امباذاهبو اهنقا اهب ةلوافم ةببتكلا انددر
 4 نونلاو ءاتلاب دروام رك ذ ) ًاضيأ سنتلاو هو لصالا سبقلا ( لمجملا فو )

 ترغت« حاحصلاىفو إل ءاتلاب لاقيو لدع يأنونلإب فنك (بدالا ناود ىفإل
 كلاس اعيد راقت حرج 4 لمجملا ىفو 3 تاغ اذا رغنت ترغن يف ةغل رغنت ردقلا

 نوتلاب نو ةثلثملاب حرجلا ن ةرهجلا ىف « نونلاو ءاثلاب درو ام رك ذ )ل مدلا 5

 لاقو ) ءاثلاب هالعأ لبجلا ةغمث ىئاسكلا لاق « فنصملا بيرغلا ىفو إل همد لاس
 ءاثلاو نيج ولاب لاقي سراف نبا لاق )ل نونلاب لبجلا ةغمن انأ هتمعم يذلا ( ءارفلا

 تبلت انيلت رمالا ىف تنبلتو رمعوبأ لاق 4 هيفو ل دوجأ

 رثكأةيترتو ةبترن ىلع ره لاقي هيلامأ ىف بلع لاق 4 ءابلاو ءابلاب دروام ركذ إلا.
 ةب رحطوحنق يأ صصب وورجلا صصي ديزوبأ4 حاحصلا ىفو ]ف ةقيرط ىلع يأ

 رعبتو اهبلا> ىلع لوبت ىتلا ةاشلا روعيلا « لاقو إل اعيمج ءايلاو ءابلاب ةب رحط لثم
 الان رسل انوه كوش قرنلا ن١ ةةعمجدو ءاجا اذكخ .كركلا ,انهوتتبللا اكتتو
 4« حاحصلا يف )» (ءايلاو ءاثلاب درو ام رك ذ ) لوبلاو رعبلا نم ذر كمر
 رك ذ ) جزاولعا نم ناورهنب لوتقملا وهو ةيديلا وذ ةيدنلا يذل لوقي مهضعب
 يب سوح انالف تكرن لاقي لادبالا يف تيكسلا نبا لاق ( ءاملاو ميج اب دروام

 هتقو ناح اذا محأو سماالا مجأو مهيف بلطيو مورد يأ مهسو< و نالف

 ىنعم يف هيلع نولي و هيلع نوبلجي مهو مورحم يأ فراحو فراجم لحرو
 ءاملابت افحو ميجلاب ضررا هاه اك 4 ةروتججا يفو و يغتنا نونيعي يا دحاو

 ءاحيحاهم أحأحو ءاجيج همذغب أ حأجو مهسسلاىف رثأ ةحبرسلاو ةحيرسلاوهب تب رض
 بريرغلا ىفو 9 كي رحتلا ءاحلاب ةلحلخلاو ميجلا ةلجلحلاو ءاملا برشنل اهاعد اذا
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 ىفو )ف ىرثلا هيفبو يربلا ديز يني لاقي ًاضيأ بارتلا ءاثلاب يرثلاو بارتلا
 بيرغلاىفو) ريثكلا لاملارثدلاو ربدلا 4 ىباعثلل ةغللاهقفو ىناراقلل بد الاناويد
 ناويد(ىفو ) هحربت إف هبت ّْفَأ اذا اثاثلا هب تشنلأو ابايلا ناكسملاب تببلأ ( فنصملا

 قت لاقالو قيرك او: ىب ك لاقي ئدصالالق برككلا لم" ثاكلا تدل

 ىفو ) ريثك رطم نمالا ليسن ال باغرو ثاغر ضرأ ( يزيربتلا بيذبم فو )

 لجرةرهجلا ىفلاق ( ءاثلاو ءانلاب دروام رك ذ ) ربغالا نم بيررق رثغالا ( حاحصلا

 مهسءاثلاو ءاتلاب باثكلاو باتكلاو رم نب 4 تخأ رم تنب يهو ةأرما مسا

 ءاثئاباضب أ اولقونالو هاوام رثك نيطلاو نيجعلا ثلوىرلا نايبصلا هب اعتب ريغص
 رمل اواَضيأ ءاتلاب 3 |: قاقأو قامبكلا 7 الاد( بلت كانأىفذ) ك3

 ءاثلاو ءاتلاب رغثم طوقسلا دعب هنانسأ تتبن نمل لاقي (ىباعثلل ةغللا هققىفو ) امك

 مالكا دنع ناسللا ءاونلا ةياكج ءاثلاو ءاتلاب ةبمهملاو ةتبهلاو ورمع ىنأ نع اعم

 هب تأثل لاقي ( لمجملا يفو ) نيءاب تيكح دقو عارسالا ةقثقثلا (محملا فو)

 ضر كقاينو رس لالا ”نتوتساو ايفر أ. ءاخلاب هتتمس+ دقو اال متلو

 نبا ةركذت ينو ) لام نباو للهت نبا لطابلل لاقي (ريثالا نبال عصرملا يفو )

 بيرغلا ىف ( نونلاو ءابلاب درو ام رك ذ ) فرعا ةثلثملا ءاثلابو ل ىوتلا موتكم
 ةزثك 1 ةالاو مخنو قحب نالف ىل مخبو هتب رضو هتءفد اذا هتزهنو هتزهب فاصملا

 ىف الا قبب و صقن .يآ ءابلاب ملا سخب لاقي ( حاحصلا ىفو / قمحلاب رفا اذا

 نونلاوءابلاب فرحلا اذه يور ( هريغ لاقو ) هلثم نونلاب سدو نيعلاو ىمالسلا

 «مطخلا نب سيق لاق إذ بيعلل باذلاو ناذلا لاقي «يزيربتلا بيذهم يفو )ف
 ةينون ةديصق ىف



 هناف (تيوطوذو ترئح وذ 'ىرتب و) وحب ”يبط ةغلىفىذلا ىنعمب وذ امأف حجل
 نبا لاق ( ةدئاف ) ىهتتا ثني الو عمجب الو "ىني الو لاوحالا عيمج ىف نك

 ىم يأ يتارعلا تاذ ةميظعلا ةيهادلا تيس امنا حيصفلا حرش يف هيوتسرد

 بيلصلا ليقو ولدلا ةوقىع عج قارعلاو ةّدع قارمع ىلا جات ابلقثو ابمظعل

 يف لاق 4 ةدئاف 9 ةوقرع اهسفن ةبشخلا فرط يهمس دقو ةوقرع ىمسي هسفن

 ووذ اولوش و ةجحلا تاوذو ةدعقلاتاوذ ةجحلا يذو ةدعقلا ىذ يف حاحصلا

 هدحاو ىلع

 2 ثيحب نيبجوب درو ام ةفرعم نوثالثلاو عباسلا عونلا

 4« فيحصتلا هيف نمو )
 نونلاو ءاتلاب وأ نونلاو ءايلاب وأ ءاثلاو ءاتلاب وأ ءاثلاو ءايلاب وأ ءاتلاو ءابلابدرو ىذلاك
 لاذلاو لادلاب د ءايعاو ءاحلاب وأ الإ ملا د تاو ميجلا وأ نوبلاو اتا

 نيعلاب وأ ءاظلاو ءاطلاب وأ داضلاو داصلاب وأ نيشلاو نيسلاب وأ ىازلاو ءارااب وأ
 نينسةّدعنم تيأردقو واولاو ءارلاب وأ ماللاو فاكلاب وأ ف اقلاو ءافلاب وأ نيغلاو
 لاح نالا يدنعوه الو هفلوم مسا هيلع بتكي مل دلجم ىف انلكوم عونلا اذه ىف
 0 رلا راش اح نطل رافلا# سرماقلا بحمل كرارو ىماتكلا اذه ىلا
 جارختسا يف يركف تلمعأف نآلا ىدنع رضحي مو نيشلاو نيسلاب لاقي امف

 تيكسلانب بوقعي وبأ هدروأام عونلا اذهىفلصالاو ةغللا بتك نم كلذ ةلثمأ

 تفحص لاقف افودع دب زمنب ديزي تدشنالا ورع ىلأن ع لادبالا فاك

 يعم عون اذهو فودع عريغ ةفلو فوذع مدت ا م تلق لاق ورمج !بأي
 اذه.نأ ملعاو ءالجا ةئأ ىلع فيحصتلا ءاعدا عدني هب نا ءانتعاالا ف

 ةدئاعلا نم هب ازاتما ال اهي درهأو لادب الا باب ةلمج نم هدعب ىذلا عونلاو عونلا

 ىنعي تلصو بلص لجر ىبارعالا نبا رداون يف 4 ءاتلاو ءابلاب دروام رىذ)



 ه1

 ةرثكل هيلع ديلتت هتيبطق نال ةدنلا وذ دسالل لابو هب ل ش
 لاقي وهب ةفرعملا ىعدب يذلا ىمالاب لهاحلل برضي ةقبن تاذ ءاقرخ لاقي و ءامدلا ْ

 وذو تارزه وذل هنا لاقيو هبحاص ة دش فعض هن دش تناك اذا نب رينوذ لجر

 ئرديال ثيح ىأ نايلغ ىذب بهذلاقي ويملك يف نبغي ناك اذا تازتسك

 ةرهجلا ىفو )ف رقبلاو ”باودلا مزلي مظع بابذ نيتقفسلا وذ 4 حملا ىفو)

 روصقملا ىو رقبلا دولج نم ذختي سرت رقب وذو عضوم ةرقب وذ ( مكحملاو

 هيشش نيتينطلا وذ ( نيعلا رصتخم ينو ) عضوم يم وذ ىسادنالل ( دودمملاو

 « هذ ىف يربربتلا لاقو) للا ةصوخ ةيفظلاو نيتيفطتهريلغأ لع نيطلغا
 يذبال عمجللو ناماست يذبال نينثاللو اذك ناك ام لسن يذبال برعلا لوقت
 تقدر داو ليو افاو ى للنت ىذبال عمجللو نيماست يذبال ثنومللو نوماست

 ءانتككوذ ( سوماقلا يتو") اذك ناك ام كملسي يذلاو الوأ كتمالشو الوأ

 .لاةوإلعضوم ديمالجلا تاذو يرصبلا نوع نب كلام سرف خارمشلا وذو عضوم

 ليللا ءارعشلا ضعب ىمس دق ديرد نبا لاق م ةيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا
 تركتلا قرع ف تاوصلا هيأ لاقو ةركار ةلراخرل لف

 اني وذلا هب :تننغ ىنكتلو مكيلفسأ كذب ىنعأ الو

 معو ريمح كولم عالك وذو شاف وذو 8 وذ كولملا انبه نيوذلا لعجي نا
 عمجي الو ىنني الف كملسي هللا هانعم لست ىذب بهذا برعلا لوق اماو ءاوذالا

 فرح اذهو هريغ دنع ىذلا ىنععو شفخالا دنع يك ىنعمب اذ نوكي دقولاق

 ديز نب ىدع لاق بيرغ

 لامن نعش ىكي.ةلخ انكي :١ مهسو يم نازل 53: ا
 ىلإبلا قلما ىذك دعي الفنيبب < 2 هروصن ا اذك تدمف 3

 ىذلاكه ريغ لاقو هدعب ام عفر نكلو حجني يك هانعم حجم اذك شفخالا لاق 1



 ريغ نأ نو دوتو ) ىلاهت هلوقو 5 ىتلا ةلاخلا يأ باعت لاقو و ةقيقح

 هلوقو ةكوشلا ةقبقح ىنع ( يرابنالا نبا لاق ) ( كل نوكت ةكوشلا تاذ
 ةهجلا دارأ (لامشلاتاذمهضرةتتب رغ اذاو نيعلا تاذ مهفبك نع روازن) ىلاعت
 06 د كما مسا انه تاذ ( يرهزالا لاق ) هدي تاذ تلق لاقيو
 ةرمضملا هتربرس ىنعب هنأاكه سفن تاذ نم هفرع لاقيو. لاق لاومالا ىلع عقت
 نا تلاد قا نئانلا تال ىح قتلا لك , لخرلا هعفب ال( ثيدلكا قو )

 ظ بييخ لاقو
 عزمت واش لاصوأ ىلع كراب, شياو هلالا تاذيف كلذو

 تاذاوثأ اهنا 8س تاذ اوحلصأو ىلاعت هلوق ىف شفخالالاق ( حاحصلا ىفو )

 طئاحو راد اولاق اك رك ذم مسا امضعبلو ثناوم مسا هلعضويدق ءايشالا ند

 ال قلا هذاا لك لا رود( لمحلا نو ) ظاخلا اوك دو راذلا اوثأ

 ليلخلا ( لاقو ) عضوم حواط وذو ةيهادلا عدانملا تاذو هريغو عابرملا نود

 قاتم نشب الو ةلكورلا يف كوصن اهل « رش لوأ وخو لاق ةنلظ يد لوأ حفل

 نيقدو تاذو ةيدابلاب ضوم قرع تاذو 5 مسا قلع وذ « حاحصلا ىفو إل
 رةوةيعاذللا لعاورا تادو قييجو نم تءاج اه اك :نييحو تاذ يأ ةيهاذلا

 ك5 هراتط | اهم ىف كتاوو وددس الاو برحلا اهي (لتلصلاو:دعرلاتأذب ءاح)

 وذو ربدلا تاذلاقف ”يعمصالا هفحصدقو ةينث مسا ربدلا تاذو هتلوصو هريثزو

 ةضلكا نم لوأ تسل ىل مالكلا اذه ةرذع ىذب تنأام مهوقو لبج ةراطملا

 1 دو ناوكع وذ ناطلسلا طوقو ءارآ هود ىا”ةياودب ود لجلو

 ناطتقن اطىتلا نيتبيزلا وذ ةيملا 4 ةرهجلا ىفو آل روج وذ ىأ امهبف كيررحتلاب
 ليخ دايج :رم ناك فورعم سرف لاقعلا وذو اهينيع قوف ناوادوس

 اوناكو مثروعش نورق دارملاو نورقلا تاوذ مورلل لاقي 4 لمجملا ىفو زب برعلا

 انة فت ب لح

 :هذض تاةضضتلارجك |- يحل ترث دحلس

 كون كوي 1 نون نادل ا ا
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 يف ذخأي ءاد بنجلا تاذو ميلس ىنب دالب ىفةبضه لوخدلا تاذو ةيهادلا يقارعلا

 قادملاتاذو رصن ىنب دالب ىف ءارمح ةبضهةافرلاتاذو لبجلاع وأ ت اذو بنجلا

 مانا تاذو ركب ىنب دالبب رمح باضه ريهازملاتاذو دسأ ىنب دالب ىف ءارحص

 تاذو ميلس ىنبل يه بيلقلا بضه بضملاب نيقرف تاذو بارا نوذ هك

 تاذو ميك ىب دالب يف هلع طيشلا تاذو ميغ نب ورمع دالب ىفةرخص ب يقارعلا

 ةلك يأ ةغش تاذ "لع در اف هتلكونيمبلسلا نيب ءاحرالا اهنم مطقيةراق ءاحرا

 تاذو موب تاذ هتيقل لاقي ( فنصملا بيرغلا ىفو )تيكسلا نبا هرك ذام اذه
 ءات ريغب هعمسأ لو حوبص اذو قوبغ اذ هتيقلو نيمزلا تاذو ميوعلا تاذو ةلي

 تاذو ةليل تاذو موب تاذ هتيقل لوقت ( حاحصلا يفو ) نيفرحلا نبذه ىنالا

 ءاسمادو حابص اذو ميوعلا تاذو نيمزلا تاذو ةرمتاذو ءاشعلا تاذو ةادغ

 اولوقي ملو تاقوالا هذهيف عمساماو ءاه ريغب ةعب رالا هذهف قوبغ اذو حوبص اذو

 سانلانم ءاوذالل اباب حاشولا ىف ديرد نبا هل دقع دقو ةنس تاذ الوات تل

 مالسلا هيلع ”ىنن لفكلاوذ مالسلاهيلع ”يننلا سنوي نونلاوذ مهنم اقلخ هيف ركذ

 نر نامع نت رونلا ود. قي دصلا ركب وبالالظا وذ كلت ردكسالا 20 ١
 ود لعبا هللا دبع نب ريزح ةحسم وذ بلاط ينأ نب رفعج نيحانملا وذ نا
 نيبديلاوذ تباث نب ةعزخ نيتدابشلا وذ يراصن الل ع 5 هلل دبع ةرطحملا

 نثوجلا وذ وهسلا ىف ثيدحلا بحاص وهو نيلاهشلا وذ هل لاقي ىذلا وهو لاق
 نب ورم نيلامثلا وذ رجح نب سقلا دما حورقلا وذ ليبحرش هعساو ىلبضلا

 قرخلا وذ ةشبحلا لتاق نزب ىذنب فيس دج نزب وذ ردب موب دشنسا ورمع دبع

 اممو ) نيرخا قلخ يف ةيواعم نب ورمع بلكلا وذ لاله نب رانيد ىوبطلا
 ىأ ( رودصلا تاذب ميلع) يلاعت هلوق( تاوذلا ىف تكسلا نياه5 ترا

 يأ (يرهزالاو جاجزلا لاق ( منيب تاذ وحلصأو) ىللاعت هلوقو اهاياخو اهنطاوب



 ف4
 تمص ماس ب ص ص مع م مع م ع عل عع دل ء  يصصصس سم ص صصصصس سن لل ا اسس سصصساصصسا- دس

 قيدصلا ىمس هبو قيقشلا خالا ( حيصفلا حرفا هيوتسزد اكل

 يفت وبتشا اذا اهوحبو علسلا ىف لاقيل هنا ىتح بيرقتلا ىلع بحاصلاو قيفرلاو
 واولانوبوحنلا ىمسي كلذكو اذه وخأ اذهاولاق ةميقلا وأ ةدوجلا ىف وأ ةروصلا

 ذيبن يل'ودلا دوسالا وبأ ىمسدقو ةرسكلاو ةمضلاكلذكو نيتخأو نب وخأ ءايلاو
 لاقق ربا اخأ ميؤلا

 |مانلي هنآ هنعأ اهلي“ -1ز تافيتكتوأ اكد الثاف
 لاقل ندا لوقونمو هجم تي كلذوضو دولا اناث: و ريطا: اخأاب ةكرملا لوقو
 0 نول (ةدبؤلا حر 5 ىف هيولاخ ن .! لاقو ) (د داع اخأ رك ذاو)

 توما ىأ توملا احاول

 منض امو وىنبما باتك ىفت يكسلا نبا لاق ( تواذلاو ٠ اوذالا يفسداسلا لصفلا )

 ل 3 رملل لاعبو 0 ىأ هنطي اذ كا ىتح هب رض لاقي اذ باب هيلا

 لاقو )كاذ لاقىذلا وه يأ كاذ لاق وذ وهلوقت 'ىبطو ابلمح تقع أ اهنطب

 نوكي رمع نبا لاق لاق ينيدملا اديز ىلأ نع يبسارلا لاله وبأ انثدخ ( يعمصالا
 دعنأو رهص هنب و ىتدن ىأ راتخلا جف 3 ىربهص وذ نولاجد ا لق

 « لفقي برثي عنص نم رقب وذو * سوال

 سنندل نكي مل اذا مط ىذب نذلف اهنا هه دلك نم نصرت ىأ رك 1ذ هلو

 ةدنع نبل اع ظبفن ىذلل برضب هنطت ىف اب ىأ هنطب ئذدب طوبغ* تدزلا هلثفو

 ءىشلوأ هتيفلىأ نيدي تاذ لوأ هتيقللاق, ةهيدبلا باب ل نبا لاق م 2
  ميوعلا تاذ هتيقل لاقيو ءىث لكلبق هاءفا يأن يدي تاذلوأ كاذلءفأ لاقيو

 كلذ ص نيرا تاذ هتيفأو ا ننس عب رأ 3 اعرو لوأ ماع نم 1

 2 تاذ الف قل النا لاقيو ة ةقبغ تاذلاش الوةركب ىأ هحرص 0 لاقيو

 تاذوسمشلا ةبوبيغ 2 ىأ ءاشعلا تاذهتيقلوةةرملا دعب ةّرملا اايحأ يا راع



 اها هب ةلاص كسلا حا ب مس ظ هتقشنم لحل لام هاا 0
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 ا ا

 نشل ١ سوك نيا
 هب رض برعلا لوقت (ىلارعالا نبا رداون ىفو ) دوسا نع فقنت ةضدب ضيبتو 1

 اهيلاوموابلهأ ةمدخ يف اهمايقو اهدوعقل ةءأ برض ينعي ىموقو يدعقا ةنبا ةيرض
 تاهترتلا يهو ةداجلا نم بعشنت راغصلا قرطلا ىهقيرطلاتاينب ( حاحصلا فو )
 بملأ ت نك ( ةشئاع ثيدح ىفو ) ىراوجلا اهببعلتىتلا راغصلا ليثاقلا تانبلاو
 115 هللا دحام تان ىدحا ناك لاف لخر بور 5129 تانلاي قرا عم ْ

 تبسن ةىما 5 ةنحي ( سراف نبال لمجلا يفو ) دجسملا ىدحنم ةاصح هلعج ١
 (ةدئاف ) ةنحب تانب اهل ليفق ىنانب. نه لوقت تناكو اهني دنع نك تالخي اهلا ١

 ةرمتلل اولاقو ةفرعم امسا هرخآ اولعج ةبح نبا رباج زبخلل لاقي ديز ىلأ رداون يف ٠
 هيوتسرد نبالاق ( هدئاف ) نيفورعم نيمبساةليخو ةبحاواعج اوفرصب لف ةليخت تنباآ]
 نبالاو نيوبالا نم ىنبم نبالا نال تينب نم ءايلالصأ ةونبلا حيصفلا حرش ىف ١1

 كلملا يمسي و ”ىنباي هنم يبنجالا ةباشال خيشلا لوقيف ريغص 'ىش لك ىفراعتس 0

 ءاكملااو مهءانبأ مهمأ نومسراوناكل يئارسا ىنبيف ءايبنالا كللذكو ءانبالاب هتيعر ٠
 كللذ وحنو ملعاا ءانبألعلا ىبلاطل ًاضيأ لاقي و مهءانبأ مهمم نيملعتملا نومسي ءاملعلاو ٠

 ملوك حاصلا نيممل ءايشالا نحب ق تاالاب كي اك نءالا ىكي دقو كل
 هيبشنلاو ةراعتس الا ىلع شعا تاتو نادرو رت ءامنياو ةركنءاو سرع نبا

 اخنإ هتكرن لاقي ىخاوملا باب تنكسلا نبا لاق( ةوخالا ىف. نساللا لصقلا ١]
 "ىرما لوقو ( يعمصالا لاق ) رشب وهىأ رشلا اخأ هنكرنو ريخب وه ىأ ريدا '
 ( © رصد“ قلا ٠

 ارذعت نم لع ىوابالدهجاوخأ انريسو ةامح انزواج ةيشع

 كلك أ ال ( سو هيلع هللا ىلص ”ىبنلل ةباحصلا ضعب لاقو ) دهاج انريسو ىأ ٠
 ناك اذا سئاغر وخأ وهو ًاضي رم ىأ شارفلا انآ هبكرت لاقي و رارتلا انآ

 ىهتت اامقس ىأ مقساخأ هتكرثو توم اب هتكرت يأ توملا اخأ هتكرتو ءاطعلا بغرب |



 كاوا ةكلهأللا ردنا ءدعم تان فول بجتحمو ينخحي مضاوم ضرالا

 تانبو ليخلا لاهصتانب و لاغبااجاحش تانبو شحولا رمح نهبرض ىردخالا

 خرملاضارف تانب و نيراصملا سعأ تانب و نب راصملا يملا تانب و لبالا لجلا
 قيرطلا تانب و بك اوك ةعبس شعن تانبو دانزلا نم جرخ ىتلا نارينلا

 تانب اذكو. ىزسملا مقسأ تانبو قِ رطلا .ظعم نم بعشنت راغصلا قرطلا

 70 2 تان نال لاعيزم تالضل نكس كانو قالا ةروغ تان

 يرظن تانب ىلع يب نم( اهجوزل ةأرما تلاقو ) هنبعي و 'ئشلا نع نرقتي نهال

 تانب هنم تيقا لاقيو نورظنب لاجر ىلعيل سمع ىأ ىرقن تانب ىلع ىب رم الو

 لبجلا ةنبا ىمص هلثمو ةملكب ىأ ةفش تن هتلك امو ةقش» ىأ 2

 تنبو ىدصلا لبجلا ةنباب اودارأ مهنأ نومعزب و مظفتسي ىمالا دنع كلذ لاقي
 تنب وةرغلا ةليكتنب و تتامىرثلا ضناذاو رطملا دنءرهظت ءارمح ةبودرطملا

 ىنوقو يدعقا تنب ةب رض هب رض لاقيو فيصلا ىفو عيب رلايف د هك نر

 (حاحصلا فو) تيكسلا نبا هدروأام يهنتا ةنيمسلا محش تنبو ا

 تانب كلذكو تانب ثالثو شمن اهنم ةعب رأ بك اوك ةعبس ىربكلا شعن تانب

 الش ادرك اة وتر اا نوتذلقم لقزلا حرصا كلل

 اوبوصتق اوندشعن ونباماذا 2 هحابص وعدي كيدلاو امززع

 تنبو ةاصحلا لبجلا تنبو ضرالا تنبو ةماعنلا جدأ تنب ( عصرملا فو )

 تنب و لبجلا راجحأ يواث تنب و ةزيمللا رونتت نب و ةقانلاديبلا تنب و ةيحلا كدو

 ارا اب ل كل اووردلا كنباو ةكامنلا ةلجا تنجو باور كج "نيل
 قيهلا تنب و ةيشحولا ةرقبلا لمرلا تنب و لبالا ريسلا تنب و ّودلا تنب و ةيحلا
 ةيهادلل ليق هنمو ةافحلس قبط تنب ( حاحصلا يفو ) ىزعملا ةرعب تنبو ماعنلا

 فحالس اهلك ةضيب نيعسنو اعست ضيبت امنأ برعلا ,عزتو قبط تانب يدحا

 0)'|)إشظهشهط ب1 د5“



 نباو نوبل نباو ضاخم نباو ىوأ نباو سرع نبا حاحصلا ىف لاق ( ةدئاف )
 ءام تانب و نوبل تانب و ضاخم تانب و ىوأ تانب و سرع تانب ىلع عمجي ءام
 رداونيفو ) شعن ونبو شعن تانبو سرع ونب و سرع تانب ( شفخالا يكحو )
 ا 0-0 ناو يوآ تانبو ىؤأ ونب و ىوا ءانيأو. ىوا نبا لاَغ ( يديزملا

 (هيلامأ ىف باع لاقو إل بغزمريغص 1 وهو ربواونب و ربوأ تانبو رب وأ نباو

 ءالءره رب وأ نباو ةرمت نباو ةرتق نباو يوآ نباو شعن نباو سرع نب
 تلق اذا سانلاعمج نم نسل نبنال ةثنوم نهتعامجو رك ذم نهدحاو فرحالا
 فرس.ال ام (روضقملا.ىف نلاقلا لاقو ) ءاثإب اهلق سمح وأ عبرأ وأ تا
 اذهو سرع نبا اذه ىنالاو رك ذلل لاقي ظنللا ىلع لمح هثانا نم هروك ذ

 ” ان و سرع تاب تلق وجا اذه ل تفحا دن ياض نسا ادعو
 نيطايشلاو نللاو سنالا ريغ نم عمج لكو تانالاو رك دفا تا

 ىهتنا تانب هيف لاقي ةكئالملاو
 يئاحس رخم تانب و رحب تانب تيكسلا نبا لاق ( تانبلا ىف عبارلا لصفلا)

 ةيهادلل الثم برضي قبط بانب يدحا لاقيو قاقر تابصنم فيصلا لبق نجي
 رامطو رابط تانب و قبط مأو قبط تنب ةيهادلل لاقيو ةيحلا اهلصأ نأ نوريو
 جرت ءارفص ةيح قبط تنب و قبط نبا ( ةغالا هقف ىف يبلاعثلا لاق )ل يهاودلا
 خفنيالف عباسلا ىف ظقينسيو مايأ ةتس ماني حاس دوسا وهو رهرهلاو ةافحلسلا نم

 تاب طاشلل لاش. و (:تكسلا نبالاق) كررحت نإ لقا دكللعإ الار
 لمرلا ف نوكت رافص باود اقنلا تانب و فعسلا ةليوط ةنيدلملاب ةلخن ةنحبو ةنحب
 كبحأ لاقيو ببلأ تاني اذه فرعال ينا لاقيو بذكلاريغ كانا
 تانب ويهاودلا قبط تانب وريغم تانبو كدوأتانب و سب تانب و يلق تانبب
 تانبو مومهلا ردصلا تانبو مالحالا ليللا تانبو رمحأت بنلا نم برض مدلا
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 ناذاز نباو ةقلخلا ةب رقلا يهو ةنشلا لمحي لازب ال هنال ىلهالا راما ةنش نباو

 ناذاز تانب لاقيو نيبحوقيبح نب قذع ًاضيألاقيو ةنيدملاب قذع باط نباو
 دل ار هلق ستخا تانبو تحولا انما بقعا نياو نآذلا لاوطلا

 نب لالبلل لاقي ( ةديبعوبأ لاق ) ةرأثلا نم رغصأ ةبيود ضرقم نباو بيرغلا
 مون نبا دعبلل لاقيو اهبف دلو ىتلا ةليللا ينعي نالف ةلبللا نبا معن لاقيو طالم
 عيقب نباو زيخلا ةرب نباو بارغلاو نذلا ضر الا ننأ ( عصرملا ىفو ) يهتتنا

 ةدعص نباو راما مالد نباو بنعلا ةنفج نباو لطابلا للهب نباو ا

 '  (بيرغلايفو) ماما خرف ةيراقلا نباو ةفورعم ةبيود سرع نباو ىشحولا راما
 ' ( يعمصالا لاقو ) مهنم هتمعس (ءارفلا لاق) لجرلا ىف قرع ةماعنلا نبا فنصملا
 را تاك انا (هريغ لاقو )نمرف مسا وه( يكسع كلذووي ةماعنلا نباو)هلوق ىف

 (ديز ىلأ رداوأ ىو ) + اقرفت تابس ىنباكمثو انكف « رمحأ نبا لاق راهنلاو

 ( حاحصلا ىفو ) ليبس نبا اولق 6 بي رغ يأ ضرأ نبا لاقي مئاح وبأ لاق

 نالف برعلا لوقتو امتدجب نبا وه لاقي اك ءىثلاب ملاعلل ابطثعب نبا وه لاقي
 .طقاللادبع طقاملاو طقاملا دبع طقاسلاف كلذب بانت طقال نبا طقام نبا طقاش

 باتك ىفو ) عامس ريغ نم باتك نم هنلقن ىرهوجلا لاق قتعم دبع طقاللاو

 | (ةوفوأ قاجتتم ظالم نياو) ( لاق) طالم نب الالبلل لاقي ( ءارفلل ىلإللاو مايالا
 رعاشلا لاق ةنزم نبا ًاضيأ هل لاقي و من نا لبق لالحلا ينعب

 دم ل وكلا ىذا يصف قآل انرم نبا ناك
 اليل دلو امح نبا نالف ( هيولاخ نبال سيل باتك ىفو ) رفظلا ةمالق طيسفلاو

 لالتلاو لالالا نبا لالضلا وه لاقي ( ةرهمجا ىفو ) اراهن دلو الج نباو

 . لجرلادلو رخآ ةمره نبا ( لمجللا يفو ) لاض هنا ىأ لاهنو لابف نبا لالضلاو



 فة

 ريمج نبا ةماظ يف ةقاف ىلع 2 امقرط زوجع يف الا ورغ الو

 ريمج نبا يمسي رهشلا ىف موب رخآ لضفملا لاق ءاّرفلل ىلايللاو مايالا تاسيفن يفو
 ريهز نب سك لق

 اظعلا رواس ريمح نبا هليل ىف ءلئاطب لحي رف راغأ اذا

 ىبصالا لاق تيكسلا نبا لاق ةقيقد ةبحادرتق نياو رد نبأ لق 20

 لو برعلاو فقالا ب لاّص ةرتف ننام يديم ا[ كلا
 مرالك ماد هرتقب نياب تبعد

 ادي ىف ءاك ذو حبصلا ٠ اك د. نبا( ىنملاو ىنكملا قعيكسا نإ كدا

 حبصلا هل 1 ءانخ هب سيل يذلا هزرانلا الات تكتملا لحل تل

 زيخلل لاقيو هنم *ىرب لختم انا ىأ ةوالخ نب لاذ ىمالا اذه نم انا لاقيو

 طالمانب اوهطسو يش لك طئعب و اهب ملاعلا ىأ اهطثمب نباوه لاقيو ةبح نب رباج

 مام انباونالبح ّرمط انباو ةلهاب هىنَغ ناخد انباو ناطب الا ناطالملاو نادضعلا
 اهضعب الوط طوطخ هيف طخي مث ًاضرع ضرالا ىف طخمب طخنايعانباو نالبج

 لا ويت ارتلاة باد نياو نايل اعرسأ نايعابا ا لاقش ابرج ضنا ل
 رب وأ نباو اينامك لوقلا ديج ناك اذا لاوقأ نب ؛او ارذح ناك اذا راذحا نبال هنا

 هم نيلو ةألاك وجر هلا ىأ اطأث نياو ةمالاجا ادا داو ةلكيلإ نا

 لاقيو ماشلاب ةيرق ليسب نباو ربوأ نبا كلذكو ةركن وهو ءاملاب نوكي رئاط
 نباو اهنسا نبا اي هب رغصو منش اذا هل لاقي و اتنرف نباو ىنرت نبا ملاذا لجرلل

 لاقيو رمالاب املاع ناك اذا امدجي نبا وه لاقيو هيف داجلا لمعلا بحاص لمع
 نبال هنا لاقيو لبح نخد نباو ةمأ نبا هانعم ليقو اهب حلاع يأ ةنيدم نبا

 اياك يرسم نحاض ناك اذا ليل نياو كالاع الا لع ايوق نا 0

 ةعباه هكرتو ريثك الو ليلق همم سيل ىأ ةعماق نب ةعماه انالف تيقل لاقيو اهبلع
 ( ل _رهرملات ) ٠١



 0 سس هس ا ال
 امل لاقيو ةالفلا ءابظلا ماو طب رع ما برقعال لاقيو يملا ًاضيا يزريهلا ماو

 دشا فئانثلا ماو ةريثك ماو ا ءاملا ىف نوكت ةباد رام ماو ديبع ما اضن

 ناسنالا نم ماعطلا ماو هيلع فل امو هذواول حبرلا ماو ىراحصلا ىهو فئاتتلا
 * ىرهوجلا حاحص ىنو يؤ ةفورعم ةبضه رابص ماو ٠ ةصئاقلا رئاطلا نمو ةدعملا

 عوبريلا دلوو عوب ريلا صاردا ماو ةجاجدلا ةصفح ماو ةرانلا ةينك دشار ما ما
 نامرخ ما ( ىنكملا ف تيكسلا نبا لاقو آ] صاردا عمجاو صردلا هل لاقي .
 ماىناوعقو لاقي و ريشق ىنب دالس ضرا قيكاوي م أو ةرصبلاجاح قب رطب 2

 اذاةللضم صاردا ما ىف اوعقو لاقي و ةبهادلا ينعي 0 لج وءااواحاكا 0

 ةدرابلا .لامثلا ًاضيا.ةلعش ءأوةلعم ماو رونخما ايندلل لاقيو ةللضم ضرأ ىف اومقو
 ةنيدملاب ةلخم نادرج ماو الات قو ةريغص ةعيمر ىدصلا ماو

 اذا رونخ ما ىف و اوعقو لاش و هقرافتال ئيرطلا, سوت امال مر ما عبضلل لاقيو

 ةمبرا اط ةرضخم ةريغص ةباد في وع ماو شيعلا نم نيلو بصخ يف اوعقو

 ةديبعوبا لاقو  ايرثلا موجنلا مأ 4 ىلالملا لو + فوع ما 5 يهو ةحنجا

 ىدحا ما# مصرملا ينو 8 لبج ل اخ ماو ةيكر 2 ماو توبكدعلا معشق ما

 39 ةيوت ماو ءاامهتدتا' محو سال ماو داقلا تنحالا ماو ةحاجدلا نب رشغو

 او ةحرلاو ةطلاو ةحاحدلا ةصفح ماو ةماعنلا نيثالث 1 تاجالا للا ماو

 0 ةشاع ماو ةلمقلا ةحلط ماو هبال ليش ما ماو ةميظلا فشخ ماو ةرطا 0

 ْ ةيلكلا روفعي ماو ةفارزلا يسيع ماو ةيحلا نامنع
 مكلا ليالا ريمج نبا ىعمصالا لاق ةربجلا ىف لاق 4« ءانبالا يف ثلاثلا لصفلا #

 لاقراهنلاو ليللا ريم انباو رمقملا ليللا ريم نباوت

 ريع نبا. رمساام مهمتر ىلع 2 لئاقلاق ناوسع نم ىلاو

 رخآ لاقو رمسلا هيف نكمام ىا ريم نبا رمسا ام يوري و



 ليحمل .وح.نينملاوتانالا, نينحلا مأو فورعم مسا يلا فاضم هنال عيجيالو

 وبأ لاقو ) لطابلاو تنا ام ىأ لطابلا مأو كنمأ املاقي .( بلعث ىلامأ ىفو )

 ضئارفلاو عئارشلا تانآ نم ةمكحم ةئآ لك فتارقلا مأ ( لوحالا سابعلا
 ةيحان لكماو باتك.لا ما هدنعو هلوق ىف ظوفحلا حوالاباتكلا ماو ماكحالاو
 ماو مييلل ماو ناتالا سلح ماو ورم ناسارخ ماو ذه اهيرتكمب واعمل مظعا

 معشق ماو دأل ماو قيرا ىلع قيبرلا مأ ءاج لاقيو مشق م اذكو ةيمل مهدلا

 ماو بدنج ماو بيقرلا ماو ميل امآو قيبرلا ماو ةيهادلا راف ماو صاردا مأو

 سيئرلا مأو ريعم مأو قوكوخ مأو ريفشنخ مأو فاشخ مأو بوفرلا مأو ليلبلا
 يوح ىتلا ةدلجلا غامدلا مأو ةمالا ىلعأ سأرلا مأو يصاودلا ءاعسأ هذه لك

 ءاطع وبأ لاق ةدارجلا فوع مأو لجرلا ةجوز لزنملا مأو تيبلا مأو غامدلا
 وتلا

 نالخنم اضجتا نأكل كيف لع مأ ىنكتءارفص اف
 معرمأو ءارلاب لامر مأ ىنكت يو عبضلا ةرازف ةف يف ربنمل مأو رخلا نينح أو

 لاقيو ةيهادلا رونخ ماو قيرطلا ماو باتع ماو ورمع مأو سماع ماو رونخ مأو

 مأو زيمللا مسا رباجودساونب لاقي و دايا رباج مأو اهبصخو اهتغافرل رونخ مأ رصمل
 همظعم قيرطلا ماو مرع ماو لمرع مأو ديوس مأ تسالل لاقيوةبضه لاعوأ

 ايندلاوبدنجما اوكرو بدنج ما يف موقلا مقو لوقت 0 بدنج ماو هطسوو
 ءارو نم يتلا ةئيطولا لباالاو ليخلا نم نادرقلا ماو ةزرد ماو ربك ما اهل لاش

 ةدرابلا لامشلا حيرلا مز ماو ةقشقشلا ريدملا ماو ةنثلا نود رفاحلاو فلنا

 هنولوقي سانلا ةماع شفخالا نسسحلا وبا لاق ىجلا أطخ لادلاو لاذلاب مذلم ماو
 ةبلك ماو اذه الو اذه ركنأ تسلو سابعلا ىلا نم. الا لاذلاب هعمسا لو لادلاب



 وبأو رذح وبأو حارجلا وبأو ناب رغلا نم فادغلا ةرعاج وبأو عبضلا لقث وبأو

 د راو ةنيجوبأو حالجلا اوبأو بابذلا ميكح وبأو رفعج وبأو بارغلا رجاز

 بارخلاو.:كلكنلا متاح وبأو ةأرملا جرف ليمج وبأو نيهاشلا شيلا وبأو بدلا

  سوواطلا نسحلا وبأو ليفلا لفغد وبأو زامرحلا وأو ليفلاو باقعلا جاجحلا وبأو
 دلاخ وبأو دهفلانايح وبأو سرع نبا مفار وبأو كحل وبأو لازغلا نيسحلا وبأو
 . فلد وبأو بنرالاو رونسلا شادخ وبأو درقلا بيبخ وبأو بلعثلاو بلكلا
 2 اوت الا ريفر واو روتلاوير قيقتا .ةعررووب او .دازقلا تلو ىباوري دال

 صماط وبأو سرفلا بلاط وبأو عاجش وبأو راما رباص وبأو دايز وبأو ىرمقلا

 ةمركع وبأو سوماجلا ضمرعلا وبأو روبنزلا مصاع وبأو ثوغربلا ىدع وبأو

 01١ ردسللا كيوتقمت داو يكركلا مين وبأو كسلا ماوعلا وبأو ماما

 ريط فسوي
 حتسعم .ىنادنانشالا ناع وبأ لاق ةرهللا ىف لاق 4 تابمالا:ىف ىناثلا لضفلا )غ

 موقلا سيئر يمس كلذب و اهل مأ وهف ءايشأ هيلا تمضنا ءىش لك لوقي شفخالا

 : 00 اره ا نع ىرقنشلا لاق / 5

 تلقاو ترتحا مهنمعطا اذا مهوقت تدبش دق لايع مأو

 ةبحاص لجرلا يوئم مأو دقني الئل مهوزغ ىف دازلا مهيلع توقي ناكهنا كلذو

 ةجارلا لاق هلزني ىذلا هلزنم

 قرفلا تاذ ءاقنعلا زمغتو 2ىتمل ئردت ىاوشم مأو
 موجنلامتجم اهنالةمرلا ىذ رعشىف ءاج اذكه ةرجلا موجنلا مأوهعمتجم غامدلا مأو

 ىرقلا مأو ةالص لك ىو فحاصملا ىف اهب أدتبي هنال دما ةروس باتكلا مأو

 بيرغلا ىفو ) مر مأ امل لاقيو هيولاخ نبا لاق ضرالا تطسوت اهمال ةكم
 | لاق تابمأ اهعمجو ةنيبحت ىمسنو ناسنالا فكردق ةباد نيبح مأ ( فنصملا



 « لبث + بسلا

 د١ ما

 لاقعلا نم برض هباصأف اهيشم ىثم مارف ةاطقلادسح

 لاقرما ءايأس موك .كازلفل 1 د همكم اطخلأو اهنشم-لخأو

 نم جرخ ام بحابح وبأو مرهلا دعس وبأ ( ىنكملا ىف تيكسلا نبا لاقو )
 بئذلا ةقذم وبأو ةلسعوبأو رخآآ رجح هكص وأ رفا> هعرق اذا رانلا نم رجحلا

 لجرلل لاقيو اهرذعوبأ وه ةأرملا ضنفا اذا لجرلل لاقيو بلعثلا صبنحلا وبأو
 رباج وبأ زيخلل لاقيو هيلا تقبس دق يأ هرذع ينأب تنأ ام ؛ىشلا طبنتسا اذا .

 رئاط ةردحوبأو ءاضيبلا وبأ دوساللو نوجا وبأ ضيبالل لاقيو لايكم نمق وبأو

 نع ةيانك ديز وبا ةغللا باحصأ لاق  ىرابننالل تاماقملا حرش يفو إل زاجحلاب
 رعاشلا لاق ربكلا

 ماك ءرملل ءرملا حالس ضعبو هحالس ىنيمي ديزوبا راعا
 اقوا ةينك مصاع وأو دسالا ةينك ثرحلا وبأ ( ىناراقلل بدالا ناويد .فو )

 (بلعثىلامأى نو ) ةكمب لبج سييبق وبأو دسالا ةينك سارف وبأ ( حاحصلا يفو)
 وأ (ريثالا نبال عصرملا ىو ) دارجلا نم برض َكنداَتْصْلْوأَو داخج وأو |

 نتظر وأو كاطخ باو ليج وأو ةماك واو دوسالا وبأو درمالا باور كلا

 صنح وبأو ةارحلا وبأو روماتلاوبأو سايخالا وبأو ورج وبأو لاطب الاوبأو رفا
 تفيرعلا وبأو ديل وبأو ثيل وبأو لبش وبأو نارفعزلا وبأو حاذر وبأو رذحلا وبأو

 دسالا ضابعلا وبأو ميل وبأو ديلولا وأو ريح وبأو 2 وبأو بارحم وأو

 دهدملا حور وباورابخالاوباولغبلا جحشالا وبأو لاقثالا وأو نبللا ضيبالا وأو

 السشالا و أو :نوذربلا لظحالا باو« قيحلرملاا زيضخالا باو قالا تقلا

 للا ثوأوأو ضي ارغصالا وناو؛باشلا ناسحإوأو ميشالا وبأو يزابلا

 وبأو ةيملا ىرتخبلا وبأو بلعثلا صينحلا وبأو سبتلا ريحب وبأو ناطرسلا رحب وأو
 ايهذلا ةماك وأو. لذا ةئيقت وأو قفقعلا ذيزوأو كيددلا نا وبلو لل ١



 لوصف ةتس عونلا قو ينكلا يف ىن هتيعم فيطل فل ف تاوذلاو

 بحابح ىبأ ران هذه برعلا لوقت سايعلا وبأ لاق ءاب الا ىف لوالا لصفلا

 ا لا فرح مرا عيناك ليغ ل خر ءيحاح : نأ موثكن ب دلاخ رك ذو

 لثم 'ئثنل اهب عفتني ال ىتلا رانلا يه ( ىمرملا رمع وبأ لاقو ) لاثمالا هب تب رضف
 تثدح شفخالا ناملس نب ىلع ( نسحلا وبأ لاقو ) ليما رفاوحنم جرخم يتلا
 ريطت ةريغص اليل ربظت ةبيود بحابحوبأو بحابحلا لوقي ناك هنأ ”يممصالا نع
 ' ١ للا زةينتنلاب ا دوا ءايرملا , يداحج وأ (يرجلا لاق)نزان اما كيلا

 وبأو لجرلا هب بسي بس بداخج وبأو بحابح وبأو ىرطوض وبأو ( سابعلا
 0” ةأرماوبأ هنا نوديرب ىليل وبأ فعضملل اولاق اهناو قمح نمل ليل وأو صارد
 0١ سايلاوبأ «لاقإل ةرأف وبأ هلاولاق مهمأكف ةرأفلا صردلاو صارد وبأ كلذكو
 هدو لسخلاو بضل نالرال عن ةيشاق يعحا .أو ليسحلا وبأو لسحلاوبأ :
 رعاشلا لاق بئذلا ةداعج ا م و لاعثلا نيصخلاوبأو

 هن نأ كار شلات. اكلطلا ىنكنو اقح رخا ىف

 تيبلا بر تببلا وباو ضيحلا وهو سردلا نم ا جرفلل مما سارد وب و

 مرا ضبا كلام وباو بغسلا كلام وباو هيلع لزنت يذلا كاوثم وباو هبحاصو

 لجرال لاقيو ناولا ةدع راهنلا ىف هشير نواتي ناولأ هيف رئاط شقارب وباو

 رقفلا ةرمعوباو رئاط ةنخد وباو روزلاو لطابلا وهو ريغ تانب وبأ باذكلا
 هفرعا ال فيك لاقف ةرمع ابا فرعت  ينارعال لبقو عوجلا ةرمع وباو لاخلا ءوسو

 ناماس وباو ةلكلا راثد ىلا ثببو لظأا بحمص وباو ينيك لف عب رتم وهو
 او تانذلا ل16 كالا وكت تدرعلا (١ دنع وأب لاقزي) نالملا ماب

 دعاشلا لاق بارغلا لاقرملا
 لاوحالا فلاس نم يضماهف هيشم ىثمي ناكو بارغلا نا
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 اهخرف قزن يتلا ىه لاقي و بلملاب اهنم احرف لبقتو امترجب ظفلتف رتجم هو بلحلا
 لاقيو كيدلا لاقي و يحرلا يه لاقي و همعطتو اهفوج ىفام جرخم اال ريطلا نم

 لجر وعو ةعتوخ نم مأشأ ةغلابمال هيف ءاطاو ىهاوجلاو ربنعلاب ظنلي هنال رحبلا

 يلع مهس'ور تلمحو اولتق ىتح ىلهذلا نابزلا ينب ىلعلد طساق نب ةليفغ ينب ند
 اذاهنأ كلذو ٍبض نم عدخأ وه لاقي ( "ب رعالا نبا رداون فو ) 2" مهدلا

 رك ذلاامأو يثنالا هبدارب امناو بض نم قعأ لاقيو هيلع ردقيإ هرحجىف لخد

 برشي ال هنالك لذو بض نم ىورأ وه لاقيو دعب اهب رقي ماهدغس اذا هناف
 تاماقملا حرتش ىف ىزرطملا لاق ءاقنعلا نم برغأ هيفكيف حبرلا قشنتسي اما ءاملا

 سانلا ىديأ ىف قبد مل ليلخلا لاق مسجلا لوهجم رمءالا فورعم مظع رئاط يو
 قوطلاك ضايب اهقنع يف ناك هنال ءاقنع تيعس لاقي و لاق اهعسا ريغ اهتدص نم
 لك أت تناكو نول لكن م اهبف ريظلا نسحأ نم تناكو اهقنع ىف لوطل لبقو
 ةرتغلا ىف ىسبعلا_نانس نب دلاخ اهيلعاعقف نايبصلا فطختو ريطلاو شحولا

 ىذلا 'ىثلاىف ءاقنعب لما برضن مالا لك ظحاملا لاق تضرقتاو السن عطقناف

 قر الو محم

 ه7 تانبلاو ءانبالاو تابمالاو ءاب الا ةفرعم نوثالثلاو سداسلا عونلا م

 4 تاوذلاو ءاوذالاو تاوخالاو ةوخالاو#

 لوحالا نسحلا نب دهم سابعلا وبأ نيمدقتملا نف ةعا عونلا اذه ىف فلأ دق

 اذه كلأت ىلا هقسادحأ رعأ الو شفخالا نامل نب ىلع ( نسحلا ونأ لاق )

 قكشملاو ىنثملاباتك تيكا نبفلأو لوالاةعب رالاب صاخ هباتكو باتكلا
 تانبلاو ءانبالاو تابمالاو ءابآلا ىنكملا ىف ركذف هيلا مض امو يجخاوملاو ىنبملاو

 ءاوذالا نوداعبدق هتصخندقو عصرملا ماع اك ريثالا نيالو تاورقلاو اولا

 ها متخ ىف هرظناف جيضوت ةدايذ سوماقلا ىف )١(
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 نالها مم + عمت نم لقعأوب برهلا ءاكح نم نآكو ىدايالا ةدعاسب

 يهدأو ني قم قطن أوه لاقيو اع ديغ نم ثعبلاب رقأ نم لوأو 7 امأ لاق

 رشعدحأب ايبظ يرتشا ةموب رنمليقو دايا نم لجر وهو لقاب نم ابعا ”سق نم
 دج يبا هلام جرخأو هيدي دف ىلظلا تيررتشا 3 هل اولاقف موقب رف اهرد

 نب دي زب وهو ةقنبه نم قمحأ هطبا تح ناكو هيدي دم نيح ىبظلا درشف رشع
 1 ا دجو نم ىداني, لعل ريعب هل لض ةبلعت نب سيق ىنب دحأ ناورث

 ونب و ةوافطلا ونب هيلاتمصتخاو نادجولا ةوالح نأف لاق هدشنت ٍظ هل ليقف

 قلبف ةرصبلا رهن ىلادب بهذي اذه ىفكسملا لاقق مهن لك ماعدا .دولوم ف بنار

 هلهأ منغ يعرب ناكهنا لاقي و افط ا. وافط ناك ناو بسرايبسار ناك ناذ هيف

 حلصأ ال لاق عنصتام كحيو هل ليقف ليزاملا ىحني و بشعلا ىف نامسلا ريف
 رعاشلا لاق هل حلصأام دفا الو هللا سا

 دودلعا فرن نمز شيع اهان . , كون كرضي الق دبي تع
 "1 نى نقرا 2 يناديه ير د بع

 ىب ني لجر وعو لذغد نم بسنأ لئاو نابحس نم بطخا ردام نم لخبا
 لاق تماع مب لاف اهم هرب د ل يت هلع هنأم 2 لجأ وسناب ناك لح

 هتف أذ هعاح:ساو انكر ةعاضاو د مع نع لوقع: سلقو لوتس ناسلب

 00 ر تايدكلا تكنو ءاعأ» نمر نايا نم هب اتدخي نايهتعاض ام قايفقلا

 رلحأ ىدايالا ةمام نب 6 ٍدوخأ متاح نم دوجأ عيبلال موهنم هحاص 3

 0 تع ىم دربأ حاصلا ىفوإلسيقلا يما ىلوغأ نيتاو اجلا

 سحلف نم لأسأهربظ ىلع همأب جحب ناك لجر وهو سلمعلا نم ربأ دربلا وهو

 هيطعأ اذافهددوسو هزعأ يطعيف هندي يف وهو شدجلا يف امهس لاف ناكل جر وهو

 ىلشت اهنالزنعلا يه لاقي ةظفال نم حمسأ يقل ا ف طعإ اداف ه1 زمالا لا



 د ١

 ادا هل ملا ليولل ىنخأ لابلا ناف ليلا اعردا بر بهن ةلجع بر

 ىنك هناف حالسلا ذخأب ىتح هيخأ ىلعن اطلس ءىرما لكل فاتخا نمل ةعامج ال
 قالخالا ملاو ىدعتاةرضنلا رشو ىخبلا ةب وقعتاب وقعلا عرسأ ًامعاو ةيفرشملاب

 هسمناورح رحلا لوص نم ذفنأ لوق برو باقعلا ةعرس بادالا أوسأو اهقيضأ
 نسل مالك بر داقرلا هد داؤفلا عزف اذا دجلا هدعاس ناو دبع دسعلاو رضلا

 سيللذعلا ةعرسلدعلا نم سيل قي رحلا يفولو قيدصلا ىلع ظفاح ماتتك | هيف
 (تقمنأ اول ةنئضتلا لغ كب تدجه ةحيصنلا يف تغب اذا ريسعلا ميوقت ريسي

 لكادغ دغ مويلاعم ناذ كاخأ ىنأتسا مضقلاب مما هلم انيف قبب ل مولظملا

 مع لاما نمو إل عمست ام 0 ف عبطق اله: تورغ ردا تكا تاذ
 روظلا الغل ةاطقلاو قما ةاطرلا هتاطل نم هتاطق فرعي ال هتاطر نم ًانالف نا

 ةبمجلا ةاطللاو

 .نبجأر حبلا يأ ةظفالنم دوجأ لاقي ىلاقلا ىلامأ ىف 4 لعفأ ىلع ءاج امف لصف إل

 نم عمسأ بض نم ردحأ اهعابس نم نوبل هلال رياتلا نمبر
 نمو بنذلا نم اسأر فخأ دبف نم مونأ بارغنم رذحأ باقعنم رصبأ دارق

 اهحير ثبخب موقلاتنننأف تسف اهركرح اذا ءاسفنحلا يهو ةيساف نم شخخأ رئاطلا

 نم اني ذخسف ضمللا ىف نوكت دودلا نم ءاربغ ةباد يو ةفرسس نم عنصأ

 داوعأ نم دوعب هقزلت مث باصأ هنأ الا توبكنعلاججسن لثمب هقزات مث هناديع راسك

 بكرت رئاط يهو ةطتونت نم منصأ هيف نوكنف اهعيمجو اهسأر تطغ دقو رجشلا
 .ىلا هدبب لخدي .ىّتخ اهُضِب ىلا لجزلا:لصي الف ابشع ليطن م نوع لاب

 اهضيب مقواع رف ةثالثلاداوعالا ىلعاهضيب ضيت اهنأ كلذو ةمامح نم قرخا | ديكتللا

 سبا تلا لع ينم يصل ايوا كش

 ”سفوهو ”سق نم غلبأ ”ىعقلل 4 لاثمالا عماج ىفوبةثإل ووش لك ىف لخدتو '
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 لاق ) هربي نم هيلع رهيب نم فرعيال لاقف اذهرسف هنأ ةفوكلا ءاماع ضعب نع

 هئاعد نم افعل روض ممم أل نورسإ لاقو ( ةيديردلا حرش ىف هبوولاخ نبا

 ربلاو ملا ءاعد را موق لاقف هيف فاتخم لذا اذه ( سراف نبال لمجملا فو )

 فرعي 1 محا لاقو ) بلعثلا دلو ربلاو رونسلا دلو رهلا ( موق لاقو ) اهقوس

 اولقام ن حأ ( ديرد نبا لاق ) مرلاو طلاب ءاج ( اولاقو ) هربد, نم ههركي نم
 موق لاق هريب د نم هليبق فرعبام اولاقويرلا هلمحام مرلاو ءاملا هلمحام طلا نا هيف

 لتفي ىذلا طيخلا ليبقلا نور لاقو ) همأ دعا و هل تيس رمل ىأ

 لقف ىرديال ىأ 4 هيلامأ ىف باعث لاق آل فلخىلا لتفي ىذلا ريبدلاو مادقولا

 ىلاو وألا نم وحلا ىردي ال ملوق 4 بلعت ىلامأ ىفو إل لفسأ ىلا وأ قوف ىلا
 عضوم ىف لاقو )ف مهني ال ىذلا نم مهني ىذلا م الكلا فرعي ال ىأ يللا نم

 نب رمع ىديس نع هللا ىضر « تاق # نيبلا ريغو نيبلا مالكلا وه (رخآ
 ةاملا هتديصق ينلاق ةغالاب هماع عسوأ ناك ام ضرافلا

 ىل يلا مالكلاو .ءانع نع ذل ناد زف 0

 ان أس دلو للقلا آلا اهنم فرعي نم تدجو ام هذه هتديصق تحرش الو

 تيأرىتح هانعم فرعي نم دجأ لف ىلىجلا مالكلاوهلوق ىنعم نع ةيفوصلا نم
 ليعمسا نب دمحأ ىلع ىبال (لاثمألا عماج ىفو ) باعت ىلامأ ىف مالكلا اذه

 نمت 0 لم 0 يبلكلا نب مايا ىوحنلا ىقلا

 ع املأ ت كس موق ( ةروهشملا لاثمالا نمو ) مدأ نم ٠ ءامدأ علك ءرملا

 0 سوق نب فنحالل لثألاو ءىدرلا طقسلا لوقلا ن «فلخلاو (ديبعوبأ لاق)

 م( اهفحذلا لاق ملكت هنا مثهب بجعأ يت> تمصلا لوطي لجر هسلاجي

 ا 1 ويم راق فاست ديما هلي كارلا عم نوال

 لوقي يصب ملك أ ناك لاق دعس نب طبلس نع هيبأ نع ع يلكعلا انثدح ( هيلامأ
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 ناكو يعمصالا نم ربك أ عونلا اذهىف ىلكلا نباناك ديبعوبألاق ةمجعمريغ
 جرخ بالك نب ةبواعم نب ورمع نب نيصح نا هثيدح نم ناكو ةنيهج هيورب
 0 ينالكلاولا ةينهجلا ماقق الزم الزنف سنخالا هللا ةئيبج ن٠ لجر هعمو

 دج الف هنع لأستو مساوملا ىف هيكبت ورع تنب ةرخص هتجأ تناكو هلا لج

 امف سنخالا لاقف اهربخ نه

 بفترونظ اهماعو مرح يفو حار ىف لئاسن ذا ةرخصك
 نقلا رات ةنح دو ( اكو لك نوضح رح ا

 حرش يف هيولاخ نبا لاقو ) ةنيهج حييحصلا حيصقلا حرش ىف ىسويلطبلا لاق
 ملاثما نو )راك + مسا ليقو ةليبقلا ليقو ةأ سما م ءا ةنيهج ليق ( ةيديردلا

 ثرحلا نب طيلس نب ةيراج نا كلذو هينازلا نزتلف هيراج لثمب طوق ( ةروهشملا

 الئاكع ىقوس أ, هناو ةماق مهدمأو 0 سانا يحأ ناك ةلظنحنب عوبرب نبا

 تدلو اماف هنم تّقلعف 0 عقو ىتح هل تنطلق | مدعو 2 نم ةأتف هترضبأف

 كلام ةيرانن اره تلاقرداتقلا:هتأز اماذ ظاكي رش تاتا تاخ و انمأو ع ا

 مدعتال م موق ( ةروهشملا لاثمالا نيو ) الي بنهذت هينازلا نزنلف هب راج لثع 5

 دل 0 تع نور ين دم فركم رن أ نم دحأ مي ال ىأ اماد ءاثبملا
 اهحوزنف ءاسنلا لمحأ م عراك ةيناوجلا واع نب كلأم تنب يبح نإ كيم

 نتدرأ اذاف ةنهاابيف ةحشر ةسمالملا دنع انل نا اهعابتل اهمأ تلاقف ناسغ نن كلام

 حبصأ اماف كلذنع نلفغف بيطلا ىنعت !هفادصا ىف اب اهنييطف اهجوز ىلع اهلاخدا
 اهركنأ ةحيور الول طق: ةللاك تنأرام لاقف:ةحرابلا كلتقورط:تدأر فيك ةل لبق

 نيلا نم رمل فرعي ال مهاثمأ نم ( ( ةرهجلا ىفو ) اماذ ءانسحلا مدعت ال تلاقف

 ىةرأتلاربلاو رونسلا رهلا نأ ناهعوبأ رك ذف لخملا اذه يف ءاماعلا مالك ركل

 ةفرطنب متاح وبأ ىنربخأو كلذ ةحص فرعأ الو اههبشن ةبيود وأ تاغللا ضعب



 تاجأ دق لاق فاوعلا فرط نت ةبغام ال سيلو لوجح يتح ابايجأو

 باشلاف ىهاظلا زجعلا امألاق رضاحلا رققلاو ىهاظلا زجعلا نع رخل كرفس

 ال يذلاف رضاحلا رقفلا امأو هلثم ءاسنلا دلو الو ناك ال يذلا كاذف اهات
 ءاذلاو ىاوسلا ةءوسلا نع يتربخأف لاق بهذ نم راطنق هلزاكن او هّسْفَن عبشل

 ا اني ريغنم ب توم م ةأرملاف ِآ وسلا ةءودلا امأ لاق ءايعلا

 4 0 1 ءادلا امأو ايلهأ محلا 0 ب هللاحاراف هب ريع ًاريدق ناك
 هنع”تكش: ناو كتبهم هتلواق ناو؛كعبس هنع :تمغ ناو كبفاس كدبش نا تدبلا

 لاحفمالا نموت ) هباحصأ .ةلصوب هتلض ميسحأف  تنأ تنأ نامثلا هل لاق كنلظ

 تاماقملا حرش ىف ىزرطملا لاق فتكسلا لك كن نبأ نم فرعي مهطوق ( ةروبشملا

 اه ربع نم رسعا !ةعسكللا لك نال اد اة نم رومالا ىنأيب يذلا 1 برضي

 ايوتلق انقعتس رك اهالخأ نمو يفسر اذيم لين هن .اباذص »نم ابك ايفو

 معلا وكلا منيب يرجي ةقرملا لوقي مهضعب و محلب كبتشم فورضغ هنال
 كلا اباقسأ نم .٠ 0 اذاو ثدصا١ ١و ةقرملا كيلع ترح ىلغأ"نف اقزخأ اذا

 فيعضلل لوقت برعلا (:يئاضالا لاقو ) ةتباث اهناكم ةقرماو ةصاخ اهمظع نم

 دشنأو تنكفا لك نادال هلا عار
 ةفكيللا ةلك ون نبأ يق رعأ خعاربك نمت زئاف لع ىلا

 هكسمأ اذا اهضوم فتكتلا ىف نا ليق ( يرابنالا ةمالسل تاماقملا حرش يفو )
 لصف يأ[ مهلياتاع تيعساعا ( ةروبغملا لاثمآلا نمو) اهل عيمج طقس ناسنالا

 نيقيلا ربحا يع ) ةزوبشملا اعمالا نم ( مهيلع ل سانلا لع

 ءاح ةنيمح لوش ةدطيعاوا ناكو ءاعلاو 0 ىيتصألا اكو

 8 ظآ00111000000ااا ا

ْ 
: 
١ 



 كت تا تا تت تاتا كتاتا كادت داداتتادا دنا دا ااا ها اللا

 تيكرأ نلف اطر نيصن ىح اكد لاق تهزأ اهفاوعز ريصت ىتح اهعد لاق تحلب 0

 طعي ملو اهذج ليلا نم بوقرع اهبلا دمع ترغأ املف رع 0 ا

 يعجشالا لوقي هيفو الثم راصف ايش هاخأ
 بتي هاخأ بوقرع ديعاوم ٠> ةيجس كنم فلخلا ناكو تدعو

 ظ رخآ لاقو

 لحز نم حئاوحلا يف امش نيبأو 2 ةجحل برثي بوقرع نم بذك أو
 قربخأ ديع وبالف هاراما نسيه هيلا مك ( رزيشملا لالالا

 رذنملا نب نامعنلا هل هلق ىدهنلا ورمعنب بعقصال برضلخلا اذه نأيبلكلا نبا
 هار املفدرك ذب ممم ةرمض نب ةقشل هلق ءامسلا ءام نب رذنملل لثما (لضفملا لاقو) .

 تيب ةقيش هل لاقف.الثمابلنسراف هارت نأ نم ريخب ىدنمملا عمست اقف هنيع هتمحتقا

 هناسلو هبلق هي رغصاب ءرملا امناو ماسجالا مهنم دارب رزجب اوسيل لاجرلا نا نعللا
 تنأ لاقف هيبأ مساب هاعس مث هنايب و هلقع نم ىار اب رذنملا تدعأو الئ علا

 نعيزومرجلاديعسنب نكسلا انربخأ (هيلامأ يندي رد نبا لاقو) ةرمض نب ةرمض
 ىنب نم ةرشع ىف ىدهنلا ورمع نب بعقصلا دفو لاق يبلكلا نع دايعنب..دمم

 ناكو نيعلا همحتقت امد اريصق الجر بعقصلا ناكو رذنملا نب نامنلا ىلع دمت ٠١

 نذالل لاق مهب نامعنلا ربخأ املف هثيدح نامعنلا غلب دق ناكو توصلا ديعب انيرش ١
 ال لاق بمقصلا تنأ لاقف مهلمجأو مهمظعأ ىلا نذالا رظنف بعقصلل نذنا 1

 بعقصلا مكيأ لاقف ايحتساف ال لاقف وه تنأأ ةئيهلاو ملا ىف هيلي ىذلل لاقق ٠
 نام ريح فدبملا عمت لاق هار اماذ ناععنلا ىلا هلخداف !ذانءاه بعقصلا لاقق '

 لجرلا امنا اهيفقتسي كوسملاب اوسيل لاجرلا نا نعللا تيبأ بعقصلا هل لاقف هارت
 نامعنلا هل لاقف نايبب قطن قطن ناو نانجب لتاق لتاق نا هبلقو هناسلب هيرغصأب ١

 لوحسملا اهنم مربأو لوتمملا امهنم ضقنا لاقق زومالاب كرصب فيكن كوبأ هلف
 بكعب



 قادس ا ناغأ فرحي لظو: داع 2 ركع كورلا دارأ اذا
 سخلا لبالا نم عب رلل نولوقي اوناكف ابا زع مييبال لبا ىف اوناكاموق نأ هلصأو
 اف ان تراضق ريهأ لا اور انهنرازتتألعا مهوبأ كاقق*سنسلا ةيجخلاو
 لئسلاقةديبع ىلأ نع متاح وبأ انربخأ 4 هيلامأ يف ديدر نبا لاقو ال ركم لك

 ًاعضاوراثأفديصال برعلا نم ناينف جرخ لاقفرماع مأ ريح لثملا نع اموي سنوب
 نواصتال هللاو لاقف مهملا جرخل برعلا ضعب ءاخ تلخدو مهيديأ نيب نمتتافناف
 نعمو نبلو زبخ ىلا دمع اوفرصنا اماف اهننب و هنبب اول ىل تراجتسا دقف اهلا

 ا ةقلا ىلع راع فاجن قا تذدقو كلش وح لك ا اجلا ةييرقو هداف
 ةراتحلا ساكو ةنطت» كَما ها تاق رتل هيلع كيبثو لقد تسا انك مونلا

 لوقي أشنأ هيلا رظن امان ىبارعالل خأ ءاجو ىعست تجرخو
 صاع <ءا ريحم قال يذلا قالب هلهأ ريغ ىف فورعملا عنصإ نمو

 رزاهبلا حاقللا نابلا نم اهارق .هتيب تراجتسا املاملدعأ

 ار تاطأو امل ”باخأب هقردف “  تارخطكام اذا ىخ اعيشتأف

 رك اشريغ يلا فورعمب دوبي 2نمءازجاذهفورعملايوذا لف
 يمقلا ليعمسا نب دمحأ ىلع وبأ لاق ) بوقرع ديعاوم 4 ةروبشملا لاثمالا نمو ل

 الو دعي ناكو ايدوبم ناك ربيخ نم لحر وه ( لاثمالا عماج باتك يف ىوحنلا

 سماتملا لاق لخلا برعلا هب تب رضف ىنب
 لثم هل بوقرعف مهفاف هتميش تافآلاو ردغلا

 ريهز نب كك لاقو

 ليطابالا الا اهديعاوم امو الثم امل بوقرىع ديعاوم تناك

 بوقىع هل لاتف هلأسي هل خأ هاتأ قيلاعلا نم لجر بوقرع ( ديبع وبأ لاقو )
 | امافاحلب ريصت ىتح ابعد لاقق هاتأ تعلطأ اماف ابعلط كلذ ةلخنلا هذه تعلطأ اذا



 روصو هس هاذ هذ مص م حوض هام مذ مذ هيصصصسصص ص7 مو كم مم ممم ل دمع هذ هاذ هده هنن هم همن هن ان هن مم صم نأ صصص سس سمسم مص سس

 00006 مالكلل دجأوا ىأ 4 ارحم ةرفشل دجأول )ل هتوق ىف

 لاقي 4 مذيو قيلب يرع) تادسإلا ةقحبو نع ذات ل

 املا ضب لاقي ريخ هنم جرخب ال ىأ 4 هرجح ضيبال )9 مذيو نسحب لجرل
 اههركي ءايشأ ىلعربص نسحلا دارأ نم ىأ « رمحأ نسحلا رف اليلق اليلق جرخ اذا
 نم كلنا كلذب دارب اهيف أطخأ ةامف لعف نمل لاقي ( خفن ::كوفو انكيوأ كلذ
 يف وأ ريعلا ) كلذ هل ليقف حتفناف قزب ًارحب عطق الجر نأ هلصأو تيتأ كلبق

 برضي (ةمأ هخيرص دبع ) هسفن ىلعءا ةبادشأ هنا ىأ لجرلل كلذ لاقي ( همدل

 لاق ) ةلك لوأ دنع هب دارب (رفاحلا دنع دقنلا ) هلثم خرصتسي فيعضلا الثم
 هل لاق سرفلا لجرلا يرتشا اذاف عابي املضفأ ليحلا تناك( نييوغللا ضعب

 ةأبخ ) لوزب نا لبق هعضوم ىف سرفلا رفاح دنع يأ رفاحلا دنع دقنلا همحاص

 ءوس مالغ نم ريخ هيف اهسفن أبخم تييلا مزلت تن ىأ( ءوس ةعضب نم ريخ
 00 ام ع

 اذآ ( كلت قامأ 0

 ىنتلكو ) قوقعلا قاب الا ىنتفلكلوقي هيلع ردقي الام وأ نوكي الام لجرلا لثس
 ىنتقلكو آل اهضيب ىلع ردقي ال ةمخرلا ىمو قونالا ضيب ىنتفلكو ( لمج ىلس
 ال ام اذهف رك ذقلبالاو لما قوقعلاو فاطخللا لثم ريط وهو 4 ممامسلا ند
 0000 لجلا يف 0 3 0 اذا ةقانلا هيقلت ام ال 6

 ل 0 0 نع 20 نم دعوت

 يبعث لاقو إل بني تك اس قرطم أ عابنيل قرت ل ىزخأ ديا رس

 رعاشلا لاق ركملا ىفالثم برش سادنسال اساخأ برض 4 هيلامأ ىف



 ثارتلا اذبحاب 06 ملام أ نمو ) كلذ نود لاطا هل لاقيف هتوعيف ع مالا

 دسفأ ام ثيغ حاصأ ( اهنمو ) نولقي هتيب لهأ نا الول واح ثاريملا يأ هلذلا الول

 نم برضي ( ةمامت ىدرت الو اذه ) حاصي مث آدساف نوكي نمل برضي  هدرب
 ًارتجاف همصخ فرع نمل بونص ( هل قيمح فرع ) عزجلا تقو لبق عزج

 ل افرح ) نامالاريجتتولاو نارا رضب( ملظ بئاقلا يعزتسسا نم ) هيلع
 يأ ((لباةةوذلا ىلا .دوذلا ) هيف تيعيف لاه هادن ىف عقب هيفسأل برضي ( افوص

 كعتسل اك عا (ايوإ قون ةادع ةبر) ًاريثك راص ليلقلا ىلا ليلقلا عمتج >| اذا

 وياك لويسنا] يأ( ةلعملا نوت نالفإل) :افبتىف هلاجتتسا# 0
 هلصأو هنم يندب الو برقي ؛ ال ىمالا كلذ نا ىأ ( هننأ قارلا عضي ال ثيح )

 كلاه نول ) كل انه امم هننأ برق نأ قارلا ردقي صدا للا

 ( امادهءاع سورعالبجعي اال ) هك الهب فختسي ءىشال لثم (ةنس ماع ىف زوجع

 لاقي( بيقارعلا خم ىلا أللأ رشلا ) هل لمح !سعأ فنأتسا اذا لحرلا نأ دارب

 لأ نع تكس ىأ 4 ًافلخ قطنو اذلأ تكس إف عنم وأ ىطعأ مثلا ةلئسم دنع
 4 ميثملا دسالا سرقفتو بارغلا توص نم قرغت إو ةئيدر ةدحاوب قطنو ةملك

 بارغ توص تععمو ادسا تسرنفا ةارصا نا كلذو هوفادش دق ىذلا وهو

 ينور لسجل ىلع ءىرج وهو صالا نم ريسلا ف اذ ىذلل لاقي هنم تعزف

 بأ + هيحاض ب ان نأ د دماالو فرع ىذا لاقي ( ملا نبأ ىرظناو راعج

 توص 000 قرأ الو ةبلج عمسأ ىأ 4« انحط ىرأ هلو

 نراك ركل الت برجع وحتس انضرأ فاعلا نإ ) ) قيقدلا نحطلاو يجرلا
 هرسسفو سايملا ينأ نم ىاص ىف للا اذه ت تععس# ىلاقلا لاق آل ىوقي 3 * افيعض

 | نركب ابأ لخلا اذه لصأ نع تلأس مني , وتنق انضراع قمل دوذل لاق
 ' دلك ريع تيعبعلا نا لوقف ئوق زسنلاو نيطلا فامتغا ثاغيلا:لاقف دئازد

:) « 



 اندم هون هنأ هنن هلم همس همم ممم مل هد مم همم ممم هذ م عسل لع عمل ل مل هم هلع مل همم هم ممم م وسم ماس عمه سس كل سس ل ل وسل

 عراضمو فذمحلا نم زيجتساو اهياع تجرح ىتلا اهبابسأ تاهح ناو برضت

 لخلا ىف ( ديبع وبأ لاقو ) مالكلا رئاس ىف زاجتسي الام ايف رعشلا تارورض
 ( لاق ) اهونب اوناك نيذلا مه مدحلاب رادلا هذه ىلع اونج نيذلا ىأ اهئوانبأ اهكوانجا

 لاعفا ىلع عمجي ال العاف نال اهذوانبا ال اهنانب اهمانج لثلا لصأ نأ : ىظأ انأو

 (ةدعاق) اهريغ ىفيجي الاملاثءالا ىف يبجي هنال رداونلا نم اذه نوكت نأ.الا

 تناكهيولاخ نباو ةرهمجا يف دي رد نبا لاق تءاج امى رج لب ريغتال لاثمالا

 هذيعأ هب رك رارك ايو هيلبقا ةلبقاي نلقب ةزرخب لاجرلا نذخي بارعالا ءاسن
 ىلع لاثمالا ىرجت برعلا نال انوحلم ناك ناو مالكلا ءاج اذكه بلجنلاب
 بدأ حرش ىف يجاجزلا لاق ل ىهتنا بارعالا اهيف لمعتدت الو تءاج اه

 ىرتللظن .ًافلطنم :تنأرامأرو مم يف. لمفلا زايلقا زوجي ال هي وجلس لاق ماكل
 دق .لاثمالاو_لثلاك ئرخب مالك اذه. نال هيي لاق ام لوقتاوادربللا زاجل

 ةقيرط نع جرختف سايقلا اهيف درطي الو تعم اك يحتف سايقلا نع جرخت
 الأ هياعلصالا يف عقب اعريغبال نأ لثملا طرش نء 4 قوزرملا لاقو )لاثمالا

 عوقوا لصالا كيرحتلا ناك ناو هواي نكست اهبراب سوقلا طعأ موق نأ ىرت
 لضالا يف عقو امل نبللا تءيض فيصلا مهلوق كلذكو كلذ ىلعزصالا يف لثملا

 لوقت 4 هبيذمم ىف ىزير بتلالاقو ف رك ذمال برض ناو دعب نم ريغي مل ثناوملل

 ني الام تن وللا ك دنا اهب يطرح اوال حور تكل نيللا تيل ا
 رضي هلعان كناف يكرطأ رطوق اذكو ةأرسا هب .تبطوخ لثملا.لضا نال مجللاو
  لاثمالا نم ةلمج رك ذ ]ل ثينأتلا ظنل ىلع عجلاو نينئالاو ثناوملاو رك ذملل
 لزأملا ةهارك دنع لاقي عجتنا بدجأ نم برعلا لاثمأ نم هيلامأ ىف ىلاقلا لاق

 بلطي نم برضي رايعالا ا 0 4 مهني نمو.ل.لاملا ةلقو راؤجلاوأ ١
 ىترهزلا 5 ْ



 بسني 4 :ناحبرتلا نبال ىوتسملا ىفو ؤ يهتتا 8 ىف ىلابتو سيقلا دبع يف

 لمجملا ىو 9# ”ىتافنح ةلزنعملا عم ةفينح يبأ ىلا لاو قيهفش ةميتح ىنأ عم يفاشلاىلا

 ل اورق تيببا ب ةلياكتلا [ظراطبلا ”ىلزأوهلاقي م دقلا.لزالا سراق نبال

 تادبأ| "لي اوت رانمتخ الاب إلا 2 ٍ يا ممبدقل | ولق هنأ
 ”ىنزأ نزي ىذ ىلابوسنملا حمرلا ىف مطوةك وهوىلزأ اولاقق فخأ | امال الأ ءاملا

 نال فينختلا ذاوش نم بنك نب ثراخل ىنبل ثراحاب موق 4 حاحصلا ىنوف
 منونلا اوفذخ ماللا نوكسل ماغدالا 1 ملاماف جرحا ابرق ماللاو نونلا

 ربنعلب لثم ةفرعملا مال ايف رهظت ةليببق لك نولعفي كلذكو تاظو تسم اولاق

 كلذ نوكي الف ماللا ريظت مل اذا امأف : جبلي و

 +4 لاثمالا ةفرعم نوثالثلاو سماخلا عونلا ل«

 ضراعت تناك اهبو مالسالاو ةياهاجلا يف برعلا ةكح لاثمالا ديبعوبأ لاق

 اهل عمتجيف طن ريغ ةيانكب قطنملا ىف اماجاح نم تلواحام اهب غلبتف اهمالك

 ينلا ام رض دقو هيبشتلا نسحو ىنعملا ةباصاو ظفللا زاجا لالخ ثالث كلذب
 ناوبدف ( ةيلاراذلا لاقو ) فلسلانم هدعب نمو وه اهب لثمتو سو هيلع هللا يلص
 اوهافو مهني امف هولذتب اىتح هانعمو هظنل ىف ةصاخخاو ةماعلا هاضارنام لثملابدالا

 بلاطملا ىلا هب اواصوو ردلا نم عنتمملا هب اوّردتساو ءارضلاو ءارسلا ىف هب

 ال انا نالتكملا خغابأ نم وهو ةب ركملاو ةرركذلا يار و هد

 ةسافنلا ىف ىدملا غولب ىف غلابم ريغ وأ ةدوجلا ىف رصق» وأ صقان ىلع نوءمتجي
 يقع مل اهنأ الا لثما هنع ىتفئبام ىتفات ةحيحص ةكح ةردانلاو ( لاق )

 لاقو ) هدحو عويشلا الا لما نيب و امنبو سيلو”صاوملا نيبالا رجم مو روبجلا

 ةلسرم وأ ابلصأ نم ةبضتقم لوقلا نم ةل+ج لثلا ( حيصفلا حرش ىف يفوزرملا

 هدصقحصيأ» لك ىلإ هيف كدر واع نعت لواوتل او يدشتو وتقل مسن اهماذب



 6 ديطا لاق ىف ل وك "اهاالا لال لاى نك مطوقك تن مع رضإلا قاع
 ةلقوحلا ناذ فاقلا مدقت لقوح لع ا هللا الا ةوق الو لوح ال لوق ةقلوحلاو

 ةلليهلاو هللا ناحبس لوق ةلحبسلاو هللا مساب لوق ةلمسبلاو فيعضلا خيشلا ةيشم

 نالف لاقي هللا ءاشام لوقةنكشملاو هللا ىىسح لوق ةلبسملاو هللا الا هلال لوق
 ةليمللاو-يشلا لع نح كوق ةلعيطساوةملكسلا ةيذه نم رثكذ [1ذا ةنكشملا ريك
 هللا مادأ ةزعمدلاو كاقب هّللا لاطأ ةقيلطلاو ميلع مالس ةلعمسلاو ءيشلاب الهيح

 0 مودل دعس يف تازال رعاشلا لوق,هنمو كغ

 فو) ةعتبكلاو أطخ ا ةلفعجلا مطوقو كادف ٍتلعح ةدفعجلاو زع ماود يأ

 ىونلاوهو مجع داو اا الجم ناعتا ع ذتلا ىف ثنرص حليل 0

 للو ”يمشبع نسم دبع :ىلا ةيسنلا قلاق (حاحصلا ىنو) فورعم داو مجاضو

 ىناثلا نمو نافرح لوالا نم ذخئوب ”ىسقبع سقاا دبع ىلاو ىر دبع رادلا دبع

 فاحب اما سمش دبع بابسأ نم ببسب قلعت اذا لجنا عتب لاغاو قاهرخ
 ةانفدي زب نستشع اهاو ((لاق ):نسقلا ذم: قلعت اذا نيس ون هالو وار ا

 اهءوض وهو سمث "بح وأ سمش بع هلصأ لوقي ءالعلا نب رمع ابأ ناف ميم نبا
 (يبارععالا نبالاقو) دربلا وهو رق بع ىف رقبح اولق م ءاملا نم ةلدنم نيعلاو
 لاقو )رسسمكيو حتمي اهريظنو اهدعوه يأ لدعلا ءبعلاو زمطاب سمع ءبع هسا

 هنيعو امهنم لكءافي للعف بكرملا ىأزَج نم ينبي دق ( ليبستلا ىف كلام نبا
 وبأ لاقو ) هيلا بسنو لّوالا مالب وأ همالب ءانبلا لك ىناثلا نيع تلتعا ناف
 ظوفحلاو برعلا ةتلاقأم هه لاعب امنا درطي ال كلا اذنهو هتك فانا

 « ىسقبعو سدقلا ”ىرما يف ىسقرمو رادلا دبعيف ”ىر 00 دبع ىشع

 الاةوق الو لوحال لوق ىف فورحلا ٍببتارتو يهو خسن ضءب ىف ةدإز اته اددجو 0(
 ةلحبسو هل دمحو ةلمسإ َْق ام”لصالا نع ربغا اذا انكم ملكتلا ىصتعيإ هللاب
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 قاب موق ىفو ربضو طبض نم رطبض ديدشلا لجرلل برعلا لوق لثمت وحنم
 كلذ ان ؟ ذ دقو لاق مدصلاو و دلصلا نم هنا مدلصلا قوقلصو لبص نم هنا

 عونلا اذه ىف ل دقو سراف نءا مالك ىهتتا ةغللا سداقم باكو ههوجوت

 توحنملا ىلع نيعرابلا هيبنت هامس اباتك ىنامعلا ىسرافلا ريطخلا نب ريبظلا ىلع وأ

 هباتك نم هتمجرت ىف ىوملا توقاي هركذ اهاو هيلع فقأ مو برعلا مالك نم

 نب نام حتملا وبأ خيشلا لأس ( ءابدالا مجعم ىف توقاي لاق ) ءابدالا مجعم

 بطحقش لاثم ىلع برعلا ظافلأ يف مقو امع ىسرافلاريبظلا يوحنلا ىطلملا ىسيع

 لك 12 توكل ةملكتلا نأ ماتمو تاوحتملا بفرعلا مالك ىف يمسي اذه لاقف

 طخ نشا نم توحنم: طوع#و ةددناو ايام و نقش رادتلا قواك

 اهالبمأق هيلع اهترعم ىف لّوعيل هيلا لالا اذه نم عقوام هلأ تيث“ نإ ىلعملا هلأسف

 توحنملا ىلع نيعرابلا هيبنت باتك اهاعسو هلممح نم هقرو نبرشع وحن ىف هيلع

 هلت: ( ىو زينل ياتو ككدلا قال, قطنملا حالصا ىفو ) برعلا مالك نم

 نم رثك أ اذا ةلليملا نمو هللا مساب لوق نم رثك أ اذا ةسسلا نم راك" أ دق

 ةوق الو لوج ال« لورق قم رثك أ اذا ةلقولاو ةقلوحلا ٠ نمو هللا الأ هلا ال لوق

 داو كاذف تلدجل نم ىأ ةدتفللا نمو هللا نم: ئأ ةلدقللا نمو هللا آلا

 ةرشع يعم ( برعلا ضعب نع ءارفلا ىكحو ) هللا ناحبس نم يأ ةلحبسلا

 لوق ةلعبجلا ( ةغالا هقف ىف ىلاعثلا دازو ) رشع دحأ ”نهريص ىأ ىل ”نهدحأف

 كاقب هللا لاطأ لئاقلا لوق ةقلطلاو حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىج نذؤملا

 قاوح لاقي اكن ذئملا لعيح دق ( حاحصلا ىفو ) كرع هللا 9 هلق ةردمدا]و

 ١ نم نينث ا" عامجا قفت تاعر (ريرونتلا ىةيحد نا لاقو ) نيتك نم ابك سم مشبعتو

 | يفنيتلك نم ةلك قاقتشا نكمي ال ناك ناو نيتملكلا انك ل ع ةلاذ ةدحاوةلك



 نبا هلقجزالا بولقمزحللا حاشا ( ىو ) بازيملا وهو بازرمو بارو 1

 ىشوح مالكو بضغلا يهو ةبشحلا بولقم ةشلاو بلقلا باتك ىف تيكسلا

 لبحطاقملاو بولقم وهو باشوالا لثم طالخالا سانلا نم شابوالاو ئشحوو
 ضعب رك ذ بتاكلا بدأ حرش ىف ىجاجزلا ( لاقو ) هنم بواقم طاهتلا لثع .

 0 هجو موقب كلذ ىلع لدتساو هجولا نم بولقم هاجلا نا ةغللا لهأ
 نيد ا باقلاب هحولاو هاحلا نبب اولصُمف هاج اذ ناك اذا هي>و

 و ير ةغل خيطبلا ىف حبصفلا حرش ىف لاقف باقاا راكنا ىلا هيوتسرد
 كلذ ىف ةحملا انبي دقو نودوغللا معا مبلقلا ىلع اندنع تسيلو ءاطلا ميدقتب

 حييحصلابلقلا تاقلعملا رش ىف ساحنلا ( لاقو ) ىهنتا بلقلا لاطب اباتك ىف
 هيمسيام امأو رياهو راه فرجو كئاشو حالسلا كاش لثم نييرصبلا دنع

 امه امناو نييرصبلا دنع بلقب اذه سيلف بذجو ذبج وحن بلقلا نويفوكلا
 حالسلا يكاش ىف ءايلا ترخأ دق هنأ ىرت الأ كئاشو كاش ةلزنمب سيلو ناتغل
 لصالاب سينلي الثل اردضم عرغلل اوم اويلقاذا لصفملا حرش ىف ىواخسلا لاق

 بواقم سيأو اسأي سني وحن ةلاصالل ادهاش نوكيل لصالا ردصم ىلع رصتقي لب
 طفلا نم دحاو لك نأب ةاحتلإ 9 ناودصملا نحو ادا هين م

 كلذ نا نولوقي ةغللا لهأو بذجو ذبج وح رخآلا نم بولقع, سيلو لصأ
 ىهتنا بولقم هلك

 ( مزاوالا نم هتفرعم ) <28: تحنلاةفرعم نوثالثلاو عبارلا عونلا نت 20

 ةدعأو ةلك نيتلك 0 تحن برعا| تحنلا باب ( ةغللا هقف ىف سرافنبا لاق )

 ليلدعادشنأو نيمسا ىلا بوسنم ”ىمشنع لجر كلذو راصتخالا نم سنج وهو

 ىدانملا ةلعيح كنزحي ملأ راج نيعلا عمدو اهل لوقأ

 اعتزتكا أذ 21 ةثالث ىلع ةدئازلا ءايشالا 0 : 0 أذهو ىلع ىخ هلوق نم
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 1 .جرابحو 0 كلذكو 0 د رجابحو رحب>و مهسلا ةعل رس حورطو

 طيسفو طيغس وهف ردق هل نعل ىث لك هرداون ىف ىنارعالا نبا 4 لاقو )ل
 لع ءدايز هيف 23: انيق .بواقملا "بابن تنصل تس ملا ف ديغول 4 لاقو:)
 . .بهذ اذا ”لمحضاو 'ىثلا لحمضاو تدجح١او سلا نع تمفحجا مدقتام

 .و ةاقنعب و ةاقشعو ةاشنقع باقعو هيلا ترظن اذا تنفشو 'ىثلا للا تهفنشو

 لبجرلا ماتعاو هيلع فرشا اذا ىنشاو رمالا ىلع لجرلا فاشاو بااخْلا تاذ

 .هتعطقادا هتلب و ءىشلا تلتب و هسحادا هاقتعاو ءىثلا هقاتعاو راتخا اذا ىمتعاو

 اذا" غومدالا !ءاشو مهلع هفرص عسا

 نادظإلا فاغب هقلاز أ هدعاو 53 انوش اهلل ترع

 تام اذا .سفطو لجرلا سطفو نتن اذا تثنو محللا تنو امي ندتغالاب ءاخ

 ةصرفلا ىهو تزحزحو ناكسملا نع تحزدزتو فاقالا لغرأو لرغأ لجرو

 هعيرغ لجرلا ىمدت ساو ءاملا ىلع اهموب وانني موقلا نيب نوكت ةبونلل ةصفراو

 .ىعاوش ليخنا تءاجو ةواقنلا نم هقاتناو ءىشلا نالف ىقتثاو هب قفر.اذا همادتساو

 رصبلا ىهاشو رصبلا هياشو حالسلا كئاشو حالسلا يكاشو ةقرفتم عئاوشو
 رثاهو راهو عورزجلا وهو ملال عئاهو عال عاه لحرو كرزدلو هب تيآلاو هدب دح

 هتقب رشو بوثلا تفرب_2و اجلا رصبلاو ربصلاو قاعو قئاع هنع ىنقاعو
 هتدارو ءاملا ىلع هتدوارو ىنأي ىنأو نيتي ناو ةعاطلا ةقالاو ةءاقلاو هتعطق اذا

 " .هتمردعوهتر مز عوهتقلقلو ىثلا تاقلقو انالف ءارو 0 ريا ىفجمعو

 «( قو ) ىهتتا هسفن ىفام دب م اذا همس لححتا هي افازح هتعب اذا

 .ىلامأ ( يفو ) باقلا ىلع غزن ىف ةفل مهني ناطيشلا زغن ىلاراغلل بدالا ناويد
 اذا هتمط يف مكسنيو مسكت وهو هموق ةمسطأو هموق ةمطسأ ىف وه لاقي بلع



 سس هل نس ساس نعام ماع مان اس نا ما ا ص ص سس سس سس ص ص سسم

 فيعاضت يف ىذو بالا اذه ىقهرك ذ ام اذه طقس اذا طقربتو هانق ىلغ

 اهب خج اولاق ارو هيثم ىف بارتلا اهب فن اذا هلج رب اجخو جخ باتكلا
 ةتالك ردن زد نبا لاق ةيهادلا ءاوسأ نم طبوعلاو يبطوعلا ةديبعوأ 4لاقوإ اخحو

 ةمغمغلاو هقلخ ءاس اذا قنبعمو قنعبم مالغ ًاضيأ ةرمجلا ( ىفو ) هدنع بولقم
 بخسو :جارلا لاقو فنالا ميظع رخانفو رفانخ لجرو مهي ال مالك ةمغمفملاو

 فوجلا متع رماحطو رحاط لجرو مدقملا 'ئرجلا وهو سرامحو سحامرو
 ب فاستنلاو قيقاننلا ةلخزلفلا ةاكملل ادخلو ةادنخللاو مطقلا لبتلاو لتبلاو

 ىو ةكلحو ةلكح هناسل ىفو بتقلا سأر عمجي نول زيمالملا تسارتلاو

 ةب رهشو ةريبش زوجعو فيسلاب هعطق اذا هبعلخو هعدخبف هب رضو ظلغلا
 ةمطرثلاو منيف سانلا 0 ملال ريغصلا بورعصلاو روبعصلاو 4

 لقثي ىتح مسدلا لك أ ةوغنطلاو ةرثطنلاو ربكت وأ بضغنم قارطالا ةمرطلاو

 ىلع هتجرحداذا هتلحدو ءىشلا تاهخدو ءاجوولا ةطماثلاو ةلطعلاو همهسح هيلع

 ةمدغلاو ةمردغلاو دوس ظيلغلا وهو ىناسمح دو قايضلو لجرو ضرالا

 نضركلاو فسركلاو اديدش اودع ادعاذا عسرطو مطرسو مالكلا طالتخا
 ريغصلا عدفضلا فوغرشلاو غوفرشلاو مظأ اذا شمرطو ليللا مشرطو نطقلا

 يذ ريغ مالكلا ةلطسعلاو ةطسلعلاو ضبقت اذا عفرقتو لجرلا فعرقتو
 قومحدو ليوط موخرطو حومرطو هترسك هتلصقو ءىثلا تلمصقو ماظن
 هلام يأ ةيعطرقو ةبطعرق نالفل امو ضوعبلا رايثطو راثبطو قلما ملا م
 ةبيودخدخ دلاودخدخل اوةرارملا ديدش عاعقو مقو قاقعو قع دامو ال ليلق

 روحط سوقو اوسيح ىأ بولقم هل اوكبلافءوقلاقو هل اولكباف نائرغ ملاثمأ نمو ٠



 | ىنتدشنأ ممن تاق

 تاريش نم هللا نكدعبأف 2ىنج الو لظ نكيف نكي ملاذا
 هي: بلقلا ةفرعم نوثالثلاو ثلاثلا عونلا 1-

 ةماكلا ىف نوكي كلذو بلقلا برعلا ننس نم ةغالا هقق ىف سراف نبا ( لاق)
 دقو ريثك وهو كبلو لكب و بذجو ذبج مخاوف ةملكلا اماف ةصقلا ىف نوكيو
 نبا فلا دقو ىهتتا نظأ اهف اذه نم ءىشنارقلا ىف سيلو ةغللا ءاماع هفنص

 قادي ارد يباب( ىاقو) حاجصلا حام هنع لن الاتكا عوتلاء اذه ف حكللا
 لوقلا اذهو تاغا امنا نييوحنلا نم موق معزو تباق ىتلا فورحلا باب ةرهجلا
 بضرو ضلرو هطيأو د امو بذحو دب لاقي ةغللا لهأ ىلع فالخ

 -لحمضاو ليمعرو ىرمعاو ةعتاصو ةقعاضو بضنأو سوقلا,ضبنأو

 لكمَو ب لكم ر يسأو هتطلخ اذا:هتلكب / “ىلا تكبلو قيعمو قيبعو ”لختضماو
 تناك ةانياضونرض ةقانززت فق ماو رهغكم باحسو رفقلا نايس, تل

 مدلول ن قب رطو هلثم رزامضو زرامذو ةيوق ةديدش رخآ عضوم يفو ةنسم

 امل ار لدالا لطع ون لظإ- وسوق اهات و :ةقانلا ريحا علقوا رثالا انقو زرثالانفاقو

 بايشلا خرشو درزلا ةليلقلا ىمو تدنقو نينق ةبراجو لطعو طلع ةقان كلذكو
 مقل نع ىحنتو دسفأ اذا ىثعي اثعو ثيعب ثاعو نزخو زنخ ؟و هلوأ هرخشو

 . ديدشلاوهو تحمو تمر حو ةبقلا ىو ثفحلاوثحفلاو قيرطلا قو قيرطلا

 عبسلاب تجيهجهو امم هتب رض اذا هتفحلو ىدب عم هتحفلو اهفو هداوُف اًمهو

 هبحع؛ سو هيلع هللا لص ينل ناك ثيدحلا يفو خيطب و خيبطو هب تهجهجو

 هاف رقدوًاَفاص ناك اذا سلسلمو لسلسمو سالسلو لاسلس ءامو بطرلب خييبطلا
 ” 101 تكك نى اينالع كنكس اذا اماتتو ردقلا "تاهو ةيئيضدا ذا هقلدوا حلت

 ةعبق ةيراجو ههجو همثكو قيرطلا و ضعب .ىلع هضعب تحرط اذا هتبككو



 1 ل هش ير يما
 حاحصلا ( ىفو ) ةعبرأ يازلاو داصلا نيب ةلام وأ اياز وأ انيس وأ اداص تلعج

 لاقي ةرهملا ىفو صاختأ ىأ صلمتأو سلمتأو نالف نمزامأ تدكا» لاقي

 يياَزلا ىنعأ : ةثالتتلا نوزحناللا دز زيلقت و تقتةتو تصشنو ةارلا رك

 لاقي هيلامأ ىف ياا ( لاق ) ءاطلاو لادلاو ءاتلا رواعتلا. يف داصلاو نيسلاو

 طملاو تملاو دملا ةرهخلا ( ىفو ) تاغل ثالث هطرهو هدرهو بوشا تره

 لاق ( ةفاخ) قايرطو قايردو قايرت لاقي ( اهريغ ىفو ) ىنمملا ىف ةب راقت»

 ىلا نوبهذي نوبوغللا لادب الا ظافلأ نم ةلمج درس نا دعب هيلامأ ىف ىلاقلا
 اهتاو ؤديتلا: لهأ ءالغاذ ةنعةكالذك هوه نينلو+لاكبا ةانلمأناع ميه اك

 (لاقو ) هتدجحأ موب لاط كلوق اهعمجي افرح رشع انثا ممدنع لادبالا فورح
 ءايلا نم ةلدب» هوح<و فراقرالا ىف فلالا سيل حيصقلا حرش ىف ىسويلطبلا

 تلق لاق احلا هاووناع تاانل كرحنالا هةقغ. نا لع لدم: اعو. ناتنل انككلو

 كيل قام .لوقأ ال: لاق كسل تن وأ كفار :ةكاطحس. انت كوت واقل
 اق دو رد قب ركب وبأ لاق حيصفلا ح حرش يف ىسويلطبلا ( لاقو ) ىلاقلا هاكح

 ٍتارغلا ٌكللح نم 'تلاق اذا“ ًاداوس دشأ نيلوقت فك م :ملا مال تلق متاح وبأ
 يف هيولاخ نبا ( لاقو ) ًادبأ اهوقأ ال تلاقق بارغلا كن نم:ابنلوقتقأ تاق

 نالجر فاتخالاق يعمصالا نع متاح يبأ نع ديرد نبا انربخأ حيصفلا حرش

 لاقف ثلاث ىلارعأ يا مكاحتف داصلاب رخآلا لاقو نيسلاب امهدأ لاقف رقصلا ىف:

 (لاقو ) تنل. ثالسغاهنأ ىلع لدف هننولاخ نبا لاق .ىازاابز قزلا لوقف نأ امأ
 رخالا لاقو ةحفنا اههدحأ لاقق بالك ىنب نم نايارعا نرغ> تيكساا نبا
 لوقىلع ةعادج قفتاف بالك ىنب نه خاوشأ ةءامجالاسي نأ ىلع اقرتفا مث ةحفنم
 متاح وبأ لاق نايح ىلال ليهسنلا حرش ( يفو) ناتغا اهو اذ لوقىلعةعاجو اذ

 مالكلا نم ”يبش يف ءاي جلا نم برعلا لدبت له ةميثع اهعساو مئيطا مال تلق ْ



)9»80( 

 0 يملا تيسحو ىحنت ىأ سطع يف ةغل زطرعو ةعزانملا ةسراشملاو ةزراشملاو

 سجرلاو ءاي نينيسلا يدحا نم نوادي تسسحأو تسمح يأ هب تيسحأو
 نحللا يف ةغا سبللاو دزالا:دسالل ليق اك اياز نينسلا تلدبأ زج رلاو باذعلا

 . هعمج نال طارق هلصأ طاريقلاو حايترالاو طاشنلا وهو شاشهلا لثم شاشالاو

 بدالا ناوبد ( ىفو ) رانيد اذكو ءاي هفيعضت فرح دحأ نم لدباف طي رارق

 سمالاو وحلا سلطلاو هلثم لهضلاو ربدغلا ىف نوكي لياقلا ءاملا لحضلا
 ل فارس لاق و. فاقلا# للسلا أذكر لكن _ىلسعلاو هيفخ |نملا)ءاملا خف دظتلاو

 نأبطاو ناطاوخنس ىف هغل خطزو ىنعم هفنأب خش هفنأب خمزو ىنعع هفرطو اذك
 ةءونش دزأو ساو كطوأو. تاظغأو فضغأ “شيع بلعت ىلامأ ( ىو ) قمع

 ثوح ثيح ىف لاقيو نوبجمت ىنعب نونكسفت نولوقي متو نوبكفت نولوقي
 (ىفو ) ينارالاو ىلاعثلا بنارالاو بلاعثلا يفو يتع م قو تابسأ تابع“ ىو

 قف قداس قمداس: فو اعأ امأ ىف طوقك ءاي كو طار لوس نادت ذق 3

 ماللا نولعجي داج ىأ دضج لجر ىباراقلل بدالا ناوبد (ىفو) ىماخ سم

 فدك فق دعل رولاو لقفلا قدكفل قالو ماللا تنكس اذا ريجلا 2
 قدللاو قسللاو قصللا لاقي فاقلا عم داصلا هيف تناك اذا فرحلا يف نولعفي

 طارزو طارسو طارص لاقي ءاطلا عم 6 ا قازعلاو قانشلاو ىاضملاو

 لكي يشمل نب دل ديبع وأ (ناقوت) ةب انك از لع :رطنشلاو رطعتلاو
 نيغ وأ ال ىف نآك اذا ان داصلا ىلع تلخد ارو نيسلا ىلع ىازلا

 ةغدذملاو قودنزلاو قودنسلاو عورتسلا» ف ثالثا وهن ريغ ف نركفالو كا وأ

 ردصي لثم اياز اهولدبأ لاد داصلا دعب مقو اذا هب ولاخ نبا (لاقو ) ةغدسملاو

 اذا هيلامأ ىف باعث (لقو) نايكنملا نا هلا فلاي لاو اردسالاو 0

 ةقرتللاو ةقيطملا“ ةعيسلا: نم فرخ وأ ءاظءاهذدس ناكوأ ةلثك' انم داضلا تءاخ



 ةاضلاو نيل لجرلا ىمرعا بطن لاأ (”قور يملا و ةحسنا 00
 لاقي اهف دوجأ داصلاب وهو هعجطضم لبجلا حفس بدالا ناويد ( ىفو ) تكس
 قمخشأو قيل أ هب بصلو "ىلا تيبل حاحصلا (ىفو ) ةقصاب و ةقساب لذلو

 بيرغلا يف لاق ( فورملاةيقب لادب ا نمو ) هباتغا اذا هب سخشأو نالغب نالف
 ضيح ىلع هل_حن نأ وهو مضولا نم اعضو اودارأ اعضت ةتلمح لاقي فنصملا
 ىصوافلاو لقاالا ن رككلإ ور عن كيلا كقول مازتحالا لازتحالاوءات واولا اوادبأف

 لحرو ةدهولا يف ةغل ةطهولا حاجصلا ( ىفو ١ ىوللا هل لاقبىذلا عجولا زولعلاو

 هب ىظنخو هب لظحو شال ىأ ةمجعم ريغ ءاحلاب نايظنحو نايذنخو نايظنخ

 لاقي ىلاقلا ىلامأ ( ىفو) هوركملا هعمسأو هب ددن ىأ لاقي لك هب يظنعو هب ىظنغو
 أو سمو نيك و نبخأو كب رب نم نبغأو كما 7 رجحو ناطرقوةاطرق

 نرجو مالا ىلع نرمو افيعض ايشم نوشمي ىأ اجيجد نوجدي وابييد نوبدي
 هللا نودنمديعب ءىش لك نوزلاو روزلاو ةنك اسو ةرك اس رو هدوعت ىأ هيلع
 ديدابع اوزاطو هه و رقم: خنيشو نايعلاب ةديدغلا ردن( ةططتلاو يملا

 فيرست هىثلا دجإو هفأ 1ذإ تاقوادف تاع ونص د هس
 ثارعلاو ضارعلاو هبجو ىلع ىغم اذا دقراو نالف دهراو هحيو هحرج طبو

 ةرمغلاو هل تببو امو هل تبمأ اهو ةدلوو ةدلاو عدوبايملاو جدوفلاو برطضملا
 لوح او كدرطاو المال 0 دتحاو مبمعامج ىأ مهرامخو سانلا رامتو 2

 لزغ نم جاشمأو هلك اشو هبك اشو رثكتسا حتوتساو ءاملا نم نئوتساو. يفاملا

 حاحصلا (ىفو) هب رضاذاهقلوو طوسلاب هقلمو ضعب ىف اهضعب ةلخاد ىأ جاشوأو

 زجعأ زنتكم ىأ سي رو ذي ر شكو ةكنلا اهبف ىتلا 0 لي وارعسلا ةزجح

 ىدح | نماوادبأ مهن اك زرلا ىف سيقلا دبعل ةغل زئرلاو اهآلم اهي رو ةبرقلازبرو

 ظاغاا سرشلاو زرشلاو بارطضالا وهو سخشلا يف ةغل زخشلاو انون نيبازلا



 عدسموعدصم ليلدو حاكتلا دزعلاو دسعلاو دصعلاو حاص عقسو كيدلا عقصو

 سكعو صكع لجرو برطضا اذا عيستو ضرالا هجو ىلع ءاملا عيصتو قذاح
 ىهتتم غسرلاو غصرلاو تدسف اذا تعسرو لجرلا نيع تعصرو قلخلاا 'ىبس

 نذالا ىقث محاعسو خامصو قاسلاب لصتنب نيح مدقلا ىهتتمو لصفملا دنع فكلا

 تصخب و رجشلا نمبرض ريخسلاو ريخصلاو ءاسفناا همعطتام ةسركلاو ةصرخلاو

 ببلسلاو بباصلاو ريغ ال نيسلابف ةق- هتسخم اماف كعبصاب اهمأقف اهتسخمو هنيع

 قلمسلاو ضرالا نم قلمصلاو ليقسو ليقص فيسو قوذنسلاو قودنصلاو لي وطلا

 ل تاكو قايسالو قلصلاو هج موا نانمملا ةعتصو اش تيب آلام
 برعلا نم ةأسمال لاب و هسهوو هصهودقو مدقلاب ءطولا ةدش سهولاو صهولاو

 غلاسو غلاصةاشو ءاذفلا 'ىبس لغسو لغصسرفو سهلا ةنباو صملاا ةنبا نك

 هب تمر يأ تغبسو اهدلوب ةقانلاتغبصو باودلا نم حراقلا ةلزنم ءاشلا ىف ىهو

 هيردسأو هيردصأ برضي ءاجو قزلو قصلو ىقدلو سغمو صغم هنطب ىفو

 طارزلاو طارسلاو طارصلاو هيدخ مطلب ىأ نيغدصلا ىف ناةرع اههو هبردزأو
 ضرالا نم نكئمطملا كي رحتلاب قلسلاو قلصلاو رقزلاو رقسلاو ريطلا نم رقدلاو

 نونلا حتمي قنسلاو قنصلاو هقاسو هناسلب هقأص ردصم نركسلاب نقلسلاب هنا لل

 قرسلاو قرصلار هتقفساو بابلا تقهصاو قيفسو قيفص بوو صصجملا تيبلا

 ّدص لبج لكل لاقيو ةمعن مسجلا ىلتملا وهو بقسو بقص لجرو رب رحلا
 فاقلا حتفب بقلاو بقصلاو بدجلا حير ةسرفلاوةصرفلاو ل سو ”دسو دصو

 فلا و قبلا دالوأ نم رك انلا فاقلا .نوكس :كقيلاو ا نرقدلاو اتبوقلا

 ىاوذدلا نم قوه شلا اناق اهتدرطاب سعت ةيادلا حيضعشو نطرلاثقلا هنسبقلاو

 تغبطصا وش لك ةربجلا (ىفو) ىسؤيلطبلا هرك ذم اذه نيسلاب الا هماعأ الف

 اغابصاواغابسا اهغبصأو ةمعنلا هلا غبسأو نيسلاو داصلاب غابص وهف مدأ نم هب



 تو تيكسلانءا درو ام بااغ اذه ةعاعللا نم تيعلتو 50 7 3

 نبا تاذو هيلي يذلاو نيثالثلاو عباسلا عونلا يبل ام أ عيرخأ نق جتا هع

 نيسلا نيب لادبالا هتاف ام ”مهأ نمو ةغلل تك ىف ةقرفم ةحن انفاقلا تنكشلا
 ءاوص نبت نه ثم دو ذا اولق ةرهبلا (قو) طارضلاو ةارتللا زك فاشل

 ءاج لاب وضهلا لثم سسكلاضالاوةعطاق ذوذاوذوذه ةرفشو ةزمم ءاطا اوبلق

 ىطقلاو انل هام ىلعو انل ءاه ىلع اوناب اولقو هرثا ىلعىأ كاذ ناذهو كاذ ناذا ىلع

 ىسويلطبلا دم وبأ ( لاق ) ههبشأ امو ىزابلا ىضقت اولق اكمولدب أف ططقلا هلصأ
 ةكاقوم وهام تو نما ةتلاما ب اللآلا ذه نه ةنسفلا -- ا 000

 اذ هنم ت رس ردصم رخسو رخصو رقسو رفصو قفا و نوفا ١ لثم ا

 نيسلا نوكت نأ بابلا اذه طرششو 4« لاق 9 ريغ ال داصلابف ةراجملا امأف تأزه

 الث ب راق فورلنا ةذج نوكت نآواهدعب“ ةرخأتم ال. ف ورطاا هذي لع مادتي

 زبجب ل لصالا ىه داصلا تناكن اف لصالا يهنيسلا نوكت نأواهنع ةدعابتم ال

 امناو فعضالا ىلا يوقالا بلقب الو يوقالا ىلا بلقي فعضالا نال انيس اهباق
 لقثف لفتسم فرح نيسلاو ةيلعتسم فورح اهنال فورحلا هذه عم اداص اهوبلق
 م ءالعتسالا فرح مدقت اذاف ةفاكلا نم هيف ال لفستلا دعب ءالعتسالا مهيلع

 (لاقإل هيف ةفلك ال فيفخ كلذو وللا نم رادحالاكهنال هدعب نيسلا عوقودركيي

 ةرم< ةلم»أ ا 2# عامسلا ىلع فوقوم هادعامو ا روجن يذلا وه اذهف

 ضرالا نم ةحانلا مقسلاو عقصلاو ردصلا ئدخأ# ءاد سامقلاو'""صاعقلا اع

 2 كو قو وغصما 0 0-3 ما 5 تحنم 2 لاو

 هل هه ممم ع هع همممع هم م م ممم عمم معمم هممم ممم مسو



 ميو و ريصقلا رتهبو رتحيو ايفر ا قبقو ريسلا يف قحقحو

 هتوص ىفو هنأ 4: و 4 منأو ريحز هن اك توص وهو ىنعع مأني مأ ومب معو 0

 نمو ) عطنت و عسولا اذا همالك يف قحبعتي و قبيقتي وهو ةحوح يأل بدو لحص

 جين 1ذأ هن هب د ًةرشمالب وطن راك اذا مهرطادأ' مخ رطا ( ءالاو ءاجلا

 لادا 01 ا اي د لل ذا: ميدرطست 0 00 ولا نم

 امو طاعبالاو داعبالاو هترذعب خطلت اذا غطب و غذب و هطمو فرحلا دم ( ءاطلاو
 سوبحلا لوكمملاو دوكمملا(ماللاو لادلا نمو ) طق اذه الاو دقف اذه الا ىدنع

 اد انا بام راع ناكم ( نيسلاو ىئازلا نفو ) هسلتخا اذا هلعمو مدكمو

 ملستوهدلج مازنو طاشنلا لعسلاو لعزلاو سبايلا بساشلاو بزاشلاو هنعط هغسنو

 ( داصلاو ىازلا نمو ) اهضبمم اهزجعمو ليت هقسخو هفزخو قمل
 د كتاو كازملا ترشنو ةعابج ئىأ ةةصمصو نإلق لفي نم ةعومز انتءاجلا لان

 و نم مرحب / لوف ًايارعا روع لوس ان سو ظاغلا صرشلاو زرشلاو

 ناو هتجاح ضعب باصأ نم مرحي مل لوقي اياز داصلا لدبأف هلدصف نو دارأ هل

 رعشب ملو اهدلو تقلأ تطلماو ةقانلا تصاما ( ءاطلاو داصلا نمو ) اهلك ابلني م

 ىلعهردص ىف (فاكلاو ءافلا نمو) ًاماوعا لمح مل اذا تطاتعاو اههحر تصاتعاو
 (نونلاوميلا رار امصلا لكك ب لف احلا و ةوادعو لخ ىانكيسح ورة

 كيب رجنلاو راو عقتن أوهنول عقتم اولامثلاعسنو عسمو باحسلا نيغلاو ميغلا

 دملاو لتغا اي تيد اذا تجحووا 1 ىورب داكي الو ءالبا| يرش

 لاو نوما ةرسب ىثلث بيطرتلا غاب اذا نقلحمو مقحم بطرو ةياذلا ىدنلاو

 نئاقو مق و عرنسأو ه وطخللابراق اذاجئاه دوس اهد ريعب وضرالا نم ظاغ ام

 هلوقدنمو ءابلا ىلا فعاضملا فورخ باقت برعلا ةديبعوبأ لاق ( فعاضملا نمو:)

 ْ مطوقو(نونسم نم) (هنسنب) هلوقو.تسسد نم وهو( اهاسد نمباخ دقو) ىلاعت

١ 
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 ( لادلاو ءانلا نمو ) دامرلا نول يبا ةبسن دب رأ ىنعمو لادبالا نم اذه سيل

 كيمو ريسلا ىفدمو سانكلا مودلاو حلوتلاو رمنلل ىدنبسو ىتنبسو ه”دعأوه”دتعا
 نمو هسوت نم مركلا لاقي ( (نيسلاو ءانلا نمو ) بوثلا يدسل يف قىنلاو قادنلاو
 وهام رصقلا ىلا نطبلا محْضْناك اذا انو ًاتيفح لجرو هنعلخ' نم يأ ةسوس

 ىحاوتلا راتقالاو راطقالا ( ءاطلاو ءانلا نمو ) تايكاو سايك او تانلاو سانااو
 ثارتلاو نالكتلا (واولاو ءانلا نمو ) عينسأ امو عيطسأ امو نبتو نبط لجرو

 ةياقولاو ةماخولاو تبروو تلكو نم اهلصأ دالتلاو ديلتلاو ىرتتو يوقتلاو ةمختلاو
 هل ماكو ةذيبنلاو ةثيبنلا رثيلا بارتل لاقي ( لاذلاو ءاثلا نمو ) ةدالولاو ةرئاوملاو

 الو ملمت اه أرقو رثك أف ةعفد هل عفد اذا مذغو هلام نم هل منغو مذقو هلام نم
 هنتدم هتذيذغو حرملا ةثيثغو اعيرس ناك اذا ذاحذحو ثاحتح برقو مذاعت
 ةلاثلا ( ءاغلاو ءاثلا نمو ) ذوليو ثوليو ةودجو ةوثجو دغيدغو ثغي ثغدقو

 لزنم ةنيفدلاو ةنيثدلاو هخدش اذا صو هك غلو ' ىث لك نم 'ىدرلا ةلاغحلاو

 مالغو ةقغلاو ةثغلا يهو عيب رلأنم ايش تباصأ تفنغاو ليخلا تنتغاو مع س ىنيأ

 رش روناع ىف انعقوو امهب "”ىرقو ةطنحلا 0 موثلاو عال وهو دهوفو دهوأ

 ءارقلا لاقوماغللاو ماثللاو قسنلا فم مأو ىلاثالا مك ىف ىنب ةغلوىفاثالاو رش روفاعو
 جلا نمو ) مرتك يلا ة وشوارع وذ نالفو ةبنرالا يلع مافللاو مثلا ىلع ماثلا
 نال اذا كسو هنطب ىف جس هدو جرجرتاذا "كلت و ”يرب رم ( فاكلاو

 ( نيعلاو ءاخلا نمو ) هديدش كوهيسو جوهيس يرو هئواكمزو ريطلا ءاجيزو هنطب
 رثحبو هم رثكو قمت اذا جاضنحو جاضفع وهو تعبضو ليلا تحبض لاقي
 طارد لوو مالكلا يف شخأو اذب ىظنعو لجرلا ىظنحو هرثعب و 'ئثلا
 اد لبق راك دو رامدك ت1 اطار ءاذاإ (نمو) هنم اييرق أ داع

 عمج ىأ شهو شبحو سأرلا مادقم نعمل رادبصا هلا جلجلاو سبب



 000727 يل ل ل
 كلا ع مثكو نبلل كو ةثعأو هن , وق ىأهتبدعأو ) اذك ىلع هتدا ء ( نيعلاو

 فاعذو فائوذ تومو ءانالاىف هلأ ىلع هتروثخو هعمد ولعب نأ يو ةينكلشاو

 ةلوإ كلاود هلو ىلطلو لغقت“زعو لعقت نا 'تادراو_لتقلا:لخسبا ىتتلا وهو

 نمو ) نسعاا لوقي مهضعب و "') ع ديدقنسالاو فعسلاو فأسلا وهو ماو
 دملا تدك أو فاكولاو فاكالاو هخروو باتكلا خرأ (واولاو ةزمهلا

 هل تهمو امو هل تهمأ اهو هتدصوأو بابلا تدصآو هنيخاوو هتيخاو هتدكوو
 دي هلو راحللا عا ةهاب يأذن كلا ىالذو ةداسأوب ةداستوو 0 حاشوو

 مرو لبج مملأو ل . و يعماب و ىعملا لجر 4 ءابلاو ةزمهلا نمو ف ىوذب, ىوذ
 دل ةكوضالا 5 هر ل اح ءاد ناقرأو ناقربو قرا ىلزب ٠

 ديداني ريطو تاعرذيو تاعرذأو عضوم نبرباو نيربيو ددنلأو ددنليو ليو

 بري ىلا بوم ىنر و ىلشي ميسو جوجنلأو جوحنلي دوعو ةقرفتم ديدانأو
 لليمن انسأ او طعأو ورصعلو ةيدأو هند هللا عطقو ة ةسود عورسأو ل

 فاس ماظلاو بآقلا ( ( ممللاو ءابلا نمو )ملا نطاب ىلع لابقا اهيف ناك اذا للأو

 0 اد اه ياالللاو ني أ اهيكوتااد الم طفوا باطن لاير تلا
 عقت : الثل ةلخنلا هب دمعتام ةمحرلاو ةبجرلاو ةمحقو ةحق ةنسم لكو زوحعلل لاقيو

 ةمرحطو ةب رحط هيلعامو رجش بساسلاو مساسلاو هقلح ىأ هدعسو هرعش دبسو
 تارق نم يأ منك نمو بثك نم يرب وهو مزالو فرد ةب رضو ةقرخ يأ

 بييغدوسأو همجعو بنذلا بحعو ةيهاديأ رابطو راط تانب يف عثوو نكمنو

 اب فذق يأ ذو هتنطنب بكزو قيضلاو ةةلشلا ىهو ةبزأو ةمزأو مهعغو
 ( درع وأ 7 ا - 00 0
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 محشلا ةيقب سوماقلا ةرابع )١(



 فرح ضي وعت دمعتت برعلا نا 0 دارملا سيل هباتك قنسقلا واد لق

 دحاو ىنعمل نيتغل يف ناتظمللا براقتت ةقئتم نامل ةفاتْحم تاغل يهاماو فرح نم

 ةدحاو ةليبق نا كلذ ىلع ليلدلاو 4 لاق زدحاو فرح ىف الا اناتخي ال يتح

 يرخأ نيسلاب وةىع داصلاب الو" ةزومبم 5007 ماكتت ال

 1 ل رجب اقيرلنوتكءانيع ةردبجما ةزمهاوامم فيرعتلا مال لادبا 2

 (لاقو ) يهتتا نورخا كاذو موف اذه لوقي اها كلذنم 'ىثىف برعلا كرتشن

 افرح دج امو عئاضلانب نسحلاوبأ داتِس الا ايضا ليبستلا حرش ىف ة:ناخ |

 باب فنصملا بي رغلا ىف ديعربأ 4 لاقو © ا ولو لدبلا هيف ءاج دقو الأ

 تبدعتسا لثم هلع تر واتس ودخرم ىعي اهدم هعدنأ هيجدم توران 1

 رادلا ءانثو رادلا ءانفو هلبج ىنعي هماطو ريما ىلع هّللا هناطو ةيملا نبالاو مبالاو
 موقت نا وذجلاو توثحو تودجو ريثاغأاو ريفاغملاو ربقا فدجو ثدجنو عم

 دقو دِنو قرعلا ضبنو هدرمو ءاملا فزيدلا نالفث سمو عياج الاون فاّرطأ ىلع

 نيرغلا وهوهقرخاذا هدرهو بوثلا ترهو بهذو ءاجاذا هيربو بارسلاعي رت
 نيترو ةروراقلا لفسأ يف قامو فشل[ ني ضوللا لمسأ ىف اوس ل
 ئزاقلخا تيضق «فعاضملا نقول اهنقش ىعيلكو وتلا نيكو لثشو عباصالا

 اذا) هنمو نت ايد ل و انفو توصلاو قيفصتلا ةيدصتلاو تصصق ىنعع

 جاجعلا لوق هنمو ءاب نيلادلا ىدحا ل( نودصي هنمكءوق !

 1 ام كلذكو تضضقتا نموهو * رسك ىزابلا اذا يزابلا ىضقت ٠
 ىعتتا هب ثقأ ناكملا, تيلي كيبو ١
 تيكسلا نب بوقعيل لادب الا .باتك نم ةلثمأ هذهو ْ
 تمت ااذإ ”لبمتاو“ مانيلا“ "لأهتاو كايهو كاياو, ايعو ارأ ءاه|ةدسحللالادبا ف
 ةزمطا نءو ) هتقرهو ءاملا تقرأو هل تزبهو هكر امم>- رهو ىتباد 0

 (ل- رهزلا_- ) 1١١



 ل ىأ نع دب رد نب ركب وبأ ( يور ) ةيلهاجلا لهأ ةغل ىف ةدحالا -

 اع يبأ نع بيبح نب سنو انئدح اولق مهلك د يز ينأو ةديبعىلأو ةلماالا

 مهضعب و نوهالا نينثالاو لوالا دحالا يمست ةيلهاجلا ىةيعرلا تاكو

 مهضعب وهب ورعلا ةعماو اسنوم سيممخلاو ارابدءاعب رالاو ارابجاثالثلاو دوهالا لومي

 ءلم سفنلاو “ىلا سفن نيعلاو ( عرف ) ارابش تبسلاو اهفرعي الف ةب ورع لوقي

 بصقلا روشق روثلاو ىثحولا روثلا بذلاو بذلا فكلاو غابد نم فكلا
 ةنهارملاو نوهرلا نم ةنهارملا ناهرلاو ليخلا ناهر بصقلاو ءاملا هجو ىلع ولعت

 كموق ركذ: نا لجرلا مم ةمواقملاو همواقي ىأ انالف نهاري نالف ةمواقمل
 لاوزبهذلاو بهذلا نيعلاو ( عرف ) مايقلا موقلاوكلذب ارخافنتف هموق يانقلو

 مدق فكلاو منملاو فكلا ماكحالاو ماكحالا دشلاو دشلا لقعلاو لقعلا
 ةيحلا عاجشلاو عاجشلا وهولاجرلا نم تبثعمج توبثلاو توبثلا مدقلاو رئاطلا

 ىعاشلا لاق اي رج اعاجش ناك اذا رك ذ ةيح نالف لاقي ةليبقلا عاش ةيحلاو

 ىداولاة يح سراماينعدوبهذاف . ارك ذ ةبح داوب . تيأر. ناو
 كلذ نم ةريثك ةلثمأ عونلا اذه يف ةفلكوملا بتكتلا .يفو لاثلا اذه رخخآ اذه
 لسلسملا عون ثيدحلا لع نم هرظاني عونلا اذه ( ةفيطا )

 م: لادبالا ةفرعم نوثالثلاو ىناثلا عونلا 1

 اهضعب ةماقاو فورملا لادبا برعلا نفس نم ةغللا هقق ىف سراف نبا ( لاق )

 ءاماعلا هيف فلأدق روهشم ريكو هو ”نفرو لفرسرفو ههدمو هحدم ضعب مام

 ' برعلا لوقت اك نابقاعتم ءارلاو ماللاف دوطلاك (قرف لك ناك قلفن اف) ىلامت هلوقامأف
 يلاعت هلوق ىف لاق هنا اعامس هممسأ ملو لياخلا نع « ركذو إف هقرفو حبصلا قلف
 ١ ليلللا بسحأ امو ءاحلا ماقم منجلا تماقف اوساخ دارأامنا رايدلا لالخ اوساغل
 يوغللا بيطلاوبأو ثيكسلا نءا 4 عونلا اذه يف فلأ نمو ؟ ىهتنا اذه لاق



 لبجلا مثولاو مولا ليخلاو ليخلا نماجش نمشلاو سسيشلا نبع نانا

 ةمرملاو ةمرحلا حاملاو حلملا ءاملا رحبلاو رحبلا باود نم ةباد لمجلاو ريبكلا ٠
 (عرف )تيملا دض يح اوبرعلا نم يح مارحو هريغ ىلع عار ناسنالل ناك ام

 عمسيال لباقلا لجرلانذالاو كعبصابهفن أو لجرلان ذاكب رض دقتلاو دقنلا نيعلاو

 بحاصلا قيفرااو قيفرلا ريسلاولدلاو املا نمولدلا ذخأي يذلا لباقلاو
 جرح اذالجرلا ئذذماو علق اذا هلام فاس ردصم فيسلاو فيس حاصلاو

 راجفنالاو ءاملا راجفنا عضوم نيعلاو ( عرف ( ليسفلا يدولاو ىدولا هليلحا نم

 مقرملافوالاو ديس الا هنا ولأ نم نولوهو حبصأ عمج حبصلاو حبصلا دوعع قاقثشنا

 رقفلاو رهظلا رقف روسكملا ريقفلاو ريسقتلا لوزهملاو لوزهملا لجرلا برضلاو ٠
 مضي فنا دحاولاو ءىش لك نملئاوالا فونالاو لابجلا فونأ رداوبلاو رداوبلا

 جرب نازيملاو نازيملا نيع نيعلاو ( عرف ) نوكسلاو مضلا نودنلا يفو ةزمملا |
 مئاوق ضرالاو ضرالا نم بلصلا نقملاو سزفلا نت» ىلعأ ءامسلاو ءامسلا ىف '

 خرف ليللاو اليل ًأشنت ةنزملا ةيراسلاو ةيراسلا ىهو ةمئاق عمج ماوقلاو ةبادلا ٠

 برعلا نم لئابقلاو غامدلا نم سأرلا لئابق هيلع تامتشا ام خرفلاو ناوركلا
 برعلا ءايحأ نم يح رطمو ًامايأ ماقي ال رطم نيعلاو ( عرف ) ءايحالا نود '

 ءاقكسالاو. ءاقيشتمالا ءابحجاسالاو ءاجحسالا: ءاكباو:ةقاثلا ءاح عمج ءايحالاو

 وهو قرف عمج قارفلاو قارفلا دض عاجلاو عايلا شامتالاو ةرظنلا سامتلا
 بهذتيتلا نئالاو قونلا نم قرافلاو قراف عمج قرفلاو الطر نيتس عسإ فرظ ا

 سيئرلاو موقلا سيئر نيعلاو ( عرف ) جننت نبأ ىرديالف ةدالولادنع اههجو ىلع
 ريبصلا معزلاو اهديس ىأ ةليبقلا مم سأرلاو اهريغ وأ اصعب هسأر ىف باصملا .

 عمج قانعالاو ءاوهلا ىف اقانعأ ك ارتملا ضيبالا باحسلا ريبصلاو ليفكلا ىأ

 لوالاو ةنسلا ىف لوالا رطملا دبنلاو دبنلا دارجلاو دارجلا نم لجرلا قنعلاو قنع ١
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 وذلجرلا لاملاو فوخن ىلع مهذخأي وأ ىلاعت هلوق ةنمو هصقتنيف هريغ لام مطتقي

 قيلخيأ اذكل لهأ نالف لاقي قيلخلا لهالاو لهالا ةرثك ءارنلاو ءارثلاو ىنغلا

 ةقاطلا ةوقلاو ةوقلا روزلاو روزلا مالكلا قواخلاو رّدقملا ىأ قولخلا قيلخلاو هب
 .نيعلاو نيملا فالخ راسيلاو راسلا ةردقملاو ةردقملا ةقاطلاو لبخلا تاقاط نم

 قشلاو قشلا حبذلاو يذلا قاحلاو قلحلا فالخ ريصقتلاو ريصقتلا ةيلالاو ةيلالا
 ةدغ مزخلاو ضرالا نم مزحلا دلجلاو دلجلا ةدشلاو ناسنالا ىلع رمالا ةدش

 ىأ ليخلل مزحأ امهمأ ايرابت اذا نالجرلا مزاح ردصم مازحلاو سرفلا مازح

 عينملا بناجلا عنمالاو عنمالا مكحالاو رومالا يف حالا مزح الاو اهمزحب قذحأ

 مئاقلاو مئاقلا لجرلا موقلاو نوبلاطلا موقلا بلطلاو هبلط نمم عونمملا ءىشنلا عينملاو

 ةدانللا راو ركلات قاتلا دع + ىو يذلا ليخغا نم لضملاو لصملا

 | ملا دب اكتالاو ءنالا تاكا ءانكنالاو ءافكنالا: ةضافالاو راتغالا قف
 نم طسقلا مهسلاو مهسب هسار يف باصملا سيئرلاو سيئرلا ردصلاو ضرالا نم

 ردقاو رطل نم هينا ةليبحلاو ةسللاا لدملاو ليما ليفلاولدغلا طيسقلاو ءىكلا
 ةلعلاو: ةلعلا تفتدلاو هب: قدشع نم فندلا بضلاو ٍتصلا حتتسلاو ليلا جفس

 نيبج ىفةقيقد ةرغ روفصعلاو ةلابحلاب روفصعلا ديص ليحلاو لبحلا بيسلاو ببسلا

 ةليبقلا ديس ىحرلاو ةمواملا ىحرلا لالهلاولالحلا اهيف ىرب ةليل لوأ ةرغلاو سرفلا

 ةلاخلاو ةلاح عمج لاوحالاو لاوحالا نويشلاو سأرلا نوئوش دحاو ةليبقلاو
 موقلا نيرا كلوا وهسأو لع هتمامع روكي ىلا وعاوز رئاك مج ةراكلاو ةيلككلا

 شيجلاو شبجلا ةيار باقعلاوباقعلا رساكلاو عبسلا هسرف رساكلا نيواقلاو

 بوثلاو بوثلاةفك ةطايخ فكلاو غابد نم فك *لم سفنلاو سفنلا ناشيج
 1 اوخارلا لاقمهلك سانلاناسنالاو ناسنالا سفن

 ناسنالا عيمج هللا ىده اهب 2 ناندع نم مهيب ةصعو



 1 ا ف "4 قا 0

 8 ةفرعم نونالثلاو يداحلا عونلا ]ب 1
 يالردلا رحش اهم ردلا رحش اهوعساتكةغللا 3 ع - ةعام عونلا اذه ىف فلآ

 مالكلا دل هباتك ىف بيطلا وبأ ( لاق ) يوغالا بيطلا

 5 ةزدتشب هلم ناب لك انهترت نالت املا رحيشا باثك هانيعس ةملتخلا قاسلل |

 ةرجش الا تالكر شع عرف لكو ةدحاو ةلك املصأ ةلك ةئام ةرجش لكف ًاعورف ٠

 ةرجشبابلا انيمسااوةدحاوةلك اباضأ ةلك ةثامسح اههالك ددعتاتكلا اهم انمتخ

 دقق ضعب ىف هضعب لخادت يش لكو هلخادت ىأ ضعبب هتالك ضعب زاحتشال»

 دصقلاودصقلاهجحولاو هجولا نبع نيعلا (ةرحش) هيلا انيهذىذلاهجولا اذبف رحاشل د

 أبخ هل تأبخ اذا لجرلا تأباخ ردصم ءابخلاو ءابخلا بناج رسكلاو رسكتلا ٠
 ضرالاو تاومسلا ىف ءبحللا جرخي ىلاعت هلوق نمباحسسلا ءبحللاو هلثم كلأتخو '
 لتلاو ىلاءلالتلاىنلاو سو هلآ ىلعو هيلع هللا لص ىننلل تناكة مامع ميسا باحسلاو ش

 ن» لجرلا قنعلاو قنعلا حفص ليلتلاو ههجو ىلع عورصملا وهو ليلتلاردصم

 تان ا لا ىوافملاو فواشملا وطملا ةيقلاو ادهتلا لجلإلاو تارا ١

 كلج شخ لأ ضر مه.ولق يف ليزتتلا ينو كاشلا ضي رملاو هضرم ىف هدوعلتو ْ

 نم نرق نسلاو نسلا ىف لخادلا نعاطلاو هنعط اذا هكش لاقي نعاطلا كاشلاو '

 لح قالا وهدا نم :نيلبا ةفاللآو لغاكللا | نستيالا ىزتناو ةعطق ل
 جوز تيبلاو تببلا فقس ءامسلاو امسلا ءام بلخلاو تقولا ىلا تقولا نم ةقاثلا

 ةلومح ىلامت هلوق نم لبالا ءاتقا شرفلاو جابيدلا شرف نم طغلا جوزلاو لجرلا 3 ٠
 تقع تككربالا ىلا ةورطنا الفأل ىلامناهلوق مق ىؤزسسنملا لا الار ْ

 عامدلا نم ةماحلا هيلع ىوتحن ام ىدصلاو شطعلا نم ىدصلا ميلاو 6 اولق

 رسشف هبو مكاصلا ٌتالاو ضرالا ف تالا مااطلاو ناشطعلا وهو ماه عمج ةماهلاو ُ

 ىذلا فوختملاو فوختملا بهارلاو يهارلا ةعموص مئاقلاو متاقلا متاصلاو نوحاسلا ا



 هلل ممدلن لا مدمس اءءءءة سم للسن ام 2 هه هه هه سهو ل هل هع هه م م اممم ام مذ هو مم هود مم نهم ممم م م ممم هوم ومو

 هنبج عم ناك اذا الا مك نابجلل لاه الو امهم نارقلا ق وطن دقو ةدعر هعم نآك

 سرفلل لاقي الو راظتنا ىلع ناك اذا الا مولتم ناكملاب يقملل لاقي الو ًاقبعض 5

 ' هركذام عيمج اذه اهنم ثالث ىفوأ عب رالا هّئاوق فضايبلا ناك اذا الا لجحم

  :اغراف ناك اذا يمس الفلبنلا هيفو الا ريمج لاقي ال ديرد نبا ( لاقو ) ىلاعثلا

 ةلجرع ةعامجال لاقي الو ليخ هيف نوكي ىتح الفحج شيملا يمسي الو اريفج
 ' ىف لاقي ال ةديبعوبأ لاقو ( لاق ) ةلجرحلا اذكو مهمادقأ ىلع ةاشماونوكم ىتح

 يمسي الموق لاقو (لاق)س انلا هرفح ام ال اروذحم دجو امن نيكي يح بحجريلا

 نمادتخلم اذا اقيقزن كسملا تققز نولوقب رمح نما علم نقولا

 لهأ ضعب لاقو )ل هيلعبذكلاب لجرلا ةهجاومالا تبملا نوكيب الو لاق ) هقنع

 ١ ىتح ركبأ ىمسي ال 4 موق لاقو آل بعتلا عم عوجلا الا ما

 . ةنس ىلع ةنس ىلاونملا بدجلل الا موطاح لاقي الو « لاق )ل هلبلاو سرخلماهيف عمتج

  نورثكينيذلانوراثرثلا تيكسلا نب بوقعي مهنم نوب وغللا لاق ىلاقلا ىلامأ «ىفوإل
 ١ ءالعلا نبورمع وبألاق هرداون ىف 4 سنوب لاقو 8 الطاب الوق الا نوكي الو لوقلا

 . ىنالكلا لآق تل لالا« قرر اب نتاتسلاو رالأ قينالا طاوشلا نك ذل

 . الا ءاللاو قلي الا نيكي الواءا دوس ألا ةنقلا :نوكنالو ءاوهنالا ةضخملا نوكن. آل

 ' ناسك نب نسحلا وبأ لاق تاقلعملا حرش يف ساحنلا رفعج وبأ 4 لاق إل نيضيبأ
 . هل عقي مل هبحاص اهدحأ قراف اذا نئيش ىلع تعضو ىتلا .ءاممالا نم ةنيعظلا

 ةنيعظ جدوبلل لاقي الو جدوحلا ىفنوكت ىتح ةنيعظ ةأرمال لاقي ال مسالا كلذ
 00 هل لاق الي نتمنا لع ناكل أملا تسلل .ةزاتس لاقت 5 ةأرم ايف نوكن ىح

 ١ لاقيالوس اك رخا هيف ىذلا حدقلل لاقي مك ةزانح هدحو شعنلل الو ةزانح هدحو

 اهدحو رمخال الو هدحو حدقلل كلذ
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 ةأيههتناك اذا الا حارق لاقي الو ةلاسر ىهف الاو دلب ىلا دلب نم ةلومم تناك

 بطح وهف الاو رانلا هيف تدقتا اذا الا دوقو لاقي الو حارب يعف الاو ةعارزلل

 اذا'لا ىزن لاقي الو ءاكب وهفالاو توص عفر هعم ناك اذا الا ليوع لاقي الو

 فوخ ريغ نم بهذ اذا الإ د دبعلل لاقي الو بارت وهف الاو 0 3

 هقراف ناف متل ىفماد ام الاباضر قيررلل لاقي الو براه وهف الاو لعنك
 الو لطب وهف الاو حالسلا ىك اش ناك اذا الا يك عاجشلل لاقي الو قازب وهف
 شركلا يف ماد ام الا ثرف ثوراللاقي الو ءاملا هيلعماد ام الا ةيوارريعبلل لاقي

 الا "ترة قال كان الو نفك وأ لق ا اف ماد مالا ليس وال لاقي لو

 بهذلل لاقي الو ةيدطلا هيلع تماد ام الا ىديم قبطلل لاقي الو ياللا

 سمشلاب ةامم تناك اذا الا فضر ةراجحلل لاقي الو غوصم ريغ ماد أم الا ربت

 قرع مظعلل لاقي الو ناماع هيفرط ىف ناك اذا الا فّرطم بوثلل لاقي الو رانلاوأ .

 ةقفر موقلل لاقي الو زرخ هيف ماد ام الا طعم طيخلل لاقيالو مل هيلع ماد ام الا

 مسام هتع بهذ اوقرفت اذاف دحاو ريسمو دحاو. سلجم يف نيمضنم اوماد ام الا

 راها عافترا دنعالا همام لاقي الو قيفرلا مسا مهنع بهذي و ةقفرلا

 تماد ام الا ةنيعظ لاقي الو اهموبأ تدب ىف تماد ام الا قئاع ةأرملل لاش الو

 بوثلل لاقي الو تيما هيلع ماد ام الا شعن ربرسلل لاقي الو جدوهلا ىف ةكار
 ناريعب هيف نرقينا الا نرق لحل لاقي الو دحاو سنج نم نينثا اناك ا ذاالا ةلح

 ىدانلا سلجملل لاقي الو ارضخ اراغص تماد املا جدح“خيطبلل لاقينالو '
 الو: ئذت ام ناكز ذرب تناك اذا الا ليلب حيرلل لاقي الو هلهأ هيف ماد ام الا

 صرخ دربلا دجي يذال لاقي الو ًاصي رح هلخب عم ناك اذا حيحش ليخبلل لاقي
 هتحولم عم ناك اذا الا جاجأحلملا ءايللاقيالو ًامئاج كلذ عم ناك اذا الا رصخو ٠
 اذا الا عارها الوفوخ هعمناك اذا الا عاطقها ريسلاىف عارسالل لاقيالو ارم '



 تكمل لال نع هل هع هه هع ع سل مم كل هر هل ل هه يمس سس مم م سل هل هلم هل كه مم علل هع مم هل هل ل هل ل ل ممم مم همم ا ل ع هع هس هم هع سمسم

 ةنيعظ نوكت ال ( ةنيعظلاو ) ةلح عدت مل افلتخا ناف دحاو سنج نم ءاذرورا)ا

 نوكينأ الا الجس نوكي ال (لجسلاو ) ةلحار ىلع جدوه يف ةأرما نوكت ىتح
 ال (ةكيرالاو) نييحلو نقذ ىلع ارعشالا ةيلل نوكت ال ( ةيحللاو ) ءام اهيف اولد

 لوقي بعت تعمس لوقي ميهاربا نب ىلع تمعسو ) ري رسلا ىلع ةلجحلا الا نوكت
 كال( توزلاوز: هادو هاو ةيلع ةق ىف ادخن اري رشالا نوكتتال ةكيوأألا
 ىريدقو الا ام نوكي ال ( لقلاو ) ونذ ةيلاخ نكست الو ىدالم يعلو الا يول ذ
 ىردأ ال لاق مقل ام ىلارعال لبق لوقي ىنأ تعمسو ةب وبنأ وهف الاو حلصأو

 (بوكلاو ) املق ىمسف رونظالا ميلقتك هيبناج نم لق دوع وه لاقفهموت هل ليقف
 ةغالا هقفيف( ىلاعثلا لاقو ) ةورعب الا نوكي ال ( زوكلاو ) ةورع الب الا نوكي ال

 كلك ا د[: علك :لات الااحلا أ كالتخا:ايفاس وأو اهدوانسأ ابنا ءايشاالا باب
 ييغف الاو ماعطلا اهملع ناكاذا الا ةدئام لاقي الو ةجاجز يهف الاو بارش اهف

 ناك اذاالا مقلاقي الو بوكو هف الاو ةورع هلت ناك اذا الا زوك لاقي الوناوخ
 لاقي الوةخنف وهف الاو صف هيفناك اذا الا متاخ لاقي الو ةب وبنأ وهف الاو ايربم

 نيقتل نكت ملاذا الا ةطيرلاقي الو داج وهف الاو فوص هيلع ناك اذانخلا وار

 لاقي الو ربرسىهفالاو ةلحح هيلءناكاذا الا ةكيرأ لاقي الو ةءالم ىعف الاو

 اا د ناك اذانالا نرخ لاق الور هنزل ورق االاو- عت هل ٠ ناك اذااالا : قذف
 الو رتس وهف الاو ةيراج ىلع المتشم ناك اذا الا ردخ لاقي الو فوص وهف الاو

 ناك اذا الالونم لاقي الو خبط وهف الاولب اوت اجئامم ناك اذا: الا ربدق ل لاقي
 نبط وهف الاونبت هيفناكاذا الا عابس لاي الو لمشم وهف الاو طوس هفوج يف

 ناككاذا آلا ةكرن لاا الو جهر وهف الاو حجرلاب ن اذا الا رابغلل روم لاقي الو

 اصعىهف الاو ةفاتع هفرطىف ناك اذا الا نج# لاقي الو رب ىهف الاو ءام اهيف

 آلا لنلتما لاقي الو نيبقط يفاإلاو ترها ىف.الا قاما الو قزأم لام الو



 2 لقو ةملق نهدلا عيمجو تيرزلا نمو ةخضز ديدقلا نمو ةمعز ريطلا محل نمو

 .نموةللب ءاملا نمو ةدنق دنقلا نمو ةصمل صيبخللا نمو تيشاالو نبنلاىف ةماق ءاج

 ةضضق ب ارشلا نمىه امناولاق ةضمح ىمانلا لاقو ةضضق نانشالا نمو ةلاخ لكلا

 ةمسلىم دقو ةمسنو ةكسن طفنلاو رزملا نمو ةبشق بطحلا نمو ةزرغ ةلغلا نمو
 لاقو ) ةكسلع نوللا تدرأ ناو ةكبع حجرلا تدرأ نا نارفعزلا نمو نبا ىف
 لاق ) ةئنق ءانخلا نمو ةرهز راهزالاو نيحاب رلا نمو ةرطع نارفعزلا ىف ( بلع

 كسملا نمو ةقبعو ةعدر بيطلا عيمج نمو ةيكذ نيحايرلا نم ( هيولاخ نبا
 ةيكيس انغوصوءوفضلاو:ديدخلا نمو ةرح رزخلا نمو ةلكوز دادملا يو ةرفق ةيماخ

 وجنلا نمو ةقلع باعث لاقو ةطاس مدلا نمو ةطبث ةأجلا نمو ةغدر نبطلا نمو

 هلك اذه: نم دسيلل لاق هنأ نلعُت نعإانل ؛ىورو:( لاق) ةزخو تلعن لاقو ةرِذق

 ةقبع ربنعلا نم هدب ءارفلا لاق ( ىجاجزلا ىلامأ ىفو آل رذقلاو بيطلا الا ةمهز

 نم هدب ءارقلا ريغ ( لاقو ) ةرثش دهشلا نمو ةقثن نيطلا نمو ةكدو ميلا نعو
 ةيقت لكتا نمو ةمسسن نبملا'نمو ةنق نهسلا نمو ةجزا ديدقلا نمو ةمهز كدولا

 نمو ةيش هللا نمو ةلو ةكااقلا نمور ناش رلا نمل ردم سلا

 نمو ةرثو بطرلا نهو ةرفد دولجلا نمو ةرفز بروجلا بر نمو ةكرع مدلا ٠

 دب ءازقلا لاق ييرعشالا حسا وبأ لاقو ( ىجاجتلا لاق ) ةمنب هأرملا نه دار
 ةرششن دهشلا نمو ةرمظ كمسلا نم ٠

 2, ديقملاو قلطملا ةفرعم نوثالثلا عونلا م
 عامبجاب الا نوكت ال يتلا ءامسالا باب لاف اياب ةغللا'هقف يف سراف نبا هل دقع
 ماعط اهيلع نوكي ىتح ةدئام ا لاقي ال ( ةدئاملا كلذ نم ) ناتثث اهلقأو تافص

 نوكتال(ساكلاو ) ناوخ اهعسان الاو كاطغأ اذا ىنديع ىندام نم ةدئاملا نال '

 نيب وثالا نوكت ال( ةلماو) بوكو أ حدق وهف .الاو بارش اهيف نوكي ىتح ًاساك



 ةرمضكمسلا نمو ةمهز محشلا نو ةرمتمحللا نم هدب, برعلا لوقت 4 هيفو )#

 نمو ةطخخ لمللا نمو ةخنز نهدلا نمو ةكهز ضيبلا نمو ةمنق تيزلا نمو
 ه2 للا نمو ةعدر نا رقعرلا نمو .ةقزابةيكاهلا نمور حيزا تفطانل او. لسعلا

 ةرذعلا نءوةكبس ديدحلا نمو ةغدر نيطلا نموةقشب ءاملانمو ةجرض مدلا ندو

 ةدرص دربلا نمو ةلجم لمعلا نمو ةثور خسولا نمو ةلشو لوبلا نمو ةسفط

 باتكى يوغالا بيطلاوبأ 4 لاقو إل ةئدص ديدحلا نم ىدب « حاحصلا ىفو إل
 ديدحلاوكمسلا نمو ةرضو نبللا نمو ةلدنو ةرمغ محللا نم هدب لاقي قورفلا

 نموةمسن نبا نمو ةقثا لسعلا نمو ةممز ريطلا مو ضيبلا نمو ةكبش اضيأ
 نمو ةطمح لخللا نمو ةسن نمسلاو نهدلا نمو ةسرط سقنلا نمو ةئدو كدولا

 ةرثن قيقدلا نمو ةثول نيجعلا نمو ةغدرنيطلا نمو ةعدر باضحخلا نمو ةثثل ءاملا

 رهو ةفضر رزبلاو قيوسلا نمو ةئضو تيززلا نمو ةتمح رملاو بطرلا نمو
 داك دا نو وكك-راقلا نذوب دهرا ]قبلا نموتضر حن انتشال نمو ةيلط ةساجنلا

 نمو ةمنثق ةضفلاو بهذلا نمو ةجضن خيطبلا نمو ةعصم باطرلا نمو ةثنق

 نمو ةبرن بارتلا نمو ةطحش مدلا نمو ةعطس روفاكلا نمو ةرطش خماكلا

 كسملا نمو ةزيخ زينا نمو ةسسم طخلا نمو ةنحص ءانحصلا نمو ةدمر دامرلا

 ةجرأ ةببطلا ٌحاورلا نمو ةرمخ بارشلا نمو ةرطع بيطلا نم هريغ نمو ةرفذ
 مساقلاوبأ ريزولا لاق لاق ىوحنلا موتكم نب نيدلاجات خيشلا طخنم 4 تاقتو )ل

 تاسوململا نم فنص لك اهسملدنع ديلا هب فصوتام اذه يب رغملا ىلع نب نيسحلا

 لل نع ضع .تذخاو قيلت حج نب دبجأ نيالا ىبأ ظبي نم مرتك ١ تلق

 نم ىدب لوقت نيعلا رسكو ءاغلا حتتب ةلعف نز و ىلع هلكو ىوغالا ةدانج ةماسأ
 ةرضو دب زلاو نبللا نمو ةرذمو ةرفز ضييبلا نمو ةرمضكمسلا نهو ةرمع محللا

 ةمشق تالا نمو ةبعس لسعلا نمو ةمنسو ةسم نيملا نمو ةخنس نمسلا نمو



 نم صيعو حلط نم ةطون لاقي 4« حاحصلا ىنو ؤرشع طهوو جفرع ةلخو ردس

 ثمر نهو يضغ نم ةميضفو رعت نم ليو اس نم داغو طفرع نم شرفو ردس

 4« فنصملابيرغلا قطيع 11 ةحرجو مسن مو ىضذغ نمةعرصو

 ءكالمالادنع ىذدلاو ةممولا سرعلا دنع منصي يذلا ماعطلا ىسيلوقيديز بأ تمس

 لكوس رمل ةدالولادنعو راذعالا ناتملادنعو ةريكولا رادءانب دنعىذلاو ةعيقنلا

 همودق دنع لجرلا هعنضام ةعيقتلاو 4 ءارغلا لاق إ ةبدأم وهف ةوعدل مخل مط
 دولوملا نع حب ذيام ةقيقعلاو كالمالا ماعط يف خدنشلا « ةرهمجلا ىفو # رهس نم

 ا "يأ ماعط ةاعدملاو ةيدأملاو رف ايل مودق ماعط ةعيقلاو متألا م اما ةميضولاو

 ةديبع ىلأ نع يزوتلا نع نامع وبأ لاق 4 ةرهمجلا ىف ديرد نبا 1

 ردصتللا فرط "نم نيشلا لاق كلام أ و داون ىف رهو مضالا باطلا أ نع
 ةيابسلا نيب بترلاو ةبابسلا فرط ىلا ماهبالا فرط نمرتفلاو ماهبالا فرط ىلل

 وهو رصنبلاو رصنخلا نيبام ميصولاو الا قلعسولا نواف تقلا 2
 4 ىلاعثلا ةغللا هتف ىفو 9 تاوفأ هعمجو توف نيعبصا لك نيبام لاقي واضيأ

 فنالا ىف لامجلا ةرشبلا ف ةءاضولا 'هجولا ينةحابضلا ينارعالا ننا نع 200 نع

 ةقابللا ٌدقلا ىف ةقاشرلا ناسللا ىف فرظلا نينيعلا يف ةوالحلا ملا يف ةحالملا
 رخازداو قاهدساك نوحشم كلفلاقي كي هيفو # رعشلا ىف نسحلا لام لئاهثلا ىف

 00 قرورغم فرط ةارن نع فاو ربا ا
 نلتمم ناك اذا عصقم حرج رلهأب نضاغش اع ةقاتم ةب رق مودر ةفج زجعأ ش اك

 هريغو ناسنالل رعشلا ع هيفو )ف * اضيب اهنطب تما |داننتكيكو ةجحنرم ةحاحد مدلاب

 بغزلار يطال شيرلا راحلا امعلا عابسلاو لبالل رب ولا زعاملل ىزعرملا مغلا فوصل
 محلل ىلا مرق زجل ىلا عئاج نالفلاقي «هيفو ل ريزنخلا بلملا ماعنال فزلا خرفلل

 حاكتلا ىلا ق قبش ةبكاذلا يلا معج رمتلا ىلا 5 نبل ىلا نانعأ ءاملا يلا ناشطع



 سنا

 ناكام نبالا وه لسرلاو 4 ورع وبأ لاق 9 ذيبنلا كلذكو كردي نأ لبق ناسللا

 هب ثعبت من يعرملا ىف تنأو كلهال هبلحت نبال مسا ةبالح الاو 4 ديز وبأ لاقل
 4 يئاسكلا لاق ل ةميجملا وبف رثخو نبللا نحم اذا 4 حارجلا وبأ لاقوإل مهبلا

 لاق ) ةبييغلا هنم بئارلل لاقيو ( ىنالكلا دايز وبألاق ) ضخم ملام ةميجه وه
 ىف دب زلا لعج اذاف 4« ديز وبأ لاق 9 عرضلا ىف نبللا ةيقب ربغلاو ( ورمعوبأ
 لقثلا نم نبللا كلذ صلخو داحاذاف ةباوذالاو باوذالا وهف انعم خبطيل ةمربلا

 ناو صولا وه نبللا لفسأ نوكي يذلا لفثااو صالخالاو رثالا نبالا كلذق
 نبللا نم عرضلا ىف عمتجيام ةفافعلا 4 ةربجلا ىفو 9 نجرأ ليق دب زلابنيللا طاتخا

 دي رد نبا لاقو ل هلاوحأ فالتخا رابتعاب نبلل امما نيعبس وحن هذهف بلحلا دعب

 هلا ف رغلا ىقاب ىعدل مك سآلا لحنلا عضوم ىف لسعلا يفاب ىمسي ع 4 ةربما يف

 ىفءاملا ةيقي لالطاو 4 هيلامأ ىف ىحاجرلا داز ل ابك ىجنلا ىف نمسلا قابو اسوت

 نب يول انثدح 4 هيلامأ ىف ىللاقلا لاقو ء يش لكة يقب روصقم افشلاو ضومحلا

 ةليلقلا رعشلا نم ةعطقا لاقي لاق ديبع نب دمحأ نع يأ ىنتدح لاق ئىزانالا

 طخ نم 4 تلو # ةتمعلا فوصلا نم ةعطقللو ةخيبسلا نطقاا نم ةعطقللو

 دولا فورظ 6 ماعلا متمالا مهضعل لاق ىوحنلا موتكم نب نندلا جات خيشلا

 ناك ناف يح وهف نمس هيفناك ناف بطو وهف نبا هيف ناك ناف قزلا هريغو نبلل

 تيمتوبف:تيز ةيف ناك ناف: ةب رقو ةوكش وهف ءامدنف ناك ناف ةكع وهف "لسع هيف

 روصقم ًاضيأ الخلا 'وهو ايطر ناكام 2١ بطرلا « هيلامأ ىف يجاجزلا لاقوإ#

 ىف يعمصالا اق 4 دب رد نبا لاقو ! اههعمجي الكلاو ابا ناك ام شيشحلاو

 ةمرصو ثمر زجاحو يضغ مضقو لثأ 54و ماع نم ةبحر رجشلا باحر ءارعسأ

 ءاربخو بنعو لخم ةقيدحو 0 ةجرجو طف رع طهوو رب لد م يطرأ

 ها رضن هلاق هريسفت ىف افالتخا ان الا سؤوماقلاو حاحصلا-ىف م مفلا قى



0) 
 كه همس سلا | اميبامم ل مم هل هود هام مم م همم هم مم م هه هام م هم همم م همم مم همم كام م همم هم مه م هم هم مم ممم هم مم هاهم هم م همم هم هم مم همم همم هم هم همم م هم م م ممسمل

 الف لارلا وهف رثخ اذاف صراق وهف نامالا نصت اذا همعط ريغت ملام نقرا

 بذورلا غلبي نأ لبق برش ناف هلاح ىلع هعساو هدب ز عزني ىتح همسا كلذ لازب

 نيللا راصو عطقت اذاف رزاح وهف بئارلا ةضودح تدتشا اذاف ةميلظلاو مولظلا وهف

 دباتو ادج رثخناف لدا وهف عطقتت, لف ضعب ىلع هضعب دبلت اذاف ”رقذمم وهف ةيحان

 بي رضلاوهف ضعب ىلع نبللا ضعب ناك اذاف دبدهو طاجنعو طاكعو طلثع وهف
 نوكيرما هتف :ليدالا نم ةينع نم الا ايي رش نك ال ةيدابلا لهأ لضم ناتو

 برضلا وهف هضمح دتشا ىتح امايأ نقح دق ناك ناف ارئاخ نوكيام هنمو اقيقر

 بيلح نبل بص اذاق رقصلا وهف ”ىش ةقوف سلام ضملا نم غلي اذاف برضلاو
 كالبم نوصل وى عاملا نبا بص ناف ةضرملاو ةثيئرلا وهف ضماح ىلع

 حان كيلا نكسواف ( ديز وأ لاق) سككااوبفوناك ام انثاك قرع لع

 اوهف ني رك هيف عقتاف بيلح ذخأ ناف ( يومالا لاقو ) ةريحص وهف قرتحي

 (لاق ) امسد اولح ناكاذا جلع جبمسل هنا نبلل لاقي ( ءارفلا لاق ) ءاريدك

 هضعب طاتخب ىتح رثخ اذا رمثملا وهف دبزو بيب بئارلا ىلع رهظ اذاذ ىعمصالا

 510 مطقت اذاف لاق داغرمو ديز وبأ داز جابلم وبف هروثخ م لو ضعبب

 « ىعمصالا لاقوإ روزخلادعب كلذو رداهوبفقيقر هلفسأو هالعا رثخناف رئحبم

 ةروك وتاكل او كلئاقش ةرئظ حلاو رئظم ورهدسأ زي هترو و عد د

 حيضلاو حايضلا وهف هاوام رثك اذاف قيذملا وبف ءاملب نبللا طلخ اذاف كلذ وح

 موهملاو راضخلاو 4 ديز وبأ داز إف رامسلاو جاجسلا وبف نوكيام قرأ هلعح اذاف
 يل نم رثك ًابءاوام ىزللا ةزيسيملاوز# ءارفلا لاو ل ام نيكل نن

 لبالا نايلأ نم عمتجاام بابحلاو 4 ةديبعوبأ لاق 8هلثمءسنلاو 4« ىومالا لاق )

 ةريظ هكر عدلا نبللا نم ىوادلاو 4 يعمصالا لاق إل دب ز هناكراصف هصاخ

 ىذ# ىذلا نبللا نم رضاملاو 4 ديز وأ لاق إ ةياودلا ىمست ةديلجلا كلتف



 ا ذا قاد ال مغ موي ىفالا نوكي الو: ترشندق لبق مغ هدا

 الواهضيب جورخ ناح اذا ةاطقلا تقرط لاقيو ةصاخ قالا اهنا لدشللا

 جاعنو رشلا ىف الا لاقي الو ءوس ةببحب نالفتاب لاقيو 00 كلذ لاَ

 (لاقو ) جاعن شحولا نم رقبلا ريغل لاقي الو ةجعن اهتدحاو شحولا رقب لمزلا
 لاقي لاق ىنارعالا نبا نع بلعث انربخأ لاق هيوطنن انربخأ هيلامأ ىف يجاجنإا
 دا (تاقطلا وز نذبلاء اها ماهر إو الاقالو اهكرقيذا مفك اكن
 ةاتس هلج كام حاكتلا ندل ةوذحملاو وضل (موو ) ةصاخ بالا أ طاقفلا
 :ايعريعب لاقي و ىسأ رك ذلل اذه نم لاقي الو ةديبع وبأ لاق ةعب رسس تناك اذا

 حرش ىف هيولاخ نبا (لاق ) سانلا ىف لاقي الو بارضلا نسحب ال ناك اذا

 حار ار كتم اذان ذك ست طوقا دل هاذا ذك زفت كب لات ةيدئاردلا

 تحبصأ نيكر اللا فصن ىلا ليلا فصن نم لاقيو تاب لثمىسمأو لظلثم
 ربظلا ىلا راهنلا لوأ نملاقيو تيسمأ فيك ليللا فصن ىلا اهلا فصن نمو
 ا رك قالا كلين( تقلا كلاز اذةلابلا قطو انك دربنا تلت
 ىف (ىئذرألا لاقوا)' بنتح ن نو نايدوذعتو "كلذ 'لوق مدبافلا نب د

 ناسالا از اذا لاؤعو كاندلل الا“ لاق أذل قانسلالا ب ازنالا | ةارصيقرتلا باتكت
 ىلثمالا تفس دييغوأ ( لاقوك) تاخالاور وك ذا نزكت ةناقتادللا امون ارقألاو
 اذا نملا حصفأ لاقي حصنملا هيلي ىذلا مث” روصقم زومبم أبللا نبللا لوأ لوقي

 تنكس اذاف فيرصلا اراح عرضلا نع هب فرصني ينال 5

 ةنح ته دا ذاك: ضماحوا ناك اواح“ءام هطلاخ مام ضحملاو خرم هلا وهف هتوغر

 ناف طماخ وف حرلا نم ايش ذخأ ههنا ميديم مو بلحلا ةوالح
 ناجبمالاو هيرم وهف ةوالحلا مط هيف ناك اذاذ لحم وهف مط نم ائيش ذخأ
 ا اماسم امن ن مامص هنن ل نان ل ل ناقل ان ان اس ساس سس عا ا م سس سس مح

 ها يللا هالعب مثأ ةقاثلا هب“ترطقتتاام لوأآ كلشلا (1)
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 رك ذلللاقيالو ةليوط دوديق سرفو ةعاسو ةرجعيهف دسجلا رئاسىف تناك اذاذ

 .ناضلا نم عيطقلا ةلثلاو ةصاخ جاجزلا نم هريغو بارشلا هيف “قام ةروراقو

 نكي ل ةيساوس تلق اذاف رشوا ريخ ىف اووتسا اذا ءاوس نالف ونب لاقيو ةصاخ

 نوداكي الو ةصاخلبالا ةقرس ةبارخلاو ةصاخلبالا طارض جابخلاو رشلاىفالا

 وبألاق اوداعتو اوعطاقت اذا موقلا ربادتو ةصاخ لبالا قراسالا براخلا نومسي

 راهنلاب هتجاح يف ىضاملا براسلاو ةصاخ بالا ىنب ىنالا كلذ لاقي الو ةديبع

 الو لجرلا:كلذكوةيلالا ميظع نابلأ ىل شيكو( راهنلاب براسو) ليزنتلا ىفو ةصاخ

 تلك لاق الو حبلا ةنلع امو ةأزعإ ناي و ءانجع لاش امانة

 ىدن لجر نولوقيالو ءايدث ةأسمانولو, مهنا ةغللا لهأ ضعب ( رك ذو ) لجرلل
 بزنوثادحالا كلذب فصوبالو ابل اعْفْح ناك اذا ةعازملا سهاظ عب زب لجرو
 تمغب ةصاخ يثنالا ىف لاقيو ةصاخ رك ذلا توص وهو حاص اذا ابي زن يبظلا
 نم رجشلا قرو طقاست لبعلاو ةضاخ رشلا ىف ديدش بيصع موبو اماغب ةيبظلا
 اذا منغو رقبو لبا نالف ىلع لاقيو خرملاو ءافرطلاو لثالا وحن ةصاخ بدملا

 اهنا هيلع لاومالا نم كلذ ريغ يف لاقي الو هيلع حورتو ودغت اهنال هل تناك
 تمن وهو للا نم ميركلا قيتعلا فرطلا فنصملا بيرغلا ( ىفو) هل لاقي
 قلانروصملاو ةجاللاو ةصاخ نتألا. نمااط نبل ال ىلا, نصوحبنلاو ةصاخ روك ذل

 تأبس ىلاةلا ىلامأ 4 يفو إل دود لا نأضلا نم اهلثمو ةصاخ زعملا نم اهمبل لق
 ةزاجعةقان « حاحصلا ىفو ل اهدحو رخخا ىفالا ءابسلا نوكد الو اهني وتشإ رثلا

 لاقيالو 4« سوماقلا ةر ل 0 دلل لاقي الو ةديدش ةبوق أ ةزاجع سرفو

 رابشأة عبس غلب اذا هنال ىعابس لاقيالو ىماقو ىعاب ر مالغ لاقي زاجع يذلا

 انشعاوواهوطخ عسوتو اهقتعدمت نأوهو لبالاريس نم برض ةسعاوم او الجر راص
 جيرلا تبهاذا ينارعالا نبا رداون 4 ىفو إل ليللاب الا ةسعاوملا نوكت الو اننا



 مس دال م م مبسم سس ممم م ل لع ع ماع م ذاع م عج م عع عم ع عع عام عع معن ع ص اج سس هل م ل هم هم م هع همم م م هم مم م م هذ هسسصسس ل

 0 ملاذا ريعبلا بقحو مالغلاىفلاقي الو ةيراجلا تضفخو ىزعملا يفزحلا الو
 ال اهايح مرو اذا ةركبلا تلبأ ديز وبأ لاق لجلا الا بقحي الو هدصقل هلوب

 لا طم لاو وسب الا نسا نال ضيا 1 بالا تتدعو ركل الاكل

 لاقي الو هحير ىأ ماعطلا اذه ةوادق بيطأ ام لاقيو ةقانلا ىف لاقي الو رده
 ربع لبق كلذ تلعفو اهريغب لاقي, الو ةرعبب هعقلو ءاوشلاو خيبطلا ىف الا كلذ

 ( بابلا نمو ) ريع لبق هلعفأس لاقي ال بجاولا ىنالا هب مكتي الو يرج امو
 باؤأ هنف ريثك اذهو دحأ اهب ام ىأ مرأ اهب ام ملوقك يننلا ىف الا لاقي ال ام
 يباعتلل ةغللا هقق باتكو ( تلق ) سراف نبا هرك ذ ام ىهتتا ءاماعلا اهننص دق
 ةلثمأ هذهو ) ىعوأف هيف عمج دلجم وهو كلذ هعوضوم ناف عونلا اذه يف هلك

 شوب لاقي ال سنوي لاقو ريثكلا عملا شوبلا ةرهجلا يف لاق ( هريغ نمو هنم
 بايالا  اشوب اومسي مل دحاو بأ نم اوناك اذاف تش لئابق نم نوكي نأ الا

 .ءانثلا ةغللا لعأ ضعب لاقاليل هلهأ لجرلا ىتأ, نأ الا اومعز بايالا نوكي الو عوجرا
 ا[ 0 لت < ليل منيا ىف الا نوكي التانكلاو ةوده زر كلا ريكا ف

 يهو ةاحص ةقان + اهل هناف جاع فالخب هاج روك ذلا رجزو قودلل الا نوكي ال

 جان ًاضيأ لمجال لاقيف ةيجان ةقان فالحب لمجلا كلذب فصوب الو ةعيرسلا
 نم لياعلا داونلاو حاوص هلك قرعلا لب موق لاقو ةصاخ ليلا قرع حاوصلا
 ةليل كلذكو بركلا يف ةدشلا ىف ةيافلا غلب اذا نانورأ موي و ةصاخ ساعنلا

 ةبطشسرفوةصاخ لبنلل ةنانكلاوةصاخباشنلل ةبعجلاو ريخلا ىف لاقي الو ةنانورأ
 مهيعو لهيعو ةصاخ لبالا نم قادشالا عساولا متلهلاو :؟ داك فحل

 مالغ لاقي و لما نود قونلا الا هب فصوب الو موق لاق ةعيرسلا ةقانلل نافصو

 ليخلا نم ليوطلا بوحرسلاو لجرلا هب فصوب الو نسحلا 'ىلّتملا وهو دوهرف
 هاد دارا تناك اذا 2 لا زوبكو روك ذلا : نوف ةضاخ تانالآ هب هيو



 0 ا

 مضوملا هلا ةهوف ( ةزهملا قو) ىئاسكلا هلق ف لاقي الو ةرمح لاثم ةهوف

 هوف اهدحاو بيطلا هاك لاق ىداولا ةهوف كلذكو هكوأم هنم جرب ىذلا

 ةصاخ ىففالل شيشكلاواهيف نم اهتوصوهو ةيح لك نم حيحفلا (5 ةرهجا ىف فو )

 ةيرغأ ىتال_ قاسزفلا لاق ( فاعل نقم ةةشط تكس اذاراهدلح كارل
 هدو. هوركتملا ىنءالا: كوكي ال قرالاو رشلاو يطا ف رولا

 م صاخ ىنعملا اصاخ عضو اهيف سماخلا لصفلا إل

 ظافلأب مالك برعلل  صئاصخللا باب « لاقق اباب ةغالا هقق ىف سراف نبا هل دقع

 هريغو نسحلاو رشلاو ريما ىف نوكست اهريغ ىلا اهلقن زوجي ال ناعم هب صتخم
 ةلك ىه ملا لهأ لاق ( كناكم موق كلذ نم ) كلذ ريغو رابنلاو ليللا ىفو

 :نكلا الإ هعمل و تفاهتلا عب ؛ادنلا ديبع وأ (لاقو ) ديعولا ىلع تعضو

 ارا هلعف اذا اذك لمني نالف 1 4« كلذ نمو 9 ديعوو ديد ( هل ىلوأو )
 راهلازيش بْن وأتلا لماكتلا يف دربملا « لاقو "اليل دلعف اذا -اذك< لفقي تابو

 يأ ث يداحأ اولعج 4 بابلا نمو إل هيف سيرعتال ليللا ريس داسالاو هيف حبرعتال
 صلاصالا نمو ) )نيلاطا ىلع الإ داود ادد مريغاف لاقي الو .اةيبؤزتم

 ناك اذا هب تبضغ لاقيو اتيم لجرلا 0 5 7 الو ىنتيرص لاقي
 تالخو لما أو ةصاخ ريعبلا بك ار بك ارلاوةصاخءامالاب انزلا ةاعاسملاو اتي ١

 لبالا نم ةلمعيلا ليلا لاق ل اراهن تلمهو اليل ملا تشفن وسرفلانرحو ةقانلا |

 نم هيف اع 'يشلا فصو تعنلاو(لاق) ثانالل الإ لا اهي الو لمعلا نم قتش نسا دونا

 لاقيالو ديدش رق ىأ رزأ تاذ ةليل متاح وبأ (لاقو) ءوسلا يف لاقي الو نسح 1
 رشلل ضعبل مهضعإ ما اذا اوس انو موقلا شأ ديرد نبا (لاق)زيزأ وذ عون

 ناضلا ىف ة قاحلا نوكي الزنعلا تقاحو ةاشلا تز رج 4« كلذ نمو. ؟هريترلال 3 ١

 ( لاح زهرا ل



 ىللغي هنال ليقو ندلا ىف اهماودل ةمادم رخلا تيعس امنا ليق 4« تاقلعملا حرش

 نكسام لكل لاقي لهف لبق ناف آل تبثو نكس مادلاقي هنال نكسنىتح اهيلع
 همحاب ءىثلا صخمي مت اذه لصالا # ليق )+ مادم
 (هصخخ مسا هدارفأ ضعبل درفأ مث اصاخ لمعتساو اماعضو اهف عبارلا لصفلا)
 لاف الصف ةغالا هقف ىف ىلاعثلا هل دقع

 1 صوصخلاو مومعلا يف لصف ٍ

 صاخ ىلبحلل سيلا ماع ىهشتلا صاخ نيجوزلا نيب امف كرفلاو ماع ضغللا

 صاخ سورعلا ءالجلاو ماع ءالتجالا صاخ قربلل ميشلاو ماع ءايشالا ىلا رظنلا

 نيديلاوهجولل ءوضولاو ماع ندبال لسغلا صاخ بوثلا ةراصقلاو ماع ءايشالل لسفلا

 ةيعاولاوماع خارصلا صاخ لخنلا ىلا هب دعصب ينل كملف ماع لبخلا صاخ

 سرفلا يبانذلاو ماع بنذلا صاخ ةارمال ةزدحعلاو ماع زجعلا صاخ تيملا ىلع

 صاخليللاب رمسلاو ماع ثردحلا صاخ سأرال ضافنالاو ماع كيب رحتلا صاخ

 ل ماع تاقوالا ىف مونلا صاخ ليللاب ىرسلاو جالدالاو ماع ريسلاو

 صاخديبعال قابالاو ماع برهلا صاخ ريخلا ىف يخوتلاو ماعبلطلا صاخ راهنلا

 ىصاَخ 7 ةنادسلاو ةماع ةمدخلا صاخ لخنلل صرخللاو ماع تالغلل رزحلا
 ودعا صاخ ماعنلل ىحدالاو ماع ريطلل كولا صاخ ىوشلل راتقلاو ةماع ةحئارلا

 صاخ عضال مخ او ماع رشدلا ىوسال علظلا صاخ بنئدلل نالسعلاو ماع ناويحال

 لاقو بحلاو ىوملا ةقر ةباصلا ديرد نبا لاق 4 يباعثلا هركذي ل اممو لها

 وبأ 4 لاو ) 8 ةمحرلا ةقر ةفأرلا بحلا ةقر قشعلاو قوشلا ةقر ةبابصلا ةيوطقنا

 تناك ثيح رادلا وه عب رلا لوقي يعمصالا تعمم فنصملا بيرغلا ىف ديبع

 لزاملا عجتنملاو عايضلاو دالبلاىف لزنملا راقعلاو ةصاخ عيب رلا ىف لزنملا عب رملاو

 اهدحاو ةصاخ ةقزالاه اوفأ ناويحلكو اكو رشبلل هاوفالا دحاورلا لكلا لط ىف
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 هوم م ممم مم هموم هرم مم م ل م رم م مام ناسا م تاحتم ام ل همم امم م ايام ا مم ا هام تأ تاو ا ا ص ص ص مصمم أ ضم م هس هك هه هه هه سه همس هلا

 نالفونب اولقو سلح هتباد ربل قرافي ال ىذلا سرافلل ليق مث ةعذربلا وحن
 لنق ىتح سبح ىأ اربص نالف لنق اولق مث ( سبملا ربصلاو ) ليما سالحأ .

 رسبتال ليق مث اهتعبض لبق لحفلا ةقانلا رسب و اهناوأ لبق ةلخنلا حقلت نأ رسبلاو
 لاقو) بابلا اذه ىفدي رد نبا هركذ ام اذه ابهجو ريغ نءاهبلطتال ىأ كتحاح
 وحلا أ كيلع نمأب ال ليق ىت> رثك مث برملا سأبلا ( باتكلا هانثأ يف

 ىفمونلا قاب ىأ يركلا تابابص ليق ىتح رثكو ءانالا ىفام ىقاب ةبابصلاو كيلع
 برينلاوادئار ةجاح بلاط لكراص مث لصالا وهو ًالكلا بلاط دئارلاو نيعلا
 ريعبلل ارجز بوح راصف كلذ رثك مثريعبلا بوحلاوةيهادلاك راص مث ةميغلا هلصأ
 لئاحمأ ىهحقالأ رظنتل هيلع اهضرع اذا اروب اهروبأ لحفلا ىلعةقانلا ترب لاقيو

 رثك مث ( سانلا راغص قدردو 8 هتولب يأ كدنعام ترب اولاق يتح كلذ رثك من

 اهمذ ىثاملا 7 اهمال ةظيلغلا ضرالا ةدكلاو اقدرد ءىش لك راكُظ اوم ىقح

 ةيش ةوحلاو ركفلاب هبقو مالكلاب هناسل دك اولق يتح مهمالك ىف دكلا رثكو
 اوعس ىتح مهمالك ىف اذه رثكو ةتكلاو ةمهدلا نيب هو ليما تايش نم

 كيثك أ دقف ديصلا مرا لاقيو يوحأ رعشو يوحأ ليل اولاقف ىوحأ دوسأ لك
 مث رفاحلا ثبانلاو ابثكم بيرق لكراص ىتح مهمالك ىفرثك دقو كنم اند ىأ

 عطقت باضرلاو اهرهظي ىأ ساناا بويع نع ثبني اولق ىتح مهمالك ىف ربك

 اذا تبنلا قس و لحنلا باضرو نزلا باضر اولاق ىتح رثكو ملا ىف قيرلا ١
 اولاق ىتح كلذ رثكو ةلخنلا تقسب هنمو قسب دقف هلوط مت 'ىش لكو متو عفترا 1

 تح رثك مث ةصاخ ئاهبل ةمختلا مشبلا لصأو امرك مهالع اذا هموق ىف نالف قسب

 اولاق ىتح مهمالك ىف كلذ رثكو دتشا ادا رطملا قعبناو ًاضيأس انلا ىف لمعتسا

 ةصاخ لبالا قراس براملا 4 هيلامأ يف ىلاقلا لاقو )ل مالكب انيلع نالف قعبنا
 ىفساحنلا رفمج وبأ لاق إل هريغ وأ ناك اريعب قرس نم لكل لاقيف راعتسي مث ْ



 دمي هامان زو م رع م مم م م مم همم م م م همم م م م م م هم مم م مم ام ل ممم هم م مم م هم مس مم م م مم م هم هم هم مم هس مع مم م مم م مم ل م مس ل م ل ا م م هم هم م م هس ع همس هم سمس

 ىف لمعتسا يتح كلذ رثكف اهنوقوسيف منفلاو لبالا ىلع اوجوزتي نأ لصالا
 ذآ ناك لجرلا نأ كلذّلطأو اهب لخد تدار لجا ىلا ناو ماعلا

 مطوقو) بابلا اذه ىف لمعتسا ىتح كلذ رتكفديدج ءابخ هلهالو هل ىنبي جوزت
 تناك اماف هلك كفارطأك نم ىأ هنقذ نم ذخأو هساريرعش وه اعاو ( هسار رخ

 ريعبلا راص مث جدولا ىف ةأرملا اباصأ ةنيعظلاو كلذ ىف لمعتسا نانو حلا

 را ااا زا مادو يناج هبنذب ريعبلا برض رطحلاو ةنيعظ جدوهلاو ةنيعظ
 ةبوار ةدازملا تراص مث 3 هيلع قتسي ىذلا ريعبلا ةيوارلاو ارطخ نيكر ولا كولا

 ةليالا تمان ام ليق مث ناسنالل مونلاو همتك اذا هرس نفد ليق مث تيملل نفدلاو
 بوثلا دمه داك دال طع اواو ولعل بوثلا مان اولاقو اقرب ءامسلا

 انع ترتس اذا رابخالا انع تيمع اولاق م * ( نيعلا ىف ىمعلا ة اذا

 هلجر بك ارلا كرحي ل ناو بوكرملا ترك م ل برضلا ضكر لاو
 ةيلاملا ةغالا يهو ريغ ال ةبادلا ا موق كلذ مفدوةبادلا ناو لاق

 كلذ قلح دنع حبذب امراص مث همأ نطب نم دلولا ىلع جرح ىذلا رعشلا ةقيقعلاو

 دجلاو كلئاقل ىلا تئمظ اولاق يتح رثك مث ءاملا ةوهشو شطعلا أمظلاو ةقبقع رعشلا
 رفقلاوامرك التما اذا دج ام وبف نالف دج اولاق مث فلعلا نم ةبادلا نطب ءالتما
 مدأ الب ارفق اماعط تلك اولق مث اهب سينأ الو ًابسش تبنت ال ىتلا ضرالا
 وا ءاودجوم ؛ناشنالا هوجو أ امس (روجولاو ) ةلكضئأ مسجلا ةرنق ةأرماءاولاقوإ

 هقلح ىف ءاملا لجرلا ددرب نا ةرغرغلاو هيف يف هنعط ادا حمرلاهرجوا اولق م هريغ

 نانسلاب هرغرغوهحبذ اذا نيكسلاب هرغرغ اولاق ىتح كلذرثكو هجعي الو هغيسب الف
 لحفلاربدهءافص ةرقرقلاو عمدلا اهبف درت اذا هنيع ترغرغتو هقلح يف هنعط اذا

 نفأ اولاق مث ةقانلا نبل ةلق ( نفالاو ) راقرق توصلا نسحلل لبق مث هعافتراو

 ةبادلا ربظ ىلع حرطام ساحلاو نوفأمو نيفأ وبف لقعلا صقان ناك اذا لجرلا



 للتو ١ ىعمصالا لوق اذه حمرلا هرفست ىذلا باحسلا جربزلا ( ياقلا

 نوعلا# دربملل لماكلا يفول ردم رك نإ الاحرب ز هيف لاقي ال ي ديرد

 نبع فوص لك لاف ىعمصالا امأو ةغللا لهأ رك أ لوق اذه نوما ل

 . منح فزخ لك ىعمصالا لقو رضخالا فزملا من
 4 ًاماع لمعتسا مث اصاخ لصالا ىف عضو اهف ثلاثلا لصفلا )ف

 ابي قحلأو اهيلع سبق ءاممالا لوصأ ى لوقا باب ةخالا هقف ىف سراف نبا هل دمع
 ءىشلك نايتا راص 2 ءاملا نامتادرولا الدعأ لوقي ىف يع النك لاق مث اهريغ

 اذك برقي وه لاقيف باط لكل كلذ لاقي راص مث ءاملا بلط برقلاو ادرو
 الجر نأ كلذ لصأو هتوص ىأ هتريقع عفر نولوقيو اذك برقي الو هبلظيب ىأ

 نولوقيو هتريقع عفر هتوص عفر نم لكل دعب لبف حاصو اعفرف هلحر ترقع
 سراف نبا ( لاق ) ريثك اذه لثمو مشلا وهو فوسلا نم هلصأو ةفاسم امهنني

 فتقوم عرفلا نأ نم هانرسف ام ىلع اذكر اص يتحرثك مهوقو فيقوت هلك اذهو
 كلذل ةربجلا يف ( دي رد نبا دقع دقو ) ىهتتا هيلع فقوم لصالا نا امك هيلع

 راصفرتك مث ثيفلا بلط ابلصأ ةعجنلا هيف (لاقو ) تاراعتسالا باب هل مجرت ابا
 ةاشلاوأ اهنبل برشبف ةقانلا لجرلا ىطعي نأ ابلصأ ةحينملاو اعاجتنا بلط لك

 ماطنلا لصالا ناكو هتجتن اذا رهملا تواف لابو ةحينم ةيطع لك تراص مث

 تراصف رثك مثب رحل ىفتاوصالا طالتخا ىغولاو ىلتفم جتتملل ليق ىتح رثكف

 ءامسلاو اثيغ ثيغلاب تبن ام راص مث رطملا ثيغلاو ةيغاولا كلذكو يغو برحلا
 8 انيتأ ىتح ءامسلا أطن انلزام برعلا لوقتو ءاعس رطملا ىمس ىتح رثك مث ةفورعملا

 سرخللاو ىدن بشعلا راص 000 فورملا ىدنلاو ثيغلا قاوم ىأ
 راذعالا كلذكو اسرخ ةدالوان ةوعدلا تراص مث اهسافن دنع ةأرملا هعمطت ام

 ناكو مهاردلا يف اهربم اهيلا قاس ( مهوقو ) اراذعا ناتخال ماعطلا ىمسو ناتخلل



 (؟0؟)

 أ لظ وإق قمشلاةنلع كتلي

 ف صخ مث اماع لصالا يف مضو اموهو صوصخلا ماعلا ىف 4 ىناثلا لصفلا

 ةلصأ جملا نأ ديرد نبا 0 زع هلاثم ) هدارفأ ضعت امتسالا

 نم صيصختلا اذه ناك ناف تببلا دصقب صخ مث هل كدي رجعو 'ىبثلا كدصق
 ايف مالكسلا نال حلصي مل عرشلا نم ناك ناو هيف الاثم نوكي نأ حلص ةغالا

 هناف تبسلا ظل وهو ( نسحلا ةياغ يف الاثم هل تيأر مث ) عرشلا ال ةغالا هتصخ

 دارفأن م درف وهو عوبسالا مايأ رخ اب ةغل لامتسالا ىف صخ مث رهدلا ةغللا يف

 ١ سن ام قتكك أو هليصخب ةيؤخ نك: ثر'# :ةوهجا يف تيأر مث ل رهدا
 ا همنأ هتعج اذا 0 ا ارد حيفم لا ازمه شوتقي وأ "سل

 لالا ق لدصب املاك ارجع 4 محللا منو تسل 1اس اهراكمل

 ةغلثبأ اذا ازق ءاوشلا نخ/ىشمن 0 لطاوتلا اص لاقيف ءىنلا امأف يوقلاوأ

 نأ وعو ًانمن' ضند ءىشلا:ضنو ىلا تنفع ىنعم ىف لمعتسي اهرثك أواةيناع

 ضنام لاقي نأ لمعتسإ ام رك أو نكمم ىأ ضان رمأ اذه مطوقو هضعب كنكمي
 ن* ةمط نالف ىنب ضرأب لاقيو ريثكلا ىلا كلذب اموبالو ريدبلا الا هنم ىل
 يسرا راك كو محلا ضارطرلاو نسل .كلذب تطو ام رثك أو الكفلا

 تبسلاو رعوبأ لاق 4 فنصملا بيرغلا يفو إل ءاملا هيلع ىرجي ىذلا ىضحلا ىف

 اذا « يعمصالا آل ةصاخ ظرقلاب غوبدملا وه يممصالا لاقو غوبدم دلج لك

 رمخالا ىف الا مدغم لاقي ال ىئامكلا نعو مدقم وبف ًاعبشم اغوبصم بوثلا ناك
 قيس لكل ب لهأ ضعب لاق آل نامعو رحبلا فرس طخلا 4 ةرهجلا فو

 فزلا نوكي ال. ةغللا لهأ ضعب لاقو 4 بغزلاكر يغص شير فزلاو آل طخ

 ْ نوكي ال موق لاقو حمرلا وأ مهسلاب هريغو ديصلا ماظننا « كشلاو )ل ماعنلل الا

 - ىلامأ فو ) اتبث اذه بسحأ الو حمر وأ مهس نيئيش نيب عمجي نأ الا كشلا



 ظل ا ا ا ا ا ا

 ظانلالاهذه ( موق لاقو ه ) ناطيل ناطيشو نسب ندح وح ماللاو نيعلا تر ١
 قرملا يف فلتخاو عابتالا ريغ ديك أنلا نأ 4 موق معزو ]ف اعابتاو اديك أت ىمسن

 دك أنلاو حيقش حيبقو نسب نسح وحن وأو هيف ن نسحيملام اهنم عابتالا موق لاقف

 ىنعماهب صتخيىتلا ةملكلا عابتالا 4 موق لاقو إل لب و لح وح واولا هيف نسحب
 عوبتم ىلا ةجاح ريغ نم اهب درفني

 ه7 صاخخاو ماعلا ةفرعم نورشعلاو عساتلا عونلا ]تح

 لوصف ةسمح هيف
 دقو اماع لمعتساو ًاماع عضو ام وهو هموم ىلع يتابلاماعلا 4 لوالا لصفلا )ف
 هريسفت يف ةغللا ةممأ قلطأ ام وهو تايلكلا باب ةغللا هق ىف يبلاعثلا هل دع

 ىهف ةيوتسم ضرأ لك ءامس وهف كلظأف كالع ام لك كلذ نِف لكلا ةظفل

 لاع ءانب لك ةبتك و هف عب رم ءانب لكق ب وم وهف نيئيش نيب زجاح لك ديعص
 لبالا نم هيلع ريتما ام لكة باد وهف ضرالا هجو ىلع بد 'ىش لك ح رص وهف

 وهف ةعصق وأ ردق وأ ةرفش وأ مودق نم راعتسي ام لكر يع وبف ريملاو ليخللاو
 أه ريغو ليثتاو لب الاؤءاتلا نم ةب ؟ نكتة دحوبف طئاحو لع ناتلق لك رطل 1

 وهف ًابونكو بييانأ هقاس تناك تبن لك مامح وهف قوط هلرئاط لك ةليقع يعف
 نسسلةعقب لك حرس وهف هل كوشال رجش لك هاضع وهف كوش هلرجش لك بصق
 داو وهف ليسا اذفنم نوكي ماك "و لابج نيب جرفنم لكة صرع ىهف ءانب هيف

 وأ نهد وأ نعس وأ تيز نم هب مدتؤيبام لك طاطسف ىهف ةعماج ةنيدم لك :

 لك مين ىعف يقف فعن الو ارجش كر ال جر لك ةلاها وهف محش وأ كدو :

 نب لاق ) دجت وهف ضرالا نم عفترا ام لك فاكسا وهف برعلا دنع عناص /

 لاق هنأ ةديبع ىلأ نع تربخأ سابعلا وبأ لاق ( حيصفلا حرش ىف هيولاخ

 ملامو للعو ”يف وهف هنع تلازف سمشلا هيلع تناك ام.ل "عسا يل :



 يأ هل عابتا ارمغم ارضخ همد بهذو هل عابتا هيف ريخال ناك اذا بشخ بشق

 مالكلاب يكلي غلملاو ( ةبذور لاق ) درفيدقو هلعابتا غام غلب قمحأ لاقي و الطاب
 تقرفتاذا رذب رذم رذشهلبأ تبهذ لاقيو عابتاب سيل هنألدف غلملا درفاف غلمالا

 هل عابتا ريحب ريمع ناكمو هل عابتا رذمو رغب رغش هلبا تقرفت اذكو هجو لك يف

 قعل قعد لجرو هل عابتا وهو قذاب قذاح هتمنص ىف نالف ( حاحصلا ىفو )
 رصتخم ىفو ) درفيال هل عابتا ةلبك ةلهش زوجع ( ةرهملا ىفو ) صب رح ىأ عابتا
 سارع ساحل هنا ( حاحصلا ىفو ) ثيبخ ىأ نيرفع نيرفك لجر ( نيعلا
 هل عابتا ضي رأ ضب رع ىو هل عابتا سرضأ سرخأ لجرو ليللاب بالط يأ

 مقالس قالب و عقلس عقاب ناكمو ددشتمر سع ىأ ظل ظك لجرو هدرفي مهضعب و
 وه ليقو درفي ال مقلبل عابتا مقاس وه ليق اهب 'ىش ال ىتلا رافقلا ىضارالا يهو

 ةقانو عيسم عيضمو لاملل عايسم عايضم لجرو علاس علاضو نول ناكملا

 ةرمجم ةلئتم ىأ ةعئاك ةعئاب ةفشو اهسفنب عجرتو ىعرملا ف بهذت عايرم عايسم
 باب ىف ةرغلا ىف ناهدلا نبا لاق ( ةدئاف ) لذر "طن 'ىطح لجرو مدلا نم
 دكوتلا 5 ىف لخاد وهو ناشطن ناشطع وح عابتالا ىمسي مسسق هنم دكوتلا
 0 هدف ىمم نيبم ريغ لولا ادكو ب: هترك, كلذ لغ قيلذلاو رثك الا دنع
 هذه كلذكف عمجأ ريغ متك أ قطني الكف عمجأ عم عصبأو متك اكهسفن

 لعف اك نسب نسح لثم ىف اهفورح ضعب تررك ىنعملا اذهلو اهلبقام عم ظافلالا

 ىلع امني رجل عتك أ اهقرافم هتجح ةدح ىلع امسق اهلج نمو عمجأ عم عتك أ
 عتك أ فالخب اهلبق دك أت ىلا ةرقتفم ريغ اهناو كلت فالخمب ةركنلاو ةفرعملا
 تيأر وحن راوكتلاب دك ألا باب ىف لخدت ظافلالا هذهنأ يدنعىذلاو (لاق)

 7 رثك أ ىف نوئيجي امدحاو فرح اهم ريغ امناو الجر الجر تيأرو اديز اديزب
 | انهو نيعلا متك أو عمجأ ىفررك امنا هنا كلذ ىلع لديو راركتلاب ممالك



 ضب ضير غرو صيق»الو هنع صبحم الو شمرأشمعأو سعاو سعان لجو هسب و
 عئاهو مئاذ عناشو جالعلا ىأ طاملاو طايملا ريكو دن ضب ضغ وهو ا

 اذ قاطو فيعن فيعضو فتو فأو يك ذ ةعمل ةعمصو نابج عال عاهو ملال

 لالضلا بهذو نودلسف لسخو لذر لذنوهو عفت عملا كامات كلاش مانسو

 ميزو اكساب مو مخضلا ليوطل مجلخ مجلعو لئام لئاح ةقانو لالالاو
 نزام نزاخو نمض نمزو نيهو نيبم لجرو ربصلا دقاف نامأ نامع لجرو

 موتكم نب نيدلا جات خيشلا ةركذت يفو ) بعصرعو نزش نزحو نبل نيهو
 زول زوعو 0-0 مدقو ىصب ىصخو بعل بعدو ترق: ترقح لجر ( هطخب

 لالا ترطعأو ديدأل دب ةنكو خا كن شعو ةعلت ةماهو مطنربم طن رخو نبت نبطو

 هيله كاع :قادعلاا لاق ( باعت ىلاها يفو ) عاتملا وهو شام شاخواوهر اوهس
 ادمرس ادعس ادبا كل وهو ظب ظفل هناو اغنش امغد امعرو سباك سباعو هيلس

 تمن نموهو ملق ملمسل هنا:ثيبللا بخلل لاقيو ريسع ىأ وكول نيكلفا ناو

 غام غلب قمحال هناو رعذو ضابقتا يأ صيصأو ضيق ةهقرقم نم هلو تالا

 هناو هريسكي و هقدي ىأ هتفليو *ىش لك ىف تفعي ناك اذا تفام تفعمل هناو
 راي راج راح لاقيو ةءاقا ىأ خوتلالو هباحصأ ىلع رعت هدنعامو لغو لغسل

 هب فصوب دقو ريعبلا ىنعي ربكلا نم ثعبني ال جام كاف كاتن هنا لاقيو عابتا
 قر هبال ف رفا نع ناكءاذا كيش نيم هجر لاقيو لكل

 بضل: نطو دتحق :ديجوو ريح ريثكو ذب ريثكو حيف حيقشا راو :

 رسخو رباد رساخو ىماد رساخو ريق ىأ نيفش حيتوو نش وو لبخب ىأ
 نوعمجأ اءواجو نيل أ هلئم 08 بطرو ديلب ىأ مدل مدقو ريد رسخو عد

 قمأقشأو محض ىأ لحجر لحبسو قيع قيضو قيل قيضو نوءصبأ نوعتكا أ

 لجرو ةنسخ ةفيطا ةرشم ةرشح نذأ ( ىلارافال بدالا ناوبد فو ) ليوط يأ



 كاتكاذ قدحأو ىشلاو يجااب ءاجو هاوشأو هانشأو ةايعأ امو ؛يوش لوق مهضعبو

 يأخيلم خياسو نيزح ىأ ناوتأ ناوسا وهو ةلالتلاو ةلالضلاب ءاجو لات لاضو

 طرضت طفمت زنعلا ةطفاعلاف ةطفانالو ةطفاع هلامو هيلع وعدي لغولث هلامودل رعطال

 هفاث ءىشو قذاب قذاح لجرو تيظب و اهجوز دنع ةأرملا تيظحو عابتا ةطفانلاو

 كرحتبام ىأ ضن الو ضح هب نسح ىأ دبم دبس لجرو ريقح يأ هفا
 يأ مر الو مح الو مر الو مح 9 هلامو هلسع وهو قسل قارقم تش للا

 نيعو رذم رذه هناو نارفا نارشأو رفأ رشا وهو دبل الو دبس هلامو ؛ىث هلام

 نسحلاةيو بابذلا توصزاب زاخو نامدن نامدس لجرو ةءيظعىأ ةردب ةردج

 ( نيلاثملا نم ديفتسادقو ( ىهتا كرادالو كرات 0 هيف هللا كرابالو نسق نسب

 ةرهمجا ىفو دحاو ظفلإ أب مكعبتملا دعب نيلظفلب ىنأب دق عابتالا نأ نبريخالا

 از تك ناك اذا :اظي القمح هدو در ال عابتا بفجو بغج بغش نولوقي أ

 صيب صيحىفو صيب صيحفف نالف عقوو يم.صالا لوقي اذكه اظب درفي الو
 ثيلثب ثوب ثوح نم هب 'ىجو هنم صلختيال امف وأ قيض ىف عقواذا درغي الو
 موبو ريثكلا . قلاب ىأ فونتو تروم نافل ابو" ناك كبح قد ئانماق[ هك-

 عمملا باتك يف ( عرسك انتباه ميكرو رطا دسم ككل اككيو كأ كع

 بطو بال بئاخو بردم برجل هناو بايت بايخ لجر ( سراف نبال عابتالا
 ناتلص سرفو ةنكاس توفل توفخ ةأرماو عجوت» برج براو قذاح أ بل
 ثوب انوح نالق ىب ضرأ اليخ تكرتو فين :تادلأ تاذه قمحأو طْيشن ناتآف

 دش ءىثودلات دلاخ ءىبثو وطخلا عس او جوه جوع س سرفو ةجالو ةجالخ لجرو

 هسح نم لأملاب ءاجو ة ل ع "د نار ل
 سا ال ا كل كرب كي لاب م م م ا م سل ال ادم

 ها مضلاب نآرخالاو حتفلاب نالو الا مرو مخ 0

 ءاجول الو ءاجوح 4 كاوا واح أت جول جيعتو ا علا ع



 نا لج نعل رج بي( ةيلا فديوه نب لق)

 يردأ ال لاقق ندب نع تسلا كري كيحس ل د

 تريغناذا رسبلا حقشنم حيقش حيبقو رازبالاوهو حزقلا نم زق حيلمووهام
 ةحبلا نم ءابلاب حبحب حيحشو ذئنيح نوكيأم حبقأ وهو رفصيلوأ رمحبل هترضخ

 نم ردكم امش نوعي هن أكث يب ثييخو هلمحب خم نونلاب حيو

 غلاسو غيل غيسو هئيدر ىا لاما ىرشن نو عرف ىععو ناوس ناي رخو ناطيل

 0 هثكو نارب نارحو رايراحوقلحلا يفالهس غيسي ىذلا وهو غال

 تلاتف بنرالاو ةربولا تبنسا برعلا لوقتو ريقت ريقحو ةرثكلا هب فصوب

 اردض و ناتي دب زب ولل بنرآلا تلاتف ناتلئعأ كرئاسونان ذاوازجيع كنرالل ةررلا

 هقفوةي رقت ةبرفعو تيررفن تب رفعو رضم رضخو ليثب ليو رقن رقح كرئاسو

 حيقشو جل جتمسو.ر اب ءاحو قئاَذ 2-5 دراف اولاقو دحاو ديخاوو ذاك دقن

 يلم ينغ مطوق وحن درفت َن نكي داق < م درفت ال عابتا فورحلا هذهف حيقأ

 لامالو لاعهلامو بئاه بئاخو بيشق ديدجو ظعاا ىف ةمرهةرقولاو ريقو ريقفو
 يأ فقل فقثو نسملا ضيرالاو ا ضيررغو كراد الو هيف هللا كرابالو

 اومعز حابملا لبلاةلب و لح موق امأَف عب رس ىأ فيفذ بيو فاقتلالا ديح

 اودشن أو كب رق موق لاقو اومعز ككحضأ كايبف كاب و هللا كايح مطوقو

 كلامج ءاطع طعأ مت أ ايت ال

 هغالا اها نكي ل موق امأو ( ةربجا نم رخآ عضوم ىف لاقو )
 ءافش لب ليقو هيولاخ نبا داز ةينأب حابملا لبلا لب ( موق لاقو ) عابتا لب
 ىبش ىبع ( هيف ركذ اهن ) عابتالل ابإب فنصملا بيررغلا يف (ديبعوبأ دقعو ) ١



 00 لب رطب ل هانم متاح يأ لجو يدس هعضت ال برعلا ناف ةيوقثلا

 دك 21 نيب و هنب قرفلاو ( لاق ):هفرعيالا وهو :ىنعم هلأ .هانعم ىردبال هنا هلوق
 نوكينأ هطرسش نم عباتاف ًاضيأو زاجلا لامحا ىفن ةيوقتلا عم ديفي دك ألا نأ

 ىلع عابتالا ( هيلامأ ىفىلاقلا لاقو ) كلذك نوكي ال دك أتلاو عوبتملا ةنز ىلع
 فالاحم هظفل نال دكر هبا توك لوألا ع : يناثلا هيف نوكي برض نيب رض

 عنو خف لجر ملوق لوالا نث لوالا ىنعم ريغ يتاثلاىنعم هيف برضو لوالل

 بيشقلاو بيشق ديدجو ليئضلا ىنعب ليئبلاف ليني ليئضو ليما ينعم امهالكو

 مزال قوصل يأ ناطيل ناطيش ةعاضالا يه ةعاسالاو عيسم عيضمو ديدجلا وه

 ناونا نا ردا قلقا نابظن ناثطن ناثطعو ىصل ىأ يلهردج طال رقما

 لاق ( هيلامأ ىف بلغت لاقو ) نزحلا ةدش نه 'ىجيو بهدب ددرتم نبزح ىأ

 انمالك.هبدتن ءيش اولاقق ناطيل ناطيش ىنعم 'ىشيأ برعلا تلأس ىنارعالا نب

 نسب ىف نونلا نكت نأ زوجي نسب نسح مهوق ىف (هيلامأ ىف ىلاقلا لاقو ) هدشن

 وهو م نم نجلع ةقانو ةبالخللا نم نيلخ ةأرما مهطوق ىف اهوداز امكةدئاز

 مضوفاس هسبأ قي وسلا تسسب ردصم سب وسب نسب يف لصالان أكف ظلفلا

 تفذح مث هبورضم ىأ ريمالا برض مرد طوقك سوسبملا عضوم ىف سبلا

 لماك نسح هانعف نسح لاثم ىلع ىنب و نونلا هيف ديزو افيفخت نينيسلا ىدحا
 لك ١ تيضلا فرح نمتالدب نوتلا نوكت نأ اذهذم نسعأو لاكن نسحلا

 اورثآو لدبلا فورح نمو ةدايزلا فورح نم اههالك نونلاو ءايلا نال ءاي كلذ

 يلع مكلا رخاوأ نوكي نأ هيف مهههذم ذا عابتالا لجال ءايلا ىلع نونلا انه

 سقلاو نسب ىفلمعام هيف لمع نسق نسمح رطوقو عجسلاو يفاوقلا لثمدحاو ظل

 ىهنتا بولطم عوبتم ىأ سوسقم نسح هن اكف هبلطتو هبلطو ءىثلا عبن#



 رب حجم حتا جتان# رهجلق »حاج ا طي وو دج ووكط هس: هو حف هك ضعحجسمب مجال د ور اتم

 د تا يح ا ا قل
 ىف عاملالا هتيمس فيطل فيلأت ىف هتافام هيلع تدزو هفيلأت ترصتخا دقو هركذ
 ةجوازملاو عابتالا باتك اذه روك ذملا هفيلأت ةبطخ ىف سراف نبا لاقو عابتالا

 هجولاو دحاو ىورىللع ناتيلاوتم نادك نكت نأ ) اهدحأ ) نيهجو ىلع اهالكو

 نوكت نأ اهدحأ نيهجو ىلع كلذ دعب نوكي مث نايورلا فلتخي نأ رخآلا
 ةنبب الو ىنعملا ةحضاو ريغ ةيناثلا نوكت نأ ىتاثلاو ىتعم تاذ ةيناثلا ةملكتلا

 ( ثيدحلا بيرغ يف ديبع وبأ لاقو ) ىهتتا اهلبق امل عابتالاك اهنأ الا قاقتشالا

 ةرارحلا نمراح ( ىئاكلا لاق ) راي راحةنا مربشلاىف سو هيلع هللا لص هلوقىف
 مالكلاىف ريثك هلثمو نسب نسحو عئان عئاحو ناشطن ناشطع ملوقك عابتا رايو
 سيلواهل ديكوتلا هجو ىلع ىلوالل ةعبات يهامنا ةيناثلا ةملكلا نال اعابتا يمسامناو

 نيح مالسلا هيلع مذآ ثيدح امأو ( لاق ) عابتا لبق اذهلف ةدرفنم ةيناثاب كتي

 كايب امو لاق كايب و هللا كايح هل لبق مث كحضب ال ةنس ةئام ثكف هنبا لق

 ءاجام ىلع ىدنع وهو عابتا هنا كابب ىف لوقي سانلا ضعب ناذف ككحضأ ليق
 اذهو واولاب نوكي داكي ال عابتالا نأ كلذو عابتاب سيل هنا ثيدحلا ىف هريسفت
 ًاضيأ هنا لاقيف لب و لح براشل ىه م.زمز ىف سابعلا لوق ( كلذ نمو ) واولا
 نب رمتعملا نع يعمصالا نيش وءوازلا ناكل دك ىدنع وعز لا عابتا

 لجرلا ”لبدق ملوقنم ءافش "لب لاقيو لاق ريمح ةغلب حابم وهلب لاق هنأ نابلس
 جاهنم حرش ىف بسلا جاتلالاقو ) ديبع ىأ مالك يعتتا ًارياذا ”لياودبصرش

 قرّلا قحلاو هب ههمشل فدارتملا لشق نم عباتلانأ سائلا ضعب نظ ( ىواضيبلا

 ةدحو دهاإل عباتلاو توات ريغنم ةدحاو ةدئاف ناديفي نيفدارنملا ناف ادهني

 يزارلا نيدلا رخ مامالا هلق اذك هيلع لوالا مدقت ًاديفم هنوك طرش ىلب ًايش
 نع متاح ابأ تلأس ديرد نبا لاق اذهو الصأ ىنعم ديفيال مباتلا ىدمآلا لاقو

 هه همام هاوس برع سا همام اوس

 ديفقب عباتلا نأ قيقحتلاو ( يكبسلا لاق ) وهام يردأ ال لاقف نسي موق ىلا 1
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 خرشلاو(لاق ) ضرالاو ءامسلانيب ءاوملا ىبسلاو دبكلاو حاحسلاو ةك اكسلاو

 ةمورالاو مورالاو مع حنصلاو ءافلاب خنسلاو رجنلاو راجنلاو راجنلاو خلشلاو

 نسالاو صيعلاو ساجنلاو ساجنلاو قرعلاو ْوبْوبلاو 'ىضئضلاو رصنعلاو كنبلاو

 سنقلاو سركلاو تبنملاو بكرملاو رسلاو ثرالاو مذجلاو صالاو شالاو
 بصتنملاوباصنلاو ةموترجلاو رذجلاو رذحلاو رذملاو ركعلاوجنبلاو جنحلاو ثنجلاو
 اهانعماباك ظافلالا هذهنكْضلاو قرقلاو سرالاو سخطلاو دنحلاو دال اودتح لاو

 ةوابرلاو ةياوصلاو ةباصلاو ةمسطالاو ةمطسالا ( هيلامأ ىف بلعث دازو ) لصالا

 هبلق ةداوسو هبلق داوسو هبلق ةبحو هبلق ءادب وس لاقي ( بلع لاك فوز ابرلاو

 هبعرجوهلطعقو هلطقو هروجو هروهف هب رض لاقي ىنعم هبلق ءادوسو هبلق نالجلجو

 هتصرعو هتوةعو هحسحس تازن ( لاقي ) هعرص اذا هعئرب و هافعجو همكرب و

 يف ىللاقلا لاقو ) هاصقو ءامو هتاقرعو هاقرعو هتراقعو هتاّةدو هتحاسو هترذعو

 لاق نيسحلا نب . دمج هللا دبعوبأ ىنثدح لاق ديرد نب ركب وبأ ىتثدح ( هيلامأ

 اهيف متارادأف ةمببل ّط ذاو م ىونغلا را طا تدع لاق. قرا اخد

 21 زلال.( ةربطا هو ) دحااؤن ىاعتلاو ةمننلا'لاةءام: نس اغا تلم
 فزأتلام تلق فزأتلا لاق ياكم لام تلق ىاكملا لق يطنبحلاام ىنارعال

 قمحأ تنأ لاق

 جي عابنالا ةفرعم نورشعلاو نماثلا عونلا ع

 ' ىلعةماكلا ةماكلا عبنت نأ وهو عابتالا برعلل ةغالا هقفىف سراف نبا ( لاق )

 لاقف كلذ نع لئس برعلا ضعب نأ ( ىورو ) اديك أنو اءابشا ايوا

 بابي بارخو بض بخ وهو بغال بغاس موق كلذو انمالك هبدتن "يش وه

 روك ذملا سراف نبا فلأ دقو ىهتتا بابلا اذه ىف برعلا مجعلا تك دقو
 امم رثك أ هتافو مجعملا فورح ىلع ايم هتيأر دقو عونلا اذه ىف القتسم اغيلأت
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 فنرادللاو زارجلاو دضعملاو ثينالاو مايكلاو بضقلاو روثأملاو ةناسمصلاو 00

 ماذحلاو رك ذملاو ماسحلاو بضعلاو ىباسقلاو فرشملاو ةبه كلا ودوراطتلاو 0
 7 بضاقلاو مذهجملاو لضحملاو ذهاذهلاو ذاهذهلاو ذاذهلاو لصنملاو 0 :

 نيتملاو ةقيقعلاو رمغلاو ضيبالاو ليقصلاو دنهلاو ىناودنلاو ةبيرضلاو قبطملا»و '
 ةركركلا '( ييلاقلا ىلامأ يفو ) ريثكر عش ىف ًاضيأ ىكدنهلاو مطقي ال ىذلا وهو ٠١

 موزدحلاو مزيحلاو شوشوجلاو شوجلاو 0 ةكربلاو كربلاو لكلكتلاو ْإ
 هريماذحو هريفاذحبو هعمجأو هعجأب هذخأ لاقيو 4 لاق الر دصلا ميزحلاو

 هربغزب و هربغزب و هتماحي وهتبانب وهتانصب و هنابرب وهنابرب وهزيعارحو هريماذجو

 هلمزأب وهتفيلظب و هتليصاب و هحأزب وهجيأزب وهرابصاب وهتربصب و هريؤزبو هرب وزبو ١١

 نارعالا. نتا نع هاون انريتأ لاقت( نجني .نلامأ ىو يح نحلل ا

 و باصعملاو ةباصعلاو ةعطقملاو بشلاو ذوشملاو ةماهلا ىه ةماهلل لاقي لاق ٠ ا
 ىأةنيم ناجأ معتم ىأ انتم :لجرا لج لاقتذنأ ًاضيأت (وكا د5 ) ةزكلا

 نميقال لوقت برعلا ( تيكسلا نبا لاقو ) ىبارعالا نب اهاكح فرح اذه ةميمعت
 ىفو ) دحاو ىنعم هلككعاضو كلذقو كعدصو كاغصو كأردو كفنجو كليم

 قئارطو قرابشو قزمو لامسأو لعسو قالخاو قلخ بوث لاقي ( بلعت ىلامأ

 بئايخو بابخاو ببخو قرامتثتو قربشمو بابهاو ببهو قشمو ديارطو'

 قعع راطأو 7 ادهأو 2 0 مذارش و طيطاممشو بيلاعذو ليباعرو لئابقو

 طبسأو مدلب و مترو عناد تكسأو قرطأو نالف مرأ لقي ( بلعت ىلامأ فو )

 ت"ةرثو تمرضو تكصب و تكس و ترتب و تمذجو هدب تعطق لاقي مأ ىنعمي
 كلجأو كلَحَأ نم كلذ تلعف لاش ثتكص هيفامبرغأو باعت (لاق) تلك

 يعور يف كالذ عقو لاقي ىنعب كار جو كلاجو كلالجو كلالجاو كلجاو
 كاكسلاو حوالاو فذفنلا ( ىلاقلا ىلامأ ينو ) دحاو ىنعب ىمهوو يدلخو
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 ءاعسأ ىف اباتك هيولاخ نبا فلأف ةصوصخم ءايشأ ءامسأ ىف ابنتك ةمئالا نم قاخ

 ةيحلا ءاعمأ ىف اباتكو دسالا

 4« كلذ نم ةلثمأ رك ذ )ل
 للسالا قيقرت ءاعس ىدذلا :هباتك يف نسوماتلا لحخاصا اهدروأ ًامسا نونامث هل لئلا
 بيرذلاو ةبرضلاو برضلاو لسعلا 4 هذه ىهو آل لسعلا_قيفصتل

 يرالاو 0 ساجلاو تومحتلاو تيمخاو بوذلاو بوشلاو

 مارطلاو مرطلاو مرطلاو ةليسنلاو ليسنلاو مللاو موللاو باوذلاو

 ةفاذعلاو روع دبشلاو دبشلاو راشفتسملاو راشفتسدلاو ميرطلاو

 رالاو ةلئلاوعد ةلتلاو ل نظلاو ه2. ناقلاوتخ ةي ذأ او ةئذأللاو : -قاوفتملاو

 جزملا تحل وح عم هلا ره مقلوب تاوشلاوأ ةوتتملاوب "تؤتسلاو

 لحنلاق يرو لحنلا نجو لحنلا باضرو باضرلاو لحنلاباءاو جزملاو

 ظفاحلاو باوثلاو لحنلا .جاجمبو يولسلاو روشلاو ريبانإلا "ىو
 نيتككلاو) ”قيلغلاو ١ ضاوللاو» 'ةتيئاولاو  ءايشلاو: (لخضلاو + نامآلاو
 كول لاير فاليغ وكر قطاوا كييك لاون «ةةلالوانلا وةك ةقا[وانيلا»  ”ليقإلاو

 جضلاو ىوخلاو م ”ايبصلاو تتعاون رالاو كورا ولا

 7 باحلاو باجملاو و تومصلاو قاحرلاو قيحرلاو يدسلاو

 دقف كلذ عمو ءافنتسالا نعم زش ادخأ قوتسا ام (تاق»), (")ةيناهنضالاو :لحنلاو

 . لاقو ( هتكرت ىدخرصلا ملك ذاو ) هيلامأ يف ىلاقلا دشنأ ظافلالا ضعب هتاف
 الر 2 يذاع رضلا ةيدرد نبا كاقواسمانملا وأ: هلقن انك“ لئتلا#ئدخ معلا

 نبا - رك 3 15( كقيسلا ءامسأ نمو: ) ٌثدياعسلا"لسعلا قماسأ نم جاجلا ىلامأ
 رقفملاو ةحبفصلاو بيضقلاو ليلختاو ءادرلاو مراصلا بل ةيدبردلا حرش ىف هيولاخ

 دعس مسرع م هع همم سمع م معمم م مممسمم

 ا تيا نع ةدايز هيف 00(

 ديل



 نيتينلا يدحا مضت ناب راك الان وك نيعضار وانك نأ ( اهعْنِجأ ل ناجع

 اهادحا رعشنت نأ ريغ نم دحاولا ىمسمالرخآلا مسالا ىرخالاو نيمسالا دحأ
 رخالا عضوب اهدحأ عضو سدلي وأ ناعضاولا تح وناعضولا رهتشي 3 ىرخالاب

 دجاو عضاو نم نوكي نأ ( ئناثلاو ) ةيحالطصا تاغللا نوك ىلع ىنبم اذهو
 ا( راخألا ىلا قوطلا يأ لئاسولا تكن نإ اوم (تا كاد ) لكحل

 لوم ناك قو هب نطتلا هيلع ع وادناخمللا دحلان ا ا
 تافدارتماالواو ءارلا فرحب قطن هنأدنع ظاحي مف غلف لاسلا نمزلا يف ءاكذالا
 ةحاصفلا قرط كولس ىف عسوتلا ( اهنمو ) كلذ ىلع ردق امل هدصق ىلع هنيعن

 عم هلامعتساب ىنأتي دق دحاواا ظفللا نال كلذو رثثلاو مظنلا ىف ةغالبلا بيلاسأو

 الو عيدبلا فانصأ :نم كلذ ريغو ميصرتلاو سينجتلاوةيفاقلاو مج بلا را ل

 نأ ىلا سانلا ضعب بهذ (ةيناثلا ) ظفللا كلذ عم هفدارم لامتساب كلذ ينأتي

 هحابنم ىف ىواضيبلا مزج هبو نيايتلا وه لصالاو لصالا فالخ ىلع فدارتلا

 احرش نوكيف رخالا نم ىلجأ نيفدارتملا دحأ نوكي دق مامالا لاق ( ةثلاثلا )
 تك ايلا نر ا نود موق ىلا ةبسناا 0 دقو ىنلما رخآلا

 هنم ىلجأ ظفلب ىلا ظفللا ليدبت اهنال كلذك ابكت اديدحتلا نأ نيملكتم ا
 هقيلمت ىف ايكلا لاق ( ةعبارلا ) تاككرملا نود طئاسبلا ىف حصب كلذ لعلو لاق

 ةلفدارتب طايل تقرا تم طاق ىلا مسقنت دحاو ىنعم يتلا ظافلالا لوصالا يف ٠

 اماغرضو اثيلو ادسأ عبسلاو ةوبقو ءابهصو اراقع رخل ىمسن يك ةدراوحلا |
 لاقي اك .دحلاو .ىنعم اعجب هب راقتم ناعمل كفل ماقم ظفل ماقي ىتلا ىه ةفدارتملاو

 بن رغ ميسقت اذهو ىهتنا عدصلا بعشو قتفلا قثرو كعششلا لو دسافلا حلصأ

 تحاص يذابا زءريفلا نيدلا دجم ةمالعلا فدارتملا ىف فلا نمم ( ةسماخعا )

 ةرقأو فولأ ىلا نامسا هل ايف فولسملا ضورلا ءامم اياتك هيف فلأ سوماقلا

 ( ل  رهزملا_11)
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 نقلا اكس ىف دحاولا ىعتلل نينلتخملا نتعتالاب .رعاشلا قاءاعاو اولق داو
 وه يأنلاف اولاق « دعبلاو يأللا اهوذد ند ىأ لطنملو © هلوقك ةقلاكو انك ا

 دعق مث ماق لوقن انأ يرت الأ سلج ىف سيل ينعم دعق ىف نا ( لوقت نحو )دعبلا
 متدعقج راوكا نع سانا لوقتو ضيحلا نع ةالا كد دعقملا و ميما دخل

 ىه ةلا> نع سول لاو مايق نع دومقلا نوكيف سلجل ًاحطضم ناك لوقت
 ىرجين اذه ىلعو هنود وه امع عافترا سواجلاو عفترملا سلجلا نال سولجلا نود

 اناف *ىثلاب 'ىثلا نع ربعي نا زاج امل اقلتخخا ول نيينعملا نا محلوق امأو هلك ب اللا

 فنراتئاتخم  نيتظمللا نا لوقت انسلو ةلك اشملا قيرط نم هنعربع امتنا لوقت

 10 قرا و للا لل اي هن ضاوت زكى تنا قوم اأو واق كف

 يح عماوجلا عمج حرش يف ةعامج نبنبدلا زع ةمالعلا ( لاقو) سراف نبا مالك

 سلجمب تنك لاق يسرافلا ىلع ىبأ نع هدنسب ىنرعلا نب ركب وبأ يضاقلا خيشلا
 نبا لاقق هيولاخ نبا مهيفو ةفللا لهأ نم ةعامج ةدصخل زو ل هنود 2

 ًادحاو ًامسا الا هلظنحأ ام لاقو لعوبأ مسبق اعنا نيس فيسلل انضبأ زل

 هذه ىلع وبأ لاقف اذكو اذكو مراصلاو دنهملا نبأف هيولاخ ن ل8 تقلا

 ( نيدلا زرع خيشلا لو ) ةفصلاو مسالا نيب قرفي ال خيشلا نأكو تانص
 . رظني عني نمو تاذلا ىلع اهلالد داحا ىلا رظنتةفدارتم اهلعج نم نأ لصاخلاو

 تائصلا ىف ةنياتملاو تاذلا ىف ةفدارتملا هبشت ىهف ىنعمدي زع اهضعبن صاصتخا ىلا

 ( لاق )هتفاكتنملاهامسو رخآ امسق اذه نوكي نأ يغني و نيرخأتملا ضعب( لاق)

 كناف عونلا اذه نم سوهلآ ىلعو هيلع هللا ىبص هلوسر ءاسأو 0 هللا ءاعسأو

 لاق ) تافصلا هذه, فوصوملا يلع ةلاد اهقلطت ريدق محر رونغ هللا نا تلق اذا

 قالتل فامأف ةذحلأو ةثل ىف هفتم ىلع عنم نم مالك لمحي نأ يغبلي و ( ىنارتصال

 ةفدارنملا ظانلالا عوقوا لوصالا لهأ لاق ىلوالا ( دئاوف ) لقاع هركني الف
ُ 
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 جاتلا لقو ١) ىعتتا ةجح نع الضف ةببش امل دبشب ال نييقاقتشالا تانسعنو
 ةغللا ىف فدارتملا راكنا ىلا سانلا ضعب بهذ 4 جاهلا حرش ىف ىكبسلا ٠

 تافصلابن ابنت ىتلا تانيابتملا نم وهف تافدارنملا نم نظي ام لكنأ معزو ةيبرعلا

 سنوي هنأ رابتعاب وأ نايسنلا رابتعاب هل عرضوم لوالاناف رشبلاو ناسنالا يف اك ظ

 قتعلا رابتعاب لوالا ناف راقعلاو سيردنخلا اذكو ةرشبلا ىداب هنا رابتعاب ىتاثلاو
 لاقملا اذه لثم تافدارنملا رثك ال فلكتو اهتدشل ندلا رقع رابتعاب يناثلاو

 يف سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ بهذملا اذه راتخا دقو ( جاتلا لاق ) بيجعلا

 ىلأ هخيش نع هلقنو اهمالكو برعلا نئسو ةيب رعلاو ةغللا هقفىف هفلأ "يذلا هباتك ٠
 هاي اينمياكن :حالضلا نإ ةنم بتكربناتكلا اذهو ( لات )هيلع س١

 اذه نم ةخسن تيأر دق ( تلق ) يهتنا حالصلا نبا طخ نم كلذ انأ تقلعو ٠

 باتكلا اذه قهيف ام بلاغ تلقت دقودطخ اًبيلعو فنصملا ٌلعةورقم باتكلا
 دنملاو فيسلا وح ةفلتخلا ءاعسالاب دحاولا ءىشلا ىميس ةلئسملا هذه ىف هترايعو

 باقلالا نم هدعب امو فيسلا وهو دحاو مسالا نأ اذه يف هلوقن ىذلاو ماسحلاو
 كلذ يف فلاخ دقو ىرخالا تعم ريغ اهانعف اهنم ةفض لك نأ انبهذمو تاهص

 فيسانلوق كلذو دحاو ىنعم ىلا مجرت اهناف اهظافلأ تفلتخان او اهنأ اومعزف موق

 ىنعم ريغ هانعمو الا ةفص الو تما اهنم سيل ( نورخ" لاقو ) ماسحو بضعو

 مانو دقرو سلجو دعقو قلطناو بهذو يضم وحن لاعفالا كلذكو اولاق رخالا

 لوقن اذهبو هاوس اهف لوقلا كلذكو سلج ىف سيل ىنعم دعق ىنف اولق عجهو
 ةلاقملا باحصأ ( جتجاو ) بلع ىبحب نب نجا ناكل ىنأ انخيش بهذم وهو

 ءء شن نع ربع: نكمأ انىرخالا ىنعم ريغينعم ةظنل لكل ناكول هناب ىلوالا

 كشلاريغ بيرلا ناكو لف هيف كش ال هيف بيرال ىف لوقت انأكلذو ةرابع ريغ
 ىنعملانأ لع اذه نع اذهم ربع امل أطخكشلابسي رلا ىنعم نع ةرابعلا تناكل



 - ىئاسكلا لاق لاق ءارفلا نع ةماس نع سابعلا وبأ انربخأ بسحب بسح شيرق
 بسحب بسح نولوقي برعلا نم موق نع لبقتسملا يف نيسلا رسكب بسحي اوذخأ
 ..اوملكتف مهنم اهوعمس مريفل ةفل بسحيو مهسفنأ ىف مهنفل نم بسح ناكف
 هرك ذ يذلا اذه ىوق ( ءارقلا لاقو ) لعفي لعف ىلع ءانبلا لصأ عقب لو اهب

 (ركب وبأ لاق ) لضفي لضف لوقي برعلا ضعب تعمس ىنا يدنع ىئادكلا
 نم لضفي لصأ ناو لعفل البقتسم نوكي ال لعفي نأ ىلا ءارغلا ىأ بهذي ٠
 نبذل( ءارفلا لاقو ) مهنعلبقتسملا مضءالوه ذخأف لضم لعق نولوع مر د
 تامأ تم نولوقي نيذلا ةغل نم ىضاملا اوذخأ مودأ تمدو تومأ تم نولوقي

 ١ فيرظ لوق اذهف (ركب وبأ لاق ) لعفي هلبقتسم نوكي ال لعف نال مادأ تمدو
0 

 ع 0 ةفرعم نورشعلاو عباسلا عونلا
 لاق دحاو رابتعاب دحاو «<ىش ىلع ةلادلا ةدرفملا ظافلالا وه نيدلا رخ مامالا لاق
 .نرعء رابتعالا ةدسحوب و نيفدارتم اسيلف دحلاو مسالا نع دارفالاب انزرتحاو

 نب رابتعاب نكل دححاو  ئىش يلع الد امهماف مراصلاو فيلا نسال

 الا لآ دكرتا نب هني قرفلاو. ةفصلا لع نخالاو _تادنلا لعرامدحأ

 يناشاا ديفي دكت فو رشنلاو ناسنالاك رخآلا هدافأأح ديغي نيفدارملا

 00 1 را ةجو عباتلا تاا عباتلا نيبو هيب قرفلاو لوالا ةيوقت
 0 نظبام لك نأ عزو ه 10 ل ف 0

 ْ ةفصلا مسا رخآلاو تالا نا اهيحلا نآل اما تانراجملا نم مئات
 أ عوقولا يف وأ هيف كنش الو زاوملا يف اما مهعم مالكلاو ( لاق ) ةفصلا ةفصوأ

 - حمقلاوربلاو ةطنحلاك ةدحاو ةغا نم وأ ةرورضلاب واسم. انني وهر نيتغل نم اما
 0 ا ا ا ا ا ااا 7

 )١( هأ فلؤملا مالك نم تسيل امنا رهاظلاو ةدحاو ة>سن يف ةدايز 00 اق 8 دحو .
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 بنمو هملعن ام للعلا نم اهنم تصخ ام برعلا تصخ ةلعل اهلك ءاعسالا ( لاقو) |
 تيعس ةرضبلاو اهيلا سانلا بذل ةكم تيس ةكم نأ ىلا ٍَبهذَو هلهجم ام |

 اهب سانلا ماحدزال ةزكشل تي يتابع

 ًاناسنا ىعس ناتو اند هند 11306 لمرلا فّوكت مطوق نم ْ
 مهم ضأ موق نم زييعاو للا نع مبا اهنال ةئيهم تنعم 'ةميينلاو ةئاسنلا |

 ا اأو احر لجرلا ىمت ةلع ىال لئاق (لاق ناف ) هباب فرعب ال ناك اذا | 7

 رف اهضعب وأ اهانليجو برعلا اهنيلع لما ( انلق ) ادع ددعدو لصوملا لصوملاو ا

 انيلع جارختسالا ةب وعصو ةلعلا ضومغ نم انقل ا هلا ةكح برعلا نع لزن
 مهعاسلا ىلع اولديل دحاولا ىنعملا ىلع نينظفللا برعلا تعقوأ اما ( برطق لاقو )

 نأو مدنع عساو مالكلا نأ ىلع اولديل رعشلا ءازجا ىف اوفحاز اكمهمالك ىف
 اذا ( نورخا لاقو ) بانطالاو ةلاطالاو باطخلا دنع مهلع قيضت ال هبهاذم ٠

 عاسنالا ةهج ىلع لخادت مث دحاو ىنعمل لصالاف نيداضتم نيينعم ىلع فرحلا عقو 8

 راهلا نم مرصني يللا نال ميرص راهنالو برص ليلل لاقي ميرصلا كلذ نث
 خراصلا كلذكومطقلا وهو دحاوباب نم نيينعملا لصاف ليللا نممرصني راهتلاو
 ثيغتسملاو ةثاغالاب خرصي ثيفملا نال كلذب ايم ثيغتسملا خراصلاو ثيغملا '
 ءوضلا ةفدسلاو ةماظلا ةفدسلا كلذكو دحاو باب نم امهلصأف ةئاغتسالاب خرصي '

 ليالا ةماظ هءوض رتس لبقأ اذا راهنلا ناكف رتسلا ةفدسلا لصأ نال كلذب ايس ١
 فرحلا مقو اذا ( نورخآ لاقو ) راهنلا ءوض هتملظ ترتس لبقأ اذا لدللا ناكو

 نكلو امهنيب ةاواسمب امهيلع هعقوأ ىلر علا نوكي نأ لاحمف نيداضتم نيينغم ىلع ١
 ضعب ةغل مهضعب عمس مث هريغ ىلل رخآلا ىنمملاو برعلا نم يل نيينمملا دحأ ا

 نم يح ةغليف ضيبالا نوملاف اولق ءالوه نع ءالئوهو ءالئوه نع ءالؤه ذخاف '
 تلاقاكرخاالا نم نيقيرفلا دحأ ذخأ مث رخآ يح ةغا ىفدوسالا نوجاو برعلا '
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 يبس :ىييصي تيمر اذأف . ىحأ ممأ اونق مم يموت
 ىمظع نئهوال توطسنئلو اللج نوفعال توفع نئلف

 رخفيال ناسنالا نال امظع ًاوفع نوفعال تونع نئلفدارأ هنأ ىلعمالكلا لدف
 نيعماسلا عيمج نع الئاز نيذهىف سبللا ناكاماف ريسي ريقح بنذ نع هحفصب

 ىملاعت لاقو نيظفللا ىنلتخم نيمالك يف نيفلتخم نيينعم ىلع ةملكسلا عوقو ركب مل
 | 1 مو يعد لف كاد نونقش نيلاذارا مير اوقالم مهما نونظي نيللا
 نونلا اذو) سنوي نع ايك اح ىلاعت لاقو هئاقل ىف كشلاب اموق حدمي ىلاعت هللا نأ
 لسم لوقي الو هيفعمطو كلذ اجر دارأ (هيلعردقن نل نأ نظفابضاغم بهذ ذا

 يتلا فورحلا ىرجب دادضالا فورح يرحمو هيلع ردقبال هللا نأ سنوب نبت

 مدقتي اعالا اهنم دوصقألا ىنعملا فرعي الفةداضتم نكن ناوةفلتخلا يناجملا ىلع مه عشت

 0 ناضلا نم دحاولل لمح تارك ل حضول امم هدعب 0 فرحلا

 ١ نيينعم ىلع عقي قسغ كاذكو انفصو اء الا ناسا دعا فرعي ال لجر مسا

 نم قسغيام وهو قاسغلا نم لاس رخالاو ليللا قسغ نم ظأ امهدحا نيفاتح
 مالكلا نم برعلا اهبحصت اهةواصحا لوطي ةريثك ظانلأ ىف رانلا لهأ ديدص
 في رظلا ليلقلا وه ظافلالا نم برضلا اذهو اهنم صوصخلا ىنعملا ىلع لديام

 | نأ ( امحدحأ ) نيرخا نيبرض: لع ىأب ها برعلا مالك يف

 ةقانلاو لماو ةأرملاو لجرلا كلوقك نيفلتحلا نيينعملا ىلع نا ةاتحلا ناظفللا عقب

 برضلاو ) طاحيال ىذلا ريثكلاوهاذهو تكسو مكنو بمقدم اورو

 " ريعلاو ةطاملاو ربلا كلوقك دحاولا ىنعملا ىلع 0 اظفللا عقب 1 ( 2

 ْ نبا نع ( سانعلا وبأ لاق ) ىضمو بهذو دعقو ساجو ديسلاو ينال راماو

 ىنعم امهنم دحاو لك ىف دحاو ىنعم ىلع برعلا امهنعقوأ نيفرح لك ىلارعالا

  هلهج برعلا ل انيلع ضم اهرو هب انربخاف هانفرع اعر هبحاص ىف سيل



 سمسم ل تاسع ناس ع ل نان ل عن نام ع ع ماع اس ل ص ا صام نان اص سمس صخ7٠سلا ممل ل نسل مال لاس اعل ل نع هانا ال ان اسال اص صصص سس صسسس٠صل

 مير صلاو ليلا نع مرصنا هنال كلذب ىعب حبصلا مي اال

 . هتمليلقلا ىلع عقت ءاملاةفطنلا لاقو 2-2 اندنع وه سيل راهنلا نع مرصنا هنال ليللا

 برطق مهنم ةغللا ةْئَأن م ةعامج دادخالا ف فلأ ( ةدئاف ) دضب سيلو ريثكلاو
 قاغضلاو ناهدلا ناو يرابنالا نب تاكربلاوبأو ىرابنالانن ركب ونأو ىزوتلاو |

 اهمقوتىتلا فورا 5 ذ تاتك اذه ( هباتك لوأ ىف ىرابنالا نت ركبتوتأ لاق )
 نظياو نيملتخم نيينغم نع ايق"وم اهسفرملا نوكيف ةداضتملا قامملا "لع ترش ١

 ةلقو مهتكح ناصقنل مهنم ناك كلذ نأ برعلاب ءاردزالاو غيزلاو عدبلا لهأ .
 كلذ نع نولئسيف مهتابطاخم لاصتا دنع مهتارواحم ىف سابتلالا ةرثكو مهنغالب ١

 اذاف هلي وأت حضومو هيلع لادو هتحن يذلا ىنملا 00 مسالا نأب نوت

 تطال ذارأ- امهنأ قطاخلا فرد م نافاتخم ناينعم ةدحاولا ةظفللا روتعا

 اوئسو هونظ ىذلا اذه نع اوناجأف ىمسملا اذه ىلع مس الا قيلعت ىنعم كلذب لطب و

 هلو أطل اضن هضعل ححصب ١ برعلام 5ك 2 ةب وجالا نم بورضب هنع :

 زاجل هفورح عيمج 0 هئافيتساب الا هنم باطما وعم فري الو رشا 1
 لدي ام اهدعب ىنأيو امبمدقتت اهنال نيداضتملا نيبنعملا ىلع ةدحاولا ةظفللا عوقو '

 رابخالاو رلكتاا لاح ىف اهب دارب الف رخآلا نود نيينعملا دحأ ةيصوصخ ىلع
 ظ : رعاشلا لوق كلذ نف دحاو ىنعم الا

 ةزمالا هناسو نعت وعلاو تعز

 ريسي توملا الخ ام ءىث لك ا نأ ل ند رخأتو لاح لبق مدقت ام لد
 رخالا لاقو و ميظع هانعم انه للجلا نأ زيسمتو لقعوذ مهوتيالو

 لجلال لعالا دل :تاذكم نه لمالاكب عمطي اللوخاي لوخ اب ٠

 للخ هذه يق "تاولاو "تملا" قرشا متل نال
 رخالا لاقو ريسب هانعم اللج نأ ىلع مالكتلا نم يقام لقا ظ

 وجل يتراوح يخح

 نام داود دم اغاوبلا جيغا

0 

 الا نورتوا ل [مربلاو »ب



 لآ كا دكلاو دجاتع دشوماو ابعرع ةلاخلا تكلا دع كذكاو كربلا دش

 ةوقلا رز الاو دض ةقفاوملاو ةقلاخلا ةذواخلاو دض اهل نبل ال ىتلاو لبالا نم نيبللا

 0 او كيور ]الا تاناتو نص ايسظخو اهاوزأ ]بالا انو دنع ةقينشلاو

 لا لا فرعا والع هند الو دتشلدتازادو دع هحفو هقلغأ بالا اكو لط

 ديعبلاو بيرقلا بقاسلاو دض هاقتناو هطلخ هبشخي هبشخو دض نيبنملا خفتتملاو

 نم وأ اهنسح نم بجعتي ىتلا ءابجعلاو دض نزملاو حرملا برطلاو دض
 بيرغتلاو دضحيبقلا نع ءردلاو مالكلا حيبقو شحفلا بارعالاو دخض اهحبق

 دضهقرف يشلاو هعمج ةمربلا نم ملا بضرقو دض دوس نينب و ضيب نيني يناينا

 دض هنم ةبنجتملاو اهجوز نم ةب رقتملا بوالاو دض عاحشو نابج دلوب ءاج بجاو
 هنمو لقنو ةقشع عافترالا ءونلا حيصقلا حرش ىف هيوتسرد نبا لاق ( ةدئاف )

 هناو ًاضيأ طوقسلا ءونلا نأ نيب وغلل نم موق معزو علط اذا ءان دق بكوكلل لبق
 ىهتادادخالا لاطن | ىف انباتك ىف كلذ ىفمبياع ةححلا انحضوأ دقو دادضالا نم

 كلذ فهلنأو دادخالا زاك ىلابهذ نمغن هب وتسرد نا 2 اذه نم اثدفتساف

 1و عضال بفكلاو نارسشالا تعشلا ركب ىف( بذاك
 ظفللا لاعتسانوكي نأ دادضالا طرش نأ اذهب دافأف موقل ةغل ىه امناو دادخالا
 51 وبا انراخا ضيقرتلا باتك ى (ىذزالا"لاقو) ةدخاز:ةنل'“ ىف يسم ف

 رئاسنم وأ بالك ىنب نملجر جرخ لاق همع نع نمحرلا دبع انثدح ديرد نبا
 كلملا هآر اماف هيلع كاملاو حطس يللا علطاف ندج يذ ىلا ةعصعص نب ماع ىنب

 حطسلا نم بو مث عيطم عماس ىنَأ كمل رميا لاقف لعق عأ حن هل لاق 2

 ' كلا لاق رمظلا زارت مالك ىف بولا نا نعللا تيب هل اولاقق هنأش ام كلملا لاقق

 د ةبرريجحاب ركتلف رافظب 9 نأ دارأ نم ىأ رمح رفظ نم يوك اك تسيل
 م
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 ناكملا ةيبزلاو ملاظلاو هتمالظ كنت ىذا لظنملاو بصتنملاو ىلا الار سس اس م كن هاجم 30

 غرافلاو ءولملا روجسملاو لدغو راخ طمقو رثكإو مبرد انعو دسالا ةرخو عار

 ىفوإل بلاطملاو بلاطملا يرغلاو ديصلاو دئاصلا صينقلاو تفخوتلمأ توجرو ٠

 نود ينعب نوكتو قوف نوكت قوف كلذ نم ةبيتق نبال 4« بتاكلا بدأ
 نم 4 ىلارعالا نبا رداون ىفو إل اهنود ان يأ اهقوف اف ةضوعب ىلاعت هلوق هنمو |

 ترجو كتزج لاقيو ىثنالاو رك ذلا جوزااو قلخلاو ديدملا بيشقلا كلذ

 يرشلا ىدلدنالل 4 دودمملاو روصقملا باتك ىفو آل كب تررمو كتر سمو كلب
 « سراف نبال لمجملا ىفو )ل ةارش عمج دادضالا نم هرايخ ًاضاو.لاملا لاذإ
 نبا يح 4 هيفو آل دادخالا نم اهناو نامسلا ص لاقيورعضلا لبالا قيناحلا

 لبا قوقعلا 4هيفو ( دادضالا نو اكف اوربادت اذا موقلا رهاظت ديرد ٠١
 يفو آل دادخالا نم هنأ ىلا بهذو م لئاملا قوقعلا نا لوقي مهضعب ناكر

 . كلذ لاقي دادضالا نم نيته لبح لاقي يدزالل ةفالا يف 4 ةبك اثملا باكا
 ا عنقاو 0 عفر عنف ةييطوتلا نبال ؛ لامفالا ينو ١8 فيعضلاو ىوقلل '

 نم هيف تككشش ًاضيأو هتنقيت 07 ىتبلا,تديظو دادضالا نم هضار نم 11

 قلطنا تمكأ أ ) سوماقلا يفو ) دادضالا نم مادو علقأ رطملاذجشأو دادضالا 1
 حبسلاو دضاليلق هاطعأ ةثمق هل ثعقو ال زجأ ةيطعلا هل ثعقو دضدعقو اعربسم
 ليسيرالام ضرالا نم حشحشلاودضضرالا يف راشننالاو بلقتلاو نوكسلاو مونلا

 حسملاودضهقرفوهعمج ءىثلا شكو دض رطم ىندأن م ليسي ىذلاوريثكرطم نمالا ١
 احسن حسودض لخبلاوءاخبسلا ةداجنلاودض انوعلم وأ اكرابم *ىثلا هللا قلي نأ ظ

 دفأودضدسالاكراسو شهد دسأو دض .التما ىتحوأ يرلا نودبرش احوسو ١"

 الو خفنت ةيح دب رعلاو دضاٍدينم امالغ وأ دوسأ امالغ تلودوسأو دضاطنأو عرب |
 دض ماق دعقو دضلقو اهءوام رثك ةيكرلا تدمغو دضةثيبخ ءارمح ةيحو يذؤت ٠

0 #2 
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 فةقفم

 !ذاىلوو لبقأ اذا ىلوودادضالا نم طقس ءانو لقث يف ضمن ءانو دادضالا نم

 ىرك ًاودازىرك أو دادضالا نملصولا نيبلاو مطقلا نيبلاو دادضالا نم ريدأ
 نأ ىلع زعلاقي ودادضالا نم مركملا دبعملاو للذملا دبعملاودادضالا نم صقن

 هسنانو رجشلا بطر. دمضلاو دادضالا نم فعض يأ زعو دتشا يأ :اذك لعق
 ١ لاو مااا نم راغصلا لبنلاو رابكلا لبنلاو اهمحلاطو منغلا ةحلاص دمضلاو

 انآ ىلا حيرلافشلاو دادضالا نم وهو ثيغملا خيرصلاو خرصتسملا توص

 تبثهيف مهسلا لصنو اهنم طقسةيحللا نم باضحلا لصنو دادضالا نمناصقتلا

 انا ل نر ضرغ اذكو اه ولم ةب رقلا ضرغو دادضالا نم جرخيإف

 اذا مهتعْزفأو اعز ة مهب تلزنا موقلا تعزفاو دادضالا نم :لللا نع ناصقللا

 ديدشلاو نييلل قوسلا زوْلا ( سوماقلا ىنو ) دادضالا نما كيلا اولزن

 دادضالا نم ا دا واااو سانلا نبل حالصالا سرلا خدبصلا ىو ف دض

 ةرعا اذا لبحلا عي رفأ جوقتو ريدأ سعسعو همالظب لبقأ اذا ليللا سعسعو

 طا تاالاو دافطصالا ني وهو عقلاو ,ةركلا نين هتشنأ اذا: هتش ماو هاك
 طالب راغلاو قانا رباتلاو دادحالا نم فارما اسيأ طارشالاو لاح

 يتمهم ىأ ىتونق نالفو هرثوأ نمم ينريخ ىأ ىتونق نالفو دادضالا نم وهو
 اا ايت رم نأ نكي لح لج دأحلا لكيلاو د اومألا دل
 دير ا نيجامو ةيذك اه.ىأ للك امر لمع لاقي نبج ينعي للكن وكي دقو

 لاقيو لصان قوما هأمر موق هنو لصنلا نم جرخ اذا مهسلا لصنو دادخالا

 اا و دادجألا ننوه جرخي ملف ء ىثلا ىف هلصن تبث اذامهسلا لصن اه

 لاقو) دادضالا نم وهو لصنلاهيلاع تكر اذا كلذكو هلصن تع زن اليصنت مهسلا

 درت نام دلعسم هاج داهمالا نم ةهواشتو مالكلا زاجم باتكوف ا( نلن

 فعضلاو ةوقلا ةنملاو ميلسلاكلوافتلا سنج ىلع زوفلا نم ةزافمو تام اذا لجرلا



 - سال 7

 هةنعبدو لبقت هال اذاةتعةوأوةدنع 6 نوكيا هتعفد اذا ايا هتعدوأو ا

 رانو ةماظلا ةديدش ةيضاغ ةليل ( ”ىومالا لاقو) ىنعىبغو مالكلا تيبغو اهلبقف
 لاقو ) نوفلختملا فولخلاو بيغ فولخ ىلا ( دحاو ريغ لاقو ) ةميظع ةيضاغ

 لجرلا تيكشأ (رمحالا لاقو ) ضرالاب “ىطاللا لثثملاو مئاقلا لثاملا ( و رمع وبأ
 ءاوسو بحي ام ىلا هتياكش نم هل تعجراذا هتيكشأو هيف ىنوكشي امهبلا تيتأ
 هتاذبأهتلطأو تلظ ام'ةتلعأ لحنا !كدلطلو ةلكنوو هلق” ةداونبو هويغ# ىلا

 ةمادنلا اورسأو ىلاعت هلوق رسفهب و هتتاعأو هتيفخأ ءىنشلا تررسأو باطي نأ يل

 هللا ركل رحب م ىذا فشلا كشط اكو بغا عا ننال "اور

 ذيذانخلاو رابطالا ءارقالاو ضيحلا ءارقالاو ءاوس ىننيمو ءىثلاتديبتو ليقصلا

 نزال و دنع تيشلا:كرقتوأ هعانتك ا ررمث زيلع بيشلا يدش هل تلاوة لتلا

 كبلا ةربجلا يف 4 ديرد نبا لاقو 9 بابلا اذه ىف ديبع وبأ هدروأ ام ىقتنا

 لاقي ناعضوم رشارشللو ( لاق ) دادضالا نم هنأك ما احدزالا كنلاو قيرغتلا

 لاق هلقث هيلع قلَأ اذا هرشارش هيلع قلأو هظنحو ه ا رسوما هل لا

 نالف ىأ نالف يوس اذه لاقي هنيعب لجرلا لجرلا ىوسو هريغ لجرلا يونسو
 تباث نب ناسح لاق نخل دقي هش

 ايداه شرعلا ىذدنعنم ىتأ ىن ٠ ”"هريغب "هاوس: للعت- لق اناتأ

 مهدنع هنأكو ةغللا لهأ ضعب لاق اذكه قابلا رباغلاو ىضاملا رباغلاو 0
 لاقو ) هبن دوجومللو هبن ملل لاقي دادضالا نم هبنلاو ( لاق ) دادضالا ن

 لرم فرحلا اذهو لالخلا ضنا لسبلاو مارحلا لسبلا 0 ىف 3

 ىو 1 دادضالا نم وهو يطعملاو لئاسلا يداملا ( يلاقلا ىلامآ ينو ظل دادضالا

 فرحلا اذهو ةيلغلاب 7 ىمرملا بلغملاو اريثك بولغملا بلغملا ( يباراغابدالاناويد

 ان عتابا روكتملا يارمزلا (0)



 يس سل يي د يس سس 2

 فالتخا ( هنمو )نانسالا فارطأب وهو مضقلاو هلك مقلاب وهو مضخناكو نزحلا نم
 (هلقوا) ام ناك ذأ هتباو يح ناك اذا ةحدم انلوقك ميسمملا براقتو نيظطفللا

 جرحو جرحلا ىف عقو اذا جرح انلوق كلذو نيينعملا فالتخاو نيظفللا براقت
 اذا هلق نع عفو عزفلا هاتأ اذا عزفو منأتو مثا كلذكو جرحلا نم دعابت اذا

 تعمس دادضالاباب فنصملا بيرغلا ىف (ديبعوبأ لاقو) ىهتتا عملا هنع ىحت

 لهانلاو ناشطملابرعلا مالك يف لهانلا لوقي ىراضنالا سوأ نب ديعس ديز ابأ
 ءوضلا سبق ةغل ىف ةفدسلاو ةماظلا يمت ةغاىف ةفدسلاو ىور يتح برش دق يذلا
 رحفلا ةالص نيب ام تقوك اعم ةماظلاو ءوضلا طالتخا ةفدسلا لعجي مهضعب و

 ىتح مهنع تبغ اذا اعولط علطأ موقلا يلع تعلط 4 ديز وبأ لاقو ف رافسالا يلا

 ةقملأ ءىثلا تقمل 4 لاقو ا كورب ىتح مهيلع تلبقأ اذا مهيلع تعلطو كورب ال

 ةبعلجا 4 لاقو ]ف هتوحم هتقمل نولوقي سبق رتاسو ليقع ينب ةغلىف هتبتك اذا اقل
 اذا ؟يشلا تعب و ةداح تضم اذا لبالا تبعلجاو ًاطقاس عجطضا اذا لجرلا

 هتحلصأ 'يشلا تبعشو تيراشاو تعب تبررشو هتبرتشا هتعب و كريغ نم هتعب

 دجابلاو ليلا لصملا دجاهلاو قرفت اهمال ةينملا هو هنم بوعشو هتققش هتبعشو
 ا 1 ضو ألا نوجلاو دوسألا نوملا 4 يمصألا لافونو لا
 ثيغملا خراصلاو ثيغتسملا خراصلاو ميظعلا للجلاو ريغصلا ءىشلا لاجلاو رذحلا
 ءاملا ىراجم عالتلا «ديبع وبأ لاقو )ف ةماقالا داهالاو ريسلا ىف ةعرسلا دارهالاو
 هتفلخأوهدعوم ىف لجرلا تفلخأو ضرالا نم طبهنا امعالتلاو ىداواا ىلاعأ نم

 ليلقلا رثبلاو ريثكر ثب ءاطعو ليللا م رصلاو حبصلا ميرسصلاو افلخ هنم تققاو
 فلخ نوكت ءاروو رادحنالا ةوهرلاو عافترالا ةوهرلاو كشو نيقي نظلاو ًاضيأ

 ءىشلاتوتروردحا عرفو دعص لبا ىف لجرلا عّرفو امهيفنود كلذكو مادقو
 هتدفتسا هتدفأو ىريغ هتيطعأ لالا تدفأ 4« ىناكلا لاقو إم هتيخرأو هتددش
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 رساذغ

 ةضقو كلذ درا ؟ ذو.هياوجتسا ادق ن5 دايك اذه قادر دل ل

 فالتخا برعلا مالك نم داعم لاتخاو هلظنإ قما ام باك قادرا | لان ١
 فاما قافتأو دحاو ىملاو نلظقللا فاليتساو_نينملا فالك ل

 ءاجو بهذ كلوقق نيينعملا فالتخال نيظفللا فالتخا امأف نبينعملا فالتخاو

 كلوقف دحاو ينعملاو نيظفللا فالتخا امأو لجرو ديو سرفو لجرو دعقو ماقو

 قافتا اماو نسرمو فناو دعاسو عارذو تسلحو تدعقو تبسحو تننظ
 تدحوو ةلاضلا نادجوتدرأ اذا ايش تدجو كلوقف نيينعملا فالتخاو نيظفللا

 ًاديز تب رض كلذكو تماع ىأ ابرك ًاديز تدجووةدجوملا نم لجرلا ىلع

 نيعلاولاملا نيع نيعلا كلذكو تدعبأ اذا ضرالا ىف تب رضوالثم تب رضو

 نعو هللا لبق نم ىتأِي ىذلا باحسلا نم نيعلاو ءاملا نيعو اهب رصبي ىتلا
 ىلع قي ام او انجح نيك برضا اناذهو نال ني دنس تا

 دوسالل نوبلاو ًاضيأ مفاعل ريبكلل لاج مطوقك نيداضتم نيئيش

 فوملماوةبغرال ءاجرلاو فيعضلاو ىوقلل ىوقملاورثك أ دوسالا ىف وهو ضيبالاو
 ىف مالكلا سانجأ باب ةغالا هقف ىف ( سراف نبا لاقو ) ىهتتا ريثك ًاضيأ وهو

 وهو ينعملاو ظفللا فالتخا ( هنف ) هدجو ىلع كلذ نوكي قارتفالاو قافتالا
 قافتاؤ ظفللا فالتخا( هنمو ) حمرو فيسو سرفو لجرل ثم رهشالاو رثك الا

 هيف اهنم دحاو لك نأ ىف انبهذم ىلع دسأو ثيلو بضعو فيس انلوقك ىنعملا
 الودك حلا فالتخاز لطفل اتا( هيمو ) ةرئافو قسم يار الا ف

 ىنعبىغقو مح ىنم ىضق هنمو نازيملا نيعو ةيكرلا نيعولاملا نيعو للا 3-7
 تفلتخا ناو هذهو غرف ىنعب ىضقو عنص ىنعع ىضقو ملعا ينم ىذقو سمعا
 مالكلا ىغم دقو ينمملا داضتو نيظفللا قافتا ( هنمو ) دحاو لصالاف اهظافلأ

 عفرأ ضرالا نم مزحلاف نزملاو مزحلاكنيينعملاو نيظفللا براقت ( هنمو ) هيلع



 كسلا 2222-22--22-22--- 2-2-2-2 خلا نا مس ا م ا ا ا د لس سس سس سس ا ل ةمسسس ع

 نافلت نان نوكينأ زوتالو باوصلاو ةكحال فلاخم لقعلاو سايقلايف "اذ

 ةغأىف 0 ةغل ىرخالاو موق ةغل يف امهدحأ "يجب نأ لا دحاو ىف

 ةغل ىبريدأ نأ ( بلعت رك ذ دقو ) ةيدنه ةغاو ةيمور ةغا ىف وأ مجعلاو برعلا

 اذهىف لصالاو دحاو ينعم تامفأو تاغف نأ | معزي نم فلاخو كلذ ىف باصأف
 0 ىنريد دق لاب ماو تان لقنيمأ مزاللا لعفلاوهو ترددق

 ىلع ىب ىرسأ دق لبق اك ىبريدأ دق ليقف فاالا عم ءابلاب ”يحمث سايقلا اذهف

 ف ءابلاو لغتلا لوأ' ىف لالا: قاحدا نال يرش قفى قرشأ-لاق نم'دنل
 ها الان قرخ لاو ىلالاب اهعادحلا نيم لقدك نوك نأ الا طخ ناقنلل ركل

 4: دادضالا ةفرعم نورشعلاو سداسلا عونلا ]-
 نأب انياني نأ اما كرتشملا ظفللا اموهفم(لوصالا لهأ لاق ) كرقشملا نء عون وه

 دل ةلزادع انما لطلاو نعل دتلاو يخلع ىلا قئاطبع احا كمل

 م يدع | قركن نأ هاف داع اوخمأ دعوت كمر ف دخلو ابغايتلا رو الم
 هن نعم" نيش داوسلا يذل دوتسالاك ةيلخوا رماح ماعلا ىكملاك رخالا نم

 كرتشملا نال دحاو ظل اهل عضوي ال نيضيقنلا نأ لصاملا بحاص (ركذو )
 نس ال تاذلاب لصاح نيضيقنلا 5 ددرنلاو هيننءم نيب ددرتلا ةدافا هيف بجن

 ىف ( ايكلا لاقو) نيتليبق نم دحاو ظنل اهل عضوب نأ زوبع( هريغ لاقو ) ظفللا
 نيدضلا ىلع عقب اثنيدض ريغ نيئلتخ ىلعو نيدض نيئيش يلع عقب كرتشملا هقيلعت

 هقف يف (سرافنبا لاقو ) نيعلاك نيدض ريغ نيفلتخم ىلع عقب هو للجو نوجلاك
 نر ةلاو مساب نداضنملا اومن نأ ءامسالا ق”ترغلا ننتس نم ةغللا

 دحاو مساب ينأتبرعلانأو بهذملا اذه 9 كو لاق قع دلل نر افلا

 فيسلا ىمست برعلا نا اوور نيذلا نأ كلذو ءىشب سيل اذهو هدضو ءىثل
 دحاو مساب نيداضتملا ىمسن برعلا اور مدل مم د قلاع



 دم ممم همم همم هم ممم ممم هم ع معمم همم م م عم همس مم م ممم م هس همس همم هم مم همم همم هم عمم هم مم همر م هع هم عع عقم هم مس همم ممم م مم هم هم مم هع مم مم هم مع ممم ةممع

 نيينعم ىلع نوكيوأ انيي اك نيتنيابتم نيتنل لع الا بابا اذه نم ”ىم يبس 01
 ىعم قارتفا ىف هانفلأ ىذلا انباتك ىف هانجحرشاف:لع ءىثد + ىث هنشنوأ نئلَح

 ةبادلا تفقو باعث لوق نأو كلذ فرعتي نأ بجي ( انهه نمو ) لعفاو لمف
 وحنلا اذهنممزاللا لمفلا نوكي نأ: روج ال نيك اسملل اهو تحقوون|

 كاحدا 0 سابلالا نم كلذ ىف ال سايقااو رظنلا ىف دحاو ظنل ىلع زواجملاو

 اماو )يلع م 5 ع مضاوو باوصلاوةكحلا نم مالكلا ىف سابلالا

 نيفلتخم 0 ظفل عضو زاج ولف يلاعملا نع ةنابالل ةعوضوم (ةغللا

 ءيشلا ”ىجب دق نكلو ةيطغتوةيمعت لب ةنابا كلذ ناك ام رخآلا دض امهدحأ وأ

 نيينعا امهنأ للعلا فرعي النم رهوتيف لعفاو لعف "يبجي اككللعل اذه نم ردانلا
 مهيلع ليوأتلاف برعلا نم حيحص كلذ ىف عامسلاو ناظفللا قفتاناو نيفاتخم

 ىتح مالكلا ىفمقو راصتخاو فدخل وأ نينيابتم نيتغل يف كلذ يجب امناو أطخ
 رسلان كلذو أطلا هيف لوأتو عماسلا ىلع كلذ ببس ىنخو ناظفللا هبنشا

 وه ىذلا هظفل ىلع هتيدعت زج مل هتيدعت ىلا جيتحا اذا هلعاف ىدعتي. ال يذلا

 دعب رج فرح هب لصوب وأ ةزمهلا هلوأ يف دازب نأب رخآ ظفل ىلا ريغي ىتح هيلع
 00 اتا رثك اعر هنا ل ديس نقدا لع عماسلا لدتسيل همام

 لوطب فرعيف هنمترجلا فرح اوفذحيف هفيفخم اولواحب ىتح برعلا مالك يف بابلا

 501 ل1[ فود يراللا نك فش هكارعاو لولا توثو 0 ةرثك وة
 ملوقك ىنعملا ىف امهقافتال هارحجم ىرجيف هظفل ريغ ىلع دعتم رخآ رع لعفلا

 ىف هلك كلذ حرش (انيصقتسا دقو ) نيك املا ىلع الام تسبحو ةبادلا تسبح
 19 نساتلاو هلع رك ذو هيف ءاملعلا ل واقأ ةياورو: هحيجح تاعفاو تلعف تاك

 ب لفأو ف نأ نومعزب مهّماع وأ ةغلل لها خا عضوم ىف لاقو ) ها

 لوقوهو كلذ نم ىبريدأو ىبريد موق نأو دحاو ىنعمل نائيجي دق ةزمه ريغب و



 ك0 ا ا ا

 عضوم ىف ىزيربتلا لاقو# ميباع نذك رادسأ ةئالث داهملا يلع 56 ةرمعلا

 اذك كيلع بذك هب هتي رغأو "ىشلاب هترمأ اذا لجرلل لوقت 4 هبيذهم نم رخآ
 سانلا اهأاي رمع لاق سايقلا ريغ ىلع تءاج ةردان ةلك ىهو هب كيلع ىأ اذكو

 بصنلاب 5 جحلا ملع بذك لاقيو جحلاب كيلع يأ جحلا يلع بذك
 ّْ دشنأ كنكمأ د/ [كلع فلج وعي لعا خفرلاو + ءارغالا ليع بصناا ناتغل عفرااو

 ىعبتاف ى كياعىأ * ىنقوعت لازتال كيلع تبذك « رفعي نب دوسالل مضل

 فالتخاو دحو ةظفا ري ذ دقو حيصقلا حرش ىف ةبوتسرد نا لاق 4 ةدئاف#

 هظفل قفترام برعلا مالك نم نأ معزي نم ججح ىوقأ'نم ةظفللا هذه اهناعم

 تلا لورمإلا نس رايب هناك كرا تجا ةيويس نالت:

 ناعم ءاج دق دحاو ظفل اذه نا قئاقملا ققحت لو ىناحلا لمأتي ل نم نظف

 1 روك اريج كلا ةباصإ هيون قحلو < عع ارك قلعملا :ةدهر عاود

 رداصملا ىف قرفلا لغم ةئلتخم تناكت الوعنملا نال رداصملا نيب اوقف نكلو
 ! لاو ةناديع جرتكا ايتلنمأو ادن هله راصتلا ءزيتك رداصملاو:ةلومشنب اسي ابل

 لهأ هون كلذلف مودعم اهيلع ربصلاو نوليلق اهنع نوشنتملاو ةيفخ اهلعو ضماغ
 4ةدئافإل اهروغ ىلع اونقي ملو اهسابق اوطبضي مل مهنال سايق ريغىلع ىناتاهنأ ةغلل
 انوكي مل دحاو ىنعمب لعفاو لعف نوكي ال حيصنلا حرش يف هيوتسرد نبالاق

 نألاحمف ةدحاو ةغل نم امأف نيتفاتخم نيتغل ىف كلذ "يجب نأ الا دحاو ءانب ىلع

 اوعمس اهاو نييوحنلاو نييوغللا نم ريثك نظي ا” دحاو ىنعملاو ناظفللا فلتخي
 ترجام ىلعو ةقاتحلا اهيناعم نم اهسوفن ىف امو اهعابط ىلع كلذب كت برعلا

 ىنعمب امهمأ اونظف قورفلاو هيف ةلعلا كلذل نوعماسلا فرعي مو اهفراعتو اهماداع هب
 يفاوقدص دق اوناك ناف ممسفنأ تاذ.نم ليوأتلا اذه ثرعلا: لع اولوأتودحاو

 سلو ةكملا يف زوجي الام مهليوأتيف مهيلع اوأطخأ دقف برعلانع كلذ ةياور



 ضايب قرزلا لب (رخآ لاقو ) هرعشأ نيود نوكي قرزلا لاقي و لجرلاوأ ديلا ىف 2

 هريغ لاقو ىلعالا نيعلا قال ّ« ناشرولاو ل حضو هنكلو هلك معلا فيطيال
 نينغل ىلا ةبسنلاب كرتشملا نمو ىهنتا ةتخافلا ةاصلصلاو سرفلا ةيصان ةاصلصلا

 تنفلالاو قدحالا سيق مالك ىف تفلالا ديز وبأ لاق فنصملا بيرغلا ىف لاق

 له هنعو تالا بؤللا ةماغ نع طيلعلا"(ىدتمألا  لقو رسعالا ممن م الك ىف
 شادخ لاق ب ذك ةظنل ةكرتشملا ظافلالا بي رغنم 4 ةدئاف إل مسسلانهدنملا

 ليهاج ىرصاعلا ريهز نبا

 ايظومنادرقماوقالاو ضرالا ف اوللعف ىنودع وأ مكيلع تبذك

 ىف بذك ”يجنو ) ى بلع ىأ يلع تب ل ىعمنرداؤتلا يف كيووأ (5)

 جحلا 5 جحلا مفرف جلا يلع تذكر علاق ( رعشلاو ةندخلا

 ىونلاو رزنلا كيلع بذك ل اقف اريعب فلعب لجر ىلا "ينارعا رظنو اوجح ىأ

 لاق هطخي ىمريحنلا قيلعت يفو ىعتتا ميلع نبذك راغسأ ةثالث (ثيدحلا قو)

 ىونلاو رزبلا كيلع بذك ل اقف ىلاريعب فلعأ انأو يبا عا يبرم رمعنب ىسيع
 لامك لاق لا ميلا دارأ اذا ةماكلا هذه برعلا لوقت ( ىدمصالا لاق)

 رعاشلا لوق ىف هبيذمن يف يزيربتلا لاقو اذكب كيلع ديرب اذك كيلع
 فورقلاو فطارقابذكنأب ابنب تصو ةينايذو

 ءارغالا هانعمو ربخعا يلظفل مالكلا اذه فورقلاو فطارقلا بذكن أب ( هلوق )

 برك ى دعمنب ورمع نأر مع ثيدح ىفو هب كيلعىأ اذك كيلع بذك لوقت
 ةيدبردلا حرش ىف ( هب ؤلاخ نبا لاقو ) لسعلا كيلع ب ذك ل افق صغملا هيلا كش

 درانلا ءاملاو قيتملا كيلغ أ. ءارغا اذه « دراب نش +ءامون سلا تاك م هلوقنف

 لسعلا كيلعبذك ل وقت ترعلاو ب ذك ل عاف هنال مفرلاب مهمع ءاح اذكهنكلو.!

 يلعب ذكو جيحلا مك ا ريسلا ةعرسو ودعلام الاىعأ 1
 ل رهزلا ْ ) ٠١



 002020 فتات تا تفل ا فات كادت كادت «ادتادا ةادتادادتا# ةاداداست ادا دا سس ايا اا ا اناا

 قارة صال اتم لص اهدحأ عضاوم ةثالث يف سرغلا ىف روغصعلا لاقو ىلاتلا

 ردتسنإو نينيعلا زواجي لو تلاطو ت قد ىلا ةرغلاثلاثلاو نيبج لك ىف 'ىنان رظ

 ةجاجدلاو ناو اشحللا اهو نذالا فلخ نائتانلا ناظعلا ناكيدلاو ةحرقلاك

 وهو نيبكنملا مل ضهانلاو سرفلا يدث ىقتلم نيب امروزلا يشغت يتلا ةمحللا
 عضوم ىلامسلاو لاق ةمحرلا ءامسا نم وهو قاسلا ةلضع ةرغلاو ةاطقلا خر ف

 هب و ناب رخ عمجاو يرابملا رك ذ بركلا( هي ىفو ) هظنحأ ال سرفلا ىف
 «هصنام ىججاج نزلا مساقلا بأ ىلامأ ىف تيأر مث آل ىئاهسلانودب نورشغلا تع

 هدأ اهلا نسرطلا قلب ى.نيطلا ءاعلا نع نم ال قامركلا شا دع و أ#لاق

 ( بابذلاو ) رهظلا ىف ضايب لاقيو ناسللا نافنتكي ناقرع ( نادرصلا ) كل

 غامدلا يف 4 ةاحسلاو ةماعنلاو # هيحل نم ىنثنا ام( كيدلاو ) نيعلا ناسنا

 ةرغلا # بوسعيلاو © هتماه نم هسنوق فلخ ام وه لاقي و ضيبلا را

 تبنم « روغصعلاو )ل غامدلامأ لاقيو غامدلا روم 4ةماهلاوإل ةليطتسملا ةقيقدلا
 مف تقدف ةرغلا تلاس اذاو نيبج لك ىف ءينتان مظع روفصعلاو هسنوقو ةيصانلا

 لصأ 4 ةأدحلاو إف ةيصانلا رخئوم 4« لصلصلاو ل روفصعلا يبف ةاةييتيعلا زواك

 نينرعلا نوتم#لاقيبو اهرغاظ نمو ذالا ىف نوك داوسلا ( ب سطاو) ندا

 (ةاطقلاو) ضكرملا دنع ةرئاد 4« فاطخلاو آل قنعلا يف ىتلاةرئادلا 4 ةمامسلاو )
 قاسلاةلضع 4 ةمحر 0 |! فرط 4 بارغلاو 98 فدرلا دعقم

 ىصحلاك هيف رفاحلا نطاب (رسنلاو ) دتكلا لاقيو بنقلا فرط ( ضهانلاو)
 ءاضيبلاةيصانلا ( عقصالاو)ةمجما ماظع ( ةشارفلاو ) نافورعم ( لجرلاو قاسلاو )
 نينطوسلا وت ( نارقصلاو ) نذاللا اذانه (هادراو ناتقدحلا ( ناباقعلاو )

 درجتلام ( ةنادعسلاو ) فيظولا ىلبب امم عارذلا سأر ( عوسركلاو ) نيترصاخلا

 تبنت ضيب تارعش ( قرزلاو ) قاسلا نم ساما ةلزنع سرفلا ىعارذ رهظ نم
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 ناتوثادلا نارقصلاوضرالا ىليامم رفاخلا ىف نوكي راغصلا وعلو ئوتاكرهتلاو

 مضملا ضهانلاو فن الا ةبصق ىلع ةرغلا بوسعيلاو نيتبجحلا نود دبللا رخاوم ىف

 شارفلاو كرولا فىرصقلاو ةبجحلا نيب يتلا ةمزهلا برختاو دضعلا ىلعأ يف ىذلا
 كولا ماظخلا لل شهور فرط لكيت لاو ميشايلعا ىلعأ ىف قاقرلا ماظمل

 ( ىسويلطبلا قحسا ىبال لماكسلا حرش ىفو) نيتفكسللا سور ىفو ميشايملا ىف
 روضحيىىلا ةنامؤيناغو ىنم ةنسيكر نيحدنش)ا دي نع تك يدل لاق

 ءامسأ نم امسا نيرشع سرفلا ىف نا ليقدق يعمصأأي لاقف ةبلخلا دوهشو ناديملا
 رب رج لوق نماه ًاماج ًارعش كدشنأو نينمملا ريمأاب معن تلق ريطلا

 رسنلا ىلا هتماه نيبام هل مت ناحرسلاك بقأو

 رحنلا يف نادرصلا نكمتو  همخل رفوو هتماعن تبحر
 3مل .قيوق مشا ماه فعسى روفصعلاك فاناو

 ردصلانع هتجاجد تبنو 2 هلصلص نيكيدلاب نادزاو
 نددمح لعب امك :ارعاكو ٠ ور اهراج .ةرعأ# !نلطهالاو

 رغلا, ىلا ؛هتميسش / نيام... مثلما نيبثحلا رقجسم 7
 رعشلا تبانمو هعيداو  هرفاحو هانامس تّفصو

 ردق ىلع امه نيبأف اعم هيقفرمل بارغلا امسو

 نقلا, نعاهتمادس .تأتو , , ١ هفاطغميق نود نتكااو

 لا نعامقومب تأآنف . هل ةاطقلا هنع تمدقتو
 سشلا ىدف 0 نابرخ 2 ادح .نود هبرفن ىلع اممو

 07 مكاوتك اب ماع انفي ئرب اذا ةضرلا ]عرب

 رسالاددشمبوثولا تفك طبسيوشلا_ ضيف ناكر
 مالك يف مدقت اك ءامسالا اهيف رسف ةسارك ىف ًاحرش تايبالا هذه ( تيأر )
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 بوخنملاوهجولا ىف ةماشلاو ءاليخناو ةبادلاو يذاملا رصعلاو ىلاخلا ناكملا ومالا خأ

 رتسي بوثو دوسالا لبجلاو ةالاخلاو تاحسلاو نعلا دورب نم برضو فيعضلا

 لجرلاو مهوتلاو نظلاو.مخضلا ريعبلاو هلام ىلع مايقلا نسا لجرلاو.تيملا هب
 الكا رص ىذلاو ”يرربملاو درغملا لجرلاو ةزيغصلا ةك الاب داوذعااحرلاو نيكسمما
 قحلا هللا دبع نب ريع قدشنأ لاق ىحي نب دمع قريجأ ( يبطلاروبأ لاقو)

 تايبأ ةثالث ليلخلل يزامرملا نعىيفونلا نايلس نب رفعج لضفلا وأ يندشنأ لاق
 اهانعم فاتخي و اهظفل يوتس ةدحاو ةفاق ىلع

 بورغلا دنع ناريجلا لحر ذا ىوهلا ىعاود نم يلق بواب

 در التتإكا ليج محاور. اودي فرط مصل
 بورغلا ىحاقا لثم نع ٌرتفت 2ةّرح ةلفط مهيفو اوناب

 ةءوامملا ةميظعلا ولدلا وهو برغ عمج ىلاثلاو سمشلا بورغ لوالا بورغلاف
 تاماقملا حرش ىفيرابنالا ةمالس دشنأو ةضفخنملا داهولا وهو برغعمج ثلاثااو

 اسلح ديدق نطب نم دوق 201اسلج ايرذه تيار دقت
 ادعو ايل دف بيب - .ةانيلح كاذب ده وم اقر
 اسلج مل نومؤي الو .الجنوبرشي ال ةقفر عم

 سماكناو لسع عبارلاو لبج ثلاثلاو لاع لبج ىناثلاو ليوط لجر لوالا سلج

 ةمالا ةدع ريطلا ءاعمأ نم سرفلا ىف ( هيلامأ ىف ىلاقلا لاق ) دجت سداسلاو رمخ

 غامدلا ىطغت ىتلا ةدلجلا ةماعنلاو غامدلا وهو خرفلاو هسأر ىلعأ ىف ىذلا معلا

 ناسن ا ىف يتلا ةريغصلا ةتيكتلا ةبابذلاو ةيصانلا هيلع تبنت ىذلا مظعلا روفصعلاو

 ا ل ىلا كلا ةلاعلاو نايل تحت ناقرع نادم او رسل ان 1
 اادقلا ةمانجلاو ينذلا قوذ ناكرولا اسار نابارغلاو فدرلا دعقم ةلطقلاو قئفلا

! 
 1 . ىلع قلطيف ناعم هل لاخلا يوغللا بيطلا ىال ( نيبوحنلا بتارم باتك ىفو)



 00 ل يي ع ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا احا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل

 7 ني أوو ماشلاب نوكي بنعلا نم سنج رقبلا نويعو نازيملا ف ليملا

 ( ىتركذ تعجار مث آل لبج نيعلا دوسأو اهيف نوكت ىتلا ةرقتلا ةككرلا نيعو
 اكس هر وعامل تفي اهمسق ةريثك ءايشأ ىلع قلطت ةغلا يف نيمعلا ايف تدحوف
 ةرظانلا نيعلا ىلا مجري نأ امهدحأ نيمسق م نيعلا هيلع قلطيام لاق ًانسح

 هجوب ىناثلاو قاقتشالا هجوب امهدحأ نيمسق ىلع لوالاف ك كلذك سل ىناثلاو

 ةثالث ردصملاف ردصم ريغو ردصح نيمسق ىلعذ قاقتشالا هجون ىذلا امأق هينشنلا

 ريغوةنباعملا نيعلاو هنيعىف لجرلا برضنت نأ نيعلاو نيعلاب ةباصالا نيعلا ظافلأ
 رضاملا لاملا نيعلاو نونياعي مهمال رادلا لهأ نيعلا ًاضيأ ظافلأ ةثالث ردصملا
 اهيبشت سوساجلا نيعلا ناعم ةتسف هيبشتلا ىلا عجرلا امأو رضاحلا “ىشلا نيعلاو

 يذلا وهو ةئدب رلا نيعلاو هرايخ 'ىشلا نيعو ةبئاغلا رومالا ىلع ملطي هنال نيعلاب

 نيعلاو ءاقشالا 0000 ناععالادحاو نيفاو قواك موقلا نيعو موقلا بقرب 0٠

 نيعلا ناعم ةرشعف : كلذ ىلا مجرب الام امأو اهفرشل نيملاب ةهبشم هذه لكترحا ظ

 زغللا جرختي هيلعو رانيدلا

 ىراردلا نمتاكت ارهاز انيع كتونامت هل مالغام

 راهزالاو ءاتشلا ىلإيل ىف 2كيدوزنعب تءاج ةاش مث

 ةلبقلا ةيحان نم يأت ةباحس نيعلاو ةلبقلا نيع نيعلاو نازيملا ىف جاجوعا نيعلاو
 ىف ةرقن ىهو ةكرلا نيع نيعلاو رئاط نيعلاو لقي ال ةريثك مايأ رطم نيعلاو

 دخلا نوه ةتاذ *+وق لك نيغوءاملا :تويغ نم مريقلاو سيبشلا ريغ وبلا ا

 دباوالا دَتنَ ىف موتكم نب نبدلا جات خيشلا كلذ ررح ىعتنا هنيع 5

 دشنأو لبالا مانس ىلع قلطت انأوهو مدقتام ىلع دئاز رخآآ ىنعم ليلخعا نع لقتو

 ةدئاز نب. نعم لوق

 هباطأو هنيع نم البلا لكل الف تحذدق نبعبرالا



 اس ا ا ل ا ل اع اا ا ال الا ا ا ا اا ا ا ال ا ا ا ل ا ا ا ا تا اا علا

 نيعلاو قارعلا لهأ ةلبق ةلبقلا نم أشنت ىتلا ةباحسلا نيعلاو نيعب ياس

 كاكا فيي دزالا ليلا ني رم نب هلبا ديعروبأ لاقو.) ىقت (ضوصللاب نوع

 اهب رصبي حور يذ لكل نيعلاذ ةريثك عضاوم برعلا مالك ىف نيعال صيقرتلا
 بيصت ىتلا نيعلاو ةباتكلا نبع نيعلاو نازيملا نيع نيعلاو ةيكرلا نيع نيعلاو
 دولاب تسلا نبع نوبلاوراما نيحنرملاوقحدنيعلا تيبيل ىفو ناسا
 ء*ىجي رطمنيعلاوةئيسنلا نيدلاو دقنلا نيعلاو قرولا ةضفلل لاقي و بهذلا ءامسأ نم

 نيعب ذخأ ةئيعلا نم نيعلاو هنيعب يههرد اذه “ىشلا سفن نيعلاو ًامايأ ماقي الو

 الب ليقاب روعضوم نيعلاو نيعب هباصا اذا هناع نمردصم نيعلاواب رلا وهو ةنيعب و

 لاقي واب وقلانبع نيعلاو ةدازملاوةب رقلا فنيعلاو رخآ عضوم نبع سأرومالو فلآ

 دادس نيعلا ةيدب ردلا حرش ىف ( هيولاخ نبالاقو ) اهنيع صخئاب وقلاءاود

 ناويد يف ”يناراغلا لاقو ) 310 مو ءىش لكرايخ نيعلا اهنم رك ذو مق

 نابديدلا نيعلاو اما نيعنيعلاو ةيكرلا نيع نيعلا ( نيعلا يناعم رك ذىف بدالا
 نيعو هرايخ 'ىثلا نيعو مجعملا فورح نم فرح نيعلاو سمشلا نيع نيعلاو
 قول ىهتت ا دحأ ىأ نيعابمام لاقي و ءىش ل وأ يأ نيعلوأ هتيقل لاقي وهسفن 7

 ةكرلا نيعو ةكرلا نيع نيعلاو هرايخ. عاملا نيعىزب ربتلل 4 حالصالا بب
 سمشلا نيع نيعلاو فرخ يلع هديك يدا تحج .ر اذا نيع 90 يفو

 ةدحاوميمأو ل مهوب أ نوكي موقلانيعلاو قا ع اهيف عقي ىتلا سوقلا نيعو

 لعفو ًانايعىأ ة ةنيع نبع هتيقلو رصب ىذولك د ناتبناالا ن نع (لمجملا فو )

 تنغ اذاف هارت تمد ام كمدخي ىأ نيعدبع اذهو هدمعت اذا نيع دمع كلد

 نيعلاو سمشلل نيعلاو سانلاليلق ىأ نيعلا ليلقدلبو ربخلل سسجتملا نيعلاوالف
 نا لاقيو مأو بأ ونب ةوخالا نايعالاو :مهفارشأ موقلا نايعأو ةدازملل بقثلا
 نيعلاو هنيع ءىشلا سفنو :ضانلا لاملا نيعلاو نايعأ ونب رئاركلا نملجرلا دالوأ
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 ريغهلك أ ذهو هقرعليقو ةعامج ىف هقرط لبق سرفلا ةبورو هتدايز ريما ةب ورو
 ( حاحصلا ىفو) اهب هحلصت ىأحدقلااهي بأرت ب شخ نمةهطقف زمهلابةب ورا هأفزومهم

 ضرالاو ةبادلا متاوق لفسأ ضرالاو ضرأ وهف لفسام لكو ةفورعملا ضرالا
 ضرالاو ضرأ ىنمأ ضرالا تلزلزأ ةلزاز موي ىفسابع نبا لاق ةدعرلاو ةضفنلا
 اهلك أ اذا ةضورأم ىعف اضرأ ضروت ةبشملا تضرا ردصم ضرالاو ماكزلا

 بقرعي لالحلاب هيبش وهو ديصلا لالهو ءامسلا لاله لالملا ( ةربماىفو) ةضرالا
 لالهو رابغلا نم ةعطقلا لالطاو ةبائوذلا وهو لعنلا لالهو شحولا رام هب

 يئابلالطاو تخلس اذا ةيحلا لاللاو ىحر ةعطق لالحلاو رفظلاب فيطملا عبصالا

 باتكى نو ) لزه ىتح بارضلا رثك أ دق يذلا لما لالطاو ضوحلا ىف هامل
 لمبو زوا سرفو ظياغ زوا لجرو رئاطلا اذهل ةزواعمج زوالا(هيولاخ نبال سيل

 زوا لجر ليلخلالاق ( هيوتسرد نبال حيصفلا حرش يفو ) ظيلغ قثوم ىأزوا

 فصولا ىفلاقي ال ىنعب اهنلا فذحت الو لوط ريغ ىف ةميخل ةظبلغ ىأ ةزوا ةأرماو
 ( يعمصالا لاق )نيعلا ظنل ةريثك ناعم ىن ةكرتشملا ظافلالا نمو ) ةزو الو زو

 رطم نيعلاو ض رعب سبل ريئاندلاو مهاردلا نم دقنلا نيعاا سانجالا تاتك ىف
 امم رظني ىتلاناسنالا نيع نيعلاو نيع نالف ىنب ضرأ باصأ لاقي ملقنن ال مايأ
 . نيعلاو اعوام ربظي ىتح لمعت ىتلا هانقلا نيعلاو اهتام جرح وهو ربلا نيع نيعلاو

 لاقيو قارعلا لهأ ةلبق ةلبقلانيمب نع ام نيعلاو لمع ريغ نم روفت ىتلا ةرائوفلا
 ةياذلا نيعنيءلاو يوتسي الزا وهو ناريملا نبع نيعلاو نيعلا نم ءاهنلا تأغن

 الا كنم لبقأ ال لاقي هن عاملا وأ امسفف ةبادلا وأ هضفن لجرلا وهو لجرلاو

 نبع نيعلاو نبع دعب ارئأ عبتأ ال برعلا لوق وهو الدب لبقأ ال ىأ هنيع ًاهرد

 اطاهشو ةغضرلا نمي نعيبلا ةرقنلا ىهو ةيكرلا نبع نيغلاو مهل رظني يذلا شبجلا

 لجرلا لجرلا نيعي نا سفنلا نيع نيغلاو ةكرلا سأر ىلع ىتلا ةشانثملا قو



 2 ملل

 7 لعالا كاوا لع كازرتتالا نأ فالخ لو ءارعمالاب

 -#,_ عونلا اذه نم ةلثمأ ركذ -

 زجارلا لاق ريثكلا عججلا ملاو بالا وخأ معلا ةرهجلا ىف
 امع توبج الع تينفأ- - ءايعا». كلامة صاعأن

 (اهنفو) نب را تزبجو اموق تتفأ: هب دارأ ىناثلا رملاو ةانعاب ةيدارأ لوألا

 هاجم نانغل_ ىقعا اذكى فتلشام تؤيكا ل31 عغمو الازم وت نك كاف

 رعأ هّللاو ءاغلاب ملل اعد هناك مسلآ هلعداوت ياما رعنا رقاب ام سر ىلا قلم
 ( هيلامأ ىف ىلاقلا لاقو ) دعبلا يونلاو ةينلاىونلاو رادلا ىونلا عضاوم يونلل ( امفو)

 تنك علاق نون نع ةدفع نأ نع متاحوبأ | انثدح لاق ما انثدح

 ةدبل ل را هيلا ماقف ىعبضلا ةر زعنب ليبش هءاجخ ءالعلا نب ورمع يبادنع

 اذه كتب ور تلأس ورمع ابأاي ليبش هل لاقف هثدحي هيلع لبقأ مث اهيلع سلخ هنلغ
 هيلا علمت يشن كامأإ ةيؤرركذ اماف ( سنوب لاق ) هفرعاشق هعسا قاقتشا نع
 ا ذا هيو ةنور ساننعن نانددع نب دعم نأ نظن كلعل هل تلقمن

 ولأ ىلع لبقأف ايضغم ماقو اباوج رحب لف ةياورلاو هباقرلاو ةناوؤلابو ةؤرلا و كب
 هتهجاوامف تأسأدقو اقوقمح ىفغقيو انسلاح دصقي فيرش لجر اذهلاقو ورمع

 ةريغتقب ورا لاق سآوب انل رسف مث ةيور رك ذ دنع ىمضن كامأ + هل تلقق هب
 مهرومأ نم هيلااودنسأ اع قادها هاو موقيال ن نالفو ليللا ن مآ ةب ورلاو ندللا

 اال ام بعش ءانالا يف اخدت ةعطقلا ةزومبم ةبورلاو لحفلا ءام مامج ةبورلاو

 ركذف ننوي ىنربخأ قطعا لاق متاح وبأ لاق ( ةرهجلا قديرد 7 لاقو )
 يعمصالا نع متاحوبأ انتدحدي ردنبالاق ( حيصفلا حرش يفهب ولاخ نبا لاقو )هلثم

 مأليلل ةبورباىردأام هّللاو لاقف ةبز كوبأ كامسجل ةب ورا لاق الجرن ا سنوي نع

 همظعم ليالاةب ورو هتوغرنبللا ةب ورفسرفلا ةبورب مأ نبللا هب ورب مأ ريما ةيورب
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 فاذا ىف ريشا ناف ةقالعا وأ لجنرملا وهف ةقالعل ال هريغ ىلا لقن مث ىنعمل عضو

 ل ناو هيلا الوقنم ىناثلا ىلاو هبنع الوقتم لوالا ىلا ةبسنلاب ىمس ةالصلاك

 ىناثلا ىلا ةبسنلاب زاجم لوالا ىلا ةبسنلاب ةقيقح وهف دسالاك يناثلا ىف ربغشي

 6| كرتشملا ةفرعم نورشعلاو سماخلا عونلا
 قاتشلا ليينس بتايعبنملا ىلع عق ” فيك ءاعسالا باب ةغللا هقف يف سراف نبا لاق

 هلا سس فو مدلك رثك أ كلذو نيناتخلا نيعمالاب نافلتخلا
 ءرشلا ىمسي و باحسلا نيعو لاملا نيعو ءاملا نيع وحن دحاولا سالب ةريثكتلا

 امم ( يناثلا مسقلاو ) ىعتنا ماسحلاو دنجلاو فيسلا وحب ةفاتحلا ءاعسالاب دحاولا

 لادلا دحاولا ظفللا هناب لوصالا لها هدحدقو هيف نحب يذلا كرتشملا وه هرك ذ

 سانلا فلتخاو ةغللا كلت لهأ دنع ءاوسلا ىلع ةلالدرثك أف نيفلتخم نيينعم ىلع

 عضي ناب نيعضاو نم اما عقب نأ زاوجل عوقولا نكمم هنا ىلع نورثك ال هيف
 نيتتئاطلا نيب .ظفللا كلذ ربّشي و رختآ ىنعمل رخآلا هعضي مث ىنممل اظنل امهدحأ
 ضرغل دحاو عضاو نم اماو ةيفيقوت ريغ تاغللا نا ىلع اذهو نيينعملا هتدافا يف

 ركب ىلأ نع( يوراك) ةدسفملل اببم حيرصتلا نوكي ثيح عما لا لع ماهبالا
 امهباهذ تفو سو هيلع هلل بص يبلا نع لجر هلأس دقو هنع هللا ىضر قيدصلا

 مقاو هنا ىلع ارز روك ليبساا ينيدهي لجر اذه لاق اذه نم راغلا ىلا
 ناللاق هعْوقو بجو نه سائلا نمو ظافلالا تم ريثك يف كلذةغللا لهأ لقب
 مهضعل ( بهذو ) كارتشالا مزا عزو اذاف ةيهانتم ظائلالاو ةيهانتم ريغ ىناعملا

 لافالا و ةاحنلا ةدابشب .كرتشم:اهرثسأب :قوزلعا ناللا# ضلعأ كارتشألا نانا

 لاحلا نيب كرتشم ًاضيأ وهو كلذك عراضملاو ءاعدلاو ربخلا نيب ةكرتشم ةيضاملا
 لاعفالاو فورملا ىمسقىلا اهانممضاذاف كارتشالا اهيفريثك ءاعسالاو لابقتسالاو

 ليلق اهيف كارتشالاو ءامعسالا ظانلالا .بلغأ نأب درو بلغأ كارتشالا ناك 2"
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 خلات ةحملاب ا لا مالعالا هنمو انفتنا نا ىنتا 1 لاعتسالا

 الوأ هل تعضو ايف ابامعتسي مل ابامعتسم نال ةقيقحب فكبلا انو انحف اهناكتلم

 تةضوامع ابله وأ ةليصزملا مالعالا قلة قيم ريح ابعرتخا هنأ اما لب

 ىكبسلانيدلا جات 4 ىضاقلا لاق إل ةقالعا لقنتإل اهنال زاحمب تسييلو ةلوقثملاك هل

 هدأ عضوب ةعوضوملا نود ةددجتملا مالعالا انه مالعالاب دارملا نا رهظ دقو

 لمعتسملا ظفللا تالذب مهضعب قم دقو سانجالاءامسأك ةيوغل قئاقح اهماف ةغللا
 زاجلاوةقيقلا نيب ةطساو هنا رك ذف 4ابلثم ةئيسةئيس ءازجوإل وح ةلكاشملا ىف
 ظنل ىف نافصولا عمتجي دق م ةثلاثلا زل هريفغو ناقتالا يف هتنبب همر

 اد ةمللاب اقاو رعاظ ونهو نوقع ىلا ةلسنلاب انا ناو ةقهع نوكف'ةعاو

 وأ عرشلا ىفو ىنعملا ةغالا يف عوضوملا ظفللاك نيعضو نم كلذو دحاو ىنعم
 كلذ يللا ةبسنلاب ةقيقح نييتعملا دحأ ىف هلاعتسا نوكف رخآآ نعل فرعلا
 فرعي اذه نمو « هعابتاو مامالا لاق 8؟رخالا 0 ىلا ةبسنلاب ع عضولا

 اخ تواصب اح انشا لقوم ةعفطلفا نكعلاب و انا يسمن: ةق ةقيقكلا نا
 نمادلح او قمت ىلا هةكشتلاب امأو اذّرع ةقيقحأر اص هلامعتسا زك" ىيعتراخشاو ام غ

 لهأ لاق 4 ةعبارلا آل تايثالاو ىننلا نيب عججلا ةلاحتسال لاحف دحاو عضو

 اطولدمو ةدحاو اهماف هللا ةظفلك د رفملا وهف ادحتي نا اما ىنعملاو ظفللا كاضاالا

 ةنابتملا ظافلالا ىهف ادد: وا دات هلنل دارعنال درفملاب اذه ىمسي و دحاو

 دعو ةتطتت قاما ةعوبضوملا ةقاتخلا طاتلالا نت كالذ ريغو نمرفلاو :ناسنالاكت
 عنتمب الوأ ةلصافتملا ةنيابتملا ىمستو ضايبلاو داوسلاك اء,عامجا منتي نرا اما
 حيصقلاو قطانلاك ةفصلا ةفصو ةفصلا وأ مراصلاو فيسلا .وتحي ةفتضلاو مسالك

 7” ةفدارغملا ظافلالا وف دخاو ىنعملاو ظفللا ددعتب وأ ةلصاوتملا ةئيابمملا ىمشتو

 ناف الاو كرتشملا وهف لككلل عضو دق ناك ناف ىنعملا ددعتيو ظفلل 0



 همس هم هن هه هه هه هه هل م هه هال هان ل مام صصخصصمسم د هدم هدد هن عع هم لب ييجيييجمليييييحححححححييحيي بيبي بي بي سب سس - بيسي لسسسسسبسسسملا

 مدع لع لك اإ عرالاب لبهجلاو اندنع لوهحم خرالا بلو ةدوجرم هسا

 ادخلو ايمو راخاو ةقفللا تضم ا كان 4 هلوق امأو 4« ريخأتلاو مدقتلا ا

 يف نيعلا مسا لب عاجشلا لجرلا نيمل امسا دسالا تاع اميل ٍ

 قدسإلا: هتيباشملااديسا  ناتينالا: جنس قييرهلا# كلل ناشاالا ىف لدرلا قت

 ن!الوقسم ًاماننقتل كمنمتا بريل قنا. فا ساسالا نأ تربل ذاق ةعاجبتتل
 دحجدقف ىنمملا ركنأ ناف ًازاجم رخآلاو ةقيقح امهدحأ انيمسف نيعونلا نيذه '

 فارتعالاد عب ىماسالا ىف ة>اشم الذ ةيمسنلا ىف عرانو هب فرتعا ناو ةرورضلا

 لجرلا ىلا فرصني اماو هول الا راما مسا قلطم نم مهغي ال اذهطو ىناعملاب

 4 نيمرحلا م اما لاقو 9 ىهتنتا ادحاو الوانت املوانتل ابف ةقيقح ناك وأو ةنيرقب

 لوقلا اذه هنع حصي ال هنا ذاتساالاب نظلا لوخنملا ىف ىلازغلاو صيخلتلا ىف

 حالصلا نبا طخ نم تلقت 4 لوصالا جاهنم حرش ىف ىكبسلا جاتلا لاقوإ# '
 نءيكحملا وه ام زالا راكن نا ىبراقلا ىلع ىنأ نعب يكح جك نب مس اتلاابأ نا ٠
 سانلا اعأ وهو ىسراغلا ذيمات ىتبج نبا ناف 5 حصي ال اذه تك ذاتسالا ش

 4 يكبسلا نبا لاق رو هتايثا ىلع لدب | م هنع سس لب كلذ هنع كحي مو هيهذع ٠

 هنا عاجشلل كلوق لثم قطنت ل برعلا نا ةغللا ىفز اجلا ركنأ نه دارم ساو '

 نا ىعدب نا اما 0 ةزناكم كلذ ناكرتما ٍْإ

 اذهوعضولا لصأب نكي ل ناو لاعتسالاب ةقيقحلا ىف يفتك وقئاقح ظافلالا عيمج ٌْ

 يضاقلا لاق عضولا لتمأ ىف لكل [فاوعخاةلجل ناو ًايظنل ثحبامويو لس ١

 مسا تعضو ام برعلا نا معن اناف قئاقحلل ةمغارم هذهف بيرقتلا رصتخم ىف ١

 نوكيف نينصولا نع هولخ زوج ظفللا هعابتاو مامالا لاق 4« ةيناثلا 8 ديلبلل راملا ٠

 عضو اهفمدلاعتسا لبق عضولا لوأ يف ظفللا كلذ نذ يون زج لو ةقيتح ل ٍ

 الا ققحن طرش نال زاجم الو ةقيقحب سبل هريغ ىف وأ ه1



 لاس ىلع برحخلا تماقو ليللا ةل تباشو رفسلل حانج الو رفسلا حانج ىلع
 د اظل العطور ورشا دتساع ةنللا ىزاخلا رعت تاَزاخي اك ءدلَعو

 ٠ : قسوم لاك طرا

 كب هاؤكزانقا ف قرأو “هلل طغاذكت 2 تلق
 ملاعلاو ماك ادسأ عاجشلا لجرلا اومس كلذكو فادرأ الو ه باص ليلا سيلو
 ىف ةقيم> راملاو ةدالبلا ىنعم ىئ راما نيبو هننب ام باقل ارامح ديلبلاو رح

 تاراكسملا مده لاذ له :هتكلو ةئعيللا ىف ةقزتع دنمألا كادكوأ ةمولغللا ا ةنيهبلا
 نع هب زوجي مالك لك هنا هند دبع رادلا لح نإ ( ذاتسدلا 0-0 )زوج

 ين وأ تاذلا يف امهننب ةئراقم عونل ىيصالا هعوضوم ريغ ىلا ىلصالا هعوضوم
 تاذلا يف (امأو ) ةدالبلاو ةعاحتشلا فصوكف ىنءملا ف ( ةئراقملا امأ ) ىنعملا

 ا كا رانلا ءاق دردماو دز دعو تاع ول كلا ةييسلو بوس تلقملا ةنكت

 كلذ رثك اناذ ةجاحلا ءاضق دنع هنوداترب اوناك ضرالا نم نئمطملا عضوملا

 ا لاك ف مدعم هع الزبن دعس اذهل ةلثتلا لل مسالا لقت

 تقطن دق برعلا نا ردق نام د طر نك رنا تس

 ” اتعاذلا املواد لع لزت الل ءاعسالا نال زاجللاب ةيف تقطن دقق ةقيقطلاب هف

 ١ زوجيوممالا فالتخاب اهفالتخا زوبع كلذلو ىهسملاو مسالا نيب ةبسانمال ذا

 ١ يعس وأو رخآ مسا محعلا هغل ل برعلا ةغل غر ا اهريبغت

 اان للا ةلذالا تحاخع تعش #كللذ ناكسام ايون سرتلاو اسر وتلا

 ةقمحلا 10 يل تل لدت امنافةغ انا امأ اهنالتخا زوج الواو دل

 | مسا ناق ركحتلا نم ع 1 ا هم ان لعجخل دحاو هجو لع زالاو

 ١ ل نع باوجلا قيرطو ف عاجشلا لجرال عضو اك دسالا عضو عبسلا

 تناك اذا الا لقعي ال زاجل ناف راحْلا ىلغ اهعدقت نم دب ال ةقيقحلا نا هل لسن



 20 ااا اا ياا هدم صصص

 صيصنتلا اما لالد يل صيصنتاب عقب نأ اما زاحلاو ةقيقملا نيب قرفلا ْ

 ةممأ كلذ لوقي وأ زاجم كاذو ةقيقح اذه مضاولا لوقي نأ اهدحأ نيبجو نف '
 نأ ىناثاو ةقث نع الا كلذ اولوقي ل مهما رهاظلا نال ىدنهلا ينصلا لاق ةغالا

 امأو هيلع صنام وهو اهدحأ اذهب تبثيف زاجم اذه وأ ةقيقح اذه عضاولا لوقي
 ءارعلاو ىنعملا مهف ىلا نهذلا ردابت ةقيقملا تامالع نف تامالعلابف لالدتسالا

 نولمعتسي و نيترابعب دجاو نعم نع نوربغي هغالا لهأ انعم اذا: يأ ةنب رقلا نع[

 ةنيرقلا نودب ةلمعتسملا ىفةقيقح ظفللا نأ فرعنف ىرخالان ود ةنيرقب امهادحا

 اورصتت, مل عضولاب ىنعملا كلذل ظفالا كلذ نيمت ىلع مهسفنأ رقتسا الول هنال ظ

 لامعتساو هب هقاعت ليحتسي ام ىلع ظفالا قالطا ( زاجلا تامالع نمو ) ةداع

 لكل ةغللا ىف عوضوم هناف راما ىف ةبادلا ظفل لاعتساك ىسنملا ىنعملا يف ظفللا

 نيب اقورفركب وبأ ىضاقلا , ذ دق اكلاقيلعت 4 يفو 9 ضرالا لع بديبام]
 نم ناف هيلع ساقي ال زاحلاو اهبلع ساقي ةقيقملا نا كلذ نف زاجملاو ةقيقحلا

 لك ىلع مسالا اذه قلطيف براض وهف برضي برض لاقي برضضلا هنم دجو +
 نم ىلعو ةغللا عضاو نمز ىف ناك نم ىلع كلذ قلطيف ةقيقح وهذا براضا

 هبحاص ىنعع بوثلا كانتا نياطتما لاعا طاسلا لأن لاقي الو هدعب أ

 ع 0 لاقي توعنلا اهنم قتشب ةقيقحلا نا ( ىناثلا ( ةيرقلا كاع ىلع اسايق

 زاجلاو ةقيقللا نا ( تلاثلا )تاعي رفتاو توعنلا هنف تشي الزاخلاو رفا

 ىذلا رمالا عمجو رماوأ يهنلل دض وه ىذلا رمأ عمج عمج نا عججلا ىف ناقرتمي.

 هباتك ىف تناهرب ننا.لاق لوألا (دئاوف ) زومأ ناشلاو دصقلا ىسع رفا
 قحسا وأ ذاتسالا ( لاقو ) زامل او ةقيقللا ىلع ةلمتشم ةغالا لوصالا يف

 نع رتاوملا لقتلا كلذ في انتدعو برعلا ةغل ىفزاجم ال ىنيارتسألا
 نالفو ا نآسم الو قيرطلا نتم ىلع نالف ىوتسا نولوقي مهنال برعلا



 ! ةيظاوملا لوصحو ةغللا ررقت دعب درب امنا عمسلا كلذكو هعضو علا عرف كلذ

 ١ لاعتساو هل عضو امف ءامسالا ضعب رارقاو لاعتسالا رارمتساو بطاختلا ديمتو

 ' ةثللا لهأ لاعتتساب نأ هب لطي هنا لام نأ كلذل منتميف هل عضو | لك

 ١ (لاق) هنع رخأت اع 0 نأ عانتمال هل عضو ام ريغ ىف وه مالكلا ضعبل

 لحعتَسو زاحم هنأ لعةغللا لعأ انفقوت نأ زاجل او ةقبقملا نين يع

 اذهو ديلبلاو ىوقلا ىف ىف رامحو عاجشو 3 لوا انوفقو اك هل عضو | ير

 عمجو ةيلثآب فرصت ةءملكلا نوكت نأ ( (اهنموا) كلذ ف قزطلا ىوقأ نم

 كلذب ملعيف هبف كلذ تبت ال عضوم ىف ةلمهتسم اهدجح مث مولعم قلعتو قاقتشاو

 قاقتشالاو ,عجلاو ةينثلا اف لوقلا ىف ةقيقح اهناق ىمأ ةظنل لثم زاجب 3

 الا امل ع تامل وكير ياو هللا "يعااوأ دكه نا رعأ ناذع لح

 نأشلاو لاعفالاو لاخلا يف ةلمعتسم اهدج مث هب رومأمو رماب قلعل اهو

 | هلت رع دشرب نوعرف رمأ امولثم زاجي هيف اهنأ عبف : ماكحالا هذه ن نوم هير

 قهرا عضوم ىف درطت الو عضوم ىف ةماكلا درطت ا

 | ةدافال تعّضو اذا ةقيقملا نال كلذو ازا اهنيك لغ كلذب لّدَحسِف عنام ريغ

 )> هناكما عم دارطالا عانتما راصف ةغلل ًاضقان كلذ ناك الاو اهدارطا انرحلو

 | اكو 00 ةيمسنك كلذو زاجملا ىلا ةقيقملا لاقتا لع الاد

 ” وع نأ نم ركبوبأ ىضاقل ا ناب فلق اجا ننال با كش
 | واو ال ةغالا لتهأ نأل زاختملا نود ةقيقللا ةتامالع نم دك أنا مالكلا

 كعلطك الوق نسا كلا الو ةكارا راوط دارا تولوق الف“ دك" 0

 1 هللا ملك ) ىلاعت لاق ةغالا قي رط ىلعهنال عرشلايف مالكلا درو كلذكو اعولط

 | للكو همالك ةقرسأ ةئاؤ ةقيقلتا نيك زر كاملا هدك اف( اكسنت وسوم
 ٠١ (هعابتأو مامالا لاقو) باهولا دبع ىضاقلا هركذ ام ىعتتا هريغب ماق امالك ال



 هس يش تكس لطفل ميل
 ديك أنا ىف زاجملاوهو رك زال وأ عاجشلل دسالاك روك ذملا لاح ةيوقتل اماف نايبلا .

 لهجلا لاك الو هب ملعلا لاك عم 'ىثلا ىلا قوشال هنا لوقتف 4 فيطلتلا امأو )ل
 تاذللاو مال الا بقاعتتف رخ الا ىلا هجولا كلذ قوش هجو نم ملع اذا لب هب ؟

 رويعلاو اور ةقيقحلاب ريبعتلاف اذه دنعو ملا تاذإلا كلتب روعشلا نوكيو ٠
 ناكف ةيناسفن ةغدغد لصحيف ماكل معلا ديفيال زاجملا وه ىذلا 'ىثلا مزاولب ٠
 حرش ىف يكبسلا نيدلا جات 4 ىضاقلا رك ذو آل ىهتنا فطلأو دك آزاجملا '
 دوسالاك ةفصلا اهيف حملت ىتلا مالعالا ىف لخدي زاجملا نأ لوصالا جاهنم '

 هعابتأو مامالا لاق 4 هيبنت ل مدقت امم اذه ىنثتسيف ىلازغلا نع هلقنو ثرحلاو

 رومأ يهو لقتلاو ةبسانملاو لوالا عضولا ىلع فقوتي هنال لصالا فالخ زاجملا ْ

 فراش ول واسملا نالو ربك ا ناكم ثالثا دحا رعب مضرلا ىلع ةقيقحلاو ةثالث ٠

 ديبالا مينلا لصحال ناكف تابطاخلا لب ةلحم اهلك ص وصنلات ناكل ةقيقحلا '

 زاجملا نأ.هيلع لدي نتكع الو ةقيقحي زا لكل نالو كلذك سلو ماهفتسالا

 هيف بجن ال لوالا كلذو لذا هلإ كاكاو كا ةيسانمل ناث ىنعم ىلا لوقملا وه

 قلطي ةرات لصالا جاهنملا حرش ىف ىكبسلا نيدلا جات « ىضاقلا لاق إف ةبسانملا '

 ىنعم اما ل فاللخ زاجملا موقف ليلدلا هب دارب ةراثو للاغلا هب داربو

 بلاغ زاجملا نأ ىعدا:ثيح ئنح: نا 2 كلذ يف فالخلاو بلاغلا فالخ

 لصالا فالخ زاجملاو ةقيقملا لصالا نأ ضرفلاو ىنثلا ىنملاب وأ تاغللا ىلع
 حج .رأ ةقيقللا لايجاف ةقيلما لاحاو راجملا لاح نيس دلل 0 ْ

 هب قرفأ يدا عا صخلملا باتك ىف باهولا دبع ىضاقلا لاق 4 لصف إل
 ةغللا لهأ ىلل عوجرلب الا لعب الو عمسلا الو لقلا ةجنم ليال ذ زاجملاو ةقيقحلا

 1 ةغللا عضو ىلع مدقتم لقعلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو .
 هال فيغ ىلا راق مهنا هب لعب نأ عنتما صوصخم ىمسمل مسالا اوعضو مهنا



 ا ًاصخام ىنج نبا مالك نتا اهنف زاحلا عويش ىلع اليد ىوقأ ةغللا
 ْ اك ع اا ا مان د زال كايج هعاتاو ندلا رك مامالا لاق « لصف إذ

 . لاس ملوك لباقلا ةعب رأ بابسالا مث ببسملانع ببسلاظفاب زوجتلا ( اهدحأ )

 انا اع باتل لو ملوقكا لعافلاو ةردق اهنا ديا موتك يروضلاو ىذاولا

 ا لس لان نعت تيبلملا ظنلب ( ياثلار) رتسا ةبعنعلا با ستكىتاغلاو
 ةداضملا ( عبارلا ) عاجشلل دسالاك ةبباشملا ( ثلاثلا ) توملاب ديدشلا ضرملا

 مساو صاخلل ماعلاك ءزجال لكلا مسا( سداسلاو سماخلاو ) ءازجلل ةئيسلاك

 ىف ةرمخلل اناوقك ةوقلا ىلع لعفلا مسا 4 عباسلا )ل يبحنزلل دوسالاك ل كلل ءزجلا

 ةيوارلاك ةرواجلا«مساتلاإل ردصملا لاوز دب قتشملا 4نماثلا إف 2 اهماندلا

 راحلل ةبادلاك اف رعرجهام ىلع ةقيقملا قالطا وهو ىفرعلا زاحملا# رشاعلا# ةب رقلل
 ادا لا ساو زن يك هلك دبل ) هلوقك قابطقتلاو ةداب زلانا/ نع يداظلا 3
 زاجملالخدياالو اولاق قلخللاب قواحخلاك هب قلماملا ىلع قلعتملا مسا رشح قانا

 مئالملاب نرق نا لب هدحو ديفي الف فرحلا امأ سانجالا ءامسأ ىلعالا تاذلإ

 '0 صل ا لع لدي هنافأ« لمقلا امأو ؤ:نكذتلا' يف ارانب ناكاالاو .ةقيقج ناكل
 لقعلا زوج عبتتسي ردصملا ىفو ىلقع دانسالا ىف زاجملاو عوضوم يللا هدانئساو

 ) اهيف زاحي الف هقالعب لقتت ل اهنم مالعالاف 4« ءامسالا امأو آل تاذلاب نوكي الف

  ظفللا لجال اما زاجملاو اولاق سانجالا ءاعساالا قبب لف لوصالا عبنت تاقتشملاو

 | ةليقث ةقيقللا نوكت نأب همهوج لجال اما ظفالا لجال ىذلاق امباجالوأ ينحملا 3

 00015 ا ةضراوعوأ توؤلبا زقث وأ نيكزتلا نئانت وأ: نرولا لقت اما !ناببللا ها

 - يف ةمظعل اما ىنما لجال ىنذلاو ةقيقحلا نود عيدبلا فانصال املاص زاجملا

 ةمظعلا ( امأ ) هيف نطل وأ زاجملا ف تايبل وأ ةقيقحلا يف ةراقح وأ زاحملا

 | از امآو ل ظوعتلا:نع الدب. ةلجاحلا ءاضقكم 1( ةراقطلا:امأو ١ نلجملاكف



 عيمج ىلع قلطي سنجلاو سنج وهو كلذ نوكي فيو مايقلا عيمج هنم ن 6
 مليقلا هنم دجو نم لع نيدواتاكللا ىلا عيمجو رضاملا عيمجو ىلا

 هلك ايقلا تاقوأ ىف الو دي رق ف كو تال عمتج ال هنأ مولعمو ْ

 0 عضو ىلع ةقيقح ال زاجم ديز ماق ذئنيحل لاح اذه مهولا تح لخادلا 1

 كلذ ماظتنا ىلع لدي و ريثكلاب ليلقلا هيبشتو ةغلابملاو عاسنالل ضعبلا عضوم ظ
 نيتموقو ةموق تق لوقتف لعفلا كلذ ءارجأ عيمج ىف هلوقت كنأ هسنج عج ْ

 مهدنع عوضوم هنا ىلع لدي هئازجأ عيمج ىف ىف هابا كلامعأف ًاحببق امايقو انسح امايقو ا

 بحلا كتبيحأ دقل ىرمعل# هلوق يف ذيك أتلا كلذكو اهعيمج لوانتل هحالض لغ |
 تلو ال
 ديز ماق انلوق ىلعوبأ ىل لاق ) كلذ ىلع نالدي < ايقالت ال نأ نظلا لك ناظي

 انه هنن مت دسالا |ذاذ تحرش :ملوق: نأ تائعتو دشالا اذان تعرخ الرق

 تحرج كنا دي رتدإل ننأو يذلا وعم دشلا ةسيقالا فلل وقك_ىلتطلا ل
 نم دخاو اذاف تدرأ امناو لاحم اذه بابلا ىلع مولا اهوانتي يتلا دسالا عيمجو ٠

 عاسنالا نم هيف مل ازا دحاولا ىلع ةعاملا ظفل تعضوف باباب سنجلا اذه ٠
 دحاولا ىلعةعاجلل داتسملا ظفالا تعضو كلالف عاسنالا ( امأ ) هيبشتلاو ديكوتلاو ٠
 داتعملاظ للا ىلع ةظفلب تْنِج نأب دحاولا كلذ ردق تمظن كنالفدكوتلا ( امأو ) '
 هلثم اهنم دحاو لكن ال ةعاججلاب دحاولا تبمش كننالف هيبشنلا ( امأو ) ةعاجحلل ش
 رابلا مرصناو ليللاءاجو قلطناو ديز دمق هلثف كلذك ناك اذاو ًادسأ هنوك يف !١

 تللذو لدتلا يف رولا يولم ئرحأ ةيج نم اصيا راج سيئا رحال

 دنع ىنوي اذه لو هعيمج برض لعفلا ةقيقحو هعيمج ال هضعب بورضملا نال

 هنال زوج ًاضيأ ( لدبلا يفو ) هسأر اديز تب رض وحن ضعبلا لدبي رابظتسالا ٠
 هذه ين ديك أتلا عوقوو ( لاق ) نمأرلا لك الة بار يمبا بولا توك ٠
 002 مرار دعاو ا
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 را املا دمت دقو موب 0 كدر تع

 هتااغ ىلا يرج اذاو 1 نك هترغب اعم اذا اذه كسرف عجاسلا لوقي ناكو

 نالفهيبشنلا# امأو + ازاغلاو اسابلا نوكي الثل الف ليلذ نم ىرع ناف ارحب ناك

 سهوجلاب ضرعلا هبش هن الف ديكوتلا ( امأو ) هلام ىرحم ةرثكلا ىف ىرجي هي رج
 هيفو زاجم وه انتمحر ىف هانلخدأو ىلاعت هلوق كلذكو هنم سوفنلا ىف تبثأ وهو
 ةمحرلاوه امسا ”لاحاو تابجلا مسا ىف داز هناك هن الفةعسلا ) امأ ) ةثالثلا ىنامملا

 كالذلف هلوخد زوجي اب اطوخد حصي مل ناو ةرلا هبش هناالف هيبشنلا ( امأو )

 عيمجو تاذلا نع هب ربخي ا ىنعملا نع ربخأهن الف دكوتلا ( امأو. هعضوم اهعضو
 هلوقك اخ تح اجاد تاراتسالا عاونأ

 للا يانا يكتمل تقع كام مسبت اذا ءادرلا رمغ

 هلوقو

 "ياست ب م م ةراهلا» در نست نا

 ' اراد عنب كلوق فالخ و دكا عاستالا نم هيف امل ةراعتساو زاجم

 نمو « لاق ل هيلا لصاولا لعفلا ىف زاجلا امناو ةراعتسا الو هيف زاجمال ةقيقحهناف

 ىنحملا ىلع لجلاو ريخأتاو ميدقتلاو تادايزلاو فذحلا باوبأ ةغالا ينزاجلا

 ' عم لاكوسلا ظفل لمعتسا هنأ هيف عاستالا هجوو ةيرقلا لأساو وحن في رحتلاو
 "اب ناك ال هلاؤس حصي نمي تهبش اهنا هيبعتااو هاوس ةعيقللا فاجضرالا

 ةباحالا هتداع نم سيأ نم ىلع لاؤسلاب لا>أ ظفللا رهاظ يف هنأ دكوتلاو

 اذهو موق ةحصب 6 لاملاو تاداملا كاس ناشنا مهيال اونعص ياكم

 ا ةقمق 0 عع ةغالا رثك أنأ ملعاو 4 لاق إل ربما حيحصت ىف هانت

 |. ٠ ادطسك شا نم قتله أ مات هن ناملستسيز وع نأ ىد



 0 1 نمو كفن ىلح اهب تيتأ ىلا للا تضقت دق يلع نب ىبحي لاق

 ىصتنا هلسح الف ةضقانم

 2[ زاجلاو ةقيقحلا ةفرعم نورشعلاو عباراا عونلا ان ظ
 نم هقاقتشاو بجو اذا ءىشلا قح انلوق نم ةقيقإلا ةغالا هقف ىف سراف نبا لاق

 مالكلا ةقيقملا: هكحم' يأ جعسنلا ققحم بوث لاق محملا وهو هديا « علا"

 تع اناعا الو هيف مدقت الو ليثمت الو ةراعتساب نسل يذلا هعضوم عوضوملا 0

 رعشونارقلا يا رثك.أو مالكلارثك .أ اذهو هناسحاو. همعن ىلع هللا دمأ لئاقلا
 ا::زاجحم لوقت اضاع ققتسا اذا قوص راح نم: دوعبأف احلا امأو اذه. لغاترعلا ١

 الوذنني يأ اذك لعفي نأ زوجي لوقت مث لصالا وه اذه سراف انيلعزاجو نالف .

 نا يأ ةنزاولا زاوج زوج يرخأو ةنزاو حضو 2 ان دنع لوقتو عنمي الو درب

 انلوق ليوأت اذهف اهنم اهبرقل اهزاوجو اهزاجم زوبح يهف ةنزاو نكت مل ناو هذه
 زوج هريغ نوكي دقو هيلع ضرتعي ال هننسل ىضعي قيقحلا مالكلا نا ينعي زاجي ظ

 كتاذزا كوالا ىف نيل قنكو ةوافتساو هبيشن خم ةيفاوا :الامتمتم ةرقلا زا رد
 خفاوزيفكع هةواطع ةلوقذاخع زج .دقو:ةليمغت نوف كفك أو. نزع قالقعا طع لرتك ١

 ىف ىتج نبا  لاقو )ل ةراعتسا اذبف موطركنا. ىلع همسنس ىلاعت هلوق اذه نمو ١
 ناكءام زاحملاو ةغالا ىف هعضو لصأ ىلع لاهتسالا ىف رقآ ام ةيقيقلا صئاصملا

 عاستالا يهو ةثال ناعمل ةقيقملا نع هيلا لدعيو زاحلا عقب. اهناو كلذ دضب ٌْ

 هيلع هللا ىلص هلوق كلذ نف ةقيقللا تنيعت ةثالثلا تمدع ناف هيبشنلاو ديكوتلاو
 داز هن الف 4 ؛ عاضإالا مآ ١ # هيف ةدوجوم ةثالثلا ىناعملاف رحيوه سرفلا يف لسو

 جيتحا نا "هنا :ىتح رجبلا اهوحنو داوجو ففرطو نسمارف يه تلا -نسرقلا :ءاعسأا ىف إ

 ىضقي ال نكل ءامسالا كلت ةيقب لاعتسا لمعتسا عاسنا وأ مجس وا رعش يف هيلا
 رعاشلا لوقي ناك كلذو ةبيشلا طقسن ةنيرقب الا .كلذ ىلا



 ا ابأ تلأسف 07 ف 0 0 نايبصلا رشعماب 1 هنع ىشاررلا
 | نم هقاقتعات قدا وره لضتاو لاس اذا رظملاقدث لاش- لاق هنع ىنادنانشالا

 الاعلان ورمعوبأ لثس نيب وحنلا تاقبط يف ىديبزلا ركب وبأ لاق (ةدئاف) اذه
 ىلارعالا لائوس لتالا دارأف مرحم يبارعأ رف فرعي ف ليلا قافتشا نع

 دافتسا ىنارعالا لاقف هلأسف فرعاو هاوس افلا يق ئعد ورع وأ هل لاقف

 كلذ نع ورمعابأ اولأسف ىار ءالا ةارالام دع هح نم ترعل عادلا كو ىف مسالا

 ٍ ءالبخ ةنضرعلا يشع ” اهار هلأ بحععلاو ل ايلا: ىف لا ءالمجلاا ىلا تيهذ لاقف

 جاجزلا ناك ةنزاوملا باتك ىف ىناهضالا نسحلا نب ةزمح لاق ( ةدئاف نارك
 تفورح نع اههادخا فورخ نضمن ناو فورخلا ىن ضعبب انقفتا نيتظفل لك نا عزب

 ٍ روثلاو ليخرلا نف 0 قئشم لخزلا لوقت ىرخالا ن مكة م اهاذلحا نلف يرخالا

 ناك نأدعب انمايل باث هنال ابوث يم امنا بوثلاو ضرالا ريثي هنال اروث ئه اهنا

 روجنل قيطم هنال انانرق ىمم امنا نانرقلا نأ عزو لاق لاق اذك هللا هبسح الغ

 ىأ نبن اقم اهل انك امو كارقلا قؤو-هنورق' لم قيطملا" يأ اغلا نوتلاكهتأزما
 نب هللا دبع 5 ةرضحب هلأس هنا مجنملا بحي نب ىلع 0 ” ىجح يح( لق ) نيقيطم

 لاق هرجرج حيرلا نال لاقف ريجرجلا قتشا ”ىش ىأ نم ميدنلا نودمح نب دجأ

 ضراالا ىلع رج هنال رب را لبخلل ليق اذه نمو لاق روض للا مرت كو هناوو

 ٠ ضزالا ىلع ترج ول لاقق ضرالا ىل اء ردح اهنال لاق ةزج تيعس مل ةرجلاو لاق

 | لاق لزج ءاننلا_قانهرج هللا نال لاق ةرع“ ت تعم 1 ةرجلا) لاقتتإ كحل

 . داقتو ةمزالا: نع اهنالل لاقعن هن "حن مس 1 لبالا ن .ةمل مسا وه ىذلا روجرجلاف

 مهنال لاق هيف كلوقام همأ عضرب الثل هناسل فرط قش 0

 : "تل دروح ال لاق ع هيمس اهوعطقف هتذا اورج نافلاق هوعطق 0 هناسل



 تارجش نم تريخامركنأو هلهال نكملط علط ثبخأو 2
 رمالا نع ينرحشو طاتخا اذاىمالا رجشو هتبن فالتخال رجشلا هللاقي يعرملاو

 بابلاو رجشلا فالتخاك ىنأر فلتخا هنا ( هليوأتو ) ىنفرص هانعم اذكو اذك 1[

 مقو ىأ رمأ مهنني رجش دقو مهني فلتخا يأ نالف مهني رجش كلذكو دحاو.
 لمعباتك يف تدأرىناف ةفيطل ةدئاف رجشلا ىمسن لخنلاو هلوقيفو نتا متنا مهني

 داق سيدال لجل ناساف كك ل خيشلل بح نمل بط نم.
 عيدا انقوو طق ال ةزجشرجشلا نم نآ انف سو هيلع هللا يلص هلوق ناد
 ىلع ثيدحلا ىشعوهدري يجاجزلا .هرك ذ امو زاغلالا ةدارال ةراعتسالا ليبس لع

 ةياغدب ىلابأال مللوق قاقتشا -ىلء هبتشا لمجملاىف سراف نبا لاق ( ةدئاف ) ةقيقحلا

 ةيليخالا ليلرعش يف:تأرق:ىأ ريغ هانا

 ىىري ”مجلابءالالوحو ندرو ام دعب ةلابه ماياور ىلابت
 0 ءاملا اوردابت اذا موقلا ىللابت لاقي ءاقتسالاب ةردابملا ىلابتلا ريسفت ىف اولقو
 3 قتسا حزنو ٠ ءالا لقاذا كلذو موقلا ىلات مصعب لاقو ا اسس يحل

 0 موق لءلف اذكع اذه ناكن اف قتسيف ءاملا مجيب ىتحرخ الا رظتنيو ايش
 نبا لاق ( ةدئاف ) هب دتعأ الو هذبنأ لب هب م

 يصو كدكدلا نم ناك دلا قاقتشا.لوقي شفخالا تععم نائعوبأ لاق ديرد

 يف مانسلا ةشرتفم تناك اذا ءاكد ةقان قاقتشا هنمو طاسناو ظلغ اهنف:ضرأ

 باتك يف ئدزالا لمملا نب دمت هللا دب عاوأ لاق (ةنبطل) هتوبخم وأاهرا

 يسضالا تلأس لاق متاح ىبأ نع يللا نع | 000 نوره ىنثدح صيقرتلا

 نيح مذا "ا عم نك أ م لاقف ةتلأتسقا دنع ع ٍلاقىنم ىنم تيمسإ

 قمت يعم لاقف هتلأسف ديز ابأ تيتأف ءامسالا قاقتشا نع هلأسأف ءامسالا هللا هماع'

 ديرد نبا تممس ةيديردلا حرش يف هبولاخ نبا (لاقو ) ءامدلا نم اهيف ىنعامل



 وسم م هم م مم م م م ماع هع م هم هم هاوس هم م هايم م م مم م همه مهم م هو هم اه ههه اه امه هرم اهم هس م دوم هم هس م هم هم هم م هوم م مم م م م م هم هه همم هم عمم مم ممم همم م ممم م ممم هم سمساسوو

 ا لاق هلع لصأ هنال سنج مسا ىتشي نأ لق كلذلف سانجالا

 درجلا نه دارجو بارتغالا نم بارغ هنمو لبق هيلع له قاقتشا هيف حص

 قدصأو دراصملا نم نوكحي نأ قاقتشالا يف لصالا ( فاشنرالا ىف لاقو )
 | 0119 نامزلاو نداصملا  ءافتأو ينم تافضصلاو ةدخ ملا: لامفالا نف نوكأ
 000 ع < تما

 7 د ىعسل را 1 ءانب 10 نم معأ

 7 قاقتشالا درفأ 4 ةثلاثلا ) برعلا هتنب اب صاخ هنالاقاقتشا ىمسي

 1 جارسلا نب ا ايل دريملاو هك تر لضتنملاو ىلهابلا

 ف 000 نبا لاق بترملا ىف قيلاوملا لاق ( ةءبارلا ) هيولاخ نباو ساحنلاو
 "دل برعلا هلا نها وتشي نأ رذحلا لك رذحي نأ يغبني ام ةاتتسالا قفتاع

 ىف ( ةماخلا ) توحلا دلو ريطلا نأ يعدا نم ةلزنمب نوكف لاق مجعلا ةغل نم

 انالف ترحش موق لاق هباتك يف جاجإلا ه ا قاقتشالا نم لاثم

 هنال رجش هب لصت امو موقلحال 0 ةرحشلا ىف نصعتل كحل كه هتادخ هلفوأت حمرلاب

 ناصغأ فالتخاك اوقلتخا هلي وأتامنا موقلارحاشنو ةر هكسلا ناتسعات هب لصتيام عم

 نامعنبا ةبيشنع( ىورب و ) ةر 2 ل2 بالا اذهنم عرفتام لك 9

 دق هتلغب ماحلب لحنا ساعلا اذا ف تح لسو هلع هللا ىلص يبا تأ لاق

 اهسأر مفر ىأ اردت دق ةلؤو قنا( ىئصألا تقاس وت وبأ لاق ) اهرجش

 ذختي بكس م راجشلاو اهتعفرف تلدت اذا ةرجشلا ناصغأ ترجسش لاقي قوف ىلا
 ةرجشلاب اهيبشت طوقسلا هيلع نمي ملو ةكرملا نم ةلعلا هتعنم نمو ريبكلا خيشلل

 سعاشلا لاق رجشلا ىمسي لخنلاو ةفتلملا



 قكرضلا ميز جاك( فرح و ىرخأ ا ةكرح ناصقن  ريشع ىداحلا + 1 1

 (رشع ثلاثلا ) ةعاضرلا. نم مضارك ىرخأ ةدايزو ةدام ناصقن (رشع ىناثلا )
 قب ةقنك+ اسامءانلل نال كيلا: نماهضاؤك ةكرحم هتعرخ أ جدال زب تال

 طق ةكرح ةدايزو فرحو ةكرح ناصقن ( رشع مبارلا ) بيكرتلا مدعا فوخ ْ

 ناصقت (رشعسماللا) ةرسك ةدايزواهكرحو واولا ناصِقن هيف دعولا نه دك 4.
 ةيعغفو فلأ,تدازو فا تضق:راختلا نم وخاتك فرحةداب زود فج كو
 وجو هلو حيجرتلا بلط قاقتشالا ىف نيلصأ نيب ةملكلإ تددرت اذا |

 مرك باب نال دسمللا ىلا دريف دهملا وأ دملا نءالع ددبك ةينكمالا ( اهدحأ )

 58 ىناثلا ) ةينكمالاب خمسك باب نء فخأو حصفأو عسوأو نكم.أ 1

 هلئاقك . نلودكر لضاو هلك ذأ نير كتلاودل عضولاب قحأ هنالفرشأ نياصالا

 برقأو.فرشأ هلآ,نم /لاقيف.هلو وأ هولوأ هلآ: نم . قاقتشالاا نيب اهقتشا نمت

 حجريف صخأ هنوك ( عبارلا ) لبقلاو لابقالك حضوأو رهظأ هنوك( ثلاثا) '

 افرصت نحاو لبسأ هنوك ( سماكلا) هكع ليقو ةليضفلاو لضفلاكمعالا ىلع '

 نق. ةيحانلاكوهو:نضر اعلا نم.وأ روبظلا'ئىعع ضرفلا نما ةقيجرامللا.قافتساكا

 مهلا رقع ىلا درب راقعلاك دمبأ رخالاو اف( الا ا
 هلالدلا قع اندلع يبا دل عياسلا ) امح امجاصوقيتت رست 31 نا

 ىلع حجريف ًاناطم نوت ( نمالا ) تامدقتلا ىنعع .ىداوملا نم مدقتلا ىنععالا

 كفل ا طا ارفوج هنوك (.مساشلا) ةبراقملاو براك ديلا

 الا تال لوا رهوجلا ىلا درلا ناف هنم قتشي 9 د الو ةيردصملل

 يع لبق رهاوجلا نم برعلا قاقتشا نال هيلا درلا نيعت ا

 قوندساو نيطلا رجحتسا ملوقرهاوجا ن :,مقاقتشالا نمو رداصملا نم رثك الاؤ ش

 ام: فالح لوم اههلاغمالعالا ليبسنلا حرش ىف لاق للوالا ( دئاوف ) لجملا '



 امو اذه نيدض نيب زييمت اهب لصحةدحاو ةكرحب قتعمو قتعم نيب اوقرف لب
 دل لب ةكااطم ارم ةفاللة نإ كوتت انهو بيخأو ئسرلاو ريصخا ايف

 نم بيكرتلا ةئيه نود ةداملا رابتعا ىفف تضرف.فيك ةمكحلاب .تعقو اهنأ نابب
 "قيل رك ةلازتلا نيب نورك نأ كلذ عم ركشي الواكلل تنيب اها ةعللا كاف

 ىف كلذ ىلع ليحتلا نكلو اهناعوضوم .عاونال سنج وه اهني كرتشم ىنعمةدامل
 ىلع الا ةيرشبلا عاضوالا لمحت لو برغم ءاقنما بلطك تاييكرتلا داوم عينج
 الع لازح ةدعلا هتاتاتعشإلا نأ كلذلف ةبيدبلا ىلع ةضماغ ريغ ةبيرق موهف

 وناوورحاوبأو ليلللاو هيروؤيس لاقق (رفصالا قاقتشالا يف اونلتخاو) َنوَتْمَكبا

 ةفئاطو يتابشلاو ىبارععالا نباو ديز وبأو يعمصالاو ريع نب ىسعوت اطال

 ديا وخلل قي اتملاو نم ةعئلظب تالقو قئيتس تخ هطمننزو قطكنم مكلا ضعب

 كلا راظنلا نم ةفئاط تلاقو جاجزلاو هيوبيس ىلا كلذ بسنو قتشم 35

 (رت الرا عرش املك ناكها هذال الوق دعب ال طيلخع طسوالا لوقلاو قصأ هلك
 مزقت ناهس كتل كيني هنال انيعبرودلا مناي لب لاح اهالكو لتلست وأ وادا
 لاشالاتب اهلا عجار هلك ق تشملانأ ةرورض لصأ هنأ دب العرف وه ام ضعب و
 نأعم ا ةكمو ةداملاو دلل داع ءطونألا نال تييعوب عرفو لأ ره

 لصالا. نيب ( تارييغتلا مث ) ىنمما كلذب رخآلا نع عرفم ذتنبح امهنم الك
 ( ىناثلا ) لعو للمك ةكرخ ةدايز ( لوالا ) رشع ةسمخ قتشملا عرفلاو هنم قتشملا

 ( عبارلا ) برضو براضك اه داير ( ثلاثلا ) بلطو بلاطك ةدام ةدايز
 انا تلك هدام -نانعمت ا النو تعقل ناصقت

 ةدام ةدايزوا كر نر اصقن « عباسلا 8 ن # ناوزنو انيكءانجإ 'اصقن ( سداسلا)

 ١ «مساتلاإلنامرحو 0 ةكرح ةدايزو ةذام صقن 4 نماثلا ال بضغو ىضفك
 ' رطبك نينتكرملا ربان“ «رشاغلا ١) ةقانلا نم قونئساك امهناصقن عم امهتدايز
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  صخسال د ماحصخس سس تاسيس خسساس سيشل - اهمال

 مالك برغأ نم قاقتشالا 4 0 ة ريونلا ىف ةيحد نا لاقوإ و ا نب مالك ٌ

 ىلعو هيلع هلل للص هّللا لوسر 000 0 هللأ نع تيباثوهو ترعلا 9

 ةليلقلا ظافلالا نة 0 يىلاعملا 00 يو اكل عئاوج فوأ 7 0 هلا

 ىلعةيناثلاب لديل اهل 00 هئيهو ,ةباسأ ةداهو ىنعم . اعقاغتا عم 0 نم ةغيص
 رذحو برص نم يراف ةفمأ افورحافلتخا اباحال ةديفم ةداب و لصاالا ىنعم

 ةغيصولا اهنم عجربقح ةملكلا فيراصت بيلقت 4 هتفرع» قبرطوو ودجر

 برضلا قلطم ىلع لادهناذ برضكًالاغ اذورحوأ دارطا ةلالد غيصلا لصأ ىف
 انور 5ك أو هالو ربكم اباكف برضاو برضو بورض»و براض امأ طقف

 ةئيه فو بر ض ىف هكرتشم اهلكو ةلالد رثك أو اذورح واسم ىضاملا برضو
 نود ةداملا هيف ظفحيف ربك الا امأو هب جتحلا رغصالا قاقتشالاوه اذهو اهييكرت

 ةفحلا ىنعمب ةتسلا اميلاقتو قلو لقوو ق لوو لو ق لمجيف ةئيهلا

 ىسرافلا ىلعوبأ هخيش ناكو ىنج نبا حتقلاوبأ م امالا هعدتب امم اذهو ةعرسلاو

 برعلاةغل ىف قاقتشا هب اا حصيالو ةغالا ىف ل نملو م هب ع

 ةقاتعا مم 1 تاؤاتحلا هدرو هدعاس ةوقل اناس حتتلا وبأ هلعح امناو

 لال ع ننال دا اميكارت نأو غيصلا كلت عوضوم وه سيل هنأب هماعو ١
 نا ةنناعم نا 0 تاهتا 0 برعلا لامها بل سو كاملا ردعلل ةرياغ» ٍ

 عونب بيكرت لك اوصخ 3 داكت ال ةمهافنملا ىناعملا عاونأو ةليلق فورحلا

 حل داوملا رباغت- للغ .اورضتقا ولو ةريثك اعاونأ تاتيهاو. :بيك ارتلاب اوديقيأ ابنه

 ماليالا فورح نم 'ىث هيف سبل اجب الا مظعتلاو مارك الا ىنعم لعاوديالا
 اهنودَجي الورح فولأ ىلا اوجاتحالو اذجارمالا قاضلارط اهيمافاخل ثرضلا



 ,شيرق تيمس لاق ممن لاق ارمش هيف دحأ لاق له لاق هرسفف انل هرسف لاق نيب

 ظ ىريما ورمع نب جرمشملا لاق دقو رحبلا ىف ةبادب

 ا كيس ايار حبلا نكست يلا نك شنرقو
 اشير نيحانجلا يذل هيف كرتت الو نيمسلاو ثغلا لكأت
 اثيك الك أ دالبلا نوك أي 2شيرق يح دالبلا ىف اذكه

 اشونلاو مهمف لذقلا رثكي . .. ىن: نامزلا .رخآ مو
 اك *طلانورشحم 2 لاحرو هليخ: ضرالا الت

 ىبأن ع هيبأ نع ةورمع نب ماشه قي رط نم هخيرات ىف 4 ركاسع نبا جرخأو )
 ةبادب لاق اشي رق شيرق تيس ل سابع نبال ةيواع» لاق لاق ىرماعلا ةناحير
 نيمسلاو ثغلا نم 'ىثب رم ال شرقلا اهل لاقي هباود ظعأ نه رحبلا ىف نوكت

 تانداللا ؟ ذه ىويملا ركش ةدشنأو طش كلذ: ىف قدشنأف .لاق ةتكت [الا

 2 قاقتشالا ةفرعم نورشعلاو ثلاثلا عونلا 1:-

 قتشي لهو سايق امل له برعلا ةغل ىلع لوقلا باب ل ةغللا هقق ىف سراف نبالاق

 _ٌ 000 .الا ةغللا لهأ عمجأ ( ضعب نم مالكلا ضعب
 قم نا مسا نأو ضع ني الكا ضفة اوتنن كءزعلا لادا د

 00 در لو رتسلا ىلع دبأ نادت نونلاو 2 ناو نانتحالا

 كدا نولوع روهظلا نهال نأو همأ نطب ىفوه يأ نينج اذهو ليللا

 لاق لهج ن» هلهحو لع م كاد لع برعلا م الك ا

 نانتحالا نأ ىلع انو ىذلا ناف 00 0 5 نم الام ًاضيأ ئسمادع

 أ الو عرتخم نإ مويلا انا سلف هام قتشم ن ..لا نأ ىلع انفقو م

 نالطب وةغللا داسف كلذ 0 نال هوس هراعط سقت َن أ الو هولاقام ريغلوقت

 ىنتا نحن نآلا هس اسايق دخ ون هل ةذللا نأ بابلا ةتكنو 4 لاق )ل اهتئاقح
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 باوبأ ةلع هذهو ةبوذعلاو قنورلا نم برعاا مالك هيلع هللا سسأأ» هتنيابمو
 اهم ريتخا نب زاوملاو ةلثمالا كلذكو ضعب يف فورحلا ضعب لاخداو ماغدالا

 فرحلاك امركم الوأ هب قطنلا: نع ناسللا ويم اهناهنم لأ. لغفللا كيط هيفام
 ا عب رأ هيف ىلاوتت يذلا ء ىتلاوالكهختخ الا نوكي ال هباذتي ىذلا

 نكت مل اولق راربالا عيب ر يف ىرشخمإلا لاق( ةليلج ةدئاف ) اهضعب .نكسي كلذ
 لهي ناك امو ماظعا ةينكساو اهرخافم نميشوبرعالالا ممالا نم كر
 ١ لاق هموق نم فرشلا وذالا امل

 ياللا وسلا منقأ ةلون هدم الفادانا نوستكك 1
 راو ةنليع ةباتكما سال حيرصتلا نع لالجالا ةقكشلا لا مهاعد يذلاو

 هتننك ىنعمو مالا ىضقو ءاملا ضيغو هلوق وحن ىف لعف ىلا لعف نع لودعلا
 . باقلالا ىلا ىنكلا نع اوقرت مث ةيزوتلاو ءامخالا دنصق ىلع هب هتيمس اذكب

 سيل كلذ نأالا بقل هل سيل نم مالسالاو ةياهاجلا ىف ريهاشملا نملقف ةنسحلا

 لق ( ةماخ ) مجلاو برعلا نم ابك مالا ىف باقلالا لزن إف برعلاب اصاخ
 امناجيت ماعلا عب رأب برعلا نلاعرصتخا لاك ناكتاماقملا حرش ىف يزرطملا

 ناويد رعشلا ليق ماو ( لاق )| ماوتدرغشلاَو اهماحي فقويسلاو اهاطيح ىجحلاو

 عدؤتسمهنالو بورااوباسنالا ىف مهفالتخا دنع هيلانوءجرباوناك مهنال برعلا
 لبق اذهلو مهرابخأ ندعمو مهبادآ ظفاحو مهمولع

 كسلا نرحر رغم وكلا فشلا ونام نمي ةناقإلا دولاب كيف ل

 مرع يفك موش فرم تنك اهد+ ١ ةدئاستى ةيمقفت لاني الل

 وأ ىنثدح لاق رذنملا نب يعاب قي رط نم هخيرات ىف (راحنلا نبا حرخاو )

 نب ورم هدنعو ةبواعم ىلع لخد هنأ سابع نبا نع هئدح نمع ىكملا ديعس

 رمأب لاق اشي رق شي رق تيعس رف ابماعأ كنأ عزت ًاشيرق نا ورمع لاقف صاعلا



 هس عع نع م هس هس هع م ماع ل عع ل ماع م ماع م ما ام مص ماس ل م هس سس سس ع ماع ماع ساق اس ام م م ا م تس م م مم م ل م م مع همس م ل م ممم هع م م مم هم هم هم مم م مع هم ع ممم ع همم

 اولاقف هايا هوعبتا سجرلا عم سجنلا اولاق اذا ( ٠ ءارتلا لاقو ) جاودزالا انه مق

 0 امان ىلاعت لاق حتملاب سجاولاقةودرفأ اذاو رسمكلاب سحب سجر
 قيلت | الك لصالاو مالكلل ايي وزنا تيات الو تيردال لاقي ( حاحصلا يفو )

 ((سراف نب !لاق ) مد الو يأهتمطتنبأام ياذع تولأامكلوة نم تاعتاوهو

 دعق نولوقيف هلك هنودب رب معو سلا ضع رك ذ ىلعراصتقالا برعلا ننس نمو
 نءو * مهام رودص ىلع نيثطاولا « مهلئاق لوقيو ىضمو هتلحار ردص ىلع

 ةنيدملا روس تعضاوتو هانا كة هل ةرذحبو كبر هحو قبيو بابلا اذه

 . 01 يلع هللا ةحني نوكتا نان امد عيمجي نارقلا ٠ ءاج دقو ( لاق )

 هلزنأف اههتشن ىتلا نئسلا ريقي و-انتغل ريغب.هنال ملثم نارتالا : نع نرجع ان ! اول

 عهتابطاخحو مهراعشأ يف مكتب يبإ 2 ننسلاب و : امنوفرعي تلا فورطلاب ران

 ناويد ىف ىناراغلا لاقو ) يهتن ضع و أ هلثع نايتالا نع نع مرجع نوكيل

 1 نيدو نير نم هوئازعت ةنملا لهأ مالك ناسللا اذه ( بدالا

 عيمجاهب نياب ىنابم ىنيف عنشتي وأ نج مسي امه بذبملاو ةسيسخ لك نم ىلعملاو
 عمجي ملف هب هالح هكا تك يحس ةزسلا هني دحوم بارع ساس

 بذميالو نافاتأي الن يفرح نيب قالي ملو نيداضتم نيكرحتم وأ نينكاس نيب
 ءاخلا عم نيغلاك عمسلا سحو ةمغنلا سرج ىف امهنم كلذ منشي وأ امهب قطنلا
 داصلا عم لاعتفالا ءات لثم قبطملا ريغ ىف قبطملا فرحلاو فاكسلا عم فاقلاو

 عم ةنك اسلا ءايلاو اهلبق ةرسكلا مه ةنك اسسلا واولاو امل 'تاروخإ ىف ةضاار

 نخل عضرم فكك و ] ىدح ال لكعلا ده. ةريثك لدا فارق ةيحلا
 هللا هزن دقو اهقري و هيشاوح نيليام ىلا املا اهمالك مزاب .ىذلا نع لمت برعلا

 ا رحت الو ةمدقتم فذ اهرواجب امج امم الك 0 ىف لعجي لذ هينجيامع اهناسل

 ن1 دو هايل كلذو .بترعأ اييكعأ ناك امزالا فاك وأ دايجتلك ىف انما
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 4 لاق إل ةاذاحلا باب اذكف هارحم هارجأ مسسقلا هيف زوجي امر رثأ نع هب. ءاج
 1اس هلوك هنو انؤوو الك هافوتشا أ لاثك" اه هو نزلاف ةهنازو كلل نمو

 0 - 0 0 5 1 0 ةدع ند _ 0

 مهنم نورحس و 56 06 4 1 ميزا ىأ مهب كرمك

 رعش ف اذه لثمو ابلثم ةئيس ةئبس ءازجو مهسنف هلل اوسنو مهنم هللا رخس

 لئاقلا لوق برعلا
 انيلهاجلا ليج قوف لبجتف انيلع دحأ ناهجي ال الا

 برعلا لوقت ةرهجلا ىنام ( اياشعلاو اءادغلا رئاظن نمو ) سرافنبا هرد ذام ىهتنا

 [دديط بامو ابريط شيع ىلا _تبنأ :ىأ ةب وطو ةب وأ رهط نف مدق اذا لجرلل

 مهمنال ةب وط اولاق امنا ( هيولاخ نبالاقو ) ةب وأ ةاذاحل واولاب هولاقف ةبيط لصالاو
 يرام ”رشو اربمخ ىف فرب || هيفي لاقي ( بدالا ناو.دىفو ) ةب وادب اوحوزا

 امو مدقام ىنذخأ لاقي ( هيفو ) جاودزالا ىلع وهو نارسحلا ىنعي د اررسخ هناف

 0 ناكمل كلذو عضوملا اذهىالا مالكلا نم ئىشف ثدح مضيال ثدح

 وأةروبام ةكس لاملا ريخ لاقي ةديبع بأ لاق ( ىلاقلا ىلامآ ىفو ) عاود ىلع

 ةروبأم عب 5 ةنككتلو و هرهأوم لاق نأ قش 2-6 ن١ ناكو دلولا زيك ةزوماه 31

 0 ءامطلا أنه لاقب هالات اي كروس ةكسلاو

 هل لاقي ( هيفو ) ىنأرمأ اولق اهودرفأ اذاف فلأ ريفب اهولاق ىنأنه اهوعبتأ اذا
 ىدعسإ ال رهو 3 لاق امناو ةءاّثأو ةداض دارأ مهصعل لاق هءانو هاا ىدنع

 عمجنال ةادغلاوراباكعلاو انآ دعلاب ينال ىلا لاَ ممالكلا -ودزنل هءاس لجال

 جالو ةيبخأ كاته « لاق جاودزالل ةبوبأ لع بابلا اوعمج ( هيفو ) ايادغ ىلع 1
 امئاو مضلاب سكن وه امناو ( اسكنو هلاسعت لاقي هيفو ) زجي مل هدرفأ ولو « ةيوبأ 3



 هلوقك مدقم ىنعملا ىف وهو هريخأتو رخ' وم ىنعملا ىف وهو مالكلا ميدقت
 0000 اكلم لاب اهدازأ - . بكس. ءايملا ابنه كنبع لاباق

 نمو ( لاق )(ىمسم لجأو امازا ناكل كب ر نم تقبسةلك الولوإل ىلاعت هلوقو

 تش ام ىرصان هّللاو لمعا وح هماعو مالكلا نيب ضرتعت نأ برعلا ننس

 وح حيرصتلا نود ءاعا يونو ةراشا ىنعملا ىلا ريشت نأ برعلا نس نمو لآق

 نانعلا برطودوجلا ىلا نوئموي ءادرلا رمتو لجرلا لوط نوديررب داجنلا ليوط
 201 نر[ هور يكل ةعنرعلا نيس نعو ((لاقر) ةقاشإلاو ةعلحا نا نر
 هلوقك مالكلا هياع لدي امب ءافتك | ريخلا ري ذ نع

 دعا قرفلا لئاظ ليا .نود ىرج ابل لل وحن .اوريدس تافااذإ

 نيب سلوقيف هل سيل ام ءيشلا ريعت نأ برعلا ننس نمو( لاق ) اهلعل ربخ كرت
 ىف لممإ لاهو كاوملا ير نآامصرعلا نتس نو( لاق. ) اهضي و ضرالا عهس

 ىفلك )ف ىلاعت لاقو نوضرأ ضرأ عمج يف هلوقك مدآ ىنب ىرجب مالكلا ضع
 مالكءاذحبامالك لعجم نأ كلذو ةاذاحلا برعلا ننس نمو( لاق) «نوحبسي كلف

 ايادغلا اولاقف اياشعااو ايادغلا نولوقيف نيفلتخم اناكن او اظل هنزو ىلع هب ىنويف
 كلوق نم .ةماسلاف ةماللاو ةماسلا نم كب ذوعأ موق هلثمو اياشعلا ىلا اهمامضنال

 ارو ىف تراسح, ةعانملاب تنرق امل نكل تملأ اهلبصُأ ةماللاو تيصخ اذا تدل

 اذا ليللاو اوبتك فحصملا ةباتك بابلا اذهنءنأ ( )غلا لهأض عب رك ذو لاق)

 اذه ردو لاق.ءايلاب بنكي امم هريقب .نرقنام واولا تاوذ نم وهو ءانلاب جس
 لاق مث ول باوج مهطلسل ىف ماللاف مباع مهطلسا هللا ءاش ولو ىلاعت هلوق بابا
 هلو مواناقف مكيلع مهطلسا ىنمملاف الاو مالا كلتب تيذوح هذهف مو ئاقل
 اذ سلف قتال وأ لاق مث مسسق امال ا.هف هنحيذ الوأ اديدش اب اذع هنبذعال

 ! كلم ىنأي نأ دهدملا ىلع مسقيل نكي ملف دهدبلل رذع هنال مسق عضوم



 مدحأ هوتي نأ وهو ماهيالاو مهوتلا برعا| ننس نمو (لكر اد للا مم
 د نمالقع لك وغو هئشأ عيزاب تاقو رق هنن قطا

 مهوتو اولحر نكسلا ىأر ام عجفت نتعب اندر كاس
 00 جن قو نع مراطأ ىف ريثك كلذو اوأتنا نبأ عبرلا لأسي هنأ

 ١" الوم واعلانات يرفت ملوقك ةكرح وأ فرح نيدض نيب قرفلا

 ةثملو نما نك 1151 ةقلو- رح وماراح 131 نطو رمشلا نم« نطق اذ رشا
 نأ ”تنرغلا نتن :نمو (”لاق“) ةرختنو ةرخي شو 5+ رفنو 3 يضاوةعرعأج ناكتإؤا

 قزو- ةماقال الذ رثكك أ: )نو *لقتلاو مسالا فورح ددع يف ةدايزلاب طسبلا

 هلوقك هيفاوق ةبوستو رعشلا
 اقع رملاو ىددلا نقدي ءاكططن ناد اي ةارتماعلا لكنا

 ىواؤلا داز كلذكو لولعف مهمالك ىف سبل هنال ءافلا مضو واولا دقرفلا يف دازف

 ةكقلا تدعلا رس عمو“( لاق) دقي ع4 4 ادوقرب نأ مه ارمع نأ ول إل هلوق

 ةلرقك فور اذادغ ل ناصقلا وهو طسلل ةاذاحم

 انذللا نشد قوازخو لاهل يأ ين قتلا عويض ةقيمافولا لوكا

 ةريغو ا دم ثنا: دو ”ةكاؤسلا ىأ احلا رانو لزاملا نوديزن

 اما رامضالا ترعلا ننس نمو ( لاق ) كنع نبا هلل يأ كلع نب هال ملوق هنمو

 اق رنا قلعرشو الل[ و لاف ؤللاوأ هاذه انغأ ىلسا اب الا وح .ءاعسالا

 أه يغولاةدبنسأ ىزجأزلا اذهمأ الا وح :فورخلا وأ اريثك لوقلا رامضأ ةتمو
 ةماكلا ماقم ةملكلا ةماقا وهو ضي وعتلا برغلا ننس نمو ( لاق ) دهشأ نأ

 سيلوحن ردصملا ماقم لعانلاو (باقرلا برضف إف وحنرمالا ماقم ردصملا ةمااك
 ةنتنلا ىأ نوتفملا يبي رع ردشلا زق اقف لَوعَتلَاَو 0 ىأ ةيداك كاش
 ترعلا ننس نمو ( لاق) ارئاس ىأ ًروتسم اباجح وحن لعافلا م اقم لوما



 هس ده هو هم مم عمم م عم هع ع همم همم م همم ممم هس همم هم م همم هم م مع م هم هم ع م مف ممم ماع م مسمممس ل ل مم عم م مم مع هع مم ع مامم مهم هع مع مم م مم مو » همم مه ممم ل هس مم ممسسو

 01010 ردو لق ) (نوتلا برت لق) نارقلا يف همو باوملا يف اوطوخ
 هلوقك نينثالا ظفلب امهنع ربخت مث ادحاوو ةعامج وأ ةعادو ع أ

 ىداوس نابقرب مراحلا و +. ءاهالك فرت و كنللا نا

 برعلا ننس نمو ( لاق ) امهانقتفف اقتر اتناك ض رالاوتاوءسلانا )ليزنتلا ىفو
 يللاهلوحي 2 اني اذلل لاحم وأ اغلا ىلا, تياطخل ةلرح مث دهاشلا طاب نأ

 من اق ) وحن هيغل باطما مجري * طاخلا تطاخت ناو تاغتلالا وهو دهاشلا

 لزنأ اهأ اوماعاف ر انكسلل لاق مث سو هيلع هللا ىلص يبل باطما ركل اوبيجت
 هريغ نع ربخي من ؛ ىشب ادب ناو نوماسم متنأ لبف هلوق كلذىلع لدب ( هللا ٍ

 كرو جاوزالا نعربخل ( نصب رتب اجاوزأ نورذيو 2 نوفوتب نيذلاو روح

 ركااه د الرع .تينناتىلا/ لقفل سنت نأر كيرلا نتف نمو ((لاق ) نيذلا

 حلملا .نء ناجرخي امناو (ناجرملاو وللا امهنمجرخب )هلوق ىلا( نيرحبلا جرم)
 لتاقلاو اهف متاراداف فن مناقق ذاو وحب مهدحال وهو ةعاجلا ىلاو تليد

 نمو(لاق) 4 هوضرينا قحا هلوسرو هللاوإ وحن اهط وهو نينثا دحا ىلاو دحاو

 طلخا نوكمو غلا دوا قوص( نييداالا نأ ٠ طفل وقح ولا رمت نايم رعلا ان
 ل كل وا نكن قفل ةققزلا هنأ كالخ (لضأ نا ىرب ارز هلق) ادعم
 اميل نانا تك دل معلا نال رعالا هت ا ىلع دحاولا مالك

 وأ رضاخ وهو ىضاملا .ظفلب لعفلاب ىنأت نأ برعلا ننس نمو ( لاق ) ”ليلخايبو
 ةمأ ريخ متك ينأ يأ هلا علا ىلا هرج لام اوهلو ازقتسملا ةلطفاب وال

 رك لعاقلاظيلب# لوعؤملا##ىنات فاو تلت ام. أ: نيطانشللاولتتام وعش و مثأ ىأ

 امرحو اهب ىضرع ىأ ةيضار ةشيعو قوفدم ىأ قفاد ءامو موتكم يأ متاكر بس
 ذباح اان وتم قتتع وك كومقملاكئلب لعاقلإب وأ مهفءانومأم يلاالماا

 ليلو فصاعموب وح هيف عقب اه يلا فصو برعلا ننس نمو ( لاق ) تيكسلا



 ةلوسنلل امو ةغأاسمل امأ معلا فورح ىف ةدايزلا برعلا ناس نمو(

 قدشلا عساوالقادشو قررا دردشلا متدرو شعب يذل شرور حييقتلاو

 0 وطلا طرغملل حامرطولاوطو راك هنموداص لصالاو ةبلصلا ةقانلل 0

 ةغلابم لعفلا فورح ىف ةدايزلا 4 مهنتس نو ف رظنتلاو عمسنلا ةريثكلل ةنرظن
 نمو ( لاق ) ينونثاو ىلولقانولوقيو ىلواحا اولاق ىهتنا اذاف ءىشلا الحنولوقي

 ثرحلا لاق ىمالاب ةيانعلا بسحب غالبالا ةدارا ةداعالاو رب ركشلا برعلا ننس

 دابع نبا

 لايح نع لئاو برح تحقل ىنم ةماعنلا طبرم ابرق

 ةداراو سمالاب ةيانع ةريثك تايبأ س'ور ىف ىنم ةماعلا طب سمابرق هلوق رركف
 سيل ام ىلا لعفلا ةفاضا برعلا ننس نمو ( لاق ) ريذحتلاو هيبنتلا ىف غالبالا

 اذا توم نأ ديرب نالفو لام اذا عقب نأ باكا فاز نولوقت ةقنملا ىلا

 مهوقك مججا دارملاو دحاولا رك ذ برعلا ننس نمو ( لاق ) ًارضتحم ناك
 عججا رك ذو النفط كجرخنمن لاقو قيض ٠ ءال“ه ىلاعت لاق ودعو فيض ةعامجال
 نيذلا نا دحاو دارملاو (ةفئاط نع فعي نا )ىلاعت لاق نانثا 000 دارملاو

 دحاو وهو( نولسرملا عجرب 3 دحاو ىدانملاو تارجحلا ءارو نم كنوداني

 وك دحلاولا.ةغصب عجل ةفص ةفصونإبلق امو (اكب واق تغصدقف)(مهملا عجرا) ليلدب

 1 هن إلا و أ دحاولاةفصو( ريبظ كلذ لعل ةكئالملاو)( اي تك ناو)

 ( قالخا يصيشو ٠ ءاتشاا ءاج) لاق قاذحا لبحو مادها بوبو راشعا ةمرب وح

 ىذلا عملا نمو ( لاق ) اهعاستال ابسبس اهنم ةعقب لك نومسي بسابس رع

 ا هاك 01 كاراوأ_تاَد ةأرما لوف ريق ناي الاف دا

 طب ناكو ئرهأ: ىف و ارضنا للا ,رلورلا لايف مضارع دجحاولا ةطاخم

 ءادتبالا اذه ليف انامف 0 :ليلارلا نال ادعت لرش الا
 (ل- رهزلا ١١؟)



 دن يطل
 اقدرعلا 0 لوحش ف لاه طسقملاو رب اسال طساتلا لاقبو 0 كالا فو

 ةأرماو ةبخ ضراللو ةبخ لمدلا ىف ةقيرطلل نولوقيو لدعلا ىلا روجلا نم
 ممج يهو لوشاجلابلا تبهذ ىتلا لبالل نولوقيو كانض ةكلإو كان ةدحفلا
 لوش ضوحلا ىف املا ةيقبلو لئاش عمج ىهو لش حقلا اهب انذاأ تلاش ىتالو ةلئاش

 ىذا مالكسلا نم كلذ ريغ ىلادمع مانسلا لك أتملا ريعبللوديمع قشاعال نولوقيو
 الا بردا طن ناب ارت عضو اف ضر نبا لاقو 4 لصف ؟ ىصحن ال

 نكي مل وهوانحا ءاملا داعو طق ًاخيش نكي مل وعو اخيش نالف داع نولوقي مريغ
 لاقو )بق انوجرع ركز (لنقا ك كدا ىتح) ىلاعت لاق دوعيف كا

 مكنلم يناندع نا ذك هللا ىلع انيرتما دق 000 هيلع بيعش نع ةياكح يلاعت

 مه وجر خي طق كلذ ىف نكي موو رءعلالذرأ ىلادري هلئمو طق مهتلم ىف نكي و
 ناس نم ةل> ىف 4 لصف إلها طق رون ىف اونوكي مل مهو تاماطلا ىلا رونلا نم

 ا ا تزل نس نت( تراك نتا لق .ما ريغ ىف دجوت ال يتلا برعلا

 نودنب رب 0 اذه نولوش مه 5 أم هللا هاثأق 0 دنع مطوقك» ها ظفللا

 ةناعأ نم بحعتلا ك2 نك الشو هلكت هتاهو أ هنوه ُُ اذنك هعوقو

 اوعضي نا ىهو ةراعتسالا برعلا ناس نمو «لاقإل هلعفي لعف يفوا هيمر ىف لحزلا
 اوقرفت اذا مهاصع تقثنا نواوقيف رخآ عضوم نم ةراعتسم 'ىثلل ةملكلا

 برعلا ننس نمو 4 لاق ل رامح وه ديلبل نواوقيو برحلا اهقاس نع تذشكو
 012 ا ديطع اناجأو لمفأ ال ديرت كاذ لعفا هللاو نولوَق راصتخالاو فذحلا

 4 ةمرانوذ لاك آل برغت تداك ننح وأ تدارأ نيح وأ سمنشلا

 ماج وهواهاذ اذخ نم هل . 0تبصن نيح وأ ليللا نسبلاماف

 قتيو وحن فورملا وأ لاعفالا وأ ءايسإلل امأ ةدايزلا ترعلا ننس نمو 4« لاق

 ىا هلثم ىلع ليئارسا ىف دهاش دبشو'ىش هلثك سيل كبر ىأ كبر 0



 3 ١ ان تت 9 ظ
 ال اة لكلا ضرع فز بولا تدرغا سيق نيل (لضألا

 املا برعلإ ةغلعب تتح | اموني لاق 3 انما الاخ لا ١ ىش ىف نوك ؟

 وبأ 4 لاقو إل مالا رْثا س نود برعلا ىلع ةروصقم داضلا نأ موق متو ءاطلاو ْ ٠

 سرفلاو لجرلا انلوقك فيرعتلل ىتلا ماللاو فلالاب برعلا تدرفنا دق ديبع ٠
 عا عبربلا ريغ مالا باخ 'ىش يف اتسلف ٠

 عع يذلا باطملاا فايت[ عضوم ىف ةغللا هقق ىف سراف نبا لاقو «لصف

 اهدحأ نيهجو نم نيبطاختملا نم كلذ عقب عماسلا نم مهفلاولئاقلا نم مايفالا
 ىلع فقوتو ينناعملا زيهم هيف ( بارعالا اماف ) تن رتجتا علا بارىعالا

 ىلع فقوب مل برعم ريغدي.ز نسحأ ام لاقول الئاق نأ كلذو نيماكتملا ضارغا ٠
 قع رعالا نابادير نيحااموأ ذي نسحأ اموأ اني( سجلام لاق لذ

 اهريغو تاكرحلاب نوقرفي مهف محريغل سلام كلذ ىف برعلإو هذارأ ىذلا ىنعملا ٠

 صقلا ةل الصقمو جنتتلا مضر حتفمو اهب حتمي ىتلا هلالل حتفمنولوقي ىناعملا نيب ْ
 ناكمال لاحمو ا حدقال بلحو صقاا هيف نوكي يذلا عضوملا صقمو ّْ

 ا حلا زعرلا نال تيتلا وب رفا ةأرما نولوقيو نبللا تاوذ هيف بلتحي ' ا

 دعاق كلذكو ةرابطلا هذه يف اهكرشي لجرلا نال بويعلا نم ةرهاطوض يلا يف '
 لاخلا نوديرب الجر هنم نسحا امالغ اذه نولوقيو دوعقلا نم ةدعاقو لبخلانم '

 5 نولوقيو ناصخشنذا اههفلجر هنمنسجأ مالغاذه نولوقي ودحاو صخش ىف
 هللا تنب جاوح نهو ريثكتلاهيدارب ربحا فتبارلجركو رابختسالا فتيارالجر

 مابا اوربععلا ءاج نولوقيرو جحلاندرأ ادادللا تيب جاوحو نججحدقنك اذا أ
 اماو ) بطحلاو لاق امهتيحم ديرا ناف هيلا ةجاملا ديررأ امنا ءاجبطخلانا درب 0 أ

 ادام ةقبس ةلك صوددحجو لوقت اإل ليعمل هناف هماع هتاف نم ناف ( فيرصتلا

 ةدجوم بضغلا ىفو انادجو ةلاضلا ىفو اسيل يف تاقف تحصفأ تئرص'
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 ظ ةقيرط ىأ دحاو ورق ىلع مهو هتبذاج ادا ةنيرقاا ربي وهو تدب ةعيرق نالفل
 هخطل حيبقب هبشقو رمأ ىلع تبني مل اذا عنق 5 وهو كلملا نيبارق ءالءهو ةدحاو

 اذا اعيطقت ليخلا سرفلاعطقو مالظاا رصاقم طق ل عصق ىبصو

 ةدحاو ةحدق نم تارك هذهو رفق لوزهموهو حربي داكي ال سعقأ ليلو اهئاخ

 ضرغلا انزوالل كلذ انيصقتولو هلام فورحلا رئاس ىف فرطلا لاج اذا نيكق
 مضوم ىف لاقو ) بابلا اذه ىف سراف نب ها دا اذه دااج ارجدالجا هروح

 بارعالااهب تصتخ يتلا ةليلجلا مولعلا نم برعلا هب تصتتخاام ركذ باب ( رخآ
 لصأ وه ىذلا ربخلا فرعي هب و ظفللا ىف ةتفاكتملا ىناعملا نيب قرافلا وه يذلا

 نم بجعت الو توعنم نم فاضم الو لوعفم نم لعاف زيمام الواو مالكلا

 لوبق نع فقوتي سان معرو ديك ات نم تمعن الو ردصم نم ردص الو ماهفتسا

 ىلع جترعب ال مالك وهو وحب تال ومو بارعا مل ناك دق ةفسالفلا نأ مهرابخأ

 اطل او ريع انئايلعي ا تك نوي راوذخأو مالسالا لعأب امن 1 موقلا هبشت اهاو هلثم

 يد ناسل داكن ال ةعشب مجارتب 5 5 ءادأ ىود موق ىلا كلذ ايستو ايظاغلأ

 ِر 1 ليلق هادو هانأرق دقو ارعش موقلل نأ كلذ عم اوعداو اهب قطني نيد

 ديقمو مهر ام ظفاحو مهناويد برعلا رعش رعشلا ىلب نزولا هيقتسم ريغ ةيالطسإو
 ةفيقس نم ةحابحبض ,فرعي اهبو رعشلا نازيم ىه ىتلا ضورعلا برعال مث مهباسح

 نذلا ءالءوه هب جتحيأم عيمج ىلعىبرب هنأ ع هاب افخو هنا زشام هقاقد فرع نفو

 اهل فرعأال ىتلا طقنلاو طظوطخعاو 0 ءايمشالا قئاقح ةفرعم نولحتس

 نبا مالك اذه هنمدّلاب ذ ذوعنام لك جتناو نيدلا قرن امدلان ةلثعم ١ بما ريغ ةدئاف

 ظفحب ىنع مالا ن نه دحأ لمي امو باسنالا ظفح برعالو 4 لاق مث ل سراف
 لَو رك ذ نم م انقلخ انآ سانلا اميأاي ) ىلع هللا لاك  فرعلا ”ةياتع ,يبسفلا

 مجربَغ اهمومضع لمعام 3 ةبآ يعف ( اوفراعتل ناعم اييوعمت كانلمجو



 مع لولا همم هل هم ل ل م م ل ل سم هس هل هس م هم ل هع مس سل هم م مم همم ع ام م م ممم ممم م ع هم مم مع ع علم هم مس همم همم هع مع هع ممم همم م مم م ل همم هم همس همسع

 أب تعمسلاق رادنب نب د نأ دمحأ ىنثدحو مننا ةئامو نيس هل دو نحن 3

 نيتام ةيحللو منسا ةنامممح دسالل تعمج لوش ىتادمملا هيولاخ ن 7 هللا كنع7

 ىناهصالا نسح نب 00 ظ
 نم يهاودلا ءاسا رئاكت نأ رك ذو هئاعب رأ ىلع ديزب ام يعاودلا ءاهمسأ نم '

 ةاولالا ' ل2 عما راو وع كشر ةمأ قأ يئاسلا نءو 4« لاق ؟يهاوذلا

 لاقديردنب زكي وأ هدر ١١ نب دمحأن ب لعينربخأو ضرافنبا لامن

 هرسفف ىلكعلا مازح ىبال دج هلا جلخ نأ همع نع يعمصالا ىخَأ نبا انثدح

 نوع 11-4 قينمفوملا نسا ١ اناقة رعزلل كانغ كتل اناا

 برعلل ام مالارئاسل قرأف (سرافتوب لاقإلااهنا نيس رسل كام دق تل

 20 هدلادب وديا ا موق نعربعي نأ هنكع اذ نمو

 هبحروهوةصف نم ىعالاب ىنأو لوقلا لصافمو ولا رذوابقي ر سمشلا تجمو موجنلا

 وهو شاملا طبار نيضولا قلقمجملا قيضوهو ىرفي و قلخب و ءادرلا رمغو نطعلا
 هبشأامو بجرم اهقيذعو ككحل اابايذج وهو عقنأب ب ارش وهو رمتسملاديعب ىولأ

 ىلاعت هللا باتك ىفامو ةلادلا ةراشالاو فيطللا ءاجالا نمو ممالك عرابنم اذه
 ناك و رس ويافملاو كحل نلاعت) .هلوقك ر ثك“ أو:نثك- أ: للاعلا تاطلخأ

 نظلاالا نوعبتي ناو اهمهّللا طاحأ دق اهيلع اوردقت / ا (مهيلعةحيص 1

 «ىبسلا ركملا قيحيالو مكسفنأ يلع مكيفب امناو ًايشقحلا نم ينغب ال نظلا ناو

 معمالك ءانثأ ىف حولت م م برعالو هيلع ين نأ نم 0

 دوسأ قامعالا مناق سه ا اذهو موثق ريخلل عومجلل | موك للا ىف حيباصملاك

 ةعوقة لح ةأرعأو محقو بعاصم ىمالا اذه ىفو هلك ب ا ارشلا فحتقاو ىجاونلا

 هتريدو ةتدرأ ثنأ ىمأ اذو قدص مدق هلو رانلا ىف شارفلا عداقت اوعداقت دقو

 تلخد امو هرايخ مالا اذه ةعرق كلو بارشلا فتشاو ىوناا انب تفذاقتو



 مهلا ذينافةنايخ موق نم نفاك امو ىلا هلوق لقت نأ تدرا'ول كنا ىرت الا

 يتح هتعدوأ ىذلا ىنعملا نع ةيدئوم ظافلأب هذحل ىنآت نأ عطتست مل ءاوس ىلع

 موق نيب و كنبي ناك نا لوقتف اهروتسم ربظتو اهعوطقم لصتو اهبعو## طسبت
 مهنذاو ملهطرشامتضقن دق كلنا مهماعافاضقتو ةنايخ مهنم تفل دهعو ةنده

 انب رضف) ىلاعت هلوق كلذكو ءاوتسالا ىلع ضقتلاب ملعلا ىفرهو تنأ نوكتل برملاب

 عاج رغ دارأ ولا ىذلا دكا ءارسشلا نات سلفو تكلا يف مناد[ لع
 نعربعب انآ دارا واوا طفلا ظفللا نم ريثكو 5 طومسعالا نكمأ امو صاتعال

 سيقلا 'ىرما لوق
 هيلع لاطا اهريغنع الضف ةيب رعلاب « هتارجح يف حيص ابن كنع عدف

 لاتناو (فانسألاب نعوااهران اًهنرايعو بذاكتلا لع .نظلاويلئاقلا لوق اذكو

 وهو مقافتم ةجرنالا كِنَأَحَو يملا ىدي ىلعو عفر ول ب باقو ةعقاب وهو كال مدي

 نع ربعي نأ ةيمجعالاب ربعم دارأ ولو تاغللا نود برعلا ةغل تلاط هلثم 0-0

 نيبملاو لطابلاو قحلاو نطاباو رهاظلاو كشلاو 0 قافخالاو ةمينغلا
 صقل لب نحب لعأ يلاعت ا لل التيس الاوفر عبعالاو يدل
 اهمابح نب فزرإلا مهلق هلك ذ مدقت يذلا دعب 4 برعلا هب تصتخا امو

 4 كلذ نمو ف داعوم اولوقي لو داعيم مطوق وحن لوالا نم فخأ ىناثلا نوكيل

 دودو نك اوس ثالث مجعلا ةغل ىف عمتجي دقو نينك اسلا نيب عجلا مك
 برشأ مويلاف لثم ىف تاكرحلا مهسالتخا 4 هنمو ١ فيفختلا ىلا اليم راحاي
 لبأ لو كي ملوح فذملاب ةءاكلا اد و ٠ ماغدالا 4 4 هتمو يتحتم ريغ

 مأ ال كتايكنم سعأو هللا قنا أسما وح لاعفالا مهرامضا 4 كلذ نمو إل
 ريغو حمرلاو دسالاو فيسلا فاضوأ 4 ةتبلا.هلقث نكمي ال امو ١ كتاكحضم

 امأف دحاوريغ ءايمأ دسالل فرعتال مجعلا نأ مولعمو ةفدارتملا ءاهسالا نم كلذ



 ا
 م صم عام ان ا يا ما م ساس نان نس ان ال اسصصسسل تال تاما امس ع م هع اعنا ع ع ع اسس

 4 ةغالا صئاصخ ةفرعم نورشعلاو يناثلا عونلا إل
 برعلا ةغل ةغللا هقف ىف ّك ؛ سراف نا لاق اكو تفادللا لضفأ ايما كلذ نم

 نيمالاحورلا هب لزن نيملاعلا بر ليزنل هناو ا8ىلاعت لاق اتلاف تاغللا لضفأ

 فصوبامغاب أب هن احبس تصوف« نيبم ىلع ناسلب نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع
 كة ةناحبس مدقق نايبلا ةملح نامنالا قلخ ىلاعت لاقو نايبلا وهو مالكتا هب
 ريغو رجشو مجنو رقو سمت نم هئاشناب درفتو هقلخب دحوت ام عيمج ىلع نايبلا
 نايبلاب ب رعلاناسللا هناحبس صخ اما ةنقتملا اياشنلاو ةمكحا قئالخلا نم كلذ

 ريغب نايبلا عقي دفق 4 لئاق لاق ناف ل هنود ةعقاووهنع ةرصاق تالا رئاس نأ لع
 4( هل ليق »ل نيب دقق هتغل طرش ىلع همالكب مهفأ نم لك نال ىلر علا ناسللا

 مهني ىتح هشفن نع برعي دق ةيب رعلا ةغالا ريب ملكسنملا نأ ديدرت تنك نا
 تاكحو تازانشاب لدي دق بالا نال ايلا: لنئانرءملا اذه ذات عماسلا

 ناو اغيلب وأ ان ىعسي نأ نع الضف الكتم ىنسين ال م هدا راك لع

 نأ ىلا انجتحا ول نال طلغ اذبف ةبب رعلا ةغالا ةنابوا نيبت تاغالا رئاس نأ فدو

 لَو دحاو مساب الا كلذ انكمأ امل ةيسراغلا ةغللاب هد اسوأ فيسلا نع ربعت

 ءاشالا ةةمزيكو سرفلاو نسالا ةلاذكو :ةزيك- اشم ةيذتلاب فلل كاكا
 ام“ ةعنسلا نم تاغالا رئاسل نيأو كاذ نم اذه نبأف ةفدارتملا ءامسالاب تايمسلا

 177 لاك دقونإل ةييخن ىذ لخسمي ةاه هل انت اذه مرقاة
 برعلا ننس نء اهريغو ريخأتلاو ميدقتلاو بلقلاو ليثقلاوةراعتسالا نم برعللام

 نم ءاوث ىلا هلقني نأ لع ّجئارتلا رم دنحأ ردقي ال كلذكو لاف نارثلا ف

 روبزلاو ةاروتلا تمحرتوةيمورلاو ةيشبحلا ىلا ةينايرسلا نعليجالا لقتاكةنسلالا ٠

 برعلا عاسا زاجلا ىفمسنت ل برعلا ريغنال ةيب رعلاب لجو زع هللا بتكرئاضو ٠



 20 يا يا ا ا ل ا ا ا ا ا ا

 1 ا الز 7 كالو هامل نع دعابتلا هزنتلا ناو نيتاسبلا ىلا 0
 . نممطقبام وهو ٌكررسو كرس عطقي نأ لبق لعلا تماعت لوقتو لاق راذقالا نع
 | ونال ةرسسلا امنا كترس عطقت نأ لبق لقت الو ةرشلاب انطتم نركب هدول

 هذه لوقتو نالكتي لقت الو ناماكتي احبصأف نيرجاهنم اناكلوقتو ( لاق )
 الو ناتأ هذه لوقتو يتاصع هذه قارعلاب معس نإ لوأ نأ ءارقلا عزو ىاصع

 لوقتو ةزوحع لقت الو زوحع هذهو هتانثأو لقت الو هاثناو رئاط اذهو ةناتا لقت

 لوقت ىح اذكو اذك ناكى ذلا هلل دجحلا لاقي الواذكو اذك ناكذا هلل دجلا

 هلوقت ةماعلاو ةناسن الاه الوناسا 5 3 رمال لاق (حاحصلا ىو) وع ةاكهنم واذ

 بارشلا ىلعدب لقتني يذال مضلاب ل قتلا لوقت ةماعلا هي ولاخ نب السبل باتك ىفوإل
 ةرعلاهذهل ةشمشم نولوقي و''”نسوس وه امناو نسوس نولوقي و حفلا, لقنلا وه اهناو

 ىف دلوت, نحالا 4 حيضفلا ليذ يف ىدادغبلا قفوملالاقو آل ةشمشم يه امناو
 رودق ف هعضوم ريغ ةماعلا هعضت ايث ةريسلاو تاداعلا سحب مالا ىحاوتلا

 تباوصلاو تاسوسحملا نيماكمللا لوقو ةمرب اهدحاورو ودقلا ىه ماربلاو مارب

 ةفلاخم ةيتاذلا تادصلاو ىتاذ ملوق 0 ا ا ا ا

 ءاثلاب لاقي الو ذاحيش لئاسا/لاقييو ”ىووذ تاذ ىلا ةبسنلا نال ةيب رعلاعاضوالل

 ىفاش يفاشلاىلا ةبسنلا ىفو نيشلاب زوجي الو ريغبلا رتجاو هك لاق

 لاقي الو زابللاو ىزابلعاو ةواك ذ زوجي الواك ذ نالف ىفو ىوءذش زوجي الو
 ةمحعملاب زوج الو ةلمجملا نيسلاب محلسلاو قاروأ زو الو ىبري تاراو روما

 فيفختلاب اهرحو ةأرملا نهو ةمحعملا لاذلاب هلكد ّقحلل لحذو ذزربطو ةمذ رشو

 رصن هلاق 0 وه عونمملا نسوس ١١(

 سوم اعلا اف 6 تجبنحأ ل تدسسدح لاق هنأ هف 69:



 را

 ( فدرت ال ةباد ملوقو م مئه ن |هريغ وأ ةاش وأ ةقان ع 0 ا :

 وه مطوقو هنع اهأتلأ ىأ لثن لاقي اهناو هعردرتن مطوقو ل فدارتال لاقي امناو
 3 مطوقو بيطلا نم لاقيامتاو ةبيطلا هبام مطوقو علطضم لاقياماو هلمحت علطم

 لاقي ماو جرسلاو لحرلا ةرخم ملوقو بالبللا وه اهو بالسلا فورعمل
 رصبلا "دم ىنموه مطوقو ىواسي ال لاقي ااو امهرد يوس ال اذه ملوقو 2 ش

 مهطوقوامهام ناتش لاقياعاو امههيبام ناتش مهوقو هباغ ىأ رصبلا ىدم َلاَس اكو

 لاقب امنا ىباح ىنلاذ نكي م مطوقو اذكللهأوه لاقياما اذكل لهأتسم وه
 ىف ةلوليقلا هتلأس ملوقو تنفنو لاه اعاةقهو ايف موق ىنظ ىأ قاس

 مو سوقلا نع تيدر لاقي ناو سوقلاب تيمر ملوقو ةلاقالا لاش اما عيبلا ْ

 لاقياعاو مونو صقهو ضارقم موق لاعن يجوز لاقي اناو لاعن جوز تيرتشا ْ

 هبيذهتىف ىزيربتلاو حالصالا يف تيكسلا نبالاقوإ نامأوتو ناصقموناضارقم |
 >وتماالا ىذا دشنأو تملغ لاه الوردقلا تلغ لاه

 قاولج:نادلا بايك لوقا. الو. ,تلغدقيرتلاردمت لوقا ل
 قولغم باب موق كلذكو جيبقن كح تيلغ ةماعلا لوقو نحليال حيصف هنا ربخأ

 قلو:انقلو انايقلو ءاقن هتبقل "لوقت اضن ( تبكسلا نبإلاقو ) قام اود
 برعلا مالك نه تسيل ةدلومامئاف ةاقل لقتالو ةدحاو ةءاقلو ةيقلو ةدحاو ةنايقلو

 «لتؤلىسباذك نم يبسجو ةداز لقتالو ةدايز كاذ لضا.لاقي اضيأ ( لكي |
 اينسيام ناتشا لقت الو موخأو -رصام ناتشو اهام.ناتش لوش صم دا

 ىعاشلا لوقو 4 لاق #4

 متاح نبا سعالاو ملس ديزب 2ىدنلا ىفنيديزعلا نيبام ناتش
 ىثشعالا لوق ةجحلاو دلوم وه امنا ةجحب سيل

 رباج ينخأ نايح مونو اهروك ىلعىمونام ناتش



 ني رضا ع تفرش نا
 دع عزا نولوف.( فرحت افرح ةماعلا ةقّلد امو ) هردقب ىأ كلذ بسك

 حتنب ىف ارذ وهاماو ىنارد حامو لكسف وه امناو لذرلل لكشفو ةمجعملا لاذلاب

 اهناو صوعت ةبادو ةمحعمنيغلاب قغن وه امناو بارغلا قعنو ةمجعم لاذلاب و ءارلا

 ةحاص يههو نازمملا ةحاسو نيسلاب غسرلا وه اهاو غصرلاو نيسلاب سوممت وه

 اال تكلا هلو ضيقا قت و نالطااو ناتكلا ( هتك بان

 نيع ىلا ةعضب وىدجلاو ةيدثلاو ةنماو ممردلاو راقعلاو ربظلا راقفو ديلاةيلأو

 قدم دورسنلاو ماكلا صفو نيعلا نفجونالف بسكو صاصرلاو ةريغلاو راسيلاو
 ناويدلاو ةحفنالاو زيلهدلاو بادرسلا 4 هحتتت ةماعلاو اروسكم ءاج اهو )ف

 قرفمو ةلتق ّسش هلتقو ةحورملاو ةحدقملاو ةفرغلاو ةسنكملاو ةقرطملاو جابيدلاو

 في رجل صب و خيطبلاو بارجلاو ةزانملاو ق.ثزلاو ملاعلا ربخلاو ديلا ققيصقي رطلا
 نب رفاكلاب تونقلا ءاعد فو نيتذوعملا اثروسو ادح حيلمو ليدنقأاو ليدنملاو

 باكو ةيصوصخو صوصخ ءاولوبق نالف ىلع« همضت ةهاعلاوا>وتةمءاحامو إل قحلم
 ةماعلاو امومضم ءاجامو ف هذ كلخَف ضرالا موخنو 1 قوس

 يصف ختفلاب ددحلا 0 لوألا لادلا مع ددح بايثو ةوالط ههحو ىلع 4 هحتمت

 محللا جضنو ىنيع بصن هتلعجو ةياقنلاو ةواقثلاو ةعفد 'ىثلا هتطعاو قل خلا

 ا|20 تاامورإ ربلقلاو قيقر ومع قاقرلاو نيراص هععوب نارصملاو طاطا

 نم دع مو ٍ لفسلاو ولعأاو كا يملا ةيادلا صاقو ناوأعا 4 ةمضل ةءاعلاو

 »١« عملا تاكرح 5 ةزمبلل ثالثلا تاكرحلا برض نمد ةلكضصاخ تاعل عسا هيف 2

 ع

 هل هلاو تاكلا بدا حرش



 تأ تنغأو هتفقأو بالا تقلغأو هللا ل يبس قسرفلا تّسدحأو ضالا لع |
 زمهي ال اممو ) هلك اذه نم ملا طقست ةماعلاو يشملا ىف تديعأو دبعلا تقتعأو

 تيعرو رسب رسعو سانلا تشو سانلإ ريخو ةركلاو ب نع لجر ( هزمهت ةقاعلاو
 ةلصتو تقرت و ءامسلاتدعرو لوقلاهف عجامو تنَع هللقشو دنولا تذتؤوو لكلا

 هتدفرو هتظغو هبنذ ىلع هتفقوو دارأ امع ةتفرصو 'ىثلا تبلقو هيجول هكو هلل

 ددشد امو ) املاهيف دب زن ةماعلاَو فلاالب هلك اذه ءاملا قف ةنيفسلا ترّدحتوة حو

 ةيراعلاو ىعنااو ةربقلاو ةناجالاو صاحالاو ةجرتالاو جرتالاو واذلا (هنضخت ةماعلاو

 ةماعلاو ففخي امو ) نطبلا قامو يزابلاوربملا ةهوفو ةراعز هقاخ ىفو ةّرصوقلاو

 ةيناميدأ ماو ناي لجرو ةيعاوطلاو ةيهافرلاو ةيهاركلاو نسلل ةيعابرلا ( هددشت ٠
 ةثلو بيطلاب هتيخل تفلغو مودقلاو برقعلا ةمحو ناخدلاو ةيعاطلاو ةيماشو ماشو
 كلاه يأ درو نيعلا ىذقو نطبأا يوط لجرو ةيدنو ةبود قمرا ناتس ل

 أ جر دك و ةفاملا ترصقو ةعراقلاو تاتا قد عضومو ناكطعىأ دقو

 دوربلاب يع ثتدربو ءام 34 ب رس ىداوف ثدربو هيلع مترو ىلا رصف

 قو د م اسأ ى ( هك رع هماعلاو انك ان ءاناعو ) طئاطاو تاكلا ب

 دإب و نيقاسلا شمحو حما لجرو رعو لبجو دنجلا بغشو صغمو سغم هنطب
 ةمخو ةفحم ( هنكس" ةماعلاو اكرحتم ءاجامو ) ريدلاو موقلاو بابلا ةقلحو شحو

 جرسلاس وب رقو ءاودلل ربصلاو دحاو عرش ىمالاىف ممومجنلل ةرهزو ةبخضوةطقلو.,

 طرضلاو قبماو فلخلاو ب ذكلاو رملاوقبتلاو طقالاو"”لحولاو رئاطالناشرؤلاو
 لمعاو ارده همد بهذو ةحبذلاو ةنحسلاو فعسلاو علضلاو ةريخلاو ةريطلاو

 هلاونف, ىلع ”هتبشاغ ىف انحمش لقتو ةئدز هع لخولا نيكس نأ نموماتلا عا قو 41



 000000 ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا

 لاقلت دودنملاو روصقملا فو آل بوعلا مالك نم سيل نايدحلا ىعع ةماعلا لمعلا
 ليقو لاق ةدلوم يه امنا ىلوالا ةالصلا عمسأ لو ربظلا ةالص لاقي يعمصالا لاق

 ( حاحصلاىفو ) ةرجاهلا ةالصالا اندنع سيل لاقف ىلوالا ةالصلاعيصف ىبارعال

 غلبي ال ىنعب فصولا ههنتكي ال مهوقو لف هنم قتشي الو هتبامن 'ىثلا 7
 دلوم ”ىش لكوه لاقف رييغتلا نع لس بلعث ىلامأ ىف ةدئافدلوم مالك هبنك
 زمهب ةماعلا هتريغ مث لصالا برع ناك ظفل لك نا ىضتقي ندح طباض اذهو

 دقو ريثك "يش هنم عمتجي اذهو دلوم كلذ وحن وأ كير رح وأ نيكسن وأ هكرت وا
 هنأ نوكتلا ةءقلاو ممشلا يف لاق هناف بدالا ناوبدىف ىناراقلا كلذ لع ىثم

 بدأ ىف ( ةيبتق نبا لاق) ظاذلالا نءريثك ىفلمف اذكوتتلاب ىبرعلاناو دلوم
 تأطبأو ىمأر تأطأط ( اهزمه عدت ةماعلاو نمت ىتلا لاعفالا نم ) بتاكتلا
 تاك وا تارعتو دارا ماع كعأنطو ! كتان تايهوت ةالفمال قاضوتو تالفشساو

 ىدقب هتنطوو موقلا ىلع هما نأ لو ماسعطلا ينأنهو موقلا ىلع تسأرنو

 ىف تأشنو اذك ىلا هتألأو هيلا تألو جارسلا تأفطأو هنم تآبتخاو هتأبخو
 قفاكلللا كيايت ور كار راسعلاو تادهو: تاتو لالا 1كناطاوقوز نالق ىف

 ءانحلاب هتأتحو اعبش تالمتو تالتماو ءانالا تالمو هنيع تأقفو مالسلا هتأرقأو
 ىلع هتافاكو هتحضنأ اذا هتأرعأو محالا تأرهو بوثلا تافزو ماعطلا تأرمتساو

 د ١ 1 كور هناقك التم الاب ةحم علك 1 1ذ1 ناولف تلك 1( هطقسشت وأهم
 هنكاو هجعأ ىأهترز او هتيساو هتحاو ئرشأت ق.هترعاو هينذبر هتبخاو هتذاَخ

 ةءابلاو ةءاحفلاو ةءارملاو ةءالملاو اواو هلك اذه ىف نما لمج ةماعلاو دب. رباه لل
 'ىشلا تلشأوءامسلا تحصأو ةيقوالاو زوالاو جرتالاو جليلهالاو ةأرملا كالماو

 هتربجأو ةلز هل تالزأو لسعلاو برلا تدقعأو هتيقلأ ريعبلا نعل دعلا تيمرأوةتعفر

 ل

 ظ ظ

0 



00) 

 عطقلا سببا كلامى نعو طلخا سبلاو ىسب لاطتسي ثيدحل لوقت ة ةماعلا ةغللا
 هعطقا يأ ًاسب كماللك نم يأ ودضملا قمع ماب ًاميج ناك اسي هد اولاق ولو

 ديغنأو ا ًامطق

 مالكلا نم ديبعاي كسبف انيقل ام ديبع انثدحي

 ىنعب سب ( ير ىف يديزلا لاق اآلبسح ىنعبسب ( نيعلا باتك ىفو )
 ةيشاااكاللكو ا كا بلا ةرفاو قا (حصا ىو إل ةيب رع ريغ بسح
 باذكلا ذمرطملاوةيدابلا لهأ مالك < نمسبل ةذمرطلاو«لاقإتادلوم هتظاولاق

 ليلعا ثدحب يذلا ريختلا نومسي ءابطالا «لاقو إل لعف هل سيلو مالك هل يذلا
 يروحاب مولو ةفاضالاب نارحي موب اذه نولوب انارحب ةداحلا ضارمالا ىف ةعفد

 ميمو روع : ىف را ةدش وهو ءارو>ابو روحاب ىلا بوسنم هن أكف سايق ريغ ىلع

 ةضحمةيب رعب تسيل ةيماع ةلك ف طنش 4 ةربجلا يف ديرد نبا لاقو إف دلوم كلذ
 يفو )ل مكحملا ىف هنع هاكح ًادلوم هبسحأ سدخلاب هيف تلق ءىثلا تنخو لاق
 فيلا ارح هارب هلو فلا ءالكللا ( ىنلدنالل دودمملاو دوال تاكا ١
 ةدلومةلك يهو لفغملا نهاولا لاجرلا نم عيق 'رلا ةداعسلا رفس ىف يواخسلا لاقو

 #« سوماقلا ىنوإ قلخلا يهاولا بايثلا نم مقرب يذلا نال كلذب هوم مهناك

 حرش يفيرابنالا ةمالس لاق قول دلوم وه امنا مهمالك نم وه سيل رحلل شكلا
 جرفوربد لاقي امناو نيتي رعب اتسيلو ناتدلوم ناتغل مرسلاو سكلا م« تاماقلا

 يتاثلاو اذه اهدحأ ةيبرعلا لهال بهاذم ةئالث سكلا ةظفل ىف 4 تلق )

 اذكو تاشيملا: ف ىونسإل يع لق و م نانا وأ هحجرو توزع هنا

 كلاكإو تاميملا:تانييم ىفاىدكرزلا هتعزيلقتونانفالا قا يايكا ىف نال
 تلقن دقو تاماقملا كر ا أر وهو بةرعم يسراف هنا

 ىذلاراشفلا (سوماقلا ىفو) حاكتنلا مسام ىنهتفلأ أ ىذلاباتكتلا ىفميمالكا ٠



 ا ل .

 لاقي رمال 0 هلأ ىف ( يحاجن 1 را 0 تر
 يمجعأ وهف جذولافلا ا صمللاو صاوللاو عزعزملاو طارطرسلاو ذولاقلا وه

 هب ردقلا فالخأ ةيربكلا فنصملا تيرم( دينع وأ لاقو:) دلوم قذولاقلاو

 00 ج ( لءاكلا ىف دربملا لاقو) دلوم مالك وهو حاحصلا ىف اذكو

 حئاوح ةجاح 3 1 امأق ع ةعاسو ماهو ةماه لوقت ا هربدقتو
 اير دل تان الو نيدأؤملا ةلملا ىلع هترثك ىلع برعلا مالك نم سيلق

 حرش يفو ) دلوم لوقيو حتاوح ىلع ةجاح ممج ركني يعمصالا ناك ( حاحصلا
 هداك نم قتلا قدجنوت الاةثدحح ةمل ل دفطلا لبق ( قرانآلا ةمالسل#تاماقلا

 كاشف دك نأ ريغ نممئالولا ىتأب ليفط هل لاقي ةفوكلاب لجر ناكب رعلا
 ةيدابلالهأ مالك نم تببل اةدلوما هلك نؤياز كه رملاو ىغلل مهلوق ( هيفو ) هيلا

 نيدلوملالاثمأ ىفونيغي ونب زب ىذلا يبغلا نوبزلا (ىزرطملل تاماقملا حرش فو)
 لاعتفا هك ملا روكذملا حرشلا يفضي ( ىزرطملا لاقو ) 'ئث الب حرفي نوبزلا

 ءابطالا لوق( ًاضيأ يزرطملا لاقو) حاحصلا ىف اذكو ةدلوم ةلك ىو بذكلا
 ددغ اولاقف العفدادغب نماوقتشا دق(ىسويلطبلل حيصفلاحرش فو) دلوم نارحب

 لوقتوةيشاثلا ةماعلا اذ لوقت ةوسنلقلا ل هيفودلوموه ( ةديسنبا لاق ( نالف

 ( سيل باتك ىف هيولاخ نبا لاقو ) ةماعلا ديلوت نم كلذو ىشاوشلا اهعناصل
 ميماوحلا اندلعت لوقت نايبصلا م الك نم وه امنا برعلا مالك نم سيل ميماوحلا
 000000 تكلا لاق اك ميماح لبا لاقل اعارو

 هلا تالق "صلال قىدادغللا قف وملا لاقو ) حاحصلا

 ا تاعف مه ةماعلا لوق ( ًاضيأ قفوملا لاقو ) ميماوملا لقت الو نيساط

 لاقو برعلا مالك نم سل دلومهاك ط ح ناكم اك وشما ناك سو

 يف ةكاشملا باتك ىف ( ىدزالا ىلملا نب دم لاقو ) ةدلوم ةلكنيسلاب مرسنلا



 مع هوم همم هم م هم همم م همم ع هم ع م هس م هام همم همم همس هممم هم م ممم هع مع ف سم مس مم هع هرم همم ل ممم همس هم مج هم م م هم مس همم م مم هم مم مم م ممم م سمع ممم م مع مممس

 تريل ىبسالا لاق ةرهلا ىف (ديرد نيل لاقو) فلا نبت ال
 ةىاثلا دنع لاقت ةلكخأ ( لاقو ) ةدلوم ابيسنجأو ةيادخ ريغ لع ليس را

 ءاحن حأ متل دنع لاقي ىدادغالا قفوملل حيصقلا ليذ ىنو ) ةثدحم اي

 مثانلا ىلع عقب ىذلا :سوباكلا ( دنرذ نئا لاق ) مجعلا م الكف أ الو دلك

 دلوم وه لاقي مصلا نوهأ شرطلا حاحصلا ىف (يرهوبلا لاقو ) ًادلوم هبسحأ
 5 كس كك هنم دخت يذلا صفعلاو داو برعم وهو بح شاملاو '

 ًادلومهنظأ ضيبلا نم ذختي يذلا ماعطلا اذه ةجعلاو (لاق ) ةيدابلا لهأ مالك

 ( حيصفلا ليذ ىف ىدادغبلا فيطللا دبع لاقو) سوماقلا بحاص هب مزجو
 ةقرتلاك هعفدي ال سايقلا نأ عم رطفلا ةقداص برعلا مالكو دلوم ظنل ةرطقلا ٠
 ال شيوشتلا نا ىلع ةغللا لها عمجأ ( لاقو ) ءىثشلا نم دختوي امرادقمل ةبغنلاو ٠

 ىتديس ىنعمب ىتس مطوقو ( لاق ) هيف ثيللا اوأطخو دلوم هناو ةيب رعلا يف هللصأ ١
 يبي رق عمس امنا عمسي مل يتبارق نالف (لاقو ) ددعلا ىف الا تس لاعتالو دلو 1

 ىعمصالا لاق يثوزرمال(حيصفلا حرشىفو ) دوم شورطازاب مزجو ىتبارقوذوا ١
 لهأ هدلو امناوبرعلا مالك نم سيل حاكنلل ةيبتشم ىنعي فراص ةيلكم وق نااأ

 ىاارعالا نناو دب ز وأ ةظفللا هذه ىح دف لاق كس يلو ( لاق ) راضمالا

 ةدلوم ةظنل ةبحقلا نأ قالطلا باب ىف ىوونلا مامالل (ةةضورلا فو ) سانلاو
 مينحتتتو لعست اهنال لاعسلا يهو ةرجافلا ةبحقلا ( سوماقلاىفو )يخبلا اهانعمو ٠١

 نم اهلعل ةدلوم ةظفل جترفتلا ىوونلل ( هيبنتلا رب رحب ففو) ةدلوم ىصو هب صرت ىأ ||
 ناقيطلاو ناردللا يف'بايلا ةجدنك ( سوئاقلا ىفو ) هفاشكنا وهو مثلا جارفنا
 ماعطلا نم قي ال لك أ اذا ىذلا لجرلل لاقي ( يبلاعثلل ةغالا هقف ىفو ) ةدلوم

 بني هنظأ (ىرهزالا لاق) ةيدابلا نودةرضاملا مالك نم وهو ىطخ رذيالو '
 نم اهمال ةدلوم ةراضغلا ( هيفو ) طحقلا نم ا طحتلا ىلا



 هذه هب ضل . يذلا ناسا ةروجا ىف لاق ( هتلثمأ نمو ) ةدلوم هذهو ةبب لح

 برعلا مالك نم سيل ريرحنلا لوقي ىعمصالا ناك لاقو دلوم راغصلا مابسلا
 يغو ةحاحدلا امف ضيبتل نبتلا أممف لعجن ةصرلا دعا لاقو ةدلوم ةلك يو

 ىف دلو امنا ةيلهاجلا يف برعلا ا مايأ (لاقو ) ةدلوم
 و فاق 0 ايم -4 لوأ م 01 ةسمح ا مالسالا

 نعظلا 'ى كم سماقلاو رجلا 0 00 مول ا

 اة تال لاقو ) ةفرصلا ءون ىف يه ( ةسانك نب , ىحن وا لاق )

 ْ رجا نبال داو
 دا يت من ل ع يل لا مك

 رجا 'ىفطع و للعمو رع اوم هيخأو صابو

 لا ني لقال كسار | ةلدنع الوم "اضل وبعد
 ف ( ي زب ربتلا لاقو ) دلوم ةنم دورقلا ن ه ىننالا مهتيمسن ( ديرد نبا لاقو )

 ةيسن ا نم ءانا ىهو ةزوراقلاو ةزوقاقلا ىه امعاو ةدل وم ةزقاقلا حالاصالا بيدهم

 زيطلا ( لاقو ) ةدلوما ةلك ةل حفلا رجم ىف ىرهوجلا 0

 لوق عفدب 3 0 1 ديرد 0 عر .(لاقو) 0 ميجا 2

 فيطللا دبعقفوملل حيصفلا 0 هنا لوقيو اذن اج انهت
 مالك نم سيلو"”” دلوم سينجتلاوةسن اجلا سانلا لوق يعمصالا لاق ىدادغبلا

 ةفالا يف سانجالا 31 عضاو يعمصالا نأ يومان تحاح هدي
 تسمم تاما نسم هه اسما ها ساصسم

 رصن .هلاق انه حاشولا رظنا 4١١



 0 لا نم ةيب رع ةلكت محم ام هنع هللا ىضر ىلع لاق لاقداتسا ىف دعس ىنبنم

 امو هقنا أ فتح تام لوف هتععمو ملسسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم اهنععس دقو الا

 نم جرخم هحور نأ هفنأ فتح ينعمو ( ديرد نبا لاق ) هلبق ىلرع نم اهمعمس

 هقمر يضقني ىتح سفن لتق ريغ نم هشارف يلع تملا نال هسفن عباتنب هنأ
 ظافلالا نمو (دب م 5

 سيطولا يح جن آلا ( هلوقو) )نازمع انف حطتتي ال هلوقدلبق يل رع نم عمست مل ىتلا

 مم اب هوقو ةغدلخ ”بمرطلا افلوقو ناترع رج نم نما دلل( رق
 ثيدحلاىفريصلا ديبع وبأ لاق ( حاحصلا ىنو) ةريثك ظافلأ يف نمدلا ءارضخو
 لاق ةينازلا اهنا ثيدحلا ىف ةرامزلاو ( لاق ) فرحلا اذهعمسي ملو بابلا قش هنا

 2 أ نم ىردأ الو :كيدحلا اذه ىف الاةقزكلا اذكه عمسأ مو ديبع وأ

 ىتح ىل نذأت تدك ام نيفس ىنأ ثيدح ىف ىذلا مضلاب ةمبلجلا ( هيفو ) ذخأ

 ةملاملا معسأ مل لاقو ) ىداولا ىناج دارأ ةديبع وبألاق نيتمهلجلا ةراجلل نذأت

 ىزيربتلل |اسم 220 لصأ اهو الا تءاج امو ثيدحلا اذه ىنالا

 ل نأ لا فحل كك يأ ة 00 1 اجاب ؟ىشلا اذه لعجا لاقب

 ديردنبا انربخأ هيولاخ نبال ( حيصقلا حرش ىفو ) نافع نب ناهع هب ملكت
 لاق حرش نم تيملا ضاف ردصم مم !ه لوأ لاق ىعمصالا نع متاح ىلأ نع

 كلام نم الا دحأ نملاجدلا عمج عمسب 1( سيل تانك مو )4و ناوأ ادع
 ةلجاجدلا ءالةوه لاق هناف ةنيدملا هيقف سنا نبا

 4«( دلوملا ةفرعم نورشعلاو ىداحلا عونلا آل

 نا عونصملا نيب و هنيب قرفلاو مهظافلأب جن يصل يذلا! ةودلؤملا هنذكلأ اناركل

 نيعلا رصتخم ىفو ) هنالخب اذهو حيصف يب رع هنا ىلع هيحاص هدروب عونصملا

 هذهلاقي يناراغال ( بدالا ناويد يفو ) ثدحما م ا نم داوملا( ىدييزلل

 (ل- ما 1



 ةفيطا ةدئاف هذهو (تلق) هناكمىناثلا رفص مرحنو هيف لتاقتةراتو هءرحة رات برعلا
 لوالا عيب رو ىناثلا ةئطو لوألا رم قرن كرا: كناكتق ةزورا يفالا اهرأ مل

 اوناك املطبأو مالسالا ءاح أماذ ةرح ايلا ىدامحو وذا يدامحو ىناثلا م

 فدا يف «مزمملا هللا رهش ملسو هيلع هلل ”ناطا لا كيما سنن ىلع قرات
 هللا رهش هلوق ىف ةتكنلا تفل كالذباو مرا هللا رهش نابضمر دعت مايصلا :لضفأ

 هب تفرعف اذه دي رد نبا مالك ىلع تفقو ىتح *ىش اههف ينرضحب مو كلذ ىف
 ىمس ةنسلاىف نارهش نارفصلا ديرد نبا لاق ( حاحصلا ىفو ) كلذىف ةتكتلا
 ةيلهاجلا ظنل نا هيولاخ نبال ( سيل باتك يفو ) مرحلا مالسالا ىف امهدحأ
 مل ىمالسا مسا قفانلاو ةثعبلا لبق ناك يذلا نمزلل مالسالا ين ثدح مسا

 ًاقفانم يعس هيلق نود هناسلب مالسالا يف لخد نم وهو ةيلهاجلا ىف فرعي
 يف طق عمسي مل ىلارعالا نبا لاق ( لمجملا يفو ) عوبريلا ءاقفان نم ذوخأم

 ملو ىنرع مالك و عو بيجع اذهو لاق ) قساف مهرعش يف الو ةيلهاجلا مالك
 حارضلاريسقت فرعي م (سيل باتك يفو ) هوحن حاحصلا ىفو ىلهاج رعش ىف تاب

 ىف ثفتلا ( حاحصلا ينو ) ةبمكسلا ءازاب ءامسلا يف تبب وه لاق ثيدحلا نءالا
 راخلا يمرو ةناعلاو نسال قلو ةيؤاشلاورافظالا# ضف وكت نفد ناكاش كلمانللا

 ةغالاهتف يفو) هب جتحي رعش هيف 'ىجي ملو ( ةديعوبألاق ) كلذدابشأو ندبلارحبو
 ملكت نم لوأو هننأ فتح تام لبق لتق ريغ نع ناسنالا تام اذا ىلاعثلل

 رحب وهف هب رج.عطقتي ال سرقلا ناك اذا ( هيفو ) سو هيلع هللا لص ىنلا كلذب

 هيلع هللا ىلصهثلا لوسر كلذب ملكت نم لوأو هاوام عطقني ال يذلا رحبلاب هبش
 هللا لص ىبنلا نم ععسامباب ( يبتجلا ف ديرد نبالاقو ) هكر س رف فصويف ساو
 ةفانلا فنأ ىنب دخأ دي سنن لؤالادبع انربخأه لبق هريغنم عمسي ملامم ملسو هيلع



 0 وساوس وجرت ريك ايوا ارح ارد ل ٠ تحال او اك دكار اك اك اا طل و ل حر ا سوال با تيالرس خو واكرم جمل تل كد ا م ل ا ل وس ا لا

 ايكلاو يزاريشلا قاحسا 9 خيشلا لقنلاب لوقلا ححص نممو ىهتا ىناعملا كلت ٠

 يف هعوضوم ىلع قيم هناف ناعالا ظذل ريغ ىف اذهو ( قاحسا وأ خيشلالق) ١

 ىلع نوكي امناو ظافلالا هيج ف نوك نا لتتلا ةزدري نمي نسف لكلا 1

 مامالل ةالصلا باتك ىف كر (يكبسلا جاتلا لاقو ) لبادلا هيلع موقيام بسح

 هانعم نع ناعالا لقن عراشلا نا يلع لدتسا هنا ليغ 3 نعرصن نب دمحم

 للاب اقولاق رخل ناعم نإ اهيغو جحلاو ةالصلا لقن هنأب ىعرشلا ىلا يوغلل

 مامالا لاقو ناجالب فالكخا لحم صرصخت ىلع لدي اذهو ) يبسلا لاق ) نامالا
 لف فورحلاو لامفالا نود ءامسالا ىف عراشلا نم لقنلا عقو هعابتأو نيدلا رخ

 مزاتست ةالصلاناف ةيعبتلا قيرطب لب ءارقتسالاب ةلاصالا قيرطب امهمف لقنلا دجوي
 لصالا فالخ ىلع اهمال ةفدارتملا ءامسالا ىف لقنلا دجوبملو ( مامالا لاق ) ىلص

 بجاولاو ضرفلا ىف اهيف دجو لب ( ىدنملا ىنصلا لاقو ) ةجاحلاردقب ردقتتف
 ةلمعتسملا ظانلالا ( جاهملا حرش يف ىكبسلا جاتلا لاقو ) حاكنالاو جوزتلا»و |

 ىقردصملاو ةالصلاك ةلعللا تايهاملا ءازاب عوضوملا عد اهعم مقو عراشلا نم 1

 قالطلا ىف لوعفملا مساو نماض انا فلا تنازف لعاقلا مساو قالط 5

 كلذو تااثنالا ىف 0 كليفلاو رحب [قرتيتعل قنصل ا

 سالاو ناعالا ىفو ةداهشلا يف دبشأ ظنل ىف عراضملاو قالطلاو ابك دوقعلا يف

 ىف ديرد نبا لاقو ) ىنم رتشاو ىنعب رى درتلا ف ةباجتس الل اممالا يف

 ,ةلك اهنا ( ةغللا لهأ ضعب رك ذو لاق ) ةزئاج ةدحاولا اياطعلا زي, اوما ( ةرهججا

 لاقف رهن مهني و هنييو ٌودعلا فقاو شويجلا ءارسأ نم اريمأ:نا اهلصأو ةيمالسا |
 ذخأ لاقيف الام ذخأيف ربنلا ربعي لجرلا ناكف اذكو.اذك هلفربنلا اذه زاج نم ١

 ةيلهاجلا ىف افورعم مرحما نكي | ( ابيف لاقو) كلذب زئاوج تيمسف ةزئاج نالف
 تناكتف مرملا رهشأ نهنيرفصلا لوأ ناكو نيرفصلا رفصلوهل لاقي ناك اماو |

- 



 رعرعو تيخ نيب دعمترو 2 هنبأو دك اف نملسأو

 ا ىلبص هلوقل هرورسد جح ل ن مشمس م (

 ىلا احا و اثدح ثدح ىذلا وأ التبت حاكنلا عدي ىذلا هانعم ليقو مالسالا

 جفاونلا قادصلا ىف قاست لبالل مهوق ( ًاضيأ كرو ) مرجلا

 ىف كلذ نع ىهنلل يشن تنبخ لئاقلا لوق(ظافلالا نم مالسالا ىف هرك امتو.)
 مث هلمعتست .برعلا تناك/امتو ) نالغب هللا رئأتسا لاقي نأ ًاضيأ هوا تدل

 لئساذا :نامرحلا دنعاعدحأ نيبنعم مهدنع اذهناكوأ ار وجحم ار 0 مهوق كرت

 هلوق هنمو همر نأ ديرب هنا عماسلا ملعبف و 1 م

 رب راهدلا كلت الأ مارح رجح 0 لا اك

 ا لاق هفاخن نم يأر ف رفاأس اذا ناسنالا ناك ةذاءةسالا رخآلا , هجولاو

 ةكتالملانوري موب ىلاعت هلوق رسفاذه لعومل م كيلع مارح ىالروس

 اوناك 5ك لذ نومرجلا لوقي ًاروجحم ًارج> نولوقيو 0 ذئمو. يرشب ال
 لوصالا ىفهباتك ىف ناهرب نبا لاقو ) سراف نباهرك .ذامىهتنا ايندلا ىف هنولوقب
 ةلزتسملاو ءاهقثلا تبهذف عرشلا ىلا ةفللا نم تاذث له يماسالا ىف ءاملعلا فات
 وبأ ىضاقلا لاقو ) جحلاو ةاكز لاو ةالصلاو موصلاك لقنام ىناسالا نم نأ ىلا

 ا اونالا و1( راه نبا لاقسإب ةلوعتم ريغ يوجالا ءابعضو لك فلقاب هايبالا ركب
 جرخمالو عرششلا ىلا ةغللا نم ابلقت ملسو هيلع هللا ىلص هّللأل وسر ناوهو حبحصلا
 لهأ هثدحتساام لك دو را مر مالك يمسق دحأ نع ىلقلا اذهب

 ضقتنلا مهتيمستو هقفلاو وحلاو ضورعلا لهاك يماسالا نم تاعانصلاو مولعلا

 لاقليوطلاو ديدملاو ضفخلاو بصنلاو مفرلاو كلذريغو باقلاو رسكلاو عنملاو
 راح مولعنم اهيلع ةعيرشلا تلمتشا ىتلا بئارغلا هذهب ىنأاذا عرششلا بحاصو

 ىلع لدن ىماسأ نم دبالف برعلا لابب رطخب ملامت اهنفرعم ىف نورخ لاو نولّوالا
' 
 ع



 ٠ زل ةعيرشلا تداز مث دصقلا ريغ مهدلع هيف نكي مل جحلا كلذكو +

 ءاقلا ةيحان ن. الا اهفرعت برعلا نكست مل ةرك الا كلذكو هرئاعشو جحلا طئارش
 لئس اذا اذه يف هحولاف هقفلا باوبأ رئاس اذه ىلعو هداز ام مف عرشلا دازو

 دقات كيرتلا تناك اما دك. ذلاو عرش وفل اعنا هكا لوم نآةع نآش ١

 هل كلذ لك رعشلاو ضورعلاو وحنلاكمولعلا رئاس كلذكو هب مالسالا ءاج ام مث ٠

 تناك دق ( رخآ باب يف لاقو ) سراف نبا مالك ىهتتا ىعانصو ىوغل نامسا
 ةيلهاللا لهأ نم مالسالا لذ ر مطوق ل مالسالا ردص ين تثدح

 طاع نب نما تك عام نهب وغدا نب د حلا: نيدو أ انريخأف مرضخم

 لاق نم ءارعشلا نم نومرضخلا لاق هللا ديبع ىلأ نب ليعامسا نع يكشحلا

 ةغبانوةعيب ر نب ديبلوت باث نب ناسح مهنش مدا كردأ 3 * ةيلهاجلا يف رعشلا

 اعدم نب ورمعو ردب نب ناقريزلاو نسأش ناس ديبز وبأو هدعج ىنب

 هتعطق يأ “ىثشلا تمرضخ نم مرضحم ا لي وأتو سوأ نب نعمو ريهز نب بتكو

 رثكلا نع أوعطق مهم أكن يمر ضخم ءال'وه يمسف ابعطق يأ هتيطع نالف مرصحو

 رعشلالاح نال تصقن رعشلا ىف مهبتر نال كلذ 56 نأ نكميو مالسالا ل

 ظ اندنع اذهو زب زعلا ىلر علا باتكسلا نم ىللاعت هن هللا لزنأ ال مالسالا ىف تنماطت

 ةيلهاجلا نم مالسالا ىلا عطق نم لك ناكل مطقلا نم ناك ول هنال هجولا وه

 (ءاببنامم :قاوزن تلارذ' تناك قلز ءاهسالا مو ادع فالخأ تالا ات
 هيلعهل ىلص هللا لوسر نال ىنصلا رك ذي لو ) لوضفلاوةطيشنلاو عابرملا ملوق
 هللا ىلص عدلا 2 لازو كلذب صخوهتاوزغ . عب يف ا

 1 معنأ مهوق كلذكو مناواحلاو سكملاوةوات الا ( اهنا كامام ونا

 اوناكد قو ينر كلام كوامملا لوق ًاًضيأ كرتو) نعللا تنبأ كلملل مطوقوامالظ منأو

 رعاشلا لاق بابرالاب مهكولم نوبطاخي
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 ابصعت قاقتشالا اذه عرتخا هبسحأو ( ىباعثلا لاق ) اهمسا نم افصور ال اوقتشاف
 اماو مس نع تالدع رقما ةيمتلا ماشلا ل يناهبصالا ةزمح معز 6ع

 مهل ابصعتو سرفلا ةغا نم تابرعملا داوسل ًاريثكت هلاثمأو بيررعتلا اذه لوقي
 2[ ةيمالسالا ظاقلالا ةفرعم نورشعلا عونلا

 يف برعلا تناك ةيمالسالا "” باب سالا باب ( ةغللا هقف ىف سراف نبا لاق )
 املف مهنيارقو مهكئاسنو مهباذاو مهماغل يف مهنابآ ثرا نم ثرا ىلع !متياهاج

 عئارشو تديز تادايزب رخأ عضاوم ىلا عضاوم نع ظافلأ ةفللا رم

 5 مالسالا ىف ءاج امم ناكسف لوالا رخالا ىمف تطرش طئارشو تعرش

 نامالاو نامالا نمنمئوملا تفرعات برعلا ناوقفانملاو رفاكلاو لسملاو نموملا

 انموم قالطالاب نمئوملا يمس اهبافاصوأو طئارشةعب رشلا تداز مث قيدصتلا وهو

 هفاصوأ نم عرشلا ىفءاجمن 'يشلا مالسا هنم تفرعامنا مسملاو مالسالا كلذكو

 ءاج مساف قفا امأق نتسلاو ءاظنلا الا كلا عم كرمت ال تناك تانذكوءاجام

 يفاوفرعي موعوب يلا ءاقفان نملصاللا ناكودوربظا ام ريغ اونطب موق مالسالا هب

 قسفلانأب عرشلا ءاجو اهرشق ن٠ تجرخ اذا ةبطرلا تقف مطوق الا قسفلا
 يفهلصأو ةولصلا ( عرشلا يف ءاج امو ) ىلاعت هللا ةعاط نع ج ورمل يف شاخلالا

 ةئياا هذه ىلع نكي مل ناو دوجسلاو عوكرلا نوفرعي اوناكد قو ءاعدلا مهتغل

 ليبلت دجسأ هل . قاقف دشنأو قحاو هسأز اظاط لجرلا دجسأ (ورع وأ لاق )
 كاسمالا مهدنع هلضأ مايصلا كاذكو هكرتل هسأر اطاط اذا ريعبلا ىنمي ادجسأف

 موصلا عئارش نم اهريغو ةرشابملاو لك الا ترظحو ةينلا ةميرشلا تداز مث
 صن هلاك هيمالللال ا( ء[وسالا بايجابلعلا - ١9



 هل 1 ريش ين با د01 هوو لو امأو ذخ ناَتَب ولجع |
 ظائلالا نمديف فرصت ام نايب ىف ةعنقم ةذبن هذهف ) هرثظ لوق ابيف كح هيا 3

 اهل لي دعبلا لك اذه نم ةديعبفمالعالا يهو ( رخآلا برضلا امأو ) ةيمجعالا .
 ةلهجو لاق ) مك. امأ يف ثني دق كلذ يغو دينصتو عجزا ستراك“ ظ

 اهضعب نمقتش نا ناو ةقتشم امنأب اهيلع مكحي ال يأ قتشن تدل ةنجعالا نأ باول

 نير ” الفهفورح ىف ايب رع اظفل ىمجعأ ظفل قفاو اذ ذا كلذ نم < ءاجامم انيرأ اكف
 ىأًقاحتسا: هللا هقحيسأ ظل رم سيل ينلامسا قحساف رم الا نم لجو اساعد
 لتعم اجلا بالو يحتمل < لكل! ىارع 0 قاب نم الو ءيش ىف هدعبأ

 نم سل ئنلا منا" بوتس اذكو قيحس ن و عضوم يما. قوحلانسو قوس
 ظنا هظنل ًاقفاوم ىمجعالا نم عقو ام رئاس اذكو «ىش يف رئطلا مسا بوقعيا 31

 هاوانن اهنم نك ام تا حيصقلا حرش ىف قوزرملا لاق( ةدئاف) يهتنا ىنرعلا

 ميفلا ناك ام يعارب اهنم مهتينبأ فلاخ امو اهيلع لمحي برعلا مالك ةينبال ًاقفاوم

 هوحنو لي ربج يف ىور !ك تاغل ةةدعدحاولا مسالا ىف ققتا ارو راتخيف رثك أهلا ٠

 تاماقملا حرش ىف ( يرابنالا ةمالس لاقو ) ترك ذام هلثم ىف رايتخالا قيرطو

 يرسكو ىشعالا لوقك اهلمعتسا اذا ةيمجعالا ءامسالا برعلا ريسغتاه ريتك ١1
 مهمالك ىف فلالا هنم اوفذحل هاش ناهاش لصالا « هكلم راس ىذلا هاشنهش ٠ ا

 ابابقام عببتت هاشنهش نم ىتلا ءاطا هذهو هترك ذتىف موتكمنبا جاتلا لق مهراعشأو ٠١
 فرعتال مهارب اكةيمجعالا ءامسالا هيلامأ يف بلعثلاقو ضفخو بصنو مفرنمه ٠

 ناليععساو نامهاربا لثم سايقلا ىلع 'يحتف ةينثتلا امأف اعمج الو ةشت ال برعلا

 ةلساولا اووتسلا عماسأو هرابأ اولاقف مب ملك للا لا لموح ايلا اوم اذاف
 ا هتف يف ةدئاف ) ينلك بأ لا اهودرف عيمسو هي رب اذه ىلع

 متاعلا سبات برعلا نم ةداسلاتناكو سمشلا نولب اغوبصم ناك اذا ىربم بوث ١
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 ناتيمحعناتنيدمامعو بالودوانب ىاودصقيأ اًوبلو دواونب ركف رخ الا لاقو)

 هلصأو قونخم يأ اقوزره برعم وهو ( قزرحم وهو تام ىتح ىشعالا لاقو
 كاب فود قلا» ىورزل( يشمل جاع قمار دقم) زدنألا لاقو طبن

 اه( فحل نجح ىجن له )عا كاقوهنم لاعقمءاؤر ديف كتم كك

 الاخ اذا كرم اواقو لدشلا قم ليلعشو لحزلا نم نليلحمك تخل ىف“ لطف
 يدر يأجرمب مرد موت ل :لمأو (اج رم فاحمحلا ضتها امزاكو )جاجعلا لاق

 ىهو نوجرزلا نم هود نجرزم اولاق دق مهدسحأو هولاقامف ةرهمت برعم وهو

 نوجرعلا نم هلع ف نجرعمل اكو بف ءاج دق 0 مهدنع ةب رعم شو را

 وبأو ىلع وبا فلتخاو زورو اولقو ىب رع وهو بطرلا نمناةلخلا نمهذخأ يف نقاحمو

 ئسرافلا ظفللا ىلا برقأ لوالاو 0 رخآالاو زورونامهدحأ لاق هبي رعت قديعس

 هاج ايس لع اعماخ ناككقاو ديدجلا ويلا يأ زورو هلضأو هلا ب “رع ئذلا

 00 لولا ىرن الا مهتثمأ يلع ينأت نأ تابرعملا يف مزاي سيلو

 رعلا ىلع ابماحقا عم نوكتل نسخ هب تءاج نا لب لفي رطالاو جليلمالاو

 ا ) موثيعو موصيقك هنال هب هبسشأو ممالك يف لخدأ زورينو اهنازوأب ةهيش
 زرينو لورعو لقوحك زرونف مهمالك يف ريظن هل اءيظفل ىلمذ هنم لعفلا قاتشا
 مسا ةيدهم وبأ ىف يسال نوونك قاتلا: مور وؤت لولا ترم عاب ة تحول طنكك

 متو ةايعمدبا ةنجعا لغافلا ةءاكح يف هل اذا امف كلذو يمجعأ ظغا نم لغافلا

 يبت لاق كام لليل "لاؤط :٠ اًدنقمجيسلوة بقي نواوت

 زيك 18 لوق» يع ناتشاو يحاصلجعي ادوز الئاق الو

 رودي ثيحرهدلا فرسضرادوأو دم متالخ اكرات الو

 ذورو ماهتتسالا نونعل كيك يأ دوب نوش 1 ند ومو اذبنشم دبنش نم ىنبف



 الاةأرملادلتو اناروح الا قونلا جتنت نأ لاحمو ديلوتو جاتن قاقنتشالا نال ضعب

 ىعضوام حص أهو قاقتشالا 00 نيدمم ركب وبأ ( لاقدقو ) ًاناسنا

 1 100 ناك ىب علا نم برعملا ىمجعالا قتشا نمو ناسللا مولعنم نفلااذه
 برضلا اذه ىلعىرجن.ىرمعا دقف ك هنمقتشي و لئاسلا]وقو 3 توها نم ريطلا

 قاقتشاو هيف فرص نمىل رعلا ىلعةي راجلا ماكحالا نم ريثك يب رعلا ىرجب ىرجا
 هنع لقت ىذلا هلصال مهنيببت سيلو ماغا برعم وهو ماجللا ىف اولاق مهارن الآ هنم
 لك اذكو رضا ىردم قاقتضالاو ئرنم نييتلا اذه ناله قاقتتا هاب

 هريغصت يف ميل اولاقو بنكو باتك كلوقك اذبف مجل هع ىف اولق هلثم ناك

 وبأ مدلل هنموألا هدئاز فدح ىلع اذهف اهجل ا سم هنورغصي و بيتك كاوقك

 كت[ دقو هيلا لوقت يع ال لسلام اوم لا 4 لجع

 انمجلمو * لاق جام لجرلاو مجلم سرفلاو ماجلالا وهو ردصمب هنم لمفلل ىتوبو

 نم ثيدحلا ىف ءاجام هنمو يرتسأ ةغيص ىلع هنملعفلا# ].فتنيو كلاذك لاكسألا

 ةراعتسالاب أ هيففرصت و ماجللا نم لعفت اذهف ىمجلتو ىرفتتسا ةأرمل هلوق

 هفكو هناسا ديبقتل هب قتلا هبش سرفلا ماك ن نم اذهف مجلم قتلا ثيدحملا هنمو
 اا ىقتتا هقرابف سو نامت الاوز 0 امال ْنعَأ ةملكلا هذه داكتو
 ةهبشالو ماغل نم ةب رعم اهنا نم هب اوضقام الوا ةلوقنمالو ةب "عمال ةبب نع ةدوضوم

 اولدب فان اود هيف لصالا ناكهنأباوضقو نب واو د ىلع هوعتجدقو برعم اناويدنا يف

 لصالا نأ ىف رانيدك مدنع اذهناكو اواو هعجىف اهدر ليلدب ءاي هيواو يدحا

 انام لمت لا نسصنلو عججلا ىف هودر اذلو هينون ىدحا نم ءايلا اودناك او

 ناويد نم اوقتشاو عملا يف تلاز ءايلل ةبلاجلا هلوأ ىف ةرسكسلا نال رينين دو رينان د

 صييخللا زورونلا يف ( هنع هللا ىضر ىلع ىلا ىدهاو ) نّودو نّود لاقف لعفلا

 جبست هلوقف اجبستوأ فتلا ىشدحلاك ( جاجعلا لاقو ) موي لك انل او زرون لاقف
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 اذاع هلحأ لو ساو زل تقلل ( اهقو ) ةينرعاب بحأ الةيماخ ةن

 الو رونسلا طقلا ( ايفو ) ةضحم ةيب رع اهبسحأ ال ةفورعم ةزبخ نرفلا (اهبفو )
 لاك راححص اي رعةسحأ مسي ا
 ىدنملا زوجلا حنارلا ( حاحصلا ىفو ) هسفن ىفك ىأ هسفن نطب ماق ةماعلا لوق

 برعم انوا "1 ياو 0 ةجوهزلاو ايب رع هبسحأ امو

 دوجانلا وهو ابرعم هنظأو ءانالا ةيطابلاو اب رعم هنظأو ربزابالا نم ةربزكلاو
 اك ىف هتممتساو تاغللا لم كربلا ةتيبرع العال خلا نضش لتس ( ةدئاك]

 برعلا هتب رع ام ( هصن اب باجأف ) هنم قتشيو قتشبف ابمالك م كح ىطعي له
 نيب رض ىلغ بمالك يف هتاخدأو هريغو ىشبحو يورو ىسراف نم تاغللا نم

 قدزرلاو قرهملاو جزوملاو ماجللاو معن ربالاو دنرتلاكس انجالا ءامسأ اهدحأ

 تاغللا كلتىف ناك ام ىناثلاو قربتسالاو ساطسقلاو زوريفلاو قذابلاو رجالاو
 هوةل-أارو مهظاغلأ نم هونرقو هظفل او ريغ مهنكل ناك !5 هتيماع ىلع هورجأف الع

 ةيماعلا ىف ال مكحلا اذه يف لوالا برضلا هكراشي و هوقحلي مل ارو مهتثمأ

 آم انريعلا+ ٠ ىفهتمحعب دعما وه يناثلا اذهو ىلر ءلا لقن اك لقني نأ الا

 اماالا ءايبنالا ا عيمجو بوقعي و قحساو ليععتاو مهارباك كلذو لوالا
 ءايبنالا ريغو مالسلاو ةالصلا مهيلع دممو اصو دوبك ىلرعلا 0

 رخطصاك ةيب رع ريغىهىتلانادمللا ءامس أكو درم رازهو مسرو نيكتوزو ريك

 لوالا برضلا نم ناك ا كلذ ريغو نامركو ناسا 2 خلب وورصو
 لئاسلا لوقف ) همكح هب زواجتي الف ىبرعلا مكح هيلع يرجي نأ هلاوحأ فرشأف
 ٠١ تال اص وا اد عقل نيروصب نأ رار لال عي هبارجس يش

 نم اهنم ةدحاولا قتشن ال تاغللانال هنم ىلرعلا وأ ىلرعلا نم يمجعلا قتشي

 نمابضعب ةدحاولا ةغللا ف قتشي امناو ًاماطاوأ لصالا يف تناك ةعضاوم يرخالا
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 لق ) برعم ةفورملا ةلقلا مسا باذلسلا ( 4 ةربمجلا ىف لاقو# نملا لهأ ةغلب ٍ
 4« لمجملاىفو إل نجيفلا هنومسي نعلا لهأ نأ الا ةيب رعااب امما باذسال ملعأ الو د
 ريبعلا ىمسي سجزلا ناو جدحلا ىمسي ناجيذابلاناو هدقنلا ىمست ةربزكلاتأ 1

 حيصفلا حرش ىفوإلبنالا يمسي ناجتذابلا نا نايح ينال( ليبستلا حرش فو) [١

 زرزرأةيمجعلاب ونافرصلاة ب رعلابهمساو برعم يمجعأ مسا صاص راك ةنب وتسود ىربأل

 تحتقو هلوأ أ نم ةّرمطا تفدحو ةيناثلا الا فاالاو ىازلا نم داصل صلا تادبأف ٠

 نم عون وه ىذلا رايخلا د ؛ حاحصلا يفو * # لاعف نزو ىلع راصف هلوأ نم ءارلا

 نأ ( بلين نان قمو هضاب رئاتوسسا نال كش ىفو ىف ىبرعي سيل ءاثقلا

 : دغملا ىمسي ناجيذابلا

 ىف ةيب رع ىهو ةب ”رعم اهيف ىهو ناعمل لاعتسالا ىف ةروهشم ظافلأ ىف 4 لصف!
 نلمراف. فالرطملا ضال( نيالا 0 الغ مغ ااه ارتأ قا

 مسا وهو ئسراف مومششملل ( درولاو ) جدوطلا ىلع حرطي طمنلل ىبرع مس 0
 دساالا ءامسأ نمو سرفلل ىلرع

 86 هبا زعم وأ ةيب رع اهنا يف كلش ظافلا امكاذ م ْ

 هبا تملكت دق برغلا نأ ىلع اليخد هبسحأ.( مومشملا سآلا ) ةربجلا ىفلاق ١
 10مل «لاطو :تفرلا ع ضلفا ييأ موق معذو لاق ) ا 4

 اهم اوملكت دق“ اوناك ناو ةايخد.الا انشد الاةكتلا:( اهبقو:) هّتححض ات ىودأ

 ةلتسلا اهيفو ) احيحص ايب رع هلوسأ الاوبطا اذه نم لمعتسملا دنلا 0 )ايدق ٠

 الج :ىلب يدلا اقع يشع هل ( امقو) ةيرخااس با الاةياتلا فراش ول
 الا تنس ام وماكو ىنرع شمشملا اذه نك ا[ (امفو) 0 5

 (اهبفو ) ةفخناوةعرسلا يو ةشمشملا نم قتشم وهو اشاهشم لجرلا اوس دق مهمآ

 خوحلا فيفختلاب نقارد (اهيفو ) ال مأ وه ىبرعا ىردأ ال اسم ساحنلا مهتيمست



 ةيعاو ريكلا للعلا وهو دنبلاو خسرتلاو نيذاربلا نم جالمهلاو كمملا

 ريكلاو روينطلاو ركحسلااو راسمسلا وهو ريسفسلاو رهوجلاو رجاالاو ذزربطلاو
 وهو سموق ةيمورلا نم هوذخأ اممو ( ديرد نبا لاق ) خينرزلا مكحلا ىف دازو

 مقمقلاو فلا ىغلاو سي ردنملا اذكو رخل نم برض وهو طنةسالاو ريمالا

 ىنلدنالا دازو سنامورو ةيرام ءامسالا نمو ينايرسوأ ىتور نقاردلاو خوخلاو
 ةينايرسلا نم اللا (ديرد نبا لاق ) ءاكطصللا دوذمملاو ووصتللا ىف

 ىسلدنالا دازوةيناي رساهسحأىشلاىلا ءاغصالا ةخيردلاو رسلا مضوموهوروماتلا
 نبا لاق ) ناسنالا نبا ةينايرسلاب هريسفت لاقو قلخلا ىنعع ءاسانربلاو ءاسنربلا

 ةيطبنلا نم هوذخأ امو ( لاق ) ءايداعو ليحارشو ليبحرش ءاعمالا نمو ( ديرد

 1 مل نيل اوسع يطل [نراشلا ىيتملاو قوم تع هليغأو ءاتعرللو ىرعرلل

 امو ) لتقلا وهو جرحلا ( ةيشبملا نم هوذخأ امو ) يهتنا ىدادكهلصأو ةدقعملا
 جليلهالا ةيدنهلا نم هوذخأ

 «4 برعلا ةغل ىف مسا هل يذلا برعملا يف لصف ل

 علل قود ةروماتلا بيتا ةبزملا ةئللف قام اللا نأ فنصللا :تنيرعلا ف

 اكل يل يرام ناو ةزو ا« ةينجلولا وفا ءزاكوا هراغسفم كرما داع لا

 ىعسي نانشالان ا ( حاحصلا ىفو ) ىلقملا ةيب رعلاب ىمسي نجاطلا ناو سارجملاو

 ىمست تناك برعلان او' ”'ةوقثلا ىمست ةجركسلاو بعنملا يمسي بازيملاو ضرحلا
 مل الاو تاموللا جيتني توتو :يطابلا عسي ومالا ناو. وسفلل كدا
 ئمزاف ربكتلا نأ( بالا ناويدت ىف ) ظنالا: نسي .جسوكلاو كلا تسب
 ئمسي ( نيمسانلا نأ ليلخلل بوسنملا نيعلاباتك ىفو ). فصللا ةبب رعلاب سنو
 تزيل ىس دب ركتلا ناورجدلا“ يفناام وللا ناو طالحلبلاو :قسلشلااةقعلاب

 رضن هلاق مفلاب سوماقلا ىف 5 يه هوقث هلوق 2> ١«



 شال مل ل ل
 ناتسبلا ةيسرافلا نمدوذخأ اف ةغلاكر اص ىتح ةخسن يفو زغللاكراص ىتح مجعلا

 تشدلاو هب غصب دود وهو صرقلاو ناوجرالا كلذكو رمحأ نولوهو نام رملاو

 جو هرلاو صنعلاب غيدت يتلا دولملا جدنرالاو ةئيفسلا ىصوبلاو ءارحصلا يهو

 تناك ق رخ يهو قرهلاوناوراكه لصأو ةعامجلا ناوريقلاو راوهر هلصأو جالملا

 قنعلا هو دركلاو زرمللاب تلقص ىأ دركر بم اهريسفتو اممف بتكيو لقصت
 رب رحلا نم برض وهو فقرسلاو حسملا وهو ساليلاو لطابلا وهو جرببلاو
 دلبلا ىأ ربش نارا ةيسرافلاب اهلصأو ( يعمصالا لاق ) قارعلاو ليوارسلاو

 برشلا مضوم ىأ هكنارخ ةلصأو قولوا قارسلا اوناعالهو ضار

 هلصأو نجاطلاو نجيطلاو ضعب ىف ابضعب بابقث الث يأ ىلدسهاصأو رب رسلاو

 هلصأو قسوملاو روفحم يأ هدنك هلصأو قدنخلاو ايروب هلصأو ىرابلاو قباط

 لوقت برعلاو نواهلاو روتلاو تسطلاو هدرك هلصأو زيا نم قدرجلاو كشوك.
 0 ل2 نري مالا كشأ لماو كيم او,تلد ولا اورطغ اد

 وهو روكلاو هزوم هلصأو فلا جزوملاو زوللاو زومللاو رونتلاو هورتسا هلصأو
 ةادقاو نانتالاو كورملل ىتاطلإ ةعلاف نصيق(نس ردم يلا ا
 ماتس وأ هلصأو ماطسب و سوواك هلصأو سوباق ءاعسالا نمو كترملاو ناوبالاو

 ىنعع تخبلاو زمهلاب برع دقو لاق بازيملاو بالودلا ( حاحصلا ىف دازو )

 ءايتوتلاو ىبرع وه لوقي مهضعب و ًاضيأ برعم لبالا نم تخبلاو لاق ) دجلا
 زقلاو طئاخلا زي رفاو زارطلاو رادلاو بابلا نيب ام وهو زيلهدلاو بوثلا زوردو

 ليبقتلا ىعمب سوبلاو فورعم ىبرع هنا ةرهمجا ىف لاق نكل منسي رئالا نم
 ناسليطلاو سوماجلاو ناشلك ب رعم درولا وهو ناسلاجو قشابلاو قبثزلاو

 باتكلا كصلاو بارشلا لايكم قرودلاو ناتسراماو سابركلاو سيطنغملاو

 جفاونو جسوكلاو ناجوصلاو ةرونلا ىهو جوراصلاو جنصلاو نازنملا ةجنصو



 مم مس م تاس ل ال ل ص م م اساس ل مل ال ماع م ل نا هل ل مال هع هام ل هم اسم اساس م يصصس تماس تام م تام نر ل هانم هس هل هس ع هلع هل ل هع هل هس مس ل امص

 4 لاق ١ برعلا مالك نم سبل ايميكلا 4 ةرممجلايف ديرد نبا لاقو ل

 ف لويطا ىسلادنالل دودمملاو روصقمللا ماكل فو # برعم قثمدو

 ىف حيحص وهف برعلامالك نم نكي ناف ثلا لصأ نيملكشم ا مالك

 انوطق زرب لاقيف رزب هيلا فاضي يذلا ( انوطق هيفو ) ىلوعيف هنزوو قاقتشالا

 زا: ( نيران نبال كاملا ىقوي) ىرثكلا كلذكاو ( لاقن) بم ىحعأ

 د ىنا ريغ ىمجعأ مسا لاقي اهف 4 ناوحلاا هيفو ف ةب رعم ةلك باتكلا
 ناوحللا نا لاقي نأ زوجي عمسأ انأو بلع لئس لوقي ناطقلا ىلع نب ميهاربا
 نبا لاقو ) كاذ دعب ام لاقف صقتنتي ىأ هياع ام نوختي هنال كلذب ىمس امنا

 لاق ) حلف تلاقف برعلا هتب رعأو اغلاف ةيناي رسلاب ريقفلل لاقي محملا ىف ةديس

 سنويل ليق ( ةرهجلا ىف لاقو ) ةليخد اها رآو هسايقمو هقي رط يش لك نوناقو
 رانيدلا ءازاب رانيدلا نز' نأ ةلقششلا لاق ةلقششلاب لاقف ديلا رعشلا فرعل 3

 جرتالا (يقوزرملل حبصفلا حرش فو ) ًاضحم ايب رع هبسحأ الو لقتأ امهمأ رظنتل
 لاكالا (ىنو نإ كاردتسالا فو ) كلذك ززالا نا ليقو لاقل نوت

 سرتملا 4 هيفو ١ نيتلك نم هبسحأو برعلا ةينبا ريغ ىلع ىمجعأ سا روج

 « هل نيعلا رصتخم ىفو إل ةيمجعأ يهو راجشلا ىمست بالا فلخ عضوت ةبشخ
 قيدنزلا متاح وبأ لاق ديرد نبا لاق ( برعملا يف قيلاوجلا لاقو ) ةيسراف دينافلا

 000 2 ايلا اد كو هامملا هيننر اديك دلو هدتعربامإ ناك تنقسم سرا
 11 نع دما تا ناتعانبا نا ىعاب رز وأ انريخأ (لاقو.) نهذدلا ماودب

 طخمدجوولاق إف ةمجعم نيشلاب قذوشلاو قينزوشلاو قينذوسلاو قناذوسلا لاق
 ا قدوسو برعم يسراف وهو نيهاش || هلك قونذوشلبقو قناذوش# ىعمضالا

 هي ةرهمجلا يف ديرد نبالاقوإل دب ردنب نع
 ١ مالك ن ايسر لاه تيلكت أم باب

  نصص بس باسل ببن صم نامل نان اص ب اص م ويس اسم مس صصسمسسسلسلل ب بسس نسما

 ليجرانلا جحر ابلا سوماقلا 0و » ١«



 ديبع وبأ لاقو ) من متتملاب سيلو نويوحنلا .؟ ذب ماع لو بح 11
 روباشين ىهو روباسين نولوقي انيس نيشلا نوب رعي برعلا ( فنصملا بيرغلا ف ١

 نيدلا جات خيشلا ةرك ذت ىفو )م انيس اهنولدبيف تسد نولوقي تشدلا كلذكو

 نازوأ باتك ىف ىوحنلا نونقلا ىلأ نب دحم نب رصن لاق 4 هطخب موتكم نبا
 الاو ناشل ناسللاو مالش مالسلاف ةبربعلا ىف نيش ةيب رعلا نيس ىنالثلا
 ةلك ىف مال دعب نيش برعلا مالك ىف سيل ( مكحملا ىف ةديس نبا لاقو )
 تاماللا لبق برعلا مالك يف اهلكت انيشلا ةضحم ةيب لع
 درغت ءاعمأ ةقايس ىف لصف ةغالا هقف ىف ىلاعثلا لاق برعملا نم ةلثمأ كذإل

 نم آل ىف اك اهكرت وأ اميرعت ىلا برعلا ترطضاف برعلا نود سرغسلا اهب
 كما ةعصتلا ةيويطلا 0 4 قيدالا رج كك كلذ

 ظنا ل ا وذرللا كمردلا 0 رولبلا جزوريفاا توقايل سدنلا ||
 جني زوجلا جنيزوللا جذولاقلا جهابطلا جاذيفسالا جابريزلا جاكحسلا 1

 ايوركلا لفاتلا ىيصرادلا نيبجنلخلا نيبجنكسلا بالجلا جني رغبلا | '

 نسوسلا ىريمللا نيرسنلا جسفنبلا سجرنلا ةفرقلا ناحنلوخلا ليبجتزلا
 لظنرقلا لدنصلا روفاكلا ربنعلا كسملا رانلجلا نيعسايلا شوجزرملا

 لجنجسلا نازيملا وهو ساطسقلا ناتسبلا وهو سودرؤلا 4« ةيمورلا ةغللا نمو #
 0 فو 0 نولعيسط رتل بواكترقلا ةبقو ةقاطبلا - ظ

 وطنا يبل ار 1 و ها يا :رشع اتا راطنقلا

 هللا ىضر يلع لأس إل ىوتشلا تيبلا نوطيقلا ناضرم جتلوقلاو سرقتلا ةفورعم ©
 ىلامثلا هدروأ ام ىهنتا ةيمورلاب تنصأ ىأ تولق هل لات هباجأف ةلئسماخ رش |
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 ةثلثملا ءاثلا نم برعلا تادبأف ذوو ثوت ىمجعلا ناسالاب هلصأو برعم يمجعأ

 وبأ لاقو ١ مب مالك يف نالمبم لاذلاو ةثلثملا نال ةيونث ءاث ةمجعملا لاذلاو

 | عميس مو ةيونت ءاتب تون نولوقي نييوحنلا نم 0 ةثثملا ءاثلاب ثول 4« ةفينح

 00 كالا برعلا نع "يجب داكي ال هنال ليلق ا كاذودهنثملا هلا رعشلا فد

 بارعالا ضف دسام داصرفلا

 ثورحم ريغ نزح ةيرقلا نم فرطوأ نزحلا ضاير نم ةضورإ
 ثوتلاو نامرلا ىذ دادغب عر نم دي هسا مارا يملا نتأو ىلا

 م هقتادبأ برعم ىسراف صم لا حيصفلا حرش يف 4 # هيوتسرد نبا لاقو#

 5 موضع و ا مج نم داصلاو برعلا ا 3 اع فاك نم

 نا ( برعملا ىف قيلاوجلا لاقو ) زاجحلا لهأ ةغأ وهو حصفأ و مفلاب صقلا

 ليعاعسا اولاق لادب الاب اهنو ريغيف ةيمحعالا ءاهسالا ىلع نوئرتجي ام ًاريثك برعلا
 دقو جرخلا نم دعبلا عم نولدبي دقو (لاق) جرخملا برقل اولديأت_ليئاعشا هلطأو

 اهمفنوكيىتلا فورحلا ( مهضعب لاقو ) نوصقني وزوديزي و مهينبا ىلا امولقني

 ءاذلاوءابلاو فاقلاو مجلا وكاكلا هو اهادب ا: درظي ةينح ةريشع برعملا ق.لدللا

 وهدرطملالدبااف ىازلاو ماللاو نيعلاو نيشااو نيسلا يهو الادب | درطي ال ةسمخؤو

 نيب فرح نم لدب هيف فاكلا حرك مطوقك مهفورح نوصل فاحت
 25 وكورج وحن جلا راء رق وك فاقلا وأ افاكلادف اولدبأف ميجلاوفاكلا

 درطيال ام امأو ءاقلا اهنملدبت ةرصو ءابلا اهنملدبت ةرف ءافلاو ءابلا نيب وه دنرف
 نمنيسلا اولدب أ ليعامسا مهوقكةيب رعلا فورحلا قفاو فرح لكف لادبالاهيف
 محلا نمنيشلا اولدب ل يلشنق كلذكو ليئاملا هلصأو ةزمهلا نم نيعلاو نيشلا
 ىذلا فرملا نم لدبتق هلوأ يف فاقلا امأو زيلجتق لصالاو يازلا نم ماللاو

 ا او ءالنا نم لدب يملا. كلبا ةنا ( متاح وبأ كذو ) ) مججلاو فاكلا نيب



 000 ظ
 وهو ةقدرجاوحن توص ةراكيلا وأ 25 أ الإ برعلا مالك نه ةدحاو

 نم مهاصأ لصوملاب موق ةقمارجلاو فلا قوف سبلي ىذلا قومرجلاو فيغرلا
 قدنبلا قهالجلاو ءاعو قلاوجلاو ماشلاب عضوم قاجو رصقلا قسوملاو مجعلا | ظ

 باب توص ةياكح قلبنلجو قدوحأ ام اهانعمو ةراجحلا اهب ىمرب ىتلا قينجنملاو .

 ىنزاملا دشنأ ةدح ىلع قلب و ةدح ىلع نلج هقافصاو هحتف ةلاح يف مخض ٠

 ا هفيجحن اروطو دوبل اي ش

 هينيع حدف مول 0 |

 (ىسويلطبلالاقو وز ديدحلابديدحلا برص حبصلاو 2 اذا هءانا نالف صصحو |

 كذإو ليلق الا لاذ اهدعب لاد برعلا مالك ىف دجوي ال حيصفلا حرش ىف 1
 ىذادلا اماف ةيناثلا ماحءاو ىلوالا لادلا لامعاب ذادغب اولوقي .نأ نوبرصبلا ىبأ |

 تان و ميا 0 ْ 4 يا :

 ابجراذم نم فورملا ا 0 اورطخااذان روت
 نبا لاق ) روف اولاق اورطضا اذا روب لثم ءالاو ءابلا نيب ىذلا فرحلاك كلذو |

 دنع ىبرعلا جاتحي كلذلف برعلا مالك نم. سييلزوب نال حبحص اذهو (شراف 1 '

 ىعمصالا لاةمتاحوبأ لاق ةربممجلا ىف ( دي ردنبا لاق ) ءاف هريصي نأ هايا هبي رعت
 هلط نبا نولوقي ورظني هنا ىأ اروطان رظانلا اومس مهارن الا ءاطءاظلا لعج برعلا |

 الو عرزلا ظفاح روطانلاو رظانلا ( نيملارصتخم ىفو ) لظلا نباوهامناو 8

 اولاقةزمهاب فورحلاهشأ اهنال ليعاعسا ىف نبعلا اوادبأأ ( هيوييس لاقو) ةيبرس '
 تونلا ( بتاكلابدأ حرش ىفو ) ليئاعشا ةيمجعلا ىف هلصأ نا ىلع لدي اذه ١
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 الف اهمالك ةينباب هقحات مو روس كو تربوا عزك وح عضولا ةيب رعلا

 000 ا مو رادلسو رجا وح هلبق ىذلا مسقلا يف ربتعي ام هيف ربتب

 ناسارخلوالا لاثم اهنم دع اهب هوقحلأ امو اهنءدعي مل مهمالك ةينباب هوقحلي ملا
 « لصق 9 مققي نللأ 52و مسبب قحلأ مرخ ىناثا لاثمو نالاعف هب تبثي آل
 كلذ لقتي نأ لقنلا 4 اهدحأ )ل هوجوب مسالا ةمجع فرعت ةيب علا ةعأ لق
 ربا وبحت ةبب رعلا ءاعسالا ناز وأ _:رع هجورخ 4 يناثلا 8 ةي رعلا ةئأ دنحأ

 ( ثلاثا ) ىبرعلا ناسالا ىف ءاعسالا ةينبا ىف دوقفم نزولا اذه لثم ناف مس

 هب رع هلك ىف نوكي ال كلذ ناف سحرن وحي ءاز م نون هلوأ نوكن نأ

 "1 و لوك ال كلذ نان ردم وح لاذ د ىأز هرخآآ نوكي نأ ( عدارلا (

 صسلاو تاجلوصلا وح ىيجلاو داصلا هيف عمتجي نأ ( سمانا ) ةيب رع
 ايساخ نوكي نأ 4 عياسلا ل قينجنملاوحن فاقلاو ملا هيف ممتجينأ 4 سداسلا إف

 هناف نونلاو مملاو ماللاو ءاقلاو ءارلاو ءابلا هو ةقالزلا فورح نع ايراع ايعابر و

 بمعطرقو لمذقو لجرفس وح اهنم 'ىش هيف نوكي نأ دب الف ايب رع ناك ىتم
 ناويد ىف 4 ىنارافلا لاقو إل ليبستلا حرش ىف نايح وبأ هعمجام اذهف نشرمحجو ا
 , ال ءاتلاو مجلاو برعلا مالك ىف ةردح ا و هلك ف ناميت ال مدجاو فاقلا بدالا

 مججلاو ةيب رعلا ضحم نم تبجلا سيل اذهو قلوذ فرح ريغ نم ةاك ىف عمجم
 ناجح وصلا الو صاجالا الو صبا سيل ""”اذطو برعلا مالك ىف نائاتأ.ال داصلاو

 ار طلاو نحاطلا ناك اذملو ةدحاو ةلك ىف ناعمتج ال ءاطلاو مجلاو ىبرعب

 زدنهملا ( حاحصلا يفو ) ىبننا ىلصالا مهمالك ىف نوكبال كلذ نال نيدلوم

 سيلهنال سدنبم اولاقفانيس هيازاوريصو برعم ةينبالاو ىنقلا ىراجم ردقب ىذلا

 ةلك يف ناعستجبال فاقلاو ملا ( اضيأ لاقو ) لاد ابق ىاز برعلا مالكي ف
 رصن هلاق ةقالذلا نم ءابلا هم ناف راظن هيف اذهو هلوق » ١«



 نيدلا نامزلا ريخلا رونتلا دحاو ظفا ىلع سرفلاو برعلا ىتغا ىف ةمئاق ءاعسأ ىف |

 مهردلا رانيدلا زنكلا

 5 برعملا ةفرعم رشع عساتلا عونلا :- 7
 4« ىرهوجلا لاق إل اهنغل ريغ يف ناعمل ةعوضوملا ظاقلالا نم برعلا هتلمعتسا|هوه

 هتب رع لوقت اهجاهنم يلع برعلا هب هوفتتنأ ىمجعالا مسالا بيرعن حاحصلايف ٠
 نارقلا ىف مجعلا تاغلامأ 4 مالسنب مساقلا ديبع وبألاقو ١) ًاضيأ هتب رعأو برعلا !

 ءاطعو ةمركعو ريبج نباو دهاجمو سابع نبا نع ىورف اهف اوقلتخا سانلا ناف
 هلع هلوق اهنم محملا تافلب اهنا ةريثك فرحأ يف اولق مهنأ علا لهأ نم مهريغو ٠

 سودرقلاو ساطسقلاو طارصلاو ةيناي رسسلاب اهنا لاقيف نويناب رلاو روطلاو ملا

 ةيناروحلاب اهنا لاقي كلت يهوةيشيحلاب اهنا لاقي نيلفكو ةاكشموةيمورلاب اهنا لاقي ٠
 ركل نارعلا نأ 4 ةيبرعلا لهأ عزو لاق ) ءابقفلا نم ملعلا لهأ لوق اذهف لاق ٍْإ

 لاق ال نيبم يبرع ناساب هلوقو ايب رع ان ارق ىلاعت هلوقل ”ىش مجعلا مالك نم هيأ
 هذه نا كلذو اعيمح نيلولا قيدصت هيف بهذم ىدنع باوصلاو ٌ«ديبعوبأ '

 اهتنسلأب اهنب رعأف برعلا ىلا تطقس اهناالا ءاهقنلا لاقاك ةيمجع اطوَصَأ فوركلا ||
 تطاتخا دقو نارقلا لزت مث ةيب رع تراصف اهظاذلأ ىلا مجعلا ظالأ نع اهلوحو 1

 قداصوبفةيمجع لاق نمو قداصوبف ةيب رعامنا لان برعلاءالكب فورحلاهذه ١
 رابتعابة يب رعلضالارايتعابةيمع ىهفلاقو# هلثمبرعملايفقيلاوجلا ؟ ذوالىهتنا |!
 [هريغو: ريكا تملا ون اك ىكلذ وقيام ًاريثكو ليخدقرتملا لعد ولالا

 يف برعملا هباتك قيلاوجلا روصنم وبأ مامالا عونلا اذه ىف فلأ دق 4 لصف إل

 لاقو ل سيرارك ةدع يف مهضعب ابقعت هيلع تيأرو ديفمو نسح وهو دلجم ىف
 فول !هتربع مسك ماسقأ ةثالث ىلع ةيمجعالا ءامبسالا يي فاثئرالا ىف نايحوبأ '

 ءامسالا ةينبا كح نزولاو دئازلاو ىلصالا رابتعا ىف هتينبا م اهمالكب هتقللأو ||



 يهو ءاتئابلا ةديبعوبأ رك ذ مثل ظفللا يف ةيب رعلا ةيسرافلا تب راقق اهوبرعأو
 تخسلاو مكاو تشدلاو تسدلا رك ذوىسقلا لعب ىذلارحنمقلا رك ذو عراك الا

 ريغ نم 'ىث هانعمو هظفا يف هقفاو ناو برعلا تاغل نم هلك كلذو لاق مث

 ' رخ مامالا لاقو 4 ةديبع وبأ هلق اك اذهو ةغالا هقف ىف سراف نبا لاق إل مهماغل

 0 ار اميقلاو هاك م وع نان نارقلا ف مقو ام هعابتأو يزارلا نيدلا

 ىرخأ ةغل قفاو اهبف برعاا عضو نا هتياغ لب ةبب رعريغ اهنا رس الكر

 نيب وعونلا اذه نيب قرقلاو « تلق فب ةقةتماهف تاغللا ناف رونتلاو نوباصلاك

 هوامعتسا ىذلا ىمجعالا ظنالا ريغ برعلا فل يف مسسا هل برمملا نا برحما

 جاعنك جاعن دوس رعاشلا لاق ءارحصلا تشدلا 4 حاحصلا ىفو إل اذه فالحب

 #« صئاصخلا ىف ىنج نبالاقو#نيتغللا نيب عقو قافتا وأ ”ىسراف وهو تشدلا

 ناك ناو مهريغو برعلا نم تاغالا عيمج اهف كرت شا ةظفا رونتلا نا لاقي

 ايمجعأ ناكولو سنجهن الل ونعفوأ لوعف وهف لاح لك ىلعو فيرظ وبف كلذك
 هنوكل ىبرع ًاضيأ وهو فيكف برعم اب ًاقح الو ًاسنجهنوكل هليثمت زاج ريغ ال
 ةغللا ىلا الوقنم ناك ولو مقو قافو وه امناو اهلا لوقنم ريغ برعلا ةغل ىف

 مولعمو اهريغ تاغللا عيمج نيب اقافو ًاضيأ نوكي نأ بجوا اهريغ ندفع

 ةيب رعلا ادعام عيمج ىف اكرت شم نوكي نأ زاج ناف ةيب رعلا ريغ تاغللا ةعبس
 ةغلل لصالا نوكي نأ ىضن يف دعبي و لاق )ل اهف اقافو نوكيي نأ ًاضيأ زاج
 زوجي دقو ًاريظن كلذ ىف هل فردن ال انال تاغللا عيمج ىلا لقن مث ةدحاو
 يف لقتلاب رشنتا مث كلذ وحن وأ ثالث وأ نيتغل نيب عقو اقافو نوكي نأ ًاضيأ
 قافتالا مقو مالكلانمائيش فرعن ال انال يسفن ىف اذهبرقأ امو لاق ]ل اهعيمج
 ا ناو اذكه تاغللا عيمج يف ناك اذ هلك اذه هما نك دعو ةغل لك دلع

 لصف ةغالا هقف ىف يبااعثلا لاقو ا ىبتتا رسبأ هيف بطخللا ناك كلذك نكي



 نيصط هع دمع هعمم ع هسمم همس هوب موز مج جمع عمم ع عجم هس معمم همم عع مممسجم سمس هم ل عم هعسججوا هيج عصسل ةراصل حب ل تاوومم سسوس هس سس سس سس

 بعث لاقو آل ىهتنا اريثك حيصفلا رعشلا ىف اذهءاج دقو دحاو تدب ىف هتغل نع |||

 4 ءارقلا لاق ١ لضم لضف اولاق ارو لضْفي لضفو لضفي لضفلاقي 4 هيلامأ ىف
 0-3 نيذه ىف الا مالكلايف 'ىبجبال لعفي لعف ةيب رعلا لهأن م هريغو ٠
 لك ن0 هلل نو ددحا لصف لمعت ملاسلا ىفو مودت تمدو لتحملا ىف تومت ٠

 تالا مس و نإكل الو لصف مة ا 0 1 1
 ريظن بسحي بسح لا#إ حيصقلا 0 ف  هبوتسرد نبا لاقو ؟ ض هب نع

 ىف رسكلاب بسحب امأو هلاثم ىلع جرخل هدض وهو هباب رم هنال لعب لع
 بسحب بسح لاقي مهصع) لاقو ف يلب ىلوو مرب مرو لثم ةغلف ليقتسملا'

 مناف لبقتسملاو ىضاملا رسك نف ىرخالا ةغلل ةفلاذغ برضي برض لاثم لع ١

 ليقتسملاو ىضاملا يكنه ةذه نم لصتسملاو ةثللا كلل نحب ىضألا 0

 لمشنواوقي موق برعلا نقتاغأ 0 سعالا مهلمش رخآ ع ضوم ىفلاقو كلذ ٠

 رسكلاب لمش لوقي نم 4 مهنمو إف لبقتسملا 0 ىضاملا نم مملا حتي ْ
 لوقيف لوالا نم لبقتسملاو بابلا اذهنم ىضاملاذخأينم# مهنموإل حتت, لمشي ش

 دوحأنايلوالا ناتغللاو سايقب كلذ سيلو ىضلاب لمّشِي رسكلاب لمش

 4 تافللا قفاوت ةفرعم رشع نماثلا عونلا)
 انا ىلاعت هلوقل برعلا ةغل ريغب ءىش هنا>بس هللا باتك ىف سل هي روهمجلا لاق#

 سيلامنارقلا يف نا سان ىعداو نيبميب رع ناسلب ىلاعت هلوقو ايب رع ان ارق هانلعج ١
 معو نمو ( ةدييعوبأ لاق إل طبلاو طبقلاو مورلا ةثل او ذ يح برشا 0

 دحاو امهاتعمو « هب راقي و ظفالا ظفللا قفاوب دقو لاق إل لوقلا ربك أدقف كلذ ||

 وهو قربتسالا كلذ نف لاق إل اهريغ وأ ةيسرافلاب رخالاو ةيب رعلاب امهدحاو

 نومسي ةكم لهأو لاق 4 اهريغ وأ ةيسرافلاب هربت سا وهو جابيدلا نم ظيلغلا ٠

 اهولامأف سالب ةيسرافلاب وهو سالبلا ربلا ماعطلا باحصأ هيف لعجي ىذلا حسملا ١



 هتايبقاودل نيتتلاخم انوكت نأ زوج و ةيلصالا ىلوالا ىه ةريثكلاو هيلع ةئراطلا يح

 2 راك اذاو هسايق نع اهذوذدشو هسفن ىف ابهعضل هلاعتسا ىف امهادحا تلق اعاو

 0 ءاج اكمانرك ذام ىلعف ناسنا ةغل ىف تعمسف ةفلتخم ظانلأ دحاولا ىنملا

 مطوقك دحاو ظفللاو ةغيصلا فرحتت امو كلذ ريغو رخل او فيسلاو دسالا ءامآ

 1 لع نم تْنِج مهوقكو اثلثم كالذك هتواغرو هتوغرو هتوغرو نبللا ةوغر

 تال كلذ لكف لاعم نمو لاع نمو ولع ندو ولع نمو واع نمو الع نءو

 رقصلا يف نالجر فلتخا | ( يعمصالا لاق ) دحاو ناسن أل عمتجت دقو تاعام

 امهام هل اك ايهما دراولوأ اضارتق ]سنا رخ الا لاوو داصلا امهجدحا لذ
 لخادتلا نم دروام عيمج جرختي اذه ىلعو رقزلا وه امنا اهلق ملوقأال لاقف هيف

 الا د 2100 < فذ عاشق هنو لهاطوف رو لس ليو لذات وك
 قطنتال ىرخأ نم فصولاوأ عراضملاو ةغل نم يضاملا ذخأنأب تبكرتف تلخادت
 ىف لوقي ىلق لوقي نم ناف نيتغللا نيب مملاو لخادتلا لصخ كلذك ىضاملا

 لوقي الس لوقي نم اذكو ىلق ىضاملا ىف لوقي ىلقي لوقي ىذلاو ىلقي عراضملا
 نيتغالا باحصأىت التق ىلس ىضاملا يف لوق» ىلسي هيف لوقي نمو وسي عراضملا ىف

 هتءا ىلا هيضام هبحاص نم دحاو لك ذخاف اذه ةغل اذهو اذه ةغل اذه

 مضلابامأو حتتفلاب ربطو رعش نموه امنا ىهاطو رعاش !ذكو ةثلاث ةفل كانه تك

 دي ردنبا لاقو ل ىنحنبا مالك ىهتنا نجاد أمهم عمجاف ليعف ىلع هفصوف

 هجرخأ هرصق نمو:اغرلاو» ءاغضلا جرح ا هدم نشر صقب ودعاكلا 4 ةربمجاى

 ناتغل امه لب ةغللا لهأ نم موق لاقو هوحبو ىنضلا لثم اههبشأ أ امو ةفالا جرخ

 ناسح تيب اودشنأو ناتحيحص
  ليوعلا الو ءاكللا ىنغي امو 2 اهاكب اطل قحو ىنيع 5

 سبل امهدحأ نيظنل ىنرع عمجب ال لوقيو اذه عفدي. هب قوي نم ضعب ناكو



 تملا ل اع همام هع همم هم همم همم همم هم مع همم همم هم مع همم همام همر هع مر هع م همم وم مام هم عه ممع هس مم م هع مم مع عمم عمم ععمع همم ع عمم عمم م هموععممم

 ىف هيف فالتخا ال ركشلاو دمخلا لثم معالاو رثك الا وهو هيف ةلعال ىذلا هيلع 1

 حصفأتاغللا ىدحا نا 2 ناتغل هيفام ُّي ىتاثلا بائلاو ف 2 الو ءانب

 حصأ ب رعاا مالك ىف اهضعب نأالا ةحيحص اهلك ه نادعب و دادغب و ذاذعب وحن '

 داصخلاك هوا وأتم هو 9 1 تول ناتغلهيفام « ثلاثلا بابلاو اوإ» حصفأو ش

 4« عبارلا بايلاو رؤ حيصف حيحصف لئاقلا لاق اماياققادصلاوقادصااو داص+للو ٠
 مطوقوح ةبراج أطحلاب هيفمهمتسلأ 0 اوريغ نيداوملا نال ةدعاو هَل هقأق

 طم نونا ربك اصلا قيعو ةغواطم ءارمأ يالا و ]تك تملا

 مالكلا جيصف يمسملا هباتك بلع 0 ةثالثلا باوبآلا هذه ىلعواذ

 ماشهنبا لاق « ةعبارلا 8 سراف نبا مالك ىهتنا هنع ناطقلا نسحلاوبأ هب 2-2

 وم 3 لكو ضعب رعش عش مهضعب دشن برعلا تناكد هاوشلا حرش يف

 يغتا تايبالا ضعب ىف تاياورلا ترثك انبه نمو اهيلع رطف يتلا هتيجس
 «4 تاغللا لخادت ةفرعم رشع مياسلا عونلا ال

 ادعاصق ناتنل حيضقلا مالكلا ىف عمتجا اذأ صئاصخلا ىف ( ىنج نبأ لق
 هوك

 ايدأو لاس نزع نال الا> سطع وعامل

 تناك ناف ةمالك لاح لمأتي نأ يتنيف ناكسالاب هتويعو عابشألاب هوحن لاَ
 ثا حلا 6 هيلدا ا 5ك لاتسالا ف نتي واتم همالك ىف ناتظفللا

 لمقت دق برعلا نال نيظنللا كنيذ ىلع ىنعملا كلذ ىف تعضاوت هتليبق نوكت
 هتعل نوكت نأ زوجتو اهاوقأ فرضت ةعسو اهراعشأ ٌنازوأ هيلا ةحاحلإ كلذ
 رثكو هدهعاهب لاطو ىرخأ ةليبق نم ىرخالا دافتسا هنا مث امهادحا لصالا يف

 ىدحا تناك ناو ىلوالا هتغلب لامعتسالا عاسناو ةدملا لوطل تقحلف اهل هلاعتسا

 لامتسالاليلقلا نوكت نأ هب مالا قلخأف يرخالا نم همالك ىف رثك أ نيتظفالا



 0 هيل كلل نأ له ور نأ نكأل نآنلا ريمص انف نأ لع كتملا الأ تنطلا
 ىف عزانتلا ناك اذا هيف فلتخا امف اهب جتحي برعلا ةغل ( سراف نبا لاقو ) ميك

 كل ار اخ د[ ةممدو ايدس نو برعلا ةلمعسل ام كلوا تصر

 ] صاودح لا نموا لاح لمعلا لي الدال ةيفامو طابتسالا لتنس هلي ئدلا امك

 امأَف تاغالا ريغ ىلع كلذ عوضوم نال ةغالا نم ىثب هيف جيتحي الف هعورفو هققلا
 نصب رتب, تاقلطملاو 3 اننا ل اد ل امال ءابقما| هيف فلتخي ىذلا

 نودوعي مث ىلاعت هلوقو معنلا 000 لثم ءازجخل ىلاعت هلوقو ءورق ةثالث نوسفنأب
 ةدئاغاا ١ كلذ ريغ ىلا لكوبا هنمو ب 4 دك را حلصي امهنش اولاقال

 نأ كلذ ىف لمعلا 4 ىنج نبا لاق إل هناسا لقتني حيصنلا يبرعلا ىف4 ةيناثلا

 امم لقا اع دخو 5 أ هل 00 2 2 هيلا لقتاام ام لاح رظنت

 000 ا رك نأ كا لف قاد لود وو ا اما

 اذهي دخأول 4 ليق )ل هماعي ملرخآ داسف اههف نوكي نأ اهبف نكي مل نا دعب ًاداسف
 ناك رح لك نع دخالا نع تقوس ناو هنت سم تنظن ال نأ ىلا دل

 لطخلاا نم اذهيفو نامز دعب لعينأ زوجيو ناالا هماعيال غيز هتغل ىف نوكي نأ
 لاح الا تت هداسق ربظب و هتحص فرىع 0 ل ا قب اللام

 فاللخلا ءاهمنا بأي ةغللا هّقف يف سراف نءالاق (ةثلا 3 0 نيد أم هيف للخلا

 داص+اوداصااو مارصلاو مارصلا ملوقك٠ ناحل ةدحاوا 0 مقي تاغللا ىف

 ناكشوواذ ناكشوو د جاجزاوحي تاغل ثالث ةءلكلاىف عقيو
 ةقرشلاو قادصلاو قادصلا ره تاغل هَ عبرأ ةماكلا ىف عقبو اذ ناكشوو اذ

 الو 116. |ماشلاو لكاشلاو لمشلاو لايثلا وحن تامل رج اف لوكتو ةكلصلاب

 طاسقو طاسقو طاتسقو ساطسقوساطسقو ساطسق ع ثس ابمف 0

 - عتجلا (لوالا بابلا ل باوبأ ةعب رأ كلذدعب مالكلاو اذه نمرثك أ نوكيألو



 وهيلعهلا ىلص هلا لوسر ىلع مدق ليقطلا نب ىماعنا ثيدحلا ىفو دعقأ أ

 نب ديز نأ ( ىورو ) ريمح ةغاب شارفلا باثولاو اهايا هشرفأ ىأ ةداسو هبثوف ٠
 فرشم لبج ىلع هل ديصتم ىف هاغلأف ريح كولم ضعب ىلع دفو مرادنب هللادبع .
 بوثولابهسمأ هنأ لجرلا نظو ساجا ىأ بث كللملا هل لاقفدل بستناو هيلع اسف '

 كلما لاق كلبف لبجلا نم بنو مث اعاوطم كلما اهيأ ىندجتس لاقق لبجلا نم
 نم ةببىع اندنع تسل هنأ امأ لاقق .ةملكلا ىف هطلغو هتصقب هوريش هناشال |

 صئاصخللا ىف ينج نبا لاق ( ىلوالا دئاوف ) ةيريملا عتيف ىأر مح رافظ لخد ش

 ىف ميمن ةغلو م لامعا ىتزاجملا ةغل نا ىرت الأ ةجح ابك اهفالتخا ىلع تاغللا '

 اهمال اهتبحاصب نيتغالا ىدجا درت نأ كل سيلف سايقلا ةليقب امهنم لك هكرتا |

 |ههادجا ريخت نأ كلذ ىف كلام ةباغ نكل ىرجالا "نم كلذب حا تنل ١

 اههادحا در امأف اهباسسندشأو اطلبقأ نيسايقلا ىوقأنا دقتعتو اهتخأ لعاهموتت

 اهلك تاغل عبسب نآرقلا لزن ماسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلا يرت الأ الف يرخالاب '
 ايهادحا تلق .نافنتي راقتموأ ءاوسساقلاىف ناتغالا تناك اذا اذه فلك فان

 كنا عرمالا 0 تذخأ ادح ىرشالا تركو | |

 شكوك أ الو هاما ةعاضق لوق لع اسايق كي تررسالو كلل لامأ لو

 يتوهم وا كلذ ل ف بجاوق كب تدرس لق نم لق لعام |
 ىلع قطانلا ناف برعلا مال اكل انطخم نكي ل ناسنا هلمعتسا و كلذ عمو عيشأو 1

 ناف نيتغللا دوجو ال 0 ”يطخم ريغ بيصم برعلا تانلنم ةغل سايق

 ) نايحوبأ لاقو ) يعنتا هيلعركتمالو مولم ريغهناف عجسوا رعشىف كلذل جاتحا ١1
 ليوأتلا غوسياما اضن ( لاقو ) هيلع سبق ةليبقل ةغل ناك اهلك ليبستلا حرشف ش

 ةفئاطةغل ناك اذا امل وأتيف ة”داملا فلاخن ءىش ءاج مث ”ىشىلع ةةداجلا تناك اذا

 سيل موق ىلع ىلأ ليوأت در مث نمو ليوأت الف اهب الا ملكتي ل برعلا نم



 دحاولاولاق دملاب ءامسن لوقي ايبارمعا مس هنا ديزوبأ ركذ ًاضيأ ( لاقو ) هتحص
 عيملا ةفلاخم مم ةجح هلوق نكي ملردان ذاشب ىفأ اذا

 «4 ةغللا فام ةفرعم رشع سداسلا عونلا <

 فالتخالا اهدحأ هوجو نه برعلا تاغلفالتخا 4 ةغللا هتف ىفسرافنبا لاق

 ىف ةحوتفم ىهأ“رذلا لاق اهرسدكو نونلا حتفي نيعتسنو نيعتسن وحن تاكرملا ىف
 نوكسلاو ةكرملا ىف فالتخالا رخاالا هجولاو اهرسكي مجريغو دسأو شيررق ةغل
 كلالوأو تئلوأ وكفورلا لادباىف فالتخالاوهو رخآ هجوو مكعمو مكعموحت

 وح نييلتلاو زمهلا يف فالتخالا كلذ نمو ادييز نعو اديز نأ مهوق اهنمو
 ةعفاصو 2 وح ريخاتلاو ميدقلا 2 فالتخالا ه4مو نوزبمسفو 52

 ةكدماو قف ددص تحسس تنحتساوح تان الاو ىذا ىقفالتخالا اند

 ديز اأو ديز امأ وحن التهم افرح لدبي حيحصلا فرحلا ىف فالتخالا اهنمو

 او لوألا رسكي "نع مهنف هلثم: هليقتسإ كالا فرحا ىف فالخالا 0

 ' ناو رك دل 5 فداحلال ! ايمو ةلذاضلا اورتشاو .ةلااملا اورتشاوحت ضب نم

 اذهو رقبلا اذه لوقي نم مهنمو لخنلا هذهو رقبلا هذه لوقينم برعلا نمناف

 00 دك مو نو ومو نود ماغدالا ىف فالتخالا اهنمو لخنلا

 001 الا اهمو ناذه ناو نذه ناو مئات ديز اهو اثق ديزام و تن علا

 1 تل ىمعتلا ىف ىفالتخالا اتيو ىراساو قىرما وح عججا ةروص ىف

 ثس اتلأ ءاه ىلع فؤولا ف فدا ابعمو هل قعد هل ىنعو كمبو ل

 هذه لكو روظناو رظنا 0 ةدايزلا ف فراس الأ اهممو كما ولع هع هذه لثم

 ترشتنا امل اهناف موق نودموقل تناك ن او يهو اهباحصأ ىلا ةب وسنم ةامسم تاغللا

 بن ماقال ريمح لوقك كلذو داضتلا فالتخا فالتخالا ( نمو ) لك اهرواعت



 ىنمعةنجلا عمجل ةنجالا تأت ل هيولاخ نبال سبل باتك 4 ىفو ١ تببلا اذه ن0
 را ىفالا ناتسبلا

 دايو رة نك نلدبم . .ةتافرش اقاعم احلا راو

 تأي مل ًاضيأ ( لاقو ) + نينج عج نوكيف خارفلا ةنج ل نكت نأ وك
 ريح لوك قالا ديدشتلاب مف

 همعدبع ىلاو هنب ا من همأ نبا هدعب م امالا نا

 هم نمت جرخدقاهتيلاب ” .همسف هب سانلا ىضردق

 ردان فرح وهو 0 ءاشرلا ةيديردلا حرش ىف هبولاخ نبا ي لاقو # ظ

 ش ةيطع نب فوع لوق يف الا هتأرق ام

 0 ءاشرلا نطبب نعضي امناسرأب دايحلا دوق

 اذ الا رشلا نتشرف لام ص [واطلا الضا ىف تكلا س0

 رفاذعل تنب
 ايرطلاو حلاملا اهمعطي 2 ايرصب تجوز ةيرصب

 ةيغدالو تايغد عمسي و ةيدر قالخا يأ تانعدوتتاوءد نالف لاقي لاقو

 دشناو ةوغد لوّشب انريغو ةءغد لوق ني لاق هنا اومعز مهاف ةبدرا تدد ىفالا

 تا لع لاق دوكدملاو روصقملا ىف ) ىاقأا لاقو ( قالخالاى لق تايغد د .

 ) 2 ذو ) هعامترا ىأ راهنلا ءاه دحأ نم اهمعسأ مل ةلك شيقدلا وبأ لاق نيعلا
 نأ اومعز ( لاقو ) صاصتتاا ينعم ىف ءاصاصقلا ءالاعنلا ءاج دق هنأ ديرد نبا |

 يل ذخ ىأ هّللا.كحلصأ ءاصاصقلا لام قارعلا ءاعأ ضعب ىلع فقو ايباسعا

 ةماكلاو ءالاعف مهمالك ىف سيل هنا هيوبيس لاق دقو ذاش ردان وهو صاصقلاب .

 زوجحو ابذك نوكي نأ زوجي هنال الصأ لعجب نأ زج ملدحاو ىبارعا اهاكح اذا ٠

 يف كثي ال ىذلا روبشملا الا باتكلا باوبأ ىف عدوب ل كلذلو اطلغ نوكي نأ ٠
0 



 هس عش ايم عع سس ع سس هع م ع ل ل ل ل اعل اس اموصصت ص م م عم همس هس ل سل ل تاس ل ممل تام سمو مح مح هال ل همام ها م ل هم مم اس هس هس هس ال ل مس م ل اسم تمسح

 .  جاجعلا لق الج نبا ىنعم ىف ىلجأ نبا وه لاقي ( ةربجلا ىفو )
 اللا فاو لح نا اراجمالاو جاحملا هب اوقال

 متاح وبأ انربخأ 4 اهمفو ل تببلا اذه ىف الا ىلجأ نباب معسأ ملو يعمصالا لاق
 تلاقف ةيب ردعلاب همسأ ام شويفسأ ىمسي ىذلا بحلا نع ميلا مأ تلأس لاق

 0 كلذ معسأ موك7قدحبلا هذه تلاق مث ةعاس ت ؟فافاهن راثتاح هيف

 ركذو هئالصوإ راجوأو داه مجنلاوأ لاق ةلصوحلا ءالصوملا (اهفو) اهريغ
 لاق مانسلا رتكلا ىلاقلا ىلامأ ( ىفو ) تببلا اذه يف الا هعمسي مل هنأ يعمصالا
 ك1 معسأ و يعمصالا لاق موكف نقلا بك هناك رك ةد.ع 35 ةمقلع

 لبقم نبا لاق عرضلا اتمداق ناينابأوتلا ( حاحصلا ىفو) تببلا اذه ىفالا

 ىناخلبقم نبا ىعس ةديبع وبأ لاق اهاتماح دوست مل ىأ القلقتي م نايل

 00 الا زيشلا فا ةنل لمشلا 4 هقول ىف رع هبا ناي و نيينابأوت ةقانلا

 تسغنلا هرذاولا ف

 لمشلا نم تيتشلاهللا عمجس دقو + ةرثع دعب ىتنلا هللا شعني دق
 دك ملا ثلا 4 فو ؤتنبلا اذه ىف الا كلير رحاب هتعقسام مرا رع وا لق

 0 نيوخأ نماالا ون همعسأ ملو لاق ريغال .ءايلاب ىغن ثلا ىب ىتاكلا لق
 معر درتمال لماكلا 4 ىفو واول هوقرعل 2 مع سدد لاش ل لع ىب

 لوق وهو رعشلا اذه ف ايلا هع و لاق محرلا قاح ضاركلا نا يعمصالا

 تامرطلا

 00 لا لا راما 2 يل نسل نال فو
 ةغبانلا لاق درفلا ىف ةغأ درتلا ساحنلل تاقلعملا حرش 4 ىفو
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 له يشمل تا تدع تلفش كس يلا
 قرن مل نم وأ مهنم نع ءاج ول امأ اهلا اقبس الو اهاعمسي مل ًاظافلأ نالجري !
 مهصعل نع درو ناف لبق الو درب هناف هتقثت سفنالا ىلا تقيس الو هتحاصف هب

 فنزأ هلوبق يف عنقي ال هناف اهمالك ىلع سايقلا هابأي و برعلا مالك همفدي ”ىث
 رثك ناف مهنم هب قطني نم رثكي نأ الا ةليلقلا ةدعلا نم الو دحاولا نم عمسي
 نوكي نا اهدحا ناهجو هزاحمف سايقلا ىف هجولا فيعض اذه عم هنأ اللا مولئاق

 رحل كار سا نع تشك كفا نركي نإ نحن لاو ةكناك محب هب قطن نم

 0 احيصف سل نم ريع مة رك نأ ل27 هتحص

 نع هب لدع اذا حيصفلا ىبارعالا ناف عمتي الق كلذ نأ الا ةمالك قف قرف

 ترهش نمم لبقي نأ ىوقالاف اهب ًابعي ملو اهفاع ةميقس ىرخأ ىلا ةحيصفلا هتغل
 للمتح نأ ىسع ام لعاأل هلاح نم فرغ ام ىلع هرمأ ليخحتو ةدرو ام هلا

 نطابلاىفهب ذك روج ناك ناو هتادع تربظ نم ةدابشلوبق ىضاقلا لع نأ 5"

 ( هيبنت) تاذللا لك طوقسو كشلاب حيصفلا كرت ىلا ىدال اهب ذخوي لوا ذا

 برعلا نع هلقنب درفت امف كاذ نا سماللا عونلا نيب و عونلا اذه نيب قرقلا '

 لقانلا ىف كاذف برعلا نم دحاو هب قطنلاب درفت امف اذهو ةغللا ةنَأ نم دحاو ٠
 لئاقلا ين اذهو

 ىف ةطيخلا تأت ل يعمصالا لاق ( ةرهجا ىف ) عونلا اذه نم ( ةلثمأ هذهو )

 السع راتشي لجر ىف بيوذ ىلا لوق وهو دحاو تدب ريغ رثنالو رعش

 لبان ناو لبان ةاصولا ديدش ةطيخو بس نيب الع ىلات 220005
 ١ لاق ) ةمحرلا محرلا فتصملا بيرغلا ( ىفو ) لبخلا لينه ةغلب بسلا (

 ريهز تب دشني ءالعلا نب ورمع وبأ ناك ىعمصالا .

 امحر برقأو أرقي ناكو لاق تيبلا اذه ىف الا فرحلا اذه عمسأ مل لاق مثلق
١, 



)2 

 نوع نبا ىللاق لاق بابملا نب لضفلا ةفيلخ نأ نع جاجملا نبدم نب رقع
 نكي لو موق لع رعشلا ناك هنع هللا ىمر باطلا نب ربع لول ريس نا

 مورلاو سراف وزغو داهجلاب برعلا هنع تلغاشنف مالسالا ءاخل هنم حصأ ع مه
 ىف برعلا تنامطاو حوتفلا تءاجو مالسالا ربك املف ةئاورو رعشلا نع تل

 اكل ناك الو نودم ناوبد ىلا اوووي ملف رعشلا ةياور اوعجار راصمالا

 كلذ لق اوظنحخل لتقلاو توملاب كله نم برعلا نم كله دقو كلذ اوفلأو

 برعلا تلاق ام كيلا ىهتتا ام ءالعلا نب ورمع وبأ ( لاقو ) هرثك مهنع بهذو
 01 52 وأ ادا( نعو ) نيك رفشو اع ةءاجل رفاو < ءاجولو هلق الا

 اهنقد مث سب راركلا يهو حونطلا ىف برعلا راعشأ هل تخسنف رذنملا نب ناهنلا

 رصقلا تح نا هل ليق ىنقثلا ديبع ىنأ نب راتخلا ناك اف ضيبالا هرصق ىف

 اغا نمرعشلا رعأ ةفوكلا لهأ مث نف راعشالا كلت جرخأف هرفتحاف ازنك
 هنم عمسي حيصنلا ىلع عطقن مل كلذك ناك اذاف نج نبا ( لاق ) ةرصبلا

 لاومعلا رك هدضعي مل ناف هدضعي سايقلا ماد ام ًاطلطإ,و ويلا فلك

 عامسلاو سايقلا الاخ ءاج هنال درب نأ ينبنيف هبصن وأ لعافلا رجو هيلا فاضملاو

 " ىاافوعضم ةقلاخلا ةغللا كلت هم تععم ىذلا لحرلا ناك اذا 0

 نأ لمتحا ناو هنم لبقي الو هيلع دري هناف مالكلا داسفو نحللا هنم افولأم هلوق
 . لامحالا اذهب لافتحالا مدعو هدر باوصلاف ةمدق ةغل كلذ ىف ًابصم نوكي.
 هفلاخ ام الو هقفاوي امال هريغ نم عمسي الو ماكنا هب درفني نأ ثلاثلا لاخلا

 ال كك نا جا هلال هحاصق تن اذا ةلوق بج هنأ هه كوتلاو يد أ نك

 هانلق ام دح ىلع هنم كالذ عامس ىف كراشب ل ةعدق ةغاب هب قطن نمع هدا
 هتحاصف تبروق اذا ىنارعالا ناف هلجعرا ايش وأ حيصف وهو ةعاجلا فلاخ نميف
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615 ١ 
 |١ نعىنغال ذخأ ام ناكم كرت ام ذخأ ول هنأ ىرب وهو هيدي نيب ام عيمج باعبتسا

 ماقل منن اكم ملل اولمعتسا ول مهنا ىرت الأ هتيدأت هيلا ةجاملا ىف ىدأو هبحاص

 تمدقت ام ىلع هيلا اودع ابلجال مهل ضارغأ كلذ ضعب ىف نوكي دق مث هماقم

 نع دحاولا لصالا ىف مهعانتما كلذكو يناعملا ظافلالا ةبسانم ىف هيلا ةراشالا

 هانرك ذ امل للعفو للعف لثم ىعابرلا ىف مهضفرك اهضعب لامعتساو هلم ضعب
 ءاقيتسا نع اونقوت كلذك لوصالا بيك ارت عيمج ءافيتسا نع اوفقوت اكف

 دحاولا لصالا ق لافت الا ناك تريح نم دحلاولا اضالل لم عيمج 0

 لأ بكر نع هدحاولا هكاملا ف لاتمالك لالخمالاو لضقنلا ف ا

 رشع انثالا مو ةمسقلا هلمّتحت ام عيمج ةفلغ هيف تءاج ىنالثلا نكل بكرت
 رسكن م جورخلا نم هيف امل لاقثتسالل ضفر هناف لعف وهو ادحاو الاثم الا الاثم

 ينج نبا مالك ىهتتا مض ىلإ

 ٠ ديرراثملا ةفرعم رشعسماكلا عونلا 4

 اهدحأ لاوحأ هل ههب جتحي ولبقي له درفلاع ومسملا .صئاصخللا ف ىنج نبا لاق
 ىلع برعلا قابطا عم ةعومسملا ٍظافلالا ىف هل ريظن ال هنأ ينعم ادرف نوكي نأ ٠

 ةءونش ىف مطوق ىلع سنق اماعامجا هلع ساقيو هب جتحيو لبقي اذهف هب قطنلا '

 هب قطنلا ىلع اوقبطأ دقو هقلاخي ام عمسي ا هريغ عمس ل هنأ عم دا

 هيلعامفلاخب و دحاو برعلا نم هب م 2-5 نأومم ادرف"نوك نأ ىناثلا لاك

 ردقلاك لذ ادعام عيمجح ىف احيصف ا هب درغملا اذه لاح ىنرظنيف روهجا '

 نم الآ لاعتسا 1 هنأ الآ سايق هلق ايم دع ام ناكو هب درغنا ىذلا

 هداسف ىلع لمح الو هب نظلا نسحب نأ كلذ ىف ىلوالا ناف ناسنالا كلذ ةبج '

 .نأن كمي دق ( ليق ) هسفنل ةغل لجحري نأ زوجي سيلو كلذ نبأ نف (ليق نافذ )
 ركب وبأ انربخأ دقق اهعسر اًمعو اهدبع لاط ةمّذق ةغل نم هيلا عقو كلذ نوكي .



 كانها 2-22-225---23-2322--2--3-2 2-2-2-2 25-2 ع ه6 هك دس لهم هوادة وقم ة يع هك-2-----ه-4 هو ل كام هد انا ن هه هس هم هك د هع هد هد هدم

 0 01 لا فرص ندم نا دا اراك مما ام هقوذ نيذللا نيلصالا

 0 ثض وحن فيلأتلا حبق ريخا ىنالثلا نم لمهأ ام نا فرم ميخرتلاو

 ردقلا كلذداتاف ىسانا نم ىعابرلا لحم ىعابرلا نم هلحم نال وه امنا تذوذتو

 ناك ثيح نم فرصتلا نم هبف ام نسا أ 5 كلذ ةنيح نارا ف

 هل اسم هتسو ةقرااتررعلا ةداع هذهو ىتالثلا نم ىعابرلا لحخ ىلا 7

 نم كح هنم ذوخأملا اوطعإ نأ كلذ اولا اه كح < ىلا 2 اذا

 0 نذألا نأ كتان داو امه عماجلا هبشلل اهقتو امي ةرامأ هبحاص ماكحأ

 #ىل ىتلا ةلقلا باب ىف ىساخخلا نم هب رق هيف ىعابرلا مح ىلع لوم لامهالا

 تناك دقو: ضع نود ىماقخعاو ىابزلاو ىنالثلا نم لوصالا ضه» لمعتسا

 بيترتو اهغوص دارأ امل ةغالا عضاو نأ معا لوقتف ةيواستم عيجلا ىف لاخلا

 هنأ ا ا نيعإ ىأرو 0 هركشب مجه اهاوحأ

 هج رع لو هسفن نع هاقنف قكو خقو مه وحن اهنم هغيلأت منش ام ضفر نمدب ال
 0 هيف 1ك ال هقو رح 00 م ا انآ لعو هاظنل نم او

 00 دكا نأ كلدو دلتا توعو ايخاو لوصالا لدعأ ىف امنا ام اق

 فورحلاو لاعفالاو ءامسالا ىف هب عاسنالا وهو سايق هْيلا اعد ناو لصالا ىف

 اا زصالا ل8 ىف نأ رهو هنم شح ومو هعاعأ رخأ هحو نم كاش ناك

 لالعالا اهباشم ناك املف لالعالا ةروص صبرو برصو رصب و ربص وحر خآ

 ناك املذ بيكر تلا ةمسق هلمتح ام عيمج ءاذيتسا نم عانت.الا ىف مهلا رذع ناك

 مكلا 0 تب تلا لاعساو سلا ضف هرورصلا سل ا

 ضعب نود هضعإ قات" لع مزع دقو هج قدم ناب ع ل ىرجب ممدنع

 هديب برض من هفيلآت حبق ام بكرت مهنع اوفن اك ةتبلا هافنف هن 'ازو هتيدر زي

 درب ل هنال رخالا ضعبلا كرو هيلا ةجاحال هلوانتف هديج نم هل فطل ام ىلا



 دحر لصالا يف را ا هلوطو هيهانت عم مهلع 00

 3 هس رن تاهج هب هيلا مسقنت ام عيبج

 الصأ نورشعو ةعب رأ هام بكري ىعابرلاو لجع جعل عجل جلع علج لمح وحب
 ةتس يهو ينالثا نع تجرخ ىتلا بيك ارتلا ىف ةعب رالا برضت كنا كلذو

 مقرب و بر يشو لياق اهم 0 نب رضعو ةيمن را "كلذ ندد

 قابلاو كلذ نوكي نأ ىبسف فرحالا هذه ريغ هنم ءاجوإو رقبعو بقرعو

 رزتلا لقالا هنم لمعتسا امنا ينالثلا نم هب رق عم ىعابرلا ناك اذاو هلك لمبم

 ىللقثلاو فرصتلا نم هتنم وه ىذلا لعفلا رصاقتو هلوط ىلع ىساخاب كنظ ام

 رييغتب هيف فرصتو هنم بكر ام الصأ دج ال مث الصأ ىساخلا لق كلذلف هنع
 00-0 ا عقرب و بقرعو رقبعب برقع باب ىف فرصت اكهدضنو همظن

 غلبي هبياقت نأ عم كلذ وح الو لح رس هيف اولاق لج ره و رم

 كلذ لدف هدحو لع ر مسالا كلذ نه لمعت ١ ل مث الصأ نيرشعو ةثام هب

 ابنه لالقالا لاحلا تبجوأف اطوط طارف أل سلا تاوذ مههاركتسا ىلع
 امملت ةعب رالا تاوذ راك لود كت امف الا اهب قطنلا نع ناسللا ٌضَِقَو

 ريغ اهيف فرصتلا ةلق هنم اهب رقب اهسم املا ىنالثلا وهو لوصالا لدعا زواحتتو
 كو ايمرةنالكا ىلا قدأ ابنال ةسجحلا تاود نسال ل

 اينما ا 3 مث ىساخلا فرصت قوفو ىنالثا فرصت نود اهيف فرصتلا
 نءال ىنالثا ضعب لامها ىلا كلذب اوطخم هلوصأ لامها نم اخلاص افرط ىعابرلا

 00 0000 لق نم نكل هيراقت هيك ارب انج لأ

 نونلاو ءارلا تخأ ماللا ناف هلقتل لمهي ل عبل + نأ ىرت الأ ىساخلا ىلع يعابرلا

 ضعبب ملالخاللب لاقثتسالل سيل عجل 0 نأ ىلع دف عجرو مج اولاق دقو

 ىف هعايش عم لامهالا نه برض نم لصالا اذه 9 ىنالثلا لوَصأ

 ٠ ل رهزملا- (



1 (0145) 
 دعبأ فالتئالا نم يه قلحلا فورح كلذكو كجو جكو كقو قكو قجو
 اممم نينثا نيب عمج ناو مفلا فورح ينعأ فورحلا ظعم نع ابحراخم براقتل

 براقت قم 0 دبعو أو ا 0 رد يعمل ىلع قرع ل مدقبي

 لع لدب كظوو دنوو لوا وج اتهم ىوقألا مدقتب الا امهنيب عمج مل نافرحلا

 فعض ناكو ماللا ىلع عطقلا نم ىوقأ ابياع مطقلا نأ ماللا نم يوقأ ءارلا نأ
 صاتعت داكت ال كلذإو اهيلع فوقولا دنع ةنغاا نم هبرشن امل اهاتأ امنا ماللا

 ىوقأ امه ءاتلاو ءاطلا كلذكو ءارلاب مالكلا ىف ةغثالا ةرثك ىلا ىرت دقو ماللا

 | لجاو 0 ىوفا راميلع تةوقولا دنع ءاطلاو ءاتلات وصلا صرخ نال لاذلا دع

 00 ٠ تااماإلا هقا سلو نزمعتبي نأ ضفرام امأو لادلا_ لع فقرا دع

 ةثالث ”لوصالا نأ ,كلذو همكح ىلع لو هلاكو هلبق ال عبات هنع باوجلاف هلصأ

 هال در نا كلك رتاطدعاو الايتسا اهرثك تىناخو ابر دلت

 اقل ىنالثلا لادتعا سيلو هيلع فقوب فرحو هب ىشحي فرحو هب ادت, فرح
 لقأ هنال الادتععا ا ناكل كلذك ناك وأو بسح هفورح

 مف هل ردق ال ءزج نيفرحلا تاوذ نم ءاج ام. نأ ىرن الأ كلذك سيلو افورح

 نذأ ينالثلا نكمتف دحاو فرح ىلع ءاج ام هنم لقأو ةثالثا تاوذ نم ءاج

 همالو هاذ نيب هنيع وه ىذلا وشحلا زجح وهو رخآ 'يشلو هفورح ةلقل وه امنا
 ا لا نك آل دما نأ ىرخإلا اتيلاح ىدامو ايات تا

 0121 نيفلا اوطسو امهالات ترفات ماى: انك انس الا نوكي ال هلع فوقرإ 1
 ةفخ كاذب حضو دقق هيلا ابصنمو هيف اذخآ ناكام دضب سملا اوأجفي الث

 هلال قداثلا يع ةتكبتم نيغ ةفشتسم ةس رالا تاوذفب كلذك ناك اذاو ىدلثا

 فخأ هنأ ةلاحم الف هفورح ةلق ىلع ىئانثلا نم نكم أو فخأ يئالثلا ناكاذا

 جهلكلاةوقو ىساخلا لقث ىف دعب ايف كشالمث هفورح ةرثكل ىعاب رلانم نكمأو



 انيلا كلذ انهو تيدست ىلا هب لاغبلا 0 ؛

 رع و أ هانثدح بيرغ فرح اذهو لاق بارسلا تيبلا اذه ىف لاغبلا لاوأ

 اهمرباب هتب رض برقعلا هتربأو ةفورعم ةربالا سراف نبال لمجملا « ىفو) 8 دهازلا

 لبق لخنلا ربأتو ةرب'ومو ةروبأم ةلختو لخنلا حقلت رابالاو ابقدتسم عارذلا ةربأو

 ةربثم دحاولا مئاملا ىهو ربآلا اليلق برغتسي 4 امو الروبشم كلذورابالا
 فرح برغأ اذه لوقي ايلع تعمسلوقي ناطقلا تعم عوجلا دوملا 4 هيفو )ف
 عوجلا باب ىف دبر ربهيف

 4 لمهملاو لمعتسملا ةفرعم رشع عبارلا عونلا ]ف
 سرافنبا لاق هلحم اذه ناكو ةلمهلاوةلمعتسملا ةينبالا ةدع لوالا عونلا يف مدقت

 كلذو ةتبلا برعلا مالك ىف هفورح فالتنا زوجي ال برض نيب رض يلع لمهلا

 وأ ءاه عم ءاح وأ نيغ عم نيدكو ميج ىلع مدقت فاك وأ فاك عم فلات مك

 ةيرتلا نكل هفورح تلات روج ام رح الا برصلاو فانا ل ةيبسأ اهو البو 1
 الأ رفانلاب سيلو هفلأت زوجي اذبف خضع لوقي نأ دير« ةداراك كلذو هيلع لقت مل

 فناذبف خضع لقت مو برعلانكل عضخ ةثالثلا فرحالا ىف اولق دق مهارن
 يلع ةملكب ملكش نأ ديرم ديرب ناوهو ثلاث برض هلو لمبملا نابرض

 الرلتلا ىذه ىأو تفرح قاطالا لأ قاذلا تورح نه اعف نسوق د

 0 اورك ذي مل ةغللا لهأو امالك ىمسي نأ زوجي ال هناف ناك
 نبا 4 لاقو إل برعلا اهيلع لقت مل يتلا هلمهما ةينبالا ىف ىف هورك ذ اماو مالكلا
 0 نك ريل ةعسق هليتحت ام لمطا ام لاهأ امأ صتاصتلا ف 0

 ةاقمو هب ةتحلمةتتراو لاتكسالال كورتمدرك اف ةامعتسملا دا ةنوصخملا 00

 ثطو رشطحو صيس وح ةفورح تبراقث هلاتسا ضفراف 4 كلذ نفل زا
 جق كلذكو هناكتأ سفنلا ىلع ةقثملاو هنع سحلا روفنل ضشو شضو طنو



 0 1 نيم

 ضعبب 0 ناف ءىش هجرعي ال ادصاق ءاج 16 7 0 1 هتقلغأ اجالزا بالا

 هيلا اوبطخ وأ مهديس اولتق اذا اداينسا نالف ىنب موقلا داتسا وتب سيلف قيرطلا

 5 كلا تحد ابمك ابك ١ ةداهشلا تيك اناا .تدحأ اناتأ تنئاتسا
 اذه حربأام نيقيلا نم انقي سعالا تنقي ًاريسب ًائيش هنم هيف تاعج اذا ءاملا يف
 ىفلاق » اهءواصقتسا نكمي ال ةريثك لاعفالاو ءامسالا رداونو هبحعأام ىأ ىمالا

 4 كلذ نف 4 ىريغ تلففو انأ | تلمفأ اولوقي نأ موق وق رداوث نمو 4 ةرهججا

 ( هيولاخنبالاقو )ل هتبلقاذا هك أ ءىثلاتيكو هيلعتأن اجت 'ىثلا ىلع تيك أ
 ءاج ردان فرح اذهو هّللا هيكو طقس ىأ ههجول بك أ لاقي ةيديردلا حرش يف

 حاحصلا 4 يفو )ل هريغهلعفأو ءىشلالعف لوقينأ بجاولا نال ةيب رعلا فالخ
 ىف هلريظن الو ردان وهو بلاذ ترص ىأ مهلا لجرا تبل سنوي كح

 فوطب لايخلا فاط لاقي  هيولاخ نبال هيديردلا حرش ىفو 98# فعاضملا

 ناكو نييوحنلا نم اخيش تعمس لاق ءارقلا نع يرمسلا نعدهاجب نبا انربخأو
 4 حيصفلا حرش ىفو إل ردان وهو رسكلاب تفط لاقي رمحالا هل لاقي ةقث
 لآ 30 قاف حل انغو لستم ءانع نييحأ امو ةلوط أ هربت لشحلا الاقي هل

 يبج هتبجأو ىلارعالا نبا هاكح ناريج عمج رايجالا « دراوشلا نمو #

 خسن ضعب يف توقاي لاق « بئارغلا نمو )ف ينايحللا هاكح ىلعف نزو ىلع
 0 11١ دانمالا ترعأ نم وهو لاق ىلارعالا نيا نعرونسلا ران زا حاحصلا

 تاماقملا حرش 4 يفو آل تبنلو اهقواح ىف لبالا ذخأب ءادلو بابذلل مسا هنأ

 4 لاقو 8 بيرغ وهو نقحلا لك و روبشم نمللا ءاعو بطولا ىرانالا ةمالسل

 رعاشلا لوق ىف ةيديردلا حرش ىف هيولاخ نبا



 مالكلا بن تا سعباب ةفللاهقف ىف سراف نبالاق ( ةيناثلا ) كلذ هيف لاقيام بتاع
 6 صا فرع عماسلك همهني ىذلاف مالكلا حضاو مآ هلاك شو هج وح

 05 هلتما ةبارع ايس هوجو نم ري ةشاب ىذلا» لكتشملا امو ترلا

 هنأ عا لجرلا كلاديا لبق هنأ ءاجاكو هيورذم ضفنياخام لطابلا ىف خلمي لئاقلا
 00 الا ناو هراضم الف لام هللا تاك فهن ات ن1 منن لاق

 اناواملع هيف فنص ام هريغو هكأالا ”ىربي و اروصحو اديسو فرح ىلع هللادبعب
 طالخال وخلا تويسلا ىو ةاشدعبتا لع تمدحلاف ةنمونارفا نب عاملا
 ةلهابعلا لايقالا ىلا هباتك اذهو ى رآ دقق ىجانم راتشألو قانشالو طاروال

 برعلا رعش ىف هنمو

 قثف باج ره ءاورق ةروبض» هوع نمي زأش قامعالا ماقو

 عابنيل قبن رخو 3 بارشو ةعقاب برعلا لاثما ىفو
 يأ رداونلا نم ةلثمأ رك ذ زف

 شوكلاو ليلذلالِجرلا 2 ءامسالار داون ا 00 ىف ديبعوبأ لاق

 جيثولا ج ى ثو قاب رثأ هل ىذلا ةيقابع نيش لاقي و رحبلا لخاس ةقيملاو رئآلا

 ةمزملا لبب ولاو قللا لثم قوبلتلا كريغنم هتأبخام ةيوالاو فيثكلا'ىش لك نم
 ,صلاخلا حدامصلا محللا نيرعلا هلثم يأ ءاسنلا نم هنمل نالف جوز بطحلا نم
 ةاثلا نم ةعطقلاك ريكلا نم ريذصلا ءىثلا ةياوشلا قرعلا عسنلا ىش لك نم
 رمحالا اندشنأ نآلا ىنعم يف نالت صرقلا زيملا ةياوشو

 نالت .تمعز اك هيلصو . انا ىراد ىأت لبق لو
 ةاصانلا مأ دح ىلعو ةلجع ىلع ىأ ىعأ ءاصاص.ث ىلع وهو ةغلبلا ءيشلا نم ةبغلا
 موقلا لواشت تبهذ ءىثلاب تعتم 4« لعنلا رداون نمو 8# يبط ةغل ىف ةيصانلا

 تدكىأ هكردأ تلبله اهباطب شحولا ىمتسي جرخ لاتقلادنع ًاضعب مهضعب لوانت



 اةضيشسلئب يفيق لا

 هاد مان ب اسس صصص سمسم ميم مم ممم م مم هم م مم همس هم مم مم همس

 0 رار عملا فدا كو 4 راهم اجلال رق

 نعرفن ام ٠ مالكلا نم ىشحولا ةدمعلا ىف قيشر نبا لاقو ف # هيب رعو هيشحو

 اا ا ا كو شوطا لا ترسم 25 كوخ اضيا هل لاذ عمسلا

 لاق هوايخ الا ىسنا اهئوطب ال ن سل ذل .اهسعا تفند يرض نا يع لا

 هب رغتسمةنسح ةظفللا تناك ذاع لاق #8 شوحلادالب نم الاحر ترح 0 5 ور

 ه3 ىف اعيط مالكلا ىشحو عبنتو كايا دعاص نب هللا دبع هبتاكل ىدبلا
 ا يطانلا كينج مم. لبس اع كلعو رك الا ىلا وسع كلذ نافع ١
 ةغالملاب بهو نب نرسل ح محدمب 4 مام وبأ لاقو ا

 . قطنملا قيرطفف ديقملا فسر 0 تالا نش بني |

 اهانمعا ا عمج 0 1 ينعم هو ةدورع عمج ب

 لاق ) ةردان عمج رداونلاو ذوذشلا باب 0 قب رقتلا ف رشنلا ل17

 نر تفل فلا دقو رداوتلا هنم ودليشو طقس اردت ردن * تلاردت ( حاحصلا ىف

 ىاييشلا ورمع ىلأ رداونو ”يبارعالا نبا داو ود را ! رداوتك رداؤتلا

 ديبع ا 0 تاو ةريشا ا ممريغو

 وش 0 اباتك“ "قناغصلا ف ١و لا تمقرالا ردا ونل بابو اي 5 باب

 0 ردراردلا 2 يفو ةردانلا كلذ ف دلما ءاماعلا تارابع نك ةغللا

 00 الياقو ردانو اريثكو ال املاغ نلفت ا 6 مه نبا ل أو ) لو

 الفار هل كلا فحم هكلو نال نلاثلاو فاح الد كلا

 (نلاع نب دشعو ةنالث ىلا ةيسنلاب نورشعلاف للقلا رم لقا رداتلاو يشكلان

 اذهب اعف ردان دحاولاو لبلق ةثالثاو تاغ ال زيك ايلاةبسلا معةشلا



 ممم ل سس ع ل ع ل ل ل سس ل ل ل ل ل لال امم سل مس سم مص صصص سس تاسس نع ع امس ع نع نال يب م ماج ل م ل لال ل ل ل ا وصل ص صصص ص سس ل ع م برب م يصب مم مم م عسسل

 لكملاو ضحلاو 'ىجلاك لمنم ىلع تااجل فورح هنم تذشدقو نيملا حت

 كي رحتلاف ناذاش اههو امهب ىرقو نيكسنلاو كي رحتلا/ ن انش ( هيفو ) ريصملاو
 ارامسالاو ةكرطلا اتم ناك ام ءاق نموه انعا نوافت راق وشل 0

 هيلع رداصملا نم ”ىش 'ىججي مل هنال ظفللا ىف ذاش نيكسنلاو ناقفلعاو نابرضلاك
 5 نأ يخبنيف هباب نم 'ىش ذش امر هنأ معا لوصالا يف ( جارسلا نبا لاقو )

 لمعتسم اذهو هنمذشي ىذلا فرحلاب نكي مل بابلا عيمج ىف درطا اذا سايقلا نأ
 تاكاتصلا رثك ١ لطل ”دزاطملا سايقلا لع داشلاب ضرتعاولو مواعلا عيتج ىف
 ناف ذش هنأ ملعاف لوصالا هذهل هفالخ يف كش ال انلاخم افرح تعم ىف مولعلاو
 ات وأ 00 نان يداي ا ناك

 مالكلاو ذاشلا تيبلا سيلو (لاق ) هطلغرمأ ها وهتسا وأ هوجولا نم وح
 3 0 او مالك ىف هيلع عمجملا ل اصالا ىلعةحح دانسا 9

 31 هيشأ امو اذه ليوانو هعم ةحح إل نمووحتلا لها ةفعت ادظاالا ١

 ( هيفو ) هقفلا ىف صاصقلا عابتاو ثيدحلا باحصأ ةفعض ليو اتك بارعالا
 الا علوه ايو لغأ هزاجاو اذه نم ضيبأ اذه لاا

 ضابا ىب تخأ نم ضيبا 2ضاغضماا اهعرد ىف ةيراج
 نبالاق ( 0 عمجلا لصالا ىلع ةجحب سيل ذاشلا تيبلا ( دّربملا لاق )

 يغليو تاغللا حا حصفأ لوقي يعمصالا ناك متاحوب أ لاق حيصقلا حشا ىف هيولاخ

 ( لق ) لبق :ىت لك يجيف ًادححاو حيصقلاو ذاشلا لعجي ديز وبأو اهاوس ام

 وبأ لاق ) ىنزحأ لوقي الو ىننزحي رمالا ينزح لوقي ىعمصالا نأ كلذ لاثمو
 اميمج مهتزح الو ربكلالا عزفلا مهنزح ال !"ورق ءارقلا نال نازئاج امهو ( متاح
 ابمضو ءايلا حتمي

 2 رذاونلاو دراوشلاو بئارغلاو ىشوحلا ةفرعم رشع ثلاثلا عونلا مح



 كم مع ل حمم م عم هامل اه هاه ع ع هاهم هم همم همم هم همم همم عم هم هم عع هم ممم همم < هاك هيمو هه م هع همم همم همم هم همم عقم م هع مم همم هع ممم مم اممم همسة مممسم

 اذكه نا دعاق مأ كارا مق برعلا لوق ( كلذ نمو ) سايقلا ىف اي 0 الو

 الا امهدعاق مأ 0 مئاَوَأ لوقت نأ بجوم سايقلاو ( نامعوبأ لاق ) مبمالك
 لول لصف يحوي نسابقلاو ريمضلا لصتق نادعاق الا هلوق ال ترعلا نإ

 لوالا ةلما

 7 لامعتسالا ىف ىف ةدرطملا سايقلا ىف ةذاشلا دلثمالا نم ذبن 5 00

 اذهو كنزح الو 4 لاق 0 7 لاعب بدالا ناويد ىف ياراغلا لاق

 نم وهو موم وهف با هنزححب سايقلا ناكو ذا

 ( لاق ) ذاوشلا نم وهو نم وهف نونملا نم هللا 2 3 سايقلاو داوشلا

 قئوو قبوو عدود 10 نيعلا رسسكب لعيب لمف باب داوشلا نمو

 سي سب ىف ةغأ سيب سيرو ةيالو ىلوو دنزلا ىروو مروو قموو قفوو
 تالا دقو سررف لاهرألو سراو ورد هقرو رفضا اذا رجشلا سروأ لا

 د ل .موقو روكخاو لوخاو روعلاو دوقلا مث ) | ذاوشلا نمو )

 2و اهراس ىأ لبالا زوحاو دلولا نول داوس نم لجرأا ا محللا حورأو

 4 هدصيأ مرق اذا ديصلا هيلع 0 برضلا للخ عصوم هش ادب اذا سرافلا

 مهسلاب قوفأو هرمأ هيلع ىول اذا مصخلاب صوعأو صوخللا نم ةلخنلا تصوخأو
 للا ةالدو اذآ لجرا كك واو كويل نم دخلا تك ويساو قانا ىلا

 عفرو يكب نك لعاب تلطيف ىف تاوطاو لوكفلع قالذا مالغلا لوحات

 ةهاع مهنيش ام باصأ يأ هاعأ ىف ةغل موقلا هوعأو لقأ مام 2 هتوص

 ىلامأ ىفو) لاغأ ىف ةغل هدلونالف ليغأو تماغأ ىفةغل. تميغأو ءامسلا تيلخأو

 امو لغشو هاهزأ امو لجرلا يهز برعلا تاق ينزاملا نامعوبأ لاق ( بلع

 حاحصلا ىفو ) اظفح ظنحي اماو ًاذاش برضلا اذه هنجأ امو نجو هلغشأ

 لعفم لعفي لعف نم ردصملا نال ذاش وهو انسح ًاثيحم تئج لوقت ( يرهوجلل

 00 ع7 ]ز] ]ز 1 | [1 12 12 12 1 121202 12 ز2ة2ذ 1 ا جا



 لرقم داو كد ىقاع اعأ دشنأو هلاخو هلح باك قد

 احب رص اها ىمع لوعفم لاعتسا لامعتسالا يف فعضي و سايقلا يف يوقي امثو
 0 طق درو عابسلا نأ ريع نتاع وه انج اماع نا اعاد 0 سَ
 دقو موقي نأ 0 0 كلذو انبه مسالا لاعمال 43007

 لعوأ ةدقنأ لوألا 5 * مهعع ءاج

 اًئاض تيسع أ نادع ال : اد انتم لدا ف ترك |
 قف داعلا لاعتسالا ى.درطملا( تلاثآو ) اسونا ب وملا بع رالا 2101

 ىجحينب دمحأ ركب وبأ انربخأ رمالا تب وصتساو ثمرلا صوخأ ملوق وح ساَنقلا

 ءارخلا تليعاو دودتصا هنقو تيضيسأ لاق الو سلا صم ل

 سايقلا ىف ذاشلا ( عبارلاو ) لجلا لبقتساو ةاثلا تسيتتساو للا قونتساو
 ت10 نووصم 0 0 هني املوعشم ميتك وهو ًاعيجج ل |امهتسالاو

 ذاش كلذ لكو هضرم نم دووقم لجرو دووقم سرف نويذاذغبلا كحو ف
 ملعاو ( لاق ) هيلا هريغ در الو هيلع سايقلا غوسي الف لامعتسالاو 0
 عمسلا عابتا نم "دب الف سايقلا نع ذشو لامعتسالا ىف درطا اذا 'ىثلا نأ

 تعيس ذاكنأ ئر الآ ةريغةيلع ساق الصادخت ال هنكل هسم دق هب 11

 اهريغ ىلا امهيف عمسلا هب درو امزواحنت ملو امهللاحب ابي "دا بوصتساو ذوحتسا
 دوعأداعأ يف الو عيبتسا عابتسا يف الو موقتسا الثم رءالا ماقتسا يف لوقت الف

 ثم ادرطم عامسلا يف اذاش 'ىشلا ناك ناف ثمرلا صوخأ مليتق ل ىلع اسأيق

 ىف بجاولا ىلع هريظن ىف تب رجو كلذ نم برعلا تماحنام تا ل

 نأ كيلع ورغ الو اهولوش م مهمال عدوو رذو نم كعانتما ( كلذ نه ) هلاثمأ

 ديل نأ لامستس) ( كلذ نمو ) اهم موادعوو نزووح امهريظن لمعتست

 احيبق نكي مل ناو لامعتسالا ىف ذاش ليلق وهوموقي نأ ديز داكك لوق و داك ٠



 روصقملا يفو ) ةشيدر ةغل رسكلاب راوحلاو ةقانلا دلو مضلاب راوطلا ( ىزمربتا

 ءاسفنو ةديجلا ةحبصفلا هو ءاسفن تاغ ثالث ءاسنن ىف ( ىلاقلل دودمملاو
 21 دوغ س دقل حجتلا ديررد نبأ لاق لحمل يفو ) اهأدرأو القأ لهو ءاسفنو
 ةيطوقلا 0 لاعفالا يفو ) اهب . هب رض اذا هلحرب هع ارد ناديحن ةربمل

 هيدر ةغل ىعابرلاو ةءارقلاو ةنيفسلا تردح

 8( ذاشلاو درطملا ةفرعم رشع ىناثلا عونلا ين

 رارمتسالاو مداتتلا مهمالك يف د ر ط عضاوم نلضأا صئاصتلا ىف ىح نات

 ناسرفلا ةدراطم هنموكددي نيبترمتساو اهنعبتا اذا ةديرطلاتدرطكلذ نم

 عباتت اذا لودحلا ا شحولا هب درطب, ريصق حمر درطملاو 6 مهضعل

 عباتتكيأ © عادلا داؤطاك اينر قرت + 0 تب هنمو حيرلاب هوام

 هلوق كلذ نم ) دّرفتلاو قّرفتلا بف مهمالك ىف ذ ذ ش مضاوم امو تعادلا

 ذشيو ذشي 'ىثلا ذشو هنم تفاهتو رباطت ام 3 9 ناانح نكد
 لاقو يعمصالا اه اهانأو ريع ول ملأ 5 غب هتددشو هتذذشأو اذشَو آن دود

 00 م لاق ) ذاذش ذاش عمجو ًاقرفتم ىأ ا ذاش آلا فرعا ال

 ةارطألاو مالكلاينكلذ لبق من ةغلا يف نبلصالا نيذه لصأ اذه « ذاذشلا

 ىف مالكلا يف رمتسا ام برع رعلا لع لهأ لعش اهريغ ىف هقب رطو هتمس لع
 درةناو هبأي ةيقب هيلعام قراف اماولعجو اد 0 ا ا نم هريغو بارعالا

 لعا 00 ا للا 1 داش هريغ ىلإ كلذ

 00 الا ساق ىف درطه برضأ هَ 1 داو دارنالا ىفمالكللا نأ

 درطموديعس تررمو 0 رضو ديز ماق وحي ةبولطملا ةياغلا وه اذهو ًاعيج

 مهوق كلذكو عديو رذي نم ىضاملا وحن كلذو لاعتسالا ىف ذاش سايقلا ىف
 ًاضيأ عومسم لوالاو لأب عامسلا ىف رثك الاو سايقلا وه اذه لقبم ناكم
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 امهأدرأ هو راسيلايف ةغارسكلاب راسلاو نيتغللا ًادرأ يهو دتولا ىف ةغل ءاتلا حتت ٠

 ( حاحصلا ىفو ) زمه الب هنم ريخ وه عئاشلاو ةئيدر ةنلىف هنمريخ أوه ( لاق

 تقلأ لاقي ( ىديزعلا رداون يفو ) ىنتلفأ ىف ةحيبق ةيميمت ةفل ىنطافأ ليلخعا لاق
 محللا نتنأو ةثئيدر البق هتلقو ةلاقا عيبلا هتاقأ لوقتو ةيئدر اقيلامقلو ةقالا ةاودلا

 كالم اذه ةغل لك يف لوقتو ةثيبخ ةيئدر هو رسكلاب نتنم هللاقيدقو نتنم وهف
 نيده خبف هنأ ( برولا ضم نعداح دقو ) مسكلا باترل ك2 00

 لوقتو ةيئدر هو هوثحأ يرخأ ةغاو هيثحأ بارتلا تيثحو ةئيدر هو نيفرحلا
 ةغلزنرلا ىسويلطبلل ( حيصفلا حرشىىفو ) ةئيدر ةغل اهنافىنبارأ امأو لجرلا ىنبار ظ

 حتمب كلت ةراشالا يف لاقي حالصالا ىف تيكسلا نبا لاقو ةئيدر يهمو زرالا يف ظ

 ء ىوغل ةىوحن ةماعلا لوق حيصفلا حرش يف ( هيوتسرد نب لاق ) ثيدر ةغل ءاتاآإ
 ةئدر ة ةغل يملا رسكب ىنيع تعمد مموقو ةئيدر ةغل وأ أطخ لهجي لهج نزو ىلع ِْ

 كلت لوقت برعلا رثك أو رمع وبأ لاق حيصفلا حرش يف ( هيولاخ نبا لاقو)

 تئوسو اهيف ريخ الو اهردحب و اهردح ةارقلا ردح لاقيو اهيف ريخ ال ةغل كيتو

 ةاضردو انف ريخ الو ٌقايزتلاف هل نأ رطلاو ايف رخل ا ا
 لاقيو ءوس ةفلاسعلاو افصلا مشي برعلا ضعب و ليقتلا يف ريخ الوةفنخم رئاطلا ظ

 0 تل كالا 5 دلل لت ( مكو) ءوس ةغل تلواطت ىنعع تللاطت

 تلمح يأ سرفلا تقعأ (هيفو) ةئيدر ةغا ةبادلا تفقوأ ( حاحصلا يفو ) يمتنا
 بابلا تقلغ ( هيفو ).رداو لا نيبوحو بدر هل ف الأ قمع لاك الو قوقع يِفف

 (ةقور) هدر. هيف ةنل ةقححأو هللا هقحح لا ا ْ

 تاغللا حسقأ وه يذلا ”؟يدرلا نم انه هدعو ةقمعضلا تاغللا نم حلالا دع مدقت فا

 ها رظن اذه ىو رصن هلاق لبس بطخلاو



 تانلاكءان نيسلا لعجح نما ةغل ىف متولا ( كلذ نمو ) يطعأ ىف يطناك اعلا

 6 اقع انس افاكلا برج ليلا هل ىف ةتعتشلا ( كلذ قو )الا ف

 ةبمكلا ديرب ةبعملاك امج فاكسلا لعجب نم (برعلا نمو) كيبل ىأ شييل مهلا
 لام < دف ( ةعومأملا تانغالا باب ).ةغللا هقق “ىف ( نسزاف نبا لاقو )
 ىذلاو مت فلا فاكلاو فآقلا نيب يذلا فرحلاو ةككلاو ةشكشكلاو

 ىفو جمالغ وحن ةفاضالا ىف امج ءايلا لادباو نملا ةغل ىف فاكلاو جلا نيب

 مالكلا يف فرح ةدايز وهو 2 ( كلذ نمو ) جفركو و جرصب وحن بسنلا
 ترك نو هلوقو ءاود ادب مهب ءاملل الو دلوتك ضوخللا ىف يذلا ال

 هقف يف ( يباعثلا ذو ) هحبقي لب ةرق مالكلا ديزب ال حيبق اذهو ( لاق )

 هللا اثم مهلوقك نامعو رحشلا بارعأ ةغل يف ضرعت ةيئاخلخالا كلذ نم ةغللا
 ءاوحلاباط يأ ءاوهما باط مللوقكر يخ ةقل ىف ضعت ةيناطمطلاو هّللاءاشاك ئأ

 0 12 يدر هلل ةفشلملا د رخعات يي( ةقرتملا لئاذلالا نم هلك دقو

 ركلات رفح لاقي ( فنصملا بيرغلاىفو ) اهطبخب ماذا ضرالا ىف فسعطي سم
 ىلاتيهتا ىتملاواهتف تاذللا دعبأ هو تيهمأ تئش نأو تهومأو تبمأ ىتح
 هاشلا تيضرو اهنع بوغرم ةغن ضبقن اذا لجرلا خدخدت ( ةرهمجا ىفو ) ءامل

 نادك دا داده لاه ( للاتلا لام و ) تكرر حيصفلاو امنع 2

 ىف لاقي ( ةبيتق نبال بتاكلا د ىو ) اهأدراو اهلقأ ىمو ذادش و نادغمو

 نم 0 نالف لاقي و ةئيدر رفحو نانسالا لاا ىف داسف وهو رفح هنانسأ

 ىفو) ةئيدرىهو ليخأ لاقيو لوخلا نم واو اهيف ءايلالصأ نال ةليملا نم نالف
 ةغل هلغشأو نيتغللا ًادرأ يهو صفلاىف ةغارسكلاب صقلا (ىناراغلل بدالا ناويد

 ىف ةغل رسكلاب جاجدلاو ديجب سلو لخد ىأ لخدناو 2 ينو هلغش ىف

 'دتولاو نيتغالا أدرأ يهو لحولا ىف ةغل نوكسلاب لحولاو ةئيدر ةغل ىهو جاجدلا

00 



 ١ 1 ايها دو < 20ج سيرا رخو سريرا يديد فاح مج
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 ابق تنقو ىتلا ةنمزالاب اهومس ةعدتلا ةغللا نع رورشلا ءامسأ اوان أ مهنا لاقي

 عونلا اذه نيب قرفلا ( هيبنت ) كلذب يمسف ”رملا ضمر مايأ ا قفاوف
 . .امف اذهو توبثلا مدعو لقنلا ةيجنم فيعض وه امف كاذ نا ىناثلا عونلا نيب و

 دانسالا ىلا عجار كاذف لقتلا ىلا هتوبث عم ةحاصفلا مدع ةهج نم فيعض وه
 طفالا ىلا عجار اذه

 2 تاغللا نم مومذملا :ىدرلا ةفرعم رشع ىداحلا عونلا 2 5 - |

 لك ىف مسوملا رضحم برعلا تناك ٠( ءارقلا لاق ) ةجرد اهزنأو تاغللا حبقأ ٠

 نم هونسحتسا اه برعلا تاغل نوعمسي شبرقو ةيلهاملا ىف تبيلا جحو ماع ْ

 حبقتسموتاغالا عشبتسم نم مهمغل تاخو برعلاحصفأ اور وراصف هباوملكت مهماغلا
 الملا ”ىاك ب عب :نواعجت نطمو ةعيرن ىف صو ةككشكلا كلذ نسا

 فقولا ةلاح اهنبث. نم مهنف شكيلعو شكب و شكتبار نولوقيف انيش ثناوملا فلا
 فاكلاناكم ابلعجب نم مهنمو ًاضيأ لصولا ىف اهتبثي نم مهنمو رهشالاوهو طق

 ( كلذ نمو ) شلعو شنم لوقيف فقولا ىف اهنكسيو لصولا يف اهرم كك

 ىلعانيسرك ذملا ىف اهناكم وأ فاكلادعب نواعجي رضمو ةعيب ر يف ىهو ةدكسكلل ]|
 برعلان م ريثك ىف ىهو ةنعنعلا ( كلذ نمو ) اهنبب قرفلاكلذب اودصقو مدقتالا
 لسأ ىفو كنع كلنا يف نولوقيف انيع اهب ءودبما ةزمهلا لج متو س ق ةنليفا

 نمو ) انبع ءاللا نولعجي ليذه ةغل يف ةحفحقلا ( كلذ نمو ) نذع نذا ىقآلا

 لبق ناك ثيح بو بلع نووي بلك نم موق مو ةعير ةنل ف كل ( ( كل ا

 مهني ومهنعو مهنمنولوقي بلك نيف هات فاكلإ

 نواعج ةعاضق ةغل ىف ةجمحملا ( كلذ نمو ) ةرسك الو ءانع ءاملا لبق نكي مل نا ْ

 دعس ةغل ىف اطنتسالا ( كلذ نمو ) جم يميع يف نولوقي امج ةد”دنملا ايلا |

 ترواج اذا انون ةنك اسلا نيعلا لعج راصنالاو سقو دزالاو ليرذهو ركب ن



 أ ةريجلا ىف لق (كورقمل لأ دورا ةفرزعلا سلو انتلا ةوالخ لع ًاقيأ رو
 1 | كرت دق ميدق مالك ي تم لوش ءالعلا 0

 نم عوبسألا م نأ نم موب اكو (ةريجلا ىف 5 لاقرب تتسوق لا نأ 3

 حاحصلا ىو ) ىلوالا ةيب رعلا ةنسلا روهش نم ربش ناوخو ناوخو ىلوالا ةغللا

 يذلا ثيدحلا امأو اهتأتجأ ل قت الو اهيفام تنبصو اهتنأفكر دقلات انج (يرهوحلا

 كورتملا ةلثمأن م نوكي نأ لمتحت اذبف ةلوهجج ةعلئبف ابق اب مهرودق اًونجاف هيف

 لاق ساحنلا رفعج ىبال (تاقلمملا حرش قوز كسلا هاتفا ا 0

 الا تلمو ودا تماتل ف6 تنام نق هنا 8 فرح نع تو ناكشلا

 اول ا الا لبقتسملا ىف مادأو تامأ لاقينأ لصالا ناكو

 ءاثالثلاو دهوأو نوهأ تيفال لوا دال و راخ تسلا ةيلهاجلا 0 ارسل

 ةيلهاللا ىف روهشلا ءارعسأو ةب ورع ةعمجاو و سلوم ساو و رايد ءا را

 ناؤخ اولاقو ناوخ وهو لوالا عيب رر مشو رجان وهو رعصو ها

 بحرو يرةر + الا يدا جو نينحلا ىلوالا يدامجو ناصب و وعو رخآلا ئدف

 0 هنرو ةدعقلا وذو لعو ل وسو قلان : ناضمرو لذاع نابعشو مك هيلا

 : نم مهنمو هعمكب نم برعلا نم ناوخ ىلايللاو مايالا باتك ف (ءاترغلا لاقو) كَ

 لوقيو واولا طقسي نممهنمو بلقلا ىلع ناصوب لوقي نم مبنم ناصب وو هددشي

 يدامجو لاق همضي نم مهنمو هءاح حقي نم مهنم نينحلاو فحم مومضم ناصب
 ةدعقلا وذو ( لاق) ةنزك ة نر لوقي نم مسبنمو ءارلا نك اس ةنرو ىمسي ةرخآلا
 نباو برطق لاقف ةرخ الا .يدامح ىف فلتخا ( هيولاخ نبا لاقو ) اعاوه ىئمسي

 وه انا فيحصن : اذه ( دهازلا رعوبأ لاقو ) ء ءايلاب ىبر وه ديرد نباو يرابنالا

 نءا لاق ( 0 ىف يلاقلا لاقو ) ةنر ضماخحلا ا لاقو ىتر

 (حاحصلا يفو) ممل يدامحو ىرلوالا يدامى مس داع تناك قلكللا
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 ضعب يف هتددب 0 نم ءيشلا فرتح (ايفو) ىلا عل

 راثيطلا (اهيفو) تاغللا ضعب يف ايلعلا ةعشلا طسوىف ةئتانلا ةمرتخلا (اهيفو) تاغللا

 نيعلا (اهيفو) موقلحلا تاغللا ضعب يف موقلزلا (اهيفو) تاغللا ضعب يف ضوعبلا '
 قف هالو قش ىعم يف 'ىلم ةنل يف قش (ايفو) ةصايصبلا نحس تاكل ف
 اب وبه حرلا تبه (اهيفو) ىضر ىنعم ىف ىضرو ىلب ىنعم ىف ىلب و قب ىنعم يف

 (اهيفو) تاغللا ضعب ىفىطمت ىنعم يفىتم (اهيفو) ةيلاعلا ةغللا يف سيلو ابه اولاق
 دحاولا تاغللا ضعب ىف ناقدشلا نازغلا (اهيفو) تاغللا ضعب ىف عدفضلا 5 0 ظ
 صللاتاغالا ضعب ىف تصللا (اهيفو) .تاغللا .ضعب ىف ةيصانلا ةثكلا (اهيفو) زغ

 تاغللا ضعب ىف ةعدتضلا ىمست (اهيفو) تاغللا ضعب يف ربكتملا نصمللا (اهيفو) ''
 نمنولوقي برعلا نم ًاموق نأ اورك ذو صقان هب نزوي يذلا انملا (اهيفو) ةقاقلا ١
 ةغلا ىمست تاغللا ضعب ىف ةريغصلا ةلْغلا (اهيفو) هب ذوخأملاب سيلو نانمأو نانموآا

 ةيلاعلا ةغالاب سيل دوعلا يأذ (اهيفو) تاغللا ضعب ىف روفصعلا فصنصلا (اهيفو)

 (اهيفو ) ةراجحلا تاذ ضرأألا تافلا ضعب يف ةّرضلا (اهيفو) يوذ جيصفلاو ١
 ىف فورعملا فزرللا بزمللا (اهيفو) تاغللا ضعب ىف هتخلس اذا حوبذملا تبحص
 ريغصلاربنلا ىمس ابر (اهيفو) تاغللا ضعب ىف وخرلا وخبلا (اهيفو) تاغللا ضع

 ملو نُعلا ىنعمىف نيملاو عب رلا ىنعم ىف عيب رلا لبق اهنمو تاغللا ضعب ىف 2
 ّلو الاو ريشعلاو 0 لب مهضعب لاقو نيعلا ىنعملا اذه يف برعلا ز واجن

 ةينامةغل ةضاغب هتضغبأ (اهيفو) تاغللا ضعب ىف ناتكلا ةقاشم ربها (اهيفو) ىلعأ ١

 فرعيال اذهو ةبادلا قلب (موقلاق) ةرهجلا ىنام (ركنملا ةلثمأنمو) ةيلاعلاب تسيل ١
 ( حاحصلا ىفو) فورعملاب سيلو لبنلا ةدحاو ةلبن موق لاق (اهيفو) ةغالا لصأ يف
 زوصقملا ىفو) رسكلاب تعرج فورعملاو ىعمصاالا اهركنأ ةغلحتفلاب ءالاتعرج
 (ةديبعوبأ لاقو) انَقلا يوالحو اذقلا ةوالحو انقلا يوالح ىلع طقس لاقي ( يبلاقلل



 رعشلا اذه هيلع ”يرقو ىتجوز م ع ل ناك (ديز يبأ رداون يفو)

 لاق (ىلاقلا لاقو) * ىتجوزو ”نهوجش ينانب ىكبف « هركني لف بيبطلا نب ةدبمل
 ةليلق ىهو هتجوز لاقي ( بوقع. لاقو ) هتجوز لوقت برعلا داكتال يعمضألا

 هلع د2 دير يأ رداون قو) ىجور دسعلل ىس يذلا: ناو (قدزرقلا لآق)

 ةقيعض ىهو فعرف ةغل لجرلا فعر لاق, (اهيفو) ةفيعض ةغل ىهو بغش ىف ةغل
 يوذي يوذ نولوقي دج لهو يأذي لقبلا يأذ زاححلا ةغل ( ىلاقلا ىلامأ ىفو)
 ىقغل بارزلا (حاحصلا ىفو) ةحيصقلاب تسيلو ًاضيأ يوذ ةفوكلا لهأ حو

 سارعالاو بغلي سغل ىف ةفيعض ةغل ب غلب رسكلاب بغلوةحيصفلاب تسيلو بازيملا

 (حيصفلا حرش ىفو) ليالا رخآ نم رغسلا ىف موقلا لوزن وهو سي رعتلا ىفةليلق ةغل
 000 انارعأ ةحصملاو ةحيص# ريغ ةعيسج ةعل تامأ مالا عمج هيوتسرد نبال

 نورسكي سطعي سطعةماع برعلا لوقت ىديزيلا كرابملاز. ىبحي (دميبأ رداوت

 ةفلو رتقي رتق زاحملا لهأ لوقتو سطع نولوقي مب:ه اليلق الا سطعي نم ءاطلا

 حيصقلا حرش ىف يسويلطبلا ( لاقو ) تاغللا لقأ ىهو ا رتقي يرخأ اهيف
 ةغا وه امناو أطخ دعيال لام ةماعلا لوق نكلو حله ءام برعلا مالك ىف روهشملا

 صرحأريمكلاب تصرح ةماعلا لوق حيصفلا حرشىف (هيوتسرد نبا لاقو) ةليلق
 حتقلاب نولوقي ءاحصفلاو ةليلق ءاحصنلابرعلا مالك ىف اهنأ الا ةحيحص ةفورعمةغل

 ةغل ىلع ىتجاحب نعأ لوقت ةماعلا (ًاضيأ لاقو) لبقتسملا يف رسكلاو يضاملا يف

 ضعب يفةلظلاروصقم جدلا (ةربجا ٍيفو) ةميعض هللا تينع لوقي نم

 يللاعلاب سيلوموق هدم دق روصقمعوجلا يوغا (اهبذو) اومعز ءايجدةليل لاقي تاغللا
 طسويفةيادتملا ةبعنخلا (اهيفو) تاغللا ضعب يف عدفضلا هنا لاقي عدنخ (اهبفو)

 ضعب يف اهوحنو ةروراقلا صانع موصربلا (اهيفو) تاغللا ضعب ينف ايلعلا ةفشلا
 يفةنترعلا (اهيفو) تاغللا ضعب يف اومعز ريصقلا طوقلبلاو طوقعبلا (اهيفو) تاغللا



 تاس شم د تونس فهلا اوما بالرس تع
 ىلعأ ضرملا هبصنأو ةطنملاو حيقلا مهوق نم حصفأ ربلا : ةربجلا"ىف لاق ( كلذ "
 بيرغلا يفو ). بغللا ن نم حصفأ بوغالاو ابلغ نم حصفأ الغ لغو هسا 0 1

 ملاعلا ريحلا ( بدالا ناويد ينو ) تررق نم دوجأ ناكملاب تررق ( فنصملا |

 اذه لاق و لوض ىلع عمج لعفلاو لامفأ ىلع عمجب هن ال حصفأ رسكلاب وعر

 نخل كلغ الاو دلع الا ( ىلاقلا للمأ ىو: ليك احلا وهو ىنيع كلم

 مزال نم حصفأ بزال ةب رض ( حاحصلا يفو ) حصفأ ةلغئأو عبصألا فرط

 0 لاقو ) تهبو تبب نم حصفأ تببو

 فواح ن١ رقلا ريغيف امم حصفأ ي يهف نارقلا يف تدر رد اخ للا ام سا

 يفوألاَف لئاس 2 ةيديردلا حرش يف هيولاخ نبا لاق « ةدئاف 8 كلذ يف

 0 يوحنلا اعأو كلذ تعز مف اهرثك أو تان حصقأ هدبعب

 اذه ةنيرشلا ةغللا هذه نم ىلاعت هللا عدوأ امع نيبو اهنع جتحيو برعلا
 فو نم نواس هب د هءابعب يفو ناك لعق نب ف مهو سانلا نم ليبقلا

 دبعلل الا نوكي الو ا يف وأ 0 هدم فو اك اذ يش هل|

 12 ل ا ا

 كرت مث تاغللا كرم ادق ناك 10 كرر هفرعي لو ةغالا ةئأ ضعب هركنأ
 (يناراتلل بدآلا ناوبَديف اهنم) ةللا بتك يف ةريثك كلذ هلثمأو هريغ هسا

 ما 01 هع م ذدْذأَو ةعيعض ىهو ةحبللا يف ةغل ةحبللا

 يهو ل يف ةغل هاخاوو لدنت يف ةفيعض ةغل ليدنملاب لدنعو عقتما يف ةفيعض

 سبليف راوحلا خلسي نأ دلجلا ( هيفو ) ءاحمالا يف ةقيعض ةغل ءاحتمالاو ةفيعض

 فرعي ال اذهو دحاو دلجلاو دلجلا ( ينارعالا نبا لاقو ) رخآآ ًاراوح هداج

 ىعمصألا اهركنأو ةرجافلا عي رخعاو نيللا نمىنثتت ىتلاءاسنلا نمعيرخلا (هيفو)
 (ل  رهزلا_ ه)



 ْ شي رقتمفترا (هيلامأ يف باعث لاقو) ةعازخ وبأ وهو و رمع نب ثمكو ىذول نبا
 || عحضنو نزاوه ةدكسشكو ةعياراكلو أره ل ةنعنع نع ةحاصفلا يف

 " وألاقو) ةعراضملا لاعفالا لئاوأ رك ءااو علت فق وةتحتم ةيفرحعو شب رق

 دوجأ شيق تناك فورخلاو ظافلالاب يمسملا هباتك لوأ يف ( ىلراثلا رصن

 امنسحأو قطنلا دنع ناسللا ىلع اهاهسأو ظافلالا نم حصفالل اذاقتنا برعلا

 ىدنقا مهب و ةبب رعلا ةغللاتلقن مهنع نيذلاو سفنلا ىف انع ةنابا اهننبأو اعومسم

 ءالءوه ناف دسأو ميتو سبق مه برعلا لئابق نيب نم ينرعلا ناسللا ذخأ مهنغو

 باىعالا ىتو.بي رغلا ىف لكتا مهيلعو همظع.و ذخأام رثك أ مهنع نيذلا م

 نه مهريغ نع ذخؤي مو نيئاطلا ضعب و ةنانك ضعب و ليذه مث فيرصتلاو
 نمم ىراربلا ناكس نع الو طق ىرضح نع دخاوي مل هناف ةلمجاب و مهائابق رئاس

 نمال ذختوي مل هناف مهوح نيبذلا مالارئاسل ةرواجلا مهدالب ةقرطأ_ مكس ناك

 داياو ناسغو ةعاضق نم الو طبقلاو رصم لمأ مهمرواج مازج نم الو مك

 نميلاو بالغت نم الو ةيناربعلاب نورقي ىراصن مرثك أو ماشلا لهأ مهتروا

 الو سرفلاو طبقلل مهترواحل ركب نم الو نانويال ني زواجم ةرب زجلاب اوناكم هناف

 نم الو سرفلاو دنبال نيطلاخم نيرحبلاب .دنلكب جمال نامعدزاو سيقلا دبع نم

 نم الو ةماميلا ناكسو ةفينح ينب نم الو ةشبحلاو دنبال مبنطلاخل نميلا لهأ
 ةرضاح نه الو مهدنع نيميقملا نميلا راج مهطلاخل فئاطلا لهأو فيقث
 اوطلاخدق برعلا ةغل نولقتي اردتبانيح مهوفداص ةغالا اولقن نيذلا نال زاجحلا

 ءالكوع نع ىبررعلا ناسللاو ةغللا لقن ىذلاو مهتسلأ تدسفو مالا نم مهريغ

 نيب نم طقف ةفوكلاو ةرصبلا لهأ ره ةعانصو الع :اهربصت كانك قابتتاو

 دنت حصفأو حيصف اهي ةتوافتم حيصفلا بتز ( عرف ) ىهتنا برعلا راصمأ

 كلما نو )حصأو حيحص اهينف حيحصلا بتر تواغت ثيردحلا مولع ىف كلذ



 و مم هم م هم هم همم همم همم مم هم مم م هم هس هع هع م هم م مم هم همم هس رم هوم هه مام مف ممم ممم هم هامل هاهم هع رع هزجسسس ع هج ع هاه همس هم رج همم همهم همس م هجم اممم هسجمج سرد

 قب وم دم نب دجأ نسحلا بأ ىربخأ برعلا حصفأ ىف لوقلا باب ةثل ظ

 ليعامسا انثدح يكشحلا سابع نب , دمج يللا وأ اندح لاذ نيرو رقي : مشا 1

 مهماغلب الب ءاماعلاو مهراعشال ةاورلاو برعلا مالكبان ئاماع عمجأ لاق هللا ديبع يأ نبا

 ىلاعت هللا نأ كلذو ةنل ممافصأو ةنسلا برعلا حصفأ ًاشيرق نأ مهلاحمو مهمايأو

 ًاشيرق لعجف سو هيلع هللا ىلص ادم مهنم راتخاو برعلا عيمج نم مهراتخا

 ةكم ىلا نودي مجريغو ابجاجح نم برعلا دوفوتناكف هتنب ةالوو همرح ناطق

 ةقرو امنافا نسحو اهتحاصف عم شي رق تناكو شبرق ىلا نودك احتيو جحلا ظ
 مهماغل نسحأ مهراعشأو مبمالك نم اوريخم برعلا نم دوفولا مهنتأ اذا اهنسلأ ]
 طعاومبع ىلا عب مدام تنال ترسيم ازازيفلا مج سالك سار ظ

 الو مه ةنعنع درجات ف ايضا كانت الأ زتلا حصفأ كلذب اوراصف |!

 د كك طيف ككل دن ةسكشك هالو سق ةيفرجع |

 لزت لاق سابع نبا نع حلاص ىنأ نع يبلكلا قيرط نم دبع وبأ ( ىودو ) ْ

 الع ملل لاقي نيدذلا مهو نزاوع نم زجعلا ةغلب سم اهنم تاغل عبس ىلع نآرقلا ظ

 نب رصنو ركب نب مشجو ركب نب دعس اهنم عبرأوأ لئابق سمح مثو نزاوه ١"
 ذوات داطع ب ءالوه حصفأ ب ندحأو ديبع وبأ لاق فيقثو ةيواعم |
 يفاو قشير نم ىنأ ديب برعلا حصفأ انأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل ظ
 ورمع وبأ مهيفلاق نيذلا مهو مهف اعضرتسم ناكو كي دعس ىنب ىف تاشن ٠

 ناك هنا دوعسم نبا نعو مم لغسو نزاوه ايلع برعلا حصفأ 0 ٠

 يف نيل ال رمع لاقو رضم نم فحاصملا نوبتكحي نيذلا نوكي نأ بحتس ظ

 بتاكلاو ليذه نم ىلمملا اواعجا نامنع لاقو فيقثو شي رق ناداغالا 2 ظ
 لهال .تانل تءاجن دقو: رضُم تافل ىف ءاجام اذبخ ةدسعوأ لاق كيش ل

 بمك نيبمكلا ةغل ىلع نآرقلا لزن اعوفرم ىوربوو ةفو رعم نارقلا ىف نميلا



 مثراتخْلا درطملا ساقنملا اوعدي و اهريفب اوملكتيال ىتح باوصلا نم ةديعبلا

 00 كلذ نم ) كورتملا نم حصفأ اذه لاقي نأ كلذ 0

 . ىأ لبت ال مهوقو كيناشل بأال نونعي كيناشب الو ”ىش يأ نودي رب تعنص
 مهراصتقاو عديرو رذي نم لعاقلا مساو ىضاملا لاعتسا ميكر لثمو لاتقل
 ١ حيصقلا امناو رذوو عدو نم حصفأ كرب نال كلذ سيلو كراتو كرت ىلع

 ( لق م) ىهتنا هلاهتسا رثك امال سابقا لع هل ماقتساو ىنعملا نع حصفأام
 | لامعتسا كرت دنع مخ هلاكتسا ءاحطتلا كوتنلم لك سبلوج (ووتسر حنا
 ْ يبا كلذ ريغ ةلعل وأ 0 حيصفب مهمانغتسال حيصفلا

 2 برعلا نم حيصفلا ةفرعم ىف ىناثلا لصفلا [:-

 ظ بييح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انالومو ان ديس قالطالا يلع قلما حصفأ

 هاور برعلا حصفأ انأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ةاعو رح نإملاعلا بر

 نم ىنأ ديب داصلاب قطن نم حصفأ انأ ظفلب ًاضيأ هوورو بيرغلا باحصأ

 نيب نم جرخن مو احيضقا «كلاعشان لوشراب لاف اذه نأ مس معدات

 ثرحلا نب ويقابل نب دمح نع ناعالا بش ىف قيببلا ىورذ تيوتا انريطأ

 لاق كنم برعأ وه ىذلا انيأر اف كحصفأ ام هللا لورا ناك ارنا تلا

 لل هللا نأ ملعا ىباطملا لاقو نيبم ىبرع ناسلب ىلع تارقلا ليس اناا لو

 نايبلا بصنم هبصنو هيحو نيت وابا, وم سو هيلع هللا لم هلوسر عضو

 عماوجب هدمأ مث الام نس لاو باو انيسرعأ تحال قرف ! هلا راكم همن

 ملو هلبق برعلا نم عمسن مل اهيضتقا طاق ملكت هنأ هتحاصف نمو لاق ملكلا

 نمئوملاغدلي الو نسبطولا ىمحو هفنأ فتح تام هلوقك ابمالك مدقتم ىف دجوت
 اذه ىف لخدي دقو لاثمالا ىرحجم ىرج ةديدع ظافلأ ىف نبتسم رحج نم

 هقفىف سراذ نبا لاق ( شيرق برعلا حصفأو) يبننا ةيعرشلا ءامسالا هثادحا
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 الو هيناث نكي ملو نيسعلا يلب كلف قع فون نع ال لك بسلا نق :

 لعمي و نيعلا م لعب هلبقتسم ىف زوجي هنا قلحلا الو نبللا فورح نم هللا

 المرخ الامور لدار هلال حلاو رعجو اكتيو درك برشك اه
 موق نابجولا هيف لمعتساو ءاج امثفافختسالاو ناسحتساالا الا ب 7 دنع هيف

 يش ايهماو ابيق نيهجولا ناوي لخ لدينا ذه عر و شي يسوع
 لقتل ىف ءانلا/ ةريظَم اولزلا نانو نلقتلا: ىف ةرطيكللا ع 2 نال دلو

 لاخلا اما نكرر جا يقي هطخ اال ومنزل زيتحال مفؤلبلا انه ندلم ل

 ضقنوه لب سايق الو هل ةلع الف مشي و رقني ىف سسكلا حيصفلا باتك فلكم
 ىنزاملا نع ديزي نب دم انربخأ دتف بابلا اذه ىف نبي وحنلاو برعلا بهذمل

 قسسحلا ديعتس وبأ ًاضيأ.هب .انربخأو ىراظنالا دي ز نأ نع قئايزلاو ىدايزلاو

 ىدبمنبا نع ىورسكلا هب انربخأو متاحىلأ نعو مهنع ىركسلا نيسحلا نبا
 نعلأسأ ةليوط ةدم متو سيقايلغ ىف تفط لاق هنأ ديز ىنأ نع متاح ىلأ نع

 قع هت ناكالبو و أ 0 هنم ناك ام فرعال ميكو مهريغص بالا اذه

 فختد و نسحتسيام ىلع مهنم'ىرعا لكدب كتي امناوأايق كلذل دجأ ظ ىللوأ
 هاعجل مهضعب دنعالاعتسا رك أ رسكلادجوانهرسكلا راتخلا نظنو كلذريغ ىلعال

 قيال وعلإلا ةرقكت ىهتطتلاتففلو مهدنع هلاعتسا لق ىذلا نم حصفأ

 يفرعأ هلاك سإ رثكك امل ناكناو.ةلهلاوا نعانتلل: ىف ,نآت وتسم نات

 ضعب يف ىاعملا نيب قرفلل نيهجول ال لن دقو هل ةداعلا لوطل سن او

 رفن نم رسكلاب رقني و زازتعشالاو راغنلا نم ا مملوقك ناهجولا هيف زوجيام

 رسكلاحيصلا فلكوم رايتخا لطبي سايقلا نم برضلا اذهف تافرع نم جاجملا
 ديلقتو ةدرجلا ظافلالا ظفح نم أ اذن نام فوتو ناس ال ا ىنآ

 سايقلا نع ةذاشلا ةملكلاب ءاحصنلا برعلا جبلي دق دقوابيف ًابيتف نكي م نم ةغللا



3 0) 
000 

 7 رك ىلا بسنلا نأ فاتختال < اياو انا ليلدلاوارحتني ىرسك وه انتا أطخ
 ىرت الأ ابنم هدعبل ةفاضالا ءاي هريغت امم سيل اذهو فاكلا جتتب قرم

 ١ ىمهردالو ىزعم لقت مو يمهردو زعم تال ردو قرتمتلا تبدن ول كلنا

 كرف انكي هتدغوأ كاع رعلا كذا اخاف اشو ريح لطترلا اقدغو تلقأ

 تلقوهتدعوأ تلق رشلا رك ذتمل اذاو لاقي نأ باوصلاو رشلا ن اءةلكا اذكأ
 نيعوطملا نوزماب نيذلا # ىلاعت لاق 5 ءاطلا ديدشتب ةعوطملا وهاعاو ةعوطملا ره

 ئريغمأرقو كيلع هتأرق اذكه هلت لقف ةعوطملا الا تلقام لاقف 4 نينماوملا نم

 امهبف بابلاو ةيغا وه تلق اكةنيزو ةدشرا وه تلقو ًارارم ععسأ رضاح انأو
 فاتخت مل ةدحاولا ةرملا قررا ذا ؤاثا زر داصمو ةدحلاولاز ةزللا ديون اعلن انحاو

 ت10 0 حنا والا الاةكاو تصر ةملخ اعمل ملا و ظذع رشا لو

 حبقلاو نسحلاب اههصتق لاح ةئيه ناك ام رسك امناو نييوحنلا نم دخأ نبب
 يه تاقو كاذ نم اذه سيلو ةيكرلاو ةريسلاو ةساجلا نسح وه لوقتف اهريغو

 ىنارعالا نا ىورام لاقف ةزمملا مَع ةيتسأ يعمصالا هاورو دليلا ىف ها

 قو اود طف لاامالا نأ كسلع عادل تاففايتتك ا ةعنبأ الا هباحسا

 ليقدنمو نيه ناه نم وهو نوف مالكلاو نبف كوخأ نع اذا تلقو هيورب امف
 كالذع لسانك كرملاو ناوخا نم نوهم ناهو نوهم ناه نم نه نال نبل نيه

 امناو ةردقو ةعنم ىه ىتلا ةزعلا نم سيل ع ىنعمو هتلق وأ حيصف اذه ىنعم 0

 انلده رعماو كوخأ: سسطاذا مالكلا ىهمو دتشا لذا وغلا لعب كللوق نان ىف

 قاحساونأ لاق :هلل قرف كوخأ تمص اذا وقت ام" انبه لذلل:ىتعم الو لذلا :نمدل

 داك كنت كلذ دعب مشا ىماع كلذ دعب حيصفلا تاك هلع ركام

 نسحلا ف لأت وه امناو ٍبلعث فيلأت سيل حيصفلا نأ ةفئاط رك ذو ىهتنا حبصفلا

 هن وتسردنبالاق (رشع ةعبارلا )ت يكسلا نب بوقعب فيلأت ليقو يقرلا دواد نا

 0 ب

 59 ا خ



 تاس ع ل ل هس سس ل اعل ناسا نان اس ماع ماع ال ا سس ماصسل تاس توام لن تاماس م نع نانا تامل ما من ع عن ع نان عن اص ص7 سس ع ساس اسس تع سأل هع تاسع ماع ماس م اعانا

 ةيرعلانمملكلا ام لعب اذه فب اتكأ لوأ قلوتنا نماذع قوق 0 ظ
 باعت لاقق دقي .قطتلا:نعيالطقف) ءاحيضقلا ىم ريتك ةيبف كارا نكد ربت ادن

 اشاح ةخسن ريغ ىف هباتك ىف لوقي لاق وهام تلق اذه وحن هباتك ىف تدجو دق
 اذكح اذهاهل تلق ءاتتسالا ىسااببفو قد ضدهم اك هدهان ضرك
 (لاق) ةملكلا ىلا ثننأتلا يفو فرحلا ىلا ريك ذنلا ىف بهذ حيحص وهو

 ردو الام ثيل قاد الرج لك تلق الكا ودجر ل مالكلا لمجي نأ دوجالاو

 مهنمو ىلاعت لاقو الص لمهلو 'ىرقو اخلاص لمعي و هل اوسرو هلل كل

 ظنللا ىلابهذ كيلا رظني نممهنمو لاق مث ىنعملا ىلا بهذ كيلا نوعمتسي نم

 دوجأ ناك نيتي الا يف دحاو هجو ىلع مالكلا لمح ول لوقي نأ لئاقل سبلو
 قياساكا ابق مال نال.ءأ ئلادودح ا دن الكف نم امأَو ذبح الك نا

 كال ا ةقرو نوريتع ىكيو دما معتملل حيصقلا باتك تلمع تنأ اذهب نار

 لوقي الو اسنلا قرع وهو تلق معن تلق اهرك ذا لاقف اهنم عضاوم ةرشع يف
 سقلا نما لاق رهمالا:قرع الو !لحك الا قرع لاقي الاكاشنلا الا

 صحت الآ تاه تاضص» ذا: انتل لاه رانانا ![تقنأت
 مرنبدلاو ىلاعت هللا لاق تاو انا ردصمب سل لحو اح ٍلحأ تماح تاقو

 7 ” الأ ردصملا عضوم مسالا عضوب 1 مساو ردصم شلل ٠ ناك نزولا هل

 الاب .انهيل ودل سالو و.ااننواسح هلصلارثلإ تيم

 تعفر ديرب تنأو زجي مل كيلا نسا ةضو والا يكل غلبام تاقولف

 بزعلجر لاقي امناو أطخ ادذهو ةب زع ةأرماو بزع لحر تلقو كيلا باسحلا
 لجر لوقت اك ثنوب الو عمجي الو ىنثي الو هب فصو ردصم هن اال تنطق او

 تدرفأو باتكلا يف عونلا اذه نم تبثأ دقو ةمصخ ةأسما لاقي الو ظ

 اذهو فاكلارسكب ىرسك تلقو برع ىلع اب زعل دب نماي رعاشلالاق هنم اذه ٠
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 / تاعرثتملا ظافلالا ادعام وأ اهادع امو مجرثثو مهمظن ىف ءاغلبلاو ءارعشلا قاذح
 ٌةرْعلا بباطأ ىلا ةفاضالاب ىونلاو روشقلاك اهملا ةفاضالاب وه اهنم ةاقتملاو اهنع

 باعت فلأ (ةرشع ةثلاثلا ) ىهتتا ةطنملا بوبل ىلا ةبسنلاب نيتلاو ةلاثطاكو

 سانلا مالك ىف ىرجي امم حصفالاو حيصفلا هيف مزنلا روهشملا حيصفلا هباتك
 مهضعب لوقي هيفو مهبتكو

 « هفلبأ ام هيراقل لاقي ديفم باتك حيصفلا باتك

 هغللا وكصو بيبالا بابا هنا هب كيلع ىب
 نباو هب وتسرد نبا هحرشف هب اونتعاو 0 يدق هيلع سانلا نكع دقو

 اد لبا وأ ىيوولطلا تلا نر كتوأو ناجي ني كب توباز قوز طار واح

 دبع قفوملا هيلع ليذو ىربغلا ىلع نب يخاربل قاحسا وبأو ىمخللا ماشه نبا
 اههقعت عضاوم هيفف كلذ عمو همظنو مجحلا ىف هبراقي ليذب ىدادغبلا فيطلل
 تععس لوقي يغارملا نب حتفلا ابأ تعمس ربرضلا ا

 انيلعلمأ دقو دربملا مايأ ىف بلعت ىلع تلخد لوب جاجزلا "ىرتسلاب ن

 دك نهم 0 ىشوم بإ هينعو هلع تماوق 2

 لهحدق بلعت لاقفةخوخيشلا عضوم هلمتحأو هل نيلأ تنكو ةوادعلاب ينرهاجبو
 هل 2 ]ذف دراج _هناسأ عوطبال هتنأ ره دربملا تشين ىراذا ادع هاللمأام نكسب هلل

 الا هتيأرام لاق هبيعت هيف كيأر ءوس ىف الو نانثا هترابع نسح ىف كشيال هنا
 كلذ ىنظنحأف هي وبيس ينعي نكلأ مكيحاص نا هللاوبنيموق ولا لا اهنا لا
 هوك دي اناجضأو سنوب تيقلفةرصبلا تلخد لاق هنأ ءارقلا تع نعل لاقت مث

 ىتاهةب راجل لوقي هتععمو حصفبال وه اذاف هتبتأو ةنطفلا نسحو ةياردلاو ظفحلاب

 نع حصبال اذه هل تاقف هيلا دعأ لو هنع تجرخل ةرجلا كلذ نم ءاملا كيذ
 نم هب وبيس تاحْصَأ فرعيال ةياكملا هذه يف هيلع نماقع كْنَأَو ءارقلا



 نمو ىداحالاو ىتانثلا نم بج ىلالثلا حارفالا سورع ىف لاق ( ةرشاعلا)

 ةملكلا نوكت نأ ةحاصفلا طورش نم هريغو مزاح رك ذف ىباخلاو ىمابرلا

 هياكل كذاك ناف فرخأ ةيالئ ةطسوتملاو اينرتكو فو ار ل
 مل نيفرح ىلع تناك ناو تحف لضو || ىف سمأ لعف ق 5 لثم دجاو: ةفرحا لع

 روصقم عطقم ل راك عقلا د كالا مزاح لاقو اهلثمابيلي نأ الا حبقت

 عطقمو ببس ىيعوا دتو ىلع ناكام طسوتملاو ببس ىلعزاك ام طرذي مل ىذلاو |١

 طرفملاوببسو دتو ىلع ناك ام لوطلا ىف طرفي ل ىذلاو نيببس ىلع وأ روصقم ١
 لصأب نوكي ةراتلوطلا مث لاق نيبسو'دتو لع وأ قندتو كح ناك اه لوكا 3

 بيطلا ىلأ | لوتك اهريغو داما: تل رت هلك لا نك مضولا

 انرصتال ى هلل كاهضاعأف اهيل ةلازغلا نم دالبلا تلخ

 تاقناف حارفالا سورع ىف لاق * يئاول نيدشنتسمال تعفرو « مامت ىنأ لوقو ْ

 ةراكم لعج فيكف اوبككو ردتقمو نشوشخأ ىف اك ى عملا ةدايزل فورحلاةدايز
 نا نكت نإ منامال تلق هيف ىنعملا ةرثك عم ةحاصفلاب الخ فورحلا
 طرتشي ىتلا ةثالثلا رومالا ذا اهنم حصفأ ىهو ىرخالا نم ىنعم لقأ نيتملكلا

 لكل سيل حارفالا سوسعىف لاق (رشع ةيداخلا ) ىنعملاب هل قاعنال اهنع صولخلا
 ةلك الا ىنعملل نوكيال ارو كالذك وهام هنم لب اهريغو ةحبصف ناتلك؟ىنعم

 دحاولا ىنعملل ناك ثيحو اهلاعّتسا ىلا رطضيف ةحيصف ريغ وا ةحيصف ةدحاو

 ةيعابرلا ىلا لودعلا ناكىرخ الا ىلعامها دحال حج. مالو ةيعاب رو ةيثالث ناتلك

 لاق(ةرشع ةيناثلا ) ىفننا ميركلا نآرقلا ىف اذه دجوي لو حصفالا نع الودع '
 ةلنلا ةََأ نم وهو بغازلاب نوهشملا“ ايطتملا ندم نن ,نيسحلا مساقلا وبأ مامالا

 ل برعلا مالك بل وه نارقلا ظافلأ تادرفمل هباك ةطخ'ق'ةغالخلاو |

 عزذم اهبلاو مبمكحو مهماكحأ يف ءاكحلاو ءابتنلا دامتعا اهيلعو همئاركو هتطساوو ٍْ



 "ردا لكرلا نكذكع وأ يندالا نات عاألا نم لاتتالا هريطلاو ةريطل

 0 اك ةرفط عم عاقترا ىف لوالا نم لقت املا نيك ناشادم 0

 © رط ريغ د نادخألا ةله هيفا تمدقتام# تيكا ازتلا سحل و. الاوعشل لقلت
 قا قدالا ىلا ةطسوالا عفو أ ىلعالا: ىلا طيسوالا ىلإ نيعالاا نم: لتكن

 تالا ل ةرفط ريغ نم عافترالا ةلقن هيف تمدقتام نيذه نودو طسوالا

 يلع هلاتشا ةرثك ىنالشلا قوفام صخب و ينالثلا ىف قبسام وح ىلعف ئباخلاو
 اهف ةليقثلا فورحلا عقت ”اامرتك 15 لقثلا نم هلفان تح رك ةقالألا ورح

 ةالسا و , عقتام رثك أو فيفخ فرح اهني الدسم الا

 فورحلا حارفالا سورع يف لاق ةنماثاا يمنا هريغ و 1 مذا ةملكلا عينشت أهم

 ناك سئفنلا نبا لاق ةعساتلا ةحيصف اباكو فو رح رفانت اهبف سسلابك"

 1 ىلا نزو نم ا ىزخالل ةغيصصا نم ةماكلا لقنت دق ةحاصفلا ىلا قيررطلا

 نف سكعلاب و ةحببق تناك نأ دعب نسحتف سكعلاب و لابقتسا ىلا ىم نم وأ
 احبقلق ةمعانلا ةأرملا يهو ادوخ امما تلعج اذاف ةحيبق عرسأ ىنعمب دو كلذ
 لصف نسحو اليلق الا عدو لمعتسيال هلال يضامل ةغيصب حبقت عد كلذكو
 هلوقك اعومج حبقي الوادرقم حبقي لقعلا ىنمب بللا ظفلو اعراضم الق وأ لا
 اللا 1س ةلوقك فاض الا ادرمم يللا لفل ري مو لاق بابلالا ىلو أل ىلاعت

 نك ادحأ نم مزاخلا لجرلا بلل بهذأ نيدو ل قع تاصقان نم تيأرام سو هيلع
 كلذكو * هب كارحال ىتح بللا اذ نعرصي * ريرح لوتك هيلا اناا
 وكةناضمالاٌة در رقم ن ةيعالو اياك يلع تاللات لاف ك2 نسحب ءاخرالا

 دمرت ندب ءارغا عما نمو لامن هلوتك< ةعرم ناكل فا وصال كااذكو للا
 رذاضملا اعومم حيبقي وادرفم نسحيامبو هافوصلا نامزلا سبل امن كف ماقىألو 5

 نيهتا د عاقب لشم افاضم اهعمج نسح امئاو عاقب و ةعقب 0 هك



 1 و ويف ا علل ل ل

 غ1

 نأ نم واخ الف هظفل نع اريغم ءانبلا ىف فورملا نم كءاج اف ىازلاب ءاعرلا

 ( ةعباسلا ) جرخلا براقت لاع نم كل ترسفام ضعب ىف ةلخاد هتلع نوكت
 بسحب لقثتو فخ ةملكلا ناذ ةتوافتم ةحاصفلا بتر حارفالا سورع ىف لاق
 يدل لكلا تنك ناذ ادم وأ ابرق هتالابلال فرحا قا قر نا لاا
 اا ذم وإلا ىلا _نعالا ترحل نمترادعإلا ( لوالا) كم تال 0

 طسو الا ىلا ىندالا ىلا ىلعالا نم لاقتنالا ( ىناثلا) ب د ع وح ىندالا

 هام ع وح ىلعألا ىلا ىندألا ىلا ىلعألا نم. (تلاقا لد 1
 (سماخلا) ن ل ع وح ىلعالا ىلا طسوالا ىلا ىلعالا نم ( عبارلا )

 قدألا نم ( سداسلا )عد ُ ونحم لعالا ىلا طسوالا ىلا ىنذالا نم

 ىلا ىلعالا ىلا ىندالا نم ( عباسلا ) د عاب وحب طسو آلا ىلا ىلعالا ىلا

 وحب ىندالا ىلا طسوالا ىلا ىندالا نم ( نماشلا ) م ع. ف وحب ىندالا

 (رشاعلا) معد وحن ىندالا ىلا ليغالا ىلا طسوالا نم (مساتلا) م د. 19

 طسوالا نم ( رشع ىداحلا ) عم داو ىلعالا ىلا يتدالا ىلا طسوالا نم

 ىقداالا لا طتسوالا نم ( شع ىلثلا ):ل ع نوساكضوالاىلالعالل لإ
 امك لوك انتل هذه نحل نأ عاف اذه ررقت اذا ل م نوح طسوالاىلا

 نم هيف لقتنا ام مث ىندالا نا طننسوالا ىلا :لقالا نمةف ردا امالتسا ١ ظ

 امأو طبسوالا ىلا .قذالا ىلا ىلعالا نم مث ىلعالا ىلا ىندالا ىلاطسوالا 8

 ا 0 نم هيف لقتنا امو ىلعالا ىلا طسوالا ىلا ىندالا نم هيف لقتتا ام

 افردي نأ ىصتب نماقلا نك ناو لاوس قنابل دلال ىلعالا

 الاستلا عيمجا لقأو ىندالا ىلا يلعالا يلا طسوالا نم هيف لقتناام ا ظ

 تاقتنا ام ىلا عجرت مل اذا اذه طسوالا ىلا يلعالا ىلا ىندالا نم هيف لقتناام 78

 نم رادحنا ىف ىناثلا ىلا لوالا فرحلا نم لاقتنالا ناك ناذ تعجر نافهنع



 لا اح تيك

 0 ل 0 ةدمطلاو ءايلاو واولا ا دنع كارسا تل

 مث ماللا مث نونلا مث نيعلا مث ءالخا مثفاقلامث نيشلا مث ءاثلا مثلاذلا مث ءاظلا ابلقثل

 عهتينب أ لوصأ ىف برعلا هتلمعتساام ابك فورحلا هذه 50 مما مث ءبلا مئارلا

 فورخلا نوثلئويال مهنا ىلع كلدب اممو ( لاق ) ينعملا فالتخخال دئاوزلا نم

 نولوحيف دئاز فرح نم وأ نيتملكن م كلذ مهمزا امبر هنا جراخْلا ةب راقثملا

 كلذ اولعفاب رو مهنم هركلا ىلع أدتبم امهنم ىوقالا او ريصي :ىتح نيفرحلا دحأ
 نونينيال ( نار لب ) ىلامت هلوق لثُم نيءانب نم هؤلعفام اماف ىلصالا ءانبلا ىف

 تراصف مالا اوادبأ كلذك ناك املف رل مهمالك يف سيل هنال ءار امنولدبو مالا
 لخدأ امف ميلعف كلذكوءارلا دنع ماللا نيبتسنال ميحرلا نيجرلا هلثمو ءارلا لثم

 امتاوخأو يازلاو داضلاو ءاظلاو ءاطلا دنع لاعتفالا ءاتف لدبأو دئاز فرح هيلغ

 ةوقو دحاو ظنل ىف اريصيف ىوقالاب اًردبي ىتح هيلي ىذلا فرحلا ىلا لوح
 | 1 لد ءاطلاب قالا دنع نسلا لئفادجاو ءان ىف هوامفام افا ةدح

 ىلا ناتصخاش ءاطلاو فاقلاو ناسللا رب ىلع ةنئمطم ملا طسو حرم 7 نين كر
 . نيسلااولدبأف فاقلاو ءاطلا ىلا عقترب م * اهملع ناسللا عقينأ اولقثتساَف ىلعالا راغلا

 برقأواءاقترا دشأ داصلا اودجوو جرحا برق هيلا فورحلا ب رت ابل ادا

 هلاعتسا نم رسيأ فاقلا عم داصلا ىف ناسللا محلاعتسا ناكو ءاطلاو فاقلا ىلا
 كلذكو طسق وه امناو طصق اولقو لصالا نيسلاو رقص اولق مث نف نيسلا عم

 اومهوتو اوثرتكي مل نافرح وأ زجاح فرح فاقلاو ءاطلاو نيسلا نيب لخد اذا
 قب وسلا فو قبصقبسلا ىف اولقو طيص اولق مهارن الأ اولدباف ظفللا ىف 2

 دال دك ذة يقيس داصلاو :نلاذلا داصلا ترواجا اذا :تللانك فه

 موق لثم اهظنل ىلا اهودر تكرح اذاف اياز تاغللا ضعب ىف امنواوحيف تفعض
 ردزب ىتح ”ىرق دقو اكرحتل داصلاب اهولق قدص اولق اذاف همالك ىف قدزينالف



 همم ننام م مجمل هجيج ب < ل © ب ل د فاه م سم مم اك اس و اسر م رم اع سس ام سام رم رم مع ع عام اهاممإمو هم ف م رف رم روم م ةويعزت رم ف هام م همام هوم م ممم م هم م مم ما مم م همس هم م هس م مم م ممم همم مم ممم همس

 ةياغ ىف امه نيذلا نيدضلاو قافولا ةباغ ىف امه نيذللا نيلثملا ءاوتسا رفانتلا

 نالشملا ممتجي الف رخالا عم عمتجيال نيلملاو نيدضلا نم لك نوك ينفالخلا
 فورملا نيب لاخلا راذ ثيحو امهدعات ةدشل نادضلا الو امهم راقت ةدشلأ

 هشيلأتلا ةعانصلا رس ىف (ننج نبا لاقو *) كقحأ ةدعانجملاف ةب راقتملاو ةدعانم لا

 برعلا مالك ىف بلغأوهو هنسحأ و هوةدعابلا فورم ا فيلأت اهذحأ برضأ ةثالث
 كلاتلاو ينملا ىف لوالا لي وهمس كرثحا هيفعلطل ةينراقجلا فورا ذا
 ناو نيلئاهملا نم لقأ ناك امناو هلاعتسا لق اماو. ضفر اماف ةب راقتملا فورحلا

 امل كلذلو ماغدالاب نافخي نيلثاملا نأل ةدايزو نيب راقتملا يف ام امهيف ناك
 اولاقونيئاح نيفرحلا اولدباف كلذ اوهرك مهعم نبع ناكسا ممتونب تدار

 عا هارد ن نبا لاق ( ةسداسلا )نيب راقتملا نيفرحلا.-نم لب 3000 أرق مححم

 رد 2 التل | قر رإلا ةدعابتملا فورحلا جازتماباونبي نأ ةفدالا 6-5 أنا

 وهو نيسلاب ثتيجي ءانب الا ةقالذلا فورح نم هل جازم ال فورخلا تمصم '
 كلذلف ةنغلا هوج نم اهسرحو ةنيل نيسلا نا كلذو دجسع لثم ادج ليلق

 تسل كناف لدرمشو لجرفسو قدزرف لثم ىساخلا امأف ءانبلا اذه ىف تءاج
 ةاسأ وأ نيتفشلا جرخم نم ةقالذلا فورح نم نيفرحوأ فرحي الا هددجاو

 حفاضحو جنم ضو قشعد لشم كال هتمسرام فلاخي ءانب كءاح اذاف ناشللا

 نولعتني اموق ناف هددراف برعلا مالك نم سيل هناف شجقع لثم وأ جبعقضو
 كلذ لبقت الق ةقالذلا فورح اهنوجزو الو .ةتهصملا :فوركلاب ءامسالا هذه
 ءاعسالا نم ىثالثلا امأق برعلاهتنباه قفاوام الاءازجالا ميقتسملا رعشلا نم لبقتال

 وهو عدخ لثم ةقالذلا فورح نم جازم الب ةتمصملا فورحلاب زوجي دقف يئانثلاو .
 نمايقلا اذه ىلعف حبق فورملا تبلق ناذ لادلاب نيعلاو ءاخا نيب ام لصفل خرسح

 ربك أ نأ !عاو ( لاق ) ىصحي نأ نم رثك أ هناف هربدتو هنم كءاجام فلأف .



010 

 "الا هال كب يلا وادخل ىرااألا ةيلخا تاكرسو ادخملاو امج هينلكا

 مهوق وحن اهنه اهجرقل تاغالا ضعب ىف ءاه لوحتت ةزمحلا تدجول نكم أف ءالاو

 0 َْى ءاحلا 0100 0 59 ُْى 5 هللا و 0 ا ُْى

 هاا ا 0 ٠ فرعأ ةنالث كلا ف 5-8

 ند والادب نأ اذه 5 اذا اي نم نا نع مخنو دبعو 0

 ا 0 0 ”ا

 كالذوءالا ص 50 |قأ 5 لع يس نإ انا كلذ لعكلدبو

 0 مام مشا ءاحلا ىف ةحب الول ليلخلا لاق موفاق ماللا نيلل

 امهعم ةدحاو لكل 0 ناعمتجي | انكر ءاملا كالوكو ةدحاو ةماك

 اهانعم ةماكاى 03 الهمحو هواهمح ر ل لوقو: لبع د ميو وع ةدح ىلع يع

 ( دو )اعلا انركلاف مخع 1 ا نلت الار
 وكنا مماماع 3 0 مخعطا يعرب انك لاقف هتقان نع ىبارعا

 لاقو ) ةرهجلا مالك يهتنا فياآتلا ىلا برقأ اذبف عملا فرعن اولقو كلذ
 كورلا دعابتل اما نوكيرفانتلا اولاق حارفالا سوىنع ىف ( نيدلا ءاهب خيشلا

 ةحاصنلا رس ىف يجافملا هلقن ديقلا ىف ىثملاو ةرفطلاك اهناف اهبراقت دالنم

 لقماك ءاهبف فانت الوةبازاقتم اهفورَح اظاقلأ١انلانأب هبتعتو.دنحأ نيء.لمكان

 ىجانمعا ىأر م مث دعبلاو علا ظفاكر فانتالو دعبلادجوب دقو 0 نشدماو 3

 ةحاصملا ًاطرش فورخلا جراخمدعابت لعخ دازلب ط رفأ ناو دعيلا ىف رفانتال هنا هنأ

 ليص# ىف اهدعابتو فورحلا براقت ءاوتسا هبشي و ( نيدلا ءاهب خيشلا لاق )



 مص ل ل م هه هم هس هم م م همم همم ع همم همم هم م هام هس عم مم مس همم هم م مع م هرم م هس سس هرهسمسس سمسس سوم هس يي معمم م م هم م مم همم مم سمس ممم سمسم سم مسسسو

 دقو هتنلن بابلالا وهو هعمج هيف عقوو نارقلا ىف عقب مل بللا لاقثتسالو نبلثم
 ةكيعتساام( لوالا) ماسقأ ىلع ةماكّلالاقف ةبارغلاو لاذتبالا جاهلا ىف مزاح مق

 اذبف اهريغو راعشالا يف ًاريثك هل برعلا لاعتسا ناكو نيثدحملا نود برعلا
 اذهف هتغيصالو هنيلأت نسحي لو اليلق برعلا هتلمعتسا ام ( ىناثلا) حيصف نسح
 اذهف مهتماع نود نيثدحلا ةصاخو برعلا هتلمعتساام ( ثلاثا ) هداربا نسحال

 يف رثك ام ( عبارلا ) ةماعلا لاذتباو برعلا ةيشوح نم صلخ هن ال ًادح نسح
 هب سأب الف ةماعلا ةنسلأ يف رثكي ملو مهتماعو نيثدحلا ةصاخو برعلا مالك
 مسا ىنعملا كلذل ناك ةماقلا ةنسلأ ىف رثك هنكلو كلذك ناكام ( سماكعا)
 فنرا ( سداسلا) هلاذتبال هلاعتسا حبشي اذهف اذه نع ةصاخلا هب تنغتسا

 تسل رخآ مسا هل“ اردبلو ةنيحاعلاو ةصاخعا دنع ًاريثك مسالا كلذ نركب

 لخأي بسنأ يه ىتلا ءايشالا نم نكي لو ةصاخملا نم هرك ذ ىلا جوحأ ةماعلا
 5 ( عباسلا ) نيعلاو سأرلا ظْفل لش الذتب» دعب الو حبقيال اذهف نهملا

 مهني نارودلا ريثك وهف رثك أ هل ةماعلا ةجاس نأ الاصانك هذ انو

 برعلادنع لامعتسالا ةريثك ةملكل نوكتنأ ( نماثلا) لذتبم اذهف مئانصلاك
 أذو ىنتجم نأ تجيف رخآ ىعمل اردان ةيمزعلا نضع اًيلعَتسا دقو :او2ل ,نيتذخاو
 لامغتسا ناكو ةصاخلا نود اهولمعتسا ةماعلاو برعلا نوكت نأ (مساتلا) ًاضيأ
 ىلعو الذتبم سبل برعلا هب تقطن ام ىلع اهلامتساف رييغت ريغ ١ ١ رم امل ةماعلا

 نسل هيلع لدت امو ظافلالا ىف لاذإلا نأ ( معا من) لذتبم حيبق رييغتلا

 الر لارسال, ةقلمتما :قحاوللا نم تسال لب اموال امرع الب اند ١
 معا ةرهمجا ىف دي رد نئا لاق ( ةسماخلا) ىهتتا عقص نود عقصو نامز نود

 كلنألل ثدعانت اذا ابنم ناسللا لع لقثأ:تناك ابجراخح تب راقت اذا فووخا نأ

 ةقالذلا فورح نودو فلا فورح نود قللا فورح يف ناسللا تلمعتسا اذا



 ك1 د نارها قف هدوزو الا م سايقلل انلاخع

 ميركلا نآرقلا ىف عقب تح ةحامتلا لس اعاا: ىئانقلا ةنلاخ نأ لاقلوأ
 دنسي و ةحاصفلاب لح سايقلا ةفلاخم نأ منال ذنيح لوقي نأ لئاقلو ( لاق )

 امهعومملاعتسالا ةلقعم سايقلا ةفلاخ لب نارقلا يف هنم دروام ةرثكب عنملا اذه .

 ةبارغلا تعجرف اهدحو لامعتسالا ةلق وه للا نا قيقحتلاو ( تلق) للا وه

 نو هلك رقه كالذك ةانتلاو لاتساالا داق 0 ىلا نساقلا ةنلاكت

 ءاهب خيشلا لاق ( ةثلاثلا ) هتاق ىلع اهمدعو لاعتسالا ةرثك ىلع ةحاصفلا رادم
 هك لن مل دفا رعاغ ابكترا: ةزؤرش لكلا ص كلذ ىضفتقم نيدلا

 اهنم ةعئاشلا رئارضلا ءاغلبلا جاهنم ىف ىنجاطرقلا مزاح لاق دقو ةحاصفلا نع
 شحوتست دقو فرصنيالاه فرصك سفنلا هنم شحوتسنالام وهوهريغو حبقتسملا
 حبقتسيالاممو هنم لعفأ نونت هشحوتستام دشأو ةلودعملا ءامسالاك ضعبلا ىف هنم

 سيلا ةيدئوملا ةدايزلا رئارضلا حبقأو روصقملا عملا دمو دودمملا عملا رصق

 ىف لقي ال ةيدؤملا ةدايزلاو رظنا ىأ روظنأف وندأ هلوقك مبمالك يف الصأ

 هلزتك فتحا صقنلا كلانك وت نلاغش أ لاش تاظانا ليتك مالكلا

 هلاك ىرخأ ىلإ خم نح لودعلا :كلاتكو لزاما ىأ+ ناباقملاتمي انملا سرد«

 ةحاصفلا رس ىفيجافللا قلطأو ىهتنا ناماس ىأ «مالسجسن نم ةكح ءالدج#
 خيشلا لاق ( ةعبارلا ) ةحاصفلاب لح ةرورضلا يف هدكعو فرصنماريغ فرص نا

 ل اما لتتم ةيلكلا نوكتالا نأ ةحانصفلا طورت نم مهضعب دع نبدلا هاب

 اماصوصخلا لحم لحال ةماعلا هتلعج عطقال مرصلاك عضولا لضأ نريغت حلاة ةماعلا

 لدقوأف هلوق ىلا ليزنتلا ىف لدع اذمللو قلاقللاك عضولا لاه ناحل

 عج لاقثتساالو ييبطلا لاق اك هفدار امو بوطلا ظفل ةفاخسا نبطلا ىلع ناماهاب

 ضرالا نمو لاق اهعمج ديرأ ثيحو ءامسلا تعمجو نارقلا ىف عمج م ضرالا



 م .للجالا ليلا هلل ذجلا < 0
 ةعاركلا نم هصولخ ةحاصفلا طورش ىف مهضعب دازو ماغدال لجالا سايقلا ناَح '

 ناف ةركذملا تاوضالا عامس نموبنُي اك ابعامسّنع وبني وةملكلا جمب نأب عيسلا ىف
 منام اهنمو هعامس سفنلا ذإتست ام اهنم تاوصالاو تاوصاالا ليبق نم ظفللا

 ىأ م سنلاده رشىشرطا رك * ينرطلا لأ نوق قف ىنزرطا كلا
 ةبارغلا فقلخاد وهف 5 ظمللا يكن ةعاركلا ن الدود سوهو سنلا< رك

 نا | ةحاصف ةمئاكلا نوك ةمالعمل هع لاقمأ حاضيالا يف ىف وزقلام الك هلك اذه

 ةدياس هاما نيرثكل## وأ ركاب حزم الا كلا لايتسا نر

 ةنسلأ هلامتسا رثك امحيصفلاب دارملاف مالكلا لوأنف ةريرك ككالفامل

 ءاوش“ىأب وحبصنلاب دصقيامتلق ناف 4 حرش ىف ( ىدرب راجلا لاقو) برعلا

 قونؤملا ءاحصفلا ةنساأ ىلع ظفالا نوكي نأ تلقحيصف هريغو حبصف ريغان 5

 هل بقعت اهضعب وقبسامل ري رقتاوضعب ( دئاوف ) رثك أ اهلملاعتساو رودأ مهنني رع
 حارفالا سورع يف يبسلا نيدلا ءاهب خيشلا لاق ( ىلوالا ) هيلع ةدايز امضعإ و

 11 فيستا ةالءاب علا بزعل ىلا ةيشنلا# ةبازقلا نع: ةبارعلاو هلوق لقت نأ ل

 هفالخب عطقلاو حيصف ريغ بيرغلا بنتك ىفامعي مح ناكل الاو سانلا لاهتسا

 اهاعتسا ةلقدارملاو لامعتسالا لق ةبا لالا دكا انما مالكهيضتقي ىذلاو(لاق)

 ةقلاحو هلوق ىلع درب دق نيدلا هاه خيشلا ل اق ( 6 ) هريغلال ىنعملا كلذل

 لاقو ) ذوحتسا لثم حيصفهنافزارقااىف دروفهلاعتسا رثكو سايقلا ف ااخامسايقلا

 نع 0 الف ليلدل سايقلا.ةفلاخخ تناكاذا امأ ( صيخلتلا حرش : ىف يبطملا

 ةمْغْرَأ لثم نالعفو ةلعفأ ىلع عمج ناري رس سايقناف ررس يف يب ايايصع نر
 طرش كلذف عاهننلا دور و ل يلدلاب ىنع نا ( نيدلا هاهب خيشلا لاقو) نافغرو
 كارا ناو. ايفان اليلد تع ناو .ةحباصتنلاال ميعوخللا لاعتسالازاوخ

 (ل  رهزلا 0



 ةحاصتلا رادم نا ( بلعث مالك نم موهنملاو) تافل ىنفلاخام ىمسأو رثك الإ

 باتك اذه ةحبصف لوأ ىف لاق هناف اطل برعلا لاهتسا ةرثك ىلع ةملكلا ىف
 سانلاو ةدحاو ةغل هيفام هنف مهبتكو سانلا مالك ىف ىرجي امم حيصفلا رايتخا
 انرتخأف كلذ نمرثك ًاوتالثو ناتغلهيفام هنمو كلذ باوصب انربخأف اهفالخ ىلع

 ىرتملا م رثك أ اهادحا نكت مق اتمعتساو اديك كاننل هيفام ةنمو: ييحصفا
 اا الا ىارو ) ةحاتمتلا رادم وهب كلذ نا ف فاتينالو فيتا امهيا ربخأل

 دبعلا مداقتل كلذ ىلع عالطالا هنكميال دحأ لك نأ ةددلعلا مولع بابرأ نم

 0 هل تا ود بزعل ترثك امهم فرعي ءاطب اب كلل اور ترفل نام

 ةَيلاَح نمو ةبارغلا نمو فورم ار فانت نم هصولخ درفملا ىف ةحاصفلا اولاقف هريغ

 ناسللا ىلع لقثلا ىف ةيهانتم هببس ةملكلا نوكت ام هنم رفانتلا) يوغللا سايقلا

 عخطلا ىعرت اهتكرت لاقف هتقان نع لئس ًايارعأ نأ يور اك آب قطنلا زاقتعو
 سقلا ”يسا لوق ىرزشتسم ظفلك كلذ نود وهام هنمو

 000 اسوءمب هو نيل طسوتل ةكلاذوت نلعلا كلل تار نشتسم هرئادع

 ةماكلا نوكت نأ ةبارغلاو) ةروبحم يهو ىازلاو ةديدش ةسومبم يههو ءاتلا

 ةطوسبملاةغالا بتك ىف امنع رقني نأ ىلا متقرعم ىف جاتحيفاهانعم ربظبال ةيشحو
 لاقفسانلا هيلع ممتجاف راح نع طقس هنأ يوحنلا رمع نب 00

 د أ ىنع اوعقنرفا ةنج يذ ىلع ك نك أكن ياك

 ل هناف اجرسم انسصو احافو عوضا لوق يف ا 1 جرخي وأ اوحنت

 فويسلا مطوق نورد نقف ادعي را ل تاتا و اح الار لاراب اهل

 10 لاك قلل كب الا يف هنا ديرب حب رس هل لاقي نبق ىلا ةب وسنم ةيجيرس

 ىفاك سايقلاةفلاخخو جا رسلاكق يربلا يف هنا دب. ري جارسلا نم ليقو يجيرسلا

 سعاشلا لوق



05 
 ه2 كح د ا ل ا كالا ب ا ا ا و ص اك ب ع كل ل

 ىقثلاةعبب رىأ نب تاصلاوأ لاق ةقرسلا هب نودي ربال برعلا كلذ لعفت دقو هل

 « الاونأ دعب اداعف ءام اببش نبل نم نابعقال ءراكملا كلت

 ايف رخل ةلكىف ىدعجلا ةغبانلا لاقو
 الاخ الو امع بجاح نكي ملف هب تر نمم بجاح نكي ناف
 الاز دق زعلا نا ناروه تنظ دقو ناحرحر ينويب ترخ اله

 « الاوبأ دعب اداعفءاع ايش نبل نمنابعقال مراكملا كلت

 نم دحاو ريغ لاقو هلاق تلصلا ابأ نأ نوعمم ةاورلاو ةغبانلل سماعونب هبورت
 الكم هواعج هعضوم ءاج اذا ىرسلاموقلادمحبحابصلا دنع زاجا
 سقلا اًورعا لاقو

 لمحو ىسأ كلهنال نولوقي ١ مهبطم يلع ىحص اهب افوقو
 1 إ دبعلا نب ةفرط ( لاقو)

 داجبو ىسا كلممال نولوقي 22 مهبطم ءيلع ىحص اهب افوقو

 هب ملكتملا ىلا ةسشنلاب كانلاو الففللا ىلا ,ةقحفلاب عزم نيلصف ىف هيلع مالكلا

 ةحبصف دعتال ةظفلب مكتي دق حيصفلا ىبرعلا نال ىناثلا نم صخأ لوهلاو

 هتادرعم ىف( بغارلا لاق )ةدرفملا ظافلالا نيا رم فأ لو لا لصفلا )

 حتيصفو إف حصفأو نبللا عصف لاقي نبللا ىفداصأوهب وشي امهىشلا صولخ حصقلا ١
 ربعتسا هنموحيصفلا نبللا ةوغرلا تكنو رعاشلا لاق ةوغرلا نم ىرعت اذا حصخمو ظ
 حصأ ل اوالاو نكفلاب لبقو ةيب رعلاب ملكت حصف زود تل تداج لجرلا حصف|

 لوقي ىنأت عمم لفو لاشي زا 1س لإ نوصل تال ىفو) يعتتا#
 برعلا مالكميف لخديأ ةيب رعتريمس امم تعضو امع ىنربخأ ءالعلا نب ورمع ىبأ 17

 ىلع لمحأ لاقفةجح مهو برعلا هيف كتتفلاخ اف منصت فيك تاقفال لاقف هلك



 مدي رو هم و م همم معجم همم ع ع همم م م هه هم م هم م مم م مهم ذم م هم رم هم مم م هس همس س هجم سس مس كو نوم مر هم ممم همم مم م مس همم مس مم همه ممم هم همم م ممم

 ” اوركنأ دقو. اهاسذ نم باخ دقو ىلاعت هلوق هنمو هاوغأ اذا ًاثالف نالف ىمد

 1 عونصم هنأ متاح وبأ معز اني اذه يف

 * ادق لمارأ اهنع تال ٠.١ كسسلاف ار عد يسد عدلا تنأو
 رعاشلا لاق رفظلا ةمالق نم ةعطقلا ريقنزلا ( اهبفو )

 هقوف الو ريقنزب 2 ىملس انل تداج اف

 نكاكتلا قدربملا دشنأواعونصم كليلا اذه سكخأ ( متحوبأ لاق)
 ْ لاعمال ىلا تيرم درع اه اهورملا ارم ء اك ليسا للقأ

 | لسن نب ةلظنل اء رلا اذه نا. لاقي هحرتش ىف جسويللعبلا («قاحسا وا لق)
 1 رينئسملا نب برطق هعنص عونصم هنا لاقيو

 ' هشام ليلطالاقةرهجلا قاذي رد« نبا لاق ( ةعوتضملا ظانلالاعمةلثما < 3)
 ' ليقث جشنع (اهبفو ) حيصقلا مالكلا ىف تأب مل عونصفف ب باصلا لجرلا وهو

 ١ نم ليحارش قاقتشا نا موق 0 ع رام ةوااوتحر و

  ناتلك لولعيف باب ىف ءاج دق (اهنفو )لص ةلجرشلل ا سلو تيب نسناو.لحار

 ' اولق نودخيصو تبثب سلو ةبيود نوشديع اولق نزولا اذه ىف ناتعونصم
 ةغالا في هل لصأ الو ديعبال يذلا منصلا "دبلا ( اهمفو ) اهفرعأ الو ةبالصلا

 ىف لصأ هلأ سلو ةشبشبلا نم ءاجام الا تلمها ش ب ش ب ةدام (اهيفو)

 مسا عطخم (اهبفو ) حيحصلا برعلا مالك ىف سيل شتبلا ( اهبفو ) مهمالك
 عونصم هنا نظا تبن طلالا سراف نبال ( لمجملا ىفو ) اعونصم هبسحاو

 21 نعت نينوي تلا ءازمشلا تاقبط ىف.نحجلا مالس نب دمع لاق (لاصقل)
 ظ وهو ردب نب ناقرب زال هوور

 يناحلا رفنتسملا صبىم ىقنتو هل بالك ال نمىلع بائذلا اودعت

 ًابتجمال هعضوم ءاج نيح لئلاكهرعش يفهدازتسا ناقرب لا نظأ ةغبانلل وه لاقف



 مكن تفس اشكال _
 ةححن دياز وص اذه لاقف ىأ سايلاو فدنخ 00 1

 ناهتنلا ةنبا دل برعلا مايأ باتك ىف ةديبع وبأ دشنأو
 زيف ريقلا دج دق ذل م

 دكار ركل دسم هاف بك شكلا تلق
 ريشبلل ةراشبلا منايف ىبوق روهظو ةمعن كت ناف

 61إلر ءارغتلا] نأ الو ةدرن أ ايفرعت مل ةعونصم ىو (ةديبعوبأ لاق من)

 دبع نب مهاربا جرخم لبق امنع مهلأسو شطغالا الو ةريرس وبأ الو سارف

 دشن أوةياورلا د داح نع تذخأ اهل ةضيقت عم ىعو ايش اهنم اوفرعي ملف نيتنسب هلا

 ري رجل اضيأ ةديبع وبأ
 ابارغلاو كنيع ونح اولاقو اطيق اوكرت عشاجم روخو

 دبع نب دمحأ ( سابعلا وبأ لاقو ) ريرجلا سيل عونصم تيبلا اذهو (لاق مث)
 ىنأ نع انباحصأ نم دحاو ريغ انربخأ لجلا دهاوش حرش ىف ىريمدتلا ليلجلا

 هللا دبع ىنأ نع ىسويلطبلا نسحلا ىبأ هيخأ نع ىسويلطبلا ديسلا نب

 ساحناا رفعج ىلأ نع ىوفدالا ركب ىنأ نع يكنماطلا ورمع ىلأ نع ىزاححلا

 لاق ىنزاملا نامع ىنأ نع دربملا ديزب نب دمحم نع شفخالا ناملس نب ىلع هنعا

 لمف لامعأ ىلع ًادهاش برعلا ظنحت له هبوبيس قلأس لوقي قالا تسمأ

 تببلا اذه هل تعضوف لاق!

 رادقإللا سهكتما سلام نتف يسال ارم |
 هنا قوز اي ةينلالاقل ىلطاملا نب دنع مومع ناك ( لماكلا ىف.دربملا لاقو

 نودشنيو هل ًاماظعا ىثرق ملعب مل منعا اذا نآك ظ

 ددعاذولاماذ نكناوب رضي هتمع ل ارم ةحيحأ وبأ

 لاقي ( ةرهجلا ىفو ) عوضوم لطاب تببلا اذه نا نويريبزلا رك ذيو ( لاق



 ىلع وبأ لاقو) دبعلا نب ةفرط ىلع عونصم تببلا اذه أ( نبا لات

 اهب ينرملاو يونغلا بمك ةديصق ديرد نب ركب يلأ ىلع تأرق ( هيلامأ يف ىللاقلا

 اهيف ىور تيبب جتحيو بيبش همسا لوي مهضعب و مره همساو راوفملا ابأ ىنكي

 هنال حصأ هناك لوالاو عونصم تيبلا اذهو « بيش نينعاظلا ىلخو ماقأ

 سرف فصو ىف دشنأ ( بلع ىلامأ يف ) ةقث هاور

 جربزاك هغامد مأ نايلغ ثريوح ناجعلا ءارضخ نبا اجنو

 هرعش تشنفو هيلع تفقودقو عونصمت بلا اذه ( يديعيما نسحلا وبأ انل لاقو)

 رمحالا فلخ دشن أ نابح ىنأل ( ليبسنلا حرش ىفو ) هيف هدجأ مف هلك

 انشا موقلا كس انو دع ياا وعا بعل | لق

 لع قدك لام لك: هن لاذع تأر
 انهو انه نس انهش :قليف 5- دا

 انك ياسا هجمة ل مك ةلحملاو
 انتل وج دة[: *!ىتلاولا مؤقلا عنو
 الفطام او طاوو ةاهايكتو

 ا[ هوت + امال < اهاانعم

 انيتندأو. اةيطم ات : اوانفعوا ةاعاختو
 ار مال او 15 اولا هيون جل

 (مالسنب دم لاقو )ةجح اهب م 0 ةعونصم تايبالاهذها نأ هزيغ 3و (لاق)

 تاوطو هبجوب ماهللا ىتتسي ضيب أو © اههف يتلا ب بلاط يببأ ةديصق ىف سانا داز

 ىردتأل اقف ةحيح تاقف اهنع يعمصالا ينلأس دقو اهاهنتم نبأ ىرديال ثيحب
 لاق يممصالا يح حيصفلا حرش ىف ( يتوزرملا لاقو ) ال تلق اهاهعنم نأ

 ىعاشلا لوق نع رمع ابأ تلأس



 ًاقيدص ىلإ ةيوارلا دامح ناك لاق ”ىقثلا بهونب ديعس نبورمع نع ةديبع وبأ
 ةفرطل ىلع ىلماف كلام نب دعس ىنب ىلاوخال ةديصق ىلع ىلمأ ًاموب هل تلقف انطلم

 البا رولر سر كفو 4 اك ني ل

 هللذ مهيطم باعص يدهم 2 |ودنسدق بقعلا فيبب يدبع
 ناكو دامح نع ذخ أي نم. بجعلا لوقي سنوي ( تعمسو ) نادم ىشعال ىو
 وبأ لاق يدييزلا ركب ىلأل ( نيب وحنلا تاقبط ىفو ) سكيو :بذكيو نحلي

 ماوشنتلا قيواياح ىف اهدي وزرعلا دئاضتلا لوب حالا تال نك كنا
 اهوأ يتلا يرفتشلا ىلا ةب وسنملا ةديصقلا نا لاقيف

 ليمال اوس لهأ ىلا يناذ بطم رودص يمأ ىنب اوميقأ |

 ارعش سيقلا دبعىلع عضو ناكو ارعاش رمحالا فلخ ناك متاح وبأ لاقو هل ىه
 يعمصالا تعمس( متاح وبأ لاقو) هنيب وكلذ نع عجرف ًارقت مث هنم ع

 اهيف يتلا ةديصقلا هذه ةغيانلا ىلع تعضو انأ لوقي رمحالا الخ تعمسلوقي ٠

 اجلا كلعت يرخأو جاجعلا تحب ةمئاص ريغ ليخو مايص ليخ
 نب دمحم انربخأ ىبحب نب دم انربخأ نييوحنلا بتارم ىف( بيطلاوبأ لاقو ) .

 ىلع لمعي ناكو رعشلا لمع يف للملا هب برضي رمحالا فلخ ناك لاق ديزي
 م ناكف كسن مث هيلع هعضي ذلا ونس كرت ري لد سانا ةنسلأ

 يتلاراعشالا مهفرعف ةفوكلا لهأ ىلا جرخ كسن املف ةابلو موب لك ىف نارقلا
 كنف قنوأ تقولا كلذ فا دنع تنك نادل اولا نعانلا رافعا ىف ايل

 مويلا ىلا مهني واود ىف كلذ قيف ةعاسلا

 ةعونصم اهما ليق ىتلا اهب دهشتسملا تايبالا نم ( ةلثمأ ركذ )
 ةفرطل اعونصم اتي شفخالا ىقدشنأ ىراصنالا سوادنز ىلأ رداون ىف

 سرْلا سنوق طوسلاب كب ريض  اهقراط مومهلا كنع برضا

 » م: دع 2 يخيب يي 7
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 اذه لع ىلع "ليد هيق ناك الو ةجاح ا نرسل ورام 1

 مالسالا ىف برعلا تعجار الل كلذ دعب (لاق مث ) مالس نبا مالك هلك
 ردح راتعلا ضعب لقتساو وزغلاو داي ارهع تلك نا ده تال

 اودارأف مراعشأو مهعلاقو تلق 3 ناكو مهعئاقو رك ذ قم هيض امو مممارعش

 دعب ةياورلا تناكم مهنارعشنسلأ ىلع اولاقق راعشالاو مئاقولا هل نمب اوقحلي نأ

 الون ةلاذ هدايا املا لما لع قكشي نسل حليق .ىتلااراعشالا ىف اود

 ءارعششلا دلو نم لجرلا لوقي نأ مهب لضع اناو نودلوملا عضوام الو ا أم

 ( ةديبعوبأ ىنربخأ ) لاكشالا ضعب كلذ لكشبف ممدلو نم سيل لجناا وأ
 نم يودبلا هل مدقيام ضعب ىف ةرصبلا مدق ةرياون نب ممتم نب ةوا داء

 هتجاحب هل انقو ممتم هيبأ رعش نع هانل اسف حون نباو انأو هّميتأف ةريملاو بلجلا

 ممتم مالك نود م الك اذاوانل اهعضي و راعشالا يف ديزب للف هينا ارغش كهف امو

 ىتلا عئاقولو لمعت > ىلا عن طاوملا كذيف همالك يلع يذتحب وه اذاو

 وأ انثدح ( هيلامأ ىف ىلإ اقلا ىلع وأ لاقو ) ل انماع كلذ ىلاوت اماذ اهدهش

 يحجلا مالس نب دمحم ىنثدح راكب نب ريبزلا انثدح رهزالا ينأ نب دم ركب
 نال ثيدحلا ةاور نم لقعأ رعشلا ةاور لاق ناطقلا ديعس نب ىبحب ينثدح لاق
 مونشلل نوذبشن» ةعاس رعادشلا ةاورو ًاريثك,, انونصم نووري:ثيكملا ةاؤر

 نم لوأ ناك ( يحمجا مالس نب دمحم لاقو ) عونصم اذه نولوقيو هنودقتلي

 لحني ناكو هب قوثوم ريغ ناكو ةيوارلا دامح اهني داحأ قاسو برعلا راعشأ عمج
 لاق سنوي نع ةديبعوبأ ( ىنربخأ ) راعشالا يف ديزيو هريغ لجلا رعش
 هدشن أف هيلا ذامف اين يتق رطأام لاقف ةدرب يبأ نب لالب ىلع ةرصبلا دامح مدق

 ىسومابأ ةئيطحخلا حدمي كح ولاقف ىسوم يباحيدم ةئيطحلا رعش يف ىتلا ةديصقلا
 ( ىنربخأو) سانلا يف بهذت اهعد نكلو ةئيطحلا رعش نم ىورأ انأو هب رعأال



 نايحنب فلخم (ىلهابلا دي ري نب دالخ لاق ) هب معلا لهأ هفرعي رعشلا كلذكف

 راعشالا هذه درت ”ىث ياب لوقيو 1 رسل لقا نسح دالخناكو زرحم نب
 ف رجا لاق متن لاقهيف ريخال عونصم هناام ابنم تنا عت له هل لاق ىورت ىتلا

 الام كلذ نم اوفلعي نأ ركب الف لاق معن لاق كنم رعشلاب ٍلعأ وه نمسانا
 نلابأ الق هتلختساو رعشنتلاب انأ تعمس اذا ( فاد لئاق لاقو ) :تنأ' هلك

 فارصلا كل لاقف هتتسحتساف اههرد تذخأ اذا لاق كباحصأو هيف تنأ هتلقام

 ءاثغ لكل محو رعشلا نحه نم ناكو هل. كناسحتسا كعننب له ءيدر هنا

 نم ناكو فانم دبع نب بلطملا نب ةمزحم لآ ىلوم راسي نب قحسا نب دمحم
 لوقيو اهنم رذتعب ناكوراعشالا هنع سانلا لبق ىزاغملاو ريسلاب سانلا ءاماع

 اف ةويتسلا ق:نتكف ارذع كلذ هل نكي لو هلمحاف هب يتوأ امنا رعشلاب ى عال

 الفا ىفاوقب دوقعم فلكوم مالك و ه اما رعشب سيلو ةريثك اراعشأ مهل بتكف

 كرها ًاضيا لاقو ممل ةيقبال ىا اوماظ نيذلا موقلا رباد عطقق لوقي ىللعت هللا

 .نيب انورقو لاقو ةيقاب نم مش ىرت لهف داع ىف لاقو قا اف دومتو ىلوالا اداع

 نب ليعامما ةيب رعلاب ماكنت نم لوا ( بيبح نب سنوي لاقو ) ًاريثك كلذ

 ورب لو دومتو داعب فيكف ًارعش نيفورعملا برعلا ةيلوال دجال نحو مهرج

 و رموبأ لاق) هتوالط ةلقو هرما فعض عم اهنم اتنب رعشلل ةياور الو طق يب رع
 اهب فيكف انتيي رع مهني رع الو انناسل نهلا ىصاقاو ريمح ناسلام ( ءالسعلا نب

 قحسا نبال عضوأم لثم رعشلا ناك ولف ه4هلهوو هيعادت مي ذاوَعَو داع دبع ىلع ١



 دعم م م هلع هع همم هام همم هه همم م ما هام هم م م ما مج ا هايم اص مل هه ل هام م هوه م هاو هم همه هم هد هد اييحل دم هن تيا يا نان هه هه هذ ههه ههه هم هه هامم

 مهضعب رك ذ ( هيفو ) سانلاتابمأو مئاهبلا تامأ ةماس طخب تدجو سراف نال
 رظن اهيفو اهعمسأ لو ةحشن ءانالا ىف قيام لاقي نبللا نم ليلقلا ةحشنلا نأ
 اذك سلحلا دلولا كذا ليق اهل دعأ نكي مو ةقالا لحفلا برض اذا (هيفو)

 اعاهس هععسأ و هتدحو

 4[ عونصملا ةفرعم نماثلا عونلا :-

 نبفورعم نع هيبأ نع ىنادعملا نع ميهاربإ نب ىلع انثدح ( سراف نبا لاق )
 سيل ام سانلا ىلع اولخدأ ابر رب راحنلا نا لاق ليلخلا نع ثيللا نع ناسح
 لوأ ىف ( ىججلا مالس نب دمحم لاقو) تينعتلاو سبللا ةدارا برعلا مالك نم

 ىف ةجح الو هيف ريخ ال ريثك عوضوم لعتفم عونصم رعشلا ىف ءارعشلا تاق
 الو عدقم ءاحه الو عئار حدم الو برضي لثشم الو داعشي كتب غر الو هد غ

 مل باتك ىلا بات نم موق هلوادت دقو فرطتسم بيسن الو بحعم رك

 لملالحأ عمجأ اذا دحال سيلو ءاملعلا نع هوضرعي لو ةيدابلا لهأ نع هوذخأي
 ىفحص نع ىورب الو ةفيحص نم لبقي نأ هنم 'ىش لاطب| ىلع ةحبحصلاةاورلاو

 اردت هاف ايضا رئت ىف :تقلتخا رسل لطف دبع ءانطلا) كنلخخ 21
 رئادك معلا لهأ اهفرعي ةفاقثو ةعانص رعشللو هنم جرخي نأ دحال سيلف هياع
 دبلا هفعتتام اهتمو' نذآلا: همقتتام اهنمو- نكعلا هنقثتام اهنم تاعانصلاو ,لعلا فانصأ

 نود نزو الو ةفصب فرعبال توقايلاو ول وللا كلذ نم ناسللا هفقشيام اهنمو

 نولب امهتدوج فرعي ال مهردلاو رانيدلاف ةذبهللا كلذ نمو هرصبي نمم ةنياعملا

 ك0 دو فيتنام نع دقانلا ةقالد و ةفضءاللو نحال اان از لو مدل

 فالتخاو هب ورضو عاتملا عاونأب رصبلاو لحنلا بي رغب رصبلا هنمو اهفئازو

 كلذكوهنم جرخ ىذلا هدلب ىلا اهنم فنص لكف اضي ىتح هنول هباشنو هدالب

 هل عامسالاو ةنياعملا دنع ءاماعلا كلذ فرعي توصلا نسحو ةبادلاو قيقرلا رصب



 سوح ع ءربع عع جم عر عج ع ع عع جم عع ع رجع عج مس مس جزع ع مص »ع دومورواو »ع عج مع ع هجم عج مس همه عرس زا عع همم م هم ومس عج م مع م م مع عع عع عج ع مع عع م عع ممم ممم همجع مم ممسسع

 ىنأ يتلا ىلع رخآآ قيرط نم امتأرقو ( لاق ) لدعم ناي
 نع متاح ىأ ندع ديرد نبا :نع اهيورب ناكو  ىوحنلا ئسيعأ نب. لع نسما

 معرنيشلاو نيعلا يح اروشع دودمملاو روصُقملا يف (دالو نبا لاقو ) يعمصالا

 طخ (تأرقو) هريسفت ل 0 ب مالكتابف لك | م هنا هيوبيس

 ىلاقلا رك ذ (تلق ) دحأ نم هريسفت عمسأ إو مض وم مسا هنا للعلا لهأ ضعب

 (حاحصلايفو ) ةفورعم ىهو لاق "روشافلا رو وشعلا كار رون 5
 ملو باتك نم هنلقن فرحلا اذه اودجي رف يش ننعم ( يري اود اذ موقلا دقحأ

 ( هيفو ) باتك نم هتلقن انجتا ناك اذا دمر هلام ىناتسجسلا يح (هيفو ) هعمسأ '
 باتكم هنلقت متاح وبأ هاكح هسمل ىأ اذجلو اذهل رسسكتلاب ءانالا بلكلا ذل

 هيف ىذلا ضرفلا وهو سوقلا ةيس يف رظكلا (هيفو ) عامس ريغ نم باوبالا'
 عامسريغ نم باتك نم هتلقن فرحلا اذهو نيتوقرتلا نيبام ًاضيأ رظكلاو رثولا
 1 مرد ينردلا كعب مك خا هرقل ىلا ىثلا ترهره (هيفو)

 ًابارعأ تعبس تمم هرداون ىف ( ديزوبأ لاقو ) عامس ريغ نم بارت ىبأل باقتعالا !١
 ىناتكيفعقو ( متاح وبأ لاقو) ميك أ ىأ هيبأ دلو ةراكنالذ لوقي من ىف نم“ ظ

 ( حاحصلا يفو ) باوض مأ وه طلغأ يردأ الف ممربك اىأ هيبأ دلو ةربكع ١ ١

 طقاملادبع طقاسلاف كلذب باسنت طقال نبا طقام نبا طقاس نالف برعلا لوقت :٠

 (هيفو ) عامس ريغ نم باتك نم هتلقن قتعم دبع طقاللاو طقاللا دبع طقاملاو

 زجارلا لوق
 اهرامغ امماشام ةطسقو 2 اهرامح اممازايقت يدبت

 باودلارفاوح تاوصأةقطقطلا ( هيفو ) باتك نم هتلقن قانسلا.ىه ةطسقلا لاقي .

 قزاملا دشنأو ىرملا توص هب اوكح مهنأكق طقطبح اولقق برو ةقدقدلا لثم
 (لمجملا ىفو) هباتك ىف الا فرحلا اذهرأ لو * قطقطبح لاقف ليخلا ترج



 نيت ناكر 0 2 8 ٠

 00 ا

 ةنارخ ءاح لاق هيلا ادعو 01717 2 لق لا تيتو ارك ار همن هتقفنا راي > فلأ هيلا اوامح "د يبكرلا لاقق

 ةلجملا شانشنلا ىأل لح ندا ىعمصالا

 ظ هبهاذمنيأ كواعصلالاسب نمو لئاسو لسحر ,نيأ ةلئاسو
 ْ هبئاكر اهف شانشنلا لاب ترس ىدرلا اهب ىثخي ءاهمت ةيوادو
 ٠ هبلاجع مجرهدلا اذهوالي زج امفم بسكحيل وأ ًاراث كرديل

 ' 2 نب ركب وبأ لاق هيلامأ يف ىلاقلا لاق ( ةداجولا م الك ةدضتقا؟ ول
 لاق وه نمع ردا الو دابع نب ريبزلا انثدح ىنأ 1 تدحو صزالا ىنأ

 ( 1 لآ ندا دع نب ةويخلا نيريرملا دب نب كما دخان

 دل يلع ناب إ كدينف ا الا لاق الرنم [نازن_ اخيصأ الذ لخبر ىبخصق عنا
 ١ نس

 ةاريخ ىدع لمح ان - هيلوحا: هحام لعموم: نإ

 « هناطوا همه رخأو اضرا  هاوا دل سمدلف اوناب

 هنايصع ىنباذاف ىصع مير ىبناك ام ىلا افكىداز دق
 هنانبل كلا هطقاني رد هئبدح عجر نأك مالكلا ا

 هناشتا ىا ١ ةراكادق هناسلف.ا + ,لفاب هنم. ناك ءتث :ناك نإ

 برعلا مايا باتك ىف ( ةديبعوبا لاقو ) تولاط نب , لمؤملا تنال كنا تلق

 ىعوبريلادعس نب طيلس نعذخاءالعلا نب ورمعىلا دلو ضعبا باتك ىف تدجو
 («انل ف ىلاتلا لافو ) ةصق :ك انف هب .اورذنف عبري ىب ىلع زاغأ نازفوملا نأ
 رصن ىلأ نع ديبع نب دجأ نع ىلأ باتك يف تذجو ئرانالا نير ركب اي 5

 (ىسيمرتلالاقو )مظعلا للملا لوقي الو ريسيلا ريغصلا للملا لوي ىعمصالا ناك

 1 نع مسقم نبا انربخأ لاق ساير ىلأ طخب تدجو ةساجلا تكن ىف

 هروك ذمو رعشلا روهشم نم ىهو ىذهلا ريك ىأ هديصقب



 راخم كا 0 ماع طا هل

 هلاكور !نسو ملاك ةلسلا لقوا

 ةيدشاح ةرح هدكرذ اماذ

 داع بولفقللاف انودعاب ناف

 عا ١ از ةلينلاك نئاثأ اك

 دافعت غافلا نك | كوش ابل

 داهس دعب مالاو ىبأ اهوبأ

 دادحلاصتلاتارسح سعارم مهسأ ف كلا فوىسوقهتددس

 داوس حابصلا هل ا هتللتخاف يجدلا تح نم هيمراف

 ) لوقت ةاتنلا هن ًاشنأو (

 اقرا هدد كراعللا هكرتع نا طاوطلا يعش ناك رااائ

 اعواب ادق ىلثي تناكو 2 سورعلا فافز هيلا تفز
 « اعيسدلا هنمدخناف مهب ةبقر نرع للاخ هيريف

 ىربطلا دحلأ نب دمت تينملا وأ ىل زاجأ ةنساخلا تكن يف (ئشسمرتلا لاقو

 ش 7 نبال ىديزبلا اندشنأ لاق

 لاقو ينزل ل ىلا ١ تايالا نيل غرور هلامأ قي لاق ( ةبناكملا ا

 دنهنعوليلل نع هليقاحص اندعب رسود لابام 00
 . ديم نب نسملا ديجأ وأ انربخأ ةساهلا'تكن ق(ىسمرتلا لاتو) تايبالا
 0 انو :فئلغ اعرق اهف ينابزرما 0 0 2 يركشإا

 *» 0 1 اصلا 4 لكي غياكسلا اذهردص نعل لمأ ديشرلا



 ا 2٠١١
 ١ ا

 2 مهماع يف نوعنصي اب مربخي مث هب رشيف رمخب ىنويو اهلك أو اهقزميف هعم ءابحلا
 7 2 هتداعل مات رسنلا ناو كلذ لثم هب نوعنصيف لباق ماع ىف مهتأ مثريطيو

 نادمهن م ةأرعا مهيف تناكو دارمنم ةاتف ةعرقلا تباصأف مهتاينف نيب اوعرقاف

 ضعب لاقف ةيراجلا تمتبتو ىد رملا ٍتامو ةليمج ةيراج مهنم لجرا تدلو دق

 0 كلذ لع مهار عمجاف ةينادمهلا ةئباب عل ضعبل نييدارملا

 نبورمع وا نيصحلا نب دلاخ نب ورمع اهلاخ مودق كلذ قفاوو اهم داربام ةاتفلا

 هتمتكف كلذ نع اهآسف اهننب ا راسكنا ىأر هتخأ ىلع مدق املف دلاخ نب نيصحلا
 كل تانألا نب ايبا لع يب تليقك اهلها توب نكي ةافلا تا
 ظ الاخ عمسي

 هتاتاج 1 لا يده عانت ع ءايناعمدا عا فت

 دلاخنب ريمع نادمه”ىج ىتق اهلاخو سورعلاك هيلا فزت

 دقارب رسنل ىدهت نمليل مث نبا تنزف يتلا دوقعا 2 نإ
 دراحةقيتْللا صاح ىتفدمكب هلنق هللا نم وجرأ دق ىلا عم

 ىنادمملا ىسمأاماذ ةصقلا هيلع تصقف كتبا لابام هتخ أل لاقق ىنادمهلا نطْنف

 هلال لاقوزةنجا: ىف نكف ءامعا لخد ليللابتتوسا ايلف همهسأ انهو ةيموق حل
 ميبلا اهنا تمفدف ةينادمملا ىلا دارم تلبقأف مهمل كتنبا ينفداف كواح اذا

 ىتادمطلا هامرف اهوح رسنلا لج اوفرصنا م ءامخلا| اهولخدأ ىتح ةاتفلاب اوقاف

 كلذودهنليل (قلاركراو هتخا خو اليتق رتسلا كربو ةجحأ ةحافدخا 3 + هيلق مننا

 نادمم دالب ىلع فرشأو ذاسم دالب عطق ىتح هتليل ىرس مث ضارح ىداوب

 ليالاده لكم جدلا نتعب الع ةيشملا تمطنف ردت مق ريسلا دام تزغأف

 ىنادمملا لاقق مهني مالسالا رجح ىتح دامو نادمه نيب برملا جاهام

 دارم ذفغتام ضارح ىداوب هنلتق فجهرسن نم ناكامو



 3 داس طال ا ناش ع ا اا
 يناغالا ىف(ىناهبصالا جرفلا وبأ لاقو ) ةزاجا هذهف يثيدح نم هتذخأامىنعورأ

 نوره نع ةزاحا ؤاكج نإ ريب ألا نريد لاق نابزرملا نب فلخ نب دم ىنربخأ

 اتدجسم ىلا بيصن انءاج لاق دغسلاب رضحلا نم خيش نع ىريبزلا هللا دبع نبا

 ْ اندشنأف هاندشنتساف

 ركونموباقعنمىداوغلاتيقس ةيرض ركو ركولا باقعاي الأ
 نيتئامو نيتس ةنس ىفىمع ىلزاجا هيلاما ىف (ديرد نبا لاقو ) اهماقت ةديصقلا

 ىرهزلاديلولا نب تب اثينثدح لاق بئاسلا نب دم نب ماشه نع ىلا ىنثدح لاق

 ىصوا لاق ةم رح نب سقىنثدح لاق عابس نب هللا دبع نب تباث نع هيبا نع

 عضوم كموق نم محبصا متاىباي لاقف ةعامج ذتموي مجو هينب بالك نب ”ىصق
 اوروبتف مهماع اوغبت الو موق كمركت مسفنا | اون كبف يبان قالا وم هرقل

 برشو 8 اناو 0 مزال ايندلا ىفراعو مظع هلا دنع بوح هناف ردغلاو كاباو
 (ديررد ننالاق ) اطوطب ةيصولا رك ذو انهذ تدسفأ اندب تحلصأ نا اهناف رخل
 ىدوالا ديزب وأو ىرشلا ىنربخأ لاق ىلكلا نبا نع هيبأ نع ىبع ىلزاجأو

 هللا ىوقت مكيلع جح دم رشعماب لاقف [ءحودلا كلام نب هوفالا 2 الا

 نوحلفت ملوخامىف رظنلاو اوزعت ربصلاب ايندلا نع ىزعتلا نسحو ؟ماحرأ ةلصو

 لاق مث
 اوداعاودسفأام مهموق ىنب ناو. . مسهموقل اوني مل رشاعم ان

 اهنلمح نمو ) اطوطب ةديصقلا

 اوداس مسلابج اذا:ةارسالو  ملةارسال ىضوفسانلا حلصيال
 يثدح كافكا ف نع ىلكلا نبا نع هيبأ نع وع كراج (ديرد نبا لاقو)

 نوب رضيف ماع لك يفاهيتأارسن دبعت داع تناك لاةىنادمملا نيصح نب ةدابع
 اهولخ دافرسنلا ىلااهوجرخأ ةعرقلا اهتباصأ نهنيأف مهتايتف نيب نوعرقي و ءابخ ه
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 ةيحىلالىبحي نب دمحأ سابعلا يبأ ىلع ”ىرق لاق يرابنالا نبا ركب وأ وادا

 ْ عهسأ انأو لعرتفلا

 مراحلا تاذ هللا روتسو ىلب مبحأ نا نأ نوخاولا كاوخو

 عمسأانأو شفخالا ناملسنب ىلع نسحلا ىلأ ىلع رق ( ىلاقلا لاقو ) تايبالا
 نيسملا نب ىلع نب دمحم رفعج ينأ نع لحم يبأ نع ءاجام عيمج مج ارقادنا 5 3و

 صاوملم لحم وبأ ىندشنأ لاق ُ يأ نم هيب عم كلذ عع هنأ رفعح وبا أركذف

 دعس ىنب دحا

 بغمم ريغ ىلا اموب ةبغر نمو ىنغلا فرس نم هللاب ذئاع الا
 0 ةعاجو ' ةضخ اوي" ةروكس قالشن كاف مح يبأ نع دانتشألا اني تايدلا

 ةريمه نب رايسل ةعيبر
 ادلع كرر فلا كقيانت !نككول 2 ايت اما مأكل ىوه نشأت

 ”ىرقامف ىنربخأو ععسأ نأو هيلعةءارقانربخأ اضيأ كلذ يفلمعتسي 0 ةدصصقلا

 تكت حرش ىف ( ىسيمرقلا تيأر) انثدح كلذ ىف لمعتس دقو عمسأ انأو هيلع
 ذخأ مدقتم اذه يسيمرتلاو عمسأ انأو هيلع ىرق امف نالف انثدح لوقي ةساملا

 كلذو (ةزاجالا اهعبار) امهتقبطو ىركسعلا دمحأ ىبأو يفاريسلا ديعس يبأ نع
 ىلا نال اهزاوج خشتصلا (ىراينالا نإ |ناق) ةنودملاراعشالاو بتكلا ةياورناف
 01 كلذ لئوسإفو ا تبخلو كوامالا انكم سو هيلع هللا لص

 سس و هنع اهب نوربخي سانلا راص مث تايدلاو ةاكزلا ةفيحص كو هال

 1 الل موق بهذو اهزاوج ىلع لدف ةزاجالاو ةلوانملا قيرطب الا اذه

 نكن روج هناف 0 سبل اذهو كلذ دجوب اوفريخأ ل لوشي هل ل ةزئاج

 اذكو اذكب هباتك ىف نالفىنربخأ لوقي نأ ءايشأ هيف هلرك ذو اباتك ناسنا هيلا
 ريب ز لاق هيلامأ ىف ( بلعث لاقو ) ىهتتا انبه ءرملا كلذكف ابذك نوك الو
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 ركذف ةعازخ ىلا رواحب سادرم نب سابع وخأ سا دم نب ميره ناك لاق .
 ىلع هضعب وأ نتملا ميدقت ثيدحتلاو ةءارقلا فز وجيو ( عرف ) ارعشو ةصق
 نب ناهع لاق هيوطفن هللا دبع يلأ ىلع تأرق ( هيلامأ ىف ىلاقلا لاق ) دنسلا

 ربطت اذه يتدرج .هنيبكق نيلحا نم ةيطق خا رك نأ دم ىف: لاقق ىطاخلا
 رد لإ اخ نب يمس يع يناس راكد نا نع ىلا ْ

 ةليوط ةصق رك ذف ةعيبر ىلأ نب , رمع تيتأ لاق ىطاخلا مهاربا نب ا نامع

 مهلع برع راعش| مءارقأ  نوكصم اعدت ةعالا ناك قل 00 0

 باحصأ ناكل اق مكحلا دبع نبا نع ىدادغبلا ( بيطخلا جرخأ ) اهتياورو

 اهالا مرتع لفض ناكو ورسم نيشلا هلع نورتف يفاشلا نواب يق

 رفعج تعمس ( يجاسلا لاقو ) اهيناعمو اهي رغو اهبارعأب ليزه رعش نم تيب
 م ارق لآ يعمصالا نع ىنزاملا ناع ىنأ نع ثدحي ينزراولغا دم نب

 ىخأ نب انمحرلا دبع انثدح ( ايندلا فأأ ل نبا لاقو ) ةكم يفاشلا نع ىرغنشلا

 00 ليذه رعشت أرق نم ىلع ىمعا تلق لاق يعمصالا
 ء> لاق سر رجل لف دير دبا لترا

 0 1 رف داق كام ال لع دروأ !نب ةورع رعش يعمو ًاموي ةديبع
 1 نام ما ايدج( ( ىناقلا لاقو ) ريفقق ىلع هأر قيل ريقف رعش لمح غراف

 ىلصوملا دا دعصف رعشلا ؛يرقي عماجلا دجسملا ىف ىلصوملا لماك س لج لاق
 حاصو ةرانملا

 لماكا نع يول عرق دق لزانلا ةتيدجلا , معان

 ةياورلا دنع لوقيزو ( هريغ ةءارقب خيشلا ىلع عامسلا اهئلاث ) رخأ تايبأ يف
 هباتك ىف ىرابنالا نب ركب يأ ىلع تأرق ىلاقلا لاق عمسأ انأو نالف ىلع ىرق
 لاقو ًاتايبأ ركذف عمسأ انأو تيكسلا ا ىناعملا يف هيلع ىرقو

 ( لا رهزملا_ 0



 لسلسلا قيحرلاب قفصي ىدرب ١ مهبلعصيربلا درو نم نوقسي
 لالا داما نك نومك ١ تيالكاربتال ىح نوششت

 ىلع تأرق ( ىلالالاقو ) ةءاكب ماس ىبب كحاتماو عاقل كن لاك تابالا

 ةياثلاوةباطلا لاق ى 1 ا ل ا ناموا تسلا هادا رع

 ساورنيب م. 7 ةباثلاو هياد ماني ىذلا حطسلا ةناطلاف ةباالاو 0 0

 ءىشلا ىصقأ ةياغلاو هب لظتسف ابوث اهياع 0 "ةناردقا تح

 (ىلاقلا لاقو)ةمالعلا ةيآلاو فرفرتت ىأ كسأر ىلع ينن 0 ل
 ب ارعالا نبا نعىحي نري فمحأ سانفلا د مآ ان انثدخلاقدهازلا رمع ا

 لا بارشلا فكر عو ةزتعا ئأكرس ضرملا يف لع لاقي لاق

 نع ىثايرلاو متاح ىبأ ىلع تأرق لاق ديرد نب ركب ىبأ ىلع تأرق ( ىلاقلا
 سوق نم زجار لاق ديز ىنأ

 نك اركلااغط :نيكطخ انك... "كحاشلامالغل. هدم برش

 بك انا ةفرشم توتسا تح 2 بناج لك شاقتا اهرادأ
 ةفص ىفىب ارعالا نبا نع سايعلا ىبأ نع رمعينأ ىلع تأرقو ( لاق ) ير ىنعي

 اهنيكس اهموطرخ ىف بكر ٠ اهنينط مئاذ ةاغسلا لثم . ضوعبلا
 بأ نع ةياورلا يب < فذي-هيلامأ ىف ( قلاقلا#تنأر') انربخأ: كلذ ىو

 ناولس نب ىلع نسحلا يبأ نع رك ذيو ءالما هنع ذخأ هنأل انثدح ديرد

 0 هأرق امف انربخأ ةراتو هيلع ءالما هعمس امف ىلع ىلمأ ةرات شفخالا

 هكقن ؛ ( ىسمرتلا "لاق ) انثدح هيف لفعتسي دقو عمسأ انأو هيلع "ىرق

 َ تأرق لاق هيلع ةءارق ت تارغلا نيدمحأ نب سابعلا نب قمع ساشا ىلا اننج

 ىديزلا دام غن يسوم دعع رجأ وأ ل نه نب ساملا باطلعا ىنأ

 رصيقالا نب قازرلا دبع نب دمحنب رمعانأنأ ةمئيخىب نب ادمحأ ركب وأ انربخأ



 نخل دله دا هسهزف شل عل يل
 مودالجلاو ويضاف هللا لمعت ننال نع
 هوغو لق ا وميسا» 2 ضو نارا ةرتطسلا

 هوخارهذلا كبحاص .2.نعتينغتساام تنأ
 هوف كحم ةعاس هيلا تجتحا اذاف

 ركل قف حت ا انهأ

 هووذ سائلا فف ورعملا عطصي امنا

 هلا دبع وبأ اندح ( ىلاقلا لاق ) اتجوحصو .سهسو دج رششلا فل
 انثدح لاق ىبحب نب دمحأ انثدح لاق هيوطفنب فورعملا ىدزالا دم نب ميهاربا ظ

 ينفي وهونيبشخالاب ادبعم تعم تلاق همأن ع ةمقم نبا نع بيبش نب هللا دبع ظ

 امزنف مهلا> اودرب نأ . الا توملاو ةايللا نيب سيل

 ا ةلا لرجل كلف ىرن لع "شيرت ضال
 امتأو ةروص مويلا نسحأ  ًاصخشسانلا نمهقوف ىرن له

 اغ مهلا تم دولا .ىلذبت ملناوريخي شعالينتانا 0
 ( ىلاقلا لاق ) نالف ىلع تأرق ةياورلا دنع لوقيو ( خيشلا يلع ةءارقلا اهيناث )
 قحسا نب دامس ىنثدح لاق زالا ىبأ نب دمحم ركب يبأ ىلع تأرق هيلامأ ىف :

 نيأ ًارفس دارأو ةفلع نب ليقعل ليق لاق ىبأ ىنثدح لاق ىلصوملا مهاربا نباآ]
 ىرعلاو عوملا نيظفاملا مبعم فلخا لاق كلهأ نم فاخن نم ىلع كتريغ

 نب دم ركب ىبأ ىلع تأرق ( لاقو ) نحربي الف نب.سعأو نحرمي الف نوعيحأ
 لجرنعيوزحلا نسحلا نب دمحم اددح لاق ىزينوشلا انثدح لاق ىهزالا ىبا

 هيا دحوم ةهانلا ىلا تبا وب ناضي اج لاق. هم تس راش
 هلوق دشنأف هدنع نم ثم

 لضنلا . كلا ةيرام نب ,| ربق مهيأ ربق لوخ ةمع دالقأ



 لا هر و 7 هرم نام كلا قالو

 ىليسر ىلع تنج م اقبس مهمقتف ىوهلاة لح ىف قاشعلا عمتيرج
 ٍْ 0 0 ىتدشنأو ( ىلاقلا لاقو )

 « 2 عيجم ءامسلا ءاماكميجب اهئيدح نأ ءارمم تماع دقت
 عيدص نراقب امع دكك تبأ اهمرصب تالذاعلا ىنتيمأ اذا

 عوجه تالذاعلاو ىنقرئوي اهبحو تالذاعلا ميطأ فيكو

 ىذلا دانسالاب ركب وبأ دشنأو نيلوالا نيتيبلا ىنارعالا نبا دشنأ ( ىلاقلا لق
 ( هيلامأ ىف بلعث لاقو ) ثلاثاو يناثلا تييلا ةمرشع نع مالا نع مدقت

 ىنراحلادابز نب هللاديبع 1 الل ةشئاع نب ىتدشنأ لاق هس هللا دعاندشنأ

 ماوقال اولزع ناو اولذي يتح اومرك ناو ماوقأ دجملا غلبيال

 مالححا وفع نكلو لذ وفعال ةرفسم ناولالا ىرتف اومتشيو
 اندشنأ لاقد هارد نب ركييوأ اندقنأ تكلا بدأ حرش ىف ( يجاجزلا لاقو )

 مث مهن ينب نم يبارعا يندشنأ لاق همع ن ء يعمصالا يخأ نبا نمحرلا دبع

 تسرع
 هوخأ وهف ينغلا هيخاال "قلصت نم 1

 ديو يلام ىأر هناا رن نا وهف

 هوب هأصق قلما اور هما 9

 هيشلدو اك الام داو سلا قار

 هول اا كيلك < داز :٠ ف داويمط و 5

 ردا للكس ردت ردع 2 اي

 ومرات ةراكف نتم-رلا ىوسلاسي نَمْنا

 واس .ارط ىرولا قاز راب ماق ىذلاو



 الئاخلا حقن ماع لكو الزالزلاورهدلا وكشأ كيلا ٠

 (لاقو) مهنامز ةدشل اهوعايف فويسلا لئامح اورثق لاق رثقلا حيقتتلا ىلاقلا ل

 ةدسيبع ىلأ نع ”ىزوتلا نغ مهدشنأ نامع ابأ نا يرابنالا نب ركب وبأ انث
 لاقف مدن مث هتأ عا قلط يبارعال

 عوجر نهمللام ثالث نجرخ امدعب ةمادنلا ىنغت امو تمدن

 عيمجوهو رادلا لمت نعدصيو يىتفلا ىلع لالحلا نه رح شنالا

 نع هقحأ ىذلا لاق هيلامأ ىف بلمث سايغلا وبأ هك ذام (ةياورلا بيرغ نمو |
 دمج نب بوعي نع راكب نب ريب 0000 | هو ركل كنج ئ هنا رع ظ

 ةاضح تءاج ذا راسجلا ىصح ىبرت ةأرما اهني لاق هللا دنع نب قاحسا نك ظ

 ةرغاص نيدوعت ةعيب ر يأ نب رع اه لاقف ىصحلا تق ةاأو تلولوف اهدي تكصف

 رمعاب هللاو انا تلاقق ىصحلا نيذخأف ||
 الفنملا «ىربلا نلتتي) نكلو ةبسح نيغينججحيملءاللا نم 11

 مدقتام ىلع يندشنأو انك [تععلاى َقاَماورالا-ا نع هجولا اذه ّلاناك لك

 نب سايعلا وبأ اندشنأ لاق ىراننالا نب ركب وبأ اندشنأ ( هيلامأ ىف ىلاقلا لاق)

 دلاخ نب دلاخ رعش تعم لاقو بتاكلا دلال بيطخللا ناوىه

 همد اهلا عومد دع لو هملكت تداكد قف موجنلا ا

 هقنرب ناك 32 هفعتسأ ناكذ بيقرلا نشب. مقس ىلع يشأ

 همتكي ناكرسب حابو 1 هل ل : امض

 همهون الا همسج ' _ةارم -- هب كارحال ا كليلخ اذه

 همع نع نما 4 ايد لاق ذيرد نب ركب وبأ اندشنأ ( ىلاقلا لاقو)

 ةلوز نوب زيج زوجع يو ةيب راحلا ةمرشع ئنادشنأ لاق ىمصالا

 ىلبأ ىلا ثنايثالا.. اويل الو, .* رشا اراغ ني فاشل نب



 كايا اا ا ااثكة10101 اا ااا ا ا ا تا اتا تا ااا ا ااا اا اال يد يي

 00 دك هتهافس نموت و اطال هلع رجل يعسأ نم لابام

 لاق سم ةبش نب رمع انثدح ( هيلامأ ىف بلع لاقو ) تايبالا
 ظ 00000 ا معز
 0 يلح لعل لاق كالابلال لك نأ ىف لاقياهرمشز الو ليمرشت الو
 ٍ 0 اذه ريغ قو بلعت لاقارلفسأ نم لك اي اهرعقتو اهقرخياهمرشتو اهالعأ

 ١ نسحلا ىلأ نع ىلاغلا انربخأ ( ىلاقلا لاقو )اهبناوج نم لكل اق لك 1 نبأ نف
 | لو ةئاورتلا نأ .نيمصالا ع لاق يبحب نيدمأ سابعلا ىلأ نع ناسيك ن ب
 بلغت لاق نالف نع لوقي نا ( كلذ ليو )ب ايلعلا ةغللا جتفلاب زرغلا نأونب رحبلا

 ا نالف ىنب ةمأ هللا لتاق لاق ءالعلا نب ةرغفأ نع وصال لاقديلامأ ىف

 | ان دج دب ردي كي وبأ انتدح (.هلامأى ىلاقلا لاقو) ائءام انتَغ تلاقق رطملا نع

 . نمم تلقف ةكعاببارعأ تيقل لاق ءالعلا نب ورمع نأ نع ىعمصالا نع متاحوبأ
 ' نامع نم لاق دالبلا ىأ نم تلق ىزمن لاق مهبأ نمو تلق ىدسأ لاق تنأ
 تاقرايتلا ةخجان اهبف عمسنال ًاضرأ انكس انا لاق .ةحلبصفلا: هذه كلل قأق تلق
 حبصأ لمرو حدرص لبجو حضحض ءاضفو حيفأ فيس لاق كضرأ ىلفص

 ءاذغ الح نخنلا نا لاق لبالا نع تنأ نيأف تلق لخنلا لاق كلام اف تاق

 لاق ءانا اهورقو ءاعو اهصوخو ءاشر اهغيلو ءالص اهب ركو ءانب اهعذجو ءايض اهفعسو
 ءاضفلاو عساو حيفأو رحبلا "طاش فيسلاو جوملا رايتلاو توصلا ةخجانلا ىلاقلا

 واءي ىذلا حبصالاو باصلا حدرصلاو ءارحصلا جضحضلاو ضرالا لم عساولا

 نا نع لثمو ) هيف ذِنِي لخنلا عذج ن ٠ ءاعو مرقلاو لبخلا ءاشراو ةرمح هضاين

 ا ب :نيابلا ىأ نع دهازلا رمعوبأ ىنثدح هياامأ ىف ىلاقلا لاق (لاق انالف

 دشن ازهبم لف ,نم ابلغنا ىنارعالا نبا نع

 هازل كاد لرذأ الزاي < د ةكئانو مح ماركلا نبي
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 خلا دشنأو جياذلا وهف 2-2

 رجفلاب ج جياد الراى وكت اراب ناك ام ريلطلا ير اكن

 يو ىراوجلا هذه رداصم ىفلاقو نآكغلا نار ودل + جحاوشلا اهرشو ديرب

 حنس هريغ وأ ان اك ناو رولا ضرورات هع هك اعرج نواب

 رثاطلا دعقو ًاحطن حطني حطن و ًاحربوأ ًاحورب ع او ًاحونس حنسي

 ىلع ًاحيرب اا اماو ديز وبألاق اذ حدي حيذو ًادعق دعقي نيعلا ةرودكم

 هيلامأ ىف بلعتلاق نالف ىللاقلوقي نأ ( كلذ ىليو ) ديعقو جيب ذو حينس ظل
 رعش نم ةلظمو مدأ نم ةبق ةتس برعلا توبب ىبلكلا نبا ىللاقبوقعي لاق

 ( كلذ ىليو ) رجح نم ةنقأو رحش نم ةميخو رب و نم دايو فوصنم هابخوا
 لوقأ تسل ديز وبألاقلاهنملا وبأ لاق هيلامأ ىفب لع لاق ىل نودب نالفلاق لوقي نأ
 لاله ينب و بالك ينب و نزاوه نب كب ءالءرعأ نم هتنمس اذاالا ترالآ

 ٌتضرعو (لاق) برعلا تلاق لقأ ملالاو ةيلاعلا ةلفاس وأ ةلفاسلا هيلاع نم وأ

 ينثدح سنو.لاق لوقي لعجل وحنلا ىف هيوبيسو ليلخلا بحاص شفخالا ىلع هلوق
 يحوهلاق هيمسنأل كلاف هل تلقف ديز وبألاق ةقثلا نم هل تلق برعلا نع ةقثلا
 فعالا سانلا دشأ عمصأألا لاق رصن وبأ لاق ( لعن لاقو ) هيمسأالاناف دعب

 ءطاوملادشأو ثمرلاتايح تايحلا ثبخأو بدجلا يعافأ يعافالا ثبخأو مخضل

 دمع وبأ انثدح ( ىلاقلا لاقو. ) ىضغلا بائثذ بائذلا ثبخأو افصلا لع ىصخلا
 سوسعجلا ليلخا لاق لاق ل جاجزلا نع ىدبملا نب يلع ىلع تأرقلاق

 ( ىلاقلا لاق ) نالف عز لوقين أ ( هلثموأ كلذ وحبو ) قاخلاو قلخلا ملا حيبللا ظ
 لاق يبارعالا نبا نع ىبحي نب دمحأ انثدح زرطملا رمع ىنأ ىلع تأرق هيلامأ ىف 1

 ةصفح يأ نب ناورم نع هربخأ رمحالا امل نا صفح نب نامنع ينقثلا معز
 . ٠ ىنقثلا ةنيمدلا نبال رعشلا اذه ن



 ل

 تفيضت لاق كاذ امولاق موزخم ونب ماربأ ء نينمئملاريمأأب هنع يلدا

 لاق كلوأ ىل تلق ةعبشل كلذىف نالاق بمكو رونو سوقب ىنأف ديلولا نب

 اظعديقتنا لبالا نم عزجلا لك ال ىناولوقت اف نينموملا ريمأأي الحلاق 0
 ققبت رغلا نم ةيقبلا سوقلا ىلاقلالاق امي رصو ةثيثر نبللا نم نبتلا برشاو اظع
 00 112 هلرعلاو مسلا نع ةحطقلا قدكتلاو قالا نم ةقطقلاووتلاو ةلظ ا نق
 ١ ركبوأ انثدح ( ىلاقلالاقو ) حادقالا مظعأ نبتلاو الك ىنممب هعركت ىعالا ىف
 سماالا نع ءرملا مجح لاق هنا ديبع نب دمأ نع أ ىتدح لاق وان الا قي

 0 دهازلا رمع وبأ ينثدح ( ىلاقلالاقو ) مدقأ اذا مححأو مكاذا

 قب وسوهعم مداال رافق زبخو حارق ءاملوقت برعلالاق 000 نع فلعل

 هدحو لك دب نأ وهو لسبم لظنحو تيزز الو نمسب تلي مل ىذلا وهو فاح

 ”ىش لكلاق هنأ هنع باعث سابعلا يب باحصأ نم دحاو ريغ يثدح (لاقو)
 دي رد نب ركب وبأ انثدح ( ىلاقلالاقو ) رزغي نيح زعيهناف علا الا رزنبإ نيح رعي

 لاق ريثك ةيوار نع ءالعلا نب ورمع ىنأ نع ىعمصالا نع متاح وبأ انئدحلاق

 هتدقنأف ًاريثك قم حبلم أل ىندشن أل اقف ا

 هلوق ىلا تيهنا قج

 حطابالا لهس مصعلا لحي لوقب ىنتيتتساام اذا قت ينحاو

 متاوجلا تب تزن افاغ تودع ب|هذم ىلال نيح ينع تيلوت

 هريرس ىلع ماشه عمسي ىتح ترخنل ريخنلا ىلثم خيشل نسحيال هنأ الوالاقف

 0 ودا ةلاح دارف لا نسحتسيو نياق راح ان نذان هورس ( كلذليو)

 ديزوبأ انربخألاةلاهملا وبأ انربخأ (هيلامأ ىف بلعثلاق ) مدقت اك عمجلا ةلاح

 كيلي ىذلا حرابلاو هريغ وأ يبظ وأ ريطنم ىم اذا هنمايم كيلي ىذلا ماسلا لاق

 ديعق وهف ًارابدتسا كريدتسا ناو مطان وهف كلبقتسا. ناو. كلب سمن اذا ةرسانم



 ايان ع هيماسلا ك1 ا ةوويبك اي دجلاو لاخلا 11
 هءام قاره يذلا باحسلا ماهجلا هنم ا ام ماكرلا تبهذا تردط ماك

 نال انثدحو نالف ىنثدح ( لوقي نأ كلذ 1 ) لقي رزني ىصحن تك
 لاق )هريغ عم وهو ثدح اذا انةدحو هدحو وهو ثدح اذا ىنندح نسحتسو

 ىومالاديهس نب دمم نعخيش ىنثدح لاق ىنارعالان ا انثدح ( هيلامأ ىف بلعت

 لهأ نم لجرل لاف فسو نب جاجحلا دنغ تنك لاق ريمع نب كلملا دبع نع
 عالسلا ضحدأو ماكألا لاسأ رطم ىنباصأ ممن لق رطم كباصأ له مأشلا
 له زاححلا لهأ نم الجر لأس مث عبضلا جم 0 عجرلا قرخو

 ءايسنلا تكشتو رانلا تئفظأو راغشلا تديغف. ةنعسالا ىنتقس رعت لاق رطم كباصأ

 معن لاقق سراف لهأ نم الجر لآسس مث ةرجلاب ةردلا ت 546 ىدعملا تملاظتو

 (لاقو )كيلا تلصو ىتح نيطو ءام ىف لزأ ْ ىنأ الا ءالوه لاق 5 نسحأ الو ظ

 نحل لاقي لاق ىنارعالا نبا نع سابغلا ىنأ نع ىرابنالا نب ركب وبأ ىنثدج
 نظفو باصأ اذا نكووف ان نحلي نحلو أطخأ اذا نحال وهف انللن حاب لجرلا ١

 ةيلاعلا وبأ انثدح بيبش نب هللا دبع ديعس وبأ انثدح هيلامأ ىف ( بلعت لاقو)
 ضكنت سمةعساو زهازه نبعو حيف تاحاس لاق دحنب كل ناك ام ئونغال تلق لاق

 نودي ريمهنيعأ ةربدنح لع ىنولءج صاع ىب ١ نالاق اهنع كجرتبأ اه تلق ربما

 ةمعاربأا انثدح ةبيش نب رع انثدح (لاقو) 1 ىولتد ىأ هيمد اوظفح نأ

 ةماسىلأ نع هيأ نع زيزعلا دبع نب دم اندح تبا ىبأ نب زيزعلا دبع انثدح
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 موي حس نملوأ وهو دول نب بك دعب امألاق نملوأ لاق نحرلا دبع نبأ

 نب ركسب وبأ انثدح ( هيلامأ ىفىلاقلالاقو ) ةب ورعلا هللاقي ناكو ةعما ةعبجلا
 نلعو نع رشي نب دوعسم ىتئثدخلاق يزنملاليلع نب نسما انثدحلاق ىرانالا
 نب رمعل بك ىدعم .نب وربع لاق لاق ىعازجلا راسي نب اديلولا نع ربزج نبا



 لاق ةماسم انثدح هيلامأ ىف بلعت لاق ( تعمس كلذ ليو ) ةرارثادشأ يأ
 ةب رش ديرب اذهاي ام ةب رش ينقسأ عمس هنأ ىئاسكلا نع يحي ءارثاا تعمم

 لق فقو اذاف ىضم اذا اذهو ماهغتسالل ىتلا نم ظفل ىلع هجرخأو رصقف ءام

 ورا صصيلوقي رثك أوأ ةرم ةثام دنز ابأ تعمس( متاحوبأ لاقو ) ءام ةبرش
 ركب وبأ ىتدح ( ىلاقلا لاق ) ديز ىبأ رداون ىف اذك هينيع حتف اذا ءايلإب

 تال لوقت منيل مأ تعمس لاق متاح وبأ انثدح لاق ديرد نبا

 ("7 تاريش نم هللا نكدعبأف ينج الو لظنكيق نكي ل اذا
 دس كيو ايدج ( ( ىلاقنا لاقو ) ةرييش اقف اهيرفص ميلا م ا

 _ لجعل ابا نعا تعمس لاق يعمصالا هءء نع نمحرلا دبع انثدح

 ”رمالا ىلاقلا لاق نيدربلاكقاذأو نيفوحالا رش كافكو نبرمالاهّللا كبنج

 5 ةيفاعلا درب و ىنغلا درب نادربلاو جرقلاو نطبلا نافوجالاو ىرعلاو رقلا
 نم ًايبارعا تعمس لاق ىعمصالا نع متاح وبأ انثدح لاق ركب وبأ انثدح ( ىلا
 لاقف بدج بغ ىف مهدالب باضأ ارظم ؟ د 03

 كسلا ننكعو نع الام اقر لاحمالا تنك دقو هقتلخ كبر كرادت

 تنهنماو لئالخلا: تيفجو ًامدعم برتملاو ًامرصم ىثاملا حصأو سافنألا
 حسف ةعقمةتم هدوعرو ةقلأتم هقورب ًاماجس ًاروهنك ًاماكو اباحس أشناذ لزب

 تقرفو هماكر ترحاتف لامشلا كبر ىمأ مث قاوف ىذ ريغ الغ دك ارا

 تكتال ىذلا هلل د_جلاف ور هاج تتو 2 أ دقو دوم عشقتناف ل

 ميلا تيك عادي اباه هلئان نر الو وياتاس تحي الو وننات دقت هل يح

 ند 1 اهنا ةغامبا ]نعاس ننال تاوجالا|وملا تدر كانك
 مطقلا روهكلا مئاركلا لئاقعلا تمدختسا تنهّما بارتلا لثم لام هل ىذلا

 رن هلاق +17 ةحفص ىف نيعبرالا عونلا ىف هب حرص م نيشلا رسكب )١(
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 انمسصالني



 نضاتضتلا نع ةمزا اذ كلَأح قاقرخ | طع نع سلا 6 1
 هناسل :ةيحلا ضنضن لاقي ديبرد نبالاق ىهتا هيف ىف هناسإ كه نأ ىلع ىندزب

 بتاكلابدأح رشف ( جاجزلا لاقو ) ًاضانضن ةيللا ىمس هب و هكرح اذا هيف ىف
 ىعمصالا لثس ( هيلاما ىف ىلاقلالاقو ) نامر ةبح مهاراف بنشلا نع ةب ور لئس

 نانسالا نم ضراوعلا قوفام ىلع هدب عضوف ةيحللا نم نيضراعلا نع

 4[ لمحتلاو ذخالا قرط ةفرعم عباسلا عونلا

 ةغللا ذخ وت سراف نبالاق ىب رعلا وا خيشلا ظنل نم عامسلا ( اهدحا ) ةتس ىه

 رمث ىلع منع ةغللا ذخأي وهف امهريغو هيوبا عمسب ىب رعلا يبصلاك ًادايتعا
 هذه, لمحتمللو تاقثلا ةاورلا نم اع نفت ونام نت لت

 ىلع 11 فالف “ع لمأ لوقي نأ اهالعأ غيص ةباورلاو ءادالا دنع قرطلا

 وبا اندشنأ لاق ديرد نب ركب وأ انيلع ىلمأ هيلامأ ىف ىلاقلا ىلع وبأ لاق نالف

 ةمقلع اهنباو دع نب ورمع اه قر نافه تنب قنرخت ةديبع ىبا نع متاح

 ليبحرشو ًالاسح هيوخاو ورمع نبا
 رزجلا ةفاو ةادعلا مس + مم نيذلا ىدوق ندعي ال

 رزالا دقاعم نوبيطلاو 2ٌكرنعم لكب نوازانلا

 بابخلا نب لضفلا ةفياخ وبا اندشنا لاق جاجزلا بحاص دبفلا وبا انيلع ىلهاولاق

 قدزرفلل ىنزاملا ناهعونا اندشنا لاق جلا

 عدخنم لك شيرق نم اورطمتساف ٠ هلفاون يجرت نم بح ىف ريخال
 دزولاو لتفلا فاو وعود هلق ف 1 هيض مما عي
 سانلا ىلع ىلي وهو هيلع تلخد دب رد نب ركب ىبا نم اهتعمس ةلكلوا ىلاقلا لاق
 اندشناو هنم نعا.ىاااذهت نم قلعا اذهلوقت برعلا

 قلعأو رمأ ىليل ىبأ ليلو ينديري درط نب ليجارش رام



 تدعم دعم دلل مل سهله هم ل كحل موال م من ا ل ل مام م م ع من سس هن ل ا ل م هام م هس م ع علل ملل ممل هع هعمل

 يكح لاق هنأ ىبحي نب دمحأ ن نع انباحصأ ضعب انربخأ هيلا أ ىف الاقلا لع أ

 رس قانوز يدر قوق يع ةديعاأ نا لبق هنأ ي 00 نعانل

 ا را ما ا 0”

 ا هب وسسلاق اهلكلاق كك ىلأ نع يناب زرملارك ذو هريغو ليلخلا 4 ىزعل هناك

 ناره بانك ىف ىؤغالا كيلفلا نأ زك ذو هتنريخأ اناه-ةقثلا, ريحا هاكات

 اذاف ناتباوذ هلو ىسلحم ىنأي هيوبيس ناكديز ىنأ نع متا وبألاق نييوحنلا
 ناك هيلامأ ىف ( باعث لاقو ) يتديرب امناف هتيب رعب قثأ نم ىنثدحو لوقي هتععس

 رف هل لبق ديز وبألاق ةقثلا نم هل ليقف برعلا نع ةقثلا ىنثدح لوي سنو
 امهونالفو نالف ندريخلا أو اذا ( ةعباسلا) هسأال أنا دعب يس وهلاق ةمتعلاال

 لاثم ) جنح : ةريغ وأ ناللفلاق وأ اهدحأ ةلادع لهج ناف هب 0 نالدع

 لاق سنوي -- ورب ةقحلا ديرد نبالاق ىعمصالا لاق ةرهجلا فل ا

 ىتلالاتف مهفأ أ ل ينا'نظ مث ىل اهفصوق ةشاشنلا ةخبسلا نع برعلا ضع

 نعوأ ة ةيدهم بأ فسم عل 2 ىلاقو اهاعرم تش الواهارت فج ال

 سنو قعوأو رمع 3 نع ىمصالا دشن |لاقو سو

 000 داق دشن يولي كي مأ كروزأ نأ ينادع
 ًاجابيدةغللا هذه ىلع اوعمجو ةغل ىف ناويد ممج نيوايدلاو مالكلا قيقشت ديرب

 اندشن لاق دي رد نب ركب وبأ اندشنأ ( هيلامأ ىف ىلاقلا ىعوبألاقو ) جيبايد ىلع

 ىلع ىبأ نم كشلا نتصأالا نع نمحرا دبع وأ ماح وأ
 مهذ ترجه ذم براشملا لك هل لقو مالسلا لشولا ىلع أرقا

 هايملاو كئام دربلو ىجضلابو يشعلاب كلظل ايس

 يفلاقيفكي لوقلاب الل علابباجاف ظنل ىنعم نعخيشلا وأ ىب رعلا لئس اذا ( عرف )
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 قا دكلا نر 0 اللا اهريغو ةنللا ىف 0 ءاوحالا

 رهاظلاف بذكلا ىلع هل ةلماح هتعدب نكت مل اذاعدتبملا نال كلذو ةضفارلا نم

 وحن هلقان فرعي ل يذلا لوهجملا يراننالا نبا لاكلا لاق ( ةسماخا ) هقذص

 نال لوبقم ريغ ىنارعالا نبا نع لجر ىنثدح يرابنالا نب ركب وبأ لوقي نأ
 لوبقب لئاقلا وهو هلوبق ىلا. مهضم» بهذو ةلادعلاب لهجلا بجوب لقانلاب لهجلا
 هلت ىلا شقوانت ول ةمهلا نال هلت ىف خيال نم ردع لق _هنالرلاق لعملا
 نع لقنلا نال حيحصب سل اذهو فورعملا نع هلقت ىلا تقرطتل لوبجملا نع
 اداامفالخي هلاح ةقيقح ىلع فوفولا نكي ملف ل اقانلا مي هيف حرصي ل لوبحملا

 لورحملا لوبق فورعملا لوبق م 0 لن اذهب نابف قتلا حرص

 000 جتحيال هنأ فاصنالا ىف ركذو عمللا يف ىرابنالا نبا م الك

 كلذ ىلع نييفوكحلا جاجت>ا دروأ هناف دلومل نوكي نأ نم افوخ ينعي هلئاق

 لدتسا ىذلا رعشلا دروأ هناف هلثم ةيفلالا ىلع هقيلعت يف .( ماشه نبا رك ذو)

 هلوق وهو ةرورضلل روصقملا دم زاوج ىلع نويفوكلا هب

 ءازجلا عم كاذ تملعو . ءالعسلاىنب تخأ تماع ذق

 ءاشيش نمو رع نم كلاب يللا لل ام معن نا

 بكار ربخا قيس يا
 دهاوشلا حرش يف ركذ نكل هيف ةجح الف هلئاق ملميال هنأندنع باوجلا لاقو
 داهشتسالا ىفلمالا ةيغب باتك بحاصحارطلا دحاولا دبع نعط لاق هناف هقلاخيام

 ائاص تيسع ىنا نرثكت ال 1

 نبا لاق هب جاجتحالا طقسف دخأ ىلا حارشلا هبسني مل لوبي تيب وه لاقو
 فاأهيف ناف هب وبيسباتك نم اني نيسمخجاجتحالا طق هلاقامحصولو ماشه

 لاق ( هلقان لوبجملا ةلثمأ نمو ) نيلئاقلا ةلوبحم نيسمخو اهولئاق فرع دق تبي, ٠
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 حصفأ تأر ام ةءرلا وذ ىل لاق لاق ءالعلا نب ورمع وبأ ينربخأ ئكصالا لاق

 لاق ( ةشاثلا ) انئشام انثغ تلاقف مكرطم ناكف يك اطل تلق نالف ىنب ةمأ نم
 برعلا راعشأ ىلع ةيب رعاا ىف دمتعا هيوانف ىف مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا
 مرد درعا لكلا ف وهو كطلا ىاديبلا 0 يا د رافك مهو

 طرتشيال هلوقب جتحي ىذلا 0 ىلا نأ اذه نم ذخؤبو يمنا كلذار انك موق

 ليلا لب ركل قاوطرتش مكنذكو كل ,كافاللو ةاكتاالا (ىواز فذلك 3 هنف

 نع نمحرلا دبعانربخأ هيلامآ ىفدي رد نب !لاقونايبصلا نعاوذخأف عولبلا هلوقب جنح

 نع ينودصو تقوف نو زجارتي هل رم ىمح ةيبص تعمس لاق ىلا 1

 مازقالا ءالئوه مالك بتكتأ لاقف خيشلبقأ ذا ممسأامبتك أ تابقأوىتحاح

 اب اوحتحاو اهوور لب برعلا نم نيناجملا راعشأ اوقوت مهرأ ١ كلذكو عاندالا
 ىليل نونحم حرذ نب سبق راعشاب دابشتسالاب ةنوحشم وحنلاو ةغللا ةئأ بتكو

 ل" ضخ وأ نرخ ”نضيقرتلا تاتك ىف ئدزالا لمملا ندم ألق
 ل ينراملا يناهلا ءالعلا وبأ لاق لاق متاح يبأ نع يباعتلا ركب وبأ انربخأ

 هتلبا صقرب
 املا 016 هيه ترق علك ان اقنلإ ةطسا نينفلا اةككح
 اللمع هله“ رشا امع اك اهحيعأ كلا رك كم لع تع

 ةيب رعلاب ءاماع انل ناتلق ىردأال لاق لجرلا اذه لوق ىنعما» ءالعلا يبال تلقف

 فاطم لاقف كلذ نع هتلاسف ةديبع ابأ تيتأف مهنأف لاق كلذ مهبلع ينخيال
 اهرعاش نأ سحأ انأ لاقق كلذ نع هتأف 0 بيغلا مع ىلع هلا

 همسأ صقرملا اذه لاقف هنع ةتأسف ديز ابأ تيقلف وهام ردن م تع ولاه ول

 تلأسأن و:ع الا نيناحملا مالك فرعي الو ًانونحم ناكو بدنج نب نونج ا
 لهأ لقن يرابنالا نبا لاق ( ةعبارلا ) مهنم دحأ هفرعي مف معن تاق ادحأ هنع



 هي ا وللا هك ياخ وول
 00 ا

 هان ماسسس تماس ممم م م د هه هه م هم همم همم سد ممله مس ع م هعمل همم ها م

 طرتشي وحنلا لوصأىف ةلدالا عمل ف ىرابنالا نب لاكلا ( لاقو ) انغلبام دادغب
 1 أ 0 ةأرما ىأ.ناك الجر اللدع ةغللا" لقا نك نإ

 ىف طرتشا ام اهلقت ىف طرتشاف هليوأتو هريست ةفرعم اهي نال ثددحلا لقت يف

 هلقت لبقي مل ًاتساف ةفللا لقان ناك ناف هلكسش نم ةليضفلا ىف نكتمل ناو هلق
 هريغ هقفاوب نأ طرتشيالو دحاولا لدعلا لقن لبقي ىرابنالا نبا لاق ( ةيناثلا )

 نأ لطب نظلا ةيلغل وأ للعلا لوصخل طرتشت نأ اما ولخيال ةقفاومل نال لقنلا ىف

 نظلا ةبلغل نوكي نأ بجوف نينا لقنب ملعلا لصحبال هنال علا لوصحل لاقي
 عزو ةقفاوم ريغ نم دحاولا ربخب نظلاة باغ لصح دقق نظلا ةبلغل ناك اذاو ١

 هانبم لقنلا نأل حيحصب سيل اذهو ةداهشلاك نينثا لقن نم دبال هنأ مهضمب ٠
 نمو ًاقلطم دارفنالا ىلع ءاسنلا نم عمسي اذهلو ةدابشلا فالحب ةلهاسملا ىلع ٠

 ةدابشلا ىف مودعم كلذ لكو ىوعدلا هيف طرتشي الو ةنعنعلا هيف لبقيو ديبعلا

 نع نفلا اذه ىف ىورام ةلثمأ نمو ( تلق) ىهنا رعكالاب اهدحأ ساقي الف

 كلان ةيكي هلام ةنبا نويعلاب ةيارعال تلق هزداوت ف ديو في1 لاق دل
 ( لاقو ). ىحتسأ ىأ قاقزلا يف ئشمأ نأ ىرخأ ىنا هتلاقف ةققزلا لهأ نيتأتال '

 نيفرعتال ىأ نب رشنتال نمت كتيب ىظفحا هبال تااق ةأرما نأ اومعزديز وبأ
 يممه اهمبال لوقت ةيبارعأ تعمس لات همع نع نمحرلا دبع لاق ( ةرهمجلا يفو )

 غيدي غابدلا ةئينملا ( ةرهمجلا ىقو ) هيف كعباصأ يكرح ىأ ىسأر ىف كعباصأ '
 ىلإ برعلا نم ةيراج تءاج ىعمصالا لاق غابدلا نم تك سفنلاو ميدالا هب

 ينافتتينم هب سعمأ نين وأ ًاسنن ينوطعا يتالوم كل لوقت تلاقق مهنم موق
 فصلا تلاقف دغولاام منيا مال تلق متاحوبأ لاق (اهيفو ) ةلخعتسم ئأ ةدفأ

 (فنصملا بيرغلا ىفو ) هنم دغوأ نموتلاقف دبعلا دغولا ةره تلق كنا تلف



 دعم ةممدب هدم عمم دعم عمم هممم همم م همم همم م هم ممم م مم همم مس همس همم مع هماع م همم همم همس هم همم هم م م م مم مس 2 م م ممم هم هم هه م م عع م هم ممم همم هم همس م هةموو

 سترضم لوق ىرهوملا لوق ةحص ىلع لدي, يرب نبا لاقو
 رداع ساتلا رئاس نمادلا سلول ل ةيمقت ءرملا ندعي انآ نسج اك

 لهو |ذك ماع كلذ ناك لوقت ًاضيأ ىرهوملا لاق ( ةدئافب ) رخأ دهاوش ىف

 ىف ارج مله ىرابنالا نبارك ذو هبابع ىف ىناغصلا هلشم ركذو مويلا ىلا رج
 هلفيلأت ىف ماشه نب نيدلا لامج خبشلا لاق هيف لوقلا طسب و رهازلا باتك

 مل مههلع دمتعملا ةغللا ع نال ًافح اررع نيكرتلا اذه نيك ف كما
 هد 1 دعو ةكقتو هباعيتسا ةرثك عم كحا بحاض ينجح هاد

 هنا طيسولا تالكشم حرش ىف حالصلا نب نيدلا قت خيشلا لاقو حاحصلا

 برعلا نع لقنب هنأ نم ةياتك لوأىف و وام كلذ ةلع ناكو هب درغتام لقال

 ان باعلا تحباص اهو _تينيف: دقاق ةعللا ا! تناك هنامز نآف مهنم عمس نيذلا

 ريسفتلاءوضوم هباتك سيلف ىرابنالا نبا امأو همالك خسنف حاحصلا بحاصدلق
 سانلا تارواحم ىف ىرجام ىلع ملكتي نأهعضو لب برعلا نم ةعومسملا ظافلالا

 فنصم ىف ( حملا ىفو ) ىهتثا ةاحنلا نم هريغ الو وه ىبرع هلأ حرصب مو

 حادحدلا نبا ةزانج ىف ملسو هيلع هللا لص هنأ ةرمس نب رباج نع ةبيش ىلأ نبا

 ليخلا ودع نم برض هنأ ثيدحلا باحصأ هرسف هب سقوقتي وهو ًاسرف بكر
 لكلا نع غانا لع مدح رك دب لو لاق رصم بحاص سقوقملا يمس هبو

 : انيلا ىهمنا امف

 - درب نمو هتياور لبقت نم ةفرعم سداسلا عونلا #-
 ةاورلا نم اعاعمس ةغللا نخوث'ةخالا هقف ىف "سراف نبا لاق :( ىلوالا ) لئاسم هش
 ىنادعملا نع مهاربا نب ىلع انثدح نونظملا قتيو ةنامالاو قدصلا ىوذ تاقثلا

 اواخدااعب ر رب راحتلا نأ لاق:ليلذعا نع ثيللا نع ناسح نب فورعم نع هببأ نع

 ةرحتيلف سراف نبا لاق تينعتلاو سبللا ةدارا برعلا مالك نم سلام سانلا ىلع



 تنبأ ع جوع ر ,.ددصم يف لاق هنأ. ور ع ىنأ نع يكحو رسكلاب جوعديف ٠

 ذئنيغ اج وعج وع لوقا نأ اللا جوع طئاخلاو اصعلا ىفو جوع نيددلا ىفلاقيو '

 قرابش بوث لاقي (اهيفو ) ةقثلا وهو انثاءاع نم ورمع ىنأ ريغ اذه لقب مو حتفت ٠

 هفرعي ملو قرهشمو - قرامث بوث ناوفض وبأ يكحو قلخ ىأ قربشمو

 نب ديعس شفخالا كح ساحنلا رثمج ىنال تاماقملا حرش (يفو ) انباحصأ '

 انتباصأام لاقي ( ىزب ربنلا بيذمم ينو ) هريغ هكحي لو ةمخضلا زاب ةقان ةدعسم ٠

 ةباقو ةدعر ماعلا اطانتعمسأ» ( يعمصالا لاقو ) ةردجاو ضع ةباقو ةرطق ماعلا

 ىلع سانلاو هريغ فرحلا اذه دحاورب ملو توصلا يأ بيبقلا ىلا هب بهذي ٠١

 هبانومر يأ قينحنملاب انوقنج ديز يأ نع ىريشقلا يكح ( محملا فو ) هفالخ ْ

 وبأ لاقو) | مرا نم عدات مويا ءامت ونين -((نيسلا “باك فو ) ةريغل اهزأ 5

 علا لهأو ءاعوساتلاب عمسأ ل نيغلا ىلع كاردتسالا باتك ىف ( ىديبزلا ركب '
 هنا لاق نم مهنمو مرحلا نمرشاعلا مويلا هنا لاق نه مهم ف ءاروشاع يف نوفلتخم

 دعق لاقي ىنايحالا لاق دودمملاو ر وصقملا باتك ىف ىلاةلا ( لاقو ) مساتلا مويلا

 5 ) هريغ دحأ هب تأب مر دان وهو ًاعب رتم ىأ ىواعب رالاو ءاعبرالا نالف
 اهم ناك اذا بلحم نالفةربمجلا ىف لاق ىوقيف هتاور نع دو درهنملا عباتي دق

 سراف نبا ( لاقو ) ىنارعالا توك 500 كلام ىنأ نع اذه سانلاب

 كلاي راو نو ام ءاج 2 الا فالزكو راس كسلا تل
 ىف ( حالضلا نبا لاق ) مهعيمجس الا رث اس حاحصلا ىف ىرهوجلا لاق ( ةدئاف )

 عم نأ ىلع اوقفتا ةغللا لهأ هبيذبم ىف ىرهزالالاق طيسولا تالكشم حرش
 دقو يمتنا هب درفنيام لبقيال نممهناف ىرهولا لوق ىلا تافتلا الو ىقابلارئاس ْ

 نا بتاكلا بدأ حرش ىف قيلاوجلا لاق دقف هب درفني مل هنأب يرهوجلل رضتنا ٠
 هلجو همظعم ىلع عقي سانلا رئاس ديرد نبا لاقو عيمجلا ىنعمب نمانلا رئاس

 (ل رهزلا-) ظ
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 ءاسلم ءارفق ةدودمم ءايحرقو حابرقو حاورق ضرأ لاقو يعمصالا ريغ اذه
 م دتحا لش مل هيولاخ نبال 0 كلك اور زهنينغ اد م | ايحرقو

 1 وخلا سه ليو ةمجا ف ل ى لا الا ايحرقو حاب رق ةغألا ل

 | 10و ) ةددحلو“ ىسصالا ل  اذك تونفلا (ادلف قويه اوأ ار دك و هكدا
 1 5 ل لا ذعر توضأ هن ات ماعلا انعمسام ىعمصالا لاق العلل

 ىأ ةياق ماعلا انئباص أ ام لاقي امنا هفالخ ىلع ضانلاو هليعاالخأ (ةقرللا ا دعارا

 ضعب تعم لوقي متاح وبأ ناك ةربمجلا ىف ( مئاح يبأ دارفأ نمو ) ةرطق

 نامع ىبأ دارفا نمو ) هريغ نء ممسي ملو' ةضيبل لا ةكيكلا لوقت هب قنأ نم
 00 د لاق ع تش تيد لان الخال نعول لاق ةرهلا يف ىتادنانشالا

 نايبذ قاقتشا هنف ًاحيحص اذه ناكناف هريغ نم اهعمسأ لو شطعلا نم تلبذ
 :ءاقلا لاق نوحتلاو ءوشلا» ردع اذا» عد اج لاقيت (امقوز)

 01 12 لع راكتح ذك ءايسأ "14 ىدالاو نتحنلاودحلا تركت ع ذانق

 اا معامل نابع بأ معو نو رصبلا هفرعي ل ثيبلا اذه ديرد نبا لاق
 سايملا وبأ لاق هيلامأ ىف قلاقلا ” لع وأ لق (ةعاج داق: هتخصام قردأ الو

 ركل ا: امو الو قلب وغلا فتك ى ةئيلككل ا: هذه لجأ لو لاق زوما مرجفلا

 اك دا هالو طفلا !ةوف ةليتك لا من١ ولأ كادوا لاق :دريغ انخايتألل#

 ةمرلا ىذ لوق لاق هريغ نع ةملكلا
 كر نام رك نا هناك 1 فيكمي الملا اين فل طلال

 ل 1 لقوا لة صراع لنا لك ل ذاش وهو زرملا برسلا ىومالا لاق
 نب وغللا ةماع هيلع ىذلاو هنم الا كلذ عمسأ ملو فيثكلا مغلا ءاخطلا ىرانالا

 قيرللا قبل( وأ لاف( بلغت (للامأ راسك ىذلا ملا ءاخطلا نأ

 لاقي كنيعب رن ملامو حتفلاب جوع وهف كنيعب هتبارام لك نولوقي اوناك خياشملا نا



 59000 يي ا ا ا ا ا اع ا اس يا اتت: تاتا تاتا تان تالا نا تاتا كادت كاان كاداادا ةاادادايياد د 1033351

 انقل ل مو هتحصام ىردأامو رئاط فوخفخلاا لاق هنأ ضنخالا | ظ

 شما كلام وبأ لاق ةرهمجلا يف ( كلام ىبأ نيدلا لامج دارفا نمو ) هريغأ

 ءجحي مل ةحبلم ةفيفخ ةمل ةيراج كلام وبأ لاق (اببفو ) هريغ هب 'ىجي ل توصلا ١
 ضحضحلا كلام وبأ_كح (اهيفو) ىعابرلاب قمأو تيمأ عل نأ فورعملاو هريغ اهب

 لاق هنأ كل ام ىبأ نع ىكح (ابيفو ) هريغ هب يجب لو تبنلا نم برض
 بسحأ (اهفو) انباجضأ ةفرعبمو ضايملا ىف لبالا .هتراسا ىذلا هاملا طازطر
 نجتج فورعملاو فرعنال ءىش اذهو نوجنج نيجانللا دحأو لاق كلام ابأ نإ

 كرابم ينعم ىف كليررب ماعط عم هنأ كلام وبأ رك ذ ( اهيفو ) ردصلا ماظع يهو
 ًاحيحص اذه ناك ناف هريغ هب "يجي ملو رئاط باقنشلا كلام وبأ لاق ( اهبفو )

 ناتدئاز نونلاو فلالاو لبجلا ىف قيض عدص وهو بقشلا نم هقاقتشا ناف

 هريغ هب ”ىبجحي مو رصنبلاو رصنخلا نيب توفلل مصبلا كلام وبأ لاق (اهيفو ) |

 ىوتسا ام ءادادلا ةديع وأ لاق ديرد نبا لاق ( ةديبع ىبا دارفا نمو )1

 اومعس مهنا موق معزوءابلا رسكب ءاعب رالا موي لاقو هريغ هب "يجي لو ضرالا نم ١
 0 يبأ نع ىزوتلا نع ينادنانشالا ناينع ه1 ريخ اذ عال حتفب < هاعب رالا

 ديبعوأ لاق( ل دارقأ ندوز) هدم اين متم مضلل

 ءالعف ىلع ةئيططلا ءانحسلاو ةمالا ءاثأدلاو ءادأتلا ء ءارقلا لاق فنصملا بيرغ

 ( ىفو) نيعلا مزجب اندنع فورعملاو هريغ كلذ 0 مهمأ و 3 ٠

 ةروصقملا حرش ( ىفو ) ءارقلا اهعمس عضوملا ىف ةغل داضلا حتتفب عضوملا حاحصلا

 قيسلاو بلجلاو بلا هلثمو هؤام قاره دق ىذلا باحسلا ماهجلا هيولاخ نبال

 نأ ركتأانأو ديبع وبأ لاق ءارقلا هرك ذ جيعزلاو لفجلاو اخبلاو وخبلاودارصلاو
 (يعمصالا دارفأ نمو ) ىهتنا ةقث ىدنع ءارفلاو برعلا مالكن م جبعزلا نوكي

 لقي ملو نوبلحي و نوبلحي مه لوقت برعلا تعمس يعمصالا لاق ةربجلا ىف لاق



 نعم هدد هدد ل هاون هن كن د همم هان هام ع همم نعد هن هن ند م هاء واود سن 222 يسب ييامسل م من سن دن او هذ هه هه هه هه هه ها هه هع سه هس نس هس

 ةفخ ططنلاو اهتعمسلاقف طأ لوقتأ هل تلقف طنأ ةرم ديز وبأ لاق متاح وبأ لاق
 كو حتني ةيدابلا ىف ةماقالا ةوادبلا ( حاحصلا ىفو ) نيضراعلا نم ةيحللا

 ' (ليلخلا دارفا نمو ) هدحو ديز يبأ نع الا حتقلاب ةوادبلا فرعأ ال باعث لاق

 ' ليلخلا ريغ هب "ىبجي ملو روكذلا ريزانملا يهو توتر عجلاو ترلا ةرهجلا ىف لاق
 اا لرش ناك ليلا نأ اوك 3و فورهم داود نحصحلاو ضصللا لاقو

 أ امضو نيسعلاب انئاملع نم هانعمس ثاعب موي لاقو انباحصأ هفرعي ملو ءاظلاو داضلا
 ' نب سنوي .دارفا نمو ) هريغ نم عمسي ملو ةمجعم نيغب ليلخلا نع رك ذو ءابلا
 ١ لو سنوب لوقي اذكه ديدن صلا ىنعي تيتتصلا ةرهجلا ىف لاق ( ىبضلا بيبح

 7 قاسكلا لاق هيلامأ ىف بلعت لاق :( ىئاسكلا نسحلا ىبأ دارفا نمو ) هريغ هله

 ( لاقو ) هريغ ابكحي ملو سايقلا ىلع اهب ءاجلد تابجلو ةبجلو تابملو ةبلل تعمبت

 نع رخازومهم روصقم لبج نزو ىلع أبسلا دودمملاو روصقملا باتكك ىف ىلاقلا
 حالصا يف تيكسلا نبالاق ( دعاصىنأ دارفا نمو ) هريغ اذه ورب ملوىئادكلا

 نعواتبش مهطعي مل ىأ ةلزاب مبطعي مل لاقي هبيذهت ىف ىزيرر يتلا ببطملاو قطنمل
 ةلراب 'ىجي مل ىعمصالا لاقو ىازلاب باوصلاو ءارلاب ةلراب هدحو ىرابنالا نبا

 لاقفكيدلا لئارب نم ىهأ هل تلق ىتح ىهامردب مو ىنالكلا دعاص ينأ ريغ

 عفتراام ثجلا ةرهجلا ىف (ريبكلا شفخالا باطخلا ىبأ دارفا نمو ) امم نا

 |0011 اذ اهرصو ةريغصلا ةمك الاء لم ضصخشال نكي حن ضرآلا

 رحفلا اهيناوجكتبم ل قفالا لع ةرط ليللو ثح ىلع ىفوأو
 يي ةغللا لهأ نم موق 5 لاقو اهقاقتشا اذه نم ناسنالاةثح ن َّن مك لاق

 اورو هتف لاقولعا هننح لاقي الف مقل اياقرازروأ ادعت نك نا الا

 - جرس ىلع هصخشل الا لجرلا ةثج لوقأال لوقي ناك شفخالا باطملاا ابأ 3

 باطما بأ نع رك ذ (اهيفو ) هريغ نم عيسي مو اهعم نوكيو لحر وأ



 يو د هبلوأ م ةذ ليما لق لق م ديز أي كبح ااه

 اودع ةذحلاو و 4 رو زل فلملا هزجإ بو كك كنق ل مزن ر عم هدغلو مد

 خسدتنلا هكر ,هأرن رهلا ديدش ريثزلا قعصم عايسلل دله عاخنلا ديدش عارذلا 8

 كان نأ لابشالا منيو لاطبالا مطل لازعأالا بكر نبرصحللا صرتما

 لاق مث سيبنو غلو اذوأ سيرف نغاي ارا شاف ظ

 ربضم هقلخف لخادم  رعاضغ مغيض ني رع ثيا
 رجمزب اعاق لازب نام ٠ 'رعذبو .ةباينأ نم فاخ

 روسقنانبلا نش صقاصق . رخفم عابسلا لك ىلع هل |

 رابع تدع ماكل عال اطخأا, لق لاق من * رمعم نبي كبسح لاق

 غدص وذ. سههد ءىرج سنع لايئر ماضع نارقأللو ماتم لارا عا
 لاق مث سورك ثيل سوهأ مولظ سدرْفم
 لكني مل _ لطب هاقل اذا لبشأ ىاح نينكلا تننرش, ١

 لكشف: ودا دي عافلا ةرسكيت 01 لسعيملا طئذع مهج صقاصق

 دبع ا لاتفيق قيل اد لفيرألا اك هللا

 لمعلا تاهتلآ : ليش هبط 4 للسألا | هيفا قال

 ديزن كردن مل ةديبع وبأ عطقنم اذه زئاوجم مهل ىمأو كبسح هل لاق

 -# دارفالا ةفرعم سماخنا عونلا ْ
 نا لوبقلا هكحو هريغ دجأ هلقني مو ةغللا لهأ نم دحاو هتياورب درقناام وه
 يأو لا ليلطعاو ديز ىنأك ناقتالاو طبضلا لهأ نم هب درتتملا نآك

 لسلك وبكل احا اري هيف طلاس الايزأ لرش ميئاراو ةليص نال
 ةرهمجا ىن لاق ( ىراصنالا يبوالا ديز ىنأ دارفا نم ) هتلثمأ نم ةذبن هذه

 طنأ لاقي الو طن لجر ( اهيفو ) هريغ هلقي و ديز وأ لاق اذكه لاملا ةبشن



 | أ لقلالوبق قى طرش ةلادعلا نآل لوقم ريغ وهو ديز يأ لع نبا ىورب

 ١ يهذوهتلادع فرعبال رك ذي نم ناف ةلادعلاب ليجلا جوي لقنلا دنس عاطقناو
 | هدانساىف مهني ملو لبقل دنسأ ولن مم ردص لاسرالان ال لسرملا لوبق ىلا مهضعب
 ١ ملاذاو هدانسا ىلا تقرطتل هلاسرا ىلا تقرطنا ىلإ ةمهلا"ن الإ هلانسرار ف كاذكت

 حرصدق دنسملان ال دساف رابتعا اذه (انلق ) هلاسرا ىف كلذكف هدانسا ىف مهم

 أ هنأ اذهب نابف لسرملا فالخب هلاح ةقيقح ىلع فوقولا نكمأف لقانلا مساب هيف

 ىرابنالا نبا هرك ذام ىهتنا لسرملا لوبق دنسملا لوبق نم "5
 اك انف هيفا توثلا تأسف لاق دي رد ننال ةرهجلا ىفاع كلذ ةلنشمأ قو

 ١ نامل ةيتع كلغ ارسل نانو نع ىمصالا نيشأو رزتتج تال دوم
 م هانا كالبرق نبا (لاقو) قلما كردي مل ديرد نا هسفت مالع

 ا راو ةب واعم ندب زب دنع عمتجا لاق ةدينع ينأنع رولا 0

 0 دمصي ملأ لاق يلعن لطخألاو ىرذعلا رمعم نب ليمجو ىفا

 لاقو دعر هريئزو درو هنول نينموملا ريمأاي انأ ديب زوبأ لاقف رعش ريغ ىف ةفص

 ديدحهبانو ديتع هرشو ديدشهل وهو نجت دك دش هشوو دغز ىرخأ ع

 هانيعو ناتثتان هاتتجوو ناتضارع هافكو ملدأ هرفشمو مردأ هدخو مخأ هنو

 هتضرعتسا اذاوعدفا ت تلق, هتليقتسا اذا قزاط مجي وأ قراب جمانه أك ناتداقو

 ىقاذاىثماذاسومهىثغتسا اذا ريصب عمصأت لق هتربدتسا اذاو عوك أ تلق
 فتنرابملا للقل قعصم ةصرتم هلصافمو 0 نم

 لود ات مي مشخ كزان نأ مهد رباك ناو ملظ مساق ةءاذا نانملا ىخايل عاو ع

 مما وذ بانالا كبتشم مموذ سرشأ ناعبخ
 منيضلازب رطاثيللا ىلعطاس 2 مهجت وذو لي نا

 مرسلا رجملاك هماهو ٠ مرضملا باهشلا لثم هنيعو

 1 ع يدل



 رانيدب ابدرأ نوعبس جمقلاو مثدنع ئدحلا زيكا ا ظ

 ىلع ةعئاش ظافلأ مثو اذه انتقو ىلا برعلا نمز رم قلخلا ةنسلأ ىلع ةرئاوتلا

 ءاقولا ءافحلا راهتلا وهللا ةرفسلا جرحا طغسلا ةعب لا ةقحلا قودنصلا باثكلا ٠

 ةقلملا لفقلا ناتبلكلا ةلتفلا ةنينقلا عفرملا ةاودلا بجشملا صفقلا ىمركلا |
 ”لجلا ةيشاغلا *اوللا لبطلا معلا باكرلا سوبدلا ةبرحلا قارزملا ةرمجلا ةلقتملا

 ةديصعلا ةسي رهلا ةيلقلا فئاطقلا هاولحلا ءاذغلا ةبينجلا نانعلا لاكشلا مقربا

 ابصلا بونجلا لاهشلا علاطلا برغملا قرشملا كلفلاءادرلا عطنلا تيتلا ةر 2

 هلك اذه قشاعلا فايسلا دالجلا فيرظلا فيطللا ليبنلا قمحالا هلبالا روبدلا

 نم لمعتسملا دنلا ةرهجملا يف لاقف دنلا يف ديرد نبا فقوت دقو يباعثا م الك
 لاقف سودلا ىف ف ماحصلا بحاص فقوتو ًاحيحص ًايب رع نال اذه

 ايرعمدارأس وبداهدحأو « سيابدلا عقواوعمسوا « ةرارزنب طيقل لوقدشن أن أدعب

 -.] مطقنملاو لسرملا ةفرعم عبارلا عونلا 1+

 نإ رح دل مطقنا ىذلا وه لسرملا ةلد ألا عمل ىف ىرابنالا نب لاكلا ِ
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 سيلومويلا ىلا برعلا نمز نم سانلا ةنسلأ لع رتاوت ام رتاوتلا نم ولثمأ هله
 ريعشلاو حمقلاو فيرركلاو عيبرلاو روهشلاو مايالا ءامسأ كلذ نم نآرقلا ىف وه

 ىرثمكلاو حافتلاو شمشملاو خيطبلاو عرقلاو قامسلاو مسمسلاو صخللاو زر الاو
 ديرد نبا لاق عننلاو سخلااو رايخناو رسبلاو دبا خوخلاو قبنلاو بانعلاو
 (")زب رطعاو حيحص يب رعوه ليلخلا لاق شاخشحللاو ثاركلاو يب رع هناهاظلا

 سبدلاو لسعلاو نمسلاودب زلاو ىسرافهلصأ ليقو حيحص ىل رعسوماقلا يف لاق

 ىردقلاو ماخاو ماعنلاو زو الاو جاجدلاو ةلاخنلاو قيقدلاو نيجلاو زيللاو لخخاو

 نباو ةأدحلاو روغصعلاو فاطملاو طاوطولاو ناشرولاو ناوركلاو بيلدنعلاو

 عبضلاو عدقضلاو ناطرسلاو غزولاو هاسفنللاو برقعلاو ةرهلاو ةرأقلاو سرع
 يبرع ديرد نب | لاق بدلاو ىظلاو لازغلاو كيلا باعثلاو رعلاو دهقلاو

 فورعم ير عك 0 اق نارفعزلاو ةيغافلاو ءانخحلاو ردسلاو ةفارزلاو جيحص

 1 لو دراطقو ةررهالأو اعدق تريلا هيا كايلكت : وزان ىبرع رفصعلاو لاق

 ةورغلاو ةماعلاو ؟لاو ١" صيمقلاو سورعلاو عمشلاو حيصف ىبرع ديرد
 حمزلاو دره سوقا لقاو زكاودان لاو متاللا صفو ليدنملاو ناتكلاو
 سكلملاو بابا ةزرو بنقلاو نارزللاو بالكلاو ةضيبلاو عردلاو فيسلاو

 ءاقستسالاو ناقريلاو دمرلاو لاهسالاو عادصلاو ءىدرلاو لاذرلا ىنعب شخولاو

 صاصرلاو ةردلاو ماذجلاو برجلاو ةبصحلاو ىردجلاو نوعاطلاو ءابولاو ىلاو
 ةعدربلاو بردلاو كيدبلا فرو كامدملاو طالللاو حيحص يف رع دب رد نا لاق

 لطخّألا لاق بدرالاو ”كلاو ةكملاو ىحرلاو ردقلاو واذلاو سأقلاو

 كلذكو نارقلا ف سيل !6 هدع حضي الف فسوي ةروس ىف روك ذم هنا ةيف »١«

 رصن هلاق ىنثم ناك ناو هط ةروس ىف لعنلا



 هلوقامأو عرشلا ىف ةحح ُةنأ ىلع ةلادلا ةلدالاب مهنم ع ءاهنك ١ كلذ اوامهأ 7”

 قمار ناك ديف قح[يف.هرختإ/ ىلا .ةاورلا لاخ نع اوتنم تأ سا 00
 (قارقلالاقو) ةتلادع لع أمل نم بذك لامحا عم هلام لهجو الو كلذ لعفي نأ
 ىلع ةرفوتم ىعاودلا نآل كلذ اولمهأ امنا ريخالا اذه ىف لوصحملا حرش يف

 ةغالا امأو. عضولا ىلع نيعضاولل ةلءاملا ةفورعملا هبابسأل ثيدحلا يف بذكلا
 دج داكيال هقنلا بتك كلذكو فعضلا ةياغ ىف ابيلع بذكلا ىلا يعاودلاف
 ةنسلا نم سانلا عمج كلذكو امهريغ وأ كلام وأ يعفاشلا ىلع ةعوضوم اعورف
 ةنغ ًايرق الو 0 هقفلا عورفو ةغالا نم اوديو اهودجو ةريثك تاعوضوه
 داهتعالابابسف ءاملعلا يفتك. | ةردنلا ةياغ ىفاهريغو ةغللا ىف طلناوبذكلا ناك و

 فعض عم كلذ نم عن اهوادتو امرهش ناذ ةلوادملا ةروهشملا تكلا ل
 لهأ نأ,اده نع ىلا باوملا لي:(لوقأو) ىعتا قرئلاوه ادخل ديال

 لب اليدعنو سي ]تاور تاغلا. لامك نع ثحبلا اولمبي ل زابخالاو ةغللا
 هيدا تكلا ملاطن مو رابخالا ةاور ىف كلذ اونبب اكهونيبب و كلذ نع اوصل

 ىوخللا بيطلا وبأ فلأ دقو كلذ دجو مرابخأو ةاحنلاو نيبروغللا تاقبط يف
 لي دكلا لعأ نم قدصلا لأ هو كل هيف نيب نيبوحنلا بتارع باتكا
 عونو عوضوم لا عون ىف كلذ 1 ريثك باتكللا اذهب ى كب رمسلو عضولا |

 حدقلاىف مامالا لوق اهأو ءاونالا ن ه اهريغو ءافعضااو تاقثلاو تاقبطلا ةف

 (صخلملا ىفو ) لوألا عونلا رخاوأ ىفدنع باوجللا تمدق دف نيملا باكل

 ناقيرط داحالا رابخأبةغللا توبث ىف كلاما باهولا دبع ىضاقلاهقنلا لوصأ يف

 هب لمعلا بوجو ىلع لد اذا ليلدلا نأل هب تبثت ةغللا نأ امهدحأ انباحصألا
 يناثلاوءرشلا ىف لمعلل دارب امنا اهتايثا تال اسناد خللا 1 : يف ناك عرشلا يف

 داج الا راخاب ةغأ تيكا



 ىلع ةلالدلا اوميقي لو عرشلا ىف ةجح هنا دحاولا ربخ ىلع لئالدلا اوماقأ مهنا

 لاوحأ نع اوثحبب نأ مهيلع بجاولا نم ناكو ىلوأ اذه ناكو ةغالا ىف كلذ

 رابخالا ة اور ىف كلذ اولعف ممهايدعتو مهحرج نع اوصحمي ناو وحنلاو تاغللا

 يرحب ناب رجب وحنلاو ةغللا ناف هيلا ةجاملا ةدش مم ةيلكلاب كلذ اوكرت مبنكسل
 ( اهلك ت الاكشالا نع باوجاو ) مامالا لاق مث صوصنلاب لالدتسالا لصالا

 يرورضلا معلا رباوتم هنم م نيمسق ىلا مافن فيرصتلاو وحنلاو ةغللا نا

 ةمراج انسفنأ دج اناف ىناغملا هذهل اعوضوم ةيضاملا ةنمزالا ىف ناكهئأب. لصاح

 فورعملاامهانعم ىف ملسو هيلع هللا نيم همر ىف نيس مناك را را
 ايوصنم لوعفملاو اعوف ع لعافلا ل زر كلذكو اهلاثمأو را كاوذاوملاو ءاملا كلذكو

 اهمؤرعم ىلا قب ١ رطااوةبد رغلا ظافلالا وهو نون هم 0 1 هبلا فاضملاو

 ليلق هيف ىناثلاولوالا مسقلا نم هني رصتو رع نام افلا ريك ا

 مامالا ا كانط ىف كنيَعو تايعطتلا ىف هناك الكا

 افرح ة هةهنئم بقعا وهتمر / 51 ه لصاحلا نحاص هيلع ةعئات دقو ن و نيدلا ر

 قابان ىج نا تر أو هلوق | ا

 نط داوم هو ردت اذه نأ عاف ىلهابلا الا اب تاي ب رعلا نوزع
 أ بيرغلا لقت نم مزلي الو هتلادع يف حدقيال ةيب رعلا ةغالا نم ءىش لقتب
 ىلا سيقام ينزاملا لوق امأو .تاذ ىنج نبا دصق الو هلت يف بذاك نوكي نأ

 تاغللا يف سايقلا ىري نأ زاوجل هيدكللا زب علا بذكي سيل ُةناف هرخآ

 عوفرم برعلا مالك ينلعاذلا نأ يهو اهلاثمأو ةدعاقلا هذه ىلع ةمالك لمحيوأ

 ىلا اوميقي ل نييلوصالا نا هلوق امأو عوفرم وهف لعافلا ىنعم ين ناكام لكف

 عرشلايف ةجح دحاولا ربخ نأ ىلع لادلا ليلدلا ناكلذو ادج فيعضف هرخآ

 دحاولاربخ يفةربتمملا طئارششلا تدجنو,اذا ًاداحتا ةغللا لقت ىف هب كسقلا نكي



 سبل ةدحاولا ةلقفللا ريشتو ةممملا رمل قف: كناعا 20 كلذ نآل أ ّْ

 ةدشافلا تاركا ضوقنم وهف مو لقنيو 0 ىح ةميظعلا تامملا نم

 (ثلاثلا) مولعم ريغ اهريغمو اهريغت نأ عم اننامز ىف ةيراجلا ةجوعملا تابارعالاو

 يو ا ويم رصد“ مي

 اناا ملوقب نيقيلاو عطقلا لصحي ل كاذك ناك اذو تاتا دح نيب الو
 اكذكلا ليس ىلع ةلوقنم ريغ اهرامات تاغللا هذه ك 3 و لاش 0 بايلا

 اهنأب مطقلا اننكمال اناذ اهانيع ةظنل لك نكل ًاعطق قدص وعام اههف نأب مطقيو

 لاكشالا وعاذهو الصأ نيعم ظل قولا قس الذتنيحو اند لماما باع و

 كيج فه هلع لاكتشالاو (داحاالا امأَو ) تاغللا لقت" ىف زتاوتلا عدا نلا لع

 ةفنصملا بتكلا لصأ نا هنابب حدقلا نع نيملاس اوسيل نوحورجم هل ةاورلا نا ٠

 نييفوكلا حدقفهي ويس باقم نيعلا باتكو هيوبيس باتك ةغللاو وحنلا ىف

 وهو نببرصبلا لجأ نم ناكدربملاف ًاضيأو سمشلا نم رهظأ هبحاص ىفو هيف
 اشعل لغأ وم رووجلا قبطأ هنتها قريلا ةلباتك "1 امأو هيف حدقلا ىف اباتك درفأ

 ناك حدق ىف صئاصخلا باتك ىف ابا هارد < نب | ناف ًاضيأو هيف حدقلا

 لهأ ةغل نأ ىف رخآ اباب دروأو 2 مهضعل 00 ضعب يف مهضعب ءابدالا
 اب دروأو نييفوكلا ىف حدقلا كلذ نم هضرغو ردملا لهأ ةغا نم حصأ ربولا

 2 ورو لعابلا نه نأ اللا اهنا ىقأ دحأ لميالل كن رثلا نم اشإلك رخل
 لاق ك لاق كلذ د ايلا ميس 0 اهاعمسي 1 نالجنر 0 5 يور



 را سل( ايمانا ةطرامتغ اب لع كلذ ىف مهللدأ لمأت نمو ًاديدش
 ةاكرلاوةالصلاو رفكلاو ناعالا ظل ىف اوفلتخا كلذكو نيقيلا نعالضف ىلاغلا

 ةسام اهيلا ةجاملاو ظافلالا رهشأ يه ىتلا ظافلالا هذه ىف لاما اذه ناك اذاف
 هللا ىراوتافرع دن نأ ريع كالذك ناك تاو طانلألا ران كتط ان اس

 ليبس ىلع ناعم قزباولا يوعد نكي ل ناو هنأب هنع بيجأو رذعتم وحنلاو
 دوبعملا هلالا ىلع هللا ةظفل نوقلطي مهنا عنف ةلملا ىف اهمذاعم معن اناف ليصفتلا
 ىلع ارداق هنوك مأ ادوبعم هنوك مأ هنا ذا ظفللا اذه ىهسم منال اك نايم
 ريغ ىلا هك اردا ىف لوقعلا ريحتت ثيحب هنوك مأ قلخلا أجلم هنوك مأ عارتخالا
 لاكشالا ) ظائلالا رئاس ىف لوقلا اذكو ظفللا اذهل ةروك ذملا ىتاعملا نم كلذ

 ا ام العال تف ةطساولاو قءدقرلملا) داوتسا رماوتلا طر قمنا(
 ىف اطوصح لعن فيكف اننامز ىف فيرصتلاو وحنلاو ةغللا ظافح ىف رئاونلا طرش
 طرشلاب لهجلا نآل ةرورض رئاونلا انلهح رتاوتلا طرش انلهج اذاو ةتمزالا رئاس

 نيبذلا نا امهددحأ ناىمأ هيلا قي رطلا ( لبق ناف ) طورشملاب لمجلا بجوب
 كالا نسف فوتو طب اوناك_تياغللا ةذتم ممو ربخأ دلل نان مهاندهاش

 لضح نأء ىلا كلذك اوناكم هو ربخأ نم اوريخا يذلا ناو زتارتا ىف لا

 ةعوضوم نكتملول ظانلالا هذهنأ رخآلاو سو هيلع هللا يلص لوسرلا نامرب لقنلا
 رفوتتامم كلذ ناف فرعو كلذ ربمشال ىناعملا هذه عضاو اهعضو مث تاغللا هذه

 عم نيح انم دحاو لك نال حيحص ريذف لوالا امأ (انلق ) هلت ىلع ىماودلا

 لب اذكهو رئاوتلا لهأ نم هعمس هنا هنم عمسي مل هناف ناسنا نم ةصوصخم ةفل
 يعدي فيكف ءابدالا نم ريثك هميفيال ام هجولا اذه ىلع يوعدلا هذه رب رح

 باتكملا هدنسي نأ ةغللا يوار ىف يوصقلا ةياغلا لب ةرورضلاب هوماع مهنا مهيلع



 دما سلسل تكف ن لعل تدخل دا
 ةعامج لقت هلوصح يف طرتشي هنال ًامانترا رظنلا نيبو هني نأب كلذ ىلع
 كررحراو ,ئدض هنأ لع اوقتتا املف مريغ نود بذكلا ىلع قافتالا هيلع يحتسي

 لصحيال ملا نأ نر هيما يبت يك 120 لعىلا ىضفياال هنأ ةليلق ةنئاط
 تبثي هناف داسفلا ةرهاظ ةببش هذهو مبنعامجلقنب كلذكف مهنمدحاو لكل قنب

 عمتجا ولو كلذ هنكمي ملليقث لمح لمح مار ول دحاولا ناف دحاولل تبثي الامةعاجلل

 لهأ ضعب يضرك ) داح 5 اما وز انره كل ذكف كلذ 0 ةعامج مح ىلع

 بهذف هتدافا ىف اوفلتخاو هب د 1 ام ليلذ وهو رئاوتلا طرش هيف دجوي و ةغللا

 قرطنل حيحصب سلو معلا ديغي هنأ مهضعب معزو نظلا ديفي هنا ملا نوما "لا
 1 وتلا ريخك ةرورضإملا دافأ نئارقلا هب تلصتان ا هنا مهضعب معزو هيف لا

 ددعؤغلبي نأرتاوتلا طرش نآاملا اويخذ ءاقطلا نيك أنا ٍرعاولاق مث نئارقلادوجول
 رئاوتامو نآرقلا ةغل ةلقتك ب ذكلا ىلع قافتالا مهلثم ىلغ زوجال دح ىلا ةلقتا
 ىلع قافتالا مهلثم ىلع ليحتسي دح ىلا اوهننا من اف برعلا مالكو ةنسلا نم
 هظلرث ىلا نورخلآ بهذو نيعبس اوغلبي نأ هطرش نأ ىلا موق بهذو بذكلا

 نورخاب هذو رشع ىنثا اوغابي نأةطرشنأ ىلا نورخآ بهذونيعب رأ اوغلبينأ
 ةادعالا كلت  نييعت امأو لوالا وه 0 ةسفن وتلا نأ ةطرخ نال
 ةيسانم رئاوتلا رابخاب 8 لوصح نيبو اهب سيل صصق ىلع اهيف اودمتعا اعاف

 1 ها ىهتا ةجح اه نوكي الف دادعالا هذه عم اهدوحو قفتا امناو

 20 طم قب رطل"( لربط كياتكا ف: ىؤازلا نيااوكماإلا لاقو ) ىرابنالا

 زتاوتلامأ ) تالاكشا امهنم لك ىلعو داحا وأ رئاوت اما وهو ضحلا لقتلا ةغللا

 قلاظانلالا ىناعم ىف نيفلتخم سانلا دج انأ اهدحأ.( هوجو نم هيلع لاكشالاف '

 هيف نكمال ًاديدش افالتخا نيماسملا ةنسلأ لع انا رو دوالوادت ظانلالا رثك أى '

 ,نيذلاوةيناب رمس موقلاقو ةب ربع اهنا معز مهضعب ناف هلا ةظفلك ق حلا وهاب مطقلا



 ل ا ا ا يل للا اجر دع
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 برطق اه ذ ل و 1 ىلا 21 لافالا 1

 لاقو رظن هيفو بلاعثلا رك .ذ وتحلا سر ف نبال لمجملا ينو ىبتا ةقث ريغ وهو

 بئذلا نمالولا لاقو.ماللا دعب نوكتال نيشلا نال رظن هبفو كئذلا شؤاعلا

 رظن اءميفو جاه اذا لحفلا خلقلاو راما خلقلا نولوقي لاقو رظن هيفو لاقي |مف

 هلو هولا هن 52 ندنا لخبر لاقو راظت دقو ديج| اذا" لجترلا تأت للا كت

 ىأ لداو ىف: لاه لاقو: قظنأ ةضودعلا يذلا ناكملا كلا لاقي لاقو رظن

 رظن ةملكللا هذه ينو. لصافملا نم لصفملا سفعملا لاقي لاقو رظن هيفو رفاو

 الب ةجنغ نا لاقي لاقو رظن هيفو هيلعام ذخأ 7 دوقنعلا شوشمعلا.لاق لاقو

 لاقو رظن هبفو ةتب رض اصعلاب لجرلا تشمع لاقو رظن هبفو ذفنقلا مالو فلأ
 ةضاحتسملا ةأرملا ةرداغلا نا لاقي لاقو رظن كلذ ينو فج ال ةحرقراتعلا لاق

 لزنعا لاقي “ىّشلا ىلع مازتعالا لاذتعالا ىلإ راقناهلوق ف نم نوع يكح لاقو

 ضبقنا يأ زرتعاو هافخأ يأ هرمأ ىنع زرع لاقي لاقو هيلع: مزتعا اذا رمالا ىلع

 هلل بلص: سلا .كنذوا هدشلاو ةداسلا بدلا ,ديرد نبا لاق لاقو رظن هيفو

 درر د ربا ككل م رقك كيتا ل ملعلا لهأب نظلا نسح الواو: لاق ةقإع

 4 داح ا ىرلاثلا عونلا 5-6

 ىف ةلدالا عمل هباتك ىف يراب الا دج كج دبع اهتاكيبلا وأ لكلام

 نآرقلا:ةغاذ رئاوتلا اًمأف داحناو نباوت يمتسق نا مسقتي لقتلا ن أ ملعا وحنلا لوصأ

 نيب وحنلا ةلذ دأ نم يعطق ليلد مسقلا اذهو برعلا مالكو ةنسلا نم رئاوت /
 كا و رام هنأ ا هلو اغلا تللذ ىف ءانلعلا فلكل و

 لوقعم طانترا هلولدم نيبو هنيب سبل ىذلا وه ىرورضلا معلا نأ 3

 اذهو سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عيستلا سئل نس و ا لس

 اوأدتساو ىرظن هنأ ىلا نورخا بهذو ًايرورض ناكف ر ونا رب ىف دوجوم



 اهل تعن صاقصق ةيحو هتروص ىف هل تعن صاقصق دسأ ثيللا لاق يرهزالل
 ءيربانأو هفرعأال ةيللاو دسالا تغنىف هلق يذلا اذهو يرهزالا لاق اهبخ ىف

 ضييبلا ىلع ةمح ع تناك اذا ةجاجدلا تضرو لاقي حاحصلا ( ىفو ) هتدهع نم
 نأدعب بيذهنلا ىف يرهزالا ( لاق ) ًاريثك ًاقرذ ةدحاو ةرج تقرذف تماقمن
 1 ذا[ ده ع لك ىف .ىضي روتلا كلذكو ذازو تبلل نع ةلاتلا هذه كح

 نع بلع نع ”يرذنملا ينريخأ داصلابصيرروتلا هيف حصي يذلاو بيع ىدنع

 يكحو يدبأف هنار وخ راتح ىخرتسا اذا داصلاب خشفلا نيرو ءارغلا نع ةماس

 اذبف"يرهزالا لاق هئاطغب ىمراذا 0 لاق, هرَغ ىنارعالا نبا نع

 بناج رسكلاب ةفضلا حاحصلا ( ىفو ) داضلاب فرحلا فرعأ الو حيحصلا وه

 ثيللا ريل ةفض عيسأ مل لاق مث ثيللا نع بيدها يف يرهزالا هلقنو رمللا

 عر هقب رب هرعش قبر حاحصلا ( يفو / رمملا بنا فضلاو ةفضلا فورعملاو

 كي رغلا ىف ديبغوبأ هاور اذكه لبس وبأ لاق يزيربتلا ايرك ز وبأ لاق هفتث

 ىأ نع يرهزالا روصنم ىأ نع ةباَشإ وأ اريح ءاملاب دز ىلأ نع فنصملا

 1 تاق قو هنمو هر نونلا هقتر فازرصلا لاق دود سنع يدا

 ؤبألاقو سيلا ءاقو ازلاو هسح هانعش ءابلاب هب ز اماما اذا رعشلا نمهطبأ

 ماللاب هقلح اذا نار وأو لاذ يجمصالا نأ هيودمح نبا لوق ححصب ةماسأ

 ماللاب هقلز ىنعمب نونلاب هقنز نأكف ةريثك عضاوم يف ماللا نم لدبت نونلاو

 نيعلا (ىفو) ةقث ىلع فرحلا نم تسلو ماقملا خينتنلا ةديس نبال مكحلا ( (ىفو)

 كاردتسالا باتك يف يدنيتزلا لاق هتصوحجرخأو هقنعينث اذا رئاطلالصن يحل

 نيعلا ( ىفو ) لاعفالا نم لسن وفأ لاثم ىلع ايش لعأ الو ةركتم لصن وحأ
 ةلدبم ةفحتلا يف ءاتلا تسل يديبزلا لاق فحوتب نالفو واولا نم ةلدبم ةفحتلا

 (ةيطوقلانبا لاقو) يدنع ركتم فحوتي هلوقو فيراصتلا يف اهدوجولو واولا نم



 1و1 هةتحصام فرع الوأ اومعز نيطلا نم ترض غزغزلا (لاقو ) هتحصام

 نمحرلا دبع تلأسف ةكرا مف ىلع يقتسملا ماقم ناتألا متاح وبأ لاق ديرد نبا
 ”ةرتإل الا بح ءامع فكلاو دي رد نبا لاق كلآلا ركب نانآلا لاق
 "اطال فلل نضرأ لوقب ىعصألا ىلا نب نقلا دنع تعمسا ( لاقو])

 اولاقف انباصأ هفلاخو اهب رحش ال ىتلا ةبلصلا ىهو ةمجعم ريغ ءاملاو ةمجعم
 اأو لب رد نبا لاق ئع هباتك ى هتأز اذه لاق هتلأنف ةنحعم ءالطاب ءاطخلملا

 ميجلاب ءاطخلجمي ويس ( لاقو ) هعمس نوكي ال نأ فاح وف رللا انه نا

 ئضئوضلا نأ ةغللا لهأ نم موق معز ( لقو ) هيف لوقأام ىردأ الف ءاطلاو ءاخعاو
 فدص اومعزمجلا (لاقو ) هتحصام ىردأ الو ليخالا يمسي ىذلا رئاطلا اذه

 فرعأ الو ماها خرف جبلاو جملا ( لاقو ) هتقيقح فرعأ الو رحبلا فدص نم

 ىردأال ةينامي ةغل هدسج ىف ناسنالا بيصي مرو اومعزةحب وحلا ( لاقو ) هتحصام

 لو فدرا ضرالا/ نطاب ىنةاملا اهنف ىرجح ىلا ةانقلل لاقي (لاقو ) هسا

 (لاقو) هتحصام ىردأ الو كلام 0 تن نارقيبلا ( لاقو ) هتحصام ىردأ

 ذك لاو رؤتسلا توق اهنال ةنغ ةراثلا ىنست هللا لغأ ضعي لاق ديرة

 هحلماع ىردأ الو نوب نع الا
 لطيخلا ةفغلا طاع اك هل رشح راهنلا ربدب

 ىف ديبع وبأ ) لاقو ) ريغص مهس رشحلاو رونسلا لطخاب ىرابخلا دلو رامنلا

 باوصلاو ءايلا تادتدشم ”ىدولاو ”يذملاو ”ىملاىئوم الا لاق فنصملاب رغلا

 حاحصلا ( ينو ) نافنخم نارخاالاو ديدشتلاب هدحو ىنملا نأ هريغ لوق اندنع
 قيقردب ز ةحيحنلاو هتحصام ىردأ الو نييوحنلا ضعب نم هتعم عملا عصبلا

 نالف ىف لوقي حاحصلا ( ىفو ) هتحصام يردأ الو ملا ميدقتب ةحيجتلالاقيو

 بيذهلا ( ىفو ) امهتحصام ىردأ الو ةيفوفيكو ةيسوست نولوقي سانو ةيسبت



 هتأره وع اماو هتجسضنأأ محنلا توره لاق ةغلا ل اهأ كلنا قرش كج كلام ابأ 1
 ءاملا جدع ( اهيفو) هتحصام ىردأ الو كلاموأ هب ءاج مسا برع ذخ ( اهفو)

 ءامووهو لمعتسم اومعز ظيبلا ( اهبفو ) اهتحصام 2 هعرج اجدع هجدعي

 الو رذللا اهب نصي ةافصم ةبطنملا نأ اومعز (.اهيفو ) هتحصام ىردأ الو لحفلا

 ىرك (اميفو ) تبثب سيلو هنيعب رئاط قاوقولا موق لاق ( ايفو ) هتحصام ىردأ
 لاقي ( ايفو ) تبثب سيلو ةينامب ةغل عقاولا رسنلا وه اولاقو ءاونالا نم اومعز مج

 نيب مزاحو ةمارصلا نيب مراصو تبثب سبلو ةلافطلا موق لاقو ةلونطلا نيب لفط

 40د هالو نال غلغللا ( ( امفو ) تنثب سلو ةموزحلاو ةمو رصلا م وق لاقو 0

 لوينغلا ( اهيفو ) هتحصام ىردأام قلقللا همسي انا 000

 روجفلا ىلع مدقملا وهو زغابلا ةينب لصأ زغبلا ( اهبفو ) تبثب سيلو رئاط لوبتفلاو .
 الك رعأال (قاقلاوأ ةيسك الا هللا بسنت عضوم زغابلا ( ايفو ) هةعاط ا

 امنا اولاقف رقبلا ىلع باركلا لاقي ىذلا لثا يف فلتخا دق (اهيفو ) وهامدتحص '

 كيرلا سف نإ موق معز ( اهبفو ) هّحص ام ىردأ الو رقبلا ىلع بالكلا وه ٠

 كلذ ةحصام ىردأالو يكل با 0 و خأ والا خالا ىف نولوَس

 اطلعت( انقو), كين نملو له ريض رحشلا ةريثكلا ضرالا ةالخنا( اك

 ىخرتسملا لجزا بجشملا( اهيفو ) تبثب سيلو هخأ دشنأو بطرا "ىشلا تنفن دق
 ءام هنا موق رعز ظيظفلا (اهبفو ) تبثب سيلو هوحت وأ نوتج نم لوبخملا اولقو

 تبني سيلو تبنلا نم برض عخسللا ( (اهببفو ) تبثب ننلو ةأرملا ءاموأ لحفلا

 الو رراحأ عمجي دربلا فالخا ل رفا لهأ نم موق م عز (لقو)

 ع طاق ئرداالو عوجلا تاغللا ضعن يف جاجما ( لاقو ) كل فرعأ

 الو ءانتلا ترد لج .ىذلا رت ناار لكم نملا(ةغللا: للعأ لذ لق (لقو)

 ىردأ الو ريطلا نم برض حوحولا أ 0 ( لاقو ) هيضاماقيا»

 0 سر



 م كلا نأ ةغللا زهأ ضخلا ك0 د( ال مفوا) كنب لمالو ةلامخعا هللا

 تبث سلو ةبيود ةقوشيلاو ةقشبحلا ( اهيفو ) تبثب سبلو هنن ينحل فئاخلا

 كاكا فيك تدر لاق ( انو ) تش سلو تن اولق بحتك (اهنو)

 (اهيفو ) تبثب سياو اخض ناك اذا لذرب لجر لاقي (اههفو ) تبث سلو

 "لو تلي اوف ةيلعشلاو بلقكلا ( اهيفو ) تنزف سلو ةظيلغلا ناتآلا ةسييقلا

 0 بقنهلا ( اهيفو ) تبث سيو باصلا لبضعلا ( اهيفو ) تنشب

 سيلواومحز تبن طورختلا ( اهيفو ) تبثب سياوهتععز "ىلا تفرتح (اهيفو )
 مالك يف مالع اذادباخصأ !ةلعالجإا رمطنت لاقي اومعز ةمعطتلا ( اهفو ) تبث
 اومعز ةئطنقلا (اهيفو ) تنثت سالو تنن اومعز 'تطنعلا ( اهيفو ) تدث سلو

 تل لا فلا ؟كالتكي وصرت ةلكجتللا (اهنو) تبثب سلو عزفي ودعلا

 ءالازج (اهيفو ) تبثب سيلو رعشلا هنا ةغللا لهأ ضعب ركذ دوبس (اهفو )
 ضاصقلا ئد ءاصاصق فرعالام ًاضيأ ءاجو:لاق تنثب طلو كلبا" يدعم
 نال كحل ءاماصنلا لاتفوارئلاب ارطالا قش "لعق اياز غانا اور
 حلصو حاصو نسحو 'ىثلا نسح تاغالا ضعب ىف ( اهيفو ) صاصقلاب ىلذخ

 ىراكا الو ذرقلا دلو ةتتسنقلا نا ةغالا لعنأ نم نم موق معز مت

 (اهيفو )كلذ ةكيلحا كن رعاك جوز م يذلا اومعز باعلا ( اهيفو ) هتحصام

 (اهيفو ) تبث سيلوبرضلا عقللا ( اهيفو ) هتحص ام قرد الو اومن تلوم

 معسنأ كلام ونأ رك ذام( اهيفو)هتحصام يردأ الو صوخ وأ ف يل نم لبح سلقلا
 اومدنتاذا موقلا ن .كمت لاقي ( اهيفو )تش مضلا سيلو قالمحو قالمح برعلا نم

 ىلا يذلا فرسف كلذكو صم اوجعناوكتااظ تبث ساو اوكف
 تب مالكلا نا لاقي ( اهيفو ) نونكفت لوقت متو نوبجعت يأ نوبكفت ملظف
 نأ 8 ةيب رعلا ىفهللصأ ال الورملا (اهيفو ) هتحصام ىردأ اموةظيلغضرأ ف اكلا
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 نيس 5 0 0 ةأوافلو ادتاةحضافلا طالغةلاوةحضاولا ماهو 5

 ىهتنا هصوصنو 7 لع
 4« ءابدالا ضعب لوقي سوماقلا يفو 8

 انسوماقلاهمولع رح ضم نم“ : .اةمانأ ىف نقلا دتحم كين دن

 ىسومقلأ نيحنئادملا رحس اه اكيرهوجلا حاحصتبهذ ظ
 ترفظ ءايشأ هتاف دقق دراوشلاو داونلل جلا نم سوماقلا ىنامةرثك عمو ( تلق )
 اذهو هيلع اليذم ءزج ىف اهعمجأ نأ تممه ىتح ةغللا بتكل ىتعلاطم ءانثأ ىف اهب
 6 ةيقب ىفىلاعت هللا ءاش نا هدعب عرشنو عونلا اذه ىف مالكلا رخآ

 ه2 تش تبث لو حصي و ةغللا نم يورام ةفرعم يناثلا عونلا 0

 تون مدع ىف 1 تتاح حيحصلا وه يذلا لوالا عونلا لباقي عونلا اذه ٠

 دقفل هتياورب قوتولا مدعوا هتلاهج وا هنم وار طوقسل هدنسلاصتا مدععونلا اذه

 هعاعم ىف كشلل وأ درتنمو هتياور لبقت نم عون ىف هنايب ينآيس اك هيف لوبقلا طرش
 رئاط طاشطشلانأ اومعز لاق ديرد نبال ةرهجلا ىناماهنمةريثك عونلا اذه ةلثمأو

 سيلوتمرو اذا اطبث ناسن الا ةفش تطبث تاغلل ضعب ىف ( اهبفو ) تبثب سيلو

 برضوأ لالك نم ضرالاب هن ققلأ اذا ًاحبض حبض لمعتسا اهبفو تبث

 تبثب سيلو بجابج هام كلذكو ريثكلا ءاملا باحبملا (اهيفو ) تبث سلو

 ماقأ اذا اتب أتي أتي (اهيفو ) تبثب سيلو هريغو بوثلا ىف ةقرلاففرلا (اهبفو)
 سيلواومعز هلجرب أطو هريبك اذا هوت وتم 'ىثلا م (اهفو ) تبث سلو ناكملاب

 ءاوثللا (اهبفو ) تبثب سيلو اومعز بارتلا ةريثك هاوثح ضرأ (اهبفو ) تبني
 (اهمفو) تب سلو ىتْخأ لجرو ءءاوثخي ةأرما ءاسنلا نم 'نطبلا لفسأ ةيرتسملا

 (اهيفو ) هتحصام يردأ الو مانسلا ةحنرم تناك اذا اومعز دودمم ءاجر ةقاث
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 ىلأل منع الا طحملاو كحل باتك حا اصلا طع انسب ةقلل فدعا 0

 لصوو 0-5 ىضرلل بابعلاباتك مث رب رضلا ىسلدنالا ةديس نب ىلع نسحلا

 لئاقلا لاق ىتح كب لصف ىلا هيف
 كحلاو مواعلا زاح ذلا ١ :قاعضلا نا

 3 نا مشا انا: ا ىعإ :ىراصقب ناك

 انخويش خيش ىدابازوريغلابوقعي نب دمحم نيدلا دجم مامالل سوماقلا باتك مث
 الو حاحصلا هيلا لصوام ىلا لوادتلا ةرثك ىف ةثالثلا هذه نم دحاو لصي و

 ني وهف حصام همازتلال كلذو هذه دوجوب هترهش الو حاحصلا ةبتر تصقن

 دامعالا ىف رادملاسيلو ثيدحلا 0بتك ىف يراخبلا حيحص ريظن ةغللا بتك

 تنكوهتبطخ ىف ( سوماقلا بحاصلاق ) ةحصلا طرش ىلع لب عد جلا 0
 دراوشلاو حصفلا ىلع امنصمو اطيسب ًاحيحص ًاعماج اباتك سل 7

 عماجلا باجعلا لمملا عماللاب موسوملاباتك ىف تعرش بالطلا ىنايعأ امو 7
 لضفلا عقارب ارينوبابلا اذه ىف ةفنصملا بتكلا اترغامبف بابعلاو

 لك قاف باطخلاا اهنم ىتعاوباطولا اهب ليتماتادانازامهنلا تممضوب ادالاو

 000 تالطلا ليم حملا رب نتن ف هتمجا ىأ ريغ تاكل[ انه
 عم ماكحالاو زاجيالا بلاق ىف غرفم لمعو ماظنلا كلذ ىلع زيجوباتك ميدقلا

 باتكلااذه تفاًأوينانعدصقلا اذهب وص تفرصف ىنابلا مارباو ىناعملا ماما مازن

 اذار تلحو دراوشلاو حصقلا نع ب رعم دناوزلا حورطم دهاوشلا فودحم

 حاحص ىلع سانلا لابقا تيأر امو لاق مث رفسىف ًارفس نيئالث لكت صلو رفز
 وأ ةداملا لامهاب اما رثك أ وأ ةغللا اثلث هتاف هنأ ريغ كلذب ريدج وهو يرهوملا

 تبنو هيلع يباتك لضف ءدب < يداب رهظي نأ تدرأ ةدانلا ةببرغلا يناعملا كري

 كاذب دصاق الو هيف نعاط ريغباوصلا فالح اببف يرهوملا بكر ءايشأ ىلع هيف
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 بدالا قحاحصلاليقفنص امديس حاحصلاباتك اذه

 تكلا نم هَريغ ف قرف ام عمجتو هباوبأ لمشت

 مجعم ىف ىولا توقاي (لاقو ) نييوغللا ىحبأ يرهوجلا ىرب نبا (لاقو) .
 _:سحأ مهدامتعا هيلعو مويلا سانلا ىديأب يذلا وه حاحصلاباتك ءابدالا

 هيلع اهعبتت عضاوم ةدع ىف هيف فيحصت عم اذه هغيلات دوجو هفينصت ىرهوجلا
 هل ضرعو ةمجعملا داضلاباب ىلا هيلع ععس هفنص ا هنأ هببس نا ليقو نوققحملا

 الو حقنم ريغ ةدوسم باتكلا رئاس يتب و تاف حطس نم هسفن ىقلاف ةسوسو

 هد ناكو ضو ركع طلق تارا نعل مهاربا هذيملت هضيبف ضيبم ١١

 ىتشاوحلاى رب نب هللا علوا مامالا فلأ دقو 0 الا دودخح يف ىرهوللا | ا

 دمم نب هللا دبع خيشلا اهاك أف نيشلا فرح ءانثأ ىلا اهيف لصو حاحصلا ىلع

 ايف ركذ حاصلا ىلع ةامكحتلا ىناغاصلا نيدلا ”ىضر مامالا ( فلأو ) ىطسبلا
 نشواق نا حاحصلا بحاص رصع ىف ناكو هنم امجح ربك أ ىهو ةغللا نم هتافام

 مالك نم حضاولا انك ذ دق هلوأ ىف لاق حيحصلا هلم ىرك ذي نأ مزتلاف ْ

 ىلعلادلا روهشملا ءابتجا يف لأن ملو ركتتسملا ىشحولا نود هنم حيحصلاوبرعلا ٠ ظ

 كيرف امارحا ىلا فلوأ مراده اق انك ىفاؤوضتملاوبومشوأ عرس ريس ا

 اعامس كلذ نم حصام رك ذو ًامالك ناكف ةبب رعاافورح نمفلتثا امع ةنابالاو .
 لك لاقم ىننع/ نلاعث هللا نأ لغ نم نآل هيلث ةحنص ف كلتيال ابك كذا ١

 ليواقالا ركتتسمب اهريثكحتو تافلؤملا ليوطت نم جرحتلاب ىرح وهف لق
 ا . 8 عب نم لاقي ناكد قف قرطلا تاينب و تاباكحلا عينشو

 راصتخالا هيف تيخوت دق دان اا ؛ (لاقو) كلذ نم هللا ذ ذوعل نحنو بذك 1

 بدسنلا حيحص باتكن مو اعامس ىدنعحيصام ىلع ترصنقاو زاجيالاهيف ترثاو

 منعأو ) الاقم تدجول برعلا مالك رم هيف ككشأ ملام يخوت الواو روهشم



 بتكحلا نأ ثيحب ممريغو راتتلا نم ةنئاكلا نتفلا ىف بتكلا لج بهذ
 لمج لمح ءيجنال نيرخأتملاو نيمدقتملا فيناصت نم ةغالا ىف نآلا ةدوجوملا
 حصام اهيف !وعمج لب حيحصلا اهوفل وم اهيف مزنلي ل بتكلا هذه بلاغو دحاو

 مامالا هيلع ًارصتقم حيحصلا مزنلا نم لوأو ًالاغ تبني ملام ىلع نوهبنيو هريغو

 هتبطخ ىف لاقو حاحصلاب هباتك ىمس اذهطو ىرهوملا دام نب ليعمسا رصن وبأ
 اهنلزنم هللا فرش ىتلا ةغللا هذه نم ىدنع حصام باتكلا اذه تعدوأ دق

 بلغأ بيذهنو هيلا قبسأ مل بيترت ىلع امفرعم اطونم ايندلاو نيدللا لع لعجو
 تي ةبراعلا برعلا اهب ىتهفاشمو ةيارد اهناقتاو ةياور قارعلاب !مليصحح دعب هيلع

 بيطخلا اي ركز وبأ لاقاعسو ترخدا الو ًاحصن كلذ ىف لآ مو ةيدابلاب مهرابد
 جيحص عمج وهو روهشملا وهو رسكلاب حاحصلا باتك لاقي ىوغالا ىزب.رهتلا
 ءاج دقو جيح هك تمعن درفم وهو جتقلاب حاحصلا لاقيو فارظو فيرظك

 ءارب و ءىرب و حاحشو حيحشو حاحصو حيح مك ل يعف ىف ةغل ءافلا حتفب لاعق
 ايفو ريم دارا بلطملا ل هنس كمّترتلا"نتسح كباتك_اانهي حاجيصلا باتكاو لآ
 فيحصت هيف كلذ عم هنأ الا ةقلا قو .تالكتشم ريبسسانتو نيني ءات أ ان

 لاق فورملا ىلع ىنبم باتكلا نال خسانلا نمال فنصملا نم هنأ ىف كشيبال
 قديبع يأ ىلع در دقو طلغ وأ اهيف عقي وهس نهراكلا دكا ده كالا
 أ مقي ىذلا طلغلا نم لباقلا نأ ريغ هنم ةريثك مضاوم تملا ببال
 هحيحصت ىف مهسوفن ايمانا ون جا ياللا وتكمل بح نيالا

 كلملا دبع روصنم وبأ ( لاقو ) ايرك ز ىلأ بيطمللا مالك اذه هنع وذعم هحيقنتو
 رمل لها اع ىف ضادلا ةمئتي هباتكم ىف وشلل نااعتلا ليما نب دايو
 هيفو حاحصلاباتكهلو ةغللا ىف ماما وهو نامزلا بيجاعأ نم ىرهوملا ناك
 ىروباستلا سودبع نيدمم نب ليعمسا دم وبأ لوقي
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 ىنينحو اهدعب ىدجو لاط دقو ابلتو ماع نيرشع اهب تسنا

 ويد نوجسلا يف ىنتدلخولو ابعيأس ىننأ ىنظ ناك امو
 قوش لهتست مهيلع راغص ةيبصو راقتقاو زجعل نكحلو

 نيزح دائوفلا ىوكحم ةلقم 2قربع قباوس كامأ لو تلقف
 نينض نرهببر نم من رك كلام مأاي تاجاملا جرخن دقو

 ٌتدَحَو هللا مهمحر ىرخأ رانيد نيعب رأ أبعم لسراو اهارتشا ىذلا اياسرأف لاق

 سوماقلا بحاص ىدلبازوريغلا نيدلا دع يضاقلا طخ ةب وتكم ةباكملا هذه

 ءايضلانب دهمدماح وا هذيمات هطخ ن م املقنو يباغصالبابعلا نه هج رهظ ىلع

 ثاتك يف دابع نب ليغعسا ا لمت صتخ | دقو هليخ
 ' نيبامةغللا يفتش ذاتك ار 37 2 هعابتا 4 5 اناا ةرهوملا ماس

 تانفأو ءارغلل كانو زد 0 7 نذل تانللاو رز داون

 نب قاحتساو ربع ىلأل بيرغلاو رداونلاو مجلاو ىنث لا نرش ةعيماو ٍ

 نبال رداونلاو مالس نب مسقلا ديبع يب ال فنصملا بيررغلاو: ينابيشلا رام

 بلع مالغ دهازلا رمع يب ال تيقاويلاو ةماس

 « لوقي هرخآ فول
 هرهجا تامو نيعلا تروعأ هرهوجلا ماظن نم انغرف امل

 هرطنقلا دنع فينصتلا فقوو

 بدألا ناويدو سراف نبال لمجْلاو ىرهزالل بيذهنلاو عاركل دضنملاو
 ىقح يصحب الامم كلذ ريغو زازقلل عماجلاو دابع نبا بحاصلل طيحملاو يناراغلل 1

 لاققهيلع مودقلا هلأسي هيلا لسرأ كولملا ضعب نأ دابع نبا بحاصلا نع يكح ٠
 دقو ىدنع ىتلا ةغللا بتك اهيلع لقثأ المج نيتس ىلا جاتحأ باوجلا ىفهل '

 مو



 هيحسل نان ماس ل تاه اصصسسسسسس٠+سا ب دامس ا باباس ان انام تابع ماس اناس مام اصاب نان اسال سمس ص٠٠7سسسسمل نانا اند نما هام لس نام نعل ع عام مع ع ع ماع ناس ماع اسم

 ٍ علاط نمو هب ىرامتن *ىرب وه هللا ذاعم ( تلق ) هتياور يف هقثوب وهب أبي ملف

 كلذ هنمفرعيام باتكلا اذه ىف اهنم رك ذأسو هتباور ىف هيرحب ىأر ةرهجلا

 ديرد نبا نا ثيحي ةميظع ةرفانم امهنبي ناكةن أل هبوطفن نعط هيف لبقي الو
 هلوقب هاحه

 هيلعاطخس ىجولا كاذ ناكل هيوطفن ىلع ىحولا لزنأول
 هيعدخأ ىف عفصلا لف همعما فصنب يد رعاشو

 4ك ل2 احا دا قالا تصوت +. تلمس فمش هللا ] هل ةرعاأ

 4 هلوقب ديرد نبا وه اجهو
 هرشو ىعدهيفو  هرقب ديرد نبا
 هرهجلاباتكمضو ١ هقمح نم ىعدبو

 هزاع كنق هنأ الا يملا :ةباتك وهو

 مهضعب لاقو حدي ال مهضعب ىف نارقألا مالك نا ثيدحلا مع ىف (ررقت دقو)
 نعتسي ملوهظنح نم دادغبب و ةرصبلاب اهالما م سرافيف ةرهجلا دي رد نبا ىلمأ

 خسنلا فاتت كلذاففيغالاو ةزملا يف الا بتكحلا نم ءىت ىف رظنلاب اهملع

 خجخج دجأ نب هللا ديبع ةخسن حصام هاو ةنيشاللا اه داييلع لوما طفلا

 دمحأر غلا ىنأ طخباهنمةخسذب ترفظ ( تلق ) هيلع اهأرقوخسن ةدع نماههتك هن ال

 هتباورب هيولاخنبا ىلع اهأرق دقو ىوغالا ىسلب ارطلا سوباق نب نمحرلا دبع نبا
 اممم عضاوم ىلع هيولاخ نبا كاردتسا نم ىشاوحاهيلع بتكو ديرد نبا نع اه
 ةخسن ىلاقلا ىلع 2 ناك مهضعل (لاقو ) تافيحصتو ماهوأ ضعب لع هبنو

 ادخله ترفألا# ىف لاقتن ةئاقالث اهب نطعأ دق ناكو اهئلوم» طخ ةرهجلا نم

 ْ الاتثم نيعب رأب اهعابف
 ( تايبآلا هذه اهيلع بتكو

ْ 
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 رذنم ىضاقلا نع نايفس نب ثراولا دبع نعربلا دبع نب رمع ىأ ظفاحلا نع '

 نسملاىأ نعهيبأ نع ىوحنلا دالو نيدمم نب دمحأسابعلا ىنأ نع ديعس كإ

 رصن نب رفظملا نب ثيللا نع ديزي, نب زابجلا دبع ذاعم ىنأ نع ىدهم نب ىلع

 لاونم ىلع تجسن ىتلا ةغللا بتكر يهاشم نمو ( عرف ) ليلا نع رايس نبا
 دحأ نب عرظنا فلا يق هيطضيف لاق ديرة جركل ري لك

 أ ف مزما هناين ىلا اس نم هوك همافل ىديطت نم يس ندا ا
 هن 5ك ودحُح مأكلذب رقأ عبت هل هدعب نم لكو فلكتتم دناخاو اقرتعم ىلا

 هد لهأ ناهذأ ةدحنو هعطف ءاكذو همبف بوقثل الك اشم هباتك فأهلا ههجحر ٠

 صئاصخ الا لماش مه زجعلاو شاف سانلا ىف صقتلاو باتكحلا اذه اليمأو
 ىلع هانيرجأو هوأش انأطوو هسعو انلبسف قفالا فارطأ ىف موجنلا ”ىراردك ٠
 ةماعلا ع ناكو عن عامسالا ىفو قلعأ كيواقلاب تناك دا ها نا قلل ا

 م ناك دايس و دوو ردملا انجاز اجلا ركب ملا اف رك امن

 يف ىنج نبا لاقو ىهتنتا ىثحولا ناجرأوبرعلا مالك نم روهما هل انرتخا انال

 فيرصتلا داسفو فينصتلابارطضا نم ًاضيأهيفف ةرهجلا ب اتك امأو صئاصخلا
 هنوتم يف تعقو هتك | كن نعال ادع ف ةفرعم نع هدعب هيف هعضاونرذعا ١

 ”يلءلاط اهنا مث هترثك ن متديحتساام عضاوملا هذه ىلعهيبنتلا نماعيمج هيشاوحو

 ثيح نم :داسفلا هدوصقم ( تلق ) هضعب نع ةتبلا تب رضو هضعب ىلا تأموأ
 رذعأ لاق اذهلو نيعلا يف مدقت م اذاحم ريغ يف داوملا رك ذو فيرصتلا ةيثبأ
 في رصتل | يفعابلا ريصق ديرد نباناىنعيرمالا اذهةفرعم نع هدعيأ هيف هعضاو

 هرابغ قشي ال اماما في رصنلا ىف ىنج نبا ناكو ةغللا ىف عابلا ليوط ناكناو
 ةيب رعلالاعتفاب ىمرف اننامز ىف بتكلافلأ نم (ىرهزالا لاقو)كلذ لاق اذلف'

 هبووطمن ىنعي ةفرع نب جاز هنع كلأس دقو ديرد نب 8 ظافلالا ديلوتو
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 011 2 5 د نم تمت ( لاك انني ؛ا لاقو ) ىلوا فاكس فورا
 اهنال فاالاب الو فذحلاو رييغتلاو صقتلا اهقحاي اهمال ةزمطاب ًادبا ل لاق هنا

 ١ لا ال هادم وأب ةدئاز ىلا لف: .الو مسا ىف الورةلك ءادتنا ىف نيكي اال

 تدجوف ءاملاو نيعلا هيفو يناثلا زيملا ىلا تازنق ال توصال ةيفخ ةسومبم
 ءيش مدقت علا سيلو فيل 2١ قروسحا .نوكيلد كاذتاذ نيفرملا عصنا نيعلا

 ميدقتلاب اهالوأو 00 ناك يأف هتفرعم ىلا جاتح مم هلك هنال ءيش ىلع

 روصقملا باتك يف ( دالو نب دما سابعلا وبا لاقو ) ىهتتا افرصت اهرثك ١
 0 اب لم الاوعف امادجا يكفي اياك اه نماودس لا دوكملا»
 سلو نيعلا باكي هب ءادتبالا كرت ليلخلا نالو لتعم فرح اهمال مجعملا

 نكمل: نيعلا باتك نآل, نيعلا تاتك يف ليلا .ضرفك باتكلا اذه ىف انضرُع
 "1 اإل هارفي ناريغ ام باتكللا نم هعضوم رعي نا هنم فرحلا بلاط
 ىعابرلاو ينالثااو حيحصلاو لتعملاو ىلصالاو دئازلا فرعوفي رصنلا يف رظن دق

 يلع ةملكلا في رصنو ةفشلاو ناسالاو قلما نم فورملا بتاىهو يساماو

 نم لمتحام اهقاملاو تاكرخلا هوحو يلع ظفللا يف اذني رصت هوجو نم نكعيام
 5-5 نا ىلا اذه عم جاتحيو ةدايز الب امهييرصن دعب دئاوزلا عضاومو دئاوزلا
 ءاا ده فرعا ةافكرعلا مالك رصح ىلا اهنم ليلخلا لصو ىتلا قي رطلا

 بلاط ىلع بيررقتلاهيف اندصق | 00 لاق نيعلاباتك نم بلطي ام مضومفىع
 ا متنا معتم ورملاعلا هعضومب هنم معلا يف يوتسي ناوفرملا

 ل نس ططاباك ىمس ل مهضعب لئس ترك ذت يف موثكم نب دمحا نيدلا
 كرب لوا نأل لاق مسالا اذن احلا نإ راسم نبا قاح ساو رمع يبا

 ةخسن يلع انفقو مث كلذ انسحتساف لاق نيعلا فرح هلوا نال ل ننلاباكا ع

 ا باك ناعلا لعبا ىور( ةدئاف ) مجاب اًةودبم هدد ف جلا ناك ىف



 )2 هه

 ىتلا را لاو حلا مجعملا فورح ىلع ةغللا ففاأ ام حصأ نم مورو د ىانثلا

 هليلع ىنثأ ديرد نبال ةرهجلا نأ الا اهنف هاملعلا لكت دق 5 ابم ءانتعالا ىلا اولام

 لاقو ءاماعلا رباك أ نع ةيورملا ةحبحصلا خسنلا هنم دجوب و ءاماعلا نم ريثك
 وبأ هذخآ دقو ةغل اهحصأو فورحلا ىلع ةفلوملا بتكلا نسحأ نم هنا مهضعب
 يوحنلا يتاريسلا ديعس وأو ىلاقلا يدادغبلا ىلع وبأو يوحنلا ىسرافلا ىلع

 وهو هانعم يف لصأ وهف ليلخلا ىلا بوسنملا نيعلا باتك ماو ةْمألا نم مريغو
 ةدباهجلا هلبقو +اماعلا هب ىنتعا ًاعدقو فورحلا ىلع ةغللاسناَ ةقبرط جم .٠ يذلا

 1 درلا ىف باتك هلو هبوتسرد نب انعم اورو هردق نم عفرب دربملا ناكف

 يجاجزلا قاحسا آل دجوبال داكي و هيلا للخلا نم هبسن امف ةماس نب لضفملا

 مكضو ا طاتك حض ووو شح ىلع هفد شات ملكت دقو هنم الا ةغللا يف ةباكح

 (ةدئاف ) ىهتنا ىنايتاا نب بعومو ىدادغبلا ىلع ىنأ عراب فورحلا ىلع ةغالا يف

 فر افرع مف ناآلا ويعمل كردترتلا- لع نبل نعضولا تاك

 دبع نب ةماس جرغلا ىلأ لوق كلذ نم هبيترت ناين يةتنايالا لس حالا

 ىرب نجلا يرفاعملا نالذ نب هللا

 ءاصحاو تلزو اهمض ةبتر ىف . اهكنود نيعلا فورح نع قئاساب

 هانك أفاكلا مث فاقلاو نيغلاو . ءالغاو ءاملا مث ءاحلاو نيعلا

 ءاط اهدعب ىازو نيسو داص ابعت داضلا 3 ناكيشلاو ماو

 هاز اهدعب ءاثو لاذ ءاظلاب .٠ لصتم ءاظلا مث هانلاو لادلاو

 « ءايلاوزومهملاوواؤلاو مملاو ءابلاو ءاقلا مث توتلاو ماللاو

 ا ثيقلا نشاط عددنا يفوكلا ةماس نب ؛ لضفملا بلاطوبأ لاق )

 ىَضْقأةرمطا نأ: ةيونيسء رك ذ'يذلاو“لاق او كورلا ىصقأ اهنالنتعلاف رت

 اطالتخادشاو مالكسلا ين رك أ اهنالنيعلاب تأدب لاق ولو لاق ًاجرخم فورملا ٠
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 دل بانك ؟ نم ءايشأ در ىوغللا سبطلا وأ لاقت لعت ةقمالت نم 'يقوكلا صاع
 لاق ( ةدئاف ) ىديبزلا ىلع ةافولا مدقتم اذه بلاطوبأو دودرم ريغ اهرثك أ

 تللدف ىلاهتنا طتخلا لوق رد ونا انحش ناك هتسرهف ىف ئراتلا نما 1

 رصتخمو يجاجزال ىهازلا رصتخمو ىدبب زال نيعلا رصتخم ةعب رأ تابمالا ىلع
 ىراشلا لاق ةماس نب لضفملل ةحضاولا رصتخمو ماشه نبال قاحسا نبا ةريس

 نيعلا باتك ىلع هولضفو هوامعتساف ىدبب زال نيعلا رصتخمب ًاريثك سانلا جهلدقو
 كدر إذ ةنلحلا ريلغاوشلا نم ناغلا باتك فلكم هدروأ اهي فدح هنركشا
 نم مجيمملا فورح ىلع فلأ ام رئاس ىلع ًاضبأ هواضفو ةلتخلا ةينبالاو ةفحضملا

 هب قكحأو همجح رغص لجأأل عارك بتكو ديرد نب ةرهخج لثم ةغللا بتك
 ةدئافلا ترثكف نيعلا باتك ىلع عرابلا يف ىدادغبلا ىلع وبأ هدازام مهضعب

 نفد فورخ نب نسحلا ىنأو ىنشخلا رد عن ىجيش بهذمو ىهذمو لاق

 حيحصو ثيدحلاو نآرَقلا دهاوش هفذحل 0 لخأ فملل

 بلاغ نب مات بلاغ وبأ مامالا نيعلا رصتخم نم كلذ لع انو هنم 2

 هيف يتأو نيعلا حتتي هامس ىذلا ة ةدئانلا مظعلا هباتك لمع قانا نا نرد

 "ىثشب لالخا نود ههح.و ىلع هيف فالتخا ال ىذلا ةغللا حيحص نم نيعلا قاع

 دهاوشلا نم هيفام حرطو برعلا راعشأ حيحصو ثيدحلاو نارقلا دهاوش نم

 ةرهمجا ىفدي رد نبا هدازام هيف 38 * ةاتخلا ةينبالاو ةمحصملا فورخلاو ةقلتخلا

 ااتك لصق هنف ةدئاثلا ثناكو 1 ننباتكلا: لع اوت ناويدلا اذه راشت

 ناويدلا اذه نأ الا ليلخلاىلا هنم حام بسنيلهظفلب هقايسو ةرهجا نم نيعلا

 نبا محو دي رد نبا ةرهخج ىلا اولام لب هخسن ىلع سانلا جرعي مل دوجولا ليلق

 ةيطوقلان با لاعفأو سراف نبا لجمو ىرهوملا حاحصوزازقلا نبا عم اند 1

 نب بلاغ بأ بعومو يدادغبلا ىلع ىنأ عراب ىلعاضيأ اوجرعب موفي رط نباو



 ىنالثلاو لتعملا نم فعاضملا ىتانثلاو لتعملاو حيحصلا نمفيفحلاا ىتانثلا فيقثت هيلع
 ضعب ىف هضعب لخدأفق فيقللا هاعم باب يف هلك كلذ لعج املو نينلعب لتفملا

 ىلع لتعملا ىنالشلا مضولو هفالخب وه امع يش هنم لصفنيال اطاخ هيف طاخو ٠

 قاب رلا كمل الو ةزمشتمللاو واولا قتعلل نماعايلا ةلخم نيبادل ةتالاشا فلسا

 انباتك يف كلذ عيمج انب ذه دق انردق ىلع نحو امهرختآ ىلا اهلوأ نم 0
 وأ ليلخلا .ناكو هعمل درو هزاع اراب ةتماع عش لكل انلمضيو هني كاملا

 هنع باتكلا يف مقوام انبسن الو افرح ليلذلا نع هيف كلحن م لو ردجأو كلذ |

 باتك يف عقاولا طا نم نآلا رك اذ انأو قدصلا ىلا ًادصقو قحلل ًايخوت ١
 في_رصتلاو قاقتشالا نم اباب علاط وأ وحنلا نم مش اذش نملع بهذي الام نعل

 ردص هي ىديزلا مالك ىهتنا هنع ليلخلا انهزن امف رذعلا انل موقيل '

 هيف ءرطخ امف ةتطختلا هجو تبأرف هرخآ ىلا هتعلاط دقو ( تلق) كاردتسالا '

 قا ةيلصأ ةدام' ل دقوح لفرز م ذك اقاتتشالاو: رض د اة 0
 ًلمض هنأ امأو سيحل اهق[ئعدا:هنضشن و كلذ وو ةيعابر هام قهرا

 5 مل هللا ذاعف فرعتال وأ بذكة ظفللا هذه لاقي نأب ةغللا ثيح نم ةظفل ىف
 بيترتلا ىلا عجار هيف راكتالا لوالانال نيعلا 2 ىحدقال ذ ذئنيحو كلذ

 ةظفللا هده لقن ىلو لا لاش نأ دلصاخل ال نيه ل انعولسلات لا ىف عضولاو أ

 ليلخلا ماقم ناك ناو لبس ىمأ اذهو بابلا اذه يف اهدارباو بابلا اذه نم '

 ق هيلع ةانطالاو تاتكلاب قوثولا منعال هنأ الا كللذ لثم باكترا نع هرتيا

 اذنمو ة ةئألا هتلاقام هيف لاقن فيحصتلا نم ىعداام هيف لس نا يناثلاو ةغللا 0 :

 0 ليلق هنأ عم نيعب رالاو ثلاثلا عونلا ىف قاس قضت نم سس ىذلا ة

 ثلاثلا عونلا لق نندلا رك 0 نع هلقن ينأب ىذلا لاكشالا لوز دئنيح 3

 ناةيلش ن لضفملا بلااظ وأ نيعلا ىلع كاردتسالا اسال نم ( ةد
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 باحصأ ربع دقو للزلا نم املس للخلا نم ارب نوكي نأ ىلع متاح وبأ هركتيال
 نب رضنلا مهنم ف هل نوفل الو تاتكلا اذه نوفرعيال ةلي وط ةدم دعب ليلخلا

 فلأ ليلخلا نأ ماطمأو شنخالا ناسا مان لع نإ شنو جراومو ليش

 روهشم ريغ لاخلا لوهحم لجر نم كلذب ىلوأ اوناكو هنع ِء ءالءه هلل باتكلا

 ليم نب رضنلا ىفوتف ليلخلا باحصأ جرد مث هل لقتلاب دحوتو هب درفنا علا ىف
 000 ل رووا نع اهوار ع رت اةنلا_شلجللاو نيكو ثالن ةنس

 قومتاح ىأ نامز ىف ةرخأب باتكلا رهظ مث ةليوط ةدم دعب تضمو نيعستو

 سمخ ةنس يفوت " متاح ابأ نأأل نيتئاملاو ل براق امف كلذو هتساير لاح

 فرحةياور اوزا>تسا الو دئموب هيلا ءاماعلا نه د د نيتتامو نيسمخو

 ىنارعالا نباو ةىديزتلاو ىعمصالا ردبل لياخلا نع باتكلا حص ولو هنم
 هماعل لقتلاو لياكلا نع ةياكلاب مهماع ةيلحو موهبتك نبي زن ىلا مههابشأو
 انماع اذ نيفنصملا نم عيد برعج د ابيع اه وزلتخ ناك دج نم كلذكو

 اذ 12 (دلدلا اقموب) انرتط غلا ٠ ليلخا نع هباتك ىف لقن مهنم ًادحأ
 نيفوكلا بهذم ىلع وه اا وحلا ىلاعم نم نم هيف عقوام عج نا ايمان ذا

 نم هيلع ىنبو هب ةقاتكللا ديا كلالذ نف نيبرصيلا بهذم فالخنو

 هيوبيس هرك ذام فالخ ىلع وهو اهريخأتو امعدقت ىف فورحلا جراخم رك ذ
 0 اكمل, ىف. شانلا قثوأو ليلخلا لع لماح هيوبيسو هياتكاق ليلخلا

 ةصاخ نيعا| فرح ميدقت دير انسلو هبهذم ضقانتيل الو هلوق فاتخيل نكي لو

 كلذدكو اهريخاتو فورحلا نم كلذ ريغ ميدقت نكحاو هب لتعا ىذلا هجولل
 فعاضملا ىنالثلا باب ففعاضملا يعابرلا لاخدا نم هلكب اتكلا هيلع شمام

 “ 2[ لإ هلوأأ نم. اباتكللا زيتسا كلذ لغو ةلضصاخ .نييفوكلا به ذنم وهو

 01 | الو هرجع 1 للجلا ثبايكلا نأ ولو اذ هوم نم كادي اهدا



 62 همامتا اعتق هلاك لبق كله مثبرعلا مالك فقثو هلصأ بسلا ا
 انظفلاذه هيف دوجوملا ًأطخعاو هيف ع للخلا ببس كلذ ناكف هماقم كلذ ف

 وأ اهعلاطن نأ لبق بلعت ىحب نب دمحأ سابعلا ىلأ ةلاقم كلذب انتقاو دقو ًاصن

 مهم ىلوصلا لاق ليللعا لئاشف ك3 ىف ىلوصلا طخم اهانيفلأ ىتح اهب عيسن
 هشحي لو همسر ليلطعا نأأل نيملا باتكىف طلغلا عقو ام لوم الم ننال
 ىثح دقو لاق هلثم رب مل لجرليلخلا نأل ايش هيف ”قيام هاثحوه ليلكلا نأولو

 كلذإ نيقارولا لقتب دجو امناو ةياور مهنع ذخي مل هنأ الا ءاملع موق باتكلا

 هيف سانلا تادايز نم سابعلا ونأ هرك ذام ىلع (ليلدلا نمو ) باتكلا لتخا
 نب رخأتملا نعتاءاكملا نم هيف مقو ام ىلا هتاياور بارطضاو هخسن فالتخا .

 ؛ ضاقلا ديعتس نب رذنم نءاباتك !اًذهف.ناثدحملا رامشأ نم لودرللا دات
 خسنتملا تباث نبا باتكو دالو نبا باتكب رصحب هلباقو ناوريقلاب هبتك ىذلا]

 ىفو ديبع ىلأ نع ”يرعسملا انربخأ امهباوبأ نم ريثك ىف انيفلأف امهانملاط دق ةكمي
 نع ىور. ليلخلا 00 لاقو ىلارعالا نبا لاق اهضعب

 ليلخلا ىوري فيكو ىرعسملا نع الضف ديبع ىنأ وأ ىلا ىعالا نباو ىعيصالا

 سمح ةنس تاياورلا ضعب ىفو ةئامو نيعبس ةنس ليلخلا ىنون دقو ديبع ىلأ نع
 01 ئرضالا اقرا ىلعو ةنس ةرشع تس نبإ ذتموب دبع وأو ةئامو نيعسلا

 ةنس هتافوو ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس ديبع ى ا نا ةنس نبرشعو ىدحا

 دعب الا ديبع ىنأ 7 0 0 نأ در 0 3 نررشعو عب

 نمز يف ا لاق 00 ىذا للا
 فكو مفدلا غلبأإ «فقدَو ةراكنالا اذخأ ةلاحيصأو متاح وبأ حسأ ب وأ



 ظ 6(ه٠)
 :رم ىلع عنتمااك هلبق مدقت نم دجعأ ىذلا باتكلا هيففلأو ةدلقتو هنع كلذ ٍْ

 ينلاملاو شرفلاىناتك عادبالا ليبسو عارتخالا بهذم ىلعفلأ مث هدعب رخأت

 هقلأو هزبح ىلا هنم 'ىش لك مضو رعشلا نازوأ عيمج كلذب رصخ ضورعلا
 بابلالا ترمغو نطفلاترهب و ناهذالا تزجعأ رئاود نع كلذ ماقأو هلكشب

 ددحونوحللا عاونأ هب رصحو منا فانصأ هيف مزف قيسي وما باتكف لأ كلذكو
 0 كلا راضف ةدادعأ تانابنو: همايقأ غلابم دو هبضخلو دك

 نوحللاو رغنلا ىف هباتك مهاربا نب قاحسأ عنص (امو ) نيمسوتمال ةيآو نيربتعملل
 لاق نيحام اريثكو دمت ايلا تنسخ ادقل هللاقف ىدهملا نب مهاربا ىلع هضرع

 نسحأ ام مهاربا لاققناسحالا ىلا ليبسلا لعج هن أل ليلخلا نسحأ لب قاحسا
 لاقف جاتهاف ةمامح معس ذا لبقم نبا نم لاق هتذخأ نمهف مالكلا اذه

 مدل لقا: نقلا تيعشل اذا .٠ ةبايصا,ةتكم اعاكم ليقفلو

 مدقتما لضفلا تلقف اهاكب اكبلا ىل جاهف ىلبق تكب نكلو
 هريغ اهاطاعتي ل ىتلا ةطاحالا نم هبهذم مالكلا عمج رصح ىف دعب بهذ مث

 فورح نم ةينب الا مايق نيبو هعيمج مزو مالكلا فقثف هاوس دحأ اهضرعت الو

 كلذىف مسرو هيلا قبسي مل عادباو هيف مدقتي ل رظنب اطفورحلا بقاعنو مجعملا
 "رم ةغلبمو للعلا يف هردق اذه ناكف اهب ةدئافلا ىطعأو اهسايق لك أ: ًاموْسر

 مهبلععايبنالا دعب طارصلا ىلع زوجمال هنأ معلا لهأضعب لاق ىتح مهئلاو ذاغنلا
 رصتخلا انباتكر دص حفصتت انيلع نعاطلا نأ ولو ليلخلا نمانهذ قدأدحأ مالسلا

 0000 امودبلا لالا ةينء نع للخلا اعز نأ لم نتعل ناك

 كلذو رظنلا لهأ قاذحو معلا لهأ هيلع ناك ام كلذ ىف دعن ملو هب قيليالام
 ضرعتلا وأ هيلا للخلا ةبسن نع ليلخلاب أب رن نحبو باتكلا ردص يف انلق انا
 نأ هيف نظلا رثك أو هنع تبي الو هل حصيالباتكلا نا لوقت لبهل ةمواقملل

ْ 
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 باتك يف مقاولا طلغلا كرادتسا هيانك لوأ يف نيعلا تمم قلتش قولا

 ركذتكباتك هللا كدبأ انيلا لصوهناوخا ضعب بطاخي فيطا داجم وهو نيعلا

 اهبانيف لوقلاب عرسقلاو انيلع لماحتلا نم رظنلا لهأ ةفعض نم موق هب علوأ ام هبف
 نيتك ىف هل ةنطختلاو هباتك ىف دمحأ نب ليلخلا ىلع ضارقعالا نم انيلا هوبسن
 مهب اولدعو مهبهذم ىلا ةبوشحلا نم ةعامج اولاهسا دق مهنا تلقو هلوصف نم

 كان ان هك نأ لال دلك لولا د تتو 50

 رطل نري او ع مكيطفل ]لول نق قانإ مهتسلأ كر رد

 راع كرا يكيلع ةمعنلا مظعو كريت ةحص قتلا كديأ تنك دقوحضوم

 ةمج هوجوب كليدل رذملا ملل عقب نأو تركذ ىتلا لالاب مه موق ىلع جّررمتال نأ

 ةلعلا نأ عمبدألا دودحت مهلهجو بتكلل مهنع لام ةلقو رظنلا يف مهفلخم اهنم

 ىسوب الو همتس ىواديال ىذلا ا ةثعابلاو مهملاقمل ةبجوملا
 | لاق دقف هحرج

 دسح نم كاداع نم ةوادعاالا اهقافا جرت ُُظ تاوادلا# كل

 كرم ةكسمدب نم انيلع موتي نأ بيرغلا ردانلاو بيجعلا بجعلا نم سيلوأ
 01 دنع نماراعالاواعولكا ني ىش يف ليلخلا ةنطخم مهف نم قمروأ رظن

 ثلا زيف صهدلا عي رقو رصعلا دحوأ دمحأ نب ليلخلاو هبهذم نم “اخو

 طس ىذلا وهو هليدع ايندلا ىف فرع الو هريظن رب ل ىذلا ةنطغلا لهأ ذاتساو ش

 ىصقأ غلب ىّتح هْف جاجحلا حضوأو هيناعم قتقو هللع ببسو هبانطأ دمو وحنلا

 00 مسرب وأ افرحهيف فاوي نأ ضرب مل مث هتاياغ دعبأ ىلا ىعتتاو هدودح

 ُنأ هركف هيف فيلأتلاو هيلعلوقلا ىلا م لقرق كاكشا. راد ًاكارتو هلل قل

 ىلا واف كلذ ون وتك ار نع نيقمي عار الاسلل
 هيوبيس لمحل هتكح فئاطلو هركف حتاتتو هرظن قئاقد نم هنقلو هماع نم هيوبيس

 (1لب يمزلا 240



2 0 
 و همعمر ليلخلا نال نيملاباتك ىف طلغلا عقو اها لوك بلع ىبحي نب دمجأ

 1 ال وقوم تباري 1 لحر ليلا نأل "ىت * هيف قيام هاشح وه ناكولو هشحي ظ

 ' نيقارولا لقنب دجو اهناو ةياور مهنم ذخوي مل هنأ الا ءاماع موق ًاضيأ 0
 ١) ىف قيثدح لاق دهازلا دحاولا دبع :نب دم لاقو ةهجلا هذهل باتكلا:لتخاف
 7  قاحسا نع ىنأ ىنربخألاقنيعلا باتك يلع أرقي ناكو ناسارخ نم انيلع مدق
 ل1 ناكو: اان اج ريح نا لايللنا ءبحاص تسلا ناك لاق ةاوقاررسا

 ل يول وهل نايل بح )وا هدعبو. نيبفلا باب. نيملا »فاتك نم

 هنانل ىيسف ىرخأ ةأرمىل لاقو ليلخلا هسفن ىسو باتكلا قاب فنصف
 هكا ل ريع لا بانك لاق اذا وبف دحأ ن نلخلل:هح نم لفلم
 باتكلا ىفام لكف هسنن نع ىحي وهف اقتلطم ليلخلا لاقو لاق اذاو ليلخلا وهف
 نيل باتكهيبنتلا:ر يار ىف ىوونلا:لاقو ىختتا:ليلخلا نمالهنم .هناف.للخبأ نم

 قرا حدق رك ذ ) ليلخلا نع ثيللا عمج م وها اع ليلحلا لإ تريلا
 اوقبطأةغللا لهأ نم روهجلا نأ نيدلا رخخ ماموالا مالك ىف مدقت ( نيعلا باتك
 نبالاقو رشع ةعبارلا ةلئسملا ف كلذ ىف سراف نبا مالكم دقتو هيف حدقلا ىلع

 نأ زوجيالام داسفلاو للخلاو طيلختلا نم هيفف نيعلاباتك" امأ صئاخلا ىف ىنج
 اره ةطلساجلا انهت نأ ةلاحم الو هسفن نع الضفليلخلا عابتأ رغص أ لعارج

 ءاعاباتكلا اذه لمعمل أموأ هلعلف لمعهيف ليلخلل ناك ن اذ هريغ لبق نم باتكلا

 ينام 20 دج ىلا وج اجت ناك هلأ نع لدناو هزوحب الو هردق الو هسفنب هلي ملو

 ال1 تي ا دو ةكحتسم لاؤحلالا ضعي ق ةغيصو | ةفططل_كقللا تاون و ةضئاال

 ىذلا فسعتلا هيف سلو هحوتم قاسم هفينضت نأهل تاقف هل ا ةتأرف لعاب نأ

 ال0 اذ انصإ تكرتلارتعل اقفل! فنل |ذإ آلام ةرهشا ناك ىف

 ىديبزلا نسح نب دمحم ركب وبأ لاقو ىهنتا هوحن اذه امالك وأ ةبب رعلا ىف هب



 د هم م م م مم همه هم همم همم مف همم همم ممم هم ممم هم عع م هموم ع ف همم همكم همس همم هم هس همم هم مم هم هم مع مم همم هم مم هع هم جم ممم ممم عم همس مم مم مس هسعس عع معمم

 0 ( رشع ةسداسلا ةلئسملا ) ةعبسو ة اقرا لجاو نوت راو ةثالث للا

 مامالا لاق روهشملا نيعلاباتك كلذ ىف فلأ دمأ نب ليلخماةغللا عمجف فص
 0 دقو :نيعلا تانك ةغللا ىف ةفنصملا بتكتلا لصأ لوصحلا يف نيالا رك

 ةمجرت ىف ةاحنلا تاقبط ىف ىناريسلا لاقو هيف حدقلا ىلع ةغللا لهأ نم روهجللا
 كده ةثللا طبخ ايت هية ىئذلا روهتللا فوزحلا نفلا تاك لوأ ل

 ام ىهاظلا وهو نيعلا باتك لكي مل ليلخلا نأ ىف ةحيرص ىناريسلا نم ةرابعلا

 نم هنوك اوركنأ سانلا رثك أ لب هيف نعطلا ف سانلا مالك لقن نم ىأبس
 نبرصن نب ثيلل وه امناو ليلخلل نيعلا باتك سبل مبضعب لاق ليلخلا فينصت
 هبسنونيعلا باتك لمع اخلاص الجر ثيللا ناك ىرهزالا لاقو ىناسارخا رايس
 باتك نم ليلخلا لمع مهضعب لاقو هيف بغربو همساب هباتك قفنيل ليلخلا ىلا
 لاقو هرخآ هلوأ هبشيال اذطو ثيللا هلكو نيغلا فرح ىلا هلوأ نم ةعطق نيعلا
 لتفتح .قيبلأ دياتك كسل انا ثلا ىلإ ًامطقنم ليلخلا ناكرتتملا نبا

 هتمزالمو هظفح ىلع لبقأو فلأ ةئام هل بهوو اهظع ًاعقوم همم مقوو ًادج هدنع

 هّللاو تلاقو همع ةنبا تراغف ةسفن ةب راج ىرتشا هنأ قفتاو“فضتلا هم ظنك

 اذ: للع ةرابنون هليل كم ءازأ كلو قافالا لالا: لمع ناو لليل
 ه1 ع اطنخ 00 ةتقرحأف هب هنعجل ال هللاو باتكلا |

 مهرتحأو هرصع ءاماع عمجو هظفح نم فصنلا ىلمأف تام دق ليلخلا ناكو ةخسن
 لدار ىذلا ةكودصتاذ نه ةرليس ىفرخلاو اواثم مل لاقو هطمت ىلع ه هواك ظ

 دحاولا دبع تيطلاونأ لاقو ءابدالا مجعم ىف ىوملا توقاب كلذ و سانلا

 اهيلا قبسي ل عئادب ليلخلا:عدبأ نييوحنلا بتا م باتك ىف ىوغللا يلع نبا

 وه هنا نيعلا 5 ىمسملا هباتك ىف فورملا ىلعبرعلا مالك هفيلأت كلذ نف
 تعمس لاق ىبحي نب دحمم انربخأ هوشحب نأ لبق نم ىفوتو هباوبأ بتر ىذلا



 ناتئاملمهملاونونامثو ةعسنو ةلاعب را هنم لمعتسملاو نوسمحو ةئاعيس ىئانثلا ةدع

 ا ا 1 ل حس
 ١ نورشعو ةعب رأو ةئامئالثو فال ا ةعب رأ هنم لكيلا نودو ةسو ةلامصو تقلا
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 00و هس . لنا نع ليعتسملاو نوعستو ةعلسأو :ةئام :لمهملاو:ةثالثو ةئافرأ
 ا لمعتسملا نوسهحو ةلاهسو اهلا رشع ةعسن ىلالثلا ةدعو نوتئسو عر لمبملاو

 00107 واكو اغلا زمتع ةنسج لميملاو نوتمو ةفمتقو ناحلامو انفال ةعلرأ هج

 ا [ةج فعيعالا ١ ىوس لتمملاو ةياعاعو اقل نى شع ةثالث هلم حيحصلا نوناكو

 ةعسنو ةيامسو نانلأ حيحصلا نم لمعتسملا نوسمحو ةياعبرأ فيغللاو ةيامعب رأو
 لاخلا 2 قت تسملاو:نوز سعود رخأو ةياماو:انلآ رس تعم نخل ل سملاو نوعيسو

 ” ل قو فال ١ هلال املا و نونالثو ةظلوأو أ ةئاهتر ألو كلا تغقللا ىوم

 نوعستوةعب ارو ناتئام لمهملاو نوسمحو ةتسو هلام فيقللا نم لمعتسملاو نوتسو
 لمهملاونورشعوتئاهناع لمعتسملا ةئاعب رأو ف الآ ةثالثو فلأ ةئاهالث ىعاب رلاةدعو

 ”اراتو فلآ فال[ ةتدس ىماخخلا ةدعو نونامثو ةئامسمحو نافلأو فلأ ةئامالت

 1 الدلم نوهرأو :نانئار هلم“ هزمعتمملا ةثامسو انا -نوفيسو- ةنجنلا ىلا

 فرح ىباقاو ىابرلا مقار كيل نأ لعو اهربغو ةزمطا نود ةصاخ مجعملا

 هانقلل امو < نع فعاضملا نم نيب رضلاو فيفخما ىئانثلا ةدعولاقةملكلا سفن نم

 كلذ نم لمعتسملا افرح نوعبسو ةسمخو فرح انئامو فرح انلأ باتكلا يف
 نم حيحصلا افرح نوعبسو ةثالثو فرح ةئامو فرح افلأ لمملاو نانثاو ةئام
 لمعتسملا نوسمخو ةئاعب رآ لتعملاو نورشعو ةسمخو ةئاهاعو فرح فلأ كلذ



 ةحيحص ىنانث ءانب ةئامسىف تالتعملاةثالثلا برضتو حيحص فرحو نالتعم اهنع
 برضتو لتعم فرحون احيحصاهنم نافرح ىثالث ءانب ةئامنامتو افلا ريصتق نيفرحلا ْ

 انلإ ريع هلام اريصف ل ةوركلأ حاحص ىلانت ءانب ةلامس ىف نيرشعو ةسمح

 (تدرأ اذاف )ىنالثلا ءانبلا نم جرخب ام رثك أ اذهف ًايثالث ءانبنب رشعو ةئامتسو |

 نيرشعلاو ةعبسلا ىف تالتعملا ةثالثلا برضن سايقلا ىلعف ىابرلا فلذت نأ ٠
 ةسخلا برضت مث ةئاغالاو فلالا ىف مث نيسمخو ةثامب رأ ىف من ًايثالث ءانب
 وهف خاب اف فورملا حاحص ىف دال ءانب فلأ رشع ةسؤخلا ىف حاحصلا نيرشعلاو

 الا 0 ىسادسلا امأفحيحصلا ىساخلا ليبسكل اذكو ةيعابرلا ةينبالا ددع
 نوخرئوملا هنع هلقت امف ةنزاوملا باتك ىف ىتاهبصالا ةزمح رك ذو. ىهتنا.دئاوزلاب

 للا برعلا مالك ةينبأ ددع غلبم نأ نيعلا باتكى ليلثتا كذ لاق

 ريغ نم ىباماو ىعابرلاو ىنالثلاو ىتانثلا نم عب رالا اهبتارم ىلع لمجملاو
 رشعغ انئاو ةلامب رأو فىالا ةنمتو فلآ ةثامالثو تأ: نلأ يتحاتا راك

 يعابرلاو نوسمحو ةئاهسو فلأ فال ةعسن ىتالثلاو نوسمحو ةتسو ةئاعبس ىئانثلا
 ةناعيسوءل فلا فلآ ر شع دحأ ىناخلاو ةئاميراو:انلأ نومستو دحاو فلا ةئال 0

 رطتخ ىف ىديب لا نسح نيادع ركب وبا لاقو ةلامشو الأ :نوعبتو ةثالثو

 فقلأ ةئاتسو فلأ فالا ةتس هلمبمو هلكم الكلا لمعتسم ةدع نيعلا باتكا

 لمهلاوزورشعو ةئاهسوف الا ةسهخاهنم لمعتسملاةئاعب رأو افلأ نوسمخو ةعسنتو
 حيحصلاةدعنونامو ةلاعبسو اغلأ ©”نوعستو ةنالثوفلاةلايسو كقلآ فالا هللا

 ال] هجم لتعملاو ة'اعن زأو انلأ نوسمح و ةثالثو تأ ةلاسسو ل نا | ةتسدهنم

 هنم لمهملاو نوعيرأو ةعبرأو ةئاعستو فالآ ةثالث حيحصلا نم لمعتسملا
 لّمملا نم لمعتسملا نوسمتو .ةتلمو ةنا/اوءافلا نونامو ةعيسو شلااظلا |

 نوسخ باوصلا )١(



 اولا لل ل لا يل
 | ا اناث هاب فلن نأ تدرأ اذا ةرهجلا ىف ديرد نبا لاق مالكلا ةنئأ
 اذ ةرادردأ 3 ةدعاشملا فورحلا سالخا نم سنج لكن م ذك اساخ وأ ةعاقو وأ

 ةرسيو ةنه فرح لك دنع نم اهكف مث اهيلاوح فرحأ ةثالث عقوف
 0/1 ىنالثا نم جرخبف ةثالثلا فرحالا كنت ىتح
 ل 2 والا يقودان هنا اطت 1ك ةعانلو ةينيأأ ةعلشم
 نأو لاق هنع اوبغر امو هب اوملكتامبرعلامالكنم تيصقتسا كلذ تاعف اذإفأ
 هللا ءاش نا ةيساخلاو ةيعابرلاو ةيثالثلاو ةيئانثلاةينبالا نمعفتربام كل رسفم
 ادرعلا مالك نم ىصقتست نأ ( تدرأ اذاف ) حضاو باسحلا نم برضب ىلاعت

 نعودقو لثمفلتأيال وأ فلتأبام هنع اوبغر وأ هب اوملكتامت نيفرح ىلع ناك ام

 ضعب ىفاهضعب برضاف افرح نورشعو ةين ام ىهوةمجعملا فورحلا ىلارظناف اهتاوخأو
 رز[ اذاذباةلك < دعاولا تفنرتيلا نوكردالاو .اننرح نينا ةعب رأو ةئاعبس غلبت

 اذ 1201 اودع ل شيد ءاني ناكسلاو نيتتثاو ةثاكالث نر نفرح ناك

 نيفرحلا ةهبتشم نورشعو ةينامث اهنم ءانب نينامثو ةعب رأو ةئاعبس ىلا داع هتبلق

 ءاب الو اهيفواوال ةيئانث ةحيحص ءانب ةثامس اهنمو دحاو هبلق ريغو هبلق هه لثم

 هذهب ةجوزمم ةيئانث ءانب نوسمحو ةلام اهنمو بلقلا لبق ةثامالث اهعمجب ةزمه الو

 سف ًايئاثث ءانب' نوعتتسو-ةسخ ؛ارعمج و !ةزمطاو :واولاو ءايلا ةثالثلا | تقرتخالا
 كنا ةنالش اهضو تاقلا: لق ةينبأ ةنالئ ابعت ةلابتتعم ةينبأ ١ ةنشا اهنغو قللقلا

 ةدع كل تنبب دقف مهفاذ ةفعاضم ًاحيحص ًايئانث ءانب نورشعو ةسخو ةفعاضم
 ىنالثلا فلؤت نأ ( تدرأ اذاو ) هنع اوبغرو هب اوملكت امم ىئانثلا نم جرام

 ءانب نب رشعو ةعبس ريصتف ةلتعملا ةيئانثلا ةعسنلا يف تالتعم فرحا ةثالث برضاف

 0 الب نايكيو هلام ىف اضن تالتمملا ةتاللا "ترضتو "ابك تولتش

 نافرح ًايثالث ءانب نيسهو ةئامب أر يصتف لتعم اهنم فرحو يخص اهنم فزح



 عبسم ةعيير ىنأ لآل دبع هن أكلازبإل برارقلا تحل
 كلام دبعاي موق بابلا اذه نمو ًافاش ازين ن الا جدتى دفا عبسم هلوتق

 لئاقلا لوق الو هنيأو كهميوو هص طوق اورسفي ملو كلام ”ىسايو كلام ”يهايو

 ءاعدلاو رجلا امأف 34 ءاخو كب ءاخ نولوقيو لبيحو نوفتبي  قحلا كباخي ؟ !

 عضوم ىف كنيرأ ام نيعب و الهبحو ىح ملوقكر يثكف هعوضوم مهغيال ىذلا
 هللا ىلص ”ىنلا نع ىورب و هل نوعدي رئاعلل اعلو اعدو عدو اجهو جهو لجعأ

 نأ الولف مئناو عفرا مهلل اولوق نكلو ملعل الو عدعد اواوقتال لاق هنأ سو هيلع

 رجزلا ىف مهوقو سو هيلع هللا ىلص ا.ههرك ام موقلا دنع ًاموهفم ىنعم نيتملكتل
 طاعب و طاعارو جاعو دعدعو ىبحراو بحراو باهو الهو اهاهو ىرخاو رخآ

 هانلقام ححصي و رثكي بابوهو اذه رسف ادحأ معن ال حدجو مدجأو دجأو

 ظفالا بي رغب وه امو لامحالاو بيرقتلاب الا مويلا هيف لاقيال ىذلا هبنشملا نمو.
 عضبو ناو الو نهذلاو نامزلاو نيللا انلوَق”“صانمم هبنك ل فرن

 كلذ هبشأ امو ةلفسلاو هيفسلاو مشالاو ميركلاو فيرشلاو رقفلاو ىنغلاو نينس
 هريغزوجنال ىتحهديدح ناف الاو لاهحالاو بيرقتلا ريغ هيف هجو الو لوطي امم

 نحمويلا هب رغتسنام ىنعم نوملعي كلذكو هنوفرعي سانهلك كلذل ناكدقو ديعب

 بهذق بخ قمأ قشأ سرفو كانضةأ ماو روجسيعو ةقانلا ىف روشيع انلوق نم
 دينك الع لق ضاقت ىذلا مسرلا الا .اندنع. وس لو هلهأ باهذب هلك اذه

 دقف هقئاقح لع نود همر ةفرعم ىلع اذه لع نم اورصتقا اوناكناو ةعيرشلا
 نمو ضئارتلاو هقفلا نم هعورفو نبدلا لوصأ ىف مالكلا قيقد هنع اوضاتعا

 لكى لع هتماقتساو هتقدو هنسح أب رب ىذلا ضورعلا لع نمو هليلجو وحنلا قيقدا
 مولع مولعلا فرشأو ملع نامز لكلو ةفسلفلا ىلا مهسفنأ نوبسانلا هب حجبت ام.

 ةدع ىف (رشع ةسماخلا ةلئسملا ) سراف نبا مالك هاك اذه دما هللو اذه اننامز



 ناس عيمج يلع ىلأوي يجبهيلع يهاب هئاركن دنع بلطي لب ملا لهأ نم

 تاجردممو املمج ءاماعلا ةلمحدرغتف يأو وه ىأب لسو هلع هللا لص هللا لور

 . الوابلع *ىث هنم بهذبال اهماعو اهتصاخ دنع برعلا ناسل اذهو اهنماوعو امف

 ديا علا هيف اكرشي الو اهنم هلق نم الا هئاعب الو اهريغ دنع بلطي
 راك أع نم مكرم كل ياسا زكا لعياماذ لها نماوش ا
 كا ريحا عضوم ىف سراف نبا لافو هفورحب ىفاشلا صن اذه ءاماعلا يف ننسلا

 نمل يلق برعلا نع انءاج ىذلا نأو اهتيلكب انيلا هتنت ل برعلا ةغل نأ ىلعلوقلا
 نأ ىلا مرثك أوأ انو ااعبهذ(هلهأ باعذب بهذ 5 نماريك نايا

 رعش ان الل هولاقام عيمج ان اع مالك نم انيل | ىهتنا ىذلا

 ودل هنللا ءاملع ىرئان ال جيجي نوكيي نأ لوقلا اذهب رت أ ونيثك مالك يرش

 لب هيف فلوخام ةقيقح نع ربخي مهنم دحاو داكي الف برعلا هتلاق امم ريثك ىف
 ىف برعلا لوق ةقبقح نع مهأسن انأ ىرت الأ ناكمالاو لامحالا قيرط كلسي

 كبذكو جحلا بلع بذك هلوق نم ثيدحلا ىف ءاج امعو اذك كبذك ءارعغالا

 لئاقلا لوق نعو لسعلا

 يي دانة ودع ياام تنكر نان درا ننسي داماول نقيتعلا بدك
 قكلنع مكوق ك كلذكو ءارعالا باب نع هرهاظ دعبب تنك وك نأ لعن نحو

 هوفالا كرف كنعو ضرالا

 راهنلا ليلا حضفب ادي ورو جحذم انأ ضرالا يف نع

 لكشمنم اذهف اذه ىلع داز له ىأ هموق هلتق ديس نم دمعأ مطوق كلذ نمو

 ةدايم نبا لاقو دعب رسفي ل ىذلا مالكلا

 اهبوين تلف نيج ىداعالا مادص ١ موخأ مافك موق نم دمعأو
 ود وبأ لاكو انارخا اليك نأ لع انزله هايم كيغو الخلا لك



 تحت ووو ور هور ذو نم نه عدم هون هونك م ةحدع همس كح سطح مو هو موس م كك و همة هو دعم هدم هم دع عل كنق هدم هه د ءدع طل عل علم هاو هع هن

 برعلا لب يحسب قايل اذع الق ىايقلاو قلطالا قيراج كذب يضر

 (6 قئايقلا ءارجا زاج ادا اولاق نضرقني ال سنا ناجل مسالا اذه تعضو

 مهفدنع ةيوغللا اسالا ىف سايقلا ءا رجأ زاح ىنعملا مهف دنع ةيعرشلا ماكحالا

 عامجالاب هب ماكحالا تابثا زاج امنا ىعرشلا سايقلا ناف لطاب اذه انلق ىنعملا

 ىوغللا مسالا تابثا نم دوصقملا سيلو عامجا هيف انعزانت امف سيلو هيلع قفتملا
 ىبثم ىأر ىلع عرشلا لبق ةيروغالا ماسالا ىف ىرجحب سايقلا ناف - تايثا

 ريغ ىوغللا سايقلا ىفو درطم ىعرشلا سايقلا ىن ىنعملا نالو ةغللا ىف سايقلا
 ناؤةروراق ىمنال رادلاو لقعلا ىماخب ناك ناد 2 ىمسيال جنبلا ناف درطم ٠

 داوسلا هيف عمتجا ناو قلبأ بسال تارغلاوتابف رت ءاضالا ع

 تنزأب اوكسمت ناو ىنعملا ىف ىوغللا سايقلاكىعرشلا سايقلا سلف ضايبلاو
 انسلفالك أ لك أب لك أو ًابرض برضي برض وحن رداصملا ىف ىرجي سايقلا
 ناهربلا فنيمرحلا ماما لاقو ٍبرعلا نعالقت تش اعاو سافل كرا 3

 اماواسابق هامات ةغالا. نأ ىلا :قرتلا نم. ئاوط ىنانياجصا لضعا ١

 .هلوخ لامه ةيماخللا وأ ريمخمللا نم اهماذارتطلاكةقتعشملا ءاعسألا ف لد ْ

 ذيبنلا ةيمست زوج ةقيتعلا ةئدنلا راب رتلبا مسا عضولا ىف برعلا تصصخ نا

 كلذ هينا هييعتو معذلاو صيألا قافغشارلنم هوت جا هنك كراشمل ار دتشملا

 ىف سيل رخا نأهيلا لامم برقأو قاقتسشالا درط مزتلتال برعلا نأ انملعلا لطاب
 قاقتبشالاب كاسدتسالاغاس ولف ريمختلا وأ ةرماخلا ىهنامتاو باازطالا هانم

 لوقلاوكلذك مالا سلو ارخ برطي الودمماخب وأ لقعلا رمخب املك ناكل

 هب حبت لو هتدارا برعلا نأ معز فراك نا كلذ ىعدب ىذلا نأ هيف طباضلا ظ

 أبيف حصي و كلذ فالخ ىلع تاغللا ناف فيقوو تبثت ريغ نم كحتم وهف د

 ىهواهناسلب ءىش قاحلاف قحليف كلذ نعت برعلا نأ معزي ناك ناو لقن ءاعدا .
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 وه لب سايقب سيل اذهف لتاق وهف التق لتقو براض وهف اب رضبرض وحن لاغفالا
 ءامسالا فالملا لحم نكلو هجولا اذه ىلع هب مهقطنو 0 نم ةرورض مولعم
 ىس اذا نايحتلا وأ ةصماخلا نم ىقتسم هنأ رخا َْق لاق ا ىناعملا نم ةقتشملا

 أن دنع اذهو لاق هريغو ذيبنلاك ارمح كلذهيف دحوم ناككأ قاتم اذه نم 00

 لعلاامأ القت وأ القع مب نأ اما واخنال ةغللا فسايقلا ءارحانأ هيلع ليلدلاو لطاب

 الا اذهب دصق دق ةغللا عضاو نوكي نأ زوجي هن أل كلذ ىف هل لاجم الف

 ىنام لكهب ىعسي لب صاصتخالا دصقي مل نوكي نأ زوجبو هب ىمس اب صتخب
 نيَغنَم رخ الا ىلع امعدحأ حجري مل لقعلا ىف نيزئاج نا مالا ناك اذا ا

 هيف عمطم الف رئاوتلا اما داحا وأ رتاوت اما لقتلاف لقتلا قي رطب ناكن او حجم

 لا تسال نيمو نظح ذانسالا امأَو ارباكم: هفلاتت ل ناككلو هانا ناك ذأ

 كالت انلق امم لمعي و ةنونظم ابك ةيعرشلا ةسيقألاف لبق ناف هب عوطقم لصأ

 ىف سلو ةباحصلا عامجا وهو لمعلا بوجو ىف هب عوطقم ىععس ىلا ةدنئسم

 لصا قاقتشالا عضوم ىترعاعلا يملا نذل نا كلذ نم 'ئث ةغلل سابق
 مسالا كلذ هيلع ىرج نأ ىفبلي ىنعملا كلذ هيف دجوي لحم لككف هيلع ساقي

 فيكف هب عوطقم لأب ل ةيل لمعلا تشي ال نيمتو ارا الل نأ اني دك

 زوجيال لوص الإ ىلا لوصولا ا ف ' ناهر نب 0 1 هيلع 7

 0 ىمسي ذيبنلا اولاقو سايقلاب ماسالا اوتبثأ مهناف ء 00
 ًاعط ىبتكتم جرف ىف ءطو هنال از نيش اولا
 ىمدقت هدر ىلع ليلدلا رك ذو لبقلا ىف ءطولاكانز ناكف ًامطق مرح

 تعضو برعلا نا مصخللا ةدمعو لاق مث هاوس هقيلعت ىف يسارحلا ايكلا م الك
 الروح تدحو ضرقا مث ادوجوم مهنامز ىف ناك ىذلا ناويحلل سرفلا مسا
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 2 1 سل لل لا ل قيال رك مر
 حاضيالا ىف لب ماع يأ رعشب داهشتسالا هريبخغو عع 0 مقوو

 نيناوق نع 0 مهمالك ةلقتلا رب رقتب داهشتسالا ب هجوو ىبسراغلل

 هبرعلا رعشب دهشتسي اي قئعملا ىف نيدلوملا رعشب دهشتسي ىنج نبا لاقو برعلا
 نسسملكعاو الف هريغب نأ ا مهنم معم دق لقانلا نوكي نأ عب ؛ارلاو ظافلالا ىف

 ةخالا نا لاق نم صئاصخلا ىف ىنج نبا لاقو ىعتتا 0 نم عمسي 3

 مهم اذا لجرلا ناف ًانيأ ارتب رعت دق اهنا ا د القالا افا

 رعاشلا لوق
 انادحوو تافارز هيلا اوراط مل هيذجان ىدبأ رشلا اذا موق

 بطلا 2 ىف ىدادغبلا فيطللا دبع لاقو تاع قع مالا نأ 1

 ىوحنلاامأو هادعتب الو برعلا هب تقطنام لقني نا هناش ىوغللا نا معا ةيتابنلا

 ' [ةايقالاو تمم ملاك هيله دقو وغلا لقي انكدمرصت ند
 هلاع هيف طسييو هيف فّرصتيو هاقثتي هيقثلا نا مث هتمرب كيدملا نق ثدحلا ]
 سين نأ انل زوجي ىنج نبا هاكح امف ىلع وبأ لاق هابشالاو لاثمألا هيلع سيقيو 0

 له ةغللا نأ ىف (رشع ةثلأثلا ةلئسملا ) مهرعش ىلع انرعشو مروثن» ىلع انروثنم

 نم نيققحلا ءارآ هيلع.رقتسا ىذلا هقيلعت ىف ىمارحلا ايكلا لاق. سايقلاب تن .
 لمعلا نم ريثك لاقو ابين سانقلا”ىرخي الو اساق تيشال ةنللا نأ نينو ||

 انا ةصنا هيلغل دي لو هنغ هللا ىضرىفاشلا ىلا اذه ىرعو ةغللا ف ىرتم سايقلا ١
 باقلالاوةدماجلا مالعالا ءامسأ امأ لوقتفاه ريوصتب ةلئسملا ردصتق هلئاسمهيلعتلاد

 نييغتلا در تعطوامناو ىسملل 2 ال هنال اهيف سايقلا ىرجن الف ةضحملا :ٍ

 صتخ مل اهنم مما لكذ ا حصا هسكعو ورمعب اديز:تسنم تتلقواو تس ل ١

 لحم نم ةروصلاهذه تسلفهريغ ىلا هب لدعي نأ زوجيال ىتحىنعمل هب ىعس ع ١

 نم ةقشم ىه لاقي ىتلا رداصملا فالخلا لحم نوكي نأ اضبأ زوجي الو فالخللا



 ظ 0 :

 ةئسملا) اهريبغت كذا بطن دعا م م اسم

 لوصحملا فىزارلا نبدلا رخخ مامالا لاق ةغللا دي (نيتع ةينانلا

 لكل ٠ نر هفللا ىثكأأ 1ك نحل لقتال ةغا قرم ىلا" ىو نلعلا "اسال
 5 ناازقو ءانثتسالا هلخدي. فكرعملا عملا نا انيلا لقن اذا كل قنلا نم

 0 غيص نأ ىلع نياقنلا نيذهب لدتسي ذئنيخ ظفللا هلوانتيام جارخا ءانثتسالا

 وأ رثاوت اما ضحلا لقنلاو لاق كلذ ىنهل لاحم الف فرصلا لقعلا امأو: مومعل

 بيجاما نبا ارك ذي: لو ثلاثلا عونلا ىف امهيف مالكلا طسب ىتأيسو تلقاداخأ

 ضنا لقنلا وغو لوألا قيرطلا وش ماكحإلا ىف ىدمالا الو هرصتخم ىف

 الف اهو دربلاو ازاعاو# ضرالاو ءامنلكهكلكلشنلا لئيشإلا» طورت
 ىدمآلاو نيدلا رخخ مامالا لاق ةبيرغلا ظافلالا نم هوحنو ءرقلاك اداحآ

 باب ةغللا هتف ىف سراف نبا لاقو رئاوتما ىأ لوألا يما ناوقلا طاف

 امهريغ وأ هيوبأ عمسي ىنرعلا ىب صلاك ًادامتعا ةغللا دخون ةغللا دحام لوألا

 نم اعامس دذسخؤتو نقلم نم اقل كح أو تاقوالا رم ىلع مهنع ةغللا ذخأي وهف

 عون ىف همالك ةيقب ا نونظملا قتيو ةلام لاو قدصلا ىوذ تاقثلا ةاورلا

 |1151 لاو كلذ ىف ىراجالا ربا مالك ادكودو نموةشادر لس لا

 ىلا هلثم نع طباضلا لدعلا لقنب هدنس لصتاام ةغالا نم حيحصلا طباض نا

 وبأ لاق طيحلا رحبلا ىف ىشكرزلا لاقو ثيدملا نم حيحصلا دح ىلع هاهم

 الا ةغللا مزلتال زاجعالا ىف ىلبجلا هعبتو ماكحالا طئارش ىف نادبع نب لضفلا

 لمعلا بجوب حيحص دنسب برعلا نع كلذ توبث اهدحا طئارش سدخب
 قلملا نك ناد ةلاثاو:تايعرلظلا مهنلادع ربتعت م نيلقانلا ةلادع ىناثلاو

 امأف نان دعو دعمو ناطحق لثم ةب راعلا :برغلاك ةغللا لضأ ىف ةحح هلوق نم نع
 يشكرزلا لاق الف نبدلوملا فالتخاو مهناسل داسف دعب ممدعب نمع اولقن اذا



 ماللاوةفشلا فرح ىلع ىو هشضو فت رافظ يلا خسوو أ ند خسو

 عفص اغقلا ىلعو 0 دقم لع ةحاراب برصلا هفودم الا كرال ل

 ّقلكَو مدل نيديلا يي كيو جل تكلا سموه كك نط د
 ١ ال :لاشإ هلهو رهو نقذلاو كنملا للعو و تكا ذخو عبصالاب بنجلا

 راسا بوركملا جرخأ اذا.هيفو رححلاب هفذقو اصعلاب هقذخو اضملاب

 ناف نينحلا وهف ًافاخ جر ه دديلخأ ناف نعتحا وره ءاتكنأ ناديا ل0

 ا ىلارظناف نينخلا وهف هعفر ىف داز ناذ نينآلا وهف هيف داز

 هاندروأامفو ادج ريثك ةغللا ىف كلذو فعضلاو ةكوقلا بسحب فرحا فالتخاب
 نسحلا ىأ ىأر وهو باوصلا ىنج نبا لاق ( رشع ةيداحلا ةلئسملا ) 1

 دحاوت قو ىابلك ع ضوت ل ةقللا نأ هيلا آفيقوتلاب انلق هاوس شمخ لا

 +8 ءاج انا برعلا تاغل فالتخا حلا لاق ةعاتتم ةقحالتم تعقو لب

 11و ةحيض لعق ونم فلك ناك ناو فذلخ ىلع عضو اهنم مضوام لوأ نأ لبق

 ىف عضو ناكم سايق ىلع ابنأ ريغ اهلا ةجاحلل را ءايشأ دعب نم اوندحأ من

 نم ىأر 3 ًادحاو ابرض لوالا عوضوم ا نوكي نأ زوجيو لاق ًافاتخم لصألا

 لاق لو الا ىرحم ةحصلا ىف راج ناث سايقىلالوالا سايق فلاخ نأ دعن ءاح

 كلذ ىردي الف لق د فرحلاو لعفلاو مسالا ةثالثلا سانجالا 32-

 شئخالا ناكو لاق ا لد هنأ ةثالثلا نم لك ىف لمتحيو

 قييلعو هغضو لبق :برعلا ةتركوصت انآ هلامتبسا ةرتكل:ريغام نأ ىلا سنا

 ةزثك نم دبال هنأب مهنم ًالع هرييغتب اوأدتباف هايا ملاعتسا ركن ل
 كاري غ ترثك ملف ةبكرمم ةعدق تناك نوكت نأ روج ولاق هريخت ىلإ ةلللا
 اهنلش اطل دهنشأو اهتيكح ىلع لدأ هنأل لوالا وه ىدنع لوقملاو لاق دعب اهف

 ةوفيكو نيئأو.نتمأ و برقم زاغأب ًانبم مالكلا ضعب اوكرتف اهرعأ رباصمب



 ءارلاب ةفرفرلاو هيف لجرلا 0 اذا كحضلا ةياكح فاقلاب ةرقرقلاو كحضلا

 حرلا فيفح توص ىازلاب ةفزفزلاو حربي و ماح اذار اظل ةدحتاا ترض

 00 12 لاو هز وع تمعم اذا نك و ملا ةقرقز ”تمع#و انورحلا :ةذيدقلا

 ةغشغشلاو نسلا لثموههبشأ امو دتولا لثم علقيل هعضوم نم ”ىشلا كي. رحب نيسلا
 هكرحاذا ةنعطلا ىف نانسلا غشغش لاقي نكمتيل هعضوم ىف ىلا كي رح ماجعالاب

 موقلا ةكرح ماحعالاب ةشوشولاو ىلحملاك 'ئثلا ةكرح نيسلاب ةسوسولاو نكمتيل
 تتواف فيكو اهيناعمل ظافلالا ةبسانم عيدب ىلا رظناف ضعب ىلا مهضعب سمو

 كاحالا_ فرحا تلعجل يناعملا ىف ةب راقتملا ةنرتقملا ظافلالا هذه ىف برعلا

 0 "1ع افجأو لقأو ا ل سمهألاو لهسألاو ىخنالاو نلرلا 6

 المع ىوقأ وه ا رهج ًالاو ريلغألاو دخلا 0 آلا فرحلا تاعجو وص

 بدحج ةدايزو دم هن ل ىوقأ طملا لعف ناف طملاو دملا كلذ اخ ملفعأو

 0م طملاو تحلاو ملا كيب رك زنا لاق لادلا نم. لعأ“ نع فلا ءاطلا لف

 فلا ءاخلاب فخلاو تفج اذا ةءاطلا ءاعو ممجلاب فللا كلذ نمو ىنعملا ىف

 ةعلطلا ءاعو نم دلجأو ىوقأ هاف قطشيجلو ةنااعتل واجمل كنتو سويلم

 نزاشلا ىلاراغلل (ىدألا ناوبد ىفو كل ,' لعأ ىه ىتلا ءاخلاب تصخ

 ال١ ال لاقدبفو براغلا قم ارمع دشأ: تصاغلاو اهزيغو كيرالا نسما

 ( ةغالا هقق ىفو ) رح وهف حمل نم ناكأمو درب وهف حفن نم حابرلا نم ناك ام
 فصن راسحالا غاب ناف حلجأ وهف سأرلا مدقم نع رعشلا رسحا اذا ىلاعثل

 ىف مشولاو ساطر ا ف نتمنلا هليفو اجلا لحأ يناس

 ريدلا هيفو بوثلا ىف ىثولاو ريعشلاو ةطنحلا ىلع مقرا داجلا ىف مو ديلا
 نينيعلا قيض صوحلا هيفو يسالا هللاقي هلوح ىذلا رعشلاو تسالا هللاقي

 هيفو ةيحلا نم عسللاو برقعلا نم بسللا هيفو قيضلا عم امحرّوغ صوخلاو



 بتي هموق ىلع بقت لاقي و هرثآ ىلع كاذ دعب دلو اذا اذه غوس اذهو هردق ىلع

 نوع وهو بكتملا وهو ةباكت بكي مهيلع بكنو في رعلاوهو بيقنلا نم ةباقث
 فارطأب مضقلا هريغ ريغ لاكر ناتإلل مضحلاو سرفل مضقلا يئامكلا لاقو يزف

 برشلا ةمجعملا داضلاب حضنلا ورمعوبألاقو سارض ألا ىصقأب مضخلاو نانسالا

 ةمجعملا نيشلاب حشنلاو ىورب ىتح برشلا ةلمهملا داصلاب حصنلاو ىرلا نود
 ريخنلاو ريخشلا ليلا, تاوصأ نم( يعمصألا لاقو)ةءجعملا داضلاب حضنلا 9

 (يعمصالا لاقو) ردصلا نمثلاتلاونب رخنملا نميفاثلاو مثلا نملو الاف رب هل ريكا
 تاوصألا عباتتنيملا لامها ةطعظعلا (ةرهجلا ىقو) لطملا نمردصأ رطملا نمل

 00000 و ردقلا نايل توصماجنغالاب ةطفطنلاواحويختو اة :

 الو هتوصسرغلا ددرب نأ ءاحلاب ةمحماو هيد الو وع ردع ىلجرلا يني نأ

 عساولا ريصقلا ءان الا ءارلاب حارحرلاو ريصقلا لجرلا لادلاب حادحدلاو لهصي

 ا اح اطتستناب ىلا تام ك4 د يل

 ماجعاو نإلادلا عضب جدخ د لجرو ريصقن ب٠ ءاخلا لامهاو نيلادلا حتفب حدحدلجرو .؛

 ةرخرخلاو براشلا فوج ىف ءالا عرج توص مخلابةرجرخاو محض ريصق نيءاثنأ '
 ةردردلاو قيضم ىف ءالا ىرج توصو ردصلا ىف نشنلا ددرت .توص ءاخلاب

 توَصةرغرغلاو ًانوص هلتعمسف مفادت اذا اهريغو ةيدو ألا نوطب يف ءالا توص ٠
 قلملا ىف بارشلا توص ةرقرقلاو ةغاسا الو جيم ريغ نم قلحلا ىف ءاملا ديدرت '

 كر ده ريثعلا ديدر توم ةيكبكلاو هريئز دصالا طيدر توصل 0
 ةددر اذا باكلا حاب توض ةعوعولاو ٍكحضلا بارغتسسا, ةياكح ةبقبقلاو |

 ءايشالا بارطضا يازلاب ةعزعزلاو ماجا ريدخ ةكوكو اوريطلا طالتخا ةقوقولاو !

 ةغزغزلاو ضرالا هجو ىلع بارشلاو ىفاصلاءالا بارطضا ءارلاب ةعرعرلاو حيرلاب ٠
 فاكسلاب ةركركلاو فزنو ةفخ ىف ناسنالا بارطضا نيغلا ماجعاو ىازلا
 ((ل 2 هؤلا- 3 :



 1 ب ل لل ل اال
 -_ مهناكل وللا لاق لوبقلاب ةعاملا هتقلتو هيوبيسو ليلخلا هيلع هب فيرش

 تر وان ل ترا فو رص اولاقف ةلاطتشا بدنجلا تود يف

 ةكرالاو بارطضالا ىتأت امنا نالعفلا ىلع تءاح ىتلا رداصملا يف هي وبيس لاقو

 ل لاف ألا تاكرح لاوت لاتمأألا :تاكرح قاوتب اوابانق نايتغلاو تايلغلا رك
 هدف رار داصملا كلذ نم. طفلا اذه نم ةزيلك «ءابشأ تدحو دقو: قح نبا
 0011 ةريرلاو ةمتلتلاو ةلضلصلاو ال31: ىمك.ةحوعالاو ار كتل ىلا ةنحسا
 نم هيف ل بلطلل هواعج لعفتسا باب كلذ نمو قازلاو ىلا م0

 ةعقاولا لاعفالا اواعحو ل مك لؤضالا لع ةدئاز فورح مدقت

 اك رحل اردالا عامان وأكل رصالا اهفورح ًاحنفت اها باطةزيغ نع

 اوصخو ىنعملا ةوقل ظفالا ةوق اول رشب و حرف وحن نيعلا رب كت اواعج كلذكو
 اراصف امهم ةفونكمو اطل ةطساو يه ذا ماللاو ءاغلا نم ىوقأ م نيعلا كلذب

 اق فدطاب لالعالا دج كلذلو اهنوذب نضْرا اوغل نالوذبمو امل جايس امهن 5

 اوراتخاف سبايلا لك أذل مضقلاو كرا كك أذل مضحلا موق كلذ نمو اهنود

 يوقأ خضنلاو ةوحو .ءايل حضتاو سايلل اهبالصل فاقلاو بطرلل اهنواخرل ءاخلا

 دقلا مطوق كلذ نمو ىوقأ وه ال ايظلفل ءافعاو فيقحلا ءاي انقرل ءاحلا اند
 ةليطتسملا لادلا نمهلاعطق عرساو توصلل رضحأ ءاطلا نال اضرع طقلاو الوط

 الدر ماسالا نم لاغاا ةيظتتمللا لادلاو هتعرسو هب رقل ضرعلا عطقل اهولعج
 كلذ دلثمأ نس تاق هواصقتسا نكعال ادج عساو بابلا اذهو لاق الوط هعطق

 ”لشأ تين ألاو ةنغلا نملشأ ةنخلاو نننلا نملشأ مالكتلا ىفنالعا ةرهجلا يفام
 ةقلقلا لاح (يتيكسلا قيال لادبالا قا ) :نينملا قى دشأ نيرا ؤنينآلا نو

 لا للا نما الا فااطأل د الا لستلا ةريظأا يف لاق ةضنقلا رنا
 ناك اذا اذه غوص اذه ورمع ىنأ نع ( فنصملا بيرغلا ينو ) ابك كلاب



 ذا ل م هم هم م هم ل هام م مم م ل هس همهم مم م مع ل مس موو م هه هم هم همم همم م ممم هيوم مه مع مه عع عه م م عع هع م معسس مممصس م صمم م م همرع هه م م م م مع م مم م مع ل مم م م مم مذ هعمل همم

 ةبسن ءاوتسول هنبيعت ديفت ةنبرقب الا صخشتلا ديفيال ليبقلا اذه نم وه امو

 تاذامأ 0 لاو صقل ذأ ىلك اما هلودم ظفللا مث لاق تايمسملا ىلا عضولا

 ليت نكت نأ .امأ كللدو امهنني ةبسن وأ رديجلا وعود دا نا مسا وهو

 معلا ىناثلاو لعفلا وه وهو تالا يفرط نم وأ قتشملا وه وهو تاذلا فرط نن

 مامضناب نيعتي هريغ يف ىنعم اما هلولدم كوة صخشم وأ ىلكامإإ عضولاف

 0 باطخللا وحن يف تناكنا ةنيرقلاف الوأ فرحلا وهو هيلا هريغ

 ةاققإ ل و رم وهو ةَلَتَع أ ةراخألا مسا وهو ةيسح ام هزيغ ف تلا

 ءامسأ ىبف ريغلاب لصحتت تناك ناو اهريغ يف يناعم سيل اطوادم ناف ةكرتشم

 رم ىرميصلا ناملس نب دابع نع هقفلا لوصأ لهأ لقن ( ةرشاعلا ةلئسملا )
 ىلع عضاولا فاح ةنيل مات هلولدمو ظفللا نيب نأ ىلا نعد هنأ ةلزتعملا ٍ

 نم ًاحبجرت نيحملا ىسبملا ةنيملا مسالا وعشت ناكل فاو لاق عضي نأ

 اهمناعل طظافل الا ةيسانم :فرعب هنالوش 8 ىرب نم ضعب ناكو حجم ريغ ظ

 "كا ءارأو 00 >6 هيف دج أ لاقف رححلا ةيسرافلاب وهو عاغذا ىمسمام لئسف '

 ةغل لك ىلا ناسا لك ىدتهال هلاقام تبث وللاقو ةلاقملا هذه رومهجلا : ظ

 دوس الأو ضيب ١ الل نوجلاو رهطلاو ضيحلا ءرقلاكن يدضال ظفللا عضو حص
 عضاولا انلق اذا م املا عضاولا ةداراب صيصختلا نأب هليلد نع 1

 ةغالا لهأ ال قو نو تقوي ماعلا دوحو ةم طخ كلا ناف ىللاعت هللا وه ظ

 قرفلا نكل يناعملاو ظافلالا نيب ةبسانملا توبث ىلعنوقبطي |دواكد قف ةي ا
 لوقا اك ادعو مهنالخ ةبجوم ةيناذ اهارب دابغ نأ دابع بهذمو مهههذم نب ٠

 كلذب نولوقيال ةنسلا لهأو اب وجو ىلاعت هللا لاعفأ يف حلصألا ةاعارع ةلزتعملا

 هلعفي مل ءاش ولو ابوجوال انمو هنم الضف نكل حلص آلا لعفي ىماعت هنا طوق عم
 عضوم اذهلاقو يناعملل ظافلالا ةبسانمل اباب صئاصخللا ىف ىنج نبا دقع دقو



 هعممم ةمع مدع همم ممم معمم هقمع هس ممم ممم همم هم مع همم م هع مس هسر همم همس همم همس هس همسه ممم مروع هع را مصمم ف همم همم هاهم همم هم هم هه مرعام هريس ه همم

 عضولاب اهضرعت ىلع لدي كلذو مالكلا بيك ارت ىف هل ةياهنالام ىلا 2
 امأ تاكرملا عاونأ تعضو امنا برعلا ثنأ قملاو ( ىشكرزلا لاق) تايكرملل

 سلا لعف لك د انسال لعافلا باب تعضوف الف عاونالا تايئزج
 ةدآ ةرمتلا راس[ امأ اهناوحأو نا باب 00 الذ صوصخملا لعافلا امأ

 لئاقلا دارأ ناف ملكحملا رايتخا لع عملا تلاحاو دق انتلا عاونأرئاس كلذكو

 ىنايف ًامالك مطرأ لو لاق عونف الاو حيحصف ىلا انه تايكرملا عضوب

 درقملا ردح هيضتش ىذلاوهو نادرفم امهمال ناعوضوم امها ىهاظلاو عومجملاو

 ىفكلام نبا حرص نكل م كلا ىف ل عود اولماع اذهو

 مدع يف 4 1 ىلع هعكرف لاقي نأ دعبب و نيعوضوم ريغ ا امهدح ىلع همالك

 داسالا وح اما ةقيقللا ق كرملا نأ اهسال اهيف بيكرتال هنأل تائكرملا عضو

 هعضو مدعب لوقلاو ددعتم ىلع لدي ام سانج لاو عوبلا ءامسأ يف لوقلا نك
 لعلدي امتدوحو اعفش 0 كلام نبا رم دقو عا نك نال

 سيسمل عمجلا دعب اهظفل عضو ةينتلا نأ صاظلا ىنيوحلا لاقو عوضوم نينثالا

 يف دوجوم عجلاو ةينثت تاغللا رئاس ىف دجوب مل اذهو ًاريثكع جا ىلا ةحاملا

 دحاو اما “يثلا لاق عض دارا ناك نات :ا عملا لقأ مهضعب لاق مث نمو ةغل لك
 لاف (ةعساتا 0 ةرثكللا دع: ىف نينثالا لعجل ريغال ريثك اماو
 هئيعن صخشل عضو دق ظفللا عضولا ىف هل ةلاسر ىف ىحلا نيدلا دضع ماموالا

 مث تاضخشم نيب كرتشم ىعأ لقعي نأب كلذو ماع ىمأ رابتعاب هل عضوي دقو
 دافي الث يحب هصوصخب تاصخشملا هذه نم دحاو لكل عوضوم ظفلاا اذه لاش

 ةلآ كرتشملا كلذ لقعتف كرتشملا ردقلا نود هصوصخب دحاو الا هب مهني الو

 مسا لسشم كلذو صخشم هل عوضوملاو ىلكع ضولاف هل عوضوملا هنأ ال عضولل

 ةكرشلا لبقب الث يحب صخشملا هيلا راشملا هامسمو هعوضوم الثم اذه ناف ةراشالا



 عمم هع مم م هع م هم مع ع م م مع هع عم سل هم مم ع ممل م امم مسسسلد سس سم هس اسسسهس شاتيسسسلا مسيسسلل

 هيلا قبسن ل مالكب كت نأ انل نكي ملو هيف كلذ بجو عضولب الاد مالكا

 نأ ىلع ناهرب كلذ مدع ىفو هلاعتسا قبسام الا تادرفملا ىف لمعتسن ملاك ٠

 لاح ناكولو لاق هخيش نعزايا نبا هاكحو ىهتنا مضولاب الاد سيل مالكلا ]لا
 ىلع ًاققوتم اهيناعم مهفو لما لاعتسا ناكل عضولا ىف تادرفملا لاحك للا 89
 اوعبتت, نأ ةغللا لهأ ىلع بجواو كلذك تادرفملا تناك اك برعلا نع اهلقن 1!

 ىلع اهتلالد تاكرملا نألو تادرفملاب كلذ اواعف اك مهبتك اهوعدويو لجلا ١
 مق ىمم فرعو دير ىمسم فرع نم ناف عضولبال لقعلاب ىيكرتلا اهانعم 9

 ةبسن وهو مالكلا اذه ىنعم ةرورضلاب مهف صوصخما هبارعاب مئاق ديز مهسو '
 ةفرعم ىلع ةفقوتم اهنا رابتعاب ةعوضوم اهنا لاقي نأ حصي معن ديز ىلا مايقلا
 ةيدام ءازجأ بكرملا ظفلل نألو عضولا ةهج نم الا دافتسنال يتلا امتادرفم

 ىزوص هئزجو ةب”دام هنازجأ هانمل كلذكو مبني فيلأتلا وهو ًايروص اءزجو |
 ىروصلا ءزجللاوىنعملا نم قيداملا ءازجألا ىلع لدت ظفللا نم ةيتداملا +ازجأألاو '

  تعضوف ةعوضوم اهنا ( يناثلاو ) عضولاب ىنعملا نم ىروصلا ءزمجلا ىلع لدي هنم ٠
 دانسالل ةدرفم ابعضو ندب يفانت الو هتادرفم ىف ةيوقتلا نود دانسالل مق د

 مدقم فاضملاف تاغللا فالتخاب فاتخم الو ةيووقتلل ةكسم اهعضوو ةيوقتلا نودب .
 مهنل ةيلقع تناك ولو ضعب يف هنع رخئومو تاغللا ضعب يف هيلا فاضملا ىلع ا

 صضاظ لوقلا اذهو رخأت وأ هيلا فاضملا ىلع فاضملا مدقت هئاوس ادحاو ىنعملا ٠

 ةيايحمفلا وهو قازتلا لق كيكو درتق اهتاشأ لاق تقال نبا مالك

 تادرفملا يف ترجح ا«بكارتلا ف ترجح اهنأ ليلدب روهمجلل هريغ هارنعو ٠
 نم وهف مئاق ادي ز نأ لاق نمو انمالك نم سبل اديز مئاق نا لاق نم تلاقف

 نم سلف رادلا يف لجر لاق نمو انمالك نم وهف لجر رادلا يف لاق نمو انمالك



 بحاص ( باجأو ) جراما ال ىنهذلا ىنعملل عضولا نأ ىلع لدف ةيجراملا

 كلذك جراللا ىف اهنأ داقتعال ةينهذلا يناعملا عم راد امنا هنأب اذه نع ليصحتلا

 ىواضيبلا ماموالا جاهنم حرش ىف ( ىونسالا لاق ) نهذلا يف اهفالتخا درجملال

 ثيح نم ىنعملا ءازاب عوضوم ظفللا نأ لاقي نأ ريظي و لاق ىهاظ باوج وهو

 نهذلاو ج راخلا ىف ىنعملا لوصحناف ًاجراخ وأ ًابهذ هنوكنعرظنلا مطق عم وه
 فصوب هدييقت ريغ نم ىنعملل عضو أمنا ظفللاو ىنعملا ىلع ةدئازلا فاصوالا نم

 لاقو ) ىهتتا هوحنو ملاك طف نهذلا يف الا دجوبال دقدل عوضوملا نا مث دْئاَر

 نم تاغالا نم ةغا ىف ١! ًايكرن زيجي نمم بجعلا ( ليهستلا حرش ىف نايح وبأ
 كا رزلاك الا ة.زعلا بك ارتلا_ لغو رئاظن بيكرتلا كلذ نم عمسي نأ ريغ
 عيدج نأل بيك ارتلا ىف زوجتال كلذك درفم ظل ثادحا زوجيال كف ةيوفللا

 قرفلاوناسللا كلذ لهأ نم عامس ىلا جاتح ةيعضولا روءالاو ةيعضو روهأ كلذ

 لا دع عوضومو ةيلكر ومأ هعوضوم وحنلا لع إب ةبللا لغ نيبو لع نب

 | الا يف ”ىتكرإلا لاقو ): نفت مضولا ىف ًامماكرتشا دقو ةنرا

 ماق عضركو قطانلا ناويحلل ناسنا ظؤل يوك عروب تادراملا نأ فالختل

 تاكرملا ىف اوفلتخاواهوحبو ىجرتلللما مضوكو صوصخم نمز يف مايقلا ثودحل
 ىف ةغللا لهأ مكتت مل اذهو ةعوضوم تسيل ليقف قلطنم ورمعو ديز ماق وحن

 املا ن الرالا كاذ امو: تادردملا عضو ىف اونلكت اهو اهلأت ىف الو تاكل

 كلامنبا مالك هاظوهو ىزارلا نيدلا ركل هراتخاو اهب لكتملا ىلا لوكوم اهف

 ىلع لصيفلا باتك ىف هل جتحاو ةيعضوال ةياقع مالكلا ةلالد نا لاق ثيح

 نيدرغم نيظفل ايلا نيرعلا مالكلا نم فرعي ال نِف 0 اههدحأ نييجوب لصفملا

 ىلا دانسالا عم امهعامس دنع رقتميال هناف رخآلا ىلا امهدحأ داتنس ال نيملاض

 نكرم دبال عيضولاب لادلا نأ امهيناثو ةزورض هكردي لب داننسالا ىنعب فرعم
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 طيار الل يضاتتلاو داتتم  نهانحلا نمهيكرملاؤ ةليهاتتم فورخلاو تقول
 واخالف هيلا ةجاملا رثكتام اهنم ىناعملاف اولاق تالولدملا ىهانت مزل الاو ىهانتيالام

 عضولا بجيف لئاز عناملاو لصاح اهل ظافلالا عضو ىلا ىعادلا نال ظافلالا نع 8

 ( ةعباسلا ةلئسملا ) نوكيال نأو ظافلأ اهل نوكي نأ زوجي اهملا ةجاحلا ردنت ىتلاو !١
 تاكرما ةدافا ضرغلا لب ةدرفملا ىناعملا ةدافا عضولا نم ضرغلا سبل ًاضيأ اولق
 ةدافان أل كلذو رودلا مزل الاوامهريغو ةيلوعتملاو ةيلعافلاكت ادرتملا نيب بسنلاو
 اذ تاما كالت ةكوضوم اهنوكب معلا ىلع ةفوقوم اهناعمل ةدرفملا ظافلالا

 عضولاب علا ىلع ًامدقتمىناعماب معلا نوكيَف تايمسملا كلت ملعلا ىلع فوقوم كلذب ١
 رودوهو عضولاب للعلا نع ارخآتم اهب معلا ناكل عضولا نمىناعملا معلا انس او

 هنوكب معلا دنعالا هلوادم ديفيال بكرملا نالتاكرملا يف مناف هنيعب اذه ليق ناف.
 اندقتسا واف لولدملا كاذب ملعلا قبس ىعدتسي هب ملعلاو لولدملا كلذل اعوضوم ٠
 بكرملاةدافا نأ ملسنال انأ باوجلاف رودلا مز بكرملا كلذ نملوادملا كلذب ملا ١

 ةدرفملا ظافلالا نوكحب ململا ىلع لب هل اعوضوم هنوكب علا ىلع فقوتت هلولدل ١١
 قاعملا تادرفم تماع ةدرغملا ظافلالا تنلت اذا ىّتح ةدرغملا يتاعملل هع وصوم َ 1

 ( ةنماثلا ةلتسملا ) .قرفلا وظف ظافلالا تالت تاكرح نم اسهني بساتتلاو ا ١
 اهودوصت ىتلا:ةزوصلا يأ ةسينحأفلا روصلا ءازاب ةحوضوم ظافلالا لص سلس

 وأ خيسلا بهذف ةيجراخلا تايهاملا اذان عضولا ةدارا دنع هنهذ يف عضاولا ظ

 ىلا هعابتأو نيدلا رخل ماموالا بهذو راتخلا وهو ىناثلا ىلا ىزاريشلا قاحسا '

 ىأر نم ناذ نهذلا يف ةروصلا ريغت بسحب ريغتي ظفللا نأب هيلع اوادتساو لوالا

 (ولطأ ارجش اهتلخو هنئاناد اذاخ ريثشسا ذقتلا هلع قلظأ ارجحس هنلظو تيس ند
 ناسناهنأ ققحت اذا سرفلا مسا هيلع قلطأ ًاسرف هنظو اند اذاف رجشلا ظفل هيلع
 نودةينهذلا يناعملا عم رئاد ظفللا قالطا نأ اذهب نابف ناسنالا ظنل هيلع قلطأ



 معن لو سانلا ماق انعمسول تلق ناف كلذل ةعوبضوملا هل الك لشمالأو مكنملا وه اها

 ربخ نآاانل لعالرأ هريغي اع ةمثخ وأ هآدتبا لهوال است اا

 مدع لصألا ُ ال هزاوجب لاقي امرا لس ةماعلا ىلا اق لاق هنأب هنع

 ظفالا وه سبل ةيلملا نذل زوجنال لاق أ لمتحو هريغي اع 5 ءادتالا

 هلع |[ لد: ظفللاو ةكح وهو ركتلا تاذب مئاقلا يناسفنلا مالكلا نكحلو

 هازل هم نبال دصقلاب معلا نا لاش نأ لق ققحتت لو طورشب طورشم

 متكلاو و ءادتبالا مدعب لاو: ظثورشملا يف كاشلا ئضفتي :طرشلا اكشاي.

 نالكملا ىف كشلا ىضتقيالوناما يف كشلاوناعنام امهنال طرتشيال هنلاخي اع

 ىصتنا ةنالتللا امي أ نهديدل هنأ هللا همحر ىدلاو راتخاو لاق همدع لصألا

 وأ ةيدانسالا تايكرملاو تادرفملا عضاولا عضو له فاتخا ( ةسماخلا ةلئسملا )
 ١ اللا ناو ارا" هذ دس تاكرملا نوذ.ةيضاخ كادت

 لما لاعتسا فقوتل الاو عوضومب كككرملا تدل اولاقو ”عاتلا ىلا مهريغو كلام

 عماوجلا عمج يف ىكبسلا جاتلاو ىنارقلا حجرو تادرتملاك برعلا نع لقنلا ىلع

 او تريح يرن نأل دووم نأ را لدغ امهريغو

 مالكلا طعم نبالوقيف لوصفلا حرش يف رايا نبا لاقو تادرفملا ىف ترجح

 لوقي نيدلا دعس يخيش ناكو يلوزجلا لاق اذك عضولاب ديفملا كما ظفالا وه

 لبعا كرت لب تادرفملا عضو اك لما عضي ؛ ل ةغا | عضاو ن أل كلذ نيل

 ناكشل تادرفملا لاح تناكوللمخلا لاح 0 كلذ نس ماكنملا رايتخا ىلا

 كلذكت ادرفملا تناك برعلا ىلع ابلقن ىلع ًاققوتم اهيناعم مهفو لجلا لاهتسا
 تادرفملابكلذ اواعف كمهبتك اهوعدوبو لجل اوعبتت نأ ةقللالعأ لع فسر

 لكل نوكي نأ بجمال هعابتأو ىزارلا نيدلا رخل مامالا لاق (ةسداسلا ةلئسملا )
 ةك ساهنأال ةيهانتم ظانلالاو ىهاننتال لقمت نأ نكمي ىتلا يناعملا نأل ظل ىنعم



 ٠ اهديفأو اه رسيأو دصاقملا ءازاب عمضوت " ظافلا وأ ن شوفت و (فاراع اء ا -

 | ةيرام تاونم ال ضمت تايفكا نفور ات الف نسي انا امأ ظاقلألا
  1”ىراتخا  لكت نود ةعبطلا لبق نم دودمملا ىرورضلا سفنتلاب جراخلا ءاوبلل .

 شلفابعأ ارخا امآواهمدع ذتع.ةمودعم يبا دنع ةدوحومداهب الف ديف ايا
 ٠ تايئافلاكة راشاهيلا وأ مولعلاو ىلاعت هللا تاذك شقن ءىش لكل نوكي نأ نكمي

  1ضاع عأو ٍديفأَو يتيجأ ظافل.الا "تناك ]ملف ا ظفل عزت لكل نك نأ

 ٠ حرش يف ىكبسلا جاتلا لاق عضولا دح يف ( ةمبارلا ةلئسملا ) يناعملا ءازاب ةعوضوم

 ' لوالا قلطأ اذا ثيحب 'ىثلاب ”ىثلا صيصخم نع ةرابع عضولا ىواضيبلا جاهنم
 ٠ مهف ديز ماق كلوق تقلطا اذا كناف ديدس فيرعت اذهو لاق يناثلا هنم مهف

 انقلطأ اوس همايق رودص ديز ماق انلوق لولدم تلق ناف لاق هنم مايقلا رودص هنم

  5جري دق م ءالكلا تلق قلطأ اذا ثيحب يكلوق هحو اق هقلطن أ فا اره

 ١ قالطا ىضنقا سانلا ماق تلق اذا كلناف ديبقتاب هاعم ريغتي دقو ًامالك هن
 ٠ ًامالك هنوك نع ء جرخ سانلا ماق نا تلق اذاذ مهعيمج مايقب كرابخا ظفللا اذه

 جرخ نكلو آمالك هنوك 0 سانلا ماق تلق اذاف ةيلكلاب

 ٠ قدلثلا عك ةدافبال نأ ادت لصق اديزز ادعام م ايق ىلا مهعيمج مايق ءاضتقا نع

 همتخال نأ | يناثلاو هعلاخ اب هئدتنتال أ 00 نيطرش مهعيتج مايقب رابخالا

 مالكب ر !نعا الف دصق نع ًارداص نركي نأ وهو ًاضيأ ثلاث طرش هلو هقلاخي اهب ا

  0ان حضوف اهل هيبنتلا عماسلا ىلعو امم دبال طورش ةثالث هدهف ىهاسلاو مان

  1كلذاف لوقلا اذه قالطابالا سانلا ماق هلوق نم سانلا مايق ديفتسنال كنأ

 ' يف فاك هدحو ظفالاو كلذ طارتشا !:ل نيأ نه تلق ناف هانرك ذام انطرتشا

 نال نع دامب دن اذا هل مضاولا عضو تلق كلذل هعضو عضاولا نآل كلذ
 ةقيقللا يف ديفملاو صوصخما هجولا ىلع ماكنملا لاعتسا دنع ىندملا كلذ ديف.



 الو افرح نو رسعو ةعسلا ىميتلا فورحلا هذه عقتاال ةءافكلا نأ اور مث ةثللاو

 اا ا عابرد ايدل اا مالكا اهنم اويكرف اهدارفاب دوصقملا هل لصحي

 ا هولا ولاا داررافو تكلا ىلع

 اا ذا اسحألا ناكو ةجاخ ةدارولاو قالسالا»قينرطت الا فرحا ةلعنل
 ةيهانتم كاك ايده 0 كلد نكمال هاوي هيلع لدت ةرابع ىنعم لك ءازاب

 عضو ىلا ةجاملا تعدف ةيهانتم اهرداصمو اهدراومو ةيهانتم نوكتال فيكو

 مث نوللاو نوملاو نيعلاك ةدع تايمسمل ةدحاو ةرابع اواعج ةكرتشملا ءاهسألا

 16 ا هاا الادخار مل تاك ستان, لست ذه ءارا

 اذا 'يثلا لاقيو جمو جمسل دحاولا ظفللا روك واف رب رقتلاو ضي رحتلاو ىنعملا

 ىنعملاو ظافلالا نيب اولا تاداعملا ةاداعم ىلع ةلوحم عابطلاو جركت روكت

 5 مكةدراوتلاف ةفدا 0 .ظافلأو ةدراوتم ظافلأ ىلا ( مسقنب اذه 6 دارت

 | هةفدارتملاو اماعرخو.ادصأو ائلعبسلاو الايلسوةريقو ءايطواراتع

 هلو دسافلا حلصأ لاقي يكدحاو ىنعم ابعمجي ةبراقتم ناعمل ظفل ماقم ظفل ماقي

 هنغالب ىف خيلبلا هيلا جاتحي امماضيأ اذهو عدصلا بعشو قتفلا قترو ثعشلا

 دحاولا ىنعملا ىلع اهفالتخاو طافلالا حت للفم رعاتر سم ياسا

 برضب هتوالطو هتوالحو هنسح دب زن و وودصلاب قصتاتو بواقلا ىف ىتاعملا عصر:

 مث نولسرتملاو ءابطخلاو ءارعشلا هلمعتسيام اذهو ةيزاجلا تابيبشنلاو هب ةلثم ألا

 خا لا اولدمف مسا لك يف ةقيقحلا لاوتسا نغ/قطنلا_قاطن قيضي هناا

 ىمسنو ةقلطم ةماع ىلا ةكرتشم ىلا مسقنت ( ظافلالا هذه مث) تاراعتسالاو
 نيدلا رخل مامإالا لاقو ) كلذ نايب د دم ءازاب دريمدوعام لاو

 عيمجب لقتسيال هدحو .دحاولا ناسنالا نأ ظافلالا عضو يف ببنسا ( هعابتأو
 3[ لاب الا تفراعت الو فراعتلاب الا نواعت الو نواعتلا نم دبال لب هتاجاح



 هزم لوسر لق لاق لاق هيبأ نع” تلا توما قب مهاربا نب دممنب سنوب

 اتا اارت وعز اناس مااولاق يقال وون نك عم موي يف سو هيلع هللا

 اولاق اهنوج نورت فيك لاق اهنكمت دشأو اهنسحأأم اولاق اهدعاوق نورنا فيك
 ةلشأوامنسحأام متناول ترادتسا اهاحر نورت ككدلاق:هداوسالشأو هل ١

 اندر لب اوقع قشب مأ ًاضيمو مأ ًامخأ اهقرب نورت فك لاق اهتراذتنا

 لاقكنم برعأ وه ىذلا نارام تعش هللا لوسراب لجر لاقف ءايحلا لاقف

 والا ( جرخأو ) نيبم يبرع ناسمب ع نارقلا لزنا اعنا لوك

 يف يتمأ يل تلثم ملسو هيلع هلا للص هللا لوسر لاق لاق مفار ىنأ نع نسودرتلا |

 ىف (ةثاثلا ةلئسملا ) ابك ءامسالا مآ لعاك ابلكل ءامسالا تماعو نيطلاو ءاملا .
 هققلا لوصأ يف هقيلعت يف ىسارحلا ايكلا لاق ةغللا عضو ىلا ةيعادلا ةكملا نايب

 هل نكي مل هشاعم تامقمو هشاعم يف هسفنب ًانتكم نكي ملا ناسنالا نا كلذو ٠
 اونواعتت و اوعمتجيل ندملا سانلا دخن اذهلو هريغ نم نواعملا دفرتسي نأ ودل

 ىنحملا ل عابسلا بأد شحوتلاو عبطلاب ندمتملا وه ناسنالا نا (ليقو) '

 ةفرح ىلع هتقو رصق دحاو لكف قلخلا ىلع فرملا تمسقناو مئانصلا تعزو ّْ
 ولخبال ذئنيح هدصاقم ةلمجموقي نأ هنكمبال قالا نم دحاو لكن آل اهب لغتشي ٠

 ةرضاحلا كذاك نافاهنع ةديهب ةئئاغروأ هدنع ةرضاخن هتحاخ لج نوك نأ 1
 الغ لع لن نأ نم ةلدب الف"ةيئاغ تناكناو ايلا ةراشألا هنكمأ هيدي نإ

 عرسأ ناسللا اودجوو ةلالد مالكلا اوعضوف هضرغو هدوصقم ىلعو هتاجاح ٠
 0 قافات وسو عقر وع ا مالكلا اذسكؤ دادوتلل الوقو هك

 ءاضعأ تاكرح ىلع هوازجو هوعطقف مطقت هعطق ناو لاطو دتما الفغ ىدس
 هود جوف مثلا ىعتتنم ىلا ةئرلا ىصقأ نم وهو توصلا اهنم جرخي ىتلا ناسنالا

 ةفشلاو ردصلاو قلحلا ىلع اهومسق مث كلذ ىلع ديزنال افرح ني رشعو ةعسن .



 مال هيلع ل كان نري تيعلا ميج نا لبق هنعراتأ قا ريثك نب نيالا نيدلا

 سدح 0 و دوو 0 ليععسا لنق 000 00 5

 0 ا ةيرذ ارقاراجللا برع 7 5 رقما بساامأف 0 نا فو

 نبا هلق مزهم همساو ناطحق نم مهنأ روهشملاف ريمحو نلا برع امأو مالسلا
 ناطحقو غلافو طحقمو طحاقو ناطحقةوخا ةعب را اوناك مهنأ اوك دو 000

 ةلالس نم ناطحق نا ليقو هتتءرذ نم ليقو هوخأ ليقو دوه ليقو دوه نبا

 برع نم ةيناطحقلا برعلا نأ لع:روهجلاو هريغو قاحسا نبا هاكح ليعاعما

 باقلالا باتك يف ( ىزاريشلا لاقو ) ليعامسا ةلالس نم اوسبل مهريغو نها
 دمخانثدح ىباملا قاحسا نب 5-5 نب دمحم انأثأ يتادعملا ديعس نب لف ارخأا

 0 0 00 ع بج نب

 ا ل روب هل لاف نس 5 رزشع ميلا

 ىجمجا قي رط نم قباسلا ثيدحلل ةلوصوم ةقيرط هذه
 ه2 مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع انيبن ىلا ةغللا ءاحيا رك ذ ة:-

 دادغس ةبيش ىلأ نب دافع قي كوب "اني هئزج يف في رطغلا دمحأ وبأ لاق

 ىركشبلا ةزمح ىلأ نب دام انثدح ىرهوجلا ثيللا نب متاح لضفلا وبأ انربخأ
 ن0 هدير نب لادع نع "يبأ ناب دقاو نب نيسحلا نب ىلع انئدح

 لاقانربظأ نيب نم جرخن ملو انحصفأ كتللامأ هللا لوسواي لاقت تاططاب ن2

 اهظفحل اهبنظنحل مالسلا هيلع لي ربج اهب ءاجل تسرددق ليعامسا ةغل تناك

 قي رط نم ناجالا بعش ىف ”ينيمبلا ( جرخأو ) هخيرات يف رك اسع نبا هجرخأ



 لدعنا نملوأ هن أل ناطحق نب مزهمدعماو برعي ىمسولاق لئابقلا ىف نيقرفتم
 نملوأ حاحصلا ىف ىرهولا لوق ىنعم اذهو ةيب رعلا ىلا ةينايرسلا نعهناسل
 نعماوردنسب مي راثلا ىف رك اسع نببا جرخأو ناطحق نب برعي ةيبرعلاب ماكت
 اوهستجافاح رمهملا ثعب لباب ىلإ قو الحلا هللا يتحلا لل أو نوط 3

 نع قرشملاو هنيع نع برغملا لعج نم دانم ىدانف هل اورشح اذال نورظني

 ناطحق نب برعب ماقف ءامسلا لهأ مالكه لف ههجوب مارحلا تيبلا دصتقاو هراسي
 ةنيملا هيب رعلاب كت نملوأ ناكفوه تنأ دوه نب ناطحق نب برعياي هل ليقف

 .نينثا 1 د ذك انك _هنادكو نك لكك ند ىدانملا لزب ملف

 دعم ناسللا قاكو لباب تيبس“ نيلالا ت تابلبتو توصلا مطقناوأناسل 8

 نع ناعيالا بعش يف قبمبلاو ةححصو كردتسملا يف 17 الا جرخأو ) ايلباب

 0 هلوق ىف هنع هلل ىضر ةديررب

 نم لوأ بيبح نب سفوب لاق ءارعشلا تاقيط باتك ىف جملا مالس نإ

 عمسم ىنربخأ مالس نب دمحم ل اقم مالسلا اممملع مهاربأ نب ليعمسا ةيب رعلاب مكن 1
 هنظأوالءأ هعفر ىردأال مالس نب الاق لوي ىلعنب دم عمس هنأ كلملا دبع نبا. ا

 كاملا ح رخأو مالسلا هيلع ليعمسا هيبأ ناسا نو ةيلرعلاب لكك .ملوأ هعضر لق

 نع ىروثلا نايفس قيرط نم ناجالا بعش يف قيببلاو هححصو كردتسملا يف
 يب رعان ارق التلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ر ماج نع هيبأ نع دمم نب ر معح

 ( مالس نب دمملاق ) ًاماطا ىبرعلا ناسللا اذه ليععسا مللألاق مث نوملعي موقت 1

 ريم الا ليعمسا دلو اهلك ترا لم ءالعلا نب ورمع ىنأ نع سنوب ىنربخأو

 دلي ركل كيلو ميبلا رهصأو مه وا ل م أ ىورب كلذكو مرج اياقبو

 0 يذلا ناسللا ىلعنب دمحم ىنع
 دامع ظفامللالاقو اذه انمالك ربغ ىرخأ ةبب رع كاتو مسو هيلع هللا ىلص ينلا 1



 ركع ين: د نا لا
 ع يي
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 لم ساس ل اياساس صاب صين اساس اس اسال تاس اس بال ع نال اساصسصسصل سس ل سس سس

 -همسسعص

 ( حرخأو) نيسجأ هتبر ,ذ ءاعمأ لاق الك ءاعسالا مد 0 ىلاعت ا هد

 ةكئالملا ءاعسأ لاق اهلك ماعسالا م دا ٍلعو ىلاعت ةلوق ف سن نبا عيل نع

 (جرخأو )موجنلا ءامسأ م 8 لت ىلع بج نع + وأ نبا(

 هنا يدتإو هل بلا اا سابع نبا نع خيزاتلا يف رك است نب

 ال كاةلع هسا دزتات انلك ةتاينرسلاب ماكتق ةيب رعلا هللا هبلس ىصع اماذ ةيبرعلا

 ةنجلا نم مدا هب لزن ىلا كإ هلا ناسللا ناك 4 بييح نب كلملا دبع لاق إف

 صر ,أ ىلا بوسنم وهو نايس زاظو فرح لاطو دهعلا دعي نأ ىلإ اي رع

 لبق هموقو مالسلا هيلع تت ناك ةرب زجلا ضرأ يهو هناي روس وأ روم

 0 دال ناكوهو فّرحم هنأ الا ىب رعلا ناسللا لك اشي ناكو لاق قرغلا

 "يب رعلا ناسل هناسا ناكف مهرج هل ل اني ايجار الغر نك

 ناسللا راص مهنف هتانب ضعب ماس نب مرا جوز ' ةنيفسلا نم اوجرخ اماف لوألا

 0 اع تيمسو سدجو دوم ينأ رئاجو ليبعو داع ىأ صوع هذدلو ل ىنرعلا

 ماس نب دشخلرأ دلو ىف ىناي رسلا ناسسلا ىتبو ملا نم ممدج ناكمن ل ممرج

 ونب كانه لزنف نهلاب ناكو هتبرذ نم ناطحت نإ بجش الا لصد ترآ

 ماسقأ برعلا ةيحد نبا لاقو ىبرعلا ناسالا ناطخ ونب مهنم معتف ليعاعسا

 فنربا مرا دلو نم لئابق عسن مهو صلخلاا مو ءابرعو ( ةبرراع لوالا )

 رابوو مترج قئلمعو نس 02و أ 3و داع يو حوت نب ماس

 حاحصلاىف لاق ( ةبرعتملا ىناثلا مسقلاو ) ةيب رعلا مالسلا هيلع ليعمسا ملعت مهنمو

 اوسل نيذلا مهو (ب ةب رعتسملا ثلاثلاو ) ناطحق و مو صاخب اوسل نيذلا مهو

 5 ب داو ليععما ونب مهو ةيحد نبا لاق حاحصلا يف اك ًاضيأ صلخ

 داع لئابق عبس ةيراتلا ةطرلاةر هلا يف (دير ,د نبا لاقو) ددأ ءر « رب ناندع

 اناقب الا 0 ب ارا ل د مسطو قيلمو دوو



 هىشلكو ردقلاو ةفحصلا مسا هماع ظفلب ممريسافت يف رذنملا نباو متاح يبأ 5 :
 مد ها معو ) )و هلوق ىف ريبج نبا ديعس نع عيكو ( جرخأو ) ) ةيسفلاو ةوسفلا ىتح :

 ( جرخأو ) ةاشلاو ةرغلاو ديسحبلا قست لك باها لا اهلك ءاعسالا

 لاق اهلك ءاعسالا مدآ لعو هلوق ىف دهاجم نع امجريسفت يف ديم نب دبعو عبكو

 نب وديمح نب دبع ( جرخأو) هلكهّللا قلخام ديمحن ب دبع ظفلو ءىش لك هماع

 لعوهلوق ىف سابع نبا ١ نع هثدح نمع ىتلسلا قرط نم امهريسفت يف متاح ىنأا 00

 اذه ليقف باودلاو اال النا داع ءاعسأ هيلع ضرع لاق الك ءاعسالا م د

 ل 1

 فراعتي يتلا ءامسالا هذه يه لاق اهلك ءاعسالا مدآ معو هلوق يف سابع نبا نع ١١

 ممالا نم كلذ هابشأو رامحو لبجو ر حبو ليسو نضرأو:ةباذو ناسنا شالا ا

 ءارسالا مدآ لعو هلوق يف ريبج نب ديعس نع ديم نب دبع ( جرخأو ) اهريغو

 0 دع( بعل“ ل ؟ منو ةباذلا ماو 0 ند مسا لاق اهلك

 لا عيال قناجا نم منا سلبا ادا 0

 ةوسنلاو ةعيصقلا نم ةعصقلا هملع لاق ابلكءاعسالا مآ و ىلا --

 خعرات يف رك اسع ناو ادتملا ا نب قاحسا ( جرخأو ) ةيسفلا نم

 ةجعن ةرقب لمح ةقان هذه مدآ لاقف مهتامسأب ممن مّدآ اي لاق ءطع نع قشمد ْ

 ةمايقلا موب ىلا همسا ويف ل نم وهو سرفو ةأش

 لعمك أ أ هنأ ةكئالملا تساعف هبدن نتي رع وهو هعساب "ىث لك وعدب ل ش

 (جرخأو) ةفلا ل ةفيرش ةبقنمو ةميظع هليضف اذه يف ( تلق ) مهنم معو هللا 1

 مدا لعو ىملاعت هلوق يف ًاعوف م رشب نب ةيطع نع سودرفلا دنسم ىف يمايدلا '
 نالت ءامسالا كلت ىف هماع لاق ابكءامسألا ٠



 دال لمس هامل هع م هع م م م هم هس ع هرم هس م م مم هم ع سم همم هم م همم هم مم هع ل ذه هامصسص م م امصم م هع ع ع هع همه عم مم م همم م م مم م مم م م مم هم هل هس وو ووو مس سس هايس هد

 مك نف لوأ سابع نبا .نع يور دقو لاق ضرآلا راطقأ ىف اوقرقت نبح

 ةيب رعامأو نارقلا اهب لزن يتلا شيرق ةيبرع هب دارأو ليعمسا ةضحلا ةيب رعلاب
 لاق ءامسالا حرش ىف لاقو مالسلا هيلع ليععسا لبق. تناكف ريمحو ناطحخ

 هللا 6 ةنبقوأ ابكاامنا نيرسفملا نم نيعباتلاو ةباحصلا نم منعألا 0
 ةدحاولا ةغللا لصأ يف فيقوتلا نم دبال انباحصا نم قيقحتلا لها لاقو ىلاعت

 نيعب نيحلصملا نم ةفرعم ريغ نم تاغللا لوأ ىلع حالطصالا عوقو ةلاحتسال

 ا ام نوكي نأ راج ةدحاو ةقل لع فيقوتلا لضح اذاو: هيلع اوكلطصا ا

 لاق ةلالدب الا امهدحأب مطقي الو ًاعيقوت نوكي نأو ًاحالطصا تاغللا نم
 ةغل يف هلوق اذكف حالطصا اهلكت اغللا نأ معز نف برعلا ةغا يف اوفاتخاو
 نم اهاوس امف حالطصالا زاجأو ىلوالا ةغللا ىلع فيقوتلاب لاق نمو برعلا

 اهاوس ةغل لكو تاغللا لوأ ىه لاق نم وق يا اا الا
 ىلرع وهو هلل مالك نارقلا نأ اولدغملاو اهئلططازأ مقرن اماءاهذخا دش

 رعلا ةغا لاق نم موادوعو تاغللا قيسأ برعلا:ةغل نأ ءرلع ليلد ردو

 000 عدم نياب اريك ل ('ىضونزيج ةنارع (افدس

 از نارقلا اه لزن .ىتلا ب ةضحلا_ةيبدرعلا ةيناثلاو )اذه ءانتقو , ىلا هضمي قبو

 00 1 ليععتا قيقوت نوكي لولا اذه لف لشعتا اهم هنابل طم نم

 هيلع نيلزانلا مهرج نيبو هنبي ًاحالطصا نوكي نأ اما نيرعأ لمتحي ةضحملا
 ىختثا باوصلا وهو ىلا هللا نم اميقوت كوكي نآءاماذ
 4 تاغللا مالسلا هيلع مذآ رع ىلاعت ان ف ا را

 ا خلا رطب د ا ع
 ( الك ءامسالا مد معو ) ) ىلاعت هلوقيف امنع هللا ئضر :سابع نتا نع دعم

 ااا | هيرخا دولا ور ةوسفلاوأ ةحبصتتلاو ةعصقلا هلع ىف لكفلع ل



 ا : :لاو هتااسر ىلع ة هر هتكون 3 هاصاحو لاق 0 ثعبف تالا

 ةدئافالهنأ ىدنع حيحصلا بجاحلا مفر يف لاق( عبارلا ) رودلا عافدناهجو اذهك ٠

 لوضالا ىف اهرك ذ ليق كلذلو هريغو يرابنالا نب هححصام وهو ةلئسملا هذه

 0 نيلئاقلا ضءب نع ىكحن ةغللا بلق زاوج يف رظنلا اهتدئاف ليقو لوضف ٠
 نيلئاقلا زعو ًابون سرفلاو ًاسرف بوثلا ةيمسن زوجي الف اقلطم بلقلا عنم ١
 زب وجتلا ىلا مهضعب بهذف أو اوهلدخاف زامل لاقنوئقوملا امد هو رو ' حالطصالاب ا

 زوجو عنملا ىلا ىتوباصلا ليلجلا دبع مساقلا وبأ راشأو . حالطصالا لئاق نرهذدكا 00

 نءا لاق ظافلالا هذبم الا ولما تبا نأ بجو هنأ ىلع ًادراو فيفوتلا نورك 1
 قيانسلا ' لضالاب اذهل قلفتال هنأ ىرزأملا ءالك ريشي ةيلإو يدع ا ىكسلا 0
 وهف رجح ضرف ناف هاوسب قطنيال ىتح انيلع رجح هيف سيل متول فيقوتلا نافذ ]ل

 عرشلا يف نال اناف عئارشل :لا دور و لبق ءايشالا يح هكح عرفلاو ىجراخ ىعأ

 نأ لع دقو غر ذم لاف عوفدم لامحالا نم نووانضلا د 5 هذ انو هله

 امناو هيرحتب عرشلا دورو لامحا درج 'ىثلا نومرحبال نيققحملا ءابققلا '
 طايتحالا ىلا ميرحتلا ىف دنئسا ناو لاق هعيرحن ليلد ضاهننا دنع هنومرحي
 ماظنلاداسف ىلا هبلق ىدئويال امف هلك اذهو ىرخأ ةهج نم ةلئسملا يف رظن وهف

 ىف فاتخم الف ىرزأملا لاق كلذ ىلا ىدأ ناذ ماكحالا طالتخا ىلا هرييغتو '

 نا جاهلا حرش ىف لاقو هيلا ىد'وي ام ا هسفنن لجالال هبلق مرح ا

 تاغالاهذه نأ ىف لصالا اذه ناف حيحص ريغ لصالا اذه ىلع ةلئسملا ءانب 1
 حلطصا صاخ صخش ينال فيقوتلاوأ حالطصالاب يه ل اه انربظأ نيب ةعقاولا '

 (رحبلايف ىثكرزلا لاقو ) الثم سرفلا ىلع بوثلا ظنل قالطا ىلع هبحاص عم ٠
 أهو ةدحاو ةغل ىلع ءادتبالا يف مقو فيقوتلا نا الوق روصتم-ولأ/داتسالا ق0

 حون دالوأ ىف ىللعت هللا. نم نافوطلا دعب اهيلع فيقوتلا مقو تاغللا نم اهاوس
 ( نكزللا .



 تسر

 حرش تر لا .نبدلا يتت خيشلا ممر هي ةعاس أو

 لئاق نف زاوجلا اههدحأ نيماقم ةلئسملل نأ رعأ بحاحلا عفر يف لاقو ناونعلا

 هذال اال آلا نوكت نأ زوجصأل قئاق مو اقوت الا ةغللا نوكم نااروجأل

 0 ردح لوقلاف نيورعالا نم لك زاوج ردنقت ىلع عققو يذلا ام هنأ

 7 000 هفالخ يرعشالا نع حرص نم ل ف نيققحلا قاربوع نما

 هنع هلقنل ز زاوجلا عن ه ولو ًاحالطصا ةغللا رودص زوجن ها عوقولا ىف وكت امنا هنأ

 ماماو يضاقلا هودي 1 لب عالق مهرأ ملو همالك يقتحم نم هريغو يضاقلا
 نيمرحلا ماما ركااذو ةعلااحاغللا ءتينوطتس ىف ئزمشالاو ئريشقلا نباو يللا

 تابيبنت ) هريغو يريشقلا هعبتو تبث مل عوقولا نا لاق مثزاوجلا ين فالتخالا
 بهأذم اهماع ىلا قي رطلايفف ةيفيقوت تاغالا نا ىرعشالا لوقبانلق اذا ( اهدحأ

 ولك قاثلاو ءانبنالا نضعب ىلا ولا, اهدحأ : ةريغو «بحاللا نبا اهاكح
 هب لصح مهضعب يف هقلخ يرورض ملعب ثلاثلاو .الخالا ل يف تاوصالا

 وه هذه نم هاظلاو بجاحلا عفر ىف ( ىكبسلا نبا لاق ) ىنعملل ظفللا ةدافا

 1ْ زوجيالإ مدقت اع اف يزارلام امالا لوق ( ىناثلا ) ىلاعت هللا لع يفداتعملا هن 5 لرأللا

 انسل بجاملا مفر يقل دآ لبق نورخآ موق اهعضو ظافلالا هذه نوكت نأ

 ا د1 واتا لاق ادع تبا كلذف نبلاو نجلا مّدآ لبقنأ يعدن

 نوبطاختب هلبق اوناك دقو ىريشقلا نبا لاق هلبق ةقولحلا الل عضاوت زاج
 ةطساو تمدقتل ةينيقوت تاغللا تناك ول حالطصالا لهأ لوق(ثلاثلا) نومهغيو

 لاق ث يح بجاملا نبا باوج نع مامالا اوه نم نسج يقوتلا لكدفلا

 نأ نحال مفر يف لاق رودلا مفدنا ابماع ىذلا وه مالسلا هيلع مدا ١١ ناك اذا

 تاغللا ملعت هتلج - نم يذلا ىجولا اهنفو ىلو الا يهو ةكوبنلا ةلاح نا مدآال

 مهياعدمب الا ملل ًاوعبم نكي لف,هموق ابداع نأ دعب ثم مث كاذ ذا قلخلا اهماعو



 همم د هوم م مه ع م هام هم مدع م هس دو ههمورسم م و م مص هم مع همس هع مم هع م مهم هممسم

 نأ عنتعال 1 6 يلع ليلد ( اهلك ماسلا مذآ لعو ) ىلاعت هلوق ف 1

 اهتنثأىلاعت هللا نأ عئتمج الواهايا ىلاعت هللا هماعف اهماعي نكحي ل تاغللا نوكت
 ةيحالطصا اهلك تاغللا نولئاقلاق ( لوخنملا يف يلازغلالاقو ) اهاياهماعو ءادتبا

 يه نورخا لاقو ةغللا توب نود هلوق مهغي الو لوسرلا لوقب تبي فيقوتلا ذا

 يقيقوت عضاوتلا دصق هنم مهغيام نورخا لاقو حالطصالا دصق اهنم مهغي ةرابع

 رخآ مهغيف دحاو سأر هللا كرحم نأب ةيحالطصا اهنرك زوجت نحيو هادعام لود

 اطوطخو مسام ىلاعت برلا تبثي نأب ةيفيقوتابمك زوجيو حالطصالا دصق هنأ
 لكلشللا ينروجمال تك ضعللا نعضعبلا عتب مث تارابعلا اهيف رظانلا مهني ٠

 امهلاوحأ نئارق نم كلذ مهغيو هيوبأ ةملكب رلكشر يبصلا ىرن نحو امهنم لحاو ٠
 الولقعلاب كردتسي الف نيزئاجلا دحأ عوقو امأو اج لكلا اذاف هرفص ةلاح يف '
 شلوايفيقوت ةنوك يف لها ( اهلك ءاعسألا مدآ ملعو) ىلاعت هلوقو عمسلا يف ليلد ١

 . لاقو) ىهتتا مدآ لبق ىلاعت هللا قاخ نم اهيلع ًاحلطصم اهنوك لمتحيو مطاقب ١
 ىرعشالا نسحلاىنأ لوق لاوقالا هذه نم ىهاظلا ( هرصتخم يف بجاحلا نبا ٠

 جاحلا نبا لوق ىنعميواضيبلا جاهنم حرش يف ىكبسلانبدلا جات يضاقلا لاق ٠

 يرعشالا بهذم حيجرتو تالامحالاه ذه نم دحاوب مطقلا نع فقولاب لوقلا .
 بجاحلا نبا هلق يذلا اذه نا لوقي ءافعضلا ضعب ناكدقو لاق نظلا ةبلغب .

 لوقلاف هتلاقع مطاقو فقوتم نيب ةلئسملا يف ءاملعلا نأل دحأ هب لقي مل بهذم ٠
 مث نظلاب حجري دق مطاق مدع فقونملا ناذ فيعض اذهو لاق هب لئاقال روبظلاب ٠

 نع فقوت الاو حبجرتلا كلذب اهب لمعلا يف ىنتك !ةينظ ةلئسملا تناكنأ
 فقوتنأ فقوتملافىرعشالا هلق امفةهاظ ةلدالا نأ فاصنالاو لاق مئاهب لمعلا .

 ىذلا قحلا وه اذه بيصم ريغف روبظلا مدع يعدا ناو ببصم وهف عطقلا مدعل 1



 م م مم عمم هم همم م ممم همم م ف فم مع مم مس مع همم م م مم م ممم همهم مم همم هو ماع ههه همه مم هم همس هم مم وم مس مس مم م همز هاهم م همم هم م م مم هم م م هه سم م م مم مم م همه مومو

 0 نول نم اهماعتي مث ظافلالا ىناعمب ملاع ريغ أشني لذطلاكي اسالا

 ( اهلك مسالا مدآ ملعو و ) ىلاعت هلوق انو اها لاق نم ةدمعو ) حالطصا

 سلو قارغتسالا ىف ىهاظ مومعلاو مومع هناف عطقلا ةيج نم هيف ةبحال اذهو
 امأو هتمدق يذلا ليلدلاب مطقلا ةيج نم تباثف زاوجلا امأ ( يضاقلا لاق ) صنب

 | اكو كلذ ىلع عسا نم ليلد لد لاف يرن ناقل

 بهذف تاغللا ذخأم يف لوصأألا بابرأ فلتخا ناهربلا ىف ( نيمرحلا م امأ

 اا ا كلاما لا نوربا راصو لايقاما [ نم فيقوت اهنأنىلا 0

 يذلاردقلا نأ ىلا باحصالا نم ةفئاط ف فاحش ذاتسالا بهذو اوطاوتو

 رلشتلا نأ اندنعراتحلاو قيقوتلا هنف نضر نأ دبال 'يطاوتلا دصق هنم مهغي

 نأ ءانعمو هيف ليلد فيلكت ىلا: اةجاح الق, تتيقوتلا زب وجم امأق ةلك كلذ زوجي

 ءالقعلا نيبتتف ينامب ةصوصخم خيصب ةيبيدب ًامولع رودصلا ىف ىلاعت هللا تبث
 ةدارالا مسح ىلع غيصلا عضو اقل نا انف عقارا عمو ياسو غيصلا

 هللا كردق نأ. دعي ال هنأ ىبق' احالطصا .ابغوقو زيدوجم لع ليلدلا:امأو راخخألاو

 مهرايتخا ىلع نوئوشني مث ضعب دارم مهضعب ملعيو كلذل ءالقعلا سوفن ىلاعت
 ' 1 ريع ادعو تاينسف كلا تاراشأو ملل لاوحأ نودي زراع نرتقد ا“

 هماهفأو هنيقلت دي ربام هيلع عمسملا ديدرن لاوط ىلع لفطلا قطني كاسملا اذهبو
 فيقوتلا ىف لي وعتلاو هجو ذاتسالا هليخم امل قبي مل نييجولا يف اوما تبث اذاف

 منمل قبب مل اموبث عن ل اذاف سوفنلا يبت ىلع لك الطصالا ضرفو
 ةيرورضلا مولدعلا توب : راوج عنع دحأ الو ىنعم اهدعب حالطصالاو فيقوتلا

 ارا راذلا امو نايجولا ق يف زاوملا مآ دق ( ليق ناف ) نيبملا وحنلا ىلع

 زئاللا عوقو ناف لوقعلا كلاسمب هيلا قرطتي امم اذه سبل (انلق ) هعوقو دنع
 سلو كلذ نم ناك امف مطاق عم" اندنع تبثي لو ضحملا عمسلاب الا كردتسيال
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 نأب : يرورضلا معلا مهف تل 1 زاوحل ةئعبلا ىلع فيقوتلا فقوت منال

 يرورضلا| لا هللا ناخب ن نأ زوجمالا ( ةيناثلا ن نعو) اذكواذكل تعضو ظائلألا

 هيلي اعلا نوكيال اذه ىلعو ىتاعملا كلتل ظافلالا كلت عضو املا نأ ءااقعلا ىف ظ

 ضعبل ةرورضلاب دوجولا مولعم هلالا نوكي نأ زوجيال مل نكل هاتملس موو
 لاقو) ىعتنا الف فيلاكتلا اسب امأ ةفرمملاب الق فيلكشلا للطب ( هلوق) ءالققعلا

 ةغللا ىف ءاملعلا فاتخا لوصالا ىلا لوصولا باتك يف ( ناهرب نب حتتلا وبأ
 تبثت اهرسأب تاغللا نأ ىلا ةلزتعملا تبهذف ًاحالطصا وأ انبقوت تبث له 1

 ينيارعسالا قاحسا وبأ ذاتسالا عزو ل ةلشاسا حلاقه اظءظفدر ًاحالطصا 0

 كلذ ادع امو 1 تت مضاونلا ىلا هريغ ناسنالا هب وعدي يذلا ردقلا نأ ؟

 تش نأ زوبحي ركب وبأ يضاقلا لاقو نيسقي رطلا نم دحاو لكب تشي نأ زوجي ظ

 ًاعالطصا | هضعب وقيقو هضم ؛ثمْش نأ وجو ًاسالطصا ايش نآ زويل
 ضرع ًادوجوم ردقول يذلا وه نكمملا نأ ( يضاقلا ةدمعو) نكمت لكلاو

 هالو /لايغاه هوجو رم نعرف م تردقو اولا هذه نا ملهي و لاحم ذو

 ةلالدلاك اممالوادم ىلع لدت التاغللا نأ (ةلزتعملا ةدمعو ) اهناكماب لوقلا عطق

 يغبني ناكل ىلاعت هللا 3 ةهج نم ًامقوت تتمثولو اهفالتخلا زوج ىلا املو ةلثحا

 ةغيصلا لعيب ىلصلا انا قلخي مث لولدملاب علا قلخي مث ةغيصلا ملا هللا قلخي نأ 0
 الو هتاذب , معلا انل قلخي نأ زامل هتافصب اعلا انل قلخ ولو لولدملا كلذ لعاليلد 1

 دساف لصأ ىلع هدانب اذه انلق ةنحلا ت تل فيلكتلا لطب هتاذب معلا .انل قلع !
 لصالا كلذ عرف ةلئسملا هذهو ةرورض هتاذب علا اللا قل نأ زوج لوش انك

 هريغناسالا هب وعد يذلا ردقلا نأ ( ينب .ارفسالا قاحسا ىلأ ذاتسالا ةدمعو )

 لساستيف اذكهو همدقتي رخخآ حالطصا ىلا رقتفال ًاحالطصا تيثول عض ناوتلا ىلا
 ىلاعم هريغ مهني نأ أ ههككحم ناسنالا ناف لطاب 0 الام ىلا
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 امو )ىلاعت هلوق مدقتلا نالطب ناب دحأ لك عم ىلاعت هللا اطخ ةلاحتسال يبنلا

 (يناثلاو ) ةثعبلا ىلع ةغالا مدقت يضنقي اذهو ( هموق ناساب الا لوسر نم انلسرأ
 اكل يا رورخ امنع لاعت هلل ناك نأ اما كلذف ةضيقوت تاغللا ثناكو

 ' ا 1 امرورصًاملع قلضال نأباوأ لقاملا نيغ: وأ انكلل ظانلالا عضو هنا
 0 ل115 ناك اذا هنأإل ةرووضلابهللاب ماع لقاعلا “ناكل الاو لطاب لوألا
 © 1 لظبل كلذك ناك ؤاوأب روض هللا .هملع ناك اذكلاذك عضو هّللا نوكب

 نال لطاب .ثلاثلاو ظافلالا هذه مامت ءاهما هنكعال لقاعلا ريغ نال لطاب يناثلاو

 نع)باوجلاو لسلستلامزإو رخآ فيقوت ىلا جيتحا ًايرورض نكي ل اذا اب معلا

 ءاعسالا ملعت نم دارملا نوكي نأ زوجبال ل فيقوتلا باحصأ جحح نم ( ىلوالا

 بترتي لعف ملعتلا لب كلذ ميسنال اناف علا دابيا مملعتلا لاقيال اهعضو ىملا ماحلالا

 ىر رقت دقنكل معلا داجيا مملعتلا نأ انماس ملعتي لف هتملع لاقي هلجألو معلا هيلع

 اكل ام لصاحلا معلا اذه ىلعف ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ مالكتلا
 ليخلا حالص مد ِس نأ لثم اهنامالعو ءايشالا تاعس يه ءاعسالا نكل هانملس

 صيصخنو كلد سل دارملا نا ملق مف ثرحلل ناريثلاو لمحلل لاملاو ودعلل

 نوكتنأ زوجالا نكلو ظانلالاوه دارملا نأ انملس ديدج فرع ظافلالاب ءامسالا
 ىلاعت هنأ ( ةيناثلا نعو ) مدآ هلل ابماعومدآ لبق نو رخآ موق اهعضو ظافلالا هذه

 ناسللا نأ ( ةشلاثلا نعو ) كلذك اهودقتعاو: ةملا مانصالا اومس مهنال مهمذ
 هضراعي هوك د يذلا ناكل قافتالاب ةدارمص ريغ يغو ةصرطخلا ةحراخلا وه

 (ةعبارلا نعو) حيجرتلا تشرف اهيلع ةردقلا وأ فورخا جرام وحب رخأتازاجم

 نود لفطلا نيدلاولا ميلعت ليلدب رخآآ حالطصا مدقت ىعدتسيال حالطصالا نأ
 حالطصالا باحصأ يتحح نم ( ىلوالا نع باوجلاو ) ةمث حالطصا ةقبأس
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 تاذلاب لدووأ ظفللا نأ هداض ليلو دانع يهدم قدالا لكلا يف نور 5
 لطاب مزاللاو ةيتاذلا تالالدلا فالتخا مدعل تاغالا ل اكمبنم دحاو لكم هغل 1

 نبب نم ظل عضو ناكل ةيتاذلا ةلالدلا الو هنأ دابع جتحاو كزذك موزلملاف ٍْ ١

 عضاولا ناهب اوجو لاح وهو حج سم الب ًاحيجرت يناعملا نيب نمىنعم ءازا ظافلالا ٠

 نمتقو يف داجنالاب ملاعلا صيصختتك ىناعملا ظافلالا هصيصختف هللا وها ناك لإ

 ناكما ليلدو لابلاب نارطخللا نيعتل هلعاف سانلا وه ناك ناوتاقوالا رئاس نبب

 ةيرورض مولع قلخو ىناعملا ءازاب ابعضوو ظافلالا ىلاعت هللا قلخ لاهحا فقوتلا
 ناكما حالطصالا ناكما ليلدو يناعملا تالتل ةعوضوم ظافلالا كلت نأب سان يف '

 لاطك ءراشألا مريفل اهومهغي مث ناعمل ظافلالا عضو عمج وأ دحاو يلو

 نولئاقلا جتحاو عي زوتلا ناكما اليلد امه ن ناليلدلا ناذهو نلافطأ عم تادلاولا

 ةرداكو اال اكس مسالا مدا 0 هلوق ( اهوأ 7 5

 لاعفالا نالو لصقلاب لئاقلا مدعل فورخلاو لاعفالا اذكو صنلاب هللا دنع نم 1١
 نمال ةاحنلا فرصل نم زييمتاو ةمالع 0 متمالا قال اربسأ لا فورخلاو و ظ
 ى ًاموق مد ىل للعتو هن احبس هنأ ( اهنناثو) 0 أهدحو ءاعمالاب لكلا تالو خللا 7 ْ

 كلذو ( اهو.تيمس هدامسأ الا يه نا ) ىلاعت هلوق يف ةيفيقوت ريغ ءامسأ مهقالطا ١"

 تاونمسلا قلخ ةتايآ نمو ) ىلاعت هلوق (امئلاثو) ةيفيقوت ىتاوبلا نوك يضتقي '
 مدعل ةدارم ريغ ةيناحللا ةنسلالاو ( ( ناو أو كتسلا فالتخاوضرالا

 وهو ( هعبارو ) تاغللا يم دارملاف رثك أ اهريغ ىف عنصلا عئادب نالو اهفالتخا :

 رخآ حالطصا ىلا اهعضوب بطاختلايف جيتحال ةيحالطصا تاغللا تناكول يلقع ٠

 1 يوسف درا اما مزاي و مالكلا هيلا دوعيو ةباتك وأ ةغل نم ٠
 نيهجوب حالطصالاب نولئاقلا جتحاو فيقوتلا ىلا ءاهنالا نم دب الف لاح وهو ٠

 مدقتلاو فيقوتلا ىلع ةثعبلا ةطساو تمدقت ةينيقوت تاغللا تناكوا ( امهدحأ) '
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 بي زبوسرفلا ليبصو با رغلا قيعنو راخا جيحشو ءاملا ربرخو دعرا | نينخو

 اص دو يدنع اذهو لعن أمف كلذ نع تاغللا تدلو مث 2 كلذ وحنو ىللا

 نع ثحبلاو ريقتتلا مئاد تقولا مداقت ىلع يننأ دعب امف لعاو لبقتم سهذمو

 ىلع لوغتلا تاهج ةناتخم يل بذاجتلا ةيوق حلاومللاو يعاودلا دجأف عضوملا اذه

 ا اي وو ةئطالا ةعركلا هه رشنلاةفالا ةذعن لاخن" تامأت ىنأ- كلذو يكف
 داكي ىتح ركفلا بناج ىلع كلميام ةقرلاو باهرالاو ةقدلاو ةكحلا نم اهنف
 مهنلثمأ ىلع هتوذحامهنمو انباحصأ هيلع هبئام كلذ نف رحسلا ةولغ مامأ هب حمطب

 فطلو هنم ةعدقتل اوقفوام ةحص ةداماو هيمأ م دعل ىلع هدايقناو هعن أن تفرعف

 دنع نماهنأب رول ءاخالا دا كاذ لإ فاضناو هنع ملف رغو هب اودعسأام

 لوقأ مث ميو اهماو هناحبس هللا نم م انك داقتغا يشن يف ىوقف ىلاعت هللا

 اوهملتو انلو انياحصال عفو مهنا اذه دض يف
 5 ةعئارااةكملاهذه ل 31 يلع انبملتو

 نمانعمادمدعب ناو انلبق نم قلخ دق ىلع هللا نوكي نأ كسل .فادك هانا
 اريح نفل ناي نفاق [ اك رخو # ارش عرسأو اناهذا انها تفطلا ناكك ٠

 نيتهملا ىدحاب فكلا قاعي دعب امف رطاخ رطخ ناو ًاروثكم ءؤكناذ امهرئاك أو

 نبدلا رخخ مامالا لقو ) ىنج نبا مالك ةلكاذه هب انلق اهتبحاص نع اهفكيو

 نيدلا جارسو لصاملا يف يومرالا نيدلا جات ةعبتو لوصحملا يف ( ىزازلا
 لدتنأ اما ظافلالا ( عضاولا يف يناثلا رظنلا ) هصخلم ام ليصحتلا يف يومرالا
 د ضعنلا نوكب وأ سانلا عضوب وأ اهايا هللا عضوب وأ اهاوذب يناعملا ىلع

 يا 0 بهذم يناثلاو ناملس نب داع بهذم لوالاو نانلا عضو يابلاو

 نأ امأف عبارلا امو | مثاه يبأ تهدم ثااثلاو كروف نءاو ئرعتتالا نسحلاا
 هللا نم ءادتالا ا موق بهذم وهو لا نم ةمتتلاو سانلا ن م ءادتالا نكمل

 ةروطغجلاو قيارفسالا نايم أ ذاتسالا بهذم وهو ,سانلا نم ةمتتلاو
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 | رجب ال تاس شاد يلق ءامالاو ةدهاشملاب ضار 0 ,

 : ءاعا نم ابعم دب ال ةعضاوملا نأ تيثث دق ذا ءيش ىلع ًادحأ ضاوي نأب فصوي

 حصيف هل ةحراج ال ميدقتاو اولاق هوك زاملاو هيلا امرنا رع ةحراخلاب ةراشاو

 اولاق ف ابل ءامالا

 نأب اهيلع هدابع نيب عضاوتلا مقو دق يتلا ةغللا ىللعت هللا لقني نأ زوجي نكلو
 اذنك ةنوملسل مثك يذلاو | ذكي هقنع | ويرتع ذكي ةيكرند رج منك يذلا لوقي

 يذلا أذه نمو هدابع نم ةزارعك فام هنم اذه زاوجو ارك هومسل تأ 00

 مجعملا فورح ين لاكشألا ةنلاخخب نم ناالا سانلا داطاش اهيشا_ د

 يوذ مالقأ تفاتخا ًاضيأ كلذ ىلعو مجارتلاو تايمعملل عضوت ىتلا روضلاكا '

 لوق اذهف تاعضاوملا يف مهبهاذم ىلع ةبترمل تاوصاالا ندنلأ 1١ تفاتخا اك تاغللا

 حصن نأ ركنت ام تاق هلهأ .ضعن انك الاطار ىلع روهظلا نم

 حالا نار تدعم سراج 1 نكي ل نإو ناحل ظ

 ١ك <« رك سعته عرس هنهسس اه < <

 كان ةكرح 0 كر لح ]
 هفي رعت نم عنقي نأ ىلع رداق هعسا ىلع هنأعم تاعفد صخشلا كلذ وح ةبشمللا

 نباةحراج ماقم ةراشالا هذهو ءاعمالا هذهيف ةبشخلا موقتف ةدحاولا ةرملاب كلد

 ةض اولا دارأ اذا زوجت نق ًاضءأ نانن الا نأ اك ةيضاوملل اهي طراضالا ١ ءدآ ظ
 ءاجالا دارأ ول هدي ماقم كلذ ىف اهميقيف هيلع عضاوتملا دارملا وحن ةيخض ريش لإ

 ةهج نم جرخب لو 0 د لف هوحم اب ٍإ
 نوك عانتماب لاق نمل مزال ن هلا ءار ام ىلع يدنع اذهو هع هيكحأف الصأ "ين 2

 رهو كلذ فرعاف نابل ىلإ :ةناسل ةلقان: كرخ دليم سة [لاكت مدقلا ةعضاوم
 حمرلا يودك تاءومسملا تاو اللا ردزم وح اها. اهلك تاعللا لما نال مهضعب ٠



 نكت نأ روجن سلو فورحو لاعقأو ءاعسأ اهق؛ةقللاف ليق ناف ةب لوقلا ىلع

 1111 سل افيكف ءاعساب ليدل ام اهريغ نود :اهدحو ءاعبألا كلذ نم

 001 ةلاقلا لجفلا ئوقأ ءاضالا تناك كح نم كلذ دمتعا لق اهدخو
 0١ لح اولك نع ةلقتسملا ةلملا ىنّتست دقو مسالا نم درفنم ديفم مالك لكل

 ىلع ةبترلاو سفنلا يف ةيلوالاو ةوقلا نم ءامسالا تناك ملف فرحلاو لعغلا

 مث لاق ابيلع هيلا ةجاملا يف لوجو اهل لات وهام اهب ,قتكي نأ ز اميه اهلل

 1 ىلا اويهذ مدهنا كلذو ًاحو نوكتال ةغللا نأب لاق نمل لالتعالا يف دغنل
 ةذلت وأ نامكحح منجي نأ كلذو اولاق ةعضاوملا نم هيف دب ال ةغللا لصأ

 ةمسابنم دحاو لكل اوعضيف تامواعملا ءايشالا نع ةنابالا ىلا اوجاتحبف ادعاصف

 1-0000 نع هك نب ئفتلو هريغ نع راتعل ةامسم هب افرع 5 اذا امل

 ضرغلا غوابلهراضحا فلكت نم لهسأو فخأو برقأ كلذ نوكيف نيعلا ٌةآأع
 7 .[الوهراضحا نكع الام ك د ىلا لاوحالا نم زيثك يف جاتح دق لب هلاح ةنابا يف

 ريغو زاجول كلذ نوكي فيكو دحاولا لحلا ىلع نيدضلا عامتجا لاحو ينافلاك
 مد[ ىنب نم دحاو ىلا ائواج مهن أكف هارجب رذعتلاو ةلاحتسالا ىف راج وه امم اذه
 برضلا اذه هبدارملا نأ اع ظفللا اذه عمس تقو ”يأف ناسنا اولاقو هيلا اوأموأف

 مدق 1 ا نيعدي اولاقث« كلدىلا:اوراشأ هذي وأ هنيع همس اودارأنأو قواكما ف

 نم كلذ يوسام ىفارج لهو اهينعم فرع اذه نم ةظفالا تعمس ىتفكلذ وحب وأ
 يذلا لوقتفاهريغ ىلا ةعضاوملا هذه لقنت ا مث فورحلاو لاعفالاو ءامسالا

 0000 امو رد ةناكما لمجبلل سار ةينسا ئئذلاو دس لمجد نانا سا
 دلوب و لقنتن أزاج اهيلع ةعضاوملا تعقوف ةيسرافلا ةغللا تئدب وا كلذكو مالكلا
 0 ندا دهان ام اذه ءاعوراخريغو ةنمرلاو .ةيمويلا نم ةريثك تانك

 دب الواولاق الملا وءانبلاو راجنلاك ءامسالا نم مهعلانص 0 ال مانصلا عارتخا



 لوق مني لهنأ ىلع نيسملا ىنأ يأراضيأ وهوهمالك ضعب ىناضيأ هب لاق يلعوبأ
 ارسأ مدآ ملع ىلاعت هنا لبق نأ ادع رجم دق هنأ يلعو هنم عضاوت اها لاق نم 3

 ةيمورلاو ةيناربعلاو ةينايرسلاو ةيسرافلاو ةيب رعلا تاغللا عيمجس تاقولخلا عيمج

 قلعو ايندلا يف اوقرفت هدلو نا مث اهب نوملكتتي هدلوو مدا ناكف كلذ ريغو

 دعبل اهاوس ام هنع لحمضاو هيلع تيلغف تاغللا كلت نم ةغلب مهنم دحاو لك ١"

 ءاوطنالاو هداقتعاب هبقلت بجو اهب درو دق حيحصلا زبخا ناك اذاو اهب مده 0

 7 172 - - 01 ب اح و 552 وبر
 5 3 : / .؟ 1 0 0 6 + 77

 0(2ع0/0

 , يك عا نأ ىلودلا دوسالا ىنأ نع انغاب دقلو اد نمالعلا

 ٠  3هذه ين 0 را 00

 ل موق نأ اني هنأ ىرتل

 ناك دق حالطصا ىلع كلدب لدم انكف هيلع نيحلطصم ءايشالا نم ؟ ىش

 00 0-0 هاغلبلا مو مهنع هللا ىضر الا ين

 لوزن الو 1 الإ يضقنت ال ملاعلا ثداوح نا 1 36 5 ةظنا

 مالكهلك اذه بالا د نم هيلا انبهذام ةحص ىلع ليلدكلذ لك يفو هلاوزب الا 0 ١

 هخيشو وه ناكو صئاصخللا يف ىنح نبا لاقو ةنسلا لهأ نم ناكو سراف نبا
 عضوم اذه حالطصا مأ ماها ةغللا لصأ ىلع لوقلا باب نييلزتعم ىسرافلا يلعوبأ
 وه اما ةغلل لصأ نأ ىلع رظنلا لهأ رثك أ نأ ريغ لمأت لضف ىلا جوحم
 هللا دنع نم ا يل لاق يلعإب نأ "لإ للا كعقوو يجوال حالطصاو عضاوت

 هنال فالخلا مضوم لوانتيال اذهو (| |لك ءاعسالا مدآ لعو ).لاع هلوقب جتحاو

 مطل نكمل نب ابدي منلاو نأ لع تارا 1 ران نكت نأ لوك

 ناك دقوهب لالدتسالا طقس هي المتمم كلذ ناكاذاف ةلاال هناحس



 سانلا اهفراعتب ىتلا ءاعسالا هذه يهو اهلك ءاعسالا هماع لوقي سابع نبا ناكف
 ىورو اهريغو رمالا نم كلذ ةايشاك زاخو لمعت :لجف ليسو ضاق دلع نع

 ةكمالملا ءامسأ هماع امنا امهريغ لاقو * ا 5 العمل لاق دهام نع فيصخ

 ف هللا بهذن يذلاو سراف ن نا لاق نيعمجا هتبر 1. ءاسأ 0 لاقو

 )0 مها هنية اًناَق لاق ناف سابع نبا نع هانرك ذاه كلذ

 ذلك وأ مدا ىنب نايعال كلذ نأ لع مهضرع لاق اماف اهضرع وأ نهضرع

 اهضرع لقعي المو مهضرع لقعي امل لاقي نأ برعلا مالك يف ةيانكلا عوضوم نال

 ام ىلغف لقعيال امو لقعيام عمج هنال لعأ هللاو كلذ لآق امنا هلليق نيضوع وأ

 اه نم ةباد لك قلخ هللاو )كاعت هلوقك كاذو برعلا نس نم ةنسيهو لقعي

 0| سد ىلع ينئتجب نمر مهنمو هنطنإ لع يتمإ نم خم
 اوق يف نولوقتفأ لاق ناف مداونب ممو نيلجر ىلع يمي نأ ًايلغت مهم لاقق
 00 ىح فيقوت هناا ةفاصوأ نم كلذ ريغ ىلا بضعو ماسحو فيس

 ىلع ءاماعلا عام إإ هتحص ىلع ليلدلاو لوقت كلذك هل لبق هيلع ًاحلطصم هنم
 2 معراعشأب ماتا م هلع نوف دأ هيف نوفلتخي امف موقلا ةغلب جاجتحالا

 جاجتحالا يفانم ىو 5 جاجتحالا ىفكتلوأن 5 ًاحالطصاوةعضاومةغللا تناك

 اهنأ ىلع انلد يتلا ةغللا نأ نظي ًاناظ ا را ويلا ةل لعاب

 نع لل! كقول كلدك مالا سيلو دحاونامز يفوةدحاو ةلمح تءاجاعا فيقوت

 ( اة ةلامز يف .هماع ىلا جاتحا ام ه هانا هماعي نأ ءاسام ىلع مالدلا هيلع م دا 5

 اين مهلع هللا تاولص ء ءايبنالا برع نم مدآ دعب يلع مث هللا « ءاشام كلذ نم

 هللا هان ةلسو هيلعهتلا ىبص دمع انيبن ىلا ىهالا | ىهنا ىّتح ههاعي نأ هللا 2 أم

 صاالا رق مث ةمادقتملا ةغللا نم ةحيحأ]ف ىلع ا هلبق د هول ملام كلذ نس

 داقت نم دجو لمعتم كلذل مويلا لمعت ناف تثدح هدعب نم ةفل معن الف هرارق



 نتاقلا لوك نعفزتس و وصلات اعشوتو نأ كبدألا لهأ دنع كلذ

 0 نم بذاكت اونهىلع ... ةميسوأ ةيسدع نم كهل
 لكس ولو ًائيع لضفلا ل هأ دع كلذ ىف زمأ ناكيلك بسس و[ كفار 1

 طق وحنلا ةعانص ماشي م ا فلا: لضأال

 فانصأ يف قكرفم اذه انفل وم يف هانعي ىذلاو لاق نيرا نيب 8 اذبف

 حرش وأ رصتخم طسب وأ طوسبم راصتخا هيف انل امناو نيم دقتملا ءاماعلا بتك
 هنيح اذهو باتكلا اذه يف لوقأ هلوق لثمو ىبتنا قرفتم عمج وأ لكشمه |

 دوبعملا كلملا نوع دوصقملا يف عورشلا '
 هت ظوفحلاو تباثلا هل لاقي حيحصلا ةفرعم لوألا عونلا - 1

 ضصئاصخلا يف ىنج نباحتفلا وبأ لاق ابقي رصتو ةغالادح ىف ( ىلوالا ) لئاسم هيف

 ةلعف ىبف اهغي رصت امأو لاق مث مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تاوصأ ةغللا دح ٠
 اولاقو تاواو اهتاجال ابك ةنئوةلقو.ةركك ىتلاباضاو تسملكت فار ١

 لاق ىذه اذا )١( ينلي اغل اهنم ليقو نوبثو تابثك نوغلو تاغل اهيف

 0 ل ظك جيجح بارسأ برو ش
 ثيدحلا يفو لطابلاب ىأ ( امارك اورم وغللاب اورصاذاو ) ىلاعت لاقوغللا كلذكو '
 يف نيمرحلاماما لاقوىنجنبا مالك | ىهتنا كت يأ اغل دف هص ةعملا يف لاق نم 1

 نبالاقو يغلي يخل نم ليقو هي للتو ل ةغللاناهربلا ٠

 جاهنمحرش يف ىونسالا لاقو ىنعل عضو ظفل لك ةغللاذخ هرضتخ قس ١

 ةغالا عضاو نايب يف ( ةيناثلا ) ىناعملاةعوضوملا ظافلالا نعةرابع تاغللالوصالا '

 يف سراف نب دمحأ نيسحلاوبأ لاق ئطاوتو حالطصا وأ ىحوو فيقوت يه لهو

 ايلك_ءاعسالا مذآ لعو ىلاعت هلوق كلذ ليلدو فيقوت برعلا ةغا نأ عا ةغللا هقق

 هعراضم نيع حتفب ا 8



 00 ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا

 نور ومب رالاوعبااسلا)فلتحلاو كل رار هنن ( "نوع لاو نسذاسلا) باسل

 هذهو تايفولاو ديلاوملا ةفرعم ( نوعبرالاو نماثلا ) قرتفملاو قفتملا ةفرعم

 ةفرعم ( نوعب رالاو عساتلا ) امتاورو ةغللا لاجر ىلا ةعجار ةيناذلا عاونالا
 باتكلا يف عورشلا لبقو برعلا طالغأ ةفرعم ( نوسخخلا ) ءارعشلاو رعشلا

 عا لاق ةغللا هتف هباتك لوأ يف سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ اهرك ذ ةلاق ردصن

 0 3و لحجر انلوقك تافصلاو ءامسالا ةفرعف عرفلا امأ اعرفو الصأبرعلا لما نا

 0 لوقلاف ل اصأألا انآ م ادبي يذلا وه اذهو ريصقو ليوطو

 اقيقحص نانتفاالا نماهلامو اهمابطاخ يف برعلا موسر ىلع مث اهئشنمو امتيلَوأو ةغللا

 عمج رخآو هريغ فرعي الف عرفلاب لغتشا لجر نالجر كلد يف نسا 1
 لتوعباهيلعوةنسااو نآرقلا باطخ م اع اهم نال انلعلا ةبت رلا يه 1 نيل

 ءامسأ نم ىنتكي ىوغالاةخسن ين د ىوللا اعلا بلاط نأ كلذو ايتقلاو رظنلا لهأ

 لع يف ناكن 00 «دشالا فرعيال نأ را مريض دلو ل رك | مسابليوطلا

 باتك يف هنم دجب داكيإل هنأ هيلع كلذ ١ ءامخ هرمضي ميكو ل ةدايز كلذ

 هيلعدّنلا ىبص لا لوس ظافلأ ْى 000 لفيف هماعىلا ج وحيف عش لاعت هللا

 عسوت ملعب ل هنأ أولو ةبذعلا ةلهسلا يه سو هيلع هللا ىلص ةظافلأ تناكذا سو

 الإ هلق ىرتالأ ةنسلاو باتكلا ع لع نم ريثكب ول ناك قانا

 يف ةيالا هذه دلفي كلاما قاف حران :ءذلا درطت الو

 نونف ةفرعمهتفرعم اماو مالكلا نم ”يشحولاو ةغللا بيرغ ةفرعع نوكبال اهمظن
 بدذالاب امس وتم نأ كرطلا هي رعمو عورقلا ةفرةمنيب قرقلاو امتابطاخخ يف برعغلا

  هفرعي د وأ هب 0 مك ولا داك ديرو موا نعل
 ا نأ نم رثك أ برعلا مالك نال انئاش ًاصقن ةفرعملا ل اهأ نتع كلذ هنطقم

 هصقنل هءاعب ل مث تابثالا يف هب مكتالاج ىننلا يف برعلا لكنت له هل ليق ولو



 د هذ هه مم ع هم م هم هاه همس هل همهم همم م م همس همم همم هممم همم ع هم هم همم همم همه عم هس مم همم هم مم هد هم هس ههه م مم مم مهم همم م ماو و هم م سم هه هم مم همم ممم ممم

 لمعتسملاو لمجلا ةفرعم ( رشع عبارلا (رداونلاو دراوشلاو بئارغلاو يشومل

 رشع عساتلا ) تاغللا قفاوت ةفرعم (رشع نماثلا ) تاغللا لخادت ةفرعم (رشع

 ةفرعم نورشعلاو يداملا) ةيمالسالا ظافلالا ةفرعم ( نورشعلا ) برعملا ةفرعم

 يناثلا ) ظافلالا ثيح نم ةغللا ىلا ةمجار رشع ةثالثلا عاونالا هذهو دلوملا

 عبارلا) قاقتشالا ةفرعم ( نورشعلاو ثلاثلا ) ةغللا صئاصخ ةفرعم ( نورشعلاو

 كرتشملا ةفرعم ( نورشعلاو سماها ) زاجلاو ةقيقللا ةفرعم ( نورشعلاو

 فدارتملا ةفرعم ( نورشعلاو عباسلا) دادضالا ةفرعم ( نورشعلاو سداسلا )

 صا ةفرعم ( نورشملاو عساتلا ) عابتالا ةفرعم ( نورشعلاو نماثلا )

 رجشملا ةفرعم ( نوثالثلاو يداملا ) ديقملاو قاطملا ةفرعم ( نوثالثلا ) ماعلاو

 عيارلا) بلقلا ةفرعم ( نوثالثلاو ثلاثا ) لادبالا ةفرعم ( نوثالثلاو يناثلا )

 كيل نم ةنللا ىلإ هاو متع هيدا عاونالا هذهو تحدنلا ةفرعم ( نوثالثلاو

 ءابالا ةفرعم ( نوثالثلاو سداسلا ) لاثم الا ةفرعم( نوثالثلاو سماخلا )ىنعملا
 عباسلا ) تاودلاو ءاوذالاو تاو ةوخرالاو تاننلاو ءانبالاو تابمالاو

 هرماثلا ) فيحصتلا هيف نمي ثيحب نيهجوب دروام ةفرعم ( نوثالثلاو
 عساتلا ) باعيال تالا هآرق اذا ثيحب نيهجوب دروام ةفرعم ( نوثالقلاو

 ةسجخلا عاونالا هذهو برعلا هيقف ايتفو زاغلالاو نحالملا ةفرعم ( نوثالثلاو

 ( نوعررالاو. تلاثلا ) .ةغللا ةباتك ةفرعم ( نوهبرالاو ىناثلا ) ”يوغللا باّذآ

 باقلالاو ىنكلاو ءامسالا ةفرعم ( نوعب رالاو سماخلا ) ءافعضلاو تاقثلاو



 . ايرف م موجع هم هوم وو جسم وم همم همم ع جسم عع مذ مسام معو كس عم ع هدم عساس« راسأم همم رع هو ماس ما ف م هرم مم مس ع هع هم روما م هك م < دو ص نص مصتم برأ 4 يس امم

 | | ادي اسما ظافل الا مضاو « تاغللاو نسل الا قلاخ هلل( دما )

 ”طفو ةالا فرش كلذ ريظأو ٠ اهلك ءاممألا مدآ لع يذلا ٠ تانلابلا كح

انديس نع مالسلاو ةدلضلاو
عأو ٠ اناسل قلخعا حصفأ دم 

 1 هلا ىلعو * انايب مهب مم ر

 3 .كعرتخاو٠ يت تاكل فب رش عاده : اناوعأو را م هيحصو

 | مامادأ طورشو +. اهعاوناو ةفللا مولع يف كلدو ٠ةسوسو هع ونت

 بئارغو بئاجعب هيف تيتأو ٠ عاونالاو ميساقتلا ىف ثيدحلا مولع هب تكااخ

 " يف ىنتعيو ٠ ٠ كلذ نم اب م مدقت نمم ريثك ناك دقو ٠ عادب هلا د

 . هليبس قرط الو ٠قباس هيلا ىنقبسي مل عومجما اذه نأ ريغ ٠ كلاسملا ديبع اهماس

 عونلا ) هعاونأ تسرهف اذهو ( ةغللا مولع يف ىهزملاب هتيمس دقو ) قراط يلبق

 لو حِصي ملو ةغللا نم يورام 1 فال

 (سماخلا) يكسر ةفرعم( عبارلا ) داح لاو رتاونملاةفرعم( ثلاثلا ) تب

 قرطةفرعم(عباسلا) ا نمو هتياور لبقت نم ةفرعم ( سداسلا ) دافألا ةفرعم

 |( لدملا هيف رك ذي و عوضوملا وهو عونصملا ةفرعم ( نماثلا ) لمحتلاو للا

 0 (مساتا) دانسالا ثيح نم ةغللا ىلا ةعجار ةناعلا عاونالا هدهو قورسم او

 1  (رثع يداحلا ) كورتملاو ركنملاو فيعضلا ةفرعم (رش اعلا ) حيصنلا ةفرعم
 146 دج

 |. ةفرعم رشع ثلاثا ( رذاشلاو دكرطملا ةفرعم ( رشعيناثا ) مومذملا-يدرلا ةفرعم ل
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 *: د هدفا خلا اج ك8

 نيدلا لالج ةمالعلل ابعاوناو ةغللا مولع يف

 * ىطوبسلا »+

 ندم ١ نانلفا حيسف هنكسأو ناوضرلاو ةمحرلاب هللا هدمغت

 ل انن اب ان اس 6
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