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 تاهج عيرأهتوخا ةسهدضاعلات انب نوريشعثانا هيلصادضاعلا دالوأ ,واكرشع دحر وك

 ةسجناويالانولقتعملا عيرأ همعنب!ليريجو هئبافسوتاهج ثالث ظفاملا تان عبرأ دضاعلا

 اصضثنوتسو ةسوةئام ”ىبرغلا رصقلاب نومتملا ظفاملانب ليربج نب رهاذل اوبر يمالا مهنمالحر نوسبنو

 نوثالثو عيرأوةئام ثانا ةناس ة ري عبس هرمت م رغصأو ةنسس نورمشعه ربع مهريك !نونالثو نائثئاروكذ

 ىدامحفو لاه «* نوعبس تاحوزو تاعوتاوخا نوّدسو عبرأ تان

 ةراح رفطظملارادونم ةّدع تناك ئامس:-و نينامثو نامت ةنس ةرخ"الا
 مهءهم نمو هيراه أو دضاعل ادالو أ نم نا اوبالاو ىبرغلارصقلاو ناوححرب

 كيلامورارحأ رفطملاراد امتنيعبسونيتتثاو ةناملث مهل افاضم

 نوعبرأو ةنام رارحاىب رغلارصقلا اسفن نودسو تسو ةئام
 لزانمامأونوغلاءالجرنوه.سو ةعسن ناوبالا اسفن

 نب ءاشنهاش نر ع نيدلا ”قنرفطملا كاملا اهارتسشافزعلا

 تس هنس ناب عش فصنىف ىداشنب بوبا نيدلا مخ
 ءاهقفلل ةسردم اهاعجو ةنامسو نيتسو

 افقواواعجو ةضورلا ىرتشاو ةمعفاشلا
 للاعتهتاو ةروكححأملاةسراللا ىلع

 ٍبملاو عجرملا هيلاو باوسلا.لعا

 دجش اندسس ىلع هنآ ىلصو
 لسوهلآو

 تاراحلان الا ءزدلا ولو هنوعو هتنادمع كرابملا ءزملا 6



 عة

 ةيقيولا ارم ءةشامت ىلع قاغأ رصقلانأ ذقنمن , ةلودلا ديوس نيدلا دجم نب فهم نئدلا دضعريم الا ني تح

 نءرهالنلا دمع نبال اقو « 3 رو ةداومو ةمأو مداخؤ دبع فال ١ ةمامؤوةفيّرشو فارش الآ ١ ةرمسع

 هدالو او هلهأو فيلما الا لف مهنف سبل ةمس ىنل ار شعانناا همف ناكمي نم حب رخأو نيدلا حالص هذخ ار صقلا
 دهعلا“ىلو ناكر دضاعلا نب دوا درعمالا ىلءنيدلا حالصاضبأ ضبقورفطملارادىف اونكساهنم اوجرخااملو

 نيناملسو ميت اونا هجر كرتفلا وباو ليربج ةنامالاوباري مالا هنوا عسج هعم لقتع او هلل دما اب ث عبو

 نب رفعجو دضاسعلا نب ل .ءامساو دضاعلا نب ميهارب نب باهولا دبعو دضاعلان ب ةردم- رهاظلا دبعودواد

 ىف اولازي لف همامع أ ىنبن م ةعاحو طاملا نب ليربج نب حوتمل | ىنأنيرهاظنا دو ليربسج نب ره اظلا ىفأ
 نم بوبا نب ركيىفأ نب لداعلا , دمم لماكلا كلملالةتانأىلا نا او-رب ةراح نم لضفالاراديلاّمتعالا

 تاعاج ,ةعلتلاب مسواقتءاو هعدالوأوهتوخ اودضاملا داو هعم لّمنف لسملا ةعلق ىلا ةرهامل اترازولاراد

 نيدلا نكحررهاشلا كاملا نطل نأ ىلا كارتالا كامو ةسوبالا ةفودملا تضر قنا تح ةسقبل ارتساو دضاسعلا
 دضاعلا نب لمعامسا نيدلا لاكم هو مهنم قب نم ىلع دهشأ ةيامتسو نيتس ةنس ىف ناكألف ”ىرا دقدنبلا سربس

 عج نأ دضاعلا نب يهاربا نب باهولا دمع نيدلار دبو دضاعلا نبحوتفلا ىبأريمالا نبا مسالا وبا نيدلا دامعو

 وهلا طخ انطانو ارهاظةيرئلا »فور عملا هشوملاوريبككحلارصفا ! نم ةيم اصلا سرا دما ”ىلبق ىتلا عضاوملا

 مش دالوا نكي فورعملا عوملا عمو روكذملا طلاب ”ىيفاملا رصقلاب فورعملا عضوملا عبجبو عيسلا
 خاضوا للان وةلماكلا ”ىوبلاث ي دحلارادةلا.ةهبان عراشلاريصقلا نممهرمغو خوسشلا

 ةفامضلار ادب فورعملا عضوملا عبج و ”ىبيسحلادهش أ | طخ ةرطفلارادب فورعملا عضوملا عمجبو "ىرغلا

 تبل كلم ىروفاكلا ناتسسلا عبو درمز/ارصق عسجو ةولؤللا,فورعملا عضوملا عسجو ناوجربةراحب
 كلذ مهنمدحاولالو هف مهل ةعجرال "يرش عيت هجو نم ”ىرهاطلا ”ىكلملا ”ىناطلسلا<ىولوملالاملا

 ىلاعتو كرام هد هم نمل :ىفام الخ ا هاكموجولا نم هخوالو كلمالو دب سسب ةيوثمالو هنم ئئفالو

 ةاضقلا ىضاك ىلعتسأ رمال : ال ّنْف دموأ

 نأ نروكححلا عم رّوقنو ىلاعت لشلاهير ”ىفاشا ازعالا تنبْنباباهولا دع نيددلا جات ب>اصلا

 داوي ساج ةنلااوائاو فراك ابهيلع دقاعىتلا ةروك ذملا نك امالا صعب نامت انم هوضبق ناكا مهم
 ةروك ذملا نك امالا ف فّيصتلا ن نع نيروكذملا ىديا تضبقو لاملاّته لكو دنع هنت زرحيام ”لجب نم

 امكاماىف ىو ًاسننأ آس تذةوالزأفالوأ ارفاظ نيدلا لاكلاملا ته د لمكو اهعابق اهعسب مسرو اهريغو
 سعم ةاضقلا ىضاق ةمحلاصلا ةيرتلاو ةسردملار او<ةردلاة عام ىرتش او ىلاعتهللاءاش نا هركذ قانا

 ةيحلاملا ةسردملاب ”هلياثمحلا سر دم ىلا ”ىبم دار ورمسم نب ىلع نب دحاولا دمع نب مهاربا نب دم نيدلا

 رصصن ةسقفلا نب ,مرفاظ ني دلا لاكن مدن اهسو نيتس ةنسةرخ . الاىدامب عبار يف اراسإ دنيعيسو ةسجو فاأب
 ةعامو روك ذملا ةرخ - الا ىدامجب ىرمشع ىداح ىف سريس رهاظلا كاملل روك ذملا اهعامث لاملاّتنب لبكو

 ىضاقلا لاه يرادقدنبلا ةمسريسلا ةيشكرلا هب : رعاذا ةسردملا لصأ ميلشا ةعان و ىف تراص د هذهةردسلا

 نم نيلجر بحذر عل 1 17 نينامتو عيرأ ة ةنس نم ىعن بحر ره ص داس نينثالا موب ىفو لضافلا

 القتعم ناك ان سامهربكأو تاما براق ن ندهرخآالاو رصنتسملا براق نم امه دحر صقلا ىف نيَقَتعملا
 ٌرقساوننامو ثالث ةنس لئاوا ىف ىب رغل ارصقلا ىلا لّمنو هدب دح كَ همض نحن أو ص سه هب ث دح نا وبالاب
 ىأ نسما ىأ نبذ ردح نب زج ىبأ ن حج .رلا دبع نب ىمو م همساو دَمْمَف بلطو ضرما نلمس اوال
 تقوفف المفط ناكو رصنتسملاب نسيم رسفاوا ندع ل اور نمل ادبع و ىو الامسساو طقاطلا

 دق ”ىيرغلارصقلا نأ ركذو لاق بشوريكسص نأ ىلا هب زسأ نم عم "ىب رغلارصقلاب ماهأو هلهأب ةنلاكلا
 اميرونيدمملا نم ةعاجابف تالبط ارواح هناو مدهلاو ثمشتلا هنار دج ىلءالعو بارهلاا هملعىلوتسا
 روك ذم ارمصقلا ىف هّتلفع نكت ) بصسنلا ىلع سفن تب وقاذا هنم قلسنملاو تالقتمملاءانلل ّرطنلل همل!قلست

 نائئاوناس'ام ناوبالاو <ىب رغلارصقلاو رمانملارادبةيرذلا هذهنم قينمددعو لاق بحسنلا نم ةعنام
 زوثالثو دح ًارغظال ار ادب نوهمتملا هلم هفتنو هو ةعبرأوةئامثاناو نوعسنو ةدنامم روك ذ اصضم نو خو



 لالا نم مكب رصق نيبامزتيي *« امريدغلا موب ىف زتس مت ضرالاو
 لاح ىو ىل< ىف سنارعلا لم * ةمشىفو ىثو ىف ضرءن ليخلااو

 لعلار نانكحالا ىلءالا قابطالا ةعس نم فايضالا ىرق ٌملج-الو
 لاملا نم ىصقالا هن ٌممهمج ىوح *« مكتب طم لها ربي عصصخامو

 لسرلا نم ىراضللو يقملا فيضللو نيتمذلل مكحبلاور ت6
 لولا يزول لجال تال كامب * تءظع ىذلا سنتي زارطلامث

 لدعفو مل-عىف ردصت نأ »* منمكحناسح انم عماوعلاو

 لتعلا ةلوا# كت دضأو مكتم « اهلقعفا الا تداءامبرو
 قلوريغ هللاباذع نماحنالو »* مكرم رشسحلا موب زافال هاو

 لسا متاح اناريلاريخ فكنم * اء نمو ٌر-نم ءاملاقسالو
 ىلع نبادضاعلا مامالا دهع نا نم *« تةلخ ىتلا هللا ةنج ىأرالو
 ىل-عنمتمدقامب تنهترا اذا » ىلةريخذلاو نادهو ىمتا
 لطول! لب اواكح مهلففنال * موةح حدملا ىف مهفوام هللات

 لان هللا دم مهف تاكام * تعستاولاوتالا تفعاضتولو
 ل.علاونيدلال_ماوهفمبحو ه ة رخو ا دمهئاهنلا باب
 للا ىف ءاونالاتبرنا ثمفلا لحمو ىحدلا حباصمو ىدهااروت

 لفت ةاذوون فلاح ص ند *« ممهرونذارؤاوةلخ ةمأ
 لسحالا:ةمىىلهتارخاام ه« ادبأ مهل ىبح نع تازام هّللاو

 ىلا«: هللا هجسر هركذام ىهنا بونزل ا هل تاسمتو هللا هجر ةراسعل دق ةدمصةل | هذه بدو

 م ةيمطافلا ةلودلا لاوز دعب رظانملاو نيرصقلا رمأ نم ناك ام ركذ م
 لها ىلع شوقارق ىئاوطلا طاتحااةئامسجو نيتاسو مس ةماس ءاروشاع موبىف هللا نيدا دضاهلا تاماملو
 ناكم ىف مهاعجو نيعيسو ةسج- لافطالاو نيثالثوةنامروص لا ف فا رشالا ةّدع تناكن هدالوأو دضاعلا
 نم هبفامب رصقلا بوب أن, ف سون نيدلاحالصناطلسلا ملستو مهذارقنال عرسأ كلذ نوكيلو اواسانت الثا ءاننلاو لاجرلانيب قّرفو مهيلع زرتحاو رصقلاب ناوناى هتريشعو هتموع عجبو رصقلا حجرا مهلد رفأ
 ىراوملا نمهسف نم ضرعّتساو فصولا ةيظعتناكو سئافنلاو لاومالا نءاهريغو نيواودلاو ئازخلا
 ءافلغلل ناكأم ىلعحاولالا برضو ارم !اهكلم ملا ياونأقلغ أو اهناكس نمروصقلا ى أ ونينسرسعرمصقلاب دجواهف عسببلا رقسافقدتءوديدج لكف عببلا قاطأومهيقاب مدخن ساو بهوو ارح ناكن م قلط أف دبعلاو
 ءاىمالل ريبكسا ارمصملا ىطعأف روصقلا مق مم اهضب عابو اهتمهصاوخ طقأو عانرااو رودلا نم مهعاستأو
 ثاانثىفو لضافلا ىذاقلا لاقامم لزنو اهناكساهنمحرخأ اراد نسحتتسا اذا لجرلا ناكف ةبمطاسفلا ةلودملا ىلا بسذب ناك ءرود هيام ا ذخأو ماما ىلع ةؤلؤللارصق ىف ىداشْنب بوبأ نيدلا مهن ءانأن كسأو هبف اونكسف
 ةئامهمفدوجوم انا لةف رصقا اب ةصاسخلا نئاز نا لصاح ف شك ن يتسسو عيس ةنسرخ الااعسر عي هي رشع
 ةجرتاخ ذ نم كل ذريغو ة سف: رهاودو ةمفن رئاش ذو ةلسثدوقعو عص سهو عموم نم ةرخاف هوسك قؤدنص
 كسومريمال اهب نكحسج.."ىبرغلارصقلا نم ةنكمأ تلخ أو ناسو شوق ارقي دلاء اهب فشاكلا ناكو رطحلا
 اهلا دس ارطخ ل ىتاا تاهزتنملاو رظانلا نعةنودملارظانملاتئامو زغلا نمهريغو ىئعسلا ءاوهلاوبأ ريمالاو
 هرّودت الو ةرساكألا كلم هب بالام حالسو شاشو ثاي'ئاو سوءلمو ساحن ور هوجو عاصمو مهر دوران, دنيبام رصقل نم حبر هنأ س دحبامرادقمو لاك اهترومو ضرالا ثراوو اهئدحتو ٍبئاهتلا رهظم ناصسفرطاخلا ىف
 قلخلا با > ىلع ردي نمالا هباسح ىلعر ديالو ةسحاعل ا كل اهلا هل ثم ىلع ل ة.شالو ةريضاحل ارطاوحلا
 ”ىبيذنا نب "ىلع ني د بلاط ىف ب ذهملا طخ تددو ”ىرو هلا فس وب نيردللا لاجبظ فانا لافو *5 رع الأو



 ها

 رشا اريثك | دمقو ناكف ل_#للا فرانلاو لءاشملا دقو نأب هللا نيدز ازءال رهاظلا ةمرلخلتا مواهب سلجو
 نم ناك هنان :رومأملا نبال !او اوطغنأىلا الي وطْ ل انهاو_سقفنارينلاو نابلصلابس وسقلاونابهرلا
 كمسلاو صقلان انطأر ىكحار 11 نومللاو ثرانلاو جثرتلاةلودلا له ار ئاس ىلع قري هنأ ةلودلا ءوسر
 مالقالاو فويسسلا بابرأ نمدحاو لكل ةرّرتم موسرب ىروبلاو
 مانأ ثالث حصفلا لبقرمصم ىراسصن هلمعيو سدعلا سنّ ةّماعلا نمرمصملدأ همسو « (دهعلا سجن) ©

 فالا :رشعاه د ران دةن امس برمض سدعلا سدو ىف ةيمطافلا ةلودلا م وسرهلب نم ناكو هشضنوداهتو

 مشن اكموسرلا بابرأ عجب ىلعاهتةرفتو ةيوَرْخ

 ءاوهلا قو جاتتلاو نيتاسلاب هناهزتنمىلا ءان'الثو تنس موب لكى بكرب ةقيلخلا ناكو « (ثاب وكرلامانا)

 ٌتاود.ملا- نم مايالا هذه ىف سانلا < معبش ةضور او زعلالزانمو كلملارادو لعبلاناتسبوهوجو سهللاو

 ِباَكَلا اذه نمهعضومىف هناس م دقن اك كل ذريغو تاوالحو ةنرشأو لكحص "امو بهذ نيبام عاونأ

 ةرهاقلا عماجىف سانلاب ةعجبات ةالسصل تاكر ثالث ةنسس لكىف بكري ةفلللاناكو هه (ةعبلاةالص)«
 صاعلانيورع عماج ىفو هرم ”ىكاجلا عما, فورعملا ةيطخلا عماج فو ةّرم رهزالا عماملا,ف رعي ىذلا
 ىلاعت هللا ءامنا هلع فقتساك تاق هدو تامهو موسر ثالثلا عجبا هه ىف هنم سانلا لانس ى رخارصع

 ىهو ركذام الج رصقلا لدا هتيث م نعذ دةف ىلا ةراسع هسقفلارد هلو * رهزالا عماطار تمصزدنع

 ابنمنسح ااهضارقن دعب ةلودىف بتكيآمف معي لواهيف دعس نبا لاك ىتلا ةدمسهقلا

 لطعلاب ىلا نس دعت هدحو ه للاثلاب دلا ن تره دا تدمر

 لةتسافرهدلاتارثءنمتردق « ناف رونعلا ىارلا يهنم ىف تمعس
 لاو ّن سلا ع رقنيبام كف“ « ال كفنأف ىنقالا كنرام تعد

 له« ىلع ىثمتامأ الهم تنعس * لع نع فورعملا ةدعا تمده
 لودلا مر كح اىف اهتعمفل ىلو « ةبطاق لام آلا ىب فهاو ىهل

 لمالا ىلع ىبرأ ام مراكملا نم « اهفئالخ ىئتلوأفرصم تمدق

 لسأ لو تءاجانأ اهلامكح هه نموفولالا بكم متفرع موق
 لفكلا ىلع هيدايناصللا سأر ٠ اع-نم-تسدلا ءارزو نمتنكو

 للخلا صراع نمت سرح" ءلخو ٠ ةمركم سما ءامظع نم تانو

 ىلذعىف ترصقنا ةمالمللا 1 ه ةمطاف ءانبأ ىوه ىف ىلذاعاب
 لجل او نيفص ىل عال امهلع « ىعمكباو نيرصتتلاةحاسردهللاب

 لمد_؟ىرقالو حارب مكذ ٠ تملا ام هللاو امسمياهاللتو
 ىلع نيمؤملاريمأ لآ لسن ىف « تلعاف جن رفالا تنكىدمعاذام

 لقنلاو ىبسلا مكح نيب اوكلم

 لاهل بك تناك دقوا نم لوس اكل
 لمي مّدولا هجوو ىداعالا نم

 0 امةمقريغ 'ئثصالا ىف ناكلش

 « مد مساو اهيلع ٌملصحدقو
 « ةئلاخناكرالاو رصقلاب ترمه

 « دّمدلم فوخ ىف در ا

 ليلا ةروع همت دعو مكءاسر « تاخ ةادغىمد قس ل

 لحت ل ىهو اهلع نامزلا لاح ه مكمراكم نم تءارئام ىلع ىبأ
 للط نمو مسءر نم ش *-وأمونلاو « مكدفاو سنأ تن :اكةفاسضلار اد

 لةحتربغافح رهدلا نموكشت ٠ مكمراك تصضأذا موصل اةرطفو
 قليروحس تسمو 3 تسرددقنلصفلا ف سانلا ةوسكو

 للا ىلع هضم تحام نأ 5 مكحا للا مويىف ناكمسومو

 لولا, سال دوج ليو نم نبذ «٠ مكحل منيدعلاو ماعلا لوأو



 نا

 لاقو تاراسحلا بابرأرودلا ف ركنملا ى -أو تاراملا ىف ءاملا شر دق نكلو اذه ىلءزورونلا اًذهى لاخلا
 ماعلا اذه هنف دحتساو ءاملا شر نمةداعلا ىلءزوروذلا ىف مهالا ىرحو ةناعصتو نيعستو تنثا ةنسفف

 ةسجن هام .ع شر ىب رطااىف ه.رفان نمو فّرمهتلا ن نءسإدلا عطخخاو عاسطنالاب عفاصتلاو ضسبلاب مج ارثلا

 دا خم ابننا هعماىف لاقي دو ديس زورونلا3 2انملواَنا ىلاعت هللاهر هفلؤم لاق « هبورخو

 مويلااذهريغف هنأرغ مورلطدم ىلع لامعأ و ءارآه مف سرفللو دي دخلا موملا ءانعنو لوالا سرفل اكوام دحأ

 ركاسءنب مساةلاوبا ظفامل اركذو سرفلادا.عأىفاديفماب انكحص ”ىناهقصالا ةريمس نب "ىلع فنصدقو

 هٌعاخ دوا دن, ناملس ىلا ه.ف هللا در ىذلا مونلا ناكل اك ةرب رهىلأ نع دابز نب دمه ن 3 ةملع نب داحس د رط نم

 ىديزيب هش :رئافر قام ىف ءاملاب تءاج نأ فدط اطل ةفحت تناكو ف كا نيطاشلا هللاتءافزورونلاموي

 هنأ كل ةوازورن موبلا كلذ انا ناولس ني لاقم ن ءو مولا كلذ نم ءاملاشرسانلا ذخت اف ناملس

 كلذىف ءاملانوثرياوناكوا دبع هوذنتاو مو.لا كالذي نينت 'لولملا تناكفزورننلا هنوهىذلا موملا اذهقفاو

 ل افلا ردهقو كاذب نونو ف اطلت لعفك تودهنو مونلا

 هكحأو نكح هذاملكو * ىكسابزورونلا, كاهن افيك
 ةشاىعمد'ىلاوتك هوامو“ 6 ”ىتكفزانلا هاك هزاثف

 رخال اقو

 ىوم دب نكلو ت « زرونو سانا زرون

 ىواضنيبام رانلاو مهران تكذو
 هرغلاكو

 ٌدصلاو رعملاو ضارءالا ىلعتنأو ه ملا ةبائا زورونلا أ انو

 ددلنا ىلع عومدلاباهص تزرونف « ىثملاىلا الما قوثلارانب ثدعب
 ىراصنلاوّلسو هيلع هللا ىلص يه نبا ىسع عسسملا هلوسرو هللا دبع هيفدلو ىذا ا مو.لاوهو «(دالملا)

 ناكو ءاننعا هيرمصم لهال حربامو كبيكن م ني رشعلاو عساستلا فرمدم طبق هلهعتو ا دمع دالمملاموي” لل دخت
 تانارقو كمسلا اه. ىتاادراتملاوةبرهاقلا تاوالخلا نمةءولمملا تام احلا ةقرفت هدف ةممطافلا ةلو دا موسر نم

 ىلع مولعمرب رق مالقالاو فو.سلا بامصا ةلودلا بايرأ الذ لوشف ىروبلاو هس الزلاريفاسطو بالحلا

 هعرات ”ىفنومأملا نبا 0

 ”ىدوءملال اق « ةيوط نمرشعى داسحلا مولا ف ساطغلا لتعرصمب ىراصتلا مساومن مو « (ساطغلا)

 ةيوط نم ةريشع ىدحا "هل مل ىهو اهي سانلا مامي الاهاهأ دنع مظعن أش رصمب ساطغلا :لمللو بهذلا جو سه ىف

 ى راتخلا ةفوردملا هرادى يفط ني دهم دمسش خالاو رصمب ساطفلا:لبلةئامثنو نيثالث ةنسترضدح دّقلو

 لعشم فا طاطسفلا بناجو ةريزاا بناج نم حرمسأف أ دقو اهب ف.طم لينا او لدنلا ىلع ةيكأرلا ةرب زحل
 نيالا نم سال | خ اهنا رك ةهلمللا كلت ىف لمن ارض دقو عمشلاو لعاشملا نم رصم لها حرسأ امربسغ

 منكم ام لكنوركصانتاال طوطشلا ىلءمهنمو لفلان م ةينادلارودلا ىف مونمو قير اوزلا ىف مهنم ىراصنلاو
 ىفو فدقلاو فزءلاو ىهالملاو ره اواو ةضفلاو بهذااتالاو براشملاو لكك املانم هراهظا

 انآ كلة ذأ كؤهذلو ليثاا ىف مهرثكا سطغيو بوردلا اهفقلغتالوارورسااعثأو رصمبنوكت هلل نسحأ
 1 ورووفومل اساو تصوم <ىيسملا لافو ءادلل ةرمشتو ضرما نم

 اك ف ارمصنلا ميهاربا نب دهف سبر ال ةّررسا تدصنف لدنلا طاش ىلع عضاوم دع ار
 ناك برش هلدأ عم سلجو نوهلملاو نوذغملا نيس نا نلاك كرهته دعو ارماؤ كرز ءاقدمألا

 ن ةدعقلا ىذ عب ارءاسنرالا هل او ةنامعترأو ةرثثع سخ ة:سىف لاقو « فرصناو سطغف ساطغلا تقو

 رازعءالرهاظلا ن نينمؤااريهأ لزنو هريغو نأضلاوكاوذلا ءا رش ىف ساننلا نم مسرلا ىرؤ ىراصنلا ساطغ

 عمنواسملا طاتذال نأ ىدونو مركا هعمو ساطغل ارظنل رمد هقتايزب زعلا هجر صقل كاملا نب هللا نيد
 ممسكا دن ءةمح نيتطرشل !ىلوتم دوسالا مداخلا ةلودلاردب برضو لللا فرضنا ىلا مهو دنع ىراصنلا
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 ةلودلا لهأ ىلع قّرذن ةوسكف .ملاو ءاسشلا ىلهف نم لكى مها ناكر » (ف.صلاو ءاتشلاةودك) »

 كلذركذّرمدقو مه اقيذو مهدالو أ ىلعو

 ىلع موسرلا ةقرفتو جيلخلا | تف ىلا ةفيلخلا بوكرواهريغو علخلايداّدرلا ىبأ نب افي رشنو سابقملا عما ءاّرقأا

 كلذ ل اظن م 3:دقو فحتلاو لك املاونمعلا ونوس كلا نم ةلودلا بابرأ

 ه زورونلا ركذ ه

 تافرطلا ىف سانلا ىجيد هبف ليو قاوسالا هف لطعتنف مساوملا هل نم مه ءانأ ىف ”ىطبقا زورونلا ناكو
 نبالاو هزورونلاعاوحولاملانمموسراو مهماسنو مهدالوأو ةلودلا لهأ لاحر ةر.كحلا هف قّرفنو

 هللا ماكح أبرم الا دارأ اهيفو ةنام-ةنو ةرمشع تمم ةنس ثداوح ىفرمسدم نب لاهو لااهإ | ىلع مه. ف طف موق
 ريمأ نب لفضفالا هيلع ناكأم ىلع بكارملاف ةرخ الاىدا ىف نئاكلا زورونلا ىف كلملاراد ىلا رض نأ

 بايثلا نم هبلا لجو ةفيلخلا ىرجم هارم ىرجي ال لضفالا نا نكسح<ال هنأ هملع نومأللاداعأف شوملا
 هنس بجر نم عسانلا ىف زورونلا مسوملحو نومأملانب !لافو هلملج ةيقدلام تاهدلا زورونلا مسرب ةرحافلا
 ةيهذملا باذملا نمعاّشبام عمير دنكسالارغثوزارطلا نم هبةصتخم دو كلا تاصووَةن امهسنو ةرشع عبس
 قرولاونيعلاو ةيئاسنلاو ةيلاجرلا تاوسكحاا نم ره سمودام عبجب قلطأو جداولاو ىرب رحلاو
 'نامرااو مطبلاز ورونلا فانصأو !مبانرأ ءاسمساو اهلصفس اهفالمخا ىلع مسوا اب ةصتخلا فان مالا عسجو
 نم ةلوءعملا ةسبرهلا لكبو لجرفسلا صافقأو ”ىدوةلارقلا صافقأو ريسلا دارفأو زوملا نيجارعو
 تانايثالارتفدلا بتاكحرضحأو لاف قرام نيزيخ عم ةلكي نول لكنم ردملا ماو ناضل مو حاجدلا ملل
 عمج نم كلذرغو زورونلا موب ىناهن الخ ا ىلع تاوكلاوقرولاو نيعلا قالطانم هيّةداعلا ترجاسع

 "قيد وةشنم ةريثكة دعتاوكلاو ةضفمهردفاأ ريشع ةسخو راشد ىفالآ ةعبرأوهو فانسدالا
 "قد طوفو عفشمو "”ىررحو بهذمذال ققشو تان ولم تت امو اشم ئادعو رجاعمو تارريرحو تايهذم

 بامحالاو خومشلاو ةرازولا رادوروصقلااءزو ت نبع حرذمال كل ذنت او ككاو قرولاو نيعلا ام أف ”ىريرح
 مهتاجرد فالتخا ىلع !سهالا نم دحال نكد لو اهتراحو تايراشعلا ءاسؤرو نوم دختسملاو ىثئاوحلاو

 اهنالتخ ا ىلع سنارهلاو بانعلاو لبرغسلاورلاو رسسلاو نامرلاو ئيطبلا نم فانصالا امأو بيصن كلذ ىف
 رئاسوٍباهقالاو ناوطالا بابرأ ءارحالا عج كلذ ف ممكحرشو مهركذ م دقن نم عسج- كل ذ لمشبغ

 قيلعت ىف لضافلا ىضاقلا لاهو قافنالاب كلذ عج ىلء نوم لاريزولا عقوف كلذح رش مدقتدةو لئامالا
 رّةصوهو ”ىطرقلازورونلاموب بجررشع عبار ءايئالثلا موب ةنامسو نينامتو عبرأ ةنسلتادّدعملا

 نييمطافلا ءافلللا ةلود عي ةبلامللا ةلودلاو ةمضاملا مايالا ىف رصمب ناكدقو مهتنس لوا تّونو تون
 همون ىف ةحي رص سحاوفلاو هف ةرهاطظت اركسصاملا تناكف متالال ض تقاومو مسهتالاطب مساوم نم

 ربك الارود ىلع هر مسر بلط ىف سانلا ىلع طلستو زيثكع جب هعمو زورونلاربمأب موسوم ريمأ هيف بكر يو
 مجتيو تابهلا نمرو بملاب عنقيوربطلا حر حرخم كلذ لكن ىسرتمب دن و رشانم بتكرو رابككحلا لباب

 برشاو تاو مالا عفتزنو ىهالملا مهيديأبو ةفيلخلا مهدهاشي ث بحب ةؤلْؤللارصق تحت تاقسافلاو نونتؤملا
 طلع نافرا ذقالاءاسوزمم ءاملابو رجلتاو ءاملابو ءاملا,سانلا شارتيو تافرطلا فو مهن ارهاظايرسشرزملاورهلنا

 رح لو عضف اماو هسه ىدفاماف هتمرع فةسبو هياسث دسفبو هشرب نم همقل هراد نمح رخو رومسم



 ةدوجوهةرابعلا هذه

 ىتلاحسلا ع تس ىف

 غ4

 اوفرمدن اوعبجلا مسمن مهماكا ىف موقلا هذخأف هرقرذر و

 عساتلاناكاماو نوماملا نبا لاق « همني رعلاو عساتلا ىف لمعي ناكو « (ناحذمر رخآ ف ماناامو)«

 رودجسلا سءرب ل الكف زين ذؤملاو نير ةملل رقة موهام فاعضأب مالا ج رخ نا.ضمرر م نم نورمشسعلاو

 ىلءعروذ لاو ةف. اننا عمروطذالرمهقلا ىلارابتارخآىف نوم أل اريزولا لجالا رضضحو رهشلا مم ”هللابخام ع

 00 ىلءعاو اسو نونذؤااو نور ةلارسض>-و ا تالا عسجو همموعو هيوخارمتحو ةداعلا ىلع ةطم*الا

 0 لو نورا ب ايحاكما

 | هودعأامنوشا رجلا هلع يكل كاذب فتو مار امنو ةوالت ثأر دا ةعاح ىلا دل ا نم

 م-هاردو ريناد ندورلا نءم_ماعرم نأ ىلا تامضوصل!ىفاوذخ ًاراوالهو نو ذوااربكج مث تاهالا مسرب
 مثمسهماكا او "المو مم داع ىلعاورخ٠ اولللاو دود سبا عم مشا ىلع فئاطقاا ناذج تم دقو تا.عابرو

 يرد ا نم نيف الا ىلع قران :مهاردو هرب غو بيطخلا | ىلعا.هملخ علم ةديدحلا رادلا بان دلك ا

 نين دوملاو

 ه روهشلا لّوأ ىف مههاذم ركذ

 ترام نسح ل عروهشأا» انثا ىف ةعم_كللو ضخرلا لهأ ةالغن هاودعىج -اولغ مة اوناكموقلانألعا

 نم ني:سىولاف ةءااحلا نورلا نع ةيفاعلار ان" "الا باكىف ”قوريباا دج أ نب د ناحيلاوبا هاك امهف
 نود-ر هس تانامسحو لوا د مهلاذاف ىراصالاودوولاىل !ليوأ:لانم هذخ لال ةجان تمحن ةرجمأا

 روألانهروقلا ءاستك ١امدّفتو لاله اةيؤر ىلا نوَّرطضءنزاسملاو مهم امص نم نوؤرعدو فرو ا ا
 ىلا | اوه-رك تارا قدر طب لالهلاةيؤر لعىف اضعب موضعي نيدلقس همف نيفاناغ كلذ ىف نيك اش مهو دجو

 قدك تاناجملا فونص»نرعلا' دوم ؛نمدار نامل اواةذرمج ةصتتفم مناحي اوفا ةثيهلا لع ب بنامعا

 رسهنأ اونعزو مالسلاامملع قداصلا 0 حا هوء_ثو اه ضمد اوذخأف "رلهالاةيورل عيب 1 00
 ملف ةماقلاو -ركاكرا

 ها اههاصا ةعجارع

 رععم
 أ

 يلا د لاو ماد هملا نو د ىطسول اريب دل تاكرح ىلع ةينبم تانابسحلا كلو ةَوبناارارسأ ن< در

 روما ةمسو ةهمان ةئنسلا نم روش أ ة نس نأو مول سدس سو موي سخواموب نو جو ةعبرأو ةنا لن ىه ىلا

 ىف موس ب>اولا لية ت+رخاهم رطفلاو موصلا حارسا اود صقالف ماتل لانو فاهم صقان لكشاو ةدئان

 اوموص ىاهتيرلاومود ىئعماولاهو هّورااورطفأو هّؤرااوموص مال - !|هملعهلوقاولوأف لاوحالا باغا
 نع صلي الن اضمرو لاق لاب ةتسالا ىلعؤم ملا م ةتبف هلابةتسالا ويت لاق, ايمتبشعف ىربىذلا مودلا
 ادبأ اموب نيثالث

 :لئاقلا اهيفرفات ةنس لكف ناكمسوملا ىلع قفنملانافمتلاورئامذلا باك ف لاق ه(جاحلا لذا (
 اهو راند فالاةريشع ةنس ركسص ف امتار عوشلاو ءاولملاو ببطلان اها ديا رش :ءو فل أ ةنام
 هنوءمو لاه اةرحاو تاف دصا او تاناهلا ن نعى امو راب دفان وعبرأ: ةرضللا ىلا نص اولادفولا هَقفن
 ةقفنلا َناوراميد فلأ نودس كلذرغو ران“ الارذحو ”لفاقلا مدسخو مسوملاريبكوةي ركسعلا نمريسسي نم
 لم« مسوم ا ىلع ةَمنلا غل !.”ورانب دفن ئامىلا تفلبو ةنس لكق تدازدق -ىروزاسبلا ريزولاماياىف تناك
 لودلان هتدلود ىف كلذ

 ةقرفتو ةرطفلا ةقرفتاهن«تاريخلا نم هوو ةدعرطفلا دع مسوم ىف مها ناكو ه(رطفلا دس عمسوم) ©
 قبسابف هلك ذركذ مدفن دقوديعلاةال.ها ةفيلطلا بوكرو طاوسلا ل عوةر كحلاا

 ف.سلا ل هانم مدخلا بابرالدو كججاا ةقرفتو ةضفلاو بهذلا ن نءموسرلا. ةكرذت هش «(رخاادع)#
 باككلا ادد ٠ نءهعضو«ىفاشمكل ذر ءاكىساذالاة قر هدو ديعلاو دلل ةغيخلا بوكر هيفو ملقلاو

 اهخوسنو اهمكاسورو تلودلا ءاريكل تامهللا ة ةقردتو ةوسكلا هسفو ىئابالا ب ور هف « (ربدغلادبع) «
 قمءو موسرلا بابرأ ىلءرث اهااَدق رفتواضي ار اا هضو نيزيملاو نيكتحلا نيذاةسالاواهفو وام ءارهاو
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 ىلعةناامسعتو نيث الثو نيتنثا ةخسم مرا نب شع سداسلا دحالا موي فزربت نأ لرمأن نحو ىغانتو غلباذا

 اذه نيرتث.اااهانرعس ىتلا ةيطخلا سانا ىلع ارقتنأب دعوبو دامعالا ىف اهلث ةداعلا ترج ىتلا ةئمهلا
 هنفسرلاىرجامكلذف دقعتو لضفتو هفي رشنن مهيهقلاهصخامركذو هلصفتو موسلا اذه حرشو مالا
 ىلاعتهتتا ءاثناهيلعاو اذه لءاف ٠ ديزماببلء سل ىتلاةباغلا ىلا همف ىهتناو دمع لكف
 ءاواسو انكحشخو ةضفو هبهذنم تازيماهف سانلا لعب" للج مساوم تناك (ةتسلاديلاو ا)»
 كلذّرماك

 ىلا لصنو بوا لكنماهت ده شمل سانل ارشح اهمناسحأأو ىل امللا يهب نم تناك « ( عنرالا دومولا ىلابل) *
 هدجت هعضوم ىف هرظناف ده اشملاو عم الا لهأ ةزيءا ميف مظعنو بلا نم عاونا اهيف سانلا

 في رسشلا لاه دجا ملا فشكابنم ّريلا نم عاونأ ةدعن اضمر روش ىف مهلاناكو ه (ناضمررمش مسوم) *
 دجاملاو دهاشملا ىنءاموناوفاط مانا هثالث ناذمر رهشا قباَذا رصمب ةاذقلا ناكطقنلا باَكىف ةىناوالا

 سأرلا دمشمب ٌمرص عماجي ممةفارقلابمثده اشملاب مث ةرهاسقلا عماوجج مث سقملا عماحي نو دمية رصمو ةرهاسةلاب
 نوبلضطلاو دوهشلاو مكلا باي ذولب نمم سانل ارثكا ناكو هشعش ةهلازاو هترامعو هلب دانقو كل ذرمصح رظنل
 طامكاروذل ىضاقلا عم فاوطلاو مودا كلذإ نوئسعتي
 0 رحل ىداجرخآىف ةملضنالا مانالا نمةيراجةداسعلا تناكو نوم أملا نب لاق 5 (تاركسملا لاطدا] «

 نؤمألملا ريزولا ىأرف رجلا عسبنم رذحيو متو رصمو ةرهاقلاب نيراجلا تاعاق عيد انا سا و
 ةالو عبج ىلا هب بتكف ةلودلا لاع أ رئاسف كلذ نوك,نأ شو.ملاريمأ نب ل_ةفالادعبةرازولا زال

 اهذاللل فن ضرع دقفارهجوا اًررسامارشلوأ تاركسملا نمش عسسل ضّرعت نم هنأب ىداش ن أو لاععالا
 اهكالهنم ةّمذلا تربو

 بترلا بابرأ نم مهريعو ءا مالا عجل سري ناضمر رهشنم مونلرتا فناكو ه (ناضمر ةَرغاهتءو)
 رب اسكا درعمف بهذ نم رص هطسوبو ءاواح هبف قبط هناسنو هدالوأ نمدحاو لكاو قبط داو لكل مدخلاو

 ناضمر ةَرغلالذإ لاقيوةلودلا لها

 رهش لوا بوكرب ”ّمهاناب عش ىضقنا اًدافريوطلان بالا *(ناضمر رهش لاى ةفيلذتا بوكرابتمو)
 بوكراو ضرعلاو ةحلسالاو تال لاو سابللا ف ءىهأ ىرف نيعشتملا دنع ةيؤرلا ماةم مودي وهو ناضمر
 باونلاو ةالولا ىلا بتكيو هجوب ”لدخال ماعلا لوا ىف هانفصو اكتدكوا 1| قدرطلاو بكس وم لاو سترتلاو
 ةفشلملا بوكراهفركذي ةقلذ مربط لاسعالاو
 رصقلا نم بهذلا ةعام ظامسلاركذ مّدقتدقو «(ناضمر ره طامس!مثمو) «
 تقوىلا نشورلا ىف كلذ دعي ةفللملا سولجو ناض ءر ةطءس ار كذ دقو نومأملا نبا لاق ه (ةفيللاروصم)و

 اود اونوتذؤم لامه دعب ريضح مث ةفلخلا مهدها ثب ثم نورطبوارمشع نول هتحت نؤنرقملاو رولا
 هفلخلا حدمو ربا لئاضفاورك ذف طاعولاداخلا ءَدكو ءاعالاءاومْحَو روصسلا لئاضفركذو ريبكشلا ىف

 ةقيلحلا ىدي نييرضقس هفصن نمرثكا للا نم ضنا نأ ىلا اولازي لو صترلل ةعاسجلا نم لكمافو تادفوصلاو
 او'المواواكحأف مهم-رببالخلارارحو فئاطقلا نام ترضحأو نشاَرْدلا ىلعو مهل هب مثاامب ذاسا

 ةدئاملا هب دينيبو روطفلا دنع اهم ناكى تلا ال دسلا ىف ةفيلهللا سلج مث نوشاّرْملا هفطختام مهتءلضفو مهماكا
 رضحو ةقورعملا ةمولاب هطاسوأ ةءولمم صامل ةريبككسملا ةيهةلاو٠ ريغو ناو كا عبجب نم او هيجي ةابعم

 نيعج. أ مهلعنوماَرَقلا قَرغف ةبعقلا نم لمعتسينأب ةقيلملا أ موأو هيلع ر دتقا ام مهنم لكل ساو ءاساملا
 اضاف مناك كاذّنال لهاو هدالوال ”هكرلا لدس ىلع هنمذخأو ضرالا لبق رماه أسش لوانت نملكو

 ماهو هيافكحا | ةعابجلا اهنم ذخ أف فئاطق ةءولمم ”ىبسملا نودعلا تمّدق مهل ءاف ىلع ببعمريغ مسه دنع
 تاراصع عاونا دعو ضخمو بطر نيل نم تاسطملا تاروصلا هيدي ميو نه ذاسلاب ساجو ةفدلقلا

 رضحو اوفس ة«ولمم به ذة شدص هي دي رب نوكم م زوو تايواقب كل ذ عجب شدرتجو معان قيوسو تاولطفاو
 نوذاتسالاو نوم دتسملا هلواننق هنم هيلع مل اب لاؤ لاو ضرالا لسقت ىف ممم لكذخأو ءاسللا
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 الليزج نب شارانب شيرا نب سدج نب ةممد نبورعىأ نب بيلكلا نب بنع نب ناحعد نب ةلاغم نب ميطب نبا

 نب مارح نب كلام نب دعس نب نافطغنب ْمحْغْب ةرمد»نب ةربص نب ماذجو ب م-مخو مهن ن وطب دححأ مس هف مدن نبا
 مهنى أماذج
 ىه كلا ةهزتلل تدع ىتلا مهعضاوم نمناكو *( ىهتشملا)ه

 موبو ماعلا لوا مسومو ةم-لا سآر مءوم ىفو مءاومودابعأ ةن_-ىلا لوطىف نيبمطافلا ءافلخلل ناكو
 داومو نملا دلومو هنعدتلا ىذر بلاطىنأنب ”ىلءعدلومو ملسو هياع هلا ىلص ”ىنتلاداومو ءاروشاع
 بر لوا هلماو رضاحلا ةفلللاداومو مال_لااهلع ءارهزلاةم_طافدإو مو ماللا ام يلعن يملا
 ”للو ناذمر طامبو ناضمرةرغو ناضمر هلل ممومو هفسنللو نابعشلرا "هللو هفصنةللو
 مسومو فيصلاةوسكو ءاتشلاةودكو ريدغلا دمعو رتل اديع مومو رطفلا دمع مسومو مدنا

 تانوكرلا مانأو سدعلا سو دالاامولو ساطغلاموبو زورونلا موبو جياخلا مف

 ةنسلا ىلامل لَا اهنال ماع لكىف محلا لونا "هل لب ءانمع ا نيممطافأا ءافاغلل ناكو «(ةنسلاس أر م-وم)»

 مودتملا فارفنا نمةريثك ة ةعرممقلا :مطع لوعي نأ ةئسلاسأر:هلل ىف موهموسر نهناكو !مافوأ ءادساو

 باير ناودالاو ىلاوعلا نم نيواودلا باعصاو بترلا بابرأ عم. ىلع قّرفتو مومفملا سؤرلا نمريثكلاو
 هناهجو ةفيلملا صاخ نم سانلا ريثاسكلذ مف ءاولدا عاون أو زيدخلاو نياناناذج عم مالقالاو فو.

 رصمو ةرهاقا! لها ىديا ىف كلذ لةذئيو ةءلع اشملا مهو ءوضا!باررأ ىلا نيكتحما نيذاتسالاو

 ةيطظعلا هتك .هو مخقملا هير ةفلللا بكرب هبف ةريكه يانع ماعلا لاب مها ناكو « (ماعلا لقا سوم)

 ردقلاب لهعب ىذلا طامسلا نم قّرْؤيو برضلارا دركذ دف عاهركذّرم ىتلا ةَرغلا ريناند همفقّرفيو مدنا

 ءاول>- تاماجو ماعط ىدابزو ءاودنافرخ بت ريرد مالخالاو فورسلا ٍبابرأ نممدسحلا بار نامعال

 مهبل لسيامب نوطستيو هفصو لعام كلذ نمسانلا لوانتيف ركسوزيلب زرأو ركس نم ةنوفنم عطقوزبخو
 مّدقتاعف حرشاكب وكام وسر نم ْ:َرغلارينان د نم
 نزملا طامس ىهسملا يظعلا طامسلا همف لمعيو قاوسالا هف لط عشت نزح مون هنو دب اوناك « (ءاروشاعمون)
 دخت اةلودلا تلازالفريثك هدم ساسنلا ىلا لهب ناكو هرظناف "بسلا دارك ذ دنع رك ذدقو

 نوعم_درو مءاطملاف نوط مسهلاع ىلع هيف نوعسوب رورس موب ءاروُماع مول بوبأ نم كلولملا .

 جاسحلا مهلاتسىتلا ماشلا لهآ ةداع ىلءاررج ماج !نولخ ديو نولتكبو :ديدحلا ىفاوالا نوذو تاوالحلا

 موبنو ذي نيذلا هوجو هللا مركب لاط ىبأن ب "ىلع ةعبش فانآ كلذب اومعربل ناو سم نب كلملا دبع ماناىف
 ذاختانمبوباونب هل ءامماباقب اكردأ دقو هسف لق هنال <ىلءنب نيسسحلا ىلع هسف نزرحو ءازع موب ءاروشاع

 امو » طقف فاسلا لعفب٠ادتقالاو كلذ كرت باولو دبجريغنيل فل االكو ط-تو رو ريس مون ءاروشاع مون

 ءاروشاع:هلل هيل ااهب بتكو ءارهالارظان نيدلا باه في رششلا بط اني رعاشلارازملا نيسحلا أ لون دحأ

 ءارهالا ىف هيراح نم ناكأم هنءرخا د

 د.لانيد.لانيدمسلاو *٠ ىدنلالضفلاىزنيدلا باهشاْلُك

 ىدعو.زاتتارداسمل نا دمدلا ىبمعلادرفلاب مسنقأ

 دبلا بوض# نيئيعلا لكم ه دغ ىف .اسنولل ترمذحال

 نخل كلذ هظاعءاروشاع موب ىف رورمسلا ةمم هءاجاذا هناو عبشتلا نمفارمشالا هب ىيربامب في رمشلل ضعي

 هرد هّللذ ضيرعتلا ىف هثءمسام نس أ نموهو بضغلا لاعفأ نم

 نم همفرهظ ىذلامو.لا هنالهّننانيدإ ظفاسحلا ةفيلللا لعمّرخانم ريثع سداسااودو «(رصنلا دنع)و

 "ىلع م-افلاوبا همف بةكو ةقفنلا ىف ةعسوتلاو ةنيزلاو ةالصلاو ةبطخللا نم دابعالا ىف ل هفيام همف لعفيو هسدحم

 فصاولاريصقت ىلع اهلدأو اهالع ًاواهاذسأو داعالا لضفأودو رصنلا دمع ءابطلنا ضعي للا "فرعصلا نا
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 ةهزيلاو ةح ارلا نم ةخرلإلا هضامىفاط .امم تقولا كلذفف هيءاجام”لةّمساف ةفياطنا ديوب ديزيب لوثملا سقلاو
 6-2 لالا! نا ةفلقلا ىلءنوةفاس: :مّمهاةفلللا ىءا او- نم ةعاهب لاقف هدوصقم نيبو هدب لحو

 لاه هلع هتمع تءقوالأت نايس يمان ةولز حالسلاب هسسلجو هىهأ ىلع ةقيلخلا اوعلطأف كلذيبمكفاعي

 اذه امهلقتءار امهلع ض.ةدقم الا ناكوءاخأو -ىن اطبلا نومأ ا اريزولا ىنعب 'ل١ا دعا تكرتنإ نالوا
 ىضخرصقلابوهوالا ةعاس ضن لخلل غنا نم جرواهرلا ىلعوهوالا هباجأ ار دغلا تنءأ اد يعيربغ سي رقدهعلاو

 هريس ناك ى ذل ةلودلا ب الدو كلذ ءاننأ5 ىو ةتاَرسؤو از امه دازف همخأو نومأ!لاقتعا ناكمىلا
 لع هاه يور نم تحرش صتةسلا رات را نموه هبس نزيف نيالا راذوف دوما

 ةعاجر نوم ام لاووهىلاتو دوذسلاةنازرخ لخ دأف وشم لب ىلع ةره افلا ىلارمضنح أوسانلا ةمقب هملاوعءديو
 ةرهاقلا رهاظاو لصو "هللا كالت ف

 لوز حاملا دكرب همف نم ىذلا اذهانمهزفق عاملا [نتو ايم ىماةرهانلاره الخ ه(بحلا هكرب)

 ةرهاقلا ىلا نولخ دب !ممو اهم دوعاا دنع مهلوزنو ةنس م لك جلس ىلا ةرهاسقلا نم مهري م دنءاهب جالا

 ىبصضل اءزجس نب متن باو هاذه ةريعو ةريع بح ضرأ ىشامعاو أطخوهو فسوب بج لو. نم ساذلا نمو

 ةه.لاثا ةداع نم ناكو سنوب نباءرحضذ ةريع بج ضرأ هال قف هلا ضرالا هذه تسن ءانرقلا بن م
 بج ىلا مشحلاو ءاسنلا عم بهنلا ىلع بكري نأ ةنس لكى مالا نب رهادلا نب قعم ميت ىلأ هلئان رص علا

 اورلا فره هعم لاسر و ةناجلاو بعللا ليدس ىلع جحا ىلا جراخ هلأ ةئممب ةهزن عضو موهو اذه ةريمع

 ف *ىل_ فعلا ةردح نب نييساسا نب "ىلع ناو ا شيربثلاةرمندسناو هعمنم هتعابو اننا

 هقرع موي
 ءايلهتنهالا نيت تلو « ءالارصلا موب حارلا راف مق

 ءافه لك ع م موفق ىم ىلا © مهرفن لبق ىادنلا عج كرداو

 70 لوحامب فطذ ه اركتبمءاحورا دكم ىلع يعو
 ةدكمكى سهم نيعب خان أى - قانوىهالملا# ادح تامة ىئرملاناورب هتعاسوف حرق ةبحدنبا لا

 عسىتح نم:سلاب رصم لهاوىل اعت هللا ءذخ أ ماعلا كل خىفو قاس ىلع قولا يوس اهم ماه أف قاسفلا نم
 نيفوغحماناكنأ دعب دحأ هبءطاشب قس لو نيلفااكمّشو ذعدعبلنلا هام داءو نما نع ءأاي فيغرا هماناىف

 ىلءرصنت_ىلا رخ ةناهعبر اوني جو عبرأ ةلسن هةر" الا ىداج ىف ناكالف 00 نعرو#

 ةفئاط هملع عقجاف ءارمشلا دسع ضعن ىلع هنمركسىفافس درج كلارئالا ضعب نأ قغتاف بلا كرب ىلا هتداع
 مغ نعناكن او ةعاطلاو عملاف لا ذر نع اذه ناكنأ اولاوو رصتتسملا كلارئالا مّجاف هولدقو دسعلا نم

 مهضعبزربو دسعلا بر 'لارتالا عمت دعلا ل فامم ريو عقوامرصنت_اركذأف كل ذب ىضرئالذ كاضر

 رموش حملا 'عأ تاكوريثكد دع مهنم لتقو دسعلا همذ مزهخ !كب رم موك ىلع دب دش لاتق نيت رب هلا نيب ناكو ضءن ىلا

 رصن#لاَعأ هب ثعست ام ثرفظ كلارتالا ضعب نأ ماءالا ضعب ىف قفتاف ةحلسالاو لاو ءالا مه دتو دسعلا نيعت

 رصنتىلا ىلع اواحدو مهرمم .ًاباوعتجاف دسحلا مازهنا مهتكسصوش تب رق دقو هباعصا لل ذيرع أذ دعا ىلا
 نم ناكن أ ىلا ةعباتتم بورحلاوائءاه ف.لاراصو ىئدنب الاهاورهحو لوما !ىفاوظاغأو كا ذىفءومطاخو
 ةرشع ىتنث الو ىد ملا لاه بتالاذكر ىلا نو دةرتيرمصنغ لا لمت ن ءناكو ناك ام نفل و ءالغلاهرصم بارخ

 بحلا مطس دلع ة ةرهاملارهاظنو» هركأسع هللام زيزعلا ضرع ةاقطو نينامتو عبرأ ةنسةدعَملا ىدنمتلخ

 فرضو رهوشلاب لشن ناد تاب ةزاف د تددنو ةضف : هر هل بو شأن يي ار دبرطم هلبصنق

 ىراسأ [تابقأو ىركسع ةئاماهتّدع ناكو ر كح صلا تضرعو رثآ نرضم رو دنم "ىلع ىريمالا هنبال

 ةوصض نم هب دي مب ريسن را اسعلا لزت ل انس امظعاموب ناكو مسه فيطف نوستسو نان 'ام م_مدعو مورا
 زربب نيدللا حالصناطمل#لا ناكو بول | ىنب نم كولملاو ءانلدلل اهزتنم باادكرب تلازامو برغملاةالصرلا راهنلا
 اًماوحا ا ىو نيالم اذه راصإنلا تالا ىئّدعاو هدعد نم لومملا هو رس دصالاهلا

 ةريص ىلا نوبي مسهو ريس ىئب كردف اهلي امو بما ةكربو ىلا .هتهقلا ءاسش نا هركذ امانا دصو
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 َنبلا ىف هيذاست ركاسعلاو هتوخا عمجبو ”ىبعناطبلا كتاف نب دع هللاد.ءونأ دئاقلا هتبعصو ىعذ سوما

 بكارااو”ىراشءلاراصور هلا ف صوبلا مزح مهعمو بكارملا ف او.كرو اهدالوأ و دالبلا خو. تعدو
 ةدئاقلا نيت“ ةنسلكف و نيته هنضرغاعا ماقأ وردلاهسفاورف- ىذلا عضوملا ىلا وم ااهام رنأ ىلا اهعبشت
 همظعتسا هذ قفنأ املج لضفالا ىلع ضرءاملو « هيلع ةمارغلا نو جام دالبلا عافترا نم فءاضتيو هيف
 اعلا ىأبالا فرعي لو كلذ مب لف ”ىلضذالار جأاب حدو همساريغف امتملا ىنال مسسالاو هعبجب لاملا ا ذهانمرغ لاو
 اهعنملا ى أ لاةّدءا ىلا تدب وطخ قفنا ىذا بسس ناوي دلا بح اسم ثدلل | ىبأ نب انيبو املا ىبأن يب ىرح مث
 ىلا هلاح فطا كتاف ىبهتتادمع وبا دباملا لزي وفا هسفنت داكن أداعنا ردنكمالا ىلا ىنن مث نينس ةدع
 ريفص د وه اااونااذه ورهاظلا دبعز ب اطخم تيأر وهف ةقفنلا ىعأ لمسام دالبلا ةربع نم فعاسذت
 لبحت هلع اضم هدرغج ناكم ىف'ير دنكسالا ىفاعتملا ىبأ لامقتعا لاطاساو مهنماولسأ نيذلاو دولا ءاكملا
 ةماشتماقفاهءدبل قولا ىلا مثعو ىدزبلا اهنملاو !اهباكاهرخآ ىف بتكو ةقح بتكو فسم لمص ىف
 قلطاو ٍبّد اف لّدقلا, ص الدنا ملام ل امتف اذه ىلع كا جام هل ل بةو حرتخأف ةمللنا ىلا ءمأب علوطو رغنل !لها
 تلخ دو هنم تبرشدقو ةالاىأر فنيل مايالا ضءدىف هسلارمضحأف ةعظع ةيح هسدحم ىف ناكهنا لبقو هل دسم

 ”ىحناطبلا نومأا ىلوامو مذؤت لو متاكم ل دن هنم برشتو حرختفانبلاهارضحي موي لك ىفراصفاهردج
 هلنوكي نأو جلل اذه ف يور ف هعم هلا ث دع شو. اريمأ نب لضفالا دعب هللا ماكح أب رم الا ةرازو
 ناكم ىلع ىئاب نأ, همأ رد .كحو ناميعنب تاكربلاانأ كلملاىدع هءمىم الا بدسف ةرهاقلا جاتك مون
 امويرلا اذه دس فموي لازامو لدنلا لد عبامتراسعىف عرسوَد لا ئر< نمنوكت ةءست.ةرظنمدسلا
 ىلع همن لالا اورج ريدم ةكلمم ىلع مهدعب نم بون او بو سا الف ةمطافلا ةلودلا تلاز نأ ىلا دوم
 حالص رصانلا كلا !ناطاسلا بكروةئاهس#و نيعيسو عبس ةنس تاد دم ىف لضافلا ىذاقلا لاق اكنأم
 رخ أنتن أ دعب احنملا ىف أر حي رسكذ ئامسجو نيعست ةن_سىو لاق داعواهنملا ىبأر حب تفل بوبا نب ف سوي نيدلا
 رزعلا كلا اناطالارشاس لو ةنل ا هدهى لل ذلا روصقل ٌكلذناكو مان“ ةهيسس بملصلا دنع نعوريسك

 ىتديو هرسكحبا ىماوطاا بوةعب نيدلا فرش هو بكرو هسفنب نيدلا حالص ناطاسلا نبا نامع
 طرفادقو رش> اوهلاننالعالاو تاركتملانةرهاجلا نم لاعفالاءوس ه.بونام طورقلا لو اخت نم مويلااذه
 مالسالا ىف هل ف ناضمر هدهشب لام دش دقوالا نامر رهش مسني لو روماملاو من الا هذ لرتشاو مالا اذه

 لاجرلا ناضمرف اهيف بكرب ناك كرما َناف هرهظ ىلع ىصاعملا تناك ىذلا ءاملاىف هللا باقع ادبو
 تاعفت هنا ددعلاو لو.طلاو تاولحلا ىف لانتاماهنم لانتاج رلاىدبأوهو-ولا تافثكم نيطلتخم ءاسنلاو
 تب رقوارو:سمرهناوبرش مهنا لمقو اره اظ بالحلاو ءاملابرجللا نعلسللا ىفا وانتساو تامتدلاو تاوصالا
 رضءب ىف هبجاح بدنف ناطل لا ىلا مالا عفرو هباقبالا راكنالا نءركتملارعو ضعبنم !هذعب بك رملا
 ار ىداعملا طعن ىف دو هنأر ذو هدوعدعب اوداعم ةرضاسلا ةلاحلاىف هدجو نم مسهنم قّردف ىلامللا
 وفعلا هلا لأثو ةشحافلا هذه ت كنوركتلا اذه فءاضت هذ عومطموهو لاّوُش لهتساا و هقارأف
 رح ريسكة ناهسجو نعدتو ئدنثا ةنس ىف لاهو « نذاعملا هذ طقسناع زواحتلاورئابكحلا نع ةبفاعلاو
 اذهواعارذ رشع قام نمةرمشع ةنءاثلا عيصالا ىخو اعبصا هبفل.نلادازو هرسكزي زعلارشابد املا ىأ
 ”لقو اهنملاىبأر م 3س متف موي ىف عامتجالا سها ان هذ ف ىالت دقو ىربكلا ةءللارصم لهأ دنع ىعس دما
 ةشعملا يهب سانلا لغشل هب لاف الا

 نمةبرق ىهو ةيئاقاسملا ةبحاشب درولارصقموي ءافلملا تاهزتنم مان مناكو « (ةئافاسماب درولارصق) «
 ةب رصملا تاهزتنملان_بح أ نمتناكو ةفيلذلل ةريثكنانجابو ةفلللا صاخ نم تناكسح بويلت ىرف
 ةفايضي مدنعو درولا نم ميظعرصق اهيفل ع:ديو اموب ةفل1لا|يلاريسفدر ولاا هيف عرز, تاريو دة تءاج ناكو
 نمرصق ةفيل نا صاخ نم تناكو ة اتا ىلتان هلل عو هلا ماكتسأب رهالا ةقيلخلا نءري وطلا نب الاف هه ةييطع
 ءاسهالا نم كلل ماسح هللا قيريمأ هلا جب رخل ده َردشسا| إف ةمظع ةقاسضب مدخو امولاهيلاراسفدرو
 هيرح ةمال سالوهو هاف الثاىلا ]دوف هنعاولذانقو <ىحاطملا نومألا نأ نئؤملا عماواحصنرلا
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 نو.ابذ ةمودحم ةّرص فر لكىبء مدع نأ م أراعشالا أرقو ىه"الا لخ دالف به ذماف سطل فر مونم لك
 ءارعش :3:اوناكوم_هررصار ذخ او كلذاولعفف هد هّوصذخأبو رعاش لكلخ دينأو ار مرد
 امهد> أن اريبكن اناتباءهو ةمشو لا ني! #لا اهنمابب نوهزمت نتا ةدع ءافلغلا ناكو «(نناسلا)»

 امهل ناكو ىدنملا ىلا ةرطنشاا بان حراخ نم 3م رخ الاو هب رطملا ىلا حوتفلا باب حجيراخ لكلا قافز دنع نم

 لعوةرهاتااروس لثم ءارو 4 ل علعل انا برو ا ناكىذلاناتسلابلذفالا مازغةدش نءو ميظعنأش

 0 هدصاوغ غنرا ل ءال اون ةرظنم رعلا طسو ىف و بدارأ يلام ل. ىرا شمع ةبقواريبكار * همف

 اربعم لغو قا اوس عيرأر هأااذد ىلع اطاسو طقاست ىتح امبالا وهران ناكف جراسنلار مشباهفسو ماخرلا

 مدخخدساواريثك أسم ةءود ملارومطلا نم هسلا بلسو مانأ :ةدعفف '*الءناأكو راطنف هّسْز طورت ساخن نم

 ناكر سواطلا نماريثكه ف حّرسو ةعوجملا رو طلاو مامسلل :دءاجاربأ هير دعو نيريطم ةدع هب ناكى ذل مامعلل
 عدالاز «باوبا ةعبر اممم لكل ىقددحللا ناّسن أ هسملاب حوتفلا باب نم حراك اراسب ىلءنادللا نانامسلا

 نم ةريثك ل سال سا .اوبأ ىلءو ”ىنادبعلار صحاب ةرزؤم َريلاهدلا عبجو نمرالان ةةعابس لكل ع تيوس

 ىذلا نأ ىلع 0-0 ا تعملو .٠ هيراقأو هدالوأو نال -ااالاا_ ممم ل ديالو دب ليد

 نيقللامكح ىلءام_مؤعموقتال اهناو رايد فلأن وثالثو فنرُمو رهز نم ةنسسلا ىف !ءه-هعسم هملع ليش
 لاف يرام علال خو 5واهن له الا مايالارخآ ىلا نصل اوريبكلاناتبلاءل_ماحلا ناكر ك شلال

 نأرك ذو لجر فاأ م هريعو لامعلا ن ندهوسؤر هنالثوةنام لاجل نمو رّدملا نم اًقياراومنع دحأو ةنامئانع

 م ءرالا دكر/نكروهو قرشا اميه د لوا نمل :ًاوزيجو طئسنم نيناتسلاروسرادىذلا
 قبوذرحث ان'امو فلأ فا ار يشع ةعيس ”ليوطااةفاسملا ذه ىف لكلا قاقزرخآ ىلا اعمج <ىبرغلاو :ىرحلا
 هذخأف قير طا ا ىلا طقسي هظرق مظءمّناو مظعلا يفزيهلباب قل تح ندغت طنتلاّناو ند ل اعيج امهيلبق

 ىف وقنم لخغ اهيفو جام اعاعودرف ةمةربود اهل رم لك ه.ناكو راني د ةنامهترأب عاد كلذدعبو سانلا

 نا ده ماو "أو ركسرعخ» هرشَشب لك ”ىافتنومل اموفناكو فراش ثااروض<الا نال صادنا مسرباهيلع حاولأ

 ماياىف كلذ ف شكو مرنع حرت ل نومأل اريذولا ماياةّدم مهل ىلا دالبلا عم ةيسشومالاثرولا دب ناناتسسلا
 هتمق تناك ةزيجاو لا الا نءاههباعام موقوالج نونامثو رقلا نم سأر ةناجس اممم ناكف ظاملاةفللللا

 طنس نم ة داو ةرحدأ عطق ظفاطلا ةقلذتا نم ةعظع ةمرح هل تناكو نيدلا فرشريمالا بلاطو راند فل قام

 ىرجاملوالئالاو عطق:ناتسسلا طسو تناكن | ةفلطا مرفاراشيدنيءيسسب تمّرقو هبلا عفشتت هبلعىأت
 زجل الاد ٍلو ضان الاوت ال" الا نم همفام بهو هلام و هراقبا تدع ذ فلما نم ىرح ام ظفاحلا ماارخآ ىف

 شو ارسأ نأو هو ”ىثوملا سدا "لد نم ناناّسسلا نا ذه ناكر ىهسن ا يردي نم مدعل لثالاو طنسلاو

 ةيحان ةجيرغلا هلا ىفو ةينملاوةيرهءالاو تيتهب ةيحاشب ”ىقرشلا بلا ىف اهنماهريغو دالب ةدع سدح ”ىلاجج ا اردب
 نين:٠2 ءارزولا سا اذه رجأّةساف هةء ىلع ئيرروكذ اا نيناّنسلا نيذه عم ممسوو انو طغس

 نادل لك نعءاعيروافمثو رينان دهن الث « محمل غلساست تاتو نايك ادعو قرمشلا ىف حرز راصو ةريسب ةرحجاد

 ىتفأف ةريبك أ ةأرما ىوس هني رذ نم قير لو هباقعأ تضرقنا دهعلا دعب الف موسفتالالي زج اجر هسبف نولو اننيف

 لاملا تب .لاوما عم هلصختم لهب#و هيف فرم . "فاطا لا ناوي دللر اصف لطاء سما اذهنأو ءاومفلا

 سودرمسة حانباناتس هاني زعلا ىو ىلاعت هللا ءاشنا دال ابك اما قزكو نيتاسلا تشالتو

 نيبامف عيدب بف رشتسم ىهو ءاوول ةبقني.هطافلا ءافللتا تاهزتم نسمح !نمناكو * اوهااةبقإو

 فمصلاو ءاّتشلا فةدعم شرك ةقلاءذهلو م! اه ناّمسب لكل نيت اب دع هب طسصح هوجو ساو حانلا

 ءنالثاو ثبسلا مويه ىلا تايوكرلا م اءاىف ةةيلقت ااهيلا بكريو

 ىلا لسبال املا ناكر نوماملا نبا لاه 1هنملا ىف ب خف موب ءافلللا تاهزتنم نمناكر » (امنملا فأارص)
 و اناكو نينا رثك | ىف قرشباهرثك ا ناكسن :دصللا عضاوملا نمو مصامصلا نمو ”ى.«ودرملانمالا ةضرشلا

 هادا ىفابنم ملا هب ةعرت خف فاول سو هيلا نوعرازماررضتقةدوك ذا لامعالا فراشم ”ىدوبلا احنا
 ريمأن نبل ذفالا بكروةئا ء-جحو تس ةنس ناسعش نم سدادلا ءانث دلثلا موي ىف اصلا ىأ جلس رغم أ دش اف مهيلا



 ,.ةملك

 ىةيودبل ا كتريخ نأ دح ىف تاصح هل لذ هماعاس: رو كلذ نم تبمعسف اهناكم ىلادرت مهتمعت نم مهءانأ ىف

 كلذ :دخأ ىف باغتالن ىو لمأاهاناك ام ىسفنب فرعأانأ لاف ح ةعطقلا كتم + تلزيق بلا املا عسجب

 غلبو م الا ان ىفاهر ظوذيب ردنكسالا ء ءاضق لوتمنيكملا اذه ناكحواوامأ هنئا اهغلب دقو هناكمن 4

 ةبالو نه" ذا هلل انا ىح اطبلا نب نوم أ اريزولا أ ةردمح لوألا ناطاس نأ هنو سم معو هنمهوا نم

 هل فصوو رغثلا ىلا ل صووةب رحل لاسعالاهملا فاضأو ةنام-خو : ةرمثع عميس ةخس ىف ةيردنكسالار مل

 عمش نهدراض>الهرادىلا < ىضا ا هنالغضعب لاما ف ماروك ذملا ىذاااروضحي عيونهم ناسا

 فادم ىلءبهذم فشل ليدنم .ةد+وف هنعكفاموتْحم اةحرضح نأ الا قي رطلا ةفاسم نم رثك أن اك اه

 نددتسو كامب نهد رهوجو توةابب ةعصرم دكمسشم بهذة بق هبلعتي لك ت وس ةهثالث هيضرولب
 نمتْولا بدت لوسرلا هرضح أ ام دنذ هتقؤل عوذص» هوث هذ نكحي لو بط رينعب نهدتددو روذاكب

 ناكفدكلم ىلا داع نا عا ارك ا»فلحو هماعئاركش و غلاب كلذ ىضاقلا ده امام دذعف هّممهَولع نم نورضاحلاو
 اذه ةبقنأرك ذواهتعاذاو ةمهلاهذهراهظال لب هتعق فرظنلالو هملا ةاملال ك نم هتابق دق نءْوملاباو>

 راش دةنامس# هليق ءانا ىفه دنع عمشلا نه دن وكي نمىلا هللا جر رظنافراش دنا مس هلعامو فادملا

 نم كل ذريغو هر اد شرفو هئاسن ”ىلحو هءامثنوكتا ذاك هتبلا هملاحاتح سان ارثكا داكيال عمشلا ن هدو

 ةرضحلاب ةلودلانامع أى ة ةمسنلانةير دنكسالا ىضاك نموةير دنكسالا ىشاق لاحوهاغ !اذهو تالممتلا

 ىخالا ةفلملالازاموريقح ريالا اهتم .ًأو ةفاللنا ىهأ ىلا مولاوح أ تءظعناوةلودلا نايعأ ةيسسنامو

 ديرةنامسجو نب رشعو عيرأ ةنسةدعقلا ىذ عدار ءانالثلا موي بكر نأ ىلاروكذملا جدوهلا ىلا دّدرتي

 ةحا ارداهو هاوهللعا اوشسوذهضو)ا ةمحان نم مرسلا س ًاردنعن رف ىف ةيرازتلا ن مة دعهل نكددو حدوهلا

 هناكم لهجو جدوولا ذه برخ دقوابملا لصي نأ لبق لمقو ام تاف ةواولل | ىلا ىراشعلا ىف لجو كإد ىتح

 رومالا ةشاع هلو ةضورانم

 نيدسو تس.ةنسىزعملانب هللابزيزعلا م ديرغت ةدمسسلا هتنيرصق ةفارقلامهأتاكو « (ةفارةلارسق) «

 ناّسلاو رئبلاتشبوهس رغىف ىذلا ماخلاو وه ب 2 ى.ءرافلا رب زعلا دبع نب نيسحلادب ىلع ةناملتو

 ةرهلم يا 1 ما ارقلا عماجو

 ىلع هللا بكارلاب كريولان اخقلا ماباىف نورفاسملا لمقيو هتحت نم ةناملازوت دامو. ىلع“ ةلو# ةرعبك

 نم برقلابهناكم ناكو هذ لواحلا مو تاره اى سوت هنضو عاسبلا نم ةركياق ننال نانو قال

 ةماوصا] ةبطدم هتحت لعو ىم ١ الا ةفللخلا هد اح هن ”امعنرأو نبرشعةنسف ناحهاملو عقلا دم

 ” ميديانيب ةعوضومتىولالا,ماحماو ةيضودلان مق طالما رك رب رسما لعأب قاطلا ىف ساد ناكر
 نولو ذيل عون لكامل ءىلاةطعمالا مهل تدمو طس اهةوف نمر صح مت طب دقو ر هر ةريثكلا عومشلاو

 قزمو انءاولا"ى ىرهوملا ني هللا د.عوبا زيْشلا د اون نأ قفتاف همكم فاس [ىولذلاو ةمعطالا نم < رك

 اهعطووابنم هفرخ ىرذملا تالا قوزع او ,اقاصساوبايسشلا لأسواهرخ ةداسعلا ىلع تر ذو هع ه

 نيس مي ياي كو ًايرم الا ةفللتا لاف قيزتلا غ رفاإف هسارىف
 أف هعقوم هبعأو كلذ م . الا نكس ننمْؤملاريمأ ان ىس ار ىلءى هاه لالا ىفهلاس# لاقذ ىقةرخ نا

 رثثوةفارثلا» ارقف ىلعو نب ضال ىلع تقررفف ةيف هن فلآ تاوسكلا نئازخ نمرضح أذ تقولاو ةعاسااىف

 امانا لانه ىلا ضرالان ول, رغملادهاعتو نورسنامل ا اهفطاخفرانر دفلأ قاطل ا : نء لاما تنب ىلوم مهياع

 ةنسرخ آلا عسر رهث ىف مدهفةلودلا تااز ىتح ةفارقلاب سادنالاريصق حربامو بارتلا هيراوامذ خال
 ةناعسو نيو عبس

 ىناوحلا د هتادعونا ف رشلا لاو شدحلا هكرب ىلع فرسشن: ةرظنم مسهل تناكو ه (شدحلا 0

 نم ةرطنم كرم اركدركب اها لاسشن ىلا ةرظنملا ىلع نب هللا ماكتحأب سم الا ةفلخلا نا ططلنا ىل_ع طقنلا باك
 نمىعدمساوهداب ورعاش لكءا رعشلاا فرو مو شدملا كرب ةريضخ ىلع فرمشن تاقاطاهب : هنوه دم ب_ثخ
 ةروص بناحجو رعاش لكم سأر د:ء كل ذ يتكوةاكر نارك ذوح دملا فرعشلا نم ةعط#م نم دح او لك
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 ئث اهمال للا ىلع لطم تناكحو اهنم نسح ًارصمب نكي موزعملا نب هللايزيز علا ما دير غن ةدسلا اهثلب
 ابونا او ماجاهراو < ناكو مهتهزنل : دعم تناكوا ولو ادت زعا ادب نم ءافلخلا لاز امو هرظن نع
 نيذلا مخ نب ءاشنه اش نيو رع نيدلا ”ىقارفطأ !!كلمللة ب وسنم ةيوقتلا ةسردملا,فرعن ةسردم نت“ "ااهعنؤماو

 ىداثنببوبأ

 فرعنىتلا طاط فلا ةريزجىف ءانب ىزلا ةعبدبلا ة.سدعلا ءاذبلا ةهظعلا مهتاهزتنم نم ناكو ه (حجدوهلا) *
 راو أاهح هملعىلغ ىلا هيودبلا هّْ ودخل هلن ا ماكحسأب سه" الا ةفلللاو اش حدوهااهللاَشب ةضوراانمونلا

 دعس, ا لاق هدعب نم ءاناخلل اهزتنهلازامو هللا هجوموهو لّقواريثكمسل ا ددرتب ن اكو راتخلاناتسلا

 اهعىبنم حابس نباو ةيودلا ثيدح ىف سانا اركحا دهزع رات ىف ىطرقلا لاه راعشالاب ىلا باكىف
 ةللو "لل فلأو لاطبلا تيداحأكح نأشلا اذهىمهتاءاورتراص ىت-سالارك ذ نم كاذب قلع امو
 نومعهل تراصو تاس رعلاىراوخلا قشعا لب دق نأك سم" الاّنا لاش. نأ هنمراصتخالاو كاذ همشأ امو

 بارعالا ةادب ”ىزبانزت هنا لاف هلمج ةرعاش مهذر طأو ب رعلا لك أن مدمعصلاب ةيراج نأ هغلبق ىداوبلاب

 رص كاماهخ كلانهاهنباعتح لتر ف اضىف لانه تابو اهمح ىل اىهَح 9 ءامحالا ىف لو ناححو

 تبحأو هنداتعاام ةقرافما ماع بعص تاصوالف اسهجوزتوا بط اهله أ ىلا لسرأو كل مرقم يل جرو

 طاطسقل ارب زف روهشملا ءانملا اها ىنبف ةنبردملا ن اطمح تت اه فن ض.ششتالوءاضفل ا ىف اهفرط حّرست نأ
 فرعي هعم تر اهل معنبانرطاسما ةقلعتم تقيو لدنلا طش ىلع تحد ١١ تب د رغناكو حدوهلاب فورعملا

 7 ٠ الارصق نم هملا ت تدتكف حاس نبا

 اكلءدقكدعب نم كلام « ىك كاك لا حاس نبااب
 اكردم مكتم تئئامالئان « انها اعاطم ىبح ىف تنك
 اكمماشبخالا ىرأال «* دصيص رصف ن ر الاان اف

 اكردانملع خخ الث مح ا وللاناصغاك انت مكح

 اهباجأف
 اكنحاو العىت> ىوهلاب 0 اهن نتف 2 قلو عن

 ئكتشملا ام عفش ادغول ٠ اهفعض ىدنعو ىوكشلاب تع

 اكلمدت ىذااوهو كلام ه« ىمشا هللا مالا كلام

 لهلهم نيدارط مالا رمدق ف ىط برعنم ناكو لوطن راسخ هئافتخاو حاسم نبا بلط ف سادللو لاق
 لاف ةضقلاهذه هتغليف ىسبنسلا

 لاقل منودارطلاقم * « ىقطسملا م الا اوغلبالأ
 لاحرلا نيب 1س ارنا 0 ةفاٌنعنيفملالا تعطق:

 لا اولا با اوحىللمقتلاس » نوم كالا كلانا ناك ذك

 تلاقفانسو لب زعلاءانسأق بلاطو هوشف ىلع هلال علت هاوسبناوج تالا هتغلب الم الا ةقملحللا لاقف

 نبدأ ٍللاطوبأ ةلودلا نيكم ةيردنكسالاب ناكو تا هئالث ىلا تاس عاندارط ةقفصرسخ ام برعلا
 دمةريثكح ادم همف ءار كو تيارا اتا ف نصر ةيفط ور ةريطس نب نحت رعت هيا

 هسروطمرنإا 6كم نات هلناكو امعريغو تلدلا نأ ب ةسمأو دا دحلار ةاط

 ىثوقءرصع ىف:اعابملاو منسلا لهأ ىلع ةدايز هرب هسضن ف دحين اكو ه هربكن م:كرلاكق يف ءام ا هر ديو

 دحم لف نرطاراضحاب ديدحن ,!ىلا لسرأف اهلا نركلا لج فمه الا ةقلللا تلأف م ٠ الا ةيوبجحم هيو دلل هب

 نمةرارح هبلق ف تراصو دي دح نب ا قلم جدوهل | ىف هلمسعن سه سم“ الا ىلاراصالف ناسا نم لج نما

 تلاع ى تح ةرثكلا ىفدملا نع ةجرامللا ةملظعلا مدخلا عاونأب ام ذواب نموتب ودبلامدخضذخ افنرحلاذخأ
 اهتعلوقلا اذغ هلل قاطان الو «ةفلخلادنع هملعر دةنا ها طقانفلكت لو هفحت ةرثكب انلخ أل جرلا اذهةيودبلا

 اهتيب ىتلا ىراد ن ء تعلق ىتلا ةسقسفلا ةرريغزعىف اهتاس> لوطواب: اكم ظفحب هلل ءاعدلا دعب ةاح ىلام لاه
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 هاج ةزاموشالا ا ةياا جر قا يقل ل اجار اطل لرئامع نيس تكمل اراوب لانمالاميف ل تذل اجلا

 ميج انام ةعاسال لتتو نانوا لكس مسلط أ حاسي د فورظ نام لمصفم سعأو لأسي ن نل عدي راشد
 همس كا دنم ةريبكر يح باًرشو هد دعو هنزوب ةقاطنو بكسران, د فال 1 ةسن فرط لكى رار دفلأ نيث الثو

 ةعامب ل ضفالا هدم دعو سولملا مسرب ىذإ | اناطعلا س احم ىف لامثلاو نيمأا نءةيوسااب ريئاند فورظ

 لولا هارت ددزام 2. زازا ف ىو خاردعت ”الاورينان دامه دح أ ناف رظةؤاؤللا
 راجرعشا| ىلعاهلبقاهفالو ةياضفالا مايالا فمها نكي مل ؛ ءا رعشلا عمجّناف اياطعلا سلم ىف ىذلاامأو مرحلا

 ىأرفةزيئادلا مكح» ىلع هللا ءاهسام مهنمدثنأ نمر ءشل هناسهءاو ناطل لا برط قفا اذا م «ا|ناكامناو

 ءادّبا هيلع مايوأ ةةدص بلطف لأسيو عّرض نم كلذكو فوراظل ا نم هب دب نيب نم كلذنوكي نأ دئاَملا

 هيلع بتكيو ةقاطبلا ىف هطخي غاملادئاقلا لزن نورمضاملا فرصنا اذاو فورللا نم كلذ جرخي لاو سريغب
 سلجو ةنامسجو ةرشع ألا ةنس نم بحجر لل تسااسأف هباع ميو فرظلا ىلا داعيو مد هطخم لففالا

 فوراظلا د هاشو هب دينيب رساجو ءانهلل ءوخأ رذظاا لجال ارضحو هنداع ىلع ااطعلا سلاح ىف لضفالا
 فورال اريخ عاشو ةزي' اح مونم لكل سهأ مهم اتءط ىلع ءارعشلا تمذق:و هسأر ىلءمامتهوخأو هدلوو دْئاَملاَو

 اذه لثم ىف ةداعلا اهب ىراخلا تاق دصلاب ماعنالا اذه عتاو اهغلبم فءوضو اه ىمأ ,ظعتساو اهفلوقلارثكو

 ماعلا لوأىف ةفياظتا بوكررك ذ دةورب وطلا نبا لاكو *« اهارةفو ةفارقلاب تاطابرلاو رصم ءاهتفا ربمثلا
 رهش لمكي نأ ىلا مايالا داحآ ىف نوبكريف ماعلا لو أوه ىذلا م وبلا اًذهدعب : بوكر ا عطقمو ةَرغلاروض>و
 هتمالعو كل ذي لسع امايالا هذه دحا ىف بوكرلا ىلع ةفملخلا مزعاذاق امهالثلاو تسلا ىوب كلذ ىدعب الو

 ريزولاب كرٍورصم ىلا كلذرأك !اواهاوسام نود ةصاخ حالسلا نازح نم باكرا نادص يف ةحلسسالا قافنا
 ةرهاقلا اه حرضف عج لق أو ماعلا لروأب وكر ىف ىئعب مّدقَملا ماظنلا نم رصخ.| ىلع هن ارو نم هابعص

 ىلا طامن الار اد ىلا ,ظعالا عراشلا ل لاقيو ءافدلا بر دىلا دهاشملا ىلع ”قولوطلا عماخلا ىلع اهءراوشو

 ةشورفم بارح اهيف هبناحب ةبطصم ىلع فقو دق بطلنا في رششلا دجو هباب ىلا لصواذاف قيتعلاعماسلا
 هل صاح نموهو هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب "ىلع ىلا هطخ بوسملا فمصملا هدي فو ةداصتا_ماع قلع هرصخم
 هطيرخلا بح اصهيطعنوارا | سه هيل ريو هل قبو هنم هملستمف هدي نم فصلا هلوانو هعضوم ىف ف ةوهازاواذاف

 امهبدصن نوكيف عماخلا فراشم ىلا شن ريثل اهاصودق هيزانح | ىّتم عسر ى واراد نيث الث تالصلل ةموسرملا

 هعمرزولاو اهازتيف كلا ارا دل دينأ ىلاربسبو مهريغنو دنت دوملاو ةموقا قابلاو ا . د رمدع ةسج اهنم
 رادب لازيالف ران. د ةطب رخل ا نم هعق ىطعأ الا دسم رءال كلاار ادىلا ل هينأ ىلارصقلا بان نم حرذع ذنمو
 ذاتس أو هو ةدئاملا بحاص عم نيْساَر ذل | سور ىلع: دم نوس+خ اه« دعورصقا | دنا هاتف هر اه كلملا

 لكو ىهش ع ون لكن م صامل | ةمعطالا نم اهبفو صال: !ىناوالا اهف روف.ط ابي ةةش لكو كنحمريغ لج
 ىهىتلا ةراوقلاولعتريرح ةحرط ةةش لكى عواهنم ةح اف كلا ةحنارو ءاوراهلو ةبلاعأ ا معاسطملا نم فنص

 سانل ا ىلاهنم لصيو ةم دخن ىف ني رضاحلا| ةفاكلو ءاسهاللو هب ناورفاو ءزجج اهنمريزولا ىلإ لمحف ةدشلا
 سانلاو ةرهاّقلا ىلا دوعلا ىلا ْلَرتو ىلدمفرصعلاب هملع ن ذوي نأ ىلا لاازيالوريثك ءىءاضعن مهضعب نسر صحب
 وهو ةَينلا نمليدنملاو ديول او ضاسلا ةمهذملا باشا سالي هنا ماءالا هذهىف هبزو بكريف هرظنل هب رطف

 ريغب رهولاىف رعلا فيس لادلقيو رس الا هبناج نم احم هني او ذو سانلا تا32نعةدرفم ةدشدو دشم

 ل> الانقيرطلا هدهىف هكولس ف دع اضيأ رعالو ةصوص# تاقوأىف كلذّناف ةعشالوءلطمالو كذح

 ةرهاتلا او اش هليوز بان نم لخ ديو قرخلا باب نم طعم و حاورلا ف ىرجامك اضبأ اراشيد همقىطعب والا

 ا ا وع رم عب راما ناضمرر بم ىلا مّرحما نم كلذ نو كسص ذ رضعلا كلو

 هذه كلارا دىفامم علم ىبأ نب اركز نب بذهم نيدعسا

 انرضاهءسوب حوملاواهفارطأب * دخ !لشلاو كلملار اديتللح

 انرعاهل لا ذدنع ضأن اهل *ي اهتئطوالراعدق هتف

 « رعلا لزانم #
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 اذه لام نم مهف قس نوحمال فاونو سبر اهتم لكلو اهقربختو جيدا مايأ ةفململ لا صاخ منرب ةرشءاسبنم
 امين :ااهلا احرؤاو *اسوو فق فو د مواّرحم ىهذةزيمملا لامع الا و مرن سماودلا تايراشعلا ةشيوناوبدلا

 ىراشعلا ديدللا قولا رخو هيذداعف رضا ذاق ةَماتمهَدَم مهدحأ عم ميقو ناوندلا اذهل 0

 اذه قو هذهن نود:تابر اسشءلاع الا, نيفراش هللو همف قافنالاو هقالطاب عبجرسالا حرخالو ةعانصلاب ىنرملا

 بكا اره اةرامعل لصاوملان مهمفو لوطسالام دقم لبق نم ناس" مرضا فرعا متل ر ناوبدلا

 مهرو أمه نم ناكو لاق هلا ةيباملاملا تن نمهل يدتساهملا جات امج هعافترا في لاذاو ريثك وش :

 ةسرحلاىفاوشلانم طاس دوةبر دنكسال اورمصمب بكارملاءاننا هلصاومو دانجالاو لمطاسالاب مهلافتحا
 هذاوت ديرك تن نال ةعر اكعو رودس هاهم ديأب تن :اكنح لحال ا دالي ىلا تاطسملاو تاردنلشلاو
 مثرشع هج ىلا مث اراميدن ,رشع ىلا مهنم لك ةيكمأج لصتنايعأ ةرمشع مهنمة نو دم فالآ ةسج نمرثكأأ

 نورطالا نم هام: اًرغلا باوبأب فرعت تاعاطقا مهاد اهانأ ىهو نيراذيدىلاش ةئامثىلا مرمناندةرشعملا

 ةساراهلع عاجلا ة,نم ةرمثعلا داوقلا ءالؤه نمنيعبو همل او وراس د فصن ىلا ةيسانملا مهراميد لصف

 مدشيو هئاسراننرسرو هعالقا, نوعلشبو هبنو دب مهاكو سون افلا هعم نوكمف وزغلل هحوتملا لوطسالا

 ريزولاروضحع هفلب ةفلحل اوزغلل موي ةقفنلا ىلو وان انج م هاوقأو ءاىمالا نامعأ نمريبكريمأ لوطسالا ىلع

 رضوان يعجسَو ةنبج لغد امو تناك هر احلا يل رمل ةتتغلزم نعئامف ةقفتلادارأ اذاف
 ل ديف ةرهاقلاورصم حراخ وه نم كل ذب عم ءعسو لاح )اراضح اب ءابقنل ا ىلإ مْدَدُسف ل

 انتا يق احر تعا نرتر رت هعمل رتل حلاو ةرهاشملا مهلواهللا

 ةفلخلا علاطفريزولا كل دي مدا مل ًاةيواطلا بكارمال ةتاغملاد دعلا تعمجا اذاف هسفن نم كل ف بغر نرمالا

 فريزولا ساحبو سلجم ىف هنمي.ه ىلع ةفرالنا سلف ةداعلا ىلع ءاعدتسالابرب زول ارض ةقفذلل مون زرفو لاخلا

 ةزيمم هلة شو هذهو ساحل ةبشع لخ اد سلحو امهريم او هو فو تس | !ءهو شح! ناوي دابح اصرمضحو هناكم

 ال دع نوكي نأ فو لاولخع الو ةعاقلاب ةُسورف هرصح ىلع ةبتعلا تحت ه.ناحي سلو لصالا شدملا بئاكو

 اهيلع بصتعاطنأ سلجم ا مامأ شرغبو بلغالا ى”ىدووبف شسياا بتاكامأو نيململا ٍباَكَلا ناسعأ نموأ
 رخآى نوفقيو ةنامةنامنوضباقلا لخ دأق اضنال!أمجتاذاف كلذإ لاملا تس نوازولاريضحو ,هاردلا

 ىدينيب مهماعدتسال قارو ىف تدتردق مهؤ امس نوكتو ةياقن ا بيرم ةفشلحلا ىدي نيب فوقولا

 ىذلا ينال نمريع هم»احرخ ا ذافا د اوادحاو قاروالا كل, نم شحلا ىوتسم ىدتسو ةفالللا

 ريئاندةسمدحاو لكل تناكوةقفنلا مهلنوناز رولا نزو لاحر ةرمشع لمكتا ذات ىلامللا بنام ىلا ههضوه
 اذافاهرخ ىلا كل ذك ةقفنلا ىذمتو همسابو دس بتكتو ب.ةنل ا اهإستنف امهردنول الثو ةّسران . دلك راو

 ءادغاهل لاقي ةدئام ةعيلالا دنع نم لمص عه ا كل ذ ضفناو ةغيلخلا ىدي نب نمريزولا بكر موبل ا كلذ م َّ

 نوكّتراهزالا,ةرومكمىهو ءاوش مة .ةبلاو قتسفو حاج درملب اهادجا طاسوأ تاضيجم عبس ضو زيزولا
 ةفلخلا رك رفسلل تأبهمو بكارملا تزهو ةقفنلا تلمكتاذاف ةقّرفتمةراتو ةملاوتمةرانمانأ ةةعذه
 ا يو عرلا قاهر طن كيمةناطتس أ 0: مقا3 لردك نأ اايط نبازكو ,سقملا لحاسىلا ريزولاو

 سهلا ةعانصرادلمعو

 اهئانب ىف دبا شومملاريمأ نب لضفالا ءاشن نم ىهورمصمب كلملار اد مهرظانم هل نمناكو ه (كلملاراد) «

 اهلا لّو-و اهكحسو :رهاقلا,با.قلارادنم,اعياا لوح تلك الفةئامستو ىدحا ةنسوف اهثاشناو
 لتقالف هيف سلجي ناك اءاطعلا سلجم امس الجت اهي ذنتاو ةطمسالا اهف لعحو اهب تراصةرصقلل ا نم نيواودلا

 تضرقن | نأ ىلا ةمظع تلازامو ميظءناتس اهم ناك الحلا تاهزتنم لج نم هذه كاملارادتراصص لضفالا

 سرس يدلا نكر رهاظلا مانأ ف تع مر حتمر اد بوب نب ركب ىنأ ل داعل ا نب دم لماكلا كلملااياعذ ةلودلا

 هتحت سلجبرا دحاهنم قيود زعملا ةسردملار اوح ٍبوّرمللا ةمحءاروام كالملار اذ عّسَوَمَوةلاكورا د ىرادقدننلا

 ّنأ ةنطاسلا سعأ مينفتو ةكلمملا مي ظعت نم هللادبعو اد ئاقتلا هرّرقام تل نمو نومأملا نبا لاه« ءانااوعاس
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 نمةداعلا نراك ضرالا قتلا وعدت ساف رمعةلا ىلا نومأأ ملاريزولا ىلاو هنبا ماكتس اب سم الا ةفملحللا ىلإ

 ”لقب ترفاظت را.خالاّنأ ةعارضلاو لاؤلاو ميظعتلاوريدصتلا دعب بنكلا نومضم ناكو لفصل ازاحوإغإ
 مهو مهك الهي نذأ دق هتلاو موف تنكمأ دق ةسصرفلا نأو ةيلحا ا اروغنلاو ةبنيطلفلا لانمالاب رفا
 فكل راد علقو ماسالا ةرمدن ىلع نوئحو اموت نورص ::بواهلاضفادياوعوةىولعلا ةلودلا ماعذا نور طش

 دوعنو مه د د«لصاو الذل مهو هجوتلا ىلعةدعاسملاو ةرفظاا ل.طاسالاوةروصاملار كج ا هلازبهختو

 راضحا ةّمزالاىلا مدقتواهدير توا هاج اروابسرافركاسعلا ى ةةفنلا ىلعمزعلا ىوقف مهتكوش 2

 لاملا قي دانصو نون ازولارمذح أو بهذلا ةعاف ىف ةغلخلا ىديزيب ناسرفلا ىف ةقفنلاءئ دّس اوءاب وقال لاجرلا

 قافنالا عقوف مدع نم مف ىأرلا ددرتو ةنومأ ار ادلا فكل ذ دعب لام اًررتساو طاسنلا ىلع ساك الا تغرفأو
 نأب سعأو هملع علو وزغلا ف تهجوب ل.طاسالاّنال ةيئاثلا لدطاسالا مّدقءرمضح أو ىنبلا كلا ماسح ىلع

 ةيصاه هحوتلا نوكيو اهددعواهتامفن لمكيو امن نيعبرأ ىف قلو ةريزاو رصمب نمّدع اندلاىلا لزن

 ءاىهالا ىفو لجارلاو سرافلا ىف ةقفنلا تلمكف هتبكك هجوتلا ءارمالا نمزي ريش ىف وفن ا وركحسملا
 دكار ودوم مهنخ ةم دخ مرنم لكل لعج وة 2ء بالا نم بدنو ءاَرقااونينذؤملاو ءابطالا فو نيرباساا

 الغ ل كيا ديدن عضيخو ل عز دقن ساكس اهعض مسرب اردنا لادص ان نام هعمرتسو مانحلا

 نساّرلاومدتمرضحأو ناب رعلا باك فورت اسعلا صرعل سدح ناويد باكنم:دءىف قفنأ اوحالسلاا

 كتكلا تنكر عاطقا الوهن جاو الذ ةقفنلا نضبقو نالقدعي ضرعلا نعرت أن نم هنأب هيلا مّدقتو ناغلشان

 لسا بر عدت ع عاش اي ذلططاب القنب ءوطاعمدو هلردنكسالاةالئلاروغتلاي نيم ذظيتسملا ىلا

 تتكحو ناصاولا لسرلا ص زاد ماتهالا عقوو لالغلاو فانمالان منان رعل وكلي ن الس عرمت

 بك ارملالسكاو به ذل! قطانماو فومسلاو قا اوطالاو تابهذملا علخلاو لاملازهجو مهنتك ءةبوجالا
 ركاذتلاو بتكلا مهلا تاسوريغتلا مسهل قلطأو لسرلا ىلع علشو تالمحتلا نم كلذريغو لاقلا ىلا
 ىدتساو ةرظناان رطنو ح ومذلا بايىلا هنا ماك أب سهلا دار ور كخبسال ةبحاوهحوو

 نومأملاربزولا لاك م كلذ للعب هتطامو هدلاقو بع :قوطن هقوطو ةبه دم :هلملج ةلدب هملع عاشو كلا | ماسح

 هرّرتامو هنْزغا هيدعوامواهلكر كاسعلا مدقمو مكسحم دتمريمأ الا اذه ةفيلخلا عمس ثمحي ءارمالل

 بتكلا كاملا ماس ةوكلاانئ اززخو لاملا تن ىلوتم ل سو هيدينيب نم اوجرخو ضرالا اولبقف هنيضدا
 ركاسعلا دهاشالفةرظنملا تاهاط تحتفو همادق تلجو تاوسكلا لادعأو لاملا ند قيدانصلا هتنمشاع
 سلجو سمان عما ىلا هجونو ةئرلخلا بكرو مهعمجأب اورافه جولان مهلاراشأذ ضرال !اولبق فلما
 ةدعلاو لاجرلاب ةنوحشم لبط اسال تردحن او هبلع علو لوطسالا مدةم ب دس او ةرظنملاب

 اهب ساجر صم نم مي دقلا لحاسل ا ىف ةعانصلا بدر اثم ءافل كن ارظانم'هلو  نمناكو #* (ةعاندلا ةرظنم)«
 هعانصلاه هذه ناكو ءافولا دنع هب دينبب قلخي ىتح سايةمللريسيو اهبكريف تاير اشعلا هلم دقت تح ةران ةفيلخلا

 ةاماهزيلهدو ةلودلارخ ا ىلا لزت و نوم أ لاريزولا اهيف ىه ىتلا ةعانسصلاو ةرظنملاةذهأشن ا ورك امعلاناوبد

 تالا اههف شوط وانو ةرظتملاو ةعانصملا ءدَخ ترش دقواريزأتو اطسن ف ادبعا ار صحاب ةشوزفم بط ام
 وهو ىثاوطلا ناتسن ” الا هف نحت ىذل اذه اننمز ىف فرعيو ناسيك با نات, فرعي ناك اناس

 نوماملا نيا لاق رصم بادو ةرأكلا ديرب ةغارملا نم كلذ نم ةرمسب ىلع فرحا ط غهاحترممعم ةغاسم لوأب

 نوكيناب أو كا ذنوماملاريزولاركن أف: رب زحلاب تلا ةعانصلابالا شنت ام لبطاسالا بك | سه عبجي تناكو
 اهم ةرظنملا شن أو س.زلاراداهبلا فاض اورصمب ةعانصلاب ةيئاوندلا ةيلبنلا بك ارملا نماهريغو ىناوشلا» ءاشنا
 ةروك ذملا ةرظنملاباهبمرو ل.طاس.الا ةم دقن موي ةغلللا لواحن وك, نأ كل ذب دصة والعن" الا ىلا قاب همساو

 بكراعارذرشعءةتس لكلا ىفوانو لاق ةربز+ ابدع ايانطلاف تايدنلشلاو ىلاركلا نم أنام ل

 لانو ساسقل ا ىلا اذا د |ىفاندع مث اهليدلا نيت ايناكدسل [تيعرو نقم ةعانضلا ىلا نزولاو ةغلخلا

 لوطسالارصع ءاشنالا ةعانص لمن اكجورئامعلا ناوبدهللاقيو داهإاناوبدف ةمدخ اروطلانبا

 اسامي دنورشعابلوانراش ء نيج ىلع ديت تناكواهريغو باطح لاو ةيئأطلسا | تالغلل تلماشل | ىتكسازا او
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 ةرافنملا تب رخدقو زوالارطانف باقم شي رلا موكحوف ةلابطلا ضرأ ”ىردم ”ىبرغلا جيلخلا بناجف

 نملعبلا ةرظنم تاكو اهتراسع لاح ىفاهتلالجو اهملنع ىلع ل دناّكلا اهم نطعب اهتكردأر انآ اه« قبو
 ان'الثلاو تسلا موب امأف نومأملا نبا لاف 5 تاريملا ل لج تاتربملا ةمع تاقوأ اهم مهل ناكو مهم اهزتنم لجأ

 لمى ةهزءا ةرهاقلا ىحاوضىملا ةفيلخلا بكريفرصقلا ىلا هجودو ةمجشزاب هراد نم رزولا بوكر نوكمف
 ةرظنم لكل ناكو ريبكلا ناتسلاو هوجو ةسهللاو ءاوهلا ةبقو لعبلاوحاتلاو كلملارادو ىهّشملاو ةنللا

 باكحرلا ىذفل لبو موسرا ىرذنو ءاتشلاو فيصلل ةبلضفالا مايالا نمابيف رقم مواعم شرف نم
 ةدغاكل كى ةدغاك نام نيملا باكرلا مد مىلاتلو امعابر نو جواران دنورمذع دحاو لكل لاعتلاونيهلا

 حرخع باب لكلفريناندلاامأف كلذ لثم لامثلا مدة ءىلاتلو نامهردد دغاكل كىف ةدغاكة ئامو مهاردةثالث

 هج همر نافرصم عماج الخ امرا. د هملءز انجي عماج لكلو راند هنم لخ ديب ان لكلو ران ددلبلا نم هنم

 لاحرلا نمنيكاملاو ءارةذلاوّددغاكن ارقا اوادو فس نم لكلو ”ىابر هملعز اوه دوعسم لككاو ريناند

 بع قاشنالا قيدانص لوم اذه عمنوكيو نار امد ةفلمللا بكرب نم لكلو ةدغاكف قد نم لكنا ءانلاو

 قرفةروك ذملارظانملا ىدحا ىف لدحاذافهءىمؤي هاسعالر ان دةئام ابق حاس دةطبرخ هدسو ةهااللا
 نيذاتسالاو ىثاوعلل ارائيد نونامثو ةتسوةنام ة.عابرلا نمو اراب دنو هو ةعيسهغلبمام نيعلا نم

 اهنماسأرنوسج ءاوشلا فارخلا نمو مهريغو نيمدتملاو نيئرقملاو نين ذؤملاو ءارعشلاو نيواودلا باحتأو
 تاوالملاو صاح ا دئاوملان مروة نمرض<املاف اضم صاخلاةدئاملا مسرب ةرو ثم" هكم ة"راح ناةبط
 ىلع ةفلخلا سلج ا ذاف سنارهلا مسرب رقب اسأرو هنابرأ ءامسأب كلذ ةمقبو ريزولا ةدئام مسرب دحاو قيطو
 هنداع ترج نم ةدئاملا نءرخ أن نمو هعم هسواحب :داعلا ترج نمو هداوخو ريزولا ىدتسا ةدئاملا
 لوم بساح رصقا ىلا ةف.اخللا دوع دعو فب رشتلا لمس ىلع ةفملخلا ىدينبب نمهسلا لج اهروضحي

 تاهدملا ةقرفتامأو ةيادو بابو دمصو عماج نء قي رطلا ةفاسمىف هملع قفن أ ام ىلع باكر لا د ةمرتفدلا
 ماعنالا نمره سما مسرلا ىلع اهقلاملاىر نيداملاىلابوكرلاعقواذاو لاك ةنامالا مكح ىلع اهيمهف

 بكوملا ةطبرخ ىعست حاسد حرسلا ىف ةطب رخخ هعم نوكي نأ ىاهتنالا قي دانصو صامل نئازخخىل وتم صؤيو
 بوكر ا لاح هيلع ماعنالاب مون نة دعمر ان دفن اهي

 شضوبحلا ريمأ نب لشمال اهانب ةهزتتل  عازنت ءافللنا تناكح قتلارظانملا هل نمىه هه (جاشلاةرظنم)
 راكلاةراجخا هّتحت دبو موكرثأ ىوساهاقسيلو تب رخدقو فيصلاو ءاّسثللا هل دعم شرفاهل ناكو
 جاتا امأو رهاظلا دع بالا حريشلاة ينم ىنارأ هل ج نم عرانم راص موكلا اذه لوحامو

 هنقابىه ىلا هوجو سالت اا هدعبو ءاوهلا ة.ةهلوح ناك ام ظعأو دع نيتاسسلا هلوح ناكسحن

 سشودملاريمأ نبل قالا ءاشنا نم ىهو اهفنوهزمت ىتلا مهرظانس نماضيأ تناك * (هوجو سل ا ةرظنم) *
 لقنت ىلا بشفللا لاحما نههجوأ ةسخامب ناكة عت ءرثب ىلع لملج امير انثآاهنم قبو اهل دعم شرف اها ناك
 ن الاىلاهوجو عبسلاو حانت لوقت ةاعلاو ةئيهلا يبا ”ىزلا عيدبلا فصولا ميظعلا ناتسسسلا قسل ءاملا

 نيدشلا ىشارالا كلن مبام دتعل تلا مايأى لانه تنسو ةرهاشتلا تاجّرفم ظعأ نءاذهاننتو ىلا اههضومو
 رصقيأن انكحو اطرف ةطسلا كلت تعرز لينلا ءامبضن اذاف هتتيزو هتراضن سوفنلا تو هت ؤرنئفتف
 اءاقب نم نوككنأ هبئتهرمغو لت نماسورغهوحو سجلنا لوح تكردأو هنسحدادمت نعفصولا
 ةراعددح ”ىرهاشتلا ”ىدومحلا مجدي ومما كلما ناطاسلا نا مث نآلا تشالتدةوميدقلا ناتسسلا

 نيرمدعو ثالث ةنس رخالا عسر رهش لوأ نيالا موبىف اهءانب أد ا هوجو سين! قوف ةرظنم
 ةنامامتو

 باينعح رخامذ ثوب ناكوح وفلا بان برام ةرظنم نيسطافلا ءافانلل ناكو « (حوتفلا باةرظنم]) ©

 ضرع دنعاهف ةفءلخلا سوا-ةدعم ةرظنملا هذه تاكو ةمشومللا نيتاسلا نيبو بايلا نب امفاحارب حونفلا
 ةنس محلا ىنعيربشلا اذهفونومأملان با لاك ةساشلادالملا ىلا يلا فتراساذا اهءادووركاسعلا
 بكم ىلع بارق: اس قآو ع حو نإزوم نيكد فط نيالا رمهظ لسر تلصو ة امس و ةريشع عباس
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 نكراذا ةقمللل ا ناكوان دس تنكس قاب :ركذلارهاظلا دمعنم ا لاك اهرثأ لازوةرظاملاَتِب رفن :دكدلا طم

 ىلاهلامشو هانم نع مههخو ءاسمالاو سانلا براضمو "ىبرغلا يلا فري هتلظع ةركسلا ن نم عيلطتارسكن م
 سرفلاه نم قسنوهدرفم هيلا لخ ديف هزيل اهدو هباوبأ تقلغدقو ةنكذلاب فورعملا ناّسلا اذه ىلا لهب نأ

 حجر مم اهي لعب لو تقورخآ ىلا هنودقعي اقوا |ةثومألملا ةريسلل نيزؤملاركذ ةدايضقو هو همحت ىزلا

 نالا هكدلاو رصقلاىلا لزنيو ةرط:ةلا بان نهلخ ديو اهر هسصذؤتالا ةعرتلا ىلع فق, نأ ىلا رعسيو
 ىبأ هلانيدزازعالر هاذنلا نعرب وطلاب لاقو « ريغ ال نم نادهسف اهنفصو نع غن اّمتربش تازاحورذا

 ابي تام هنا ىنعب سقملا لح اسب ةكسحدلا اهل لاقي ةرظج ناكمقنا ىحأب املا نب "ىلع مش *اه
 عماجمويلا ةماعلا هبمست ىذلا سقملا عماجراو< ةرظتماضبأم هرظانم"ل نمناكو ه«(سآللا ةرظنم) *

 مرسل نينا ليا بنتسب اواو عال للا( 6رتزأطم ىهوروك ذملا عمال ىرحي ةرظاملا هذه تناك ىسقملا
 بكارملا« ءاسؤررض<تف ث رفلاوزغىلا لوطسال ايه د_:عاهب ةفيلللا لوزنل ةدعم ةرظنااهذه تناكو

 عماسإلا ءاهت ىرصانلا جيلنا نأ الا ثمح لمنل ىف اه. نومعلبو حالسلاو ددعلا عاونأب ةشرزم هوىناوكا

 بلحو قشمد ىح اص بدكدورو دنع تملا فركاسعل ازهر كذو نومأملا نب ا لاق هس رغنم عيلخلا» ءازوامو

 ماكتسأب سم الا ةفملللا بكرو ثلا ءاسح عماهريسمو جب رفلاوزغ ىلع ثحيامةناصسفو ةرعشع عبس ةن ا

 تردحناو هلع عل وىناثلا لوطسالا مد هىيدتسااوهالعأ ىف ةرلظنملاب سلجو سقملاب عم املاىلاهحوبو هللا

 داعو مهلع ماعنالان م هيةداعلا تزحامد_ةعاو ةحلسالاو تال داود دعلاو لاجل ةنوعشم لمطاسالا

 تاوكدصلاو موسرا عبجب ةقر ةتدعب هرصق ىلا هجونو رابنلا رخآ ىلا لعبلاب فورعملا ناتسسل | ىلا ةفلللا

 تأنهتو بكار ااتزهجتو ةقفنلا تمكنت اذافريوطلانيالاقو تابوكرلا ف ةداعغلا اهم ئراخلا تابهلاو

 ةفيلطااهف سلحت ةرظنم عماجلابر هلا ٌئطاش ىل لانه ناكو سقملا لح اس ىلا ريزولاو ةفملخلا بكررغ لا
 كلارصم نم بك ارملابداوَقلاَت ءاجعادولاريزولاووه ساجاذاف داعاذا هناقلو لوطسالا نعي هعادو مسرب

 فيذاحماب علقتور دحتتف علت تامين تملا ايفواهسولو اهتحلس أب ةس سم ىشو هب د. نيب رمل ىف تاكرعلإ لانه
 ةرصنلاب ةءامجللوعديو امهبصومق سرلاو مدقا ةقاللا ىدينبب ررضدعو مملارحلابودعلا ءاقاىف لعفب اك

 اهل نوكيف رملارحلا ىلا حرخعو طاسدىلاردهتو ارا دنيرسشع سبر اوران. دةنام مّدقملا قطعيو ةمالسلاو
 حال_لاو ءاسنا او لاجراو راغصا ا ىوس هبفاسم نول اب ال بكرم مهل عق ةواذاف ةسدو تصودعلا دالس

 فل اه ةيظع ةثطب بكف لهم كال !فسس لواسالا ىلع مدة نأ ةّرم قفتاو ل وطمالاف كلذا دعامو
 حرف ةرهاقلا كارضحو الجر نب رمشعو ةئامن اود مهنم لئقو لانقلاب مهبلع ثعب نأ دعب صخمت ةنامستسو

 تريلا بناح نم ةرطنملا تدع هب دينيب ىرسسالا اوقاطأو مماقللد ةرظنملاب سلجو سا ىلا بكحرو ةقيلللا

 رمدقلا ىلا ةفيلخا داعو رهلتل رهط لعب ىلع ننثا لكمهورصمو ةرهاقلا مهب اة وكول اهب تيطدتتساف
 فت أ هنم عصق تام انملاىلا مهما وراصر صنم م مهماوداعالفم هزاو-ىف مهرظنل» هرطانمىكدحاىف ساخل

 ري زولل مهنم لج نأ دعي رسقل ىلا مم اولخ دمهم اف ناسصلاو ءاسنلا امو حاملا ىف نمىلا اوفاضناف لجر
 ةبب رنوذاتسالا ىلوتو عئانصل ان مولعيو نوم د سف نتيقب براقالاو تاهيلس اذخ أورفاو بدصن

 ميشلاو هب عقوأ ةَوَقب هملع هنو ىرسال ا نم هب بيرتسا نمو ىبارتلا مهل لاقيوةبامرلاو طخلا مهيلعتو ناسصلا

 طق ةلودلا ىلع عم لورصم بي رق بار كنا ىف ةمان ارث هل لاب ناكب فسسلا م كح هيف ىضو هب عفتتال ىذلا
 لوطدسالا ىلعم دقو صقنلا ال ةدانزلا ىف ةذخآ ةنس لكف لاحلاهذهو هلثم ريسأب الو لامب اريسأ تدافاهنا

 تبرخ دقو ىهنا لج رةنامس# مف لصح ةشطن بسكفولْوا بجاحلا بد اصروقنب برح هللا قيربمأ ةّرم
 ددجالف ليثلا ىلع فرسشم سقملا ةعلقب ةبب ونالا ةلودلا ف فرعي راصريبكح رباهعضوم ناكو ةرظنملاهذه

 مده امعسسو نيعيس ةئسىف نأ الا هملعوهام ىلع سلا عماج سقما هلا دبع يدلا سمئريزولا بحاصلا

 معأ هتلاوالام هم دجو هنا سانلا ث دعو عمال قرم ةلدنج هناكم لعجو جرربلا اذه

 لضفالاه أكن ل عبلا,فرعيقيلا ناتسبف ةرظنم ةرهاقا ارهاظ مدام انظوشبكاكو «* (لعبلاةرظنم) *

 ةعرزلم ياي قو وشل اوراس اذه ضال« اردب شو اريمأ نب هاشنهاش
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 لخدو ةرطنملااريزولاو ةن لانا سولج رم سا اذا ةلحللا اهيف سل ا1-!ةرظنملا همن ىذلاَّنيلا ىلا دنسنف زرحلا
 06 نم لن لقا :املا ىف رصقلا نمةدئاملا تاصو« اضنلا قالا ةنملتادوهشلاو ةاضتلا ىشاف

 اهقون در را اتاراؤتلاا ماعو ةعسارلاريفامطلا ف2 ةناماهتسعو ةدئاملا باص ةبعص نيشا رْذلا سور

 هلّرتمموهامر زولل ل دعو كلذ هب وصام ةعساو ه ةمح ىف عضوتف خاف كامو مظع* اوراهلو تاحاّرطلا

 كلذ نع ارا هنوخاو هدالوال انآ ابنه نسغ:ه9قناوضاإلل ةروك ذملا ل شاملا ىناوص نموذب را ة داعب

 لمحو عرشالاريقون ل“ امتريغنم صامل ماءطلا نم: دش دوهشلاو ةاضتلا ىضاك ىلا لمحيو اداقفاو اماركا
 نأىلا كل ذك نول ازيالوريثك ءىث سانلا ىلا كلذ نمل صيو ل كامت ةمناصو ماعط دش همخ ىفريمأ لك ىلا

 .بكريف ةفللتا بوكر راظتال هلكب كوملا بكرو لص هين ذأ اذاف ر .هعلا ىلا نوعشيو نواص, ,ةرهظا نذوب

 ”ىبرفلا يلا فريسيو هلل ىلع هعجب أ, بنتزتلاو ةونلاو هيلع + يسود ب كي

 همر رعود اتعملا مسرلا ىلبع هعبانرب زولا ورمل !ىلا: ةرطنقلا باب نم لخ دب تح كانه نيناسسلا ا اش جلخلنا نم

 لمعتسملاّنافمتئاو رئاخذلا باكى لاقو « ةداعلا ىلعامو دخت هرادىلاريز لاهيا جام دوغ وتلا
 <ىلعةرازو ىفةئام_عبرأو نيثالثو تسةنس.ىف ل-رةوسكو هرراهو م دما, فورعملا ىراشعلا ةمآ ةضقلا نم
 ةرحأن ع عانصلل قلطملاَناوةرقن مهردةن امه.سو املأ ن وسو ةعيسو فا ةنام ىارحر للا دجأ نبا
 ةنام لك ت قولا كل ىف ةضفلا تناكونوءم_سو راب دةنامعسنو نافل أ ةصاخ هنالطل بهذ نمت ىفو ةعانصلا

 نيثالثو تس ةنس ةطاسولا ةىرتستلا لهسدبعسوبأ ىلونامو ران ديامهر درع ةنس رع رو

 فلأن ون الثو فلأ ة ام اهرب دمت ةْضْمِب هقاور ىل-و ”ىطفلاب فرعيابراشءرصنتسملاّماللمعتسا ةنامعدرأو

 ىلع قفنملاو ل باج لامبهلةوسكى وسران.يدةئامسعبراو نافلأ هضعب ءالطلو ةعانصلااةرجأ كا مزلو مهرد
 ريغو تابرفصو:لهأو تاقوتم سؤرو قطانم نماهالحو ابتنال ال ةيرحلا هزيل مسربايراشعنيئالثو ةتس
 نسي ضخ لامعلا ىلابتكيتألنلا ٠ ءافو لصح اذا مه دنع ةداعلا تناكورانيد فلأ ةئام_عيرأ كلذ
 ةثنهلاهبتيحوام وحن اف دعم 5 قريصلا نا مهلس نب يحتم نب "ىلع مسانتلا ىلأ ةساررلا حان ءاشثنا

 ةهتحلا ةمعنلاو ىمظعلا ةنملانت رمت يتلا فئاطالا ن 00 5-55- ةرشتنمراسملا تدغو ىرشلا

 كاتو هقطانو ناوبللا تماصل ةماع هيدمعتلا تلظو هقااخو لاعلا دجوملركشلا نعدتساام ىركلا

 دالبلا بصخ ىلا ىدْون ةطعلا هذه ن اف اذكجويدلا هلو ىلا عندنا هرسب ىذا لرابما لدنلا ءافون ةيهوملا

 تاوعالاو قاززالار ماكو تاريفناو عفانملا فعاضس ىضفتو هم با اهتراعو

 ةمعنلا هذه عذأف داورضاح لكصحو ءانوناد لكيلا اه.ةكربلا ىهتتتو دابعلا عبجاهفةدئافلا مهاسترو
 اذهلعاف كاومهل ل ماشلا فاطلالاهذهاركتلا ل داوم ىلع مهثحو .'المعربدت نم لك ىف اهريشناو ات

 عسناو هاعرلا يف تاو لدحلاو حاتءالاههفعاضتام لوا نا اًصيأبتكو ىلاعتمتلا ءاشناهب لمعاو

 كلذو هقرابغيالنأ ىلآو همزلاطابتغا دحا لكل ثدحأو هقطانو نا ولا تماص هعفن عام لمأالا

 تابنلا ةل-اهرارعشقاد عب ىستكتو تاومضرأ لك هى ىذلا 'نرابملا لينلا ءافو نم هيهّللاّن مام
 لمعتستل ىنادلاو ىصاقلا ف ةثملاهذه عذتلف هللا حاتح ىذلارادتملافوهناف تاوتالارفاوتلاسسنوكيو

 مزاللاهدج بجاولاهتافطلنم اضيأبتكو يلاعتهتتا ءاثنا ىناهتلاورئاشلا بورش مهتم ةفاكلا
 لثمو ماعنالاه مش فعاضتو مانالاةيرشتتساىذلاهنمو هركذءأسبالو هرشد لعالىذلاهاضفو هزكش
 سانلا لك ايام ضرالا تانندب طلتخاف « ءاممسلا نم ءانئزاءاكابندلا ةو دا لثم امن اىلاعت لوقف هبتاحلا هللا
 هحو دقو متاببلا هو ظبامف عترتو قئالدلا هب عفتتتو ماهتلاودوحتلا "مب د ىذللا كوالا لدنلا سبأ ماعنالاو

 هذهةعاذاو المكمهمسرىلاهلاصباو داهم رآها عبو قع رتيأف نالف ىرشلا نيب باسل بيكن

 اه.سح ىلعو اهاضنتمب ىلاعنو هناحس هيتركشلا ىفاوفلاسو اهم طايتغالا اومهاستل ةفاكلا ىلع ةمعنلا

 ىلاعت تلاءاشنأ هبلمعاو كلذ لعاف

 صا از او ميظع ناس اهل هكالات فرعثةرظنمنئسطافلا ءافاذئارظانم "لحب نم ناكو « (دكذلا ةرظنم) ٠
 ءو.لاىلا فرعت ةطخراصو ناسا ناكمركحو ةلودلا تلاز ىت- ةمئان تلازامو قوللا ىدارأ نيبو هن ام»
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 بضن دقن ركيو نوبكريف مهجاو د ىلا نوءجريو مولع بف ةحاسملا ةبسقرادقمبّب ادلاهجو مامأ ةجر هاى
 ةدحاو لكل ةضوىرافصب ضبأ قي دىرخالاورجأ حابب دامها دحا ناقته قريكلا ةمهنا ع نم برقلاب مهل
 ىلءالحار هدحيف : «.دذل :داعغلا ىلع همتقتدقرزولا نوكيو ةمكلا با نم ل دين أ ىلا هنئيجج ةفملخلا مف

 نوكتحملا نو امس الاب طيخحتو هيف ةيوصتملا ةس رملا ىلع سلجم و لزتنف كاملاريرمس ىلا هب دي نيب ىتمف ةعللا باد

 ضرالا كت ءالسرو هلع سلف هثداعدب ىراسلا ”ىءركحلارّزولل عضوبو مهدعب نوقواملا ءارممالاوأ

 اذاف ةِيئامز ةعاس تآرفلا نورتي ءاّرقلاو ةمللا ةيحان ىلا كلا ارب رس ةم> انت نم نيفاص بئرلابارأف تو

 ادحاو م«يدقتب مف مويلااذه قلطباسبةمدقلل ءارعشل اروضح ىلء بابل ابحاص ناسا مهتءارفا وح

 دنع فورعم صأوهو داشنالا ف ةوطذدحاولا مدة د اولا مهرا دقأرا دقم ىلع لزانم مهاو دحاو دعب

 اهن-ةدصقأ ءناورزيب باهل لاقرر ع لاقي م دخسسم

 ءاضسلا هبارلا هلع تلعو « ءاملاه لم لاسف مي

 ءاطعالا اهفرعثمامالا فك « هناكفاناهدراوم تغَذذ

 اذهدءبهلاكام عمذف ءاملاريغ رحلان هجرى أ اولاهو ءاملا هنملاف هلوقىف«لءساشلا دقتتاف

 دشنأو ريرجب”لودلا دوعسم للاب رعاش مّدقتو علطملا

 لسرملالاوالا,ةفدلخلان ذا ه هحفرطت للا اذهلازام

 الوعي الميل ا ظبو كل ههجوب مامالازرباذا ىتح
 لدملا بس طب روفاك هولي 5 ربنع همك فيددقن اكئر د

 فد هةناكن ارهلع لواعملاّت ا اوطس مامالا هو كاد اولاقو ىناثلا ثدبل اىفهلوثاضنا هبلع ارد او

 ةدمصق دشن أو دا سايعلاو اةلودلا ىفاكهل لاقي دهاش رعاشنل متقن امثال همت امةنكت لواعملادلا

 1 ا را يبدل هع سا دل

 .د_## تنبنب ااءكل ءأ لدنال 5 دهشأا اذىفقلللا عامجا نا

 دعوم قد طالهفاقشاو 3-0 نط م ىفاعم امعاقجال مأ

 الوااىفاكنم :لمضفلا ناس « ىذدللالا قلخلا عامجا سل

 دوز مهام نكل ىعسلا» * هنافول امكنم لكل اوركش
 د_هّشملنكهلسل دصتلا «٠ هلعففءافولا دقعا اذانلو

 ددرب لنا صقنلا تنأتستو 5 ةران'صقم 2 . دوعيو ىباذه

 ىدنن ةباملاىلاتغلباذاو ه4 ترصق ةيابتلا غلو ناءاوقو

 دق لاحم هي وهف دسلاب « ل ا

 امو اسما ل١ 5  ٌقافهحالص تا
 .دصقي )نأ مسللا عصف مح « 0

 ماذمزعو طوس.غم شع ىف ٠ اذكهك موي لا ثناىلا لس
 هبديْيْي زولاو اك اررب رمسلا, رع ةظملللا موقي مهي راج ىف ديزر هيلع علشو ارا ير داع
 ساحب ناكمريزوال اضيأ امه و اهبف ساحف اهل ةةعملا شرفااب تشرف دقو ةركسلاب ةفورعملاةر ظنملا ىلع علطي تح
 اهنملطيو ةرظنملا تاهاط ىد_ا فتش ام ةمخ قوش نم هنال اهفراشمو نيتاسلا احد سلاب طبصبو هش

 لواعملا,نيتاسلا لامع ىديأب تفبف عفلابريشيو صاوملنا ن .ذاتس ا اهنم علطتي اهمر ان ةقاطو جيلخلا ىلع ةفملقلا

 تايوامسل ا اهلل اقيو فاطلل !تابراشعلا تلخ دميلخنا ىف ءاملا ل دنع || ذاف نيّربلا نم قوبل او ل: طلانم دخعو

 روك .دملا ”يعذلاةتس ىجوراكلا ص اننا تايراشعلا م هك ذمدقملا”ىهذلا ”ىراشعلا ىدينب مدخ اهناكو

 هيقدارو <يلقهةعانصل اسؤر مراه هأشنأ ناكو ىلّدصلاو ضقان ررهللا و رودالاو نجحالاو ”ىنفلاو

 ةولولل ا ىلا هل اودعو لونلا مانأ ىف ةفيلللا صاخن ءحرذعال تايراشعلا هذهو هللابسنفداتعملا ءاشنالا ىلع

 نمدئالوو لهالا اهقانء أ قواهسؤر 11و الاروع تلا امبمتلا ني ىلعو ماطر ترابوةبر هلل



 3: نئبارعصب مس كإ دب جاو> الل | ةرهاط همطع ةماش هو جبخلا تو بوكر 5 ”م-هارصقلاب َر تدب اذاف ةقيلخللا

 ةملح روق هر اودع كلا ما با.ىلا كلاي .كثلافىذلا ريكا اناوبالاب رصقلاىلا موداك الذ ىنان'ركأن اقرا

 كلذ نافذ ةعاشالا د_دقهلوا ند نير صقل !نيبا مماهاش دسعلا باب نم محرذتو ا دلي هؤنف كانه ةانعم

 كفونشلف نيك 21لودعلا نمناكو ةبهذم ةماش نوكتو عل : كال ذ ىلا دال لا لهالو ىلذلا ءافو ةمالع نم

 ةئاللعا ل |.حو ىلا ان تاكسم تاريمغت س+ ه ديرب ناو تاريبغتلاز دودي وضم اطلاب ةعلخلا ىف

 ىفةرداسات مهرد ةنامس- سدك كل كح ىف اك ةعرأ لاملاتب ىف رام ٠ نءةعبرأ عم لاشب عيرأ ىلع

 نفّرصملان م تكة ي قودلاو لبيطلا هلددنو زاك دصأو هعونيو هيراقأ هتبحصنو مهفكأ

 ىتلات اراقنلان منيلم همام أف ّرشو اهزيسأ ىشو تاريسغتلا ىد>ا بكرو د.علاٍب اب نم حرخيف ةلاحرا

 اراكه مامأ برضت قاوبالاو ةرهاقلااه اثري_ذ بكوملا ةقزاوكلابنلا ل واب ركراف عمم نت نانقل

 رمصتلا بان نمحيرخعو ةةلخلا هنم ل> دي بان لكحح ىلع لزنيو ءارمالا ل ٠ هءارو لبطلاو اراغصو

 افس مود نم ىلا نبقوطملا ءا ىهالا نمريغصو ريبكن م هيلع علذك نم لكل «-هب اذكجوو بكرو ليقف

 ىلع ازياج طامنالارادىلا هللا بع دصسمىلا ملظءالا عراشلا نم رصمابلاط:هليوز بان نم حر خعوالقو
 ه2 ىف هدلعموسرلا بابرال:ّدعم ساكألا هذهو هساكاو هعلج سابقملا ىلا ىدعف رصلا ااشىلا عماملا

 ناكدقو مويى فا. جيلخلا عنىلا بوكرلا ف عرش ناش ١١١ ذه ىضقنا اذاف نامزلا لقا نمر,رقَتب هع ماو هسفااو

 لكش لئاملا ن 7 لاملا تب ىف لمعنف ةامظعاماقشا ء ءافولا عاردلينلا ةدايز تاخد ذنم هبماقهالا عقو

 سلموفانا_ عمو بنعلاب لمهام اننم ةرْهاوةاَبِع تافارزلاو هل. فلاو عايسلاو نالزغلانم سشو»-ولا

 حرم م كل ذريغ ىلا بعذلاب ءاضعالاو نيعالاةرسسفمشوحولاو فيطالا جرتالاو حانذتلا لكش مث لدئصلاب

 دي 0 سب دس هجر ماظطع كاش ها يس اوس ةيللا

 سمو ردتيلم ناتو قط نوزال هللة يف نه :زسسغ رشا الزقاق راح لوا هر 1ك

 سولج مسرب ةر كلا اها لاقي ةرظنم م تناكو مودل ”ىل مل اناني ناكم هفاح ىلع ”ب رغلا جيا نيف
 اما. ىربكلا ةعكلا كإإ: "ىرحب نم ءارهالان ه بترلا تابرأ أبصلبو مولا اذهل ثم جيلخلا ع 5 هل ةقيلخلا

 كلذ -متاذاف مهسّتر ر دق ىلءبرقالاف برقالا ن اا احلال يورو اس لع ابن نورا و ةريثك

 اهركذمدشملا عضاوملا فيم دسمان ءلكح جرخأ هعبارو اق يلخأ م وب ثلاث بوكرا ىلع ةفشلللامزعو

 نمنولالثو بهذلا نم ةرشعاقو نيمدرأ حارخا هسفدازبو هنداع ىلع ب بكوااتالا ماعلا لرتا بوكر ىف

 < رشعةضفاهيدخ ناكم قلاراكلا لوبطلانمو ةاشم ساس قاونالا بانرأو اناكراهوقاو 0 : نوكيو ةضفلا

 كلك دانجالا ره تفءاضت دقو ةبلاع ةم_هو ةمظع ةءه ىف ةفيلاشا يرش رصقلا بادىلا ريزولارضحاذاف

 نيذاشسالا نم كلذريغو ةاودلاو ةبولالاو عرلاو فسسلاو "هل ظمأ نم ةغملخلا ”ىز حرة واهل ارواهسراف موملا

 ةنس لكى ةبونلاب مهو نوثالثوأ نورسدعرصةلابن مهلا بزاقالا نم ءودلا كلذ ف بكريو نيكس
 ىربكلا ةمللا دوعفل دق نوكيو مهافنحو محمد1 ني ذ | #سا ةبحص مهل ناكمىف ةرظنملا ىلا نومَدَقْسف
 ىشغبو كلملا ريرس هملا ادن م بص هل ةسأ ىلا هالعأ نمر ةص أور جأ وأ ص حاس دبامااهبل ا راشملا
 هيدملا و لاش ؛ بوث هلعورصقلا بادن محب رذعف بكر و بوكرال ةفملخلا جرذعقةر هاطبهذهسنا رءو ”ىلوةرشب

 لث ؟اهلا بكوملارعسيو مودا اذهريغفف بولا اذه سالبالو هلكشن م"لانملاو موق سعربزحو به ذ هلكوشو

 اهجراخ ل, نيباشلتا نم رصم قرط ل خ ديال هناالا ساشا قلل اهنم بكر ياا ىزرطاا نم ةرهاقلا اها

 سر لكش ىلع سراف ”ىز ىف دحاو ةبراشحلا مها لانة, مودهمفو قيرطلا فءرخا عوضو م”ىوف لب وط لمح
 لد يح ارهظوانطن ءاوهلاف باق وهو اهكرخاهماسر فو 5 ركب ىلعر دف ةقرد هفتكيو حر هديؤو

 ةفيلخلا مهازاواذاف ةهطاهذ هن م عماخلا بابفاسواح دوهشلا نامع ا وةاضقلا ىذاق نوكيو صضرالاىلا

 دوعشلابل> ديوريغال هنا ن ه ىلا ل-رلا لءشمف لخ ديم ىذاسقلا ىلع لف ةفقو مهل فقواو كر دق اؤفاكو
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 عمسمحب رب دّدعلاب ا اراشع نولالثو ةتس اهتدعّقلا ه هيرخلا هلا معرب ىاا تارراشعلا ىلع قفنأو للحج لامع

 لاقو + رامي دفا أ ةيامعبر أ كل ذرمغو تانرفدو لغو تافو دم سورو قطانمنماهالحو اهناكو امال

 عاقلا عننا اووتيايئاابع دادرلا بأ نباعلاط كلرامملا لدنلا ةدانز,ىلاعتو هناصس سان ذأ اذاريوطلا نبا

 هتعلاطم نم كلذ ملعف ”ىبرعلارومشلا مانأ نم هقفاوبامب هخرأو ةنوؤب نمي رشعلاو سماملا مويلاف
 هموب خرؤت مون لك كلذ دعب ةدانزلاو عاسقلا لص أي بترملاريسلا ف تازنف تامناكملا ناوبدىلا تدبلؤشأو
 دح أ هيلعبال كل ذ ناسك ىلع طفاحموهو كل ذك لازال -يطسقلارهشلاماانم هقفاوامو هىرملا روشلا نم
 ناعيصاوأ عيصا هنم قب نأ ىلا رمثء سداسلا اودو ءافولا عارذ فىهتنا اذافربزولاهدعدو ةفملحلا لبق

 ذعسلا زيتا نمر يطاق ةريشءحمباطملا نم'هل#للا كل: قس ابقملا ىلا ل محي نأ سأ هتعلاطم نما د لعو
 ساس اب“هلمللا كلت ىف تملا مؤيو تاعمش رشعو ءاولاا تاماحلا نم ةرشعوهبودملا فارخلا نم 0

 نو دةيوكل ذنولمعّتسف ,هارجم ىرح نمورصمو ةزهابقلا عماوجلاب نوردصالاوةرضالا٠ ءاّرق هملارضح

 ةفدرمذلا ةمكلانومتنعف ببرطتلا ناكمب نوّرطبو قفربنارقل نول مهو ةرخ الا ءاشعلا٠ 0

 مهدنع لنلا ءافولو "للا كالتىفاعارذ رمشعةتس ءاملا قوش ساقأا عماجىف عامتجالا اذه نوكوو

 ةه.اذلا دنع نصف هللا لضف ىلع قالا مائنلا هيو رايدلا :رامع هنالك ”] ودنا اياب امي نوم نو ماظوزابق

 ةعلاطم تريضحو مولا اذه نم محصلا ص أ اذاف مماوملا لكن ءرثك |ايظع امانتشا هأب < مو هعتوم

 بكريف رصقلا ىلا رضعف ةداصاا ىلع ا اا ابا ارادت
 عجاف هعبان رزولاو بانثلا نم ةيطع ةئمهىف لباهار حم ىرجع امالو ”لظمرغ نم بوكا مانأ ”ىزب ةفشلخلا
 تالة نكرا رخآ ىلا عراشلاكلاسو ةهليوز بان ع نم. اهاش جرو بكوملا بترت ىلع لث اهلا

 ىلا ننكحزا نيم_انءالارسكلاو نولوط نبا عم ا ىلعاكلاس فطعبق مالسالا فيس موملا فورعملا
 هلراهراوحب ةغاصلا باى ىلا لضافلا راد ىلع ا 1:1فرط ىلع دكول#ى لا وب رطلا ىلارمصمب لاحاسلا
 ىلع افطعنم اهنمحرذهف هعباتريزولاواهة ثق اريزأتو اطسد "ىلا دسعلا رصملاب ة ةثورفم نطاصع دامزماه د
 كلملارادىلا م ةسردم موملا ىهىتل ازعل |لزانم ىلع مثنيمؤومسسلا ىلا س ىلا مسرب تناكو ىرخالا ةعانسصلا

 نوكيو هلدعملا ناكملا ىلا امشام هب دي نيد لوخ دلل هدنعربزولا لجرتسف كيل اهلا باملا ن نملخ دابف

 لكضرع سوئبأو حاعن م نم تدبوهو صال ”ىراشعلل ذذملا تبل ارمصقلا نم موملال الذ سمأ لج دق
 هملعواعارذنوردعو ةعبرأ هرو دابر مصنف ةئنالا ءازرجالا نيب عمم مان لدحر ةماقهلوطو عرذأ هيالث ءارس

 صا.1:1تابراشعلا سير هلستيف يهذلاو ةضفلا حافدب ش دلم هتبقي :لدو عادلا كح بخ نم هبق

 ىذلا باببلا ىلع ةفيلملا هبف بكري ىذلا موءلا كلذ ركا لسغتوةعيلإلا لزمقخلا *ىراشعلا ىلع هبكربو

 كيمو كايا باول حرخم ىتلاكلملارادبةرظنملاب ةململارقَتسا اذاف ساسقلا ىلا بوكرلل هنم حرخع
 اتنملا لخدمف <ىراغملااف بكري نأ ىلا هيد نب رخو هيلارضح ذهناكم نمريزولا ىدت سا هبلا

 ب ”ىراشعلا ىف علطي مث ةعبر أى |هنالث نم هسهأب نم نيكنحل ا ني ذاتسالا نم هعمو هدد-و

 ١ ارهاطظ ريزولاو انطاب ةفملكلا ىوس سااجوش نم ”ىراشعلا ف سلو هص أود ن نم هنالثو أن انئاريزولا مسرو

 ةيه دمة نوه دم نه بنل اق 1 نم نوزع ناك نيالا نش سا د ارهدوه ىذلا تبل بابنم قاور ف

 مقدنا عامجالاب هتداع ترح نع < ىراشعلا ىف عّمجا اذاف اهردق لءاهمرب هلو معمروتس اهنا جنم اهءلعو
 كاريفواتسالا عمور ولا لشد كااهواطي ىلا زدلا لعنلالا سال بانابلاط# ةرطنقلا باب نم
 هللا ترضحأ هئالصنم غرف اذاذ هدرفع دحاز لكس تاعكر ريزولاو وه لصف ةيقسفل اىلا ةفيلخلا
 هسفن قاف داّدرلا ىأنبالاهاو نق لالا تن بحاص اهلو انتو لل ايهدس اهقب د ملاو نارفعزلا اهيف ىتلا
 هقلخو ىرسسلا هديو هيلجرب هب قاعتبف ةيقفلا جرد نم بيرت دومعلاو هتماسعو هتلالغ هيلعو ةيقسفلا ىف

 ىراشعلا فاكأرهروف ىلء جرام : هبوب هيو ناآرهلا نوري رخ : الا ناملا نم ةرضاا ءاّرقو يل اهدسب
 سآملا ىلا ”ىراشعلا ىف ردح وأ ةرهاسشلا ىلا ادئاعامم تكترو كل اراد ىلادوعي نأ اماراممئانوهوروك ذملا
 رظنبو لدنلا ءافوب اسر لاسعلاب ةنوحشمةروةرق فلأ مو.لا كل نفر كلا فن وكيو ةرهاسلا ىلا بكوملا هعبتف
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 ىتلانر كح لابصاللا ةدئاملا ثيبعو نادوساو لجارلا نم نيم دخلا ع.جو دينعلا ةطم١ال املاح

 مانع رشا 90 ناتلا- هل عمجت و راكلا مدا ىف نوم دج ملا صالنلا ىلاوعلا الا اهريضع أم

 ىدأ نأ دعب هلم ىلع هريزوو هلام ىلءءوخ اوابباع فيلما ساجو مامذو ةمرج هيدل لد لحم ىف هسولحو

 لاس هئباو“ثسالا بتاكن حلاوي أنجشلاو هتوخاو ريزولا الو رمضحو هيلغعتو همالس نم بوم اماهبنم لك
 لكلاهنل» نم قر وفول اًموهام ىلء ةفب رمشلا: د1. 1ف لالا ىرجو مدخلا بابرأ نيكتحملانيذاتسالا نمو

 صتخعام ةصاخ مولا لال ةىزيمتو فرمشلا لمس ىلع مهنه لكااوهام اهيلعاورمض< ل نيدلا مدخلا بابرأ نم

 مام أ ىربكلا محلا ةعامن ىف مهري نود مهما مهاوس نءنودصخع نيذلا هلاخ نياو ىادلاو هدوهشو ىذاقلا

 روك ذم تانامثالا ف مممامسأب ودامت اهريغو دئاوملا نم مهيلا لهم عمرابنلاّةّدم بوصنملا ةفالال ارب رس

 اثم بصح سا نأ دعب فرمصناو ضرالا نب رضاملا نم لكل بق اهمكس ىذقناو ةدئاملا عضو لماكت او

 اهدعب ةحارنمّدبالو اهتثوىف ةبجاولا ضئارفلا كلذ دعب ىضةيوهكرلاو فرمشلا مك> ىلع هسفن همضتقن ام

 قيرطلا ةفاسىفتاهدصلاو موسرا ةقرفت مسرب اهوءمام ىلءرتفالا بتاكابساحو باكرلا ام 3ةءرضحو

 بتر تن مهل هش ىلا نيم د ملا نم لكداع دولا قمت سا اا و الو ا ناكام لئم اموعم قيام ىلع امها ل حسن
 ىلا صان ا ىفاودلا تقّرذو فودشلاو ءا مالا نم ريض اب فّرشي نم بترتوركاسعلا تا صمو بكوملا

 فنص لكم ةبارغلاو نم لكن« ةْيززلاو ةهب كح نم ةورما ةعماه ارابنلاةّدم ةغلخلا ىدي نيب نوكت
 بنارغلاباهيف عونشىتلا تاهملا يد نمريصقل كلذ سدلو ةريسياهتمةّدعلاو ساوملا عسج ذالم تعج دقو

 ثكملالواطو ةرممو :رهز همف نوكي نأ ةحو د_:مالا ,ممالكَن الن امزلا مضل مث اهلع ديد_ثلابعتلل لب

 ةيذيصريغهل نكي لريزولاو ةفيلخلا ىنأ نم ةيلاعلا ةهاجولا هلنم اهتلق عم تاعئاذاو اييذام فاي كل ذك
 ةلدبوهو بكوملا هيضتقيامب هبا ةةيلطاريغو هنزيم عضومل لمحت ةبهأ ةمساخلا نم لكذ خو ةدحاو

 نيم دختملادي ىلع صاشللاةو .تصحلا ةنازخ مّدقم ةمعص ريزولا ىلاريسو رهوملا لءو راكولا دك ”ىريرح

 ةىربرح ل هكم ةلدب همل ا عسي نم هب هؤي ام هيز ىلا اهنم هج. ىتلا عهلب تال دي”هلجب نم نيذاّتسالا نمد دنع
 بوكر به هأ هتمعنركشل هردب نيب ريضحو هسلاررسام سلا 1و دس رعلارمغ نادل ةدشااب ضاس اهليدنمو

 مسهافو هيشاوحو هصاوخ عمم ةركسلان م هتبعص هجولو ههأ لثتماف تاءراشعلا ىدحا ىف همخأ

 اهدف بكرف هب رحلا ةساير م دقم اهم و ةسكوأ ا تابراشعلا ىدحا هلم دقو جيلشلا ٌىطاشنا,تمود ىذإ!بابلا

 تكا مو هماذدق اهءج تابراشعلا تردحن ا نأ ىلا ل ءدخ ميلخلا طاش ىلع لب ار فقاوربزولاو هعمدب

 مهدريو مه د هبال نوجرفملاو هبراشي نم نوع:؛نيربلا فن وم دضتسملاو عيهرلا بايرأ نم دحر يغب بعللا
 ةفيلخلا ده اشالفت ركح لا ىلا ريزولا داعو هريس نوريسو باودلا ىلع نم مهسفن أن ومرب ل مهب لحام

 باكر اومّدقم هباكرب طا اف هالعو اهنم هرامشخا هسلع عقوامب هرمأ هبوكر مسرب تلا صاشللا باودلا

 صخو هنكلمم رب رس ىلءامعافقشو ”ىلبقلا ةفيلخلا باب نم لخدو ةركسلا باب نمح رو ءارتقلا تفتسساو
 اهب نوصنتحي ةهظع ةزيم كل ذب مهلو امهعم نمو ىعادلاو ىذاقلاو ىلاوعلا باتكحلا خوش اف مالسلاب
 ره” نمدوةعمرو نيالا نم ههدجو هنادم قراسو رازنب فورعملا ناتبلا ىلا اهنم جرخو م-هريغنود
 مولا اذهىلا ٍهّتقو نماهجرخأىتلا ةرهتا نم اهبلعو قب رطلا تالظو ةعّتجت اهعءورفو ةقرتفماهلوصا جن ران

 هيزو هتئمهم وهو ءادّسالا ف ىرخالاو تهّنا امهادحا ينس ةرءاهلع لص>و داتعملا نع اهتمي تجرخدقو

 هيلعناك ام ىلع بكو لاو يهرلا داعو هماعناد مسر لن م :ءنأ دعب باسبلا نمي ربو هنا ىعأو هركاسع ببتر ثو
 رسقلا نمحي رخا امم نا ه (رئاخذلا باك لاقو) « هب دي نعي رمسكس سس "هكرب ىلع ىذا دسل | ىلا لصوالت

 ةيصالاه وهو ل>-ردوكو هيراكو”ىراثعلا ةمقرصنتسملا ةفالخ ىف ةنامعبرأو نيمسو ىددحا هْمسىف

 فلانوتسو ةعيسو فلأ ةنام هسفناكوةئاءعبرأو نيث الثو تس ةن_-ىىارحرملاا -ىلع ني دجأريزولا

 هناعبسو نافل أ ةصاخهنالطا بهذ نع ىفو كل ذةرجا نع ةغاصلا عانصل قاطملا ناو ةرّشن ةضذ مهردةئامهبسو
 فاأةناماهريدقت ةضفب هقاور لو“ ىضفلاب فرهدابرا.ثعرصنت#لاةدلاول “ىرتستلا لهس بال هوا

 هعحرب ةوسك ل ءءةساو راني دةنام_هبرأو نافل هضعب ءالطلو ةعامملاةرجا كلذ مزاو مهر دفاأ نولالثو
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 ةئضملا ةعتاملات ال الاوة رملا ةيهذملاددعلاب تافدملا ف اوجدزا دقواهمامزاهمدقب ةفئاط لكص
 عيجو اهرداو اهتنناوح اهءحب قرطلا نم مهمام ن وكي ام عجب مما نيزدقو كلال قي رطوسبنم سدلو

 حالا فانصأب ماس انجا فال ا ىلع<ى.دلاو حابيدلاو روتسلا نم م عاوناباهتاراح باوبأو اهتك اسم
 عماو ا بارأ نم نيداملا لهأ ”ممنمو-رلاو تاق دسلاو انرلاو داهؤلا وحاطبلاو جامل ةراظنلاّت 'المو

 ةيوصاملا ماسلا ىلع لط أ نأ ىلا قيرطلا لوط ىف نيك اسااوءا ردفلاو نيئاةسلاوباونالا ىباوبو دجاسملاو

 ةلاجر مهحالسب هنيشاح عجبو هدرفجب ابحسحار زان اذ باكر ى قم نم هدعبريزولا ى دّتساو هيكوم فئوذ

 دعب بكوملاي هريس يف ةغااقلا داعو مالا همكب هع درت 7 هءامأ ضرالا لِسِقنت ءاعالا ىف غلاب نأ دعب هباكرف

 ناببصو هحمرو هننب بس لج وتم مهرخآو هاكر ىف هتبعبحب فرش ن م عسجب لجرتو همامأر يزولا لصح نأ
 : با هياكر رياوطاش>اوازيبعو ار اكاهتوعت عفت ضرالا لسقتى امتلك نوعدتسسي مالسلا

 نم نكمو اب لا_ط> نم ةهاجو يمت دقو بناجس لك نم ااه دارسو اهباوبا ىلع ديد_ثلا سرها ىف براضملا
 نمسرفلا ةمكشزسجأو ةه.اقلا ىلا مّدقنو اهزيلاهد نم ثااشلازماهدلا ىف ريزولا ل_رئواهيلا لوخدلا

 ةصرهملا طلاب اهغيجي تكرت دقو هي _كثحولاو ةيمد الاروصلا عبجب تعجب ىتلا ماسخلا هي دو ضاورلادي

 هريزو سلج أو هتمظع لحم ىف سلجو هتف الخرب رس ىلع لج رثواهيذ ىربكلا ةعاقلا ىلا لصو نأ ىلا ةيسلدنالاو
 هيلارطتلا نءنو.علااوبحو هعبجب بدن !حالسلا لج نوم دسم هب طاتح اول دعا ىذلا”ىبمركلا ىلع
 بئانلا كلما ىدعم دقو ميظعلانآر لا نوفر ملا مخو هتبعجت نرذ ةرشملاو فومضلاو ءاسهالا هب دي نيب فصو

 نم هباومأام ةمدةمضاّرلاو نوم دخت ىلا تداع مهرخ[ةمدخ ءاضقنا دنعو مماسمِمط ىلع سلحملا ءار ءارعش

 هباكر ىف ةعاجباو ةمعشرلا ضوع ءاّرَملاو اهظعاكوم مظنناو هدس ةوكشلا كسي ريزولاو ةغيلخل اهالعف باودلا

 ةمدخ تاصفناو هم جرذلا نم -ىلبقلا بابلازيلاهد ف ىتلا ةعاشلا نم دصوالرأ هلعاون اكأم مكح ىلع ةلاحر

 هنوخاوهدالوأو هريزوو ةغلللا دعصو ضرالا ليبقت نم عادو نسحب هباكز نم فو.ضااو ءامالا عج

 نيب ضرالا لسةتو همالس ةيظعن هوهأ هاتان ةفرخزملا ايندلا تانج نم ىهو ةركسل | ىلا ىئاوماو باحصالاو
 سانلا دةعاو نا لاح هوخأ هراسي نعوهريزو هذممب نعوهر ظنااىف قلاتافاطلا تحتو هتقول ساجو هيدي

 ىدو دشم ذا ىلع مسهعيج نوم دخخسملاو هوحن رافال ةماداو هل ضرالا لق“ هن ده ثم دنع مه عج

 ىف'لعفلا هئلونو هع اوفرصناراعبج- ضرالا اولبك هورسكن نأ ريزولا مس هماالف هيلءنيفقاو طاسوالا

 نم بعللاو ضرلاو ةفيلدنا ثءح ”ىبرغلا بناخلا نم ريبكلاونآر لاو نينا اا نم جفلابةيئاطاسلاا نيتاسبلا
 2 ره روك 10ج لك نع تابرا نعل تر دع ادت زكالو ةكرشلا بتاظا

 ةفملللا ل-و تاق اطلا تٍةلغدل ذدعبو 2 با تاوسكلاب مهءادخو مهزاسؤرو ةموقرملارو_باو هضفلاو

 ىءاوحلاو بامسالاو نيداتسالا اسمالا عبجبو هنوخاو هدالو أو ريزولا كا ذكحو هتحارا ىلا ةرودقملاب

 0-0 ناضذم اهونو اهاب دنم ةلدب هلع ماخو ةقرشا يلا نمرمصه ىلاو: تقولل ىددخد او

 نيتاسسدلا ىتاح هدعن شل هاا ىفىدعو ةر طناا تحت نم ضرالا لو نوطالةسو

 ءاسؤرلا ىدقم مث كل ذكرئاسعلا ناويد ىلوتم منىبانعو نوطالتس نيبو ”ىريرح نيل ديامويلع علف اهفراشمو
 دئاوملاوةرطفلا فاودو قرولاو نيعلا نم ماععنالا فانصأ ىلع :هلجشملا تاناايثالا هبلا لسن ملك دمتعاو كلذك
 صصد#تربغ لم اس وهو مسرام ىلع كلذ ةقرفت ءاولللا تاماحلاو هنودملا فار 1كئاوتاوملا عج اسم ”مجىلا

 نيم دضسملا ءاىمالا مث مالتالاو فويسلا بابرأن م ىئاوالاو بامحالا ىلا ريزولاو و ةمللا ىجأ نم
 بايرأو ةراصلا نم موملابصتخت ةمدخ هي ناتي زرم ناودالا نم مهريغو دانجالا نم نيزيم لا فو.ضلاو

 أو ماسلا نم "ىنرغلا بابلا نم بناسملاب اهل ةيوصنملا تاعطسملا ىف ةطمم الا تيبعو 50 فعللا

 باحملاو ةضورءم لاو هنأت وزو تن وب دب[: ل هحوتف اهيا سولملاو اهلا ”ىضملاب هامة ريزؤلا

 ىلع هعضومىف طاعملا ىلءمسبنم لكسص سلجأو م-هءابخنم ةاَمسلا فوبضلاو ءارمالا تعدتسساو
 هنزيم مكسسجح ىلع رك ذام عيبجب نم مم لكلرو بام م هروض»> عنب مو مهم .ط ىلءركاسعلام هالتو مهم داع

 بابا! ىلودم قبو ةفالللا َرَدمث .-ىلاريزولا وخأ داع راكلا ءاسهالاب ةصتخلا ةطمسالا مكح ىضقن اأو



 ا

 امانرأ ءاعسأب تاوااو تاوكا !لمصةةركذو كل | قالطان عقوذ مهرد فاًارسش *ءةخق رولان مو راشإد

 تاضلا و ناو نم مسول ا اذ_هىف ةداعلاهه. ترحام عدت ةءلاط6 هب الا ةدئامالوةمرضحو |

 ةرفلا هب عاتبام ىىدت_ب ةسعتلارلد ىلومرمضو ةطعمالاو ةقرغتلا مسرب فانصالا نم كلذرتغو رقبلاو
 مسرب تلا اهرعس 0 0 اب اج دو وج ا ع عل

 7 كيا وول ل رمشاعلا واهةالطان عةوذران دةئاموهو ىثئاوهلاو باالاو نيداةسالا

 كيم دمام لرجفوأ امعلا ةءانص لا نومأملا هجوف اعارذرسشع ةنس لسنلا فو بحر
 بابرأ ماعنالا لعشو ةضفلاو بهذلالهالاوعا وكلاو هناا قددلاروتلاب اهعم تيزو تدتجدقو

 بطلا نم مث داعه ترحا_ عدو معلا زاخو ساسقملاىلا تايراشعلا ىددحاىف ىو عسداعلع موسرا

 دوبشلا عسخ ساسقملاف تدمملا ضاعام نال طاب ممأو بهذإ ارادوا ننال موسرتقّرفو

 ةرمثعو ىولح ثاءابردع داو فايع ةرمدعو ريطانق ةريشءزيجلا نم تاريشعلا ىهو نير هملاو

 8 مهاردلانم ةعامعإلو هلو نير ةصت ما عاماو نيب رولا ددس بطلا فيرنشلا تنمملارضح نمالاقأو

 راددالا لهذ ذنىتلا ٍممطلا ب ايلا امسومانو اهراقوو ةفالهنا ىزب ةفماا حج رخو لاق بدصأ فوق ّرفت

 مه دنع ىست تناكو ماودلا ىلءال ةصاخ مس اوملاوداسعالا ىفامسابلب درفلا ..ىتااةس رعلاةدشلاب ليدنملاو
 باو مالكلا بنتو مالعالااهل قدم اه-ابلدثعو رهوملاو ذرمزلاو توقا. |! ىلاغ ةءهصمهراقولا دش

 ىب دقم نم هب دينبل مث ون د ريغ نم دمعب نم ضرالا لست الاريز ولارمغ ل لخو هنم سرت مالس زوحح , هالو

 اهامحي درفمو بهذ اه دو ءابنم لكيلا باذملا ٌْمْنوكم أمر ذل أب نيعصرملا هحنرو همس لمح نم هن"ازخ

 لقت ل هاوم ىف ىهانت نيفدلا نءلكو هل تشرف ريرح طس ىلءالجار نيسترملا نيفصلا نيب ىثميو ةيلاقصلا

 تقص دقو بوكر مسرببوصنملا حاسيدلابىشفاا * 4ع ءركلا ىلع دعصو هن الخ سلجم ىلا لصو نأ ىلا ضرالا

 نع ةبهذلملا "قدا ققشلاو ربرإلا ةمثغالا تلازأنأ د ”لطملا ]مخ تالبطصالاةّتْزأو ضاورلا

 كرما ةلعرا تنص برع اوشن هزات |عقوام هيلا مةقف ب انك ىلامت قل اهندوا؟ت قبو ورسلا
 لازو ةمك لا ضاؤرلاو هياكر باك ا بدم عسج ل- و ةرضحلاو روم حفس |هنلامدقامالعالو هب دي نيب

 هنوهن عم ريزولاب ىدتساو مها احن ىلا براقالاو ىلاوملا تداعو باكرا فنيم ددعسملا لاوس
 املو مءاوملا ذهىف كلما ببضق نماه ول مك هدب لست هفّرشو هباكر لبق نأ ىلا ضرالا لست: ل هاوذ
 نيكنحملا نيزعمملا ني ذةس الا ءارمالا د أ ةلودلاراضتفارمألا نمفسلاذخأ مالا ضرف نم بحب ام ىَدأ
 هن ذع تخرأ ن أدعب بكرملا فهل قو ىذلا هخال هلبقنأ دعب هلمو صام ةو كلانا ىوتم
 ةقردلاو خلا ٍلسو هعماملاهظعتو ايد أتبهذلا ةقطنملاب هطسو دو كلذ دعب عفرتو ةصاخ هل ةدمهلاف» رشت

 ريزولا بوكر دتساو ةقتطنمالو ا سعدي ذعةروك ذملا ةمدنلل نكح لو بكوملا* انا
 كر نابةماج تققزلهد لالا ةدوك ذل ةمانلا مة جرش بهذا عاق بادن نمدالوأر

 ةلبعملا هم دحللا ىفمهنم لكم الل !ناسصو ل اسرلانادص ءارون اسمو ةرمسملاو ةنوملا باير نيمّدقملا ةريشعلا

 علا سلو ةروصقملا "يالا ضارعلا مهطاسوأبو ةلعملابورمشلا لب داناانمهءيجواهاوسل اهنع حرخغال

 ا ع طاتحا مث نالو مهذ له او نامع أ دالو أ و ةداوم لب ن ادوسالو ءا ارمشب ا دسع

 هبكومىالانو تح .الىذلا صامل حالسلا لب نولونملامهو ءئموسلاليدانملاو ةحّْرفملا باقل 4
 ”ىئملاو بسلا قردلاب اب مصاهدلاو تودالاو سب ايدلاو تامر مل او ىراوذدلا نمر ارةسالا ىلع ةصاخ
 مدن سموه نم لكل زيلاهدلا ةفا ىف مالسا نام نم ءاعدتسالا هدو بهذلاو ةضفلا خاوكلا
 ماللاقاوبأو ةبرغلا تب رض دقو بهذلا باب نم ةفسلملا رت نأ ىلا هتبج لحم نمهيوكر بكحو لاف
 نآرقلاو هريسن تراسو اهب لاظو ةسيرغلاددعلاب ةيليوزلا هيلا عمتجاف ”للظملا ترعشنو ناكم لكنه * مهلا عمتجاو

 بيئرتلارالوأ ركذام ىلع هناء بكوملا .ةجاونو دشنألا ن ناسصلاة ب رخاو هراسنو كنا ل تكلا

 جورخلا ىلا ليبسالهملا كلدو ىتلا برا دملا كح ىلع مهنم لكو رتسلا ىلوتن ولت هباحو بالا ىلوتل هام

 اهلجارواهرافهركاسع قة راوط نم نيعثام نيْتصح نم هعاضوأ بدت ْي ىلع هبكو م "هلم راسو اهف مءراسع



 4 كرب

 ةمعشلااو هتبعحرزولاو -ىذذلا ىراشعلا فرصلا بكرو هروذ ىلع ةقياللاداعودومعلاقلخو هتلزئم داّدرلا

 ةيانايعراتلا مساولا تالد بانا لمدد أ فامسان لال وط ركاسعلاو ١ رع ارمي

 باب نم لخ دو قرف" مودرااو تاق دصلاو مددت ةيعشرلاو بكر واارايسو نوما اريزولاو هللا ماكتحأب سم . الا

 ىلادعلا نابْنِم ل دن أى اهباكرفهلجرتورزولا يدقتن .ةداعلا هب ترحام دّمعاو دعلا باب دصقو ةرطنقلا

 ةقدو بهذم ضاسو رّوةمنالمطو ىريرح <ىنبي دبوثو ةبه ذم هل دب داّدرلا ىبأ نبا ىلع علخلابم دهن هرصق

 ”قيردلا صاملا | مالعالا هماّدق ترسنو مدار د ساك ا ةعبرأو قد ةشوزخ ةقشو :ىناتحت ةَقْنَو توطالقش

 روضأ!نم تدبملا مسرب قاطأو ةقململا لمت ل نماهنال هما قالا ىرتال ىتلا ةفئلتخملا ناولالاب ةمواححما
 هياثريمغتو ةل1لا ةار مسرب ةركسل ا ةرظنم ىفةروهةملا تشو لاف * نيتك نأ الحلاو مانغالاو عومثلاو

 م نءاهيف هاشملا عقو ىلا بهذلا ىناوصلا هب دب نمو مددو اهشمعتو اهشرفو اهةملعتف ةغلامملا تعدودقو

 ةضفااو بهذإ!نمتةلومعملااهوثو تافارزلاو:ءإمفلا نمةمحولاو ةممد الاروصلا لاكش أ نم تاهملا

 "هلفلا همشدأمةمش>ولاروصلا نمد ربزلاو توقاسل اوؤاؤالاب لاكملا اهلع رو ةظملاو دو دشملا نيسرملاوريثعلاو

 هداوس ىرجم ىه ذر اسم نم لكى نانريمك نان ردوج هانمعو ةضفهانانو لمفلا ةةلغك نودعمربنع اهعمج

 تايدرزلا هيسشن سوبلل امهلءو ناكر لاجرلا نم ةّدع هملعو بهذو ةضف تن ايه وع نجروك يم هملعو

 «اتعودوعبت 0 ا او سو م 3

 0 اونملا لع نحال 01 اق #0 قَكدَتَع ا ا
 هنع ىلا 0 ار انيدرمشع ةسجن نهم :دحاو لكفاسرابشأ ةعبرا نود نونم ةراوق

 تاراوةلا قوفنمحرطلا مسرباض,أ ل .ءتسواران دنيسم + ةدحاولان وكت اراشرد نيئالثىلا نيعبرأ نم
 ةمواحم نول لكن ءروصقم "قيد تاراوق ةه> لكدنع نم له ىتلا دئاوملا ىلع 3ث ىتلا ”ناردنكسالا
 نمةدع تع دقلواران .دنيعبرأ ةدحاو لكنعنُملا نوكي عرذا ةعبرأ ةراوق لك جفم ”ىريردلا مقرلاب
 ارامي درشع ةبس نيم ةدخاو لكن ع ء غلب امةياهتو اهئارمثىلا نودقار ءلاراحلا عراس برشا١تاراّوقلا

 ةنام-و نينامثو تس ةنسس ىف ب رصملارايدلا ىلا ةءةيلاناوداعو نتنثاىوس اتم مهل عس ملف دالبلا ىلا ام .اورفاسو

 وبصلا نمريفاسطل ا ىف ىدابزلا نم مّدةنام ناكو لاه َنهلام سر مها ظفع لف قو سلا ن ءأاش نم اوظفحو

 هن سه الا ماءالارخاو ىف هذلا ىناوالا تت ساامناو تارمأملا عانوا تعط روم أن لصفالا مانأ رخآ ىلا

 سلو ةراملا قابطالا مسرب ةذفلا عفارملابةلو#اريفا» ا ا
 هلو دامعالا ىرجم ىردع ناكناو مسسوملا ا دهريغ ةفيلخلا اهلع س ادعو ءارمالإ طاوس ريغب ا ماو اولاىف

 سلجاهروواهتسعت لاكدنءو 500 نوزيمملا ءاسلملا هعم سول لا. درغشبو اهلدمقاطمروخلا

 ىلع :داعلاه.ترحام اهنم قرف اهرخآىفو هروذ<# فّرشش و ا راج نعد وبل هلمع نءابلع ةفما1لا

 نامت ةفيلخلا سرب ىو يللا عفي ةصمخلا 5 ةوسكلا تاصوو ةناعسةسو ةريش ع ناع ِدَنَسف لاو كربلا لد 1

 كلذكودوعلا م مر ىررحاهءمج ىرخالاو ”ىذملا مسرب ميمطاهبوثواهلي دئمءامهادحاناتلدب |.رنعض

 مرو تنغاف ةبهذم ة كو مالو يزولا مسرو ةبهذم لاج عزأو ناتبجذم تا ديةنامجو هنوخ نم

 ةيحو علم لكل نوزممملا ءالؤدو تذغ ىف ةمهذم م .ربو ةمهذم تال دب ثالث ,هن الج لامدالوأ

 نذأتساورتفدلا ىلوتم مركحو تالدب ة ع هم تا 0-01 دادرلا ىبأن باو نيم دذتىلا :صخعام

 وهو ل_طاولارمغ ازا لصاح نم جب رذجامو علطنا مسرب صفي امو قرف امو ةفماخلا م-رب لهدكام ىلع

 <ىراشعلا ء اسؤر سءربو ىرادنوطالةسناششو ةنام م |بقةنامعبس نع صاخلا نالغلا مس رب ل دقيام

 ةهيراشعلا ن نم صاملا مءرب ىلا ةيئاونلا م -ربور حالاريرألا طوفلاو ”ىموسلال.دانملاو" ىطاسدلا ىةشلا نم

 ةعلاطع كلذ عيتبا مني لحام لست كلذ ع. مج قافلاب عفوذ تانولكلاو ”ىفاردنكس الا قّدشلا نم

 . ةئامس+و فالا ةعبر أ نيعل ا َنِموِعَو زوك ذا مدخلا قرولاو نيعلا دمنا نممومعلا رق موهام مسرب ةينان



 عا

 ريبكلا عارذلاع ار ذةنامعبرأو عار ذفل أ فل أرك ذام ىلع هتحاسسو ةريبكلا ةعاستلا نءاسر ا تاعاف عبرأو
 منو لذفالا مان! ىفهلامعتسا لك واعارذنو .ن هعافترا هنم ةريبكلا ةعاقلا دوعو هقدارس نءاجراخ

 هل بصنتاو نسدنولاروذحبالا برضيال لازامو كا ذ لجال لوداقلاب ىمسف نالدر تامو ةعاسجب دقو

 ناو نيبشوسملا نيب والا دح بر ذف نو.غرو ههررضنوهركب نوم دخت سم او ةريثكب ا ثخ أب ةّدع لقاسأ

 لامعتسالاىف برالا اذهمافأو هتعنصالو هتتؤمالو هتسباقمىلا امتل.«نالصبال امهناالا نيمظعاناك
 قدارسلا ضعبو زيلاهالا ةمدراو ريغال ةريبكلا ةعاقلا ىوسهنم برضيامو هلع عانصلا عم منين دع
 تف مسوم ةوسكت وو لاق هتلم < هعسال هنوكو هبف برضي ىذلا ناك ا قيضخل هيلع روسوه ىذلا
 ةندباه-رش ةلدبف ةصاخ ةفللناب صتخع امامأف ه ريزولاو هاوس ضعبو همخأو ةفلخلاب صتنعام ىهو جيلحلا
 ىناثلاوادحاواحول ات دامت ارءابه ذاعار درمشع ةثالث هفرط ددأو ارامي, دنورشءو هام هةلس لد دنم مول

 ليدنملاو بوثلا ف ىذلابهذلاو اران,دنو م هفلس ميمط بوث ارامي دنورسشعو ةعدرأ هفلس عرذأ ثالث
 ةيشاش اراد نيعمسو ةسّنو ةنامو راغد فلأف لاءاهتلج نوكف رناند خو راشد فلأ ٌلذملاو

 هفلس مالس ليدنم ريناند ةينام اميه ذ ةمقو اهفاس”ةلد نوكتفاسنا رعاه ذ ةمصقنوعسو نارا د فلتملل يتمأط
 نوح.سو اراب درشءانلا هةلس هذ صوم لي دذملا مسرب طسو كإذكه تق :.صق نوعبسو ناراشيد

 ”ىربرح د لالغ اراءدرعشع انثافللا رز ”قفاطسو ”قسد هقش اراشيإد نورمشع كلذ ةمق ةمصق

 الذ ةعقارق ارعابهذتابصق عدرأو ةبصقاش'امو ريناند ةسخ فلسلا بهذم يك ليدنم ريئاند ةرسشعفلسلا

 دع ماع ةئابنتل ةاعورَع ريان دةعبرأ هرج ريناد ةسج ىريرح تاع مليدنم اراد نورمءو ةسدل

 تملا ةطغن مسرب نأ. ىضرع ارامي دي رمشعو ةسجخ ههذو هفلسن وكتفان رصم ابهذالاقشمرشع ةسو ريناند

 هفلم ىريرح لي دنماو-رش ةركلا نمدوعلا مسرب ”ىريرح صاخةلدب هنعض نان' تنعي فدنو داو راند
 ارامي درشعانلا ىفاطسو قش ارانب, دنورشع مو قسد ةفش ارامي درشعءانثا همبر برش طسو ارامي دنوتس

 نان' كليدنم ريادة كليدنم ناراميد مالسليدنم ريئاند ةريثعةلالغ ارامي درشع ةسج ةلالغ

 مرينا ىضرع رئاندةس+ ةفافا ىضرع وئاندةعبرأ دري ناراثرد”ىريرحةيشاش ريئاندةخاضبأ
 تاكاذا اهفلسو لاا هذه نمتءل- لكة هنأ ادهاش تءارولاه » فدنو د_-اوراش د تذل ةفاسفا
 ةقرلالا ىن ار فعج ل_ضقلا ىبأ مءانامرصتخاو راشد فلأ ةبهذم تناكأذاو ريناند ةّتسوةنا هلل ”ىريرح
 نوءيسوةنامسخو اراب دنوء.س هفلس لب دنم اه-رش ةيهذم ةلدبفريزولابص عام امأو * تاهج عبرأو
 ةئامموار ا درشع ةةسفاسلا موق بدةقش اراشردريشع ةعبرأو ةئام هه ذو هفلسء + قارع ةبسصق
 فدو ار اني درشءاثثا ىناطسو يرد ةقش فدت ارانب د نيه لال ذل ن وكناءاعامهذ الاقثمنورمنعو

 فدو نارا, دةلالغلا مسربة قش فدنو رينائدةعبس قي دةلالغ ريناندهثالث د وعلا مسرب ىناطسو ةقش
 ةعيرأىذرع رناندةثالثمرح ارامدرشءةعست هتبق نوكتاهذالاقثمرشعانثاو ريناند ةعبس ملي دنم
 نوكياموريزولا ةهلنوكيأم كلذ دعبرك ذم اراب دم ء ةعبس هبه ذو هفلسن وكت الاثم ريشء دحأو ريناند
 ىرادنوطالقس مد ةنامسج حامرلاو تانارلا ن امص صاننا كيل امم مسرب لدي امو مالا ناددص مسرب

 دحال ن كيلو لاه كلذ عجب قزفيو ءابقةئامريزولا ناطع مسرباهتمل محي ءابقزي جوة امعبساهتمقنوكت
 كلذ نعةجرااناموسرلاو نمءلا تاهل نم مهل لب ركذ ف ْئش مسوملا اذه ىف مهريغو ىئاولاو باصصالا نم
 ىلا لوو مهربغو بكارملا ءاسؤر ىلءو داّدرلا ىلأ نب | ىلع علخ مسوم ا اذه ةودص ىفو هعضو م ىف هركذ قيام

 ةنسىف لاهو ه ءركذ لوطي امم هنليو هل هفامةركلا ىلا همك اومو هلمحتب ةفلخلا بوكرو تدبملا مسرب سامقملا
 حاسردلاو لا براضملاو مامخلاحارخارىمأ اعارذرسشع ةسهخ غلبو للدنلا ىرجا لو ةناه-#و ةرمشع عمسم

 زارطلا نمروكذملا مسوملاةوسكت اصوو بهذلارا دىلانوماملا لوغو هتشاحي ةؤلْوالا ىلا ةفلخلا لوح

 هتوخاو ةصاخ فيلا لب نم دفنسملاو ةيشاحلا نم مودعلا نكت لو ةعقلا ةرثكى ف ةذعلا ةريسب تناكاو
 ريزولاوةفيلفتا بكر اءارذرمشء ةتسلبنلا والف داَدرلا ىف ناو هدالوأو رزولاو هتاهج ضاوخ نم عيرأو
 ىبأ نب ةق دص ةقثلا لزنو الصو سا.قملا ىلا اهاد> !ىفايدء مم هيدبا نيب تابراشعلا تن > .درصمب ةعانصلا ىلا



 عا

 3 ود ىلع هم ذو صو هعمام عتب ضر عدو ةيطعلا ىوالا كلت ىلعةدودشملا طافسالا لج دعب هفلملا ىديزيب

 مهظطر 2اس قناوادا امسالو ةوظع ةءرحا ذهاو هنكس ناكم ةفلط“ارادف صايللا ىمارق دس ىدن

 اا طاب ةقفماخلا ىدينيب «بلع علو ت اوكلا مدختسمل اسهر ضحي ىذلا جردملاب كلذ ضرع ىخذقنا اذاف

 ل ت01 :الادل عسنت 3-18 ىتلاتافوالا ضءن ىف هلو هناكم ىلا ىفكْس مها وسل ذكدسح أ ىلع ع اعالو

 نوعمسرعدلا ف ذ ةنكمالان مدل قاطملاو ةوظع ةترلا نافاخ أو أ ادلوالا نوكي نأ نأ كالو همم سد رغوغ كلذ

 ا لالالا 2 موو هسقلم ل_طواذا هنع ىلود هنال اراسدنورميشءفئاغلا انا اراد

 نسابلا توكيو كلذَدْننُع هدهاشدل ناكلملا كلذ ىلاو قدنتحا طافسالا ىف كلذ ىعاذا هنأ هناودأ نمو

 ىلاولاو هنت يم ىف سا اجو هوزارطا اراد ساكن ىف ةةءاكنا صاخ نماملي امو "هل ظا أ سفن لوا امامقمهلك

 امتزيمو هتمدخ موسر نماذهو ٌكاَذإ ةم دخ هسأر ىلع فناو

 نيبو هن اهف ةخ ولنا باب نم جراشلا ةرمسب ىلءنالا اهءضومو بهذل اراد لازغلا راو ناكر« (بهذلاراد)
 رسعالار ادرا وجب دقع نم قيورمدعالا رداسهبب فرعترا دموي هن اكم فو جيا ىلع ةهلطم تناكر ةداعسب اب

 ماكح أب سم“ الا هؤيللا لوح ذامل نودأملا نبا لاق * نيروسلا نيب هطح نم بهئااومشإ ْن , الا فرع

 بهذلاو كلفل !ىرادىلا ىذي نأ هرمأو ن امنَعْنِب د تاكل اانأهل كو نومأ اريزولا رمضح أ م ةؤلؤلل ا ىلا هللا
 ةنك احلا نيذاتسالا نطمترك ذو كلما كلف اهانب ةنيوانا باي ريح نم مىتأا ىلوالارادل ف ججاخنا ئطاش ىلعنيتللا

 اداوم -وةداعس بابزي- نم ىتلااهإ ةقدالا ارادلا شو كاريم أن ب ل_ففالا ىئااو كلفلا رادبالا فرت ن نكتلو

 مع ةلرادلا هذه نآركذوةروناكلارا دامهيلا فيضوو امم دسفام مسيو نيرادلا ىلع 0 بهزلاراد

 لوح ءافولا لمنل !براقام دنعو لاق ةروباش د رمصتتسسملا نمز ف ةّدشلا ماياىف عب اهنمأ ب نالالا مسالا اذ

 لوو ولولا ىلا هناسعو همئاركتادملاو هم اعأو هنوخاو هناهج عضخ هرود5 نم لبللا ف ةفيلللا

 اهاْمىهذلارادرهاظاا دمع نيا لافو * ايلا ف.ضا امو بهذلارادىلا هدالوأ « الجالاب نوم أ لحالا

 ىفزإاراديود نوكي :ؤاؤالا ةفيلخلا ناك اذاام مب رتسسي نأ ل ضفالا ةداع تناكو شوملاريمانب لضفالا

 ما هع امس بأن ن نمةيريزوال لب بهذلار اد سرح ناكو هد عب نم نوءاملان هناك

 ةعامام6ه ىلل ةنيطامس موب لكى مهارّرملا ناكو صامل ان ا.ه صوروعشلا باررأ ةدماصملل ةخوملا

 زاتحا نمهنا ىتح ةدماصملا س-ريرادلا بان ىلعرخ الاوموسرلا بابرأو ةسشاللاو صامتا ءلاممال كلفلا

 لكلو كلذ له لملل ا لرتا ىفو مه دعي نو دعت كسلاعصلااو ءافعضلاو عنمال طاوسلا ىلعم وعم ساح هنا ىأرو

 ىلءال ا ىلا هوضلا بابرأ ن نم تدسي نم عسب مسر مهم

 مع ةىبرغلا أ اهنا ذ ركسإاةرطذع فرعت ةرظذم ءافلاتار لات "لد نمناكو *( هركسلادو ظنم] *

 نأهيشدوةر ظنملا ل راب تعا يلع ناتسسبا عك ناكو ميلا عفوي ةغالللا

 تانج نم ةركسلاتناكو دس اةرطاق نم اس رق سد رحلا موءلا هل لاسةب ىذل | ناكملا ىف اهعضوم نوكسح,
 نيداتسالانمهريغو ريزولا لوزتل ةدعم نك ام ةدعاهيفو ةفرخزملا ايدل

 0 جيلخلا حتف موي لمعي ناك ام ركذ 3

 ةسللا ىئشو هن اعلدو ني-سسو نيش | هذ ماسس نإ م ىنعن :دعملا ىذ ىو هللا نيدا زعملا ةريس باك ىف قالوز نب الاف

 جا اخر كك مال. لا هنلع هللا نيدلز نا تكو برغملا د الب نم ةرهاسقلا ىلا هللا نيدازعملا ةفيلخلا اهبف مده ىلا
 اه كوم ف فرطل عطس ىلعَر مول" او ىبىلا غلب , ىب> لدنلان كا ايوا دو طنقلا

 هل تعمتو ايلع اشي قلاع ذاوم ابهر رعبو هعمري_سي رمدت نب دجحأ ر ةءجوناهعمو ةلودلا لها هوجو هفلخو

 روذاكربق ىلعّرمو ردو> 0 رفع ىذا ا قدا ىلع ءا ارمحلا ىلع مث شيلا كري ىلع فلطع مث ءاعدلاب ةبعرلا

 ربكلا هذر انى ”ىيملاريمالاركذو * هرمصق ىلا داع مث هب هندق رَءو "سطل | [مطاسم ط نب دوسأ نب هل دب ءربق ىبعو
 مالنا نهيان د زار ءال رهاظلا بوكو زعلا هلا رمأب كا بوكرو زعل نب هللا زيزعلا بوكحر
 اعاردرسشع ةتس ل دنلا م غلب ام دنعو هنا مستو ةرمثع تس ةنسس ف نو.أملا نبا لاو * جلد خف ةنللالكف

 زالاه د ةعبرأب لصتاملا ام ماظءأ اودولو اتاانفور ءاا -ىلضفالاري كلا بوث بر ضي نأو ميلا حارخابسمأ
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 نم مةؤاؤللارسش تامو ها ىلاعتهّلبا ٠ اثنا هنإكم فرك ذمسام ىلعاهتلا.ق ئذنأ ناك ام ليز آو تحلصأف هبلا

 بيدارسلانب "قرش اريبكل ارصةل!ىلاولجسو زيئافلاو هّلبا ني دا طف احلاو هنا ماكتس أب سه الا نيسطافلا ءاغلع

 نءدإ دض داعلا ةقملخل حرخو ف سول نيدلا ح !اماللو هدلو ىلع ماثلا نم ىداش نب بوب أنيدلا محن مدقادو

 6-0 و عبس ةنس ف تام ىتحابتت كنف ةؤلؤلةرانج لزيت دصتم دنع ة مني ارش يللا اردعن هنانثل ىلا

 ىنانب بد الا: ئه ملاسوبا ىضراو“ ىنملا ةراعنيدلام 2 هضفلاه دمع امون زاظح نأ قفناو ةنامسسو

 لاق بو نبدا ةيصح أ نادشة دهام ةغل ثوم دعبازلارسق فعالا ةييصح

 رسط نكي انهم ناكأمو ابمنم ه افرط هل ىضرأال ضرالا كلاما
 0 تانجلا كلدءأ دقو ه٠ انك رادلاىذه هلا لعدق
 افرشلا كب سداتلو زعلا اهم سلاف * امك ناك ن ع كيتفّرشت
 افدص اهل تراص ةولْؤل تنأو « ةولْؤل رادلاو افد صاب اوناك

 هلع درب ةرامت قفل لافف

 اف« مهلث ىف ةليتتام تاقو « افللاو تا داسل | اه نما تأ

 0 « ةؤلؤلب اولح افدص مهتلعج
 اقصو ىذلا اهانساف فشراهبف « مهرهوج لحراد ىفامتاو

 افرمثلاو فارشالا توح اهنوكو « اهتيهبب ابع واول لاسقث
 افصعلا اونكسأدق اهابق نمو اهبف * اوذكسذا تان الا مهاكس مهف
 افرع نم لكالا ةيربلا نم ه هفرعي سا روندرفلارهوملاو

 افنطتخم راصد: الل رئاصنلا فعض «» ىلع ناكل همهم الوأ

 افووامئاد الطافخ هلنف الا و ةمركم نم سا باك ا,باكلاف

 ةملس ىهاىو هي نم بجاو ىف لق هن مرحب ال هن داع ىهاه اغلا نس فوو ءافولا ن< ماهدقل :رامعر د هقنذ
 هنعزواحتيو هجسرب هتلاف نيمحلا

 هفرق نبا ماج لي اةن احلا ئطاش ىلع ةلازغا.فرعن ةرطنمةؤاوللاةرظنمراو<ناكو ه (ةلاز هلل
 اضأت رشدقو ميل اةيحان نم ىذلا ةىبرغملا نبا عماج بايءاحتن , الا اهعضو هواضيأ ةراذئ1ل! هذه ترخدقو

 ةلازغلا ة ةرطنم عضومودا-ع قدافب فرعي كانه ىتلا ناطلسل ا ماج راو او دنفاهعضومراصو ةهرق نا ماج

 مساقلاوباريمالاةرظنملاءذهب نكسي ناكو ”قرشلا دا ىف< سوم اة طنق بنا ىلا ةلازغ عدرب فرعي عير مويلا

 ىلوي نم اهازغي كل ذدعب ناكو تسدلا بئاكة ما سأ ى بأن ب نسم اولا كس من هللا نيد فاي ارا ورضا عنا

 نكسأو ولولا ىلا هّلئا ماك أب سه'الا ةفملخلا لّوحتركذال نومأملا نيا لاق ءافلخلا ماًازارطلا ف مدخلا
 ءارعىرجب نم هلبقاهف دحأ نكسب لو جيلا طاش ىلع ىتلا لازغلا تسدلا بتناك ةماسأ ىبأنبنسحلاابايشلا
 هيف مكحلاف ْزاَرطلا هرك ذيام امأو لاق ظذاملا مامالادلاو رصن:ةسملادلو مءاقلا ىنأريمالا نكسالا تناكالو

 قنا كلذ نف رانبدفل أ نيث الدو د أ ىلع ةيلضفالا مامالا ىف لمست تناكابهنأ اذ عئاش ]او رامتسالا لثم

 ةيلومألملا مانالا ف تلقا مراسي دفلأر شع ةنس ةىرضصملاو فار ءلابهذلا ةمقراش .دفلًاريثع ةسجن ةصاخ

 تعذب زارطلا ف ةمدالا ريوطلا نبا لاو » ةبعآالا مانالا ىف 23121010 ف نيعنرأو ًهنالث ىلع
 نود ةقماخلاب صاصتخ اهلو فومسلاو ئامعلا بابرأ نم نيم ددتسملا نايعاالا» الوّبالو فب رشلازارطلاب

 ذفنلل لجرةئام نيبو دنملا نم هيدي نيبو ىر اوهاريمأ هيراجواههريغو سنتو .طايسدي هماقمو نيم دعسملا ةفاك

 نوحرببال ةيشاونو ءاسؤراهلو تاساكدلا نم بكأرمهئالثو هعمد ب سات د -ىراشعهلو ىرقلا,تالامعتسالا

 ساسللاوهندملاو اهتلدبو "هلظملا اهم ىتلا هصاخلا تالامعش سالاب ل صواذاف ناوبدلا لام نم ةيراج مهحامفنو

 هتم دخ ىلا دوعب ىتح هنحت لازال ةفيلللا بسك ا يم نم با دهل ب دنو ةوظع ةم اركب 'ىه هريغو ءوجلا صامل

 زارطلا بح اصل ناكولورواشس نب عاعش اه دّدجو ةيئاطا !ارظانملا ن نم تناكو جيلا طاش ىلع ةلازغل ىف لزنيو

 لئمتيف ةلودلا ىلع نيدراولا ءابرةلاكة فامضلاهماع ىرتو ةلاز لابالا هلوْرث نم نكعالرود ةريشع ةرهافا | ىف
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 0 طولا مد هللا سمأب م تحاحملا مآ أ ةنامعدرأو نيتنثا ةنس ىعبيرخ الا عسر ىرشع سداسفو

 هدنتع 0 اهلك تمت هضاقنأ بوب مأو سقملا ةازاوم جلخلا ىل_عةؤلؤالاب فورعملا

 ا وللا نكسب ماماالا عقوااو نومأملانبا لاهو « اولقتع او :ُراْوالا ضاشنأ هت نم 'ىث
 هنةبراج ةداعلا ن نكت ملام ةلازابرما لضفالا هئباو ر دب شوب اريمأ ةرازو لبق تعي ل والام كك ىلء لينا«

 -ز تالارنأ ةٌولوالا نكسلا ىلع هللا ماك أب م الا ةغسا1ا لوعو لمنلا ةدانز تدبالو ءانبلاب اهقياضم نم

 نكس! ا لدس ىلعال ةسارسا لسس ىلعا مم تيبملاباهتم هدخ مسرب نيفوةوملا ْْساَر هلا ةعاج ذخأب نومأملا ريزولا

 لسللا ىف ةفملدلا لّوع ءافولا ل. نلبراقام دنعءو يدنا جارخاب م اعار ذرسشع همس لبثلا غلبام ددعو اهم

 رادىلا نوءاملا لّوحر ةؤاوالا ىلا هتاعو همئاركتادنلاو هءاعاو هتوخاو هناهب عبمجح هروصق نم
 بابلا بجاحكمملام اح نكسو جيلخلا ئطاش ىلع ةلازغلا ةماسأ ىلأ نب دش نسجل ااهشلا نكس أو بهذلا
 نمادحأ نكميالو:ْوْوالا "ىلإ جيلنا ىلعتءإ_طاارد الا فكي نأ 00 جياخلا ىلع هراد
 اهب ن كسل كلملا بر ةرحجالاب ماقبو للة ثني ةرحبالاب 4 را اتالم ناك ومال |رابزع ترق كسلا
 صام تاّسملا ف نيم ىلا مءرب نوكيامو تاقفنلا ىف ةعسوتلا نمرردو ةنسؤةدم ةفلللا كتارح

 ةرينك هج ىهو فانصالا عمجبو ناو حلاو معلا نم ةهوامم لدنلا مانا ىف: :زاؤللا ف ماقال ةةمروصقلا بتاور

 قلطيو اهسرحب ن مبوردلا عمج كل ذكوزيخ راطنقو ءاوُمفورخ ا قدم نأ ناما|كؤتمسأو
 رصقلا ب اوبال نومزالم باكا ىنرككسم ةيقبو مهد لا هر ركتو كلدلثم ء ءادغلا معرب مسوأ

 صاخنا كلا. ا مامز كلوشم سهو هل مم .راعف هنوف فوهن الا ةمدخلل نو مدت نكي عوار يح ىلع

 مول لكف مهلوةْولْوللا ت 2 ةمدشلا مسربة ةءمبنم تن لالا فو ةفرللا نوكي ثيدح مهعجأب اووكينأ
 نا ءوضلا باحتاو ةؤلؤللا باو ا ىبءرخ . الاو رودقلا باوبا ىلءامه د أنيهسق مس ةن ةصقرلاو م لةنأم لام

 مهتم لك ام ًاباموت# ملا جرخ امدوةولا ن 1 ها كرت

 اهيلع سرا نم هذلارادب صمام كل ذكو هدوءو هحاور دنع هسغن" ل: لكى بالا ىلوتم مسوظرعبو

 نوعميو ماع ةهزنلل لل لكن وجر نوج ره لاو مهريغل مَدة:اكموسر مهلو ةخوحلاا باب نمو ةداعس بان نم
 نم ةملفلا ىذءمالسأا يوب ىفو عرمشلا همجوف اع كلذ نأ ىد ىف جورخريغ نماوفرسدللي ىّح لمللا ضعن ىلا

 تداعى ع ردول ارضك ”قرسشلار كلا معلا نم بهزلا ةءاف ىلا هصاوخ وهوذاتسا الاه اريالث مح هروصق

 ولولا نم تادوكرلا نوكتو سهلناو نينثالا جون ىفاع ةطمسالاو ةداعلاٌرَمسم ىل ع اهب مالسل|نوكنف هلا

 0 غابو لدملا ىرحاملو ةئاهجو ةريشع عبس ةنسفلاقو ه تاهزتنملا ىلا ءانالثلاو تسلا وب ىف

 هتشا*: :وكزلا لاهل ءاكأب م "الا ةفلللا لوحتو جاسدلاو - قدا براضملاو مام |جيارخا, سه اعارذ
 انك تقاسمناو فائصالا عبجب نم نيذاتسالاو تاهل او صاخا صعاما موب لك ىف ةعسوتل | تقلطأو

 ةرطنقلا باننه لمالا لوط ىف رجسلاو راهنلاب سرا مسرب ونلا,نيتاسال ةمعطأ واهر وو ابع هل. لكقاطيام

 اهب ةفئاط لك احل اونادوسلاو ةهرلاو باكرلاو صان نامدص نم نزعل ن مةنوعللا دعم ىلا ر ادام

 ىلع مدخت ةصقرلاو ماذملا نما طغب مه_ضعب نكمالو "لل لكفرطىةدعلا عقاو بابا |ىلوّم نم ضرعلاو

 لسلملا ىف مسهل ةطمسالا قالطاىق لامملاو ةعسوتلا تدلطأو بهذاارادىلا نوم أ اريزولا لوو ماودلا
 يبت ل  تا ل دمع ل اا ةرظناارهاظلا دبعنءالاكو يي ٌرةسمراهلاو

 ىئعب رصقلا نم اهلا ىصوتلا نآكو ءافللا ةهزمل : ةدعم تناكو كانا هوبا اهمدهام دعب نعي مكسص املا نبا

 اضرك نارام دهاش هنأ قارولا امم نب نيدلا عىل هرك ذامف هنظأودا م باءنم ”ىلرغلارمدقلا
 لم ةمشيشملاو ةيرازتثا ن نم مهوتلا ل ه-املو لينلا مايأ مباومقينأ اقام ةداع تناكو اهباي هنأ ةقيتعلا

 'هنم لصوت ىذلاروكمزلملا دار باب دس ىمأ هيشاوح "لقو ةفملإلا نك +ملامسال _هفّرصت

 - ا اكاد اهانفط نيشاَرفاهذعب ىف اكسو ةؤلوالا ىلاو ىروناكلاىلا

 حزفنبل ةفيلخلا حوربو تف اهريغو ةواَوالا ىلا هنم لهو ىذلادا سم باب تف ىف شو حل ارمأ نبا لدفتإلا
 عراس كل 3 فنومأللا ريزولا عج ارالا :ل_ضفالا مايأرخاىلا اذ هبال اذ رودوعن مث ءاسنلا ٠ نمله ره



 اط'ءءروك دما ع هاذا ىفا اور دحوذ هرمغر ةفار ةلا عماجن م هاو ام ىلا هدعب هجونو نيكأإ بااوءا اردذااهممتو

 هتّرفي امم طبرلا لعاو ءارةفال فصنلا اذهىف ةقدص مر اضيأ هلو هركذام ىلع هذ دمءاف روك ذملا طامل لم

 هددع ناكو ةرخ الا ىداد نمفصنلا ىنءادا ربوطلا نسا لاقو + ىناقلا اهةرذي رمئاند ةرمشع ىنذاقلا

 راطنق سدسابام ةعمم لكن زو ةعمش نو_دنيكتف راد نئازخ ىف كلبدّبس كأ سا امولني رمثعو ةعسن مه دنع
 -ئهامويلا اذن هرمددلاةذ اضدعب ناك اداف بجر لوجدم:لل بوكرلةاضقل | ىضاقر ا دىلا تلعسو ”يرعضأ اذ

 نولص. 5 رهاقلا ىلا مهم رسمه لأ ىضو ةدحاو ىلا نيتنث ىلا تاعمم ثالث بكر, ن ءمهخاخب ا دوهشلا
 هملا ل وهلا عمشلا همامأو هنئمجج هراد نم بكريف فاخر دا نورانل مث دجاملاو عماو1ا ىف برغملا
 نونذؤم اامتنو ةعمش نون الث سىناج لكن م ىلذسا | ةقيسطلا ع نم نيْساَرذلا نم كلذ زءبودأللا عم ادوقوم

 باّوننم نال“ هت ىف بدو ظوفعم ر د3م بانركب رزولاو ةيئئلنلا نوعديو ىلاعت هللا نوركذ عماوملاب

 ءادقلا هياكرىفو ءاسهالا ىزفف ع ع ك1 باح ن ياي

 هلام دنساو لكىلاوجحو مدقالا مذنخالا كسملا نما < ممسولد ىف بتترتلا ىلع هءارو دوهشااو ةءارقااءنوّرط»

 معهزاوج تقوف لاعلان م عمجادقو نيرمفتل نيا ىضاقلاراددمف عراشش لوا نم نوقشف عش نم

 بادو+كاووه أ, نأ ىلا ناموهو سوءرملا نم سب لا فرعبال ث. اناببصوءاسنوالا سر ةرثكى م <الام
 بلا ىهو ةروك دملا ةحرلا نم ةيظعلا ةعسلا ىف ةملاعلا ةرظنملا تت ةعبسولا ةحرلا فرمصقا|باوب أن م ذرّدزلا

 ةتسلا ديلاولاىفانح رمش ءاسطخلاو ءاّرةلاو ةرهاقلا ىلاوو باسملا بحاص رضع" امسدارق برد لبا:

 نوبطاعيوهثالثلا ءابطلناهيديزيب ريضو صد نيبو عمئيديزيو ايف ةفيلللا ساما رابتحت نولجرتيو
 ااتفَت سا ىرخالا ةقاطلا نم ذاتسالا ل:مث هءالع بوكا اذهنأو بجر لال سا نوركّذيو دل اوملاك
 « لحم ىف مها ساجفرزولا ىلا دوهشلاو ىذافقلا لح دف ةرازولاراد ىلا سانلا بكري من انرك ذاك افارصناو
 ىذاقلا قدنف هنعنوجرذعو هلنوءدبو ةيءللا ماقم نم فخأب اضيأ ءابطخلابطذعو هماءنواسيو
 ماظترعغب رصءابلاط هل ؛وز بأن ةامرعم نحر لاهرا# ناجل كيسا لع لزهو ةرفاشلا ةعاسلاو

 لخ دبف نولوطنب | عماجملا تاع رطلا ىف ةظفملاو ناوعالا نم ارثكتس م مولا هد خ ىفةرهاشاا ىلاوو
 لصواذاف اضيأ هش رط فى !ادهاشما لخ دمف مهتم دخو مولا اَمالمد:عرصه ىلاو دعفةالصلل هلا ىذاقلا

 دقو اه مكي ىتلاةدانزلا نم عماذا بايىلا مظعالا عراشلا اناشراسو ةرهاقلا ف بترتاكب ترتر بادىلا
 هنف ريودتلا عساو ضرعلاو لوطلا ىفرف انمرمغ هقيلعتو هلكش فاعلم ناكو ه.فاةلعم ناكىذلا دفا اروذا اهل
 رقت تاق اب ةَدعة دحاو لكف للا لثم ةزرانتاورس همضو ةقازب ن ورمشعو ةنام ةطنم لكى قطاسام مدع

 اهم رقت سارصجباك اس ناك ن افك اذا هل جرذعو ةصمو لب دنف ةنام هلةسرت ادب قلعمو ةناعلت نم كل د ةَدء

 ةرغاقلا ىلاو هعمريسيو رصميىلاو هعدوشذ نولوطنبا عماج ةرهاقلاىلاو هلفقو ةرهاقلاءاكاس ناكن او

 هتالصدعب هعولط ةدابز هضو كا ذكح رشع سماها" هلل بكراموب ريشع ةءدرأ بحر نع ن1 نادل
 كلذ نم نولءالو ناكم لكى هعم نمو هورطظنمل هلنوعني ساسنلاو اهعماج ىف ىلهمل ةفارقلا ىلارص« عما
 ةئهلا ىلع هفدنو نابعش لوا ىف ههبكحص رب تح هضعل لمكنأ عمشلا هنم ىدتسا :هلمللا هذه تذقااذاف

 ىلامللا مالا ةيعادلالا كنا غو و ءاول اير معمق اوال وة وكلا
 برقلاب ميلك | ىلع ة ةولْولا ةرظنمو ةؤلْؤللارصقب ؛فرعت ةرظ:منيسمطافلا « ءافلخلل ناكو * ( ةؤاوالا ةرظنم) «

 ناك هناف ةروك ذم !اًندلا تاهزتام دحأوهو ةفرخز اهمظعأو روصتآلا نأ نمارمدةناكو ةرطنقلا بان نم
 ندا نايقتلا ناكل ”ىب رغناكو جيلخلا ىلع هسرغنم لطبو ”ىروذاكلا ناّمسلا ىلع هدق رمش ن نم فرمُس

 106 ةولْوالارمد: ىف سااسأا ىربف ةرقم ا نطس فرعت هدكرو ةعظع نيتاسسل هيل تاكا او *قاسملا

 ةرظذملا هذهرمسم نبا لاق نيتاسلا ءارو نم ل.نلأر < ىريواهيابقن وأم قرأ ضر اناا ةلامطأا

 ةرظنع نكس ”ىباكلا رامعنب ةلودلا نيمأ دعب هتلارم أب مكسصاملا ةرازوناوبربىلواملو هّلئاب زي زعلا اان

 رخالا عسر نم نيريشعلاو س داسساا ىفو لق نأ ىلا ةيئامتاثو نينامثو نامت ةةسىلوالا ىداس ىف ةؤاؤللا

 -ىيللالافو« اهيفامعسو تببهنو تمدهفاهيهنو ةؤلؤالام دهب هللا سهأب كاما سعأ ةئاعبرأو نيتنثا ةنس
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 عب فنامعالا نب د## ىذاقلارمضحو نيدثملاو ءاّرقلاو ءاهد ةهلأ نه ةرداسقلا عماسو ها ميساء عجب سال: 3

 ةرودقأ ا ىل_ع عدلا عضوو هنحص رودو عماا عطس ىلع مب اصااوريناننلا تدقوو دلملا ووو هدوهُ
 ب>ررهش فو لاو هامظع اه ناكفروذلاو ىولطاو ةمعطالا هتلاب زيزعلا مهياا لجو ءالعلا سلاح ىفو
 عماحي تنس نملر مثالا هن الثلا هذه ىف ماقي ىذإ ١ ىولولاو زمانا نم ىراسؤا مسسرلا عطق ةئامعبرأو نيتنثا ةنس

 "هلي ةرهاشقلا عماج ىلا قرافلا دمع_سنب كلام ةاضقلا ىذاةرضحو فاصنالاو عملا ىلامل ىف ةرهاسقلا'
 < رهكافلا ىور» حازملاو بعللاةرثكن م مهموسر هب ترام ىلع ةفارقلابسانلا عمجاو بحر نمفصنلا

 مرا لالهليل او دقوأ ةكم لها اب لوةيو دكم لها ىف عصي ناكمنع هللا ىضر باطخلا نب رع نأ كم باَكَف
 هذه ىف ةكمب كا ذ ىلء مال ناكو اومن ىتح مّرحلا لاله تلا مدوسرحاو هللا تعب جامل مكحاخل اودضوأف

 راعاوسركف بجر لاله لل اودقوين أس انا | سهأف دكم ىلعدوادني ده نب هللا اع ةبالو تناك لالا

 دئامعترأو ةرمدع سه ةذس بحر نه فدنلا هلل ىو « دعب هوكح رمت هتيالو ىف كل ذاولعفف نعلا له ١

 ةصاشلا مدخو تادبسلا هعمو هللارهأب ماملا نب <ىلع مشادوبا هللا نيد زازعال رهاظلا ةفلل ارضع
 مانآنم هلثم دهب ل عاتج ااضبأ نامعش هلل ىفناكو ةرظذملا ىف ةفممل اا سلف اءاءزلاو ةّماعلاراسو م_هربغو
 ناكمتا ىعأب ك[1!ّنال هلثع سانلا دهعدعبامهظعا دوشم ناكو دقو نس! واكد جاسلاتدقوأو هللا يزعلا

 ةلاهسجتو ةرمشع تس ةنس نم ىنعي بجر لهتسسم هلت :اك انو نومأملا نيا اكو « مضلل ةاونمأ
 نمو ريزولا نومألملا <لحالاو اهياع هللا ماكحأب ا . الا ةقلللا سلو ةداعلااهب ىراسملا ةطمءالا ت

 لاهو هئارطاو هرزو ركشف غاابو هن داع هيرجت ل أمحارم كالاو ةّرساا نم ةفمل 1: ارهظأ او هيدي نيد 0

 ىلاءالا تمقبو كل 3 نم اميصن مانالا تنخ دقو نكي لام ن نساحلا نداريف تددسو امتع ىاودا تدعأدق

 ىهنش اف نتقو نآدقو عيرالا دوقولا ىلايل ىهو تاقفنو رو ةعسول هيف ناكوأ عمك -لاز دق تاع طا

 بوكا دمعي نأو عملا نُمىفاهذ رع اراد نوس# ىذانلا ىلا لمس نأب م.قتو رعألا لئتماف نهر

 عشب ىلا مدقت ن أو هفدت هلملو نامه لبهت_بم اهللو هفصت هلملو بحر لمكسسم "هذ ىضورىلادللا جمالا

 تدب ىلو:م ىلا مدعو دوقولا مس ربت زلا ةعسو دحاسملاو عماوعلل قاطبنأو هتبعصاو كرينأبدوهشلا
 هنسى لاهو « ةصاخ ةراز را ودقلا مسرب يدع امم تا واللا فانصأ ن «ىلاءللا هذه مدرب ”موينأب لاملا
 بوبا نب فسون باجل اونا ىضانقلا رض بدر لهتسسم متعدد ىتلا ةلللا فو ةنامسو ةريشع عمم
 مسرب عمشلا عاب دال لاما تدب نم ماراميدنو_- ودو ىفذاملا ماعلا ىف هقالطأ دهسا ا.عهل عقوو ”ىب رغملا

 مايصلا مك ةنوماملارادلل ىرخالاو ةرودّتملل امها دحا نيتدبعتلا مءرب وهام ىدتساو بجر نماهل لوا
 كك راطف موب لكف دو دل سو ريفد خغاكشخ ةرطفلارادفف و تي لبتسم نم

 رذالاو ردزالا ةحسلا عم اولا مسرب دوقولا ىلايل عبرا ىف قلطي ناكو ةهنوم نارام دو اكسم نالاقثهو

 ضعنو ةةيرشلا :اهل كبهت جلا تمااعمل و ةفارقلا عماجو رمد قيمعلاو ”فولوطلاو ةرهاةااءروبالاو
 رهعدْلْغلا لد اس 0 دار ماين فتطؤاسالا تلال ةريبك | ةهاجو اهماررال ىتلادج املا

 ىباام دلال نمتادومدا انامعأن موشو ةردمح نب نيكما ىذاقلا نك دح دفا و لاق ريسي سقما عم احلاو

 ةناُماوامكينأىلا دم دوقولا -لل لنوع اوناكمهءجأب ةموقلا نأو ني هاتر ادد كا
 بءط ترز راطاق فصنو ارا ات اندرو مسرب هلل لكىف ةصاخ همر قلطملات و "لل تف فلآ ريشع

 نا ةعملا مول نومأملاريزولا هجوبو لاق ةذانلا زا لغةرؤكلذملا لدلا قدوبشلاو ىذانقلا بوكر ركذو

 قينعلا عماجلا يلا هدعنو ةفارقلا عماجىلا مث دهاشملا نم هدعنامو ةسيقن ةدمسلا دهشمىلا هئكوع هلا
 ةنارضأ ةالملا ٠ اضقنادنعو ةعملا ىلصو ذهاتملاودحانملا سوو ءافعضلا عمج هفورعم 0010

 رامي د فلا قالطاب عوف هنعهللا ىذر بااط ىلأ نب "ىلع نينمؤماريمأ طخ ىذلا ىفدحملا طفلا فيرشا.
 زوكذملازجتلاَو م رمدع سمانا قو هما هلع باكو بهذ ةءا> ةضفلا ةبلح قوف هيلع غاصي نأو هلام نم

 عماخلا ىلا لصرااو رهشلا لرتا ىف مدة :ىذلا بنرتلا ىلءهدورشو ىضاسقاا ب وكر ىف ل ا1-1ىرح دوقولا هلل
 .دوهشب هءلع سلف ىولحو غانكح ء+خ و كوكطاع- هنم جراما نمي نعىذلا قاورلا ىف ىبع دة هدجو
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 كلذ نءرثكاو تالغلا نم بدرا فلأ ةناعلن ىلع ىودحت تاكو تاخانمو تالبطصا موملا ىهةرهاقلاب نك امأ

 نءنيفراشملاو ءارمالا نمةاملاااهاو ةفارقلا رخآو لوفلارخآو ىادغب اهدح أ ىمس ن زانت اهيفناكو
 اهملا كلذ نولمحي نولامملاو سة لحاسو رص م لحاسىلا تالغلا فانصًابابملا ةلصاو بكارملاو لودعلا
 قالطا اهتمو ”ىللا هجولا نم كلذ رثكاو ةءاطاس ةمحان لكن ماه انءأو بكارملا ءاسؤردب ىلع لئاسرلاب
 نادولا دسعلا تاءارحو دحاسملاو عماو1ا باررأو تاكدصلا بابرأو مدلنلاو بتراب ابرال تاوقالا

 يولع اهتمحاوطو لقفس :اهرادم نيحاوط ىهو ةقلخلا صاع معرب ني>اوطلا ىف قمار امو تاشضيرعم

 جرخت ءارهالا نمو ةساح نة نم طنارخ ىف تاهللاب صّتخعامو صاخللا هدد لو باودلا ليز براقتال
 نيروك ذملات ابار « ديدحلا,تانا را ضءبىف طاخعو ىساملاب عطقي مدةوهام اهيو لوطسال الاجر تاارج

 كعكلا مسرب ملا نم لاعبا مو مهعب نمو لس -لازابخال ةفامضلار ادب ى د: باماهنمو نادوسلا تادارحو

 مهباو دا ريغشو مهتاوقأ مسرب تاءارحو زف ةكماج مهاو رخو لش دنماهوم دخت مرتب الف لوطسالا دازل

 ا ةبسنااءزحتلا بلطو ىر”ذالاو مهعم ةموتخما نو.علا لئامعامالا لالغاء نياصاولا نم ض.ةبامو

 هس رغلاو نانربزملا اوةريصلاو ةيرصلا لامعالاامأو ءا رخال ىلا لمد تاك مؤقتا هسولا تالغن أ نوُنأْلإ

 رغم ازعل بتل سو طامدو ةير دنكسالا ىلا اههقان لمحيو رعسدلا امنم لهحهف ةقريثلا لاسعالاو روفكلاو
 رودعاو اهل نو. نالةعلا وم بدر فلأن ورش ونام ةنسلكف امل اريسي ناكه ناو روصرغثو نالةسع

 فا فلأ ةنس لكى ناوبدلا لص<تم ناكو لاك اهنع ىغلا دنع اهم معاسو ةريخ ذلانهريدبف افلأ نوعبسس

 لاق ةكروزابلا دمار يزولا نأو لفلان نم ناوي دلل هب ماقب ناكرمتملا نأ ةيروزابلا ةريسلا عماجركذو « بدرا

 ةنامهترأو نيعبرأو عرأ ةئسفف لينلا ريسقدقو ةاضقلا ىذاه ةةطودلقتي ذئمو وهورمصنتلا ةفيلغلل
 ةّرضمىف وا هض'لغلاب ماقي ىذلا رجلان ا نينمْؤملارعمأب ةيغسلا ندم ثافلالغةناطلسلا نزاخناب ن نيرو

 ىلع هض ةفلكال ارم ماي هناو فلو نزاخل ا قريغتساهعس نكمالو اهارتْشم نمر هلا طق. ً مرو نيلسملا ىلع

 بانت او نونا صل اوهو رعس طاططغ !الو نزاخملا فرم غن نء هملع ىشذم الو :هلغلاةدئاق فاعضأ دمفنو سانلا

 سانلا ىلع ءاحرا مادو كلذ َرمساو هارامةغيلللا ىذمأف كاذ هبشآامو ل دعلاو سافل ديدلاو

 اوعسوبو

 ه ةليمج رومأ نم ايف مه ناك امو مههزن عضاومو نييمطافلا ءافلخلل تناك ىتلا رظانملا ركذ ه

 تناكود رهاقلارهاوظو شما: هكربو ةفارقلاو ةضورلاو رصمو ةرهاشاانةريثكر طانم ني.مطافلا ءافلغلل ناكو

 ةرظنمو جلخ ىلع ةَولْوْنلاةرظ:ءورهزالا عمها ةرظنم ةرهاقلاب ىتلام_هرظانم نءاضبأ تاهزتنم ة.ةعمجل
 0 هوجوسهلاو حادلا ةرظذمو لعبلا ةرظن»و حوتفلا با ةرظنمو سمملا ةرظنمو تدكدلا
 ارشلاب سل دنالاو ششدحلا كرب لطَمو ةضورلا:حيدوهلاو زعلالزانمو كلملارادو رصمب ةعاتنصلا

 ”دكربو روب يلتزم اولا رضو ايا ملح مهتاهزتنم نم ناكو ةركحللا ةرظنمو ءاوهلاةبقو
 نملآ

 رهزالا عماملا ىلع فرشت ةرظنم هلبقنمرهزالا عماد اراوح ناكسصو « ( رهزالا عما1-| ةرظنم ) *

 دودولا ىلال ةدهاشملا يو ةميلخل |سلحب

 هيلا سانلا جرخ هيضوةئائلثو نام ةنس نم بجررهشثداوحف -ىيسملا لاه * (دوقولا لاير كذ) »

 د.ةولاىف هدف ديزو ةفارقلا ن نعاضوءرعزالا عمادا ىتعي ةرهاقلا عماج ىلا فصنل | "هل لو عجبا ىلامل ىف مهعمر ىلع

 روذتلاوىولا او ةمعطالاو ةنسس لك مسا ىلع عمتلاو لي دانقلاو رب رهن انتل هنحص لوو عماسملا تافاح ىلع
 هدوم هعمو رو هةلامف مالا هلل ىف نامعتلا نب د# ىضاقلارضحرامب فرطو ةضفلاو .بهذلا رماح ىف
 0000 0 ءاّرَقلا هب دي نيب ساجو ماعطلاو ىولحلا لالسهللاتمّدنو دلبلاهو- وو

 هرو د ا نم هم ءطاهعم نم ىلا مّدقنأ دعب هرادىلا فرضناو للا فصن ىلا

 تابعش نم تطتلا هن ديزأو بجر ف هللءاوناك ام لدم ىلع مغ هنلا "هل لو ةعجب هلل لك سانا 0
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 نو الطر نوءبرأ ولد لك اول دنورشعو ةعبر او هو راع مهاو ةيسكالاب اءاورلا ةمطفدل نيئامسلا نو هادو
 ناسصلا اورضبال نأب بناكملا ىلعم نورذنو فرز ىهو مءاروءا ةطباضاا ةريصقلا تاليوارمملا اوسلب

 ٠ سن وكي نم ىلع د ا بدا هبي يذم وعل اولعم كا ذكو لدم ىفالو اح َنيمانرمض
 ًالرقيو هيلع عاذعو رابعلارادفرظنلا بستسعلاو نيزاوملاو لساكملا نورطتيو بدالاو عدرلاب هنوهنف هل ءاعملا
 كلذىلا حاتحا اذا هعمةك ةالولاو اهار اذا ةلصم نيبو هيب لاح الو ريثملا ىلع ةر هاقلاو رصعع لح

 علسجو اهرسأ,نيزاوملاهنف ريعترابعلا رادب فرعي ناك رابعلل ناكر ٠ ىهتاربش لك اراد نوالث ابد

 ديدهلاو نامل فافعل نم هلا حاتمعامت -ىاطلسلا ناوي دلا نمرادلا ذه ىلع قل ناكو من

 هس'انوا 0 تال'الا َنَك كلذ ريغو هك

 رادلا هذهب ناكو و حدب هب ىبح ل عةداعاب ىهاالاو هاضمأ كلذ مص نا ءروضحب اهيف لو هعمل اريعبل رادلا كلما

 هذهىلا ةعابلا عجاج هد الا لايكحالاو نيزاوماو مصل عابم الف رامعلا اهب ا

 صقانلا اعفدحو ناف لسلق لكى ريعتف مهلاسإ اكمو مهكصو مهن زاوم مهعمو مها بستخ ا ءاه دةسايرادلا

 سانلا عوس مهم ماسقلاو رادلا ذب رو كوهام هريظن ءارش مزلًا ور ادلا هذهل همحاصن هذخأو كاهّتسا

 راذلاءانه تلارامؤ اقف هنرجا مايقلاو طقفد اسف نمايفامحالصاب لاخ هصوأ هنازيءفرهظي نم مزلب راصو
 روس ىلءافدو اهلعورادلا هذهدذأ ةنطلسلا ىلع نيدلا حالص ىلودسا الف ةيمطافلا ةلودلا كا

 رادلا هذهتاازاموراوسال !ناوبدىف هيرالا جاوذلاو عابرلان ءروسلا فاه أ ى ابراج ناكأم عمةرهاسلا

 ةنقأب

 وهىذلا طاناس ١/ بأي بناج نم ةزي1 | لماطصا هلا ةنم "ىبرغلارصقتلا راو ناكو « (ةزيمجا ليطصا) «

 تاكو ةريبك يجب ةرحش هطسو ىف ناك هنا لأ نم ةزيجا ل طصا هل لقو ”ىرودنملا ناتسر ام اًرسبا نأ الا

 ناتسراملاّرس باب هانت ن الا ىه ىتلا ةردملا نم لزننف طاباسلا بان نم حجبرخت نم هاجت ليطصالا اذه عضوم
 ىلا م ا ا ا ”هليوز ةراحىلا اهتم لصوتملا

 فرعت هرب تناكو نياك دابلابموملا فورعملا عضوم ا ىلا اهيذاحيو اهءاروامو نامسر اا فافواىفنآالا ّىش

 هاحت سنو هيراسدقي فرعت ةيراسفمونلا ركملا اب عضومو لولا تريشا هاما لقلت ةيقاسا ع لعو "هليوز رس

 اركب تن ؛ أرق اهراععيرلاو ةيراسيةلاهذهرا داودلا سن :ودريمالا ًاشثنأامل رثيلا هذه تدهاشدقو يضالا برد

 ق-سانلان الاامموئثاهنم لرتو ةيراقا ند هترةسكو دقع اهتهوذ ىلع دقعدةو اًدج ةريبكح

 يسوع نك هارد > الا هناكم بور كذب ةسط افلا ةلودلا تضم ة:انأ ىلا ايقان لبطصالا اذه لازامو ءالدلا
 رظناف ةمراطاا ل.طمءاركذ دنع لبطصالا اذهركذ مّدقتدقو "ىزالا حال هلا فافوأىف راس هركحو نأ الإ

 لانه هموسر

 ميرو ةيعح اصلا ة در كدب ىفو جاي دلاراد ه-رغ نم ةمراطلا ل. طصاراو# ناكو « (حجا_دلار اد)»

 يزولا اهأثنأ نم لواو ةعدقلاةرازولاراد ىب م تناكو ةيريزولا ىلا اهةلُح امو اهنا ع نءاهرواحامو ب>اصلا

 دج الع ةاعدلا ىادو ةاضقلا شاف نيدلل رصانلا ريزولا .اهنكس م هتلانزيزعلارزو ساكس سنول نب بوةهد

 "”ىلاهباردب شو..طاريما مدق نأ ىلا ءارزولا نكستلازامو ”ىروزابلا نوسرلا دمع نب "ىلع سن نسحلا دونا

 لضتإلا قا دعي نم بلر كسو تاجر ةرا دوو [تنافا عض ردو داش وهاك لامر زرازاوما دش

 ليهو ابغا راب هرعت راسل نوعي تالاصر ىربكلا ةرازولارادب تنرع ءىّيلا باس ةلارادب شومماريمأن با

 هت حالا نئارخىلوّمبببطلا ةقرقنب دمع سون! اهياو نمخ نامءالاو لئامالا اهالوّيو جابي دلاريرحلا اهيف

 اهع ءاروامو ةمفملا ةسردملا جابي دإار ادن اكم ىف سانلا ىئب ةمطافلا ةلو دلا تطر اال تاعاندلاو حورسلا

 اهراو امو ةمحاصلا ةسردملا ىلا بردلا اذهرواجامو ”ىربر+لا.بردي مو.لاامتكاما فرعتىتلا عضاوملا نم

 بحاصلا ةَيوس طي : اننمز ىفحجاسدلار اد ط2 فرعيراسصئ اهرهظ قوهامو

 ايو ينلا عضاوملا ثني هطافلا ءافاخلاةلودىف ةئاطللا لالغلا ءارها تناكو « (ةيئاطلسلا ءا ردالا) «

 ةّدعىف تناكاباف ءارهالا امأو ريوطلا نبا لاه« ةيريزولا ةراكلا برك ىلا لو امه ةنازخ نآالا
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 علت لو هقملاهف سامع ىذلا سا ةاودو رصتلا ند ةدعالا ساعت :دعفلا ىد ل مسمىف مآ الا هيلع ماخن

 رومالاذ. فن 2 "تما هناوخا ىلع علو هنةلهام لحود داو ىلع عاشو هاطسو ند ةةطنملا لو هم دحأ لعل

 بسنقرلل نغفل سلجم م :جرفاف صال سال ا نم هيلع عاش هينابثةعجلا مون ١ ىف ةطاوذ لتس | نأ ىلادنلا

 جورخلاب نيكتحم انيذا :سالا ةفاكو ءاهالل مالا مّدقتو ةغيلللا ىلع سو نا تحصن بهذ فدو عض يه

 حررخو مب قلن طةراع لع داودلا هاكر ىف ىذدو هنم بكر ربل ذفالا ناك ىذلاناكملا. نم بكرنأو هب لد ندبإ

 مون ناكالف تامهلا ّواطأ و موسرلا فءاسذف هرادىلا لصوواكا ارذع ىلا بان ند همه لدو ةرازولا فا رمد

 هلم نم هل ةفلحلا هإسف خه ذم صاخ ةفافل ىف لودأا رخو ةفلطا دب *ارماا عسا ساخنا

 ليكن ًاودو ساما بان ىلع لوهسلا ْىرثو هن نع هينا ىلا سوالب ةقلذلا يأن رمهدلا مامزإ هإسوأ هلق

 تسدلا بتاك ةماسا ىبأ نين كا ىبأ خيشلل سسروناوبالاب أر تن كلذ لق ءارزولا تالصن تناكو كانه ئرف

 ىلا بست , دحأ نكي لو عت أ سانلا 1ك قومأملا ىلا ىرعالا ن م نيكنهلاو ءاسهالا ةمسسن لفت نأ

 ةفالخلا حان نومأملا ل - الاداب تعثو ةقيلخلا ساحم ىف ملعف ةاودلا 4 تمدقو شو كارما الو لضذالا

 مالسالا ف مس شو.خاريمأ نيالا م اظنمانالار ذن مالسالاز « نينمؤملاريمأ رخذ عئان- هاا ارذل كالا ا همحوو

 ءاهيرالاو د>الا ىيوبيف هرادب سلب ناكصو نيش ءؤملا ةاعد ىداهو نيا ةاضف لفاكم اال

 د مم رو وجل نو جب دهلاىف ةّمفنلاو ةحارلل
 مسصوه نم لكلو رينان د سه هتريض# نير ةملل ىاطد ةعبلا موف وراهلارخ ١ ىلا ل>ارلا ىف قفذف هن دب نيد

 قابل نكاد ءافعضاا ةمقبلو مهردةئاعستت مهشاه»أب ترا دام ع ارحالاو ءافعضلا ن ن هنأب قعتمارشا

 عنارلا تسلا هليل ىلا لزب لو هبانرال اًرَتَمسمروك ذملا غلب لا نوكب ةفار ةلاىلا ةعيلبا موب هون اذا ىرخا مهرذ

 نء الجر نيثالث عم ةسجللاهنوخا ىلءو هملءروكذملا سعآ الا ضقف هناهجو ةريشع ةليويعم نم

 7 ٠ الا غلب ام هلع ضمةلا بس نا لبق « نيرمشعو نيننثا ةنسس ىف هنوخا عم هسباص مهلقةعاو هلهأو هصاوخ

 كلذ الا غلب ىذلا ناكو ةنالخللاقف هناكم هعقمل همخأ لعب هي رغب ىلهتسملا نب رفعجر يمال ىلا ث هب هنأ هلع

 مامالااهيلع كمن رضييل نول ىلا نسحلا ,أةلودلا بست رمس هلأ هن :ءاضدا هغلب ؛و ةماسا بأن ب نسل انآ نيسشلا

 نومأملاداومناكو ذاقدقلا للا اعنف دادقل دعفدوأش ”مس هنا هنع كح ذورازن ني دمر املا

 اكافسر دسصلا عساو اعركلودلاريب دس ةَمانلا فر هملاؤ ءارآ 00000 و هنامعيراو نيعمسو نامث سى

 همايافةاثولاراكم دنحلاو ةماعلا نءسانلا لاوأ ةفرعمىلا علطتلا وزّردل ارث كح ءامدلا
 نبالاك ربنعلا ةيراس ست مولا ههضومو هنوعملا س- ةلوءاللارادلا راو ناكو ا اا

 نيئاقسلا ءافرعراضحاب رهانشلاو ريص؟نينلاولا ىلا نوءأملا هأ مدة نةيئاهسمتو ةريشع عيس نسف نومأللا

 دقعب كلذكو ارابنو المل مهملا ةجاحلا تعد ىته مهروذع ةرهاقلاب مسمن نيشيعتملا ىلع ب جلا رم

 ءاشعلا ملا موقي نأو ىحاسملاو ىراوطلاب”لءشلا نم ةرمع موعمو هن وعم لكب ان ىلع | 110
 فورملا نححدلا مويلاوهاك ئارخلا بابرأ هذن مدازه ةنوعملا سح ناكو ىهتا مهرقف مكي ا.هلاوم أن م

 ةاودلا :دءانصم عضوملا اذهلزيلو مدمن دونملا هنا م نواعست ناعالاو ءاممالا امو ل" امم هناز 2

 نينامث ةنسى نين اربنعلا هيف نكسأ هيرا دق نوالق روصنملا كلا اهرع نأ ىلا بوبا الو دةّدمو نانا

 ةيامسو

 * رايعلا رادو ةبسحلا ركذ +

 قوسراو 2 بطالا ريسكمو ةرزانالاب فرعد 0 لا امناكمو ةمسلا هكدةن وعملا سد.-راو < ناكححو

 نيلملاءوجو نمالا نوكيا ل نه ّناف ةب_سطاامأوريوطاانبا لاك« نيماعفلاو نيراصقاا
 باونك ةلودلا لامأ عبجبو رصمو ةرهاستلاب 4 باول ا ما دنس هلو هما .دةمدخ اهنالزما دعملا نامعأو

 صأنو شاعملاو فرحلا بايرأ ىلء هاو فوطبو مول د_هنامول رمد موةر هاثلا سهام سوم ااهلو مكحملا

 نو>امطااكل ذكو هرازح نم ةقرعمو مه4 راقنو نيساّرهلا رو دق ىلع ماء هباون
 نوعنعو تاقر طلا نوهدو

 معاها ىلءنيلاهلا عمكلذكو ةماللا سو نم رثكا اوامحتال نأ بكارملا ٠ ءاسؤر نومزليو ايف ةقيا اا نم



 كذآ

 * رصقلا خبطم ركذ 3

 هانت ةغاضلان الا هع_ظومو رصقلا: حطم ريبكلا رصقلا نم ةهوهزلا بانآلابق "ىنرغلا رمل راو ناكو

 حبرذع ناكمهنأ رهاظلا دم دهن ]كانو عفاف بان مهملا جرت ناكانططم تناك املو 0
 بابرأ ىلءمون لكق ّرفت ماعطل !ناولأ عب فيلا مرق ات" اني ةفتااشار رغد ور كك يول | نم

 ءافعضلاو موسرا

 لكف رصقلا بانجيراخ تدسبو ربوطلا نب لاق "لالا بردرصقلا عطمراو# ناكو « (ل كلا برد)»

 نداسالا نما يف نيمقملاب اهب تنتارا مامالا ىل دو ةعاقلا ل خادةرخ الا ء ءاشعلا.نذأ اذاهاسراف نوسج هلل

 نريضن ص ةالصلا غار هيلع اذاف كلا ةلودلا نانسهل لاسةيرعم أر صقلا باد ىلعتو مهريغو
 كل ذدعتحرذع مث ةامز ةعاسو كم همم سم ى ل طد ةرفاو د81 نراك ور كاوكاو نففاا نمتارونلا

 بابلا ىلءةيرح سرغبو عمد ف مالسلا ةلودلا نانسس ىلءّدرب نينمْوملا ريمأ لوقسف ةمد1ئ هده مسرب داك

 بابلا ىلع ءج كلذ هنا اذاف تارود عمس رمهةا| ىلاو> راسو بالا َقلغ اهءفراذ اق هدس . اهعفري مث

 نيب رخآى تضم دذع هللا ىبرتو كانه مه "رن ىلا نونْدْوملا فرصناو مهركذ مثلا نشاّرفلاو نيئاسلا

 فرصنتف رعفلا برةارصم ةنوذلا برضت نأ ىلا ناكملا كل :نمراملا عطقنسذ نييفوسسلا بناج نم نيرمصقلا
 نييفو سلا بناجىلا ن الاود ىذلا ل1 لا بردرهاظاا دمع نب! لاقو هب للا عافت راب لانه نم سانلا

 فرعن برذلا اذهو رمدقلا تحت بكار ريعبال د رهظلا نم مول لك قلعت هتلاب ة ىلا ا ا

 نمال فرظتسم اهم ةْزيفَهَتلام لهو :ْرمهَمَداان ص: اوه سردلا اذدو ”ىدنكركحالا نب ةلودلا نانس
 تاشمر روع ةرغو ةئادلا: 2و نيذالعلا لان اعو تاهو هان اهلو لؤقفلا نمءتضتلا لرقم لب نسا لدغ
 نممالسلاهملاجرذهف ةسسطقلا رادلا هل ابق بهذلا بابل ىتلا ةةالزلا طسو ىفاكار فق هنأوهو جيلخلا متف موو
 مدت ةمعغرلاو ةرمسو ةنءتلظألا باودهمادقو ةمو هزل بان ةردنك ىلع دعصب متةعهلا مدخع مث ةفيلملا

 بكرو مواكب شا تعق>اوهملا اوإاصو فرطلان اكاذاف لالا ىلع قرطلاوم دختسمو ءوذلا بابراو

 كئاوأواروُتم ربعيو هلو ة هرلا تعج اواتر هدب ذخأو هناا نع ء ننكحو ةم_> باث هيلعو اسرف 0

 لب لكدنء فقتيذرصقلا باوأ ىلا ”هلانملا لخو عدلا كاريس ممامالاراعش :حايصلاو خا ارصلاب هفلش

 ىدنكركلانباةيالولا كلذكأولاي لذ ءانهلل ةرازولارا دىلا ْمَبهدلا بايىلا اودوع؛نألا ةمعشرلا مدخت

 برغملادالب نم هللا نيدازعملا ةمدك هؤانآا لصو نع ةزيفقملا بءاصو هد سه ٠ الا ماالا ىف ةئسلا هذه تلطبف

 منسهذهتناكف

 0 ةينومألملا رادلا ركذ' م

 نومأملا نكي رادإاهذه تاكو ةبفومسلا ةسردملا ىف مو هنو مًأملارادلا ل للا بردراو< ناكو

 كتاف ندع نومأملااهددج م بوبح ةلودلا ماوقب ادق تفرعو ىجئاطبلا نبا

 ىلأ ةلودلا دمتم ريمالا نب كتاف عاصى فا ةلودلارون ريءالا ني ادتهللا دبعوبا ود < ( ىح اطبلانومأملا)«

 دنع هناو-هحو قدا حس لوى وتو اوما لضحإلا هم دز لدتا ىرصنتسا ا رانك نسحلا

 نمهدسب ناك أم لسو هناوسكو هلاوما نئازخ هبلا لسو هرمأ مذنو هعنطصا ناك ىذلا راتخم ىلاعملا انت ىلءريغن ام

 ةئامودو عاطقالا نود ةصاخنيعلا ن مرات مسءاب ناكام ل ضفالا هلدزقو يف فّرصتخ كن ف نب دج ةم دلتا
 ةهاسمو ةرهاشمو ةمواس ةئارلا فانصالا ىلا افاضم نئاز1نا ىراجن ء ارا. دنوثالثورهش لكفراند
 لغشلا هيلع رثك الف هلاوشا لكن كفو هروما عيب هللسو هياعدقعأف ناو وم لذفالا د: :ءنشفل

 ةرهاشملاو ةمواملان ماههيلع هب عسوامامهل لذفالا ق َداطَأَف رفعج لضفلا أو ةردمح بارتىبأ هيوخأب ناعتسا
 ةهدلمل لذخالا لق اافر ا داّسالا هلت هدنعراصو هب ب:اكيو دئاتا اب بطاذعي راصفدئاةلاب [ذفالا هّتعنو ةهئاسملاو

 هللا ماكحأب سماالا ةقلللا ةمدخل كتاف نيهتلا د.ءوبادئاقلا ماق تاو هزم بش تالا رطل قع

 ةقيلقلا : راشان لضفالا لةقفربد ىذلاوه هنأ ,#مادقا ىت ّج> هت انمىف غلابو لضفالا لاومأ ىلع هعلطأو
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 0 معطتشتملا ل هك نم ,دملاو كك نيب لعجو هرمغو ىل- هلاو نهدلاو ق.قدلا اهنفدعأو ةرمشع 2

 ديحل نيديعاملاو ىلا هلا“ اًبال ةفامضلا ماك أ هنع هللا ىذر نافع نبن امعىتلض الة دلبلا لامها ع

 نر مهم < عددهم نمدحأ ىهمدلا ضاعلا ىبأنب , نسق نب نامع سا ئالرمهب ةفاس ذل اراد ب نملوأو

 رادإ !ءذه تناك كو ناريجرب ةرا ةفا.ذلا رادفُكرانان الاوده ىذلا -ىبرغلارصقلا نا دممناكو ةباعضلا

 ريمأ م دق مث ناوحربةرا فو رمملا عضوملا ثمح نكس: ناك ايفو ناود>رب داةسالارادب فرءتالوا

 اهنكسو ةوظع اراد لان هأ ثنا ةلودلا سم أبدت ساواكع نمرصاتسملا ةفءاحلا ماداىف ”ىلاججلا ردي شومملا

 11 لرهشاورد شو.+اريمأ تامالف ةعدقلاةرازولاراد تناكى ١١ جاسدلاراد كح لو

 اييرق ىربكلا هد ازولارادب تف نع ىلا تالا راد أشناو شو.كاريمأ نب هاش :داش ل ضفالا هئارموم

 ةراحا وع نال .كاريمأرادب شو. حلاربمأنبارفظا انتوعنملا ار ةعسد_هعانأ هاخأرقأ دمعلاباب ةبحرنم

 قداصلا ارعد ةماعلا هاهو اه هريق مودل ىلاو اهيريقو تام تح اهيلازامو رفظاارادب,تفرعف ناوجرب

 كااذكح تدّتساو كولملا نم نيدراولا لسرا مسرب ةفاسضرادةروك ذا !هرادتذخع ارفظا ا تاماساو

 كلملا للا ةعلقولا ,بهاقن نأ ىادشاملا دالوا نيدلا حالم ناطاسلا امم لزرأف ةلودلا تضرعن ا نأ ىلا

 دوصنملا كلا أنها مّدق7هئا.ةسو نيعمسو عست ةنسىف ناك الف بويأ نب ركب ىبأ لداعلا نب د لماكلا
 رهامر ىريكلا ةعاسقلا عابضرهظاا راد عسب با ثحلا نب ىسع نيدلا د ىضاسقلا لاملا تم لمكول نوال
 ىذاقراذ ن الا اهعضومو ارود اهناكمىف اودو سانلااهمدهو ىرغصلا رفظا ارادت ءعسو اهتوّددس نم

 راد قوة نم ىهو مولا ىنكساجب ىللارادلا ىلا ادراو< امو ىلا ”ىدابارطلاد_عم نيدلا سم ةاضقلا

 عبس ةنس ىف هرادروكس زم انيدلا سمةاذقلا ىذاع أثنأا مو ةممدشلا اه.ةكىف ام ىلع ىرغسصلا رفظملا
 رفظا اراد ةيشعهنا لبق ميظع رخ ساسال اره د :ءضرالا تع نم رهظ لاعب سو نوت اع ونا هعمل

 نيب طخ ىف ىنلا قوقرب رهاشتلا كللا ةسردم راس ىلو“ي ”ىللللا سكراو ب ريمالا لاذ ذا ناكو ىربكلا
 ناكو ةسردملل ىتا "هلم باب ةيتء لمعقةرامعلا ىلا روع ىعأو هيلا ثعد رخغا اذهريخ هغطالفني رصقلا
 ءاقلل ةبامشااب ةفورعملا ةمدخلا ربوطا! نبا لاق * امةرعممةحاسابتكردأ لامذالا ةحر رادلاهذه ءارو نم

 لسا ءاقل ىف بالا بح اص ن ءبر وهو كلما ىدعب تءسو بئانلا ياو لاقي هلل م دش ىهو نيلسرملا

 ىعوهو ةفاسضلار اد فرماظت هلو هتمدخي موب نمدل مية وهل صار اد ف دح او لكلارئاو ةفاسم ىلءنئدفاولا
 ام بابلا بحاصركذيو مهب عاقجالا 0 نكي الو هبل 'ثوج اةحيام مهل بتريورا دمهم مويلا

 لوسرا ل> ديو مهيلعنذأتبو مج كن .درزولاو ةفلطادنءادبآ مهب ل ا_د:ىذااوهو هيضاولسوام زا ىف

 مهلاصفناو دوو مهل لا امو نولوةءام طقحف ىرمسل هد بئانلاو ىنعلا هدب ىلع ضاق بالا بحاصو

 دو»د ن ىلا !- "ان هنع ماقأ باغاذاو هتناعالة دعمه :ركص ذم دق انساَرفلا نمهيديزمبوهوجولا نسح | ىلع

 افر ُط نولسرملا هلا ىدهي ددو زيخ راطنق فدنموءلا فو ريش لكص ىف ارائيدنو هج ىراحلا نمهلو

 مهدنع اهيليالو رادنههم ةق.ظطولا هذهىلوث ل لاي ةكرتلاةلودلا هذه ىفو « .ىهشن !نذادالا اهاوانتس الف

 اهيلدال ريوطلا نبا ةركس ذامىلءةس.طلافلاةلودلاق تناكوتاواريشعلا :1 الا نمت تت حاصلا
 رادنامهم ةمسرافلاب ةملكلا هذه لصأو كللا ىدعب ادنأ تءنبو ٌعامعلا بابرأو لودعلا نامعاالا
 ١ (فوضلاوةماهانسو)

 م ةيرجحلا لبطصا ركذ

 ناي فرعب موءلال .طدالا اذهعضومو مهركذمد211هب رحخاناددصلا لبطصا ةفاسسخلارادراو< ناك
 هاد ميدقلا حوتفلا باب نم حيورخلا داران ه ةرم ىلع نيل> را قوس ميدقأا حوتفاا باب لخاد ةقارولا

 يال وكب ةفورنللا ةيب[ قارا الاهبفىذلا عضوملا اذا لءطدالااذ1-هقوتح نمو ”ىب اذا عما | ةدايز

 هيرخخا ناسصلا لوب لبطصالا اذهب تناكو ريغصا!نولهاو ةيمريصلا ةسردملا اجت مو.لا؛ىه ىتلا تسلا
 نيممطافلا ءافلخلا نمز فرك اعلا فئاوط ىدحا
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 ”ىدهملا هنا ىذا م ”ىدهملا ةمعاد هنأ ذب ناك هرم لوا ىف حالحلاَن اف هنريدد تلقو هلع فعض نم ىوبتساف
 روماه4ترجو نيدلا"ى.ثراصفلا اذ_هناكو روطلا نم ةدعىحأ هناو همد ذت نا نأو ةءهاالا امن
 نم بدععتساو لبا عولط لص اويراصورضح مم كإذدعب ب ره م ىرخ | لةدعاو ةعف د و ةلغفالا مايالا ف

 نود ثان الو ىطف انبات | هاك أَ أيث بلطن نيتمكر لصين أدعب مهضعبل لاق دعبأ اذاف هياصعا نم ه اويكيلا

 مه | ىت هنومظعيو نونا اوناكف هنطاب ىلءنو لطب يذلا هتصاخ ضعب عم هدعاناكخام هدْمو دوعننأ

 ةسوبرلا كلذ عم ىدار ةقلخلا يمد اريسق ناكو هب دي نب ننقرطم نو كس ةنء الف هترود لأن ىف متالانوذاخع

 برهف هبات | عج ىلءو روك ذملا ىلع ضيقلاب نومأا مسرق ىدخو طاسخ لجر دمي ص خا ن؟ ناكو
 مف اورّرقو باص أو راسعقلا لة: يحس لام هيرض#<# ن 1لذبو هلع ىدوتو دجول لذ باطو طاسلا

 ديعأت ”ىح هنآرهظ نفدبل لوا نقدي معأ هبلء سسوس اال سلا فتوامت مايأ دسعبو هلاح ن وشارع

 هلا سيال لّقلا نأ ركحو هنمأ رش هناذ ”ىهللا الخ امال هم هنم ربت إ نم لكقبو لاسقتعالاىلا

 هباحصأ نم هنمأ بَ نمد "ىمللاوراصقلاح رخأن هة:ىفام لعّرصموهو همادقىرو هناسل عطب سهأف

 دع هباعك أبل هفام هب لغفو ريض افاشانأ طابخا ىلءىدوت مثمهتقولاوناخ باشنلاباوبرضو بشهللا ىلءاوملسف

 ناكهنأ فرعي ) نمراصفلا اذ هباعصا ضعن نأ كذو هساج ىلا بلصو هنم يَ ريل هرظنت تا أ اه هل لق نأ

 قب رطلا كلت ٌكِإسنم هتحنار لبن بفاهلع بول هموه ىلا هتيسشخ نم بر لا هيمريو روذاكلا ىرتسثي

 مهر طاخت نوب كلان ع ارا ن1 نومأمل اع اةرزح لف راستلا نك نمل رت طبرب نأ كلذب دصقبو

 هذه ءاد .اوهَن 0ع ” عمم :سى مهلثقناكو معرو.ق نمراهةلاربق فرعدال د نقرةمماوذف ديو

 هنأ ءرخأ هنأ لوقلا نوم مهل قي دصن ع ثدحي هللا دع فب رشلا ناكو لاو هبا مسخخو ةريشع ثالث ةنس ةمضقلا
 علطيو هيظعي نمو هب ارتصأ "ل ىفراصو هطلاخ نأ ىلا سد-ف هنحنب نأ دارأ هنمرهظامو رادثلا اذهريخ عاشامل

 امم بن اهعب هثدف هعدرو كك ذ ىلء همال هناو عالسالا نع دج رخأو هدهدعمربغو هلع دسفااف لملاا ىلإ هعم

 ناحمالا ليدس ىلع ديرب ام هبع دو هلأ :والا دح أل بحلا ىلا هعم نودلطي نيذلا ةعاجبا ن نمام هللاو لاق هنأ
 نيكلا عفدينيرضاحلا نمدحأ هذرقو ارئاط كسمأ اذاومدالا عطتنالانبكسم دس ناو هتقول هملاهريضحذ
 هحرمسلو ةلسأ هكسمو دو. مث هم دىروا مب هحب ذيورداهذخ أهدي ىشمتالف هحي ذادل لوقو هلهعم ىتلا

 لج 'اده قب راك لدبغا ذل خ دقوا تس هدم كفا لولا عسوبو ه.ذ لمال ديد انالوةبو ريطمف

 قدصتف ك فاو روزو رع« هبن ناكح ام نأ ل ءهتو» .ققحتو هدهاشو هملا جرشو لتنال هداقتعا ىلعاّرصم

 شوبلاريمأ نب لضفالا ناك]ءلاراد رهاظاا دمع نبا لامو هدقتعم عدو هبه ذم ىلا داعو هلام نم "لمح

 نب هللا ةم١ يذلا فديو! ىادلا نوذدم اهيفو ريغدلا رصقتلاب "رم ىقو نينابتتا بان ر او ضو اهاطأ دق

 ىلع عامتجالا نم فول او بهاذملا ف ضودلناو سانلا عانتج ااهبسروم ااها اطبال ناكو ”ىعتالا ىموم
 نوءأملاريزولا عم كلذ ف ثدحت ىت- هللا مانحاب سما الا ةفملللا لا نولصو ماذخلا لزر مو "ىرازتلا بهذملا

 ناناال وكيلاذه ثول لال تناكتلا رادلا,نوكت ماد1ن|ضءلاقف لادلاء دلع ناوكتنعا لاغف

 سل راك نلف قاعة حا وجار عاتك الا تسالو حئاوم لا مسرو رمدقلا باوبا "هل نمر اص
 نوكتن أ انعنم دق هتان اكان ن ومأملالاقف مدقلا لاملات قنوكتنأ مهذءعدراشأن ئتنيذاتسالا
 سل عضو«ىراوج ىف ةرودلا مامز ةقثلا لاق ةةصالم هلع ةفيلختا ن كسوهىذلا ريبكلا رصقلل ةجحام

 نوك.نأ ط رمشب لافتو كل ذ ل /نومأملا باجأت لعلارادن وكو رم نأ زو هلاطل اخالو رصقللل اًمصالم
 نسح دمت ونااهيف م دزهتسساف نآرقلا ةءارق مسرب نوردهتمابفماقيو اهيفرظانلا ىادلاوانيدالجراريلوّم

 نرفرشماهيف م داو هرك ذ مدت ام هملع طرشراهالوتف مدآ نبا

 2. ةايضلا راد ركذ نإ

 مشمس يا ا ا رت يا ا ا

 نملوا الدلاةيلع ميهارب ١ ناجح لاق هلا بدسملا نب دمعس نع دمعس نب ىكي نع ءاطوملا فكلام حج ّرخ
 ةنس هنع هللا ىذر باطن نبرعنينمؤملاريهأ مالسالا ف ةناسضرادذخت ان هلواو فضلا فاض



 عه

 نماهل ةمدخلاو اهيف سولملاب هل مسر نا ”ىنسلا قزرلا ءارججا نم اولمج عميل ىتااضي أ ةروثلل نسا ا نم.كالذ
 رض نم م.نموئحسف رماه كج ند مهثمو بتكل | ةءارةأرماه دعي نم مهن مرث اةمط ىلع سال اهرمض حو هريغو همشف

 *ىلقصااراثنك ةفورعملا رادلا ىفو ربا او قرولاو مالقالاو ري_1ا نم هلا سانلا جامع اماريف لءجو لعمال

 ءاهتذاا نم ةعاجو قااملاو باسسملا لدا نه ملعلار اد ن نءةعاج ريذحأ ةنامعبرأو ثالث ةةسفو لاق

 ىلعرضحت ةفئاط لكت ناكر هللا هأب ,تصاملا| ةريض> ىلا« ءاسيطالا نم ةعاسجسو دعس نب فاسو

 ىلءعرص هطاط_ف ىف نك امأ هّنلا هاب ماسلا فدوو مهلنصوو عن .كب | ىلع عل ءاح مث هيدي عب ةر ظانمللا هدارفنا

 دقو هشضلاقو ردزالا عما! اركذ دنعركذ دقو د.«سنب كلام و اياك ارنمذو عضاومة دع

 ةعمسو نا "ام ”ىبرغملا نيعلا نمةنس لكى هنلا جا عاما ةمككارادارمثعلا ن : ةدرشلا وطار ماا يادي

 ىعي بناكل اقروا ل ال ذ نمو ريدان دةريشعرادلا هده ؛اادريعو "ىلا د_.ءاارمدا نم ماكلذ ادا .دنو سو

 نمواراشي درمشعانلا ءامان ءل كل ذ نمواراشإ دنوءبرأو نام اهب نزال كاد ٠ نمو ارا .دنوعسن حسانلا

 نموارام يودخاتلاب اهقفلا نماسميؤرظْ نر ! مالقال ادام ةالؤلل كَ نزف اراد رشع ةبه شا رفا كلذ

 اهقرو نم طقسن نأ هاسعءامو بتكلا نم عطّد نأ ىدعام ةمرا كلذ نمودحاو رامبد ةراتسسلا ةَمرمل كلذ
 ةعيرأ ءاتشا| ىف سفانط نعل كل 3 نمو ريناند ةسخ ءام_ثاا ىف شرغال دول نعل كلذ نمو ارانرد رششعانلا
 ىشورادقلا ةيون ترج ةئاهستو ةرمشع تس نس ةطا ىذر هش ىنعيرمشلا اذه ىفو نومألا نبا لاقو ريثاند

 ”ىهفطالا ”ىكمنب دمجرخ آالاو تاكربام_ه لأ ىمينالجرم_مفناكوةباضالامانالان اول لقا

 لعلارادف نوعمتجي اوناكوةرومشملا 11 !ابعابملاو مالثمإلا خلع هو ةمعيدبلاننوذر ءب ةعاجض عم راصقلا

 لضفالا مابا كل ناكر باودأ !نعمهجرخأو ةعامج لوقع دهان مهتاجب ندتاكرب دقعاف ةرعاسلاب
 روك ذملا تاكرب لعد سغسأ نم هلو نمناكو ب رون روكحذللا ىلع ضرقلاو مل- اراد لش تقول ضأن

 ىنامه دنع هالخ دن أ ىلا 'يلمحلا ناذا» كالا قوورتكسما وروكاذملات اكربباطالف رصقلاّن م نادانسا

 تاكرب ضرخ تافوالا ضءد ىف هلا نولخ دي هله راصو هيلا جاتحيام عسجبو 100 اهابرتسشا ةيراج”ىز

 افّرعو هل .!-االعأت تامو هضرم دشاوهل بيب طراضد | امهباعرذعتو هناوا دمو هم أ ىف اراك نيذاةسالا دنع

 ةيرتىلااهتعيشيو روصتلا ةداع ىلع اهئاسغب امدهز انعنأو تفودت امه اع ىدبكانأ رمق !مامز

 وهو لهأ نمءاذخأام هالو لغىفاذخأ رةدعلا فامهل حسمت حرذ نمةدعابتكو ةفارقااب نامعنلا

 راشملا ناذاتسالا توبانلا عم هجوبو ”قييدلا ىفدوجرداو رٌوَقمناسايطو لإ دنمو ةيبشإ شو ةلعم باق

 اندنع هتيرت ل جروهنيلا هلل الاقفامهاوتعر دق ىلء هلرالا ليمكتادارأ قي رطلا ضعب هباوعطقالف امها
 بحاصولا اوداعامل كلذ نولاملا ٌريسفم ككرمناند ةعبرأ هذهولاسلا اوتكاو لاجرلا ءادن هملعاودانف

 ةيضقلاهلحرشو ىلاولا ى امهم ىذخ ىناعال ةيضق ابن [اعيبسم تناظر ابريل يا هورع حام ونزع ناكل

 كناف نب هللادمع ولأ دئاقلا عمسام لوا ن ةلاحلاب اب ةعلاطم بتكو مهتم بهذلا ذ دش او لايقعالاو3 مهعدوأف

 نلف بولا تاكرزج لاه ةلضفالا مانالا ف رومالار دمناكو ةيضقلابنومأملا كلذ دعت هلله ىذلا

 مهرماءوةقحح ا ذافم هروذ# ريقلان ءفدكلاو نيلاجاراض-او ةمضقلان ءكدكلاو نيذاسالازاضحا

 مهنمو هنمأ ريو ههجو ىف قدن نم مهنخ هتفرعماوةقخل هورض> أى أن مو هوةلطا مهنم كلذ ىلا باجأن 5 هنعلب

 نم ةطولا تحت ناكنم د ساو فايسلااو ىلاولا دّةساو لضفالا سلف هنمأ رب لوهلرسقتلا ءهنم
 سماذ لا غل ” ىدورفن ةسجن هنمأ نبل نمم ةعاسجبا نم قبو هل دس قلطأ هنعلو هنمأأ ربت ن *لكف هن هياعجأ

 تيس ا متايط قزم لأ نورد ؟ىملاهقاديلعر دهر و نيذام_سالا بلطو ما ةيدنرشب

 قوام ءتنع برضب أف لضفالا ىلع هفسذخأو همذ مهامدهاشم ىناف موب تحلل لنأ ك.اطي هللا هل لاف

 عاضوالا ىلعاهكو معلاراد ذاخاب -ىحناطبلا نب نومأملا هريذو هّللا ماكتحأب سه الا ةفيلللا ىمأ لضنالا

 لمع دفأو ملعلار اد ىلا علطبو اهي با.كلا قدي رصم نكسورهظو هركذب ىثملا راصقلا دمج داع مث ةيعربشلا

 فّرعتدقاذهّن اب هذّرعو نومًملاريزولا ىلا قيقا دمع نبا ىنا الار ضف ةسوبرلا داو ةعامجو طابخو داما

 هبوَمْلا ىف حالا قي رط كلسو مالسالا نعمل مث -ىرعشالا نسما ىأ ب هذم ىلء مالكلا لع نم فرط



 ساما دكه

 لصالا ىف
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 نينامثو عبس ةنسن ايعش نس عساتلا ءان”الثلا موناببخأ ىلا هلا مأب مكانا تنأ كلما جنية فم نسل ةانسنيبلا
 روللارح نم بك و عص رض دسحاو بك اهنم اهذامكحارءاسرفنوثالل اهلج نمايأده ةئاشلثو
 حانواهرخافو بايثلا عارنأ ن تن ةلامو ةبلاقص ةرماعمهتمامداخن و وا «هبواوبورسسب ”لغننوريشعو

 نمنامسو هعاون أرب اس «برط نم ةريمكج اطاتقسإو ةعص م ةم_تاشو هعب ديور دولا س دل ع سه

 نب رشعو سج ةن-س نم ةزخ ل دان رع شيمش جنا ميج فن حئامر مثلا عاونأ ْنَم عيرام مسا

 فال 1ةلامت اتافو دعب اهل دجوو راب د فلا نيه لغب ةنس لك ىف اهءاطقا ناكو ةرثكى صحن الامةنامعيرأو

 نول الثو ف اهدوجوم" ها ىفناكو لعفلاو قالخ الا دمع 00 ةمس تزاكوةنامدخو فلأ تارا هةبراج
 لقاشمد ةرشع امن أرك ذتوقاب ةعطق هتلج نم سفن ر هوجا هل دجووافو هساك م اهعبجاؤام اسضصارز
 رد ريمالابرادلا هذه تفرع ةلودلا تلازالو ةنا هلثو سه ةذس هدعتلا ىد ف برغم ات داو «ىيسملا لاهم
 ناك الف لداعلا كلا نب نيدلا بطق لذفملا كاملاب مك سوم سكراه> نيدلا
 ةسردمواناتسرام اهئابىف ماالانو الروصنملا كلا عرمش ةئاهسو نينامتو ثالث ةكس نمر_خ 0 ٠ الا عسرربش ق

 كال ؟ةرشعرادإا هذه عرد ذنالاقيو كلامملارب دم” عاملا ارمهسنيدإال_ءريمالااهتراسع ىلويو هيرتو

 عاردهن اهسو

 3 ىبرغلا رصقلا باوبأ 5

 ذّرمْرلا بابو ننابتلا بابو طاناسلا باي اهنم باوبأ ةدعرصقلاا اذها ناك
 ققنرللا ىلا ن آلا هتم حرك ىذلا ىَرَوصُنملاناسرامل اس بابْ الا هعضومبابلا اذه م ( طاناسلا بانإ *
 ليس ىلع ق رقت حئايذةةءريدغلا د. عورتا مانأ:3 ءروكحذلا طاناسلا بان ىف 2 0 ناكو

 هي ذو هللا ماكح أب سعآ الا ةقللتاهر 6 هلو 0 م م نوم املا نس لاك < "رشا

 نوار هو مبتلي نال نرخ الر اونون أمى طالبا علو ةمان

 بامسالاوةرازولارادىلاو روصقلا هنرح نمىلا لهحيا# طاباسأا بانىفو لاق رحتملاب ناكحام كد فاسأر
 دالك تع لوا شل يع ٠ نات ديت يزعل ٠ بعير دوم وحب ا تل ةرشعاش | ىد يق

 رصقلا ف ناكرهاسظلا رع نيا لاو « رّملاو قونلا نم حي ذيام طقس طابا - لا با ىف مول لك قدصتيو ا

 هضرحخل نأ الا فشنر1:اوهو نأ ! دما ا ىلا هنم حري ديعلا ىف ةةيلخلا ناكح طاباسلا باس فرعي باد

 اناصغلا

 قالا احلا اهانبىتلاهلار اد هعضو ىف لمجو نآالا فشنرملا بان ناكم بابل اذه < ( نينابتلا بان
 ىلاعت هللا ءاش نا اهركذ

 نءالا دوحوملا ”ىروفاكل ان اّتسسلا باب نم امس ره ةسطَلا ليطصا عضوم ناك # (دّرمزلا باب) *

 0 ملعلا راد ركذ ه

 تعا نينابتلا باءنم اهلا لخ ديو لعل ارادهي رحب نم < رغلارصتلاراوع ناكحو
 | عماجلل لب اما | ىريضا نا بردب هن”ىلا ىريضمت ار ادب ةفورعملارادلان : الا لءاارادناكمراصو ف شرما

 0 5 شوك اريمأ نب لضفال ا اهاطب أ نأ ىلا ترق ساف هللا سهأب مام ااهذنعا هذه لعلارادو
 ةئاولثو نيعستو سجن ةنسةرخأ الا ىدام نم رشاملا ينعي اذه تنسلا مول ىفو ”ىهسملا هللا لمع نب دش كلملازع

 ةرومءااروصقلا نئازخ نم ءاهملا كلا تلحس « ءامهقةلا ايف سلجو ةرهاقلاب ةمكملارادب ةيقلملا رادلا تحتف

 اهيف سلجوايفامم ئشةءارق ىآر نم كل ذكو هسفل ا اماسهيفادمم ئشن حسن سلا نم لك حسنواسيلا سانلا ل دو
 اهياوبا عجب ىلءتقلعو تفرشزو رادلا هذه ترن نأ دعب ءابطالاو ةغااوو غلا باحصأو درسنا هلا

 ريمأ نئازخ نم رادلا هذه ىف ل صحواهتم دي ارمسو مهريغو نوشارفو ما اخو مارق مقأو دوتسلا ات
 لامة بو ملا طوطحللاو باداالاو مولعلا رئاص نم اهم الم سم ىت ا بتكلا نم هللا سهأب 071
 ٠ ناكف اهيفرظنلا و بتكلآ5ءارقرثؤي نمم مت اقبط ىلع سال ارث هاككل ذ حابأو لول | نم طقدح ال اعمق هلم رب



 5: ةثا/

 ةطئاحم ا لئاسو نمهنلا ةعراسملاّناو هيرشبوةرطفاا جارخا ىلءباوثلاركذو هالوأام ىلعهالدو هللا
 افونكم هءاقرلانالوعشم ةره ازلادروسق ىلا داع مث اجار اقع دابا معتا اليعول عوز هب رقو ريخلا ىلع

 هبلانكتنام هنمرلعتم ولا اذهربش ننمؤماريمأكلعأ ةياغلا ىسقا ءاءاعرو هدسع داشر | ىفامهتنم هيافكلاب

 ه كاعتهتلا١اثناهبلعاواذ_هملاعاف هيلع هللااوركتشيو هتفرعم فاو كرتشبل ةفاكلا ىلع هتوالد .نلعو
 ىفةفلللا بكراذا ءوسرو تاو كو تاءارجو تاعاطقا اهل فلا ناسهد ف رعت ةفناط ةتربلهأن م ناكو

 داعاذ اف هلامش نءالمحو بابلا نيب نعالمح ضرالا ىلارسلا باد ىلعأ نه نيحوطسم نلمحاو دم نيديعلا

 تابار مهم دنأ ىفو نه دم ب ثخ نم ليخ لاكشأ ىلع ءالؤه نم ةفئاسط لئلا لع لؤتَق فان :مدقتاللا

 بكرو لومعلا لهذتالاعأن وام هدو هلجرو هيدس قلعمرخآهلجر تدكو فيدو مهم داو لكف اخو

 وهو سر لا طنا تحت نم مهئم دحاولا حرتعواهباع نر ءاقَد مهو نو ذكريف لو خ ىبءبكر ومأاىف ةءاج مهند

 نم مهنمو ضرالا ىلا ئث هنم طقس الو فدو ال هلا ىلعوهو دوعيو رخ آلا يناملا نه بكر يدوءدو ضكرب

 فتاووهو هب ضكريف نال ارهظ ىلع فشي

 ٠ نيرغلا ريغصلا رصقلا ركذ ٠
 هناكمو ىبر غلاريصقلاب فرعي ريغصر خا رصق هس رغىف هرك ذ مدقت ىذلا ”قرمثلا ريبكل ارصقلا ا هاجت نا
 كلا ا عيرو فشنر1:اومق بابو ىرمسب ريمالا رادو سرادملا ن ءهفصىفامو ىروصتملان اّتسراملا ثدحنآلا
 تردي مولا فورعملا كربحلا مم زنا مانو نتا تا فورعملا مولا نيج اج دإا قوس ىلع لطملالماكلا

 رحاارصقي اضيف رعي “ىب رغلارصقلا اذهناكو جيلخلا ىلا نك امالاهذه ءاروامورقالا عماخا» هات ىرضالا

 0” ىط ىف أن يالاعو * برغىفالو قرش ىف لم نين لو ىد ملا لاك رمل ا نيرازب هانز وحلا ا :ىذلاو
 53 .دفل أ ىنلأ هيلع موغو هنكسو ىلرغلارم هقلا ءايرصنتسملا ةفلملا متاهيففدن ا عبرأو نيو عبس ةنس

 هللا هأب تالا ةمملخلل الزم هلعجب نأ ىلع مزع هنا هن اب بس ناكوهن ا ءادّساناكو

 هنكسو هسفنل لجو ةنسلا هذه ىف همعتو لمأ هنافن مهل ساحماكلءبعو هيلا سابعلا ىعمجيودا دغب باص

 دقناكهتءابزي زعلااهدلاو ناو مال | اهي أ نمربكسحأ تناك املا تأ كلملا تس نارس نبا لاكو ©
 رمستلا نأ ىلع كلدياذهو ةيرصقلاب نوءعساوناكاهءسرب ةفئاط اهل لعجو "ىب رغلارصقلا كسار
 نك امأ دع ىلعاضنأ لمْ رصقلا اذه ناكو ريمصل اوهورصنتم لا لبق دق ناك ْرغْلا

 فشنرالاب مويلانادسملا اذه فرعي و نادم لا هقوق- نمو ”ىرغلارسقلاراو< ناكو « (نادبملا) *

 ةسطقلا لءطصاو

 هأثنأ اناتسيناكو ىروئاكلا ناتسلا <ىبر ةلاريغصلارصقلا | قوقح نمناكو « (ىزوفاكلا ن ناتسلا).
 ااوبأ ل لهجو ديشخلالا هب ىنتعاق جلخلا ىلعالط الط»ن قرموم ريمأ ديشخالا فج نب ريف نب دركي ونأ ريمالا

 نبدوونوأ مساقلاونأريمالاه ءابادبشخالا دعب نم هنأشب ”مهاو مايا هبف يقيو هب زي ناكو ديدنخ نم

 ذاتسالاامهدعب نمدشسا الق امهس ادعن امهتراما مانأ ىف دمشخ الا نب *ىلءنهملاويأريمالاو ديشخاالا

 هبف ناكى آلا نا دبا اىلا بوكا لص|وبو هيدي اماريثك ناكرصم ةراما نصت شالاروثك تاكل

 خان رصمر اندذخال هنا نيداز ردملا هالو « شوب برغل نمرهوج دئاقلا مدقالق نا دملا ذب. هلومخ تناكو

 نءهملانولصوتي اوناكو مه انأة دم نيممطافلا» ءافلغلل اهزكنم ناكو ةره اهلا "هل نم ءلءسو ناّمسلا اذهراوحب

 نان بلا ىلباودلاباهفتوريسو "قرش اربكحاارصقلان ءابلانولزني ضرالا تحت ةنبم بي دارس

 هنف ئوركخل ةلودلات !از نأ ىلا !سماع ناتيسسلا لاز امو نيعالا مهارتال ثمحت رونا -ىروناكلا

 امو باَتَلا اذه نم ططخلاوت اراه اركذ دنع ىلامتهتنا اثنا 0 دق أباك ةئاتسو نيسجو ىد>|ةنس ىف

 جلخ ا ىف بصنا ذه امموب ىلا ة قاب ىهو ضدحأ رمان ما جيء اباه ف ازش ااو ءابقالا

 تناكى شرا ثح ىروصت ا نات سراملانآآلا ىهةرببك ةعاق ”ىبرغلارمدقلا هل نمناكو «( ةعاشلا)
 تدهأو فص اورئاخدلا باك لاك « اذ ةعدتما ااوح3 تناكو هللا ضأن ما مالا
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 لحم فلوامملا لامتف تقول ارخآ ىف ىذقت سادقو ةمالسنب زءالاهوذح اذ مث هنمّلل ذ نسحتساف لسع ىأ
 باب ىلع مهذوقوانركذ نم ىدتسي مث همالس نا لعن تخل 20 ةلع تانصأ ءالولا نم هملع ىذلا همازكلا

 ةرمسبو ةنمع رينلا ف هماقم فرعن مهنم لكو ةعاس4ب ا علط ا ذاق بدترتل ا ىلع مهئاعدو مهمدسخركذو مجوعنب يمل
 ىداشيو نورتسو ةفمل ارت بف همن اع ىذلا ءاوللا 0 يسرا

 غرفاذاف مولا كلذا هن اوم ةغلب ةدطخ ىهوةداعلا ىل_عروطسلا نم فلل بطضفاوتصن. نأ, سانلا ف
 ىرةهةلاىلا برتالاف برتالا الوأف الوأ نولزنيو نوف ثكنة ربشملاج :راخ ئث ءاوللا نم هديف نملك لأ

 نمداعو لا هيز بكرسي ثبلظهنم جرح ىذا ناكل لالخ دواطباع ةقماخلا ماه مثمر ملا الخاذاف

 ىف سلف دسعلا بان نم لخ دب مان رشامكجرزولا همّدتتف رصقلا سرقىلا ل هدنأىلا اهنمعب هب رط

 دو دنسلاوناكَس لا نمل ابا يره رع امهم الا ألا يارا ق احن ةفاتخ ىلا هع بسن دعو اانا

 متردصيو هللا عملا كا ذلخ دف لطرىلاراطنق عير نم اه: زو ةعطقلا هبفو قهاشلا لبا لثمدروامربلاو

 هن دتعيا مود ساو سانل !ىديأب كا ذره ف هيود عنامالو هلعرعت الو حاسيو لق نم دم لة و رطب نم

 هلعرض# ةعاقلا ف ماعطلان .طامم مويلا|ذه ىف لمعيو مهرو دىلا لم<يو سانا قري امم ىبعيالو

 دي يا مها ةخغاىذل اله لهو ةدعقلاو ذ ىضقنا اذافريزولاو ةفشلملا

 دعصو * دا ءىث هنم مرذن الو عئوملارجالا هيف ةغملخلا سايل نوكيو ىلصملا ىلا بوكرلاو ىزلا نمرطفلا

 ما دو وقم هداج جرو نو.ملاربأ هتنانيدل ظفاحلا ةفللت ادم

 1 / تير اللقا قي
 همالكوههجواذهفاسمهو ه هماقماذه هللا افاعوشخ 1

 همالسو امر نم هتاسحت * هزورب تقو لكى ىذلا ادهو

 اتا سضق كبح في رمشلل لق 4 لاقفرصقلامامز هبل ا قرفربنا ا نم رم ديالا بناحلا قالا برضأ
 امك لاعالا ىلا اه, ثعييودسعل 5 الصلنءنمؤملاربمأ بو كربتاماخلا بتكتتناكورخ[ أ اس لوقي هعدبلو

 هدعاو5تنئو ناميالاداع نينمؤملاريماي عفر ىذلا هت دج لا دهبامتأ 5 ىريسلا نبا ءاشنا نمهيبتك

 محسو مالظالا هعم لازو قاف . الاف طنا اممرون نمرهظأو هدئاعم هن اهع لذأوهدقتعم هتالخ غو

 ان ام نس د لب ميلا وعر مالساالا هقئا دنعنيدلاّنا لاتقف للملا نم هم دم: أم هب

 نيدلاهل ئطصا ىذللا هس دج ان دس ىلع هللا ىلصو هيهاونو.يماوأب لع نملاهدولخو ةنملا لوخ د بجوأو

 ىدارف دمحوتلا فس انلا لخدو ةعيطم ىصاعل اراص ىت د داشرالا فهدبأو نيدعبالاو نب رقالا ىلا هثعلو

 ميهاربا "هل ءامق اني د ميقاسم طارص ىلا ىر ف اده ىئنا لق هملع لزنأو نيكسمتم قثولا هنورعناو دغو اعمجو

 اكو ةجالا ماا تااطىلأ نب *ىلءنينمؤملاريمأاشدبأ هعنياو هم أ ىلعو ناكر قمنا انين

 هعالا ىلءو ضرفءادأو ق< مامقهئالو ف صالخالا نمو ضرعلام وب هتعشا « اعفشلاهحوأو ةونخاأا

 حن افزجو مركوإسو هيضرألا5 ةريسلاب نمل اعلاو هسضقا|ىفنلداعلاو هنربلاةداسامه در د نم

 رعمأ مايق نم ناك د قو ةنامسخسو نيث الثو تس ةنسس نمرطفلاا دبع ءانثالثلا موي كيلا اذ هنينمرااريم أب اَدَو

 روت ىلع كعلط دو هنكمْشام هانا نمهلبق نمةداعو هن داع ىلع كلذ ف هبرجو هنادأو هقحي نينمؤملا

 تيهحو حابملا لاح لآ ملط اروظحملا مهلا داعو حابصل ا هضسامللسللا بوث سند نأ كلذو هسغمو كنع

 ىلا تتسم هناوثوماسصلارجأ ن مهنزاحام دعن هيدي نب ترطفأو هيانرملا اهناظمنم نينمؤلاريمأ رك اسسع

 اهتحلس أ دهشنو تافهرملادب رع نع اهّماهم ىغتو تافحصلادب رحت اههعرصقي ىلا ت ٠ انهلاىف يد اك

 ماحدزاب ضرالات المادقو مقلاو ىلطلا ىلا اتوشاه داع أ ىف اهضاومقاتنو مهلا ف سف انتاناهددعو

 رهظو هروصق نم نينمْؤملاريمأز رو ليللاو راينا عهج ننارو وبن عاام لسخلاو ل_>-رلا

 نع هنف عقترا ىذلاراقولاو هسأو هدج ىدهىف لمملاىلاهحوبو هرونو هنا ضب بحت هنا ىلع راس الإ

 ىرحأو هلبقتو هللا هيضر عضو ىلع ةالصلا ىو هلمقت ساو با رحلادصق هنلا ىهتا انو هياو رظنلا

 ركرالعفرنملا ىلا ىهتناو دوصسلاو عوكر لاو ريبكلاو ةءارقلا نم اهقحااهافوو راها وذا لعاه سأ
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 تخرأو نو دشنملاو ءاَر ةلا بواشكو ةيراصعأاو نوةفالملا ترعلو ةداعلا اها كر را !موسرلاةقر ةنوهلا

 ترب نم اطاعسلاو ةرودملا ل4 نلجو وتلا تففز الز هملع ناك ام ىلع ابن اناث طامعسلا ىعوروة سا

 تنيعتلك الأ ةرثكب فورعموش ن ءونيقفانملاوةيراحتلاو نيدشنملاو نيئرتملا ىنعريناندلا ت تقّرقَو هن هنةداعلا

 صايل اة وكلا ةنازخ ىو ءرمضحأو روتلا تيخرأو ةذاعلا هب ترجام فانصالا نم قرذو ةفيلظلاروصق

 ى غلا امدعب ريزولا ىلع هيلع تناك ىت |١باشلا عاشو اههسلفد هأ ناكاه_سحرب , رسلا ىلعأىلا ةلدب ةشلغلا

 خم تناك اميل انعم زاك نالت هاا ةفلخلا نمهملا صوفهرادىلاه-وبرب هلع» انتل و 0

 ظذ1أ001111111ذ1]1ذ111 11

 رضحوريم لا دوعص ف ىرجامو علا ئاو د .علاب مهتاقيط ىلع سانلا عراستو انلعم هرادف هسوا<ريزولاريكيو

 ةاضقلاو خو-فلا عمجل مال لاو ةنللا سولج فذئموا لام اىرحوز“ اولا مهل 0 ءثاا

 دوبلاو نيب رصملاو نيد رهاقااو ءاهقفلاو عماوماءنير دصتملاو باكرلا ىدقمو ناكلاو ءارمالاؤ دويشلاو

 مهرخآ ىلا مهت حاقد ىلع ارعشلا تم دقو نوهرقملا مو مت داع هبت رجام ىلع مهل رطب ىراصتلاو مهسنرب

 تدمعامرا دق ةحارلاو ةالضلا رفا دال يه ذابلا ىلا ةغيا ًافكلآو همالس نير ساس نم لكل ددو

 111111111 اومدالوأو نوما اريضحساو صال ةدئاملا

 هملعناك ام ىلع "قالا نيدلارمهظو بابلا ةبح ىلودمو هلبا غاس ىذرلاونأو تسدلا بن : 17 حلاوي يسشلا

 ناضمرربش نمرخالارشعلارخآبرقاذاربوطل نبا لاقو * دسعلا مكسح ىنقناو مامصلالبقلاحلا

 "لوتس ىف بكر يو اهرك ذ ىأب تادابز ه.فنكلو ماعلا لو بوكر فانةصوام ىلع هنك امأ نم ىزلا ب رخ

 ءارمالاوريزولاو ةلدنا نمرومالا تأت اذاف امون نوثالث اديأ مه دنع هنّدعو ناضهرربش مات دعب لاش
 ةعتملاو هل ظأ ا نم ةفالخلا ةئسبم ةفملخلا بكررصقلا باد ىلا هتعامحبربزولاراصو مّدَعتام ىلع بترلا بابرأو
 :لظملاو موساسل لجأ ىهو ةموحلا ةحاوملا ضاسلابايثلاموملا اذهىف هسابلو اهركذ مّدقلا تال لاو

 ةرهاظ ة دابزلاو ىلصا ا ىلا دمعلا بان ن م هجورخ نوكيو تناكب ادا تناكف دكه باينل ةعبان ادب اهنا كلذك
 لاما تنب بحئاص نوكيو ىلصملا با, ىلا رمصقلا تانْنم نيفصلموقلا ظننا دقو ركاسعلا ىف مويلا اذهف

 ىةرمديو ةنع ني رتس قلعبو ةقباطم بارحث ا ىفاهعسر ىلع تاحارطلا شرفبف ىلدملا شرفل مسرلا ىلع مدقتدق
 0 ا لسن كل زك رسسالا قو لع الا كبر مس امبسو ةحتاسفلاو:لمسلا ن ءالا

 نم ةفيلخلا لخ دمف نامخ ىهناروّسءامهو ةضفلا دان أب نم سلم نيكثر ىلع نيدو .ث# نضال سلا الن

 لصيو بارحلا لابس ةرهاقلا ماج طفح ام اطظوف حرام مث ةةيقد هبف برك #دل ناكم ىلا ىلدملا "قرش
 اذاف نيرتسلا ف موةصوهام ةعكر كح فأر ديو ىضاقلاوهءارو رزولاو هنو :#ملا تاريبكتلان دعا اد الص

 اهردو ىلع"قس دون اماس حار رم لانهو ةورذلا ىف سلجج اذاف رطفلا موبي دبعلاةباطنل نما دعصٍلسو غرف

 ةورذلا فاسلاج عملا كلذ لعأ» اريفريغ ال طوم_ظموهو هحرد عيطق:ىف ىف هرادّقم ىلع ضاس رتسب هنقانو

 تنيسلا بحاصو ركاسعلارال_هفسا بالا بحاسصو ةاضقلا ىذاهو ريزولارمملا رةسأ فقودق كوكو

 تحاصو براهالا ف ارنشالاءامزو "هل ظملا حاصو سلمت ارتفد ب>ا_صو رصقلا مامزو ةلاسرلا حاصو

 هقوقو وتم دعصنفق هلاريشف هملا ريزولا هوو نيسلاطلا فارش الا سقأو و لدهاحو لاملاتس

 ىضاع ىلاراشأ ف قو اذاه هن ىلع فتبو موقي ملاعلا» اريثسحم امهلدقمأ هيلجر انزاوم ههحونوكيواهنم

 سمأ هم اريضحأ دقاجر دم هكنم محرراعف همل اريشن لوي املامغاص هنلا علطد .و ةجرد عباسلا دعصيفةاضقلا

 تن ميحرلا نجحرلا هللا مسب لوقيو هنوهضم ةءارقب ناعضريزولاو ةفلخلا ىلعهضرعدعب ءاشنالا ناوند نم

 هنا تاواص سوما دسءنماذك نس نمر طفلا دمعوهو اذكم وب ىف فب رملاربنملاهدوءدب فرش نع
 دار ن افرّرحاهئاعدو ةرّرقملا هنو ءنو لجالا دلادوهص دعب نيمركالا هن انبأو ني رعناطلا هئانآ ىلعو ةنلع

 ىضاقلارك ذكل ذو: : مروك ذملا تعنلاب ىضاقلا هاعدتسا هتواوريزولادالوأن ءادحأ فّرشينأ ةفلللا
 ىذاقلا ةّرمءأرتو نالف نب نالن ل ولمملا لو لب هءاعدالو هنوعت سفن نع لوةينأ هلعستالفئراقلارهو

 ن'نجرلا دبع نب دج-أ لملخا ماقملا ىف لجلب |عدصلاب فرتعملا لدلذل ا دبعل ا لاه همس | ىلا لصوالف لبةعى لأن با
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 لهو نأ ىلا بكوملا ءارواهتاءارو اميزباهعمجب فئاوطلاو ركاس هلا تالشاممو كتشئانختلا لانو نصانملا

 مهنم نيش ال حالسلاب ةكمش م الاجر ةؤلغ ةسالاب ل فلا ىلع ةشدقو تاق ارزلاو تايرامسعلاو ىلسملا بي رقدملا
 نءافوفص تفدارثو تعمتجا دقركاسعلاو ىئيصلا ديد-1ا قردلاو درا فويل مهيديأبوقادحالاالا
 ةفلخلاب طاحأد قو ممرئاسبكوماوهوغلي لامةدهاشم ءاضفلاّت 'المدق ةراظنلاو ىلدملا با,ىلا نيبناخلا

 مصاعملاب دي دخلا كوريلاو ةمئام 'رذاغملاب تاندرزلاو هل ملا عوردلاب دانجالا مهدعيو صاخنانادصريزولاو

 ”للطملاب هعمج ةفملخلا فوو باح او بابلا ىلوّملَحَرَت ىبصملاةوبر ن:بكحرملا عاطاملو سايدلاو

 نويل ارمالا لحرتو مام اراضو همكب هلع مالا ةفلخلا درو دكر لوح نماك ارث ومألاذاتس ألا

 نأ ىلا ةفيلخا ىلع ثري زولا ىلعمالسلانأ دبر مهنم لكر اصو * الجالا عبجو مهدعب نوكتحما نوذاتسالاو

 هش“ .اهللا لصو نأ ىلا ىناثلا هبان ىلع لجرت مث ةصاخريزولاريغاك ار ىلصملا بادنم لخ ديمو هياكر ف عبجاراضص

 نون ذْوملاو بارحم ا دص”ورتش الازيله دلا ىف ةفلخلا لبرتنأىلا هدس .ةيكشلاذزخأو لف هبعدتساف هيلا

 اولصولهلامشو هن نع ىئادلاو ىضاقلاو هريزو هسيق همم اسو بارحما ىف ةفيلطا فت ساو همادةنوريكت

 ىلدملا نعنيجر اذا الطوال اكرلا قدمو ةزدؤل ازمككلا جلل وتإو نانا قم نان ذولا ةعاسانرمزكسلا

 امو مهعم نوكي نأ مهربغنكمي الو ربذملا قع تحت نولصي ٠ تنال اذاوردوإر توا زغأ اهيا نورت
 عبسربكو ةيشاغلا ثي دح كان لهو ٍباَكَلا ةحتاف, ىلوالا ىفأرقناتعكحر ى مو ةالصلا ةفمالشلا ىذق
 خلفا كسا دفا ح ازيكم ردجركزانغذخو نللاوةذوسو ةجتانتلا ةناتلا فزد عكذو تاربكت

 هيك حد رول يع لا نم حرخو سو رارمتسالا ىلع نيديعلاو ةالد ىف مهنع بول. نمو

 هرطت مأ يال ةيرتلاو ىل- هملان نم عيجيو ةنيكسلاو ع ثلئاروبملا دعصو هباديسصخ ناك مالا هملا لصيالو

 ىدأو هللا عولطلا ىف عراسو ضرالا لذ نومأملا ىلاراشأ ربنملا ىلعأ ىف لص+>الو هلءاعدلا ن ندوات
 ىلا لصي نأ ىلا ةجرد لكلبقو مّدةنْف ىذاقلا ىلاراشأو ةجرد ىلعأب فقوو همام ميظعنو همالس نم بجنأم

 هبت رحاموهو هنضنامب ىلعأو هسأر ىلع هعضوو صو هكنم وعدلا جرخأو اهدنعفقو ةئلاثلا ةحردلا

 لدحاذا فو.سلاو مالقالاءارزو مانآ ف لاحلاتناكو ةلودلل ٠ ءاعدلاو هتنسسو دنعلا موية ةيمست نم ةداعلا
 ةثلانلا ةجردلا ىلا علطبو ضرالا ل.ةمف ىضاقلا ىلا ةفلخلاراشأو هريغ عم ءريزولا قب رمثملا ىلعأ ىف ةفململا

 كلذدعي رزولاب ىدت م ةلودلل ءاعدلاو هتنسو دبعلا موب ركذيو هسأر ىلع هعضبو ل. بو هكنموعدلاحرذعو

 نوكي نأ نع هعفرو الوأ هملا هنم ةراشالا لءفسربزولا ى- ىف مالا كل ذ ةفيلخلا ىارف ىذاقل ادعب دعديف

 هب كراج اريبكتلابةغيلخلا عفتساو دعب اوف ترقسسا و٠ دشن نم هريغ ىلع ةزيم هلاهلعجو هريغلثمارومام

 ناك ايمعطوم نم ددحأ لك لج رتو ثآاوالا عذ عفرو نو ذؤمااربكو امسهرخآ ىلا نيتبطخلاو رطفلا ىف ةداعلا
 ا ا راما لولو فيرغام تقع قل دعومبو فرخ ربو ةخالنيكواذ عسب ارا كد

 بان نم حي رتشو هج و هاف نومأملاريزولاامأو قرت موسرو تاهدسص عم ةعج- موي لكفو ”هللف# ةبكر لكى ف
 هرادىلالوصولابربك الا دلو, 2000 «ب هنم ل خ دف بهذا | بام ىلا لصو نأ ىلا هي ديب ءاممهالاو دنعلا

 0 2 عمقودت عور كلا دحو بذذلا ةعاقب نومأملا لخ داملو هتداع ىلع دبعلا طاعم ىلع سولحلاو

 ماس نم لكلاو ةشاخا مسربةرازولا سلجن ىلا لمحت اموهو اجب ايرأ ىلعموسرلا ةقرفتت ضأذ طامسلا نع

 مسر مهنم لكل بن ”انلاورتةدلا بتاكو ناوي دلا لو مو بابلا ف لوسو نسال لتاكشصو دتوماوددالوأ

 لئاضفلاوبًارضح مٍمهنم لك لزمر دق ىلع نيدوك ذم اريغل ةطعسالا ءاضغنا دنعو النا سولب لبق فرسب

 ىلع اهتقرذن ىف دعب نأبرب زولا ءسصأف ةفلللا سلجمىف ىتلاراكلا ةرطفلا ريفاسط ىلع نذأتساو ثمللا ىأ نبا
 هيضمدعب ةحار ةغيلطلا ذخ ال فرورط ةفيلطلا عمربملا دعصي نم لكلوهو ةيلضفالامايالا ىف«دقعينأك ام

 ريزولا ىدتساو بهذلا ىدانزلاب ةا_عمانمملاببهذلا ةفمطلل اة دئاملا هب دي نيبو رب رسل ىلع سلج ةيرتلا ىلا

 "فدو نورتملا عا ةساور وتشلا تدفرو هتان قبط ىلع نيس احلا نم طامسل ارخآىل ارو دملا نم سانلا فطصاو

 11/01 زعر طق موتو ةلارع م اقالة ع مذتمأو طسولادو دشمةدئاملا لوم فاعسا هلوذلا

 عفدبامب,ممؤبفطاعناو ةقادص بلطب فتب نلرياند ةؤلم ةطي رخ هديب قافنالا نئازخ ىلوتمو توذايلاورهوملاب
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 ذخ آى هذلا ةعاقب لصحالف نومأللا بكرودوانلاو مالعالا تب رخورهاوملاب "هللكملا بجذلا نيسعاوم ىف

 نيبو هكلمري رسةىلا علطو غيهذابلا نم هتتولةفسلحللا جرخو اهرخ [ىلا كالملارب رس نم ا 1 أ دج

 ءارمالا اراضحانمأو مالا قح ءادأدعب هاب نع ساف نو.أملاب ىىدتساواهركذ مدا ىفاوصلا هيدي

 ضرالال | ةلاوفّرسشو لسرلا تمدقو هنزيم مكح ىلع مهنم لك لسو فوم_ذلاو ىادلاو ىك< ذاقلاوني زيمملا

 ةقلخلاىدي نيب وها عتايهذملابريشلا تار اوَدلا تفشكو نوركيو نولاهم نو ذؤملاو نول نؤيرقملاو
 نم ل هعتسي نأ ىف ةفللمللاذخ او اهلعرطفلارهظافر ,زولا اهلم» لرانوابلعرطفأف : ةرك هدسذخأو ركوأدبف

 تحت نم هدالو أوريزولا ةوخا ءالجالا تمدتنو هكى هلع حو هلمشي وهو هنم هريزو لوا رضح ام عسج
 وطلاب ئويو كل ذك ني رضا ا نملك نسخ أو ل بقن دعب مهماك ىف هنول بف هدي نم مهاوام وهوربرمسلا
 دحأ ىلع د تن. ال هكىف هلعجو أموأ هيأر نكي ل نمورطف أر وطفل هبأر ناك نخ كربلا ليس ىلعهكىف لعجعو

 نمذخ أو هديدمو ةزبملاو فرشلا هيل لب ةصقنن اكملا اذه نم ذخ ان نم ىلع ام كلذ دهب نوم أما لاف مندل ذ

 كاذني رضاملا نم لك د قعاف ٠ !سهالا ىلاراش او هل بقت دعب هكىف لعجو تاس دوع هب ديزمي ناكئ ذا اروغمطلا

 ةيبعتلا دجوف هباكر ف ةعاسملاوهرادىلاريزولاحرخ كلذ عبج اوذخأف سانا لخدو مهام او" المو

 هنن م ىلع ساذ صامل ىناو هل اريغرصتتلاب ناكسحامث مدعي لو هب سعأ ام ىلع هرخآى لا سلحنار دص نمابف
 موسواحاوفّرشوا ورضخ فومضلاو ىادلاو ىذاقلاو ءارمهالان ه ىلاوعلاب ىدتساوهدالوأ ءالحالاو

 ترشحو اوفرسنا مث فرسشلا لمس ىلعر شم ريل اوعقرو مهطس ام كلذي مهتّرسسم نم ل صحو هعم

 ذيشنلا داعو روطفلا مكح ىضقناو ءرسأب ر ادلاب ناك ام عجب لج نأ ىلا مخ حاقمط ىلع لسرلاو فئاوطلا
 اجيارأ ىلع تةرفورد اغنلا ترضخ أو ديل ومامارادلاو روصقلا اوي ىلعمئاوبالاو لوبطلا تبرشو هيف

 برتل اوعدلا هدب ىذلا بجاملا بدتواهلجار و اهسراف نامل ةعز اقع رخو نيم ذتسملاو دانجالا نم

 هلجم ف نو.أملا سلجو نوزيمملا خويا ةيئومأملارادلا ىلارضح م 1 از هقلأ باب نم اهفوفص

 سلجم ا لخ ديو خوك او بابلا لوما سو نوفرقملا ًادْباورو-لااتعفرو هتنزو دبعلا ةئمجهدالوأو

 ضرالا لسقت ىف مهه-ر ىلءاورجو هسوبلمو هب زفامس نم لك غ لابو ةبخلاىلوثمو تسلا بتاكحرغ
 مالعالاو ةضفلا بصقلا هعمج ةةملخلاا مسرب ىذلا صامل !لمحلا ةنومأملار ادلا ىلا لصوو سلخ ةمنعو

 بهذلا ب. كحارملاو ميمطلاب ةلطملاب ةفلللا بوكرل ةرازولا آاولو تابرامعلاوتابقعلاو تافوهتملاو

 تل صاخلا فيراشنلا بجو هراد نم نومأملا بكرو تالمحتلا نم كل ريغو رهوملاب ةعصرملا
 ةفلللا هنف بكري تقو لك برضت لكشلا ةبيرغ يع فاطل قاولأ ىهو ةس رغلا مهتلم نمو ةيعشرلا

 هلام ن نعو هلع نع نوغطصم ءاسهالاو لع علما مانأ فو ةصاخ مساوملا ىفالاريزولاماّدق برضنالو

 ءال جالا عجب هلي نعو هي ةدتخلا هل را ىلع سلحو ناوبالا ىلا لخدو هدالوأ مهدعتو هنوخ امهيليو

 ىلسملا ىلا ناحيرةةودلا ةصاخ حرذعيو ما ن اويلا ىلا كلما باي نم هنع طغانمو همامأ فوتو نوزسملاو

 اهالعأو ةبكارتمت ادا ثالث همف سرفو ةمهدملا بورسشلا,ب بار 2 | قلعو ةالصلا تال وص اش تاشرغلا

 دم نب رفعل يصح "هل نم تناك هن ارك رع صحح نم ةعطق ىشو ةمظ»م مه دنع تناكى بلا ةفطللاةداصسلا

 عبعب شرفو رينا يناج ىلع قاع م بير احن ارصخلاباهعبجب ضرالا شرفواهيلع ىلصي مال ا .٠ لعق داصلا

 نار ةلودلا هصاخ ةبقلا تهت دعقو هلع نا اوال قلعو ةفيلقلا هيلع سلي ىتلاداخنا ءالعأ لعجو هجرد
 زيلهدلا ف ىادلا دعقيو ةفيلخلا هنملخ ديىذلاوهو دحاو بامالا هياوبأ نم تفي لوروضلا قلطأو ىضاتلاو
 فر ابابرأ نم م مهاوس نمو دوهشلاوخ ومشلاو فا ارمشالاو ءارمالا كل ذكو هب دينمب نينمؤملا انو

 هروسق نمل لبقأو ةالصلا تعتفتساو هنامضىف نوكيو ىعادلا هفرعي نمالا لوتسلا عشك و

 نونرقملاءاقلتو هباكرىفهوذاتساو هتوخاو هعو يو هدب كلما بضفو هب دنم ف رهوخلا ملعلاو هبز هب هياغ

 ىدقم نم عرلاو فيلا ذخأو ضرالا ل بقوم در مّن ومأملابىدتساو صاوملاو هلوصو دنع

 ترشندع هلظملا دوف دمعلا باب نم «حي رخ نأ ىلا هي دينمب دجلاءاول لجو مدت عش رلاو ة :ةوكحلانازخ

 بئانكلاب يك اوملار "اسو «.كح د أ ىَدعَال اه فري نا ةبحخلاسنرتىف وعدلا دس ىذلاو همي نع
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 فص: اذهلاهةرازولا ف ”ىجن اطل نب نومأ لا هدعب ْرَةَّد ساو لذفالا لّقاافدامعالا ىدمامم طامسلا
 سلح لاقذ تاأ هارتاخ هللا ماكان سم "الا ةنملخلا هل لا مفرهظرال ةفدللا نوكفف بيلا ملعيالو دبعلا قح
 فو تافاطلا تعفو ةرظنملا فانالوم ساحا ذاف رحأ بابو بهذلا باىنيب تدعتسا ىبلا لانا دلوع

 اذافاهلاانالومرظت ةكرباهلمشتو اهلج ارو اهسراف ر اسعلازوحو هذ| ابا سوق ىف هي دينيب كل وامملا
 لخدورصقلاباوأب ز اتجاو دانجالاو ءا مالا عسجبو ”ىرلاو بكوملانالولمملا هجولة الصلا تقوناح
 درعلا ةوكه رف هأو هسا عىل نومأملا داعم هركشف غلابو هبأربودتساو هنم اذ نستساف ناويالا
 رنات د ةعبسو راني دةئاماثو فال [ةنالث نيعلا ةلجنو ةنامسحتو ةريشع س+خ ةنسرعنأ ا دمع ف عب تاسهلاو

 ىلوةمو تسدلا باكو نيكشحلا نيذاتسالاو نيةروطملا ءاسهالا مسرب عطق عمسو ةعطق ةئام تاو كلا نمو
 ةنامم هنو ةريثعء تس ةنس نم ىئعب ناضمررهش رخآ ىف دمعلاب ةصتخل اةوسكلا تلصوو لاك مهريغو بابلا ٌةبح
 متهيف للحلاّنال لاحلا دعب ىو ريبكلا مسوملا مهد نعوهو راسي د فلأن ي رشها! نود ىلع لمتسمت ىهو
 ناك لولاك باَكَلا اذهنمةوكلا ةنازخرك ذدنع اهايصفتم دقت دقو ةصاخ نانعالا هريغ فو ةعاسلا
 ايزل لف نان دوملاَو ترهل قبس هاوه اه فابعضأب نساوإلا تجرح ناضءررب نيني رثجلاو غساملابف

 روغاعإو ةفلللا يروا ضاري ط لا ىلا اهنلارخآىف نو.أ اريض>و ربشلا مخ للان امك رولا سءرب
 ا 1 ا لرابط زا للا ع جو دمر يصبو ندا ند ةيمحالا لع

 تاسكومو الب روصقلا لهأ ن متازيمملاوتاد.لااوتاهجلا ماعم دنع نم لجو نششورلا تت او بجو
 نم نونرقملا متفتساو نارفلا مخ كرا هلمشبل نب نوك نمل مام تلعجو قيد ىضارعوف ةفوفلم ءامذ ءولع

 .ددعأامتو شرفا عنو غب دو مم أف بطخ نملل ذد#هب فقو ماير طتوةوالت نآرشلا ما ىلاد+لا

 ريناندو مهار د نشورلا نم مهماعرثن نأ ىلا تابذوصا!ىفاوذخأو اولاهو نون ذؤملا ربيكح#من تاهملا مسرب
 نمذاتساح رخ مث مهماكااوأ المو مه داع ىلع اور ىولطسا عم م -رلا ىلع فئاطلا نافج تم د:و تامعابرو

 نأ مرو نين ذؤملاو نين روما نم نيتفماطلا ىلء قرد :مهاردو هريغو بسطح ىلع ا هءاخ علم "هلك حارا دلا باب
 ىلارب ريسلا نمراكلا ةروم ا اريفاضلا ىبعتو كلما ساجنىف ةيسهتلا نوكمت نأو بهذلا ةءاقرىلا ةر انا هزه
 اد او ادس عج نوكيو ماعطلا طاف لث ادحاو اطامس عاقل ىئلث ىلا سلحلا بان نم ىععتو سال باد
 ءدالوأو نومأملا دتصاوناو والا ىلا ةةيللت اريحو مالا لئسم اف خو فن ا عطقلاب نيبو مسوملا ةو الح نم

 لعل 'ةروسىفيتلات ان الاب اهرك ذددع نوحواب نورنا !ناكو ةموا.لا ةيهذملا لاظملا تضرعو هتوخاو
 نومأملادّدحو نؤيرتملا جفتساو روتسسلا تءفرو ةفيلللا س ا-و اهرخآ ىلا ال الظ لان مكللءج هللاو

 هناكم مهنه دحأ ىدهتال 0 اع سم هاوس هنسمي نع ةسئرملا ىلع سلجو هيلعماللا
 اوةقوو ميلاهالا عمم نم نولصاولا ل سرلا لسو مهفوقو بترتو متولي مهنوعدتسي مهعبجب باونلاو

 لبقي مهريسغو ضاورلا نم ليلا يدر تر ةعر ندع اولسو نونرقملا مو ناويالارخآ ىف
 نيداد كا نماهن و استي لي دانملاب باكر لا ىف نوم ددعتسملاو مليدلا باب نم باودلا تاخ دو فقيو ضرالا
 باكرلا ف نوم دختسلاو نوذانسالا|همل-ةناهريغ نع ةزيستم "هلظملا باودو ناوبالا لوح اجب نوروديو
 فرصناو هملوّم ضرالا لبق لبطصا باو د ض رعالكو ةفملخلا هنف ىذإاكابتشلا نمبي رقىلا ام نولءبو
 لاغبلا نعاجراخ سرف فلأ ىلع ديزياموهو هورضحأأ ام عيمب ضر عب نأ ىلا همكح ىلع هزيغىلوتم عدقنو

 اوناكو نيئرقملا حاتفتسا داعو ةبيصرلا تلطبأ ب اودلا تضرعا و ةراهملاو روع او تايراشعلا نمرخ أنامو
 بح ساسلل نيز نارع ل ؟نمةيالا لثم لالا قذاوبامم يركححلا نآرقلا نم هنوعزتسٍاهف نين
 شوحولا تضرعو اهرخآ ىلا ءاشن نم كلا نوت كلملا كلام َمهللا لق اهدعب مث اهرخآىلا تاوبهشلا
 قيدلاب ةسبلملا باتقالا,قاذذلاو بتل ااه دعتو هل هالاو ىطانااو بهذلا باب ”ق قسدلاو جابيدلاهلجالاب
 لمللا لوط تب رضودمعل ابان ىلع تاوضكلل كبش اهعبجب بكوملاتالآو حالسلا ضرعو موقر 11 ن ولما
 نارفعزلاو روذاكلاو دوعلاو كلما, تاثر اوما فانتم اب ةفلللا|بهياعرطفي ىتاا صاقنا ةرطفلا تاجو
 تببعوروصقلا ىف نيم دذتسملل نلسو مدعو دان هريغو بطلاب ىشحتو اهفام حرذتسي ىتلا ةغبصملاروقلاو



 ةوسىلا نيطاردلا سأر نم كلاسلا ةنمت ىلع ن الااهعضو مو برضلار ادناحي ةروك ذملاةلاكولاراد تناك
 ننومأملا كح ب ةنامضسو ةرشع تس ةنس لاو ىف ناماملاننا لاق ةركوالا تاو د

 نمءءاشلاو نيمقارعل نم لص نمل ةسورخن ار هانا هلاك ”قلار اذ هدا ماكتسأب سعت الا ةفملخلارب زو "ى ماطنلا

 كلذ ىلا ويسب لو رامغلا نمامهغو
 م ديعلا ليطم 55

 دبعلاةالص لالرهوج دئاقل اهانب ىلص ا !ذهورصنلا بانحراخ نم دسعلا ىلهم ريمكلارصقلا قرش ف ناكو

 دؤعاو لصملاا ذه ضعدن الاىلا قيدقو هللا زي زعلاهددج مث ةئامماثو نم و هكلس تارا
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 دجم ناكو رهوج دئاتلا اهانب ىلا ةر هاقلا ىل همىلا دمعلاةالدارطفلا موب هللا نيداز ملا بكرو قالوز نبا لاق

 هعضوماو دعقأو هوماقأ أومدخلا» اخ عضوم ىف ةبقلا تحت ىلدملاف ساجوركب دق <ىنسملا عردالا نيد نيا

 هدونشو هيز ىفزعملالبقاو ىل_هب وهو هني نعزعملا فلخ ل مرفعجوبأ ناكو هنو دوه هودعتاوامل مر ةعجانأ

 دعب ربك مةمشاغلا ثيد> كان أ لهو باَكَلا ءابىلوالا ىف ارك هلي وط ةماندنعلا الص سانلاب ىلصو هيابقو

 شاقل ناكو ةعيسننيثالث انة دعم لك ةعكر لك هفاخ تصسانالامطأت دصسو ل أذ عكرو اقل

 ةالص ىهوةءارقلادعباضي اريك مىعتلاو ةروسو ٍباَكلاَمَأِب ةيئاثلا فأ رقو ريبكتلا هنعغلبي دج نب نامعنلا

 نيثالثوا ةيهفاخ تصسان ا دوصسلاو عوكرلا ةيئاثلا فاضي لاطأو مالسلا هملع بلاط ىلأ نب ”ىلعهذح

 معلاننومءو: تاعامجركن أوةروس لكف ميحرلا نج رئا هللا مسب رهجو ةدح“ -لكىفو ةعكر لكى ةعيست
 ءاحنرو هللا دبعانث ةسش نب رعانثدح لا دج نب دم انئّدح د ومو م

 غرفالفريبكتلا لبق دمعلا: الهط قآل يارا مالا هماع ”ىلعننع ثراما نع قدا ىلأ نع ليم ارعس

 لعامش» ارو بطل ناك يللا نيرتسلارتس اا مشو انبع سانلا ىلع لسوربملا دعص اللا نم 0

 ندحرلا هللا مسبب ةبطخلا تفتساو نيتبطحلا نيب هيلع سلف لقثم حامي دةداسوربنملا نم ةجرد ىلعأ ف ناكو هعسر

 ربك أ هئاربك أ هللا لاق مث "هللا بحاص عبف شورفعج نبرامتور هوج دئالاربنملا ىلع هعم ناكسحو بحرا

 ىف رصنا هتبطخ ند «غرفالف عوضخو عو ثم ةبطخ تناكو سانا ا ىبأو غلب أو بطخو كل ذب فمسساو

 رضحاِلف نيلمفلاب هيدي نيب او راسو ”ىز نحأب للا ىلع دومللاو نشاوملاب ةعبرالاهدالوأ هفلخو هركأسسع
 هنع هغلب نمددهورخأت ن م ىلع بئعو ماعلعلا ىلا مهط شنو طمسأا م ملات مّدقواواك أف سانل ارضح ا هرصق ىف

 نيبام بطاصم تءشبوةناةلثو نينامن ةنسناضهر نم مونرخا ث داوح ىف ”ىيملالاقو * دعلامايض

 سعأ مّدقن همفورصقلا ىلا ىلهلا نمريبكتلا لص ىت-نؤنْذْوملا اهيا ءرصنلا باررهاظةديدملا ىلصملاوروضقلا

 بط اصملا هذه ىلع دمعلا موب سول ان مه رهأو ةعمشلا نعي نينمؤملاو ةهةفتملاراضحاب نامعنلا نب دم ىضاقلا

 ةبطصم ىلع سانأ | ساحف ةعقر ةعقر حرت تناكف سان اءام- ا اهفاعانر بتكححو سانلا بتر لزمو

 -ىللانحاسدلابابقلاو بئانحلا هب دينيبو ديعلا ةالصا هللا زي زعلا بكر دبعلامولىفو بنرتلاب ةبطصم

 لمملا حاسيدلاب قارعلا لهأو ةيروفاكلاو هيدمسدالاو ةيزي زعلاو مي دلاو لالا نمهبز ؤزركحسعلاو

 اهملع ةهليقلا هيدي نيبو ريتعلابجورسلاو رهودلاب بهذلا جورمسلا بئاثإللا ىلعو بهذلا قطانملاو فومسسلاو
 « فسر ىلع لصف ماللا هملعء2-- بيذقهدسو رهوملا,:هل قتلا ”لظملاب ,حرخو ةقا رزلاو حال سلا ةلاحرلا

 ريمأن ب لضفالا هدلوىلا مالا لّمّناو ىلا اردب شو. اريمأواملو نومأملان ب الاقو « فرصناو

 ةرازولاراد عي رصنلا باب دنع ىذلاهرادبا, سوق ف فيو د.علا ةال ص ىفهدلاو ناس ىلع ىرت شورجلا

 نميز هقؤلدملا يضل و ىوالا ةلاهما ىلع راد باد ىلع ف شنو ارك ابريصم نم علطير اصر مص نكسالف

 ةبطخلا ىضقشت نأ ىلا ةمئر ا ىلع ةالصلا دعي سلجم ”ىنعسرلا نب ا ىضاسقلا هب ىلصيو ناوبالا ىلا دبعلا با

 نوكرصعب هراد لاهجوسو هلع علخ مث هريغدحأو اريال بحي ةقياللا ىلع مبو كلملا بان ن نم لخ دف
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 قانءالا ترد مسرب مدلا فومساها لاس ةرب زغب رارعش رفصأو رجا حابيد طثارخ ىف فومس ةرشع

 نه هباكر فو ةسسه ف ريزولا اي نالوا مهرك ذ م دقملا تامحخرفا |بابرأريغصلا حال !ناسسص مهدعب ريس مث

 ةجرقب هاج نم لجرة ناهس مرا دقمام هسفنل مهران د انجالاءانوقا نم درزلا نايبص مهل لامي موق هباصجا

 داون للا قلك هرظن نع بمغب الن أ دهتوعو فلنا ةسارح نم مزذو ىلع هلاكو ةف.اذلاةجرف نود همامأ ةقماطل

 هتقردوهرت /ذ مدقملا علا لما أب مايندلااوحو اهتاوصأب ىو دن ةريثكة دع عموهو ريفاضصلاو جونصلاد

 ةدعىف:مزةصزةبربزولا م ةممضرفلا مث ةدماصملا اموامقو ةسسشو لاو ةبباكرلا نه لج ارا فئاوطم ءارج
 ركاسعلا فئاوط ٌمنيعمسلاو تاءارلا باص ! مث كل ذ ف اعضأ مهورمض السا تقول ىف فالآةعبرأ ىلع ديت ةرفاو
 كارتالا غ ةيشودملاو ةلضفالاو نيلوةملاراخ داب رجعاو ةيظناسحلاو رابكحلا برع اوةن مالا نم

 بابرأ هل_برملا نم ةرفاو ة3ءناسرفلا ءالؤد م دقت ناكدقو ةعنطصمازغلا مث داركألا مث ليدل منوعنطهلا
 ديزيام مهركذ م 21| ناسر هلا نمنوكيو لد طاسالا نو دعما مهو دامت ع نمرثك ىف لجرلا ىسقودملاىبسف

 نولخ ديو مهجاردأ ىلع اوداع دودحلا ناكملا ىلا بكرا هنا !اذاف لكم ضع هلا ذهو فالآ ثالث ىلع
 نيحامتلاب رثالا عماسملا ىلا ةفمملا 1 لهواذاف هلق اوناك اىعوجرا دعيني رصقلا نيب نوغقيو حوتفلا باننم
 ةشينين لكيري عدت هقيلدلا مامر يصبلاعرسم كَرَهريزولل بكوملا جرفتاو هيكوم ىف هتام ةفقو فتو مو.لا
 نءردصتة مراكم مظع أ هذهو ةمفخ ةراشا ه .اعمالسسال ةئل ناري شدف ةرداط ةعكسهلمكسيو ةفلل ارم

 0 كعاك از رصقلا باب لوخ دىلا هقبدو فيسلا بح اصريزوالالا نوكتالو ةغلشلا
 هلبق لخ دوريزولا لحرت هلخدو رصقلا بايىلا ةفلخنا لدوا ذاف بكوملا ل اواىف مم الل ق اولزندك ءاممهالا

 لزْف هئم بكر ىذلا اركز لال فاك سر دل هدو عاب اني زفلا هءاوةدحأو نوكت ل !نوذاتسالا

 اسهال او هنداع ىلع هبىراملا هناكم ن هبكربو رزولا حر ضف هلنيروك ذملا ةمدخ دعب هناكم ىلا ل ديو هيلع

 "يسرك ىلء هناكم ىلا اضيأ لزنيو لخ ديف را دىلا <> مصص نريسيو مهنك امأ نم نوبكر ف هيلا وح هبراكأ او هيدينيب

 نأ ةفملذلامّدقب هنأودو : َرغلا مهلارضح ا دهنو دف مهكامأىلاسانلا قَردَو عادولاب ةعاجلاهمدختف
 ريناتدلا نمهل مونلا اذه ىفاهاؤا بكرىتلا ةنسلا خي رام ة جلا ىذنم رخالارمش ؛ءااىف برضلاراد,برضي
 انعارنوة سوة نا ةلثواراإ د نو سو هن ”اىاثاهتءريزولا ىلا لمسكف 'هلقسةااةرودملام_هاردلاو ةابراو

 نا_عج مص ا نم بترلا بادر اىلاونو-+خ 76-55-0000 مهيو>او هدالواىلاو اطاربق نوةسوةئاملتو

 طاربقو دحاو" ىابرو دحاو راثإ دىلا طيرارقةريشعو تايءابررمشعو مناد ة ةرمع نم مالقالاو فودسلا

 اهرك ذ مدا اعلا لرتاىف اهب مني يت غلا غلبسو لاقت ةفيلخا غلبم م نم ةنكمربلام كح ىلع كلذ نرلبقمذدحاو
 ملعأ ىلاعتهناو راب دفال هن الث نمبرةبام طيرا ارّلاو تامعابرلاو رينا دلا نم

 « بهذلا بيرارخ نم سدعلا سيمخ ىف برضي ناك ام ركذ

 سدعلا سن مسرب برضي ناكاسع ف شكلاب هسمأو رتفدلا بتاكن ومأملا لجالارضحأو نومأملا نبا لاق
 هعيدو لالا تب ياكم ىدتتساو ةيورخ فلأ نيرشع نع رام دةنامص وهو بعذلا برا اردنا نم

 ةبورخ فلان ورسشع تب رضو كلذ دقعاف ه هيلااهاسو برضلارادفراشمراض>اي هله ًاوران دفا اق الطاب

 :دمىفبرضت لامن اهنا ركذو ران دةئاقلث نومأملا ىلا اهنم ةفما 1 ئاريسف ةفيلخلا ىلا اهلمس< صاف اهرضحأو
 عي ةفملخلا مسا, برضيامراصو لاق اهرك ذ ىسنو اهم كح لطب م ةدحاو ةنسريغهللانيدل ظفاسحلا ةفالخ
 نيالافو « ةيردنكسالاو روصونالقسعو صوتو رصصمو ةرهاقلا عضاوم هَسس ىف هللا ماكح أبهالا
 شوب اريمأ نب لضفالا ناك بورخ فالآ ريش ءلمعت ةنامس هيف برضي ناكسدعلا سجن رهاظلا دبع

 تعقنوأ تدازاعروراسبد فلأ ةيث ومأملا ماالا ىف تلعج م همسربةيقيلا وراشد ىتئام ةفيلخللا نم لهي '
 رضحيو هيلع حيو هسفنب قيلغتلارضحو برضلاارادرا.عى لو ناكص ةاضقلا ىضاقّْنأ مددت دو امس

 هعمل رخأ الادعوملل

 م ةيرمآلا ةلاكولا راد ركذ +
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 ف.-لاي دلت: -و كنا اوحو لي :دنملاو ةرخاذلا ب اثلا نم ةمظع ةببأ وهو كئح البد اوذلا ىش م مونم لكو

 وو رضقلا ب انن «لخدو هملا* ءاىهالا لب ال ناكم ص>أ ىف هلها هل ق لس رترم هذا! ل_صو اذاف بهذملا

 ةعاقلا ىلازماه دل | ةقب ىميو كانه ةبطصم ىلع لجرتبف دومعل ازيم هدأ لاقي زيله د ىلا نيرضاخلا نود بكار

 كلدإ ةةع لك ل ةعاقلاب ءاىمالا سامو هتيشاس صاوخو هنوخاو هدالوأو وهةرازولا عطقم لخدذ

 ةقياذثا بوكر ةيادلا تل دا اذا ةروذحلا ةسرهالا طلاب« اًنسثلا فو ناماسا اريص عاب فصلا ىف ةّو كم

 ةفوفلم ىه ام اهفشكسف | يطماس ىلا :هلاغملا تج رخأ سلجملا بانن هلع كر ىألا ”ىمركلا ىلا تدتسأو

 نردلا لكش ةدضم ديدح ةلآى اه ركحرف اهتم مسرب ةملاّمدلا ن م ةعبرأ ةناءاباهلتبقةي وطمريع هيف

 نان ِصتمَوهَو قد هديقوذ زجاج دومعلا كم ديكو ردن ءالااهلماس باكر ف دودثموهو

 مادام مب اووذ تير أهلنا ذا هلماس هللستيف فمسلاب يردك مف صاع عير ف تبر ططاابتا طق ركصابإو

 دومشلا نم موةلاهولم- ءارزولا ناكو نيكتحلا نيذاةسالا ن نموهو هاما متف ةاودلا رذت مث هلالماح
 ةفوذلم ىهو ناس ماه احو تهالا مانت هو نامزلا بمجاعأ نم تناك تلاد اودلا ىعو نياّدعملا

 هتقو ىف ناحرملا ةمل> تءنصوىتلا ةفلللا بطاخم ٠ ارعشلا ضعباوبف لاه دو بهذم ضاس برش لب دنمىف

 امهو نيب ىف كا ذركذ نوكي ام برغأ نماذهو
 ديربف يكد رمسأا هلمردتل « ةماركديدلا دوادإ نبأ

 ديدش مارا بعص هعطقمو « ةرانحوهو ناحرملا ا نالو

 تسلا سلا بحاص عفربف ةيارلا بناج ىلا نوفشيو ءا مالا هيلا مضنتو عطقملا نم هعمناكن مو ريزولا حرضف
 ةضورءملا با.كاهسابل ىفاهلاح حور ةسهااب ةفمل 4 نازربب مهرثا ىفو مهنم ةمدغلل ةف اهنا دنع ناك م هحرطف

 ىبرغملا فلايدلة .وريسبالا هاج ىلب ام ةباؤذلا ىن نم كح و هو هتم> ىلعأب ةمتبلل لما لي دنملاو هملع

 موقرزولا ىلءا/بفرهوالاو ردلاب عصرملا بهذلاب وكم دوعن منفصنو ريش لوطوهو كلا !باضةهدسو

 فقيو بكريف٠ارمالا دعب ج رذع ريزولاو الو أنالوا كلو ا جرذ حمه دعنءارم الا ىلءو لدا ىلعو كلذ نود درع

 نم ةفخ همورفم ط- ب ىلعةء.شام هادو نوذاتسالاهلا او>و ةفيلخلا حرذعو همهم رصقللا باد ةلابق

 ةلاقيسأرلاجوعم بهذ نم مافطل وب لجر بريد ههجو رهظو بالا براها ذاق ماشرلا ىلع اهقلز
 درو ”هلطملا ترمشنو تكر وملاىف قاونالا تب رض كلذ عمساذاف تاهو لا تاوصا فلان بسع توصب ةسب رغلا

 نيذلا بترلا بابرأ نم -مهريغو نيكلحمانيذا ةسالا بو كصر را دقمب ةريسب ةفقو فتوو بابل ن هةفيلخلا

 ةخال افك اول نم و زيال نأ غلاسي وهو "لااا باص هراسب ىلعو ةفلخل اراسو ةم دنا ةعاشلابا اوناك

 مدقم نميالاف هباكر ف ناثثاو نيسئاكا نم ةبادلا قذع ىف نانثاو ةمكشلا ىف نانثامهنمككر انآ: .دصومدَمَم

 ىشاوالاو ماوالا هيوكر هدم ةفلخلا نعىدوااوهواهاو نيرو اهلو انتي ىَيلا ةعرقملا با صو هو نيم دَقملا

 ىلا ب هقلا بابرأ ىلا لت ؛امالا ركسعلا ضعت طالخ او مهدالوأو ءا مالا عورف هنأف ثحلاب بكر ماريسسيو

 نيبو هب ىهو ةاودلا لماحىلا نيالا نما والا لما- ىلا نكسحن لا نيذاسالا ىلا قا وطالا بابرأ

 ني رش ىلا ةريشع نيب هركذ مدن نم دنسحاو لكرسبالا بناقبا فا مهو فيلا بحاص لاح :رسلا سوي رك
 هيلا اوحو ةفملخلا أي مث نيكتحلا ني ذاتسالا دعب نيالا بنامللا نم مهركذ مدار يزولا لها هبسيحيو هب اص ن م

دلقتو تايقياعلا ليدانملا مهيطعو لجر فل نمرثك !مهو مهف حالا ةمرغت ةروكسحاللا باكا ناببص
 نو

 نيداملا نر انملاكة فلما ىتاج نم مهو روهشمحالسلا معدي فو لب دانع :ةدو دم مهطاسو أو فو.سلاب

 ناتعوفرم امهو ند ذمال نالماملا ناسلقصلا اه. أر نم برملابو دح اهبف سيل سرفلا هجول ةجرف امهتسو
 ةرغاقلا ىلاو هرخآىلاهلوا نم بكو.١لوط فو قفرو ةدؤن ىلءر ”اسوهو هريغو رئاط نم طقسا مل نيتلضتلاك

 ءركرحلا ف دانحالا ثحلادئاعو ارامل ذكرال_هةسالا هدوعىف قم ناكرلاريسبو تاعرطلا عسفب دئاعو رام

 ىلا لس: نأ ىلا ةقلخلا ةيمز ىف هرو مو بالا بحاص ءدوعفف قلبو نيضرتعملا نيجسازملا ىلءراكنالاو

 هبأو دربخ بكتحاروهو سوبد مهنه لكدب فو ةفملحللا تاه ط ةسارحو بكوملا بترتل دوعف دوما

 نواس هرم اما ذا باكرلا ناسص نم موق ةفيلخلا ةباد فاخر مثبكوملا مامأ نملاذهاهءرسسأو
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 هملجرو هيديلمقيو هبل الخ ديو ريزولا مد ف رتسلا ناذاّتسالا ىنريو سولملا كلذ مان ءاّرقلا ار قمفاهضرع

 ناكملا سب رخىلا ةاًسمواناكر ءرادىلا هعادول هي ديب ءاىهال او هلو ناك «نم بكر بف ءراد ىلا هنع فرصمو

 ماعلا حاتنفام ويوشو لالا كِل دمع ىف هسلي ام ضرعطرلج م َدَعَتام ضاضفن ا دعب رهظلا ةفيلالا ىلسماذاف
 لد 4 اماع ةادبو ضصاخ > ليدام ىلع نيعيذ حشوملاريغ ضاسلا هيف هسابل نوكيو صال تاوسكلا نئاز ٍ

 ةفملقلاحانولءزام تامل دزدموو نيكل ني دانسالا جر هرهوراقولاة:3م4لاقيو في رشلا جانل ادا ثا ل بف
 ةهقاها فرعيال ةوظع ةرهر- ىهو :همأا هملارمضدع مث ةملب ا دالا لكش هاوس اوفرعبال هبي رغة دع اه ا ثسف
 دل سرج توقان ن٠ لالهلا لكش وهو رذاملا ف :ءوضومىهو رهاوأ ا نءاهتودام اهءااو-و ىهمطاسف

 ةبح ىلءأ,ن وكف ةنكم ةفرف ةطايذم جاتلا اء اهطضمو عضو نسح ار يرح ةقرش ىلع م طتتق انندلا ف لاثم
 ردخ#ل ىبادذ دّرمَر ةمصقاهر' ادبو الاثم ريشع دح ًارف اها هنزو مهارد ةعبس ةرهوخلا هنزْنالاميو ةقيلخلا
 ةلالج مسه دنع اهلو باي ةمسانم ىهو هيدي نمبةرضحنا ةلدبل اكلت اههب اشن ىتلا”ءلطخلا دشب صؤب مث ميظع
 رخآو ثاثو عرذا هنالث هلوطوربش لرد لكل فس ضرع اكروشريشعانلا ىهو ةفلحلا سأر راعتامنركحا
 ةسلمنازلا نم ةيراطنقوهو هريادباهدوع سار ىف ءزاوتنا نيام عمتص مف اذج ققد قوفنم كروشلا

 ةقلح ىف كراوشلارخآ 3 ثين ماريا ضرعرا دقم ةزران ركلف ههسج نم سأرلا ىل: ةبوس :ًارخآ ىو بهذلا بسب انأب

 روك ذملادومءلا فروا نمةدلظاا عنف :كلفلا كان قاتف ضورغءوهو عرلا سأر ف أهتم لرتيو بهذ نم
 لوطاهلوط نزولا ىف فافش كراوشل اد دع ىلع بهذلا نزوب ةّوسكم تاعب يم نانا بش نم عالض هاو
 اهاو نازيكلا تاكوش ةقيرط ىلع عفنتو مضنت ىهواضعب اهذهب كي قلحو فاطل ف.طاطخ اينو كراوشلا

 اهتبسن نماهعتذي ادفرفراهلونابعلل رهظي رهو < عص مم به د د ا هلكت ةريغصةنامر هرلعيو ةنامرلا هش سأر
 ةعماملا بهذلا ةقلخلا تاحدا ذاف عباصأ ثالثدر ادقمنوكي لصاف ةنامالا لمس عضو ع نمرثك اهذرع

 هنماههنححر الف بهدم“ قسد ضرعىف تفاواملع ةنامرا تبكردومعلا سأرىف 'ىلاملا لراوش رخ ل
 نكاولب كاع رابهر ل اهئاءنمهتخلا جلا ىءاولدشب صؤي ةيوكرا تقو لوا هملا اهملست دئءاهاماحالا

 ل ؛نيدو ثنمريغو بهذلان موقرملا ضسالارب رك نمامسهو ام عةصن دح ىلا نظم اد وع نان أل ثي نانلم
 حجرخو امهلج مسرب ةفيلحلا ةمسشاحن نمير ىلا ”للظملا يور خم اجرخيل نا ةشيف نيرا م ج ىلء نينو لم
 هللا نمرصن اهّاكصنو هريغن ما اولأ ف لات دياَكَب هنوام موقرملارب را نم فاطل يار نورشءو ىدحا
 ثالث ةدحاو لك فصدنو عارذ ضرع ىف ناعار ذة بار لكل وط قةنملاانشلا نم ةمويتم حامر ىلع تيرث عفو

 مارا ,توزمتعالاس هما ادرع راجت وياووصاج اناس نسوق نم الجر نيريثعو دج اله بتق باز ارط

 ةريدخس م ةراط هةىفو رفصأو رجأ حاسد نم عبس دحاو لكف ةتماص به ذنم "لهاامبسور نامحمر جرد

 حررخم من تايارلا مامن انوكست صاخلا ن ابد ن .ناسراف امههللتبوامهاكشر هاظ.:ناحتفنبف عبرا اهيف لدي
 بهذلاب ةموةسحةطب رخ فر دوما ةعص مم بهذ هتبلجو ل انتيام ىلع تعتو ةمءاصنمودو صامل فيلا
 حر مث ىلء ءاسربكاوهو رادقملا "لج ةبتر مه دنع هذهو ردقلا ريظءريم أو هودل ءاحىلالبلهسأرالار ةظنال
 ةعساهبف بهذ اوكي ةقردو بهذ ةمل «رصت## نانسدلو ولولا نم موظنم ف الغىف طل جروهو خزاا
 ةمدخلا هذ هلو زمربمأو هو اهلماح ىلا حر ختلربرح نم هاش غىف هنع هللا ىذر بلطملا دبع نب ةزهجح ىلا ةيوسنم

 ىرخالاو ىربكا مها دح ا نيترود ىّدال دكواسو بكوملا يرطب سانلارعدت مث ةلالج مهدنءاببحاصو
 ' مئاهاصق وهو لاند مدصصمو انك ازع ضوحملا !امرصنلا بانىلا رصقلا باين ىريكلا امأ ىرغص
 لخدوروسلاب افاحراسرممث!!بان نم حرخادا ىرخالاورصقلا ىلا حوتفاا بابابلاط هراسي ىلع طعنا
 بكوملل ليديت ريغ ن ماع هف. .النا بكرا ذا نورعسنف ام_هادحا "لولب سانا لعف حوتفلا بابن

 بترا بار نمرمصمو ةرهاسقلاب نم عقجا دقوالا بوكرلا موب نم عيسدلا عيتيالف لالتخا الو ش وشنالو

 هبقىذلا ءانبلا نماسلاخا_هساو احاربناكو ني رصقلا نيباماق مالقالاو فومسلا بابرا نم تازيقل ا بابرأو
 اهمال ءاعدت_ساربغ ع نمرصقلا كلا بكرفف هرادىلا ريزولا ىلا ءاسمالاركسو ةميلخاراظتنال موقلا عسنف مويلا
 قدا وفوملو انما أوةاشموان كر هي ديني ءا هال او هركذ مدنا هفيرمشت هءاماريسف ةفملغإلا ةمز ال ةم دخ
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 ثالث نال مم اهطر ل9 ىلإ 1ع ءايمالان * مأم هاوسن هوناول]ة2ع نمتانراع عيراو تامسم» سرأركأ- ءلا

 ة_بلم حام :”م2ءنواا١ عوقر ا قد ا|صا4:ادوئيلا ند حرت مةدحاو ةديمحاوو ناشناناساو

 ةتلمرم-- امر نع ررالا نموها ةدوتنلا هدهنودو ةصاخرزولل هلدالاو نسمامرلا امور ىلعو بانانالاب

 3 بىلاةعل /.نيروك دا! سآلا مام .نهنركتت لخدلا “لطم انو سان ماه سامرو اتردد
 0 2 ت01. معو .ادتلاق لك تن انر اطنقلا ست نعوذ قلل مهر خرا
 عم هد“ كسي هع دعو أهم رطخع ةريبك هبات ىرملاهدي فو نارودلا لرادتم الدف همف اهلي وشو نعالا اهاماح

 لفبلك ىلع الغب ني رمش لب تاراشنلا نم جر مث ةرسسيو ةنم نوري بكوا اى ةلاجز نورس الر ناتس

 نثثابكو ا ىف نورعنو اهع انصامإتف لويطاه] لاقي تاسوكرمغب تاسوك.!١تاراسقن لل

 امم دنةبارحالو راجريغب نيعوام مودأ جرد مث في ؛ رشتلا ىف مد دنع ةزيم اهل ناكو نس سم سد اهلو
 اذه بكوملا ىف ةلاجراضيأ نوريسبو فدسو ةعسأو ىهر طمللا قرد نم ةقرددح او لكل ل>رةنام نم

 نمودو اهفراشم عما هيلا نكمل نيذاتسالا نموهو حورس نئازخ ىتاحر ضحي مث حالا نئازتخ ةفطو

 رام ممطر وكر مدرب وقام ىلدلا تاكرلا ن ٠ ةفالخلا صاخ م-رباهنم حرذيف نيا عملا دوهشلا

 بهذن دأب هذ نم خو دم بكى لكلب ثالث ىلع نونالثاموانامح نيعبس ىلع نو بس اسر

 غال افرع لحرأو تا ةركبا جرو رطلا التو كعذل كازرلالا نينا ورا :اهلارداوطاب

 نوطالقلاو ناولالا م ا رب يحوي يفتح اميلع ةريئاد ةدوطسم

 نصح ةرشعبهذه نمرزولا فرش فران دفا ةّدعلا نم اهلعامو ةباد لك - مث ري رخل ناولأب ش رسما
 عرس 1طانم ممهاع ضرءئانتالبطدالا ءافرعل كلذ لو هيراف ان ل زعب نمو هنوخاو هدالوأو هيوكرل

 اماورخآىلا تااث نانو لولا لثم هيلع شون بكم لكد دعواه ذا دع أو ارنك امى اهت امالعب اهيف هم ان“ ىه

 مهماعو دو ءت نأ ىلا مهث 8 رع نامض نيداّدْعَنل ءاؤرءل!!نوإسيو ةعطق ةعطق كل زف رعيف دئارل ا فروط_موه

 ىلع مدخلا. نشرها نيواودلا باررال ةروكح لا ئازنا نم حرم تاهت ربات داعاو اهنم صقتنام ةمارغ
 لاغيو تالفيو مخ ىلع بكرم ةناسل نم هنّدع برت ام هركذ م دَعَتام نو د"ىلإ-| نءاضيأ تاك مهر دام

 باررأ نمنالذو الفل ةترفتلا لعرض< بجاح بدت وروك ذملا هجولا ىلع مهركذ مّدقتملا ءافرعلاا متت
 علو اجرا هلو ت نوعا حوا نا -رمصمو ةرهاقلاب هءلاريض<ف هيحاصدا دش لكف رع فالقو اس مدخلا

 ةيشغا تاخانملاب نولاه ا اضيألسو صالا اذه هر ل مارق لدي ع عنيا دنم

 نورمشعلاو ع.اتلامولامحصأو ةطا ىذ مني رشعلاو نءانلارخآ ىلا هلك ل ذىف ةحارانوكيو تايرامعلا
 هللا قبو اهرك ذمدقملا صاختا هياود ضرعا'لام_ثلا ىف سواخلا ىلع ةفملخلا مزعموقلا ىأر ىلع هلم نم

 م-مالقعو مهتاصعفو نيكنحلا ني ذات سالار اك موهوةلاسرلا بحاصيريزولا د سف للا ضرعمون
 فالخ ىلع ع ارمسالاب ةفنيلخلا ىمالالاثتسا حارهد ناصح ىلءنيعرم ىلا ةّئه ىف هناع دا ىلا ىذعفم مادحمو

 رمصقلا ىف هناكم ن نء ايكحارحرضفرزولاهئاعدت ساب هلعأو هللا ىدبنيبلثم داعاذاف ةداّشدملا هتكرح

 سانال هرهاظ نم هلعول ا !١هنفىذلا كلما بايزملهديال داق لزننو ةفلماالارصقلا فدح أبكر الو
 ننكتطلانياناتكسالا رئا تؤ ن ا جا تكوبنن هريسيالا هنئاج نمو رمصتتلا مامز نميالا هسناج نم فقشرتسس
 هلوخد نوكيو بكا روهو ءا الا لج ترص! بانىلا لصواْذاف ءا مالا هيدي نيبو هرادنم ريزولا بكر يف

 هيااوحواهيف ىدعو لانه لزننف لاوطا ازيلاهدلا نم بان لوتا ىلا كار لازيالو دمعلا بان نم مودا اذهىف

 قلبلا ىماركنم ءارببك اسركهتحت دمعف 'لابشلا ىلا لصيو هيراق أو «دالوأ نم هارب نمو هباحصأو هنالغو هتبشاح
 وما مود عا راسا ىوتتسا اذاف ضْزالا أطت هالحرو هيلع سلف ديلا

 نك 100 1 ]| آ ره دمت ”للتاهلا د سر

 فعرسيو ءا مالا لمن ةعاسصنر ادقم لامحلا كاذب ةقئال تاب م لكلبق ةءارقلاب ٠ اًرقلا خفتسيو
 مكي ناىلا اهدا تش ى ديب سئارعلاكةئداه ىهو نادت اداهرك ذ مَددملا صاخلا لاسغبلاو لبختا ضرع
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 مروة د ههسملا ةئسلا برض نم قروو نيع نه ةفيلخلا ىدينيب رذدعام لم <«قافنالا قيدانصو نئازانا ىف
 ىلاوعلا نيذاتسسالا عسجبو تام داع سسملاو عئانصلا بابرأو همبار درهناهدو هتوخان م هب صخب نم عسج

 ”لجالاب ص :ةعام ف رفن ىلءاونذ أتساو هتوخاو ءادالؤأو نومأملا ”لجالاب صتنعام له اونو ناودالاو

 هلع لها ىذلاو هتقرفس اورمأتدات>الاو فو.ضلاو 0و اوتو باح الاوهدالوأونومألملا

 مدخلا ٍبابرأ ىلءموسرلا تةَرفو هرادب طاعسلا ىلع اركاب ثوطام امل اجواهلبق ناك ا مريطت ة:لااءذهى غلبملا
 رادلاول ات تكوملاىزو تاب رشنلاو ريشاعتلا ترمضو قاروالا هتنهضن م ىلع هف انسص | عجب نم نيزيمملاو

 انمضأو ةطمنالا تمترتو زك اسغلا تافصمو نجلا فرن ف ءامسأب حرا دملا نيم دختسملا نم لكل تو ةينومأملا

 ترش دقو ىهذلا بان نم حرخ منوم أملاريزولا ىدتساو ةفماخللا بكر مهتم دهن هج وبو لش ىلا مهنم لك

 نمنيدلبلار اجت عبجو هلا شو هني نعركا علا تافدمو بئانلاو بكوملا بترو ةصقرا تهدخو هتلظم

 تلطل تاي رق تالا ةراخ هيحضناخ درطلا| اوم. دق مهريغو نيزازبلاو ةغادل او ف راسصلاو نيب رهوملا

 دسعلات اراحباوب ًاوايزواهلمعت يو حوتفلا باب نمح رخو ةفللتارظنب ءدكربلا

 نم لخد نأ ىلا نب رقما ىلع قّرف:موسرلاو نيك اسملا مث تاف دصلاورمصنلا بابن م لخ دورو لاب ةةلعم

 با.ثرغو صامل !ةوسكل !دنازخ لش دنأ ىلازيلاهدلا لوط ىف ميركل ناءرقلا نفر قملا هيقلف بهذلا با
 تسبعو ةحارلا لمس ىلع هرودق نم هارامىلا كل ذ دعبو هن داع ىلع مب تلا هنانآ هير ىلا هجونو اهريغي بكوملا

 وهام ىلءموسرلا ةقرشتو ةقالارودق ةكممتو هتداع ترج نمو ةةلملا سواج قواهبف لاس اى رحو ةطعسالا

 رثك !اهيف ةءسوتلاوةداسعلا همت رحام ىلع ةطع»الا ف لاا دج و ةهرادولا نومأملا ”لجالاهحونو َدَعَحَسم

 ءانوالهروذ<ةداعلا تر نمرضحو روصقلاو ةدومأأ لارادلاب سسوملا ةحبص ىف ءانهلا كاذكو اهءدقنام
 نم لكرضح او دوهعملا ىلعامدترتو تادوكرلاو مالسلا مانا ىفرومالا تداعو مت اًقبط ىلع ءارعشلا مهدعبو

 هن عمو ةنسلا لوط ةلودلا هبل حاتحتامم تاعلاطملاو رك اذنلا نم هناوو دب قاعي ام نيواودلا ف نمدؤتسملا

 روغتلا ىلا لهو نيبودن ا دب ىلع ركاذتلا ىف ل هفام ىلع فد لكن منيشب رشلا نيمرا-اىل المدعو قدصيو
 زارطلا ةركذتو باودالاةديروراهتسالاودالبلاو روغالا فعاسو لمع بام فانص ال ارياس نم نزخو
 نيم دضتسملا نم بتنا ةنس لكف ةط ا ىذ نمريخ الاريشعلا ناكا ذاف ريوطلا نب !لاقو اهباععسقوتلاو

 53 ناكل اننار يشم لسنا خ : نم حر ضف اهريغو ةحلسالا نم بكوملا تالآحارخ ال نك امالاب

 ردحالا تنمبكلا سد ايدلاو يدا فومسلاناكم ةبهذملا ةلوةدملا مدامدلاوهو ةحلسالا نم ةقتلقلا
 اهالاق ت كل راب ديروط ودعظشام انور ك طخ وحلا طيس رادار رولا
 لكنم ةمولعم ة قعد مهي دبا ىف ةرزت دم ضباسقمب لاكشالا ةعبرم نيعارذ لوط ن هدي د> دع ىهو تاسفو:#لا

 نم ةفئاطلل حرذو اهب ةمدللا ىضقت دعب ْئ ازد ىلا اهئداعا مهيلعو مهنامذ ىف ىهو مهْئابقن يافع كيبل
 ناءرح دحأو لكلدبع ةئامعلت هو رفصأا حالسسلا باير مس عوالاشو باء_ثاانادوسلا ءاوقالا دسعلا

 ىلعمهوافر ءكلذل_ت دعو كتصو ةقرو لانو تب ارش نيالا لك ةضف بلج اه ةلوقسةنسأب

 حالدلا نئازخخ قوّقحح نم ىل مول ء#تلاةناززخ نم حرم مت ةقودو ناسرح داو لكتا دلل هنواتسدف مدقتام

 لجارلاو سرافلا نمضئاوطلاو ركأ_سعلا ةَمْزأو بترلا بابرأ ءاسمالاو ريزولا في رشت مسرب ةضفلا بصقلا
 5 ع بدب انالا نم ىلا لا كل 3 فة ثنف ابنم نمع ارذالا بهذلاب ةُسوةْم ا ةضفلا باب ان ب هلم ح امر ىف هو

 ةمهذم ٌةضذ ةخوةممنيمامراهءؤربو قجان_دااك هل .سم ةموقرملااهفارطأ كرترو َدنَوملاا برشل ارحاسعملا
 ىهو تارام_علا نمو ةنام نمبرقيام امم دعنوكتو تكرتاذا سحاها لج الج اه.ةو كلذك ذو < لاو
 رينانزب ةطوبسذم ةنطبم نوطالةسلاو ”ىبوقرةلاو رم مءالاواهل+ وهو رجالا حاس هلا نم تاواغكلا هش
 ةريشع بصقلا نءري سف بسصقلا د دعريظن دلج ىفةرومسم ةضفغعاو كب قطانمابتم عمسرتلازاد ىلعو ريو

 تسانالا كلت نيسلم نيلي وط نير ىلعنآاول ةصاخريزوال جرذعو ةصاخر ها نما هام تايرامسعلا نمو
 ءايماللزبس م مئارو نم ءسهالاو هو رززولا مامأر مسي في رشتلا اذهو روش: مريغفوفلم ءاوالا سف:و

 رال_هةسال لسربو تابراسع سو تابيسصق سخ مهلج ا وهو بابل باص مهلوأو مدخلا ف بتر !باررأ
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 قد رطن لج اىف ناكو امنع امي عاوزن نيج ىلا اضيأ ةلاغملا باسم :لغبالو اهب كسارة اذئاو تلاءالو

 ىف هتمعتك ناتسع ءانا“نانءولم ناتتوش املا نيدلا مراص امه ىلا ةيو.#نملا نيناسس دلازق رعاك لمراغم

 بىكجارل!كإذ قليل ا نيقهاشلا نيله! اكب كازملا
 اه صو ٠ اصور وأو لاا ماياىفهملا لخ ديامماهريغو ةملحا ل ادالللاب نامت الاف ههللدوملا ةنابتتا

 نماهرغو ةروكحد املا تال.طصالا ةيئاطل- !!تاعبقوتلاباهم ءقافنالاو ةعانملاو رثامعلاناوب دفراج

 هضقىلا او داعربتهملانمتلا فخ !!ىف تنخ نيمدختبملا نيب ىرخب ا ذ ذاو كالا نيتاسب لم اوعو ةيلاويدلا ىس اوالا

 نع ناكمتقةروص نريغت دقاسي ر داو ةنأ اذاواقن ”ئرصل اءالطر نعت بو ةئاهلث نيتلا فن_ثاانوكمف نزولا

 نوربالو طقم ا اوكر , لمهن مه :ءرباع امو هنو رخآىلا كل ذك كلذ لزيلو الطر ريشعانثا هيقلا

 كاتلازالف ةفمشللالباطصا ناك ةمراطلا لباهصارهاظلادسبع نبا لاقو تاليطصالاب ماو د ىلا هتفاضا

 ارداىنو طتخامانالا

 + اهب قلعتي امو برضلا راد ركذ مه

 ىتلا نيشاشفلاب ناك د ئنيح اهعضومو برمدا ارادريبكلا رورمس«ناخ مو.لا ىه ىتلا قردلا ةنازخراوده ناكو

 نييطقسلا قوسطسو ىف” ىمشلا بردي فرب بردموءلا برضلارادناكمرامصو نيطاَر لان ان مو لا فرعت

 رودلا نم كراسي ىلعناكاخ برذلا اذهتل داذاف رفدعلا ةيراسكداجت بردلا اًده بارو نيب نماهملا

 سأرنم كاس نم ةنمب ىلع ىت لا تدب اوملا تاع ا برضلاراد عطوكوو#

 نماهولعب ناك امو تنن اوما ب درضل ارادرهظظ ىف رهزالا عمال ا ابا اطربعلا قوس هاجت نيطاّرالا

 ةىبرغلا تدل اوطاءز_هدحو اهفقو باك ىف لاف و افقو اهاعو < ىلظفا1ا شان جس مظءملارعمالا ثوسبلا

 ةيلاجلا ةسز دملا ف اهوأ مل نمن الا تن :اوللاءذ هت راد دوو ةلاكولاراد ىلاو برمضاار ادىلا كش

 حالص ناطل لا دبتسا نأ ىلا قاب ةيمطافلا ةلودلا ىف ذهبرضلارادتاازامو فاقوالا نم سهتغاامم

 لامع أ مهماياف ةروكحح دا !برضلارادإ ناكوهرك ذم 15::2موملا ى ه ث.- برضلاراد ترا دف نيدلا

 ىو نومأملا نبا لاق «مهدنعاهر دق ةلالل ةاضقلا ىئاق اهالوتيو سدعلا سدر يناندو ةَرْغلارينان داب لمعيو

 ةذالقثا رقم ابنوكلةسورهماةرهاقلا»برضلار اد ءانبر جالا مأةئامسجو ةرمشع تأ 1
 راصو لودعلا اهل مدخخساوةبه الا ارادلاب تمع#و ناتسراملا ةلامق نيشاشقلاب تنبف ةدامالا نطومو

 ناّسراماءاحتةروك تاق اوبك دادرللا عجب رضي مسج نمارامءىلءأاهراشيد

 رادعضوم وهف نيطاّرنا س ًارنم تحاساذات ر الا كاسب ن نعءاذ قردلا دارس اَوَض نامسرآلاَناكف

 « ناتسراملاعضوم وهف كراسي نءامو اهءاروامو نيطاز رانا ىلا ماهل اىلا اذكع ةلاكولارادو برضلا

 ةلابق زيشاشقلا ف برضلارادتين هللا ماك أب سه" الاريزو ىتحن اطبلا نب نرممأملا مانا فرهالنلا دمع نب الاه

 هده ٠ الارادلابتم-و لانه ىذلا ناةسر ملا

 نارفعزلا ةيرتباب نم قردلا هنازخرهظىراد "قرشلاريبكلارصقلا راوي نأكو « (ةديدهلاالعلارا دز#

 دعب لاس ا ىذتقا نينابتلا بايىف اهحكف هنا عأب محلا ناكىتلا لعلار ادشو كاريس أن ب ل_ففالا قلغأ ال
 لمعف عضوملااذروصقلمامز ةقثلاراش أ ناهعضوم ىفاهتداعا نم نوسأللاريزولا عنتمافلعلارادةداعأ هلذق
 نيئرقم اهيفم دطتساو مدآ نب نسح دن ىبالاهالوو : ةناهو ةريشع عبس ةن سلو الا عسرربهش ىف معلاراد

 كالمالا -حح ضعب ىف تب ار رهاظلا دبع نب لاق « ةيمطاشلاةلو دا تلاز ىتس ةرماع معلارادلزثلو

 ص دز نبارا داهنأ "ىلا فيرمشلا دما ىلرك ذا ذكو <ىوفاسنلا رصقللا نهةسي رقابه ا ىلع لديام م دقلا

 نيدلا لاح اها دقو هنلاهجر ىدلاو ل لاه كِلذكو رييكلارورسم قد:ةفاخ ناالا نكح درا ل ةرواجلا
 رادءذه]لعلارادعضومو ىهمنا هركذام ىلع كلذ نمرثك او فاأ ةئاماهلعم رغةمظعاراد”ىلحلاراداتسالا

 قينعلا ةشكارزلا طخ ىلل حلا نا نماس رهرهاطلا دبع نبا بر دراوجب ةقالز تاذةريبك

 نوم دذسملارداروةئامسو ةرشع عبس ةنسسةٌرغترفساو نومأملانب!لاق «(ماسعلا لوا مسوم)
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 نم نابرعلا نم "ب غر ذل ارمؤح اف مكحلادراف تبرهىئادقتعينأ ن :مفاخآ لاذ هتاطآو لدن.“ نم بدعتو

 لاقو« ةسطعمالا مسرب قبو رسلان هكلذ دعب ىنعأو اه ملف داعي عمال رعشب و م-مملا هس

 ىعس ىذلا سوّلا با هناجىلا ةرازولا راد ف دىفري كن اكموهورمهاألا بادن هداجن درو : رخل ارهاظلا دع نبا

 نونوكي ر غانا نوه بامشاان . ةعاسب هيف ىرتناكة رهاقاا نم م حراما ةنمم ىلءاع دقرمصداا باب

 ريغو ةدي داو فلا ةرودنملا ىفهوهب فرعت مسار ةرد لكلو ةهسن فالآة سه نوزهاني مهو ةددعتم تاه ىف

 ىلع كلذ اوناكو هعمعءام ل نروحح, ال هتقول ممم ملكي رخ اودّرج ا ذاق مه السمه دنعو مهل ةدرغم كلذ

 لثمةم دقتلاو اة ىهال ىلا لا ذه نم حب رخ ةعاصتول معن مرثم لجرلا ىعس اذا !وناكو راثسالاو هياؤذلا لام#

 مهلع ةدرفم ةرخح "هب رع ناس _هللو هشاكو هن دعو هسرفب هن رمح الا مهتم دحأ ىو أب الوهريغو رال لان ”ىلع
 مور مادخو مهدنعنوتس نوذاتسا

 * ديعسلا خانملا ركذ *

 نيحاوط مسرب عض هودو خانملا راو ىربكلا ةرازولا راد رهظ ىلامف ريمكحول ارمهقلا ءارو نه ناكو
 تاخانااامأو رب وطلانبالاق » كاذو ودي دملاو باد خالا نزاخت مسربو روصقلا تاءار نعطن ىتاا مقا

 لمطاسالا تالآو ةميشغلاو دب دحتلا نيحاوطااو ديدحلاو باشخالا ن هملةلاالا رمد الام لصداوخلا نم اهمدف

 ةرادلازيحاوطلاو ةدعملا تاقدعأاو ناتكحلاوساقلاوه.ف نينطاقلا خ رفلادس ةلومعملا ةحلسالا نم

 هذه تكردأ دقو لوانبملانالا علت الو هب ياايياوكا نزاخنا ف تنزلاو اهيبذمتفال تانا ا

 نينامطلاو نينامتلا نمو و ل نيراصتلا نم هيف ةرتك متع

 ءايهالان ءريمأ هدماسو ةلودلا لها رثك!ةَدام ناكملا اذه ىفو تايار !|نارفأىف نينا ٌردلاو نحاوطلا كلت ىف

 بتاسحلا مظن مسرب لءاعو فراشملا عمذيفنلل اىلوِ لءاعو تاقفنلا دهاشاضيأ هيفو لودعلا نم هف راشمو

 نأريوطلانباركذو اهريغو تاه 0 1

 0 اطل ليسا ك0

 تقال 015 ا ساب رباح د-أدالسا هدا وهلا 5

 مسرب وداما ممم كلذ نم فهذا لدطصا لكف سأر فاأ نم برام رمضاسلا ةفملخلا ناكحو ةزيسملا

 ىشو م- ءاوملا مانأ حبرخمام اهنمو امئاد نيم د سملاو بترا باررال ىراوعلا مسرب جرذمام اهتمو صان

 سئاس سؤرأ هنالث لكل اهنم ل طصا لكل بترملاو مدخلاو بترلا بابرال اولاسراركحذ مدقةمملاتاريغتلا

 ايف ن زاخو ضاوحاىلارو د ةقاسسا : رب ليطدا لكفواهريمست سءرب داّدش امتهدحاو لكاو مزالءدحاو
 نامضلابمهكرد مزتلي في ر 2س اقلاع ءالدرني رمشع لكتاوا عااداللا نم“ اولا ةسانلا طار هالاو ريعشلا

 حورس نئازرخ ىف ,رك ذ مدةنام ايلا انو دم»يو ىلا اب تاركص هرملاحب ورمسلانئ زر نم نومي يذلا مهمال
 تاعاملاو ةريم ساو لا ىلع ءافرعللو ةستم ةيكماجو ةرم امسهاو رو اريماكض ئار نيلبطصالا نم لكلو

 عوبسا ةّدم "هل ظاان ةقماحل | اه بكري ىتأ | مس اوما مانال قب اذاف تاكساشلسا ع نءاجراخ زيمللاو مهقلا نم تاناردلا

 ىلع ضئارلا صتخعو ةنوه دم ةيراطنق ىلع ةبكسه ”ىق.يدهلاغم ذاتسسا عم لبطمالا ف ضئار لكىلا حرخأ
 هن لئاع ضارلااهبكربذ ةف.اذا اهبكرب ىتلا ىلا ا تابكحرملا ام ماعو هالو انيسرفاما ةفيلخلا هبكربام
 ادئاعوا رام ةعظع ةعس هو ل.طصالا حارب فرعسيو ”هلافأا كلت لمكو هل ظ مهل ذاتسالا بكرو جرسا نيبو

 ةفيلخلا هبكربام ٌرَمَد سل عوبسالا كلذ ةّدم مون لكىف تاعفد :دع كلذرركف ليطااوقوملااهلوو

 باودلاو نال. اطصالا نم لبطصا لكىف كِل ذكل معمف هءلءبوكرلا لاح ىف هةمرغم الو كاذ ىلع باودلا نم
 ةياداتئاوام هنا لامثبو كلذ لةالو م-وملا مود 'هلظملا بحاصو ةفالنااهكريىتلا ىه امه ى جلا هلغملاو



 لإ

 ةئسا!ىف مسا 2964 ىنعي مضتلان ندو مم مهل | عب توّدلا نمو نبدأ موكب ناناتسبو ميةريمال

 ناودحلا امأ نار نأ 7ع تارا /+ قاس ةخج اطمن حفلا نمو اريعشو اق اند وافل أنوف

 نوشو نك ؟تأراد نم قاطب اطال اىلوشم هاع دس ا اههخن ودلاو امد لاعلا لب ؛اوتلا عسجو باط>الاو

 ربدغلا دمع مسودو قنات 1 ةييل اىلضيتو نيبنيفلاايف ةرازولاة وكر ررذم م دقن دقو كل ذريغو تاطحال

 ءاشنابانكحلا اذهن ءهعطو م ىف درعسأك هرج نو ماعلا لوأو ناضمر ره رغم نانو جلا خفر

 ءارزولا هلحلار اينخأم جنن ىف ءار ١ الاو لودعلا ج ل هممت ىذلاىباكىف ع ارزولاريس تصقتسادةوىلاعت هنا

 هراظناف

 ه ةيرجحلا نايبصلا مسرب تناك ىتلا رجحلا ركذ ه

 تودلا ةعلمل اء اكردأ مءافاخنا'نودتخن ا نالغلا اهيف ةرح عوج رخع اب فرعي رييك ناكمةرازولارادر اود ناكو

 دصاقلا دعسمب فرعي ىذلا دما ثيحىلاو هدو + ادراح بناح نم رخغا هذه تناكو قاماملا اهل لتي ناك ىلا
 رادحاللا<ىسولارداوب ريمالارادرخل اهذه قوس نةرصنلا بايىلا ىذفي ىذلا ىك الا عما1س ا بابها ا

 ردات كرش هي اااو كل1باب نم كال هنم هني ىلع ئاكلا دهلا رواة ىتلا ةىرصانلا

 نتعاقلا نمهراو<ع امو" ءلضفلاب فورعملا دصسملاو نوالق نب در صانلا ال11 بيرد دج ًاريسالا رادو رادلا هذا

 .ذهءاروامو دصاقلا دحسم ىلا اهئاحىفامو ”ىلواحلا ارحس نيدلا لعريمالا ةعاشب امهاد-ا فرعتنيتللا

 دعب 5 هاير اهذهتكازامو ىلاعتهتلا ءاشنا» ةزكذؤايسع ]مئاودزم رب ليطصاب رخخلا ءالؤهلن مولا

 نبالاه «ةروك ذملا نك امالا اهناكم سانلا ىن او تم دهفةئامعبسلا دعب ام ىل نيبال ءافاذلا ةلودءاضقلا

 باكا, لف كل ذكو مهمسرباناكم مهل درفأو صانخللا اعنا ةع مقا ءاما لكل لو هللا نيدلزعملا نع”ىطىأ
 مدخل ل-رأ ةقلخن حو ةماهشا ذناكن ف مهلاسعأي سانل ادالو ا ضرع لاعالا5 الو ىلءط شو لف افالاو

 لخففنالا يتوكو ريوطلا نبالاقو * را اهامسوارو دموادر هاف لسانا انا و ا د نءاااع ه.لااوريف باكرا ىف

 لاجرو ل.خو حالسو لامن ءاثكم ى_ لذاهيلا هجو لل ”سهاف مث رذلا عاقجا نالةسع نم شو. .كاريسأ نبا
 ٍديزملحاسلا دائنتسادصقو هناكس هن لكنا ىدينيب ردي شو 1اريما نب رفعج د#نانأر قطا ءاخأ ناتتساو

 بسلاّنأ لءوةصنلا : هنو ىشو» ركسع ةهج نم لدفن ركسعلا كل ذبايلع فح زو نالت عىلا لصون جيرفلا

 بطاخي لاقفموبلا عت 9-5 ءانغ رفلاد:ء نانو تال الان م هعمناك أم عج قّرح بلغ الود دندن ملدالدف

 جي رفلا كلم لدعص

 لوهص نه لرد ديا ٠ ميلا نيد كف. ترصن

 لضففالات ؟نم حقب « هرورام”ساثلاعم١امو

 توعنلا ملعرظحو لذفالادد انجالا نمدح اةيونلاهذهدعب عفتني لو رعاشلا اذه حبذىلا لذفالا لصونت
 لعجو را ىف موعسقو ل-ارفالا هنالثدانحالادالوا نم راتخاورح عبسأ ثنأو هلك مهام دحال عمتي لو

 هريغو حالسو لبخ نم ميلا حام أم مهن هلكذ قاطأو قفوملا للاقي ريمأب لكلا مزو اسة'و امامز نام لكل

 لو نم ناكو نومأملا نيا لافو « ريكالا مامزلا عم هبلام هزوج حوم ما همهدا ذاناكف دانجالا ءالؤوب ىنعو
 من هرخآى لا هيفوتسيو ايو ثماريبك افورخ لك أي ناكو ل-ز نبا, فرعي لجر طاسعدلا نوريض< يذلا بر عا

 طقلمعب لام اهسانح أ ف الّتخ ا ىلع تانا ويلا فودص عبجوركلابةلومءملارودقلان هريبك ن نك هلمّدقي

 نم ناكو هنزيملال ةغلخت ارظن نم برتلابن وكي ىتح ةرودملا فرطى دهب ناكو همظعم لك [.ف ةمعطالا نم هلثم

 نا قفتافارمتف ناكو رسالا ىف هنإقم تلابطو هب ذعو هرسأ ىذللا < جئرفلاهدبقو لضفالا مايا فرس أو دانج الا

 هنم لصتف ,رخآ ىلا ل تحصآ مدنع لعربك | الع ىلرضحأ هللابقف هنحت؟ نأ دارأف هلك اةرثك< ىنرفال ركذ
 هتك ااذا لاق م لخ ةّرحب هعم ىذن *اوهوشاو هحي ذاهل لا.ةفريزمخي لاسقيو ريمك لعب هانأ و هِلَدع ضقنو ”ىيئرفلا

 رضيجأو نيملا همشع طلغو كلذ ىلع هفل ساو كلها ىلا ىذَت كةلطا هل لاهو <ىنر فلا طلغف كل دنع ىلنوكبام

 ههحو ىلعني رضا ا نم لك ب لص هعج للا قوتساالف لمفاودها شل هبامصا نم ةّدع ”خنرفلا
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 همن نه ه١ ةدسر ىر د ماصتنو نه باه دوق نوذي ارهج الو اسم اب قم انالو هيلع قعلطي "ىف
 كاجتدق اع او هعبج كل ذ بتكو ةاودلا ترض ىدعب هفلخ | ناو ىدالوال نوكت تيذوا ةاتقاثوَكْتَوُلا

 ناميالاب طلنا ناكو هسأر ءءء جو ضرالا لبةوفثو نود الاد , طخشا لصح ام دنعق هسفن ىلءاهرخخآ ىف

 ةناعستسو ني رمدعو عسأ ةناسناضمررهش ف نوءاما لع ضيقابلذ لاه ةضف ةبصتف امهادح نيت
 ةذطسلا ت.ةيوابتقول اهةَرْخ ةضفلا ةمسصقلا فى ١! هلدفنف ناعالا بلطب هللا ماكح اب مالا 1

 انوع و دزشع ءس# ةئسثداو> قرسيم نبا لاقو 0 ترس ىتلا تاكرللا ف تم دعف ىدنءىرخالا

 راتخم نسحلا ىلأ ةلودلا دعتمريمالا نيا كنان عاصم ىبأ ةلودإ ارونرعمالا نبا هللادبعوبادئاقلا فرش

 ىذلاوهو هرادات دا لضفالا دنع كل 3 لبق ناكو خا ىذ نم سماخلا ىف ”ىحن اطبلا نبا, فو رعملا ىرصن:#لا
 ةفالالا اتت ومألا, لجالاب دانة بالاو ءا مالا ةفاكىلءرّرمملا هل ه- ىف هنوعن تّرقساو ةءّترملا هذه ىلا همّدق
 زع ةفالخلا حان تزومأملا <لحالا كلذ دع توعالان ءهلددوت مث ني:هؤااريمارخد عئان_هلارفن الا همحو

 ريمأ نومأملا لالا دسااوهو لفغنالا هبت علي ناك امبتعن م ابيدلاو نيدلا ماظن مانالارفن مالسالا

 هامثالثل امون ناكأملو ننمؤملاةاعد ىداهو نيإملا ةاضق لفاك مانالا رمان مالسالا فس شوممحلا

 هتم د1: سانلا ءاحو : ١١ ناذأ دنع ناك نوما ساحر هاا دعب ءانواا مون ودو هع اىذنم عسا

 بكرف مه دعب ءارعشلاو نوكتحملانوذاتسالاو ءارمالا مث مالقالاو فو.سلابابرأ نم مهم اًةبط ىلع ءانهلل
 قلغأو ةداعلا هب ىرا هلا انهعضومىفهلتم .هدق ةرازولاب ةدتخلا ةتراادج -وذبهذل!بان قو رمهّةأا ىلا

 دئعف بادرمد باك رعي اااذههو مالقالاو ف ولا ارزول داتعملا م .رلا ىلءاه دنع ىذلاب املا

 لحال ةرورضأ هن الامم مق ثر ل> هعمر < لةلاحاممال امياع سولا ن ءافقو ةاكرملاف لاك

 نوقوطملاءامالاو هراسب نعءاوخ و هنممب نعةنالثلا هدالوا ساجو !ماعس لذ سول ىلا ءاممالارو ض>
 جرخو بابلا تفنن م عرسأب نكي لذ م هاوسناكلا اذه ىلا د> أ لصرال هناف هب دينمب مامقم هريغ نو د ةصاخ

 ولا خرز اسر( ها لا ؛ نيكتللا نب ذاتسالا نمةّدع

 دمسلا ىلع ري ني: مؤااريمأ ل اكو د 2 تا و ونود اد دارا فدو هروذ>

 نم لزن نأ ىلاريمال ارخ أو هزاكم ساؤداعو ضرالا لبةو نومأألا كلذ دنع فتوذ مالا نومأ لأ لجالا

 هيلع ن ناكأم ىلع هلاح ىلع بانل قلغ اوبابا!نم هروذ نءلخدو نومأ ادب لسقو ضرالا ليقو ةبطصملا

 ىهجوىف ىاغي باسلاو ةشرملا كات ىلع ساجأ حان اطلس ىبسفت دعا لازأام لو لضذالا ناكو ل_ذذالا
 ىلا لوخدلاب راشأو مثلا داعو بالا تقم بادرسسلا ف بابلا فاخ نم تناكماسلاَن اف ىف !ىفناخدلاو
 خشتساو ةغيلللا سلج نأ ى ل ازيااهدلاب ءا مالا قبو ةرازولا سلجم داعو هل ئه ىذلا ناكتملا ىلا لخ دفرسهقلا

 مواوأ محا ةيطر ل ىل لع ءارمالا لح ًاوهتو>او هدالوأ هيلع سو هي ديب ريضف- نومأللا د ساو ءاّرَملا

 تاتاكحااناويدلخدمث فارشالاو فومضاا مث باصقالاو تانرام- هلا باير مهايو قاوطالا بابرأ
 نيسلاطلا ةيقي ةلودلا س:انيافد رمثلا مم لسو ءاشنالاناودمث ةماسا ىفأن بنس لاوبازيشلا موج ملسو

 متم ليةمدئاشا الس مني ءؤملان وحلا دم ءنب اياد اوهدو مشب ”ىئعسرلا نبا ىذاقلا لب مث فارشالا نم

 كلما ناوي دىلو دم ثرالا ىبأ نب تاكربل اوي ازيسشلا مه دعب لس مث هب سمهنالا نيم داما عم ع ىرع الا باكرا
 ل-ورصم ىلاوو ةرهاقلا ىلاو لش دكا ذ ىضقن |اساف اه ه دهب ةفئاط ل كح مو ردلا باد نم دا: جالا لخ دم
 هعمودوويلا سرو ىرامالا نم ةلودلا باكممفو ىراصتلابلرطءلا لشد مم نيدالا لدا نضا ا هتم لك

 تءمسام مهنم لكد ثذأو مْ اًةبط ىلع ءارعشلا ل دورمهّدلا براو دقو نوب رئاا لم دوهملا ندب ادكحلا
 ريغب روشلا ىف انمع ةرازولل رزقام امأو نومأللانبا لاه نوم .اريزولا ترا ذ_هناكف لاق هسا ركب

 فلأ ةمالعلا ىف باش :ا! مكح ىلءوهام اهل.صقت راند فالاةهثالثوهف لالا تن نم ضيقي لب باسعا

 ةسغ مالغلكل هتمدخو هساحم مم طرب ولغة تا ءوهامو راب هه[ ملا تنارلام 5 ىلءوهامو رائد

 نم ةةسلا ىفو هتامشا ىف بغربام كس لوف ئخابطااوئثا ذل هريغو ةساكرلا ن نانا امأف ربشلا فون د
1 

 نام هن الث نيتاسملا| ع نمو تاقدص اهلها ةمقب وبهذلا ةريزخو روث هداهنم راثن دفأأ نوس+ تاعاطقالا



 يد ديو ا نيكنم ا نيذاشييإلا ةغيللب ساو هللا ماكس أب سه“ الا ةفلالا ىلع مو كاذكب هذ فبسو

 تع : ' وأ باكر ف ىشمو هنمب بكر , سو. اريمأ نب لضفالا ناكىذل ا ناكملا نم بكر نأو
 الل م د3: ىلع هذ مكس | ىرختو اك ار دعلا دان ن هل>د دو بهذل ا بامنم ى»يةرازولا في رششنب رخو

 [1ءا عازم | خا (غدبف خ نيك ال موب نأك 1 0 .ؤلاى >1 موسرلا فع اضذ درادىلا ل_صوو

 ىبانب نما انأ ئيسنلا ىدةساو :ذيكسم اهرّزق ىنلا ةداعلا ىلعرهاالا ةفيلخلا ىدينمب نش ضرالال بقنا

 ريزولا ةفملا خا ىهاورصتلا مامزإهلسسو هلبقف هدي نمنو.ألباريزولا لجالل لهل اراض انه ارشح الف ةماسأ ]
 تا العم تأ اكو ناكملا اذنه فكر علل اودو سا ا باب ىلع لعسلائردو هلم ن نءسولالاب نومألملا

 722 م نيكتحملاو ءاسهالل ةيسسنلا لشن أ ن حلا ىلا د خيشلا مسروناوبالاب أرق 9 كلذ لع ارزولا
 سلجم ىفلءفنو.٠ ءانلا ةاؤدل تهةقو نبوع .لاريمالالو لضفالا ب تمن د نكي لو عجا سا: القومأللا

 :اراضحاب ةظلدل ماو تاسشتالا اذن ل كاوركسو نكوإلا اوان انج الاوت ءل لالا تساوي ”وةفلالا

 نسما بأ يشل عطلان رمأ ا مس يا ند قّوطو كلا اما بالا يحال

 م ةفلطلا را قلو خدلايهفرشو بن راا تسرلا هبانكح نم هدسام ىلعدرار سار ةماسأى فأن با

 نسملاىبأ يشلا نبا لاس ىنرلاوباكلذكو ب ةدهدم هلي لم لجو تبلل ىلا نيا تاكرملاانأ خيشلا ىدن سا

 رت ىذلا هنأ مكب ةريثكر بنان دهشوو *ىمدملا نب لذفلاوبامن امهوش أ د#وبأوءوأ مراكملاوبا كلذ

 دامني دبعس نمل | ىدع دا مث سلجلارتفد بحاص ثدللا فأن ب لئاضفلا ىب ان يسنلا ىلع علخو للا

 بج االدح أهتيدعل لدبالو لضفالا س احم نم ةرضح ا ىلا نماصاولا لسرلاو تافاع ضااروما ىلوةمفذلا

 نم تقولا كلذ ىف ةءدخلا هذه تن اكو ةبنعلا لادن مفي ناكهن اف اذه كِل ىدع ىوس هريغالو ناخعا

 ريزولا حد سودافت نب حفل اوبا ىذاقلا لاق كلذدنعن اهاقأو مدخلا نوه ن نم تداعم اهريكاو مدخنا لجأ

 هنود ديز دقو هيديزيب هلوثم دنع نو..ألا

 فرشالال+الاو اقح نوم أملا دمسااوهو تعنلا هان ااولاك

 فرم لعأ تاندازام « اهري_غو دجا هَذا ثيغمو
 هملع ىئاو» *ذ هننا ماكح أب سه <الا يللا غلب هلاعفأ لمحو ةلودلل ةوءامازف سيل فلان أت

 لثم كل ذدنعف ساحل واذ سعأو تقولا اذه ىف نوكت :ةلخلا لاق ةولخ ىلا ىاتحي مالك < نوماملاه لامن
 رم ريح وو انالومان هللاقو ةفلولا ىدينمب

 هنموقأ نأ تاهيشو رادقملا اذه ى.فكيو ىم هموربامىاوق فاموهدادج اوهئانآت دامو ةتقالث تاس دق

 قدوس هع لولا اان م ىسفن فوهو كربغريزو ل ناكنا مقأو ةفيلإ اريغت كال ذ دنع فري كسمالاو

 هللاقف ىقلاخت الو ىمأ نع رع كنا كفتع ةتعاام اكو ةقيلطلا هجو فريسختل اهل ناب نأ ىلا ءافعدسالا
 لضفالا عم سمالاب تنكدقهللاقف طرتشما -ٍ يدا فول ناك انقل طووتيم ىلءالددمنو.ألا

 هيلا وبتكي هدالوأ ن اكو لاه هتقو ىف كلذ تاع ةفيلللا لاف لعذأ لف ةّقطنملا ل-و توعنلا ىف دهتس ا دقناكو

 ةاداعم كلذ عمم طقامول ىئم كلذ ميظعلا هللاو ناك امو لدالاو لالا ف هُخَذَك ىنوكن م ىالوم هلعبامب

 مهم دحأ أ مالكممسام و مهم هيلا لصت ةعقر لكى بطعب وهو مالقالاو سلابطلا بابراو دانجالاو اعمج- لهالا
 فرعي نومأمالاَمف انا ىلعف نوكي شبا هنرك ذام كعم لضفالا لعذ ناك اذا دة ملت هل لاك كلذدنعفتق

 ٌرصقلادالا ىحتاللاومالاديرا لاف نأ هنأد اام لوتأف دئاز هملع نوكيالنأ طرشا هلم اهدي ان املزللا
 تتاورؤ معسولو هش داسعالا ةطعحا نوكتو هنمالا قّرفتالو هلاالاروغئلاوزا ارطلا نم تاودكلال !متالو

 ننةلنتبا و تاوكلاامأ ةعاطو اعم<ن ومأملا ل لاق كلذ دنع كلا لي دنم مسر :دايزو فنص لكن مر وّضتلا
 ناك دقف مكلا لي دن م سءرةدايزام أو مالا فلاي نم ما بتاورلا ةعسولامأو روصقلاءالا نوكتاه ةطعسالا

 كلذدعي ل .عبام دهاشب هلع هللا مالسانالومو راني دةنامموب لكف نوكي ازا .دنيئالث موب كح مسا

 اذهب ديرانومألملا لام مث 8مم هن رسم تهظعو ةقلخلاح رفق مانالا رب اسىفاهريغو دانعالا ةطمسأو تاروكرلا ف

 ركحذا.همو ضغبمالو دسال تفتلبال نأ نب رهاطلا هنان أب هم كمتسشيو نينمإل ارم طخ اروطشم



 كحل

 لاق ه ”ىلا هب اردب شو 1 اريمأ مد: ىت> مالقا ب ابر مهو دح او دعبادح اوه دعب نم ءارزولا لازامو كاملا

 لودعلا لثم مهقول- تحت لانحالابت تاضبطلا ليداملا نولي مهنا ءارزولا ءالؤه ”ىز نم ناكو ريوطا |نبا
 نم سي رقىلاههجو مامأ ة ةقرةشم هو ةعازخإءدمجإو عيرارذلااهل لاشي رابصق نابت ساب نودرفتل_ ون الا

 ةمالعهذهو واول رارزأ نم مهنمو ٌكمسشم بهذ نم هَرارزأ,ت وكت نم * مهنمو ىرءو رارزأب داوفلا س ّر

 دانجالا نم فو._لا بابرأ ىف ذفان»سهأو باس | هب ديزمب فديو بهذلاب : ةالغا ةاودلاهل لمحو ةرازولا

 رزوراكع ن« "ىلا اردب شوسجلاارممأ هملء مد ىذلا ”ىبر ملا نب اريزولا مدر ن اكسو مالقالا بابرأو
 فيس باص ةرازو هنرا زو نوكتنأب هرازو بترتو ىهتادحأ كلذ ىف هم دة لو فس سر يزو رم هنت سمل]
 تعنو لصتلا هلا كأو دةعلا ا ذه هلدقعف هم دخر”اس نود ةغلحل ا ىلا هنمو هيلا دو درماهاكرو مالا نوكتن أب
 نيلملا ةاضقلفاكه ملا فمسضأو قشم دةبالو بحاسصل ناكىذلا تعنلا وهو شومااريما لجالا دملاب
 كدلم دقو لص ىف هلبنكحو هل قنمزئيداةمو هنع نيس "ان ىادلاو ىضالا لعحر نينمؤملا اعد ىداهو

 اربدم كلذ نم ننمؤم اريمأ ل دلقامرشابف هرب مرسءاروام لك رظنلا كب طانو هريب دن عما ودج عسجم نينم .زاااريمأ

 عمك :+ل | هلديزو قوطلاناكمر ةوخلاب موظنملا دقءلاب هلع علشو داتنألا لدا دمو داسفلل الط دمهودالملل

 ةرازولا تراصف نا معبر أو نيتسو عبس ةنس ىف كل ذوةاضقلا ىضاه ”ىز رود ا نال طلاو ةاخرملا ةياوذلا
 شوه اريمأ نب هاذه اش ماقالف ةرازولا مس !لطبو شو.جلاريمأ اسمياودللاسةيو ضيوف ةرازو دعاس ن

 هل لاقت راص ىلعت_هان همقلو رصنتسالا ن 1 ا وا را

 باقلالا همقب ىلا افاضم مهنم كاملا, بقل نمل وت وا ضد أ هب بقلب ةمترلا هذه ىلوت نم راص دعب نمو لضفالا

 نيالث هوز تنجألا كلملا لجالا دمسلاا هل لسة هننانيدل ظنا حارزوام دنع ىشانو نيناوذر

 لداسعلا كلملاب عئالط نب كيزر هنبا بقلتو روصن ما كاملا ,كيزر نب عئالط بقلتق هدعبن ملل ذلعفو هئام-+و

 فيسلاريزو راصورصانلا كلا ا بويا نب فسوب نيدلا حالص مهرخ بلا و روصنملا كلملاب رواش بملنو
 نم ةفاكحلا ىف مكحلا هرلاو دتعلاو للا بح اصو رص ن اطاسوه تاؤدل ارخآ كار دب شون اريم [داهع نم
 لاحراصوةشإ دلاو ةيئاويدلا بصانلا بابرأ ىلوب ىذلاوهو ةبعرلارياسو ٍباَكَلاو ةاضالاو دان الاو ءا مالا

 ىذلاودو ءاىمالا نم هسعأب عاسقلاو اريغص ناطا هللا نسوخر ةفراعملا مزمل لول ملاحوهاممعم ةفلملا
 هي قوقرب ريمالا اًكَردأ اكو نابعش فرعشالا عم "ىصاخلا اهلي ريمالا ناك اير ومالاريب دنت لوي
 ىطىبأنبالاق ه قوقرب رهاظلا تومدعد حرف رصاتلا كلا عمت ًاريمالا ناكاكو فرشالا ىدلو
 ناكو بهذلازارطلاب بههلامتامسعلاو ”قسدلا بايثلاءارمالا ىلع نييمطافا ٠ افلانا عي مهءاخ تناكو
 فولو ةروسالاو بهدلا قاوطالا ٠ اصالار ,اك أ ىلع ايو راش ددئاهس نم ةمامعلاو بهذلازارط

 ريما ىلع 00 ه ردوج دفع قوطلا نعاضوءرزولا ىلع عا ناكحو ةالحنا
 روقملا نالصااو ةاخرملا ةياؤذلا عم كنحلا هلديزو قوطلناكمرهوملا,موظنملاد قلاب" ىلا هاردي شودجلا

 ةلودلالاوحروصقا هنأريغاذه از ىفمالفالا بابرآو ءارزولا عاخ هيام: علما هد هوداضةلا ىذاه ىز
 اهل لاقي شو ثفءربنع نم ةدالقابهذ لا-ةئم فال هذي كذبو ربزولل ناكىدلارهوملا دقعلا صوع لج
 بابرأ عج اهخ هكراشيو ةحرطلاب موملا ىعسور َوَمملا نا .كطلا اضدأ سدليو ةصاخ ريزولا |ميزيمت وةيرينعلا
 هو تالا ةباذلا هوغو ريزوا ةعلش نم مولااضيأ كلرتو ةحرطلا مهءاخ نوكتهناف مهيلع علش اذا متامسعلا
 ةلودلا ىف اهعذدو نوكينأ لءأهللاو همسشاو ءارزولا اهرعغو طق ةاضةلاىز نم ن , الا تراصو هي ذعلا

 فيلا دل . كلذ عم 0 اف مالعالاو فويسلا باررأ ريبكهناىلا ةراشا هعاخ ىف رزوال ةممطافلا

 لضفالا ماقاماو فود. بارأ ىلع هل مكحال هلال فلا دملقت ةرازولا علش نم ةبكرتلا ةلودلا ف :لرتكلذكو
 ىلا كل ذكءارزولا نمد>أ ىلع علخت مل لذفالا دعبو روما ناسلمطلاو فيلا هيلعاضيا علش شو.كاريمأ نبا

 ناسلمطلاو فسسلا همها ىف لهو ةرازولل هبلععلخ امدنع حاصلا كاملابب بقاو كيزر نب عنالط مدقنأ

 . , ىلع علخ ةئامس#تو ةرملع سجن هلس ىوعن ةخغاىذى ان قع هان ةعجلامولىفو نومأملا نبا لاق« روشاا
 عص ص بهذ قوطب قطو ةبعكلا ساحم كدرف ىف ةذب ريشلا سامللا سرالملا نم ىحئاطبلا كنافنب ادئاسقا
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 ةاصاف 0 عدو ند ابهفاوش , رازول راد ند قيام ىلع سانل ىلومسا مث هن ا وعم 2 ا 10357# اذهنو ةزازفلا لادا ماو لا الل بازل اعد يوو قمت

 تنامز ىرا د َنَد ا.هرا وعامو سرعس نى 4 ,مدلا ن نكرءاةناخوةب رةتسار ةلادسردملاو ءادعسلا دبعسرا د ةحالصلا

 بحر ممجأ أ ١ثالااد يدرح لعمال( انؤلو ستور ةقوزمل اريذولاريصالا ة:سنيدلا سئرمالارادو

 اذ زع و زد ند 5 امال 2١ ادذه ءاروامو اه ؛ا ةرواجملاماجلاو اهنا ىتلارمسعالا ماحسو نوالو نس دش نيا

 رواج امور ةذس-ارق ع عبر" ىلبقىتل اهب راناو ردا الا ٠ نءوهب رق. سارقل ا ةسردملا ”ىلء قى َّجاانو>اطااو نرذا | ىهو

 ندب دلاَ :كيريمالازادبةقؤرعملا كر مكلار ادلاو كانه ىرخا 5 هي رخورد "الا ندب ردم املا ةسر دااّرم» باب

 كيزر ناكىذلا بادرسلا اهيفو ىوازغلارادنموملا ةفورعملاريككسشاملا سريس رفاظألا كل ارهصريغدلا ارب

 ردوا مءانردص فن ١ الاىلاقانودوءادهلا دعسيلا ةرازولار ادنمهنرازو ماياىف هيف كيزرحاصلان ا

 :راخلاب“ ى.مرو-ةر ازولاراد ىلعناكو ةعاشلاد ذهارراخلا خان 1!ةرازولارادؤوّق- نمو ةيظعة مح هش نأ

 نوح اطلاباب هيض ىذلاراداءاوذو -ىلقاا اهد_-ىفو ىبرغلا ةرازولاراد تح ىف ةعطقهنمن الا قي دقو

 ترسل جبع ةعاطق هذمو رتت بنار مودا فرعي ىذلا قافزلا نم ءادعسلا دعس باي هاج ةضاسلاو

 ةبقلا ف ديدحلا نم لوهلاريبكلا كلامشلا اذه ةرازولارا دب ناكر : ةلا ولياناسدقوتسملاوماجلا تادنع

 هق ااا راد ف اغوشوم ناكؤذ ازعل [هنف اكن يذلا كامتشلاولحو ههانقتاخ نم هريكت اذا سرب اهتحت نفد ىتلا
 اهيف بطخو دا دغب ىلع ىريسا_سلا ثرحلاوبأ ريمالا ىلو:_ساالق ساعلا ىبنم ءاقلخلا هف ساجدا دعب
 ”ىبدابعلا هللا هأب لاقل ةمءافناراصو ةفاللتارصق بونناو ةدجبنيعبرأ ”ىمطاسفلا هللاب رمصنتسسملا ةفيلشنل
 ةنامعيرأو نيعبرأو عبس ة:سىف رمصعب هنا رمصا:#ملا ىلا دا دغب نم فمتااو لاو مالا ”ىريساس دل اريسو ةناعىا

 ىتحوهاكمف عضو دة ماخر نم بلا ىف هدب همعىذلا هللا هاب مئاقلا ةغيلخلا لي دنم هي ثعبام :ءلجب نم ناك
 راد ترعنأ ىلا كل ذب افتح اف ماع كيو هم سل < ناكىذلا لامشلاوهءادر لب دنملا اذه عمو هنأ دشريغتتال
 نأىلا!مب لازامو هلع سو ريزولا هبف سا عاهب كايسشلا اذه لعف ل شوك اريمأ نب لضفالادب ىلعةرازولا
 لعخ كامشلااذهائاضاق:ةرازولارادنمذخأو ةنكرا هاقناس1ناريكتش اللا س ريس نيدلا نكرريمالا رع

 10يوم ب ع ءادزلاو ةماعلا اأو لدخ كايثؤحو يتلا
 |ٍباَكَلا [هعمودادغس ”ىبايعلا هللا ىذتسملا ةفللتا ىلارصم نم ثعبام لب ىفامه ريسفر صم رايد
 0 مةلالوقماببعلإ بل جال هنأ هئف لودعاا هيلع دهم أو هسفن ىلع مئاقلا ةغماخلا هبتك

 رد الابثءبو كلذب هسذن ىلع دهش أى ههزلأ -ىريساسالا ناكو مالسلا اسهياع ءارهزلا ةءطاف دوو
 لاء فرعي رمدعم نع ”ىنربخأو رمصقلاب تناك لا فصتتلا نم هيريسام عم دا دغب ىلا نيدلا حالص هذ فن ا ةر صم

 نءسرع- هاا رواجا طانرارهظ نم طقسدتو رمي ار لاق ةنامعبسو عبس ةنس ىفدلو ”ىدوع«لاىلع

 نمش ًارااذهنأ ىدنءو ربكح ناناسأر اهيف ةيلع ه:هتروظ ب تناج ةرازولارادروسنمقبام هلع

 رادب , ماع :لبملا لع ناك ناقرو اش دعب دضاععلا هنرازو مايا ماغرش مهلنق نيالا ةبقربا اممهالا سور ل

 ف مهم دحاو راصاذاف مهماع علخ هنأ مس هوو رادلاب هنازخ ىلا دحاو دعب اداو ىعدت_برادو ةرازولا

 لمهشا هسمطافلاة لودإا فةرازولار اد تناكو اهو نيسجو ناس ةملسقفف كلذو هسأر عطقو لق ةنازدلا

 اهءاطمواه :؟ربفىر< ىذلا ءامالامقم نوريشعو ةنامابف ناكو هريغو ناّتسسبو نك اس هو تاعاق ةدع ىلع

 كلذوو

 م كلذب قلعتي امو معراج رادقمو مهعلخ ةئيهو ةرازولا ةبتر ركذ ه

 لبق نم ل وأو هماا ىف دحأ ىلع ةراز زولا مسا عقوت ل هناف رص ءرايدب نييمطافلا ءافلخلا لوا هللا نيد ز عملا امأ
 بسنت : هملاو زعملا ني راز رز روهنم ىلا أ هلا زيزعلا ريذو ساكن ب بوب ريزولا ةءمطافلا ةلودلا يف ريزولا هل

 هللانزب زهلارزوت_بإل ساكئبا تامالف باّكَلا اذه نم تارام اركذ دنع هلع فداك ةيريزولا ةراملا
 مانا راسو زي زعلا مانأ ةسقب ةريثك ةعامب كل ذىف َرْمَ ساع هراغلاو ةطاسولل ل لجر ناكامناو ادحأ هدع
 نب "ىلع ماهى بر هاظاا مادا ىف ىارج ردا -ىلءنيدجاةرازولا ىلو مهلا سهأب ماسلا روصنم”ىلءىلأ هلبا
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 صنم نيمكلاو هضغو ناميالا عب رص هقلش ةسايس فنيمئاقلاو هضرأ ىف هتلاءاةلخ امهّرذ نم ةمئالا

 دعو همارعصنا ىدخعالو هماود لصد .امالسنيعسأ مييلع مسو <. عه ىلأ لمدس الودإطه-والام نيدلا

 هنامس#و نيث الثو تس ةاس نم را ادمع دحالا مون كلا | -ه نيمو اريم 0 مظعو فّرشو مّركو

 ترمش اواهاالط تدْما جرو تحداخ بوذلا راب* 1 ن نم سوةنو تصخ تائس نع هرخ لن ىذلا

 اهجوتم هناملوانم هنري ن  ةفاكازرب نين مؤملاريءأ نأ موبلاا ذهربخ نه ناكو ترششنو تأنه ةرفغمو

 فورظابنع ءودصل هجر 26 : كيم اه ذءآوق ةك ارةرتعى هتادأو ديعلادبءلا اذ هقحءاضتل

 قربتو راسدالا اها ريس ةحلسأب لالا ىفهئم#ش ةسدباهتو لسلاىلاوتكى اوت بكاومو هنكمالا
 تد_ءاذا دعنمو 0 رو دو دا قرم نك قره دام دال 1ع انمو
 ىفارثاس لري لو اهن اذئتساريغب بول ةل ىلا تادرامتاش تل رااذا تىوسق نمو !منامذ نمرفاغملا تأ رمت
 ةالصلاىدأو بارحملا مادق ىلدم ا ىلا ل دونأولا اهراقوو ةنالانا ةامكسو ادراوأو ةءامالا ده

 0 هتور ذ ىلع ىوةساؤ رينملا العم باح لسنا نيبو هناب نكي لذا
 ىلا كلذ ىف ىهنناو هلرقل الممكن هرخف ندملا نه دعاام ىلا هحوبو هتظءوم غش ةفاكلاىلا ما

 ريما كلعا هل.ةنو هلعفر يك هلع هللا ىذر دق ةسدشملا هلزانمو 7*4 1 هرودصق ىلا داعو ل-و رع هللا هام

 ءاشناهيلعاو اذهرعاف هيراجتامم مسرلا ىلع كلبق هعيذتو هيفةمعتلا ىلع هتلاركشنل كلذب نينمؤملا

 ىلاعت هللا

 0 ىربكلا ةرازولا راد ركذ «
 تا ل ا را و ا ل ا ا ا يمن اح ع

 ةياضفالارادإ اهل لاقيوىربكلا ةراز ولارادد.علا باب ةمسروات ”قرشلا رييكلارصقلا اذ_ه ارو ناكو

 ةره| ىلو نماهنكسي لزي ل مشو اريمأ <ىلاهلباردياه اني ةرازولارادرهاظلا دبع! لاه « ةيناطل لارادلاو
 حراخ للا ةءلَقب لماكلا كل | نكسر ةةساف بون ىلا راصو نيب رصملا نعرمالا لمَ! نأ ىلا شو.+لا
 اذهوىلا ةفياللا لسرو؛ اولملا نمدر,نا ةرازولارادتدسهرأ هدار حاصل كلما ناطاسلا امكسو ةرهاقلا

 راداهامسواراداهرعو ةب ره ئرود ىلا لذفالا اهفاضاو باشا راد, فرعنامدق ةرازولا راد تناكو تقولا

 ةراع نمال لضفالا ءانبن ماها ةطخلا كلن ىتلا ةمدقلا كل المالاتاعايتبابتكمملع ل دتىذلاو ىهَدا ةرازولا
 ةلودلاءارزو لازامو رفظملاراداها لمت ىتاانا ودجر ةرا<هرادىل مرد وسم اريم أ اهرع ىتل ارادلاو ردب هسا
 ةلودلا تلاز نأىلا هذه:رازولارادءنونكسب شو. اريمأ نب ل ذفالا دهءنم فوبسلا بارا ةيمطافلا

 كلملا هنيامت يم هدعن ن مهنباو بوبا نفسو نيدلاحالصرصانلا كلا حاطلشتلا ام اوقتل

 لضم زوار ةئاطلاارادلاهتومسياوراصو لماكلا كمل هلبامث بونانيركونا لداسعلا كلملا ٌثروصنلا
 الزنم اهلعجو بوبا ركيىأ لداعلا كالملا نب ادمن نيدلا رفا ووركلا كلا تلقا كلو كولا ا نماهنع

 ةيرحلا هبلارضحو ةناةسو نيسجو عبس ةنس ىف لداعلا كلما, بقلتو رصمر ايد ةنطلزطق ىلوالف لسرلل

 نيدلانكر ريمالا لزنأو مهئاقل ىلازطق لداعلا كلما جج رخماشلا نم <ىنلالا نوالقو ”ىرادق دذبلا سربس مهيفو

 ا رصم لاداعو هلّدقو ماشلا ىلازطق ةيكرفاس ىتح اهم لزي لذ ةرازولار ادب سربس
 كلملا سل>أ واردس لق متاردس ةعقاو ىف نوالق نب للخ فرش الا لقال ةن اهسسو نيعستو ثالث ةنس ىو «
 ءأ مالا ةستب فاخ مسونم لق نه لتقو ءا هالا ىلع كمل املا نم ةءفرمش ال ترائثو كلا تنت ىلع دمر صانلا

 هناملثلاو حن مبنم نكسأو ةعلقلا نم مهب لزن أو كول ةياقس لاو ىلعم_ممم ضيقف ةيفرشالا كا املاّرمش نم

 نم ناكنأ ىلا بوكرلا ن نماوعتموبتاوزا ماع تيرجاو شكلا رطانم.ؤ رثكم خم ن تح ًاوةرازولارادب
 رقنس ارقنيدلا سمثريمالا ذخ ؟ةئامءمسس لو ناكل اذه نم هعضوم ىف روك ذ هوهام هلأ

 لباقملا عيرلااب ىبفةرازولاراد نم ةعطقنيجال نيدلا ماسحروصنملا كلا ماياىف ةنطلسلا بنان ىرودنملا
 ريمالا ب ةيجربلاةلود تناك الف مانيالا بتكموةب رقد سارقلاب ةفورعملا ةسردملا مث ءادعسلا دعس هاقناخ
 ةنسف كلذو ةرازولا راد لج نم اهدئاحب طابراو ةيننكحرا هاةنامللا ركك_ثاهلاسربس نيدلا نكر



 ةضن

 نم عب ذبام طقسب طاياسلا باىىف موب لك قةصّدو سأر ةئامامو فلأ شاكسلا نمو ةسو هاج ةرمشع سو

 ةناملتو فلأف ةنومأم ارادلاب ةطمءالا نعاجراخ مايالا ثالث ىف ةطعمالا ىلع ف رصنملا غلبم ءامأو رةلاو قوناا
 رادبةعو:هلا وفن ا عطالاو ةوالخلا روق مسرب ركسلا نمو راسي دس دسو عبرو ارا, دنورم٠ءو هدو
 ”ًيهاةحلارذ "لءأوةدعقلاوذ ىضغنااذافريوطلا نب الاقو «اراطنقنوءبرأو ةبئامث باطما ن زءاحراخةرطفلا

 نوكيو ىلهملاىلابوكزاو ىزلا نمر طفلا دمع ىف ىرح اكهلاح ىرتف هرم“ اعمو ودور 1 لطف بوكر

 ىلدملا ىلا حورخلاا موباهاوتأف ةبلاوتم مانأ ةثالث هبو حصرو ئث هنم مراء الو مشوا ارجحالا هيف ةفيلملا سارا
 راد رو ل لبافمارصقلا نكر ىف ىذلا عب .راباعالب ران ا وهو رصتملا ىلا هلا مون قاناو رطذلا دمعك ةياطالاو

 نوكحووهفن ةفلخلاب الا اذه نم حرف هفةراسعالالاخاحارب ناي مولا اقتل ءادعلا دعس
 اذهىلادق دق نوكيو ىلهملان ءامولاصفنادعباذه هي رّشب هب دي نيب اسش ام لخ ديو لجرتسُ هللءافتاو ريزولا

 نيب وهر ةلودلارباححا من ريزولاو ةةيلخ|بيلع علطب ةشورغ م ةبططم مامأ ةقانو ال صف نو الثو د- ارحل

 همف نا :سال ىذلا امهسرنم ةيرح ود نوكيواسأر ةبطصملا ىلاهل نوثازفلام دق نيكنحما ني ذاتسالا

 3 ىت> هب ديزيب نمو ةقلحلا اهب نعطيو ةريحتلا + خل ا و ا ب

 نم نيدقتعملا ىلع اهةّرفمف هفدكللاا اودو نملا ىعادىلاريستو دّدةَن تلا ىه مةريغ لرأف ةروك ذملاّةّدعلا ىلع

 موملا ىف لعب مث ني رمشعو اعييوط امددعنوكش دك موب ىنان لءسعي مث مهرد مير ىلا مهردفصننزو
 ىلا ةيصضالا سمر ريسسي هن الثل | مامالا هده ةدم ىو اذ هنورشءوثالثر هام :دءو كد ثكلاشاا

 ةرشع نم ةَرْغلا لاشم ىلع طيرارقالو ة.ءابرريغب ريناندلا نمةنلا لوا ىف ةّرغلا تريساكموسرلاو بترلا بابرأ
 كلذ رثك اونْساَرْفا!ناودا عم قابطأ ىف لريال موسرلا بابرأ ىف قرف هنافر وزاعا ما -امأو راش ديلاريناند

 مانو نانمؤملا ءامقنو ةرهاقلا عم اوح نيردصا لاو معءاارادب ةب ةلطال ةاعدلا ىعادو ٌةاْضَدلا ىذاق ةقرفن

 دةعلاو ةمسلاريغب رخآ الي دنمو هلع تناكىلار ملا هيايثريزولا ىلع ةفملخلا علش كلذ ىضقن ا اذاف ل ّرمتلل ةعيشلا|

 حرخاا ذافةرهاقلااهناش ةروك ذملا علخلاب رصقلا نم ريزولا بكرف ردم لا نم ةفلخلادوءدنعرمدقلا ن مموطنملا

 لادشنا كل ديو ةرازول!رادىلا ةرطنملا باب ن ءلخ د جلا ا ىلع اكلاس هلع ىلع فطعتا هليور باب نم

 هنامسجو نافل ري دغلا دمع موي فورضفلا م اناسثإل فجل ااانهفف عتبان ة دعت 00

 نورمشءسوءاج اسأر نورشعو ةعبرأرشب اسأر ريشع ةعيسوةلام قون هلم_صفت اسأرنوةسو دحأو
 نم هي ديزمب نورازاا عذب طانأسلا بابو رحتملاو ىلدملا يف هدب هج ذبو ةفلللا هرب ئذلا اذه اشر

 ةنازخ ىلا دوعيو سأر ةنامرهتملابرحخي ةفشلخلا ناكر هاظلا دبعنب!لافو » سأرةنامعبرأو انلأ شابكحلا
 ماسلا ىلا كلذدعبدوعيو عيذلاورحن طاناسلا بابي ف تركن اوهو نا دم |١ ىلا هح راو شاق ريغفةودكلا

 ةقان ةرشع ثالثو هنام .اسأر ترعيرأوةنسوانامعبسم فهذي عوةطجالا لع سدأل اوفو

 ىلا تاقلخناجرخت تناكو راشد ىبلأ نم برةب امرزقتام ىلءاباصضلا نمو ريوطلا نب | لاقت ه غو رب قاسبلاو
 نامل نب متم نب <ىلع مقلاوب ا عرابلا ذاتسالا هيستك امهرحتلا دمع موبىف ةفيلخلا ب 0 راشيل اعالا
 دماصل ظفحو عرشلارانم عفر ىذلا هللدجلاف دءبامأ ةسايرلا جانب ٌتَوفَنملا ةفريصلا باب فورعملا بئاكلا
 فئلاؤمالر ىظأو هدوعس بكاوك نينمؤم اريما ةفال_ علطأو هءاطظعا بحوأو نيدلا اذهدار و

 اهرسأب نايدالا ىلع هفَر رسو اك ءاراانث لصاو امل امماس عرف لعجو هدونح ةوقو هءازحأ 5 َ زم فاشل

 نابسالا هناماركلعسو ةقملاتا هتعاط ملا نأ نمْمؤملارعم أ هدم اضءانا وماكح الو امساقاهارعل ناكو

 نمل ةذحلا نعضو هعج ارامل ازا ىذلا دمحم ءةج ىلع ةال_هلاىف هملابغريو ةّملحلا ةرامالابةرب دمل|

 قهزف قملا نيدو ىدهلاب لسرأو ل أاهنم هلريسخحت ةلزغ ىلع اى هعفرو هعم لزنا ىذلارونلا عمتاو هين مآ
 ريخ بلاط ىنأ نب *ىلع نينمؤملارمأ هدع نباو هنأ ىلءو هبلع هللا لص لصفماو هران تدسجو لطاباا
 تاغ هماقانمو هسءاى ام ىلع تاعاطلاىف همونقوملاو اهمامترديو "هلااربحو اهماماوهَّمالا

 هريغ نكي لوا ءاوأب ريحا ىف ىدانف:ءارب :زوحف اعده أ هستخاو هيض لهاملا ف سو هيل هللا ىلص

 ىلعو هناصسيهللا ماب كلذ ىف الع ىتبب له أن م للبرالا ىنع غلسال لاو هلال _هناكم: .ال وهذان ذقن
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 ردغلا دعو را ادبعىف حاضالار هنأ ءافلطناهذختا ىذلا عضوم اودو رحملا ريبكلارممقللا اذهراودع ناكو

 لا دىفام هعضو ءراصو سرعس ءاستنانءاجت رفصالا بردلاب فرعب ن الا هعضومودعلا بابةم-ر هات ناكر

 ناوجرب ةراحزعبو هنب لصفي ناوجرب ةراح سأر هانت هرهاظواهربغو نود اطلاو رودلا نم بردلا اذ
 كلملاناطل اا كرب دنوخ اهل تابع ىتلا ةيظعلا ةاسسلارحتملا لج نمو :راملا باي لواقتىِتلاتنناوملا

 تيناوحاسيف لسع ىتلا دولملا ةيداسيةراوجب قلخلا نكرلا طخ ةلغعلا ديالا نيس نب نابعش فرشالا
 نونذؤملا هفلخو روك ذملارحتملا أي مث ىلدفاب رحتي بطخو ردخأا دع ةالص ىلصاذا ةفيلقلا ناكو ةفكااسالا
 ةفيلختا بناحجوهوةاذّلا ىضاق ديو ةيرحلا نوكتو أش ةفيل نرخ انكمجت اودأن وعفريو ريبكتل انور هدمت
 هقلاب زي زعل مهر ردق ىلءةلوالا ءاسلوا ىف اهتةرفتواءاصقلا ءاطعا مهنمّرسنملواو رح ازا اهااهلوانمل
 سناب لجة نامت نينامت ةنسسنم ىنعي ةفرع موي ىو ”ىجسملا لاق «(رعتلا دبعف لمعي نأكامإ« ران
 وين رحل امون هللازي زعلا بكرو رخآ اطامس بستم ا دعس نب ”ىلعاضي أ, لجو طامسلا ةطردلا باص

 صو هيدينيب رخو لك او دئأ وااو طامسلا ب صنف هرمصق ىلا فر مدن او هدس قون ةّدعرف مث ةداعلا قع كلبكو
 سخ ةنس نم رمفلا دمع ىف نوم أملا نب لاهو: نينسلا قاف كلذ لثمركذو ةلودملا لها ىلءاناصفلا ةقروت

 نمو !راشيد نوعبسو ةئاملثو فالآ همالثنيعلا هلو ةبهلاو رحلا دبع ةقرف سهأو ةنامسجتو ةزيشع
 ىلومو تسدلا ب تاكو نيكنح ا نيداتسالاو نيقؤطملا ءاسهاملا مسرب عاق عيسمو ةعطق ةنامتاو.تحاا

 نافلأ ريدغلا ديءودعلا اذهىف رحدلا مايا هئالثعذامةدعو نيمدخسملانم مهريغو بالا ةبح

 سوما اسأرنوريشعوةهيرأ رقي اسأررشع ةعبسوةنامقون هل_دفت اسأرنوتسودأو ةئامسجو

 نمنورازما جيذيو_طاباسلا بابو رعتملاوىلهلا ف هدب ةغيلطلا هج ديو رعني ىذلا اذه اسر نورشع
 لمعب امج اجرا ةروكذملا مايالا ىف ةطمسالا تامه ملع تلا ىذلاو سأر ةئامعبر أو نيفلأشابكحلا
 رودقلاو ءاولدلا رودَهلا نعاحراخو مراد نعرودقلا ةطمسانع احراخو ةطومالا نم ةسل ومأملارادلاب

 مسرب ركسللا نمو رايد سدسو عنرو ارانيدنورشعءو ةةسو ةناملثو فلأ ةرطفاا رادي ةعونمملاخ وفن 1

 خوفنلا اراطنقرشعانلا ةصاخ موي لوا ىف نيرصق نع هلصفت اراطنق نورشعو ةءبرأخوذنملا عطقلاو رو هلا

 رحذل ا دمع ةوك ةفرفت تقو رضحو هيامسجو ةرشعء تس ةئسىف لاهو اراظنف رشءانثا مانالا ثالث نع

 !ذهب صتخمانيعلا ةقرغت نم هي ره أ معابر اخ هنداع ترج نم ىلعموسرلا تقّرفو زارطلاباهيفرخ أنام ل صوو
 ةعم_سو رام د ةناهس ارو مواحوب ذم طاباسلا باب نمو حان !لسس ىلء قرب اسع انام هْيَضَماَودعلا

 ءدالوأو ريزولا رضحو ثمار برس ىلع ها ماكح أب رم الا ةفيخلاس لج ةفعا ىذ نم عساشلا فو ارانيد رمشع
 ةسهلنا لالا نم هنداع ترعب ام ضر عو هللا لماح مّدقنتو نوفرتملا فتتسساو مالا نم بو امج اوماهتو
 شوحولاو تايرامعل ار اهعبج-باودإ | تضرعو نونرقملا مخ و مم اقبط ىلع ءاىمالا لسو به ذءاهعجس ىتا

 ترسامع ْىث حري لو هيلع مالسلاب هتداع ترج نم ىلء لسو ةقيلدلا حرخ عيصلا رفسأ الف لش ىلا ةغلختاداعو

 ىجست يلا ةّدشلاب ءارجلا ةلدبلا ىهو رصتلاب صتتعام سالو هيابث ةفيلخلا ريغو دوعلاو بوكر قئداعلا
 ءارجلا”قييدلا ةءالملا تشرفو رحذملا لخ دنا هديف كلم ببضقريغب ههجو ىف رهوجلاملعلاو راقولا دع
 مدلاا.قلب هوه دم فاصغص ةبكم هدب نيرازحلا نم لكن وكعم مدلا اهب قتيلرج- ةغوبصم نئاطب ثالثو.
 قلغموهو رصتلا فص رخآ ىذلا دصسملا دصقو ةقاننيثالثو اعبرأ ةفملخلار حشو نون ذو اريكحو :ءالملا نع

 ىف ةصاخ ةفلخلا هحيذو هرحن ام "لجو هروف نم بكرمت هندي ل_غامرا دق هضدا.ءملا ةهكافل اوبورمثا اب

 ةّسو ةنامعسنو فلأ هن عام مايالا هنالث ىف هنوخ و هدالو أو نوم أملاريزولا لحالان ود طانالا بانو رحنملا

 ىده ىتلا ىهو ةقان ةبطحلا ببقع ىلصملا فاهنمرحف ةقان ةريشء ثالثوةنام قون هليصفن اسأرثو هنرأو
 هنوخاو هدالوأو رزولل هنم لمح ىتلا ىهو ةقان ةنام خاسملا فرحت واهل ال ريتلل ضرالا قافآ نم بلطتو
 ءافعضلا ىلعابنم قدي موي لك ىفو لجارلا نم نيزيمملاو بركس لاو دانجالاو فومضلاو ءارمالاو
 طاباسلا با,ىرتيو ةفارقلا ف ءارقذلل ةروكم ةقان لمت دبعلا نمثلاثلا موملا فو ةدحاو فا نيك اسملاو

 ةرقب ةرشع ىفا و ةقان ةرشءاتنث ا ىئاواو بامحالا ىلاو ةرازولارادىلاو روصقلا هتوح نم ىلا ىل.< ام
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 5 , امر هنأ ركذف ءانبلا نم همف ناك اممدهدكو بابلا عضوم ىف كاد ذا هعمانأو ةرامعلاب لكوملاهراضحاب

 رهاسعأةهنعن ممل |ىف غلابو هملع اظلغأف اهتم هزمت عيطت بالو ابان ءامفراصورسكتهنأو ةرام_علاراعا

 ايفر ادياذا صختلا اع ”ثمحىلامدهلا فاوهد امل مهن اىللاقف هنعذ مح ل>رلا تلأفوراذحا

 ةماقلارعسق ناكهناف نيدلا لام ةفص تناكمذهو ةراجك ن نم نيثعلا ىدح اريغصريصق صم“ ءاهطسووةناك

 نأ صضحتلا لود تناكىلا ةباتكلا كلن ف نيع دق نوكينأ ملعأ هنلاو هبسشبو ىرخألا صرغصأأ هينيع ىدحأ

 رفطظ دقو »سه أبو هيدي ىلع مده ىذلا سربس مسارصلا بابىف دوام هتفص هده نم همدب ٍبابلا اذه
 اذهل خ اد نم ةردحل|ىفىلوالاهرادأشن ار صقلا اذهل خادفاهدجو ةيظعلاومأب اذه نيدلا لامس
 نم ذئموب هفو>ةذش نمو هنافك ع طنسبالل )املا اذهَد ناك ةلاسغ تو نغسل وانخس ةكباط قراواالا

 نيعيسناكملا اذزهىتدحو هصا وخو هباعصال لوي ناكبف هب حّرصي نأر دقرال هبلعرهظينأق وقرب رهاظلا

 هترامع مان اذا تنكو لوذلا اذهامهاللق هنا هنعةلودلا نابعأ نمن اسي” نانثا ىربخ أ ديدحن 5-4

 تفّرعتف نكسد ناك اهمو ةقب اسلا ةسر دملابىلاعت هللا هجر نةلملا نب رمع نيدلا حارس انشا دّدرتُأ ةعاقلاهذهل

 همده لاح دو هنا'ئانهرهتشاف ساحنر ا داّساب فرعيو دئإا ضرع نمذئ موب ناكحو هنمنيدلا لام
 نمهنا كشىدنعناك افلام هف ناطمحلا ضيم ضرالا تتامنيماناكم ةردحلا,قاورلاو ا

 لع لوتس !النيدلا حالص نا. طال نأ ن يرابخ الا نمدسح اوريمغركذ دق ناف نيمطافلاءامخ لاو
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 ةبحر طخيةيزاجخلا ةسردملان , الا هعضومو ذ صزلارصق ىلا هنم ل صو ناكهنال كاذب ىم“ « ( دي مزلا باد) «
 دنعلا ب ا

 ءانبلا مك دعو هو دبعلا باب ةمحر طخي ىباللا برد خادىفمولا هلاكم بابلا اذه ء(تمفلانانز
 هذه نوهس مهو ةماعلات كردأو ةبطصم باقر موس تود ضور نومع عجزا ةيقدولعيو

 اذهل لبقو عم ريغاذهو هلبقتو س سانلاَى أف هكى رواسب ساجي ناك ةفيللا نأ نوعْرو هافااب ةبقلا

 ىلي نأ دعب بطني رصنلا باب رهاظز ىلصملا ىلا دبعلا ب وبىف هنمح رخ ناك ةةلللانال دعل'ٍبانّباَنلا

 ةناقسو نّتسو ىدحا ةنس ىو ىلاهندقنا ها ثنا لها اركز دنع هلع ف ةتساكدععلا: الص سانلاب

 هزاشمتو هلاباب هلمعق اذه دبعلا باب هيلا لقنو سدقلا ةهنيدم رهاظ لسلا اناخ سرب رهاظلا لالا ا ى

 نيمسو نيتنث اه هد

 مام_< تفرع ماه ءاحت ن , الا هعضومو 'لوكلارصق ىلا هنم ل دو: ناكىذلاوهو « (لوكارمصق باب

 ىلا اهنم كلاسلاةنءىلءدونبلاةنازخراوجم هيراكملا قوم دنع سنون ماج مودلااهل لابو كرمه ديالا

 نينعلا نانسر املا ىلا لانه ن ملصوسو ءالدلاب اهتم قد رثب ىلا ىو 5 الاوهو "كيم ديالا ةمحر

 رسرالا همناج نم ةهطق هم تكردأو ءرمغو

 قدنفل | هاجت دهشملا ىلا اهنم لزني جرد الا هعضومو ”ىنسملا ده ا ىلا هنم لخ ديناكو « (مليدلا بان)

 ةتيلارثابابلا اذهل و لو ةر طفااراد ناكىذلا

 قرؤ هك قديىذلار ادن مهلا قدنف لب امم هير نم ىلل للا ناخراوح ن , الا ةناكم «(ن 0 هبرتباب] «

 ناكبابلأ اذهو ”قوكلالةلاية باك ه يلعو سانلا نمريثكه فرعي داك, الو قاورو ةقبط ءالعأب دقو بهذلا
 مدهانفةزؤك ذل اقفال
 نايهل لمقو روريسءناخ موملا ىه ىلا قردلاةنازخ لبابقم رصقلا نكررخآ فناكح ه(ةمرهزلاباب)
 بابلا اذه نماهم ل ديامنا موعلا ىذلارصقلا نيطم يلا لس دن تناك ىتلا ماعطلا حئاوحو موحملل نال ةموهزلا
 ىناعت هللا ءاشنا هركحذ ناآلا :لتدشلا برد اضياهها 2 ناكو رذزلا باب قع ةموشزلا ب باد هل لف

 ةموهزلا باددعب نمو ريغصل ارورسسم ق دف ءاسدت ةحلاصلاسرادبملاز متهلب املا ةعاف باد 3 اال

 ةاينعازللكلا ارصقلا اونا ءذهفهركذ مدمن ىذا !فهذلا بابروكذملا

 ه رحنملا ركذ «



7-5 

 سور قوفو رومط لاكشأ مهلجرأ تحتو بلص هسأر ىلعو زاكع هديفرخ" الاو بلص هسأر ىلءو رخآ لكش
 بناكملاب اهقنوبتكي ىلا نايبصلا حاول أن م حول قودنصلا ىف ْمسصلا اذه عم دجوو دبا كس لاكشالا

 حوللا ىلبدقوة ملا نر ا لمسرلل ةياّك هفورجا دح اولا ههجوو ض- دحاولا ههجو توه دم

 ضيا بولا امماو تطشكت ىتلا هب اكن اكم تيلخأو هبفام صن اذهو مهفي طمنا الو مدان ةباكلا تقبامو
 انوتكمهنم قيلقالار طلا ةرودلاهدهىلءرجالاهحولافبوتكملاو- ىطبقلا ةفصحلا لق ا

 باعجأ عيارلارطسلا ليلو دا اربلا هلاهههو ضرالا ف ائلارطسلا ردكتشسالا

 رطسلا ا ةوهب هزاررح اوس دالارطسلا سر وهو سماك نارطسلا

 ىداحلارطسلا دسفتالفاوةصورشاعلارطلا هلقع ىفملاع ميكح ملاع عس اتلارطلا ةعيسدتس ريغنماشلا'
 رطسلا دحا ىهو سربس هي دساران“ ؟لك اضي دسرششع ىناثلارطسلا ءاسلا اهغاصىذلاو ء ءوس لكدواطر مشع

 2 ب باف را ا جحا ردم يه لجوزع هللا ةلك ةمكحلاو نامزلا كالمسربس رشع كلانا

 ده ائاملو سرب وهو ناطاسلا مسا هيام بعأو كانملا ةغيلخلا طخيحوالا اذهّنالقو ط دكت دق ةسقبلاو

 نب هاظلل لع ملط هنومضمو ”ىطبقلاملةلاب كل ذو رشف مالقالا ءارق ىلع ضرعف هنءارقءسمأ كلذ ناطاسلا
 رابدل سرح هزغكا هك المزوصو ةيتاسور ءامسأو قرو ئازعو ةكئ الملا ءامسأ هبفو دصرمّمأ مسار كاملا

 ةياسجل ةرثكح ماب لاعتهتلا ىلا لاهتباوا ع !امهثورط نع مهفكو اهنع يحال ترمه دهرا ورم

 ةياكممسلطلا اذه نمضتو سانجالا عبجب نم قراط ل كنماهظفحو ءادعالا نه * اهنوصو دب رصملارادلا

 هربا ذ ىف قيو ناطلسلا ىلا سلط ! ذه لجو ىلا عت هنا الا اهلعبال صاوخو ارودراقافوأو تاءريطفاةلا

 داتا رمأب احا مامالا داو هقلينيزعلا ممالاة صو هفنصم هام ثر قدتع اك علال لا
 خع.رملا تدب وهو لوا حبوربلا لأ نااهتلج نمورصقلا باودأ ىلءّى !!تامسلطاا هسف رتكحذدتو روكذملا

 سمشلا ىدينيب ركسعلا ةيرالسه ةساو فلا بح اص هنال كلفل اناطلس عصب ىلع ةوملاهلو سعملا فرشو

 هموو هدعالامكطانقأ دقوانشإ دم ىلع هنن احور دْوَدل ىلوتسملاو هر هلو كلما

 بابل والارواجمر صقل عم اا ندحلاو هلع هفارش : | ىلع هانمكسح أ ناكمى نيقنانملا لذو ءادعالارهقل
 نوكي بابلااذه مدهنلاةراشا حول اذه سوة اك عمرو ىهنا بث .ًارام صن اذه هامش

 باب عضو.و لعأ هللاو ةريبك ةرفاو نذل اذهب مهتانعوةريثك فراعممها تناكموقلاّناف سرس نامز ىلع

 ةيلماكلاةسردملا ةلاسق لاش رصقب اب فرعي مونلا اذه رغلا

 باب ةي-ر ىلا قلخلا نك رلا نم كلاسلا ةنمب ىلع ءادعسلا دعسروس هاحت هتكردأ ام ىلع ناك ه( عيرلاباب)

 قياس ىماوطلارادو ةبقب اسلا ةسر دما ثدح ىلا ملم لطم زيلهد نم هبف كاس: اعب ممادان ناكو دسعلا

 ةسولالا ةلودلا ف بابل! ذه فرعو ىرمسلا ماج هات نيرصتتلا نيب ام ىلا نهم حال لاريمأر صةونيدلا

 مخ اصلا كلملاريزو خ ويلا خيش نب نيس> نيدلا نيعم بحاصا ري زولا نأ كلذو ميشلان ارصق باس

 تاتداضعال هلال ناكورتصتلا باءاننمز ىف كلبه ب ابلا اذهل خادىف ىذلارصقا اب نكسي ناكبوب أنيدلا

 ناكوابفامةءارقىلامهت ل ءفوكلا ملةلان رطسأ ةدعرخل اف ارقناهتفبوتكمرج ةفكنا هولعيو ةراخ نم
 رودٍبابلا اذ هولعبو اًدجريبك لوطف عرذأ ةرشعلا رذقأ اهف هضرعزوامصت اضب رعباسلا اذ هزلهد

 وادا ووسو ةيداج ايدي ديالا اها نأ ىلإ تاذوع لازامو قي رطلا ىلع فرسشن ىنكسلل
 ن.ةروكذملا ةسر دملاراويام بصتغا ام ناكو سانلالالمأ اهل بصغاو دسعلا باب ةيحربهتسردم

 110010111 اذه م دهفدي ربام ىلءاهنبل اهمدهو كا ذرواجامو اههقوذ ىتلا عانرلاو تنئاوملا
 ةسردملا ىلا بابلا !اذهنم هف كلاسلاب ىهتذب ناكىذلا لظملا زبلهدلا ناكمو هناكم ىف ىو ةيامنامثو ةرشع
 ىنا ناكأمم ضعباهف لخدوةديدحلا باواالاو ةد ةسلاو تدناو + 1تاذةرييكلا هيراسملا هده ةقباسلا

 ىلا تر سف كلذ ىيغلبو صخ# هنا لخادىف رهظ بالا اذه مدهادو اهولعو تن ارتباؤشيللا اذه

 هنا نريخأف هراضح ا هنم تقل !وروك ذملا صل !دهدهاشال ةبحص هدو نب ناكو دوك نملازتمالا
 ' صاف هندهاشم نمىلتبال تلتةىرخالا نمرغصأ همشنع ىدسح ا ةماسقلاريصق ةرا نم ضخ هيلارضحأ



 مم

 دزصمإو ناهد نوددرو هللا ماكح أب سخألا ةفداخللا هرك ذنو د دي نوذاتسالاذ> افاهركذ

 نا لاهو ركذام لعو كلذولا ن اأن ابخم ءوسرلاو ىراوخلا ةماقاو اة داعاو اههسب ريزولا ةضراعم

 00-5 "ىنلادلو ءىهو اهفؤلطيامو ةفاتخم راو وبىف ةّتسلا دلاو ما ىف ةفلخلا سواسرك دريوطلا
 ام ماع نيملاداو هون 1 اداوم مال اية ,مو بلاط ىأ نب ىلع نموا ارمسأ داوذو لسو

 هلا قضرألا ىلا يرق ا ورظاانملا لزن أى هىتلاةر 0113 نسوالتا ذه نوكيوزساللاةةدفاذاؤَمو مالسلا

 فل يذأ لالا يرمون شل ولا ناكا ذاف دحسملا قدنفلاو نيكزانه ننال ذنراد

 وهو ساحل نم ةمنسص ةنامعلت ىف ىبعتو ا.ه ارطن « ةسباب ءاولح سبالاركسلا نم اراطنق نورشع ةرطفلا
 نم ةراوت ىفةناص لكو بترلا بابرأ ن مغوسرلا :بايرأى ىاوصلا كل: قزفتف سو هيلعمتا ىلص ”ىبلادلوم

 ءاطخلاوةرضحلاب ءازقلا كإ 3 ف لخ ديوةاعدلا ىادمث ةاضّقلا ىقاع موسرلا بارأ لوأف» هرهلخىلار اناا لأ
 رتقد نمجرذوعدب بناملا اذ قلعت امم كلذ حيرتكالو دهاشملا ةموقو ةرهاقلاب عماوا-اب نور دصتملاو
 ةقرفت بابر أ مهعمورهزالا عءالسا ىلا مه.«-أ, دوهشلاوةاضقلا ىضاق بك ررهللا لص اذاف هانم فاكس لجما
 ةفاضم ةوعدملا تناكن اقهعم نمو ةاضقلا ىتاف ىدتسب م ةميركلا ةةللاةءارقرا دقعنوساحف ىناوضلا

 لبق نيضومسلا نمقمضملارخ ىلا اولصي نأ ىلا نوريسب و نو. ريف لئاسرا ءابشنب هعم ىئادلا ريضحالاو هبلا
 نمو قلخملا نكرلانم نكحجلالا ىلع قيرطلا تكلس دقو كانه نوهت ؤنيرصقلا نيبكواسلاب « ءادالا
 تحم شربوافضخاشر .«املا,تشرو كل ذنيبامف قيرطلا تسنكو كانه ضومل ادن ء شو. هاريمأ ةقيوس

 اظفل دئاعو ضامةرهاةلا ىلاووةرازولاراد نم بابل بح اص دس مثرفصال |لمرلابةربوك ذملا ةرطنملا

 ىشاقلا ءاعدتسا تقووه قلنا نكرلا نم بابلا بح اصزورب نوكيف ةفيل ارت ىلع ماحدزالا نم مويلا كلذ
 ةرظنملاتحت نوعقصف تاوطخابب!لوصولا لبق نولجرتيو ةرظنلل نمنوب رقمف مهفودو نلكم نم هعس نمو
 نم هملعأمو ههجواجم مرهظف تافاطلا ىدح !جفتف ةفيلحللاراظتنال فو شنو تمس ةيئامزلا ةعاسلا نود

 حرخيو ةقاط نيذاتسالا ضعب بو مهنم صاومخا نم مهريغونيكحما نيذاتسالا نمةّدعدسأر ىلعو ليدنملا

 هتوعنبالو أ ةاضقلا ىقاقي لف مالسلا مكسجرلع دري ن ينمي اريمأ الئاك هيريسثيو هكف ىنعلا هديو هسأراهنم

 ةءارقلاب ةرضملا» اره عفتسيفدح | نيمعتربغ نم'هلجب هل ةيقابلا ةعاس ابوك دكحم دعيبب ابل بح اصدو

 رونالا عماجلا ببطخ مْدَهذ ةرظنملا طئاح ىلا مهرؤ عظو ن 5 رضاعلل مهدوجو ردصااىفامامق نونوكيو

 ناو لوف ل سو هيلءهننا ىلص ”ىبنلازكذ ىلا لصب نأ ى اربنملا قوف بطة اك بطيخ كاسإسا مما فورعملا
 بيطخ مةقيورخؤب مث ةفيلدلا ٠ اعدلاب همالك مخ مث هتلاسر نم مالسالا "هلم ىلع هب هلل نم أمىل هدا وس موب اذه

 نزرقي ءاطخلا هباطخ لالخ ىفءاّرقلاو كل ذكب طذفر ةالا عماسللا ببطخ مندل ذكب طيف رهزالا عماسملا
 قلغت مث ماللا ةعاجلا ىلع درو هتقاطنممك ىف هديو هسأر داتسالاج رخأع ءاطخنا ةياطخ تهلا اذاف

 نما جدع ىلعا مه! نيح ىلا ماظنلا اذه ىلع ةمئاسلا ةسيئنادلاوملا أرجو سانلا ضفنتت ناتةاطلا
 سكراهج نيدلار ةنرمالاراد لباتي ةسطافلا ةلودلا لاوز دعيراص باسل! اذهو ىهننا 0

 باملا اذه عضومراصو ىروصنملا ناتسراملان ١ الا ىو ةيبطقلارادلاب كلمدمد ١ تفرع ىّيلا ”ج

 بعوممسعلا

 سرس نيدلل نكررعاظلا كلم ا مايأ ىف مدهوروصتم "ىلع أ هللا يهاب ماما ءاشنا نموه «(رحلا بان ه
 نينن ا ةنس نم عب ءاروبشاع موي ناك امة يرهاظلا ةريسلا عما لاف ع بست ىعأ هنف دهوشو ىرادقدنبلا

 ةلماكلا تب دحار اذ ةسردملا ةلاسق رولا باس ىهمملارسسقلا باو ا دا ولع ضلي مسد ةناوسو نيعبسو

 هؤهشلا ترس ةولخ لطم قيم طاح ف قو دنصر هلق ةئاطالارامعلا ضعبل همف دسع لقن لجال

 ردق هعافترل مرهلا هش ”ىمركى لع غرفمرفصأ سان نم ةروص-ف دج وفى وذيتنبلا ضوء زككا ةعاجو
 ةفص لمح !دجاعافترا ناتعوخ رحنا ديهلواكتر سلا ممصلاو -ىسركلا لمحت ل جرأة عبر[ هلرهسش
 بونكسهرأ ادودسجريغب سأرةروص ظسولا فو ةّمان“لاكشأ ةفصعل هذه قو راسشأ هنالثردق اهرود

 رخ الا تامل اىلإو ”هلتسلا لكش همشن نانرق هل لكش ةفصعلا ىفاهبناج ىلاو تايريطفلقلابو ”ىلط لاند 13
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 ىو هسا ىلا ناروك ذااورب زولا نعةياد بابل! باص ساحو ىادلاو ىناقلا ل> ديف هنم لك الل ساذلا

 اوروهطظىذلاىزلا كل ذباناكر مهتك امأ ىلا اولهفنا موقلا غرذاذاف كاذب دحأ مزايالو لخ ديال نم سانلا

 كلذد عب سانلا مففرصعل ازاوج ىلا مهتنن اودح نوعاسلاقلغأو مودا كل ذةرهاقلاب حاّونلا فاطو هبف
 نونّرصسو

 « ىقرشلا ريبكلا رصقلا باوبأ ركذ م

 ذّرمزلا باب مثعيرلا باب مردملا بان مث بهذلا بان اهلج أو اهريك ب اوي أ ةعسن "قر اريبكل ارصقل اذه! ناكو
 ةموهنلا باب مثنارفعزلا ةبرت بان مث ليدلا بان دلو شلارصق باب مديعلا بام
 سبمللاو نينلالا يوي ىف ةلودلا لدأ عبجيو ركاسعلاهنم ل خدت ىذلارصةلا با, وهو« (بهذلا بان) ©
 حررخ اب رغملادالب نم جبرخاس هنا هنا نيدإ زعملا نع هىط ىنأن با لاق بهذلا ةعاستب هركذ مدقملا بكوملل

 رد ٠ ىلا لخدنيحاه أو نيحاوطلا ة.حرأكححص ةحرا اهكمسب هأو برغملادالبب هلتناكالاوما
 ءالغلا نمز ناك ن ؟ىلارمدقلا بان ىلءلزت لو تارشلاهجوعسي سانلا ناكى تلا ىهوهرصق باب ىلعتسقل أذ
 ةذاحدر ابم سانلا ذختاف در ابمب اهنماو دربب نأ مهل ن ذ أس هالا ساذلان قاضالف هلناب رم لتس ةفلملا مانأىف
 زهملانارسسمنيالاقو * كلذ دعي رتلفرصقلا ىلا قابلا لمح هأناهرثك أباوبهذ ىتح عمطلا مسهّرغو
 ةنالث لج لكىلع لهب ةاهسم تناكمريغ لاهو بهذلا نم نيح اوطل ا اهيلع لجب ةئام هعم ناك ةرهاقلا ىلا مدقأمل
 بهذلا باب ىف ىرخا قوذةدحاو ةمحرالا كان مبابلا ف داضع لمع هناو ابهد ةمحرا
 ةريثع تس ةنس رابخ أى نومأملا نبا لاف « (بهذلا باي ولع ةرظنملاب دلاوملا ف ةفيلخلا سواج)
 رزقت دخناكو سهلا موبرهشلا اذهىف هنوك قفنتاو ”ىرم الا داو ملا ناكمّرحْملا نمر ثعىنا كلا فو ةناسمسختو
 لكل ةفي رششلائارضلا ىلع ةيوتحن ادهاشملا مسرب قلطأو كعكو ىولحو جلاش ةمنيص نوعبر أ لمه: نأ
 ءاّرقلاو نير دصِبملا ىلع قّرفتو ىولح لطر ةئامسخ لمه نأب مدقنو جربشو قمقدوزولو لسعو ردس دوش
 ىناقلا ةروكحذلما للا فرض> مثذيمسلا ةفغرا ىلع ءارقفللو نوك ىف مهعم نمو نير دتملل ءارقفلاو
 ةفلالا سلحو بهذلابا"ىلبقىتلا تافاطال| تحذر ةريذحلا ءاّرقو نير ةصنملاعمجو دوهشلاو ىئادلاو

 امهردنورشعوةنامنامثو فلأو ران دةنامانمع هنمش موتك قودن دن لاملاثنب ىلوشم جرخ مث هيلع اولسو
 ةصاخرتةدلا إو مورصقلاا مامزو صاخلل اهنم لج ام دعب ىناوصلا تقّرفو مهرب غر اهينك اسو ةفارتتلا لهأ مسرب
 ةلودلا ىتفمو ىادلاو ىضاةلاو بالا ة.ىلوة مو تسدلا بناكو دالوالاو ةوخالاءالجالاو ةرازولارادىلاو
 ىف ىنعي سه الاحرخو لاقت فارم الا ةبةبورمدمو ةرهاذلابمماوملا ةٍأو صا. انيئرةملاو لءلارادءراوتمو
 حربشو لعوركس نم ةفب ريشلا دها ثملا سءرب”ىرم ال داوملا صخب ام قالط ايةنامتو ةرمشع عبس ةناس
 ىولحريطانق ة سجل ةفارةاادورمصمب قدتعلاو ةرهاقااب رهزالا نيعماذ ازيك اسملا ىلع ّرفب امث عنصي امو ىدقدو
 ةبنص ةيثومأ لارادلاو رودقلا دعب نمنيمدختملار ناسعالا لمحو ةرطفلار ادب لمعيامو قيقد لطر فلأو
 'لواس عطقوروك ذملاموملا ةشع ف دوهلاو ديعلار ادب نومدختسملاو ىادلاو ىضاقلارضحو جئاكشخ
 نآرقلا نور قب مه عجب صاخلا نونر قم او هب دينيب ضرالا اولمقو ةرظلا ىف ةفيلخلا سلجو نيرمصقلا نيب قي رطلا
 رهشلا ل متفركذود شن انمرضح مث ريزولاو ةفيلخلا رك ذواهذ لوقلا عسو ةبطخ بطخو بطلا مدقنو
 هرك ذ م دقنملا مكمل ىلع قزفيامم ةصاخ ىواحتلا لام نم قودذص هعمو لاملا تم ىلونم جرخ مث «فدولومم او
 نمو مهردفالا ةخس ةصاخى واحلا لام نم تاق دصلا مسرب وهام قاطأو هنم ةرشءثالثل لسر هيلع هللا صدمني رخالاو نيلوتالا ديسداومرك ذوهوروك ذملارهشلا يفرش اجب دبنو لوتالا م. لوتساو لاف
 نيب ىنلا ةفي رشل ادهاشملاةندلاو نو آملا مسرب نئازهلا نمو ةرطف ةنمص نرعبرأ ةرطفلاراد نم فانصالا

 ىلون امو دجشم لكل حريسشو ل_عوزولو ركس سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآ ءاضع أ هيف ىتلا ةمار ةلاو لبا
 لطب أ دق شوبحلاريمأ نب لضفالا ناكو لافزبخ لطر فلأو ةوالح لطرةن امعدر أر مسم نب !كل | انس «ةةرفن

 ع

 ىتل يح هب دهعلا مدقو هن ”ميءامو رضاملا مامالاو ”ىوطافلاو ىولعلاو ”ىودلا ةعبرالا دلاو' ار /
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 ناكَو راع نب نبل ا دمحوبأ حرف لف- أ ةعرنم ةعاج م,لعترابثو يرلا دم اوغلن ىتح اولزو مونلا
 ةولوزدلا دنع اذ قوم نسخ عسل عجرو نيتي رفلا عنمو بردلا قاغأو ركب أن بد#رادف انهن ب

 ةع ثلا سقنأ ؟تروقامتاو قاوسالا اولطعو رودلا باوبأ و نيك اكدلا اوتلعد: سانلا نال هةكمل |تمالفل ل
 ريدو مودك يرق دنع ءاروشاع موو ىفةيروفاكلاوةبدمشخ الا مانأىف ىف م.م . واذ الرسصم تناكدةورصع زءهملا نوكد

 نم ل>رلل نولوشيو ل ءانلا تاقرطلا ف نادولا قلعتتو ةعمشلا ىلءنوبصعتٍروفاكو نا دولا ناكو ةسفن
 ءارصعلات ل كو دقروفاكت كى - هعمامو هيانثتذخأو ةوركملا وأ تكس ناو هوهركاةيواعم لاق ناف كلاخ

 :فرطلا اطر النو نيعنو تس ةنسنم ىتعي ءاروشاع مول ىفو ”ىهسملا لاوو * جورذلا نمسانلا عمو
 دكنلاو حوالابنيعقجم مهلوزنو ةرهاقلا عماج ىلا ني دشنملا جورتشو قاوسالا ليطعت نم ةنس لكى رح ام ىلع
 2 ب كما اجل ,ذلانيدشنملارثاسن امعنلانئزب زعلا د_.عداضقلا ىذاق موملا اذه دعب عج مث

 ضو دشنلاو ونلاباو سك كت الو مهو ذؤناالو مهتن اوح ىلع مفقو اذا مهنمئئذخأ سانلااو مزلتال مهل لاقو

 اوحرخواو دشنأو ةالصل ادعب قيتعلا عم احلا !ىف ةعبللاا مون مهنم هفئاط كل ذدعد عمجا مث ءار محلا «لعف كا ذ دارأ

 قلما وزو ةكئاغ كس نم هازل اذه ةنلغ دوو لَخَو ىلع اوذقف فلسا اوم عر سل رالف
 ةرلشع سل ةنس نم عن اروشاع مول فو نومأللا نب لاهو ه هقنع برضو ءادنلا دعب لجرلا مّدقو ملسو هيلع هللا

 طامسلاوهو شومملاريمأ نب لصفال ااهنكسي ناكى ل ارصمب كلارا دم اناطعلا ساعت طامسلا ىبعةنامسو
 ةريبك ةرفس لب بشسخ ةرو دم لمعبالو داعالا ىف ةداسعلا هبىر اهلا ناكملا ريغ ىف ىبعب اوعو ءاروشاتن دكا

 وت متو تس تاللخمو طئالسو نابح ا ىداب لا عبجبو ساخن عفا صربخ نم اهولعد طاملاو مدأ نم

 ا( ةةسحلا نريرقملا حن مفمساو ةرودمري_غنم فوص طا ىلع ساجو مكلادرف بان نم لضفالاح رخو

 اءامسلارخآ ىلا لضفالا ىدينب ىلا لوالا نصعلا ف لعدقو مسهل طامسلا لجو مهم اّممط ىلع فارشالا
 ءاروشاع موب ناكالو ل لع اهءيجب نوعص تءدقو عفر منا طامعسلارخ ىلا صم سدعهدعن مث دوسأ س

 لتقد عب رصقلا نم ىسعد عنه ذابلا بان ىلع قنا ماكحأب سم ١ الا ةةلللا سلج ةنام جو ة ةرمنع ثس ةهخس نم

 ب سيد روجر ويدعو تي مو ةدكغرمشد ديرح رنة ديفا لا ةطعسالا دوعو لذفالا

 ريغن مو هلع مالسلاب ء اسمالاو فارش ءالاو ىادلاو ىذاتتللنذأو زعم ارقلابر اغدلاو راكلا ءارمالا عسجو
 قناكام عرش اول اوريعشلازبخ هيلعام عبجبو دانعملا هعضومريغف طاسمسلا ىبعو: ةاح نو علم لب دام
 مسسرلا رخو ني حلا عرص«ةءارقالو عجب نما دح أاكيال نأب ةرهاةلاورمىلاوىلا مّدقتو ةلضفالا مادالا
 ءاروشاع للف ولاق مهمداع هي ترحام ىلع مهريسغو ءارعشلاو ظاعولاو صاخلا ءاّرقلاو نير دصتملل قلطملا
 ةيرتلا ىلا اهف ”ىضملا نم ةءلضف الا < ةن.لدلا ىف عشومألأزلزولالاججالادقتلا ةنالفسمتو يشع عيناك

 ”لللا ةوبص ىفدّمعاو هرادىلا هدوعو لملل ارخآ ىلا نا ءرقلاءا ةو ظاعولاو نيرّدصآ لا عمجروضحو ةشوملا

 سواملاو هملع مالا, فرش نمرضحو نزحلا هيىرباملتم ضرالا ىلع ةفدلخلا سلجو كلذ لثمةروكذملا
 سانلا نع فلما بتحا مّرحا نمرشاعلا موملا ناك اذارب وطلاا نبا لاك # ةداعلا ههبترحامب طامسلا ىلع

 "يحمل ادهشملا ىلا اوراص مث موسلا مهاكنونوكف مه.زاوريغدقو دوهشلاو ةاضقلا ىضاف بكر راها العاذاف

 ءاج عماوها ىف نير دصتملاو ةرضحلا* ارق نم مهعم نمو هشاوبلجاذافر هزالا عماملا ىف لمهد:كل ذ لمت ناكو

 :ارعشربغ ءارعشلا نم موقدشنو هيوم ةبون نرش ءاّرقلاو هساج نم ىتادلاو ىضاقلاو اردص سلخ ريزولا
 نولايالو اودصتقا انس ناكن او اولا غناضفارريزولا ناك ن اف مالسلا مهلع تببلا لها هينوثرب ارعش ةفماخلا
 ىلارغص ليدنءوهوربزولا بكربف لث انمرلأذ قل لعلا لا نوط دتلسب كامات تدان ىلع 4 كرنك“
 لديرصحلاب اهطاصم ترف دقزيلاهدلا نو دف بهذلا با.ىلا امهعم نمو ىادلاو ةاَضَملا ىضاق لخ ديوهراد

 الا بام] !بح اص نو دو شرفنا بطاصملابق حلت ككد بطاصملا نم ةملاملنا نك امالا ىف بصئبو طسلا

 اًضيأآنود_ثاملادكنٍوءاَرَملا ًارقف مهت اقدط فالخا ىلع سانلاو هبناحىلا ىادإاو ىضاقلا سلصف لانه

 ةحذاسلا نامالاونامحالاو تاللخلاو تاسولملاو سدعلا نمّديدبز فلأر ادقمَن زكا طامس اهماع شرفني مث
 لخ دأ و :دئاملا بحاصو بابلا بح اص فقورهظلا برقا ذاف دصقلاب هنولرخم اري اوريطفااو لكلا ل اسعالاو
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 كلامهل لاس 5 دنكن م لجر هيلع لبقأف هلنق ىو نأ هركو هنع عجر سانلان ملجرهنلا ىهتن اذكر ابنلا نم
 تنكنا مالا لاك م ضرالا ف هبصف دك  همد نيس اذخ ًافدام دأو سنربلا عطق فيلا هسأر ىلعهب رضف

 دامرف برشا دق هشطعدتشاو نيملاظلا ءالؤه نم مقنت اوريخو هامل كلذ لعجاف ءاممسلا نم رصنل ا انع تسح
 ا ت0 ءامسلا ىلا هى رو هدلس مدلا قلق 0

 ةرسشعوحم فرش لبقأف ادح امهنم مقمتالو ادد مهلتقاو اد دعمهصحأ مهللا كن تنبنياب عنصي دامك ملاوكشأ

 راهنلا نمالب وط ثكمو هثالث ىف 11 تارا دل ننار ير اجيو حنا لال ع نيسهل | لزءم ىلا

 سانلا رمش ىدانف ءالؤه مهفك. نأ ءالؤه بدو ضع مهضءن ناك م هنكلو هولمَمل هواتتب نأ اانشولو

 هفك”ىعمتلا كي رمش نب ةعرز برضف بناج لكنم هنلءاوامف مكّما مكناكت هواتقا لج را نورظتنت اممكحو 1

 عقوذ خرا هنعطخ ”ىنعلا سنا نب نانس لاسملا كلت ىف هيلع مف وبكيو مودي وهو هقتاع برضو رسسالا

 بلو ىلوخ ىلا هعف دف هسأرذخأأ 1و هي ذو هءاع لزتف فعضو دعرأف هسأرزتحا ”ىعدالا ديرب ني ىلوحن لاقز

 ثالث نيسهلاب دجوو ا 01 ليل اوني ام ىناكلال اعيد تح هملع ناك ام نيسحلا

 اطل طرد نسق نم هباحصأ ىف دعس نبورمع ىدانو دب رض نوعبرأو عبرأو ةنعطنوُالثو

 نمو الحر نيعمسو ننئا هعم لثة ن مزةدعناكو هرد صو هرهظاوضر ىت> مهاوخ نيسحلا اوسادف ةرمدع

 مو ملآق دعب نيسا-ادسا ينم دب رصاعلا لهأن فدو ىسر شب اريسغ الحر نينامثو ةيئامث دعس نيورع باعصأ
 ثكّم ل عجو هب دينمب سؤرلاريضح اة دابز نب !ىلا اهم ثعبو هباحص أ سؤرو هسا ردعس نبورع ذخأ نأ دعبو

 بابث هعمو ةفوكلا ىلا لر م ني هوب نيساسا لتق دعب دعس: ماق : أور ضاح مقرا نب ديزو نيسحلا|ااذث بدضقب
 نيسحلاب بنز تَرماملو دابز ىلع مهلخ دأف ضن صم نيس ا نب ”ىلعو ناسصا | نم هعم ناك مو هناوخاو نيسحلا

 'ةلدقم كدر دوا امس كنان دما ء هدو امدلاب ل# نم ءارعلاب نمسح اذه ها دان تحاص اعب رص

 ءانلا لسرأو ةبواعم نب دب رب ىلا اهم لسرا مت 3 همشخ ىلع ةفوكلابهسأربف.طو ّى 5 دا صور دعلكتكبأف

 رشبأ لاقف ديزي ىلع ةيمأ نبض عب لخ دف باتكالا ىل ع اولجو لغلا هب ديو نيس1لا نب 3066 ناسملاو

 سأ رب ءىت ىتح اماناالا ثملي لفك نلا هسأرب هج وو لق دق لودعو هاو دع ص ةنقاكتكم ادت نضْوملارماا
 "مش هلاكهمكب ههجورخ ءآر نخ- هلع ناكئذلا بوثلا عفر ذ مالغلا هأف تثطف دير ىدينيب عضوف نيسحلا :

 ديزي ةنضاحابر لاق هتلااهأفطأ برعللاراناو دقوأ الك ةنؤمريغبهنؤملا انك ىذلا هتتدا لاهو ةطماراةثم
 هابانثع رقي هب ًاردَمل هلرفغي نأ ىلءر داكو هو هسفن هذ ىذلاو ءاندس نم غدر هيو لا ترطنف هئمتوندف

 نئازرخ ىف لزا مث مانأ هثالث قم دياب واصم سأرلا ثكمو ىرعب :لانبارع نماناسالوقبو هدب ىف بضَقب

 هلو طفسىف هل« ضد ا امسظع قبو لحتدقو هيئخ هملا ثععبف كلما كالملا عنب ناملسىلو ىتححالسلا

 ةىلا هجونأ حال_لا تدب نزاخ ىلا شعب زيزعلا دبع نب رع وال َنلملارنانعدةتفادو ابوث هملع لعجو

 اولأسةد ولا تلخ دالف هدفدو هملع صو طغس ىف هلعج ى1 تان اليلطؤا هلا تسكت خلع ننقل

 نبنيسملالتقامل "ىرمسلا لاكو هب هب عصام لعأ هلئاو هوذخ أ وهوشنف ةغب رمثلا ةعركلا سأرلا عضوم نع

 اهؤاكب لاق ضرالاو امسلا مهلع تكباخن ىلاءتهلوةىف ءاطع نعو اهم رج اهؤاكيو هلع ءاهسلا تكي ىلع
 ءاهسلا تناكف ةءاش ةيراج نيسحلا مايأ تاكسح تلاقى دج ىناث دح لاقرهسم نب "ىلءنعو اهفارطأةرج

 هتحندحوالا نيسحلا لدق مويس دقملا تدر احأ نمر بل ل هنا ىغلب ىرهزلا نعو ةقلعاب: ًاكصامالا

 قرت>االا ههجو ىلع هلعف أب مهنارفعز نمد حأ سمي لوا الث لق موب ل ايندلانالاشو طيبعمد

 نأ اوعاطتسااك مهلعلا لثم ترا دذاهوخطواهورحتف لق مون نينلطاركجبعف البا اوناصا مهناو

 ١ دن الممول ءئش لكرحصأف امدترطمأ ءامسلا نأ ىورو أمس اهنم اوغسسب

 * ءاروشاع موي ىف لمعي ناك ام

 قلخ فرصنا ةنامثلثو نتسو ثالث ةنسن. ءاروشاعموبىف هللا نيداز عملا ةيس باك ىفقالوز نما
 ةحابنلابمهتلاجرو ةيراسغملا ناسرف نم ةعاجب مهعموةسرفنو موثاكربق نيدهشملاىلا مهعابشأو ةعسشلا نم

 اذهىف قف نماوسواءاورلااومَتْدَو قاوسالا فئيث املا ىناوأ اورمسكو ماللا هءلع نيسحلا ىلع ءاكبلاو
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 ههاجت اوفقوذ ني |لزنو ىمالا ديزي نب را عم سراف فل أ مهو لنا هتكر دأفراسو ةكمنم هعمارئاج
 لاق مث هملع نثأو هتتادمخ حرخو هن ذؤم نذ أ فرهظل اةالص ترمضحو لمحل نيسملا ىف ةريهظلار حن ىف كلذو
 لعل ماما انل سساف انملع مدقا نأ مكلسرو مكينك ىتن | ىتح مكن[ ىفامكملاو هللا ىلا ةرذعم اهنا سانلا اهم

 اولعف: ل ناو كرصم مدقأ مدوهعنههملا "نك طأ ام نوطءتناف مك دج دقو ىدسولا ىلع انعمجي نأ هللا
 لاقو ماقأف مقأ نذؤملل ل اهو او دكسف هنم تابفأ ىذا ناكملا ىلا مكسحنع تفرصنا نيهراكى دقل ينكو
 هباحص أ هللا عجاف ل دو مهب ىلصف كتالصي ىل هنو تنأ لص لب لاه كب عج أب تنأ ىلدت نأ ديرت أرحل نيسملا
 هللا اوقنن نا مكتا سانلا اهماا.لاقو هملع يأ و هللا دمف مهلبقتساورصعلا ممم ىلص مث هناكم ىلا را! فرصناو
 مهل سلام نيعملا ءالؤهنمىمالا اذه ةيالوبىلوا تببلا لهأ نحنو هلل ىضرأ نكي هله القل اوفرعنو
 تفرصن | مكبنكه ب ىن أامريغ مكب ار ناكو انقح َملهجو انوةهرك نأ ن اف ناردعلاو روما مكف نيمرانلا

 نيباهرشنفافعص نيءوام نيسرخ حب رخ أفركذتىتلا لسرلاو ب ّةكلا هذهام ىردنام هلناواناّراسا لاقف مكتع
 كمدقن ىتح كفراسفنال نأ كانمقل نحن اذا ان دقو كلا اورتكن يذلا ءالؤه نمانلان ارا لاقف مهيدبأ
 مهعنذاوبكرفاوفرصنل هباحص ا ىهأ كلذ نم كلا ىندا توملا نمل !لاقف دابز نب هللا د ع ىلع ةفوكلا
 هّدأرك ذتكرزاماهلوقي برعلا نمل ريغ ناكول هتلاو هللا قف ديرئام لما كداكن نيسحل ا هل لاسقف كل ذ نمّرملا

 دير لاه ديرتامنيسملا ل لاقف هملعر دقن ام نسح أب الا لسس نم كم ار كذ ىلا ىلام هللا و ناك مانب"ك كنالاد
 نرخ ذأ ىح كقرافأالنأ ت مأمن او كلاعب وأ لىنا زملا 1لاسغف مالكلاًدارتو دايز نب ا ىلا كي قلطن 3 نأ
 ىلاوأ ديزي ىلا تنا بتكتو دايز نب |ىلا بك أ ىّت- ةني.دملا ىلا لوزرتالو ةفوكل كا دئاالايرطذفن ةنوكلا
 بيذعلا قي رط نعرسا_نف ل ىعأ نم ئثب لسا نأ نم ة.:اعلا همف ىنقزربمأب قأينأ هلا لءاذدابزنبا
 صاوو نأ نب دعس نيو رع مدق نيّتسو ىدحا ةنس مّرحلا نم ثلاثل ا ةعجلا مول ناك لف هرباسي ّرمساو ةيسداقلاو
 نأاذه مريصم لهأ ىلابتكل اقف هيءاج ىذا ام هلأ ب الوسر نسم ا ىل'ث عبو فال ةعبر أ ىف ةفوكل نم
 ىلع ضرعينأ هلا بتكف كلذ هفّرعي دايز نبا ىلاورع بتكف مهنءفرصنأ انأف ىنوهرك اذاف مهلع مدقأ
 اولزتف سراف ةئا مص دعس نيورع لسرأف ءاملاهعمنمو هعنءالاواش أر همفاشإأر لعفناف دي زب ةعس نيسحلا
 ىّرال ءاملارظنتال أن يسح ايدانم ىدانو مايأ ثالث لتقل .ضكلذو ءاملا نيبو نيسحلا نيب اولاسو ةعد رشلا ىلع

 دعبام أ دايز نب هللا دسعىلا دعس بور ع بتكفارا سه دعس نبورم_هد نيسحلا قتلا اش طع توت ىتح ةرطق هنم
 ”ىأ ىلا هريستنأو أ هنم نأ ىذا ناكمل ا ىلا عجرين أن يسملا ىناطعأ دقو ةملكلا عجو ةرئالا ا فطأ دق هللاّناف
 دايز نيا لا-ةفحالص ةّماللو ىضرمكل اذه فو هديىفهدي عضبذ نين ءؤملاريمأ دياي ى أب نأوأ ءاشروغنلا نمرغت

 اولعخن اف ىمكح ىلع لرزتلا هباحصتأو نيسما ىلع ضرع فور عىلا ِباَحَلا اذم حرخ.انشوملا ىذنبرمشل

 هقذع برضاو سانا ىلعو هملعريمالا تنأف ىنأن او عطأو هل عمساف لعف ناق مهلتاةملف اوناناو مهب ثعببلف
 هلو اطتلالو هبنقل الو هنع فكل ني هل ىلا كثعب أ ل ىناف دمد ام دعس نيورمع ىلا ب تكسو هسأرب ”ىلاثءداو

 اوبأناو اطستىفا مهم ثعباف اواستساو مكمل ىلع هب اص نيس لزناقرظن اعفاش ىدنعهلدعقتلالو
 قاع هناف هرهظو هر دص لحل ا ئطو أف نيسحلا لّتقناف نوقتسم كلذل مهناف مهب لو مهلتقت ىت مهلا فحزاق

 نب خوان دمج لزتع ف تباتنأناو عمطملا عماسلا ءازرس لاني زان عال تنضم تن أن اف مولط عطاه قاش

 ءاجاول اقف مكلام نيسحلا مهملا لسر ًافرصعلا دعب هعم سانل او بكر باكا هان: الف ماللاوركسعلا نينورمش

 نوعديو نورفغتسيو نولصب هلكل للا هعم نمو نيسحلا ماه اوسأ الف ةودغىلا مهاهقساف اذكيريمالا هأ
 نيا ىبعو هعم نمدحرخ ءاروشاعموب ةعجلا مون لمقو تنسلا موبةادغلا دعس نبور مع ىلصالف نوعءّرضتو

 لتنقاو همامأ هعضو هيدي نبب فعصم هعمو بكرو الحار نوعبرأواسراف نوت الدو نانثا هعم ناكو هباحصأ

 هبا أ لجو سانلا ىر نم لوا ىفا اودبش لاهو هبىيرف امسس دعس نبورع ذخأو هب ديني هءاصصأ

 نوردقيالو راهنا فصتتا ىتحاديد هالات ةنولئاقي مهو بناج لكنم نيسسحاداوطاحأو الاج راوعرمه هذ

 نعاوفكي نأ نيسحلا لأ ف ةالصلا تقورضحو نيسملا طاطسخ غلب ىتحرمم لجو دح او هجو نمالا مهن وبأي
 الي وط ثكمو هب اح أ تعرمد دقو نيسحلا ىلا لصوو لاستق دم أر هاغلا دعب ولتنتق من اولَعْفَذ ىلصي حن لاسقلا
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 توِسو نالا سردلان اوباهي نام هناهو نم ججهبوخ ادعي دهشملا اذه أ هيلارو هيوجح نب خومشلا

 رمالاناخحو ةئاّهسو نيعيرأو عضب ةنسىف ةمحلاصلا مايالا ىف دهشملا اذه قرتححاو ةاخ ةيولعلا ءاهتملا
 تطتف ايش ذخ أبل لخ د عمشلا ناز دحأ نأ هبدسو ةرهاشلا ىف ملاصلا كلملا نع اي”انرومعب نيني دلا لام

 تامفذئتح هن دشنأو ئغط ىتح هفتبروك دملانيدلا لامريمالا وذ ع

 اضّرعم فو2#!لوهلل سفنلاب لزيلو نيسعإل صعت اولاه

 ا
 ىضرلا ىموم دلعي مانالا نيب © هاكسن ىأامهلالا ىمرا

 هغوهام هنملعوروطسملا ىلع هتممققو علوطاداامرابخالا ”هلمتو ثي دل ا باحعأو راخ الاةظفلل ولاه

 ردلاٍب اك لاهو« ةبنلابلمعلاو ةيلم ىوعدلا ةحصن ىهو ةييئرهةدها ثمتاكربلا هذ هامتاو روهشملا
 ةرهاقلاننيسحلا مامالا دهشم بد رقدأشملا همام "هل نمو ميحرلا دبع لضافلا ىضاقلا فاصوأىف يظنلا

 ةيوثملا هذه عافتالاو راج اداهققوو ةرهاقلاره اظقدنللاٍب يرفىضارأ اهلع وو ةمنالاودحمسملاو

 نب رهاظلا مس اهبف وط ئش ةىال ملءيإل مسلط نسئث هبف دجو ةنذئم همضوم ىنبىذلا ناكملا مدهاملو يلع

 بلطملا دمع نب ف انم دبع همس او بلاط ىلأ نب ”ىلعنب نك اوه * (نيسحاربخ) « دصر هما مساو كالا

 سه: داو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تذب ءارهزلا ةمطاف هّماو هللا دبعوبأ شق باق انعالينب متاع يا

 قلحو سكب ا ا هع هنس لمقو مرأ ةنسنامعش نم نولخ
 نيسحوه لي لامتذابرح بلاط ىنأ نب ”ىلعل اقف هوعيمسأم اكرر لطول ار

 ةالصلاو موصلاريثك ان دالض اف ناكو هر دص نم لفسا ناك ام اسو هيلع هنا ىل لص ”ىبنلابسانلا هبشأناكو

 ءالب ركمل لاقي عضومب د ةرجكلا نم نيتسو ىدحا ةنس ءاروشاع موب مرا نم نولخر مشعل ةعدلا موب لتقو جبللاو

 لجردلتق ل يقو 0 يا 0 مح دارنا
 ىلاو هسأر نزح ربج- نم ”ىيصالا ديزي نىلوخ هلع زهجأو صربأن اكو ونشوخلا ىدنب رم هلق لبقو حم نم

 لاهو دانز نب هلنادسع
 ابجن ا كلا تلثت ىلا » اهذوٌةضذ ىلاكررقوا 17

 اسننوبسش دامهريخو انأوامتا سانل ايش تلت

 رو نيسملا لق ىلا دابز نب هتتادسع اهحرخأ 0 .كنا ىلءريمالا ناكو ضاقو نأ ب دعس يور ع هلق لمقو

 "ىنلاتد ًارامهتع هللا ىضر سابع نب ١لاقو هلك يس الوعل نا ”ىرااهملوب نأ هدعوو دعس نبورمع مهللع

 ىأو تنأ ىبا,كةفمداهف ةروراك هدس ربغأ يتق ماكو هو راهنلا فصن ئاناا ىرباسف لسو هيلع هللا ىلص

 اميدقاوعزتسللا اذهو موملا كلذ ف لقدقهندجون مول اذنم هطقتلا ل زامل نيس امداده لاق اذهام

 هلئاف ىرديال

 هباسحلا مون هّدج ةعافش * اننسح تلق ةمآوحرتا

 الجر نو رشعو ثالث هنو او هتنب لهن م هعم لق لمقو ةمط ف دلو نم مهاك الجررشع ةعبسنعسملا عم لتقو
 نبديلولا ىلءديزملا ةعسإ تدرو نس هنسف هنعملشلا ىضر نابفس ىلأ نب ةبواعس تاما مل هنا هلتق بنس ناكو »

 لا امه قأفاللربب لا نب هتنا دمع ىلاو دج ا خب يايا هن دملاب هيفع

 ىلا امهل ل نمارخو امو ىلا اهجرقانصصأ اذا سانلا سؤر ىلع عيابن انكلو | رس عيال انلثمال فايا
 مرايقيستلا ةهالا وبات سفاح ركع نيسحلا | ماهأف بحجر نماّسقي نيتلملل دج الا لل كل ذو دكم

 «سصمل | ثعب كم نم نيس اريسم دابز نب هنا دسع غلب الق هيلا قارعلا لع أ بتكب ةفوكلا ديربةيورتلا موب
 داللا نع 0 للا رطودس اعلا لزق ة بطر يحاص ملا

 لبقأو هل-:ةفدابز نب | ىلا هب ثعدو نيصلا هب رقظفر هسم نب سدك عم همو دعب مهفّرعي ةفوكلا لهأىلا 82

 كلذينءاتلا منعا ىح ماقخةعاض درا نم هبخأ لدقربخو لع نب لم لتقربخ انة وتلاوحنريينيسملا

 جامايكا كيج وت تكاد يا لج قوما ل فرست بح[ ف * نعش انلدخ دقلاكو



 هو

 , ئاجدلب دنا نوط القس ةنقّو ىريرح ريم 5 قيد لنمو ىربرح ض ا ”ىئ.د ةقشو'اراشردنوناثو
 كلاب والا كان ل ىلعو تاموسزلا ايرأوءارخالا لع اهنلاريفامط قزفبل انهاجموب ةراا

 (٠ اءاكلا ةفد نم صتخ امرك ذ)« ناسذ» هر را ىلا بجر ل وان 5 ًاد_وىوةااو ف. مىضلاو ريغصلاو

 59 :١ ١ كف م الح ةعطقرمشء ةسخو لطرةناما,مزو ملاك -ثخ هي>ةنام ف روةيطابم ءىلعالا

 يم كالت رس زر نءكحص ةمس نور ءدو لا لاطرا 4: تانولت لالرا: ةريشعهريغو ىاملس

 رمل عوبولعو ؟نرنكامو 0 تاتا تاجات ارد كلذ نو دامىلا كلثوربطانفهئالثرو ة.طا

 كمكلاوذنافلاو دود لاو ءاولذلاو جناتك هنا نما فلءعي ناكف ةرطفااراداها_هءاراد هللا نيدل

 ماعلاو صامتا سانا عسج ىف كلذ ع + قَّرذم ناضمر فدنىلا بر لوا نم ريثك ”قدايلاورمااو

 علفتاو يهذلا بكار اب لوبحلا ٠ اسهال ا ىلع ىرفي دعلا "هلا ل_قناكو ناعما :الناو !ىفمهازاذمردق ىلع

 ءاسنلا سرب بامشلاو بهذلا زارطلاو ةدذثلا

 ه ىنيسحلا دهشملا ه
 ريمأ نب لذفال ا رخ ةن امعبرأر نيه تو ىدح ا ةنس نابعش فورم د نب فسوب نب "ىلع ني د#ت لضاغلا لاك

 ركاسءوامهلاجرو اهم راها نم ةعاج ىف قتراانباىزاغلب او ناكس هيو سدقملا تلا 0 ا
 بصنودلبلا لتاقف كلا ءاسحي لف برحريغب هيلا سدقلا ميا_تامهنم سفلي لضفالا امهلسارخ كارتالا نم ةريثك
 دقر ركاسءىف داعو امهقاطأو !«يلع علف هبلاداإ وهل ناعذالا نما دب ادع لف امناج اتسم دهو قدام ااملع

 اه منع هللا ىضر بلا ط فلأن ةرعدو را رهف سراد ناكماسم ناكو نالقسع لخ دؤسدقا!كإم

 هردص ىلع شي ريشلا س ارا لضفالا لج لماكت الف ده شا ارعواهبراد لج اىلا طقس فدو هرطعو هح رخأف

 لضفالا هبا هلكوتىلا اهب اردب شو كاريمأ هان نالت ب دهشاا نا ل قو هّرَقم ىف هلحا نأ ىلا اثم هب ىعسو

 نيعيرأو نام ةنسةرالا ىداج-نءان'دحالا موب ىفاهيلاهلوصوو نالقسعنم ةرهاذتلا ىلا سأرلا لج ناكر
 نيك منب نعمل ىذاقلاو ناك أبي لاو يع دكلمملا يسرع الا نالقسع نم سأرلانلدو ىذلا ناكوةءامسسو

 فن ريشلا س ًارلااذهتأركذيو« روك ذملاةرخ الا ىداج نمرمشاعلا « انثالثلا موب رمصقلا ف لصحو اهذراث
 نب ىرإشعيف نويكمفاتسالادي مدقت كيما ج ع ردو فعل هدد و نداق سيدرا نيم يتلا

 دلج دباب ليدلا يف دنع نفد دز رمق تادف لح ةيكورناكلا لا لزلاو ةمدخن'تارر امنع
 لبالاربقلا دنع ءاروشاعموبفنور<اوناكو رشلامامأ ضرالال.هب ةمدخلا لخ دين ءلكن اكف ةءدللا

 نبا لاهو « مهتلودتااز ىت- كاذ ىلعوت ازيلو زيحلا لق ن منومسو ءاكلاو حونلا نورثكيو حغلاور ءلاو
 دصةدق ناك اصلا, تو ملاكي زرنب عئالطنأاب رك ذ دق هلع هللا تاواص نيل ا ماماالا ده ثمر هاظتلا دمع

 ادمزوشيو هبةاقدللا هليوز بان حراج هعماح ىبو عرفلا نءابيلع فاخا-انالّقسع نم غب رمثلا سأل الأ

 ماحرلا اولَسو هلهوسو ناكملا اذهىلااو د. عفاندنءالا كذنوك.الاولاهو كل د ىلع ر صلاله أ هيلغفراغُقلا

 اهب ل دب ةءاكح ىلع ن متعممو «* ةنامسجو نيعبرأو عسن ةنسىف عئالط دي ىلع زئ'افلا ةفالخ ىف كلذو همل

 ىثورصقلا اذ هذخ أ ل هللا هجرررصانلا َكلملاناطاسلا نأ ىهوكرابملا ير كلا سأرلا اذه فرم ضعن ىلع

 ذخ اة نئافدلاو رصقلاب يلا لاوءالا فرعي هناهل ل قورسقلا مامز ناكو هب رصملا هلو دل !ىقردق هلمداخي هيلا

 سفانخ هسأر ىلع لعجو ةيوشءلا لوم دذخ اف هي ذعت هب اون نيدلا حالص مأف لهاجتو ئ ثببج لف لكسو

 هل هنو هعامد بلت الا ةءاسابلعري هلا ومطيال نا نالا ناو تابوةعلا دشأ ءذهنا لبقو هن لصرق اهلعدشو

 نأدبالو كف ّرساذه هكلاور هرض-أو كلذ نم بحف ةلمم سفانحلا دجوبو وأ الوهو اراره هن كل :لعفف

 اذه نم ,ظعأ ٌرسم -ئأو لاك اهتاج نيسحلام امالا سأر تلصوا-! نأ الا اذه بسام هللاو لاقف دب ىنذّرعت

 هضفالاهضوفو ءاهقفو سدر دن ةقلح هب ل عحرصانلا كلا | ناطا ىلا كالمااو 5 هنعافعف هنأش ىف عج حارو

 حس نب نيسح نيدلا نيعمرزوالف هفلخ عي رضا اك هلا با رحا دنع سبردتلل سلاح ناكححو <قشثم مدل ء ءاهلا
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 يسمي ةعسم ناواجأل دا دوةي ني ابك لتر ودودو قةدعسألاو دروامربلاو لازغاا

 شارفةئاماها بد مرش نين انك ثدإ لو مة «نيبو العلل عئاص ةئامم دب ل٠ : اه مظع لدا ا ىف هنمىله دف
 ب د نلا نهابحد ل 1 ب” سموه ع ن اجرا موسرلا باررا ىلع ةقر ةةللريقامط لهم

 ام النا 2| نءاهريغىف هيعصإ الو هعمريزولاو ةف. رانا اهيلارمضدف ة هممت عو مئادلاب هلداطااهعاومو

 فدمالا ىف هنأ داع عنيل١ىبز كح ل ءرزولا ساكو اهبهريزس 4 عرس اف ةقرفتالاهلكو رمدقلاحي راخ

 لم ةابعملا ةلومعملا لصاوأا كلت نءاهنام دهاشب مث صاروا ند ه مود هعم لخ ديو ناض هررهش نه ىناشلا

 :قدالثا فرض اهلاوهو دحاو لطو ىلا لاطرا ةرش *ء ىلاراطتق عير نم اه5َر دفان نس لك هلاسيطلا

 زمةجرلاةلومعملا ةمعدالا فر ا ثمو مم ءاح ىلارمض< اا سما هيب عرش نأ دعب نزولا

 نك 1 يا يملا ءوسرلا كارا دعا ةوال ىوح هريغو صاخ نهود ر 5 قيرفدل وعد لكس احن ارتقد

 اوعد بناك لكل سفاري م راسم ىلا مهيسن نإو دل فئلسا! باكلا ناودلا نمل اس دش ةعب ءدالا ا

 نءروف.ط ىت ”امادبآ نوم دة فموءلا كلذ نم ةقر ةملان هوي و هنلقو رو امةرثكصح ىلءةئالثوا ني وعدو

 لزميؤاندوأ العروف لا كلذ بحاص ماي ةيعدالا بان معافرب نوُشاَرفلاهاءدف نودلاو طسولاو ىلاعلا

 ى'المريفاطأان نور ع نوش .اًرغاا لازبالو طا ءالو ء وئام مم م عم ضب ال ىج -هقب رعوأ وعذاب اَر اًرذلا م.

 مفايطلا لبأف ةقر :تلا لوط كل ذرتذي الف ةيئاثلا ةناملا تيبعىلوالااةناملا لءهتامرا دقعف ةغراف أ اهم نولخ ديو

 نم جخ ىلا من م هتراوت قوف ة- رط هناملا حام ىلع ءنوكيو نيو نيعبس ىلا ث ةمح ةمئام هنا هدام

 دسعلامث هناك شخ ددع ىلعدحار لكروذنمةبسنو ني رماع ىلا مني رشعو سخ ىلا مث نيثالثو ثالث ىلا مث

 دارذالاهّث الثلا اهرا دة ىلع ةفئاط لك صاوللا دارذأ ىف اهوار عاها إي 07

 كلذنم ئئادح[توذءالو ناضمرروش ىضقٍ نأ ىلا كل ذك نولازيالذ ةرمشعلا ىلا ةعبسلااو ةساللاو

 « راش دفالا ةعمبسأ من« سانلا ىلع قَرْدياستف َه رطفلاراد ىف قش امو لاق ميلقالا عمج ىف سانلاه اذاهد و

 هان ىذلا قدئفلا ىهومال_ىلا هيلعزيسألا مامالا دهشم ةلابق ةرهاقلاب 5 رطفلارادرهاظلا دبع نبا لاوو

 نملقاوخو اب زيزعا مامالا وتر نم لوا ةناقسسو نيسجمو تس ةنسماف نا الار داهم نيدلا فسسربمالا

 لةنرهد ىلا لو ءامدنءو هنمقّرذ" "ونا الاب لمعت ارمه» ىلا لذفالا لهل تل رطقلا تناكحو اني

 رادلا ب رةياناك امنا ءاشنالاو تاذ ”كملا ىناونان كلا اراد ةلايقاناكم اها دهساو اهيلارمصقلان هنيواودلا

 ن الاىهوةقارو كلذ دعب تلءار ادةرطغال رِصتسا م هسولجا هيف تا ىري كسلا ةعاشلا نما هيلا لصوحو

 تاوهطلاو ةفلانا صامالا م :«قررؤو ةدمةرطفلاا-_ممتاعوةلكولاراد هلا 0 مرفالا نيدلاز ءريمالا راد

 نيواودلا تداعو لضذالا ونامل ة داعلا ىلع ناود الاب ىله-هي ناك مناف نيذاتسالاو ثايحتعشللا تالا .بلاو

 ا ةرطقلان ق.ذننا والاب ناكملانأ لاما تدب ىلو ناكو نا < رالردلا ةصاخىمنا اتي ةضارونأكلا

 ةلابق ةروك ذللرادلا 5 رطفلاراد هذي ةدراطلا لدطصان نم هعط عطقيو زيس دنعملا عم نأنومأملا

 دلاوملا موسر نم دعت ماس. لمس راصو مل. دلا باس فرعي نيس ا دهشب ىذلا بالا ونيسالادوشم

 ىراو> نعاجراخ ران دفالا ةرشع ىشو ترطسف تدل وامها دح ا نانتلجن اها تدقعو تادوقولاو

 بلقإل ناطق هن امهيس ركس ”للدفا اقدقد اه-رشو فانصالا ايف تلصف ةيئانلا هلخجاو نيمدختسملا

 ةناملث بيز بدرا ةئاءعبرأ رن ريطائق عبر أ قدني باق ريطانق ةلامتزول بلف ريطانق ةمس 0

 سس ”لجات'امو فلآ ب طح راطنق ات" امحربش اراطنقرسشع ةسج ل ىلع ريطان هنالث ل> بدرأ

 0 الطرنوسجدروءام ١ رايت تبول دوةيامنمب بيطتيز نادر توت ناند درأ
 رضسلاو نيعاوملا مسرب كولادسو امهردنو جو ةئام نوءطم نارذعز ىلق اشم ةرشع :ريشع جلو 17

 نك اسزبا ط4 تدحوو « رام دة ”ا سجن مزاحم ا عفربو هب بيسات ام ىلع نوملا نم كلذ ريغو نيئاقلاو

 ىردنكس طاقم اراطئقريششعة سخن ليد ا:ةاا مسرب ب .طتيزوهوركذياماهلو ةر طغلاراد ىف بترملان اكَلاك

 ءارمالا عيدوتو طامسلا سرب عمم روقيط ةئاعلث طاسعلا مسرب ددجريفامط عطقم نال تار اوقلامسرب

 ةلام رام لاو لماعلا ىراح ارانب دنورسشءوةنام ىن الا ىراح راذ .دةباعلت عاتصلا ةزحأ ار اططتقنونالث



 نك فرضا ف الغلا نأ قذناه اهب ةنامعبر أو نيعدرأ ةنس مز غلا ن ٠سم ادا نينلالا موي ىف لاق ث دونبلاةنازخم
 نبا سرر لا ىف رهظن نذدما لرفحو اهب لق مث ىرابنالا نب ناك ثدحدونسلا ةنازخ لقتعا ةرازولا
 دعنأو انههءتنق دو هتلثفانا ىرامنالا نبا سارا ذه هتناالاهلاال ل اقف لّتقلا همف ىنمب نأ لبق ىرانبالا

 داديضالا مدس ارث نماكح اض 0 ارايمادط رام دهدا بر

 لزاشم تلعج دوئيلا ةنازخ نا مث ه قافنالا بثارغ نم كلذ دءف"ىراسلالا نبا عم ةرف اكل: ىف نادو لاق
 نب دم رصانلا كلل ااه لزنأف مهل نيلسملا ةبراحم تناكمابا ةماشلا دالبلا نء نير وأ ا خب رفلا نمىرمسالل
 ناطلسلا مانا ىف مهدالوار مهلاهأب اهف اولا لذ اهب نسا لطب أو كركلا نم هروذح دعب ىراس الا نوالق
 رهاطظتلاو ريلتا عسب رهامتأا نم ةعشمل مروهأو ةحبق لاعف !اهيف مهلراصف نو الق نب د_مبرصانلا كلملا

 ىلع لجولو دحأ ردقي الذ مهريغو ارملا باصصاو نوبدلا بايرأن م اهلا لخ دين مةياسجو ةطاسلل وانزل
 اهاضتقا ىتلا ةساسسلاو ةملصملا ةاع ام نم كلذ ىف ىرب ا مهنع ىضغي ناطلسلاو مهب ىقتحاو مهلار اص نم ذخأ

 جخرفلا هلعفب ام هغلورادنكولا كلم لآ حاحلارممالااهنمبرقلا,ن كسي ناكو مث رغلا ولم ةند اهم نم لاما
 ةّرم ريغ مهتءاكش نءرثكاو ناطلل اىلا ربخللا عفرف مهرعا شكو مهعلم ىلع رد الف ةعينشلا اظعلا نم
 تنأل قت ان اطلسلا هلل انتف مه سها ىف ناطلسلا كل لا "حاحا ةضو افم ترغكن أ ىلا كلذ نعلفاغتي ناطللاو
 كمل اب فورعملا عماملاو لبطصالاو ةينيسحلاايىتلا هرادر مو كا ذ نع ضارعالا الا هعسي لفريما ان مهنع
 ناطللا تام نأىلا ةينسسحلابنكسو دونبلا ةئازخراو ابق ناك ىتلا هرادنم لمتنا قدنهلاو ماملاو
 | كلملا ساب نأىلا هدالوا ىف كلملا لةنتوةنامعبسو نيعبرأو ىدح !ةنس تايرخا فرصانلا كما
 ةيرصملارابدلابةنطلسلا بنان ن وكي نم لءىرو *برضو نوالقنب د#ترصانلا كالملا نب المس | نيدلاداع
 انابلا نب لكت نيدل ار دب ريمالا ةلوتريشأف ةكرتلا ةلودلا ةتم كلذرف ةداعلا تناكايتكلمملالاوح راد
 قءامهطرشا طورشىل لاهو رمشدتساف كلم لا حانخلاريمالا ىلع ةب اينلا تضرعف هلوبق ىبأو كاذ نم لصانق
 برش نمسانلا عمي نأو ىبأربالا ةكلمملا ىف ئن لعفي ال نأ ىهو هب مسريام تلعف اهيلا ىنباجأ ناف ناطلا
 ٌتضفأن ضراش#لا ترضحأو لأسام ىلابمج افرومالا نم ىهأ ىلع ضر: بالو عرشلار انم ماةيو رجلا
 موب عيسص أو ةامعببسو نيعبرأو عيرأ ةنسس مّرلا نم رشع ىناثلا ةعبجلا موب ىف لبا ةهاقنم عماجلاب هيلع
 ةنازح ىلا لوزعلاب ةرهاقلا ىلا و سه أ نأ هيأ دبام لدأ وسال نيب مكحو ةعاقلا نم ةيايتلارادىف اسلاح تا
 ىو داك اهلعج ىتحاوم دو اهنم ىرسالا حذو شحاوفلاورممن ا نماهيذام عسجب ىلع طاتحي نأو دونبلا
 رئاسب اوطاح أونونمآ مهو اهف ند ىلع اوم_هغثو ةرفاو ةدع ىف بجاحلا هعمرابيلا لزنف ضرالاا-مب
 ىذا زراجتةريثك اررخ اهئماوةارأنرصح هيلع عقبالام ءاعوغلاو ةّتاعلانم متجادقو هلع لةشنام
 من رفلا ىلع ضبقو داسفلا بايرأو بايشلا نم نهريغو اءاغبلا ءاسنلا نماهيفناكن م حرخأر :رثكلا
 هملعىه ام ىلع نيحاوطلاو رودلا اهفاو ءواهوركبف.سابلا ف ىدونو رئااهل ى_ ل ىنتتاهم دهو نمرالاو
 ناكنم لزتأو ن الاىلا كانه مهفرصم ناكر او ”ىسفنلا دهشا | نمب رقلاباولزتأف ىرسالاب أون الا
 ةعشب رش تناك هتاف مهّرش نمدابعلا حارأو مهنم ضرالا كلن هللاروامو مهعم اونكسأف لبملا ةعلجاضيأ مهنم
 ةنس لكس ىروهانماهةرصعبو نأضلا معاك مضولا ىلع ريزنللا مح اهيف عاب ضرالا عاقب نم
 رهن ااهف عاسو رخ ةّرجج فل نون الثو نانا ةنمسم لك فاهب رص نإكهنا لاقي تح هرصح دحأ عيطتسيالام
 ,قوسفلاا عاوناراس نم كل ذربخ ىلا مهر دب الطر رمشع ىتاوجن

 0 ةرطفلا راذ «

 ىلا لمسميامم لمباماهف وزقواهانب نم لوأوهو هتلاب زيزعل ا اهانبرصقلا جرا ةرطقلار اد رب والا نبأ لاه
 لامعتسالا ادمن دوكدو ”ىدسمل | دبشملا ىلا هنم لس ديى ذل ار صقل ا نم ميدلا باب ةلابق ىهو دعلافسانلا
 فمنلا لابقتسالقمقدلاو بمطلاو نارفعزلاو نولتلاو لسعلاو ركسلا نم اهفا:صا عمم لمسمحتو اه
 يم ه4 لاقي ىذلاذنافلا فانص و دو دنسلاو غاتكشخللا نم اراهتو اليل ةنس لكب جر ره نمىناثلا
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 ةضفلا بضقل نم كل ذريغو هاوسامو بر 1تالآ نم كل ذ ىوسام ىلا ةقرد ةنام_هسنرافلأ اذ ةلودلا دعس
 لادعا لانه فدا هفاران دوم عمم طق ءنيشاّردلا ضعن نم طقس كلذ لال> ىو هاوسامو دونملاو بهذلاو

 ةّماعلارو دو رسعةلا نم اهلي امف دي دش فوخو ةءظع ةبلغ كاإتل تناكو هعجب قرتحاف اريثك اعاتمو ناتكح
 رتاخذلاو ةعّمالاو تال الارث اس نماهيفناكأم غلبم نأ دونملا ةناززخ ىفن اك اميةربخ هل نم ىناعأو قاوسالاو
 لوخ دتقو نمار دفلأ نينا ىلاراميدفلأ نيعبس نم ةنس لكسص اهفقفنملاّناوابظعةمق هل فرعيال
 قادهعبج- ناو ةنسةئام نعدئاز كل ذو تقولا اذهىلا هنا ملثو نيسجو نامت ةاس نم رصقلا ابو رهوجدْئاَملا
 طفنا!تارق نم "للا هذه ىف قرد |هلاو رثاالو ةنقاب هنم قل ىتح قرت ا عج ّناوريغتي ل مادالا ىلعاهذ

 بسالو هجوب ىصخت الف باشنلاو حامرلاو فو لاو قردلا امأف اهلاشأ طفنلا تاق ارز نمو فولا تارمشع

 تاغيصملا ةدحرفلا باشو ملو جورسو: هلل ادوئبااو اهريسغو ةبهذملا امباسنو ةضفلا بضق نماعيفام عم
 ةيولالاو تامالعلا عجبو دونبلا راسو د_+لا ءاول ىتح هيلعاور دقام اوذخ نأ د_باهريغو نيدانبلاو
 كلذدعب ن اطلسلا ناو ةرثكىص<:الامو فولأ تارسثع فو. !نماهف قرتحا هلا اضيأ هيث نم ٍيندحو
 رش ةسمخ سو قيام ةدحاو هنازرخ نم حب رخاف هنام هم ضعبل حالسلا نم ّئىش جارخا ىلا حاصلا "هلي وط ةدع

 تاعحو هىودا فن ريشلارتسل | ىلو تم ةلودلا| ميظع لجال ا هعممج نت تح اهريغىرس ةرهوجم فس فلأ

 لماكللا هب بتكو اهبل ةتع !الريبزلا نب بذهملا ىذاستلا لرب اهيفو بح قي را |دهدعب دونبلاةنازخ

 رواشنبا

 است ىديكىلا]سريابصلا يسن ه ا.ماحل ةنازملا نعم ىحاصابا
 اهصاهدمب ىرأالما ىرطتىلا « رد ءازه مبدلا هوذلالوقو

 امينصلاو وفعلا لماكلا لذشب هدمه ىرأنأ هللا ةجر نماسأيتالو

 لاهو
 ىراانل ءانسو دييام عبصلا نم « الخ هنازللا ندم ىحاصابا
 رداسريغمالمللا اذه لوط ىلع ه رداسرطا ى ردأام هللاوف

 رواشنب عاش انندلا كا مىوس « اماذاهبلا وكما نم ىلامو
 هيفلةثعن انصعاضي ب ؤل !ىنكلوام اه ذخت اذ ةلودلا تلاز نأ ىلا نامعالاو ءارزولاو ءاسمالل انعمترتساو
 نب نسما ةرازولا يلط فون ال ىارحر ملا <ىلء نيد ريزولا نأ اهب عقوام بي رغنمو ه كيلامملاو ءارمالا
 دقناكمناكل دو هسفتو هلام عيضو هدا سه هتوفامهمات لدوري دلا هوس نم ل هتتذ اعلا مج أف ىرابن الا "ىلع

 هلمحيام عسو فرصلا فرختالاو ةراصل ىف امدهدح فرص ناددوه ناوخأ هللا هأ: ماملا مايا ىف غسن

 عوسلاىف امهرىعأ نمرهتشاو”ىرتستنالهسانبانورهرصنوبأو ميهاربا دعسوبامسهو قارعلا نم راصضلا
 ىفركذلا ل بج هيأ شنب امدعبلاو برقلا فراصتلا نمدقفي نمل ةضحلا عن ادولانم امه دنء لص يام راهظاو
 عابتب اىف ىرتسنلا لهسنب ييهاربا دعسايأ هللا نيدرازءالرهاظلا ةةيلخلا م دضعساو كاذل امولاح عسنافقاقألا
 رصنت_ىلا هنبااهدلو أورهاظل اهب ىلع ءادو ستيراجهل عاف هدنع مدقنو ةعتمالا فونص نم هبلا حاشح ام
 تاماسإف اهتم دخ ىفهب تصصختو دعس ابا تءدق !هدلر رصنت_ىلا ىلا ةفالخلا تضف, الف لل ذ دعس ىلال تعرف
 نظف لزم مالكب هبا ادح اهب دهس ىبأو خارصنولا هد. هقةرازولا ىف ىرابنالا نبا ملك دو ىارجراريزولا
 هنعهغلبو هنظام فالح هنم ها «لار ذتعيو همالغ لءركس كلذ هغلب اذا ىراسنالانباريزولا نرصنوبا
 نعدعسوب ريفي لذامهل ةينلاريغتمرزولاَنأب هلعأو دعس ىبأ هم أ ىلا كل ذاكشف مالفلا نم هعمسام فاعضأ
 ةرازولا نع هلزعىتحءسه 5 قرصنتسملا ةفيلطلا اهنبا عم تن 3ك هتالوم رممنتسملا اهب ىرغأو ىرابنالا نبا
 دعسوبا ونور صنت !هرزوتس اذ ةرازولا ىف ح الغلا فسول نب ةق دصر صن ىبالر صنت سلا مآ دنع دعسول ا ىعسف ...

 ىرابنالا نبا ىلع لمي ىحالفلاذ خو همكح تحت دعسىلالا داقنمن الفلا ريزولاراسصو هيلع ف ارش الا
 نم هيلع حٌرْخو هيلع ضف ديربام هل م قي هملعبضخلا بجووام هنعركذ يو انولد هيلع عن هيو هب ىرغبو
 لقتعموهو هاو. ئضتساو باذعلا فانص هل عونو اهلم م همزلًا وامي دق الون ناك امم ةريثك الاوءانيواودلا



 ففي

 ىلأ لاني دز ازعال رهاشلامامالا نب دعم تونا هللان ريصاتس لا ةفداقلا تاماسل م( نيكتفأو رازنربخ)
 نينامو عبس ةئس ةخخلا ىذ نمرشع نماملا س يللا“ ليا ىفرو هلم -ىلع ىأ هنن سعأب السا نب *ىلعن_دملا

 را ءاقلاانأ سل أو رصٌءلا ىلا ىلاه اردب شومحاريمأ نب ها دن هاش لضفالار داب ةنامعب أو
 ٌرصنتادالوا لعام ارمالاوهقئادبع رممالاور ارث ريم الا ىلاريسو هللان ىلعتسملاب هملو ةفالللا يصنمىف

 مهيعأو بلع شو كلذلاوضعتماذ ةفالللاريرم- ىلع سلج دق مهرغص او هو ددسأ م هوخا اذا هملاا اخ

 مامالاهملءصن ىذلاوهذ هوعباو هللاب ىلعتسلاانالوا ضرالا اولد مهللاقو ضرالا ل سق ل_ةفالا

 لك تارا مهيمن مم لك لاقو كلذ نم اوعنسم اق هدعن ند ةفاللناب هئافو ل قرمدتتسملا

 رثشلا بز نغسا ةنرمل ان[ شن رج "لو أب ىدنعىدلاو طخو انس د هرغص اوه نم تعرانام تعطقول

 اريخ هلاعب لذ طخللاب رضع هملا لضفالا ثعب هئس# أل أف ةيردلكسالا ىلا هحونو دحأ هب ىر ديال ىذك طخلاا

 نم لخددق ل ضفالاب ادافاموب حرخ هنأ نم رومال لهخالا نم رازةرفن تناكو اىيظع اجاعزرنا كلذل ميعزرئاف

 اهنمورخ 0 د هملع اهدّقخ س + ا ىءهرأ الزئارا راز : هيحامف ككاراوقؤوارضتاالأ

 تامالف هنا لغب شطسو هبابساو همشا - نم :نو ملهتسن لو 2401 ارارتنطز نإ ناك(لافقألا أ

 ءاىعالاب عّتجا أم دعب رمه هسا نيدجا كاذل مدت ناوماو ة.سلاخ ةذاريك الر داكمثالهئاخرتصاتسملا

 ىلا ةيفخ ريف لاهم نب دوت مهتلحج نم ناكو هنع ضار ءالا ىلع هومفاو قدح مهم --لازامو رازرن ند اج ا

 ريسملاىلادعّتساف هنع مها هنراداو دما هنأ ةماقا ىلع ءا مالا عم لضنالا قافتان ه ناكام هلعأو ران

 نباووخراشواركتترصتلا قم[ هللارطمل ل ادشفالا قرانا ياو هةر دنكمالاالأ

 المل هملع الخ دو ىلا مل اردب ش ةويملارما كلام دحأ نكفأ ةلودلاريصتريمالا اهب وةبر دنكسالا ىلا لادم

 عيابو لوبق <متأ امهلتف :لضفالا ناكماريزو هله نأب رازن :هدعوو هلعامم !رتو ل ضذالا ن مناك ا ؟هاذعأو

 مه-راغز ىهتيذخ أل ضفالا كلذ غابف هللا يدل ىئط هملاب هتعنو هووعبابف هتعب اءارغثلا لهأ ارمض> ًاوار از

 نهي تاكو نكتأو رازن لازوف ةيزدنكسالا ىلاراسو ه ركماس:نينامثوناُع ةنسسمرحارخآىفجبرخو

 راصو نيكتف أو رازن ىوقف ةرهاقلا ىلا امزهثم هعم نب عجرو لضفالااهيفرسكلآ ةديدش بورح ةدعنشي ر هلأ

 ىلا اناره هت لةفالاذخأو ”ىرحلا هجولادالب ىلع ىو: ساو مظعو رازن مها دقعاو نزلا نراك األ

 ىلذذالا لزنف هير دنكسالا ىلا اوراصو نيكّفاو رازز :باكاهوجوو نان رعلا ارباك !ىلا سدو رازرن ةيراحتربسملا

 ةدعقلا ىذ ف ناكا لف مه دع وو رازت باحص ارباك ا ىلا ثءدو مهلتاقمىف "لاو ا 0 اراه>اه ادا حوارا

 رازندضعىف كلذ تفف برغملادالب ةهج ىلا رصلا ىف ٌرفو هلام لا صم نبا عجب راسحلا نم ءالبلا دتشادقو
 ام_مماف هنم نامالا نايلطب هيلا نيكّسأو رازن ثعبف هعوجب ترئاكت 1 هيو هنو

 نيب قا نأب رصقلا ىف لق هنافراًزن امأف : :رداقلاىلا اءمثءدو نيكفاو رازرن ىلع ضقو ةيردنكسالا لش دو

 رصقلاح راخ تناكءذه نئكتفارادو همودق دعب ل_ذفالا هلق هناف نيكتذا امو امهنسس تاف هيلعامشب نيطلاح

 امخولم بردي هرداو لضافلا ىضاقلا ةسر دم ثء-ن 00

 3 دونبلا ةنازخ هج

 دونسلاةهنانرخ تناكو ةيئاطلسلا بئاصعل ااننمز ىف اهل لامي ىتلا ىه نوكت نأ همشدو مالعالاو تارارلا ىهدوتبلا

 مشاهوباهتنانيدزازعال سجس ]ب والوشلارمدقنيبامف هقوق نمو ريبكلارصقلا ةقصالم
 انوكسا دهرهاظلا مانا تن اكو عئاتسهلا راس نيزريم عنا ص فال ١ ١ ةهئالث اب ناكو هللا سعأب ماملانب ”نع

 ذات ىف ةرهاقلاو رص لها قنأن هنامز فو فاغالا عام-وهزئلاو برسشلاو لكلاب الغتسمم ناكو ةنين أمطو
 مولعلاحاونا انين م-منواطياوناكو كءلامملاةرحهلتذختاو ةسدقلا غلابملا كلذ نم غلبو تاصاقر لاو ىنامالا
 فضا او رئاخذلا باك لاكو ه كل ذريغ و ةقياسملاو ةمءاطملاوةبامرلا نم اهلمح فونصو ب ,رخلاةلآ عاونأو
 عاتما عسب نم دونبلا ةنازىفامكيلعمالسب فو رعملا ةلودللا دعسلرمهنتملا ةقيلاتا نعي ناطلسلا بهوالو

 دجوامف ن اكوالل هعج لجن اهعيرأو نيت سو ىدحا هذ :ةماؤم لادابنلا مولد ذربغو تال لاو :
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 فطاوز تائراوحو دو دن بو ةفيطل ماش صاخنلا مسرب "لل لك ةرطفلار ادب عنصيامل دب امو
 اموب نينامثو ةعست نءناضءر .لس اهرخآ و ابحر لوهتسم اهلوا 5 ةدم نع هتقوأ فادفص ل السى لمعو
 نزع لان ثلا اكيجاَلَم هع دست او ةنيعتا< ءااذ ىمسو ن الطر' هلل لكلا الطرنوعيسو ةشاموةئام

 ؟ىيمآالاو ”ىمطافلاو -ىولعلاو < ىوبنلا ةعبرالا رمثلادلا ربا ا معرب فني رمشلا ناويالا عنصي مف ناوبدلا
 قلطب اعاجر اخ ىئاولاو باحصالاو ةنومأملارادلاو ةرهازاارو هقلاب تاهااويىلا اوملاو صاشخلا مسربو هاب

 نئازحللا هذهريغ نم هياسح نوكبامت نيكاسملاو ءارتفلاو نيردصتملاو دو مشلا ىلع ىرفيو ةلاكولارادب عنصبأنث

 عيرالا دوقولا ىلايلمسرب ىدتسام لاطرا ة + ابنم ديؤم موب لكل اناسح ىّدسف بلقالطر نورشع

 ةسج لل لكل الطر نو رشع ةداخ رودملاو نيمصال نا مسرب ن اون الاب لم_هباسم نابعشو بحر ىفتانبثكلا
 ةفارقلاب ”ىرهاطلا عما اورهاتلارهزالا عماخسا فتار وك ذا ىلاذلاو ةطمسالا ف فرص امامأو لاطرأ
 نوم دختسملاه. .ءدتسام كلذكو ةديعلارادلا فراشه ىلا عجربو ئازلت ا هذه ع حرذع كلذ ىف مكح اف

 اموبني رشعو ةعسن دا ةطممالا مسرب هريغ لج روك ذملا فنصلا اذه نم ةعسوتلا نمادب رم .الاحعباطملا ف
 ةفاسض مسرب بئانلا هيعدتسي امو بهذلا ةعامباهعصجح دامعالا ىفو هسمق طاععال هنلتسوناضمررهش نم

 همعد_بامو فويفلا عج نم هبلادري نمو بابل ىلادوعيو راكلا مدنا ف ءارهالا نم فرصن نم

 نئازملا ا ل نانريبكلا ناتلجا ىهو جيلخلا حف مءرب ة ةرطفلا رادىف نوم دختسملا
 هذه نم فنصلا 0 14 ان فما دارا واتس دن ةناماعملاو هتلج ركذالو ةتنيساحم
 ناكؤلمملا ىهنأ هلاعدتسس غم الو هناا قتل ئشومف ماسعنالا لاسر او حارفالاو مالو ءذهىنئازحا

 ىلاعت هللا ءاشناهءمأبامفةردقلاو ومسلا لضذ سلحلاو كلذ

 « :ةيعبتلا راد <«

 رينان دةرسشع ىلا اهف مالا ىهتتاف رعسب غلبم ىلع لّهشت ةءلضفالا مادالا ف تناكةسعتلار اد نومأملا نبا لاق

 لضلاو رحالاورفصالا نارفونننلاو سجرتلا وهو ةيئاطاسلا نيتا.سلا ىلع فظوموهاسع احراخ مو لكح

 صاشللاو تاهعللاروصقلا ةسعتاهتلج نموةير دنكسالارغثو موضلا نم هملا لددأمو صامل مسرب فوقوملا

 لمح امو تام اهلا ةسعت نعاجر ا ناضمررهش ىف عجب اىلا تادوكرلا فرظانملا ةيسعتو ةرازولارادلو تادمسلاو

 ىلع ةنس لكف ةفمصلا هرم ةقرفتو ةدئاملا مس ,ربو صاخلا ةوسكححلاًهئازخ مسرو ةرهزلا نم موبلك

 ةمشاحو فو.ضلاو ةرازولا رادإ ل.حامو 1000 ىئاوملاو نيم دذتسملاو ءاممالاو تاهملار
 ةرازولا راد

 « مدالا ةنازخ ه

 صاللا مسرب كلذ نم ةنطوا احوز نونامت ربث  ككحؤف هناف ”ىمدالا تاكربد نع نم بنارلاامآو لاف

 ىدتستاهنافتامعايسلا نعاجراخ حاوزأ 5 ةرمشع ةرازولا مسرب اجوزنوعبرأتاهملا مسرب اجوزن وثالث

 ةيهذم نوكت مسوم لكى و ةوسكلآه ناززخ نم

 « نيكتفاراد نئازخ ه«

 ةيردتكسالاب رصنتسملانب رازن قفار ىذملا نيكَسأ ةلو دف ار صن اهتكسي ىربكر اد مسهل تناكو ريوطا نبا لاق
 ةيزدنكسالا نم لوجلا عمشلان م كي ل نيكفارادئازخ قف نزاتا م .رباهولعجي

 جريشلاو دنملاو ركلاواهفانصأ ف التا ىلع لا -ءالاوهريغو قّتسفلا نمةلوك أملا بولقلا علوا رع
 بتار نيلدعملا نموهو اهفراشمو نيزيمملا نيذاّمسالا نموهو اهيماح دس نئازملا هذه نم ورففف ثيزلاو
 لكى موسرلا باررأو تاهل نمتاعبقوتلا بايرال م نيم دن ملل اهنم قف مايالوا مولاماعو اضاخ حجباطملا
 ىهتسالذ ة ةرومعم ادبأ ىهف تاوارضللاو معللا الا ايف هنو-اتح اع حيرذمال يح بئرلا بابرانم رهش
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 بك اوااروذع مسرب ,ءىوطه مهام داطرنوريشعد رءام امهر د نول الثو د ص دو ىلق اثم ةعيس ثاثم

 ىك احلا عم !-او رهزالا عماسملا ىعب :رهاشلاءنيعم ملا مسر,ناضمر روش ناتثاكلا اتعب ا موةسلا

 دان كيلو رك ذشف نفت ةريثك دل صاخ دن ىلصملاو عماوبابةنسسلا لزأو ريدغلا ديعو نادبعلاو

 0 هن الث ةتسيكاوملا فنيرخمملا ةةءوركذبفروذج يلدا عفو ناضمررهش : ةّرعو ةنسلاةّرغ

 ىذلا ةضفااحردلا لماحو فذ نخادملاو ةنشسدملا ل عن مسرب مف هكقو طسولا دودشم مهنم لكو لامشلا نع

 تاماذاو ةنخدملافروذها اهدسعذيو قيرطلا لوط نيرضاانيبامعفوهو لاملاتس ىتدقمد- ًاروزعلا هم

 مهيرق عم مساوملا ىف ذرب راك اموسرب .يانال ةذن ةن>دع : عريش ندالا هنعاضوع مدخمال ني رخمملا ءالؤهدحأأ

 اهلماس فون اذاولاملا تي لصاسف مجربة نخ دما, هيف عرب ىذلا تقولا نمو ةهبلانا نم يكسجاوملاف

 ق ناوصثال؛ةضنىفاو فراك نخادمىف ءالودري غىلهملار عماوللاىف رخام ة ةدعو هنثرول عجرئال

 ةالصلا ماقتن أ ىلا ةفلخلا هف سلي ىذلا عضوملا فو ناتننا هلامعتو رينملا نيمينعو ّندادسحا بارحلا
 نوتس ”ىمصدوع الاقشمرمشع خخ ثلث مدن رهش لكفوهذنومأملا مسرب قاطملاروذملا امأو ةءبار ةينص

 الطر رمش« هسخ درو ءام مهاردةرشعرعش نارفعز مهارد نامت روفاكل قائم ةتس ماخربنع امهرد

 0 ب فو و ةقرفتلا ةنازخ نمر ّرقامو عمامجت اررممابنمو

 الطر نوناممو ةسجن نبلل نم موي لكف عاجل اهذهلّرقتسسملاو مهردفدنب ةهك افو شيرف نيج لاطرا "هنالث

 رشعانلا ىواحملا نمموب لكى صاخل: ا مسرب ناوبالا ف لمعي ام ةحتسا امو قمسفلاو ىول ل ارّرتماهنمو

 مناهل ارزرغمو لاطرا ةينامثسبابلا ن هولاطرإ ةرمشثءبطزا نم ماج لكن زو نيفصن ةسبادو ةطراماح

 ْكمنالاقثمو ركسدحاو راطنق<ىنومأملاو ”ىرم الا صالنا مسرب رارسالا ىلع:هلما لكفدودنسلاو

 رصقلا ىلا كل ذ الت لمحو فاصغص لال سو نامعق ىف دودن_بو اكشخ لعمل نزلا ملمزب نارامبدو

 اهتلمنمو فانصالا سس ةرطفلارادو لاملا تس ىلو مند ةضواغمت رحولاه ةن ثوم لارادلا ىلا كلنلاو

 لص->اممو.رلا بابرال ه:فتو دقو نا نا قوتي ل خابنأ ىلا هرعس ديازتو هدوحو لوو ىتسفلا
 ماقملالاطوناوبدلا نم بتاروهالق افنالا بجوممتاملاه ن أب ناوبدلا ىلوتم هيواخ هبدسب مهاوكش
 نم قلطي ىذلاو قفل باق نم قافنالاَرمَت_سموهام هلع لتشا ام عبجا ركذامهل م-راملهن أي ىلاعلا
 نيئالثنع مانلارهشلا فااسح موب لك ة مواسم عقول الو ءاعدتساريغب ار مار اودا قدس هلا باه نم نئازملا

 الطر نوحسو ةجو ةنامسخ اموب ني ريشعو ةعسن نع صقل ارجشل ا فوالطر نونامثو ةسجو ة نام اموب
 ناونالا.نومدخت لاو نويوالخلاحانسملا هلّتسسيام كل دن م فصنو الطر رشع ةعست موب لكن عاناسح

 لاطرا ةيلامثوةئاماهنزو صاخ ىول- ماسرسشع تا نع: هد سمح : الآ حمجاطااب عصي اع اسراخ صاخ هب منصيامم

 م.ءرب اموت ل  عاماج م هتءاسو هموت ىف لمحت امنالطر نوعبرأ آو ةبلامث هريغو سد انو الطر نوح بطرا نم
 م و هتزتس ترك نسالااج ع :رضام نتللا ةديدلارادلاو جيه ذاسبلاب نيني م . الا نيدئاملا

 رادملا ىلا لمح امو تاماج عسن ةفلت عاضوا ىلع تاه. او ىلا وما نم ىلاوعلا ىف قّرفب امو اس انو ابطر نما

 قْنشارْفلامدقم هلستنام ةروك ذملا ةمواسملاةق# دحاو ماس طامسلانودرادلاب ةدئاملا مسرب ةنومأملا
 فياخلاو دهاشلا هلام قةفلاطراةعبر ةرهازلارو هقلابةململا اهالونىتلا في زشاا جسام اةعدع

 ةعاش5 ِةَرممملا ةطعسالا ىف ةرودملا ىلءنوكيامم هربغو ىولا!تاماطسا مسسرباهذ عم :دبام ةيرم الام اطملا ىلع

 ضاّرفلا لبقم املا هلسني امو لاطرا ةعب رأرظانملاب باكر ا لولحو تادوكر ا مانا فو مالسلاماباىفبهذلا
 ريغنت ةرهاشم قلطب فاشل ! مكمل نالطر ةللاج راخعباطملانود رادملا مامزل هلصولامم ةبن لومألملا ةدئاملا و

 وهو ةزيمملا مدمن ىف ىئاولاو باصصالا نم نيم دختملاو تاه ملا ءاربك ءاعسأب ءاعدتسا الو عبتول
 تال ةدصسلانئا رخل هذه نم قلطيامو هيابرأ ٠ امساب دهاش ناوبدلاو الطر رشع هئالثربشلا ف
 مسرب ىدتسنامو ٠ مزك ديت أم افي ةنغ لكفو احلا اذه ن٠ قالطالاب هملع عقويو تاعلاطملاو

 ىدتسيامو نالطر موب لكف ى كرابملا ل سلا مايا :َدمةْواَوللا ىلا ىلاعلا باكر الب وحت دنءيتارلا ف ةعسوتلا

 الطر رشع ةيئامثوةئامنالسطر موب ركسح نعاداسح نابعشو بجراموب نيسخو ةعسن ةدم ماسلا مسرب :
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 ئئاضو دوا .ةوفوراشن دةناماهنءةدحاولا ىواسن اه هظعل اهنم نيدنفج لد ىلع” ىوفنا لح ار ديال ىتلا ىلا
 *  هعنصلاب جم ريك ؛ ئ *مةلاو سوئالاوحاعلا و لدنصلاودوععلا ةّريسالاو برراخن او كاكدلا نمددجوو ريثك

 75 تالا تواير تامجشا حرفلا ةم ةعدعاها_عم ةمخ شوك اريما نب لضذالا لمتو رسم نبا لاقو

 ةعاج اهحدمو را. دفالا زرع اعاط فرو لمح علا عاردب اعارذ نو هعافترا اهمئامو عارذفلأ

 «. تارشلا ةنازخ

 نماهاقلطاو”ىنومأ لارظنلا لاب سال تر زن اهنا لبول- بارش مّدقتا هذ ناونالا ف نكت لو نومألملا نب لاق
 م ”ىررناكجلالمعتبامامأو اراطنق مء ةسىرملا درولا سءربوار اطنقرشع ةسخو ةنامركسلا

 لمح امو ران دةنامص-و فال ا ةنس ةئل اى هدهاشو هرصح أم ىلع كا ذ ىف غلبملاق ضماملاو . ذئافلاولاا

 ىهوبارشلا ةنازخريوطلا نبا لاهو © با اريل | ىلو م همع د بام درواملا 'لرك مسرب اضيأ ”ىروناكلل

 اهبفام هيلع ضرعرب رسلا ىلع ةفملخلا س !اذاف قدنعلا ناتسرا1ا ن الا ىه م ىتااةعاقلا نعباضبأ هسل احم د>أ

 فانصالا نودع نم اهءدضتسم ىدي نيباهو شارف همل ار ضف اهده اشو نيداّسالارابكح نموهو ا مماح

 اهلاود | نعريهمتسسدو هيرض اهدهاش كل ذةوذمف جاخت اريفابطلاو ”ىبصلاىف ةسمملا نيجاعملا ن زمةيلاعلا

 نيسرملاو جفنبلاودروال ةوظع ةّدع ىناربلاو *دصلارايزالاو تال“الا نم امفو صاشللا ءاط ًاروضحب

 هيو رالا قل 20 ناخبا وتو ومس ارح الاعماا < ىرج امو ىئبصلاا دنو ارلا نم ةبودالا فانصأو
 لصاسملا عاطقن لبق لع ذلر دس هفانصا لي هت مه ىم أو قورافلا قابردلا نع لأبو كل ذىلارطملاتالآ
 ىئاوسو تاهعلا صاخلا ابطا عاقب اهنم قلطب ام لعن ذأتسيو ام اهظعاركحأ:كاذف كك ووش

 اراثيدنيثالث ةعاها ىف ةقر هلال ىناحلا ىطعبو كلذ فن ذأ فرصقلا

 0 لباوتلا ةنازخ

 نم دح أب تعج ا ىننا لب اوجد ها ىل عقب , لو ةريثك "لح اهناف نودل او اممم ىلا-هلا لب اولا امأف نومأملا نبا لاهو
 نملمح اع جراخ كلذو ةنلا فران © وأن يخ لءل ةشنابن رك ذف لباونلا ةنازح ىفام ردت سم ناك

 تانا رولا نمراوتسالام كح ىلع هقالطا رقم !ىذلاو ىررذاكلا ىف مدختسمملا عمدر درفم بأ ىشوتالوتلا

 0 ا نءعاتءاموزا املاك ذيو بطلا نم قاطماو تسلا بئاوزاو روصقتابةصنقلا

 ةهثالدوةناملثو فالا ةّس قوم أ اراننلا لابةّسالارا ردالاملا تدب نماها لطب امور وهلا ةءارحج اهلوتأف كلذ

 مول لكر اس دة ام نعر اد فال :هثالثر لا ىف ىسم -الا صاخللا مكل!ليدنم لمصف: اراب دنوهنرأو
 تادءااودكلملا ةدسلاو تاوخالاو والا مءربو راثيدةئامعيرأ راش دةناام ةعجب لك ىف ماها عجم عبرا

 ةهئالثو ةنامهدتو نافلأ تا.لضفالا نم دصتسان مو تام دذتسملاو ىلاوم او هنوخاو ”ىلءىبأريمالاو
 ةيدهلا تلصو اذا ناكلب ركذنف بتار بطلا نم ةيلضذالا ماءالا ىف روصقلل ن حسب لو اراد نوعبرأو
 اهتلج نم ةفيلخلل ق واطملا بمطلاو ىلضف الل كِل ذ دهن اهم «لةنمذ ناونالا ىل !اهتّمرب لمت ةمنول ا دالبلا نم ىواملاو

 فني ريشلا صامل مسربو هام هركذ فأي ام ىلءةرهاشمو مو اينما يشؤنلا نم كعرملاو انضو مكمل اذه سفن او

 ماخرينع امهردرمشء ةسج ميدقروفاك ميهاردةمخوةلام قدصدوع الاةئمنولالث ثاثمدنرج* لكى

 ماا ىفروش لكى فب رمشلا نش ا اروذك مسرب الطرنونالثدرو ءام امهرد نو رشءنارفعز ليقاثم ةرمشع

 ةرمثءرعش نارفعز مهارد ةيئامث يدقروفاك امهر دنورشع بص دوع لبقاثم ةردع ثثم دن مالسلا

 قبص دوع لبقاثم ةعبرأ ثلثم دن ريشلاف مج عبرأ نع ةعج "لليل لكى ماك ازوذج مسرب وهام مهارد

 الافثم نو الثو هس ثلام دنا رهش لكى ةوخالاو تاسههلاو تادسسلا مسرب وهام ل_قاثم ةرشع

 نورشعء ميدق روذاك الام نورشع ماخربنع ايهرد نوسة و هش نارقعز امهر دنورمءو هام ىيص دوع

 سم ةلعملا هلْ نام ةفب رمشلا ةدئاملا سسزب وهام الطر نوعبرأ درو ءام الاقثمرثءةسن كك سم امهرد

 دن ل.ةاثم ثالث كلدم صاخلا بارششلا ةنازرخ مسرب ودام ال-طر ريثع ةس+ درو ءام الاقثم رسثءةسج
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 اراغمراراكأ عءاونأو ناولالارئاسس نمري رملا عاونر ياسو شر رملاو حاس دلاو -ىرعشلاو ةفرمشلاو عجرلاو
 عبر أ عا ره تدب 3 ام لاو هوو كل ذو دو اريعب ني رمشع ىلع هن اعرب انتو هدو ةةانوأو هنرخ له ام اهنم

 علم طن د اح اه رايك همخلاو جوراناولوخدال عوفر ااداولا طئاعلل نادوعابند ةدععا ةتاسفقسو ناطسح

 تالاف نانثا دس عاةدبرااببضو ماسقلار دق ىلع نيستاخلا ع نم لراوش اهناكرأو عنه طنا بابلا ىلا اهتفاقسو

 رهطظلاىف طئاح عارمشلاو يستاهل نمناكورسشم نادح اواو اهمَدسو اهدعداز تدازانكو اهطسوف نانئاو

 ىلع 'هلظملا لع ءهبف ةعرمش ماو سمشلا ةمحان ىلا لوح سعشلا تراد عذوم ”ىأن ٠نيدومعبسأرلا ىلع فسم
 ندحلاوا 2د-و6 اهلا ىنءةبشلاو ريدا سمشلا تراد عطوم ىان ماهةلخ لباس عارشو ماندحاودوع

 ىلء ةيلاطملاتَدَدشا زمح نيقرا_ملا مانرصقلا نئ از نم جير ام” ىفانب رشا لاق < ىبخللا نسما نب“ ىلع

 اعارذ زوُمسو ةس+ هلوط دو عدرف ىلع موشيه ةريبكل ا ةرودملا ىعسب نوكيامربكا ارييك اطاط_فناطاسلا

 عبرا هقرخ عطقة دعو عارذةنامس هرئاادو عارذائلثو عرذا ةتساهرطقواعار ذنورمذع هتكلفرتادو ريبكلاب
 للهحي ب هذ. ىّتح بيرارممو ىرعي ض»:ىلا «ضذعب عم_< دحاو ل دعىف مزئاهنم ةعطق لك ةعطق نو ةسسو
 اهاخادنءاهلم<ٍ رس مريطانف ثالث ةضفلا نه ةلوهعملاهّبرفص ىفو لمة نام ىلعهنةءوهلامو هةرخ
 لكو ضرالا ىفنا ودح ةروص هفرثرفروددق لحةيوار نم ءامىلاَت اهم اون رئاس نم ديد نامضق

 ىروزا.لا نجلا دمع نب ن لا د وبا ناك العا ىف اعارذ نوثالث هل اوط خش داب فو شي را علم دفع

 ةلعةتمنل!تاتساو نينس ع سنة «ىفاهناص نو جنو نام م عّدعو عانس هلا هلءعف هترازو مايادل.بسمأ

 اذهنأأالا هتفالخ مانادل عب سها هتئان زيزعلا ناكىذلا لواشلا لام« ىلع هلع ناكو راش د فلأن يئالث لع

 ا و مورلا كإمه ىلا دفنا ةفلخلا ناكو نسحأو مظع و عسوأو هنمادوع ىلعأ

 :نأدعب طاط فلا اذهىف امد دح أرانب دمت ا امهياع مرغن أ دعباعارذ نوعيس اسد اولكجم

 ىردأموةيردتكمالا ىلادقا رم هنتسملا ةفململا ىلع حرخ نيح نا دج نب ةلو دل ار صان هل جسر الاو عرذا ةسجن

 لقأبنيروك ملا ىلءتمّوقاهةواكرخ هعمطةنو ضعب نم هذعب لمسصفتف "لب واط ةدمان ةًارلاق هبل فقام

 ىعسي كلابزب زعلل سنتي لعهساج نءاوجو ءالممانولق اعط م!:برخ  اضي أ ىل لاقو قاف الا ىف قّرفتو ميقلا
 ةبقلا نمو بابق عيرأ ناكرالا ةعيرافو سد: كلا ناكرا فاهنم ةعبرا دمع | ةّمس ىلع سد .:كب هطسو ئطبلار اد

 ةناممسكلاةدسعأ نمدو ءل كض لوط :دءأ ةعبرأ :قلكفو هنود باستا هيلعرب ادقاور هب قلا ىلا

 رهاظلل لع ايط مانجر أى لاهو لوتالا فا.:لعفام ل ءهباشاعفو بالا ئاقت لوط تاكو اعار ذم
 هل ءقفنا ةضف :د-عأ ةةسورولب ىرافص تس هدو ىلع متاع مي ءط به ذ ىف بهذ سانب هللا نيِدْزاْر رءال
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 ف هذاا هناولأو هءاونأر ئاسنمرب رهاو <ىاورسللا جاسبدلاو ”ق.بدلاو ”نواقلاو لءخملا ن٠ تافرمش

 ىناودركلا ماىللا نم انجرخأو انا درا اهسانتو رز وايش اهك حصد وأ شات كلا

 اهدوع لوط# ةريثك عطق | دع ةعاصلاو ُسَهْنلا ةدأ* <ىناو درك ة رو دمةريبك ة مخا:برخأو ارثك اسش

 ةرودملاب فو رجلا ريبكل لاطاطسفاااهتاس ىف جرخأو ل والان هفام لم اهعم ..صاشاعت اعارذ وذو

 ةنامعبرأو نيعيرأو فين ىىسيف ريسبالا بان فورعملا دا نب -ىلءنسملااوبا باحي 1ءىلو الل 5 ةريبكلا
 مورلازيمارد ىراوص نمنوكيام لوطأ هدوء ىذلا ران دفاأ نوثالأ هنتدعو هلعو هثّشنو هقرش ىلع قللا

 ةضفلا هير فص نزووالجب نيعبس ىلءل مو اربش نورمشءو ةعبرأ هدو عةكلذرثادو اعارذ نوءبرأ ةقدانبلا
 لواقلاب هسدوظو نيعدو شارف نم لحر ان'امهم صو هدعناة:ا لوو هدع بس ان ىوسناراطنق

 لاه هريغو شارف نم هناسقنا ىلو نم نيلجروأ الجر 12 سا هنال لوا ةلانىب عمو ”ىزب زعلا

 امودامب اه«ةدحاو لك تدثح ىلا ةمهذملادادغس ةنوهدملا ىناوصلا عاونأ رئاسنم :ءولمت ناز ىف دجوو

 دق هنو دوكل ذقوذو ةعنلا هذه ىف ىزارلا علف قايطالا عاوتارئاس نءومهردلا نود هتءسام ىلا ةعسلا ىف
 نمو فول أر اكلاو راغملا ةمئا اوةلادئاواانمو راس دلا نود :ّعسام ىلا ةعسلا ىف اهنوداس !موطب تدشح
 عاونأب تلحو ذا نماهضب اةمتاعدقىيلا ةعساولا رولا نافطان هورثكاى ماو شاامو مرك !ادئاو»



 4م

 ملخيو ارا دنورمشعو 4 هج اهم دوق سم ١ فاذا دربغ ىلا هيدراخطلادوذتاو ةيجرالا ةروبكلا نم لدطاسالا

 ةفمطاةمامعو اريرحة:ديزه ةذاكو-تالامعةسالا م َدَعَنم ىلع

 + جورسلا نئازخ م

 ىلع دحو ةدو داو: ةارحم ةذفبة ال حورس قيدانص جرشاامف جرخا رئاخذلا باتححوف لاو

 نرتصنةساسا حرخاو حرش فالا ةعزا لع ةدانزابخام :3ءوةئاثلثلاو نؤعستلاو نماشلا اهتم قودتسم
 لك وظف « م ةقتواهيذ هلاهرخد ”ىرتسسنلا لوس .نب ميهارب ءادعسولا ناكحب رس . فال آة د جورسلا نئازخ

 هياكر مءرب ناكل ا رئالا ىف قَرذو اهع جب كبس لاع اهرثك اوفلأ ىلا ران .دفالا ةعيس نم ىواسا,ممحب مس

 * كلذ لثماجب عنم|مودواءاثم جرس فال ةعبرأ هندلاوةد.سلا نئازتخ نمذخأو حرس فال ةعبرااهن»

 اهرو دب ةرمكح ةعاف ىهو كلامملان هةكلم هملع ىوتحالام ىلع ىوتحت حورسلا ةنازخريوطلا نبا لاقو

 ةثالثاكتم لكى ءنيسناحلا ةدلخت تتاح ةرانضلا كان للع ل كانكتنج اهتللاتو ناعازذ اهوا ءةبامطم
 هبلعاثكتم ازوربزراب وهوه ذم لة طئاملا ف بورذم نوه دمدتو طئاسألا ىف هتوذو ةقباطتءحورم»
 اهدئالقو ةضفلاو بهذلاوا ةصاخ :_ذهلاواةداخ بهذلا نم "هنالثلا ب ورمساا كل: ماس ىلع ىلا تاكرملا

 صاقتاوه ماهل !من.و جرس فلأ ىلع ديزيام بت رلا بابرأو ةفلللا صامت ىهو لدن قانعءالا عقاوطأو

 صاشىلتا نم بي رقوهام اهنمو مد1لاو ىترلا بابرال ىراوعلا مسرب اهريغر امس ىهو نردلااهنمو طسولا مهو

 ء| ارهالا ن نم قلطم مفالعلاو أم دك _سم مادام ةهلحلا ىلع هيراجو مئادلا ةدادمت ؛ مدخلا ددع نوكجزد

 نوال لمعلا نع بيم موهوب يمحو م ءاسويف ّناف ةغاصصا اامأو

 لة الف ضرعلا ىف هبمدذق سم دنع كل ذإ سل < لكو مهللاو دانوالاو جورمسا! نمابيلعامو هن اك ددعل

 مساوملامانا اهتم صئاقنلاءنوولطم نودا3 كلاوا هدأ لاو ةةعباسمعاف طسو كلذكو ؛ئث اسمنءموماع

 ىف ةقرفتلل اهيءاح ىطعيو سراج ريغ نم اهفوطيو ةفالخلا عااريض يو بكريو ضرعبفاهتدقوا اهنورمض < مهو
 - يم اهنا“ ءاخل ةجاحاهش هلت ضرع هسا نيدل ظفاطل انا لاو ارااب دي ريشع نيم دسسملا

 هروذ>- تقوىف دوعن نو وه هالا ل دعلا م > كفيال لاقو هناكم ىلا عجرف اهماع ههحو رداع ||

 اور كلا ةعأفدادشب لع ةراسغلاو قرشا ىارغ لانهتسفن هن 3 هللا ماكح أي مآ الا ةفملللاناكو ىهتا
 ىلا ةحاحلا تعداذاف ةرافصه فا اهل لعجو ءاملا مف لعصا ريد صق نم خاض دب انئطيو ص ارقلا فود

 لاو حاس دنم لكل لام: ةءلعو ٠ امراطرا ةعبس عسا ممم جرس لكس ناكر سرافلا هنم برشش ءاملا

 كلذف

 ىقةحملاةمد_دصنم ىلدبالف * قثومع ى٠تاسا ىنع موألا عد
 قّرفتاادعب نيدلا لش عجسأو 95 *لسدو تارق نم ىداج ىسأو

 ملا نب ران هللانزيزعلا مساوملا ف بهذلا بكارملاب لو. خ نم هنلو دف نيفّرصاملا بكر نءلؤأو

 5 ميلا نئازخ #

 حجرخا لاه ةلو دل ار صان يزو رب دم نب دجحا نب العز اوانانكلا ءاسمس ىنربخ أو رب "اغلا با: تح ىفلاف
 تاواكر ماو تاءطسملاو تازامأاو براضملاو ميكا لادعأن م ص ل ةّدعرصقلا نئازخ نم حرخاامف
 جابي الاو ”ىناوربسإلاو لخحلاو ءدلا نمةلوم_عملا طءطاسقلاو خراشااو تاعارشااو رو هةلاو نو هاو
 نو هعاونأو هناولأرئاس نمكلذ هبشاامو "ىلا نم دلو <ىناودركلاو ”ىوانولاو < سرالاوب كلل
 ريطااو شودولا راسن م كلذ ريغو ريطااو صّوانملاو لاو عيسسأ او ليفأ ا اهنءاضيأ ميمسطللاو سدنسلا
 شوةالابئارغيهرهاطىفشوةنملاو يذاسلا منهو ةعئارلاةعي د بلارودلاو لاكش الا راسن م نيممد الاو
 اهناولأواهعاون أر ئاس نم ةبهذملاريغو ةبهذملا باشلاو ةضفاا بدبانا ةسلا ا ةدعالا نم اسم الاعب
 اهتال ؟عمج نم هملا حاتحامرب اسو دانوال ارز راو نطل ةسملل | لاسملاواهرادقأ ىلع ةضفا تاير ةدااو

 بدضملاو "قرت لاو ”ىيدلارب رحاب اشو بهذملا *ىناورمسإ تاو يهذملا يوطلا" قبيدلابا عج نط, طا مدعو



 ششي

 بهذ رغب ةجذاس هيلجرو ليفلا ذا الوزن عطظومو لمسعلا ن نم نوكيأم نسح اكس هذمرج ا ىناورمسح

 تواكن م لفي لاهي دهىف ضس أب زّرطمرخح | ىلاورسسحل ةعطق فال ةئالثنئازمللا ضعب نم حرخاو
 هبتعو هطسنو هم صو هرداسمو هّداخموهدناسم ىلع لشي تن لكو ا وءطاشم راب الا عمم ”لماكحص
 -ىنولفلا نم شرفلا زماكلا توسلا نم شرغلا نئازتخ نمجيرخأو لاق هبف هملا باتت ام 17 ليدل مو

 هناولأ عجب نم ري رح ارا سوزمللاو ”ىكلملا حاسيدلاو ىناورسللاو لخلا هعاونأو هناول راس نم ”قييدلاو
 قبلاو بهذا! نزطل نايا عانق الاورام رم جر اية هرب يوويالو ةراكى ص الام هعاونأ و

 نيللي قلنا ع دوصلا عاون ماا هنؤقتبلا هيرست جو ةززاملاريغو

 يلا نازل نا رج نا نيع وكس ج رد رعبا يلوم عا "لح

 هماناةدمو هعءادحاو لكة روص ىلع بوتكم اهيفربهاشملاو اهكولمو لودلاروداهذ فاالا براق نيثم ةدع

 هطسب سلحم شرف ةمزر لكف بهذم ”ىناورمدخ ةمزر فال 1 ةعبرأ شرفا نئازخن نم حز رخاو هلاحح رشو
 ريرحا نم عطقم برعلار فن ىلاراصو سمت ملاهلاح ىلع ةيقايدح او طبخ ةجوسنم هلال اراسو هقتبلاعنو
 هلمعن ها هلنا نيداز ىلا ناكر ب رحلا ناولأ راسو بهذلانجب هسنم ةهدصلا بيرغ "ىبوقرقلا -ىرتسةاقرزالا

 هيشاهكلاسمواهرابنأو اهندمو اهراحو اهلابجو ضرالا ميلاقأ | ةروص هذ ةنآ_علثو نيسجو ثالث ةنسىف
 همعا قد رطو رو رهو دلبو لمجو ةئبدم لكىلءبوتكمرظادلا ةنيم ةليدملاو و در هشوابف ارغج

 ىفهللا ل وسر لاعملاراهشاو هللا م رس ىلا اوتوش هنا نيدلزعملا هلمعب صام هرخآفو رب را اوا ةضفلاوابهذلاب

 رجا ”قمرأ تسب كلولملا جات ىلاراصو ران, دفا نورمشعو نانثا هيلع ةقفنلاو ةنامللو نيسهلدو ثالث ةديتس
 نم عش افرام .دفاأ هيفدنلا عفد”ىناورسسخ طاسرو ةعقالو هل لثمال هللا ىلع لكوتملل لع بهذلاب حجوسنم

 ايف فوطيو سول ريغ نم ةفيلشللا اهبلاريضحي كلم باي نم ةبي رق ىهو شرفا مارخرب رشلا نزلا وره
 اهراخ نكاما فن اماسلا لامءّتسءااهف 1 لامعتسالا ةمادانرم أيدا-هلاوحا نعريخسسدو
 ةفيلخلا اه, فوطإ مون عب ارامي درسشء ةسون اهم لكس د ىطعدو ريصمر ةرهاةلاب

 3 حالسلا نئازخ 5

 نيرئاثلا ةرشعلا نيب مستو ذخا اهضعيناف حالسلاو تال الاو فوملا نتازتخامأف ر ”اخذإا بانك ىف لاه

 نيسح نب رواشو كاع مالسو نيكتكبسنباو سوكدلبو ءاوخ ًاوناددنب هلو دإ ارصان مهو ريصتت#ىلاا ىلع

 فاسو "ىمارلا بهو نب هللا ديع فمسو بركى دعم نب ورع ةما دعكو كولملا حبان ىلاراةفلاوذ راص ىت>

 فسورام دفن ىو اسن تناكو هللا نيدلزعملا عردو ن انس نب زعالا ىلا ز »ما ىلا ف سو زعملا سو روذاك

 قداصلا رفعج فيسو هنع هللا ىضر بلطملا دبع نب ةزم- ةقردو مالسل ااه ملع بل اط ىلا نب "ىلع نب نيسحلا|

 ةيديدجلا فوءسلاو ةضفلاو بهزلاب# الغافومسلاو ففاضلاو عوردلاو درا ان مو هنع شا ىذر

 لاوطلااسقلاتادشو ةطخلا ناز !!حامرامزرو ةيسقلا قيدانصو جيلفلام اهلا باعسو لوصنلاقددانصو

 لخ ديحالسلاةنازتخريوطل نب الاكو « فول أ ت ارم ادرفم اهم فنص لكن اكو فول أ نم م ضسلاو درزلاو
 درزلاب ةنوفدملا تادنغاركحلا نم اهلصاوح لّمأَيَو لانهرب رسلا ىلء هسواج لبق اهفوطيو ةةيلختاهيلا
 ةضفلا,ةالحل ادوهلاو اهسؤرب”ةلباسلا تاندرزلاو ةيهذملا ةنطبملا نشاوملاو ةعانصلا ةمكمحملا اس دلايةاششملا
 تايراطنقلاو انقلا حام )اوت ابروملقلاو تاس رعلا نم اهفالتخا ىلع فوملاو تاءدرزلارثك | نا نكحرو

 ىلاةبو ملا طوطخلا لثماهء انصر ىلا ٌةيوسنملادملا ةيامرل"ىسقلاو ةلاصربلا ة:سالاو:فذملاو ةنوهدملا

 لحرلا ىست من اهو المخا ىلع ناكرالا ةئلثم لون تاكو باشنلالمأَنو هي ى رح اماممم هلاريضم3 امابرا

 ىذلا باشنلاو ءارحم فيكر ظتسف هي ديني مهس لكن م ىرربو لاطرا سجن هل هن ةنز ذل تلوللا +ديدق راكلاو
 | ذا ذغندقوالا لجارلاوا سرافل اهب ىر ديالف همسربةلو ءعمر احن ىف ”ىست نع هيرب ريش هلوطو دارا هل لاقي
 تالامعتسالا مسرب ىشو رورسسم ناخوه ىذإ!ناكملا ف تنكوقردلا ةنازخ نم حب رخ هاك كل ذراظأ نم غرف

 اذكع لا مهوهرق
 فوة لو حسلا ىف

 ها ررعلف ةرشعلا
 ء«ىيصم



 عقلا

 ةعبس عن ةمبانثروص هقرولي زيمرطاقو ةء:صلا جامربش هقعو فصنو راما :هئالث هتعس ماجا مءرهز داو
 ناكلافقتم فل هبفّدن عباطو دج ةريبكب صأ هب رمصقو الطر ني رششع عسن دورجترولب ةجواب والطر رشع
 تاسأو هللا سمش ةلودإارفْ هطسو ىف بوتكم 1ع ”ىلي لا هنو نب ةلودلا نكر نب "ىلع نحل اور اةلودل رف
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 لاتثم فاانم عباط هدنف 5 ةبطاف ضرالا لها سعم نكي نمو

 ناولأ ىلع بهذلاب ىرجب !انب ا حاجزلا نم هشيرو رجا توقان نم هائمع رهوملا سف عص رم بهذ سو اطو
 رجالا توقابلانم لويدلا فارعا نم نوكي امري كح 5 ق وره مفرع 4 بهذل!نمكيدو سواطأ ا شير
 ردن« مطندق أ هنطبو رهو1لاوردلا سفنب عص مه لازغو توقا.٠انمعو رهوملاو ردلارثاسب عصره
 نم ةنطنو نارزيخ فالغىف ةعنصلا عيلم راشا ةعبرأ هندكق همف دو هنو هنم حرت واب نم حر اكس عمبشو عئار
 ىوسابنزو فورا ىمستريثع ةعطق وروفاكنمالا-ةثمنوعبس ةصا ا اهنزو ةعص رم به ذل ام ىف روفاكلا
 بدن ةدئامو لائم فال هئالث بهذإ!نماهبلع ام دو ضب ًاروذاك ةذطنوانم نونامث بهذلا نم اهكسمي ام
 زيمرطاةو رجالا توقاملا نم ءافص 2 !الاقثم نورسشءو ةعسااهخزو شنب ةضسو اهماهّئاوق ةعساو ةريك
 عن افرام دافلأ كلذ دعب هبف كولا حبات ىلا عف درامي دةنامنامب حرخن اىف موقنيتقو م عسب ريدقتلا عيلمر قب
 ةناجاىف ندلا عيدبو رهوإ اب ”هلاكم بهذ "لو ام ةطورخم اهءاوق ةءامج اهلعدعقب عزج ةدئامو هعس نم

 لمحبي رولي ريززوكو اسما ةمقالرها ولسا نم هنأ هو هتفص ىلعو هنولو هلكشب بطرلاو ملبلاو علطلا عمجت بهذ
 هتراكو ىراشعلا ةبقو سفنؤلْؤا ب :هللكم ة_:لمو هل ةهقالر هولا سف عصرم حرادو ءام ل اطرا ةرمشع
 مهردةئامعبسوافلأ نوتسو ةعبسو فلأ ةئام هفو ىارحج راسا دجا نب ىلع لوعتسا ىذا هلحر ةوكو

 ةنام لك ذئنمح ةضفل ارعس ناكو رام دةناع تو نافل أ ءالطال بهذ نمثو هتغامصةرجا نع عامصلل قلطاو ةرقن
 دجان ب ”ىلعءامعتما ىذلا ىذفلا ءىراذعلا حرخاو راردب اءهردرمشع ةّدسرعس عدرو ريناند ةّمسن مهرد
 ةنامعنر أو نافلأ ءالطو ةغام ص ةرجأ فرصو ةرقن مهر دفلا نورشعو فلا ةنام همف ناكو رصذتىملا مال
 سورو اهقط انمو اب. تءودب رحل او هبربلا مسرب ىتلا تايراشعلا اسك عبجح رخاو لملج لامب ةوسكو راشد
 هنزواماهف ةضف ريكا ةّدءو ابراشءنيث الثو ةتسار اني دفلأ ةنامعبرا تناكو تاب رغصو :هلهأو تافرتخم
 ةغوصم ةبهْذم ةضف هراص أو دن هئمطو ةبه ذم ةقرخم ةضف هضرا ناتسس حرخأو ةضفلاطرا ةعتوةنام
 قرر أت وقاد عطتو لاقثم فلا يشع ةّسسانزو روفاكةيطنو لاطر | ةّسو لاس" هنو هريغو ربنع 05-01
 لكرخنو لوط هل ذّرمز نم :!يم باصن ءامهر دنونامث ةعطق لك هنز ذَّرمْز عطقو اسهر دن وعيس ةعطق لك ةنْز
 نوفلااهذخ كلذ

 « ةعتمألاو شرفلا نئازخ_ه
 نم'هلمفلل ةلومعم لج ا همضاماو دجوف ابتمالدع اوكف مما ورودلاولاكحعت لا راس لوم_ءمسهذم ايدل تاو دعب لمعّتسن لري غو فاو رمسللا عاونأر اس نم اهب دهم ميمط قش ل دع ىنل أ !ه:ماولزنآف درغم مس اهنم فر لكلو اهفوذر ةرثككك لذ, تدعسو فوذرلا ةنازذج ةفورعملاةنازيللا ىلا لامملاب رصنتسءال”قراملا ةبلاطمت 41-32 شرفلانئازخ ضءبىلا اول دْنيساَرفلا نأرصقلادزي عملا ىّدقم دح ا نسما نب ”ىلع نسحلاوباريمالا ىثّدحو قامت سا نعهضبق دحاو مهر دمهنم دحال سيل كارتالاو دنملا اهعيجب ض فران د فقلا فلا نوث الث قرسو بج امىوسةئامءدرأو نيتسةنسرفص نماموب رش ةسهة دم ىف ناسئالا زرباو ميقلا لف أب عربا ضرعلا ةمق تناكو ئاهنم عطقي ل هيدهىف ىناورمس+ ةعطق فل انورمشءوف نو اراد نين الث نط جباو لك تملا ة لشمس نوقالثو راثيدةئامعبر أو نيفل أب تعس وا" ةبس مو راشد هت حالا ةهئالث تعس ءارج ىناورسس> ةملم جبرخ أ ةعطق ىلا |ةنام نمرثك | قرضحبو ىدي ىلع هتهت تررحام نازل نم جرخ [لاقفزي زعلا دبءْنبتاأسو بهذم اهراكسصا ةعطق فاأ نيس ىلءديزيام ىناورمس1نارئاس نم رمصقلا نئازرخ نم حجبرخ اماني لاو ”ىطامنالا ب زعلا دبع نبا نع هبّوث ن٠ ىت دو رئاخذلا باك ىف لاق
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 نم :دعو انروه- 0 اروفاك :ءولم ناولالا ةفات# راك ىيسمرابزا ةدعو ةءاصلا نم زوك ام - _-

 ا 0 يحمل لبا ةدمشر ةدسسلا دحوو هعطقو دوءلار ماو هريراودو ىتشلا كك ا ”ىرهشلا

 مها رج

 3 عوطةمزخ بون ن رون الث هتلد نمراشب دفلأ هن امعمسو ران دام يقل ا هنعق ايدل امعيرأو نيعبرأو نينثا

 تيوس وامتوابرو ه.قاروفاكة ءوله زيمرطاق هن "امو اناولأ تءدملا بانشلا قع نال ارثعاك او
 ءاةاهل | نم ىلو نم نأكو سواعد «بف تام ىذلا دوسالاز 11 دم_ثرلا نوره تدبو زعملا مانانم اهرهاودج

 ةنييبك نامواضيأ زعاا تنب :دعل دجوو هنت رن ىف هزاخ هلئاب رصاتسمللالا كلذ ضةيرلذامتافو نوران
 اهريصصاقموةديعةدمسلان راح ن ًارصقلان , ارح ضعب ىديجع ىدح الام ةئادعبرأو نيعبرأو نيتنثا

 ”ىرسصملابالطر نوهبرا:دهاثملاو ةعصلا ىلع هجتاوخ ىف عملا نم بهذ ه. .اع منع نأ حم ًامواهشي د

 ةعطق ةناسعاتوفلاو رطق ةناهعنرا اضياا ءادجواممو قرو ةءزرنيثالث ف تدتكدوجوملا عانملاو ؟أسطل ن ثاو

 نمو ةيلّمص 3: فلا نوال" 'و بهذلاب ىلح فس ةنامهيرأو مهر دفالا ةرمدءانمم لك هنْرَدَقَر 2 ةذفانم»

 هن مادو -ومىف دو ىروزابلاد_خناإأ ءارزولا ددسن أو دحاو بدرا. كذمهزو ةراك د الام رهوملا

 ةعيس هنزورجاتوقانز هدم دجوو 4!ءهيهوفامهيرصنتسملا لسا مل هلابعتسم ا طرقلف استي رباو اسسط

 نم ةءولمم نئازخرمصلا ف دحوو رولبلا فاص نماشرب انوه_واتسط نوعا ذأ حب رخاوال اقدم نورمشعو

 عابسلاو شوحولا ةروص ىلء ل جرا ةهئالث ىلءاهنم ةناجا لك ةال#ر اك ىنيص نيجاج اممم ىئيدل ا عاون أرئاس
 ةئسد ىلع لومعم نيس ض رن :ول صافقاةدعدبوو بايثلا ل-غل ةلوعمرال دفا أمْ ةعطق لك ةمق
 الطررشع ةينامئاهتزر به ذربصح دجوو داصفلا موي تشربعتلا ضيبلا ءاما,مف لعد هضاسو ه:ةلخ فضلا

 اذنم ةمنيص نورمشعو ناتج رخأو نو ءأملا ىلع لهس نب نس ااتنب ناروب اهباء تلج تلاريصل
 0: اراد فالآ 0 اهنم ةينيص لك ت موق هللابزب زعلاىلا مورلا كلما عاسرأ ناك ب وءكي بهذل ارحم

 اهفام ىدح ال انمملا حاجز نمو ىيص نم دي دمح ىءارمةءولمم قيدانسصة دعدجوو ةلودلارب مان ىلا وعيج

 رب رحلا عاونأر' "سو تنمي كلا فلغ رهو اي لاكملااهنمو ةضفلاو كبل بهذلاب ىلتاسوعبجب ةراكص

 ةضفا١ امم ضقو لاظملان محب رخأو هريغو قيقعلا نم ضباةملا اواو ةذفلاو ب بهذلاببيذم هريغو نارزيإلاو

 ةارحلاةضفلا نم ةعوم_صملات ال الا نم مهردفلالا براقي ام ةضفلا ن يح حر اوك سبعا

 و ل رغلا مهرد كلاس فك ةن دك حاولا ةعطقلا هنراماعق بهذلاب

 بضقو مامخلا:دعأو ةسكوملاتايراشعلا نم ذأ امىوسرام دياه_هردني رمشع لكع ب . هعمجن أو راندي

 ىلا طانملاو مدللاو ورم لاو نيزاو تكاوتاووتلاو قيدان_هااو قيدا:ةااو ءالعالاو تامرمتملاو لادا

 ردوا عاونأراسنم لومي ادرتلاو غرطشا!نم حي رخاو هفاعضأو كالذ لثماهرمغو ٍبابَعااو ت انرامعلل
 اهتزو ةظفتالارخأو ةسافنو ةرثك دعالام سهذملاو ري را عافرب سونءالاو جاعلاو ةذفااو بهذلاو

 تالارباس نم :ءولمم صافخاحرخأو را دب مها ارد ةتسىوا-:مسهرد فان وءبرأو فينو فلأ ةيايلث

 ةءدرأ تجرخأو نيغااسخلا ىلع تقّرفو اهعج تكسراب حح صفق هن اهءبرأ ارث 3 :بهذلاب ةارحم ةغوصم

 ين ارطلا ةنارخ نم رخأو كل ذك  صيضتب افلأو سجرتلا هذ ذ لهي بهذلاب ةفوحم ةمسجرن فالآ

 راع دفا نيثالثو ةنس كلذ ىلءاهتمق تءاف ميقلا لقأب نيكاكسلا موتو رولبو مك ن ءةعطق فل [نونالثو

 عيسووب هربك اوانمرشعانلا هنزواهنم لاثمت لقا ةعطق فلأن و رششعو نانث اربدذعلا لئامت نم هءجيرخاو

 ب رغ نم تناكو ورهوجلاب ةعصرملا ةنولكلا تجرخأو روذاكة ضيطب انام اوتاجب نم دحالام ةفملخلا لئامت
 نزو ناكو را,دفلأ نين امي تموةرامبدفلأةئامو رانردفلأ نول الثاهتيق نأركه د ه- دقنو رصقأ | ىفام

 امزو شنالب ةعطقا مم برءلار فن ىلاراصذ كولا اح انو برعلار فنا ومستق | الاطررشع ةء.سرهوملا نماهفام
 ةحةئامامت دع لقاثمهئالث ةمح لك ر دتاس> هيلا عقوامم نيدلا جاتا راصو الاثم نورس دعو ةهثالث

 ةهستن م دحاو لكى دنهدوع ىراوص ة + بطلان ئازخ نم حرخأو تبن ريدم نم مهن ز رد تناكالف

 ب وووسس  ا
 بش عطق دعو ماعطلا نم لطراش'أم اهنمءاعو لك« لم لدا هث الث ىلع هلو ىنبص در احب رخاو لام فالآ
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 ه فئارطلاو بيطلاو رهوجلا نئازخ ه

 فحجأاو رئاخذلا باك لاهو ةيزعملاحامر هئالثلاو صاخللا فدساا كاذكحر اهنعىئغلادنعاسلا

 رهودلا همت؛ ةريخلا لها نءنبب ردوا ن* هريغو ةعاعج غو اساربوم رهو اراد ومش ضعن رك ذو

 اهتعق دّرمْز دادم أ ةءمس هنم لمكق ودناص حي رخ افرصنةسملا نءز ةكشلا مابا ىف ىنعي رمصقلا نار ضهن ىلا

 نيفلاغا ضعبو همي دكى بأن ياو ن انس ني او نا دج-نب برعل ارا اج كانه ناكو راند فلأ ةناماث لقالا ىلع

 ناكاذا ئشااةعق فرعنامنا اولا ْدّرمزلاذه ةمق كنب رهوعلل نيلطعملا ءارزولا نم ريض نم ضعب لاف
 تفتلاف حرش هللءوذنوملاريثكب رعلار فش ةئردكى نأ نبا لاهو طامغاف لثمالو هل ةعقالا ذه لث ءوادوو هلم

 هتيقرهوج لع حرخأر هضيقو كلذ بتكفران. دانا مست هيف هيلع بس ل اَمث لالا تو ُسملا باك ىلا

 عطقناو ءاوسامراظنباولغاشنو رام. د ىاأب بتكي لاسقف هفايركت ادعاضف رامبد فلا ئينامث نم لقالا ىلع
 ضعب برعلارفنذخ أو ىرخا ةئيرذكىب نب اذ أو هبمج ىفاهلعف ةدحاو مهنمدحاوذخأف همحرئاننق مكلس
 ردلا سفن نم ىدلصلا هذفنا ناك ام ذخأو نكي ل نأ حح ضاموهنم قباماوطقتلا نيفلاخما قابو حلا
 عاونأرئاس نماهصوصف ةضفو ابهذ تا ىتئاموافلأ اوذ_خأو تاسيو عبسرك ذام ىلءهلكو عئارلا عسفرلا
 هنالث اهنم هدلود هوجو نم هملاراصو هلو هدا دجال ناكأمت عاونالاو نامتالاو ةلاو ناولالا فلن ارهوالا

 اورك ذفاهتمتب مهماا مدقتو نيب رهو! نم ءاربلارضحأو رهوج ةبيو و اف ةطب رخرضحأو كلذ دعبر ارد

 رائدا فورعملا باكحا ارهود لخ دفراند فل نب رشعب تموةف كولا ا الاثم ىرتش الو اهل مقال نأ

 ىف هقافنان م دةّنف هصخرتساو رار دفلأةن امعب.سهدح ءارتش ار هولا اذ_ه نأ هلعأو رصنتسملا ىلا كلم اع
 مكاو رولبلا نئازخ فام ذأ امامأف لاه مهلءقرفو تقولا ة-هقب ارح مهئمد حاو لك ض دق لارالا
 نئازخو ىدمالاو ”ىبهدلاو”ىنيعااو نللْناو نوهدملاو راللاو ىدادغبلاو دورجلاو بهذلاب ىرجي ااذبملاو

 هنا لاملا تن ىف نيم دخاسملا نم هيث انم نك 1و ةرثكىمعالف قلاعتلاو رودسلاو طدلاو شرفلا

 نازيكل اثم ىلء هيف دوف عفابنمادحاو ناو قيدان ص ةدءرسص لا نئازخ نم حرخأ امل ىفاموب جرخأ
 ىأر هناهب ودا نم ث دحو هرمغو كل ذ نم ءولمث اهي ناو ريثك ءئةدورحي او شو ملارولءل|ىفاص نم عاتفلا

 عبب رول, زوكو ارا دنيتسوةن امني عسرولب ىدادرخ ىأرواران دني ريش ءو نام ادور عسب رولب حدق
 هناهلودب قذانمىئتدحو اهنودامىلاراس دةناملا نم عامل ةريثكاذيم نوكج ىأرو ريئان د ةرسشعو نام

 ةطابىرخالاو ىدادرخامهادح |ة-دصلا نسحو ءاقنلا دب اغلا جيذا_لارول لا نم ندعطق سل ارط:ىأر
 ىدادرالاو ءامىرصملاب لاطرا ةهبس ةيطابلا عستهللاب زب زعلا مسا ام_منمةدح او لك بناج ىلع بودكم

 ناكوام_هءس نم عنتمافر ان دةنامئاسم امهيف عف دؤراس# نب ”ىلع نسحلا ىبا كل | لال ىلعامه ضرع هناو ةعسن
 نو درصقلا حرخت نمىدنوابنلا د.عسوبا هعس ىلول ىذإاناو نئازحللا نم حب رخاام هله ن درمدم نم اوه ارتشا

 ةرشع ىلا رام دفاالا ىواباماهنم مكحيو رول, نم ةعطق فلا ريثع ةئامث ةريسية ديدمىف ءاسنمالا نم هريع
 نماهءبج ءولمملا شوقا عاونأ رئاسن ةّنوقنملا ةارحلاربغوانمملا,ةار حلا بهذلا فاوص نمجرخاو ريناند
 ةفلتخم بهذلا,ةالكمرب رخلاب ةنطبمر امبخ ف'غد واصف دجوو ا دج رثك دهسا أو هناولأو هعاونأر اس

 مكتو ادورجم رولر اما ةعطقةلكىف ناكف الغ فأر يشع ةعيس ام.دع ىناوالا نم اهيفاس# ةملاخ لاكش الا

 دوو هريغو د ]| نوراه مسااهرثك | ىلءاههابسشأو بصنو رهز داب ساك ئام نمرثك | دوو هلك اشياموا ِْ

 رهاوطاراس نم ةفلتخ بمب ةضضفمو هه ذم نكح اكس :«ولغ ةريثكق ددان_ص :دعرصقلا نازح ىف

 ةضهلاو بهذلا نم ةلومعملا راكلاو راغصلاو ةرودملاو ةعب رملا ىودلا عاونا نم ةءولم ةريدك يدان صو
 رئاسو ةضهلاو بهذلاو ردوخلاب ةالغا بالا عاونأرثاسو حجاعلاو ىمنزلا سودالاو دوعلاو ل حلو

 ىوسلقالاو رثك الاو راش, دفلالا ىواس اما يفارمالآ عم ةقيقدلا ةزدتملا ةعنصلاو ةبي رغلاعاونالا
 ندعي ةءوتصمراكو رافصداو لاب ةّرْكم :ظفو هذ براشم :ءوام قيداتصو رهاوللانم اهملعام



 . ةاللز

 ةريسل هل ديد درع ةقلخلا مسرب ه سعجو ناضمر رهشَر ءنةمتف اةو كلا تاصوو لاو «نيم دما ءاىعالا صخأ

 اهب دنمال- 00 ىررح ةسكومةلدي رهشلان مىلوالا ةعمملا ردزالا عمال م هرنوتساذبت لكم ةدكوم

 ىخأ مسرعا ضامو قرمش اجا واايد ةناغلا ةعمملل دز اههاببا ابو ضاياهنانسل» طو

 هلدب .دّرغلل ريزولا مسرو تامهدمللح عيرأ ةفيلللا تاه عمدلمم هربو ةصهذم ةلدب ةصاخ ةّرغال ةفدلقلا

 ركب ف خوش كلذ ف ريزولاو هبخأو ةقلل اريل نكي لو ىرب رج نانلدب نيمو سسربو ةسكوملمكم ةيهذم

 اهنالبطو اهابدنم امهاد- !ناستلدب ديامهنوذ ناتنع ةفل انا مسرب ىهو جالا نب ةصتخلاةو لكلا ت تاصوو

 نائيهدم ناتادب هاهو هنو> ان صةخمام كلذكو دولا كر ”ىرب رحاهءيج ىرخالاو ”ىذملا مسرب 0

 مسربو هبه ذه تالديث الث ةن الد !اهدالوا متلرإو قل 4 ا. اق وم ةلدب ريزولا مسربو ةبهذم لاح عيرأو

 رضحو تالدب :ته تن لك توف داّدرلا ىبأ ن باو نيم ذختسملا صخعام ةمقبو تع ىف ةمهذم "لد هنهد

 نئازحلا ل صاح نم حرذعامو علخلا م هرب ل هشبو قرش امو ا

 ىتلا ةيتاونلا مسربو رم ارب رحلا طوذلاو ”ىسوسلا ليدانملاو ”ىطاسدلا ثلا ن :تازراتلا لعن هول
 اهددعو اهعمجب تاوسكل | لمهغت مدة:دقو تاتولكلاو "قار دنكسالا ققثلا نم هير اعلا نم صاخللا مسرب

 حرخاامانم وق لاهتهنأ زي زعلا دبع نبا ن ءهب ثا نم ىت دو رياخذلا باك لاهو « اهضرتل ني َرَمملا ءامساو
 ةعطقفلأ نيس ىلع ديزربام ىناورمسللاناولأ راس نم هريصاتسسملامانأ ةدشلا ئسف قعب رضقلا نش ارش نم

 نمرثك |قرمطحيو ىدب ىلع هلمق ترّرو-ام ل الا نم جرش أ لاسفف زي زعلا دبع تأسو بهذ اهرثكا

 ىلو ىذلانأ ةرضحلاب نيوا والاباهأدحأ ”ىدادغيلا ميهارب ,انب ى< لضفلاوبا ب د حو ةعطق فلأ

 رشع ةنامعد ةريسة 2 ءانمالا٠ نه هريغنو درصقلا جر نم ةصاخ هعس دةعملا,فورعملا ىدنو اهلل اد عسولا

 قاورممخ ةعطق فان ورسشعو فنو رداند ةرشع ىلا راشنإ دفلالا ىوا ب اماهتم مككو رولب نم انتل

 بلاطب ل سرا ةلودلارصان نأ كاملا دبعنب ءارزولار فن مب ركلا دمع نب <ىلع نحلاوب كالا دع ىت دو
 "هلاك اهتالآ عمه هياسث نمةلدب ةناامن امن حج رخأف هسالمالا ؟ىش :هدلئع قيل 1( زدق ةناتلغل بانج اهتم
 امهو تارش ثامملا ف ةيظع ةدراهل تاو .كحااا نا نخفف ةمدشلاربوطلان با لاقو هلا تلجو تمَوَقف

 من غابسا ىلع لديام ل اود نم اهيفو هريغو اذاتسا اما ةفململا ى ءاوحربك ا ةصاخاالوت ةرهاظلافتاتناَرخ

 حاسيدلاو ةمئانو ةلاحر هنّولملا "قس دإا صالتاو بورمُملا سنالملا ن م هقلخ نم ءاشند ن نم ىلءللاعت هللا

 لمعسملا صاخ نم هير دنكساو طايمدو سنتي زا ارطلاراد ىف لمعت املم<اهعلاو نوط الش لاو دن هولملا

 ئعاوالاز ادهم لع له تي لج طفلا مهتطا_ىلنناكم او يلا حل كوي بحاصا مو

 تعنت :ًامااهالوتو همنا س املا صاخو هام ةنطاسبلا ةوكلا هنازخ ىلا لق“. مث هملا ةج ا اوعدئامو
 هيراذلا بايثلاافاخ هسابآو اهدنعالا هاثادبا دلل اريغبالف ةيراج نوثالث انهي دي نيبوا دبا نازل ني

 يل 05 م نمالاّسلب الوالتا باين و ل ايو ماها ةعسو

 ةفصلا ةقرفتلا 55 ناك ذاف قردان اشار[ اعلا مءربةتبلا عاق لاا . للاو عوف
 ةدشسنفنص لكم موسرلاو بتاورلا بانرأو هراهأوهتاهسو ةفلطلادالوا ن م هركاذ م دعت نادم هن ومكاوا

 لودفلارادّةم ىلع: نار دنكمالاو ىو لا ىلا نوطالش لاو نّولملا حا دلا قةش نم ضورفملا بنر ىلع

 طوفىف مهنودو ريرح ةمطواىف مهودو ّقسدلا ىضارعلاف صاوا اذ :3_دىتئامنم برغءام نامزلا نم
 كل ذو مهرا دق« ىلع باكحلا نممهريغنودتااكملاو ءاثنالا قاودب اك كلذف لخاديو ةيزدنكسا

 يعل يمس ماج ىضاقلال اهو ه تامئاطاارهُملا ف ىراوحلانم حرم
 نم ةرخاف هولك ق ود تشو اماهف دو>وملا نال قف رصقلاب ةصاخلا دييسدسل دضاعلاةافو

 فئاكلان اكو رطاخا ةيظعرت اخذ نم كلذريغو ةسقن رهاوحو ةمدنر اخذو ض3 ت01
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 ةلدب بتاكلا د_عسوبا رنمو كو عطق ثالث اهث دع ةيه ذم ةلدب تامهملا نم هب صوب امرّرحمو تامتاكملا ناويد
 ءاشنالاناوبدب باكا امأو كلذك قاصلالا ىف نيعملا ىسوم حاملا كا ذكب تاكا لضفلاوبا ”ىرب رح

 ةلودلا ةىوزيشلا كلذ نماميرق اونوكي نأ ساسملا نمو اورك ذمف مهوؤامسا هما ىذلا باسحلادوجو قف ف
 ةهذم ةلخ لا حالو ىضرعوّمو عطق سجن انعَدَع ةهدمةلدب صاشناو سلا ناويد وم تاكربلاوبا

 كلملاىدعع ”ىريرح ةلديهدلو دجاوبا ةلدب هيلا عجبامو رتق دلا ىلوتم ثدلل ا ىلا نب هلا ةمه لئاضفل اوبا يشل

 ةبه ذم ةلدب هل نم مونم مهعبجج لودلا ىلا نو دراولا فويس خلا هدعبو ةبه ذم ةلدب ةفايضلاراد لوم تاكربلاوبا

 ةلودلا ففع باكراومّدّةم مكحلا اذه ىلع سرا نمهروذ> قي نم كلذكو ”ىري رح ةلدبهل نم مهنمو
 ىزيرحتل دب هنم لكل ةهكلا مسربنيمدقملا نم ةعبرأ كلذ لثم ع كئاَملاو قفومدئاقلا ةمه ذم ةلدب لمشم

 نوزيم ةعبرأ مهم الجر نورشءو نانا مهو نيشاَّرْهلا نم صاخلا ىربر حل دب مهم لكل ةثالث مت  ء ضار ا

 ةلديديدشلا ىلا نب "ىلع نس اواديدشلا ءابطالا ”ىريرح ل دب د او لكل مهستبو ةبهذمةلدب مم لك

 ةلدبمهمّدقم ةنامتم هو ماها مسرب نوم دنعتسملا ةثماا كلذكو ىري رحل دب ىروطستلالضفلاونا ىربرح
 ىنومدختسملا ةبهذمةلدبامنملكلرصم ىلاوو ةرهاشلا ىلاو ”ىريرح ةلدي دحاو لكل مهسقبو ةبهذم

 نحمرااالماح ”ىريرح هل دية زعملا ةقردلاو بكوملا ءارو في رمشلا خرلا لماسةلودلا بكوكريمالا بكاوملا

 ىهلب ةس رع ىهام حامرةئالثلاءالؤهو ةط وذو ةَمشو لب دما رم لكل قردريغب بكوملا مامأ اضدأ هب زعملا

 ىلوتم ةلديامهثم لكل هراسيو هني نع ةفيلخلاب ناصتخما د4 ءاولالماح برغملا نمزعملاابم مدق توشخ

 ناسص نمرفنةرشع كلذك هلاتملا ل ىلوتم ىريرح ل دبة رغملا ةدعلا عسج هملع لمح ىذلا بكوملا لغب

 لماح ةطوفو ةمشو لب دنم مهنم لكل بكوملا ءارو جابي دلابةاشغملا ةب رعلا حامر ةرشعل ا لمح مسرب صامل

 نيشاّرفلا افرع ةلدب مهثم لكل نورمشع مهو صالنا نادص نم نومدمملا ىريرح ةلدب بكوملا ءارو عبلا

 ىريرح ةلدبمسبنم لكل صاشلاا ةوكلا نئازخ ىئماّرفو سلجملا ىئاَرفو صامل ىئاَرَف نءنوطخ نيذلا
 مس ومما ”هلمل ةفملخلا ىدينيب دجله دول آن و د شي نيذلا مهو ناوي ونالانوم دختسملا تاوسكلا ئازرخ ىفنوشاّرفا'

 ىوسامواه دش ةقب تايدكسب نتككو كولا لمس ىلءهدساهبلع فلاب وهأدسو هيدي نيالا ةثنالابماف

 ةفارالكسأك انهت زووم ل بادتم بط ءلكل ةع.يسممم دعواهريسغو ةرازولا ةيولأو ةضفلا ب بيلا نم كلذ

 نم تناكو بطل ا هنازرخ فراشم كلذكرشع ةعنرأ ةرازولا ىءاولو ةذفلا بضقلا لج هر توماس

 اهلاداعبو ةج احلا دنعاهنم ىت دّم بو دابعالا ىف ةفلخلا اهب, بكري ىلا ر قرود القار وو و 'لدملامدقلا

 نئازرخ فرادشم ىربرح ةلدبح ورسسلا نئازرخ فراشم ةيزعملاحامرةهثالثلاو فسسلا كا ذكو اهنع ىغلا دنع

 تاكو ىَرَرس فدي هت لك ت تكلا نئازخفرانقمو بازسشلا نئازخ فراشمو لاملاّتب بناكو شرفلا

 روصتلاب اونا ىلعتسمملاو ةمسقراا مز نع ”ىدنكركلا مةلودلا نان سو تايلابةلودلانن لادخال وز حلا
 مهنم لكل نورشعم هت دعو نب َرملا دعب بكوملا ءاولب نوَدْملا ةيرخلا ناسهلاو "هلمللا مدا نم تناكر

 ناسص نمرثك|نيْساَرفلا ن م نيدبعلا فةو كلا نوضبقي يذلا ةدعو امهريغ ونيدسعلاو ءاتشلا ىفةوسكلا
 لدصقلا دب مهلامب باكر اف نوم دنتسملا مهنع درفنسو اهتمدقتىف نوفقيو ةطمسالا نولوتي مهنا كلذو باكرلا

 .رب ىه ةوسكل كى بتك,ن اكو بصنا بف مهءمدحال امر اثر د فالآة تس هغلبم اموهو .نيدعل ىف تافلخن اى
 ةنس نمرطفلا دمع ةوسكبهنرتقم ”قريصلا نب! ءاشنا نم هيبتك امس ءاشنالا ناوددنم ةعقر ةلودلا هوجو

 بئانو هناسلوا نم زضاس ل كهنانتسأاانل وم بئاغرابام_عنمنينم وملاريما لزي لو ةنامسمنو نيثالث وسخ

 ريمالا اهي كناو هبجاوو هةح نع مهركترصقيام ءابحلان م مهيلاالصوم هيهاومو هحئانم نم مهظحالز#

 ىتنكذا همسقتو هضفدنع هنمفوالا ءز .زاسابمهقلخأو همسن قا ثنتسانمهارحاو همسحب كإذ نم مهالوال
 ريمأ ةمدخ ىف ىلحو اره واًّرس ةعاطلا ىف صلخ ؟نممو اردص ةمسانملا دئارجىفو اردب ةّمباسس ا ءامس
 مهتأه سانا نسحينأهفةداعلاو دعلادبعلا اذهل قأااو اركذ هلربسوافصوهلرطءاس نينم ولا
 ىلا مس اوملاىفو هبفهمدخوهناملو افي رشنتندمؤملاربمأم ركفئاظو نمو مهني ز د مص لكدنع اوذخأبو

 م لام الل عمطماه دعب الو لامياو فرشل ا نيب عمت م از انم بس ىلعتاو تكي" هيراوت
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 ةيصق نو سرةنامو ريناندة سن فاسلا نابل ب دنم ةبصق نوةسو ةئامو ريناند ةنس ف الا لاك

 ىئاقلا نرذك«ةهج ريناندةثالث قسد ىضرع ريناد هنالث ةرح ريناثدةست فللاث ان مليدنم|
 نرءدرأو د> ًارةنام فلا ةءطق ةريشع عبرأ امتدع ةبه ذم ”هل- دشرم ةهج ةدعلاو حرمشلا ىلع كلذ لثمع

 لثملطةهجةدمسلا كلذل ل مريثعةهج ةيصقنونامثو عسنوةناتعوفلأ ةقارعلا بهذلا نمو ارانيد
 'لل- ةمعلاةدمسلا هلك ءدوادرعمالا ةبه ذم ةل دي دول دبع س-اقلاوباريمالا كلذ لثم بهمةهج كلذ

 دن ادبع نبنومملاو:ا.هوماعالا ينم ءااملاىلاوملا كلذ ل ثم ةمعلاةدياعلاةديسلا ةيهذم

 ريمالاو ديجلا دبعريمالا بر دبحريمالاو رفع ريمالا نبا ”ىلءوبريمالاو نسحريمالا نيارسلاوناريمالاو
 ىبنم تائبلاو نونبلا ةيهذم ةلديمبنم لكل دوادرعمالا نب | هللا دبعوب ًاريمالاو هللا دبعريمالا نبا ىمءوم

 لضفلاىباىلوم ا ةهج ”ىريرح لح نرنم لكل تا دبسس تس ”ئرب رح ةلدب مونم لكلا امل اريغ مامعالا
 ةيشوبملارادلاب صةخعام ىريرحلسدعصلا دبعىوملا ةهج ةبهذم هل ناحرابتمدخم موقي ىتلارفعج
 تس ةبهذم "لح ةمدقملا نازحلانيز صاخناةوسكلا ةنازطنتام دختسملا مهئاع-أب ناكأم ىلعف دب رغظملاو
 ةمدقمت ابار كلذكة دئاملا ةمدقمةلمملا كلذك َنهنم لكل تافاقور مع ”ىريرح "لل َنبنم لكل نازخ
 ةنامتالضفالا نمّنيلا فاضنا نمو تايروصقلا نم عئانصلا بابرأ نم تامدختسملا كلذكب ارمشلا هنازخخ
 رهو دهح ةيلاعلا تاه1ادنع تام دنعملا مَدَقْملا لمصفتلا ىلع ”ىربرحو ةهذم لح نوعمسو

 ةقئاارمالا نوكت 2 !نوذاتسالاءارهالا نونكمدنعت ام دضتسملا كإذكو ”ىريرحو ةهذم هل - نورمشع
 كرتمناحرةلودلا ةصاخريمالا كل ذكرتقدلا لومدشرم ةلودلا سن رممالا ةبهذم ةلديروصقلامامز
 كاذكرتل!ىلوتمفاص ةلودلامراصريمالا كل ذك هللخملا لماحاهةيسو ةلودلا يظعريمالا كل ذكل املات
 ةقئلاريمالا,ةصتخنلاةلدبلاريظن ةبهذ تلد, بدنج ةلودلاراختفاريمالا ثم ةدئاملاىلوتم فلعساةلودلا ىو
 ةحس ”ىرب رح هل دب لظ هلودلاراتخم ةطوختف افاو غطق عيرأ”ىريرح لح نيروك دما ءالؤهريسغنملكلو

 رادلامامزرهوج ةبهذمتلدب ممم لكل بدمج ةلو دلار اة ازممالا دنع صامل ةو.سكلا هنازتخ ىف نيذاتسسا
 ةمدخ ىلوتمنولكم هلثم ساجلا ىف ةمدخلا مسرب لغم هلثم لاملاتيببنيماكلملا حانت ”ىرب رح لدية ديدملا
 مامز ىف ةقئلارمالا نع باّونلا هلة مىداملاد شح هلثمةيرتلا ةمدخ ىلوتمنونف هلثم ةملاعلا ةهذلا

 ةلديامهنملكل هقيفرو بارشلاةنازرخ مّدقم ىمظعل' ىناورسسخ ”ىريرح ةلدب مهنم لكل ةعبرأ مهتةعوروصقلا
 كلذ لثمرتسلا بنان ةطونو شو ىريرح ةلدب مهنم لكل ةعبر أمت دعو باذملا بابرأ ةبااقصلا كلذكحص
 ةىئاردنكسا ةقشو ”ىطامصد ةققشو <ىموس لب دنم مهنم لكل ةسج مهتدعو :لظملا ةمدخ مسرب نوذاتسالا

 ىعينومأملا جالا دسسلا مسرب لجسام كلذك ةئس مت دعو باودلا مسرب نودا دشلا نوذانسالا ةطوفو
 جان لجالاهدالوا سمربو هناوب مسرب وهامو ةريشع ىدحا اهتّدع :بكوم ةريبكة به ذم ةداخ ةلدب ريزولا

 ماي ناك مريطت عبراتلا بحاصوهو ىسومكلملا لاهب ةفالفنا فرشو دو كما دعسو ةفاالفا حان ةساررا
 نعرزولااخأ ىعب لولملا ناطلس نمتؤملا' لحالا دمحاو نيسحو نسح مهو شومااريمانب لذفالا دالوا

 لحن ءرفعج لضنلاوا لولا ازع ةلودلا نكرو هبةصتخما ةهلسا مءربو ةّمزالا مزو ركحااسعلا ةمدقت
 ةيلوم أم انئازخالاضيأ لم امو تاقفنلا قيدانصو تاوسكلا ةنازتت باج نم هلامعاسر اشف رمثلا فيسلا

 ةماسا ىلا نب نسملاوبا لجالا زكا ةلدب نون الث ةنومأملا ةيشامخلا نم ىأرلا ىف نسححي نم ىل اهنم ىفش امم
 ىلوتم كلملا ماسح ةفالفنارفنيمالا ىضرعو ”مكو عطق سم اه. دع ةبهذم ةلدب في رمشلا تسدلا بناك
 ”مكو عطق عبر أ اهيدع ةبه ذم ةلدب مكمل ىف يئانلا نيا كلملا ةقثىضاقلا كازكح ةبهذمةلد, بابل ةيسح
 ببه ليقع نب دج ”ىلعوبا في ريشلا ريمالا ةبهذم ةلدب قيشملا ىبأ نب ةلودلا ىو ىادلا زيشلا نهعو

 ناوبد“ كلدك لدي ءاشنالا ناوند ىلوتم هلودلا سنا فن رشلا ةطوفو عطق ثالث ىريرح هلدي.فارشالا

 هبهدمةلديروك ذا ناوبدإاىفهدلاو نع بئانل ان سهلا| ىبأ جالا يسْسلا نبا ىذرلاوبا ميشلا تايئاكملا
 كلذكامهوخ أنسح دورا ةطوفو عطق ثالث ةيهذمةلدب هوخا هللا ةبش مراكملاوبا "مو عطق ثالث ابتدع

 نعردصيام ئثنم ةىدنلادعسنب ىي ل_ذفلاوبا زيشلا ةطوفو ناّعطق ”ىرب رحتلدب عفلاوبا مهوخأ
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 ةرازولا سلت ىف نوءأملاريزولا هي :لجالا ساجو نوهأ نيا لاقو رهوبدقع قوطلا نءاضوءريزولا
 نم هد سها ناك اه هعمورتق دلا بتاكث دللا فأن امتاجن نمو ِباَكَلارمضحو تاعلاطملا ضرعو رومالا ذمة
 ةنامسو ةريشع تم ة:لااهيف قفنملا هلع لهشام ناكفاهتةرغت ناو أو هلولح مكحي ءاتشلل ةوككادئارج لع
 لوطف ةلضفالا مانالا ىف كل ذ لثم نءق فن ا امرك |َناو عطق سو ةئامملثوافل ار يشع ةعبرأ فاندالا نم

 مكي اهنءدئازلا نوكي ةعطق نوع.سو سو ةئامع.سو فالا ةيلامثةئام سو ةريشع ثالث ةنسلا_,دم
 ديعلاب ةصتخمات وكلا تاصوو ةعطق نيث الثواعبرأو ةئاقسو فال [ة سين ةرمشء تس ةنس قةنم ىف هب مسرام
 فلسو بوهذ ىلع لّقشتىهو مسوملا اذسها ةيلضذالا مايالا ف هلع تناكاسع تفءاذندقو رمشلارخآ ىف
 هريغفو ةعاملا مل هيف لاخلا نال للحلا دعب ىعسو ريبكلا مسوملا مه دتعوهو راطيد ل نبرمدعا!نود

 مسرب وهو ةةلخلا, صتخعام ل: صامل ةو كلا ةنازتخ مدةم ةلودلار اكةاريمالاريضحأف ةصاخنايعالل
 اهنع فلسا ةعطقةرسثع ىدح ا نيتفافالانات علب اذ موا منوم اهبولة يهد مابإ_لس صا ةلدب بكوملا لا صاح ةلدب هلوذ
 لاّقثم لك ف صنو الامم نوسخو ةعبسوةناعات لوزغملا ىلاعلا سهذلا نمو فدنو ارامي دنوءعبسو ةّمسوةنام ةلدبلا هذه ىف هركذام

 ميمط ةمشاش لال ذل صفت « ةبصق نو عسأو عير أونا .عتو نافلأ ”قارعلا بهذلا نموراس,د نع هلزءةرحا تاوسكلا نماد دعب امز

 نوس+خو نا "امو نافل و نوعي. سفاسل ابد ذدوهءنلب دما قارعامذ ةمصق نوءيسو ناراش دفالا ىقليسصأ# لاحلاو
 لكن الالاقثم نب رسشعو ةجو مات همف مقرب ىذلا ناك ىرصملار يظن بهذل ا ناكن اذ اسقارع ايهذ ةيسصق هلام اقفاويول بلاغلا
 انقارعابهذ ةبصق نوع. سورعنان دةرمثع فلسلا لب دال هن اطن برس طسو ادق رعاه ذ تابصق عسنرمطن ل ام ىدسام ىذاقم ىلع
 لك ةرا املاعابهذ ف منو الا ةةءنو خود > ًاوةناملثو ارامي دوس فلسلا فّرطم مواسم عُدوم بو ىفام ىكالو حفلا نم
 ”ىريرح - دب ول افصنو اراد نيعسنو ةعب رأو ةناعلا ههذ ةعقو هغلمم ل ن وكت راش دنع لا“ ٠ ماقملا اذ_هىف هنارابع
 بهذم لوا كليدنم اراسيد نورمدع فلسا تىريرح -قييدةلالغ اراشإدرمشءانثا فاسلا ىناطسو ةفلاخوقاقا! نمهلاث أو

 فاسلاةرخخ ريناد ةسه ف لسلا ىريرح نان" كلي دنمايقارعايهذ تايصق عيرأو نان امورينان د ةسخ فلسا يعدم هأ ةس زعلا

 رايد تخلل ةفاغل ىذرع ايلاعاهذ الاقثمرسشع و ريئاندةج فلا بهذم<ىضرع ريئاندةعبرأ
 رشع ةعبر أو ةلام ىلا عطةرشع نيتفاسفالاب اهم دع طامساا ىلع سولللا مسرب ةيئانث ةلدب فدنو دسحاو
 لمصفت ةيصقنوعيرأوةناءعيس ”ىارعلا بهذلا نموال اةئثهنوسو هس ىلاعلا بهذلا نمو اراد
 ةبصقةنامسواراث دنوتسفلللا ليدنم اهقارعايهذةيصقنوعبسو نارائردفلسلا ميمط ةشاش كلذ
 راشيدنئلاقثم لكة رجا اسلاءابه ذالاقش نو و ةسجخو ارانيدرسشعةتسفاسلا ْمكوَدَمُش ابقارءامهذ
 ةسج ”ىريرملا كلا ليد هممربناند ةيلام دل الع ”قسد مش اراشدرمشعانتا ”ىاطسو ”ىريرح ”ىقدد ةهش

 مدقناهف نكمل ةلدبلاهذهو فصنو دحاورائر دتاعأا مسرب ىضرءرينان د ةسي ىضرع رئاند ةعبرأ ةر ريناد

 نيواودلاو ةطمسالا نمرودهل ىف لمعيام لق: دق تاكمناف ةفلل نا هءاع سلجم طامس مث نكي ل هنال لضفالا مانا ىف
 نوعناهغلبم ةيهذمةلديرم الا ةفل انا ىت أر فعج لضفلا ىبأ لجالا مسرب وهام لانه لمعي رادفهرادىلا
 كلذ لمست ابقارغ ابهذ ةيصةنوعيسو ةنام_هبرأو الاعايهذالاقثم نورس ءو ةجو فصنو اراد
 -فاطسو ىربرح ند قش اسقارعابهذ ةيصق نوعيسوةنامهرأو اراشإد نوسخ فا لا ليدنم
 ةثالث قيد ىضرع ثاثو ريناند هئالث ةريح ريناند ةيئامثفلسلا قد ةلالغ ةقش ريناند ةريثعفلسلا
 اهتةعف رام لياذم مواجم عشوم ةبهذم لل رهوجاهتمدذج مؤقي ىتلاةديدخلارادلاب ةيلاعلا ةهلا ريئاند
 فاسلا مواجم موم فلكم بهذم كلذ لصف: ةيصقنوثالثو ةناعتلثو فال 1ةتساهفلس ةعطق ةرمشع سجن
 لوارممم ةبصقات امواراث درسشع ةنام ف للا بهذم ”ىءادس_ ةبصق نو سوةنامتسو ارا درشع هج
 ةسغ فلسا ”ىربرح ناي مم ةيصقةنامعستو فلأو ارامي دنو+ فلسا فّرطم مواجيب عُوم بهذ
 ةعنفاسلان ان ىربرح ءادر فدنو ريناند ةرشعفاسلا لوا ىريرح ءادر فدمنو اراشإد نوثالثو
 نافلأ ”قارعلا بهذلا نمو اراسيدنوعستو ةسي فلا ةبهذم لياذم مواجم عشومةعارد ريناند
 "قيد ةقش فصنر ارا, دنورشءفاللا ىفاطسو ىري رح<”قييدةةش ةيصقنو سو سخوةن امو
 ليدنم ةبقةلاةسواران,دنورنشعو ةعبرأف للا "قيد ةءالم رينان ددثالث ل مصفتلا زرع مءرب مهرريغب
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 رطاناووهرصقلانئازخ نماهذخ ًاريزولا نأ تفرعف اهنع تا ف ”ىبرغملا رفعج نب دمت رفل ا ىلاري زولا راد
 حرفا ىف ريزولا ةصح ناو نيل ناوبدنمامهن ام عو هناقحيامع امها تمحو باح اءنيدلا ف قفوملا نبا
 نمراكحأ غا.ت اهنا بتكلاب ةريخ هل نم ىلركذ وراني دفالآ ةسمخم هناطغو هكللامم ىراج نم هبلع تدّوقابنم
 ةروك ذأ ةئسلا نمرص ىفرمدم نم ناد ني ةلودل ار صان مزن |موبهراد نم اهعيمجب بهنو رائد فلا ةئام

 نئازرخ ىف ناكأم ىوسا ذهامهريغو ةن دكى بأن باو حرذلا ىفأر يزولا نم هعمر اس نمرو د نم به: امباهربغ عم

 لتتمدعب لقتا مث ةيردنكتحمالا,قرتحن ا نب لضفلا ىلأ ةلودلا دامعىلا راصام ىوسو ةرهاقلا:لعلاراد
 ةيردنكمالا ىلا لاو بصغلاو عاتب الا هبلاراصام عمالوجت ةناولههترفظام ىوسو برغملاىلا

 راصمالار اس ىف لثملا ةمودءملارا دقملا'لملللا بتكحلاا نماهدءباموةنامعبرأو نتسو ىدحا ةنسسفف
 قرحأو مهلجرأىف هنولب ام لع م.رب مهؤاماو مهدسعاهدولج ذخأ ىتلا ةبارغو دملجتو طخ نسحو ةص

 مههذم فلان ىذلا ةقراشملا مالكا هيفّناو هراصنأ هتنازعأ ناطللارصصق نم تجرخا,ما م_ئمالوأتاهترو

 ىلا ةقان الالتراصف بارتلا حابرلا هلع تفسو قرحب ملام ممم بو راطقال ارياسىلا لجو فانو قرغام ىوس
 ناتسراملا سلاح دحأ ىف ناكر تكحلاةنازخ ري وطلا نبا لاو بتكلآ لال فرعتران”[ىحاون ىف موملا
 نم هملارض<واهملع ساحيو ةيوصاملادكدلا ىلع لجرتيواكار ةفيلخلا ءىهف قيشعلا ناتسراملا سعب مونلا

 كلذريغو ةيوسنملا طوطحلابف>اصملا هملا يضف ”ىوقلا دب عنب نسملاسا تقولا كلذ ىفناكو اهالي
 كاةرؤقيق فوفر ةدع ىلع نازل ا هذه ىوتحو هدنعل مث هذخأ اثم ءيثذخ أ هلّن عن اف بتكلا نم هحرتقي ام

 بتكلا فانصا نماهفر ذة :تال فب لفقم باب زجاح لكى لعو جاو < ةعطقم فوفرلاو ميظعلا سلخ
 بتكو ةغللاو وعنلاو بهاذملا راس ىلع هقفلا ابنت تادّرحملا نمري سو تا دلحلا نم باك ف لأ ىتئام ىلع ديزي ام
 ىتلا صقاودلا اهنمو خحسنلا فنص لكم ءايمكلاو تانناحورلاو ةماعتلاو لولملارمبسو معي راوتلاو ثيدملاا
 نماهيذواهقوف ناكم ىف ةمب ركلا فحاصملا نم اهفامو هن از باد لكى ع ةّتصللم ةجسرتم ةقروب كل ذ لكت مت ام
 اذافنيدلا حالصرصانلا كلملا ماباىفةروص ني ااهءس ىلودو هريغو باّوبلا نياكمرئاطنو :هلقم نبا طخ حجوردلا

 دغاشلا ىطعنفرخآو ةمرملا بح اص ناشاّرفو ن اضءان اهيفو اهرظنل ةيسثماهبيف ىشم لاصفنالا ةفيلخلا دارأ

 هل هب نمو رمصقتلا ىلعُنيذلا حالص ءالبتسارك ذامدسعب ىطىبانبا لاقو اهريغىلا حرتكيو اراشيدني رسشع
 ىتلا نم مظعا بتكراد مالسالا دالب عبج- ىف نكي ل هنا لابقيو ايندلا بئاسع نم تناكو بنكلا ةنازخن هوعابام
 امنا لاقيو كل ذريغىلا ”ىربطلا عب ران نم ةخش اس'امو فل أ اهيف ناكهنأ اهس'احع نمورصقلا ىف ةرهافلاب تناك
 نأكلذديؤياممو ىهنتا ةريثكء اشا ةيوسنملا طوطخلا نم اهيف ناكو باك فلأ ةئاتسو فلأ ىلع لمست تناك
 فل ةئامرصتلا سكن ماهي لح ةرهإقلاب ةملضافلا ةسردملا ثنا ”ىلءنب مي- لا دمع لضافلا !ىضاسقلا

 ىضاقلا نع لضفاملهفاأ ةئاماهاكت ناكولف ماوعاةدم ىف هل هاهم بتكلآ لالد ةروصنب ا عادو دلت ٍباَكَ

 دلت فلأ ني رمثءو ةئام ىلع ديزت تناكب تكلا هنازخ نأ لصاو ىنأ نبارك ذو ئئاهبنءلضافلا

 * تاوسكلا ةنازخ

 بالا عاونا عم نم اهيف لصفب ناك وكلا راد اهامسو اراد هنا نيدلزعملا عي لعو ىطىبأ نب لاق
 كلذكممئانو سانلا دالوال تاكو فصلاو ءاتشلا ةوسكم هذانص أ فالتخا ىلع سانلا اهب وسكبو زبلاو
 اع ا ةنازرخ عضوملا اذه ىممو ابتكك لذي باكو باعالاىف هنوثراوتاعسر كلذ لعجو

 ذوأب نمو ميشاو>و مهم دخ عمد ىلا ةودكلا نئاززخ نم نوجرذياوناكم بنا مهرابخأ نمو ةلودلا ضارقتنا
 سالما نم هنو دامو ليوارملا ىلا ةءامعلا نم ءاّتشلاو فصلا تاو كر يمحو عسبفرو ريبكو ريغص نم مهب

 تاموعطملا سفن نم هيلا نوجاتحيام عيمجب مها نوموقيو سود لا سفنو باسئلارخاف نم ليدنملاو
 ةنامس اهرادقم ناكف ءابشلاو فا.صلاىف جرت ىتلارصقلا اسكرضح هنا لوب نم تعمسو تادورسملاو
 بهذلا زارطناكو بهذلازا رطلاب امسعلاو ودا باسثلا ءارمالا ىلع مهءلخ تناكو ةدابزو راشد فلأ

 ىلع عاخي ناكو ةالخنا فويسلاو ةروسالاو قاوطالا ءا مالا رباكا ىلع علخيو راني دّدن امسخس نم ةمامعلاو



 فلول

 ةسّدتاا ةيرتلا ىلا لي دتقو نالقسع رغم نيس ده ءىلاةضف لب دقو بهذ ليدنف اهنم لمح نأو ةضف نم
 0١ امو بهذلي دنقاهي غاصي نأ, م ةقتوهلام راشد ىلا قالا نومأأملاريزولا سعأو رمصةلاب ةمئالا دبر
 عماجلاب بااطى أن ”ىلع نينمْؤملاربمأ طي ىذلا فيسملا ىلع غاصينأو "فالقعلادهثما مسرب ة- دف

 ةرمشع تافدصلا مسرب ىواعغلا لام ىلع لشن ىتلا قي دانلا ل ءاسقلط أ بهذ ةضفلا قوف نمءرص؟ قسعلا

 لعمر ارقذ ىلعر ةفار هلا عماجو رضع وبعلاو ةر هاقاان ردزالا "هن الثلا عماو+اىف ق قرف" ”مهردفالا

 ةدع تيرتش اوةريثك هلع تاه سقم تتر اب نورا 1 ةالا نم قاطأو رولا باوبا

 8 مم نءاوبلطارتالا نا رئثشذلا باك ى لاهو نو-ارس قاطأو تقوالن هقتع بتكو رخعا ن ار
 بهذلا ليدانق نم اهفاماوذخ ًافهداد+ مف نوف دملاّد هررعلا لءاومعث مهن او مهلطاخ ةةثاا ماباىف همن

 بيراحما ىل-و صان او نادملا لثم لانه ةدو-وملاّت ال الا نم هبلا عمجاام عم كلذ ةمق تناححو

 رائد فلأن يسخ كلذريغو

 0 ىعفانلا رصقلا +

 رصقلا زيئانع نمزئانع هفناك خوخ عمسسلا ةهجنم برقي هنرغاا برق ”ىمفانلارمهقلا رهاذلا ددع نب لاق
 ناخ نم هيلبق فامو بهذلا هف قديىذلارادنمهملا قد ةموماارصقلا اذه عضومو ىهتا فا ارشالا براقأو

 قاوّزلا نماجاورادراوجي امو كح ناخ» ءاد < ىذلا دصسملل ةرواجلا زيزعلا دنع اجاوخ رادو كتم

 نانخماي دق فورعملا نعمل ىذلا قدنفلا ىلا ى 0-5 ”ىبرغلارصقلاا ذه د ناكو ”ىندحلا بردب فورعملا
 نيدلارصانربمالا و لاوردس ع كارتمعلا اذه ضعب ىرتشاو ىذاقاان اخي مولا ف رعيو سروكتم

 مالا هضمي تش باو هلال. طصان اكن ,ادمدرادههملاق دنكي فرعي ىذلار ا دنمهملا ”لماكل ار ةذسن نامع

 رادلا ىقو ارادوال.طصاهرعو سرعس ره اظاا ل 'الااراداود ل فر دلا,فورعأ ا ىرم ديالا نيج ال نيدلا ماسسح

 نا مولا فرعي ىذلا نانا لمطصال ا ىلع مث ىن“ هلا بر ديراب ىلع رب زعلا دبع احاوذم موملا فرعت ىلا

 هداه ىدلةرسعقاارث !لازو رودلاىب ثلا بردناكم ىف سانلا دب او كم

 ه رصقلاب تناك ىتلا نئازخلا ه

 نئازخو قردلا ئازتخو حال لا نئ "خو دوابا!ةئازخو بةكلا ةنازخ اهنم ئازخ ةّدع ريبكلارصقلاب .تناكو
 مهنا نئازخو لباوتلا هن زخو بار شل نئازخو مدأالا ئازخو تاوكلا ةمارْشو شرفا ةنارخو جورسلا
 ىلا ىضمي ةمالهللا ناكح وبسطااو رهوملا| ةنازخو لعل ارادو5 :رطغلارادو نيكفاراد نئازخو علا رادو
 لكقراسفو هتللاَل و اهدلس و امد يتارغأهلو حار اَيَلَع هركو ةنارخ لك ر تاز هذه ن ند عضوم
 ةنسلاىف اهاكاهذوطفرجم

 « بتكلا ةنازخخ +

 افنهتتارح نماو- رخأف ءرتافدن انرخ أف دحسا نب لبلذلل نيعلا باك ناب زي زعلا دنعرك ذه ”ىيسملال )اه

 ىربطلا#ب ران باكن م ةخش لجر هلا لجو دان لئلللا طع ةضخسن امم نيعلا باك مةخش نثالثو

 امنم ”ىربطلاخعر ران نم ةضسنني رمثع نع فش ام ةنازملنا نم اوم رخ أف نازملانرزعلا ص أف راسي دقنامب اهارتشا
 ةةعرتاذلا باك ىف لاهو اهم ةذسن ةنام هنازخلا نمح رخأفديرد نبال ةرهجلا بام هدنعرك ذو هطم هوكتسسلا

 مولعلا نم.باّكف لرش. ةينامئاهتلمب نم ةنازرخ ةنازرخ نو برأ ريصقلا.مولعلار اسم ىف بتكللا مسرب ىتل ا ئئازحلا
 هتاعبر فن ارق قة امعبوأو ناضل ار صنتسملا# دش جرف ابكلال+ب نماهفدوجوالاناو ةميدفلا
 فالارالاءذخأامف بهز هلك كلذ 0 1 لا دياز ةيوسنم طوطخم

 لصوتيال ىتلا"هلخا دلار صقل نئازخ نود هله ايءوش هنم ةينارعلارصقلا نئازرخ ىف قيس لو هت شعبي مه ابجاوأ
 .قرص؟تاكولاه امهريغو باولا نباو "ما ارب نم ةيوبامالفأ ءولع قددانص تدر راهلا

 ىلاةلو#ئابنك ةرقوماله-نيرشعو ةخاهفتأز ةهب امعتراو نيّسو ىدحا ةنس مّرحم نملوالارشعلا 1



 ع.اب

 ديحأس أرب ةطو ةفالذثا ب هزم ىلع كلابشلا فهو كجأو سنان مهربمك ناكو هداق هنءاوكتو ةروكذملا
 نم نوللخ سهلت سيجا 'هللل تام ىت- طفاحلا ديىف ةفالاتا تلازامو ةرازولا علش سنان ىلع علشو ل_ذفالانبا

 لضفالا نبا لتق ني- نم ةقيلخ اهنم ةمس نيت سو عيس نءةناهسجخو نيعبرأو عبرأ ة:استةرخ الاىداج

 مانأورهشا ةعبرأو ةنس ةرشع نامع

 03 حالسلا نئازخ 0

 تءدهيىتلا ةشلا تح ةفلخلا هبمف سا ىذلا كلامك اَردِص قف هرك دم: ىذلاريمكلا ناونالابتن اك

 فلخ برضلار ادراوجب ةنقانن.الا ىهةروك ذملاح السلا نئازخو متناكة امعبسو نينامتو عبس نسف
 1 ثعشتدقو قاناوالادّمعو ىدسحلا دهثملا

 3 قيتعلا ناتسراملا

 حالص ينعي ناطل ل !ىهآ ة دعشلا ىذ عسان:ىف نام جنو نيع.سو عيس ةنس تاد د مىف لضافللا ىذاسقلا لاق
 عابر اةرجا نم هم“ربدرفأو رمدقلاءناكم هلريتناف ءافعذلاو ىضرملا نات_-رام فب بوبا نب فسوب نيدلا
 نيصحاربو زيمعلابطو ءاطاهل مدةساو مومفلا !متاهج تالغو راسإد اًمئاماوغلمم ةرداشمةئاودلا

 مدقلا ا اّسرام تفي سعأرصمب كل ذكو اعف: ه هنو احورتسم هسلاو انقر هب سانلادجوو امادخو الءاعو فراشمو

 قةراو فراشمو لماعو بطهل مدد اوارانإ دنورشع هعامتر ارب دّمتام سابحالا ناو دنم هم<ربدرذأو
 نينامتو عيرا ةنسىف هللا زي زعلااهاشب ةعاق ناح رداظلا دمع نسا لاو و ءاعدلا كل سب رثكو ءافعضلا هب

 حالصا كلذ لقااو اهب ماطا ل اهلخ ديال هنأ اوهاوخ ن هو اهناطمح ىفبوتكم نارةلا نا لو ةيئاملثو
 امي دق ناكو عيت هنا اولاةق كلذ نع هيرماسبم تل أسوان ّحسرام نوكب نأ 2 هللاهجرنبدلا
 موملا فرعنةروك ذملا نيشاثقلاو 000 ميدلار اديفورعملا ناكملا هاظأو نيش اما ىف كبامف ناتشرأملا

 رهزالا عماخلاو نيبعملا ىلا يف لول لا نطالب

 2# 1 د 0

 تررساو لل عع تدلل جس ع 2 ىدهملا مامالا مه هو برغملا

 عضوملا اهتلس نم ريبكن اكءوجو نا روعزلا ةيرتي فرعت تناكو مه اسنوم_هدالوأ و ءافلألا هذ نقدبامف دم

 0 ”ىلللتا سكراهجريمالا شن ااملو اياب لانه نمو قتلا ةشك ارزلا طخ مولا فر ءبىذلا

 ثح نملانهنمّدنمو ةيقربلا نامك ىلع لبازملا فتسقلأف مهماظع نم هللا ءاشام ب رخ روك ذملا طلنا ىف

 دياوعةيرتلاهذهل ناكو مهروبقنم ااهب مويلاىلا بو ةيمحتلا ةيااصلا سرادملافلخ ةيريدلاةسردملا

 نأ دب الكل ذكو ةيرتلا هذ منان ةرايز ىلا لاين أتبال رصقلا ىلا داعو هلا بكراذشك ةفدللا نأ اهتم موسرو

 رهشلا ادهىفو نوماملا نبا لاه َرفتموسرو تاهدص عم ىعضالاو رطفلا ىدمعىفو است اد ةعجلب موب ىف لدي

 نأ هللا ماكتسأب سهلا الثا ىديزيب رّرقتو هير ازتلا ةفئاطلاركذ هنت ةئامسجو ةريشثء تس ةنسالاّوش عب

 نومألاريذولا مهل لاق ةسامالاو ةدعاممالا نم ءاهقفلا اوهج نأ دعب قوملا يحاصولا لوسرريسي

 نمو ة.ءامار اريل نكي مل مونم لك لاف ةمامعام“الا ىلع نيجراذعا ءالؤه ىلع درا ىف ةحخغا نم مكلام "ىص'اطبلا

 صاوخ نم بتكت لصوو باكل بنك متجاورك ذوهلتق بجوو ”لضو بهذملا نع حرخ دقف اذه دف: دعا

 ىرصتلا سرب فالا هن الث ن الا اوريس مهناو مّتعمط د البلا ف ت دش اوم وشتيوخموقلا نأ نمضتت ةلودلا

 ىلع مانتلاز زارتحالاو مبنع ص هتلابرزولا مدقق مولحم ىف نوفتيو مه دنع لسرا لزغتن يذلا نينمْؤملا مسربو

 ةخنأب اوفرتعاف اودجو نأىلامهلط ف ث هلال, لو قاوسالاو رودا ا ظةحو هنادزتنمو هيوكرفف ةقيلخلا

 قف نأ سعأو هلوسع ىلأ ةفلللا َناف راش د املأ و هو لاملاامأو اوبل دف لاملا نواصاولا لسرلا مه مهم

 نالي داقو بهذ نم نالي دنق هي غاهب نأب مّدقتو غلبملاريطت لاملا تن نمرضحأو ءارسشلا دسعن ادوسلا ىف



 غ.5

 هترض# لثمالف هراضحا انذاحلا ةةملكلا أف هركذ م3 ةتامب نلعأو ةفدشسلا تش فقوف ةرهاسقلا ىفاراسو
 عصتو لاللنا نناريضح اق هيدداك امو <ئارصالا و -ىف هنمقةئاامهل ىو ةهفانس هم هتمالا هلع صق

 ةلس هب دينعب تعفدصتو ةضام زيذ# 5ع ىف ىفةروك ذملا ةحانلل تاعىتاا تافلكملا ترضحاو نيواودلا بارا

 بكه ىفرمسو ”قارصنا!كل ذراضحاب ظذاملا ةذ.ل ن1 سهأ ذعنف-ةتبا ارك ذ ماعلا ضرال د_بويلف ةنسس
 ىديا فكي مأ أوكل د لعفف هيلع ىدامإ ولا_عالا راس هب فان أب مدهنو هنا سنو همعطد نم هلماقأو

 موعنلا معيامرغم ظفاحلا ناكو مهلاوحا تءامنأ لاذ اول :ةةكمامل ارامل داو مادلكل ءاهاكة ارصنلا
 مهععمو لاملا نم ”لجسهنلا ا اوعفدو ىرامثاا باكر باكا ن مةةعهماار اص صخأ ممئاجم رم نيمهملان ا
 نا هناف لجرلا اذه ةملح ة:#سلا كلت ماكح أ ىف انناعللا رك دن نأ كلا اكن ورح الار لحر

 تفعاضنو عورضلات ردو مانغالا تدق'و عورزلا تحكصزو عاشرالاامنو ليئلاداز هلو دربب دى هماقا
 بهذلا نم هنب.اءام ةرثكىف مهتما كا ذ عمطف عاضوالاا لعبا ىلع دكا نيناود ترجو رامتلادروولامسالا

 نم باكل اراض ان رمأ آفةفصا كلن ةده انمب +فهن تلعن كلذ ططءال اعزرالت عم ىوزصتلا هر دقام ل عو
 هنلارو طيلسا ن نءمرخالا ن ورخؤي مهو هدي ربام ىلعا دس أ علطب نأ ريغ نه مههوجو متصس راصو ىراصألا

 اوعضو نأ دعب هورضح ف مهنم قب نمرئاسراض- اي مهءازلادمش نشا نأ ىل مهركع نطغي نأ ةيسششو مهنما دصق
 ريما هالو نأ ىلا ءىهأ لآو هن َر رقو هيلا هان دّحساف هم_كهاهنيعىتاا تافصلا هم ىأر ظفا_ألاه .اراطقهر دق نم

 سالملااورهاطتو رغْملاراهظاىفاوغلابو ربجتلا ىف اوعرشو هيلع اوناكامر ذوأ ىراصطتلا ب اّمداعأف نيواودا |
 مهتازراىفنيلملااوةباضوةهليقثلا م مللاو :الحلا حورمسلاب ةمّولا لول ناو ةعئارلا تالغبلا اوبكرو ةيظعلا
 نيم #لا نم ىزاوخلاو كاجو ديما اودسماو ةيعرمالا )ف ةدالاد ةشدلا سابحالا ىلع اولودساو
 ضعب م_هارتشا هنا لاقيف هن انيوهدالوا ىلا ةرورضلا هنأدسأف ناكل باّكض عن ردودو تاللملاو

 لوللنا نيا لوش كلذ فو .ىراسصفلا
 حورسلابو لاغيبلاباولاعو * حورفلا ف ىرادثلا مكحاذا
 حرواعلا ىدبا ىف ممالاراسدو 9 اًرط مالس الا هةلود تاذو

 حورلا ىلعتءزعناكنامز ه اذهلاجالا روءالل لف
 فرعت تناكراد ماده ىتل ارثبلا هات نم هملا لصوت دونبلا ةنازخ نيبو اللا برد نيب مف ةفةسلا عضومو
 بيطملا نيدلارصان همخال انكم اهلعجو راد اسال نيدلا لامج ا ,ملع ىلو سا مث :ءليتكح نبا ةعاسشب
 ابايغب

 #* برضلا راد #*

 ةفلخلا مب نصسرع. كلا ناوبالار او هنازرخ ناكفرمهةلا ضءب نم برضلار اد ن الاوهىذلا ناكملا اذه
 نص الانأ كادر عم يقلب هنتلا نيد مساقلاىبأرمالا نبا دبجلادبع نود اهنا نيد املا
 كولملارازدوٌسْعَرب لداعلا ماق هنا_هسسو ني رشعو عدرا ةنس ةدعقلا ىذرشع عبار ءان'الثلا موب ىف لاقامل
 ريك اذشموب وهو هللا نيدل ظفاحلاب» اًمعنو فلم امصنو ديجا د_ءريمالاب ف ٠ الا ناذنع صخاااناكو داود

 ىلاراشاهناو نيكل: لولا نك از نفت ن عوايل نيت نب 3 70 الان أر حصدذو ان سرافالا

 سافديجا د.عربمالل هتلافكن أو هددعل نم ةفماللاوهواركذ دا: ساما ىأر هنأو هنم لماح هنتاهح ضعن نأ
 مهريبكو نر صقلا نيب اورانثو هيد انج الا ضرت لذه. اعملو ةرازولل لولا ارازد ب دنو روك ذمال لفاك هنا ىلع
 كولملارازه فرصينأالا ىضرنالاولاقو تافسشكب بقاملا لضفالا نب "ىلع ىبأياوماهو ىشلنو نب ناوضر

 هنحسو ظفاحلا ةفيلللا ىلع طاحأ نأ هب أ دياه لت ناكنف هرمذع سداس ىف لضفالا نب دال ةرازولا ضومنو

 متاَقللوعديراصو ةءاطالا نم ظفاخ ارك ذلط:أف اممامناكوكلل ذهل تأ لف هعلذ رهو هديقوةر وك ذملا ةعاشلاب
 نيريشعو تس ةنس مّرحاريشء س داس ءامثالثلا مون ىفلتقالف نجم ءامالا ذهتفلانقا كسلا ىلع ش مةنوراطتلملا
 ةنازملا نمءوحرخأو ظفاملا ىلا لتفاولو نيذلا صادنا ناس عراس حوتفلا بانج راخ ن ادا مابقي هدو



 دّرمْزلار هن هل ل اقر هنز ان ارصقر انمدز ل فرع مث نومر ةرصقب ارخأ فرعوربكلارضقلا ”هلج- نموه

 11 ةي'امعي سو نيعبسو عضب ةنسف هيدجوو ريصتلا با وبأ ليسإ 5 ذرمزلا بابراودع ناك

 ىلا ةسردملاىلا امض رز ل داسا ةلاطل لاق يدار ا ساير دياع نب | ءهأ لم بعف ضد الا ماجرلا نيم ناملفع

 مافات نيدو. |نيدح رجب اقر دابا ةملق نش ةليلناباعلا لبي تتر ا فيحاول مادا

 يح 0 جا ةلاطح حش سفنالا ت ديك ا ب بو فاول

 رصقلا ضاقنأن م + دتراابك نايرك ذل ثادوقلا ناو نو ةارخ ءاوطو ليما ةراكلو هللا ىلع لا.ةا سانلاو .

 ثراولا ناسف

 ن ادوعبار ركب

 م قلخملا نكرلا ه
 ىسوم ديعبن الافورعملا دهدملا ىلا لوُحدلا دارا نم ةئء ىلعرخالا عماملا ضوح ءاجت ن الا هعضوم

 0 ب ا ع اذه ىف ةناهسو نيس ةنسىفرهظ هنال قال انكر هل لبقو
 <ىلالا!اةليىلاعملاوارزولاربمالافريخأو قاخنلا نكران مولا كل نم ىعمو نارفعزلاب قاف مالسلا

 2 قولا نكاب ىتلا تناودللاو هتلجن مام الكرشالا عماملا با ةدكسأب هنو ةكحاارامسالا رق

 ةعساولا لاقيواهبءامال ىتلاءارمعلا ءاهو1تاورع ىلأ نعةدسعو الاه وىلاّشال لام الا ىف كل ذ د تبًارف احلا

 مهلوقن مماللاب قلخنانوكيو ا عس او ءاسىفو اهك٠ اكر ناكف عاسنالا عع قولا ىب مس لعلف عساو قوخأو
 م اا ماللا دب هشنو ءاسفللا ع فو مبملا مضب نلخم حدق

 ملعا هللاو نارفءزلاب .وتلخامدنءقلخغان يزاول ناقل هنعمو قلع

 « ةفيقسلا ه

ب نأ ةف ل1 اةداع تناكو نولظتملا هدنع فدي ةفمةسلاب فرعي عضوم ري. .كلا رصقلا هلج- نم ناكو
 ىف لكئلانه ساح

 *ىلع هللا لوسر دم هشساالا هلاال لاع توصن: لاهو ةفمة لا تحن فتو دبا لظاذاك نيلطتملا نم هبل ”أب نمل "هلا

 عقوام بي رغنمو ىلاولاوا ىذاقلااو ًاريزولا ىلا هم ضَوفيوأ هلا ءراض- -انمأيف ةم.ل1نا هعمسف هللا <ىلو
 دعيبدتانمح رخو هلنانيدل طفاملا ةفلخلا مابا .نواودلارو ماى ث دمت ناكأمل لاليلا نب قفوملانأ
 ةءاكو ىضارالا نم عرزو ىلا لهشام رب رحل لا.عالا ىلا بانتكجل !ىراصنلاو لودعلا نم لينلا طاطا
 دارأو مهل م”ىنارصنلا بتاكلارخأتو لو دءورطظانو دا نءاهصسمب نم جاونلا ضعب ىلا جرش تافلكملا

 لاقو هسو ”ىنارصنلاا همفرفنف ةيدعتلا ةرجا هنم بلطو بلا ىلا هيدعملا يال ن ءاض لمحل ةمحانلا ىلا دعتلا

 ءآتلآو ”ىارصنلا هل ذب ماحل علقو هذ.خ عرز رناكنا نماضااهل لاَقفَةي دعتلا ق- 1 «ديرت د ةدلابل اءذ.د مسامانا
 ةفلكم ٌصِسودلبلا ةحاسمم ماله تغب ماطذخ أ زيح هبل اةرججالا عفد نما ةياقاراعلا بعمل هاقلا

 ضعنىف اضاس هل اناةفنيرسشع ابن "هلا بتكذدثنح مهتد اعتناكو بالا نيوا اوووإ ' مصل ةءاملا

 منا ماملل ا ضر ! وكرت ىذلا ضاسلا ىف ينك من ةمصلابا لع طوطخلا ذو ةفلكملا لعلو- رباه قاروالا
 لصالا ناوب دىلا ةفلكملا لجو ارا, دن ونامت كل ذنءرينان دةعبرا نات لكة عمطقانا دف ني ريشي دهملا نماض
 باكا نمو : 3و ةساج هبف نم دنا نم ب دنر مش! ةعدرا ٍةمجارخللا تعال ماو ةسما ذأ ةداغلا تناكسلمو
 ةووك نال املك اهني ثنا ىلا حارخلا ثلث جارختسال لاسعالارثاسىلانوحر مف "ىف رصن بتاكو لودعلا

 نمم ةمحان لكى لاري نأ ةداعلا نمناكو 5 . الاوها تاع اطمادان- الإ كشف ن نكي ل هناق دانجالا ىف قست
 ثلث حار ميسال لو دءلاو بتاكلااو داشلاحرخانف م هاوس موق بدن لب ةحانملا ,تقو حرخ نكي نمرك

 هس: مز رضحالف ةيلعملا نماض متل نمو ةفاكملا هيدبشتام ىلع عرزلا بايرا اوعدتساةمحانلال ام
 ماعلا ضرا حارخ نع ةفلكملااهبده-ةىنلا ارانيدنينامتلا لاملا لثريظن نءراسرد ئنةوارانيدنيرشعو
 بريضف هن يه ًاوافوعناكو كلذ .داشلا لقي لفدلبلا لها هقّدصو ةدح اذلابةعارز هلنوكتنأ نماسذل اركناف

 ةفلكملا ف تءاشلا لاا ؛!ثئدرو ا واهربغو هي تعم عانى - هي لازامو ةفاكملا نع لودعلا طخ عدحاو عرافملاب

 اهازكه ةفَملاةوف

 املا رفاقلاب مسنلا ىف
 رذامت1ارهاظلاوهو

 اهنانم َرماملافالخ

 نونلاو ءافلاب ةئيفس

 هميم نأ



 5 انعم

 صال ادوئملاو قوملاو لطلا اهعلخ ىفةوعدللناف مكحلا عمةوعدلا ىلواذاالا قوبالو لبطالب ةبهذملا علدلا

 هيديويَو لاح ءاَردلا هملاو- ناك ةصاخ م كلا ناك ذاو فسسلا بح اصرزولا ام .فّرم د ىتلادوئبلارعظت ى هو

 وهرضحم قدحأ هملع م دقي الو باخخاو بابلا ٍباَوْب ل مو منكن اريزولاو ةشم .امللارك ذي نونلعي نون ذؤملا

 مكحلا سلجم فوهو دحال همامق ىلا لد سالو نذامالا ةزانجالو لالمالرضحيالو لقو فيس بر نم هرضاح

 نورتفيال هباو اونو ةقلخلا ىلع مال كلراهنلا لوأ س دجلناو نيثثالا ون فرصققلاب ساحب و هىمأبالا ده اش ل دعب الو:

 ريدان دل أ ن نم برضيام طبضل برضلا ناوب د رظنلا هلناكصو لاملاتدب ليكو هملارضحو ماكح الا نع

 لدعبالو ةهحتالا فرصبال ىذاقلا ناكو هكفارضحو هملع معو هفي قدغتلا ةرشام٠رمذتع ناك
 عرفا طبل يضالردل ةزرشلا قدر زوز ف اقل ورب رك ورم :ق كم ادهش يرشع > ىنيالااذقْكأ

 بدا كل د لعف نءو

 * ةضفلا ةعاق خ

 رصقل ا تاعاق "هل نم ىهو

 + ةردسلا ةعاق ج

 د كاسل دع اما هارإ< ها لدن اهارتشاو ةمحلا هلا ةررتلاو ةسردملاراوح تناك

 ره *عبارفف ارامي دزيعتو ةخوفلأب ةمحلاصلاةسر دملاب” ليام ا سر دم”ىل | ”ىبم دقألا رورمس نب "ىلع

 نيدلا ساه ءان م لاملاتد لاكي ضن .ةفلا نب رفاظ يدل لانه هن اوسو نيس ةهئسرخ الا عسر

 اوصل نارا نمتيلا سات ناك كرزوك ةالزرصل الا عسر ىرسشع ىداح ف سريسب رهاذفلا كلمللروك ذملا

 * مخلا ةعاق +

 ةمسعلاه ب رهاظلا ةسر دما ناكم ىف يخت ةعاهوةردلا ةءاف تلخ ددقو ةردلا ةعءاف كرس

 +« ثالثلا رظانملا

 رلاٍب ابو بهذل بايب ندادح اهلا ماكح» أب م ١ الاةقل1ناريزو ىقاطنلانوءآم اريزولا نه دهسا

 .ةفلخلا سلي ناكو ةرضانلاو ةرخافلاو ةرهازلا اهل لاقب ناكو ةئلا ةرظنمو بهذلا باب سوة ىلع ىرخالاو
 يبهذل!باءسوةىرزولا فقيوربدغلا دبع مويركاسعلا ضرعل اها دس ىف

 « كوشلا رصق ه
 رمةلاباونأدحأن ' الاوهو ٌذوشل ارمهةب فرعي ةرهاشلا ىل مك :ندع قبل التمن اكو هاظلا دمعنب الاف

 لاهي ريمالا اهمده ةيمطافلا ةلودلا دعب تّدس اراد هناكم تكردأو قوثلارمدق لوقت ةّماعلاو ىهحا

 برقلا:موملا هعضومو كلذ ل تام ارا داهثدنلةئاَم امو ةرشع ىدحا ةنسىف راداتسالا فسو نيالا
 قينعلا ن امسراملا نيبو هننباهف برضلا رادنم

 3 خيشلا دالوأ رصق +

 سس نب نيسح نيدلا نيعم ريبكلاريمالا ب>اصلا ريزولا اهنكسف ةعاف ناكو رم ريبكلارصقللا هل نمناكسملا اذه
 فرعد اط ناكملا اذه تكرد و هب فرعف بوب نيد مك حلاصل ا كلملا مايا هب وجنب نيدلار دصخومسلا
 ةفورعملا هتسردمو نيدلا باس ىئاوطلار اداهنمرو د ةّدع هو ىرمسم ماس هات قاز نم همل ا لص رصقلاب

 فورعملإ ءادعسلا دعس روس هاجت لظملا بابلا ساضيب أ قاخلا نكرلا نم هما لدوّ ناكو ةيقياسسلا ةسر دملا
 راداتسالا نيدلا لام همده نأ ىلارصقلا باس اننمز ىف فرعو ميشلان با ارصقب فرع مع ه4دعاك

 م درمزلا رصق



 هو

 :الولا ىلا تاسرا ةهفاشم هتمالط تناكنةنورمض<هف تامالظلا باير |ابهب دينعب ىدانملا ىدانبف با.او
 اذاف هئم يجامل اهإةف.ىمأب ةصقرضحا نيداءلا لها نم سبل نم للفت نمو اعف شكبةلاسرةاضقلاو
 عقوملا هيل راشاام طسبف ليل اللاب عقوملا ىلا لمسحت مث اهياع عقوبف قيقدلا ملدلاب عقوملا ىلا اهرمضااهعجب
 مبورصصقلاب باب ىلع فتق بج احلا ىلا هطيار الا ىف جب رتع مئابيلع عق ةوف ةفشلخلا ىلا ةطي رخىف لمحت ثلوالا

 هساسنمو ةءاضقلا ىضاق هلامقو هسذنب لالغملل نب نا تا ا
 بابا بحاص هيدي نيبو لاما ناوبدبح اص هيليو قيقدلامقلابعقوماريذولا بناج نمو ناريتعمناد_هاش ا

 ماظملا سل# ىف ةلا, سول نوكيو مهم ادبط ىلع باع او باول !١ميديأ نيبو ركحاسعلارالهذساو
 ىعقوبو ىلاعت هللا ء٠ ثنا كلذ دمع اهيلع عدو ةصقلا هيلا تعفراذا ةفل1نا ناكو حوبسالان منيمول ىف

 ةم العلا ناكم ىلذعو اليلج اهيلع عقو.ف ةسللا ناود يخاف حرف قلل د , عقوباهنم منميالا يناملا

 غب ونلاو ةمالاىفعقوي ةفلختاناكو نالت رهتَدل ادب موتمالع تناكو تشو ةفا1||بيلع لعيف

 لاخلا حرذهل عقو ىهناىذلا اى لا كاذمينأدارأ اذاناكو كاذانيضمأ دقو كاذانمدعنادق س بحمأاو
 لجالاد لاانريزو هطخم ةفيلخلا ععوريزو دشن ن ناك ن اف هملع لع لاملاحارخا هملارض>أ اذاف كلذ ىف

 ةقيلخلا طخ تحن ر زولا ب كح ف ىلا عت هللا ءاثنا كلذزاحت مّدقت هئاشبب هناإ اغتصاب فوز#ملا هنيقإ ذو

 نبواودلا ف تو هملع هللا تاولص نين مما اريسأ انالوم م أ لدم

 2 ءارمألا بتر +

 تعئو بابلا بح اص ةمدخلا هذ_هىلوتللاقيو بابلا ةمدخ فو.سلابانرا ءاىمالا مش لج ناكر

 طقاط ا نعبانو ءالتعلا نم ن اكو اظذاحلا قمنا مابا ىف شان جم مظعملا اهب مدسخ نم لرتاو مظعا ابالؤا

 ةغيرشااةبانلاباهف ةمد_للا ىعستو بئانلا هللاسقي بئان هلو عنتماف ةراز ولا ىلعهداراؤوعءالذ هضسهىف

 لس اقلب ىذلاوهو كال! ىدعب ادبأ تعنبو امعلا بابرأو لودعل !نامعا الا اميلي الو ةزيمان ااهاضةقمو
 ىلع مال مومدقيو مهل ةّدعملا نكامالاب مهازغيو موظفحو همم دخ ىف بالا بان هعمو لودلا نم'هلداولا

 ىلع حلاو مهداَقفا لوو راس وهواننع ٍبابلا ياس نوكمت بابلا باص 5 ريزولاو ةفيلخلا

 رامخالا لقلب نمالو همف و اجام ىلءعالطالاو مهم سانلا عام جاو مهةو د فريصَتلا نم نكعالو مهتف امض

 فيس لماح هيلي مث دان>الاروما هنلاو مامز لكمامزوهو رالسهذسالا ٍبابلا بحاص ةسئر ىلوو مهلا

 بأي را ءالؤهودانجالا هجوامهو دب هت الاو ةيظفاللا ىفثاط مزي نم مث ة ةعميلاو "لطلاب بوكر ا مانا ةفملخلا

 لئامالا نم كلذل 10 2 ا 0 3 تايرامسعلاو سس

 ئغانتلاو م زالال مولع ناكمتل ذ لعو مهراشو

 * ةاضقلا ىضاق «

 ريمأدهءنمثدحامنا اذهو هنعةءان السر ءاضةا دمت هناف فس بررزو ناكا ذا هنا ةلودلاةداع نمناكو

 عربات وك الا موتلات نهض وتواشوو اضقلادلقا دبقسع فشلت ناك ذاو ناس ارد نثوسنلا

 ةاعدلا ىعادو ةأاضفلا ىخذاق دئنمح هل لايف اسعاد تاعوالا ضءعب ف نوكيو مالقالا بابرأو متامعلا بابرا

 ةح اّرط ىلع رص صاعلا نبورمع عما دانزب ءاث الثلاو تدسللا سلحبو هللع ةشر داارومالا نم ءوث حرخالو

 مسا ادهرمساف ناماسلاتاحاَر ط ىلع سلتسو دن_ملاو ةمشرملا عفر ءاضقلا لمقعنياىلوالإف ريح دم بمو

 ”ىءركح#4و نذثا نالباقب نانثا هيدي نيب نيعقوملا نم ةعبرا هلوهملا موصخلا ذهن دحاوو ةروصقملا بان ىلع

 نم هلم ديو ةلودلا ىلءعرهشلا ىف ةنكماحي لماح اهلورو هلا ار نم هملا لمحت ةضفلاا,ةالخم ةاود ىهو ةاودلا
 اهيلعو ةلودلا بابرانو دلاغبلا نم نوللا اذهب صوص#وهوءامهش هلغب ماودلا ىلع هيوكر مءرب تالبطصالا
 هملع عليو قاوطالا ماو ا ىف همتأتو ربرح داحلا ناكمو ةضفرتف دءءارو ل.ث ىل حرس ورسلا ةنازتخ نم



> 0 

 ارامي دنوعبر ' هيراحو شومحلا ناوب دوريناناد ة + هضاكو اراد نون الثو ةسج سلحل ا رتقد بحاصو اراد

 نورشعدحاو لكس! تالماعملا ايف ىراملانيواودلا باحصاعسجو راش دنوثالث ليلجلا لقاابعقوملاو
 نيم دختسملا ىلءلةْمي سداسلا ضرعلا ه« رينان د ةسج ىلا ةءسىلاريناند ةرسشع نم نيعم لكلو ارامبد

 ةاجل اوارائيد نوسأج رهشلاف روم ةبالوو ةرهاقلا ةرالو ف نيمدختملا نم دحاو لكل رمصمو ةرهاقلاب

 ةرمشع ىلا رش ع هج ىلا ارايدني رشع نم مهم لكلاهريغو ل المالاو نيتاسلاو ىلاوملاو تاخانملاو ءاردالاب

 ربامسلا بصنوالخ ادو اجراخ اهف.ظنتواهم دخ مسرب رو صقلاب نوشاّرفلا عباسلا ضرعلا * ريناند ةسجصىلا

 مهتمالجر شع ةسجخ مهتدعو ةفلخلا ةمددخ مسرب صاخ مهنخرصقلا نع ةسراخنارظانملا :مدخواهملا جياتحلا
 ةطعسالا ىف ةفملخنا نم نوير ةبو ةزيمتم موسر مهلو اهلوحامىلأ اراد ني الث نم عباطملا ىئاحو ةدئاملابحاص

 ةفلخلا صاوخ نمذاتسا هيه ىلوو ءافرع مهلو هبراخورصقلا لخاد نوشاشرا مهليواهملع سلع ىتلا
 مهم دعو باكرا نادص نماثلا ضرعلا ه ريناند ةس+ ىلاريناند ةرمشع نم مه.راجو لجر ةناماثل اوحن مهتدعو
 بحا صوهو نيم ملا مدعم مهنمام َدَةمرشعانلا مهتّدعو ةغيا1نا باكر باصص | مهوم دقمو لجر ىنلأ ىلع دير

 منوفرعي نيروكذملا ةهج نم ءابقن مهلو ارامي دنوسةسرجش لكى نيهدملا ءالؤه نم لكلونيملا باكرلا
 ةفوجورناندةرشع مهنم لكل ةقوجو ارا درشع ةسج مهنم لكل ةقوج ميراوجردق ىلع افوح نورّرتم مهو
 نيذلامهواهتولخ ديىتلا لاعالا ف بصن مهل نوكيو ةيئاطا لا مدخلا ىف بدني نم مهنمورينان د ةسم مهنم لكذل
 روك ذللامهدالوأو همدخو هناظغل ءاطعلارّرق نم لوأو اهريغو مساوملا ىف ةفملخلا بوك تاقململا نولم ع
 زعملا نيرازنهللان ب زعل اةوسكل ا اضيأ مهلرّرقو مهما ناو ثانالاو

 2 تابتاكملاو ءاشنإلا ناويد

 تابناكملاليو فيرشلا تسدلا بتاكل لاقيو لجالا يشلاب بطااذع و ةغالبلا باكل جا الا هالو الن اكو

 هريشتسي ةفشللاو ٍباَكَللا اء ةياجالاو اهليزتَس مأب ىذا اوهوهدعب نم ةفملخلا ىلعاهضرء.فةموت ةدراولا
 كان ديل دنع تالا رودي هللا لب الرعأ اذهو يدين لوما دق جم ةنع خالو ةرومارثكاق
 تافطالملاوموسراوةوكلابابرأو تاءاطقالا بابرا لأ هو ربدلا ىف اراشيد ني رشعو ةئام هيراج ناكو
 نوشاّرفو خوسشلا ءارمالا نم بجاح هلو صاوملااالا دحأ هراّكب مّدجيالورصقتاب هنا وب د ىلا لخ دين أ لسد سالو
 ىذاتسا نمذاتسااهلمحيو ىودلا ص! نم ىهو ىءركربغ اهنكل ةاودلاو دنسملاو داخل :هلئاها |ةترماهلو
 ةفلللا

 وهف ءافلختاو ءاسالا رامخأو طخللا ديوجتو هللا باَكن مهلا ح.اتحي ام هركاذن سدلج نم ةغياغلا دب الن اكو
 سنلم ةفلملاا ىلعأرقيو امهتاام' ذات سالا نوكمف كلذ لهؤم نيكتف نم ذاتسسا هدمو مايالارغك ا ىف هب عقحي
 ةاود سولعلل هترعص نوكيو تمدلا بناك ة ترب قلت ةهظع ةمتر كاذب هلو قالخ الا مراكمرك ذ هبلعرّركيو ريسلا
 مّدقي اوفو دنسصو ةحاررط هلو قدلا للان عسقوت!بصتم هلو سم نام ةفيلملا ىلع هلو ددنعهب رطل صا ثلثم دن لمفاشمةئالث هسف ساطرو رعنان د ةرشع هض دغاك ةاودلا ىف لأ ةسل احنا نم غرفا ذاف ةالحم
 ناوند ب حاص ىلي وهون ذادالا د هللا لخ ديال تاستاكملا ناوبد قوق نم عضوم هلو هلع عقوب ام هملا
 اهريغو ىو اسكلاو موسرلا فتاستاكملا

 ه ليلجلا ملقلاب عيقوتلا ه
 عقويام بنرتل شاّرفلا لب بجاحريغب دسملاو ةحاّرطلا اهلو ىرغصا | ةمدخلا اها لابو "هلل ةمر ىهو

 هم

 « ملاظملا ىف رظنلا سلجم ه

 ءابقنلا هب دينيبو رصقلا»بهذلا بابف بابلا بحاص ساج فيسس بحاصر يزو نم تاخ اذا ةلوذلا تناك
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 ةلودلا نمدح [نمهدصتءامف

 هيام 9 ٠

 ةنس عن ا:ةعنلا ده قو تومألا نتا لاقو 0 0 ارا :لزك عكف
 بغر ناويدلا بحاص ثسالا ىبأ نبا دنع لاؤمالا ترك انو لاق ساما ناوبدتفةنامسخو ىدسحا

 راعذمأ هانا رك ذو لبق دها دي نأهلأسبو هذهن شو. ارم نب لضفالا ىلع محلا ىف

 ثالا ىبأ نبا ماقو بأ :احي قيد امص ىف مهاردلاو بناحي قي دانص ىفريناندلا تاعف لاجرلا تاقفن نعاجراخ

 شو اريما ةبرتو لاملاب حر فن خاب ثمللا ىبأ نبال لاق كلذ شو دل اريما نب لضفالا دهاشاسلف نيفدلا ند

 نأكمايا هللا اماحدقل كة ءهن قو لاقف كاةنع -نب رضال بارخ ادلبو اةرئاباضرأو ا لامع ازع نأ ىفلالا
 ةنسىف ثمالا ىلأ نبا لتتقو ىهتا رذاع نئكحي,نأى ا نروب ضراوا:لطعمريوأ بارخدلب هيف نوكيا

 ةنامسمو ةريشع نامت

 « بتاورلاو شويجلا ناويد ه
 ليصافوتسم هو شيلا ناوبد لوالا نيمسق مسقنتف شو. ملا ناويدف ةمدا امأ ريوطلا نب الاف

 0 رطلا هلو سلخ |ٍباب ةيتع لسخ اد ةفملخللا ىدينيي هسولال هريغ ىلع ةست سه هلواممل الا نوكيالو
 عفر مسرب نانزاخ ناوبدلا اذهاو باشلاو ىلإاو ضرعلاهلو دانجالاروما هيلءدرتو بجاملااهيدينيبو

 اهئاناو له ناروك ذنمد دا سرفلا الا هل تسب الف هءاود ضرعهب ىضرودانجالا دا ضرع اذاو دهاوشلا

 دانجالا نم دح ًاريسغت مهل سلو لاغبلاو نيذاربلا مهد نع ناكن او لغبالو نوذرب مهئمدحال كرئيالو
 دانجالاتادّدتم هملانوهب ءارمالا ء نا قوز اتا ناكل 3ك مهعاطقا كلذكو موسرمالا
 ريغب تاعبقو:لاب عاطقالا ىفاضعب مهذعب ةضي اقم ىف دانج الل حسف دق ناكو ةحصلاو ضرحلاو توم ا وةاماانم

 ناو ريمال ناكامو تادا راب ابر اقوا زوال مست ناوذلا|ههّنَسَو ليلا نازي نحلانش ع رذكب لب ةمالع

 لكحص ام. | ىلءلْثيو بتاورلاناوب دوهةناوبدلا اذه نم ىناثلا مسقلاامأو اردانالاروةمدلب هر دقالع

 ةدراو تاغي رعتلاو سفناةرمشعوت نيضسملاو نيئمعملا نم هبفو ةحاَر طب لمصأ بتاكه فو ةءراجوراجو قرير م

 ماطنلا ىلع هقاقعسإا بحول تام ن قمت ومو نصا لور شالك ٌروصَوه نمر ارقساب لع لكن مهملع

 فالاةربشاافوهو ريزولا بن :ار ىلع لهي لوالا ضرعلا 5 ضورع ةذلع نال ادعو متكاملا

 نب عاصم ىوسران ,دةن امهر زو داوارّرةيلو راش دىثامىلاراس ددباملت نم خو دإو نم هلي نمو رامبد

 نع اجرا يامل ىلا ةيامعبرأ ىلا ةنامسجس نم مهت3ء ىضتقم ىلءمه.شاو> مثلماكلا,توعنملارواش
 ىلامهءدش ىراوجو مهر ىلءنوكم !نوذاتسالامهلوأو ةفملخلا ىئاوح ىناثلا ضرعلا ه تاءاطقالا

 مامزو جالا داشمورثفدلا بحاصو ةلاسرلا لءاحو لاملا سب بداصو رمصقلا مامزف مهاوساهرشاميال
 ىتحويناندةريشع صةن مود نمو روش لك فران دةئام مهم دحاو لكل سلجلا دحاصو براقالا فاريثالا

 نو + دحاو لكل صاشلا ىببطلو سفن فلأ ىلع مهم 3ءديزتو ريناند ةرمشءرهش لكفهلنممهرخنوكي
 باررا نوذش كلاثلا ضرعلا « وناند ةريسع دحاو لكل رصقلاب نيمملا مسرب ءامطالا نماممنو دنأو اراد

 نوف الث هناك م دحاو لكلو لأ لا .دن وجو ةنلام هبراجو فب ريشلا تسدلا بتاكهلوتاف ةفلدلا| ةرضح برا

 ارام و ار وع م 2 اراميدنورشعو هام هنراجو بابا! بحاص مث ارانيد

 عبارلا ضرعلا ه ارانب دزيث الث ىلا اراد نيعبرأ ىلا نيس نم نادوسلاو , ركاسعلا ىلع ةّمزالا ةبقبو
 نم لكلو راسي دةئامةاعدلا ىادو راش دةئام ةاضقلا ىضاك ىلب نموةاضقلا ىذا ٌرقَسسسملا ىلع لقب
 ءا ارعشللو ةرشء ىلا ارانب دن رمْسع ن *عماوجلا ءامطخلو ةريشع ىلاوم نع ةسخ ىلا اراد نورمّع ةرمضألا ءاّرف

 مهاؤأو مهار ىرص ن هو نيواودلا بارا ىلع لمت سم املا ضرعلا © رينان دةريشع ىلا ارامي دن رمشع نه

 نوءبرأساجلا ناوبدو راس دنو + هيراجق يقتل ناوبدوارانيدنوعب-هيراجو رظنلا ناوي دوني نم



 + 5و

 لاطراةريثءبمطتيز نالطر ىنممدروو لاطرا ةعبرأز وللا بلقو لاطراةج قدنماابلقو لاطرا

 مرص»حح لاطرا ةعبرا قامت يووم نر رارح ثالث لح الطر نول الثراح تنز لاطرا ةسج حب رش

 ةيزرب زع هن رش ورمشع ناز كلا نمو ةونانشًأوردس الطررمثعانثا هيو كانامصارقو ناموبحو نشكو

 مسبب :دغلاروك فةعاملاو تاءلطر ةعبرأو تابونم ناتنناَنهنم تاه مش تس عمشلا ن مو ةدحاو ةسهلتو

 فورخو طبرارق ةث الدو ىانرو رامي دهدلو مسءربو ددج طيرارق رشعو ة.ءابر س+و ريناد ة بج ةصانع]

 روك ذملاموملا ىف رصقلاب طا_سلا نمو ركسونيلب زرا نكصو قذامرب زيخراطنق عبرو سؤرأ ة-و مومقم
 نو-+وةنامريعشلانمو بدراةنا مثلث ممقلا نمو حوفنم ةعطقو زيملاو ىولح ماجو ىدابزو ءاوشفورخ

 روح ”قبيدهقشو ىريرح لب دنم ةصاخ هم<رب ءانشلاةوسكوةرطن مفاوص عدرا ةعبزالا ديلاوااىفو ايدرا

 "ىباتعنانقثو هلا كال ادحا هد اود عرف ةَقشو سلطا ءادرو يلو

 هيمو صاخ ةطوقو شى ىلط ةقش د ”ىطامهدناَنعُّدو ”تاردكساناعمو "”ىب رغمزرخ ناحممو

 ىلط ةقشو ”ىنار د:كحاناتةشو ”ىطاسدناتقشو ىبرغمزخ ةقشو ىراد ىف اتع َةَقْشو ىرادنوطالقس
 يزاد فظالقس ةقشو قد هيدرإ ىصنو صاخ ين ها اعف دكا مالي دنم هدنعنم مرو ةطوفقو

 ناروفبطرطفلا دبع فاضيأ هع-ربو ةطوذو 1 !ناَنَمْدو ”ىطاس دةَمْسو تىءوس ةفشو ”ىباتعةةشو

 دمع ىفو ةبشذم هل > هدنع نم سءربو ريرح لدي هدلولو 11 ةمحةنامو ةروُم ةرطف

 هيلا قاسيو ريثان دةريشعةدابزو رطفلا دمع لم هداولو رام دةت ام ةبه هنع ديزيو رطفلا ددع ل مم همر رعفلا

 فورخو رصصتلا نم صاخروغمطو ةرطف ة.نيصو ارانيد نوعيرأ علما ع حف سوم ىفو هعساننكيولام منغلان م
 ذال ةقدو ىريرح دة ةثو اراثم .دنولالث زورونلا ف هصاختو ريناند 4 هج هدلو مسربو ءاولح ماحو ءاوُش

 رسد درهو زوم دقانع ةعبرأو نامر ةمح ةنامعيستو ةططن ةنامو ةطوفو ىريرح م لي دلمو ىربرحر مش و

 ةثلاثلاو ناض مهلا ىرخاو حاج دبة دحاو ةب رهىلاكب ثالدو لج ر فس ناصفقو رع ضال هن الثو
 0ك ل م را نقلا نشمأ ؟ يك قوام لج كلا

 هي هنا مسج ساطبغلا مسربو ىروت تام رمسع و بالج تانا ارو ثسو ةسالزو ىهدمعم دمعم درمهو هن رهاق

 رمدقلاب ط امد كا نمريدغلا ديعف همسأبو ىروي تابحرشعو بصق َنطرمث< ةسخو بك ع نوع او رانو خيرت

 كسول هدلولو ارا .دنولالث ةرازولا سام ىعب ةووعالل ساجن ا نم علخلا مسرد نع ةيههلو رخأا دع لثم

 ناوبدىف هرهص كل ذكو كل ذريطت همخأ م ءابىذلاو هلاومأ فرصنت هحو ىاىف هموسر هذه نوكتن مو ريناند

 دقو مونع ةفورمدم هنامالاو ميلا "هلصاو 0 ملاومالاهوجرو جالا ناوبدلا ىف هيخانياوةرازولا

 معو ولما لوق ةمعص نيم يل فيا دار ياللا كاف وامل ستا

 ضّررعو معة لولا ةرثكي كلذ عنشو مي ركلا ماقملا ىلا هعفر نا اهس هسفنلما ءاضربالو لاخلا لوق بمن ن + هنأ

 ارشاحهدحن امماعنالا اذه ع نء جرت ىتلا لاومالا نم مهتاهج ىف تي هنأ هسفن ىلع بجوأو ماع ضيقلاب

 هريغو وه دجوف الب م الا مانالا ىف بهار ارهظ نأ ىلا هم الكع مس ذر اني د فلا نام هفرعب نم ددعاروخ دم

 اوداع كل ذ دعب مث ةريبكلا لهب |مهنمذخ أو مهفر عب نمو مهرخآ نع مويلع ضبمف مهيللع عئافو ل ارثكو مذ ةصرفلا
 رطناف ىهتا الواناكامرثك اممادعانممهماهقتناو مههاج نمدّدحتو مهئامسا نم ناكأمب مهمدخ ىلا

 هذه فهركسص ذمدةنام كل نيت اهنو اود باك م د> او لر مولعم نمةلودلا لاو | ةءعسىلا هللا كزعأ

 ١ . ةلودلالاو-١ نان ىلءال اد نوكيام ءاطعلا ةرثكو نأشلا مظءنم ةعفارملا

 3 رظنلا ناويد +

 ضرع هدب نمو ةيالولاو لزعلاهلو ملء رظنلا ىو نم اهلج أَن اف لاومالا نيواودامأر ب وطلا نب ا لاف

 هلو ناضلارالا هيلا لص و لو مزحالاالا ”ىنارصن همفري لوريزولاو | ةؤ للا ىلع ةفورعمتافواىفقاروالا

 هلحرختو ةلودلا ءارما نم بجاح هي ديزيبو دمسملاو ةمل رهان سولملا هلو ةلودلا باَو 0 ا

 ضرتعيالوةلودلا بابراةيلاطمو لاومالا د سلط ىلع ثحلاو باس 1-هل نيل لا بدو هو يرمي ناو ا 2
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 ىئاثو اراشإد زيثالثو ةثالثو ةنامعيسو راد فلأ نيعيسو اد_2أ ةنس لك ىف:ل-4ا تناكو ريصمو

 مايالا ىف ناك هنأ بقنا نمم ىغابف رامتسمالاامأو نوم نب الاقو ه كالذ عي ىضمأ رامي دعيرو راشد
 فلأ ارمشع ةمسة لا مسختو ةريشع تس ةنسلابقة سال ةلوم 1 !ماءالا فر اصو راس دفا ريشع تا ةماضفالا

 ىلع ةبلضفالا مايالا ف لشن تناكأب ااهف عئاشلاو رامتسالا لئماهيفمكحلااةزارطلا ةركذتاهأو راشد
 مانالا ف تفعاضتورانإد فلأ نيعبرأو ةب الث ل ةلومأملا مانالا ف تامسشا مث راش دفلأ نيث الثو ديك

 اهرخآو ناهس ةرمشع ماس ةنس مّرءاهلواةدمىفلاملاتس نماء قفنااسع جيان زور ضر عودي ع الا
 ةيرخل نم تاقشنلابابرا ىف قفنملاو ارمي ل.طاسالاو ارب خرفلاداهحلةريسا ارك اسسعلا ابنم طا ىذلس

 ناورحلانم عاب امو ةرهازلارو دق ةنازتش مسرب فرسه امو مهذوبق فالتخا ىلع نادو داو رهط هملاو

 هلع امو مساوملاوداعالا ف قلطملاو راني دةئاام ةنس لكى في رمثلاَِ كال ؛دنم مسرب وهامو باطلا مسرب

 الكولا ىذبا قعر اهلا نم ةعاتنملاةمئمالا نيو اًنمدؤعلاَدئءو تاكتدصلاو موسران ه تابوكرلا دع

 ترك ل او ادو زارطلار ادوانم أ[ ّسسم ل_هب نمر فو. ذلاو لسرلا مسرب قلطماو

 رتامعلاو لاملاتس ,تاقفنو مدخلا ف مهما دس ا دع ةالولا ىلع هب معن امو مالسالا ىدنة بين هو تاهاددلاو

 "هلو نم فصنو اراشإد نوعستو ةء.سو هن امعمسو قالو ةئامموفاأ هن اوعرا نع ءلا ند وهو

 ىلا لمح ام كاذ دعب لالا نوكبى هنواازانرد زيعنرأوةلامو الن يتسسو ةغرسو فا هلام
 ةنامئا مامدان دنع روغتلا ىلا ل._<امو ركاسعلارعه تن د31 تامهملا س-رب صاانا قيدانصلا

 ئرخمألو لو دولا تان ند * بلكي ع نكيلد ا (ةةتراسرو ارا دنييعسأو ةعافهسوةنامو انفل ني« نو

 ىلع هب مثاامو هدالوأو هنوخا ءالحالاو ل ناوبدلا مءربةر هاشم لكانع جراخ كلذو فّرءتالو

 نشاّرفلاوءارعشلاو ءابطالاو باتكحلاو مدخلا ابرأو ىئاولاو باصصالا نم ةرهاشم هما تنءذنام
 بايرأو لئاسرلا ءابشؤو بابل باّونو لاملاتب ناس_صونيئافرلاو نيطامشلاو نيبدؤملاو قواساو صاشملا
 هس ممرهاشم نعءاسنلاو لاحرلا نم كنلاعملاو ءافعشلاو تانوسلاو ب ةلا ىو ذ نم ةَرَقَمملا بناورلا

 لهل انوكتف ران دةئامو فلأ ىتئام ةنلا ىف نوكيرانب داش ارا. دنوناثو زانئاوةناق سوال يشع

 لاوُش عب تفولا اذهىفولاف « افدنو اراد نيعستو ةعبرأو نيش "امو افلأنيتسو ةعمسو فلا ةناوعمم

 لولمملااهتروص سلجم اناوبد ىلوّم ثمالا ىبأ نب تاكربلا ىلا ةعفارم تعدو هنا_عس#و ةرمشع عم ةكسس

 همزم: ةحصن ىهامن ار ةمدخ لام نأ لدا هنالهدّعئامو ل رلااذه لاح ءاسمالصاوام هناى هو ضرالا لمي

 هوجو نع كوامملا برضيو «ماعة_هتالو هلدد_ءالامرثاخذلاو لاو.مالا نم هل ل_هحدقر هلاطاس قى
 نوم دسم لهالو لو هو دا وءاعمألو ه احم ىلاعىف اهرك ذب ىذربال ن اطل -اانالةرهاط ىه ىتاةبانملا

 ةصاخ ,هعسابو هام هلع ىلا نر دق تلصوام لول مل ارك ذيو ممم لكلا ليقثلا ىراسملاب ة 0 ةرمدع تسةلودلا ىف .

 رادو ئازهناو لاملا تدب نمار ارداةمواس هم ءااع دو هباجأو لدا نهنيواودلا فم د هوه نه نود

 نسر وسارت الا ردو را دعا الاوتالوقبلا مسرب نير. اموهو باداا نوشو حباطااو ةبعتلا
 هفيطو نورشع زيذنا نموالطر نورمءو ةسخ قدقدلا نمو :دحاو '”لسبطط نمو رامطا ةثالث ناومالا
 صاح روفبط بهذلا ةعام ٠ طاعلا نم سهو نينثالكى و ةماسمتو نا رمق ةَرعَر رع :كاشأا 1و

 ةطءءالا نم ءاعبرأو دحا امون لكفو ذىلاو ىدئاوازبدلا نءاهفيغر نورمثءو :سخسو لئئاوالا ند نمو
 ىئابرو ىولح ماحو” ىوثذمفورخ تاب وكرا ةطمعان 2ث # الثو تنس مول لكفو كلذ لمد ةدومأمار ادلاب

 مءرفوأان مْزُساَرْفو لارا مسرب لو لح بوثر كرعهلغب تال ءطصالا نه موب لك ف هلارض#وابنع

 اهنزو هرادىلا هلصون تاسكر را نعاس ]11321 ؛!ن*حجب رخاذاو هاب ىلع تدو هممدش

 تايوك رلامانافو قدقد لاطرا5 ةرمذعو ماس لاطرا الث موب لك هدلو مسربودوعتالو السطر رمذع ٌةعيس

 راند ةرشعاملار هدلو مسربو ارانب دنورشعو هئام همحرب ساجلاو صاسإلا ناوبد ىراج ةرهاشملاو ىانر

 راهنلا ىفالو للا ىفال اوم دن لو باكر ا ىف نيم دنعسملا هل ىف مالسالا مج-_فو ىر ادن نالع ةعبرا تن و

 ةثالثقّةفلا باق نءولاطر اةريشع لأ !ل-ءنمو الطر ردع ة خر كسلا نمو ريئان د دعب هفلب هانم



 اني

 ؟ءلودلا ف قة ام طمضب مث تامرتحلا ت تاهكلا بابرا نم تومي نانافك الا نم جرت امو تاس ” اكمل, نيلسرتملل

 طب رارقلاو ةعابرلاو رينانالا ن ءماسعلا لوا ىفاهب ممن ا ةّرصلاف ثواسفتلا نم ةندس لكن يبام لعمل تامسهملا نم

 ةعس سانلا ىلع قرب ام ابا نع دول نم برةءاباعضلا نمو راب دفالا هنالث نم برم

 قف امورانب دفال 1 ةرمشع ةنس لكى اهريضو صال تالامعتساللزارطلاراد ف قةئرامو راشد فالآ
 ىط امس ىف ىف امو ران داما ةيثالث هطاشعل ىف د[ سور تا امورام .دافل أ معاطملاريغ جيلا مف مهم

 براثم لاو رجح املا نم هن“ ازرخ نم افانصاسانلل ىلطنا-_عحب راخاذهو رام دفالا ةعبرأ دلو راقلا

 ىحت الغلا  ءارهالا نم قلطنامو تح املاوتافي مشنلا نم طوطخلاا هبحي رع امو تامهلا نهتهلهاوملاو

 ناشاكهعمو -ىلصالا هناوب دب اص ىدي نيب لقسم بتاكة مدخلا هذه فو تاَقلطملاه ده نمئُ يع

 اذاو ا تاوفريغنم هناهو ا ىفاهيف كلذ لزني تاو طسم دئارج نءةرا.ءرتق دلاورتقدلا ىف كلذ لب ننلنارخآ

 بتاورلا ناوبد باك عمتججفاهنم ةحغ ا ىذمامت ةندلا كلتلرامتسالا لمسعب دقن ةنم لكن مرخأا دمع ىذقنا
 قاروا سلا نم ىدت-بنأدعتذس ريرهأا ةطسن ت ترو م اذاف هلا ضورعلا لوو هلوتم دنع

 ةمولعملا غل ابملاىلا هتاهحب غلبملااذهف اذمفنيهجولاَرَمَ سو هامراردالا فو حرخربغي ضمقب ؛ىدلاراردالاب

 هع دواس ناس لدنو مرو رعب :ام لك نم ىئئر امّمسالا نم توفيال ىتح اهاهحو بتاورلا ناولدب

 بارراىلا عملا ىهتن نأ ىلا كلذ ىلعو هيذولب نمو ريزولا مهلوأو نيقزترملا ءاعمأب هلك لدرَرِصف كلذريغو

 لهعبو ءارجوا ءارضخاما هكسملةءارشوهدشلرب رح ءاطو رع كرر رعب

 لكفةدعملاموسرلاواهبابرال ةقلطملاتاوسكلا نعحراخهلكاذهو هدعبا؟ قئاللا مالكا نم ردصدل
 0 ضل ا اوف قد حار نافل دع سرع فا تلال ن راما ازاة نع هله-كك امو ةنس

 فلأ ىتئام نم بن رقوأ راشإ دفا أة امو فش هغابمام ىلع بناورلا ناوي د لونان او هرم دةعتادقو موسراو

 رظنلاناوند بح اص ىلا لجهبا رمشاا فدك م نم غ رفاذاف بدرا فالا ةريشء ىلءربعشلاو معقلا نمو راند
 نم مرا لامع سالرزولاو | | د ,ةسم سعي ناك نا ةفماحلا ىلع هذرعم ساحن !ن اوبد بح اصلفالاوناكن ١

 ضرعلا لك اذاذ هضامب لعلا طبول مرا بءوت.سامبرو ضرعلا فرخ اني ةمرلعتاقواىف ةشك الادبكأللا

 ىلعو اهلل صاالىتلا ةلودلا لام ىلعتاماق الا نم نوني ركب اونو نكن لع تع دهان اوزالا لا رنا

 موق دازيو رانكسحتسالا موق ص قو ءارزولاو ءافلملا ىلع تال.ةتس.لان اهبابرأ اهزيفتيو رفوتم ريغ
 ناويدلا اذهب لي مث تقولا كلذ ف ءارآالا همضتةنام ىلعنورخ آم دس -دو موق فرصيو قا ةعاسالا
 رصنتسملا مابا ف ةّرم لمع هنا لبقو ضرعلا نم هورخ قال_طالا ةمالعو هملء بطش ام ىلع مالا لم<ف

 نيران كالا عامنا ”متامان الو ءايهتنا ذاعمهل ل قانريغ همذاسع دس عقو له لاقت هضر ءىلع نذؤتساالف هللا

 نب ةلودلا "ىللوىلا مدقتو ا ذاباننلو د فءانفرصاموانطخالو انرما هب ضم ام لاآو كيدي ىلع هللا نمالا

 رقفلا هرهاظب ةفيلخلا نع عقوو همكح ىلع مالا لجو ضرع ريغ نم س نإ هئاضماب ء د ذالا بتاكن اربح

 قالطالا فمهموسر ىلع اورهلن قازرالارارداب منلا ةسارحو قاننءالا لذت ةحانطاو ؟قاذم لام

 نينمؤااربمأ هصنام بتاورارامّةسا ىلع هللانيدل ظفاحلا ةفالخ ىف عقوو قابلا دم ءامو دقن 000

 بايراام هملاىهداالو ءاطبالاو فب وستااو هلريخ أ: لامر دك« ألو ءاطعال اريثك تلات اززرز كح: بال

 تءاسو مهسومقن تطنقو مهب واه تفعض دق مهتاحورخ لجو مهتاباعا ند عانتمالل قاقلا نم هناعبناوزا
 اد كح هدي طخم كلذب مسقوتلا لعجو لا نمنيلبواوناكامت مهنماو هلق أرو هتحرب مولع مونون

 ةده تنءذلام ءارج اةرو املا شومحلا ناوي دىف دمتعماف نملاو ىذالاب عش ال ةقدصب ةدنحو نااو ماعتالل

 تنعنالو لو أر يغ نم اد ا ا هوفلأ ام ىلع مهركذ قاروالا
 مهكر نم حسنبالو امري ناكأم مه ىهأ نهضة ال عايد يلج وابن ا درو شوت وانما

 هللاهجول مكمعطنامن | ىلاعت هلوة ف ل وزع هيريخ اب العو اروريم العفو ني:مؤملاريمأن امرك اكحم ناكام

 رردإ انك ب اك ىفلاقو « ىلاعت هللا ءاشنا ةرضحلاب نيواودلا عمجفف : 0 بيلو اروكشالو ءارح مكن ءديرتال

 ةرهاةلايزيندؤملاو ءاّرقلاو نيهقفَملا سسانرامتسسالا هلنا هاب كالا ىلع ضرع ةئاءءبرأو تس ةن سف نا
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 هللا هجولرارحأ مو: كل 3 نمش تفلاخ نا كنافو تقو ىلا هد .فةمنوا اكله ىن"أو اركذ نم كل لولمم لكو

 حرا قالط هم ان'الث قلاوط ّنوذ كلذ نم أ تفااخ نا كنتافو تقو ىلا اهج وتزن: و أ كلة سها لكو لجو زع

 راهظ لكو مارح كا ءو هذ اء هرمغو لامو لدا نم كل ناكام لكو ةئي_ثمالو ةعرالو رام الو كا ةيوش مال
 فاللخ ترم ينأوا تدقءواتيونناو ا._ناف لالا تناو كو كيمامال تام كاان كلمزالووذ

 اهم ءافولاالا كنم هنا ل.ةيالكل ةمزال ك لع : دة م اهرخ [ىلااهلوتا ن نمنيملا هذ هءكفلحأو هماع كإاام

 ةلاطالا ٌةيشخ اهنع انبرضا ةريثك اءاصو كلذ عم مس ماو مالوةف ما لق كنب و ىبب تدهاعام ماقلاو

 لقءن 1هناقك6 انك ذامفو

 ه نيواودلا ه
 نم ةرامالارادياعاحم ةره اهلا ىف دررصقب لزرتو رم هم ىلا هلل اني دل رهملا مقال ةموط اذا ةلودلا نيواود يت 7

 تامالفهراد لان يواودلا ل: سلك بوةةعبل ةرازولا هللاب زر زعلا داقوزعملا تاماإذ ”ىف اوطلا عءا,شاراوج

 رصمب كلا رادرعو شومحلااريم!نب لذفالا 3 ةسانأ ىلا هب لزت لذ ريصقل ىلا هيوم دعب زر زعل | اهاقن بوعي
 رئاخدلا باك لاه « ةلودلا تلاز ىت- لانه تلاز امو رصقلا ىلا هدعب نم تد'ع لاقاسإف نيواودلا هيلا لّقدف
 ١ سما لسيفتسسا دقوتنامعبرأو نيس عستةنسرومنءاموبةرهاقلا,تنكل اق هب نان م ب دح وفحعتلاو
 دنو تءأرف هم اريغن ناطا_لارصق ىف ةنوصملا راخذلاذخ أ ىلام مدياتدتماو مهتكوش تيوقونيقراملا

 ران نب ىلع برعلارفنو ىداش 'لولملا جان فورعملا ةرهازلا روم ارودقلا باوب ادا ملي ,دلا باب نءلخد

 غلغبكن ببر ءلاربماو نكدكحر نبا نيك“ ءارمال ارعماو ةلو ذا [ىىضر نب ةلو دل ىذرو نادج نيالودلا

 دنعاوضتوفرمفدلا ناونالا ىفاوراصو مهريسغو نيبدادغبلا مرباصصا ٠ اسهالا نم ةدعو نام_سنب زعالاو
 ١ وأخ دفة وم_ملاروصقلا مس رب نيم دسم ا نيُماَرْهلا دحا مهعم ناكو مهتعاسس ومهددعةرثكل ماشا ناوب سر
 فشكي ل ءفلا او م ًافريكم طتاس لا اوهتاو :لءقموتبحصو روك ذم انا وبدلا ىف ”ىرطظنلا ناوب دل ناكث مح ىلا

 هّللاب زي زعلا مايا نميري زع اهم ار كذ ةنازخ ىلا هنماولصو تف هم دوباو مف دو دسم باب ةمن- تروطق هنعربخلا
 ةاركم ةضف كراهمت اذ ب هذل اب امتنا ةملطملا برب زعلا حامرلا نهو رظاشلا قوربام حالسا ند اهفاودحوف

 لودنلاةرهرمللا فو. لان مو ديل نازلا نماهداوعامزرةدءنزولا هلت صا ةضفو حوسف داود

 اهذعبحالس للكملا عورالان هو كلدرمغو ”ىدتلا فاو تى طمالاقردلا ن مو هريغو ىخاخلا باشناانمو 1

 ةيكوكملااجاسد ةسلملات اددعار كلاو نش اواو ف. ةانذلا نمو هيلع ة.كح 0

 دّسلو برغملاذ ةالص دع كلذ عبجاوامك راش دفا ني رمش ىلع ديزرت هنهق نأركذامم كا ذرمَعو ضف, بكاوكي

 ةضفل لراهملا اوذخأ. .انازلا ا داوعأ كل ذبنوفلتيو حاملا نورمسكي ممتاساكرو مهئاوح ضعي ت دهاش

 نم ايف ناكو نقلا فيسلا هبح اص نم بهو سي نم مهنمو همسجو هتماسعو هليوارسس ىف كا ذ لعب نم مهنمو
 مهارجم رج نمو ةاكرلا هريسك امان قبو هيلع اور دق اماهنماولج هذءداب حارا ةطخا لاوطا !حامرلا

 تتفتلا الو ةلودلا مسه ضرتعن لو ةرهاقلا,#فنصلا اذ_هرثك ىتح ندارملا عانسصاو نيبلزاغمال هنوعساوناك
 موازانمىفاملاظفحو نيالا لاومال ءادؤ هريغوو ه هتلعجو هب تلمح االو كلذر دةىلا

 « سلجملا ناويد +

 دحاو لكلو ٍباَكْمَدع هنو هءبجأب ةلودلا مولع هضوامي دق نيواودلا لص وه سلحن ناوي درب وطلا نب لاق
 رظنلان اوبدي حطي و تاءاطقالا ىف ثدةااوه ناوبدلا اذه بحاصو نان موا نيع« هدنعو درفم سلجم
 ل هلا ةصاخلا ههمدخ رك ذ لات كل ذريغىلا بج اهلل اوةاودلاو دنملاو ةسترملاهلو ليحسلا هلأ نيو هيلع علو

 سار اصمرتم نوكي نم ةلودلا باَم "لح ا هالو مننيكتملا ني ذات سالا نم هبحاصو سل ارت داسهاو أف مسبب

 موسرلا نم رهاطتاو اياطعلا ىف ماعنالا نم نطابلارمصةلاب ناويد ناكمدلو رتفدلا الذ نمضو نيواودلا
 ىلع بترلا بارأو تاهااو براوالاو دالوالل تاوكخلا نميترملاواباصضلاو ةنسلا ة 0 رَءىف ةفورعملا

 تالصلاريداَق ءوتاةطالملا نممويلا لسرباموانا دهل او .فخلا نم اندلا كلولم نمدريامو تامبطلا فالمخا
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 سانا ااعدو تاو ءد عست ىف لءو اه ذهل بتر ةقلللاتالاة + عجب ىلءعلطي نأ داكو هفراعم ترثكو .

 راصفمّركم ركسع لزنو زاودالا نمرهظو ىل.ءه-١نب د مامالا ىلاوع د, ناكو قلخ هل باه ساف ه.هذم ىلا

 الف ”ىزاوهالانيسملا هاما ن.هعمو ةرصبلا ىلاَرْف هاو ه_هو هبلع سانلاركن أف هناعد تر تناو لامدل

 نوهم نب هللا دبع هب ادعب نم ماقفدجا هئياهلدلو اهبو ةيلس ماهأو ماسشلا دالب ىلاراصف بلطاسبم هركذرمشنلا
 ءاعدف ةفوكلا داو ب طمرقي فورعملا ثعشالا نبنا دج قلف قارعلا ىلا هلة يعاد ”ىزاومهالا نيسحلاريسأ
 هلبا نيدلزعملاركذ دنع اذه اباَمَنم ةطمارةلارام> أ فروك ذموه امه سها نمناكو هدنع هلزأو هل با ساو
 ماقمش نيسحلا هبا هفلخ دج كل هابلف علءاشلا ىلأب فورهملا دو نيسحلا هئبا هللا دبع نب دج الدلو هنا مدعم
 اوهةفتو ضرالاراطقا ىفتاعدلا ترشناف هءضو فر وك ذموهام مه ىها نم ناكو علعا شل اونا هوخ أ هدعب نم

 'بناهذي تبهذو ن الا تلممضا مث ودم مولعلا نءاسإاع تراصو ةريثكلا بتكلآ اهيفاوعضو ىتح ةوعدلا ف
 ةفص)#« داحلالا ىلا اهلجا نماو سنو ةطمارتلا نهذوخأم ةملمعام-الاةوعد ىلهاّنا لاقب اذهلو اهلها
 دهع كل سفن ىلع تاعج هفاحيو دهءلا هيلع ذخ أي نا لوقي ىعادلاناوهو *« (وعاملا ىلعذخؤي ىذلا دهولا

 كنا قاثسمو دهعو دةءنم نيسنلا ىلع هذخأ امو هلسرو هيتكو هتكئالموهئاسنأو هلوسر :ءذو ةقاثسمو هللا

 مامالا قس !ب حاصل دلبلا اذهب ميما ىعأو ىرها نم هفرعنو هتفرعو هلعتو هتلعو هتععسو هعمسلام عجب رتست
 اذه ىلع هلننعطملاهت لهو هداووهءاحسأو هناوخ ارومأو هتّمذ دنع نمل ىصدنو هلىرارقا تفرع ىذلا

 لدي الوارتك الو للم امش كا 1نمروظتالف راكلاو راغضلاو ثانالاو نوك ذل! نمدل هتضلا خو نئدلا
 ءادعتنالوان صاب كلذ ىف لم_عتف دابلا اذهب يتلا مالا بحاص كل هقاطأوا هبماكتت نأ كل تقلطاامالا هملع
 هلكي رشالهد_-و هللاالا هلا ال نأ دهثن نأ كال عفو كلوب هدعبو دوعلا ىلق هملع لم_تام ناكملو هسعديزتالو
 عاب ةرأو قو تغفل |نأو تركوا تأو نناعتلا نأو نأ هنا! نأ ده ثنو هلوسرو دنع دج نأ دهعتو
 تببلا يو ناضمر مودصنو اذا ةاكرلا يؤنوا قول ةالصا | ميقنو روبشلا ىف نءثعبي هللا نأو !هيف بررال ةشآ
 موقنو هللا ءادعاىداعتو هللا ءاملو أ ىلاوو هلوسرو هب هللا عأ ام ىلع هد اهج قح هللا لسس ىف دهاتو مارالا

 ارهٍبواًرسة ئالعوانطابو ارهاظ ني رهاطلاهلا ىلعو ملسو هيلع هّللا لص دّنا لوسر نئسو هننسو هللا ضئارشب

 هلطس الو كلذ بح وبو هفعضد الو هدشبو هدع اميالو هيرفي و هنزبالو هندي و هم دهم الو دهعلا اذه دكؤب كلذ نا

 ىلع يعجل مهيلع هللا تاواص مهبر ننوسنلا هب ءاحامرباسو نطاسل اور هاظلاوه كلذك ه.عبالو هضوبو

 ةئاصلاو هل يادلا لوي مث منو ءدملا لوقسف من ىلذ كلذب ءافولا كفن ىلع تلعج دهعلا اذه ىف ةشيمملا طئاربشلا

 ىلعالو بضغىفالانتافو دعب الو انئامح ىف دهعلا اذهىف كدلع ذخا أ. :رهظت ال نأ ىلع ةنامالا ءادأو كل ذيل

 ىلع هللا قاتنامرح ىلعالو عمط ىلعالو ءاخر لاح ىفالو ة دش دنع الو ةبهر لاح ىفالو مغر ىلعالو ىذر لاح

 ةمذو هتمذو هقاثسو هللا دهعءك سفن ىلع تلعجو دهعلااذهىف ةئيسا ا طئارمشلا ىلع هلةئامسصلاو كلذارتسلا
 كاولو انل مصنتو كسفن هذم عنتامم لد نع هتيثاو كل هيعما نم عبجو عن نأ لسو هلع هللا لصهلوسر
 لهاىف بيبانم هنأ لعت نمو انمثاملو أو انئا و !نماد_>االو هملوو هللا نة الف انطارو اره اطاصعن هللا <ىلو

 ىلع تناو هتفلاخ د كنا لت تناو كلذ نم أش تاعف ناف هلط. امب هملع لامن دقعالو دهعالو ىأرالو لامالو
 كيلا نسحأو كك فلأو كةلخ ىّوس ىذلا ضرالاو تاومسلا قا هللا نم ءى رب ثنأف هنمر كس ذ
 نيناحوراو ننوركجلاا نيرا هتكئالمو نيرخالاو نياؤالا هلسر نم ًاررنو كترخآو كايدو كم ديف

 نمو ميككاركذلاو روبزلاو ل حخالاو ةاروتلا نم ًاربتو يظعلا ن'ءرقلاو ىنانثملا عبسلاو تامتاتلا تاماكلاو
 هئاملوا بزحو هللا بزح نم جبرا تناو هنع هللا يضر دمع لكن مو ةرخ الارادلا مّدةمىف هللا ءاضترا نيد لك
 *«ىرب تناو ةجراهيف هلل سدا ىتلا مهران ىلاريدملاو ةيودعلاو ةمّنلا كلذب كلل هئاندانالذخ هللا كل ذخو

 ةنطأا م هلع مرر حو سدلب اهي هقلا نول ىلا هلا ةسنعل كل لءو كانؤقو كلفن لود ىلا اهل« هنوقو هللا لو- نم
 هتبرجلا يق نأ كملع هاو ناب_ذغ+كءلعوهو هانةانموب هللا تدقاو كلذ نم أ .#ث تفلاغ نارانلا ىفهدلخو
 ةفلاخت ىذلا تقولا ف كلام لكو كاذب ءافولا الا ك نم هتنا ل_ .ةيالامفاس ا.شاما.باواجح ةجحنيث الث مارا
 ةعفلم كل ذي كملع لخ ديالو هلع هنئا ةلر أبال ممن و كلندب م-رال نيذل نيك اسملاو ءارقغلا ىلع ةةدصو وذ هبف



 ءقفو

 عضال (ةمءالاةوعدلا)» لدوط نامز ىلا كل حاتحو هعباسلا ةوعدلاىلا كلذ دعب لة:هدةةءاوه دنع

 لامن هنم كلذ لءاذاف + ؤوهامم ىلعا ةمترىلا لاقتنال ا ىلا لهأن دق هنن قدّسو ءاعد نع هسنأ رثكب لام ىعادلا اهب

 ا ءايوالا انوكمل هنعرمس» هعم باص نم هلدب الو هاسف غم سال ةعذ ريشا] بصانلاو ةلالدلا باسمنا

 ,د.َناف”ىولعلا لاعلا ةوحامل ”لةلالاعلاةزامماوهامتا اذهو رددو ناك هنعرختالاو لمالا
 ةراشالا هلاو هذع أكن بسالو ةطساوريغب دوجوم لوقا هنءر دص ماظالاماوقو بسئرتلا لدا ىف ملاسعلا
 لام ىذلار دةلاوهرخ "لاو ةمرلا ف لالا ىلا ةراشا نوكسف نك هل لود, نأ اش دارأ اذاهسهاامنا ىلاعت هلودب
 حوللافبتكذ :بتكا لقال لاقفْلقلا قاخ ام لوا هللاّنأ ن ههعملام ىعماذهو ردت هانئلخ ئثلكاناهف

 دحاولانيلئاقلا ةفمالفلا مالك مذوخ أم اهاص أو مه تكف ةدوجوم عونلا اذ_هنم ءارسشأو نئاكوهام
 ضانترا نم تاك افم هبتكى رخ أت ارامءنهوطسو َةنّوطتملا ىوملا اذه كح أ دقو دحاوالا هنعرددبال
 ىرك ذامرّرْمَت اذاو عملا اذهىفلوقلا طس باكلا اذه لة الو ترك ذام كال نم سانا !تالاّمم فرعو

 رئاسدافتعا ىلع ةفتوتم « (ةئماشلا ةوعدلا)و ةئماشلا ةوعدلا ىلا ىادلاهلةنوعدملا دنع ةوعدلا هذه
 در جولارب دم امه نيذللا نيروك ذا اد أن أ لءا ىادلا لاق هلا“ ٍدّوءدملا دنع كلذ َرَدَمسا اذاف مّدشتام
 نع ةن'اكو ةخشان اهاكن امعالا تناكف لولعملا ىلع هللا مدت: قحالاا ىلع قدالا م2ةئامن !<:ءرداصلاو

 دبقيالو هنعربعيالو ةفصالو هل سال مهد! ءقب الاف كلذ عمو مهضءب ىف فورعم بنئرتب ىفاثلارداصلا
 مهدنعتامشالاّناف تافص'ارءاس كل ذكو زحاعالو رداع الو لداحالو لاعالو مو دعمالو دو+وموه لاشي الذ

 هتلكو مها ميدقلا لب ثدخمالو بدت سبل اولاقو لطعتل ا ىذتي ىالاو تان'دحملا نيبو هند ”دكرش ضدي

 ىبأ ديىلاتلا نأ ىادلاهدنعر روع دملا دن“ كلذرةْنساا دافمهمتكف طو:ءوهاكهنرطخو هقاخ ثدحملو

 أَو ءا « قطانلا ةلزتع ريصي ىتح هلا عأ ىف بأدب ضرالا ىف تماصلاّنأو قبالا ةلزمع قمل يت>هلامعأ

 اذولو هراودأوهراوك |ىفلاعلاروما ىرحت اذككو ءاوس لاو سودا ةل+غ «غلي ىت> هلا عأىف بأدب عادلا

 ءاش أر مغ تسدل قطانلا قداصلا "ىلا ةزهم“ نأ ىاالاهدنع ردو وعدلملا هدد ءااذاف ريثكح طبلوقلا

 ةقيشس نع * ىذا ”ةيف لن ىناعم ىومت ةمكمحلا نم بتترتبا هتهطصم ةفاكلا لوشتو راويه ااا ةسا.ساهم مظلي

 ةراتو نوملاعلا المسن َروَمَر ةزاتمْننما رءالاورهاوملا ن نم هرممأب هملع لاعلا لة-ُثنامو ضرالاو ءامسلا يلا

 باوئلاونآرقلاو ةماةلاّنأ اضرأ هداعررشب وسال ا اهعبت هعب رش ”ىبنلل“ ك1 دي م طا ةدحأ لكمف رعي حاصقاب

 ءاضقنا دنع راودا ثردحالاوه نيالو ثلا نهال ردات افرع تالا ام يفك وأم اهانعم باّمعلاو

 ةفسالفلا هطس دقاكوت عئابطلا بنئرت ىلع ءاجدا-فو نوكنر م امماعامجاملاوعو بكاوكلاراودان «لاوذأ

 ل ةعساتلا ةوعدإاىلا ىادلا لن وعدااد_:ءدقعلا اذه ةمسا اذان مم. نتتكحفو

 له أنوع دهان أ نق 'ذاو هوع دب نم سفن ىف اهخوسر مّدقنام عجب رس ىادلا لوا ْىأ كلا ةديتتلا ف

 ةعبسطلا دعب امو تامعسطلا لء نم ةفسالفلا بتكف رد ةئام ىلع هلا زومرلا نع حاصنالاو ّررسلا فنكحا

 هعاذق اذلا فثك كلّدَدف رعم نم ٌوعدملا نكمباذا ىتح ةيفلفلا مولا ماقأن هكا ذريغو ”ىهأالا لعلاو

 ءافص وهامنا جولاّناو رهاوملا كنتو ئدامملاْق اَمْتاَلازْومْرلَوصالاو ثول شركت املاقو

 "ىلا هبمطمسس ىذلا هللا مالاكب هن ءربعيو سانلا ىلا هزريف هلع لزمَسو هملا اب ام هم هف ىف <ىبنلا دحف سفنلا

 ةباعر نم ةجاحلا بسالااهب لمعلا ذئن. > بحالو ةفاكلا ةساسس ىف ةدلصملا نم هاربام بسحب هتعب رمش

 هيلاريصملا بح ىذلانيقلا اهتافهنذ .رعم هفكيواسهب لمعلا همزليال هناف ف راعلا فالي ءامهدلا لاصم

 بابسالاو ضارعالاةْمر و رافكلا اهاجراصآو لام ىهامناف تاعورشمارئاس نم ةةرعملا|ادعامو
 ءاسنا ةفسالفلا ّناو ةماعلا ةساءاسس !مهامناعئارم كاباصأ ٠ ءامطنلا ءاسينالا نأ مه دنع ةفرعملا هلوج نمو

 ْْت , الاءروهطو هلا فراعملا ف ةضارراب انرصاذا ”ىناءورلا لاعلا ىفهدوحوامنا مامالاّن او هسا هلك

 م-هلو ىادلا لع لصاح اذهو مهنتك طودموهام كلذوحنو 2 ”الوا ناس ىلع همهنوههأ روواطظوهاما

 ةبونمةوعدلا ذه نأ لءا (ةوءهلاهذه ءاددا) .ركصذمدةتام ترصتخا اهم« ةريثكت افنصم كلذ ف

 هلع عسنا نوم نب هللا دعب فرع امبادلو ةعيشلا ةالَغ ن ناكو حاَددلا نو.ب فرعب قار علا ناكص خم ىلا



 انيك ١

 م ىلع نيةماصلا ةعبسلا قب هالتو ماس هانا هسوسو هبحاص ناكو مدآة عد رمشاهب ح-ذ ةعب ريش قطن هناف
 دارنا ميه ةعي نب قال هلاةديلعمقا تاون نجلا ليظخي نحارب !ءاقطنلا ءاسالا نمثلاشلا ناك مح ون

 ليفان ةسيزر انفع هسوسو هبح اصناكو ماللا امهيلع مدآو حون
 انجن ناك تدع عيت زود م ىدح مهارب ,أ هعب رش ىلع تماص دعب تماص هفانص لزب مو ماللاهلع

 ناكو ميهارباو حوتنو مدآ ةعل رم“ مس جبن مي زيشن طق هباغ مالسلا هلعنار © نب ىءوم*» ءامطنلا ءاسالا

 تمص هل ةفملخ نوب نب عّشول ىدوم دعن ن ماه ىو.٠ ةامح ىف نورهتاماملو نورهءوخا ةشوتماةا خام

 ءابركز نب ىحي ىموم ةعيرش ىلع تمدلارخا ناكن أىلا دحاودعب دحاو هنع اهذخ ًافاهغلبو هتعب رش ىلع
 ةعب رشي وطن هلاف هيلع هللا تاولص ميسه نبا ىىددع عيسسملا ءاةطنلا ءاسنالا نم سماها ناك تمدلارخآوهو
 ةءيرش ىلع تءسصلا ةعيسسلا مامتهدعب نمو اف دلا نوعمش هسوسو هبححا صن اكو هلب# ناك نم عئارشاهب 7

 علا مي حسن ةعب رشد قطن ها ملسو هملع هللا ىلص دم انس ءاقطالا هاسنالا نم سداسلا ناكن ا ىلا مه
 <ىلع دعد نم مث هنع هللا ىذر بلاط ىبانب ”ىلع هسوسو ه.حاسص ناكو هلبق نم ءاسينالاابهب« اسىتلا عل 0
 نيسملا نب ”ىلءمث ني حلا هنبامث نسحلا هنبامهواهرارم تار اوماعتو 0

 فيزا مالا م تعدلا رشآ وهو قداسهلا رفعج نب لمعءامسا مم دهخ نب رفع مث ”ىلعز: دج

 ىذلا هناو رفع نب لبعم» اني دجماننا ةلرعامسالا ءالؤهدنعو نامْزلا بحاصوه ءاقلعلا نم عباسلاو

 كح ىلعو هريغ نو داهرعسسفم ى عجرملا اهل هملاو اهفش كحوو رومالا نطاوب لعب ماهو نيلوالا ل_عدملا ىهتنا
 ةريخلاو لال ضلاو هعاماو هتقناومىف ةءادهلاَنال هلملتلاو هلاداشنالاو هلعوضات او هعاملا ةفاكلا

 ةسرتم «(ةماشاةرعدلا)ه ةسانلا :وعالا ىلا عادلا لسا وعملا ةنعكاذ رّرَعَت اذاف هنع لو دءلا ىف

 ماما لكع مّدبال هنأ رز عادلادخ ًادامتءالا نم ةعبارلا ةرلاىفّوعدملاراصاذا هنأ كلذو اهاسقام ىلع

 نامز لكف الجر رسشع اننا ادبا ميا ءالؤهةذعو موقن مهيلع ضرالا عبج ف نوقَر روم عر صع لكف مئاق

 ئئلكح نلخ ىف بالو اثبع أيه قلم )ىلاعت هللاَن أ متمروم أ, كل ذإ ل دتسبو ةعبس ةمئالاد دعّن أك
 اعبس نيضرالاو اء.س تاوم لاا ضيأ لعجو ةعبس ماعلا ماوق اهبىتاا مولا قلخ ملفالاو ةمكح نم
 هملع هللا ىلص هللا لوسر ءاضتو اسقنر مشع ىتا لسا رم ا ب ءاشنو ارهشرششع ىتاروج لاو رشع تا حوربلاو

 كوك قوت ”عمصا لكىو عباصا عبرأ نانا لك ف كى ىلاءعت قلخو امن رشع نا راصنالا نمملسو .
 عيرالاراز 1 اكهعباصاو ضرالاكمندب ناسنالاّنأ ىلعةلالد ناقش ماهبا لك 00 رشع ت !اهتاج

 ضرالا موَمِب ىذلكعباصالا دادس 1 عمج ماوق هيىذلا ماهجالاو جيحاكع باصالا ىف در مكمن

 نانالارهظ ىفراصكلذلو نامرتفيال ه سوسو مامالاّنأ ىلا ةراشا ماممالا ف ناملالاناةشلاو ايفامر دب

 كلذو رهظلا تازرخ ىلعاملاع ىذعلا ناكذ عبس هقنع ىف راسصو رشع ىئالا جالا ةراشا ةزرخ ةرشعاننث ا

 يىلءىلاعلانانالا هجوىفّىلا ةهمسلا باش الاكل ذكو ةعيسلاة م الاو ءاقطالا» اسدنالا ىلا ةراسشا

 ةرعدلاىلا ذئنيح هلةنرّرَقتو ىادلا هللاءاعداموءذملاد'ء دهئاذاف ةريثكعونلا اذه نم ءاسش أو هندب

 لار اصاذا هنأ كل ذو وءدملا سفن مذقنام عجب توبث دعبالا نوكتأل ه (ةسداسلا ةوعدلا) ه ةسدادلا

 نينا دييغو ةرامطبلا دج ءاوتاكلاومالصلا نم مالسالا عئارش ىناعمرم_هن ىف ىئادلا ذخأ ةسماقلاة درلا

 تعضو ٠ امشالا هذهنأىلا ىدؤن ل عربغنم ةنمزا ف نيم دعاوقدبهت دعب ر هاظا ةهلاحمرومأب انهن ارامل

 داسفلا نع مه دصتو ضع ىلع موضعي شن نع اسب.اواغتس دي تح مهتسساسسو ةماعلا ةطصلز وملا ةهج ىلع

 سيماونلا نمهوشراملممماناةئاو مهءاسالمهتساسس نسح فة علا رمش نيبصانلا نم ةهكح ضرالاف

 ماكحأ نأ دفتعي وعدملاراصو نامزلا لاطاذاف ّوءدملا سفنىفداقةعالااذه» نكح ىنح كاذوغو

 ىئادلا هلقنرهظلا هيلع ل ديامريغرخ أ ىناعما واّنأو ةماعلا ةسامس-ل نصرلا لد« ىلع تعضو اهلك ةعب رشلا

 هاهنو مهانعم نمو سرر غاننفوزوطسرأرنواطالفا مالكح ف رظنلا لعهض>و ةةكفلا ىف مالكلاىلا
 كلذّرقتسا اذافاملع لبوءتلاو ةيلقعلا ةلدالاب ءادستقالا لنيزو تابعمدلاب جام الاو رارخالا لومق نع



 مو

 الي د اول دبامو راغشإ ن همممو هم ىذقن ٠ مرثخ هماع هللا او دهاعام اوقد_ىلاجر نيامؤملا ند ل جوز ع

 هللاٌعلعج دقو اهدبك وادع علا ناعالا أوذقنلا الولاقو دوةءلاناوذوا| دهم .1نيذلااويأان هل الد ”ل-لاوو

 نب قانسانذخ أ دا لاقو اناكتا ةوق دعب نه اهلزخ تتينب عال زوكت الو نوال :امولعي لانا اليفك 0
 ان'ايهاعو كنب ةقفص :طعأف هده ءذسخ أن نمالا هّمح كلل هناىلاعت هللارعخ أد قذ اذه ل ثمأن مو لساارس

 اصيفانتكتالو ل بغانل بلطنالو اد انماع ره اظتالو اًرسانل ئثفنالنأ لدوةعو كنامبأ نه 0
 روءالاكلانهثك مامأ ةمّدقم هلع كلام نم داعس انئطعأ ىااذلا 4 لام دهعلا لع ذاق اردعانل اوال

 ابايرانيعلإل انش ةابا اون طلال عشا اذ عادلا هاربامسس# لعملااذ_ هىف م-اواهابا كذب رعتو

 ةمع :لا ماك ال نمرهاظ لكنا نولو ةيم ينال ةينطابلاب ةلسعاعمالا تدحامناو ةمئاثلا ةوعدل ىلاهلقثول اطعأو

 سفن فرّرمناذاف ىلوالا ىوعدلا متقن دعنالا نوكتال ه (ةئاثلا ةوعدلا)ه ليوان ليزنت لكلو نطاب

 نأالا هدابعل هعرمش امو هقد ةماقا ىف ضر, ل ىلا عت هللا نا ادلا هل لاق لعحلا ىلفعأو مانام عب و ةلبأ

 لدتيو ا ذهريرقت ىف كل بو ىلاعن قت اهدارأام ىلع هتعب رش طظفلس مهماك أو سانلل موبصأ ةمأ نعكلذاو ذخأب

 ةوع دلا ىلا لَن كلذ دقمءا اذافوعدملا سفنىف تدق ةمئالاداقتعا نأ لعي د مهنتك ةرّرةمروهاب هلع

 هللا نيد ىلع هطامتر نأ ءاعدنمم ىعادلا لءاذا هنأ كل ذو ةيئانلا ىلع ةسن سم «(ةثلاثلاةوعدلا)« ةنلاثلا
 هناف "للحل ارومالا بتراكىلاعت ىرابلا مهر دق ةعبسة مثالا نأ هدنع ذئن.حررق مالا ل_.فنمالال هبال

 نم عيسوهامب كل ذو و اعيسنيضرالا لءجو اهبس تاوعدا لعجو ةعي ةرامسسلا بكاوكلا لهج
 نيا نب ”ىلءو "ىلع نب نيسحلاو <ىلعن نسحلاو بلاط ىلأ نب ىلعم ةييجتلا معقل الؤدوتادوبوملا

 ىنءامهونامزلا باص م افلا وه عباسلا وقدادا! د نيرفع-و <ىلءنبد_ه2و نيدياعلانيز بقلملا

 رسب لعام عج قداصلارفعج نب لمععسا نب دل هل وحي نم مهخمئاقلا او ىفنوفاش ةعيمشلا

 لحنا ةعبسةمئالا أو ءدملا دنع رّرقتذاف لبعمما نب د هنبا دعي مئامام ارفع ج نب لبعاسمسا دعي نم مهنءو

 ةمامالانأب ةلمعامسالا دقتعم ىلا راصو اماما ريشع ىتا ةءامان نلئاتشلا ةء«ىشلا نم ةسمامالا دقتع نع

 نيذلا ةمئالا قب باث عم وعدا سفن ىدقعلا اذهتانث ىادلا لعاذافرذع- نب ليعم- اني د ىلاكقتت
 تامولعم ا نطاوبو تاروت لعهد :ع للام“ انب د نأ وع دما دنعرّرتو ةمامالا معذ هسامالا دمةعادق

 ىل اعن هَلناّرم -هدنعو روءالارح اظريسفت ةفر ,«٠وليوأتلا لعاضب أ هدنعّنأو هريغدح دنع دج ون نأ ن .ركعال لا

 نطاوبو تالك ثمل اريفنو تامؤ دعما عمج ىف هنءلاس هالك هتلالد ناقتاو موتكما هريب دن هحوىف

 ةعيلا فل اوطر'اس نيب ن٠ هاك كلذإنوثراولا م 0 هتاعدّتأوتالب وأتلاليوأتو تاليوأتلاو 00 هانلا

 ىلعر دقيالو مواسي نأ عسدط“ بالم_ءانفااشلا ساالانم اد>اناو اوور هّدهح نمو هنعاوذخ أ م.مال

 اذافهلوطا هتاكح ناكلا اذه عسيالامم م ودنكىف فورعم وهامب كالذل حو مهنءالام هدنعامب ىقّدحتلا

 قداهرينرتتو ىاذلا عزا (ةعبارلا ةوعدلا) عيل ةوعدلا ىلا هلقن رّوقتاملا خ نءذأو وعملا داقنا

 نيضسانلا ءاسنالاد دعنا هدنع رّرفداصنالا ةعج همم ن هادا مدقتام عجب وءدملاداسقنا هع نون

 ةئالا د دعكطتف ةع.س رومالا,نيقطاسالا لاوالا بللقتو راودالا نامجا اهماكحال نيل دا عئارشلل

 هعمنوكيو هْنَما ىلءاهظنحو هتوءد هنع ذخأب نينا تعوب هلدبال ء اسالاع ءالؤهن نم دحاو لكو ءاوس

 4 .. عموه ل دسك هعمد:--نوكي دحأ ىلا هتعيرش غاي نأىلاهنافو دعب ن ءدهل ةقفلطخو هنا. - ىف هلاريوظ

 ءالؤهل لاقيو ص اهم | ةعبسسةهب رمشلا كلت ىلعم مفي نأىلا ةفلخ فاطم هلك ثا ذك مث هعّداىذلا

 نيت البل هللا هزت يلج تنير لويد اوذتتا ةعب رش ىلعمابنل نومادلا ةعبسلا
 نم عرش حسني ”ينهسبف رهظب نا رود حاتم -ا نم مهرو دذافنو ةعمسلا ءالؤه ءاضقا دمع بال هناو

 حسان ”ىن مه دعب نم نوب مثم ابق ناكن م ما كحسص ىرت مهرومأ دعب نم ءافلالا نوكتو لق نم ىطم

 تناكى لا عئارمشلا عج مسبف ءامطالان معناسلا ”ىنلامودب ىت ّج- اذكهو ادباتمص ةعيس هدعل نم موقد

 هسوسو هبح أد ناكو مالا هيلع مدآ ءاقاعنلا ءاسدنالا ءالؤه لوا ناكفرب>الا نامزلا بح اسنوكيدهلب#

 مالسلا هماع حو“ ءاقطنألا « ا طن قمل لارا وانا ةميررط * ىلع نيتمادلا ةعبسسلا مامتاودعو ثشدنبا
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 هللا لصهتنا لو مر ةنس لب دمتو ”ل بوز ءهللا بانكحربغتو هنماىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لريسر ة دءاكءو

 كاد ل: نمرت هدعب نم ةمئالاءافلخلا :دئاعمو هندي رطريغ 'لولسو هلعد ريثداسفاو هنو ءد ةفلاخو ملسو هبلع

 تاووثالو لاجرلا ”ىنام أب الو ىلتتلاب ءاجام سو هسل هلت | ىلص دم نيد ناف تالالضلا عاونا ىلا سانلاراصصو
 ”ىفخ لءو لة: ميهاو بعص: م بعص هنكلو ةماعلا ءامهد هتفرعو ةدىاالا ىلع فخامبالو سانا
 قيطبالىذلاروتسملاهرمأو موتكلل هللا رسوهفهرارسأ لاذ ا نع هنأ مظعو هبح ىف هللا هرتس ضماغ
 ّقعدملا ترا اذاف ىوقتا هلق هتان حتما نمؤمدنعوا رم ىنوابّرقم كامالا هلةثو هن ابعأب ضهْ.الودل>
 تناكلوةورملاوافصلا نيب ودعلاو راما ير دمام مولئاسمىذ « كلذري ملا هلقنهل سنأو ىادملا ىلع
 سحنلا لوبلا نمل بةغيالو ريسي قفاد ءام نم -ةغب بنما لابامو ةالصلا ىضةنالو موصلا ىذَةْب ضناسحلا
 بورشملا طارضلا ىعمامو :دح او ةءاسىف اهل نعزع أ مادا ةّمسى ايندلا قلش هللا لادامو رذقلا ريثكلا
 ماقأو نو.علا ىلدا ّيح هدحاحمو هرباكت نأ فاخأ ام_هارئالانلامو نيظفالسا نيمتاكلاو الثمناءرقلا ىف
 مصيف يكو مهب باذعامو ضرالاريغ ضرالا لي دامو َدباَكَلا»ساطرقلا ىف كلذ دمقو دوهمشلا|.بلع
 سلب ||مو ةيئامتْذ_5ءوب موقوف كبر شرع ل ميو ىنعمامو بذسعي ىتح بني ل دل بنذم دلج لي دس
 نياو تورامو توراهو جوج أمو حج وجا يامو مهر دقرا دةمامو مهرةَمسءْنيأو هباوذصوامو نيطامشلا امو
 سؤرو ضرالا ءادامو يا ىفةّسانلا موقزلا ةرصشامو ةنللا باونا ةيئاقث امورانلا باوبا ةعبسأمو مه َرَةَمِسِم
 ىعمامو صملاوملا ىعمامو سنكلا سندا امو نويزلاو نيتلاو ناءرلا ىف ةنوعلملاةرصشلاو نيطامشلا
 ترذ لو تانآ عبس ناءرقلا نم ىنامثملاو اعيسنوضرالاو اعيس تاوعسلا تلعج لو قسعجو صعمهك
 ىناعمو ةنلاو باتححا!لءمكعم لمعي اموارهشرشء نتا روهشلا تلعج ملو انمعةرشع ىتننانورعلا
 اهرمأ لراامو هرم نياو اهروص فيكو مكح اورأ,نيأ مكسفنا ىفالؤا اوركف ةمزاللا ضئارفلا
 تارشحلا ةابحو تاهل! ةاسح نيبام لضفو مئتاهبل اًةاسيحو هتام- نيب قرفلا امو هتةقحاموودام ناسنالاو

 سس ءاوح تةلخ ملسو هلع هللا لص هللا لوسر لوق ىنءمامو تابنلا ةامح نم تارشحلا ةامد هبتنانىذلاامو

 نودةبصتم«ناسنالا ةماف تناكم و ريبكن انا ماعلا و ريغص ملاءنانالا ةفءالقلا لو ئعمام ىمدأ علض

 هب دي عباصص | نم عبصا لكى و عباص ار يثع هيلجر فو رشع عباصمالا نههيديىف ناك لو تاناومم ا نمهرمغ

 هرهظىف ناكلو نابت هلدب راس و بنث عبس ههجو ىف ناك لو طةفنيقش هبفثاف مامبالاالا قوَمُش ةنالث
 كل ذراص ىتجال ا دءالج وام هنطبو ءاحهاديو ميم ةروص هذ لعج )ودفع عبس هقنع فوةدةعةرشعانتثا
 دهعءاذاو مال ةروص تراص عكراذاو فلاةروص بصدا اذاه_تةماق تلعح ملو دم نع مجرتب اموس مهادات

 اذك هئانسأدادعأو اذكح نا:الا ماظعدا دع أ تاءج ملو هننا ىلع لدب انك ناكف ءاهةروص ترامد

 مث ناومملا عفان ءهوجوو ءاضعالاو قورعلا ف لوقلاو عب رشنلا نم كاذريغ ىلا اذك ةسرلا ءاضعالاو
 كلذ عسجب لعف هلاو فزامجمريغ يكح مكقلش ىذااّنأ نواعتو نو ريتعتو مكلاح ف نوركمتنالا عادلا لوق»

 ٌمناورومالا هذه نع ضارعالا مكعب ف.كذ قّرفام قّرذو عجبام عجب تح ةيضخ رارسأ اهيفهلو 2
 سانلل لاثمالا هلا برضدو نور الذا مكسفنا فو نيئق ومال ّت انآ ضرالا فو لبو زع هللا ل اوقنوعمبس
 مهنا فرافكلا هاءر يد -ىأف قحلا هنأ مها نيت قعموفناف و قاف الا ىفانتانآميرتس نو ركشتي مهلعل
 نأدارا همم الج هللاّنأ ىلءاذه مكلديالأ ةناردلا دحب نم هفرع ق-”ىأو وحلا هنآ اوفرع ق- قاف الافو
 لكتضح دو ةريح لكمكتع تلازلاهوةفرءواهل ميبتول ةموةكمايفرارسسأو ةبفملارومالا نط اول ىلا مدشر
 اهربغل_عبالنأايرحناكاهلهج نم ىتلا مكسفنا لوب مكتآ نو رتالأ ةينسلا فراعملامكل ترهظو ةببش
 ناءرقلاليوأتنمكاذوهفوالدس ل ضو ىعاةرخ الا فووذ ىمم ا هذه ىف ناكن مو لو قي ىلاعت هللا سلا
 هلأحامب تقلعتدق وعملا سفن نأ ىادلا لعاذاف لدلعتلاو زب وكلا نم باونادارباو ماكتحالاونئسل اريسفتو

 اضرغلعبتو لهأمغا ل ذب نأ نم لجأو ىلءاهلنا نيدَناف لتنال ذ ةنمح هل لاقت اسرمع باوحلا هنم بلطو هنع
 انذخ أ ذاو لاه كلذلو هدشرب نم ىلع وعلا ذخ أي نأ ه.صن نم عرش دنع, دابع هتنسو هللاةداع ترجو بعلل

 لاقو اظيلغأتاشسم مهم انذخأو يه نبا ىب.دعو مومو ميهارباو حون نمو كنمو مهقاشبم نيببنلا نم



 انيحاذل

 عرفو "د يدسملالاوو هه اور ف سانلاب ىادلا ىلصي عاقجالا تاوا ف ناكسحو رص هلا رصتب فرعبو
 لآ مولع :٠ا اردارصقلاب بيسك نامعنلا نب د# ىذاسقاا ساس ةناملثو نيناسكو سج ةملاس نم ىعبلوالا

 زيزعلام فكة الح ررشع دحأ ةجزلا ىف تاه برغم اهسالو رصمب هالو هل مّدَقَتملا داتعملا سسرلا ىلع تلا

 هلاهفسوو دعو سانبلا اى هزرازتنو ةبقرلا قنانضقلا يأت قي هئافذ اعدلا ىادامأو رب وطلا نبا لاقو هللا
 نيبو ميه ذم ىلا هبه دم نم لهن نم ىبعدوءلاذخ أو هيلعأر ةيتنبلا لها بها ذم عمم املاع نوكحي

 ناكم مهاو ةلودلا ءاهقف هملا رضحو دالبلاريئاس ىف مكمل باوك ب اون هلو اس ةنرمشع انث | نيلعملا ءابشن نم هيدي

 هل لاشي رثفد ىلع نوقف مهنم ٠اهّدقلاناكو ةعساو قا زرأاه ريددتلا ىلع مهم ةعاسبو معلاراده لاق
 ىلا هب لخ ديو مهتم هذخ أبو ومهيلاهذفنمف ةاعدلا ىادىلا اضسم رمذدعو سدجنو نيذثا مون لكف هيكل يلع

 هنوالتلر صقلانسل هو هرهاطب هتمالءذخأبو نكمأ نأ هملع هواتف نيرو كص | !نيموبلا نيذهىف ةفدلحللا
 قابملا منعا نم ناكو ىعادلا سا؟ ءاس_ذالو ريبكلا ناوبالانةوعدملا ”ى.ركىلعلاجرال نيناكم ىف نم مْؤملا ىلع
 ناك مهسور ىلع ححدمسف هيدي لست هنلااورض تانمؤملاو ئيئمؤملا ىلع هنوالت نم غرذاذاف اههسوأو
 ةئالئاهغلمهو دمع دل اامسال امهااع ًاورصمو ةرهاقل انينمؤ ا نم ىوعلاذخ أ هلو ةفلخلا طخ ىنعأ ةمالعلا
 ضر ف ىلاعن هللا عمل ذى هتنامأو هلو هسا :ب هدس ةقللل ا ىلا لمد ريثك ئث كلذ نم عمتصف ثاثو هارد

 رات .د للتو اراب دن الثو هن الث له نم نيلومملا ةيلنعامم»الا قو ءامقنللو ه«سفنا هنمعبام 4لم ةفلخلا| هل

 ىفو كنف هلال انةفملخللا طخامماعهلج رخف لوحماىف زيمتمف هعساب ةبوتكم ةعقر اذ ةبعصو ىوعلا مكح ىلع
 نعءابأ ىوقلاد معو مهالاقي موب ةقلعتم ةم دنا هذه تناكو هب رخافتو كاذرخ ف كنبدو كداوو كلام

 ىلا لمي ناكر هيىرو برغم اب سلملادلوف برخملا ىلا مهافن شوماارعما نب لضفالا ناكو سلما مهرخآد

 ةفملخلا دنع ةطساو هلعجو همركاو هوكرش نيالا دسأ هكر داو ةوعدلا عم ءاؤتلا ىلوو ةئلا لها بهذم

 جملا لاق 8 ءافلخلا رخآهنأ لع هناكو همركل ئن نئاز ردلخا ىف قيل ءالولو دضاعلا ىلعر < دق ناكو دضاعل'
 اسالكم« ءاماوالل درفي ناكف "دل هتملا ىراعدلاو ءاماوالا ىلعأر ةءام ةءارقا رمصقلاب سوا لصاوب عادلا ن اكو

 دليلا ىلعزةراطللو سانلاماوعاو اساجن مهربغو مدخلا ن موصلات نموةلوادلا ويسنشو شالو

 ناكواسل#روصقلا ءان صاوخو مرعللو الجمر هزالا عماسملا,فورعملا ةرهاقلا عماج ىف ءاسنالواسلجم
 ىلءاهضرع دعب اموضس ايدكس ل ان اءذهل ديو ةلودلا ةم دع صتخ نمىلا اهذفن مث هرا د ىف سل احنا لمعب
 اذمع كلذ نم أمش عف دب نم لكن نم ىودضلا نم ل_ههتيام سلاجا هذه ن٠ ساحن لكى ضدقب ناكو ةفاخلا
 نع عفديام بتكير طفل ا دمع ىف 000-0 امش عف دي نم ءامسأ بتكيو ءاسنلاو لارا نماهروو

 سلاخم ةوعدلا سلام ىمست تناكوئثدعب امش لاملا د . ىلا عهدي باج لام كلذ نم لصحيو ةرطفلا
 تناكى تلا ىوحلاو: رطفلاو ذاكرلاو سجنا عفر هبف هللا ىمأب اذا نع لص بكة ئامعبر | ةنسفو كلل

 موب ءاباو الا ىلعأر قت ىتلا ةمكحلا سا اجم عطقب رخآ ل صم بتكو ةاضفلا ىدي | ىلع ىردتو اهب برو لمح
 ةوعدلا ىعأ نم تصف دقو ةممطاشلا ةلودللا َتادرغم نم تناكد اعدلا ىعاد ةفمظوو ىهّنا ةعجلاو سهلا
 ةوءددعبةوعدلزانم ىلع ةس م ةوعدإاتناكو ه(ابيبترتوةو عدلا فصر) « انو هداربا تيبحاافرط

 دوءالا فاعموتان , الا ليو أنتو تالكشملا نع هس. هذم ىلا هوعدين 1 ىئادلا لاوس ه*( ىلرالاةوعدلا) »

 لمعي هكرتالاو ىئادإاهل ا سافراعوءدملا اكن اف ةضماغلا روءالا نمو تاسعسطل ا نم ئْدو ةبعرشلا
 نولهاهبو نوركتمهلرثكالاّن او موتكمل نيدلاّنا اذهان هللاهو *هلدسسالا نم هيلعءاقل أ ا مف ءركسصو
 ىادإادنعام ةفرعم ىلا وعدملا ذنب قّوشتمف فات ل معلا نم ةمئالا هب هللا صخ ام ةّمالا هذه تاعولو
 تناشو الا, تلزن ىتلا ةقآ الان أرب رقتو نيدللا عئارشو و تاارةلا ىناع مركذ ىذخ أ لابقالا هنم ملء اذاف لعلا نم

 ىلءا.نودؤب مهعئارش نيظاحاو ءقاوم_هااومصن ةمعأ نءسالاباهذ'لذملا ءاوهالا تئروأو ةملكلا

 مهلوقعنرومالا فاورطتو ةمنالا نءاول دعاس انلاَنأريغاهطاوننوةرعيواهلاعمنوظةحيوامتةمقح

 ىديا ىه ىلا دللاملطو كولمالاعاسلا مهءاربكو مج داساوعاطاو مَتلْفساو دلقو مهيًأرف نسحااماوهدناو

 *افعضلا ىلع ةسارلا بلطىف نودهتحو ”لداعلا نومح نيذلا ةَمسفلا ناوءاو ةلظلادانج او مثالا يدم
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 هشرف ىلءقاءناوبالاّن الإ ,”هكرحالو بوكح ررعغن ءمّرْلا نمرشع سدا اوهو مونلا كلذىف ادمعل <«

 ريبكلا ناوبألا لبا, ناكو قاروهناب ىذلا ناويالا ىف مولا لحما سلا رفيف ريدغلا موي نم هقيلعتو
 ةلودلا بارا يف هحهش ذأ ن نءابي رق'هلئاه ة#سل هه بصانو شرف نسحأب حال لا نئازخموملاوه ىذلا

 ىلع لجرترف سلجل | ىلا اك ار ةغيلخا جرف كابشلا رواج ا كلا باس ىلا ن ناوبالاىلا نورضحي وا! ةوافسس

 ةوعدلاى ركمس | دق لله مث سلجلا باد ىلا نيفص هب دي نيب نودّقبو ةدكرملا لع ساعة صولا هب دي نينو هبأب

 ةءاركهكنمح رخعو ةاضقاا ىذاع دهصمف بترا بايرأو ناسعالا ءايمهالا «لاوحو ”ىلوقر ةءاشغهملعو

 ةدش كلولماو ننلاصلاو ءاسبنالا نم هباصا نم لكه سفرك ذب علم مظنب ةذشا ادعم حرر فلاك الوصف نعضتن ةيطسم
 اذاف ٠ ءاشنالا ناوي دنم“ 1946 هلاركلاهدهاتوكتف نجا حلالك كب اد | رقانتاو هنع هللا ردو
 ىلا لج دق نوكيو هسلامم لج ب ايثلا نمد دنع نوكيالو ةف.لحلا ىلا لخدو ربنملا نع لزئاهتءارق تلماكن
 نيدلا لام ريمالا لاهو «ارامرد نوس ةياطخلا دعب هملا لصوبو دي اطغللا سل ةزيغةلدب هّاطخ لبق ىخاقلا

 نم ىنعي ريدغلا دمع لهتساو هذرانىف "حن اطبلارا تشب كاف نب دم هقنادبع ىبأ نوماملاننىسموم "ىلعوبا

 والان ءافعضاا ىدكاطملان وعملا ريزولا عب لجالا با ىلارج او نا هدصمو ًةرمشع تدم ةنسم

 دحأ ل كمدصرياهسومراصو نيالا جيوزتو لالا بلط ىف هت داع ىلع ناودالاو ىلاوعلا نم مهيلا7 مضنانمو

 ديعلا ةوسكتلصوو كلذب هكالمق ارم كو هعمر ىلع هفورعم ىف ىرخ ريشفو ”ىعل كح هبقنرو

 نيع نما-واجاروامسرافرك اسعلا ةَمْزأب صتخغام ةقرفش صو ريزولاو ةفملحلا,ص تام لمحل روكذملا
 ةعطق نوعبرأو عيرأو ةنامتاو ك1 نمو اراشيدنوهستو هنامعبس نيعلا نم مهب ص سخي أم غابمو هوك

 نيزيمملاو نكت انيذاتسالاو اهفومضوا- ما رهاو اهخومششو ةلودلا» ءاربكم سربدسعلا اذهب ةدتخن ا ةئسهااو
 ارا دنونامو رامي ددن 'امسخو نافلأ هيلع علذل ا دعي ريزولا لامن 7 قزفيو هنوخاوريزولا دالوأ نعاجراخ مهنم

 ةعاش ؛ ةطعسالا نوككنأب مدعتو اهبلع دج اسملاو عم املا نين ذؤملا هفرفنو روصّةلا ب تاونا عج قلع م ف

 هيترعجام حبرذو نا دمملا ىلا ةغيلطلا هو مويلا اذهركأ فورصتلا دب ءنم موي لوا طاقم مكح ىلع بهذلا

 نود صومغا كلذ ةقرف ىعأو رحتلا دسعف ةحوبذاا شاك اددع لثم هدعانوراز هلا مدوةداعلا

 ةاللاصلات قو ناحالف اواسو ءارمالاو رزولا مدعو ة.عقرلا تمدخو ةرظاملا ىف ةفلخلا سلجو موهعلا

 مَدَقَتَف غرف دقربنملا ىلع بطن ادجوف ريزولا لخد نأ ىلا دل اريبكت نوربكي رمل باون | ىلع نونذؤملاو

 ةبطخ بطخو ةلودلا سنا نب في زل علامو ديه ةالص ةعاجابوهب ىلصف بوب اني فسوب حا اونا ىضاقلا

 ”ىضملاب هصأف ةمدقملا ب د رضدقو هناقلل ادصاق سلج دق ةلدللا دوف كالا ا با,ىلاريزولا هون ثديعلا

 رهو+اوتوقاسلاءاعص مافسمدلقو ةسُمادِلاَةةشلابرج!مبوثورحنلا تال دب نمتءل .كم ةعلخ هيلع علو ابلا
 حرخو «ءاركحا ف غلابو هد هة2ءىف هطروره وملادقعلاهلدعأ دق هدجو ضرالا لبقمل ضم ام دنعو

 ءاممالاو هنوخاو هدالوأو دسعلا بان نم حب رخو هم د_خ ىلا سانلا عراسو نوبّردملا هءاقلتف كلما باب نم

 ىلا مّ ةةوركححاسعلا تفطصا دقو هيب هعبجب بكوم اوس رعلا تب رضو ةيعشرلا تمدخو همجي نوزيمملا

 م-رلا ىرجو نورضاحلا لف نوت در شما عفتساو رصقلاىلا هجولواوموسرااتق ةرفتو هتطمسا ىلع سواح ابهدلو
 ىلا كلذ دعب ةفملخلا هحوبو رحنلا دبع نم موب لوقا مكح ىلع دئاوملاو موسرلا ةقرفتو فاشلاو لوالا طامسلا ىف

 هسلجت ىف ريزولا سلج دسعتلا مكح ىضقن امو هلاسلجو هيراعال لحل ارادلاا صاقللا كلاثلا طامسلا
 اودشنأف ءارعشلا مثقتو مرا جرو علخ او دبعلاب ءىهتل نيدلبلا ضاسو ءاربكلا ارمضحو نور قم ا تفتساو

 مرا اوضبقو علخلا لبق نومأملا ىلع تناك ىتلا بايشلاب صاخلا ةوسكلا نازح يلو مرض-و لاه ااوحرشو

 لاكف مسرب راس ذافالا هس .ةقو ددص هتبحصو لاملاّتس ىلوةمرمضحو راد :ةنامودو ةداعلاهب ىراخلا

 ير تيا ماب نو لاا زيشلا نومأأماريزولا سمأن عصرا فسسلاو ردوا دقعلا

 فلأ براغالاو ةوخالا سرورانبدفلأوهو كتل دنم مسرب لاما نم يلا لحام ةفدلا ىلا ةعلاطم بنكي
 نيم دختسملاو فومضلاو نيزيمه او نيّوطملا ءا مالا ىلع قرف لاملا ةمقب ةلودلا لوم مستو رائد
 ردلا باب نم هبابو عب رلا بابن مهمأألخ ديو ىئادلا ساو هلو ارهاظلادءعنبالاف « (لوخا)«
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 نايا اوةتعيو دي دخلا هيف اوسلبو لاوزلا لف نيتعكر هتحدص فاول سيو ةالصلاب هتلما اوع'نأةغاىذن م

 مهلعف ةاهاضم ةضسا اًماوعت دارا قارعلاب ديعلا اذهةعيشلا ل عانو حابذلا نمو ترباال ع نماوراكو

 رورسلا نم هيفاورثك | ادع مايا ةئانعب ريدغلا دبع دعي ةنائلنو نينامثو عست ةنس فاو دان مسهساكنو
 ىناوغلابوهنع هللا ىضر ند ةصلاركب وبأووهراغلالسو هملع هللا ىلص هللا لوسر لوس د موب اذهاولاتو وهاماو

 ٠ دادغرابخأ ف :ر وك ذم لا-عأ لل ذىفمهلو نارينلا داقياو باقل بدن وة لاراهظا ىف مولا اذه

 نم قلخ عمدت ريدغلامون وهو ةئاملثو نتسو نيدنل | ةنس ةخغ | ىذ نمرمشع ةبنامت مولىفو فالوز نا لاهو
 * ىلع نينمؤملاريم أ ىلا دهع ملسر هيلع هللا ىلص هللا لوسر نالدمع موي هنال ءاعدلل مهعش نمو ةيراغملاو رصم لها

 مويفو ىيسملا لاه ه رضع لعام لوا اذه ناكر مهلعف نم كل ذزعملا بع أف هفاضتساو هيف بلاط ىلأ نبا
 |ىظعاعيس ناكف نو دشنملاو ءاهقفلاو ءاّرتلاوةرهاسقلا عماجي سانا عّمجا ةخغا ىذرمشع نماناودو ريدغلا

 ىلع نم عنمدق ناكها ىهأب م انسا نأ رك ذو ةزي'ايللا مهلا تحرفن رصصقلاىلا اوجرخ مث رهظا ىلا اوماهلا
 ردغلادع بوكربدانجالاو ءا مالا ”ّيها ةجلا ىذنم طسوالارشعلا ناك !ذاريوطلا نب لاق ريدغلا دسيع

 دحال حرذالو ةرهاقلا نع حورخالو ةء-الو "لل ظمريغب ةفملللا بوكرو ةيطخ هسفو هثمرشع نماثلا فو دو
 ةغلملازورب هلو دفو رصقتلا لخ ديف ةداسعلا هب ىراسلا ءاعدشسالابريزولا بكر موبلا كال ذ ناك أ ذاف ىث
 رصقلا بابالابق فقيف حرخيو زيلهدلا نم هناكم نم بكربو ح رذعيو مدخعف هنداع ىلع”ىمركملا نم هبوكر)
 هلاقيو بالا ف فقف اضيأ امكحار ةفلللاحرذع مث مولا سكراهج نيدلارفنرادىلا هرهظنوكيو
 ةفذلجلا ةمدخ ةراشاب ريزولا ءسعأب نم نيقّوطملا ءا مالا نمو ةلاجرنوكتحا نوذاّسالا هملاوحو سوقا

 دحتت هيوكر قرهاظل اوهو ةفيلملا "ىز زوح املوأف هتمهرا دقمىلعىزهلنءلك ىززو< م هلم دخ ىلع

 متطس أ مهددعب ادحا ارفادحاو هنالع منال نيقوطملاءا سهالا ىز الو ااهركذانم دق ىتلا ص احنا بئانملا

 ةمدخ ىف مال ممناكم مهدالو أو اهمامأ ممر أر كسعلا فئاوط مث تايراهعلاو بصقلا باير أر خآ ىلا مهس'انجو
 -ىسقلابةامرلا"هلجرتملا مث سراف فال امس وم ادد_عرثكا نونوكسف ةفئاط ةفئاط باسلاب فوقو ةةلملا

 نوكف بوكر ا ىف مهركذانم دق نيذلا فت اوطل ا نم ليجارلا مث فل نما. رقمه دع وكر لجرالاو ىديالاب

 عمريزولا <ىز أب مث نسعتسم عيلم بيترتباهربغو تايارو دوو مامزب مهنم لكف ال ةعبس نمابي رقمه دع
 هياحص ا مهو بابل بحاص ”ىز من "لئاه ةئهو ىظع عجف هتيشاحو هتعاج هو هنراف أ دح اوأهداو

 ةرخاو :3ءىف هدانجأو هباحصصأب ركسص اعل ارالهةسا”ىز أب مث باجل ار ئاسو بانا !باّولو هدان>أو

 هءاكرف ةاشمهيديزنب فوقولاو باسلا نم ةفيلذلا جرخاعرف اذافرمصم ىلاو”ىزو ةرهاةلاىلاو «ىزقأيمم

 بردلا نمالخادهراسب ىلءفطعنا رصقلاب ةمودزلا بان ىلا لهوا ذاق صامل هباكر ناس ص نع اجراخ
 ىضاه ب ايلا كلذ زيلهد ىف دصيف ”ىبسحلا دهثملاهلخ اد ىذلا ملي دلا باد ىلا ل صو اذان خومللا ىلءازئاج كانه
 ةدحاولا هلجر لقت ن م انرك ذاك ىضاقلا لسن هءلعماللاو ةمدخإل اوجرخ مهازاو اذافدوهشلاو ةاضقلا
 دو ريبكلا ناوبالا ىلا زله دلا كلذ نم نولخ ديو نودوءعب م ةبصقرادقمب ةيادلا سأر مام دومشا او هلت ىنلا

 فوفصهئالث هتعس ىلع هربا دب قلعب مث ارتسف ارتسسةس وقرقلاريغو هتعس ىلع هع ةس وقرقلاروتسلا همل قلع
 تايرد عسن همفو ةوعدلا ”ىمركه ف بسصن دقو قرد ل ةسالاو ىلعالاو نوه دم تامسراف قراوط طسوالا

 نمونيعيشتملاو دانجالاو ءارمالا نمملاهلاو هتحت دوهشلاو ىضاقلا سلف دمعلا اذبه ىف بسطح باطل

 'لاسشلاب سطيف كلا با, ىلا ناونالا ىلا دمعلا بان نم ةةلختا ل دسذ رغاصالاو رباكالا نم ىأرلا !ذه ىرب

 نوكيو بسطخلا ربنمراسب ىلءهدرفب سلف هعمنمو وهىأيو لزنيام دنءريزولا هم دعو موقلارطن_ودو
 ةفالكلا صن نمضتيءاشنالا ناوي د نمرّر ع سا كمل عف ديو اراني دنوثالثو اهيف بط رب رسةلدب هطلت ريس دق

 غرفاذاف مهعزب هلع ىضرو ههجو هللا م ركب اط ىبأ نب "ىلع يصوم اريمأ ىلا سو سلع هللا ىله ”ىنلا نم
 ضفنو ةفيلتا مدخف لامشلا ىلاريزولا ماه ةائدلا تدضق ا ذاف نيتعكر سانلابةاضقلا ىضاق ىلص لزنو
 ناكو لاه مهرثكأ هض رخو ركأ ادع نم مظع أ مه دنعوهو اضع مهضعب ةلعامس الا نمىفابتلا دعب سانلا

 هملع حرخو هلرزوامل تافيتكب قلملا ل ضفالا نب ىلع ىلأ دب نم لسا دمحم دمع نودهملاوبا هللانيدا ظفاحلا
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 نح هن اعد ةروك دملا نومحلا:ذءزهاشتنأ دعسالذ هلك اذ ىلع بلاغ بدطلاو هَعَمْشملا ةعشا.طااو ةعاملا

 لخداذاف هعمرزولاو ىل_ ملا نم ةنللتادوعنم- ىلا ةءانقلا لمللا فصت ص بترتنسسحأ كلذ ترو
 اهاوس سيلبو ةمسلا اتمام ىف ةيديعلا بايذلا هنع عزتي ةفيلقلا لوخ دباب ىلعريزولا فقو ةعانقلا
 ةعمس دحاو لك ىف ىولح نم نارمصق ةرطفلارا دب لعدقو اهركذانمدق ىتلا ةصاانا تاودكلا نئازخ نم

 نيرصلانيب هيىثيرخ الاو بهذلا با.ىلا لوشلا رصق قي رط نم هب ىذمب دحاو ممةالجو اراطنت مدع
 صوخن:امهيذو بهذلاقارو أب نانوه دم حام لكش مهو هرخآو طاصسلا لونا نايصتنف نول انعل امس وامك
 ةضفلا ةروتدملا هيلع ىذلاربرسسلا ىلءلزنوأك ارد لاربع اذاف احولاحول باو ىف ةكوي_تاهن كة نان
 ريزولا عدت مم نيشاّرْألا صاوخ نم ةعبرأو نيكتملا نيذا:سالاراكن م ةعبرأ هسأر ىلع مان سلجو
 طامسلا ىلع نو كيف مهنود ءا هال !نهمهملب نمو نيقوطملا ءارمالا عدت بو هن نع ساحو هيلا عاطف

 ىلء لوف موملا كل :فرطغلا ادق يال نم ني رضاسالا ىفتاف مازلارعسغ نم دارا نم لك اذ هيدي نيب مهما. بتك
 ةرهاقلا لها مذ طقف طاعسلاالا هنم قيالفحاو موسرلا بابرأرادىلا لدنإو نولكسم الا لو عملا كلذ
 امودخم هرادىلاريزولا حج رخو سانلا ضمنا رهظلا ةالص دنع كلذ ىضقتا اذافرفاو بمدن كل ذ ن هرسد مو
 ىلءو ةفيلقتا طاع نمريسي رسيأب قوطيال هملعز هب نمو همسشا وو لهالاطام-للعدتو ني رضاحلا ةعابباب
 لاونملا اذه نع حرت الوانرك ذاكىلهم 1 ىلا هيوكرو هسئم مون لوا ردتلا دبع طامم نوكيي] هاا اذه
 لاف رطفلا دمع ىف انرك ذاك مهم د توفبالو ني رطق» مهاكسانا!نوكيو لاشأ ا اذه نع صقن. الو

 نالجر ةنس لكى دايعالا ةطء“ا ىلع سلجي ناكوراني دفال 1 ةعيرا ىضالاو رطفلا ىطامسىف قف ام غلب مو
 ةال< تاحاجدرسشعو ابو ماقو رخ امم داو لكل كأي <ىليدلارخ لاو زيئاف ني امهدحال لاسقي داندالا نم
 ' ةبهلا مكح ىلءةرفاورينان دو امهتو ا ةطمسال نم كلذ دءب امهملا لمت موسر امهلو ل اطرا ةرمع ىول ماو
 ةّدع همف نيمس لع مه دن ءناكهنا قفتافرسالا ف:دء ماه أو اهما ا دّر دي رحت ىف نالَم هب رس ا امه دح أن اكو
 أ ىتح همعطأو هه ىّؤسو هحب ذم كتفتع أ لدتلا اذهتاكا نا هبءاديوهو هرمسا ىذلا هل لاقف ,طسريطاسنف

 طاسسلا ىلع لك أي هتبأر و ةره اقلاب هلها ىلع مدقف هقتعاو هل ىف وف هعسس ىلع

 3 ريبكلا ناويإلا 2

 ىف هرهازلا بلا ةضورا باك ىف بتاكلا حورارهاظلا دب عنب هنا دبع ني هلا ىبحت سس'رلا ىذاسقلا لاق
 عسنت ةنسىف دهم هللانيدل زعألا نسرازث رودنموبا هللانزيزعلا ءاشب رييكلا ناوبالا هرهاقلا هي زملا ططخ

 مالا ةفشلدلا لمن نأ ىلا سيللاو نيزثالا وب ىف هءنو لح الوأ ءافلخلا ناكو ىلا ةناملثو نيتسو

 كابشلا نكن اوبالا اذ هردسبو مد: بهذلا ةعاق ىل!نيروك ذملا نيموملا ىف هنم سولملا هللا ماكحأب
 رطفلا دمع موبةركب ةرطفلا طامس دمع ناكن اونالا اذهىفو ةبقل ا شلا اذهولءرناكو ةفملهلا همف سا ىذلا

 ْن ونيواودلاناونالا اذه بنادي ناكو ريدغلا ددع مو ىف ةيطخلاو عاقجالا لمعب ناك اضدأ هيو مّدقتاك
 ىلا ف سوي نيدلا حالصناطا ل | امهثءب ىتحالازي لو هسرفي سرافلا ابراو امقا اذا ةكمساعلض ناوبالا اذهب
 ةّمالا فااسزم دح اهل ءالو اعوريشم ادع نكي لريدفلا دعنأرعا «(ريدغلاديع)« ةيدهف دادغب
 نيسجو نننا ةةسىف هن دحأ هناث هيول نب ”ىلع ةلودلا زعم مايا قار علان مال_سالا ف فرءام لوأو مهب ىدتقملا

 ثيدح نمريبكلاهدن-سمىف دا مامالا هجّرْخام همف مهلصأو ا دبع د نبح نم ةعمشلا هذ اة ةئاملثو

 ىدوفو محرب د غب انلزتقانارفس فل سو هبل هللا ىلسهلنا لوسر عمانكح لاق هنع هللا ىضر بزاعنب ءاربلا
 ىضر بااطىبانب "ىلع دس ذخ اورهظلا ىله ف نيئرصُت تحت لو هلع هن | ىلص هللا لو سرل سكو ةعماجسةالصاا
 هسفن نم نمؤم لكي ىلو ا أن واعت مسلأأ لاقت ىل_ اولافتممسقنا نم نينمؤملاب ىلو ا ىنأ نولعت ممسلأأ لاقف هنع قنا
 ىضر باطما نب رمع هيقلف لاه هاداع نمداعو ءالاو نم لاو مهالاءالوم ”ىلعف هالوم تنك ملاسقف ىلباولاف
 لاصاهئالث ىلع ه(محربدغو)« ةنمّوهو نمؤم لكى وم تدصا بلاط ىبانب ايل ابنه لاقف هنع هللا
 رشع نماشلا موب ادبأو هو دمعلا اذ_هىف متنس نموريثكر صم هلو و زمع هبف بصنو قيراعلا ةرمسي ةفخجأ نم



 مما

 ناكو و مهج دب اىنام لم هيدي ىو مجامح ال عيصبف افسسواشرفوالي دنمو باس نم ةلدب نيكنحلا نم داو

 هاسنلا نم تادا32لبالا ىف هلو كلذكالا ارابنو الل فرصصن.الو ةفلاناالارصقلا ف دح أ بكحرال
 رظانلاىلاع أىلا تاعالزلا ىلع عولطلاو ءابقالا ةريصقلا بي دارسلا فزاو لل ثانال اريسملاو تالغبلا نم دمع

 لمللا ىف قب رح ثو دح نم ةفسخ ءاملا.: «ولمت ةقفرمصقلا تالحم نم "هلم لكى و نكامالاو

 ه ةعاقلا هذهب ناضمر رهش طامس ةيفيك

 سداسسلا ىلارمصقلاب ةعاقلاب "هلل لكطاعسلا لع بترناضمرروشنم عبارلا مويلا ناك ذافرب وطلا نبا لاق
 ةيونلانموق مهلم لل لكى ف ءاسمالاامأف هل اريخو عه اىلامل ةذضقلا ىضاقدل ىدت_ببو هنمنيرشعلاو

 هرال__هيذساو باسل !بحاص ىلا حرخروطس مهروضح نوكمو مهيأ اه ًاومهدالوبأ عم راطنالامهتومرحالو

 رضع ملناو هوخأوأ» دلو ناكرخ أتنافءردص سلف ريزولارضحيو رخأت الف هللة يون كب حاص فرعيف

 ةقثافلا تالوك أملا ف انصأ نم ئث هتوغبال ثدحي امان اهظعاماقها همف ٌمهيو بابل بحاص ناكملبق نم دحأ

 ماقنوُشاَرفلاوةروكذملا ةعاقلا ئلثىلا فاورانمّدام ةعاقلا لوط طوسم وهو هَ ارا ةيذغالاو
 نوكسوو نير شاملا مسرب فزحلا نازيكف رخملا ءاملا نورض<نيذاتسالا ىئاوحو نيرضامحلاةمدخل

 لجرلا ذخ أبو ضعبل سانلا ضء: نم ةرهاقلا لهأ ىلا ئث هنم ل_دبو كل ذمهمعبف ةرخ“الا ءاشعلا مهااصفنا
 اسمطتو هلافب * رشت همف هدب تناكو ةغلخل ا ةرمضحي وهام هملا حرخ أرب زولارضح ا ذاف ةعاس - يكرم حاولا

 دلع نك اماكلاضانلا قوت عرفاوب# بدصن ةفللاروصس نيعبام صا نم هولا لد>امعرو هسفنل

 ةثالثاموب نيرشعو ةعبس ةّدم هطامعتل ناضمررهش ف قفثي ام غلبمو لاه نيتءاسوا ةءاسنإ ة ةرخ الا ءاشعلا

 رائد فالا

 3 ةعاقلا هذهب رطفلا ديع طامس لمع 5

 موبرخآ ىو ريبكلا هخيرانىف ”ىعسملازب زعلا دمع نب ىلععم نب دجسا نب هللا د سبع نب كلم ار ءراتخ اريمالا لاف

 ركئازوستو طامبلا لغسل هلم رشلا بحاص ىللة ملا سئاب لو-ةئاشلثو نينامت ةنسناضمر رهش ىنعب هنم
 لاقو + ركل لف و 1 ليثام اهفاقابطأو ليثاقلاو

 دحاورصتلا دمع مويو نانئار طفل ا دمع موب ىفف هسفنب ةفماخلاهرمضع جا! ةنطاملا ةطمسإلا امأف ريوطلا نبا

 3 :الثءرا قم امدهف ةفلخلا هيف سلب ىذلا ل اب_ثلا مادة ناون اوبالان لملا | ىف ن معي هئافرطفل ادع نم نرالز الن
 رعنلا ل صاذاف ةرطفلار ادب ل عركة مّدقملا دو دنسسلاو ذئاغلاو ناكشالان هعرذا ةعيس ضرءىف عارذ

 برنو لجو ذخأف دودمملا كلذ نم سانلا نكمو كاب ثلا ف سلاوهوريزولا هملارضح تقول لوا ىف
 نوءقملارصقلا :اوحاضي هلع طلستو هع هب هل ةجاحال نمو هدغل هرخّدب نمو همول ىف هلك أي نم هذخأبف
 رزولاو ىلسملا ىلا دبعلا بان نم حرخو نا ونالاب كلا باب نم بكر سءشلا تغزبدقو كلذ نم غرفا ذاف لانه

 مادق كلم اري رس هك بصنيق ماعطلا طامسل بهذلا ةعاقل الذم ءإ_طف ىف دمعلا اذه بوكر ةئه ىائفصواكدعم

 ىبصلاو تاسهدلاو تاضفا1اوااهلعو ةرودملااهل لاّميو ةضف نم ةدئام هدف بصمو قاورلا ىف ساحلا باب
 لومغملا نءسملا قئاقلا حاجدلا ىوس تاو ارضُح ريغ نم ةمهدلا بطلا ةحئاسفلا صاخلا ةمعطالا ةيواخلا
 وهر ةعاقلا لوط لو خاب فر هيو هتلابق سل ملا باىلارب رسلا مامأ طامسلا ب صني متةعف انا ةبمطلا ةجنمالاب

 ثكدلا هش نوه دم بشخ طامسلاو موملارصقلا بابوه ىذلارصلا باء نمابللا هثم ل دي ىذإ اءبابلا مودلا

 راهزالا كلذ قوف شرفشض عرذا ةرسشع ض رعي اوطااَكِلذف اهلاع طاع« ىناوالل هعهب نمريبصبف ةيطاللا
 ءاملااهزبخ دنع اههدجو نهديو ققدلا "قننملاطرا ةثالثد_حاو لكذ اوس هينقاح ىلءزيدنا صربو

 دا قبط لك اميطُنب ريشعو داب هلوط ىلع طاعسلا كل ل اد رمعيواه رطظنم نصو قيراهل لوصف

 الث اط قبس اراطنوججو ةناملث ماسلا خارفو جبدار ةلاو حاحدلا نم لكفو ابوس انبمساش نوريشعو

 للخ دب مة صملا اهتاولأب نيزيو هساسلا ءاولحلا منا ارمد رؤسبو لد وطلا لجرلا ةمانتكن وكسف المطتسس م

 ءاومالإ نم هع ةقئافلا ناولالاب ةعرتم ى رك تا دمحاو لكى ىلا ةضزملا نوعا ا,قابطالا كلت



 نا

 رب طل ا ني مالسسلا دمع نب نسا نب د نب مال-آاادبع دونا ىضترملالاقو ٠ لاّقثم فلأر يشع ةعبس
 لمنلا ةحالصلاو ةيمطافلانيتلودل ارابخ ا فنيةلقملا هزت باك "”ىرصملا ناكلا ”ىنارسسقلا ”ىرهذلا
 سانلا برق ن اكن مو سدهللاو نثالا وب كلذ ىدعتيالو كلما سل ماعلا سولال-اىف مهتئهركذ ىفرمشاعلا

 لعل ؛ىلاوتلا ىلع سلو نيروك ذاا نيموبلا دحأ ةفيلللا سواحل رظننيو مهنعحرختالمدخ مهلو مهلا

 ىنداتعملا مسرلا ىلعةلاسرلا بحاص هر ادنمريزولا ىدتسا مادالا هذه نم موب ىفكلذأمهتاذاف قيرافتلا

 ان طيات دونا جيخسجر واود ين هركذ مدقملا بترتلا ىلع هتعاجبو هتهبا ىف بكريف :هكرملا ةعرس
 ةرازولا عطقمىلا دومعلا زيلهدب هش اد نءدلجرت ناكم نمريسبف باكل اذه ن مهعضوم ىف ىلاعت هللا ءاشنا

 كلذ ل سواحل ناكو رصقتلا,ناطلسا !اهنكسي ناكىِتلا بهذلا ةعاقب كلذ لكةرامالا لهأ» ءالج اهي دينمو
 ىل !ناكملااذهنمنأ الا ىلا هناكم ىف قاد وهو كلم ارب رس ىلع» ردص ىفحاللا نئازخوه ىذلاريبكلانا ودالا

 نوكيو مو.لا ىلا هحتهذاب ىلعأب ناو كم هقسأو ناكيملا اذه ىلا سولهلا لقن سهاالا نا مث لعلام ايارخأ

 نعاضوءريرحلا طسد ءاتشلا شرفوافمص يا ورجعوا تسرو كنان احلا

 به ذم ىفاًمسربطو ىربط نيب ام قدا زحل اقباط فسسصلا نشرخو جاي دلارومسل اهباطمفودلا

 هجو نوكيف ةمب وةرقلاب ىشغملاكلملارب رمش ىلع تهل بلج ةثيه ىف هسولمل ”للهؤملا ةمرملاهردصىفو لثاامودعم

 روك ذملا سلجنا بايىلا عطقملان نمريزولا ىعدّدسا سولملا م محاذاق هب دي ند فوقولاهو>و لاس. ةهلع ةفيلللا

 ىلع ةفيلخلا ب صا اذافلاملاتس. مامزهراسين ةوزمشاءابق هندي نعو هن اذ فةفرتس هملءو قاغموهو

 عطقملا نم حرخو ةدترملا نماهناكم ة ةاودلا صاومللا نيكتحملا ني ذاتسالا دحأ ملغم كلا نيما عضو ةسترملا

 "للملا مدخلا ابرا نوةّوطملا ءارمالا هملاوحو سلجلابانمامأ فقاو ريزولا اداف مكلادرف هللاقيىذلا
 رهلفف رتسلا بناح مونم لك ع ةريف نيذاتسالا ىلا سلجنا بح ا صريشنف ةرضحلاءارو : مهلالخ فو مهريغو

 ديل شف يلا وح ددعب ول لسيو ركل لا: اقلاع ءةسستق روك ذملا صفو اجلال اللا

 هلحرطتو نيالا بنامملا ىلع سلاحي نأب سهو مث ةئامز ةعاسردقمتاةوهو عرذا ةئالث هاش خخ لوو

 اسمي بابل ىناجح ن نمرك |سعلارالسهةساو بالا بام ةرّرملا معكاماىف ءارهالا فةدواغب رممنةدخم

 دحاو لكف مهريداقم ىلع مهرب م كلذكت ديس: يت 1 امر وجم طاح راكم ءمهليواراسبو

 رطانقلا دوةع ىلع طاباسلا هوأعيو ٌةَعاَقل ضر نءىلاعل ا زيرفالاودو قاورلا رخآىلا اذكه هناكمىدعتال
 دانحالانم نامعالاو لثامالا مث كلذك ةرسدو ةنعتابرامعلاو بصقةلاب ارا مث كانه دهعلا ىلع ىلا

 ٍبابلا بح اصاو باجلاو بابلا باو سلحلا با لباقي ىذدلاردصلل ادنتسم فقدو ةمدقتال نيصترتملا

 ماقملامهب ٌرقْح ساو ماظنلا كل ذمطتنااذاق لوقي ام لئاق لكن ع ل صوملاوهو حجوراناو لوخدلا لها كلذ ف

 نود ىضاقلا بابلا بح اصزيف ماسالا ,نوفورعملا دوجشلاو هاضقلا ىذاق مالسلاب ةمدخلل لئامل أن
 توصب لوقو ةحسملابريشيو ىعلاهدي عقرب هنا م السلا بدالا ىنعمواس ر د فتيوانَدأَتم مسبق هعم نم

 ملي مث مالسل ا لضأ نم نطير هبناطول 3م هلال الو اق هيك زان قتلي ازسا قره عمم

 نيلّدعملادوهشلا نموهو مهس::نيسلاطلا فارشالابو نئكنحن ا نيذاتسالا نموهو مهمامز براقالا فارشالاب

 كلذ ىف مالسلاب صخيو ثالثوا نام امزن اتعاسكإ ذكم هيلع ىضع» نب رم | فارشالا نم نو كحب ةرانو

 ةجاح تعد نافةبقلا ل بق نوفّرشف ةيردنكسالاوا ةبب رغلاوا ةبقرمالاوا صو هملع عل ن هتقولا

 صوب م نيتّوموا ةّرم هبطاضف هفيس ىلءابنتم هنم برقو هناكم نم ماق ىعأ ف ةفيلذلا ةبطاختىلارزولا
 هتداع ىلع بكريف ح رخو برو ةةيلطلادي ل سقت دعب ريزولا جري نمرخآ نوكيىتح نوجرذف نورضامملا
 ةفشلللا لخ ديوركذاك لاما ن وكف هلم موب ىلا ساجناباب قلغيو رتسلا نري مث كئلؤاب مو دختو هو هراديلا
 باعصا مهو نوكتحن !نو ذاتسالا ءانلخلا ىلا سانا ابرق أن اكو هي ذانسا ص او هعمو همف ّرةَسملا هناكم ىلا
 تس كل اطو رشلاحاةلاداشو رصقلا مامز مهنمو مهاوس هما قرط الام مدخلا نم مهاومهل ننالا

 رارسأ ىلع نوعلطملا مهو سلحملا بحاصوبراقالا فاريثالا مامزو ةلاسرلا بحاصورتؤدلا باس صول املا
 لكدبلا لح كذحو كنت ذانسا مشرت مهنه اضعب مهضءبىفةدو# ةقبرط موا تااكحو ةفللفلا



 * م6

 فيرعملا عذوم ا حمجو ةيلفاكتا *ىوسلاا ثي ةطاراد لاق هبانعراشاارصّقلا نس م-هريغو خوسشلا

 رادب فوردملا عضوملا عسجو "ىييسسملا دهشملا طخق ةرطنةلارادب فورءملا عضوملا عمجو ”ىب رغلا رصقلاب

 ةؤلؤللاب فورعملا عضوملا عمجو ةرهاقل ا رهاظبهذل ارا دب ف ورعملا عضوملا عمجو ناوجرب راسي ةفاسسخلا|

 ”ىرهاطلا ”ىكلملا ”ناطللا”ئولوملارظنلاب لاا تد دل كال« ”ىروفاكلا ناّتسلا عسجو ذر ءزلارمصق عدو

 كلمالو دب سدس ةمشالو هالودنم ئثى الو كلد قى مونم دحاولالو هيقمها ةعحرال“ ىرش مهكح هتحو نم

 اوخروو كلذدم لع اودهشأف مما ال نذدموا ىلاعت هلل دعس نم كلد نام الخ اهاكهو>ولان م هحوالو

 نيدلاحأ” بح اهلا ةانفقلا ىذا دب ىلع ته و اهسو ني ةنسىلوالا ىداج- نم رمثع كلاثلايدا ومالا

 نك امالا ضعب ناستا نم هوضبق ناكام_هم هنأ نيروك ذملا عمرزقنو -يفاشلا زعالا تن نب !باهولا دبع
 تضبقو لاملا تاب لدكو دنع هنمثرّرحع امل نم هياوبساحب هلااولهتاو مهو الكو ابهيلع داع ىتاا ةروك ذملا
 كلذ عسب مرو مهنا ىلا بو فموهام اهريغو ةروكذملا نك امالا ف فّرصألا ن ء نيروك ذملا ىديا

 كاتربغ ىلغاوعضاوه ىف ىئي او فاسملا 1: تضقنو ْئسدعب اسك ةاط نيدلالاك لاملا تدب لكو هعابفق

 اهنم عضاوم ىلع ل: مي رصقلا اذه ناكو ىلاعن هللا ءاش نا 0 اهربغو نكااسملا نم ةفادلا

 هللاني داو عا ارصةوه ىذلارمهتلا تاعام دح اوهو بهذ ارمصق سهذلا ةعامتا لاقي ن كو ٠ ( بهذلا ةعاف)«

 ةبسطقلارا دلل الباقمناكىذلا بهذلا باءنم هملا لخ ديناكو زءملانيرازئ هللاب زب زءلا بهذا اريصق ىو دعم
 ةىلءاكلا ةسردملاءاحتنأ الاوه ىذلارصلا بابنم اضيأهملا لديو ”ىرودالاناتسراملاموملا ىهىقلا

 تناك عاقلاذهبوةا نر أو ني رمشعو نام ةنسىف رصنتىلا ةفل الا زب زءلادعب نم رصقلا اذهدد-و

 نيدعلا طامسو ءارها1ناذمرر عد ط اع- ل هب ناك ا هبو سدجللا مونو نيثثالا مون بكوملا ف سلمت ٠ ءافلحلا

 قالوزنب ميهاربان ب نسحلا دحتوبا همّتفاا لاه « (كلا | سلب ةفلخلا سولح ةئه) كالملار برس ناك اهو

 ةنسن اظمررهش زم نولخ عسسل ءان“الثلا مول فرصمب هرصق ىلا هللا نيدلزعملا لوصو ناكو زعملا ةريس باك ىف
 ٌرَقَدساَو هءعم لخد نم لك هنالصن د ىلضو نيدعكر ىلص مث اد اسر هرصق ىلا لسوالو هن امبلثو نيمسو نيتنثا

 ىلحورهوو قروو نع نم هفام ىلع لهشي دُممون رصقلاو هدسع صاوخو ا سراب هرصقفف

 كلولملل نوكيأم عيب هيو هيفامب هلاحج لاملا تيو مهلبو حورسو لا دعأو طافسأو حالسو بابو ناوأأو شرف

 ديدإلاناوبالا فرهوجدئاقلا هدبع هلع ىذلا بهذلارب رسسلا ىلعهرصق ىف زعملا سل ن اذمر نم فدالو
 هيديزيبامتافرهوج دئاقلا ناكو سانلا هوجو ريئاس-او ءاملوالل مه دعب نذا مث الرا فارشالا لوخ دءنذأو

 ليفلا نم ىعو سانلا اهار ةرهاظاهابعىتلا هّيدبب لبق ورهوج دئاقلا ىذم مث موق دعباموق سانلا مدي

 قون ىلع ةقزو الثو ىدحاو ريثعماهنمو عص صاهنمو بهذماهنم ةملم ةبرسسماسرف نو سو هنام
 نوب الثو ةثالثو لآةلع ه هلم لهن وذ :© قون عستو لقثم جابي دب ةعسن اهنم شرفلاو قطاسنملاو حاسي لاي قاض

 اهيفواهيفام ىرب هك شم قيدانص ةعبر راسن نوعسنو لةنلل الغب نوثالثو هن امو ةمحلم ةجرس م ةعيساهه الغل

 ةعص ىه ةشاشو رهو اهف دق رم هضف نم ناجر دو ةضفا او به ذلاب ىلك# فس آمو ةضفلاو بهذلا ىناوأ

 ةمسسملازعملا بهن ةفرع مول فو » رمصءرث' اخذ نم هل دع امرئ اس اهيف تنتو طغس نيب ام ةنامع.. و فالغف

 رشعانثااهرودو رجسأ حاسي دايس دا ريشر شع ىتاىفاريشرشعانث | اهتعسو رصق ناوب | ىلءةبعكتلاسهانع ىتلا
 توتاسلا ابو ماملا ضسكر اك ة ردنوسخ ةجرت الكف وج كبس م بهز ةجرلأ لاله لكى تعد لالق

 هلام ريل ريبلر داك او شو رسفدق رضخأ ذَرمْرب يللا تانآهباَك اهرودىو قرزالاو رفصالاو رجالا
 ة3ءاهب صنامتاو اهعضومّواعل رصتتلا ج راخ نمو رصقلا ف سانلااهارب قودسملا كلما ة.بشلاو دو
 لصتسا امنَزو نا كلذ نمرصقلايزاك امو فهلاو رثاخذلا باك ىف لاهو « اهنزو لقنل اهوٌرج و نيسُشاَرف

 ملا هب ىل-ام نزوو لاقثم فال آةرشعو لاقثم فلأ ةنامريبكلاكلملار رس صلال يربالا بهذلا نم
 ةناعسجو فا بعمر هاو لاّمثم فل نوثالثا ذأ بهذلا نم ىروزابل ا دوبا ءارزولا دس هأشن ا ىذلا

 فاأزي رشعوامهذ ل اقف انت دا ةرييكلا ةمسمدلا ف نأ ار كح ذو هناولر ئاس نمر هوج ةهطق نشسسو

 بحذلان من ىلا ةم_شلاىف ناو هعاونأو هناولأر' اس نمرهوح هعطق هنااتسو فالا هيالثو ةقرخم مرد
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 رسصقو بهالاريوقو ”ىفاسل ارممتلاو "ىبرغلا ريغصلا رصقلااهنءو ةرهاسقلا عضومىف خانأ مدنع رهو

 هذهو رحأارصتو مرح ارصقو ميسلارصقو ذّرمزارصقو لوشلارمهقوةرهشلارمدقو رفظلاريصقو لادقالا

 راوحي ناكو رصقل ا اهعومم ىمسو ةرهازلاروهةلا ه1 لاتقيو ريبكلارمصقلاروس ل اد نم رطانمو تاعاق اهاك
 رادابم روصقلا هذهريغ ةئاطلسر دآو رظانم ةذع مها ناكو ”ىروفاكلا ناّتسلاو نادمملا ”ىبرغلارصقلا

 عما + اراوحي ةرظاملاو رهزالا عماسلاب ةرظنملاو برضلارادو ةعدتلاةرازولارادو ةرازولارادو ةفامضلا

 ةركدلا ةرظنمو سقما ةرظامو بفهزلارادوةلازغلا ةرافئمو ةرهاةلارهاظ ميلخلا ىلع ةولوللاةرافممو رخالا

 ةرظنملاو ةركسلاةرظنمو ريبكلا نا سلاو ةسشومملا نيتاسسلاو ءاوهلا ةبقوحاتلاو هوجو ساو لعبلاو

 عماجر اوي ةرظنمو لحاسلاب ةعانسصلا ةرظنمو اهب زعلا لزانمو رصم ةئرد#ب كاملارادو حوتفلا بابرهاشت
 رابخ أن م ركذأسو شدا دكربب ةرظنملاو ةفارقلاب سلدنالاو ءاسلو الا عءاجي موملا فورعملا ىربكلا ةفارقلا
 ىلاعت هللا ءاشنا هلع <ىلا ىهّناام ب_اهلاح هءلا لا امو ةممطاذلاةلودلا ةدمىف نك امالا هذه

 2 ريبكلا رصقلا +

 نال ىزعملارصقلا ىمبو ”قرمشلاريبكل ارصقلاا4 لاقي كل ذل ةرهافلا نم ة.ةرمذلا ةهللا ىف ناكر صقل اذه
 ةشرفا دالب دحا ةدامرنم هريس ني هن اش ارهوح هشاكو هدبع أ ىذلاودادعم ميعاءا هش انيدلزعملا

 ”لمللا ف «سأ امل ارهوج نا لاسقيو هل همسر ىذلا بتترتلا ىلع هعضوف هسئرت هلا قلأو رمد ىلارك اسسعلاب

 ىرف-دق لاقفاهريغتىف هلل قف كتل ةلدتعم ريغ تاراروزا هيف ىأر حيصأو هعضوم ىف اهلبق خانا ىلا
 ءاعبرالا "لل ىف :رهاقلارو سس اسا عضو عم هعضو ءادّساناكو « هلاح ىلع 1 ةدمعس ةعاسو ةدكرابمهل ل

 ىداجب نم تا ةرمشع ثالُءل سلتا مول ن اداب هلع بكروةناملثو ني هنو نامت ةنس نابعش نمرمشع نءاثلا
 ةفالكلارادناكرصقلا اذهوةناملثو نيّدس ةسىف هباطساروس هلعرادا هنا مث نيمو عست نس ىلوالا
 لهاح رخا بوبا نيف سوب نيدلا حالص ن اطل سلا دي ىلع ةلودلا تضرتتن الف مهمايارتسآ ىلا ءافلخلا نكسهبو
 فخ م نعةرهاستلا ططخ ٍباَكَفرعاظلا دمع نبارك ذو « الوَأَف الواب رخ مث ءاىمالا همن نكسأو هنرمصقلا

 اذهو لاقت بارت هنم ىيرالو بط> همل الخ دهني رامو هلي وطلا ةّدملا بالا اذه لعأ لاه هنأ ةموهزلا با. باب
 هبفناكهيناكن مح رخأو نيدلا حال تهذخأ الو لاق هبارتميوكتو هباسشخ ادوقول بار با.سأدسحأ
 فرعنتناكو ناوجرب ةرا رفظا اراد مهنكسأف هدالوأو لهأو ةفملخناالا لف مهف سيل ةمسن فاًرشعانلا
 اهفنال بق ىلقلاايةنومرب ءافلحلاا ناك ممصلاارثسي فرعت رب رصقلا بناج ىلا دجوو لاق ةفامضلارادب
 ناكو ىههد | تكرتو تم درف هع اشأ نم ةعاماهرامع لتقو ناد, انةرومعمابما لف اهرب وغن د هقواماط#
 ريغصلارصقلا ىطعأو هو:كسف هدف مهازأو هتلود ٠ يهالر يبكلارصقلا اذه ىطعأ ةلودلا لازأ املنيدلا حال
 ناكو دج يدل ارصان لماكلا هنبا هلداو همفو هنكسف بودا نب ركب ىبا نيدلا فيس لداعلا كاملا هال :ىبرغلا
 ناكو دضاعلا ةفشلقلا نيادوادريمالا لع ضبقاسو ةؤلؤللا ةرظنم ف ىداش نب بونانيدلا مغ هدلاو لزنأدق
 مساقلاوباهلنباو حوتفلاوبأو ليربج ةئامالاوبا مهو هنوخا عسجيو هلع اهلل دم اح اب تعني و هس أ دهع ”ىلو
 رهاطااىانب رفعجو دضاعلا نب لمعاسساو دضاسعلا نب ميهاربا نب باهولا دبعو دضاعلا نبدوا دنب ناماسو

 اهريغورغاتملا رادب ل امتعالا ىفاول زي لف ةعاجو ظفاملا نب ليريسج نب حوتفل ا ىبا نب رهاظلا دبعو ليرربج نبا
 هتوخاو دضاعلادلو هعم لّقْتف لبا ةعلق ىلا ةرهاقلاب ةرازولا راد نم ل داعلا نب دمت لماكتلا لمتنا نأ ىلا
 ناطلسلا ديتسا نأ ىلا ةعلقلاب نيلقتعم مهب لزي لو دضاسعلا نيدو ادت اماسهيذو اهب مسهاقنعا و همعدالوأو
 دضاعلا نب لمعمسا نيدلا لاى لع داهشالاب نتس نس ىف ىمأف ”ىرا دق دنبلا سربس نيدلا نكرر هاظلا كلل
 عبج نأ دضاعلا نب ميهارب اني باهولا دع نيدلاردبو دضاعلانب حوتفلا ىناريمالا نبا سءاقلا ىلا نيدلا داعو

 خوملتا طخ ارهاظو انطابةنرتلاب فورعملا عضوملاو ريبكسصلا رصقلا نم ياهلا سرادملا ”ىل_ هىناا عضاوملا

 روك ذا طخلاب ةسابخلا, فورعملا عضوملا عسجبو روك ذل | طخاب فاما ارصقلاب فوردملا عضوملا عسجمو عيسلا
 ميسدالوا نكسي فورعملا عظوملا عبجو اخ وهامو ةيئاطاسلا حال_ساائ از فورعملا عضوم لا عج و



 مع

 ةناعلو نتس ةنس لاو دف رصم ىلا ةطمارقلا

 3 ةيرعشلا باب جه

 ةضونل اءاولزن نيذلاة ناو فالح آن م ةراوهو ةرازودنا نمو مهدي رعشلاو د مهل لاق,ربربلا نم ةفئ اطب فرعي

 جه ةداعس باب ه

 لزن ةرهاشلارهوج دئاقلا ءان دعب برغملادالب نم مدقامل هنال هللا نيدلزعملا مالغ نامح نب ةداع فرع
 ةئاملثو نمتسةنس مجرفف ةر هاقلاىلاراسو لمحرت ارهوحةداءسنياعالف هناقاىلا اردو - حي رخو ةزيملاب

 قناك الف هعسربك بع ةرهاشلا اذه داس اووةداعسب اب هلقو «فرعت تاب اذهنمايلالخدذ

 ىلا مصعال ا, فورعملا ىلعم ىطمرشلا دهسا نب نيسملا « ىعمج مد نمربحلادورو دنعر جمر كسع فرهوج هريس لاو 5

 ىلا مجروأؤ اي ىلا هعم نميز امن ا اه دصق دق ”ىطمرقلا دوف':هلمرلا ديرب ةداعسراسف حالف نب رفعح لدقو ماشلا

 تاماسهبو ةرهاقل ا ىلا هْمّرفف ”ىطمرقلا هللا لبقأف نيّسو ىدحا | ةن_فاوكلخ "هللا ىلا جرش مش رمصم

 ناكو لم رفعجوبا في رشلا هملع ىلصو هنز انج ,هورمذضحو ةنا لو نيس و نيآنناا ةنس مّرحْلا نم نعشإ سخن
 ناسحاو ّرب همف

 « قورحملا بابلا +

 "ىنائرتلا كيا نيدلاز ع زعملا كالملا كلا اب لقتءاو بوبا ىب ةلودتلازالف نيطاّرقلا باسامي دم فرعي ناك

 كلام هب رخلا ءا مالا ريك اذشنح كاس حسو نيس ةلسىف رص» .دكلمم 'كلامملا نم'كلم نم لوقا

 كسل ارعملا سفابو هغاما ترغكخو هرم |سجل دتو را دما ىاطقا نمر اغلا بوب نيذلا خر اسئاا الا

 هنأ ماب اهنكسي ىتح هلاهلذكو ل, ةعلق ن لزغي نأب زعملا ىلا ثعبو هاج بحاص رفظالا الملا باح قرت
 قلقا نم عضومباوفةبنأ هيكلامم نم ةّدع عمر رف هلعربديذأو هنأ همهأو هنمزعملاقلقف ةروكذملا

 ىف بكر فهم أف هرواشنل همع دما هل اقلا تقو هملا لسرأو هباوكمت ىاطقا سرافلا اجاذاو مهل هئبع

 هلراصاع نئوطم نما .اوهو كلام نمرفن ىفةناةسو نيسجسو نيتذنا ةنس نأ. «ث ىرمشع ىداح نين الاموي هلثاع

 قوعدساوعلا ةعاف ىلا ىوّناو لبهلا ةعلقب راصالف هتع اهم نم هب قب او ةباهملاو ةمرملا نم سفنالا ف

 هتفول كالهذ فوملا.هولوانتوز ملا م-هدع أ نيذلا كيلا اهب بوو هعم لو دلا نع كلاما نم هعم نه
 سراف ةنامعيسلا وحن مهو هتنشا دشخو هباحصا تكرفدلملا ىف هلَدْدِب توصاارمتتاو ةعلقلا باوبا تةاغو
 مسهل هقلط» ىتح هنولئتاقي ممناو ناطلسلا هملع ضبقامناو لمعي ل ىاطقا سرافا! نأ مهنظىفو ةعلقلا تت ىلا
 نم حجوورالا ىلع اودعاّوبو مهتقولاوضغتاف ةعلقلا نممهيلع تمهل دقو ىاطقا سراسفلا سأربالا اورعشي لذ
 قءاربو ركسو ىرمسو ارتجالازعيشو -ىلالا نو القو ”ىرا دق دنملا سربس ذوب مهرباك او مثل !ىلارمصم

 اوةلأن لكلاب ةرهاقلا باوبا قلغت نأ ةداعلا نمو نيطاَرَقلا با, وج ىلا ةرهاقا ان ممتوس نم لالا فاوجرفن
 موقلاامأو هبافرعو ةورملا تالا تمول كل د نم 4 ليقف هنماواج رخو قد ركعا نم طقس ىت- باسل ىراخلا

 راكتساو تاعاطقا مهءطقأو م اع منأو مهلبتف ماشلا بح اصر زعلان بف سوي رصانلا كاملا ىلا اوراس موناف
 + ءاعو مه دالواو مهتانو مهلاو ما عسجب ىلع ةطوخلا عقوأف ماسلا ىلا مهبورذج لع دقو زعملا عبسصأو مسعب

 راصف م-مئاغخا نءةّماعلاريدخودد رمل يني ددمد واجر ع ياارااس وتلا

 نطلستو روصتملا هبا عاخو كأ زعملا لدق نأ ىلاماشلا فةيرصلات ٌرهساو هئبع ”الماممهااوما نم هلا

 روءالا ةقاعهللو نو القو سربس مهنم نطلسة نأ ى امهااوحا تلآو رصم ىلا هايأىف | عج ارتؤزطقريمالا

 * ةيقربلا باب ه

 ه مهدعب نم اهلاوحأ هيلإ تراص امو مهرثام نم فرطب عاملإلاو مهرظانمو ءافلخلا روصق ركذ

 ديالا هعضو ىلا قَد ريبكلارصقتلا اهتم رظادمو رو هفاش رهاوطظو ةرهالا نيس طافلا « اال ناكمنا لع

 هل ضس اذكه

 لصالاف



 انك

 ؟ةظسشفلا ابتكن اد ني نيسح ةلودلا رصان شوكدلب لتقالف :ل.ةثل ا ةرا.ذملاءالا ارحيو اًرب تعطشنا

 نمادح أ قس الو ركاسعلا نم هراتخي نم هعمرضحي نأ طرشاف هتاو دربب دنل ىلونملا نوكيل همءدتس هيلا

 ةنامب راسو نوناكل وا فاكع نم رحل بكر واركسح هعم مدخخساف نإ ذ ىلا رصنتسملا هباحأف رصمركسع
 ملقأو مياع يأت فلتلا فوشو هلاصمل ٠ ءاتشلا فرصلا بوكربر جت ل ةدامعلاّن اهل لم ةنأ دعب بكى
 , لصوف هتداعس نم دعو 0 لو نيهرا هدم ةسطلا حب رلا عم نوكسلاو وحصل !ىداقن

 نابلس لالغلا نم هملا جات امو هتقاض أب ماقو 1 ياا لانا رتكاو طاممدو سدنتىلا

 ضقت ىترصم ىلا لخداال لوقب رصننىلا ىلا لسرأو اهب لزنف بو.اف ىلاراسو ةريصلا ل هًاريبك ةااوللا
 ضيفو رصنتسمل ار دابفن ا دهس نب الدق تلا ةةشاقو :ارمالادح !نارشركح دلل ىلع
 نيمسو س#+ ةنسم ىلوالا ىدام نما سعب ءاعيرالا ةمشع ردي م دقف دونلا هنازخ هلّقتعاو هملع

 هناعدتسان لع ٠ا حالا دنع نكي لمدقامل هنأ لذو ةلودلا ءارها عج ىلع ضر نأ هلأمهتف هن ”امعنرأو
 قذنالا نازهل ل دنع هلزنم ىلا مهاعدتسا هتفاسضف مهب وو تضقتا الف هبلا مدقو هفاضانمالا مهنماخ

 لكوو لانه لّتعي ءالملل ا ىلا مهنم ماقأ ن نةموللبا ىلا قوات ديال عجاف لالا مج اذاموقلا نأ هبامعصا عم
 ءامالاراصف هريغو عاطقاو لامو راد نمريمالا كلذ هكرتي ام عيمج هيلع ملأو هب هناك: نمادساو دحاو لك

 تراصوءاىهالارود عج - ىلءهياعص | ىلوبسا ىتحرا+ :1| ةوض علطا ف نيئئمطم او انو هدنع مهر اهناولظو هلا

 ماو فيبدو اقورؤنل نال طلاب صنت دا يلع علت مرض م ظعو هتكوش تدوقف هب دي نعب مهسؤر

 نيملسملا ةاضتلفاكش وسملاريمأ هءاقل ىف ديزو هديت 2 نم نيم دضتسسملا راسو ةاعدلاو ةاضقلا تراصف
 مهئادزوو متاضةو نيب رصملا لثاما نملتقو لاق ىتحادحأ مهنم وير نيدسفملاعبشتو نينمؤملاةاعدىداهو

 نيدفملاحازأو مهلاوما ىدتساوةناولن م كلانه نم لتقف فرسأ: "ىرحل اهجولا ىلا جرخ مث ةعاجب
 ةير دنكسسالا ىلا لزرنو نيدسفملا ن نماريثكحه هنم لثقف قرشا َريلاىلارامصو لتقلا عاوناب مهانفأو

 ةوئعاهذخ انأىلاةئامهر أو نيعبسو عبس ة:سمّرحلا نمامايااهرص اف د والا هدب اعمةءامت ا, راثدتو
 عسن ةةس لوالا عسر ىف هن اني نم غرفو تاردا.دملا لام نم نيراطعلا عماج رعراج ناكن مث ةعاج لةقو

 لاومالانم معو ل ةلامهراكصا ى ذذأو ةبلاعتلاو ةنمهج براغ دمعصل ا ىلار اس متةناممدرأو نيعبسسو

 بللاتراسف ةيماشلا دالبلا 2 ييلقالا لاح هبحلصف ةرثك هر دق فرعبالام
 هس هدهع ”ىلو لعجوهاثنه اسهدلو بانتساو لئاطن اهنءرفظي لو اهلها تيراسو ةَرمريغ

 علو ءلولملا عكا ريم قب كت دقو رم لوالا ىداح ىف لدقو رخ ”الاع.ر ف تامةناء-هبرأو نينامو

 رطل فرع هع اخ داو ةسهلا ديدشناكو طبض نسسح | اهطب_ظفرومالاب 3ةساو أ هعمرصنتسسملل

 ربغىلا نانا فلأ نيرمثءلاوف ةريسعلا لها نم لق هنااسمنم اهتلاخالا اهي صعال قئالشرمهم نه لف
 هلال هاقلا لهو ناوساو دعملادالبو ةقرشلاو ةسرغلاو هيردتكسالاو طاممدلهانم كلذ

 هئاشل نينا لاو تام موب هل ناكو (هاها نم نيادسفملا فالئادا ميشو اهداف دعب اهل صو داللار ع

 ا وياي 0 يكرس ميسو ذه د ةيادإ ويحل

 هماناةةمتناكو 1 ةدشلا مادا ىفاهنم مه ازتنا دعب هلدع :رثك مهم ىلار اهتلاروذح اهنمو

 ةيقابلاهراب نمو «ه رصمب ءافلخلا ىلءاورحنيذلا فو.#لا ءارزو لزاوهو ةئسنيرمشءو ىدد-ارصع
 رعمأ نب لضفالا,بقتمملا هاشنهاش هنبا ىهالاب هدب نم ماقو رصنلاب ابو كي لد وز باد ة 0 هاشلاب

 اهبارخ دعب ب رصم  ارايدلا ترعواش ها ىئثالتدعب ةيمطافلا“ افلا ةحأل_ظذنالا هئباو هيو نسودلا

 دال كلذ قة ) هاف اعرهو ب ةباكح نم م3 ةتامفز هملا هنءربخا ىذلا وه هنظأو اهلها لاوح !لالسمضاو

 نو عنال ناو لعب هللاو هريغمهتاو د لاجر نم

 « ةرطنقلا باب #

 ريسم دنع سهلا ىلإ اهيلع ىثمل ةرهاةل اره اظب ىذلا جيلخلا قوذ ةرطنق كانه ىنب دئاقل ارهوجّن ال كاذب, فرع
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 داداءسالا فسوي ندلا لايريمالا ىن -: !انفرهاطرعسب ىثش اهنم قيو تضاف اه طق سمأف هذع طقس هسسحأو

 جي رهصلا هرفح دنعرهظ قوقرب رهاطلاك لا نباح رفرصانلا كلملا سمان هجو ليوز بابل لب املا دصسملا
 نم ةءاعىلاو ااكشأو ةيضاملا:3ااهيف لمعنالناوص نم راح اهنمحرخأو ةكالزلا هديه ضعف هبكذلا

 هاحت قلماهن هرج ن  الاىلاو أش اهتم نيدلا ل اجبرعمالا ذخ أفرب سؤرا ةعبر ال اه رح عسطتآل ربكلا

 بابو رصنا! بابو "ليوز بابا نيئاناهرا نماومدقةو خلا ئالثنأركذبو « ةرهاقلا نم فشنرمللاوبق

 ةنسى ىبحوذفلا بانأو ةنامعبرأو ,نيناممو عبرأ ةنس ىف ىباذه "ليوز بانأو انانؤ,دحاو لكحوتفلا

 نيران هللا زيز علا ءانباذه :هليوز باىنأ: :رهاقلا ططخ باك ره اظلا دبع نبارك ذدقو ه ةئامعيرأو ننام
 ىلينلا دم نب ”ىلعل دشنأو وبل اريمأ همتو زعملا

 اناش لم ندف تلعل ه ”هليوز با, ترصد أول حاصأ

 اناوبكهسأربثالو ىرعشلا ىدتراو ةّرحلا رز أت باع

 ها اناماه هب ىصراالواحرص» دريم ءامانوط ران قال

 نب دمر سانلا ةرعس عماج رك ذو 2 حاجز نم نتج ركسف نارودب هس درف نأ رك ذيدحاو ريغ تعمسو

 ىلعنو الق نب دهر صانلا كلملا م ايا ىف ةرهاسقلا ىلاو نيكديا بتر ةنامعيسو نيثالثو سخ ةةسى نأ نوالق

 دهاشيمل هنا قرسشملا ندم ىاروداللا فاطم فرخأدقو 2 رصعلا دعي "لل لكبرضت ةيلملخ هليوز با

 ىلع تى كدق ىقلار طسالا لّمأن نمو هسيايس نعنينللا هنن دب لدم ىريالو "لوز باب مظع نئادملا نم م دمفف

 رك |ناثدلا تناكدقو هلام ع مي راتورصنتللا ةفيلخلاو شوحلاريم امس ااهف دح هناف هح راش نمهالعا

 نيترانمنيتدبلا ىلعرممو "ليوز بابل خاد عماجلااشن ا ستديو الا امهالعا مدهرتشكب نت الاامه ام

 ىديؤملا عما, اركذ دنع عماوماركذ ىف دجتربخ كلذاو
 « رصنلا باب

 ةيدصاقلا ةسردملا نكر هاج تناك هساج دحا نم ةعطق تكردأو مويلا هعضومنودالوأ رصنلا باننأك

 ةرهاقلا جرا نيلبقلا كاملا عماج ىلا نيبوةيدصاقلا ةسردا | نيبامفىتلا ةبحرلا نوكتث محي "ىبرغلا

 شولارنمأ هلعمدقورصنتسملام ايا ىف ناك الف ةرهاقلا حران عضو هنا ”ىجكاحلا عم املاراخأفف دحت كلذلو

 وه ثبح ىلارهو دئاقتلا هعضو ثدح نمرصنلا باب لقنةرهاسقلاروسرعو هيرازو دلقتواكعن م”ىلاه ار دي

 قوقرب رهاظلا كلما تخت رفحا نأىلا اهضعب تكرداةرو ايدل لعجو دمعل ا ىلصم نمابيرقراصف ن١ الا

 ىف ”فوكلاب بوتكم رصنلا بان ىلعو هناكم ل دسلا تءاقأو هلم دوةرصنلا باب هاجت لس_كا عب رهسلا

 امهيلع هللا تاولص هللا ىو ”ىلءهننا لوس ردهم هللا الاهلا ال هالعأ

 5 حوتفلا باب

 نمرطسا هملعو ىرسلا هنداضعو هدقع اذهانموبىلا هنمّقون الا هعضوم نو درهوج دئاملا هعضو

 موسلا فورعملا بالا امأو -ىجكاخلا عماخبارا دج نوداهيابق نم نيدلا» اهبةراحسأرب ودو "وكلاب هباَكلا
 نعح رخامرعاملناسنبلابسانلان الااهكردق ةروشاب هي ديزببو شو. اريمأ عضو نم هناف حوتفلا باس
 فرع ٌكلذلف رامعنب ةةلودلا لاهم اشمرااكولم 1 ىلا ادب محتلاوبا ه(شويم اريما) » حوتفلا باب

 ىلو ىتح مدقا ىف لةننيو مزعلا ةوق ىلع هسفن ن طوبو هرمش امي اهف هسس نمز نم 3+ اي ذخ أب لاز امو ”ىل ابان

 م 75 :اممدرأو نيتسو س+ ةنسرخ الا عسر ىرمشع كلانا ءاعبرال امو ىف رصنتسملا لبق نم قشم د ةراما

 سداسد حالا موبانااهلو مث نيس خو تس ةنس بجر نم تلخ ةرمشع عيرال ءانثالذلا "للف براهلاكاهنمراس

 راش هئامعدر او نيتس ةن-ناضمررهش ف جرف نال ة سعب نابعشمدلو لتق هغلبفنيسخو نامت ةمسنامعش

 ةرضحلا,لاوحالاو نتفلا ةرثكوءالغلا:3ثنمرصمب :ةشلا تناكألف اكع دسم مومو
 ىهتلاو مالا ذاغن نود مسالاب نوعي ءارزولاو تبغشدق ركعلا ف ئاوطو تري غتدقرومالاو تدسفدق

 دق تافرطلاو ديسعلا ىدياب دعصلاو فيرا تكلمدق تاولو هبقعمطمال حال_هلاو هنم سيأدق ءاخراو
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 حجيراخ ىلاو طوطد برد ىلاو ةقربلا باىلا ةد_م رصنلا بان ىلو امب ةعطق ةرهاتلاروسف دازو رصءر روب

 رانان الاىلاو هنوا ةعل لا تحت ودا! نمن الا برش ناكم ن هعطقن اق لس ا ةعلقرو لصتسلرب زولا باب

 روس لسملا ةعلقروس-ل_سينأ هل ايه لكل ذكوةعاقلا ةهج ىلارو_ارخآن يبا اهلءأ 7 نمل ةرهاظر دابا
 عارذبنيعارذو عارذةناهلثو عارذفلأ ن نبرشعءو ةعست ن ١ الا : رهاقلاب طحنا روساا اذ هرود ءاحورصم

 رمصم لح ا#روحالا موكلابن جريلاو لينلا طاش ىلع سما ةعاق نعام كلذ نه ”ىمئاهلا عارذلاوهو لهعلا

 فالآ ةلامث ةلودلا دعس دحس؟ لبحلا ةعلق طاح ىلا سما ةعلق نمو عارد ةنامسهتو عارذفال ا ةرشع

 موكلاب حربا ىلا ةلودلا دعس دسم ةه- نم لسجل ةعلق طئاح بناج نمو اعارذ نوهسنو نانثاو ةيامثثو
 ةرشعو نا "امو فال آ ثالث ةلودلا دعس دصسم لاح ةعلقلا ءارو نمو عارذ ا'امو فال ةهيسرجالا

 لبنلا ىلع الطمارب تن اكةروكسح املا سقملا ةعلظو لنا ىلا لبنلا نم هجارباى هسوق لوط كلذو عرذا

 عماجلا دة بام دمع *ى.قملا هللا دع نيدلا سم بحاصلا ربزولا اهم دهنأىلا لرإو سقنملا عماج -قر

 هتادالان ولا ف دجو هنأ كذو هتندنج روك حلا حربلا ناكم ىف لء جوة معيسو نععبس ةئنسى روكذملا
 ىف عرش قدنخر هاقلاروسب طم < ناكو ةفاضالاب ”ىسضملا عماج مولا لوقت ةّماعلاو مرا تاجا
 جراخ ةيقرشلا ةهللان :ءاضدأن ا ةئامسو ننامثو نامت نس مر اىف سقالا ىلا حوتفلا بان نم هرغح

 ”قيهرعبكض رع هلجارب انروسهن ارو نمو ةضان ةديدترات 1 تدهاشوهدعدامو ةصربلا باب ىلا ريصتلا باد

 لجافلا قتال .ركذىذلاوهروسلا اذهو هئارو نم تناك راو الا تمبتو طنا قدنمانأالا ةراحلا

 ديو هفاطن نيدلبلابرب دس ىت- ىلو ملا ىحي هتاو ل اقف بوداْنب فسول نيدلا حالص ناطلسلاا ىل اهباَّكىف

 دقن , الاو راضت ةقطنمرمغب ىلتبل اهرصخالو راوس ريغب لرتما | صعم ناكأم ”لمعام هفاورام-ماع

 فقوتبالو مدقي مرج دب نمو فطخت دي نم هباوتمأو سانلارطاوخ ترق
 « ةرهاقلا باوبأ ركذ

 نادع ايم ناناندي رحل !اهبتهح نموةلءوز اناءامهل لاش ناةصالتم نانا ةيليقل امته نم ةرهاقلل ن اكحو

 باس ن الا فرههاه دحأ ةقرفتم باووا ثالث ةدقرمشلا اهتوب نمورصنلا باب رختالاو حوتفلا بانام_هدحا
 بابوةرطذقلا باب باو اهثالث سا رغاااهتههس نمو لور ابابلاب رخ الاو ديدلابالانرخ الاو ةفربلا

 دنع اهناكمىفالو نأ الا هلع ىهام ىلع با وبالا هذه نكت لوةخوملاب اسفرعد رغب ابو ةداعسٍب ابو حرفلا
 رهوحاههذوام

 *« ةليوز باب <

 1 جد ود مس مدع ولا ا 5 هافقلا ملا

 ىلع ىرج ىّتح هلرواسلا ٍباسبلا اورعشو هدم حورخللاو لوخدلانورثكي اوراصو هيسانلا نما سوقا
 ىذلا عضوملا ىلا ىضفب هناالاموملارث :آهلو_لوبابلا اد_هلاز دقو ةجاح هل ىضقتال هر م نم نأ ةيحلالا

 سانلانييروهُم ْن : الا ىلاوامهوو نا دبعل اوريبانطلا نم برطلا تال 1عامت ثيح نيراخخلاب مورلا فرعي

 نمالاطما!لهأو ركتملات الآ كلامه نأ لحان م مهضعل لوهدو ةحاح هل ىذقنال كانهنم كاني نمر

 اهيلازعملا لخ دنيح نم ةرهاقلا لها ةْمسلأ ىلءراج لولا اذ ل معزا مالا سلو تايمغملاو نيمغملا

 نينا صح نب فناكا ل :ىشاجملا لها سوالب [غضوم» فزاعم للا وس عض والا اذه نوكينأ لبق
 ن : الا ىلا قابوه ىذلاربب كلا هليوز باب هللا رصنتسملا ةفملخاريزو ”ىلاهب اردب شوج اريما ىبةئامسعيرأو
 هيلع مبجت ال ىتح فاطع بان لك ف توك نأ نمنوه+!باوبا ةداع ىهاك ةروم ابد لمسعي لو هج اربأ ىلع

 ةروطنع ناوص ةراج نم ةريدك ةقالز هبان ىف لع كل لجاهاوش دو لكلا قوسرذعتو راصملا تو ف ركاسعلا

 كالبينا ملال ةيئانعنزا .ةعيلزتفدا اوصاا ىلع لدتا من اوق تشتال ةرهاقلا ىلعر كسع هاذا ثم

 هبقازو هسرف ”لةخاف كلا: ه نم هرو م ىفناف بوب |نبركب ىلا لداعلا ال | نبا دم نيدلارص انلماكلا كلما



 ما

 ماقو كلهف هرث ا ىف ىطمرقلاو هلمرلا ىلع لزنق نيمو تس ةنس لو الا ىداج ثلان*ىق رهوج ل-رف ماشلا ىلا

 ىتح اهي نيكشفه هرصحو نالقسع ىلاراسورهوج ىلع مالا دّدشاو ارهوج براغ ”ىطمرتدل ارفعج هدعب نم
 نءاوح :لمرارهاظبواهب ماقا نأ دعب رمعم ىلا نال ةسع نم جرو نيكتشه للاسف امظع اهابم دهلسا نمغلب
 نينامت ةنسىف هعنطصاو نيكتفهمزي زعلارفظالف ماشلا ىلا جورخلاا ديرب وهو زي زعلا ىلع مدقق ارهش رسشع ةعدس

 دئافلاو نينامثو ىدح | ةنسف هدحو رصقلا نم اكارهجرخا اضبأ "رتل نيكتو نم عنطصاو ةئاسملثو

 ةرفزراعنبارفزف رانعنب ادي ؤرهوج ديت ناكو هءاكر ف ةاشم ةلودلا لها نم اههنودنمورا.عنءاورهوح

 اذه نم تين ادمان ان ىدنع تنكدق لاهو هنمهدي رهوج عم هللابالا ةوقالو لوحال لاقو اهلَو ثني نأداك
 دحا ثيدحلا اذه ىلءفترامهتناو هيف تنااع كملسي ىدعاثي دح كنث دح ال مانا ذه فراكنا كذمرهاظف

 ىلع مهو مهتلقتعا نورخآ ىديىف لص مث هترسا نمزعملاانالومىلات ذفناو رصصم ىلا ت رخام ىريغ

 ركذاو "ىلع مهضرع | لاقف مهب هنلءأر صم ىلازعملاانالومدروالف مهذ نيذورعملاو ميروك ذم نمريسا ةئاسلل
 هملاهمدقأو ةيلاقصل ادب نم لحرلا ذخ[ت لهذا همذ ارب دل ٍباَكَهديىف ناكو تلعفف هلا دس او لكى ف

 ىتحِباَكَلا فام ةءارقىلا دوعيو زوي لوقيو هملارطنيو هسسأر عفربف هلاحو هلاح نمو نالف اذه لوقأو
 ضرالا تلبقدج أ قني لا لف هرمصد هعد |ىواملو هلَأتو هملارظن ذاك رتامالغم_هرخآن اكو ةعاجا هل ترضحا

 امودكم 'لدنعنوكي رهوجا.لاقف همّد3:نم عم لعذن لام” ىكرتلا اذه تب أرامل تلعف كيا رانالوماب تلقو
 ملام هدي ىلع هللا هقزربو ةريثك الب ىف ةعظع تاحونف هل قف سذاسا اذه نم مالي اندلو ضعبا نوكي هنا ىرتىّتح
 دي ىلءو أ انرديا ىلع انيلاومل هننا فاذا انماعالوز ءملاان الوم ىل لاقت ىذلا كلاذ هنا ّنظاانأو هريغ عم انمدحأ هقزر
 زعملاانالومىللجرأدقل انريغ ةلودواننلو دذخ أننأ ند ديرنأ لاجرو ةلودنامز لكل دهتانأاب ناك نم
 ىثمامونلاانأ اهو كاذ نم سانلا بهعتف هتلود لهأرئاسو هدهع”ىلوو هتوخاو هدالو ًاريصم ىلا تّرسامل
 يس وو ىلج بز مهالا لوقأت اذهدعبو انريغانب اوزع اوانوزعأ ننكحتومنم ىدي نيب الجار
 ةسخ هيوكر لبق هملا لجو ا دئاع هللابزي زعلا هملا بكرف ”لثعا هنا كلذو ةنسا ا كل: ىف تام اهيفانأو انيناعلا
 عيسل نيئثالا موي ونورا دال ةسخ هللا ري زعلا نب رو هنمرعمالا هلا ثعبو لم ةت مورا دفالآ
 ريمالا ه بلا ل سرأو نفكلاو طونحلازي زعلا هملاثعبف ةئامثو نينامو ىدحا ةئ_س ةدعتلا ىذ نمنع
 ىشوو لقثم نيب اماوث نيعمس ىف ن ذكف نفكلا ةيزي زعلاةدمسلا هللا تلسراو نذكلا اضيأ زي زعل |نيروصنم
 هنكمو دئاقلا نب ادئاقلاب هيقلو هسا مت ىه ىف لعجو لوو نسما هنبا ىلع علشو هللا زي زعلا هيلع ىلصو بهذم

 تعفر ةصق ىلع هناعمقول نسحتسم نو اغبلب اناكس انلا ىلا انس القاع رهوج ناكو هوبا هفلخام عمج نم

 بحاولاف مامذلا ظفح نم مكحرخا ماعنالارذكو ماقالا لولح مكب عقوأ مارتجالا ءوس رمصمي هيلا

 مولم مكْوادساف َميدعتف تدعو متأسأف متأدب مكتال باتحالا ةمزالممكلمزاللاو باحالا كلرتمكش

 هيلع هللا تاولص نينمْؤملاريما ىريل مكتع ضارءالاو مككمزلا ىضتقتالا ةجرفام_ما سدو مومذم كدوعو
 نينامت ةنسف :ىلاهبارديشومااريماءانب «(ىئاثلارولا)« ءارعشلا نمريثكمانر تاماملو مكفهبأر
 ةراح دنع ىذلا حوتفلا بادنيب اهفو ريبكحلا | "ليوز بابو ”ليوز ىانيبامف ىتلا تادانزلا هبفدازو ةنامعبرأو

 بايىلا ن الاركاملا عماج ءاحت ىتاا ةبحرلا عمجاضيأ رصنلا باب دنعدازو نآالا حوتفلا بابو نيدلاءاهب

 ةئامناموةرشءقامث ةدسةرخ الاىداجب دنفو ةرانح نم باودالا ماق أو نبل نمروسلا لعجورصنلا

 هعماج ىدمل رودلا يش ديؤملاكإملامدهام دنع حررفلا بابو ريبكلا"ليوز باب نيبا مفر اروسلا مدهبئ دبا
 حالصناطللاهترا نعى أدبا ه(كاشاروسلا)« عرذاةرشءااو كن نك امالاف روسلا ضرءدجوف

 ةنس تناك الف هللا نيد دضاعلا:رازو ىلع ذئمود وهو امو نيتسو تس: سىف بولا نيف سون نيدلا
 ءانبف ىدسالا شوقارق نيدلاءابب ىئاوطلا روسلا لمعل بدنا ةكلمملا لع ىلوتسادقو نيتسسو عسن
 ةرهاقلاروسىفدازف اد اواروس ةاةلاو رصمو ةرهاقلا ىلءل عجب نأ دصقو نآالا هلعوهام ىلع ةراخخلاب

 ريبكح رب ىهو سقل | ةعلق ىو رحدلا بادىلا ةب رعشلا باينمو دب رعشلا بايىلا ةرطنقلا بانم ىتلا ةعطقلا
 له نأ ىلا سما نمروسلاا دم هلما ىف ناكو كانه نم رولا عطقناو سقملا عماج بناحي لينلا ىلع هلعجد



 نضل

 قادما نه هب ّرمام ىلع ء ىلوتسا د5 هنا هلعاو ْرعا ا الوم ىلاءام "هلقىف هثءدو اكم- هئم داطصاو طممارحلا

 وه لجرابب-اصرساوةونعاهذخ !نأ ىلا لاتقلانا .اع حلأف سافىل اداعمن طمحلا رعلا ىلا ىهتنا ىتح مءالاو

 مزعىوقامل مع هتيصدعبو هناش مظءدةو ةنسلا تايرخ أى داعوزعملا ىلا ةيده عم زيصفق ىف ةساملعس رئانلاو

 ىل- فين ام هعمو ةدامر ى از رو ارهوجدئاقل هيلع مّدقفاه م | متورسهم ذخال شوبحلاربسسن ىلعز ءلا

 قلطاو هيولخيو موب لك ىف هلا حري زعملا ناكو لاملا نم قو دنص فلأن مرثك | هبدينيبو سراف فلأ ةنام

 عقجادقو هيدي نيب رهوج ماقفاموب «بلا ح رخو هعم هلجام ىلع ةدايز دير اماهنمدخ ًافهلاوما توس ىف هدي
 رمصم خل هدحواذهرهو> حب رخول هللاو لاقو رهو> عم مههجو نيذلا نعراشثملا ىلا زعملا تفلاف شما

 ايئدلار هت ةرهاقلا ىست ةميدم ىنبتتو نولوطنب |تايارخ ىف نلزنتاو برحريغنم ةيدرالاب ريصم ىلا ناخ دنلو

 ءارمالا هنوخاو ءدالدا مو ةر هاظ لا4. | ىلعرهوج عماهاجو ةمحرالا هئه ىف هذلا غارفابز عملا عأو

 مهلع مدقاذا مهرمأب ا نشك اروقو دعا اوثعنأ ةلودلا لها راسو دوهءلا لف

 فلأن سم هباكحر ىف هم ثمو ل رت نم اهبح اص ى دفا ةقرب م دقالف هتمدخ ىف ةامماولحرتب نأرهوج

 عبار تسلا موب فرصم ىلا ناوريقل نم لحراملو ىْدُد لاملاّدرو هياكر ىف ىسِي نأال اردوج ىنأت ايه ذرانيد

 كلل ذىف ىناه نيد دشن أةناقلثو نيسخو نام ةنس لالا عب ررمشع

 عورأرشملانم مون ىنعاردقو * عمسا تنك ام قوف ىيعب تيأر
 د ثمحح نم م سمشلا بو رغداعف * هلع دس قفالا نأكح ادع

 ا 5 عدوأ فيك تعدوذا ردالف

 عجم تانالو نفج ىركلارار عا هلق ذب غنم دشحاذ_هناالا

 عقاب ىهو تدغ ض را نءراس ناو + انءادماهاش ضراىف ”لحاذا

 عفرألا قاورلاو اناطعلا محو * هلحم ثدح لاملا تو لت

 عقم ىضتنلا حالا لظو ه« اديذا هلل ناسرفلا تربكو
 علما نبصلا ىراتكتووو 30 هلو ردنا بكوملا بابع بعو

 عمت تنا ىذلاب لاف نعأب * ةلحرلوُأ طاطفلاىلاتلحر

 عرب ليتل فون لان هءاحدتف * درومل ءاهظرصم ىف كب ناف

 تب ميلسف « ةمدعت ناغيال نم مههميو
 ىناه نيا لاق زءعملا ىلا ةراشدلاب بتكو ةرهاّشلا طتش اورصم ىلا لخداملو

 سصهالا ىذه دق ساسعلا ىف للف < رصم تحتذ دق سايعلاوني . لوقت

 رصنااهم ديو ىربشلا هيحاصت « رهوج هونسكتيلإ واسف
 "حالف نب رفعج ناكو ةرهاسقلا ىلا برغملا نمزعملا درو ىتح ماشلا دالب نم حتفام م كح هلواعاطم العم لزي لو
 باتو :هلمرلا ذأف ركاسعلا ف ماشلا دالب ىلارهوج هريس رصم ىلا هعم م دقالف رهوج نم "لجأ هسفن ىرب
 ا رهوج ةساكم ن نع هف:تومش هلماشلا د تراصالت قدوة يربط كلخراسو ييفط نب هللا دبع نب نسما

 ىلعز ءلل هللا فام فصيورهوج ىف عقب و هنع اطاهيف ركذنر هود نمارس برغم ابوهوزعملا ىلا شم د نم هتك

 ان داق عمان دمنا دقن م كفناىألاتأطخأدنهلا بتكو ةمود ىهاك ينك درو كل ذا زعملا د تضغف هدب

 ىذلا هجولا ىلع لذ كلل «ةنان لف دعب هزو اهتنالو هان ثدي ىلءانملا كنم لصواخ اهلا تنك اذرغتوجلا
 كل ةيين يبيح سلا هوجد فت الا انكلو اندنعلداتنك ناو هتدرا

 نمئش ارهو> بتاكيإل هناكم ماق أو ركسعي ه دن ال نأ افو> ةدحن هلأس رهو جدلان نبا تعني رذز هوك
 زغملا تاماملو * هعضوم ىفركذ دقام هىهأ نم ناكو ىطمرقلا دجا نب نسما هملع مدقن أ ىلا هرهأ

 دئاقلاا ارهوج هللاب نب زعلا بدندا دغب نم ىلا رمذلا نيكتفد قدم د ىلا دروو ري زعلا هنبا هدهد نم فلذسساو

 ةدعقلا ىذ نم :نقبن امل نكد اوع لوف ةيظعلاركاسعلاو لاومالاو جالسلا نئازذعابلا جرذن ماشلاىلا
 ءاسحالا نم ”ىطمرقلا دج نب ع نسحلا مد نأ ىلا اهلها برا وهو اهياع ماع فةئاهلثو نيتسو سه ةنس

 عسوبف ديرب ن



 ضشي

 هةسنيدلا لءريمالازادو نوالقنب دهعرصا لا كاملا ةلاخ نبا دس ا نيدلا باهشريمالار اد هّسنع ىلع دف همامأ

 نزضوتريمالا ةلكو هنرسسي ىلع دج مهدانجأو ؛افلللا كلامه, ثناكىتئارط ا قوقح نمامهو ىلواملا!
 هيف تكرداو ميدةارصنلا باباه دعبو لال ناخ ىلو الا! ةعاف بان لباقم دهف ةلاكولا باب نم ل1 ب مث

 هنن ىلع دوهذ ىك احلا عماملا ةبحر ىلا هنم كإبو لاز دقو <ىب رغلا ةيدصاقلا ةسردملا نكر هاجت تناك ةعطق
 ةئادمعلاةراسىلا هشضلواملا عراشلا امهدادهامتو ”ىك املا عما! ىلايهترمسي ىلعوةي دصاقلا| هتياردملا

 هذهف رودو عابرو تمن اوح نيباهفرصنلا باي ىلا ىهتش_ ”ىك احلا عماجلا بان نمو كلدريغو ةيفوطعلاةراحو

 رك دو هيلاتراصامو نك امالا ءذه عضو ءادما ةيفيك ىلع ىلاعن هللا ءاشنافةحسون الاةرهاقلا ةفص

 هماع تفقووءالضفلا عماتو خيراوتلا بتكنم الذ تطقتلا ام ىل_ع هيت فرعوا هملا تسن نع فير ءتلا

 طسوتلا لس هبفاكل اسك لذ نءهندهاشامو ةنهثملا نم هتكردا نم كلذب فريخ أ وتاقثلا طوطخم

 هريغهلا ال همركو هنيقفوااهتلاو راصتخالاو راثكالا بِ لوقلا ىف
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 + ةرهاقلا روس ركذ ه

 هعضو ةِياثلا ةّرااورهوج دئاَقلا هعضو لو الاتاّرمثالث اهرو- لع تس.ًاذم ةرهاغلا نأ لعا

 ”ىدسالا شوقارقنيدلا٠امب”ىدلناربمالا هاب ةثلاثل |ةّرااورمصنت ىلا ةف.لحلا مايا ىف ىلا هب اردب شوه اريما

 رهوج هعضو نيل نم ناكل والارو لا ه ةرهاقلا كول لوابوي!نبفسوب نيدلا حالصرصانلا كالا ةةطلسىف
 راسامل هنا كلذو عما ماورمصتلا ىلعهرادأ:نآ الاةر ااا ال < كي وشهدهب لزنىذلا هخانم ىلءدئاقلا

 ءركاسيت النو ن يظنون ةةلسن ابعش نمتلخ ةرمشع حبل ءان'الثلا موب نم سمشلا لاوز دعب ةزيجلا نم

 عصا ورصقلا طتخ ارادلا ب تزةتساو ةدعم ميتوبا هللا نيدازعملا ماسالا ءالومهل هعمر ضدها لال

 نيداز ارعملام دق نأ ىلا ةيروصنملااهامسونيللا رولا ادأف لبللا ىف ساسالا اره دقهو دوت هنونبي نول رمصملا

 دارأاملارهوح دئاقلان ا اهتسوست بس قى لاهو ة هر هاتقلا اها مسفامب لزنو ريصم ىلا برغملادالب نم هللا

 عشول دمعس علاطرايتخ امهم أو دنا اهب يقيلرص» هرهاظ دلب راع ديرب هنا مهفّرعو نيم ارم خذدااه» اش

 رثادياولعحو رول ارفحلاعلاطو ساسالا عضولاعلاط | وراني ائاذبا مهلسن نعدلبلا جود ال ثيحي ساسالا

 نم مكب ديأباما اومراف سارجالامتك تلا ذا لامعال اولافو سارجأ ف لبح نيتمئافت لكن يب شخ تاوقر وسلا
 اهيف ىلا لاب ا كإت نم لبح ىلع عقوانار غنأقفناق كلذ خام انعدولا نو رظشإ اوفقوفةراخلاو زيطلا

 حاصف او ةراحاونيطلا نم مهيديأب امال ا فاهوكّوح د5 نيمحنملا نأ لامعلا ناظذ اهاك تكّردتف سارحالا
 ساسالا عضو ءادّس ا دينع علاطلا ىف ناك عب رانا لاةيوءودصق ام مهتافو كلذ ىضغ علاطلا ىفرهانتل نومستملا

 رثيدولااذهرئادف لخدأو رهقلا تحت لازئالاهنا مهرلت ىضتفاو ةرهالا اهوعسف كلفلارهاتوهو
 لاقيوزعملا هملا ءاقلأ سئرتب رصقلار عوز ملا الوم ةبعصو هتبعص نياصاولل تاراحةرجايإلا لب عتو مايطبلا

 ادبباهترامع ئش ناكل ح الابةرهاقلاة راع كنافامر هود لافوامناكم هبحت م ةرهاقلا ىأر الز عملا نا

 جاتحيام عيج رصقلا ف بترو ةدّشار عماج ىلعفرشملا دذصرلاب مومل فرعي ىدإا فردا عطس ىب_عي لبحلا

 ناتسالاوناد لاو: ردها هتاحاسىف لعجو ناكم ىلا ناكم نم هللا ىف نيعالا مهارتال ثم ءافلخلا هملا

 ةرغبك ةعطق ةنم تأ ار امرخآواعط:نيالاروسلا اذه ن هتكردادقو هانا هاسظن ىلصملا دايك و

 اهتبلربكن متدهاشفتل اامو ثالث ةئسىف سانلا نم صخ اهم ده ات ل

سإ عرذاةةعرو لارا دج ضرعو عارذ ئلث ىف عارذر دق نوكتةنمال انا ىت>اننمز ىف ه:مسمعتبام
 هبرجي نأ ع

 ادهنمن , الا وب هلا بح اامواعارذ نيس اون اممنبو َن : الادو+واارخارولا نع ادعي ناكو ناسراف

 هل مظعو نسما ىف أب اكو دعم ميمتوبا هللا نيدازعملاهلير *ىورالوام اذه (رهوجو) » ئث نللاروسلا

 رك اسع هعمواجنءرفص ىف هثعبو هشو دج دّئاق هريصف ةرازولا كرف راصوةنامثو نعنراو عبس ةئس ىف ه دنع

 اندم فاو ماوقا ةدعب عقوأو ترها ىلارافرباكالا نمريغو ىيابتصل ادانم نب ىررز ريالا مهفتريك

 ىل اهريسم ىف ىهتن او اهب ءرساق أريان براحو ةسامادعس ىلإ امنع ل رذ أيش اهتم لمي لو 3ْ ماهاز أنف م اق خفاراسو



 ما
 هلاكولارادىلاو ة: .ترفلا بر د ىلا اهمن إب امها دحا نيقيرط ىلا نولجيا اذه نم ح رخو باورالا مسرب

 هسع ىلع دف همامأ كإ ب مث ةئاوملا بردىلادفانلا ةىدمش )ابرد ىلا ىرخالاورمصاألا بان ع راشو

 نيلحر ا قوسىفاهاش همامأ د كاب مث ه ةضرم“ *الا نيكدرا دنوخ ةيراسق باب هلب اقيو ةممريصلا ةسر دملا 'لامسش

 اذنه فول بلة هنم قبو برخ دةو لاسم لمح ريف هبلا جات ام عبج اهي سماع تنل اوح نم نيفص ناكو

 نك اسمةدعوةروكذملادنو هيراسبت باوبادحا هيو ةقا رولا ةراحم فرعي قامز كلاس !اةرمسب ىلع قولا

 هتأضسمو ”ىكاحلا عمال باوبأ دا هننع ىلع دحف همامأ كإب مث ةيرخلا ليطصاب امي دق فرعي هناكم ناكو

 لدوتي كلاسلا ةرسسي ىلع عاش هراوججو هنداسذعنم ئمو هن / دةع ىوس هنم قس لو يدقلا حوتفلا بادو

 باوبانم رخآاباب هنمب ىلع ديف نيشيعتملا قوسىفافاش «مامأ كل ب م ةراطنقل | بادو نيدلا ءاسمبةراح ىلا هنم
 نك 1ىلانمردكه مف نيدلا ءامةراح ىلا دفن طاباساع از هرمي نع ديف همامأ كإ سب مث ىك الا عماجلا

 ميظع قوس ىف قشيو لداعلا ق دنفهراسي نع دعو ينك يااا عيابملا راي دبتع نعيصف همام اهي
 بردلا نمكلساذا”راملان اذني رصقل ا نيب عراشم نم نيعلاتاذامأو د :رهاقلاةمصقرخا :اوهو حوتفل ا بايىلا

 قلخلا نك راىلا نيب ريصحلا قوسو نيصاصلا قوس ىف ىشي هناف قالا نك رلاابااط ىرمسبلا ماس لباقي ىذلا

 هلي ايو ىنلا ضوح ةماعلا هبعس باو دلا برمشل رهالا عما! ارهطظ ىف ضوح هيو لاعنلان الا هم عاشو
 ةماعلا اهمعست ىلا ماظعلارثب ىلا امها دح انيق رطىلا قوسلا اذه ىهتنرو ىموم محسص ار فرعي دصسم

 قيرطلاو نيب رياحما ىلا هنم كل بو قالا نكرلا,روكذملا ضوماورخالا عما. ىلاءاملا لغتي بنمو ةمظعلارب

 فرشالا كاملا ّما دكر دنوخ كلذ تآشنا مدراهولعيو دولملا| ةيراسةي فورعملا قدنفلا ىلا ىهتنت ىرخالا
 نم ىه ةيظع ةحاسىلا مه لصوت تاو ترتسدق ةيظعهياَويةيراسقلاهذهراو<و نيسح نب نابعش

 دوف همامأ كإ مث هلاك !نود تناك اها ارصق اهران ع تعرشدق ةروك ذم لا دنوخ تناكرحتملا وق
 نيدلا قداس ةسردم ىلا ىبتن ناكىذلارصقلا با,ناكمىف دما ةيراسسقااو تدنا و اواعتىتلا عابرلا

 رمال اءاشنا هله نم ةناايقلاةعابنإا هر حمر]اباس فرعيو زيضالا باز ان تاكو ني رصقلا نيبو

 همامأ كلب م مولا هملع ىهام ىلعاهأ كن واهم دهفاعابرو تن او 12600 راداتسالانيدلا لاح

 ةسردماهناكم ى نو ةَتننا و-هرهاظواناخاهتضومناكو روك ذملانيدلا لاجيرعمالا ةسردم دم نع لاحق

 تاذامهادحا نقد اى ىلإ 5 كاشف دبعلا باب ةيحرنك امالاهذ_والاقيو كالذريغو لس الاضو>و

 شح ىلاوامصارق بردىلاو ةيزامجللا ةسردملا ىلا ىهتنت ::اهماف نمدلا تاذامأف راسنا تاذىرخالاونيملا
 سلا نات املا ىلا ا اتا عا طمي حل ل هاج زييحلا
 بردس أر نم كإبو دووثيلا ةئازحىلاو ةدطاكتيملا نقرا دملا ستايل او بزنس رادو ٌكوشلارصه ىلاو
 تزدو-قدسملادهشملاو”ىزمدنالاةبحرودونبلا هنازخ طبخو ةنيفنلا ىلا ديعلا بايةبجرف اًذهىالسلا
 ديدحلاٍبابلاو قور ل !بابلاو ةبقريلا باء ىلا ةقربلا ةراسلساو ة كاسل !ةرام او رهزالا عماطاو ام ام>ولملا

 لام اذان !ةيواز باءىلانيدلا لاجريمالا ةسر دم بادن هل سب املا نافدسعلا بانة بحر نمر بلا تاذامأو

 رتت بئارش ىلا هذ كلب ةقازول انا دياز ارق اهاتز هنمع نع ديف ءا دعسلاا درعسر ادب ةفورعملا» ءاقناحلا باب

 هاقناخوةب رقتسار ةلاةسردلا» هذ نعدحف همامأ كاسب مث كلذرمغواسخ ولم بردىلاو نيد اهذلا طخ ىلاو

 بردلا سربس هاقئاش هاسهتو َةْئاَوَ ا با ىلا انا ارواج امو ةرازولار اد” نم امهو سربس يدا نكد
 نامزةريمالاراد هّنع لعد_دف همامأ كإ ب مم ىاضالا همفردتت ءافلحلاتناكىذلاركملاوهو رفصالا
 دنوخر ادب ناالاتفرعدقو ريذولاريسعالار ةنسنيدلا سعتريمالازاد امهراو<و سرس هاقاخراوحب

 عبجو روك ذ ملارمسعالا ما اهراو<و نوو الق نب دمت نب نر مصانلا كاملا ناطمللا ةسوز ىابولوط

 ةيحنرفلا بردىلا هش لول اريسعالا ماسح هات ىديشرا برد هتريس ىلعدمعو ةرازولارادنماده

 ىلاو نيداسهفلا طخ ىلاو ةلاولاىلاهف كول 11 عراشلا هنمب ىلع دف همامأ ناسي مث مريص نب ا نولجو

 كلما ءاشثنا نم :تيهتملا ةلاكولا هّترسسي ىلع دو نك امال هذه تبرخدنو ةيفوطءل ىلا ابخو أ برد

 كاب مث ةبحنرفلا برد ىلاو مريصنب | نولجب ىلا هبف كا ب اها هترمسي ىلع ديف همامأ نإ مث قوقرب رهاطلا



 مام

 ةيروسلملا ةبقلا ةنذثلل ةةمالملاد ب رصانلا ةسردملا هترسي ىلع ديو د.عسريم|فقوب فورعملا عدرلا تحت ن الا

 هريس ىلع دو جرد ملا, ناخللا اذه ن الا فرعو عنرلا هقوفو لام ث نان هتنع ىلء ديف همامأ كل دمت

 :اكنا ناخم فرعباهدنف ةسردما ماشنا ل ةتناكو ةيريدانلا ةسردملاراود. ةديدحلاةيرهالظلا ةسردملا
 ثيدحلارادب ةفورعملاةلماكلا ةسردملاهترمسي ىلء ديو لاح _ثرصقب اب هتنع ىلع د_عفهمامأ كل -:مث

 حال سرعم! تدبر ىلا همقل اولى لا قاهتزلا همم ىلع دحمف همام أ كلب من ةديدخل اهيرهاظلا ةسر دملل ةنشص الم ىإ هر

 فانارالئزتمالا3 ادىلاو ”ىمحلا"ىللاصلا ”ىردفلا لت *اكي نيداارفنرتمالاو هو حالسريمارصتب فورغملا

 اذنع ومازن ةهاحلا شرفا! اني لان فاجن دز ارقد حنان 3 ”ارطاوق ىلا امنا
 اهاكت راص نك اسم ةّدعهمف سو دولاب فرعن ةقباسلا سر دملاوبق تت نم هملا لدوتي ناكم قافزلا
 هلئارو نمو نرفهتحت عبر ةقبالا ةسردملا باند هاخت ن ناكورادات سالانيدلا لاجريمالا» ءاشناةداوارادموملا

 اج رهص ه فرفحو ءاروامو عبرلا روك ذملا نيدلا لاح ريمالا مدهف ةردحلارابناكم فرعي ن 4 يع

 نيروكذملا نرفلاو عدرلا بان ىلع ةقباسلا بان نم كلب ناكو هفاقراق هيراجن , الا ىهردآ ةدعس.أنأو

 ديعلاٍب ا: ةيحر ىلا كلالاحرخيهنمو ءادعسلا دمعسروس هاش رصقتا ا باد ىلا ىهتني ملثم لب وطزيلهد ىلا

 ماج هاجت قاوّزرلا ذه سأر ىلع بكر وةيراسق هناكم لغسو نيدلا لاجريمالا همدهف قلملا نكر لا ىلاو

 كلاسلا دجيوذفانرغابردراصو قاقزلا اذه نم قّرطتلا عطقناو هلاوم نوصل بورد هلخ ا دىفانرذ ”ىرسا

 ىرمسدبلا ماه اهاح تن اوح ههدجو ىف ىن دعو هيرمستلارمصق ٍبانابر دمانر دراصو قاقزلا !د.ه ةلابق هرم نع

 تاذامأف راسااتاذىرخالاونيمااتاذامهادح انيقيرط ىلاروك ذمما ةرهاسلا عراش مقل انه نمو

 بايهترمسي ىلع دح هتاف ىرتسي ريمالا ماج بان نم كلاسلا رماذاف ةروك دملاةيصشلاةمجاجناف رابلا

 فشنركلا ىلاو بارتواا هل لاب ىذا! ناودرب ةراح بايىلاو هب رمسنلاارمم بانى هبق كلولملا فكنرالا

 فرعباهوسدصف همام كب مث كلدريغو نيلاه دنبل | ىلاو :هليوز ةراح ىلاو ىروفاكل | ىلاو ة بطلا لبطصاو

 انآوس | نماع اكرداورويطلا نمكل ذري_غوربفاصعل او حاجدلاو زوالا هف عابي نيجاحالاو نيزازولابارعخأ
 ٌكلاسلا ةنمب ىلع قولا اذه ىو ام. بعلل راغصلا ا هيرتشدف رفاصءلاريغ اهيف عاسبال ناك هاله نماربك

 ناتسراملا فافواهلج نم تناكو دولا ل.عل تراص مث بتكلا هذ عاب اوس ة30 تناك عيراهولعي ةيراسق
 ىثام ىلءاهرجو ةنامتاعو ىدح |ةنسوف شعر اريمالا نع هرظذ ىف ث د تي ناكر م ضءباهءدهذ ىروصاللا

 فرمد قولا اذهناكو َة ةيلماكلا ةسردملا فتو ف ىرج عير قوسلا اذهىف كلا لا ةرمسب ىلعو نا" الاهلع
 اريكأف وس ناكو نيجاجدلا ق وسالصتمنيعاعملا ةوس دف همام اكلاسر منيحامقلا ونينابتلاامي دق

 قولا اذهرخآ[قوريسبت الا هنم قي دقو | ماع هتكردا عمنا ةعاب تينأو نم نامملاو نيملا نع ناقص مف

 عماملا باجيو ىرضانا برد هنلابفونيحامقلا قوس امي دق هعضوم ناكو رغالا عماد ا كلا سلا ةنمب ىلع
 ءال دلارثب قامزلا اذ_هتلا ةوهربغو قالا نكرلاىلا هيف كإبو نيب رباحملا,فرعب ىذلا,قاعزلا هضم: نمرخالا

 اه رس باب نم لصوت ةيشباريشلا بف رعن ةسر دمورو دىلا ىهتنب اقيضاق هز هذنب ىلع دصمف هسامأ تامل اكل بث
 ناوجرب ةراحٍبايهنرمس ىلع ديف ني_ثغلا قوس همامأ كا مث سريس هانا ءاحت رفصالا بردلا ىلا
 هللا حاتحام ئئهف مدعي داكب الا هظعاوو س هت كر دأ دهو نيشدعتملا قوسف اهاش همامأ نإ بث
 الاهنموس لون الاب رخ دقو دجور انوا لل ىف كلذ نم ئث هن ءبلطا ذات. اهري_غو تالوك أملا ن٠
 هنمي ىلع قاهزوهو نيساورلا نا هرخ ابو شو حل ارهما قوس فر ءبامج دققوشلا اذ هناكحورسلا

 فرعي قوسىلا هبف كب عراش حوتفلا بايىلا كلا ا ةرمسب ىلا عقاهرلا اذه لباقي ذفانريسغكلاسلا
 ةرطنقلا ب اىىلا قولا اده نمو نسورخللا وس فرعي مومل |لبقناكو شو ارا يوب مونلا
 كي مم ةريتكن ك اسم تاذبوردت ناو ا نيبامثو عا اهولعبو هساج ن متن اوطايرومعم عراشف

 كم ناكجو مربصنب !نولمحي فورعملاريغصلا نوله ا هنمع ىلعدصت شو ارعما ةقيوس سأر نم همامأ
 ةسردملاب ةفورعملا مريصنب | ةسردم همفو ةسماءاسبتكردا باسنلا فانصاب سماع تن او> ةدع همذنيزازملل

 ىلا بضلااهف لمعت تدناوح ةذدع امباب ىلع ناكحو ”ىكاملا عماجلا ةدابز باي هرخآ ىو ةيمرمصلا



 ضان اذكه

 لصالاب

 ما

 ىفاق اش همام كا: متنوطمق برد هنن ءو نييشلا_طلان ك1 د امي دة فورعملا نيم_ثارملا قوسىلاا همامأ

 ىلا هملول سلا ريبكلا نول- هلا رسل عدس ىلءريم| هير ابق هدم نع دف نيسشارشلا قوس

 ةليوزرأب ىلاو نيفافخالاو فراصلاو نيسفكلآ قو .ىلاو نيك ارولاو نيراطعلا قوسىلاو شد رقْنا ةيراسدق

 فرعي ناكون , الا نيب املا قوس ىلا همف لولا قاعزلا هنسمب ن نءدمهف همامأ كب مك ذرمغىلاو نما دن, دلو

 ةماسا ى ةيراسدت هيرميس نع دحيو كل دريغور هزالا عم اذا ىلاو ىلناوسالا بردىلاو ءاضسلا بر ديالا

 ةيراسق هنري نعو جورسلاةيراسق هني نع دحف نييمعلل اونيبخوما قوسفافاش همامأ كلب ع

 نيدلا لءريمالا هير ابق باددلب اقيو ”ىبسعشلا برد هاسع نع دف نيد هاهملاو نيمطتا | قوسىلا همامأ اكل مث

 كول قاهزلا هانع نعدحف روكذ ا قوسلا فافاش همام كال #ب مث رفصعلا ة يراقب موملا فرعتو طادلا
 ريغو رهزالا عماد ىلاو نيرعخا قوسىلاو نيطاَر لاب مولا فورد لا نيغامصلا ةبّةعو نيشاشقلا قوس ىلا همف

 هنري ىلع دحع» همامأ كب مث ةنوعملا سدح امب دق ةفورهملاريثعلةيراسق هن مس نع قاهزلا اذه هلا قدح و كلذ
 ىلاو :ءدقلا ةغاطلا قوس امي دق فورعملا نيسرارمشا !نيب ريرحاقوسون قا رولا قوسحلا همف كوم لا قاوتزلا

 ىلاوةيريزولا ةراسإلاو ب>اصلا هقب وسىلاونينناهدنسلاو ةهليوزرب ىلاو نييري را قوس لاو ةلودإا س برد
 نيعباابلا نكس دق ناكو نيكل قوسو نو را قوس ضعب ىفافاش همامأ كال # مث كل ذريْغو ةداعس باد

 قده فرعتامي دة تناكو نيقدامل ىلا ةيراسسدك هلم ع نعد نيفومسسلاىن كسالؤوا كلذ لبقو نييكعكلاو

 ةسردل انموملا تفرع مث 93 ةشلحلاةسردم ةفورعملا - يناط لنوم مل اراد اهاباشم هنارمس ن ءد<و ن.لنانذلا

 نيتشملا|ةؤساناالاوهىدلا ع فوتسلا ىوسو ملانلا كالي حيي احلل قوس ف انااا ةدعزدكأللا

 ك.لامملا نم ضرعب نم سولدلا_هضوم لزتلو امي كسل املا كدو قدقرلا قر حو رورمدم نان هنمم؟ نءدصف
 نيحامرلاةبراسق هنرمس نع دعو كلذ لطب مث قوقرب رهاللا كلا مانا لئاوا ىلا ع.سلل مهودغو مورلاو لرتلا

 ولسا ا طانالاو قاقزلا هترمسي نع دف همام كاب مث ةموهزلا با, قوي طخ | ده موملا فرعيورخع اناخو
 ريغوهليوز ةراحىلاو مامزلا ق دن, موسا ةفورعملا ةيودعلا ةراحىلاو هلودلا سمُث بردو ةييشخ ماج ىلا هف

 مانا ىف امم دق ناكو ني رمصقتا نيب ط>ءا د !انه نمو "دل ل١! برد ههص ىف هنم ايرةقاهزلا اذهدعب دعو كلذ

 ىكس عضوم امهنارصقلاو سراف فالآ ةرشع همف فقي ةئبلا ةرامع هيف شلاعس اواحا ىم ةيمطانفلا ةلودلا
 بابورصنلا بايابل طرورسسم نا عضوم نم ال لا هنن ىلع ناكوري .كلارصقل اوهو "قرشا. _هدحا ةفلقلا

 تناو1لا نماهف هى امو ةينكرا هب رهاظلا ةسردملاو ةممتلا ةمحلاصلاسرادملا ن الا هعضومو حوننفلا
 ريغصلارصتااو هو ”ىرغاارمهثلا قرش ارم هلا اذه لب اهو ةقربلا ىلا كلذ ءارو امو دبعلا ةبحر ىلا عانرلاو
 اذاف رثالا عماجلا بارا ىلا تن 'اولاو سرا دملا نم هذدىفامو ”ىروداملانامسراملان , الاهناكمو

 همامأك إب مث "ءل-1-)ا برد هنرمسي :للع داع هناغ نورس م نا هيج نم نيرصغا!نيبلوخ ديكلا سلا د |

 ىلاو لب انحلاو ةضنعلل ىِتلا :كلاصلا ةسردمل لباقملا نيمط اشم الا قوس ىلا هيف لول ملا قاقزلا همي ىلع مف
 كم ناخو ىلا ناخ ثدح قسعلا ةثكار :لا طخ ىلا همف لوا ملا ةر وكذملا ةسردملا رول قمءالملا قاقزلا
 كلي مث كالدريغو ”ىدسحلاده 1! ىلاورهزالا عماجلا ىلاو نيرابالا قوس ِْن , الا ثمح عمسلاخ ولناىلاو

 رهناظ نيملقنل انيك اكد هني ىلعو نيضوسلا نيك اكمهراسب ىلع د دف ن الا نييفويسسلا قوسف اهاش همامأ
 بابةلابةريصلا جطماه د_هناكو ةغاصلا باب سر بف را.سلا قوس هراسسي ىلعو ن , الا نيكل قوس
 هن نع دهعف همام أكل: مث ةغاصا باي هاجت ةك اصلا سرادملا باب هني ىلع دصف همام كب م ةموهزلا
 هل اذاكر يرسل [تاتسسزا ل تاندرإبب لددحو ةنكرلاةيرداطلا ةسردا ااهراوحو ةيحلاصلا ةبتثلا
 ةيقلانيبامفاهوفو ىتاولنا |يذ :ىتااتاصمقلا ككد 5 امش تحتو لول اروبقاويف ىلاةنق وصامل ةبقاا
 ظ>ذ»>2117أ ةروك ذملاةبرهاطظلا ةسردملاو ةروكذملا
 راو نالغلا ةوخاهتحتو ةيكلاملاو ةيعفاشال ىتلا ةمالاصلا ةسردملا كس امسشو اهكس ايش نيباهف تامصفتلا
 فشنرحلا ىلاوليوز ةراحىلا هس بادن :لضؤتملا ”ئروهنملاريكلا نات_-راملااضيأ ل اد فو حلاصلا ةبق
 نيباشنلاو حالسلا قوس هنن ىلع دصف ناتسراملا باب نمل سمن كلذريغو نييناف دن ءلاىلاو ىروفاكلاىلاو



 ضف

 غلب اهتر ,امع تيران ىلءاهحدزاذاف ةرهاقلا ارعةةءاهخا تلضت دقو هأ4اسنمسوىددحاو ةنامعيرأرخ الا

 بو ةنامعيسو نينامث ةنس نيباموهو اهلاوز نوكيتقولا الذ ىفو و اي ع
 امه اهلها فعضدو نوت ىحّرش ةرثكو ريدخ ”هلذر ميطع طق هسس كلذ نوكو هاش انور ةرسشع عسن

 9 ا نم ةنسةنام لكل دفن امعبسو نيعيسس ةنس ىف ةيوكم قانسللا ارا ميزااول-زنارق

 ا الدوةئامعب خلسة لس نيعبسوةل امعبسس عامه ديت ةلسس ني رشعو انا الت ”نوكسشف نينس ثالث

 انكل حز نأ لوذلا اذه سيدو ه ىهداة رهاقلا بارختاقوالزانوكت ةربجملا قيبنوط اهات قفة الم

 ةكلفلاعاضوالا بسحب مهدنعءانفلاو ءالغلارثكو مهلاوما تلقو رصملاو-١تءذنا ءازوالاحب ربتلح

 روماتريتعا اذا تناو ارهش نيئالث نماوخ همف يقف ةمسمم ناس نيثالث لكءازوملا حرب ىف "لحي لحزو

 نارقلاّنا ركسحذو رصمب ءالغلا عقو ءازوملا جرب لحز "لاشك هناف انركذ لالا تدجو ماعلا
 ةئامعبسو نينامثو تس ةنسىف ناكرشاعلا نارشل انا انركذاكممالا ارو ةرهاقاا لاوحا هف عضتترشاسعلا

 ةرهاقلا لاح عضن !ةدملا هده ىفو هنا امثو عمس اس بجررم ع عباساه رخآةمسسم“ ةاسنو رشع هشة دمو

 كلذ نوكح,و ناطرسلا حرب ف خب رملاو ل حز نارتقا اذيأ اها ةرو ذه !تاىوالا ن ءواحبق اعاضنا | ناهأو

 ىدحالاوةنامعنرالا ىضقلت هن دقو هن اممامتو ٌهُرمْدَع ناسك ةاس نى نانرتقيو ةمسم هس الث لك ىف.

 كلذ قدصنموملا لاحلا دهاو كو ةئامن امو ةرمثع عست ةن سىف ةرهاقلا رعاه ا ركصذ ىلا ةنسنوتسلاو
 طوَملارودلا ىادتوىرقلاو عاسضلا بارخو لاملاةهلقو ةقافلاو رقفلا نم ن الا ةرهاقلا ل هاهماعامل

 دقلوراعسالار اس ءالغو ممّدم ءاضقنا برقو ةلودلا لدا فالتحاو ةرهاسقل ارومسعمرثكا باردا لوعثو

 هللاو ةئدم لانهريصد سلا ءهكرب ىلا ةر ةرداقلا نم لقت ةرامعلاّْنأ كلذ لم ىف هلا عجري نع تعم“

 لعأ ىلاعت

 ه نآلا هيلع ىه ام ىلع اهعراوشو ةرهاقلا كلاسم ركذ ه

 ع تاراحلاو ةنزالا ىلا امم لول #لااهكلا مو اهءراوش رك ذيئدشنلف ةرهاقلا ططركذن نأ لبقو

 ةمصق مظعالا عراشلاف ه ىلاعتهلنا ءاشنا هلع فت سام كل ذريغو بوردلاو ةفزالاو طط1ناوتاراخحلا

 كلانه نم قرف شتر خللا با نمو فشن راو ا شفت كلا باب هملع ني رمدقلا نيب ىلا ةليوز بادن اا

 ىلااهنم كل بور اسبلا تاذو رصنلا باي ىلا دمعلا باب ةبحرو قلخلا نكرلا ىلا امثل يو نيعلا تاذ ناقير ُّط

 هلعدخ هناف ”ليوز بان نم لوخ دلاكل الا أ ادشااذاف حوتفلابا.ىلاناوجربةراحىلاو رقالا عماجلا

 ةراحىلا قاعها اذه نمكلبو نيباش لاب فرهبام دق ناكونيمعللا قو موملا فرعب ىذلا قيضلا! قالا

 فررعءملاةرهاقلا ىلوتم نكح هر مسي ىلع دحف هءامأ لخادلا كإب مث هلا ريلامورلا ةراح هوو ةيلطايلا

 ةدعملا لضافلا ماج هّتنم ىلعدصف همامأ كال ب مث ةرمقدلا بردو رةشالارقنس ةيراسستو لياعث نار

 ىلا ىرصالاراداودإلا نالسرندلا هاهي رم رمالا ةيراسك ماسلا هذ_هداجت هئرمس ىلءو لاحرلا لو>دإ

 ْن ود يدها امهم قس لو لؤالا ”ليوز ىناي ىلا اووقوف عابراو تدب 'اود ا نيب ىميدانإ لآ

 فورعملا نيراخلاو نيدانلاقوسىلا هلق والا قاهر هنريس قءدخف «هناسإز كانغ سوّلا باس

 نيفاوصلاو هبردوملا ةراحو نيفافخالا قوس ىلاو ةيدوهلا ىلاو ىهالالا نكسو نيبطامنالا قوس مويلا

 هيهستوءانبلا نيارامي دق فورعملا دصسملا هنممب نعقاقتزلا اذه ءاجت دعو كلذ ريغو نيءاعفلاو نيراصقلاو

 همامأ كب م نيسبضلان م مهعم نمو نييلخ انا او نيشارغلا قوس طسو وهو حوض مان ن , الا ةماعلا

 عماج فورعملا ”ىرفاظلا عماملا هني ىلع قو #لا اذه ىفو نياوشلاب مودا فرعبو نيج اريسلا قوس د_<د

 ةمعدقلا نيشافكالاو نمي رومطلا قوسو نيصاققلا قوسو مل» : دل ةراح ىلا هذم'لوللا قاهرلا همناحو نيهاكفلا

 :كدو ةماك كب ردوتةبر دوملاةراح ىلا هنم لول قاقزلاهنرسب ىلع دمصو باسشلا قائد كسا الا ةفورعملا

 ةرزابالابمويلا فورعملانبسافا !قوسىلاو ةمبدقلا نيقا رولا قوسو نيداّدلا قوس ابد ةفورعملا ةبسسملا

 ني.كعكلا قوسىلا هش لولا قاوتزلا هذ نعدضف ن“ الا نع ,والملاقوسىلا ارث اسي كس م كل دريغىلاو

 نالسي م برمشل ًةيراسنق هنرمس رءو سكر اوجةير اتى ان ىلار ةفكأسالا يكسو نين اطةلابامب دق فورغملا



 اهنانانيعالا نمتحضا * ىتلا هوجو سهتاو حاتلاو

 اهماطبغو لضلا ةريزج ه امحلاب دو قربان "ىو

 اماحرو ركملااهدروو م اهايرسنو ضغلاامناو
 اهناردغو ىفاصلااهءامو « اهراحهزأو فا ضلااهلطو

 اءاكحجرراهاهاتىجو « اهعر نمسو أملا د ودملاو
 اهناباوىن اف ابنغا الو * اهب ىحابطصا ىشاال سنام

 اهنامزأو تاعالخلاكزنت « الو ىباصتلا تاقيواالو
 اهنالعاو تاذاذا!ىوها «* ةولص نم كفناال مانا

 اهنالسكف اطعالا لسع 3 اسسصلا ضايرفاهدرطخا

 اهناسرأةوي داارج رحت ه اهئيداسمىف ىوهالمخو
 اهتاضغأو والا عر ف طعن « ةئضغعء ةرضان ق-ودو

 اهن اًوْخ بص نأ ىاشاح 5 اهاادهع ضنا نأ قانعاح

 اهناولسث د نأ ىاشاح* اسلاك اهرهأ نأ ىاشاح
 اهناعتو ماشلا ىناور « اهءاليدبىذرأ نأ ىاشاح
 اهناّوصودلصلا اهرخضو « اهءايصحو غلا اهءامو
 امناعطأ قاودالاتثحو ه اهذلا ىلا سفنلا تقاندق

 اهناصنأ عربتلا عهف « اهباب-أ دعبلا ف تركذاو
 اهمباسناواندلادحوأا ه امتلم نم كريغاسها امو

 * اهبارخ تقوو ةرهاقلا ءاقب ةّدم ىف ليق اه ركذ

 نامث ةنسفرمعت ةرهاق هبل ةبو فملا ةمدطملا ىف ”ىتتاحلا "ىاطلا ”ىبر علا نب د نيدلا ىبحم ف راعلا لاق
 ميم هناقوه نم فين: فرعال حرمش ىلءاهل تفقوو ةئامعيسو نينا ةذس برذت وهنا ةلثو نيسجسو
 فورءموهام ىلع ىض ءامف فنصملا مالك رت هناف ةدئافلا لبلق فيطا حرشو هو اهبلع تفقو ىتلا سلا ىف
 ةفرعملا نمر ثكسحصا لقت ام ةفرعم ىلا ةسام ةجا1ا تناكو ل. ةّمسسراسمف هدا م نيبي لو عب راتلا بتكفف
 اذهلاف ني داجم فريبك حرش ىلع هلا هذها فقو هنا تاقنلا نم دحاو ري غقربخا نكل ىضم املاح
 حربوهو روثلا جربفرمفقلاو ل احربف سمشلا م هفرمش ىف نارينل او ةرهاسةلةرامع بادب تناكحراشلا
 ءازوهلاحربل حز لزن اذاو لصالا ىف لاك ةنسنوّمسو ىددحاو ةنامهدرااهتّدمو ةرهاقلارمسعذ لاف تبان

 اذااوسال مهمناطوأ نع ةقرب لها حب رخو مههف توملا نوكيو مهءارةفرثكو مهو اينغا"لقو ردع تاوقالا تزع
 هناهسو نيتسو عبرا ة:_بىف كلذ ناكع راشلا لاف ى وقأو دشأ نوكي لا اّناف رهزو+لا لحز نراق
 ةنسسلواو عبرا ةنسرخ ىو ءالغلا عقوف ءازودا حرب ل-ز لزنن هناف سرج, نيدلا نكرر هاظل ا كلا مادا
 دشاتناكفرهزوا ا هعم ناكو ءاز وما جربىف ل-ز لل اغيتك ل داعلا كل ا مانا ىف هناتسو نيعستو سخن
 نءنوهنو فورعللاب نو سهأد نولسم مو5 لاف مهام ْلرْتلا نع زعملا لّدسرلاه ءابولاو ءالغلارثكو ىوقأو
 لوطنالل اه ممتدملوطتا هلل قف هللاءادعا هللا ل دسسىف نولتاسقيو تابحاولاو دو دا نوءق؛و ركنملا
 ترسكتق ةديدش :دكرح هكر نازيكق يط هبناج ىلا ناك اذكع نوكب لاق مهل اوز نوكي فيكف لق م#ةدم
 لاه اضعب موضه: لقي مهلاوز نوكيا ذكه لاقفنازيكلا

 رئالارتنل مق كلهأ, ل راو *« رشاعلا نارشلا نء”ىئردحا
 اذهورصضراب ةئن درتالاح نوكته يفوةن اهعيسو نيناسمو سدس ة سف رشاعلانارقلال وا حراشلا لاف

 سخن ةنس نماهطاطخت اةبادب ىعبةنامعيسنو نيناممو سجل ةنسف برذتو ةرهاسقلا نع لوا! ىفامقذاوب
 عبرلا فرك ذ دو نارقلا مانا ىش ىتلا ةاسلا وبس تو رمئاعلا نارقلا ايف ىتلا ةنامعيسسو نيناثو



 ماا

 رمشنا | الذ نم كلسما مسن تدم“ .٠ مهريشلا,الوم تءهادا ىفال

 رفقلاو دياطملا نالزغ دياسصم « ة.هنريدوا مارهالاب ىلمكف
 رسملاو رخاوملا تاذ است ريح تنمذن دقامو ان دإ ا ةزمد ىلا

 رصقلا ىلا جيلخلا طاش لا نينا « راظنمنيعلاناتسلاو سقللابو
 رحأا لاس ىلا: صرب دىلا « بسعلمودارتسم سودرُعب فو

 رضنرهز نم ءارمذنلا :دكربلا ىلا هرصقوريمالا ناس نب مكف

 رحل ر شنت ىثوملاسدنلا نم ٠ فرافرفتديةارك اهارت

 ردقلا ةلملاتاذل نم تلنامل ه٠ اهتلخ ةفار لايقل 5و

 عبارف ىفّونو رواجا نيا نب ف سوبابا نيردلا م هت ربزولا بطاخح ” ىلائدلار الذ ءانب ٌمسسر نب دج-ا لافو
 1 ةناهسسو ني رمدعو ىدحا ةئسءةغ ا ىذرشع

 اهساه دنيب حاسفلا مسا « امسايقمىئطاشرراب-لاىح

 ام 'ةراضغىف عسمملا حرا * اهفرع عوضذت دقو نيتضورلاف
 اهسارينانسنءاهانس غي ٠ تعص أ دفملا ا نيعلا لزانذ

 اهسانأنالع هةساحم ومس م ةيواطم هتاذل القت
 ا + لزانمب ةفوذحم هنافاح

 اغب ىلكسم ماما فورعملا ”ىزاريشلا دم نيدلا لالج ةمالعلا لاكو

 1-20 سول ازكأنو *« اهاكسسو اريصمانملاايح
 اهناطوأو سنالاد-هاعم هه. اهضرانم نزملا بوص داحو

 اهناسحاتثعامهمسنال ةروم-_عم سثالاب دهام

 اهئالأ هقفتال ءامحع 0-7 6
 اهنالزغتازاغ مواهف ه هتليقدت ميمنركحو
 اهنان_ىولقلاسعمم * ادغا اع قع تئياعو

 اهتاطسش لبان نم نك ٠ هظاحل أ ريستفتلاب رس
 اهنافجأ غلا, ككدت ن ةداغاربىلق تدشن مكصو
 تيس تو امح ىلا امص 1

 اهنادر أ باحعالاب سس ٠ تضم دقامىللامل ميكحو

 اهنانينضوت ثداوح ه اهب تطش فيكى فن فوااو
 اهنامج حورلاقارفارتع ه«# ىنتص ىلق نءءال اهتقراف

 اهناريثو نوري جاعت ه» اهملاو امن الْزَغ نع تضتءاو
 انما وصرف" ذ انا انهن اهدعب ىتلاح نع ىلئاساب
 اهئارحو انالا قرافو 0 هبا قراف نم لاحام

 اهناربث قاوشالا حن « هرادحأر هلا قوف باق

 امنافوطذدا1ناق وف لسرت ه ةريسع نم كفنتال نيعلاو

 اهناتهت بحبسلاثب لثدك » ىرألا ثدب قولا قئاساب

 اهنادلوو نيعلااهرو>و « اتائنحو رصم اير سىس

 امناد مواهب رصق نيبو « اهتاحاسو رهزلا اهرودو

 اهناملخو ىهازلااهاشو هه اهؤاسرأ بسلا اهطرأو

 اهازحأس فنالا نعول ٠ ىتلا كلت ءاصقلا ةضورلاو
 اهناكوىوحالا اهطرقو « اهنتال حريسلا ةسنمو



 ما

 ُكسااتمعت اهطرقراونرمأحافاذاو اهتادرأ ل مب ةعلخابهيلع ءاهلاتعلخ اهناوخلا موه: ةذضفم
 اهتازهو اهلوفرون ةللاغبامجالاغمو اهطب رضخ ىلع ةطو سه اهطيسئل الت يأرو اهطىه نم<ىكذلا
 نوعكهنوعف اهانءعداو امسح نههتطقنو ملل صودفب هنادغا تءعصردت اهاوي دف مدنلا لذراذا

 ةلحوو, .ةروبمةهحو , ةريتعم تر طنماهاكو اهكرتنما.نادلو قادح'كهقادحأو اهكمفىف امنالزغ

 اهركسو قءةشلا قمةع نم مغيماسهاسإو دنهمفرطو درتومدخو ةرفدعمةروشنم:ءالمو ةرفعنم
 ةوالطو امتالغ سئارع:والح نيو اهذيطقي دادتماو اهنننسشب غوزبنياو قيقفلا ىلعوب :راكلذ نم

 ديدمو اهءرفد جو اهعلط دمت نياو اّمالمسسف سن ارغو ا مافصىف اوةبماشمب امتاماه سناوأ

 نانو فرطملااهريس ناو اهماثلرارجاو اهماكارارضخاو اهراجتّرغ نع اهراجرذو اهءذد

 اهانحرتواهدنىدنو ادانةهوامداودروو اهروثنم ماسستباب اهرورس ماظنناو ع

 اهمنخب اهمتكو اهران اهجرهشو اهجرتأب اه تريتو اهءافنأ ببط بطو اسائ

 ةلالحو ا يهسفلا فعض؟ اه-رأآفءاضنر انذاك وع اهدا دك ايوب 0 ٠

 اههسو أب اهيهموواهعسسنو اهءوعما نم اهميعش ببطو ادرانلسنءاهرارزأ تةئاذا اهرادقم

 اهسقمي اهناسدفنو اهتيرطع اهب رطو اهضايرواهنهب اهضاوحأو اهسلق نامرحو اهيودلق نانحو
 عامجاو اهسافنأ بويه نولا لبق نماسهتست ميركو اهساشمقلكامسا مياظعو اهقاس اءءرغبي رغو
 ةحلو اهقولةنسو اهعمدنما بكس ةناتهاا اهعص-ىقةلا:طاابقاوسو اهدصز عافتراو اهدعسا

 اهري ىف وكلف تكح امبع نم اههذبة رب زملا ةعلقو امهذةربزجو اها هكربزم اهلق كرو اهقالو
 ىلاترظناذاو اهءاردأ ءانب اهمالعأ ءالتعاو اوليج ةعلش اهالج مظعو اهديىابتكلم نا لا
 نعدتهلا اهطاسمدو اه .ر دنكس بود ىلا اهطاطاناهط ابتغاو اددمعص دبعسيلا اهدوءصدوعس

 تافوقمحابرلا ب ع نا ا ال ءالاكرصا | ىف َتآ ان كارطا انالو اهطانمو انرثلا نس

 لاجواهاكش لالجو اه:ابملوهو 2 وُدو ةرحلااماقارحو هيرخلا اهتانرغب اهءيامعاو ماهسلا
 سواطلازا رْماانواتكوا رم ا ا رخمالان والاب ةشقنم رحالاراضتلا:ةاثومو دش اسهناعم

 هنودعم ا را.حالاو ديد_للا سأس ةرم_عم علا تل سو لااا

 ةيلعلا ةمهاازارحا نمذضتو ةيحون ااه ا ماجا رع عوف لاتةلادنعةروصنم لاجرااب
 فرذ'تو عارسالا دنع عب للا دفو قيستف عالتلا حاج اا خفا ذاريطت عالقزعانءعنمانود> ةصفلا

 نم مسةاول موعر ملا فنابنبلا عمنهو مو قينلا ىف نابقعلا عم نهف عاستالا دنءباصسلا ةعرس

 بكس هنممكو اهالتو مسا ىتلا هذ ىف ب اهايحأف حورلااهيذ قت هانا اهانعم دهام لاقولو اهآر

 لسبج لي وط ىرامنسو لي وط ىراشعو لءاج ىراضخو نيما”ىوق نيفس نم كو بدعم هنسحل

 قيفر روةردو ق.شررو:ذثدو ق.قدرولمو هنمكمذيدعمو هنوءردو دكلو ئراكع اع قازتبنو
 فولو : ةروهثم دان>الاو داس ءلا لمص ءامدد ةروم_ءم دارطلا ل خي ةديرطو قيراوز ىدقروزو

 اسزوذةجبو بصتملااهبصقةماكق .ثرو بذا اهبطر ناني ىل-اامو فورعمفورءلاب قاف“ الاف
 امارماواضف ءاص ا نم غلمت ةغالملاالف اهتالعاماركحرفذمو اهتاروامالعأرضخو اهزو.ملطب

 هنيعباممركو ماربالىذلا هكر . اهنتكي نأ ىل اع هللا كأنف امالك ويد: فدول غو مهن ةحادفلا الو
 ٌررسلا بتاكىرمعلا هنن !لضف نب ىب< نيدلا ى وني دجا نيدلا بام: سلا لاكو * همركو هن مانتالىتلا

 وبضتل دغر هشام 5 رهان لضف رمدمل

 رضالاوةامللا ءام هه قتلي مس لكىف
 ةناملتو زيناو تس ةنسفف امءعحرخ دقو رمصم ىلا قو ثني قيسشراب بقملل | بناكنلا مساقلا نب ميهاربا لاو

 ةدمسصصق نم

 رصم ىك اسىلا قامحت ىدؤون 5 ىرسن ةقّرمشمتراسنا عب رلا له

 ىردص هلج نع ىاضام امتلجو ه ةبايص تيكسصيالا ترطخ ام



 م

 بعو اهذرأملظعمّرعو همه#ثو بامحسلاءاك,نءاهانغأف ارتخازاعلعر مجااطو هونست نم ساكب ميسنلا

 ارو-_>ءارئالادعمو اهروس عاشةبروبروستو اهرودق عفر ولعب داك ح اهضرعو اها وط ف ه.ابع
 داعصااو دعصلا ىلءا العو داهولاو ماكحح الاى ّرَغو داحالاو تاهتلا قط دق اهرو> فاعض ىلع

 داهولاو باضهلاورءولاو لبسلاىورو دالبلاداك أماوأ ىونرا اذاف داندزالاءارع هتاطاس لأ داعأو
 ةضورتدب جيب جوز لكن م تنبنأو تبرو تزتهاف اهنءباجناو جاحو 0-2 ضرالا نالماسهذو
 نشا وك ريثمر دبك ريد رب دع نم مكف ةبعص سه ل تدب ارشح ال5 ذا هند تالا انكر

 ريعاهدبطو هفطاب مسالا اهكرح ةكرب يظن ند كو بالك ءامب بالق بملقن كو لقص فسك

 سجرتلانومعا_جلع ةقبل ةقلم ن نهرو ةقزعناهف قف اًنهرقؤلتت و غزي, تهزو "'ةفكب اهكتضف اًهريدَع
 هموقا م ارثالاازمقدقلاحو هسوؤك ىدنلام ادع تراددق راوالاو ةقعم سورعد>ن هلك ةقرغ

 لّعملا يسنلاهرازو هدلقو هواوي هللكف لطلا هركأنو لمملاذاذرلاهىماسو ةلتؤرع مسباو همن مهغو

 اهتءزواهفرخزب تدزو ءانغل|اهضايرب تهاندق هضضفرو هشهْذُم هفورو ضر 3 مو هلع وة عاف اف

 طمالو رفامرظانهاصقأ كلر ديالف ىدجرْزلااهدادم طسناو ىدّرمْزل|اطاس سد دم او ٠ ءانهلا

 حار حي مرحو نساريغءامب تاعطقمو نسح ةبعكو نر ةضور نماه<ردهلنذ رطاخالو لامخ هاه دم

 امك رىطماد» قيم ناكم لكن مابتسخ ىئاداسلم قبع جف لكن مريطلا جيجا هان نما هريط

 حاتللا نافل قلل! حلانج انتم حلاق جالذالا ناتو" حاورالالاغ اهنا العو "كنزا كودع
 ىراهاااناطملاوا ىراوملات اثنملاوا ىراوسااىرارذلاَن مناك

 لوزئقدرطلا مكن ىلع دوعص « هلذ ضئاو-ّوج نم لصاوب
 نمدقو .افولأناطوالا نم تارحاهمنجرخ ءاللاو ءامعثلا ىلعنفلاحتو ءافولا ىلعن دهام: قافر
 ءاوضالا هيدل ىوتساواريخخ قاف الاقرط لق دق ماما هناك لل دنهم دقي افوفص نيلصا اك تافاص

 نيجانت مهسلا نمدشأو مهنا نم ىدعأو هماهلاوء اكرولا نمربطأو هماعلا « اا 0

 زكعاهارتف نساحن الد نرمعاو َْس ٠ الا اهمرح ىف نفطذ تاب رطم نامل أب ناو سم تام. اتاغلب

 لمتد امابخ اىظعافص فطصن تناكن او اهقتسماطخ ميقح نام اهو-ىاهمو>-و اهونلاتقا

 انورقماح ان ىف“ انونانون طاماهتمو الا هلالدان +. اماهْثمو الاح سعت تا , ىح ام اهمو الاله

 تافارز ىانانابمو ءام-أا مسمدهاشنف ءاعجلا سمروصناماهنمو انيعاهديعبف انبز ناك اماهنمو

 سناوأو ءاملا كلذ ىلا قلع ءامسلاب قاعمزوا لمح نم ءمكف ردك ا اناد>وو

 حربح ل.اجو غبصم ابر دب سنك تا رو> لاثم 5 رودروصو تاسكت اسنا تاس رع

 رطيوديدش رطسسو ريغتمررغم رع ريرغو ليج ريبكر عبك ليوط ضي رع ىو حوت عك
 قرسن ةلالجو مشن سها ىذك مز مم ماخر» لاوص ةعدنملا ةوَقلان ى زوق لاو ةعيسدلا مدت كو

 لكو هن نسملا” مباع مظعو عقاولاورئاطلا ريسنلان الأ عتاولارضا-لاو عئاذلا عئاشلا

 طش ىلع طن نم مو ناونضربغو ناونص نامرمشو نوثلنو نامرحو ىراضخ نم كو هنعذىفد.صلا

 قاف الا ّنِع تاالّمادقو نئاعل ب نترونو قوش غوسؤو قونرغو ّرَغو طةنم طقطقو طلخو
 لاشك دوم نم مكف قابتغالاو حاباصالا ٌندركسأف اهلابرج نم نب رشو قالمالا نيموحنب كلكتو

 فيطلب ىب د:ء باضخ ىذ ضِساو عتافرفصأو عصانر جأ درو رهزكر ثشأو درا قرنا د

 ىمصو ىدنهو ىدوعو شده ُسةراو ُسَةْنمرَعْمَأو عذقمو مهعمو عبمو سقربمو ىمَم راَقذم

 نغارتف رفاس ص لم قرب رثا سرك نم ىهبا رئاط نم 25 نيك ىفاتعصر دق نينوقاكن ينبعو ىَح
 6 فارظراطانءكو ماك [ىفةدديم:راوا مانصأروصك اف وكعافوذص افوقوان وعم ءاملاف
 تاادزادف سام“ عم ساناو قاوطأوقطنو قالو قاخو ناولأوةرمذنو ناحلأتاوذ فاطل

 بالا لأب تلو بيجاعالاعاونأبتزربف امتافص بئاعو امامنا فالتخاو ااوصأب ضرالا
 امالراهزأبةءهذم !مناكرعز فءاقوز تدياذاف ناولالا عئادبؤ ترّوصتو ناسحالاروص ف تءدباو



 مم

 كلذ هبشاامو نادرملا ةءجوااهريغوا ةشدْش- نمركسوأ دي ر توا قول! ىف صقر نم ءاشف كايف مك
 م-يلع فقو كل ذف ةيراغملاالا لوطسالل ضب لا, نوضرتعبال ءارةفاارياسو برغملادالب نه اهريغف الذم

 ناكن ا نيلا-نبب اهيلع مو دقلا ىف مهو فر عيال نمو م.م رعلاةاناعم فرعي نم كلذ رع دقفرصلا ةاناس مهتفرعمل
 * ىني ىت> نمسا ىلا ل ارعتف ادد ناكن اواهنم ردي ىتح هسافنأ هملع تقمض 1 ةاكلاب بل ولا طعططوعملا

 اريثك هب لضفت هب رصملارايالا فئاشلا اذهو لاصتالا ةعطقنمريغ ةريثكرمهازا ةرهاقلا فو نوطملالا اعز
 ش لوقا اهفدرولاو سحرتلاعامتجاىفو دالملا نم

 سأريذادرولا مكحي ىذرب « ىذلاوهو سجرتلا لضف نه
 سجرلا «تدخىف ماقو « ادعاف ادغدرولا ىَر امأ

 درولااهيفو وذا كل ٌدكو لا لملتف ضصاجالا امأو حامنتلاو زوملاو نامزلا هكاوذلاو تارا نم اهيفام رثكاو
 لامن ل.1ةةنيتلاو بنعلاامأو رفصالاو رضخ الا نووللاو نيعتابلاو جسفنملاو رذوئبالاو نيرمسنلاو سجرتلاو
 اهتساعو ءالغلا ةيارت ىف مه دنع هؤوارسشفا ذه عمو ليلقلاالا هنم لصيال لينلا فابرأ ىف بنعلا نورصعبام ةرثكأو
 ىلاولا لبق نم ىدان ا ىد بف هيد هرعس مه دنع علطب سهلا نا بح ممثلا نءذخمملا ضيسالارزاانونرشب

 رهاوعلا ءانلاحّربتالو راتوالا تاوذ برطلا تال 1 الور جلا ىفاوأراهظ اهفركس.الو هنناوأ رسسكو هعطقب
 ىلي مف هترامع مظعمو رصمو ةرهاشلا نيب ىذلا جيلخلا ىف تاخ ددقو برغم لا دالب نم اهريس غرك ام كلذريغالو
 نابحالا ضعد ىف كل ذو برشلا هرف مزوةركسلا بس لق ه.ف عقواصرو بن اهلا كلذ نم هبف تيأرفةرهاقلا
 ءاسؤرلاو نيمشتحا نا ىت- ةعلاغلاو مكبتلاو برطلا ملاعب ةرامتملا ةريثكر ظانم نيتوملا ىف هلع ق.ذوهو

 ىفو ل_الابرعسلا لها هبف ج ردي ام اريثكو ناةفراظ:ململلاب هسسناحىف حرمسللاو بكره ىف هيروبعلا نوزيجيال
 لوقاكإذ

 مالطظلالدسأاذاالا »8 رصم جلخ ىف نيكرال

 ماغطمواكلاعزم #« هيلع ىذلا تلع دقف

 مالكمبش ام جالس « الظأدق برا نافص

 مايئلاموه اذاالا * هبلارتال ىديساب

 مال هلذذ نم هيلع 5 ىلاصتلا ىلع رتسلمللاو

 مارتال ريثان داهدم 5 هلع تدٌدب دق حرسسلاو

 مامق ةمدخ ىف هيلع « ىنامملاو دسا دقوهو

 ىو مان”الااهراعا نانه 3 امنع ةمحود كهل

 ةئامعبسو نيتسو نيتنثا ةنس بجرب شفر صم نما متكلاسر نم نيس نيدلا كرز لاقو « ريثكل مات هبفو
 نق .يبفيكف هلوقب رصمنءمذيو تاهزتنملاو عضاوملاننم اهيفامركذيواسبللا قو دن قْثم ديو هو هبخا ىلا
 ضراوىلا رادقالادي هدل_س نم ىلا تان اهضامغو تاّرسملا نيداسم ىف عتربو اهضانرو ميعتلا ةنجىف لح

 قاطملاءااو حداقتملا رشنلاو حدا لا قرولاو حوافتا نابلاتاذ مهتم اولدبو رارق تاذب تدل
 ءاضقلاديممتدصقنو لملتردس نمئشو لثأو طخ لكما قاوذ نين ليلعلا ميصتلا ميسنلاو للملا
 اهرورحو اهروءوو ا.منوْرسو اهءومعو اهمجسو اهسومشو رضع مهعقواو ءاّريضلاو ءاسابلابمهتدسخأف
 اهكلاصمو اميراسسمو اهرادمو اهيشلالمو انوي الفو ا.نادوسو امنارينو اهناعكو اذريعسو اهريفزو

 اهلولط سرادو اهزومت ةرارحو اهزورون فواثو اهروتدوا-ميروو اهروف دعو !مانتو اهكلاومو

 اهيفنوخرطصي مهو لها ارعابالكىوصقلا ماجرى مهارتولف ابئاوهرّدكتو اهئامركعتو اهاوطسا سنارو
 انئاك و ععد انقل ىل-ع هتلج نم باكي قشم د نم هناحأف « لههناك ىذا اريغاطاص لهن انسرخأ ار

 اضفاحلا ءلربصو ةمقتسملا كنزي مو ةعركلا كنت ءورمو .ةملسلا كتر طق تعم« فغيك ني زعلا دلولا اه اايو هيطاخت
 لكنءلوةلااهملع تقسو اهسوهثورصمتلقو اهمرح تنكسو اهيع تدب نم مذب ظحالا ا بقارااكن.دو

 للي ةديغع ميعنلا لين ل ئاهركايدقواهتركذ الهو براملاو براد لا ىف ى-ريدكشلا اها ترعتسساو تناج



 ضنا

 طرقلا هفزب اهالسحو اهاك ٠ اهضرا ترزاتكاضرا هللا قس

 طرثاه داود نمر-طق لك ىفو » اهدوقع ها ماو اسورع تلح

 قاصرلا لاق ايريس ىتح امرضخ نيب فعضي لازرال جا اخاهفو

 معلا ةياوذك ادغىت- ها ةدع ا لافعالا كانا

 جيلخلا اذه ىناج ىلع ناكل ار اون ىف تاقو

 قدح اهانافجأب هساحنم « هقمرب ناتكحلاو ربنا ىلارطتا
 قرأاه قادحأب ه«تلاقف ه٠ باحشاصأل هلع اهدمدس منال

 قاس اهقوف نماشاس تدغىّتح اههسنتحاورالا ديف تدصاو

 قسفت تنك ناةيزفْص دعوا 5 عدم قئالا هحوو اهرزو مق

 للا اءاهف بكري نأ ن اطل لا ةداعو موااك[ «ةوذرطانملاو رد لاكة را دامال ل فلا ةكرباهرهاظ ىف ىمعاد
 تلاع لوقاهيفو بس راظنماها كل ذب نوكمف مهتردقو مهتم هر دق ىلءرظان لا باعصا جرستو

 رصيلل با دهال اكرظانملااهب ٠ تفنتكا ىتا الفلا هكربىلارطنا
 مقا ىلءاهورادأ دة بكاوك ه اهةمرترادنالاو ىهاناكح

 تاقف مدغلابسعثلا متاباه دقو هيلا ترظنو
 اهعلاطءنم ارض ةلازغلا اهل ه تر تلا لئفلا كري ىلا رظنا
 اهعئادب فابحو ادجو ريدم »اتجهت انونحم كفرا لخو

 تاريخ ابل هنىتلا بكار اف طاطفلا نملينلابرةاةرهاقلا نماراععسا صخر أواقازرأ رثكا طاطسفااو
 ةرهاشلاو هلبردملانعدمعب هلال ةرد اذا ل-اسىف كلذ قف سلوا مم برتلاب ام لدبام عاسو كانه طخ

 1 رعالا كش ارامثد مظعأو تاناخ مذض او سرا د ملح أاهال طاط فل | نم ةمشحو امارتحاوةراعرثكا ىش

 راسو زارطلا اهبو رثك اورمسب|جيذاواك ة ةطاسلارو.أف اهنم ل حلا ةعلق بر ةلةنطللابةصوصخلاا.نالابيف

 مامأ ىلا ةريزاا ةعلق ءانببن الا ناطلسلا ىنتءااا تقولا اذهىفنأالا « اسنلاو لاجرلا اهب نيزتت ىتلا ءاشالا
 ف أ تدختو ءارهالا نم ريمكس ايلا لقتناو طاط سلا ةرا.ع توظع ةنطمللاا ريرساهريصو طاط فلا

 اذ عاب ىتلا دانجالا قوس ةرهاقلا نماهيلا لقنت ةهظعةبراسدق رب زعب ءإل ىذلارسسالا مامأ ناطا -للاهيف ىو

 متت مهرد لكءادوسلاب ةفورعملا مغاردلاب طاطفلاو وهلال لئلا كلدهبشااموحوملاو ءارفلا

 ميدقلا ابي ناك نيب رفلا عم ةهداختو ءارشلاو عسلا ىف ةراسخو شام "هلم اهلا فو ”ىرصانلا مهردلا

 اهسسالءىدراه ءاوهو ثلاثا ميلقالا ف ىهو انمةءوطةمءن ألاىلا ت.ةبف لداكلا كالا ١ و عطقت سوافلا

 ءالذفلا فانص | اهسال ةرزنةر ذعتماهف شراعملاوريثك امي نيعل !ادمرادبأو ”لءقلا ةهد نم سر ١١ بهاذا

 ىراصنلاو بطلاو جارملا باك ىرادلاو دوهيلا اهب يي هتامراكاوةرد كح لد قمرا دلل كسا
 سالما نو بلبو لاغنلا نو.كرو مو اعف ءارفد ةمالعب دومااو مهطاسوأ ىف رابزلاب 7

 معقل اةوالح ىهو ةدمنلا عنسدتالو خراطبلاو ةانعصلاو ريصلاو سمدلا ةرهاذلا لدا لكس امو:لدملا
 نوانيبسمطافلا ءافل ارودق نم نهولعت لص تاابط راوبابيذو دب رصملاراندلا نم اهريسغبواببالا
 ةصوصخم ىروصنملا قرولااهيف عنصي ىتااميباطملاوركسلا:مباطمو ةمّدقَتم ةسابرو ةبيع ةعانص ئجطاا ىف

 بورشلانماهاو نرش ماضل( اره انام عما ماينإلا ادب عوق نو هاشلا نود طاط فلاب

 لثملا برضيب اهب قُم د ىبسق ن نكلو نوم دمتم نوريثك:ى هال عانص اهيأو هبتصتخااام اهعاونأو هم ةدطاضدنلا

 كلذ هبشاامورو.لاودلللا طئارخو تانارمكلاعاونا نم نوكيأم مالا ىلا ةرهاقلا نمرفسيوةياهتلااهبلاو
 قلاخالا هلصغتو هتلمع طدحالام لامّءلاو بونملاو برغلاو قريشلا نماهلا ىتي *لعا ةيظع نالا ىهر

 اذاهل قف باطبالوابا ذعوامسرئالوةاكر رباط ىلءفاخ ال ىذلاريقفلا ةمل سم هو العو لج لكلا

 صخر ةهج نم رتماهيفدّرحلا ريقشلاو رمصعو برسذوا هنأ ىف نكمامب ر ةالامل دنعةلرتهل لاق ف تام

 هس هنأ | به ذتاعق هلع ضارتع الا لوو اهاخ او دواهرغاوطظ ىف حيرفلاو تاعامسلادود> وو هنرثكو زيخلا



 م”

 رثك انال الا لصأو ءاوهدوحأو ل دعأ طاط غل | ىلا ةفاضالا, تناك رهاقل | لاس انلَماناذا هناالا دسعلا

 ةداشو لدنلا ءام نم برمشب ةرهاقلا لها نم اضي ًاريثكو رثك ١م :م لب راضلاو ةئردملا حب راخ رت مانفع
 ل[ يس ات لا امانوفعب هطالتخاو طاط_لاندرو نما دس قدس ءاملا اذو مياحلا هلوخد ماناىف

 قوف ل عوفرسلاو:رهافلا منةفارفلاىريكلا ةئيددملا ءازجا مصانأر ه اطقةرب زالاو ةزيدلاو طاطسفلا

 قرأو لامثلا نم ه.رقو طاطسفلار اخ ن © ه دعبل هده عمج نم مصأ ةرهاذلا لانسو ةزيسحلاو ءارجلا

 بتاج ىلاو لحا اواو ليلا يلي امىلا شعل عءاشلا لوح طاطتملا نء ناك اموه ىربكلا ةئيدم ا ىف عضوم

 « بطرأ لعجت لشا هتروامت سقملاامافس لا اذهل اديأريغت وهفروغ وهو قدنللا لامشلا نمةرهاقلا
 ةرهابلا ة لاخلا ىهف 5 :رداقلا ةنيدمامأو < مل أ ن نءبرغملا ىلح ىف برعملا ب نكح ف دمعسنب1لافو

 طاطسفلا ىسنذ ابئابرالاكو هالات هوذا اهئانبىف اوعدب أ ونومط افلا اهيفنئغت ىلا
 اهنمنأ اورّدقو اهريمأ ةفل ةفلاخش مارواهنع ذشنم رهقن اهنال ةرهاسقلا تيمسو لاه طايتغالادعب هن دهزو

 اىوعا ةئببدملا هذه ديعس نبا لاق هينوث دحتبو كل نور وظياوناكو ممالار ود ىلع كرر ا نسال اىرككت

 ءافلخ مظعأز هملااهاش ةل دما مال هان اعام فالخ ىلع اهئابمواهبن درت ىف كوكت تأ كش ناكو اهتممظعا

 نيرحلا فك بطخو طمحمار هاا ىلا دب رصملارابدلا لوا نم برغا لوط عجب د ءدق هناطاسناكو نيب دسعلا

 لكق سمشل اريثس«تراسسو هنلك تلعدقو اهرواجامو نعلادالبو ةساددملاو ا اا دنع ةريز نم

 تناحىلا ىتلا هيروصتملا ةْم دم قروصنملا هس أ ىنابم نياعدفوامسالر هلاو َلاىف حعب)ابوه تءهوةدلب

 ءافللناروص# ىلعةرهاظ ةناطلسلا ةم-ولا نكح «ىدوملا هللادبعهّدج ةئيدمةي دولا نياعو ناوريقلا

 لئاقااردهّللو ران ل١ لول ن الا ىلا ةّدطان ىهو ه ةرهاقلاب

 ناسنبلا نسل ايف مه دعت نم * اه ىتئاودارأ اذا ولاا ره
 ناثلا ميظع ىلع لدي ىحصا 8 هنأشم_ظاععتاذا ٠ انملانا

 ناوبار دق ىلع ى , .هنانولوش؛اناونا اه تنباعدقو رودقلا كلف ةدازلاب نول رصملا ءافلخنا دعب نم هاو

 ةيطعنابمةرهاقلاو طاط فلا نيب ىذا جيلخلا ىلء مهلو مهزافلخه ل نئادملاب ىذا ىرسك

 نوددح اوناكمبن ميما لاو ساكت مةديدع تاو اط| يلع ان طم مهرو طق ىف تزرصضاأوران“ الالم

 ةحاس كانهّنال ”ىناطلسلا بترتلا نموه نيرمدقلا نيس ةرهاقلا ىف فورعملا ناكملاو ةلاك لق الهشلتك

 كلذ نكلو ةناطللا ةمهلا "لماكردقلا ةمظع ةرهاستلا تااكولو نير صتلا نيرام نيجَرَماو ركسعلل ةعستم
 ناكةلاجرلا عملا هبف تجدزا اذا نيكاكدلا نيب حرحر دكر م فّرَمو ق.ضدمأولا هلمريست مم لاتدمأ

 قوهو ةلودلا ءاماهيدينيبو ةلودلاريزو امون تب اعدشلو نو.ءلا ه:م نو رودصاا هنم قسضتام كلذ

 ريذولا فتوو نيكاكدلا ىدينيب قراملا عجب تّدس دقو ةرامجت ل. رقي هلع هقب رط ىف قل دقو ل اج بكوم
 كلداتدكو ةاشملا كلي داكد فو هياسش ىلعو ريزولا هجو ىف زاخدلاو نيخابط عضوم ىف ناكو ماحدزالا مظعو

 0 د يب ا ةريثك ةلظ*ةقمض ةرهاشلا بوردرثك او مهتلد ىف

 كيا دم تال لا ف تلطللا ,عمج قرأ )وامه ءوذلاو ءاوهلا كلم تةءضدق
 ضرأى امنا ةرهاقلا بود عنمو » نيرمهةلا نيب ىلا ب رخا ىتح ةولغع ةشحو ىكرديو ىردص قضي اف

 جات !اذاواهرابد لك أ انواهرداهنالثل للذنلا ىرجت نءاسه دعبل اًثطعارف نا نالا توءو مظعالا لدنلا

 سمملا,ف رعي عضو «ىلارولا راش ىتل ا ىنابملا نيب اهره اظن ةدمعب ةفاسم ىف ىشم اوان ىف ةجرفىلاناسنالا

 ىلع ضمان م قافر ىلع رك | نيحاهيف تلق دقو دوسالا بارتلا نملجرالاهريثتامب اردك حرب الا هوجو
 امو دوعلا

 هرهاظ ة> اراه ىلامو « هرهاتلاىلارفاس نوأوم»

 هرئاسلالجرأ اهيريثت « امو بركو قيضو ماحز
 ىف عضوم نسحأو هن اًرقيو هسفن ض,ةندف |ريغم اًوواردكدوسأ اروسىرب اهيلعر ةاملال.ةبام دنعو
 تاَقنَناْكَل او طرقلا ضرا امسال ةلاطلا ضرا ةرفالاهرهاوظ



 ؟*ءكذ

 تملا ةنطلس تناك الت ةشيسحلا ةرانت تءطظعو ليفلا هكر رب ىلع رادامو ريبكلا جلخلا ىتفاح تردعو رصم ىلا

 نم ةريثكلا 510 1 ليلا ةعاقي 3 بساؤةئ اه عينتتو ةريشع ىدحأ ةفسدعن ةئلاثلا نوال دمر صاننلا

 ناد ملا, فرعي ءاسضف ن ناكملا كلذ ناك امد_عب برتةدع رصناا ةبقو ةعلقلا نيباعف تن دح اهريغو روصقلا

 لوجحام بزر عر يرجنلا ننال زا ذيل عش وام ىلا تشيل امعلا تديازثو قيقلا ن اد.ءودوسالا

 برقامو ”ىرهزلا ضرس انلاركحو ”ىسيفنلا دهشم ا ىلاهرواجامو نولوط نب |عماج ىلا ةبيلصلاو لسفلا هكرب
 سآنملا ىلا قوالاىلا هب ريصانلا دكربلا ىلا عابسلارطانق نمو ”ىنارهملا ة|ثنمىلا عابس ارطانق نموهو اسبنم
 أنو لنا لد اسىلا ةكدلاو سقملا نيب اهف ةطخلا تعسنا ةىرصانلا جياحلا نوالةنب دمر صانلا كام ارفحاأف

 نءىشدنوثااو تاماجلاو دجاسملاو عماوم, او قا سالاو ةريثك لا نكاسملاو ةءظعلا نيتاسلا ايف سانلا

 ىف هنمو حريشلاةنمىلا قالو نمو قالوبب ىمملا لينلا لح اسيا سآلملاجراخر هلا باننم ىلا عض ذاوملا

 ىلا هليوز باب نمو جلخ ىلا ردنا ةرطنق نم ةرمسو ةذع"هليوز باب نع حرخ امرمعو ”ىنارهملاد ًايجدملا 5

 ايضرعل بها ىلا ىريكلا ةفارقلا نمؤالوط شدا دكربىلاةفارقلا ب امن م ةفارقلا ترعو ”ىسفنلا دهشملا
 ةرهاقلاو رصمرئ اع تلصتاو ركحي ناكم قى لواركح نوّسو عذ» ندالق نب ردانلا مانا ىف دهسا هلا ىد

 قدانفلاو قاوسالاو رسا.ةااو عابرلاو رودلاو رودقةلاو رظانملاو نيتاسسلا ىلع لقيا د اوادلبارادذ

 عماوجلاو دجا لاو راكحالاو تاراملاو ططخلاو بوردلاو ةقزالإو عراوشلاو تاما+لاو تانالتاو

 رثازملاو ناملخلاو لربلاو نوثلاو عباطملاو تناوحلاو ٍبرتلاو سرادملاو د هاشملاو طب رلاواناوزلاو

 ل امش نمو شدملا دكرب "ىو ةريزولا نيناسب ىل ارب: دحيم نم ضع هضعب كلذ عسبجالصتم تاهزتنملاو ضايرلاو
 مهركل اهاهأي قمضتددعلا ةدابزو ةرا٠ ءلا ةرثكح ىفنكامالا هذه تاازامو مطقملا ل1 ىل !ةزمملاب ليلا

 0 ءانفلا ثدح نأ ىلا اهقمضت واهتدو-ىف اوةنأتو اهبتيسصعب ىف اوغلابامل مهبابع لاتنعو

 تس ةيسىنم تداولا تناك اللف انكحردأرثكق بو ساو اهدهو :رم ريدك الذ هن امعيسو نيعيرأو

 اهلها لتر اهي رحخو كنارومت ةعاطلا لوخدب هيما.كلادالبلا تب رخوهدل٠ىف لبنلاىرب رصتوةئامنامتو

 ةرثكواهدافو اهب لماع لادوةنلا فالتو هنّدم لوطوااهيف ءالغلا ةرثكسصو دب رصملا رايدلاراعسا عافتراو

 ةقرشلاد البلا نمرسصم ضرا لفسأ ىادتو هنعهلها ءالجو ديعصلا ٍبارخوةلودإ | له انيب نئفلاو بورما

 سأنلا ىلع ةنكسملاو ةحاح اورقفلا ٠ ءالمتساو ةيعرلا لاح ءوسورصصم لول ءروما عاضناو بارهلا ىلا ةس رغلاو

 مهديأبام باهتحاولاو ءالا بارا عشاورومه4ب !ةرداصبب ةلودلا بابرانمئداملا لاظم ا ع ونة ةرخاكحو

 نامئالا ىلغاب ةعابل اوراصتلا ىلءهياعحأو ناطلسلا همضرحت امم عئاضيلا حرطو ةبلغلاوروةلاو ةَوقلاب لاملا نم

 رعواهرك ذم دقت ىتلا ن كامالابا رجاعكهنياكيج قاروالا عتبنالو ةطاسدمو)ل عستيالامم كل ذريغمىلا

 ايدل ابل انل اداة فسطيلجا مخرلاو موبلا اميوأي ةرفمم ةرالا ةماونوات الراس امرلاالب

 الب دمت هللا ة:_ادجت نلو هدابعىف تاخ دق ىلا هللا ةنس روثدلاو

 « اهتاهزتنمو ةرهاقلا ىف ليق ام فرط ركذ +

 طاطسقل ا لامث ىف ىهوةرهاقلاسانلا ةرثكو مظعلا ىف طاطسقلا ىلبو بيبطلا ناوضرنب "ىلع نسحلاوب الاف

 ناكناو ءاو اوال فوشكم اه ءجوالملة دعب اهنم لنلاو ابسصلا عي رابنع قو هبمطقملا لبحلا اضي ًااهيقرسش فو
 اهتنزأو اريثك اهتود نكل طاطسغل !|عافتراكاب ةراالا جاابترازبا كلة ضم ء قاعاعرقةوذلمع

 نءاهلدأ ب رشرثكاو نفعلا نعدعب ا واضمو لكأو فطتا اهءراوُشو طاطسفلا ةقزاىلا سايقل ا اهءراوشو
 ةرهاقلارابآ ءامم برقواريثك أش رهاقلا ىلع طاطفل ار اخ نم تذححأ بون كاع رتيهاذاو راث الز ام

 ةرهاقلا نينو ام“ ئئفنكلا ةنوذعنم عسراراهيلا لصب نوكتن أ ةروريض بجوماهتف اهم عم نصرآلاةن-و نم

 حناطبلا» ءاصو# :رهاقلا تار ار ضعن اعف بصيو ليما | نش ضبف مايا ىف ضرالا حر نم ىلع مناط طاطسفلاو

 طاط ةلاوت رغاقلا ىلعابنم عفترملاراضلا نوكين أ ىضَتعي ةنوفعلا نم اهيف بدبامو اهضرأ ةذو ةئيدرهذه

 ةراح طءوىفح ينكر ناسا رابع رتل ةدرعاشلا بوس ف حرطيرامبل ارق ةلزف اذ



 نفل
 ةراحو نيب ز+!ةراحو روذصع ةقب وس كلذ ىف لخ ديو عابساارطانق طخ مودلا اهل لهي ىتلا ءاره- | ىلا الوط
 نك امالاهذهّناف ةسفن ةد._لا د+شمو ةساصلاىلا ةيدوجلاو ةيلالهلاو ل.ةلا دكربو عراشلا ىلا سوس نب

 تاراحْل ا: ةةلودلا ف ثدح ع كلذريغو مالسالا في سنامسو ”ىردهزلا نان ترش ات

 2 عراش !افدو- طلا قوس نم سوةلا باس مو.!!فرهد ىذلاو هو ديد_1طانايلارعو نادوسال

 فورعملا عماملا ثدح كلام ىذاحامامأو . ةيدولاةراحلاو ةلالهلاةراخلا تث دو

 ناك الذ ناف ةعلقلا تحب نادسملاو هلم ءران الا ىهىتاا نولوطْنبا عئاطقىلار الا برذلاو حلاصلا عما

 ند راما باي نم ىهوريبكلآجيطايذ لاى هو هس رغلا ةرهاقلا ةهحامأو « 5 ةرداقلا له ر باقم

 سقملا نم رهف ن "لا عمال ثدح س ةلايليشلا لحاسناكو للا 6 رغنم نتا تناك مناف 'الذرواحامو
 ةنملا ىلا شدرلا موكسح عضو مو لعبلا ىلا ةلابطلا ضرأ ىلام“ ىلع ىضءوفرحلا هل لاة» ىذل ا ناكمملا ىلا
 كرولا ةيبرغلا م جلخ اًرب ىف ىتلا ةروكسلانم اهريغو ىرهزلاو قوالا ى ذارأ مولا نيتاسنلاهذف عضاومو
 همفناشبال علل كازو را 1 بابو ةخوملا بابو ةداعس باب نيب اهف ناكو قالوبو رواللاو طوهرذ

 ْش مللناو راغانمانيب اف سانلا جرو لدنلار م اهءارو ىتلانيناسلا ن مجالا ”ىب رغى ام ىلع فرت رظانملاو
 الام ت اًرملاو تاذالا نم كلانه مورو مهد دع ىمح الاموهالاو ةلاطبلا باير | نم لانه عمم ف ةهزتلل
 بهزلارادىلا هتصاخ لوو ةؤاؤالا ىلا ةقملخلا لوحتامدنع لدنلا م اءاىف اصوصخ هتاكح قاروالا

 0 اا هركذ قنا لا كلف منارارداوقازرالا عسب ذل ذتنرح رثك هلا اهرواحامو
 ناك هناف حوتفلا بان ح راخامأ رصنلا بان راو حوتفلا بان يرام نيعسق تناك مناف هي رصلا ةرهاقلا ةهج
 رطم ةشمامهرخاو لعكلا قاهز نم امهلرتأو ناريبكلا نان سيلا اهماّدقو ءامل ا رظانءنم ةرظنم اذه
 ةهلاءطلا ض رأنيباوف لعبلا# رظذم ىل رغلا جلخ يناج ىف: رظملاهذهةىل رغنمو هب رطااد موملا فرهتىبلا

 جراخامأو ةفلخلاهزنتل ةيوصاملا ةقئالا نيتاسلا تادحاتلاو هوجو سم ارظانم !ممبرشلابو قدن لاو
 ناجية ديلا ىلا لصمل نم ءاضةلاوريغال تاو.ءالا ىلصمامضعب نم لع تلا ديعلا ىل مهي ناكفرضنلا با
 اهنم برقلاب برتلا سانل اريعو ىلا ب اردب شودملاريمأ ةبرث رمصلا بان نم حرخامف ثدح منام اىطعان امس

 روسلا نيب ام ى مو هلق رشلا ةرهانقلا ةهجامأو « اهريغو ةيني 1 ااهنمرئاسعح وتفلا بانن ءحرخامةثدحو

 لخدتنأ لولا عئةاروللا» ارو نم ةرهاسقلا ةيرتأ قلت نأ هللا ىهأب ماملا أع ءامضف ناك هناف لمخلاو

 تضرغنا نأ ىلا ةرامعلا نم ة.لام ةهللا هذه لزت لو يق ةريلا نامكي ف ةرعت ىتلا ناكلا (متمراصف ةرهاشلااىلا
 هقلخ« ءانةدعب قابلا ناسف ةيمطافلا هلودلا

 * اهيلع ةيبويألا ةلودلا ءاليتسا دعب ةرهاقلا هيلإ تراص ام ركذ

 1 لاو لا هاو دنس همورغو ةقانلا ير لزمن ابا ةرداات نأ ءةخست
 نكسو ىلاهجباردب شوردلا ريمأ مده ثرمصنةسملا ةفالخ ىف ىماظعلا ةن#لا تناكىت- اذكه تحربامابمناو
 نم لكو نمرالاو ةيحلملاو هب ركسعلا نم سانلل حامأف ةسهاعريسغاج شور ع ىلس« ةيواخ ةرثا د باي ىشوةر هالا

 ناكامسانلاذخأَت هل هاتامو رصم طاطف نمالخامم ةرهاقلا ىف ءاشامرمعينأب ةراعىلاهنردق تلصو
 ىلاناطللا باحصا اهنكسذ ءمح نةاهونكسو ةر هاقلاىف لزانالاهياورعواهربغو رودلا ضاقنأن ه لاند
 ةنسىف ىداش نب بوبا نب فسوب نيدإ!حالصرمصانلا كلا !ناطاسلا « ءالمتساب ةسمطافاا ةلودلا تضرّقنا نأ

 نم ط-و روهه او ةّساعلا ن كل ةلذتنم اهلعحو ةئامدصلا نءهملع تناك اعاهلقنف : ةياوستسو نيدسو عميس
 تاراحواططخ تراصف هدهاعم تريغتو هملاعم كليا وقل م31 اهضعب ف نكساو ةفالخلا روصترادقم
 'ناطللا ناكف لبحلا ةعلق شى 0 ىرتكلا ةرازولا رادىف!ممناطلسلا لزنو ةقزأو كلاسمو عراوشو

 للءاكلا كلا !ناك افرك وبا لداعلا كلا وخأو اعزب زعل كاملا هنبا كل ذكو اهب ميقيو هيلا درتي نيدلا حالص
 ل[ لئلا وس لشن ابتكسو جماع ىلا ةرازولار اد نم لوك بوبا نب ركب ىبا ل داسعلا نب دج يدل ارصان

 عض ماوعا ىف ناز كنج ناك ذنمرتتلار كاس مود6إ قارعلاو قرم ا برخاسإف ةعلقلات هن "لل مرلا ىلارم هاو
 هقراشملا مودق رثكه ناّدسو نيس#و تم ةاسرفص ىف دا دعب مصع #2 ةفيلاا لتق نأ ىلاةئاقسو ةرمش
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 2 علال ءا ذم ناكو ريبكلا ”قرشلارسالارو دوه !ذهوالو روك ل | بهذلا با»ىلا ةموهزلا باد نم

 ىعوةرازولاراد اهاباقيو ةفو دال هانا موملا ىه ىنلاءادعدلا دمعسر ادب ةفورعملارادا ا ىشو ةناضااراد
 ةلاوحلا ب ايىلااهرواح امو سرس هاقناخو هب ردنسارتلا ةسردملاو وأ ءادعتلا دعس بانللبانقملا قاهزلا تلح

 رصنلابابىلا ةئاَوللابابراوحب ةرازولاراد ءاذ نم هور ةرازولاز ادراوكيو نكامال هذه ءاروامو
 32 ليلنا عما ناكو ةن هلاو وألا مورادراحو ةفوطعلاةراحهروادعو دمعسأ| خا ها ةرازولار اد ءارونمو ميدقلا

 ءا ارهأ تناكو مودلاىلا ةسقانىه ىتلا ةدانزلا هس رغىفو ةرهاقلا ن نع اجراخ كاملا عما مودا فرعي ىذلا
 مورلا ةراحو ليدلا ةراحرهزالا عماسلا ”ىبرغىف ناكر نود !ةداع ىهاكةرهاةلاب رخ د: ىتا!لالغلا نزلت

 رهر لاعمال او ةنوعبلا باني اهثو ة .اطابلاةراحو ارئالا بردي مولا ف رعت ىهو لارتالاةراحو اريل

 شرفلا نئازتخو يدنا ةناززخو حيورسسلا نانو ةيرمشالا هئازخو بتكلا ةنازتخ ىهو رصآلا نئاززخ تارا اهذهو

 ةيملاو ناكاما ذه نئاز ازاثا نم كا ذريغر ةسعنلارادو ةرطنلا رادو نيكتفار ١ تاتا كلا
 ةراحراوح ىلا ”ىروصنا اريبكلا ناتسراملا عضو. هناف "ىبرةلاريغع ارمدقااامأو « ةرهاشلا نم ةيقرمشلا

 سراف نيب امرك هلا نم فال [ةريشع هيف فتي عست م ءاضف «قرتشلادبكلارصتأ ا نيو رضا! ده نيرو ناورجوأ
 لطم او ف كنرالاب فرعي ىذلا عضوم اودو نادنأا ”ىلرغلارصقلار اوحو نب رصقلا نيب هللاش ل>ارو

 ناوجربرادناديملارو ايو رييكلا لحل ىلع هس رغنملطملا ”ىروفاكت نال |نادمملا ءاذ و ةمراطلا
 لباقيو ناوجربةراح هنالثلاعضا واادذهالاقيو ةعدقلا ةقا-_ذلارادو لامفال اةءسرامءاذ<و <ىزيزعلا

 رهظ نيبامفو سربس هاقأ :اخةلابق نم هما لخ دنو رفدالا بردلاب فرعنا الإ ةفدض ومو رخملا ناوءاي انك
 رواحتو< ىك أملا عمادلا بايىلا نأ الاناوجربةراسؤب ا نمودو شوممارعمأ قوس ناوجرب ةراح بابورحت ا

 فرعي ب رخخا لبطصا| باب عضومو لوالا حوتفلا باب لصةموهو هير عا ليطصااسمي رحب نم ناوجرب ةراح
 نيبامثو ةدانزلا هب رخعا لبطص اءاجتو نيلحرملاقوسو ريغصلا نولجلا هات ةيراسقااو ةقارولا ناي مويلا
 اهب رغنمريبكلا جيلخ لا, لهن ىه و"هلبوز ةراح ”ىروفاكلا ناتسلار اوحو ة 8 .رفلا ترد أاو ةدابزلا

 ةيناقن الااهعضو هو "يوزر لبطصالا اذه قواضيأ ةفماذلا ل ومخ هفو ةزيجب !ليططا هلي وز ةراحءاحتو

 هريس | ليطص| ناكف نيم اه دنبلا طخ ن# سلوي ةيراستب فرعي عنرا_هولعب 71 ةدوّمعم

 نانسراملاّرس باب ةلاق نأ الا هعضومو ”هلد وز ةراح نيبو هب 2 نم "ىبرغلاريدتل نيباعن روكحألملا

 خيطملاو روك ذملا ةموهزلا بايهاجت رصنتلا بط هبلبق نمدىب رغلارصقلا * ءاذعجو نيئاك دبا ىلا ”ىروصنملا
 فرعي ىذلا عضوملا نم ئهو ديو دعلا ةراملا زجطملار ] وو ةيطاصلا سرادىلاةلابق ةغاصلان الاههضوم
 مودااهللاقيوءارهالاةراح ةيودعلاراوحيو مامزلاق دنفهل لاقي ىذا قدفلا ثيح ىلا ةدشخ مام

 رينعلا ةيراسق عظوموهو هنو عم لا س د- ةميدقلا ةغاصلارو ايو نيس رارمثل!نيبرب ركحا قوسو نيالا قوس

 دكد هنوعملا سحر واجي و نيطاّرخلاب مولا فرعد وهو نيش ثقل اقوسو نوع ايسدلأ بقع هنوعملا سدح هاحتو

 ميدلاو مورلا راحو ةيسحلا كد نيب اسفو نير ازيالاب نآالا ةيسحلا كد عضوم فرءدو رايعلارادو ةبسملا
 ماس ةماعلا هيهستىذلاءانبلا نيا دم نيالا قوس فرطبو نارا تس الا هل لاقيو نيج اًرسلا قوس

 نب بوقعب ريزولار ادةشومللا باب ةمحان نم هلي وز ةراح ءاذح نم ناكر ”ليوز بايدصسملا اذهرواعو حوت نبا

 رادلصتيواهءاروامو ةمملاصلا ةسردملان الا وعض ومو ل امعّدسالارادو جاسدلاراد هدعي تراصو شاك
 ةهليوز بانو ةداعس ٍبايِْباهفو :داعس باب ىلارخ الا نادملا ةيريزولا بناجىلاو ةيريزولاةراملاب حاسدلا

 ئذدعب أش نك امال ذه تثدحو ةيماطافلا ةلودلا ىف ةرهاقلا ةفص هيلع تناكأم اذه حاطسو اضيأ ءارها

 هب رقب مهةرشب نيذلا هصاوخو هركاسعو ةف.اخلا الا اهلزني ال لاتق لّقعمو كلم لزنمو ةفالخرادةرهاقلا لزنلو
 ةيلبقلا ةهاباامأ ه ركذاام ىلع ةسالافلا 5 هلودلا ف ناكمناف « «٠ ( عيرالاا هت اهج نم ةرهاقلار هاطامأو)* طقف

 نان ىذاحام نيمسق تاك اجت افاضرع لس. لاو ريبكلا جاشنانيبامفوالو طرصصمو لوز باي نيبام ىلا ىهو
 ىغو كام ىذاحامامأف ليحلا ازين همت تعنت - تداا ف اوتملا) ”ليوز باب نم تجرخاذا

 هدد أح خ نم عيلخنا تفاح ىلع امو قردلا بايةرطنقو نيئئاشفلاو عبرلا تتو حافتلارادب مودلا فرعت ىتلا عضاوملا



 يي

 بابو ناكملا اذه نيبامو ٌديدصاقلا ةسردملا نم ”ىبرغلا نكرلامادق تناكمنم ةعطق تكرداو ن الا” ىك احلا

 ىلا قاب هدقعو حوتفلا نانايرهلا ةهللا نمرخ" الا بانل اوردود دعت ةرهاةلارادّممىف ديزام َّ , الارصنلا

 قوسرخ ابن الابابلا اذه عضومو "وكلا مةلان ةيوتكم رطسا هملعو ىربستلا هن داضع عم اذ هاننموب

 ُ حوتنلا بابو دقعلا اذه نيباعفو ”ىك املا عماسإلا باب ىليامت نيدلا» اهبةراحسأر لوو نيل-رملا

 كلب ىتلا ةه1!ىهوةرهاقلا نم ةيقرمشلا ةها ىف ناكو رهوج دعب نم ةرهاقلا ىف تديز تلا تادانزلا
 نودام_وءضومو ةيقربلا بابك لاقي رخ الاو قورحملابابلان الا فرعي هه د أ ناناب لبا ىنال م
 هتفكمان الا ىلادو ومني دقلانيبابلا د او نيرولا نيب ةهاا هذه نم ةدازلاهذهل لاقيو نآالا امهماكم

 باررخاالا وةداعس بابام_ه دح أ ناباب ربكصاا افا ىلع ءلطملا ىهوةرهاقلا نمةس رغلا ةهلا ىف ناكو

 نيرصق ىلع جب ةرهاشلا روس لخ ا دناكو رهوح دعب ث د هنطأ ةشوملا باس فرعيثلان*بابو حرفلا
 هسوأج عضومو همزح لكتو ةقيلللا قكك لوف ”قرمشلاريبكلا رصقتلانيرصقلا دحال لاقي عماجو

 دئاقلا هس ىذااوهو كلذ ريغو حالا نئازخو لاملا تو نيواودلا هبفو ةلودلا لهأو ركاعلا لوخدل

 فرش ناكو ”ىب رغلارصقلا.فرعبو رممقللا اذهءاحمرخ" الاو ءافلخلا ن نمهدسعن نمو زعملا همضدازو رهوج

 جيلخنا يناحج ثلا ذذا ناكأم ىلعو جيلنا ىلع ةهزل لنلا ماياىف ةفيلاا هيلا لّوكيو ”ىروذاكلان اّمسلا ىلع

 كك ىلا نيناسلا نمهريغو ةيدادغبلابفورعملا ناتسلان هودردملا نطناها لاب ىتلا ءركريلا نم ٍيرغلا

 ةرهاقلا عماج عمال لافيو ةرهازلارو تلا ني رصقلا عومجم لاقي ناكو <ىرهزلا نانحو قوالا ضرأب لد

 ةسردملا بار ن : الاهعضوم ىذلا بهذلا بان نم ناك هاف "قرشا ريبكلارسقلا امأف : رهزالا عماملاو

 ةفلطا فرشبةرظنم ب هذلا باد دقعولعي نأكو <ىرادقدنبااسريس نيدلا نكررهاظل ا اهأشن اىتلا هي هن رغاطلا

 روك ذملا بهذلا باب نمل يورصق ا باودا مظءأو هاذه بهذلا با,ناكو ةفورعم تاتو ا ف تاه اطنماهيف
 رحلا بان نموهو ةيلماكلا ةسر د !لباقم كاَمْشب رصق باس موملا فرعي ىذلا بابلاودو ردعلا بايىلا
 كلذ عبجو "ىوكلا لقلاب رطسأ | هيلعو هتفكساو همتداضع هنماكر دأدقو جلا باي ىلا تو قل نكببا لا

 اهأشنا ةيراسقز , الا هعضومىفو راداّسالا فون نيدلا لام ريشا اريزولاريمالا هم دش نأ ىلا رد هاب ”ىئيم

 ةسردملاعضوموهو دَرمْرلا باىلاروكذملا م, رانا اشار نسال ثان تاتا معجم د ةراوخ د ىكيذمل]
 بابةبحر طخ اللا برد ىف ن آلا ىلا ةبق هقوذو قاده دعو د_..ءلا با»ىلا ذّرمْزلا با, نموت الا ةيزاخلا

 لجارلاو سرافلا نم ةريثكلار كا عل اهيف فقتن 2” عاكرال1ناكق ةيظك دز ا ةفاوي خلان ةلابقناكو دنعلا

 راوجيو ةئسدسلا دبعلا بان ىلي ناكو دونبلا هنازخ ىلا حجي رلا بان نم ىف مو دنعلا ةمحرب فرعت نيدبعلا ىوبف

 تناك ه سا د نم ةعطق هم ثكردأو كلوشلارصق بالا دوننلا هلا نرخ نمك|ستنو ذولا ةناوسةنضدلا
 دوذبلا ناز فور ىلا ناكملاراوع سنو ماج ان ءز ىفاها لق مث ”ىرم ديالا مام تفرع ىتلا مالا ءاجت
 كك :وهريغو ىتالسلا بردو ْكوكارصقو قدشعلا ن امسر املا ىلا همم كل قاقز بابلا اده عضوم لع دقو

 ةبحر ل دلا بابو كلوثا اردت نيب اعف ناكو ىنيسملا دهشملان الا ههضومو ملي دلا باي ىلا كوشلارمصق بابنم

 ناكو ن الا ”ىدسملادهشااثدحاهرخآو دونسلاهنازرخ ةبحر نماهاوا لوشلارصق ةبحرب فرعت ةيظع

 رصقل ا لها ةربشم ىهو نارفعزلا دير ها نع هظراطلا ل مطتصا كع كفرشت كوكلارمدق

 ةشك ارزااطخع فرعءدو تقولا اذهىف «ىلي ل1 :1قدنف نا رفعزلاهب درت باد عض ومو مهئانو مهدالوأو ءافلختا نم

 رهزالا عماملا ىلا ةفيلخلا امم لصوت ىتلا عبسلا خوملا نارفءزلا ةيرت بادولي ,دلانيبامف ناكحو قدتعاا

 عبسلاخ والاراوعو عج او د قولا ةدهاشمل همرح هعمو رشزالا عماجلا ة ةرطنع س اف تادقولا ىلاما ىف

 ل.طصا ءارو ن نهد لي ءدلا باب لإ اةمناكو هفشخلا باكر ةدعملا صاسخلا ل- ىلا مسرب و هو ةمراطلا ليطصا

 نعسيو رهزالا عمامملاب اذه انتو ىف فرعي ىذلاوهو عجبا ماي سانلابةفبلل: 1 ةال يا دما عضال ةمراطلا

 عضوملاىلا ةمراطلا لبطصا د> نم ةعستم ةبحر عماملا!ذع مادو ةرهاسقلا عم اجب نب راتلا ب بحصو

 ةعاف رس بابن الا هعضومو ةموهزلا باىلا نارفعزلا هبرتبان نم كلو نيئافك الاب موبلا فرعي ىذلا
 الو فاقول يرزق رد زد ةماوعمل ارو نارا ةلر ةبامفو ةناعنل ننال قلل هلباتلتا ةسردقم'



 , شا

 ةرهاقلاروسن ,امفاضر ءاه دو لل.+ا فس ربت دسم ىذ حي ام ىلا:هل ل ىلا بابفورعملا ةعلقلا بابنم

 نيداسب تأ 5 نفاد امعسو# ةرمشع ىذا ة:سدعبالااضيأ ث دعت ل اهرب اهلا رق ان هل رغلا ةهااو لمحلاو

 نام نغ اضر ءاهدحو لذلار 2 ةفاحم ”ىفنارهملا 5 ةأشنمىلا حريشلاة نءنمالوط ةهملا ةدهدتاوا| ارو

 رهاظاهلع قاطب رو-!!جبراخ نم تاهج عيرالاهذهو لينلا ل> اسىلاةداعسب ابو ةخو النا بانو ةر انما

 ةوظعلا رودماو اناوزلاو سرادملاو طيراو دحاملاو عماوألا نم ةرهالاو ريصم ىود#و » ةرداقلا

 هيلا ءاسشلاو ةرخافلا تاماجلاو ةرش :ل نيت اسلاوةئاشلارودتلاو ةعمدلار ظانااو :لدالا نكاسملاو

 ةطظاكلا قدانفلاو نيدراولابةنوهملا تانامللاو سفنالا ىهةشنامم ةهولملاقاوسالاو عاونالا فانصأب
 ىذلا بي رقتلاب ءالذر دة نأالا هردقو هام ف رعبالو هرمص- نكس الامرودةلا ىحت ىتاا برتلاو ناكسلاب

 نوكياضرعو شدملا كرب ”ىلب يزول |نيتاسسب ىلاريت دص-*نموهو هملع ديزباموا ديربالوط رادتخالا هقّدصب
 عطسو اهبرا دامو شدا ةكرب ضرعلاو لواعلا اذه ىف ل ديو ل.هلا ىلا لينلا لح اس نموهو هقوفاخ ادرامظطشلت
 نصحلا اةريزحو ىرغصلاو ىربكلا ةفارةلاورمصم يرده اها لاسقب ىيا طاطسفا | مي دمو دصراب ىعسلا فروا
 نبا عماج طخو ةحيمق نب! ةر دحين الا فرعن ىتلانولوط نب ا عثاطقو ”ىنارهملاة أش نمو ةضورلانموملا فورعملا
 جراخةرهاقلا لهأرباةمموملاوه ىذل ا دوال !ناددملاو لمحلا ةعلقو تابد.ةلاو ةعلشلا تحت هل مراونولوط

 موكوقدنفلاو ةئاديراو ةشسحلاو رغارو لا هللعراداموهوةيزهملاةرهاشااو رصنلا ةبقىلا ةبقربلا باب

 ةأثنمو ريثالانباركح و نودوخ ةيرزو ىورا:ربزحي ةذورعملا ىطسولاةريز او قالوبو لمفلا ةريرحو سا

 جلخلاب ةماعلا همم-3 ىذلاريبكلا جيلخلاو قوالا ىضارأو ليثلا لح اسوةرهاشلا زيبامف ىتااراكحالاو ىناكلا

 ةىرضانلا جيفاوةلابطلا ضر وةذار هلا بايو ةنسفن ةدسلاا دهشموةنابنلاو ةكصلاو ةيئابملاو - ياخلا

 ىف لوقت ةْخملاوة ضاع ىهد عضاوملا.ذهاكردأ دقو ىلاعن شا ءاشنا هركذ قيام كل ذرمغو" دكدلاو سمملاو

 ءانفلارمصم لها هسم-!ىذلا هن امعبسو نيعرأو عسن ةن-نوءاط ثودح لق هلع تناك 1 ةيسنلا تارخ

 ةبقاع هلو ةنامناممو تس ةن دعب ثداوالا تناك ذنم باراناهعونكامالاهذ_ه تثالت دقو ريبكلا

 رولا

 ه ةيمطافلا ةلودلا ىف هيلع تناك امو ةرهاقلا ءانب ركذ

 ام'الثلا موب ىف لبقآ دعم يت ىلا هللا ني دازعملا مامالا هالو ءرك عب ةزمإا مدخلا بتاكل ارهوجدئاةلا نأ كلذو
 ريسحلا تربعو سعثلا لاوز دعب ةزكاسع تزاغلاو ةنامهلنو ني هو نامت ةذسسنامعش نم تاخ ةرمشع عم بسل

 تابو رصقلا طتخاو كاَنهَرَمَت_ءافنالا ةرهاقلا عضومزعملاهل سر ىذلا حانملا ىلا هناسرف فر هوجو احاوفا
 رغ تاراروزا بتول وعجا نانيارجاو هودجو ءانهللاوررض-اوصص انف نوبرممملا
 هم لخ دأو هلاح ىلع هكر رك ةديعس ةعاسو :دكراص ”هل ىف رفح دق لاف مث هممت مر هو>اهدهاشالف 00

 نيسجو عسن هن س ةرخ ' الا ىداهب نمْنَقب تسل تدسلا مون ىفرش وجاهطتخ اةرهاقلان!لاةنو ماظءلاريد

 ةبقربلا ةراحلا ةقرب لها نم ةعاجب تطخاوابم ةفورعملا ةرافسا تن "هليوزفاهب تفرع ةطخ "هل بق لك تطتخاو

 ةرشاقلا نو دصدو رمهنلا بان رَقب ةئاودسا مورلاةراحو ن "الا مورلا ةراسنيتراحمورلا تطتخاو

 ىلءنيللارو كار راد فاهنود نم مهلتاقيلرصم ةسلب دم نيبو ةطمارقلا نيبامذ اتي ير مومل ا ىه ثمح

 هركأسع هلزعتو هن ع نه المءءاه دعو ارصقواعماسروسلا لخادنمأكنأو هركاسعب هيف لزن ىذلا هخانم

 ناكو ةمدملا ن نمافءاروامو ةرهاقلا ىلا ةطما رقلاركاسء ماععقا عنبل ةيماشلا ةولجا نم قدنمل ار د

 ىلا ةيلبقلا ةهملا ىف ةعيرالا تاهملا نم تناكاهباونأناف مويلااهرادقم نم لفأ ذئنح ةرهاقلارادقم
 ىذا دصسملا ءاذحب ن آلا ام-وعضومو :هليوز اناناعهل لاقي ن ارو احم ناباب ربصم ةم دءىلااهنم كلا لاب ىذفت
 بايواذه وتلا بانئتناني ننوتلات انعقد ودك وب دهقلا اذه كاين لو حوف نب ماسد ةماعلا همست

 هرهاقلا ههج ىف ناكو كلذ د. تثدح ةدانز ىشاساوردوج دئاقلا !مسسا ىتلا ةنيردملا نموه سلريبكلا آةليوز

 ماجا ما دق ىلا ةبحرلا لوأب هعضومورصنلا بابامهد_> ؟نابان سوم نيعىلاابنم كلب ىتلا ىهوةيردا



 م

 ىحو ءارجلا لحاس ىلع ”ىارهملاةأشنمو ءافلحلاة:درومو فرملاناّحسو ةغار او نط ماهو عي راعملا قوس

 لح اسنيبو عيلخلانيبامثون الاسقملا عمات عضوم سلا ىلا ءأر 4١ لح اسب لبنل اًرمث عابسلارطانق عضوم
 ىبلا ضرالا فرط ىلع كانه نم رهن الا تا يد طاط_فلا نينا لينلا
 عضال ةيس فرط لعرم لعبلا ىلا راصو ف رحلان مولا فورعملا عضوملا نم ةلابطلا ضرأب مولا فرعت
 ميهارباسأر ىلع ىبدصسمةر هائلا عضوم ”ىرحب ىليامم لبحلاو جل نياق ناكو نمل ىلا يلا ”ىل رغنم
 ةّماعلاو رين ردحسع فرق ”ىد فثخالاربت هي ”ىلهن نيس نب نحن هللا دمع نب |

 ةفاحالا ةيماشلادالبلاىلاو قرمشلا وهلا ىلاو سم نيع ىلا طاط فلا نم ٌرمملا نكي لو نيتلا دصسم لوقت

 هنأالا ىراص:الر داه ناك كلذلو ادجريثكة رهاقلاةشيدمن , الا اهعضومىف ىتلا:هلمرلاب رع داكتالو جيلفلا
 اضيأروفكن اكو هب ميقياماريثك ناكوانأ دسم هب هناحأشلا ”ىروفاكلا.فورعملا ناتسلا دب_ثخالار بعامل

 فذ نم ميدقلا ف فرعت ضرأ روك ذا جيلخا ىلو 7 طاطسفلا ةئردمو ةرداقلا عضوم نيباعف ناكو هب يش
 هدهىقو هيرادامو"نولوطاا املا ثمح ركب لبو عاب_ارطانف عضوم ى ا 1
 د#مرصانلا كلما مانأىفاهرخا برخ نأ ىلائثدعب أسست تبرخ ىراسدهالل تار ايدو سن تص ةذعءءارجلا

 نكيلو ةرهاقلاءانب دعب ثداح هنافرث املأ ن نمو الاذاعه اَضرَمو ةرهاقلا نيبام عمج-و نوالق نا

 ءانثناباتكحلا اذه نمهعضومىفالصفم كل ذ ناس قأسو ءارهلا سنا ىوسةتبلا ئث هاهثان لق لانه

 ىلاعتهللا

 « ةرهاقلا لح ركذ

 دح نأ لاحلا هملعّرقتسا ىذلا ةرهاقلا ةبزعملا ططخ ىف ةرهازلا ةمهبلا ةضورا باك فر هال ادب ءنبا لاق
 قلطتن لاو ها اذ رع ةقرةدمسلا دهشم ىلا هنونجملا نه كلذ لق ناكو تاناقتس عيسلا نم رصم نه ةرهاشلا
 بابنم هصضرعو رصنلا بارو حوتفاا بانىلاريبكلا "هلي عز بان نم هل اوطىذلار ةظارولا هزاحام ىلع ةرهاقلا

 حيراخ !ومو ةرهاغلارهاظب ةرامعلا فس انلا عسوتا-! مثقورح ا بابلاو ةدقربلا بادى ةخوشلا بابو ةداعس

 رثامعلا ته انأ ىلارصنلا بابو حوتفلا بان راخ اشو رمدم طاط ف ةدع هرامدلا بلا يخل ورحب

 ةرامعلاباو دّتماو لدنلا طاش ثدح قالوب هل لاقي ىذلا عضوملاتمح نار ممل طش تراب ويولد نا

 لوبا قس ىلا قورحنا بابلاو ةءقربلا بان جراخاوبو ةىئارهملاو ًاشنع تلصت نأ ىلا ئيطاشلا ىلع قالوب نم

 رصمهل لاقي رخ الاوةرهاقلا هل لاقي امهدحأ نيمسق ىلع نكحدااب ماعلا دئنح رانصفروسلا وطب

 ىلا عاب_لارطانق لوتاد- نم هم نك ىذلا اذهانممز ىف حالط_ىالا هلع عقوام ىلعاهدح ّناف رصم اماف

 لينلا يطا ن مضرعلا فاه حو رمهمدح لوطوهاذهو ريزولا نير اسب ىلد ا "ىلبقلا شدلا ةكرب فرط
 دحامأو* ىربكلا ةفارقلا لوا ىلا لا ةرطنقو ريبكلا جيلخلا مف ثمح دي دا لح الاد اجب دلة فرعي ىذلا

 قلطيو رجالا لب اىلاقالوبلدناا يطا ش نماوظرعو ها ديرلا ىلا عام_تاارطانق نماهلوط ّناف ةرهاقلا

 هالوم ةرضح نم همودق دنءرهوج دئاةلااهأ ثنا تلازم اةرهاق ةققلسا فو ةرهاةلاو رصم هلكك لذ ىلع
 نأريغ طقذرو لا هيلعرادام ىهامناةنا.هلثو نيسجبو نام ةن_نابعشد قرصم ىلا دعم مع ىبأ هللا نيداز هملا

 ايفر امعلا تث دح مث تاّرم ثالث اذهان نمز ىلا تنئيذنملعو ريغترهوج دئاقلا هراد أ ىذلا روكذملا روسلا
 ةرهاقلارداظو ةرهاقلارهاظروسلا نعحررخ او ةرهاةلاروسلا لخادإ ل اتي راصذ ةرهاسةلا ن ءدوسلا ءارو
 عمال ا( ىلا "هليوز بان ةيتع نمالوط ةه1لا هذ_ه3-وةرامعلا مظعمن , الااهفو ةمليقلا ةهلا تاهج عبرأ
 لينلا ئطاشب ”ى.ريطلا عماخلا نم اضرعاه حو رص مدح نم هاف -نولوطلا عماجلا دعبامو ”نولوطلا
 ليقت ناكو ةيرحلا ةهملاو رصم ,كسج> نم ةعلقلا نأ ن الا حالطصالا فو لبحلا ةعلقىلا سيرملا ةىبرغ

 كلذ دعب نم تش ال: مث نك ا ملاو رئامعل ارثكا اهيذ ريبكلا ءابولا لق ىلا اهدعبو ةرعقلا نس نم ةنامعبسلا
 انمز ىف ةفورعملا ءارحالاة نم نماهضرعو ين اتيزلا ل اريصتل بانو حوتفلا باب نم ةهذلا هذه لوطو
 اهناف ةيقرسشلا ةهلاو ةيئاديرلاو ريتدصسم دما اذهىف لخ ديو رجالا لبا ىلا حريشلا هشمب هن هن ىزلا

 الوط ةهجلاهذهد-و ةناهغيسو ةرمثع ىان ا ةنسدعنالا ةبرتلا نمرئامعلا اهب ثدحت لوةر هاقلا لها برت ثمح



 م"ةهق

 كإملاد.ءنيدلاردص ءاضقلا دلقو ةعمشلا رصم ةاضق لزعو ةمكلامال ىرخا ةسردءأثناو ةنعق الل ةسر د

 رهاظتن ةسف اش اذق بانتساو ةاضقلارب "اس لزءف هلكرصد * ملفا نم ثتحالا هلال عدو ”ىذاشلا سايرد نبا

 رص ن ىف نأىلاةعبسدلا بهذم ىتخا واهبنع هللا ىذر ”ىمفاشلاو كلام بهذمب ةن لا كلت نم سانا

 مخ رفلا نم اهذخأ ىتحابت معلق لزانو' هلد ؛ | ىلاراس مث لوالا عسر ىفداعو ”لهرلاىلا حرفن جرلاوزغف ذخأو

 مهم ذخأو د.هصلا لهأب عف مقوأف» اشناروربسو داعواهروس ثءش و ةيردئكسالا ىلا راس مث 09 الا عسرف

 ةوعدلا ةماهاو هعل اونَدَعَو دضاسلا م3 هان ًاونيدلا حالص نم لول ارثكف داعو ةرثك هفدو نكعالام

 ةدحاو "لل ىف مهرود ف هباصصا لزنأو ةلودلا» | سها نم قد نم رياسس ىلع ضب مث رص هور ةاّقاان ةمسابعلا

 نيب رصملا راس اعاطقا جرخاو مه ديأب دلبلا ىف باتا م كهتو لهذيام ءاكبلاو لد وعلا ن نم دلبلا عيصأف
 نيدلا ٠ ءاهب ىئاوطلا ىلا اولسو روصقلا ىلع ضبقو هداوم رئاس هنع عمو دضاعلا دالب ىلع ضبقو هباحصال

 ناذالا نم لطب أو هديتح الدعم دضاعلاراصو رصقلا لها ىلع ىمسذف اهمامز هلعحو "ع لاشبالا نموا

 ىدحا هربعو تامو ضرخ دضاعلا ةبطخ عطق ىلءمزعلاب حرخو ةلودلاراسعش لازأو لء_هلاربخ ىلع < حس

 مول ىف كلذو مانا ةعيسدو روما ةتسو ةنسةريشعىدحا ةفالالا ىف امممانا ةرمدعالا ةنسنورمشعو

 اهركتاكو مانا ةثالث ىسا.علا دعتسمللءاعدلاو ةبطخلا نم همسا عطق دهب ةنام خو نيدسسو عمس ةنس ءاروشاع

 ماه ذنمرمصمو برغملاب مرت 3«تناكو رصمب نيسطافلا ءافلخلا رخاوهو دئادشو فواخ هبت رم بناحلانعا
 ىامثونات'امامةرهاقلا» اماباو ةنسنيعيسونيتنثاو ةنس ىتئام دضاعلا تام نأ ىلا ىدهملا هللا دمع
 قالازناكشس 2

 + اهعضو لبق ةرهاقلا عضوم هيلع ناك ام ركذ ,

 ىف ةفورعملا طاطفلا ةميدم تناكمنع هللا ىضر صاعلانب ورعدي ىلعرمد م تف ناك ذ نم مبلقالا ةنيدمنآ لعا
 ةفاكلا ىوانو ميلاهالا تارم تاي !او مهكلم لزتمو ءا هال لع ناكاسبو ةرهاقلا ”ىلةرصم ةنبدعانتامز

 ممعنلاف قنأتلاو ةراضحلا عاوناىف نئفلاو قازرالا ةعسو سانل ا ةرثكو ةرامعلاروذو نم تغلب دق تناكو
 اهيماست نأ تداكو رصم اهتجاز دقو ماعلا وس تناك اهنافدا دغب اماح روم عملا ىف ةمبدم لك ىلع ه,تبراام

 تاونقلاو ءايوالارتاونو تاولغل اىلاوس ميلقالا لاح ”لّتخ اورصم نمد ديش.> الا ةلودلا تضقتن اال مث الماقالا

 دئاقلا هتاكو هدمعدب ىلع نينمْؤوملا ريما دعم ميت ىلا هللا نيدلز للا شوج مو دقادنعمر هاّماا ةلبدع تثدح

 سانلا اهم ري سعُم نيعو رصم نيب امف :هلمر ذئنمح تناكو كانه خان و ن الا ةرهاسشلا ثدح لزنف رهوج

 نيئمؤملاريما جيلخب مالسالا لواىف فورعملا جيلخلا نيب اهف تناكو سم نيع ىلا طاطسفلا نم مهريس ٠ دنع
 لب اوهو ريماصلاب ف ورعملا اخت نيبو ىك |1-ا يلخلارو ريبكلا جيانا, فرعين الاوه مثةرهاقلا ياخ هل لمت مث

 سمملاب ن الا تفرع مث نيند ماهل لاب ىتلاةرقلا نيبو ةروك ذملا لمرلا نيبالصاف روكذملا جيلخلا ناكو و زحالا
 بص لا ةينمب فرعب ناكىذلا عضوملا ىف 'لمرلا هذه فرط: لزني ماشلا دالب ىلا طاط فلا نمرفاسب نم ناكو

 ىلا تالسو ةفمغ ىلءرفعح ىبىلا غببصالا ةينمنم مهريغو راصتلاو رك اسعلازمو قدنللا,انموب ىلا فرعمت

 بردلا نكي لو امرغلا ىلا ةذالعلا ىلا نسنلب نمو السم نورشعو ةعبرأ طاطسغلا ه ةئدم نيوابشسو سد.أب

 امرفلاو سنت بارخ دعب فرعامماو ميدقلا ف فرعي لءرلا ف شرعلا ىلا ةرهاقلا نم انمقو ف كلب ىذلا

 زاخ |ىلا طاط فلا نم ربلا ف رفاسي نم ناكو نينسلا نم ةّدم هلمهككمت دعب لحاسلادالب نع مث رفلا ةحازاو
 ئوسناسب اهيف "هلمرلا هذهب رهود لوز دنع نكي لو حاملا :هكرببو بلا كرب موملا فورعملا ةريبع بج لي

 ربدي فرعي ىراصتللر دو ةرهاقلا نم ”ىروفاكلابموتلا فوزعملا عفط ني دهم تدخ الا نات ىف نكامأ

 مالنعلا رب فرعتو ريدلا اذهرثي نآالا قبو مالسلا هملع ميسملا كلردأ نم ضعب ه.ف نأ ىراضنلا معز ماظعلا

 اضيأ "هلمرلا هذهب ناكر هللا« ءاملا لمس اهنمو ةرهاقلا نمرخالا عما اراوحب ىهو ةمظعلار ب لوقت ةّماعلاو
 ةرهالا ءان : دنع هعضومراصو ةلهاشا ىف ةرذع وْ هلزنت ريغصتلا ةغاص لوشلاريصقب فرعي تلا" ناكم

 دعب اها لاق : رهاقلا عضوم ىف ناكمثا هملع تءلطا ىذلا اذهةرهازلا روصقلا لد نم لو كلارنص#ب فرعي

 ن الاوه ىذلا رصمب ميدقلا لحاسلا عضوم نم رمي سقملا ئطاشب ذئنمح لبنلاناكو شيتفتلاو صعفلا
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 هك ناشمر ف لتكن أ ىلارومالاربب دم ملاصل اماقو ةمس ةرمشء ىدحاو خف عب ون موب هرم ناكو دامسكو

 لزعف هريس تنسحو عئالط نب كيزر هب اه دعب نه ماستف عماوإ اركذدنع هرخ فركذ ا. كح يجو تس
 ةجورتىلا هيربلا ىف تاحاولا قب رط ىلع راسو دش حو لزعلا لبي لف صوق ةبالو نع ”ىدعسلا رمي نيروا2
 نءتلخ مايالةرازولا فرواش رد: ساو عفطاب هملع ضةفّرفو كيزر تنشب لف ةرهاقلا ىلا راسو سانلا عمشس

 ةرازولاب ماهئرض دةساو ماسلا ىلا هنم رف بابل ابحاص ماغرمض راب“ نأ ىلا ماقأف نيو نامت ةنسرفص
 نولملا مهعفادو َدَدمسبلب ةسردماولزانو خ رفلا مدقف اهربكا باهذبسب !ىذعضأو ةلودلا ءا ها لَمتف
 ركاسعي رواش لصوةريثكم مم لتق دقو ةرهاسلا ىلا ركسعلا عجرو ل الانمهدالب ىلا او داع ىت-رارم ةّدع
 ؛لراعم هنم مها تناكو رصمرك اسعد سلب ىلع ماعرمذ هيراق نيو عست ةئسس ةرخ الا ىداج ىف ماسلا
 ةرهاقلا ىلا اوراسو كلذب اوّرمف الماج أش ناكو هياوجرخامرئاس هعم نمو رواش ُمْعَواه راق اومزجلا

 ةّرمةرازولا ىلءرواثىلو اف اهنمنا_ذمر ربش ىف كلقو ماهنرض مب زهىلا تلا بورح مب رغل | نيب ثناكنف
 كلم ىره ىلا بتكرواش نأ ىلا تأ ؟بورح مهعم هل تناكو ماسشلا نم هعم نيم داسقل ازغلا عم فلم او ةيلا
 ةئمردم فهوكرشراص دقو رمضفسز غلا نم هعم نمو هوكريش هيا ىلع هنمعبل ةرهاقل ا ىلا هبع ددسن مث رفلا

 راف لصلا عدو مث روشأ هنالث هوكريسش اريصو سلب ىلع ىرضو وهلزئنو ةرهالا ئمرواش حرخت سدللب

 مدق نأ ىلا لزر لف ةئا_عسو نيَتس ةنسىف ةرهاق' | ىلارواش داعو جن رفلا ل-رو ماشأ | ىلازغلا هوكريش

 كلم ىرم ىدتساو هناا ىلا ةرهاسةلا نمرواش جرف رخ الا عسر ىف ةينان“ ةٌرمركاسعلاب مالا نم هوكريش
 راف ةروهشملا ةعقولا هعمهل تناكو غ رفلاب رواش هءلاراسف ميفطا نم ح رخو قرششلا ىلع هوكريشر اسف جي رفا
 ةبردنكسالا نم هوكريش حج رخو ةرهاقل ىلا رواش داعوةيردنكسالا ذ>أو نينوءثالا نم ةعقولا دعب هوكريش

 ىحيودو صرقىلا ةيردنكسالا نمريسي لزي لو بوبا نب ف سول نيدلا حالص هيخ أ نبا اهياعفلختس | نأ دعب
 ةرهاقلا ىلا صوقنم داعف ل ذهوكريش غلبف ةيردنكسالا لزانو م رفلاب ةرهاقلا نم رواش حبر دالبلا
 جي رفلا عمطدقو لاّوْشف مالا ىلارصم ضرا نم هياحصاو هوكري ريس ءاهرخ روما تاكمث اهرصحو
 دلبلا لام نم لصحتي ام نيلسملا ةم-اهتل حث رذلا نم ةدعهعم ةندن اهيفاوماق أو ةرهاقلاراوسا اولسنو دالبلا ىف
 ىو نيّتسو عبرا ةنس ىف ناكالت لاومالا هفالتاو ءامدلا ىلع هب َرخرثكو هنريس تءاسو رواش ما ٌُسْفو
 لزنوةرهاقلا ذخا ديربىمصراسفناهالا عا اوني نيم ىلا | وبكرو اهب مهمكح ىفاوراحو ةرهاقلا ىف ح رفلان كمت
 هخرصتسي ماشلا بحاص ىنز نيدو نيدا ارون ىلا دضاعلا بكف ةونع اهذخأأو سدبلب ةييدم ىلع

 ىلا مهريسو مهزهجو ريثكر كس ىفءوكريش نيدلا دس أ ز هذ خ رفلل نم نيململا ذاقن او مالسالا ة دج ىلع هنحيو
 نأ داكى د اهلها لاق ىف *ملأو ةرهاقلا ىلع مخ رفلا كام ىسم لزنو م دةناكرصم ةميدمرواش ف ردك ريصم
 هوكريش مو دعب درو رياء اذاو هنا ىف عرشف هل هعمج لاب ىذر ىت> هعداخو رواش هملاري ف ةونءاهذخاب

 دضاعلا هيلع علف رم ثلاب'زغلابةرهاسقلا ىلع وكري لزنو رخ الا عسر عباسيف ةرهاشلا نع جرفلا لحرف
 رخآالا عسر رمشع عباس ف كلذو هعضوم ىف ركذام هلك نم ناك هتداع ىلع زغلاب كتفي رواش ذخأت هءركأو
 ىداج نمي رشعلاو ىناثلا فتامو مادا ةسةنو نب رهشةلودل اب ماكو دضاعلا ةرازو هوكريش دلفتو روك ذملا
 لاومالا لذف «فنلربدو رومالا ساسف بوب نب فسوب نيدلاحالسداةرازولا دضاسعلا ضومذ ةرخ الا
 نم بطي راصو ناصقن ىف دضاعلا ىمأو دايدز ا ىف هما لزر ملف لاملا نم هدنعام داذنتساب دضاعلا فعضأو
 عئموروءالاب دبتساو مهفعضأو رصملهادعبأو دالبلا هبات ا عطقأو نيدلا روندو# ناطاسلل دضاعلا دعب
 مهدانأفانرك ذامدسعلا ةعقاو نم ناكن أ ىلا ةلودلا ةلازا نمهديربام سانا نيس ىت- فّرصتلا نمددضاعلا

 حالصو اذه طقف ةيطللا فهر كم زةماهتا ىوس هلّوسب لو مها” غ او دضاعلا ىبئالن د نح نمو مهانفأو
 ريغدضاعلا دنع قل ىتح كلذريغو ىقرلاو لماناو لاما ىلع أف هفعذمل موب لكى هنم باطلا ىلاوي نيدلا
 عستتو ةبلارصقلا نمر ذم الر اصو تةولا كلذ نم هبوكر لاطبأو هلاسرا ىلا هأ اأو هم لطف داو صرف
 اومدقف هلدأو هتوخاو هسأ ىلا ثعبو هءاعصالا هو مهماعاطقاو ءاسمالارود ذخ أو دضاعلا دنج نيدلا حالص
 اهرععو رضع ةنوةملارادمدهو رص راند نمسوكملا لطبا نيتسو تس ةنسف ناكألف هيلع ماسلا نم



 * ةأ/

 ةفرف نيتقرف ةلدعام“الا تراصو جغرفلاو 'لارتالا نيب تراص اهناف ماشلا ند مرثك | نم ةوعدلا تعطقناو

 دوغنالو ىربخالو يما لضفالا عم 5 لو هتفالخ ة ةحمض ىرت ةقرفو ىلءةملا ةماما ىف نعطت ةيرازأ

 هنناماكتس أب سم الا اة فلفل قدسي نمل فنالاءات؟تامانل ارسلت لب ليو ”سسهنا ليقو ةلك

 نيرشءواعن ةنالحلا ىف ماقاو همادا ىف ل_ذفالا لسن ماداؤ رهشو نينسس سخ هرعو (.٠ اروصنم *ىلعاما

 الو ِباَكَلا اذه نم عماوملاركذ ىفرغالا عما جلارك ذ د« هتجيرت تر كح ذدفواةدفو رهشا ةلامو ةنس
 نب دم مءابقلا ىنأرممالا نبا (ددحملا دبع نوهملاوبا هلبا نيدل ظفاحلا) هدعب نم قا هللا ماكح أب ع الالف

 جرخ امله امعبرأو نيعسنو نامت ةنسىف لمقو عمس ةنس مّرغا ف نالق عد داود ناكو هللاب رصتتسملا

 ريمال ا هللا ماكحسأب سه الا مانا ىف4 لاقي ناك كل ذلف ةدشلا مايا ىفهدالوا ةبقب عم مساسةل اا هنبارصنتسملا
 ريمالا لولملارا رهو شغرب ماهأ م الا ةفلللا ةيرازتلا لتقالو ه انالوم عنيا ”ىنالةسعلادبحلا دبع
 صم الا دالوا نم مآ ٠ ناب رطتنا اليفكنو كح, هلاو ها نيدل طقاحلاب» امقاو ةفالللا تسدىف دنجادبع

 عراش بهنو 'لولملارازه لتققو اريزو لضفاالا نب «ىلعانأ اوماق ًاوركعلاراثفاربزو "لول ارازه دقحسشاو

 نيرشعو عبرا ةنس ةدعقلا ىذ نمرسشءسداسلا موب ةرازولا,”ىلعوب ا 2.ةءاف دحاو موبىف هلك ك لذوةرهاقلا
 نب رشعو تس هنس مّرَغ اريثع س داس ىف -ىلءوب |لتق نأ ىلاًرفسافا دمتم هنصسو طظف اذا ىلع ض فون امو

 اديعمولااذه طفاحلا ذاق همي-ارك ذي نأ لفكدهع ”ىلو هنا ىلع دهعلا هلذخأو هل ةّعم نم حرخأت

 كله نأ ىلا ةرازولاب بابلا بح انم اموت تمور هاعلاتمهنو ةنحيلا لمح راصو رصتلا د عوام“

 ماق فني رشعو نام ةنس ىلا «فئرومالا لوا دح أ هدعب مانزل ودا ةعيديدعا اهنمةخلا ىذىف

 نسح هلبا قنف ةردبح نبا هناكم لعف تامونب روث ىوس همايأ ل طن لف رزو ماقم ٠ دهع ”ىلو نا ءلس هاا

 ”ىمرالاما ارجماق نسح لةقالف باَكَلا اذهنمةم_فايلاةراهاريخ ىفركذامىهأ نم ناكو ةنتفلابرامثو

 ترثكو ىراصنلا نم نيم ملاررضدَتش دتشافاينارصن ناكو نيرشعو عسن اس ةرتن الا ىداج ف ةرازولا. 9-8

 مرهف ةرهاشلا ىلا راسو م ارهب بر سانلا عجسو :رغلا وتم دموي وهو ىشلنو نناوضر راض مه ذأ

 ىرامذلاب عقوأفنيثالثو ىدحا ةاسىلوالا ىدام ىفةرازولا ىلعىلونساوةرهاقل !ناوضر لخدو مارهم
 امناو ماما وهام لاهو هعلخ هو ةقراخلا ماو ةناها فذخ افالو عاف ف: ناكهنأ الا سانلا هركشسف مهلذأو
 ناوضراهفمزما ةنق ترام تح هياعربيلازامو هنمظفاحملا 0 عحصبول ريغلا كلذو هريغل ليفكو شه

 ىلا مهنم مزوناو مهلئاقف هتراهركاسعلا ظفامملا هلزوخ ني ”الثو عبرا ةنسىفداعو عمل ماشلاىلا.حجرخو

 راعسالا تلغف نيئالثو تس نس تناك نأ ى ا هدعبأ دح ًٌ طقاطارزوةلت لقتمعاو هبلع ض,قف ديعصلا

 نمناوضر صلخ نيعبرأو نمتنث اهيسركو غ ءابولام ظء.ف نيث الثو عمس ةنسىلا داو ءابولارثكو رصعب

 ةنمق ترانأ نيعبراو عبرأ ةنسفو » هلقىلاتل تا ةعام راو بقن نمح رخو رصقلاب هلّمّدعم
 ةدماهنم ةناس نيعيسو عبس نعةرخ الا ىداجب نم سمانا هلل ظفاحلا تاه ركسعلافئا اوطني ةرهاقلاب
 ريثك اسو..سامزاح ناكو ةريثك د ئادش ايف هتاصا اموب رمش ءةعسنو ربشا ةعبرأو هنن :رثع نام ةنالخ

 هللا سعأب رهاظلا) ث ا ميقا ةمئاف ةنمفلاو تامالف « لخلا هيلع بلغي موصل العب ىرغم لامالاءامجافراعةار ادملا

 عيرا ةفالخلا ىف ماع أفةنام هنو : 0 - الا عسر نمفصنال هدلؤمو م( ليعماروصتموبا

 ةلودلا ف لافت ارهظف نال3 ءتذخأ هماءافو ةرازولا نم هلعاموكحم ناكو مادا ةسجالار وما ةئاممونينس

 رص زياافلا) هب اءدعن نم يقالتفالف « باَكَلا اذهنم ططخل اركذ دنع ةسشملا ط>ىف هرابخأ تركذدقو

 كيزرنب عئالط م دمت نينس سه هرمعو سابع رزولا هس |لتقمدعب ةفالللا ىف هماأ ه(ىسعمساقلاواا هللا
 ةلودلا نع مي ماقو حاصلا بقلتو ةراذولا ىلع عئالط ىلوتناو سابعّرفف ةرهاقلا ىلا هعومجب نينوعنالا ىلاو

 رهشا ةنسو ةنس ةرشع ىدحا نع نيسجو سم ةلس بجر نه تمن ةرشع ثاللز/ افلا تامنأىلا

 ىلآق هم اعا أر ةفيلخ ماقيل حرخ اال هنافاريسخ اهيفري )ل مايأو رشا سنو نينس تس ةفالملا ىف اممنيموبو

 هللا نيدادضاعلا) ءدعب ةفالكلا ىف كيزر نب حاملا ماقأف « تام ىتح ٌحرصب راصو هلّدع "لخلاف حارصلا عمسو

 نيمدرأو ت تس ةنس مرا نم نب ريشعا هدلومو هلنا نيدل طفاحلا نب فسو ريمالا نبا ه ( هنا دبعد همعئابأ



 م

 ىلءضبقو ةرضحلاب قيو نا دج نب انع جرف أف بلح ةهلقب تاق هورسأو هب اورهطق ساد م قذر براح
 ىضاع دلف مث ارزوال ةطساو دوءسم نب دعاص ل_ةفملاوبا لءو ماسلا ىلا ىنأو ىارحر حلا تاكربلا ىف ريزولا

 2 نيعبراو ندنثا ةنسقؤر# ءارزولا دمسب بقلو ءاضقلا هفمطو عمةرازولا ”ىروزابلا د_هتوبا ةاضقلا

 رصنت#ملل نمل ار ىولصلا دهم نب -ىلءاعدايفو اهب مهدعي سنس ىئب لازئاو اممم ةّرْف ى حجارخاو ةريحلا بورس
 نيب رصملا ٠ اهلنا سن ىف حدقلارضاحمدا دغبب بكنيعبراو عبرأ ةئسفو ه ندهلاو ةودعلا لاسمب هملا ثعبو

 اًضي ار صتمثرصمي رعسلا كِرحعَف لدنلا ةمرصقو قاف“ الا ىلا تريسو بلاط ىلا نب ”ىلع ىلا بانتتالا نم مويفنو
 ثراحلاوباحي رخ نيعب رأ رنامت ةنسفو# سانلا ىف توملارثكو ءالغلاى وقف نيعيرأو تس ةنسىف لءئلادم

 ىلا بلح تداع نيعبرأو نامت ةئس فو ه علخللاو لاومالا هملا تريسفرصنتسملل ايقثمد ا دغي نم ىريساسنلا

 ةزازولا دش داقتو -ىروزابلا د# ىنانيدللرصانلاريزولا ىلع ضيق نيه ةذس فو * نمل يلع

 مكسحلا درع نيدجا ”ىلعوبا ”ىروزابلادعب ءاضقلا لوو د# نب هللا دمع نبى رغم ارفع ني د# جرفلاو ا

 مئامقلا ةفيلطتارفورصنت_.سلا ةبطمل اهيماق اودادغب ىريسا سلا ذخ أ اهو * ىصلملا كاحلا دهب فرص م
 ىلالا الا لبنا خوش اها بايخ سرا ةا مت متواس وب رقىلا ”ى.-ابعلا هللا سهأب
 ةرصبلاب رصنتسملا ةوعد تدق |نيسخو ىدحا َه ةنس قو اهياعاربم [قشمدىلا ةلو دلارصانر اساهيفورصم

 دادغسس رص: سمأل بطخام دعب مئاقلا ةفيلختاداعأو دادغب ىلا لب رغطمدقف لاعالا كل: عيبجو طساوو

 براحو نإ دج نب ااهيلازاسف بلح نماضب ًاريصنت حلا ةمطخ تعطق اهو *ىريساسلا لتقو ةبطخ نوعبرأ
 مكاحلا دبعوةرازولا نع <ىب رغملانب حرفل اونا فرص اهو ثم د ىلا داعو ةع 2 ةدي دش ةرسسكر سكناف اهلها

 ةئسؤو# ىركز ىبا ني دوس« ءاضقلا هف.طوىفَر رةّنساو ”ىلبابلاحرفلاوبا ةرازولا ىلا دمعأو ءاضقلا نع

 لصين اكث محي لذارالا م دقو ةفشغلل عاعرلا ةطلاخم ةرثكلمهتد ءالوواضَدلاو ءارزولا فرصرثكن يو ثالث

 فالدخالا عفوو لاوحالا تضق انتورومالا هملعت متساف تاناعسلاو تاعفارملااهيف ةعقر ةنامناع مون لكف هنلا

 باغتر اهءافترا "لقو لامعالا تيرخو مهنم لكة ةمرصةةلربب دل ن ء ءارزولا ىوق تعضو ةلودلا دس عنب

 ةدشلاثو دح ىنارمالا لآن أى لارباك الان ايغطو رومالاب ف افخضتسالاو تاقفناا مك عم اهمظعم ىلع لاجرلا

 نيدسو تس ذى ”يلابجك اردن شون انيس ودق نم ناكو باكَلا | ده خ ورح هيا مظعلا
 نئودكسا يأ ةدمرصتنتملا لوف ةرهاشلاباوأرك ة دنع هتجير قر دامرصم ةنطل د هماقوَهئ امهدرأو
 ءاشذه اش لضفالا هب اةرازولا ىف هدعد نم ركسعلا ماه أفنينامثو عيسسةنس تام نأ ىلا ف رصتلانءاميلم
 نع نينامثو عبس ةنس ةخغا ىذنم انَعي نيل لسا هليل ريصاةسملا تامواري_:رومالا رشابف

 دئادشو ةعظعلا اوهااهيفتّرم مانا ثالثو رهمشا ةميرأو ةنسنوتس ةفالحلا ىف اهنمر وا ةسنو ةنس نيتسو

 موب لكف هلع قّدصت فارش :الا نم ةأ سها تناكىتح هيلعر دقي ملف توقلا دشفو ل ىلع سلج نأ ىلا هب تلآ
 تامالف هرابخ أ نمريثكٍب اَخَلا اذه نم عضومريغف رم دقو موب لكف ةّرم» اوبك ان الف تدلق همف بعتب

 'ه(دجا مساقلاابا هلا ىلعتسملا) هنياهدعب نم ةفالحلا ف شومملاريما نب لي اعلا

 ناكو هيردنكسالا ىلاًرفو رازن» .وخا هملع فل افن ةنامعب رأونيتسو عبس ةنس مرا نمي رشعل اق ددإ وم ناكو
 نيعست ' ةئسقو ه رمصقلا نئازخ دنع نيكس ار بخ ىف مّدشناعهلقو هبرفط ق راف لذفالا اهاكرو.ءالايمئاقلا

 ةنيطنطسق نم ججرفلاح رخو ةيوافلا ع تاحو قلعت علل عمد نم هضم تعاتو ءابوو ءالغرصم عقو

 لضفالا جرخ نيعستو ىدح ا ة هس فق ةيكاطنا اوكخ نياسملا ىديا نماهريسغو ماشلا لح اوس ذخال

 كلم نيعستو نينتثا ةنس ىو 5 :رهاقلا ىلا داعو نمرالا نم س دا تدب ذخأفةر هانثاا نم مياظءركسعي
 اريثك اولتفو 1 ا و وب ع 015 ا -- جن رغلا

 عنيعستو ثالث ةنس فو « ةرهاّشلا ىلار اصورصلا ىف هسفئب اصقمو رصحو اريثك أش هنماومَغَو هباحصا نم

 تاكو جرفلا لاش ةارسهمركسع جرخ نيعسنو عبرا ةنسىفو ه ميظع ملاع رص كلهف دالبلارثكا ءابولا
 ار تداخل ناش امعيرأو نيعسأو سج ةنس ىفو * ةرثك ب ورح امر

 ةلودلا تلتشا همانأ فو نارهشو نيس عيس هتفالخ ةدمو امو نورشعو ةعدسسو ةمدس ندري عي



 "*ةو

 ضعب لمخم ضرةلا ىلا ردالااحاتحاو ةعهبق ةماعلا نمروما ترجو مم. نو دسعلا عمطرخكو فارالا تمهنو
 هل ضّرعتنمنأب ىدونف عوملا ن.دابلا بهنتل دبع فلالاو حت عتجاو نورخآ عنّماوالام هلا ةلودقلا لها
 دسعلا عم عئافوو لح الاب تابهت تناكف سانلا دعم ساودمللا ظل ةعاجب بدنو لماذ ديبعلا نمدحأ
 ركسع فداضعمج رخو عراوشلاو ةقزالا ىلع بورالا اواعو قدانخ م عاعاوق دن نأ ىلا اههف سانلا جاتحا

 ةلودلا هوجو نم هريسغو ىارحرملا باطىدسعلاذخأ وموذانعأب رض مهم ةعاسوس ىلع ضبقو مه درطف

 سا ةرشعتس ةنسىو « ءالبلا نم عاونأ ىف سانلاو ةنسسلا تضقناو مهرودىفاوعنمماو مهسفنااوسرف-
 رصتخمو مالسالا ماعد ٍباَكَسانلا اوطفحي نأ ةاعدلارمأو مهريغو ةمككأملاءاهةذلا نمرمصمب نم حي رخ أ فرهاظلا
 للا ةدابز ترثكو سانلاب ميظع فاعر رمدمب ران ةرشع عبس ةنسفو « الام كلذ ظفح نا لعجو رزولا

 تعقو ةرمشء نام ةنسىفو * ملسو هسرف نع طقس هلأ لج أن مران, دفلاةئامج رهاظلا ق ةصتوةداعلا نع
 رهاظلاداعأف انذوم هبفلعو ةينطنطق عماجلااداعأو هدالب ىف رهاظال باو مورا بحاص عمةندهلا
 مهنمريثكا هيلا عجرف ةئارصنلا ىلا دوعب نأ كاملا مانأ ىف مالسإلاروظا نم نذأو سدقلاب ةماخ ةسينك
 دهسا نب <ىلع مساقلا ابا هل دب ماقتأو ىدانذورلا اص نب نسما دان اهحانو ةلودلا دمع هريزو رهاظلا فرصو

 ني رشءو ىدح !ةنسىفو « ريثك هيف لّدق ارتالاو در اغملا نيب ةذتف تناكني رم عةنسس فو ٠ ىارحرحلا

 لجيام ةّماعللراثتو ماعطو ةلودلا لهال علخ ىف كلذ ىلع قفن أو رهشا مام هربعو دهعلاةيالوب رهاظلا نبال عيوب
 ةنسىو ه ربشأ ةعبرأب هناوأ دعب داز مث لدنلا ءام صقنلرءسلا لَرَت نيرمدعو نتنثا ةن-ىو « هفصو
 دعب ةنتفلا تنكس مث هعلذع سانلا ثّدحتو دنملاو ةدعرلا تب رططاق ةاعدلا د أ رهاظلا لق ني رمشعو ثالث
 تاهرطلا تنز دقو رصم ىلا ةرهاقلا نم دهعلا ”ىلو بكر نيرعشءو عبرأ ةتسىفو « لب زج لامقافنا

 ةنسىفو «. ايظع امون ناكفر ان دفالا ةس+خ غلمم ةّءاعلا ىلع ذئموبرثثو ضرالاهلاوابق موب ٌرءاذا ناكف
 ريثكق لخ مهل باحت-او لاه هتاعد ترثكفاهب كارئالا فالتخ ا دنءدادغب هئاعدرهاظلا ثب نيرمشعو س+خ
 ةنامعير أو ني ريشعو عبس ةنسن امش نم فص:الرهاظلا تامو رص ءابولارثك ني رمثعو تس ةنسىف ناكل
 وهللانافوغشم ناكو امانأو رهشا ناتو ةنس رمش سجن هتفالخ ة2م تناكفاماداالا هس نيئالثو نيتننا نع
 ارح ذختاوامظع اغلمم كل خنءاوغلبو تاصاقر او تانغملااوذخت او رصمب هماءا ىف سانلا قنأتف ءائغللاب
 لسارو عئاص فالآ ةئالث اه ماقأو دونبلا ةنازخ داو بر !نونفراسو مولعلا عاونا مهاعو هكنلاسما
 ىلع ساد رم نب مللاص بلغو زاخخلاو ماشلاو رمصمو ةسآي رفان هتكلمم تناكو رهاو سا ءارش نم راكتساو 'لولملا
 « ةلودإا تعضع مق ماشلا دالب رثكا ىلع حاّرج نبناسسح ىلغتو اسيلب ام ىلع ىلوتساو ه.ءانأ ىف بلح

 نءرشعسدالاىف هداومو ه (دعم يتوب هللاب رصنتسا ا) وشو لعب وو دوءلا ”ىلو هاه دعب نم ماهو

 ياو وو هول وديا مورم“ سيصل يول
 تناكمماَنأ اهتمرصمرايدب نش صصقو ءاسنأ اهيف تناك فالفلا فار وأو ةنس نيس ماه أف نين عميس
 اهدوتساو رهاظلا هنماهعاشاف ةىرتسدنلا نورهنب لوس دعسوبا هللاقب ”ىدووي رحاتل ءادوسةما
 مساقلاابا ذئموب ريزولا نكي ةسلع ةجرد هتقرو دعسابأ هما تندتسا هللا ةفالللا تضف الف رصنتسملا
 فسول نب ةقدصروصنموبا ىلولو ىارحر كا تام ىتح ه«فنىامراهظانم دع سوبا نكتب لف ىارحرحلا

 ةنازرخريخ قركح زاكه فو هلع لمعف هرمأب رمتأد <ىجالعلارامصو دعس ىبأ دي تاهسناف ةرازولا ”جالعلا

 نب نيس حلا نيدلا ”ىئص تاكربلاونا ّرةَةساو ةرازولا نع هتفرصو -ىالءلا ىلع رمصنت_ملامأ تدقفدوذبلا
 قشسمد لوم نادج نب نيملا ةلودلارصانراس نيعبرا ةنسسىفو » ةرازولا ف ىارحر محلا دجا ني دمت

 قُم ىلع هلارفظم دلتق لئاطريغب عجر مث ساد سه نب حلاص نب لات !هيلوّم براحو بل - ىلا ركاسعلاب

 هنّدع غلبت رك-ع ىلع مداخل قفر ءاممالاربما حب رخو هل ران مترو هب هلمّتعاو هرداصو نا ده نبأ ىلع ض.ةو
 ةنسمّرلافو» سادرمىئئبراحتو ماشلا ديربر اني دفلأ ةئامعبرا هلع ةقفنلا تغلب اهلا نيثال_لاو
 ةرتشع ثالث رشاد ءاضقةلانعنامعنلا نيزيزعلا دمعنب مساق ةاضقلا ىناق فرمد نيعبراو ىدحا
 اينو« ”ىروزابلا دموي كا اريطخ لجالا ىناقلاهدعبءاضقلا ةفظو دلقتو مانا ةعرأو ارهشو ةنسع
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 دع مانا ةرمشعو ةنسني رشعو ان الثرممز اددو برغملاب هتفالخ ةد م تناكوةناماثو نيدو سجل ةناسرخالا
 ركذاكمل مءرام بسحاهانب دئاقلاارهوج هدبع نال يزوملاةرهاقلا بسنت هملاو رص نيبمطافلا ءاناذلا لوأ
 برغملاب ةوعدلا هلت مقا موت اامرغم ة.عرالاف هئمةرهلا نسح ا داوج الضافاملاعز ملا ناكو ه اهئانب ربخ ىف
 » (رازئرو هنموداهللاب زيي زعلا) هنياه دعي نم ماهو « قارعلا لاسم أ رضعنو نيمرحاو ماشلاو رص ءرابدو هاك

 رهمأ ةئامثو ةنسنوعبرأرناننثا هرعوت امو افصئور مشا ةجو اس ني ريشعو ىدحا ةفالخلا ىف ماهتأف
 ةرهاقلا ىلا لسو سبلب هني دمي ةئا_هلثو نينامثو تس. ةخسبجر نمنيرشعلاو نءاثلا ىفامون رمدع ةعبرأو

 ةناسني ريشعو اس دتفنأ ىلا هتفالخ ة3متناكو « ( روصنم <ىلءوبا هللا ىعأب ماذا) هنبا دعب نم ماقو
 ةريشع ىدحا ةنس لاو نم نيرشعلاو عبالا "هلل ىفروهشأ ةعبسو ةنس نولالثو تسدرعو دقفو ارمثو
 رهاظلا) هنباءدعي نم ماكو « ٍباَكَلا اذه نم ماو اركذ دنع ماسملاو زب زعلاربخ تاه دقو ةئامعن او
 ناضمرنم نول ريشعل ءاعنرالا مون ةرهاقلاب دلو هللا هأب ماسلا نب (”ىلعنسحلاوب اهنا نيِدز ازعال
 تسورعو ةئام_برأو ةريثءىدحا ةنسر هلا دبعموو ةفالخلاب هعيوبو ةناملثو نيعسنو سجن ةئاس

 داعو ىلا ىف سانلاب ىب_مو ركحا علا هلو و'لاظا اهسأر ىلعو د_لاةال_دىلا حرف ةئس ةريثع
 ابخولملا لكأو عاملا برشو ءانفلاعامسىفو سانلل هيف صخر ورنا برشو لاسعالاىلا هتفالذم بتكف
 لي ناكو دم نب راع نسحلاوبا ءاسؤرلا سير ريطللا هلرزوو وهلا ىلع سانلا لبقأف ءلامسالا عبو
 عبر ف روشا ةعيسدعب لآق مث رهاظلل ةعسلا ىلوتف دةننأ ىلا مالا هرزوتساو هريغو ءاشنالا ناويد
 ىو م ةطرمشلا ىو ناكو نيسحلا نب ىءو«ح وتفلا نأ ةلودلاردب هدب رزوتساف ةرمشع ىتذن!ةن-سلوالا

 دجوف لتقو لاّوش ىف ه.1ع ضيفو ةرممع ثالث ةمسمّرحلا ىف ةرازولا نع فرمصو ناريس نا دعب ءاشنالا ناويد

 نب دوعسم نيكملاكولملا سعثرممالا ةرازولا هدهد ىلوو رام ذ فل نورمشعو رار دفلأأ ةيانتس نيعلا نم هل
 ناسح عم هلت ناكف نيطلفةبالو ةيراسنقى لوم ىزيردلا ةلودلا بختم دلق ةرشع عيدأ ةئسىفو « رهاط
 بقل ةرمشء سجل ةنس مرا فو زيهلادوجو رذعتورصب رعسلا عزنا, يفو بورح<ىفاطلا حارجْنب حرفم نبا
 ىب نم لجررانو هيلع عل ورهاظلا داضعم سراوفلا ىنااهم ان بولو دلازع دئاقلاب داؤعم دوسالامداؤلا

 نم ةعطقو هسأر داج نم ةعطق هعم دجوو هنن ىمأب ماسلا لق هنأ ٌرقأو هبلع ضبةف دبعصلا دال. نيسملا
 هعم تناك يكسب هسفن لثك مث مالساللو هلت ترغلاقف هانا لّدق بس نع لف هءلع تناكح تلا ةطوفلا

 ريبكلا ميرمشاا رّرقاهيفو 3 لدنلا صةنرثكو رص ءالغلا دهسا اهيفو ةرهاقل اىلا تريسو هسأر تعطقذ

 ىلعلخ ديال نأد اعم دئاقلا عم سو دب نب نسحم دحمعلا يلا ىارسر لا ةلودللا بخ خيسشلاو ”ىمدمنا
 رهاظلاو ةلودلا روم ر اسف نوفّرصسف نوجرخعو ةواخ موب لك نولخ دي اواكححو مهريغ دحأ ره الظلا

 ءايقن بيقنو ةاعدلا ىادو ءاشنالا بح اص ناريس باو ةلظملا بح اضرفظملولملا سمر اصوونا داب لوغشم
 ةةبلاره اظلا ىلا لصيال مها دعن مو ةّرماموب نب ريشع لك فر هاظلا ىلعاولخ دابر ةاضقلا ىذأفو نيسبل الملا

 نم سانا عنمو داضعم دئاةلا دنع عاةجالادعب رومالا نو ذءو لاغشالا نوضق يذلا مه لوالا هنالثلاو

 فوالارثكو ار ان دنيس مج رقبلا سأرلا عب ىتح اهلك مئاهبلا تلقو ٌرمدمب تاوقالاتزعو!هملقاراقبالا عبذ
 رثكو ضعب ىلعمهذظعب فلت>افراحتلا ةرداصمب ةلودلا ءانعز تَدَثو سانلا بارطضارثكو دلبلا رهاوظ ىف
 هقنع برضو نسح دمنعلا ىلع ضف ةلودلا ءاعز دس ترانا لذ ةج اطاو رفا نهركسعلا فنا وط عض

 ءاملازعو جورفالو ةجاج د يلءر دقي لف ناو كاد قفو سانلا ف توملارثكو ضارمالا تشو ءالغلا دمشاو
 عطقف حاملا حرخو اهيرتشي نم دجوي لف عسل مهتعتا ساسنلا ضرعو ةودج لك نم ءالبلا ”مفروطلا لقا
 لها نم دحأ يي لذ قد نم داعوريثك مهم دقو مهل اوم !تذخ أو بالا :هكرب نم مهل حر دعب قي رطلا ماع

 كوبا دهان عن_صيلنينمؤملاريمأ ا عودا عوملارهاظلاب سانلا اصف ءالغلا دش ىفىمالا مافن ورمدم
 رصمب سانلا ممصأو ةرهاقلا ىلا اهاه رف امرذلا حار نبا ركسص اع تقرطو ان يما ىف هلئا هللاف ل د جالو

 هنا تح سكت ىتلاراعذلا نم فود ارثكو تاوقالا مدعو الغلا ةَدْشو نانوملاو نضا ىهالا نم لاح خنت أ ىلع
 هيلع ناك مرئاس اوبهنو عوملان ودصت هو طانعسأ | ىلع دنسعلا سيكرصتلاب رلا دبع طاسس ىل-عالا
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 ّنال لاومالا نم 'ئش نع ىفاأ نالو ريدا انأو رصقلا ىف ساحب كتوخاوا كدالوأ د أ ىم كرتن لاقف
 نيام دعل هشدل م دورو رظتأ ن أر مغنم هتلعفاىهاتدرأ اذاو لاو.ءالا نم هقفنا ام ءازاب نوكي هسجأ ام
 تدرأو ىلم نع ىئلز ءرفعجاب لاقو ملا بضغف <ىلا هريغو جارملاو ءاضتلادملقن نوكيو برغملاو رصم
 تدصاامو كظح تأامخ اد قنمقىفؤد لاومالاو لامعالاب تددبتساو ىرماىف اكب رش همن :ىللعجت نأ
 لاهو كا ذزيركح اف رذملا ةفاللت ب هأت هل لاو ىاهنصلا ى ريز نبا فسول ىدتسا هنامث هذعحرفش لدشر

 "حج اهتصانأو لوف هي فمكت برغم ا مكلافد ام لو هءلع هنا ىلص هللا لوسردلو نم ةمئالا كوانآو تنأ انالوماب

 نم حاراناو ءاضقلا ىلوب عملا َنأ ةطيرمشب باجا ىت-زعملاهب لازاف خرالو فيسريغانالوماب ىتلتقىربرب
 ىتح هىءالؤه مب مهياع ىصعتسا نذ ءالؤه ىدبا نيبامئاف هل_عمجو هب قثب نازمملا لع و هرامك و هارب
 لاف فرصناالف ءرححشو لاامز لاب >أف كدا وانعب مداح اكر يصبو مها مالا ن وكيو بحي أم هب لعب

 مكان عابزعملا لاقفركذام ءافونموةي هناو نفسو ن« لولا اذهب قشتوانالومايزعملل هلا مأب مئاقلا نب بلاطوبا
 اذاو فسوب ما هملارعصيام رخآوه ءاد:, ارفعج هبلط ىذلا مالا نأ رءالعافر عج لوقو فدو لوقنم:

 تناكو هلءفبام ةباهت وهو للقعلا ىوذ دنع دوحأو ن>االوأ اذه نكلو مالا, دفنة دا تلواسط)

 رضغ راشد فل أ اهيف بلطو عسالرمصم ىفاهلمكو اهضر كفر مصب عابتل ةمدص برخأ | نم تهجو دق ءاسمالامأ

 ةئباىهاذافرانيدةناقسإهمماهتعا اواهيف هتمواسف ةد_دلا بلقلر اج ىلع ةءاشة أ سها مادالا ضب ىف هملا
 ىلا لبكولا داعف اهب عتم نت اهترتشافامح اهتفغش 1متر اسأف ةيدصلاءذهرب اهغلب دقو ينط نب دش دسشخالا
 هرخآىلا ةسدلاعم دمدخ الا ةئباريسخ مهيلءع صف ليكولا مأو خو كلارمضح أذ كدب زعملا ثد-و برغملا
 ةأىهاتراصنأ ىلا فرتلا مهب غلب دق موقل انا ؛ئئاهنبو مكتب لو< نافرصصم ىلا اوذهاانناوخ اان زعملا لامتف
 مهتريغ باه ذو مهلاجر سوفت فهضنمالا اذ_هامواهم عدم ذبراج ىرتشنو اه سفنب حج رخت مهيف كولملا تائب نم

 ىلاعت هللاءاش نا انري#ل راتخ الا مدقن ند: مك اوس ىفاوذخ لاف ةعاطلاو عملا اولاقف مهلا انريسملاوضمناف
 هنأ ل جا نمزعملا ىلءلدب رفطظملاناكو زعملا دلاوروصن ا دنع ةمظع ةتراغابدق نا ةدلارفظمو رمصنق ناكو
 هسفن تفنأو هنم اهنقاوا نم بارتسا ةسسلقص ةماكب ملكي زعملا هعمسف ىلوو ةّرم هملعدرف- هرغصىف طفلا هلع
 ةصورا لعن م اهمكحجح | ىت> ةيريربلا ةغللا لعتب أ دشاف تامالا طف ذخأف اهانعم نءلاؤسلا نم
 لج نم لتر فظ؟ مأف عبق بس ىهاذاف ةماكلا كلهن تزف ةيسلقصلا لع ذأ متامونقتا ى> ةيئادو لاو

 نم لق نم رثك | نسح ىنٍنم لتق حز اخ ابر فج ىجبو نح ىتبنيب تناكى لا برالسا سها هغلبو ةماكلا كلت
 تالا. امهت« لكن ع لاجرلا لىتو [ةحلطص | ىت-نيتفت اطلاباول از امّر -ااىالاحرو الامد: أت رفعح

 هاجت مرا ىف لصلا مهن او دّةعو ممتءاو ذأ: الق نيعبس وهف رفعج ئبدنع نس ىئبل ىلآقلا ف لضافلا ءاخل

 دنعادي:لعفلا ده تراصف ةناملثو نيعبرأو نامث ةنسىف كِل ذناكو زهملا لام نمتايدلا مهنعاوامحتو ةبعكلا

 ريختر هوج ىلا ثعبو هكمىف زعملل ءاعدلاب ”ىئسحلا رفعج نب ن>رداب رصمرهوج كإءالف زعملل نس ىئب
 ى>برغملانمهركاسعي زدملاراسو هلاعأو مركلا هدلقتي هملاذفن أف دكمب هل ةوعدلا ةماعتاب هفّرءي زعملا ىلارعسف
 اهةشيرلف طاطسفلا ةنب دم هل تنيز دقو هملءر اف ةريزخلارراتخم ا دنعاديدجارسس+رهوج هلدقعن 51

 عبسل كلذو هنابآ تباوسو ”ىدهملا هقلادسءدالوارئاسو هتوخاو هدالوأ غم ةرهاقلا ىلا لخدو
 مهب تادوريضح نم هب ىدتقاه نتعكر ىلصرمصقلا ل دام دذعف ةنالهنو جمو نانا ةعتط قاضمر و كول

 نينمؤملاربمالسو هلع هللا ىلص هللا لوسردعب سانل اربخر صم ةنبٍدمرئاس ف بنك عأو ءانوال سلف عبصا
 بهذلا رب رسلا ىلع رصقلا ىف سلجو ريمالا هللادبع هسأ سءاو هلنانيدلزعملا مما تنئأو بلاط ىبانب "ىلع
 ةالصلا دعب بطخ مث بست نيئالث ةدحم لك ىفو ةعكر لكف مجبف ىلهحلا ىف رطفلا دعةالص سانلاب ىلصو

 تبم ىلءربكو اعيسربكو هيلع ىلصف هع ئبضعبتامو محرب دغديع لمعو ءافولا موب رموم ميا حفل بكرو

 دعب اهاتعا هلع نمىفو نأىلا لازامو مهومزهو شومملا مهلارس فرص ءىلا ةطمارقلا تمدقو م

 ءدلومّناف اي رقت وشا ةتسو ةنسس نوعبرأو س+ هرعو مادا ةريشعورهشا ةعبسسو نتن ةرهاقأ ىلا هلو د
 عبر نمت لخ ةرشع عنرال ةرهالاب هتافوو ةئامثو :رنشع عسن ةن-ناضمرر مش رمثع ىداح ىف هده



 *ةه؟

 نيا ىبأ ب هانكسصو رهو هلاوم نم صتخاو هسهأ مظعف معلا نسح أو ريريلا هملا داناف ةناملثو ةرشع
 برغملا خوتدف ”خجاهنصلا دانمنب ىريزرممالا مهيف ف ثكش دج ىلعهل دعو ةرازولا ةسترىف هريصو هردق ىلعأو
 ىلا ءام نم هلق ىف اهريسو هنم دك“ دابطصايرهأف طدحلا رصلا ا ىتسمهرسأو رباك | ةّدع رهقو اندم ختفاو
 زعملا دمع هر د: مظعف ارفظم امئاغمدق حدد نةراسعال ىذلا طم ارا ناكس ىتح كلم هنأ ىلا ةراشازعملا

 دوبلناب شرف دق سا ىف هملءاولخ دف ةماكح وم ثنمة2ءتاش موب ىفز ملا عدت سا ماءالا ضعب ىف ناك الو
 انناوخاانلاةف بتكو ةاودهي دينمبو بتكن ئازخىلا ىضف:ةحتتم باونا هلو»و ةس.ج هشلعو ءاسكه لوو
 انارجا ىرتأ ىنالكعمسأ ثم ن الاابناو ءارمالا ءال تاةفدربلاو ءامشلا اذ_هلثءىفمونلا نتويصأ

 رهئاوكملاو روعلاو كنفلاو ريرحلاو جا يدلاو لما ىف بلقتو برمثنو لك أن موملا اذه لث «ىفانا نونظب
 تبحت>او مكتود تولخ اذا ىلاح اودهاشتل مكترمذحأف مكلا ذغنأ نأ تدأر مئايندلا بابرأ لعفي امءامقلاو
 بتكيلوغشم ىفاو مكتس اما نم هيهننا ىندخ و مان د نم هنم ىل ةبالامبالا مكلا و ١ ىف مكلضف ال ىفاو مكتع
 رمعيو مكح اورأ نوصيامعالا ادا ذالم نم ْئُدِب لغم اال فاو ىطي امنع بدج | برغملاو قرمملا نم ”ىلءدرت
 ريضلاو ربكتلا اورهظتالو لعفاام لثم مكتاولخ ف خومش ا. اولعفاف مدادضا عمشبو مءادعا لذيو مدالب
 قئاثلا ف قطتل هكللغ ىنضكك ىلا لصيال نم مءارو نم ىلعاوذنحت وكر غىلا واقي مكتع ةمعنلا هللا عزم

 اوهرشتالو مكل نوكتىتلا ةدحاولا اومزلاو مكان ىلعاهدعب اولبفأو لدعلا رمثتسرو ريم ارثكيو لسجل
 مكتوف بهذتو مكن ادبأ اوكهنتو مكيلع ةّرضاا دوعتو مكّسع صغنتف نيف ةبغ)او َنهمرثكللا ىلا
 مكلوةعو مكنادبأب مكترصنىلا نوجا حم نه شو ةد_حاولا دحاولا لجرلا بسسف مزئاحن فعضتو
 اوضولا مكب برغملا ها براك قرشملا سها انملع هللا برب نأ توجر هب كسمآام َممزل اذا مكنأ اواعاو
 طسو فوهو لاملا تب بءاصٍيذه ءنينيس-رفعجانأ امون ىدتساو هنعاوجرفت مرمنو هللا مكحر
 قعدشدقو لام قددانص هذه هللا: ةددمم قد دان فول هب دينعبو قو د:_صىلءسا> دق رمدقلا

 لاملاتس ماد خ نم ةعاجب هيدينيبز هبت سم تراص نأ ىلا اوعجا تذخأف لاه اهترو اسهرظناف اهبترت
 تجرخ دقلاهو هتان مدعو اهيلع قلغينأو اهمسترت ىلع ثا اردنا ىفاهعقرب مأف هلعأ هملاتذفنأف نيشاّرفلاو

 ةناملثو نيسجو عمس ةنس ىف كاذو ران دفا آف لأ ني ريشءو ةعدرأ اهتاجب تناك-ش١كءلا تراصوا:ءاخ نع

 ذخأ الو « ةئاملتو نيتسو نيتنئا ةنسىلا ني هو نامت دن م رصم ىلا اهريس ىتلا اركأ هلا ىلع عجأ اهةفنأف
 خومش ىلا ”ىبلةصا اا ز ملا ثعب ريسمالزربو هما مت ىت-رص مر ايد ذخ أ ىلا ركاسعلابرهوجزيه ىف
 مومعا صو مما دص نوذخأبو مهن نومي ةماكن ادلب ىلا الاجر ذفنت نأ اني ردق اناوخا اء لوي ةماكك
 مهو ضعب لاف ءلدس ننام ىلعاهب انعتساف اهفلخ انذفنا اهيا انصتح ا ذاف مهدالب ىفمهيلع !منوظفحو
 ةبيرض ناودلا ىف اهلعرعصيو ةنزملا ةماكى دو: ف كادبأ اذ هاناعفال هتناوانالو ا لق كلذ هغلب اا فضلت
 ىلا فيش داعن برغملاو قرسشملا ف مكتءاطبانفومسو نامالاب مكعماثي دحو مالسالاب اجب دق هللا اهزعأ دقو
 ردص ىذإ!باوللا اذهام لاّةفهسرف بك اروهو هلع اولخ دف ةماتكح ةعامبراضح ايم أف كالدب زعملا
 هللا كران لاهو هباكر ىف زعملا ماقفانملع قمت هب زس ىَدْؤِي ىذلابانالوم ااكامانتءاجب باوج اذه اولاقف مكتع
 رك ذ دقاكرصم ذخ ا ورهوجراسف ىدعب من ف يكرظنأف مرتخانأ تدرأامئاواونرككن أ ديرا اذكهذ مكمذ

 هباَكنعاباوجزعملاهيلا بتكرصمب رهوج مدقتتئئالف « باكا اذهنم ةرهاسقلا روسرك ذدنعهتحرتف
 ريسملا ف ةعراسا اينو دعيو ةعاطلا نول ذم مهرتك كملا تلصو نا دج ىبةعاجب نأ نم رهوجا.ترك ذم امأو
 اناكك بلا بتكن مواسغرتالو هلاسهرت ةمناكمب ناد لآن ءادحا ئدتتنأرذحا كلهركذاامل عساف كلا
 ةداسق نم مهنما دحا نكمتالو هملا نسح افمهنم كسلا درو نمو كيلا هع دس تالو ليي ا نسحلاب همجاف مهم

 نورهان بيطناهفمها سيو ملاعلارادماهيلع ءايسشأ ةئالث نورهاظت,ناد_جونبف فرط كامالو سيح
 ايندلل مهتعاصمو ةعاصشلاب نورهاظتيو هنلا ىف مركمونم دجاول سدلو مركلاب نورهاظتيو بي دن هيف مهل سلو نيدلاب
 نوف هركف لاج ار صم ىلاريسملا ىلعز عملا مزعاسأو « مسمهدحألا دادسالا نمرذحلا لكر ذحاف ةرخ الاول
 برغملاب هفالغتشا ديرب هنأ هملاّرسأو هاعدت_سافردمالا ”ىلءنب رذعج ىلع هراستا موف برغملادالإ زدنا



 من

 نمدشا دما ىرغأ قد هلوق نم سانعلاو دارك اواهنتما قاحّرم .ًاواف- طل ادر هللا دمعءان أدرذهمح ىف ءوسلا نم

 ةعامج هلا لا :رهاسلات انا الابىأي ةعدماتاله اوتو ا دقتعناكىذلاب اذهام لاوو ”ىدهمأاب

 ”ىدهملا نيبام دعبف كسف 1 ةياانلروظأف ىدواا تنكناهللاعو كلذ.“ ىدهملا نيهدضعب هحاوو

 ةفيهلاو ”ىدهمل | لتقىفربديس ايعلاوباذخأو رخ " الا نم ةفخ هسفنىف امونم ”لكسحوأو هنا د ءىبانيبو

 هللادبعوبا لاف لاج را امهبران ”ىدهم ارصقىلاهوخأو هتلادبعوبا بكرالفالاجر بتر ديبوقوناكاهإ لع

 ناعدتست ةرح - الا ىداج نم فصنلل هوخ ًاووه ل2 ةف كا: تبان سها هنعاطب اننا ىذلاّن اهل اولاَف اولعفتال

 مانت مهنم ةعاجب عبتتو تنكس ىتح ”ىدواأا بكرفاهواتق بدل ةئمق تراث 5 داقر هن , دنع نيش "امو ناجتنأو

 ةناماثو ىدح | ةنسىفز وجو ةعادب مهم لتقف بلغالا نب عبنتو و ساقلا ىبأ هنباىلا دهع حالا هلماةتسا الف
 قارعلا ركا ءو رص ءركاسع عم هل تناكو مورقلا وير دنكسالاو ةقربذخ اقرمع هى زكا سعلاب ممم امااانأ هنبا
 ةسامح ةياملثو نمت داةنحمل ”ىدهملا زر و برغلا ىلا داعو بورح ةّدع مداها سنؤم عم رصمىلا ةدراولا

 بورح 2ع برغملادالبب ىده ال ناكر هرك ذ مد امد ها نم ناكو هير دنكسالا ىلء بلغف رمد ىلا شو.

 اياوبا مف لعج اروساهيلعرادأو ةيدهملا نسف هتاود ىلع ”ىراكنلا ديزي ىلأ جب ورخ بتكلا ىف دجوت ناكو
 ىلدملا ئوةناهلثو ثالث ةذسةدعقلا ىذىف اهئانب ءادّسا ناكو ديدح نمراطنقةن امارنم عارصم لكسح ةنز
 ةنوش ةنامعست اهف ةعانص أ نأو كلذك ناكف ديزيانأ ىنءب راجلا بحاص لدي انه ىلا لاقو اهرهاظب
 تس ةنسىف مساقلا أ هنبازهج هنا مث كل ذك ناكتفراهت نم ةعاساه+ مطاوفلا مصتعتل هذ ده تدنبامغا لاقو
 لانه تناكور صم دمعص نماريهكسسو نينوهثالا ةريزب كام ودير دنكسال اذ خ ًافرص ىلا سج ىلء ةئاكلثو
 ىلا شوبجلاب ةريثع سخ ةنس ىف مساستااوبا جرخو برغم لاىلا داعم قارعلاو رصم ركاسسع عم بورج
 ني رشعو ندنث هم لوألا عسر ر وشاف هدم ءانثالثلا لل ىف هللا دعت اهداعواموق برا برغملا

 نيرشعو ارهشو ةدس نيرمعواعبرا ةتفالخ تناكو ة نسم زمتسسو ثالث نءعناوريقلا نم ةيذهملانةياملثو

 مءاقلاوا هللا هأب ُخ اقلا) هدهعتىلو ”ىد هم اهتادسعدعدنم ماقو هنوم هسا ىنخا تامالواموب

 نينامت ةنس مرا ف ةملب كلذو دمت برذغملادالب ىف ىمسنف نوجرلا دبع قرمثملاب همما ناكل اّدبو هه (دجت
 ةريس عستو ةخس نو ءدراو عيس»لو ىمالابلةتساو هس اتو ءرهلذا نك وهديربام ع..جب نم غ رفالف نيشئامو
 رصم ىلا اشد ثهدو ةونجدلب نءاوذءواومسسفردلاو ّريلاىف هشو.+ ثيومميرفظف ةعاجب هم عراب هسأ

 ديزيوبأ هيلع رخةنامناثو نيثالثو ثالث ة:س ىف ناك اللف رصمريما ذةموي ديسشخ الاوةير دنكسالا وكلت

 ناكو ةّرمرعغ ملافلا شومج مزهو هعاشأ ترثكو هنكو 5 َتدتشاو ةقي ر وأب "ىجيراخلا <ىراكتلارا دك نب دلخم

 ناوريقلا كلم مث ناونلا ىسو ل افطالا لفواهقّر-و هحاب كلذ ةناند مهثامدهقارا و .للم ا له يفكك هيهذم

 داكو اهب مئاقلاريمحوةبدهملا لزانو ديزي ىلا هأ ىوقو ”هليوز نم َهلَدلاناو هدو ساما | فاخو مئاقلا برطشاف
 هباضص أن م اريثكحماولتفو معافا !باعسا همزه لدي هنأ ”ىدهم ارا أ ثمح ىلدملا غل ابالاف !ميلع بلغي نأ
 عبرأ نعةئاملتو نيثالثو عبرا ةنس لاو نم تلخ ةرمشع ثالثل مئاقلا تام نأ ىلا' 7

 ةرانح ىلع هرم ىلصو تامىت - هتفالذ ةةدمدمصل ةباد بكر الوارينم قري لورمشأ ةهستو ةنسس نيو

 رهاظلااا كرو امانأو كوس هةبصسو نحس ةرشعىتانا هتف الخ هن تا دحلاد ةّرمدمعلا سانلاب ىلصو

 رهاشلاونا هللا امهم روصنملا) < هلبا هدعب نم ماهو رخأ ةّدعو نان دعو ةزجوار ةعح هللاد .عابأو لمعم-ا

 هقيلخلاب ان ”مسسش ملو اهلاح ىلع رومالا قبأو هتمابيرق ناك نافديزبوبا لعب نأ فو هيأ توم ّمكو * ( لعمسا

 5 هب تناكت احارب نم تا هلا لمحو هير ةظىت> ديزي ىنأ بر حف ّدجو دوبلا الو ةيطفلا الو كسلا ريغالو

 نع ةنا.ءلتو نيعنراو ىد>| ةئس لاوش لس تامنأ ىلا روصنملا لزيإلو ةئاملنو نيث الدو تس ةنس مولا

 فتقوم رشم ويس عسل نينسنامت هتفالخ ةدمتناكو ل ةسجو أس نيعيرأو ىدحا

 تو ةيدهملابةئاملتو ثالث همس ةرخ . الا ىداج نم "هلل لوتأ دلو لمقف هن دالوي نانق

 هنبا هدعب نم ماهو القاع اعاصم تقول ةبطانا لت رراغلب امطخ ناكسصو ةئافثثو ىدحا ةنس ل بقو
 عبس ةنس ناضمر نم فصتلل دلو هناف ةنس ني رشعو عرأو ف هرعو «(دع٠ميغوبا هللا نيدلزمملا) *



 ؟*ءةد

 فرعين راص ىتح مهل ئابقو مولا و-!نعمسها أي وهو اذه هبف ةبغرمهدازامهدهزو هن دامعنهاودهاشف
 اولاتف اهب ميلعتلا باطأ لاقف رمصم نم بلطت 'ىث ”ىا اولاسةف مهتقراف؟َهرصماولمو الف مهروما عمجل
 مبنم هفمظي نمثاوعرتقا مهدالباولصراسأف مهعمراس ىّتح هبا ولازاموكل عفنأان داليا ذهل دصق ناكاذا
 اودلكو نش امو نم: امو نامت ةنسلوالا عسر نم فصنلا ةم ان كح ضرأ هباواصوو ممادكا ةمقب نمو
 هلءوركذاونوكي لذا كلذلاو عفر امخالا يق نوكي نيا لاهو مه دنع لزني نأ ىنأف هدنع لزني مهمأ هملع نورتي
 نعءةرعش <-ىدهمهللرانخ الاى ءاج دقلو مكبالا ىيمامو رابخالا ف اذهلافو هبلاراسف ه.لعهولدف 1

 ىمسييفلا اذهىف مكحورخو نانتكلا نم ق تسمم مهه-ا موق نامزلا كلذ لها نم رامخالااهيفهرمصم ناطوالا
 نب دج نب ميهاربا هربخ غلبف هبل <ىدهم ا معءارك ذيالوهو هسهأ مظعف هونأو ل املا هي تعم استقر امخالا يف
 هفلاش نال هتبراثو هلت اد مع ىلا ماسق ىلا تلآ ص ه5 هعمهل تناكو هربخ نع لأ سب ثعبف ةقب رفاريمأ بلغالا
 تاغ هءاحسا نم اريثكل تو باغالان با شوج مزهو نئادم ىلعبلغو مهااوما هبلا تراصو مهب رفظف
 هدوذج تريشتتاو هّللادهعىلأ سم ىوقنووال ارثكح ناكو باغالان ب هللا ةدابز ىلوو بلغالا نب ميهاربا
 ىرغيو ىنعاطأو <ىلا رجاهن ا ىل وطاسف ضرالا كاعو ماالا هذهىف حرذي ”ئدهملا لو ةيراصو دالبلا ف
 هللاد.«ىبأرفظ مهءوسب نكي لف ةعيش هللا ةدابز صاوخ رثك ا ناكو هسعيو باغالا نب هللا ةدابزبن سانلا
 ةيلسىلا ةماكن م لاجربثعبف نكمت نأ ىلا هللا ةدابز باصص | ىلا لاسرالاو ”ىدوملا تاماركرك ذ نمركاو
 ىنتككا ةمل 1:1 هءلطو اند رت ادق ناكوهملع هللا حفامب هورب_خأو هللا دسسع ىلءاومذةف ماسشلا ضر نم
 ىلع تدروف نيرتتسمرصعاماق أف اهلا وهوام_واهاامهعمو رازن مءاَةلاوبا هبا هعمواراف ةمل“نمحب رفن
 هضبةيوقب رطلا هءلعذخ ا.هناو هتيلحو هللا دبع ةفصب دادغب نم نكجااارصم ريمأ ”ىرشوتلا ىسع
 هنع ىف: هما ىف هللا هدشانف هب رفظ ”ىرشونلاَنا لاست,و هبلطفف ناوعالاو حرف هللا دع كلذ غلبف
 ىلا بلغالا ني هللا ةدايز باَكم دة ةملمط سة ىلاراسف هللا ةدابز ىلا هريسخ ىمسدقو سلب ارط ىلار اف هل دوو
 دصارملا هل تعقا دقو ام. ماكأو ةسام لس ىلا لحرف هوكسصر ديرلذ مهئاف دقو هلل اديبع ذخأب ساب ارط لماع
 ضيقلا هللا ةدابز باّكمافاوو هنع فكف هملا ىدهأو ة ها مجلس بحاص راردمنب عسلاب فطلتق تاقرطلاب
 مهزيهجتو هللا دع ىلا ةيراحنركاسعلا عم هللا ةدايز لغتشاو هنص-و هيلع ضبق نأ نما دب دج ملف هلل ا دبع ىلع
 هريشب هملا بتكق هللا ددسع نصم نم ناك ام هغلبو مهرثك ا ل_تقو مهعمامرئئاس ْميغو هللا دبعولا مهباغف هللا
 هللا ةدايز قياضي هللا ديعوبا لازامو هللا عسب وهو هيلاهب لخ دباصق عم ن<لاب وشو ٍباَكلا هللا ل صوف
 لهتسم ةداعرب لزنو ناورمقلا هنا دبعولا كالمو سما هل مي لذ بلغالا نب ميهارباهدعب نم ماقو رص ىلاًرف نأ ىلا
 ىلع سةنف م أو هّرشش فاض نم لّدقو لامعالا ىف لامعلا ثبو ىبنو ص أف نش امو نيعسنو تس ةاس بجر
 مسوو هللا لمس ىف ةذعح السلا ىلع شقنو هنن اء ادع قرت رنتالا ىو هللا ةحب تغلب نيهجولا د ىف ةكسلا
 الف ماعطلا نم ظلغلا لملقلا لوانتو نودلا نحلْلا سدل نء هلع ناكأم ىلءماهأو هلل كلملا اه ذافسأ ىلع لسا

 اموب عسلا هبراف ةساملس ديربهرسأب برغملا اهازتها ةهظع شوءج ىف ةداقر نم راس ناضمر رهش لد
 امماكرىف ىشمو هم او هللا دسعحب رخو دلبلا ىلا دغلا نم هللا دب عوبا لخ دف هةصاخ رف مث لملااىلا الماك
 طاطسفىلاامهبلصو ىتحح رفلاٌةَدْش نمي وهو مالوم اذ هسانلل لوب وهو لئابقلا ءاسور عمم
 ةساموطسب هللا دبع ماقأو هلتقف هب تءايسو هتكردأف عسبلا بلط ىف ليما ثعبو هبف امهلزأف ركسعلا ىف هب رض
 ركذي نأ ةعجلاا مويس عأو ةداقرب لزنو نيعستو عدس ةنسرتت الا عسر ةيقب رفا ىلاراس منأم وب نيعبرأ
 سانلا اوعدو ةاعدلاةالصلا دهر سلجو كل ذيدالملا عمجب فهل دف نينمؤملاريمأ ”ىدهالاب بقلتو ةبطخلا ف
 قّرفو هداولو هفال نمر اتخاو هتلاةدابز ىراو> ضرعو ل: ىنأن مو هم لت باج نأ مهبه ذم ىلا ةفاك
 ىلع لا ةقشفدالبلا هل تنادو لاومالا بجو نيواودلا نوت دو ةسقي رذا لامعأ مهيلع مسقو ة.ءاك هوجو ىلع قام
 سهالا نع ماطفلا هماع مظ «ذ س امعلا ىلأ همخ أ ديو هدي فكه نا لبا نم هدسو «ىدهأا سفانو هللاد عىل

 ىح لعفام ىلع هاما نؤيو هسخ أ سلجم ىف ”ىدهملا ىلع ىرزي سابعلاوبا لبقأو ءاطعلاو دخالاو ىهذلاو
 سابعلاوناهب رهام ”ىدهملا غلب دق ناكءرصقلا ف ساحورومالا هملا ضوه نأ ىدهملالأسف هس: ىفرثأ



 كح

 سايعلا ىف ٠ افلخ ةفعض لبق نم كلذ ءاجامت او فاحسلاو لوا ىف ةياغلا غاب ولو دسأ هلع بالام اذوذ ”ىدو
 ىننماوكلمو ةنسنيعبسو نام ن ماو مهتلود تاصنادقا وناكم مناف نيمطافلا ناكمب اوصغامدنع

 تزعو ةماش نيعيرأو ف دادغ_مها بطخو نءااونيهرالاو ركرابدو ماسشلاو رصمو برغملادالب ساسعلا
 منشان شرد ميجيف قو ءطلا ةعاشأ مهاع هفاكل ايهم دئنم- تذالف مهتمواقمن ءسارعلا ى 1اكللع

 نع كلذباوعف دي ىكنيسطافلارك اسعنوبراس' وناكن يذلا مهتلود ءارمأو مهؤاملوأ هيبعأو مهؤافلخ
 رهتش :ا ىت> نيمردلاو ماشلاو رصمر اي دن م هملع اوبل غامع مهءفدو مهتمواسقم نعزمتلا ةّرعم مم اطاسو مهسفنا

 نافي رشلا مهم ةعامب سانلا مالعأ نم كلذب دهشو نييولعاا بسن نم مهيفُب ةاضقلا لص-أو دادغس كلذ
 ةنام_عيرأو نتن ا ةنس ىف“ 'الذلاوعج ام دنع ةرذاو ة د ءىف ”ىرودقلاو ”نيارفسالا دءاسوب او ىضترملاو ىضرلا

 ىنةعبش مهام !اهلهأودادغبب سانلا نيب فرعو رهتشا الل عامسلا ىلع كلذ ىف موقلا ةداه تناكو رداقلا مانأ
 مرد ءادت اذنممهيفنولعافلا بلاط ى أن ب < ىلع ىنءنوريطتملاو بسلا اذهىف نوئءاطلاساسعلا

 نم م قا اورب دتربغ نم هوقلت ام بسح هوورو دو -اك كلذ, راثلا لهأو نوررابخالا لّقنف ةهبشلا ليعافالا

 ىلغالا نءاىلا هللادسء نأ ىف بتكهناف هد سامعلا ى فئالخ نم دضتعملا باكي كافكو اذ_هءارو

 دضتعملاّناف دها كا اذه ةصعا هللاذلز ءا نطفتف هللا دع ىلع ضبقلاب ةساوحلس!راردم نباو ناوريقااب

 نوذعذيالو هتللا غطا ب

 ةعمض ىلع هفاخالو ركفب, هلّرمامل ايعدالا نمذ دمع ناكولو عقوامم فااخنابولعناكن انوداقتت امن او هجوب هل

 مول م لطتل سابعلا ىب نم ف ودنا تقرت تت بلا طىلأ نب ىلع ى ىنءأ مولا ناك او ضرالا عايض نم

 ناف كل ذ عمو بقرتي فتان نيبو دب رشدي رط نيب اماوراصف باهتعلا نم عاونأب اتا دمهابا مهدصتو تقو لكف
 مهنم لاجرلا ما قرّركتو هملع دب لمالام مهيلع لابقالاو مهل ةبحم ا نممهراطقاىف ة ةرسدلا ةرئكسحلا عش

 دج مامالا لبعمما نب دج ىمهسن ىت-نوفرعب او داك لو ءافشخ الاباو ذالف مومارو نم مييلع بلطلاو ةَر مد عب رم
 ةعيشلا تناكو مهلعنييلغتما !نمار دح هنا ! ىلع مهةافتا دنع ةعمشلا كال ذيءاعم موةكملاب ”ىدهملا هللا ديسع
 ةع.شلا قرد نعي نمنوفرعب ءالؤهو هبا لعمءاوه قداصلارفمج دلو نم مامالا نأ ىلا بهذين اكنمم,ةافرف

 رفعج نب ل.عامعا دعإ مامالاّن أو ل.عاسا هْسارفعح دعد نم مامالاّنأ نور مهنالجأن رم ةلمعاع“الاب

 ببحلا د هلب !ىداصا ارفعج دعب نمو قداصل ار عج هبا 0 لا
 نولا:ناكو ةلود هلريصب هنأ وهرووظلتْوراَذهر تل 0 ناك ةعالا ء ءالؤهىف مهيواعدىف -ولغ لهااوناكو

 ندم لع ميش قداسلاو ةعج هع نم كل ذاوقلت دزهنو تلك فو هش ئايونادوز هاك نذل ادد لها نم

 اروظأف نيت“ امونّتسو ناسك ةلس فش ود نب نس ا هعم ثعبف ن لاب همعسم ند لجر هللا دسعدلاو رؤعج

 ضرالاراطق أند اعدلاثيو ءاعتددد د ةلود ب سوح نيالراصو نيعبس ةنس ف ةوعدلا ار مشأو نمل ب امه سعأ

 دهعرفعج نب دم تاماسأفم 21 ىلف برغملا ىلا هريسف ”ىهمشلا هلتاد_عوبا هناعد ل د دالك
 هرم | نم ناكف برغملا ىلاراس مث ماشلا ىلاراسف مّركم لك نكس ناكو ”بانعلاق زكا هءاطف هللا دبع هبال

 ةدالخ .ذهالحررشع رصمراندو برغملادالساوم اين ذل ةودلا هته لاش تن و ماكوام

 ءاشن نم ىدبهب هللاو مهيف نعطلا نمهوةفل ىذلا لولا فرخزرب ترتغتالو نطغتف مبان ا ىف مهرابخأ

 * نييمطافلا ءافلخلا ركذ

 هلعاو لصالاب ام اذكه

 دخْؤب م الجر رشع ةعبرا
 ها ع راوتلا ضعب نم

 ' نيا مسقلا ىنأ ىلاراس“ ىلا ءابركز نب دم نب دج نب نمسا هللا دمعابأ نأ ةمدطافلا ةلودلا١ادّناناكو

 نبا ىلءدروذركمو ءاهد هدذعو لعهلو هباصص أر اكن مراصو نما دالس مالا "وكلا بشود نب حرخ نبا

 ءىلاوللابّرخ دف ًى.دلا هللا دمعىلال لاف هقيئرو برغملا ىف همعاد ”ىناوللاتوهريخ برغملا مسّسو

 حاج دصقو ةكم ىلا هللا دم<وناحرفن ةدهم أوم اهناف تنأ الا دالبال سيلو انام دقو برغملا دالب فسوبوباو

 مهانذأين أ هولأ و هلا اولا ءانعم فم-مث دف تبل! لئاضفي نول د حن مىهمسو مه هاس رق ساخ ياك

 مهةمفروهواولحرو هتسعا اوّريسف رصم ديرب هنأ مه«-هوأو مهرب لف دي نعول هررازالف هترابزف
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 م هللا نيدل زعملا ةرهاق ةرهاقلا ركذ

 نأ كلذو ةمالسالا ةلودلا فرمصم ضرأ نم هيلا ةئطاسلاري رس لدتا عضوم عبار ةيزعملا ةرهاسآلا نأ معا

 ةرامالا رادت راد عئاطتاا ترعالف طاطسفلاحراخ ركسعلا اهل راصمث طاطسفلا ةسردع تناكرامالا
 دعم هللا نيدازعملا مامالا .الومركاسعب رهو ب دئاقلا مدق نأ ىلاركسعلاب ءاىهالا نكس ف تب رخ نأىلا

 ىلا هصاوخو همر ةفيلخت |اهلزني ةفالخرادّدرهاملا تراصو .دملاى دي نيب القعمو اصح ا

 نامْيع زيزعلا كلا هنباو بوب ان يف سوي نيدلا حالص ناطلسلا م هدعب نماهنكسف ةممطافلا ةلودلا تذرشنانأ
 ةعلف ىلا ةرهاسقلا نم لقتنا و دهم لماكتلا كلما هنباو بوبانب ركبونا لداعلا كاملا م دجتر وصنملا كلا | هاو
 تناك امددب كس ةئردمهر هاّقلا تراصف اذه مول ىلا هدهد نم كرلملا!منكسو هصاوو همرحم !مكسف لما
 اولازام 'لولملا نأ اذدو مارتحالا دعب تلذ_ْءاوزعلاد- ءدسنأهف اهلا هلي ةفالد رادو هب لقمعي امد صح

 كالذكو نري او ندملارث اس لا لال داوم ده دف مهنا دعأركح ١نواآسصو مهلبق نم ران 1 نوم

 مدهو ناد ةعم و هناذ: ئنامعم ده دتفمال.ءالا مانأ ىف كلذ ىلءمهو برعلا ةماهاجىفو مقل مانأ اوناك
 ىئبلءاشلا ندم سابعلاو م ده دقو سماع نبال ناك عندو رصق لكد از مده دقو داب تضل ما الا
 مالكلاوةرهاسةلارامخأ ن مقأسو (دعستو لاجرلا قت اك شن 5 اهتددجو عاملا تلمأت اذ او)ناو هع

 ميلع لع ىذ لكق وذو ىلع هتفرعم ىلا لصيو قردق هملا ىهتنت اماهرامثأ واهططخ ىلع

 -« ةرهاقلا ةانب نييمطافلا ءافلخلا بسن ىف ليق ام ركذ 2

 قيرف مه سها ىف نامي رف سانلاو امهنع هللا ىذر بل اط ىلأ نب "ىلع نب نيسحلا ىلا ن ومس اوناكموقاانأ لعا

 <ىنوءلاناصيددإو نم ءامعدأ مهما مءزبو لسو هملع هللا ىلص هللا لوسر نع مويس هه قدرفو كلذ ةعص تدني

 هللادمع نومهم دلو ف اغلا ف يهذم هل ناكحا َدَعلا نوم هم-١نب هل ناك ن اصيدّاو ةبونلا هملا بسن ىذلا
 لتي ع >- اهيفناسنالا ردم تاوعد عبس بتر هاو بها ذم اونغلاو عئارمشلا عم .عاملاعهللا دمءراكو

 نم عبجيو ىده يلع هتلحن لهو هلا ىرواراقع فاني الو اباوثو ريال يح الطءمريصيو اهاكناندالا نع

 2 لعن عقال مامالا ىلاوع دي ناكواعاسأ هل لع نأ كلذب دصو هنأو ةلالض لها مهفلاخ

 د ع ةمسلا 17 رف وكمل ايد سف ا >هراضو عيشتلاولعلا»رهتشا زاوهالا تامل ىداكملا

 ا نم ماقف تامو دج-ا هعسااهب نب اهل داوف ماسلا ضرأ نم اسس ىلا !هتمراسو

 لانه ماهو هياجأف هبه ذم ىلا ءاعدو ةفوكلا داوسف طمرش فورعملا ثءشالا نيد أ قلف قار ءااىلاةمعاد

 ىلأب فورعملادجمو نيسلاحاّدَقلا نومي هللادب عني دجال داوو ةطمار لا بسنت اذه طم رك ىلاو سهالاب
 نبدجالن اكو علم كاوباهوخ أ هدعب نم ماَعْف تام ىت ج- ةوعدلاف نيسحلا هنبا هفلخدجا تامالف علعشلا
 هوخأو هلئا ديعو مهو برغم اىلانيبعادب علعشلا وباثعبو هعر تم راصف دعس هسا دإو هللا دمع

 ىلا ةيلس نم 'ةناطلسلا هبلطف هلامرُك و عتمة لمس عودا اهوعدو ريربلا ف الْرََف سابعلاوبا

 راتصو .مافف هلع ضيقلابدادمب ةفلخلا ٍباَكَميلع درو -ىرشوالا ىدءرصم ىلعناكو ب برغملا ديرب ريصم

 ”ىعشلا هللا دبعوبا هس رخا ىتح سدحو أف هبلط ىف دادغب نمدضتمم ا ثءبف راصتلا ةعرق ةس ا[ وطن

 رفعج نب دلو نم ايولع اماماراصو ”ىدها اء بقلتو دهن ىلأب ىكتو هللادبعب ذدتس ىعستف هسحم نم
 هلصأو ”ىزاوهالا <قوبلا ناصي د نب حاّدقلا نومهم نب ها دبع نب دجحا نب نيسملا نب دبعسرمامناو قداصلا

 ْناو دوبيلا ع نمهللا دسعْن الوب ةيواعلا ىف مهجسسأ ىركتم ضعبو مسن ركش نم لوقاذسهف سوما نم

 هايزفااولبكرتوتامدا بح ”ىدو مي نم نب اهل ناك ةملس * امسن نمي دوم أل !جكرتبؤك دك اددع) ينيتطلا

 لاوقأ هذهو”ىدهملا هتتادسعوه ناكف اذه هنأ ىها نبا ىلا دوءفدلو ريغ نعتام مث هلعو هيأ نيسحلا

 وفو نما ىلع كلاذذا اوناكدق هنع هللا ىذر للااه ىلا ني * لع ىنناف ةعوضو ءاسبنا كل نيم تغصن أنا

 الوا ”ىسوجم ننال ءاعدلاو مرتع ضارعالا ىلع مّمءمشل ل ءاملااهغ ةعيسثلا دعردقلا ةلالجو ددعلا
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 راكأ نم ةعامب هب تكردأو حراجلا موكىلا ءافدلا برد نمل همم ةقصالتم نيحاوط نيفص ناكه تكردأ

 زيحاوطلان ارو دةّوقل هند اذا هقيفر ثي دح ععسنال نيفصلا نيه نيب راملا ناكر لو دع مهرثك !نيب رصملا
 وه ءاشصلاب رد ةعقبولاه ه رثأ هلو لو كلذ عم رثد راجأ ةعبس هيف دحاو نو>اط اهتلجب نمناكو
 ريبك دقع امهولعي نيع اري انا ناكو مالسلا هماع فس ون قو سهره اظن ناك هنا لمقو رصم بادن اكىذلا بردلا

 مارد عنصملا لوح ناكون الادوبوملا باراا عادلا راو ناكسصو ناو نه ىلذس ةريبك ة بتعب وهو

 رصمىلاو رالسنب ا, فورعملا نيدلا ففمس هب الو ىف هعج كل ذ مده قاعم ردهسم ىولعي طاباسسلا ”هلماح ةرا دب

 ٠(مقا هجر هفاؤملات) ه نيناعطأاو ءافصلا بردا هسنم اي بردلا اذسهو سرب رهاشلا ةلودف
 بايمويلا هعضوم ىذلا لحاسلا ةمحاننمرخ الا اهبابو رمصم ةميردمباوبأ د اروك ذملا بالا اذ هناك
 ءاملا هبف بصي ناكو بارما ع:صملاو روكذملا ءافدلا بردرانآتكردأ انأو ةرابكحلا راو رص»

 ءاشناٍباكَلا اذه نمنامكلاركصو حراملا موك كذ قأمسو حراما موكن ءبي رقوهو لددسسلل
 اهتكردأو ة_ءدقلا ططخلا اهناف سحلا هكرب دنعرمهم لوط در خ ىلا حراما موك ىلي ىذل ا امأو ه ىلاعت هللا
 دعدنم هضاقنأ تعسو كلذ عجب برخدتو ةصاصملا طخو ليدانقلا قافز طخو نيلاضتلا طخ امال سماع
 ةناقس ةنسدعب ههفةرامعلا تن د- نيطل اربد طخ َنافرص نم ةمل.ةلاةهلاامأو ه ةنامعبسو نيعس] مس
 مرفالأرسسج ىف سانلاررعو كانه عماسملا ان نب <ىلءنييدلاءاهب ب>اصلانيدمم نيدلارفن بحاصلا أشنأ ل
 رسخلا عض ومامأو ةيزعملاةسردملاراو < ناالا اهعضوم ىتلا كال ارادرصم ةمي,دمةراسعرخ كل ذ لبق ناكو

 ناب فرعي ناكىذلا ناتسلا دكربل ا هذه ”ىل تنمو ةدشار عماج ثم ةدشار طاع لصتت ءام'دكرب ناك هاف
 نيبامو شمل هكر قو دعم ارواح و راب“ الا طابر ىلع فثو ودو قوشعملاب مولا فرعيوز عملا نب ميعريمالا

 لد هناف رصم نمةيرصلا ةهاطاامأو ه ةددار طخ فرط ةلبقلا ةوطلا نمهرصم ضرع رخو نيطلاريد طخ
 ىهو ةصقنب ةردح ن الارواجت ىتلا ىهو نوراههكرباهل لاقي تلا دكربلا ىلع "هل طملارو دلا تاب امس عيسلا طخ
 دريسو ركسعلا هل نمو»و ىرسالا:فورعملا موكلا ةروكصدملا كربلا < ىلمقبو ىوصقلا ءارجلا "هل نم
 ءاشناقأيو لابطلا رك ذ دقو شكلا طخ ةروكذملادكرلا رواج و نامكلا ركذ دنع هركذ ىلاعت هللا ءاشنا
 طخو تاببقلا عماملا طخ ىلو ”ولوطلا عماسملا طم شدكلا طخ ىلوو طاطخالاركذ دنعربخ هلملا-ه7هلا
 عئاطقلا"هإ دج نم لما ةعلق ىلا كلذ عسجبو "ىمسفنلا دمشملا

 « رصم ةنيدم باوبأ ركذ

 بالا ادد « (ءافصلا بابه رخأ باوباكلذدعب اهلددَِتو تب رخمدقلا ف باوبأر صم طاط سفاناكو

 نم برقلاءن الا هعضومو لفاوقلاربعتوركا علا جب رت هنمو هلاك ىف ىهورصمم ةم دم باب هقملا فوه ناك

 ليتلا لحاسيلا هكلاب ىضفي ناك و (لحاسلا باب) ه سربس رهاساقلا كما ماياىف مدهو حراسإلا موك
 ن الاكإب هنمو شوةارقءانيىذلاوهبابلا اذبه ه(رص.دباب)ه ةراكلا نم بيرق هعضومو ميدقلا

 قيناشملاموكهل لاقي ىذلا موكلل رواجمتوهو ةغارماب فرعت ىتلا قي رطلا نمرصم ةئيدمىلا ل د نم
 عضوم اراصرمهم لحاس نع ءاملاريسحن االف لينلا ءامباضاغبابلا اذه عض .و.ناكو ةراكلابموملا فرعيو
 بحأف ةّبلا لينلا ءام هيلا ليال هاضف ءافلحلا ةدروم ىلا فرهلا طمغب فورءملا عضوملاو ةغارها,فورعملا

 روس دازف ل_.4با ةعلفو رصمو ةرهاقلا «-ف عم اروس ريدي نأ بوب نب فسوب نيدلا حال دناطلسلا
 ىلارعلا باب نمرول ادع نأ ديرب رصلا باب ىلاو دي رعشلا باي ىلا ةرطنقلا بابنم شوقارقدي ىلع ةرهافلا
 رصم بابىلارجالا موكلا نءاضبا لصبل نقاقزلا نيب طخ ءاجترصم ميل ةفاس مويلاوه ىذا ارجالا موكلا
 ةعلقىلارمصالا بان نماضي أ ةرهامل اروسىفدازو سأل عما دسنعنم روسلا عطقناو اذه هكأسهت لف اذه
 روسلاب لمتمريغٍبابلا اذهراصفرمدم حرراخ ةرط:ةلا بايىلا ليملا ةعا:نم رولا د هو هل لكي لف لبحلا

 نماضيأوهو لانه تناكىلا لئاو ىن ةرطنقب فرعرصم ةمردم”ىل ىف بانلا اذه « (ةرطنقلا بان)»
 شوقارق ءانب
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 ناكامرت اس ىلءو هعماجو ل ضال ناتسس ىلءرمملا ىلوتسافافصنو اسم هردنيرمعو ةئامت راش 5

 رصمو رهاقلاب بنعلا ةعاب حربامورثا هنمئشل ىس ل ىح كلذ عطفو رودلاو نيتاسلا نم لضافلاة أثنع

 ةرخكاتةراشا بنعاب لضافلا هللا م -ر نينسةدعاذه لضافلا نام ب بارخ دعب بشعلا ىلع ىدانلا

 قفوملا ناكو هن انتسو نيس ةنس دعب هذه لضافلا: أشنلرصلا لكا ناكو ابنسحو لضافلا ناتسب بانعأ
 لأس هيلع لنلا» ءاللةساي ماما فئتانلف : ةأثنملاب ناكىذلا لضاسفلا عماج دب ةءاطخ ىلود روكذملا تىعاسردلا
 ةأشنمو ىنارهم لا 0 ا دعو "مل وانح نب نيدلاءاه بحاصلا
 اميدقلبنلا ءاماهنعرسغ اجلها ةهوذ ىو هقلا « ءا را نماهيفو احل ءاو لمنلا نيبامف اهعضوم هذه "ىنارهملا
 استي نينا ءاهب بحاصلا لأسالف ب وطلا نك اسييف لمن ناك هنا لحا نمرمحالا م .وكلاباهعضومفرعو
 كلذ ىلا هباجا ل_ضافلا 5 أن ناكىذلا عماملا ماقم موق ناكمملا | دهب عم هج ل هاللاةا
 ةفا رهملا نايلب نيدللا ف.سريمالا كانه أشنأف عموم 1 اركذ دنع هريخ فركذ كرحالا موكلا ان عماش 1
 ىنب !نملو اروك ذا !”ىارهماّناف ةىفنارهملا ًاشنم اها ل قو هب ةطخلا ءذه تنرعفا دم ىوابنكسو اراد
 قوقامب ناكمتا لاقي بحر ا.علا نءاورثكاو ىفارهملاةًأشنمب ءانبلا ف سانلا عباتتو عماجلا ءانيدعن اهيف
 لزرلو ساذلاهوبوو ةاضقل ان امع ؟و باتسلا لئام اوءارزولان هلانه ناكّنم ىوس ةلودل ا لكل نمنيعنرالا
 ديدحلا عماملا طخم لدتيورودلا نم ةريسي ةيقبن , الا|ممو تب رف ةيقرمألا ةهاان 5 ءااارسسن اى ج- كلذ ىلع
 طخلا راصو ترثددقو ةدقلا رودلا نم هذ- هساصتاا رادو » ليثاا ىلع -”لطمودو ساهل اراد ط>
 ريمأو هو داع نب ةملسم ب 0 كا ىلوهنادرواهطّتخا سامنااراد -ىاضقلا لاق ه اهب فرعي
 هقوس: ىتلا نادرو راداهيذ هذ وءو ايف هلأ نادرو ىلادب واعم بكف انا وبداواعع نأ هلأسي ةيواعم ىلارمصم
 هداو ديف تناكف اهابو ناو من رع اهارتشاف دز الا نمر كادر اا هتناك ةعمر لامو::تن الا

 اماحو ةيراسقاق انف ةىدمشخالا لوعش ىلا ترام من ةناميطو ناعةنس د مهنع تضيقو

 قدنفن لاعب تار ادإ بسن طخ ساخحأ اراد حبوا نيالافو « لوعم ةيراسقساحمتلا رادتراصف

 ىلء ل ط: ىلا همس !هذهرخ "انو يدقلا لح اسلا,عراش فاشلاو ةءاما ةمحر نمامه دح أ, نيبابلاو ذ ف ارش ءالا

 امتادلدتلا ىلءالطمناكران“ .الا طاير نيبوهي زعملا ةسردملا نيباعفرصصم فرط ىفوهو (مرخالارسج ) لدنلا

 رادنجريمأ ”ىمحنلا < ىلا هلا مرفالا م ديأنيدلاز ءرمالاب فرعو لدنلا طويش دنع هنع ءابلارسحين أ الاو

 دالي تيمنا دنا فز تاكل اذه 5 27 تاملتل كرب رح أسال هنأ كلذو

 رصانلاةلود ءامظع سفانتوةرامعلا نتا ىفةباسغلا ار ل جلا وج ا يب

 ةفرحزلا عيدي ىفاوذنفتو اوةنأتو اوئيو رسحلا اذهب نكاسملا ف باّكلا نامعأو ءارزولا نم نوالق نب دمحم
 ريسجلا طخراص ثمحي لال ذ ىلع ةهظعل لاومالا قافن ا ةرثكف دا نع اوجرخو ماخرلا نيس_تىف اوغلابو
 اذه برخ م ةمن مهرفوأو ةامحنيمعنتملا ف رتأو اشدعسانلا قرا هناكسو رمصم لقا نم ماعلا ةصالخ

 ىوت< القت ماربخ اهلان در ةأدقو لبحلا ةعلتا يْهْف رص نم ةيقرشلا ةهاساامأو «هرود تدهذو 0
 عئاطقلا فارطان ءوهو ةذارقلا باب طخ لبملا ةعلقرخآ ل -صتيو ءرطظناف باتل ذسه هنهذت ةريثكد ئاوذ ىلع
 ىلو ءامنركسعلا فار طأب ناكو هرك ذم: دقو ركسعلا,ف رعب ناكىذلا ءاضفلا هدا رقلا باب طخ ىلِ ءوركعلار

 تاولص ف سوب هللا" ىدوعر ةوهو د. اولا نب نانرلا رابخ أ ىف ءاشفيصو نيا لاف (ضوملا) ِ حراخلاموك

 قتل انتل لفاو ل تنفلكو هوعابو هتوخا هيلع لاتحاماشلا لهان ءمالغهمايأ ىف دلبلا ىلا لخدو هلعهقا
 نجا لل ميهارب ,1 نب قاحسا نب بوةعد نب فول وهو هيلع ى <دوبنو مالغلا فئتوأف موملا فقوملا هم ةساع
 ”هليزب نب رح نب رع دنب كلام بلا نم فسوب جرت ىذلاّنالاسقيو زيزعلا نيفطأ ه ارتشاف مهلع هللا تاولص

 فوملا ناك ىاضقلا لاهو ه ناطخ نب برعي نب بص ذنب ديز نب ددأ نب ةر*نب ثراحلانب ”ىدعنب مهن نبا
 دقو دعب كلم مث باودلا «ف عام اففوم ناكف نما ىلا ىلع هب هناك فالظبف دملش نب ةلس*نب هللا دع مالع اضن

 حْوتملانب!لاقو ه». رهاظلا لأ ططخ هل نمفتوملاَّنانرهاظلا لها ططخ ىف عي رهاظلا ىف ههركصذ
 نيناعطلا طخو عدم اراو< هلا طاطقلا "نك. قوهو رثاه قلو هعمجس رثد طخنا لذه (ءافصاا طخ) عقب
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 رسم اكو لاراد نم را ارفع ممهافرصمب نار.علا نعرهلا دعاس نم بوبانب ركيىبا لداعلا نيد
 ةتولاةدعاملافىوتساو ريغغلا 1 رد ملا ةعانصمىلا

 ناش ”لهتمنم هش ل ءتعلاد 0 .وةرهاقلاب رودلا ىلعرفا ا ناكم طقوريمالاو

 رمصبة دأب :لادنع نا امدعبام اد ةضورلا ةربزيو ساشا طم ءاملاراص ىت-رهشا ةثالث ,ةدملاوش طسولا

 ثاكالف رس دوما عامألا ماقال اكتمل اره ىقالو رح ه؛! لدتا اذاف ةضورلا ليذ ىف اتيقرالو دج

 ماقهالا فذخ أف ةضورابرادامفاريثك ةنسسا!لوط٠ ءاملانوك نأدارا ةضورا ةعلقرعو حلاصلا كل: امانا

 ةضورلا ة ريح <ىلبق نمورصم ةئيردمحبراخ ةرطنقلا بادهاحت ةزيحلاّربف ةراخايةءولمم بكا رمةدعقّرغو كاذب

 لتقل! ركل كللاراد مرسم دم قالو افالو أ رثاكستز الدق الدف رع ذةئ.> رصلا لعجو ءاملاسكعناف

 ا ةمحلاصلا ةلودلا ف ناكو ديدسملا عماجلا عضوم نع جونا الك « ةلضافلا اجلحلا عطقو

 اهمامأوه ىذلارصلا فافجو لئتلا ق ةارتح !نمز ىف باول! اهيف سانلا غَر 5 *لمر بوب انيدلا مخ خاصا

 قولمر ضعن حرطيو هسفنو هدر هلا اذهرف < ةمسلكفراصو ةريزملا ةعلق حاصلا كل !تاطل- اارعالف

 عضوم لا بق نمرحلا اذه ىلعرع نمرك ذر هلا اذ ئيطاش ىلعةرامعلا ف ناطل_ ل! صاوخ ع رشة عّتبلا هذه
 قل رمال هنزل (جفلا وانك رولا دم ءارذ البز ةرسسخملا هر دا نالاديدحلا عماملا

 يلع ةرظنم هناي ترمعف ةملاعل اهذهاحلاصلا كاملا ناطلسلا هلح دق ناكمنال ةملاعلابف رعاسم او لاق ث هريغو

 ركذو مهمذخ أ ءاهتثرو ديف ةدمناتسلا قب تفواالف ةروك ذملا ةرظنملا بابل لدنلا نم لخ دي ءاملاناكو
 كلان اطل لارعالف اهروا دمام كلذكو ةئاطلسللاناست تاللانوش هنراسع لبق تناكد د1 عماسملا ةءقبنأ

 تلصنا ىتح لمنلا طاش ىلع كتل در املا ترثكدي دا عمال نوالق نب دمشرصانلا

 كلذاكر دأو دل ةرطنق دح ىلا مّدقن مار ناكىذلارصم باد دن. عماملا ءارو اماضي ًارعو نيطل ارب دي
 هر غ نم لطملا نيقاهرلا نيب طخ برغن هنامئامتو تس ةنسدعب ثداوط اذ: هلّتخا دقو ةرامعلاة باغ ىلع هلك

 نامزلا يدق فناكح مدفن كمعضومورودلا نم لءلقالا هب وس لو فرذا ناس ىلع هبقرمش نمو ماذا ىلع

 طخاضراب رخو ن آلا برخ مث ةريبكة راع رم_ف روك ذملا نيقادزلا نيب وهو افرح ىبر مث لدنلاءامب !سماغ
 ميدقلا لحاسلامادقةريز خلا تبرتو روك ذا فراا لينلا رالف ءاملابا مامن يدقلا فناكو عما

 هذه ءافلحلاةدرومت رعد دما عماخلا نوالف نب د 'رصانلا كلما ثنأ أو جيرادملا ىلاةراكلا نأ الاوه ى

 نيطلاربدىلا ديدهلا عماملا هاجت نمّدنَت ىتلا كلالمالاب اهيلبق نمو ”قارهملا ةأشنما رح 5ك
 حرب الرصلا ناكواناورلا سانلا اهتم“ المو اهريغو ل الغلا, بكارملا اه دنع فتن ةملفع ءافلخلاةدروم تراصو

 عماخلا فلخام برخو | ذهانموبىلا كلذ ىلعّرمساو 0 ا دي د سل

 تفرعف باو دلل ةغا مم تراص ءاملارمسحغن ام م ميدقلا لحاسلا ءاجت ارحب تناك تانك امالا نماضي أدي دحلا
 مدقملا فرحلا نات باه رغنماهرصحو ةراكذا نم بر.رقىلادلا ةرطنق طخ رخآ نم ى هو دَعا اراانموملا

 فرعو ةعانصراص ىذلا ناسكنبان اننا قرش تؤرق بانىلا انوش نات ات 1

 ةريقح ةريس نكس اس الا ةغارما طع ن 21 قس لو ىئاوطلان مسن ر الا

 « ةأشنملا ركذ *

 اذهنمىبرغلا بنامللا ف ناكو ىوصقلا ءارجلا قيرطب ريف لئلا ر حج نم حرف ناكر تا
 فرعد ن : الاهعضوموناتسلا اذهيبرخمن تاشال اناس فرع ناّتس اهلج نءنيناس ةدع مج

 ىءركذ ' الا قوللا نادس نيباصف ضرأأ نع لينلار مسحت | ةرسسهلا ىنس نم امسجلتا دعب ناك الف سب رمل
 لضافلا أ شنب ضرالا هذه تفرعفروك ذملا باشا ناتسس نيبو ىل عت هللا ءاشنا ةرهاقل ارهاظراكحالا

 هيانع أو هرام نم ةرهاقلا له أر مج ناك يظعاناتس اهبأشنا ”قاسبلا ”ىلعنب ميحرلا دبع لضافلا ىضاقلاّنال
 نيد نيد !قفوم اهم شن أو ةرام- هلااه ثرثكو لضافلا أشنم ةطاثا كل ل.قف هلوح ىواعءاج هيناخج ر عو

 ماب دق فرصلا ناكو سريس . رهاطلا مانا ف را, دفنا هيذهل عقداناسسب ”ىحاس دلا -ىناميعلا ىو دهااركبىلا



 2ظ]ظ 1

 لحاس ف رءف موملا ”ىروبلا ل-اسيلا هما !لحاس لو> جرد عبس اه ع راسملار اب [تناكو ميدقلا

 ةمردم ططخ 'ءإج نمناكو مولا راعملا قوس عضو ديدخلا مي راسم لاب تعب ديدحلا جي راعملاب”ىروبلا

 هرواتجتو لنا | ىلع هس رغب فرسشب ناكو نادرو قوسابتلج نم ىلو الا ءارهاف ثالثلا تاوار+ ارمصم طاطسف

 ةراكلا بناججو اضياا لينلا ىلع تناكو ةراكلاب مويلا فردي ىذلا عضوملاهذعب نمو ىلطسولا ءارجلا
 ءارهلا دل نمو عايسل ا رطانق طخ موءلاود ىذلا عضوملا ىلا ىطسولا ءارهلا ىرحن نم ىفو ىوصقلا ءارجلا

 شكلا ىوصقلا ءارجلارخ ايواه.ةرمش نمّدسلا ةرطنق هاجت ىلا عابسلارط انف د نمرمصم ياخ طخ ىو مهلا
 ىلا مودلا عب راعملا ل قوس نيبامذ ميدقلا لاسسااناكو هس رغنم للدنلا ىلع فرم شدكلا ناكوركشي لبجو
 تبرخالف هيقري5نمرمصم بابلرواناموكلا عضوموةراكلا راو ريصم با,ىلا ”رامتناو رصمب حافتل اراد

 بارراءالعأب قنثي ناك هناف و وداشملا موكب ف رعوذءني- نم موكلا اذهراص اهاءاري نب رواش قير روم

 اذه د راس !قوسنيبا ل لاق, ناكو ةراكل موكب اذ_هانمولىلا فرهفارود هتوف سانلا ىئ مث مئارجلا

 فايوصرلافلا الع نم ةعاسج طع تدأر ”ىاضقلال او » صولاملا لذلا ل-اس ناكاملموكلا

 ةياشلا ماعنلاو لبالا نم ىهذفلألا ف ذم صواقل ام بفالالا ف ذح صولا نامزلا اذه ىف بكب ىذلاو

 ىف هنال صولةلاب ىم<ناكنملاا ذه لعل ةريغصلا ىث الا ىراسحلا نم صولا او صن القو صالتو صاق عبو

 ةيمور هلك ىهف فاالا, صولات امأو امم ع هر دفا دل ناك رلا باب ىلع ناكىذلا لهل ا:هلباقم

 مهتداع ىلع ةملكلا هذه نولوةيو لما اًذه بك ارا نوقف هباوناكمورلا لعلو كياسبح م ةببرعااناه عمو
 ناكة هرج حب راسدملا ىلاوةراكلارواجملا ئءعيروك ذملارمصم بادن م هلا ميدقلا لحالاو حب َومملا نب الاف *

 نم ”ىاضقلا هركذام نعي كمسلا قوس ةدروم ناك راسملاقوسّنا لسكو ل_نلا ءامهيف ىرت ارح

 نكد اقملا فرحلاناتسسب نأ لقنو جحوتملا نب لاق 0 راعملاب فرع مث" ا اع رع تايم

 رواجا دصسملا نكر نم ةميرز تءأرو اهباب هيفانأ تكردأو ةراهعلا ةعانص ناكن اسك نبا ضو نامسسل

 ناتس (هللاهجرهفاؤملاق) « نأ الا باودلا ٌهْعار ىذلا لداعلا دعسماللاب5 ىلا لصتت هسار دموع وعلل

 ىلاهاقناملا ضو ىفراجوهو غاراا قي رط نمرصم ىلا كال سنه ةنع ىلع وهو مودااىلا كلدب فرعي فراا

 روك ذملا فردا ط.غءاحت ىئاوطلا ضوحي مولا فرهيناسسكن ي!اضودو نيقاقزلا نيب :هلدارلابفرعت

 نام فرعبو ءافلخلارانانمركذ دنع ةعانصلا هذ هريخركذ دقو ةءانصراص ىذإ| نا بكن يا ناتس هروا
 لولملارصم ةغامماذه ىئثاوطا !ناّمسدو فر! ناتسب نيواضبأ ىثاوطلا ناتسبب مودلا ناسسكن با
 رداىلا لد ص ولا اذ هىار نع لقن نعلق: نم تد ارو جب وتملا نيا لاق « رصم بادو ةراكلا ىلا اتم

 لاطسالادءوةلطاارودلاو عابرلا نملينلا رحت ىلع :لطلاربامسعلا نم هيلءامدهاش هنأو ميدقلا ل-الا

 ىخرتبانطا ا. ديؤمركس ةديؤهلطسدف ًارمثع ةتسابت دع تن اكف لنل ار ىلع "هلطا تاه اطاان تناكىتل

 رصم باولاق هنقوثوا اهلدهاشا اال هدم هب قش نه هب هريخا هنا لاقو هلة قث !نم كلدب ىفريخا داع واهب

 تيأروةراكلا موكىنعي قيئاشملام وكنيبؤ ةملابعلان امي ىعي ديد عماسملا <ىل ىذا ناتسسلا نيب تلا
 ةملاعلا نات ”ىلبقوهىذلا ميدقل ارو سا | اذه لز, لو نود هر التام عبجو ساعتلارادىلا يل هتيروسلا

 ماسحرمالا ةعدةا|نيباش 1:انةيراكملا فوم ىلارصم بان 5 1 نايل اسف رعاوهارأ ادوحوم

 علو نبال بوطلاب٠ انبلا نما مام مده ةعطقرحأتسان ملكراصو ةما.ال هناكمرح اف ىرو هاملاىاطنر طنيدلا

 ابل | ذنجو هللا هير هفلوم لاه * ديدحلا لحاسلا|ثدح روك ذملاروا١لازف هنو رخعاساسالا

 هنأ كلذوةئامئلثو نيث الو تس ةنس ىف رمص» «لح اسرفس لوتاو لح الأ باي هل لاسقي ناك وم انا هركذىذلا
 ىدتىلارصم ةريرح نيبامثوهىذلا ةزيح ارح نم اوني نأ سانلا جاتح ا ىت رص ترب نع لمنلا فج

 <فد.ثخالار وفاك ذاتسالا رف ةرب زا ىلا باودلاو مهنو دمي سانلاراصو ةزيسا ا نيبو ةضورلان الا
 ىلا ءاملالخدو لئاو ب جلخ ل_هناى َج-اهيلخ د_ث>الانيروجونوال ةلودلاءارما مدد مون ودو

 قارتحالا نمزفراصو ةميدّقلا رصم لحاس نع هاملا صاقت يات ةنس لبق ناكل هنا حرم هم لح اس
 له اكلا كلما ناطلسلا فاد انّهسو نب رمثغو نامت ة:_ءىف ناك اإف اس ساما ىلا قدرطلاري هن تلة



 م

 سرانحنانمو عراو ةدس غزاوشا!نذو ا|.زهطم نيتسو ةنس ةماعلا ركسلا حجاطم نمو رساسق عيسم

 واف رمق ةعبرأ ةثارشلاوةرب زا نم اهرهاظو رصمب ةعبجلا اعف ماقت ىتلا عماو للا نمو اسر ْنِي سنع

 ىتلا طدرلا نمو اياوز ىنامت اياوزلا نمو هسر دم ةرمشع عبس سرا دملا نموادص + نينامتو ةنامعبرأ د_اسملا

 اماه نع. ءواعضد تامالا نمو اريثك فاقوالاو سابح الا نمو اطانر نيعيرأ اعذب ةفارثلاو رصع

 نمهلاف ام دربسو رث دو هر كح ذامرثكا دايدقو ةسئكو ريدئبام نيثالث ىراصنلا تاراددو سناكلا نمو

 ه ةعبر أدر دع نآالاةدو دحمر صم ةئيدمّنا (لوقأف) ىلاعتهتا هاش ناباكلا اذهنم هعضاوم ىف كاذ
 رصمو ةفارقلا نيب لسافلاروسلا لخ اد نمره ةفارقلا بان ىلاذخآتنأو لا ةعلق نم موملا "قرم لااهذخ

 دكر لوا ثمح دصرلا ىلا ىهةنت ىتح كيم نع هاكر صم ناهك ل هجتو حراما موكنمّررتو حراسملا موكا
 عابسلارطانقنم ىبرغلااهدحو ه قوذ لع ةوملا هذول لاقي ناكو قرمشملا ةهج نمرصم لوط ا ذ هذ شمحلا
 « برغملا ةهج نءاهاوطاضيأأ اذ هذ نمطل اربد ىلا ل نلا طاش ىلءذخأتو ءافلحلا ةدروم ىلا ةرهاقلا حراخ

 ىهيد ا ثمح دصرلا تحت شدا دكرب ىلا ”ىبرغلا دا ىهنإ ثمح نيطلاريدب لمنلا ئطاش نم ”ىلمفل اه حو
 ”ىرصا!اهدحو ه ةءاقلا ةهطارسص لها اهيعسن ىتلا بوما ةوب نمرمصم ضرعاذهذ -قرشاادحلا

 نمرصم ضرع اذ هذ قرشا 31 !ءادّ اثمح لمحلا ةعلقىلا :ىبرغلا لا ءادّسا ثم عاوسلارطانف نم
 لّرانوكفرصم ن الا هلع قلطي هناف عبرالا تاهل هذه نيب امو ةيرصأ ا ةه1اب رص فرعأ ىتاالامثلا ةهج

 هرخاو عاب_لارطانق نم اهاوط لوأو ةفارقلا لوا قرمدلا فاهضرءرتتاو لنلار< برغلا ىف رمصم ضرع

 اغبق أركح هبقرش نم هيلعو جيلا ءرواجعو تاياقس عسسل طخ ةيرغلا ةهملا ىفف كلذ تفرعاذاك شبملا كر
 نيقاعزلا نيب طخو ةلاةرطن# طخ ميلخلا "قرش نم ةأشنملا ىذاحو ”نارهملا ةأشنمو سد رملا هس رغنمو
 ةراكلا طخ هب لصتو ةغارملا طخ دي دخلا عماملا طخ قرم نمو دي دا عمال طخو ءافلاسا ةدروم طخو

 مرفال ارسج ىلا "هلم ىهو لينلا ىلع لت ىتلارودلا هب ري نم دي دا عماذا طخرواسجيو جير راعملا طخو
 ايف سلف ةمق :رششلا ةهلاامأو ن الار ء ىف امرعأ ىه ةهذا هذهو شهلا ”دكرب ىلا هرواج امو نيطل ارب دي لدتملا

 ةديسلاد عدم طخ رواحو ةسدفن ةدسلا دهشم ىلا ةفارقلا باملر واحلا ةغارملا طو للا ةهاقالا ماع ى

 موك ن يبامو حراما موكاطخ حراك اء وكى اركسعلاو فتوملا عضوم ناكى ذلا ءاضفلا هم نم ةسيغن
 "ىاضقلااهركذ تلا ططخلا ىه و نامك هناف دصرلا تحت شدحلا كربد_ئءرص »لوط ة-رخاىلا جرابجلا

 رطانق نم ىذلار سم ضرعامأو مدقتاكرصلل رواش قيرح دنعو رصنت_ل!نمز ىمظع!ا :3ثاا ىف تبرخو
 قلارودلارواحو تاباقس عبسلا طخراو# ىرغصلا ليفلا دكرب ىلع لةسشنو ىهاع هناف ةعلتلا ىلا عاب لا

 ىذلا ءاذغلا ىلا ىهتْمو تاسبقلا طخ منولوط نب دما عماج طخ مث شدكل طخ | يةرش نم ةدكربلا هذه ىلع
 شهلا ”دكرب ثددح دصرلا تت ىلا نيطل اربد طخ لدنلا طاش نمىذلارصمضرعامأو لبا ةءاتب لصتي

 ةدشار طخو لئاو ىبطخ هذ ناكو ططخلا بارع برخ دق كلذ ادعامو نيطا اريد طخ ىوس ةراسع هبف سالف
 كلذا دءامو ىلاعت هللا ءاشنا طاطخ الا رك ذ دنع دربسو انناللا ءارخلا هل نم هناف تانامتس ملا طخامأف

 « رصم ةنيدمب لينلا لحاس ركذ +

 ناكلبنلار ب نأو عمشلاريصةو صاعلا نب ورع عما لو نولىلااهطتح ارصه طاط ف ةئيردمّنأ مّدقت دق

 لدنلا نيبو ورم عماج نيب رصم ضرأ تف دنع نكي لو ديدملا بابلابفورءملا ”ىب رغلا عمشل ارصق بامىلا ىهن
 نب رمشب هنم راحو ناو يم نيريزعلا دب عاهيذ ىتباف مهشلارصقو عماملا ءاجت ضرا نع لينلا ءامرسحن امن لئاخ

 ةبماىئةلودت ازال هف ىئو هتةالش ىف كالا | دبع نب ماشه هنمزاح مث زب زعلا دبع همخا ىلع م دنا ناو ع

 هركح نوذخ أيو هنورتكي هدعن نم هتئرو دي فر اصف مكن ا نب ”ىرم.لا د._شرلا هعطقا م ىفاوصاا ىف كلذ ضبف
 ,ةروك دملا ضرالا نع لينلا ءامراحن ادعب لدنلا ْئيط اًمراصو ئَب دعب اش نولىل !اهمذ طتخا دق ناكمنأ كلذو

 مراعملا ءازاب ضرالا لفسأ لح اس ناك ضل جبراعملاق وسد موسلا فرعي ىذلا عضوملاث يح ,ٍ



 انا

 ةيرتلار دك الح اس تب رف لدنلا لح اس ىلا كالانه نم انلصفنا مث بعتلاو ءادادالا بعصب اه ءاضنق | نأ تربخأ م

 بك ارملابةرامعل اريثككل ذعم هناالا ضِس روس هملعالو ةلاطتسالا مية مالو ةحاسلا عستمالو فدتريغ

 كلذ ىلع هئرص امر من ىلءريصن ا ل ىفا تلق نئلو لدنلاو ضرالاراطقا عسجم نم له: ىتاا قازرالا فانصاو

 دق هتعاتن الادب رصملا رادلا ناطلس اهيف ىبىتلا ةرب زا نوكل ىدض كل انه لل كاواقح لوقا ىناف ل الا
 لخاسلا كلذ ىف ةجرفلارظنم نسح حماشلا ض لا اهروش نسحيو طاط غلا ةهج ىلا تلامو ءاملا تطسول

 ىلارخم الا يناحلا نمو لبوطريغوشو ةرب زملا ىلا طاطا نم اذنمم نوكب ىذلا ريس لو نبا ركذ دقو

 بكارملا ف مهباو دووهسفتأب ساننلازاوج رثك أو هلا ةرب زا نرخ مسج ةزيلا ب فورعملا "ىلرغلا بلا

 ةربزحلا نيب ىذا ارسسحلا ىلع دحأ زوجي الو ناطلسلا ةعلق زبح ىف اواو ص امرتحا دف نيرسسحلان بي + هنال

 تاق لبشل | بناج ىلع ةعفت م ةرامطب موسلا كل ذهل ل ى انتي و ناطلسلا عضوم مارت ١ امكحار طاط_فلاو

 دّحااكراددق لشادادتماثسح ه« لزنم نسا طاطسفلا نم انلِزن

 درو ىلع فرب ىضأ رو * ةره- بك ارم لا همف تعج دقو

 درتلاب بعلي وهو انا. وغطيو ٠ ىتريو هبق جوملا ىحئادب عحصأو
 دانا ىل-نم ةءلح هلع ته ه ه_حانمقيراكم وام ادغ
 درواحك دملاهدازامل عبصأف »ع هدم لق نمرهزلا لثم ناكدةو

 ناك ذاف ضسأ أ .راطقا ىلع ضسفيو هب ديرب ىذلا للا لبق نوكي هن أو هناام نم ىلحأ ءامملا ف قذا مل ىنال اذه تلق
 اهاهاو طاطغلا حدم ىف درب زح ار نزو قسع مه ديا للا رخخ نيدلا م عىندشناو *« رج راص ل نلا بابع

 اقحلا رداهدالواتدنح ه ةدلاو نم طاطسفلا |اذمح

 افصالها حرزاماذاف ه٠ اردكحايالدلادر

 اطل مهاوامل الخ ه مسهفلأب ال نزملاف اوفطل

 لاحلا "ليو نيلس و اهبنيو ةرهاقلا لها نمفطلأ مهنا تح طاطسغلا لها نم فطلأ دالبلا لها ىفرأ لو
 ةيصعلا مدق ةياعرب ةالابملا "هلو قلملا نم كلذتحتو مالكا ىف نيللاو ةفاطللا نم هيام ىف طاط فل ال !نأ

 ىزاخلارصلاو ”ىناردنكسالارصاازاتم نم طااعسفلا ىلءدربامامأو هرك ذلوطبام ةفلالاو ةجزامم ا ةرثكو

 حمجراطم طاطسغلابو دالبلا راسو ةرهاقلاىلا زهت اهنمو ةرهاشلابال كلذ عمجماهبو فصوبام قوف هناف
 دنملاىز عمج نأ 5دنماب صاصتخ الل تنبه هاقلانال ىرخلا اذه ىرءام مظعمو نوباصلاو ركسلا

 بارالاو ةيئاطلسلا ةعيفرا ٠ امشالا نمل .ءيامرب اسو عاصبو جاما لدكو طاطسغلاب هنم مظعا ةرهاقلاب

 ندةواهفدانجالا نكسواهيلا ناطللاالاقتتا بس ةجزرثك اورعأو دجأ ةرهاقلاو ريثك طاطفلا ىف

 ا دما ن6 تمول ! ا جرواحن ن , الا طاطغ:اةْسدمىف َوْلاو ءانتعالا حور

 لدنلا ة عج نمرصم ُهَقْش ىلع ىبام دعس نب | ىنعي رظانلا مسجنرظانم مهنم ةعاج اهروس ىلع ىو ةمدخلا نم

 « اهتفصو نآلا رصم ةنيدم هيلع ام ركذ ه

 ىتلا باب سالا مم امرك وى املا نمرصم طاطسف ةئييدع ناك ام مظع ىلع لد ”هلجب رابخالا نم مُدقتدق
 فيلأت لمأَتملا ظاعناو لفغتملا طابا باكَرصم ططخ ىف تفند ىتلا بتكلا نمت. رامزخآو اهبارخ تبجوأ
 نب رمدعو سج ةئاس ىلع عطقو هللا هجر ”ىربزلا جب ْوَمملا نب باهولا دبءنب د نيدلا حانت سس" لا ىضاقلا

 ةرسشع ىتنت تارامحلا نمو اط نيسجو نيثثا هدهعل اهءاذب ةروجشملا طاطشالا نم ر كس دف هن امعيسو

 , ةروؤشملا خوخللا نمو ايرد نم هنو هنالث ةروهشملا بوردلا نواف اهتز نينامتو يل ةروجملاةقزرالا نمو ةراح

 رشع هثالث رودلاب ةروهملا ططخلا نمو اوس رشع ةعست ةروهشملا قاوسالا نمو ةخوخ نب رسشعو اسس
 ةاعسملا ناهكلا نمو ةبةعةريشءىدحا ةروجشملا تابقعلا نمو ةبحر ةرمدع سخن ةروهشملا باحرلا نموا مخ
 رابقلا نمو ةفسةسنيتسو اس فن اة لا نمو لرب سمن كربلا نمو ءابقأ ةرمشع ءابقالا نمو نامك ةتدس
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 رهن !باوجنمرسانق لكى و ه ايمانه ةءاح نم احلا ف لدو

 ردلا مطخا [كدقع اهلش نمو * اهدا ”مطقملاو اسورع تنس

 لامو هذ وعر يع يحمل يحولون كام طاطسغلافرخآن اكن علاكو *

 وغاهرادقمو دادغب كلب وخ ةرعبك ى مو امم دل لدتا مشب هكلسح هلل دم طاافغلاو لاو نباباك نع

 رهاظا-و او ماخن رجا مو ىاضا يف ماظع ى ازا اهلك ةينداج يكلانتخ نفل ةياطلاز ةراعجلا باع للعين

 ةرصبلاك ”اهبلا بسنت برعلل ططخو لثابك طاطسفلاىو ةرضخ ماءالاّرمم ىلع ت اهزتنمو ة هرب نيناسو قيلأ

 اسوا سو تاقبط عبس ا دلا اهب نوكتو ةيرتل ا ةمقنرغ ضرالا ةاغس ىحو كلذ ن. لقأ اهناالا ةنوكلاو

 نادحسم امو نوكمربغم هرود لذسأو بوطلاب مامن مظعمو سانلا نم نامئاملا رادلا ىف نكبياعرو

 ران اكو نولوط نب دما هاني فقوملا ىلع رت الاو طاطسفلاطسو ىف صاسعلا نب ورعامه د>أ ةعمدلل

 ناوربقلا راش بلغالاونب ىناك ع ئاطتلاب فره هدنجابتكسي لب «ىفالمنولوطنيدجا اها ةْشَأ طاطفلا

 دمعسنب الاف *« ةر هاقلا طاط- ذلا ني دمرها عئاطقلا لدب لقا فلشأو اذ هاننقورف ان رشدقو ةدافو

 همة تنجات ةمزعلا باعحأ دحا يمراسف طاطسفل ا ةْئسإ اعمىلا تقوشت ةرهاقااب تررقتساالو
 -ىلا راش وار امس امنم بكرفدلب ىف اها ىل دهءال ةمظع "هلم طاطسفلا ىلا ريسد نم بوكر ةدعملار مها نم

 رمصم نابعا ىلع بيع مو هنا لعأف برغل دال هتفلخ ام ةداع ىلء اير كلذ نم تن فرخآ راس بكر نأ

 ىراكملاراشاابكح ارت وس ا ام دنءو تبكرف منوبكرب ةرهاظلا ةداسلاو ةزبلا باحصأو ءاهقفلا تنباعو
 بوكر ب قف ر عم هلقل و هتهرك ام تن عو ىلايث سندو قمع ى عام دو سالا راءغلا نمران“ ًاوىبر اطفراجلا ىلع

 تلقف جامعا كلذ نم ةرانملا ةلظلا كنت ىف تفهو ىراكملا قر تلنو هدهعأ ل نوناق ىلعهودعةدشوراجلا

 رابغلا لكو راملا بوكر راوبلا 3 شأرسصمب تيفل
 راطتسا ىم مم قفرلا فرءدالح ايلا قوش راكم ىاخو

 راثعلا دوس تدحس نأ ىلا ىوعرب الذ الهم هيدانا

 راها ءاميط همف د مزلشألو ىرثلازاور قوذدمدتو
 ترّدقواهتغلب نأ ىلا تسمو" 10 ل را ىلا كناسدحا هلت لقو هنرحا ىراكملاىلا تعفدف

 هرم ىعتربدا طاطسفلا ىلع تلقااملو نيلمااوحت كلذ دعب تّةّدحو طاطسفلاو ةرهاقلا نب قدرطلا

 ةئسنامرومعم بار ىلا ضم قلغن و دودو اهبان نم تلخ دو ةربغماقافآو ءاوزتس ةليشا زال تلك

 . نماهباوبا لوو ةَمدط قوؤ ةقبط لذلاو بصق او نكدالا بوطلان متن دق عراوشلا ةوقُتسمريغ عضولا

 لادا كان باصعتسال نياعمان او ترمسف في رطل فرظ ضغبو فيظنلا س ةنضشتباملايزالاردوسألا بارثلا

 ىنيالام لاا ىلع ىتلااءاورلاو قولا جاو ايف سانلا ماس دز ا نم تدساقف ةقمضا١وةاوسا ىف ت لا

 تو احاول قرارا ءد ان قنا لا دصسلا ىلا تمهتنا نأ ىلا هتاساةمو هن دهاشمالا هب

 فرخ مريع ءانملا مي دقاريبك ا عماح تنير اعف هيلا تلخ دمت شكحا م عماجو هب ةياسما عماج ىفهدض هب

 اربعم هولع- دق ءانو الار ةماعلا ترصدأو هنق طسبو هناطبح ضعب عم رو دنىتلا هرمص- ىف لفتالو

 تارسكللا فاتصاهش نوه نوءاسلاو قد رطلا م12 ترهل تانىلاتانّعهتف نوزوحي مهءادقأ ةءطوأب

 كل ديمه دنع ةداعلا ىرحل نيعدنحم ريغ ديدع ةنكماىئمنم نواك أيسانلاو كلذ ىر<#ىرحامو كءكلاو

 ةحورطم مهلك أم تالضفواةزر ممم موا لصح اماولعج دق لك أ:نم ىلع نوذوطب ءامىفاوأب نادص ةّدعو

 قنوبعلب ناسملاو ناطمحلاو ناكرالاو فو لا ىف هصسن مظع دق تويكتعلاو هاياوز فو عمال ان مص ىف
 عماخلا ىلع هاك اذه عمنأ الا ةماعلا ٠ ارقف بتكنم ةفلتخم ةحبق طوطخ ةرج او معفلاب ةبودكم هاطمحو هنعس

 ىذلاناتسلاو هتقرخز عم ةيلسلا عماجف هدجتالام سفنلا طاسبلاو لوبقلا نسحو قاورلا نمروكذملا
 نم عدومّريس هنأ تاعف كلذ بجوب رظنم نودسنالاو حابترالا ن هدم تدحوام تاكا وادعف

 ءارقال ني رّدصملا قلح نم همف هترصدأ ام تناضكساو هئ :انيدنع هتحاس ميلعهقلاناوضرةباصعلا فوتو

 .كلذ هبشا امو ةاكّرلا ضورف نما ترمخ أفموئازرا دراو ءنءتاأسو نكاما ةدءىفوتلاو هقفلاو نآرقا



 "م

 نمر ءاوهلااهدوقع طل انتو نفعتف مهتقزأو مهءراوشفف سانلا طلان# ىذلا ناو ملا نماهوهغو بالكلاو

 امبرو هنف بصن مهفنكت ارا رخواهفمجو مهتاناو.> لوذف همم نوبرمد ىذلا لما ىف اومرينأ تيارمأج

 اهم دعصي ةعطعت ا دقو طاطسفلا لالخ ىفو ءاملاءاهط المخ اهنو علا هده نوبرمثدف ءاملا ىرح

 ذخ أي اردك فصلا مانا ءاو هل! ىرتشلنا تح اهضرأ ةناضءرابغلا ةريزك اضيأ ى هو اط وع درصالا

 ههجوى عتجادقوالا عج - رم ةحاحىف نانالاّرماذاو د - اولا موداىف فيظنلا بوثلا محشو سفنلا

 نمامهلس اهيا اهب رغأو وس ردك راعين ماياؤ ةسان تا كبل افاحداسرب مرا ني

 يخل اطل كم ايه ئزلا -ىناودملا حوراارمصي هنا نيبلا نم اةةدراك ءامثالا ده تاك |ذاو حانرلا
 لاح اهذوا طاطفلا له 5 فلاّنأ الا نفعلا وهن تادادعتسار ةريثكلوذف ضارعال هذه نمندملا ىفاذا
 نم ليلا ىليامو ضارمالا ىفاعوقورصم لها ع رسا لاح لك ىلءاوناكن او اهّريشرك - قوعياجمه ناو
 قوف لم ا ذكو مهرودل حايرلا قرت الام ملصا قرمشلا لهأو ءار بأ| ىلب ام بطرانوكي نأ بع طاطقلا

 ةفارقلاامأف طاطسفلا نوع هطااضت ن ألبك ق:سي هنالدوجأ هنوب رشي ىذلا فرشلا لها نأالا ٠ ارجحاو

 ءازجأب تّرءلاعتلا عبر تبهاذاو اهبرورملا نم طاطسفلا راسخ قوعب مطتاا نال عضا اوااهذ_هدوحأف

 ىهةْلإ دملاهذهىفةفوشكملا عض اومانأ وهال نايت وطاف تل ىلع رواتب طلخا اعني

 لوح طاطسفلا نم ناك اموه ىربكلا ةمردملاف عضومأ ًادرأو ةعفتراا عضاوملالاح كلذكو ءاود
 لسيف وثك اسال رجب نم لح عسر لاو انشلا فنا ذاو لح اودلاو ل ليثاا ليامىلا 0-5

 عمتصق طاطسفلا لهو اهاها ٠ اك أيوةرهاقاىف عاسف ادِجدر كنم ةحئار هل تراصو نذعدقو هب دملاهذهىلا

 مادبا ىفدلوب كلذ ناكل نام زلا اذهىفمهنادب ا ةعصو مهتج نما لادتع الولف ةنغع ةريثك ل اوضف هنم مناديأ ىف

 ةهج نمفيصلا لوأو عي.رلارخآ ىف لينلا عطق اامبرو كلذ نع قومةرارةسالا ةؤةنأاالا هل: ”اه ةريثك اضا ها

 ءاملااذهن أر هاطو ة سوح : ركنم ةدحماو هلريصت نأ ىلا ه:ةعغا_ نأ ىلا هسبف قلب ام ةرثكب نفعيف طاطسقا |

 ضرأب ىريكلا هم .دملا هذه لهانأنيبلا ن هلاك اسو_اريغت سانلا ا زمريغ لاخلا هذه ىلع راصاذا

 ىفام أدرأو ةسيرئاشي ا اهنأف مو.فلا لهاالخ ام ضرالا هد: لدا عجن نم ضاىمالاىف اعوقو عرسأر ص»

 ثاظيمم دحا سل هنأو مركصاا هلقو نبدا اولها ىلع بلغ كاَذلو طاط فلا نمريئاغلا عضوملا ةسئيدملا
 ةسخ نأ ىلا نيملا مهب غلب دلو ميظع ما ىلع بايتغالاو باع كاس نم اوراصوردانلا فالا بيرغلا فضيالو

 دق نممورخالانادلبلا له نمدحاو لجر نيروك ذا!ناوءالا قو دورثك او ل>ر نام مْمقوس'ناوعا
 ىاعوقو عرس أر صءضرأب ىربكلا ةئير دما لهأراص نأ ىف ب.لاوذلعلا اذا نابتسادّمف برا ف بدن
 رغف ةمدملا داتا ءامدقلاراتخا بسلا اذوا لءلوافنا فعذأو ضرالا هذ هاي مس نمش حجرا

 نك مخ اهلح نميبتمو ةردكسالاءاهل جرت م مهنمو هع دةاارصم ىهو ف: اعاعج نه مونت عضوملا اذه

 ىف تاك اهل اسم َنافرصم طاط _فامأو متامكلا باك ع دعس نبا لاقو « مهيمن: ىلغيلديو عشاولا

 ورع لزن هملعو ككحاسهوح .رصتلا فرعي ءاشب ابو مالسالا ءاجو سمثنيع ةئيدم ىف اج تهلد2ءميدقلا
 تسنو لت :ابقلا ىلع لزاما سدق متبل ديل تدون اللاب طا ين داواططخ جامو ضاخلا ا

 تفعاضتو ةنطاسال ارب رساهو د اف ريدم ةالو كلذدعبابي اعتاوا دتوورع طاطسف لمقف هيلاة سن دما

 ىلا اونمفنولوط ىب ةلوداهب تذسر نأ ىلا هيلع مويناما اورمصقو اسيل بناج لكم ماسلا ليقأف اهتراع

 ةئمردم ىهو ةرهاشقلا يناحىلان ' الاوه ىذلا نولوطنبادص-* ناك امو عناطتلاب ةفورعملا لزاما اهناح

 اهاو دئاوفلا عاونأب هيوذجو لدنلا لام نم ديت الا بكار ا اهاحاسىف طدعو اهاوط عم لينا رع "هلمطتسم
 ردكش نوللا عبتوهو لجرالا هريثتاهمارتو ندانثلا الا ارطم اهف لزنيالو ثلاسثلا مي اق الا ىف ىه هوت اهزتنم

 ةقبط ىلع ةةيطبوطلا وبان اهيلابمو ةقيضابم :الا مخ قاوسأ ا واواهؤاود هددسإ ءوسيواةواجرأ هنم
 اهفدشنآو نيلسو امهنمو طار ذالا دعبا م طابتغالا ىف طّرفو طاطسفلا ةمرد:تنعض ةرهاقلاتيْيذمو
 ليش انه ينلا

 رطقلااه.لحالنأ اهاوعدال * ىنناو اود طاط_هلاىلا نحا



 وخال !!خاتفتايالو هداوبدلاو أ بالرش اىلا مهروق نهاوحرخ امناكأونرطضاو ساسالا حامدقو

 تيفي داتلااولزنو راش دنيثالث ىلا لما ٠ 9 اراض دزرشع ةعضب ةرهاشلا ىلا زنصم نءةياذللا ءارك
 نورطش رمهلاومأر اساو ل سدقو مهدالو أو مهلامعب نيحورطماوراصف تاقرطلا ىلعو ةقزالاو تامايلاو

 الخور امانا ني رشع رصم ىلا رواش ثعبو سد.اب د ةلدع لعفاك فدسسلاب ةر هاتلا ىلع ودعلاموءض

 الوهمارظنم راصف ءامدلا ىلا قي رملا ناغدو رانلا با مفتراف اهيف كلذ قّرفران لهشم فال ةرشعو

 نمةباهتاواموب نيمو ةعبرا مان رفص نفي ريشعلاو عساتلا مولا نمرمهم ن ك ١-هىلعقأت رانلا تّرمساف

 شمل. :دكرب نم ىرم لحر رمصعب قبرا عقوالإف انابحللا بلط ىف لزانملا هذ م. مهريغو لوطسالا لاجرو د.بعلا
 موسوفن تفعضر ادي دال ازلزاولزلز ىتحارينك الانق اهلها ل تاقو ةبقربلاباب ىليامم ةرهاقلار ءاظن لزنو

 ا بف لام ىلع لصلا ىلا تلاروما ترجو نر هلال امم ىلارواشداعف ةونعنرذخ داو داكو

 8 7 ول ات هج اف ماثلاركا عب هركريش ن نب الادسا ٠ ىبم حث رفلا

 نمناكو ةرهاقلاحراخ سما. هو كريش لزنو لحاسلاب مهدالب ,ىلا اورادف سوقاف ىلا اهنم اوراسو سد.لب ىلا

 ّنالاوهىذلا ب اراتا اذه طاطسفلارصمتب رخ ذئندح نك ناك امرمدم ىلت» ريش ءالتساو رواش لق

 دضاعلاةرازوب هوكرشدبتساالف مهمعن كازو مهلاوم!تدهذو اهاهارقتفاواه سما ىثالتو رصمنامك

 رواش ىأر هفسو مباصمل مغتو ةرهاقلاناوراصو ةنفلا ف مهرايد نعاولخ نيذلارمصم لها نابعار اضخايغأ
 ”ىاىلا اولاقو لزانملاِبا رخو ةقافلاورقفلا نم مهبام هللا اوكشف اهيلا دوعلاب م هرمأو ةئيددملا قارحا ىف

 صوم قفرتوالج مهد عوف ١ اوكبأو اوكو ىرتاكتراص دقو ىوأنو لزنن لش ”ىاىفو عجن ناكم

 را نا نأ ىلا عماملا لو> اماررعوالل قال لق سانا ابيلا عجارتف ريمم ىلا عوجرلاب لئاشلا 3 ئداؤنف

 رص ءنم برغل ةنا مستو تسو س# ىتنسل بونانبر كى لداسلا كلا ةنطلس قف ميظعلا ءايولاو ءالغلا نم

 حلالا كلا ارعامل لمنلا ئطاش ىلع <ىب رخاارصم فاح ةرامعلا نم اوراكا واهب سانل احق منيب كب ناج

 ىف نئاكلا ءابولاورمصم ءالغناكالف ةمنخقاوسأو ”لمل جر دة ةعرصمج راصو ةضورا ةءلت بوبا نيدلا مد َ
 كلذ دعب سانلا عج ارثو رصءن اتت ريثكب رخ هن اسر نك ليو كلب هني اغاركق ءاسعلا كلا هدأ

 متت رخو رص هرود مظعم هنمرغقا ىذلاريبكلا ءانفلا ث دف ةئامعبسو نيعبراو عمن هةية واللا

 نيعبسو تس هس ىلا اسهاعلدنلا طش ىلءامو قينعلا عماسإلاب طم طم امراصو ءابولا دعد نم سانلا انام

 ءيش دعب أ تم برخ لزر لو رسم ضاعن مريثكب رخل ء ءالغلا دعد ءابولا ثدحو ريصفدالب تقزمشفةئام عبس

 رودمدهىف سانل ا عرسشو نيساحتلا طخو لد دانقلا قامز طخ ىف بارخلا م ظعف هن اهعيسو نوعها

 مهكحم1هملانلعجو اولظامل مهاكذها ىرآلا كاتو الا هملع ىهام 000 د
 ادعوم

 ه« طاطسفلا ةنيدم ىف ليق ام ركذ

 ةزيخلاو ةريزحاوةرهاقلاو طاطسفلا ءازجأ ةعيراتاذرسصم ضر أب مويلا ىريكلا ةمدملاو ناوضر نب لاق
 تلاهادقو هلا .دملارباقم نييواهنيوابيق رمش ىف مامقملا لبكساو ةجردنوثالث ءاوتسالا ط> نع ةمدملاهذهدعبو
 ليو طاطفلاوه اهئازحا مظءأو هتعابسدلا عير قوعب هيقرش ف ل بحجان ةاكاش عضاوملا ادرأنا ءابطالا

 ىف عضوم طاطسفلا ءازجأ مظعورادتو لاوط راصا ”ىب رغلا للا طش ىلإ ٍلءو لمنلا برغلا نم طاطفلا

 فوملا ىنعا قوف لم نم ىلاعلا عضوملا لامشلا نمو فرسشلا بوندا نمو مطقملا قرمشملا نم هولعب هنافدوغ
 روءفاهءضو تيأر لاع رخآن اكم نموا قرمدلا نم طاط فلا ىلا ترطن ىتمو نولوطنببا عماجوركسعلاو
 نالواهفراضلا ناقتحال ءاوهأدرأو ةعفترملا عضاوملا نم نضسا "هلفستملا عضاوملا نأ طارشبا نيب دقو

 لاف دقو ةيلاعاوتشاو ةقضاهعراوشو طاطفلاةهزأواهل حالا لت قوعب ةيلاعلا عضاوملا نم اواوحام
 اهنم لت الراضلا نأ دارأ ةةمو اهنالابثم برهاف ٠ ءانباا ةعفن م ةقزالا ةقيضاهتيأرف ةئردم تاخداذا سور

 رينانسلانممهرودف توم اماومرب نأ طاطسغلا لها أس نمو ه ءانبلا عافتراو ةقالزا قدسضل يشك



 فيو

 ذنموب ةفدخلاو ”ىده لارج نب رواشلر مهم راددب ةرازولا ىمأرامو طقق وشمد ةنيدمالا سدسلب ىلا
 نيسخو نام ةنسرفصو ةوذلاب ةرازولا بصنم ىف ماقوهل عمال متسا فسو ني هللادبع هللا نيدلدضاعلا

 0 ةساالف هلق ند انيك قانا ارب ءارزو كيزر لاو ًاذهلأو نئومللارامأب بقلتو ةنامسجو

 ماشلا ىلا رواشرا ةاهبنم نا. دمر رهش ىف ةرازولا ىلع رواش بلغو ةريثك اعوجب عجبو بايلا يحاص ماغرض

 كيزر نب عئالط ب كيزر نب لداعل امه ءارزو هنالث ةن-١|هذه فرص( ناكفرصم ةنطلسد ماغرض لّدساو
 نييمطافلا ة لو د لذ ل+ نم تفعضو ةلودلا ءاهأ لق ىف ةريسلا ماغنرض ءاس أفماغرمضو ري نيرواشو

 ثعبو هدغأف ماشلا بحاص ىكز نب دو# نيدلارون ناطاسلاب دهتسارو امنا مث ىباكألا اهلاجرباهذب

 نيدادونا وكي نأ ع وكريش الا دأ يلع مدقو نيس سن ةنسىلوالا ىداج- ىف ارثكار امل

 هركاس» دنع هوكريش نوكينأو ركاسعلا تاعاطقا دهب رصم حارخ ثلث ةرازولا ب صنم ىلا رواش داعاذا

 رواش لزنفرصم ىلا داعو مزوتاف سمبلب ىف هيراحو ركسعلاب مانرمض جر فن نيدلارون سعأب الا فرص الو رصم ىف
 كزتلا» نءافوخهو أفداللا لهاىلا ماغرض ثعبو دالملا ىف هركسءرمشتناو ةرهاستلا حراخ جاسألا دنع هعم نم

 رواش عئالط عم اودراطنو : :رهاثااب اوعنتماق ةشومملا ةفئاطلاو ةداعرا ةفئاطلا هنو هعم ئيمدانقلا

 دصر)اا ىلع زنق شدحلا كرب ىلا عفترا ىت- هويلغق ةرهاسقلا لها براحو سنا ىف رواش لزم ةلابطلا ضرأب
 تناكر قولل اب رواش لزم: رومال ماغرض نعا اوذرحخاو هلا سانلالاءامانا ماق أو رصم ة ةيدم ىلع ىلوة ا

 نمرثكح لفقر ةرهاقلا جراخةر طنقلا تانىلا ةداعس بان نمرودلا قارح | ىلا تل آ ابورح ماءرض نيبو هن

 نينو عن هنسةرخ : الا ىداجرخآ .1ماعرمض لتقو: :رهاملارو اش كلذ مز ماو ماغرض رمأ ”لدخاو نيقد ر هلا

 ثعب دق وكري ناكو التنقاو هلع بأن رصم نع ءح ورانابم مم أو نيدلارون ناطل !اهيدعوام هوكرش هك

 ل: :انور واب 523 لاما ماهريسغو لالغل | هل عم_ل سدبلي ىلا بوت « نب ف سوي نيدلا حالذص هتخا نيا

 ججرفل ىلا رواش ثه.ذتليوز ةراح نم ةءطقو هرم .أبةرهاقلا حراش ججاحن ا هحو قرتحاو عئاهو ترف نيساشلا

 نعءلد-رذ» ريش الذ غلف هعوم# نالق ع نم ىىه مهكحل» حرخودالبلا ىف اوعمطف مهب دصتساو

 كاذذا تناكراجب هورصحو جيرغلا كامو رواش اهب فانق ىلع عمتج اف سينلب لزتو امجرص اش لوط دعب ةر ةرهاقلا

 جر ةلادالد ٠ ؛ نم هنم برقام ىلع رامنأن نيدلارون كلذ غلبو رهمشلا ةناولت هدم ارو ماه أف راوسأتاذ يصح

 نيدلاروُم قالو ة2اىدىف حرف ماكل ا ىلا هدوع ىلع ه هوكر بش عم ملصلا عقوو هوفافن مهديا نماهذخأو

 "ىو: شسدج ىف رصم ىلا ني دار ونه هزهف نيّتسو زيتننا ةنس تلخ دنأ ىلأ ميظع سر صم نم هسفن فو ماقأف

 لارن يح جرفل جر اتم ا وفتح كرتلا كابا علا تاسزو انش كلذ عاش هريسو لوالا ع._رىف

 ىلا يفطا نمسح رخ ىت-راسق موقلا ءافل قطز لفرص م فار طاصىلا هوكرش م دق ىت> ماقأ اورواش» افاوف سدماب

 روفال ضمبو هدي طق ديعصلادالإ كلم دقهوكريشْن أ روا غلبف مزلقلار < ةيحان ن ند د.عصلادالب ةهح

 ىلا ةميز ولا دعب اهئمراسسو نينو تالانإ ربحا وح تاكا امد هوك يش عم هيو رح ن» ناكف ئرفلا هعمو سددب نم

 ةيردنكسالا رممحو جن رفاابرواش حرف ددعصلا ىلا جرشو نيدلا حالص هما نب !اهب رَ 00

 مصلا ىلا تاآرومات :اكو رواش هملال-رفاهرصاحو ةرهاقلا ىلع لزنو صوم نم نكرر فاراسكدعأ

 اهراوسأ تراصو ةرهاقلاب نعش هل لعجو دالبلا ف ىرم عمطف لاش 1 ماشلاىلا هعم نع 0

 مج رفلا نم هب قش نم ةرهاسقلاب كرتو هدالب ىلا لحر مران, دفلأة نام ةئس لكى مهلرّرقتو جن رفلا ناسرفدسإ
 ةلودلازعاونقبتو ميظعلا ىذالانياسملااو كرو ارئاحاكح ةرهاشلا ىف جيرفلا مكحمف ماشلا ىلا هوكرشراسو

 سانحان نءايظع اعمب ىرم عمش نيتسو عبرا ةنس تلخ نأ ىلا سانلا تاروع مهل تفشكتآو متمواتم نع

 جث رفلا نأب لتعاق هريسم بس نعهلأس رواش هملا ثعبفرمصم ذأ ديرب راسو رص دالب مهعطقأو جغرفلا
 اهذخاىت - اهرصاحو سنبلب ىلع لزئقراسو مب مهر راش دفلا ىفلا ديرب هنأو رصم رايد دصق ىلع هويلغ

 لاق[ | نانو دست دوعن ايفو نيالا رق ا هنك دضاسلا رست ةرهاشل ادئمقو بهل ىبسفرفص و ةونع
 ىدانفةرهاقلا ىلا لاعالا ع نءسانلا مضنا دقو شا كر 0 لزم ندباب حضور مث رفلا نم نيالا

 مهدالواومه-ةناباوخو مولانثأو مهلاوما اوكرتفاهنم هللا ىف سانلا جعزأو دح ااهب يقال نأرصمب نواح



 ضف
 دجوبالو تنبلا كلذ ىف نمر" اس توب ىت> هنووم نم لمار موي ىضمي الف تيبلا لها ن :مدحاولا تو ناكه نا ىّتح

 رصم نم مهفنأب ةوقلا لها اهو د- 1| نعرمالا جرف بوذلاىلا اه ديأ دانجالا تّدمو هءاعىلوّدسي نم
 دنع ةرهاةلار ا. ىف كلذ نهفرطر 7, ذدقو هفصو ل< امرمصةلا نش ازرخ نم محرخو قارعلاو ماشلا ىلا اوراسو

 هناكم ىف مب مةبنأ ط رش ناد_حنباةللاصمىلاعوملاةدشن هه مهام دان الاّرطضاف رمصقلا نئازخركذ

 برع : رهاشلاىلا لالغلاريسو كال دب ذي ىذرفةرداقلاب ىداش هنع بوو رّرةملام هملا لء_عو

 رمصم ىلا ةريصلا نم م دف هيلع فالتخالا عقوو رو ؛ودغالا كلذ نكس لوال لق عودا ة#3ش نم سان ام
 دال ذ ىلع لاب اوتو عبرا هنس تاخ دفةريصأ ا ىلا عجرو ىل> اساايةديدلع ارود.قرحأو امهتلاواهرصا-و
 هلع ويرلف هيلغ هب مشو رز ىذل لاا | نم هع: مو نا دج نيا نيبو همي أم دس ةوةلودلا سهأب ديت.سادو ىداشو

 نءةدعىفاليلهيلاراص ىت ىداش عداشو زيدا ىلاراسو ناي رعلا عبو نادج- نبا كلذ نم درف-ليلقلا الا

 ةرهاقلا نمر صنت لاركسع ميلا ركن رانلا اهيفاوةاطاورمصم ا وببنف هيام ا ثعدر مويلعو هءاع ضةةرباكالا
 عاذتا هلأسو لة بطتاةماقاب دادغس هللارمأب مئاقتلا ةفيلخلا ىلا الوسر ثعبو تريصاا ىلا داعفمهومزهو
 نادج نياراسفاوككه ىت- ءالغلا نمةّدشلا ىف مالا مقاشتو هركذ ى التورم: لا ما لمع اف فيراشتلاو
 لاملا هنمبلطيالو بر هبل ارسفرصقلاب رصنتملا عنتماو ةرهامقلا كلغ اهب هعنب رقد ىف سيلو دلبلا ىلا

 مدخلا نم هئالث ىوسهعم ىو وريصد ىلع س اج ىّيح هفالذلا ةهب !نمه دهب ناك امراسس به ذدقو هد وذ

 اذه ىلعتمسلا اذهلثم ا ا الرسصنتسا!لاقف ناده نءاةلاسر هغابف
 هنع فكفهلاح ءوسو رصنتملا سما عاضزا نم دهاش اب هربخ أذ نا دوس ني | ىلا داعو هل ةةر لو سرلا ىسف لالا

 اهيتاعو هما ىلع ضب ةو ةوظع هغل ابمر صنت لا ةناها ىف غلابو مكحتو ه ديت دم اور ان. دةن امر عش لكى هلو زاطأو
 عوجلانم هدالواو هيراقا عجب رصنتم لا نع ذة قَرفتفاريثك أشامتمزاخس اهااوما ىئصتساودب وعلا دشا
 باَكَف هياسنلا“قاوملادعسانبد# في ريشلا لاق # قارعل او ماشلا ىلار اس نم مهمو برغملا ىلا راس نم مون

 نعت ءتسو عيرا ةنسيلا ماه او ةنامعترا ونيسجو عبس ةنسىف هللا رصنتملا ةفالخ ىف ديدش ء الغرصم؟ ل> طقنلا

 فوللاا لمشو عرزينم دي الذ لزم ودم ليملاو نيس عيس كلذ ماق اف ديدش ءابو ءالغلا عم معو امعنرأو

 نوفراملااز زو ررغلا بوكر عم ةريثكلا ةرافخلاءالا ١ ار<واَرب تافر املا تعطقن اف دسعلا د اسفر ركسعلا نم

 قافزب لطر هنزو ىذلازبلا ن نه فدغر عب ب نأ ىلا لا اراصو توقلا مدعل وابا ىلوتساو ضع ىلعم عضعب

 تاكاو كلذ مدع تارا دنينامعب ممقلا نم بدرا عبو امهردرسشعةعبرأب ء اددلا ف فرطلا عببكل يداشتلا

 داسفلا ل هانم فئاوطرمص؟ناكو اضعب مهضعب سا:لا لكسص | ىت- لاحلا دياز مث طاطقلاو بالكلا
 مهب ٌرماذاف فطاطخو اياساو 3ع أ دقو فوطبو تاق رطااىفىىسد ن مهب .رةفوةسلا 00 كك

 تاحلاصلا انئاسن ضعد نت 3> و لاق « ءواكأو هماوحّرشو باشخ الاي ءوررمض م تتوب رك ىفه هولاََدِحأ

 سانا ةلي1 نفس نعانلوع تاهل ابنا كتدرفتل او ايكو هيناتا ل 1رتخرز دكر ودرس كبكتررت
 لتقلاةرفزو ءامدلا ران "او نيكاكس هذ تبر ىلا ئدخ دأفن همو مسج تاذ ثنكو نانا ىذخ أن 5 مسلك ان

 ثدغتسا|ب أو مارش ىذاخملا نم حّرشش من هتان رع دي د-دانوا ىلا املس ”ىل رو ”ىديفف طنرو ىهجو ىل* ىعضأف

 وهثبآ ف ريال هيل عقو ىتحركس ماري: تسص الك لك أو ىج نم ىوشو مدفلا مرمضا مم قدي دحأالو

 اور تذخأو طابرلا تالسو تدملختو ص الملا ىلء هللا ن اعأو دانوالا دس أ له !نأ ىلا رقت تادتسفات
 ىتدب ىلا تئحو نمأللا ىلا تعقو نأ ىلا فحزا تجرخو رادلا بابىلا تةحزو ىذا اهب تففلو هراد نم
 حرجلا مخ نأولا ةدسىذافلأى ءاودملا ماهأو هقنع برضو هملع سنككىلاولا ىلا اوذك هعطومع مهتفّرعو

 ةفارقلا ىلياممرصمرهاظو عئاطقلاو ركسعلا عضومالجو طاطسفلا بر ءالغلا اذ هس وارفح ا دك ق بو
 ضاقنأ تاقئاه مربي دس ماهو رصم ىلا ”ىلاجار دب شوا سارعما مدقالإف شمل دكرب ىلا ناالا ناميكلا ثمدح
 رصم نيامفو ةرهاقلاورصءنيبامفانامكو ءاضفراصو عئاطٌلاو ركسعلا ناكث مح ةرهاقلا ىلو اممرصمرهاظ
 «( رص قب رحامأو) ةّدشلا لبق هبلع ناك ام براك ى تح كالذدعب طاط فلا لاو- أ تعجارتو ةفارقلاو
 ةيطلم نيبام مهيدياب راص ىّت- ل>اولا ىلعاولو:--|و ماشلا كلامت ىلعاو غنام خرفلا نأ همدسن اكو



 م1
 لام ”لقو مهتجاح ترثكحو ممترورض تن دةئاو دسعلا لاو | تقاضو مهب ابجاو ىف:دانزلا هنماوملطو هيف

 مهيلاي رخو ةزيحلاءاوهقجافكارئالا مهي رغت دبسعل اد اق ىلار صنت ىلا مأ تئعبف هبتاج فعضتساو ناطل سلا

 مهومزهو دسعلا ىلءلارئالااهرخ[ىفرهظ راه ةدعالتنقاف نا دج نب نيس> نيدلارصان مهم دّممو ءكلادلا

 هءاحخل ةفل1ناب ىضساو هسفن تريكو هشاج ىوقو هها مظع دقو ةرهاقلا ىلا نادم نب ا داعف دمعصلا دالب ىلا

 00 كارتالاى د ؟ ثعدو ىلَمف سراف فلارشع جو دع ملا دالس دسعلا نم عمجتدق هنأر مدا

 نما رصنتسملا مأ تثعبف مهم ىضر ريغ ىلع هوةرافو مهباط>ىف اومجو ديبعلا عابقجا نمناكأم ركنأف
 ىلا نادج ئباردابف ةدعممم اولنقو مهيلعاومجمذ كارتالا لذغ ىل_ععاشبالاب مه مهأت دسعلا نماهترض

 فلك مانا ةةءمهوبراسو ريسمو ةرهاقلاب نومقملا دسعلا مهيلازربو كارالا هيوحالتو ةرهاملارهاظ حورملا
 ترهظف لامقلا ف نيقي رفلا نم لكدجو هملعوأ لاما ىهالا له ىتح هسرف نع لزنيال هنأ نا دج نبا
 ىتح مهم دلبل ىف نم نادج نبا عبتتو ةرهاملاىلا اوداعف مهرسأو مهلتقىف اونخنأو دسعلا ىلءالارتالا

 ىلا ناد ج نبارانرينكحم عجب مهثماضيأةير دنكسالابو مهلاح ىلع ديعصلا دالبب ديبعلاو اذه مهمظعم فا
 قاَهاك ةنسلاءاذه تكا و هيو نماهيف ماه أو مهبرخ أف نامالا هول أس ىتح :ةمابفمه .رصاحوة ير دنكسالا
 وكلش اوعي ساونا ارتي اوواطتتلل)قيومات كارئالا رخ دقو ةنامعيرأو نيس ةس تلخ دو دسعلا لاتق

 لام نئازلنا فقس لو رايد فلأن يرسشعو ةينامث ناك ام دعب ران دفلاةام_هبرارهش لكى مهرَرَقءراصو
 ا ا اس يو جن يرعب هوبلط اع هزممت مهياار ذة عاف لاملاب هنو وملاطيإو تعش

 ىكلذنوذخأيو نامثالالقأو ميقلا سخ أب م-يلا رخام نومّوتباوراصف راخذلا نمريسغلا فن اكاام

 دقمهدافو مهررمضو ترك دهم هر ورش تناكو ددبعلا لاق ديرب دمعصلاا ىلا راسو: نادج نبا زوو مهم امج!

 اهفاومزهناةهلج مهيلءدسعلا لو نأ ىلا مهّسر اح ىلادوعتو مهم لم لارا ٌرمريغ مهعقاوو مهيقلف ديار
 هباعفلحو كلذركنأف مه وقتو دسعلا ةنطابم ىلاهومسنو رمصنة#ملا أ ىف كلذ دنعاوش أف ةزيطاىلا

 ةريسكد علا ترمسكمآ تح - مهلاتق ف نودلب اولازامو دسعلا لالا و راسو مهئءش“ لومأش حالصاف اوذخأف
 ءامحلا عانق ف ثكدقو نادجنبا عجرو مهتلود تلازو مهتكو ث ترهذذ قب نمّرفو ريك لخ مهنم لتقو ةعبنش

 فاجن ىمالاب دسم نا دج نياو نيدو ىددا ةنس تلخ دودالبلا ةنطمللب ددساو رصنتسملل ءولابرهجو

 فانا مهنودرومالاب د.ةسادقو هلا اوتةتلاو دسعلا نماوغّرفتو ءلارتالا ىلع هناكم ل ةئفرمصاتسسملل

 هني وة: نم ناكأم ىلع مهمالو هب مدهار أف كلم اربط ريزولا ىلا هنم اوكّسو هنو مهنسب ام دسفف مهيلع لاومالاب

 رصم نءح وره اب ىهأي نا دو نبا ىلا ثعبف كِل ذ ىلع هوةفاوو رصنت ا ىلا اوراصف هب ةروثلا مهأ نس -و

 بهتتناو ةزيلسا ىلا جرفت مالا عم مهامو هساعارئالا داسفل هنم عانتمالا ىلءعر دقي لف منا ناهد ديو
 ةيلع قارتوىذاش كوالا ان دئاقلارادىلا ار رس زيدا نمداعلسللا هيلءّنج الف هيسشاوحرو دوهرودسانلا

 لتقب هدعوو كلذىا هياجأف ةنتفلاذهباماكت امسمئاف ريطللا ريزولاو ركذلا ىلع ةرمصنلا هلأسو هملجر لبقو
 ةرهانقل اهني رصقلا نيبريسي ذخ او هباصص ىف ىداش بكردغلا ن مناكالف نا د نبا هقرافو ني روك ذملا

 نكيللةرصنتسملابأكتلاو رصقلا ىلارك ذل ارفف هلتقو ”لفغ نيح ىلع ىداش هردابف هبكوم ىف رم ريطخلاريزولا لبقأو

 دانحالا هبلا عقجاو برحلا ةمالب رصنت ملا بكر ف هعمن ف برعلل دعتس ا دقو نا دج نيا مو دق نم عرسأب

 نبا ةمي زد ىلا تل بورح نا دج-نءاو ةفياحلا نيب تناكتف ناس رفلا تزربو رص نبال د دع ىف راصو ةّماعلاو

 ةرهاةلان ىهالا مظعف مونم حركزتو سس ىنب ىلع ى ارثو ةرمحبل ا ىلا ةفئاط ىف ىضخ هءاحصا نمريثك لتقو نا دج

 فيملا سانلا لكأ ىتحىِب رطلا عطقو بهنلا ةرثك,لا-عالا نم دفاملتاوفالا هلو ءالغلا ةَدش نمرصمو
 هدهىفرصم لها نم كلهف رصم ةقز أ ىف هياورفط نم نولي اوراصف قب رطا ىف داسفلا بايرافقوو تادبملاو
 نبالاتقل وكملت زاطنتاسللازنه قلق تلو كالت ةنستلخ دنأ ىلا كلَ د2 هاو هرم نكم الام نعذلاو بورحلا|
 لامو عاركو حالس نم اهعم ناك ام ىلع ىوتح اوا راك اهرسسكق هب راحت ىف قفوي لو هيلا تيباسف ةريصلابنا دج
 متاَقلا ةفلغللاعدو رصنةسملل ةبطخلا هزم عطقو ”ىردلا هحولا رثك ا بهنو دلملا نعرملا عطقو هب ىوقشف

 رصمو ه رهاقلاب نانوملا دياز ارتو عول اذ شاف ”ىردلاهجولا ةّماعو طاسصدو ةير دنكسالاب ”ىم امعلا هللا م
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 نب ةضع نع يا 00 :مءا. يادااعو ايانبالاب مقام

 راطم زمان ة نوح رف ىلا ةنتتلالمالالا لاق عنب هللا دمع ا بدي ىلا نب ديزب نع
 قي ةرطق هنم ى- الفروغب لك“ 0 ان مده هك

 ه طاطسفلا بارخ ركذ م

 ىمطافلا هللاب رصنت ملا ةفالخ ىف تناكىتلا ىمظعلةةشا || هدحأ ناس سرمصم طاطسف مي دم بارت ناكو
 عفترارعلا نأ اهبسّناف .( ىمظعلاة:دكلااماف)ه ”ىدع لاري يروا ةرازو فرمصم قب رح ىنانلاو

 رهاطظلانب دعم ميوبا هننابرمصنتسم ا ةفلخلا ثعبف ءابو ءالغلا عستو كي 'امسعبراو نيءبرأو تسةنس فرسه

 فاا ةيامعبرا قلطأف رصم ىلا ل الغلا لع نأ ةفدطنط قب مورلا كال« ىلا ”ىلعن ىلا ىبأ هاند زازعال

 رصنة_ل ىلا تكو اص اهدعب كلملا ف ماةفكلذ ندكتامو ءاسن [ركر د افزيص م(! هاعس للم دع فول

 تقاعو كلذ|تدرغ اهتبلط ىف اهفءسب نأى أف دحأ اهيلءران'اذارصمركاعباهدعو !ناانو ءنوكي نأ هلأست

 ىلا تراسو مهامنب نسما ةلودلا نيكماهيلعو ركاسعلا زوجو رسصتسسملا قدك رص« ىلا ريسسملا نءلالغلا

 ىدونو ةريثكلاركاءااناهّدماو رمص ىلا لوصولا :ءلالغلاْ لا ماوهندهلا ضةنس د اهتبراخ ةيقذاللا

 جرخأف بهنو ىسف ةبكاطنا لا-ع أ ىف لاجو اهلها قي اضو ةمءاف نماسي رمموا نبا لزنةوزغلاب ماشلادالبىف

 ةريثك ةعامجو وشرع او هلع تناكو را مةدء مهام نبااهبر اخر عملا ىف ةعطق نينا ةب ةشطنطس ةبحاص

 ةينطنط للا ىلا ةلاسر ”ىاضقلاهلادبسعابانيهبرأو عبس ةنسفرصنن لا ثعبف اهم لزالا عسر رهشاف

 عماج ىف الصلا نم لوسرلا نكم نأب مورلا كَ *صمانةناكي قا ارعلا نم "قوملسلا لب رغط لوسراسيلا فاو

 ”ىسابعلا هلنا م أب ئاستلا ةفماخلل بطخو ةعباب د الص هيف ىل_دو هيلا لخدف كلذ ىف هن ذأف ةنطنطقلا
 عسب ىلع ضيفو س دقملا تن ةما نك ىلا ل سرأف د 2 ديري رمصملت آلا لا ”عاضتلا دايما معلم

 دالب لعاولودسا قح نييرصملاو مورا نيبام د لادن حح ن نمد سفف ىراصالا لاوما نماويثك أمسشناكو ايفام

 رصمبءارولا رثكو ءالغلا ةنل ا ءذه ىف دمش ءاوىل اعتق ءاشن اهعضو ءىفدرباك ةرهاقلا انزيم اي لحال

 رسم مياقاا ميسي برخ ىتلا ةيظعلا ةنتقل كلذ عمث دخل ةئئامعبرأو نيسحو عدرا ةنسملا اولاسعأو ةرهاشلاو

 حراخ بالا ضراىلا مش داو ءاسنلا عم بحتلا ىلع ةنس لكى هتداع ىل_ء حي رخاملرصنت لان أ كالذو هلك

 يقود جلا وب عع عمتجاف ءارشلا د بعدح ا ىلءناركسوهو اف كارئالا ضءبدّر ةرهانلا

 ريغ نمنأك' ناو ةعاطلاو عملا كلاطر نع اذهناكنا اولاوورمهنت ملا ىلا م 4ع« اوراسو لارالا هل هل

 امري تناكو د بعلا ةيراح لارتالا عمصتو مكاو طوب انخ رست تل ا ال نينهؤملاري٠أ ىضر

 انين ما ىلع كلذ ىشف مهم قدن ءمزخاو دسعأا نم يل ير وك لل

 مهترتشاواه فج نم راثكلتسالا تيحأف ءا دوس واس تلات زار تمل دوساادسعلاةرثكىف بيسلا تناك

 كاذدارمصم فراص هنا لان : ىدح مم رصم لدا سانلازخ .اف سنحلا اذ هى اوةبغر تفرعو ناكم لكن ه

 ماتناكو اًرسسح الل اولاوءالاب دسعلا تدماني مث موكة عفو تناكال) دوس أ دمعفا نيج ىلع ةدانز

 تدوَف ”ىرتستتا دعانا هالوم مهلتق ىلع تثحو لارتالا ىلع تدقحوةلودلا ىف تيكا يفعل

 اموْلاررالا ضعب رفظفركذ ام ناكو كلذ لارئالا ته ركفراتح ام مك مممدسحا ولاراص ىت- كلذإ دبعلا

 اوعمتج اف كي رمش موكن م مهءاز ما دعب هب مهَدَع دعلا ىلا صايل ما هبت ثعي دق حال ءااولاأ ند 8

 تلمذام تركت هما كا راصوركذ ام لءءدنع نكي هنأ فاخذ لوقلا ىف اوطلغاور صن: ىلا ىلءاواخ دو م هرب

 نيب لصبل ىلرغأ !نباحرفلاانأريصتتىملا بدع افنان ةذنفلاتعةوو اءاك فيلاراصف كل ارالاح رخو

 تيدورصملهالاو-حالالدخا لوا اذنه ناكفوو سداد ل[ دسفلا و طير لدغ لع اهلطصاف نفث اطاا

 مهعمطدازو رصاتسملا ىلع اورمذو كارالا كو تم ومد نيسهو عست هيدرلا ني: ٌةهلا نييةوادعلا براةع
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 سم اهلها نك اسم تناكو ةذللاو ةيماطلاو بصخللاو ةرامعلا باع ىلع مسرفهرا دّقمو دادغبتلثوغ طاطسغلا

 نيزيزعلا دب عراد «بفناكوسانلا نه نان'املا ةدحاولارادلا ف نكسحس امبرو اعيسو انسو تاتبط
 اهب زيي نارف اةّدعو نام امو دجاسم ةسجخ اهيف ناكو ءام هيوار ةنامعيرأ مون لكىف ايف نأ ايف بصب ناوىم

 معن ىلع ةجرتاتيأرو اريشرشع :هنالثرمهمب ةءانق تربش نئبلا باتكحوف دوادو.الاهدقو اهاهانيع
 اذه نأرك د دقو تلق ةاكرلا باك م عرزلا ةقدص بأ يف ءركصذ نيل دع لثم ىلع نو منج 000

 نينمؤملاريما مدقادف اهنم عدبأ ري ثيحب تناكو طاطسفلا ةثي دم جراخ "ىرصبلا نانس ىنب نانج ىف ناك
 اهب بع افهذهن انس ىنب نانج ىأر نيش "امو ةرمشع عبس ةنسرمصم دمش ا نوراه نب ن ومألاهتادبع
 راند فلأن يرشع ةدس لكى ناوبدلا ىلا لم هنأرك ذف هنانملحارمللا نم هلع م ييهارب 1
 هيوةصت أر انرد فلا ةنام ىلعدازامنأ الا ءرسصح عمطتساال لاف نانا ذهنك ملء درت كو نومأملا لافف
 لعاىلاعتهشاو بهزو لع فصوب نان_سنب ميهاربا نيدج-ا ه.ءادلو هلواذهامهردوأو

 نم ةنمارصمو ةينصرا بردك ىتح بارخلاا نم ةنمآ ةرب زحلا لاهر ا حالا بعك نع غيصا نب مه-اق ىور
 تفنى لاجدلا حرخيالو ةم_لا | نوكتىّتح بارغلا نم ةمآ ةنوكحلاو ةريزملا بر_2 ىتح بارما
 ةنمآ ةمنصرأو ةبنصر | ٍبرخت ىتح بارخلاا نمةنمةريزملا لاق هنا هنمنب بهو نعو *« ةينيطتطقلا

 ىتح ىربكلا ةمهلملا نوكتالو ةفوكلا برت ىتح بارذنا نم ة:مارصمو رص برذت ىتح بارخخا نم
 بارخو مشاه ىبنم لجر ىدي ىلع ةدماهنط قلا تحف ىربكلا ةململا تناكاذاف ةنوكلا بر
 شومحلا فالتخاو لدنلاعاطقن!نمرمصم بارخو سادنالا لبق نم ةمققب رفا بارخو جزل لبق نم سل دنالا

 قح م هرقتع مبهئارو نمودع ف نم ةنوكحل !بارخو فيكاو عودا ل_,ةنمقارعلا بارحو اف
 دع لبق نمل الا بارو قارعلا لبق نم ةرصبلا بارخنو ةرطق تارفلا نم اوبرسشي نأ اوعيطة سال
 بارخو تننلا لب نم ناسارخ بارخو مليدلا لبق نم ”ىرلابارخو اري ّْرمواَرب ةّرم مهرفخي
 كم بارخو ناطل لاو دارحلا لبق نم نمل !بارخو د_:هلا لبق ن «نيهلا با رخو نيسصلا لبق نم تلا

 بارخو قعاوصلاو فجرا لبةنم ةينصرابارخوةياور فو ع وهلا لق نم ةئيردملا بارشو ةشدخلا لبق نم
 عرسان الاه تماسهلا ني هللا ددع نعو هه شوا فالتخاو لمحل كبانس نم ةرب زخلا بارخو شلدنالا
 رعخالا لتقل | امهر لا ةفلاومالاو لاجرلا نوعا ءميفو امرك امو لل ةذ رصمو ةرمصبلا اءارتخ نيضرالا
 اهبارخ كلذ نوكف سس لاهوا بشن اهلي افرصمامأو ةمئاج ةماعناهن اك :رصببلانىف اكربغالا عوالاو
 بعكن عو ٠ ضرالا تحت ابارسأ ماشلا هر فصل فرص هرفدلا تانارلا با سا لخداذا"مازوالا نعو
 ىلءبرغملا له رهظاذاف جرعا ةدنكسص نم ل راهيلع برغملا لبق نم لبمتت ةيولا ىدهاا جورخ ةمالع
 رص ٠لهال لوف ربريلا نمنع حرخي لاق ”ىروثلا نادغسنعو « ماشلا لهالريخ ذئموب ضرالا نط فرصم
 انلمةتساواموب هتعم- لاو صاعلا نب ورمعلو | ةنسد نب ل بح رمل لوم نءدوسالا ىلا نع ةعبهأ نبا لافو

 نءو ه 'مورلا سوقوْرتلا سوقو ةشدحلا سوةو سل دنالا سوق عبرالا ”ى.قلاب تمراذارمصم كالا يا لاسقف

 اهرحوا اقرغرصم كلم لاق ”ىاببشلا نعةرمذانث فورعم نب نورهانئريهز نب دجا انث د غسبصا نب مساف
 هيذخ ًانالف برغملاب كرا ناكناف تتةدقةير دنكسالا نك غاب اذا هتتبال لاه هنأ الغم نب هللا دسع نعو «
 ةنملا نم ىلاعت هللا لزنأ لاقت هعفري سايعنبا نع ةمركع نعنا.-نب لتاةمركذو « .قرشملاب قلن ىتح
 ليثلاو قارعلا ارم امهو تارفلاو لج دو:طبربت وهو نوكجو دنواارهبن وهو نوحجس راهأ سهم ضرالا ىلا

 ليريج ىحانج ىلءاهتاسر دنم ةجرد لفسأن مة! نومع نم ةدحاو نيعنم ىلاعت هللا اهلزن ار صمرهخ وهو
 كلذو مهشياعم فان ىف سانال عفانم اهبف لجو ضرالا ىفاها رجأو لاب اوءدوةسساو مالسلا هيلع
 حوحأمر حوجأب جورخ دنءناكا ذاف ضرالا فءانكحسأنردقب ءام ءامسلا نم انلزنأو لحو زعهلوق
 ماقمو تدبلا نكر نمرخاو هلكلعلاو هلك ن اءرقلا ضرالا ن٠ عفرف مالا هلع ليربج ىلاعت هللا ل سرأ
 ه. باهذ ىلعاناو ىلاعت هلو كلذف ءاسلا ىلا نإ ذ لكم فرنف ة-ةنارامنالا هذدو هفامب ىموهتولانو ميهاربا



 مومو

 ناوبدىلا اولاقت نياىلا تافف ناكدلا نم ىنوجرخأف ىنوذبجو ه شا تنال اولا فذ همالغانا لسقعنيا

 هدير امو هما اكتدعس تحاذ ذااولاقف ىبعن_هيامو تاقةروبتز انا نونءي دما نب نيسهلا -ىلءىب ًادانسالا

 و اام كم نكي لو هيكرت ارارتكا اول ١امذ ىثم ار دقا ام تلتف ندبلا فدهض "لع بقع تاكو كنم

 ىف را دىلا ىلا راف مهعم تضمو رامجلا اركان نا نيههرد ىلع اهتعذدو ىطسو نه ىلبو ارسس هي عن اذا

 ىلبت اةبشحلاا ةهقرصمت سلف لاو هتوناح ىف مالغانأ ىدسابال تان: ل قع نبا تنا ىللاوتتلخ داس|فرودنز

 طش ىلا ىاواف مهعم تمضف صن الو ديزبال ث.عرطناف بشحلا اذهانل موقف ءالؤد عم بهذاف لاك

 تغاب ىت> عزح م وقت هتموةف بكاارملا ءانسل مصرا كالذربغو فاي ط:سو لثانمريثك ب: خىلار هلا

 وحنب تمّوهامرثك اوهاذاف ترظنفاضيا بشحلا نم هيؤرتناالا عضوملا اذ هراتاا ىل اولا. ةفر اند ىناأ هّيق

 تفنن مرتك: سجل ثنوف ل لانترززبا لا قز رئابتخملا ا ىنولع أف ن ننّرع

 رظ .دىلاب اف لقفل ناعم يدع هنوقود تاقف طلغتالرطن الا ةفراشي د افلأ ايلات هش وق كتاه لامن من

 هعبودربدق لاق ىلإ تلف هعيداو هرب دن ن هت تس لاك هتمقي ف يكف ادحاو اراد كل ءاالرعقفانا تاقذ
 ناويدلا ف "ىلع بتكي باكير مأف لعفأتاقف هنمث ىدؤتو ادشانش عسب نأ ىلا ن لاب كيلعريصن نو

 انقوس لها ةعاج تهفاوؤ سار اهب ىصوأو بشن ادد هءقرع طك كانت لديكي لالإب

 تلقف هتمّوق مكب اولا منت اق بشكلا تموق تعاص شداىل اولانهن بئيلتا عضومرللا اوأدو مهحوبتشو

 وهو ناوبدلا ف باك" ىلع بكدق مها تلة ةءقلا هذهاذه ىو اسبال موقت نسكت تنأ آوىل اولاَقْدْراَن .د ولات

 ران .دفلأب روبنز ال ىلبق هوم دق اوناكو دح | ك عمال تحصر | ىل اولاقف اذه فاعضأ ىواسي ىدنع
 ةعاذؤل هللاوال تلقةراني د ةناء هر هوطعأ لئاق لاقف من :اهواستو هع راذهاو طءأ ضعبل مهضء؛لاسقف

 نمكعسا لوف راند فا كلذاولاه راد فا نم تأ دخل هقازال تلت ءوديزف ذر ىأردقارلا
 مهسناوح ىلا اوضخاذه ىتقوىف رار دفلالاذخآ ىتح لءفاال هتلاوال تلمتقر ار دفاأ انعباذا كلطعن ناويدلا

 ىف ريص ىلا مهءمءتدضخ هئازممو ”فريصلا دقنبالا اهذخ ال تلقفر اني دفلأب فاح ىتح مسوازانم ىلاو
 ناويدلا ىلا مهعم ّتضمو ىءادر فرطىامتددشفامتذخ ًاواهتدقنو راني دفلالا دنعاونزو ىت- ةمحانلا
 تضيق ىل لاق ىذات سا ىلا رهظا | تقو تعجرو مه دنع نم ناوبدلا ىداوفوو ىعماناكم مهءام- تاو,
 بشالا دوعلا نمت ذخ داَتسسااب هلتلقو هيدي نيب ريثاندلا تك شل من تلقف مبنم راشد فلأ
 دوعلا ىذاتساهبلا عفدف ل !اسعلانناتقولا ف ءاحو ىنا ماقمىدنعتنأ ًاسش كنمذخآال هللاوال لامذ

 ةعسو رصم هلع تناك امم طع نم هماع لمي ام هللا لَ ءالّمأتف اهريسفتو ىابؤر ريخ اذهذ ىضذخ بشللا

 ئ ةرامع ىلا هيف محا اذا نمز ف مولان منو يهذلا نمافالا ىو اسي بشخ همف لضف فكو ناوبدلا لاح

 نم هكلام بيصيام عم مبقلا سخ أبوا ن م رمغباماسانألان مذخ ا هريغوابشخم ةئاطلسلا ن نك امالا نم

 اذااننمز ىفو لاحلا ىف لاملا عفد ىرتشملا فاكي لب شهلا اذنه موقالا فنكو ناوعالل ةرا.سللاو فوللاا
 فصن نم "لقأب اهءسنم مهفنا 06 ةعرسلاب اسمنت لح نوفلكي ةعابلا ىلع ةد ةئاطلسلا ةعاضيا| تحرط

 ةمقلا نودي عب بشحلا نأ وسلا لها لعام فيكو حببربهضرتقيوأ هلام ن هاما ع نهلا ل مكمرو هياهارتشا ام
 دحلا نم:هليذرلا قالخالا مهكرتو لاذ ذاس انلا هرش :هلّقلاَما ةدابز همف نوءفديو ناوبدلا ىلا اوضع م
 0 ووو و ل ا اولا جب

 ىرخاهلج ةمقلا "هلق نم هردعهاعداام ىلءةدابز مرغوهلوق لمقل هياهذخ !امنرثك !اهتعق ناوبدلا نم اهارتشا

 لءام كو هيقغنامهملا كي قو سلا !ناف قالخ الا نم ةم*ذو "لد ذر لكي سانلا اهةسرهاظت هنأ مرجال

 نمالا لاذامو ريناندلا هسج هلع عفد لب اهل[ ىلا ءرئش لناس دفلأ هعسا ىلع دافتسا همالغّنأ لمقعنبا

 ععسول ىرماعلو ةفاكلا سوفت ببطو هس ال لك لاح ة ةهسو م-هلاو ما ةرثكو سانلا ىف ريشا رانا

 لبا ا اذه ريشع همجا لانس انانلعو زمام الغّنأ ةءاملا نءالضف ءارزولاو ءاىهالا ند دح اان هز ف

 ىلءمولارسعبل هناو ةعاسيف راثرد فلآ اونزو ىتحنيباشلتا لاو تعسنا فيركسو هتءابقتماقل

 نأ و مها داعس ةرثكو مد ىها مظعو رصعسانلا ىغروفو نم هلك اذهو ران دةئام مولف اونزينأ نيباسلنا



 ضف

 ةب رق ىف هلناكف بكر صم باك ن م بتاكل اح ةعس نمر يخل اذه هيلع لّهشااملّمأتف هكربو هذم ئذعالاسف

 رامي دة ”امعبرابأبعي ل فنكو ةفاسض عمي ىتح هنع لضفي اممراص ف كو ممتلا فنصنمردقلا اَذْهَمَدْسِاَو
 و عدو كف نع لاقو لاو>الا قاب هملع سقر شاملا ةرثكح نمالالاذامو مك قافدلا هو ىتح

 000 دفلانيسجو رايد فلا ةنام ةح لكى قفنا ةملاو: ءةحح ني ريشعو نيشثا مهنا ىنارداملا

 ضاود> اول ةيلاض او -ااهف لم هال ا هعمو هن هبريمو هزاها ةنامعنرأو ا كصحرب ىلا هتعلةءانزتكتتإ هعم

 تت قش ناو ئاسأ, ناب دنع هو ةءامصاادالوأو فارش *الا لع هنو ددسصلا ب الكو نيحابرلا

 اهتبقل ةفاننوثالث اهسفنل اهعمو يللا هعمل ماو هنيراجتن يان ماشا ئئانب انما قوت ةبخ

 ىقدلا ن م ةيارحرادقالا ىو ذو رتسلا لهو هتشاحل رش لك يطعبام ىدحأو اهز اهل اس رعنو بجو هنامو

 لك نم قبيد صخ ادام هيد بهذام "لج نك ةكمب ”ىطمرقلا ةنس ناكو لطر فلأ نينامثواعذب ناكف ىراوا ا
 نينامثواذل غل .اضرعو انيءديشخالا فطن دحم م ذخأ هتلطع وهو ةّرم لاو ارا .دنوخ !ممبوت

 سلا ىالوماي هبال لاق مث هيلع هفتوااناو رثكأ | ذخ أىذلا هش الاَمف كل ذرمطح نم مظعتساف ريثاندة يو

 لاه راند فا ف لأ لاق ان مكف لاه من لاقت ماشلا,كعامض تذخ أ سيلا لاق ىلب لاك تاّرمثالث تبكك
 نعد ام ءاخ كلذ طيض بالا ضهدممأف كلذكل اق نيعو ضرعو لاق امم بن رق لاقرصمع كع ا... ضو

 بناكىوس ناك فرص لاو ةبقبا_يلع سو <ىفارداملا رابخأ هتنمذنامرظناف بهذنم ادرا نيثالث
 نأب عممرصم ىضاقر سفم نب دج هللاديعانأنا ةىناوللا فيرمشلا لاو تيار دقاك هلاوما هذهو حارخلا
 سللا | قدسفلا لمعت مه أف هل نطفا ىكملاراغتلا ضرتلاو ركشلاَو ثغاكعكلا هماناىف لع ىنارداملا
 ىضخدحاو نع ف هذ بل هبل ضوع ءاشا لاا لوا ىف هنم لعو كل لاء بساطملا دمئافلا ضسالار كلا

 هن نيش ار داما ةريسىف عمم دق ناكو س ملا قفا لب هل .هل دعي لو نورمضاملا مطاع هماّدق فطخو لج هيلع

 ناكوهلنطفا ءال ا دحال لاقف طاعسلا ىلع ذامسافةوو ردناند ةسج ةدحاو لكىو هلّنطفالا اذه هل لع

 هلوقب لجرلا كلذل ذات الا نمراإف داو نمي اندلا هبفام نكل سنا كلذ نمنود ةّدعطاسعسلا ىلعللع
 وهو سانلاهاءرو 'لج هل لص هلع دّمعاو بهذلا باصأف هنم لج راك لذ لواشتن ىلا ىلاراشاو هل نطف'

 لاقو 0 هلنطفا ذ موي نم كلذا لمة ف هلعاوج نفع و طخكو هدس عمو هك نم حرذلكا اذا

 ل.ةءنبامالغ اهارابؤر رم فس انياها ضد ىكدح رصم غب راناف سنون نب دجانب نجا دبع د_عسوبا

 ننياشلا قوس ىف ىلا ناك ربخ اانا ىل لاففابنع لمع نبا مالغتلأا فت رفاه اقح تناكذ ةبيع باشالا

 هتوناح تفأو همدسخلا تنكمىبال اهيدص ناكو ل.ةءنباىلا ىئتاىئ دسأف تامو هلاح تثرو هتعاضي قفنأف

 ىذاتسا سلج دقو توناحلا قاموب قأف هب تَوةتااهزر <ىلءىرجب ناكنف هملع ساحب ام هل شرفا مث هسنك او

 دوءلمقع نبا نم ىرتشاف ةنوحاطل بشخ دوع باطي في رلالهأ نم لجرعم لاسءلا نبا ءاذ لبق ءنبا
 هاف لمقعنب !ذنعابؤرالرسفملا لالا نباا ذه نولو قو-١!لهانماموق تءعسف راند ةسماط هنوحاط

 ىةحرابلا تيأرىادل تلقف تامل ىف اهّيًارابور ترك ذذمهل اهريسفف اهوأر جاما يشوف اودقو موق مم

 لاقفاذكت وف ىايؤردعب تبنتا تلقف لمللا نم اهتبأر تقو "ىاىللاففايؤرا هلع تصصقناذكو اذكى ون

 ريقفرغص مالغاذه هنعح َرهل» ةعنباىذاةسالاقف هياعتخحلأف ةريثكر نان دبالا اهرمسف ا تسل اير هذه ىل

 ىدنع نم كل ذ كلانا تنزوانماعتب ٌرقنا لمةعنبا هل لا فاران, دن الفعالة دبات للاَقف أسس كمال

 ايؤرلا تصص نا ل قءنب اهل لاقف رينانأد ةسج بششللا دوعل !نُع نم لقأ ذا الهتناو لاق ىح هلي د هن لزي مل

 نوكبلاقفاذه مصي لا ذا ىذاتسسا لاهراش. دفقلامودلا اذه لثمذخ ا, هللامفنمالب دوعلا كلا تعفد
 رسفاالو ئث ل دذعىل سلف موملا كل ذىف 4تاقامذخأ حدي ل ناكن اف وتلا اذ هلثمىلا كدنع دوعلا
 ىلاودغا تثك ام ل؛متو دغموملا كلذ ل ثم ناكألذ ةعجل !تذمو تفصن أدق ىذاتساهل لاذ ادياابور

 *ىلاريصي نأ نكميني ا نمو ىلافامفر تفا ىرهظ ىلع سس ملمس او اّمث_ثررادفف ىداتساناكد

 ىمض ىلا نا ذك فاو ىركف جا تلعجو لاما اذه هنم طتسذ حرفي ناكملا فقس لءا تلقف راشد فلأ
 تسل مها تلقف مقىلاولاه مث ل ةعنبا ناكدهذهاولاةف سان مهعم حار 1ئاناوعا نم ةعامج <-ىل_عفقوذا



 معا

 ىرغأف هنم ”ىئنارداملا دما نب "ىلع سفن ىف ناك ام لذ بسو هيور ادن هلّقو نولوط نب دج نءز ىف ديربلاا ىلع

 لزيلو هبلاطق رجاهمنباريغ هماع فشي لو هتصوىف .ركح :ىذااريغلام كال قيد: لاقو ههبورانج

 لسقزان نان فتلأ هغامناكف جرخ أف هيورامخراد نم لاما عضو هل فدو نأ ىلا رجاههنءابهيورام

 لوضف نم اهجرذهفتاقفنلاو تال هلاب هملادرت هيوراسج تاع ون تابقأو هرادىلا هل ىف -ىنارداملا دهسا ىلا
 ماياىف”ىلع ني دمر كبو أر دوصو لاق نأ ىلا !ياع هدي عضي لو ل او.هالا كلت هل تل هو قفارملاو عاضا!لاوما

 كنطاف هدقعو هضارءأو هراخذنماهاوسام عمر ان, دفلا فلالا كإ: ىلا داعف هعامسض تذبقو دمشخالا

 شمل اوبا ”ىلا ثعب لاق هنأ "قار داملا < ىلعنب دمر تصب ىا نعركذ ام ىو سرا دفلأ فلأ هتريخذ لجرب
 هنا لصف هربخافّرعتم تو دغو م-ميو هسفنب امال ةوعد ل عو ىراوجلل ةعنق أو ةيدرا هل ىرتشا نأ هيوراخ
 ىبتاك“ىلء ني دهلو ىذ:هكربلا ىف كلذ نه طقسام نأ مهيلا مّدقتو نالغلاو ىراودلا ىلءرينان درتتف هوه ا برط
 رثت لامي كئظاهر ا.د ىلا نيعبسابنم ىلا او دعصأف دكربلا ىف اولزعف نالغلا ترهأ كل ذ ىنغلبو ترمضخ الف
 راد طاطفلا فو برغملا لسى بر ملا بام ىديعس نب !لاهو غلبملا اذه ءامدكربىلا هنمرباطتق سانا ىلع

 لكى اهلها جاتحي :دح اورادن مكبس حو ءامةيوارةنامسعنر امون لكى ابب نا اهيف بدن زي زعلا دعب فر.عت
 تب ًارورصم لح ا-نعّلَمْأ لا ظاعتاو لفغتملا طاقب | باّكىف جوملا نب !لاهو « ءاملا نمر دقلا اذه ىلا موب
 لطس فلا ريشع ةّتسا هد دع ناكو لنلا ىل« هلطاا تاهاطلاب تناك ى تلا لاطسال ا ىأر نمع لقت نع لن ن«

 نم ماه ةمقرشلا هته ىف طاط فلاب ناكو لاعتهلةثب قث نم كالذي فرم ا "المو ىخرت اهب بانطأو ركسةديؤم
 اعناصاهب تملطو نولوط نب دمح ا نب هورا نمز ىفاهتلخ دىوارلا لاه نولوطن بدا نمز ةرماع مورا ءانب
 نماهيفمكتلاسف ةهنالثو مهم دخي نانا هعم عذاص لك نا ىللمقو ىتم دحلا اغّرَم اعناص اهيفدجا لذ مدع

 مو تجرفن لاف ح رخو هتجاح ىضقنم ىوسهنالث نود هعمنم ”لق اعناصنيعبس اهب نأ تريخ أف عناص
 ىمدخ ىذإ!ناكوتاماج عبر أ دعبالا ابر اف م دج ا نم ىلعر دا لفاهريغ تفط مناوي مدد نم مدعل واخ دا
 ةناموفلأ اهبناو تاما ددع نم ”ىعاضتلا هرك ذام عمربملا اذه هلع لّوسشا|م هللا كررطتافاسآان اهيف

 راش دب بدارا ةسهن لكم مقلا و خاررع لاو اذه سالا نمرصع ناك امةرثك كلذ نم فرعن اماه نوعيسو

 رادراب اهب تكردا هللا دبع دصسم ةطخ حَوَنملا نبا لاق نولوط نب دج ا نمز ىف رام, دب بدارا ةرمش ع تهسو

 ةاكرلا دصسم هي ناكوركسعل قو. ب فرعت ةطخلا هذه نا لاقيو ”ى دس خ الاروفاكراد تناك اهنا لمق ةهظع

 ناكوهدلاو نع لودعلا جراسا ضءبىنربخ أو نولوط نب دج-ا عماج ىلا :هل دم قوس ةبسصق هن ءناكه نا لبقو
 قولصم صر دق نيعنو ةياُت نولوط نبا عماج ىلا هللا دبع دهسم نم ثددع لاق هنا ءاملصلا رباك |نم

 لديامم ريما اذهيفامهّنتالْز ءالّمْأتف ص+لا اهب ىتلا تن اوملساو دعابة ا ىوس ضرالاب قولا اذه ةبصقب
 حراجلاموك نيب ىذلا ءاضفلا مولا ههضومو طاطسفلا ةْردمحي راخ ناكة وسلا !ذهناف رمصم ةمظع ىلع
 اهجراش ىهىتلا قاوسالا نم مظعا ةمسيدملا لخادب نوكتىتا قاوسالا نأ فوردملا مو نولوط نب ا عماج نيبو

 راس نم هيفام "لب نوكتىرتمكفردقلا اذه لكم املا نمدحاو ف:هنم قوسلا اذه ىنف كلذعمو
 رفافلابردز لاه قولا اذه نم لح ا اهرثك او ا اهاكق اوساةرمشعرصمب لاذ ذا ناكدقو لك املا فاصا

 اوحن مهدالوأو مهاوناكو سب رغىلانوح امال دقء مه دنع دقعاذا ةعامج هبناكص اصرلا ئبفقاهز هبقى

 ىلا دادغب نم مداحللا سنومذاتسالا مدقاملو نيئاردام ا ةريس بام قالوز نبا لاهو * اسف:نيعبرانم
 نامطلا موملا همن ىذلاوهو قام دلا روز ىلا فورعملا ”ىئارداملا دهان نيسحلا <ىلعوبا د سارصم

 موشي ناكف ةفظولا,هل مف فاو اذافاعق بدرافلان - سردف لوتشمب لو فاودقانوم ذاتسالانالاهو

 هلعأف كيلا هعف دن تح كل كقاه دلل سنوم بتاكل اهرمشلا لك الفربش ةدم ىراوح قرق د نم هللا جاتحي ام هل

 نيسحزيخ لك انا لاقف كلذبانوم لعأو ”ىلءىلا : ضيف نوكي نأ ىض ريذاتسالا بسحاام لا فربما
 مدح اف هيلجر ىلع بك أف سنوم ى اهروف نم ماقتروبنزابا * ىاهدلا ىضخ هلام ضي ىت- لجرلا حرببال
 ليقت_ىلا ىف ةهطظولاب هل مق قام دال لاقف عجر ٌدواعتالر ىضم ىذلار مدل اذهالا كلبا ال هتئاو لاهو هم

 محملا كلذ ةغب تم اذه سالاهرامي دةنامعبرأو بالا جو معقلا غرف دخو هتئف لاق هديربام لعاو



 نفر

 نيبو روذاكنيبام دفو لاعالا بار طضا داو قرحأو بهنو لف ميجا ىلا لصوو ناوساىلاهيونلا كلم

 تلخ ةرسشء ىد> الت امو همخأ هل ء كلذ دعب "ىلع "لمعاو هن عاستجال | ن نم روفاك عنخ ديشخالانب <ىلع

 هللعبطمللالااهب عديإو لو امايأريمأ يغب رص م تبقبو سدقلا ىلا لمه ةنامئاثو نيو سخن قد واى
 لومدوسالا”ىصخلا (روفاك) لو مث تارفلانب رفهج لضفلاونا هعمو اهرومأرب ديروفاكو هدحو

 ى دين اكامناو هيضاريغي لف نيمرملاو ماشلاورصمروما عمجو جاركلاو برحلا ىلع عمطملا ل,ةنم دمشخالا

 11 نول ةيكوف النشا والا كالو ةاطلا نابكتي از داتسالاب بطاخو

 ( دارا و ابيتحلا "ىلعن , دجا) ىلوف ةنااعلتو نيسهتسو عبس ةخس ىلوالا ىداهس ن منيه رشعل فو

 نب رفع لضفلا وبأو هفلخم يفطنب هللا ديبعنب نيسحلا لعجو روفاكء افو موب ىف ةن_ةرمشع ىديتاةعللو
 زعملا سوس برغملا نم دئاقلا روح مدقنأ ىلا ركحاسعلا ”ىد.ثخالالوعمو رومالاربد,تارفلا

 أيس ام دالبلارهوبملدتو هللا دبع نينيسملا فن ةناعتثثو نيو نامغ ةنسنامعشرسشع عباسف هلل انيدل

 رصم ىلار هوجدئاقلامدقنأىلامهتلو دتئ دم اذنمرص.: سايقلا ىلع ءاعدلا ةّدم تةاكف ىلاعتهننا ءاشن ا

 ةعبرأو ربشا# ةرشعو ةنس نين الثو اعيرااهم هب ةيدنشخالا ةلودلا ةدمو ةنس نب رشءو اسجو ةنس قام

 ةنسنوثالثو عبسسو ةنسةئاهلت لت ملاح هانا ياو حاو أن رق تحتفا ذنموامول نيريشعو

 لعأ ىلاعت ساو رهثأو

 * ةرامعلا ةرثك نم طاطسفلا ةنيدم هيلع تناك ام ركذ

 رازج ىلع ضو هنأ نما دبعنب ةلسيلان 3 هن دس دشار ىلا نب ميكح نا دعس نب ثيللا ع نء سنو: نبا لاف

 مث لاق كلا ديوانلا دبام رعسلا اذهب انيطعتنأ كلل ةلسوبا 4لاسقف لطرلا س اذأ ةعير أب لاقفر هلا نع هلأ ف
 لافو قو ماسولف هزت لع خراب دب ىتثعب لاه هضوب نأ دارأ اذا تس ةيصقلا ف ّرمو ةلسوبا تدك اق

 نب ميت ةلودلا دس ًايريمالا تدوم ططخلا ىلع طقنلا باك ةياسنلا ”قاوملا دعس ني دمدقادبعوافيرمشلا

 ”ىياذتا نيسحلانب ”ىلعنيسمحلاوبأ ىشاقلا ند حو ةئاهس#و نيثالثو عسن ةنسىف لوي ماضعذلاب ف ورعملا د ٠

 ةلامثو دصسم فا نوثالثو ةتس دجاسملا نم طاطسفا ارمصه ىف نأكل اق -عاضؤلا هللاديعىفأ ىضاقلا نع

 ءانعدعبالا ااا لصوت ناك ام ةفارقلا ىفةدانج ماج ناو اماجنوءمسو هن امو فل ًاولوامعراش فال ١

 <عاضقلا ةمال-نيد# هللاد.ءونا ىذاسقلا لاو * مهرد ةنأمس ةعج مول لك ىفاهتلابق ناو ماحزلا نم
 لك نامث أ نمر امر دفال !ةرشءب دكت فلا نولوط نب دج- نب هيور اج ثنا ىدنل ارطقل بلط هنا ططخللا ٍباَكف

 فرصامل هنأ دسعيبا ىخاقلا نءرك ذو ىسنوهأبو تقو رسساىف قوسلا ف تدسوف ريناد ةريشعب كنا
 رانيدفلأ ني رمثعب اراد ىرتش !نولوط نيدج-ا ىلوماقتئافثاو رامي دفل أ ةئام عدوملا ف ناكرمدم ءاضق نع
 مهلبقف كلذ نع لأسف ءاكبوامظعاحايص قئاف عم-لجالا ىدقنا الف نيرهش مهلجأو نيعثابلا ىلا نكت الاسو
 مهيلع تّدرف بتكلا,سمأو قرطأف كرا ود ىلع ىبانمنا اولاَقف كلذ نع مهلاسو مهاعدق رادلا ١ اوعاب نيذلا

 ريا تان ناكدنا اشو هلعف نتساو هيأربومتسافهريخ أ نولوط نب دا ىلا بكرو ملام وأب هوو

 ةرجأو نما هملع ماقن هلاهارتاهوباناكو همر هيوراماهانب مر ارادّناو ةنمةيلفلل ةشرف لك شرف
 اناكس دجحي لذ عمامللا لشد ”ىنيسسحل بط ابط نب دجحا نب قنا دبع ناو راني دفلا ةئامه._ي ءائيلاو عاتسملا

 هناكم فش ريشلا مدقتو را هارالف بالحلانب صقحوبا تفتلاق ناعثلا فصلا فقوف لوالا فصلا ىف

 ”ىاضقلا ريغركدو مهالحو مهاسكن أ دعب اهيلا هلها لّقنو هلاوءاش ا رادو هملا واج ةمعش كلذ ىلعم ًافاكن

 ناو رايد فنأأ اتءنانكح <ىواعطلا رفع ىزاىلا ىدها هنالايو لاه راشد ةنامسخ هبلا عفد هنأ

 بسك هلأ هن عفر ةنس هلع تضمالف «قارداملا "ىلع ني دن ركبوبا هسا ةىديشخالا -

 لثمب "ىنارداملاركبوا مسقأف كلذ نالطب ىلع ' :لغلا ناميالاب فلخ كلذ ف هيطافن رانبد فال !ةرشع

 ذخ ًافركبواردوص نأ ىلا هتبعص ىف لز لو نت. جال اج امنه نكت هذه انس تجرخ أل هب م ا
 ناك دعس نب رحب ب د 4+-| دمع نب ىلع مسا نب ىب .ومرحا ماا ىبا نب نسحل 10
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 67-5 امهفدب عصل ا ىلا مووقجب رخو ةرامالاب هل عدو ةةئاط هلبصعتو هالو” ارداملار كنأف ني رشعو

 ننرثكج هب قد بجر نم نول ثالذل غيسصالا ةيملم زن غلغمك نبال اعدلا ىلعم_هو مهيلع هورّمأف

 ةنام طاط_فلانيكت نب !ماشمناكو هنمنولخ تدل ةلنإ دملا غاغك نب الخ دو الل نيكس نب اًرفف نيكت باصصا

 هملاجب رفن مالو ىنارلا نر ها أو نيككنباداعف هاب ىنهارلا سابعل وبا عيوبورهاقلا علو اموي رسشع ناو مود

 نبد#مّنأب ربا دروف ديعصلا ىلا لهل هل دملا ىلا هن ءىجو مزهخ اف سوقافو سباب نيباعف هودراحو ركسعلا
 نبا بك يه تلدقأف امر رفلا لوخد نم هوعنمل ش خد غلغمكنباهملا ثءيف هل ىضارلا ةيالون رمصم ىلار 0

 282 رشعو ثالث ةنس ناب عشر مشع عمان ىبورحام_ما تناكو هلا فهتم 3م تراسو سانت ىلا يذط

 دايخيدوز هان عافك يكسب لباني ليدو انبب تلنقأو جفطنبا ب تاحصال

 ليبي ابلا (مينطنبدمم) لوو لاتصرِيغ نم عيفط نبد_# ىلا ء غاغمكن بالف هلم نيب عم 0

 تارفنبدمْ رفع نب لضقلا جفلاوبام دقو ناض مر نم نبةب تا لخ دف حارخلاو تالصلا ىلع ىذ
 نب د هللا عأب ااا اهاسواةر ا اومزا نبك باعت هم بور تاك يق

 ةيزدنكسالااىلا» .هركجرع ميفط نبا ثعيفرصم ىلا راس اثيجزهف رصم دخأ ىلع هوضَرْخ برغم اب ”ىدهأا

 ىريلملا ىلع ديهل دو ديت الا بقنف يفطنب دهترمالا م ءاىفةدابزلابدا دغد نم باكلا درو مد.عدلاو

 ءانأى نت اوني زيشعو نامت ةنس مْوافراس متاماشلا لاب ارنب دمراسو نب رشعو عمس ة:سناضءر
 داعو مت تح لصلا ف ”ىولعلا ىح نب رهاطنب نسما امها رفف ةهمرابقت ارنياو ام رلا لزتف عيفط نب نحلا
 م شويجلاد.ثخالاهملاريسف نابعش ىف قشمدنم قنار نبا لفأ مم ىلوالا ىداج- لمت سم طاطسفلا ىلا

 ثراكتا ةمظع ةعقو امن تناكف شي رعلاب ناضمر نمفدسنلل اَقتلاو نابع نمتاخ ةرمدع تل حرخ
 قئارنب ا ىذهوارم .ًاوالتق ممن أو ممماريثكر سأو قارب اباحصأ مزهف هفنب لج م دمشخ الا ةرسماهيف

 ملصلا ىلا ق قئارنب او عيفطنب نبا نعادتفريساة ئام سم خي:لمرلا ديسشخالا ل دو نوجتلاب يقطن ب نيس الدقف

 عسق ةنس مرا نم نواخ ثالثل رص ىلا عفط نب دم دي_ثخالا مدقو ملص ىلع ق_هدىلا قئارنب | ىضق
 1 0 مت كروت تو ير ديم دعا

 نا در الاد زعتر دبعد ةرهاقلان م و راو

 نولخ نامل دي خالارافزادجونب هءموماشلادالب ىلا هلل ملا راسو ةدعقلا ىذرخا داّوةلا عج ىلع

 كاك ننكر هناا ناعشملا نوع مدر وعلا نت م |هاخأ فلضتساو نيثالثو نيةنثا ةنس ب جر نم

 دم خالاَرقأفةرخآ الا ىداج ع نءنولخ عمل ىئكتسملا هللا دمع عيونو ف ىقدملا علو ني الثو ثالث ةنسىلوالا

 نيثالثو تس هئس نابعش ند نولخ سنن حرخ مث مالا شو.ملاىف روفاكو كناحب ديشخالا ثءدو

 0 تا ذخأف ىذمو ه.راحو ني رمسنق ضرأبن ا دج نب هللا دمعنب "ىلع لف ن-- 1 إب

 قشمديتامنأىلا ديشخاالاّرقاف نيثالثو عبرا ةنس لاوس 10 و وب ا

 ركيىلا ىلع ضيةوءانا هفالختساب مءاقلاونا (روجونوا) هئباهدع,ىلوذ ةخلاىذ نمنيةبناعل ةهلباموب

 م دقو ىنارداملا ”ىلءنب د# ح.ارحلا| ىلع هناكم لعجو نين الثو سج نس مرا ثان" ىف لتاقم نب ”ىلع نب ده
 نيعبراو عم سةنس ةدعقلا ىذ نمنولخ عبس تامنأىلااملاو روجونو ا لزي لف رفص لوتا ماسلا نمر كسعلا
 ارانب. دىلاةئامعبرا لا ىفهلقلطرو همانأ ىف كم روفاكَن اكو هس دنع نذدذ سدقلاىلا لجو ةناملثو

 (ديشخالانبىلع) هاخأروفاكح مافأف رهشاةريشعو ةندسةرشع عدرأ هتيالو تناكو روذاكىوق تام
 نيمراو ما.كلاو رصعع حارخللاو برخلا ىلع هلل عيطملا هّرقاف ةدعتلا ى دن هم تلخ ةرشع ثالثل نسحلا انأ

 نيسخو ىدحا | ةئسىو ةنس لك ىف همخ ال قلطب ناك ام هلو ؤاطأو هسأ مالَغروفأك كلذ ىلع هتفيلخراصو

 مقتل دودو زعو ءالغلا ديار مواهيلا نيدراولاةبراغملا باسل ةردلاو ةيردنكسالا تب رطضاو رعسلا عفر

 راسوءالغلا ديارْتو ريصم عامسضتسهتو للنلا ءام ”لذو نيسجسو ثالث ةنسىف ماشلا ىلا ”ىطمرلا م كقز



. ”4 

 ردا البق نمروعالان هلاوبا (ةىورلاكذ) لو مث ذاتسالاببطاخمو ىدب سنوم ماق أو ةحخلاىذ

 نولخ نامل هثودج عبمخج ىموم حج رخوةنامثو ثالث ةنسرفص نهد تلخ ةرمدع ىتنثل لخ دف تالصلا ىلع

 و لوالا عسر نماث ىف داعمث ناار عنا مّرغا ف ةبردنلسالا ىلااكذ حرخو رخ ' الاعسرنم

 ةس وأ لها الجو مهلجراو سانا ىديا مطقو مهنم نحيف ةيقب رفا بحاسد ”ىدهأاا ةضاكب هللا آمون نم لك

 ةمعرلا نيبو هند .امدفقمث ةيردنكمالا ارك اعلاوسو ةقربي اص ءافوخ ةير دنكحمالا ىلا ةيقا صو

 ةسول ىلا ةشب رفا بحاص *ىده ا اركاسع تمدقو ناءرقلا سو منع هللا ىذر د ةباصصلا يس بيب

 اعلا لاروع نم ىيانلا و ةلاب لو عيس ةناسرفص نما“ * هير دلأ كسالا ل خدف مسءاقلاوبا اي اع ةقارمو

 ”ىارداملادجا نب نسملاوبام دقو ةزيملاب ركسعف ه نوفلا لا دنملاكذ حرخأو مهرثك !كاهف رصلاو بلا ف

 تامو ضر ةزيجلاب هركسع ىلعا# دنخ رفشحاو برحلا مأقاكذ د دحو ءاطعلا عضوف جارخلا ىلءاملاو

 ةدان و هرم (نيكت) 5 ارهشو نينس عدرا هن ها تناكف ة ةزيملاب لوالا عسر نم تلخ ةرشع ىدد>ال

 نكت ل خدو لوالا عسر ىف غلغدكن ب ميهارب او لج نيدومم اهيلعقارعلا شوج تمدقو ردهم لبق نم
 لاوشىف اهب فظل تزخلا فك 1م تلفون اه دن رفحو ةزيجلا لزنف نابهش نم تلخ ةرشع ىد>ال
 هنالثوحم فثاكو ةزيهلسا لزتف هن اىللثو نامت ةنس مرا نم نول سمن هرك سعيدا دغب نم مداخللا سنوم مدقو

 ةريزح ؛مونفلا "ىدوملا بامسا كإموةدعقلا ىذ لا ءاسنبللاب تاه نينوممالا ىلا غاخمكنباريسو فالك

 باصصا عم بورح تناكف : ةزيجلاب زر د ةحلا ىذرخآر كسعفف دادي نم مداقلا ىئ- مدقف ننوءثالا

 نم تلخ ةرمشع ثالثل يع ةقريىلا ىدهملانب ماقلاوا عجرو ةيردنكسالاو مومفلاب ”ىدهملا
 سخن نيكل درو هلزعو مانا ثالث ماقأف (لج نب دو# سواق انأ) سوم ىلوذ ةناملثو 1-2 ةنسلوالا عبر

 لاله)ىلو مثناوبدلا لدا نم فال ؟ةعرا ىف ماشلا ىلا هس رخأو مايا ةميرأ دعب هفرمدد مع لوالا عسر نم نيقب

 تلخ ةرشع نامل سنومحرخو رخآ الا عسر نس نولخ تسل لخ دف تالدلا ىلءر ددقملا لبق نم (ردينبا

 طرششلا بحاصر هاطنب د مهعمو غبصالا هم ةشمىلا او-رخو لاله ىلع دلما بغشف لج نا هعمو هم

 رفن ىف حج رخوةئاملو هرشع ىدحاةةسرخ" الا عسر ىفابن 0 ا

 ىدا. سلوا هلة يل سابعلا وا هنبام دقو تالصلا ىلع ردتمملا لق نم (غلغيكنب دمع 1) لوذ هناعجان

 اعضوو دنحلا ارض أف بحر ىف جارح ىلع ”ىفارداملا باهولا دمع نب نيس نب دست هعمو مدقمث ا

 ىلا ىفارداملا لخدأو سوقافىلاّرفف هبةلاحرلاراشف غبصالا ةينمب كلذ ناكر و ةلاحرلا نم اريثكاطقسأو ءاطعلا

 ةدعقلا ىذ ثلاب' ىف نيكت ل ورم و دعب فرص نأ ىلا سو قاب غلف كن با ماقاو َلاَوْدَن 000 ةئيدملا

 ىتنلا ةنس ءاروشاعموب مدقن أ ارودنمنبا هفلخو تالصلا ىلءر دما لبق نم ةئااثل ارا (نيكك :) لوذ
 طاطسفلاب مهنم ماقأ نم ةّمدلا ةءاربب ىدانو بهنلاو ٌرمثلا لها اوناكو ةلاجرلا نءاريثكط قسأف ةنانةلثو ةرشع
 ةنسف قدتعلا عماجلا دصسملاو ركسعلا دسم ىف ةعبابار وضح لَو ركسعلابةرامالار اد ةعبلا ةحاضو
 عيونو نيرشع ةنس لاّوش فردنقملا لقت ةعمل اةرامالارادىف ءارمالا ند دحأ هلق "لصي لو 5 ةرمشع عبس

 لهل ةنااملتو نب رشعو ىدحاةةسلوالا عسر رمدع س داس ىف تام ىت- نيكت ّرقأف هللابر ةاقلارو هزموبا

 ركيوبا ماقو هعضوم نكت نب ده هبا ماسقف مادا ةسخو ني روشو نيذسس عسن هذه هن عا تناكو ص دقملا ثان ىلا

 رودو هرود اوةرحأو مهةازرأ بلط ىف هملع دنملا بخ ف هلامعا فرظنو هلكداملا أب "قنارداملا "ىلع ني دع

 باب ركسعو رصم ضرأ نم حي ورداب هسهأب "قارداملا هيلا ثءبف غبصالا ةدنم ىلا نكن نب !جبرفن هلأ

 هعنخر صم ديرب ىلبقأ مث قشم دب نيكك نبا قوطف لالا عسر" س ىلا نيكت نبا لحر ام دعب كانه ماقأو ةئيدملا
 هباّكدروف تالصلا ىلع هّللانرهاقلا لبق نم ركبوبا نقرا لف ( ينط نب دمح) ىو مث -قارداملا

 لوسر مدقن أى لااموينب" الثوننثاةدم شم دب وهو هل ىدو نيرمشعو ىد> ا ةنس ناضمر نم نول عم
 ى دع نب لا اي لذه ساو لاوس نم نولخس عسنل تان ر هاقلال_قنم ةئاثلا ةليالو (نافيك ب دحا)
 هلذارودو هرود اوقرحأف مممرتت_ءافحارفلا بحاص ”ىنارداملا ىلع مسهةازرأى دنملا بغشن ايغافلا

 نيثزئا ةنس لوالا عسر ن٠ تلخ ةريشع ثالثل نيطسلف ن م نيكل نب د م هانت ع نأ ىلا ةعام اهيف لق نكف تناكو



 م

 ٠ رهوج دئاقلا دي ىلع زعملا ةرهاق تيب نأ ىلإ عئاطقلا بارخ دعب ءارمألا نم رصم ىلو نم ركذ م
 بتاك ميلا يو عناطقلا بارخو نولوط ىتةلود لاوز دع ره ىلو نم لزاناكحو

 اعدو نات'امو نيعستو نيش :١ةنسلرالا عسر ”لهتسم سهلا موب رصم ىل>د نولوط ني دس> !مالغولؤل

 نعاضوع جارخلاا ىلع -قارداملا دج انينيسملا ”ىلعابأ لء+و هدو هنأ ىناكملا نينمْؤم ا ريم الربنلا ىلع

 ىلءىلوذ ىمومىلا ىرمشودلا (د#ت نب ىددع) ةيالون قتكملا بانكحص درو مث ”ىنارداملا ىلع نيد ا

 ىسع مدقمث لاعال راسو نيتطرمشلا لف ىلو الا ىداس نم تا ةرمثع عبرال همفءلخ لخدو تالا

 َج رخاقرهخا ةعنرأ اريصع هماق «ناكو بحر ”ىلهةسم ناماس نب دهم حب رخو ةرخ الا ىدا.ح نمنولخ عيسلا

 نمربصم ةقراسفم هركن مر يثكع جب ىف حاذتا <ىلء نب د# منع سد اقثمد اوغابال5 ةنولوطااةرد قد نم لك
 نتاضعر لوا شي ئرمثوذلا هيلا ثعبفرم هم ىلا عجرو نابع ىف :مالاب هوعيانو مويلع هلاو دّوعف داوقلا

 عجرم ةسايعلا ىلاراسو ةدعقلا ىذ لوقا ةئيدملا باير كو ىرمثونلا هيلا حرخ مث ريصم ضرا لخاودِقو

 ىلا ةفئاط هنع ٌرففَدِيردنكسالا ديريراسو نيرمسملا قرحاو هدغ نهةزياسا ىلا .نحو نفعل رسل ثالثا

 تدق ةرمشع عيرال طاطفلا ( جدنا نيدمم) لخدو دمءصلا ىلاراسو همزهت شح هبلا ثعبف جيلخلا نبا

 هبلا جرن جيلخلا نبا بلطىف ىنتك 11لبق نه زءءالاوبا مدقو ضورفلا ٌصرفو ءاطعلا عطضوف ةدعقلا ىذ نم

 ةاقواريثك امن اضم نمزنعأو زعالاونا هنم مزهناف هيداحو نيعسنو ثالث ةنسمَرغا نم نولخ ثالثل

 ةري وذلا كتاف لزتق بك ارم اف ةناممد مدور ع يلا كاَدكمب دام ىدضتعملا كتاف مدقف هنمْنَم ناغا

 قيرطلا اولض أفاكتتاف تدل ةباحصا نم فالاآ ةعبرأب لالا ىف ماقو ةس .دلاا باس ركسعو ميال نباحرفن

 ىفثيئو هياصصا هنعمزجناف حاحا نب ابراسو هباعصأب ضف كنافمهبلعفةرب والا اوغلس نأ لبق اوصصأو
 لبقأو روغتلا ب تا هنامصد لخ دو رتتساف ب>ر نم نولخ ثالثل طاط فلاىلا مزن مع ةفثاط

 هملعناك ام ىلا ىرشونلا داعف هنم نول س د ايوه اوك مع ردا نيسحلاهعمو ىرشوالا ىدبع
 هدبقو هملع ميسهف يلح نبا ناك -ىرشونلا فرعو جارها نمهملع ناكصامىلا *ىنارداملاو اهتالصنم

 طاطسغلا ىلا هركسع ف كناف لخ دوامولني رش ءورهشا ةعبسرمممب جانا نبا: م تناكو ب>ر نم نولخ تسل

 مهو دبابو هبفيطدا دغيم دقاق نابعش نم نولخ تسلرصلا يللا نئا جرخأت ببر نم نول شعل

 حرخو هضاقنا تعسو ناضمر ره ىف نولوط ىنادبم مدهىف ئدّناو اروك ذماموب تاكف ارفن نوث الث

 ءادنلاو حونلا عئمو زيشتؤملا ىتني ىرشونلا ماو نيعستو عبرا ةندس ىلوالا ىدامجن مفدنلل قارعلا ىلا كتاف
 ةدعقلا ىذىف ىنتككا تامو ماادعب هحتفب ها مث نيتالصلانيبامف عماملا دصسملا قالغان هاو زي'انملا ىلع
 ردعج عدولو ممم ةعام مر فظف ةعسلا لام ب اظ ىلع ىرشونلا اونراحورمدمب دنا بغشف نيعستو نم ة نبع

 هللا دمعىلا ن نه اموزهمهقي رفا ريما لغالا نب ميشاربا نب هللا ةدابز مدهو تالصلا ىلع ىرمشو: لارعأف ردتقاا

 دنجنبو هباحصا نعي تناكو زوبعلا نمكىرشوالا هعنخ ةزيلسا ىلا نيعستو تس ةنس ناضءهرف ”ىعيشلا

 لاو وهو نيعسنو عبس ةمس نامهش نه نيب عبرال عون ءونلا تامو هو رمسعي نأ لن ذا من ةسفائمرصد

 هلبا هدعد نم ماوو امو نورمشعو روشا ةعيس جيلخلا نب دم اهنم افصنو ني رهشو نيس سج هّموالو تناكف
 ةعجبا مولاه هل ىدف تالصلا ىلعر دتقملا لدق نم ( روصنموبا ”ىرزانانيكت) لوم ىسبع ني دم خفلاوبا

 مذدقتو ةحا ىذنماتلخ نيليلل نكت مدق من هم نيقب عمسل هتفيلخ مدقو لاش نم تا ةريشع ىددال

 ركاسعب فسول 'رب ةساسد هبر اهفس ن نءلاوبا هلع ةقربىلا اشيج ثعبف هنم سارتحالاو برغملا مأ ىف ةطابهبلا

 ةلاص ىلع ةدايزف دكا لارا ةةري وج لوتساب هيض زخا بجامدو مطباعلا نادم ةىدهملا

 نيكنح رخو ىلوالا ىدام ىف ةزدلا ىلاكاسصلا تير داوقلا ن م عجب ىف 0 ”قارداملا

 دادغب نم مداحلا سنوم مدقو برغملا ىلا ةسامح داعو سانت[ مرشال 1 امل ةسامح ةعقاو تناكف

 غلغبك نباح رخو هادم مهنم سانلا قلو ءارهل ا لزق ءاسضالا ن نم عج هعمو نا.ضمر نمفصنال هشويج ف

 نم نولخ عسسل حرف سنؤم هفرص ةدعقلا ىذ نم تلخ ةريشع عبرال نيكك فرصو ناضمرف ماس ثااىلا



 فض

 نت" امو نيعسنو نيدتنا ةنسنم رطفلا دمع"هلل تناك مل لاه بناكلا بوةءي ىبانب دمت ثدسو

 ها ”ىزا نم لل للا هذه لثم ف نولوط لآ همف ناك ام
 كلا | بهذ لوقي افتاه تعم-ذ ىتامل ف تو : ةركف كلذ|ىنارتعاف لوبطلاوقاوبالا تاودأو عار كلا ةرثكو
 ذاخت ا ىف ةريسلا نس ٍباَكىف ”ىددبانلا ناممع ورع وبا ىذاقلا لاقو نولوظوم ىضمال ةميزلاو كإَملاو

 لاه نولوطنب دجال ىذلا نا دمملاءارعش تسرهف هنوهضم ةساركة رمثع ىتنئاردف اناكت أر ةريزااب ندحلا
 دحاو ناوبد نأ الا كلذ نم دجوب هنأ عم م هرعش نوكت ك ةلفاركة رشا يل ءارعشلاع ءامسا تناك ذاق

 نمز ىمظعلا ةّدشلا ىف ىعي نولوا نيددحا عئالمق تب رخو

 ةقدحم نيرظانلل هزئراد فلأ هن ' ام ىلعافس تناكو نم: كالا نماهب ناكرم عسجب كلهو رصنت#لل | ةفيلاللا

 سارع: || باتكحوف ةحدنيباطحلاو.الاهو

 ناب رغلاو موِلاريغ هبق له ٠ مهدعبنماو دم امىلارظناف

 ناسنبلا فو هفاوقنأتو 5 هضرأب نومعلا اورذح ىلوالا نبا

 نامرلاو بانعالا بئارغو 5 هناحاس ىف لكتلا فودصا اوسرغ

 ناحيراو سالانيبدرولاو « هضرأب راهباا عم نارفعزلاو
 ناكنو ةشردم لكماربك « مهماناف 0000 اوناك
 نانكآلا ىف نولمي ىرثلا تحت « مه لاشوذ اوقّرذتو اردزمف

 ناوهرادو ةعمضمر ادى »* مك راتب بابغاالا

 0 * اودّرش دق مهرسأب نيذذدلتم

 ءث لكو ءاقيلاهلو * مهدعب < لك ثراوهلاو

 لامو

 رخلاف رددلا عمات ادي كا رومتلاو 6 ياست ىلا ىذا“ اهلا سم يف نا
 رفملاولدلاىوذت اند غلاىراوملاو *» رهزلاو تبلاوسل اجيلاو نيتاسلار

 رصشلاو لوشتلاددع م هدسع كولمو « ربحلاو ىثولافو ري رملاىف نرتضتي
 رزللاو مورو ؛لرت لاونادولا ونص نم « رفظااب سابلا ىدان وديؤم شومجو
 نم نامزلا دبتساو ه* رفحلاىلااوراصمث ةّدم ضرالا اوربع
 ردكف لل ه رطخ ىلع ىرسال د ٌهلاونا اوهأا ىف مهف

 ريشا ىضقناف اربخ ّمنكح نولولط لان « رم“ ىروال ترص مكلام نولوط لاب
 لاقو

 او كالاملانياهئدانف « هياريتعم نا دمملا ىلع تره

 خيانشملاو مهبانشىرتنيأو .ه مسهلبق داو سابعو راج

 خراص عبرا اهيامهنمكنفامأ كا [ىرارذ نيأو
 ,جاطملا كلننيا مااهايرأو 5 م باس نيأو

 ”ماطالا كلتو ارهدهيّت نع ه ىذلارينعلاوك لا تاقنيأو

 خزا لريغو اطحنم تصص أذ ه» هفرصن نوؤحلاارهدلا كلاغدفل

 لاوو

 قعارف بانملارفت هترصبأذ هاحاضسمالاننا درملا ىلع تر م

 ىناجا فرحي قلحاح دوهذ ه مكلام نولوط لاب هبف تيداسف
 قباصاامث بلقلا ببثكت حرو ه ةريزغ عمد تاذانمعتيرذأف

 قباعو قال نم ىلاءاتثسسلو ٠ عجوا تقبام مسهيلع ىناو

 نيئراولارمخ وهوا يلع نمو ضرال اثر هللا نيتاسلاو نانحلاب

 ري لف ممم شاع

 0 العالاو دولتتلا تان ”وامو حالسلاب نس



 ارضي

 هرك دفدثرهدخ نا ىبوط ركفانا تعول ىمالا عذوأ ام

 رفخلا نمسا نيدمحا لاق
 نادل ا ىلا راف اهارزرمدلا يوغا تدراام اذاو

 ناحثالانم هب تلاوناع اوناؤ موههلاو نيبلا رظنت
 ناول اود ءاريايف رهدلا نأ رصبملا لاعلا لمي

 نابسحو ةرضنر ”ىخر سبع نمو ميعت نم هفذامزيا

 نارفعزلاب ”لمعو انحي رين علا, فيدىذلا كسلا اذني
 ناكَلانم اوسلختساامو ىثولاو فعاضملا زحل لاذ نيا

 ناحلالا نماوملهساامب س رعلا ىلعو دشنت نايقلا كلت نيا

 نادرغاهنوكح مرقنةودىف نولوط لآ له جس

 ىاغملا كلن ىوعتانابذ هله ا دعب نم نادلا ضاعاو

 ثالث معمل اهنوربش مدع قاد ناويدلا مده رصم حارخ ىلوتمىنارداملا دجحا نب نيسحلا سها ع
 هبوط ند##لاقف ه + هدم |تعسو ند "امو نيعستو

 سرع *نلل عاضدق بيم .٠ تدصأ ىلإ ” تاو

 سقمدلاروّس ىف نودلا نه 3 5 هك حابرلا شت

 سمل نيل فو ةمعنىف حايك الا طسلاو عي رضالا شرفبو
 سنم ل اللا لم دودخو ٠ ناس هوسولا نم هوجوو

 سعلو رود نيب نم حادرو ه المو لاز غلاك ءالحن 01

 رسلماده أ دي دلا ىضأف ض رالا ةنبز منكح نولوطلآ

 مشاهىبانبالافو

 ارطملاورطّقلاىداوٌءلا فرصلاًمس ه ارثدد نولوط ىئبل الزئماب

 ارصدلاو عمسلا ىدنمب لد_ءيناكو ٠ هرعع أو هوفجاترصالزئماب
 اريخانأد_عد نم مهل تعمس لهما ". انةبحا نم لع دنع هللاب

 لاعو

 سفام نولوط نبا ىضاملا 01! نع « للا لأسامثنادملا ل اسافالأ
 لطبلا ةصفاصفلا شااوبانيأو « الئاستنكن اسابعلا هئبانعو

 لمالاهناخ ىذلا سمالاب نامشو ه هدهبماق ىذلا نوراهو سشجو
 لجاذاق اطيالارب ره ناكحو ه هموب هع-رىدرا هلسبق نمو

 اى

* 

 لصصضاف كلملا مبنع ىضقت فكو

 لحز هل ءانفلا رومعم هاندهع

 مهعو# نياو مهي رارذ نياو

 ىزلا قسوااورمصقلا « ءائينياو

 لوالااضقناب اوذتنامن مهتلودي 5 انامز ن٠ ةدرءوكححامدفا

 لجالاىضقناامرهذلا لاوطركذي « ىرب الو سحب قلخ مما
 لثم لاب رشي مهكلم ىف مم ناكو < مهدعب ءاس نمش داحا اوراصو

 لاهو
 ناوبالاو تافرشلاىذرصقلاو 8 نادملاىلار ظذناو ةفقوفمت

 ناحجدلا نم رفق هل انام »* هوائي فينملا ىلاعلا قسومللاو

 ناوسنلاوتاتبقلا عماسمز « هباونعو هباوهل نيذلا نيا
 ناثدلا لئاوغ نوبهربال « مهرادؤ مهلا حارخلا بي
 ثادوسلاو مورا اورثأتبساو ناوزتك أن ع وبلا عم عوججاا وع



 اضع

 رعو قداش ىلءلاع لبج ىلع *ه هلق قوف ىذلا نوءرفروذتو
 قرسب نم ”لضنالمللا ف هنىدهيو« هواش قورب هنف ادهم ىب
 رفسلل لسللا ىف حالام اذا اليهس ه هءامضو هلدنق انس لاخت
 رهطلاو ةاورلل حاحا نيحعو ه ةبكز نيع برشلا نيعم نيعو
 2 ىلا ّدم نيب ودغتو حدر ه ” 'نج ىف لينلا دوذو نأ كسح

 رهط ىلا قمع نطب نم ضرالا نم © اهبعملاطبشت٠ اه كرأف

 ركن عظفتسمب تءاجدقل لبقل *« هلم تءاج حلا ناول ءان
 رشي نم ”ىحلاوروجالاونابعشو « اهاكر فاغملا ضرا ىلع رم

 ىرح لود جالو اعيوربل يملا الو ٠ه اهذمي بالا ءونال لئابق

 ريشلاو قرشا قازوالإ تاهو «٠ هعاستاو هنا سرامسنئالو

 رّمفلا ىوذ نيفسعملاب مهتةفرو « هنانكحو هماوقنم هففامو

 ريجىفو حال_عىف قفر ىعلاو ٠ هزاهج ن_سح روبملا ت.مللف
 رسما ىلع هملاريعافوانطخسا ىلا ه المأترطناف رسما سأر تئج ناو

 رضحالو دالبلاودبف سانلانم ٠ هعبطتسي نم قييم ارثأ ىرت
 رغفلا ىلا هسئراو ىدؤيدحمو 3 انياهأ داب ناو ىلمال رث ام

 ريح ىنقنماوشتاغ اذا هللا ٠١ه هةر ردها دق ندع
 رعسلا لسالا ف باغلا ثيل ماق اك ٠ هتومدعب هبا شدملاوباماقو
 صالاو ىهذلا نم ابولسم ميصأق ه هراد نمأىف وهو ابانملا هنا
 نان نوري لك يعام نم كلامف ه ةعهب هتراعا نم لاما اهلاذك
 ررصهلاو بانلاو:لاشالاو اكل اذك» هكحا.حانهشانورهثرزو

 رمعلارضقتسم ناك شن ّنكلَو « ل2 قدلابق ٌُسح ناكحدقو

 رصح نمو عانقيضنم ظظكى لع « ةّدم نوراه كلما هأب ماس“
 ىرست ةمحان لكحح نمهيرامع 0 حماك هدلاو لاز ىتح لازامو

 رذش نمو ناج نمكالس ضفراك ٠ اوءءاتّماوضمامل متركصأن

 رصم ىلع انزحكبيلف مهدقفل « هل هأ دعي نم عاضأي كينغ
 رصعنمالرولو رهدنمكروبف ٠ مهرصع نايذا نولوام قب كبي

 اًضالاعو

 هردقاو ىلعاام هللا كرات « هر ناديمال مدهلا رب لنم
 هريكال هيداعت تاكيانزتاو «* هرص هاشنا ىذلا ني-ع ناول

 هركسع كلا اهلا فاضا انا هتييراوشمت ىرلا نويع تاك
 هربدذافنالا ناك نمنياو © هب ١- اه :كءاكقلا ءكولتلان أ

 هرظنم ثيللا باهي ثا لكنم « هسردوو همك ناكن م ناو

 هراعدق هسف ىللا ب رطحو ه مي رح نامزلا حاص

 هرطسان ارصعل ا احم بالا لثم 3 هنا نسسح هلم هنمرهدلا قاخأو

 هرئدن هاساف فشلا امناك ٠ه هّقسوج ثتجاو هرظانم تكد

 هءركحصلر نيعالهفورهمداعف © هاو ىف ران راصعا بهوا

 هرؤشلا ىرتما وست يرجح اء انرك سى هسا عراك
 هرّدكُف هس ىدرلا فرص بف © قدغ ب رشم نم مسهل هيف تاك

 هريسة ىلعالا كللاهئاما ٠ه هنكاسو هنا نولوطنبانيا



 امرا اهنودنمىرت:ىلعانا ه ةبئىممانالا ىلعتولعاسيا
 ايطمنا مهنم تفاعو بوطالان مه مهتبطخ نواوطوُ لاطاال

 ايعر دقواناءدش بعرلا بشو ه هتعتب كلارك ذ نم نو راهب تراه :

 يطع مهر دغ نم ىبج ميعن نمو © فناةنج نممسهاىرت مو
 ابهذ ربات نام ز نم اهناك ه موك اسمالا ىرتالاو حض أف“

 بوعي نب دما لاقو
 نادملا عبارمب جد عنراف ه مهكلم ةلالج نعل است كنك

 ناتببلا اد زهري شاب 2 توءحاموروصقلاءالتىلا رظناو

 نارصعلاف ّر رص فكك سنت © ةريعاضيا هسضن تريثعا ناو

 نابش مهريما س ارتشاو 0 مهلوصا تنئدجا نورهلتقاب
 ناسغالو لن لف ىف . ادغ اذا سيق سأب مكنع نغيإل

 ناندع ام_يخأب ارصن ل ٠ حرزخو ”ىمكلا لطبلاهيدسو
 ناطشلا ةعسشنع تقزمتو ٠ ىدملاو ةوبنلا لآ ىلا تفز

 مشاهىبانب لمعسا لاهو
 جاربالاو تافرسشلا ىذرصقلاو 5 حاسلا باب باقب ه ةفقو مت

 حجاعزااميا ةمافالادعب ه٠ مهراد نع اوعزا مود ع وبرو

 جالدالا فنوراسلا اهب ىرمس ه ىعدلا/طظ ىدا احيباصم | وناك
 جاع نموا ءاضس ةضف نم ه رصبأ اذا مه-هجوا َن ”راكو

 حابه لكو ةملءلكص يف « مهاجم ارال انثويلاوناك
 حافشو ةن' لكحب الع « مهل قلت مهران“ ىلا رظئاف
 ىباس فرطورظن ىذ لكعم - اكبلاعداال تدعام مييلعو

 صاقلادمعسلاقو
 ريصلادي هتلسا درج لو ُ رض ىلا ر ضم ئيبام هعمدوىرح

 رسالانمريسالاّنأ كنب ه اشحلا ما ىذلل ذو تاو

 رج ىلع ىدضنو رج ىلع تدب « ىنا اذ ناكنمربصلا عبطتسي لهو
 ردغو ذرهدلاو مادالا نمردغو 5 هريص نعمضي ثادحأ عباتت

 رهظلا ةم<اقباشدلاو نيدلاىوذ ه اهءدسو فونالا مغر ىلع باصأ

 رهزلامجنالاو نولوط بدقه « اهلها حابصمواندلا ير ىوط
 رطقلانمادقفمالسالا ىلءّرمأ ٠ نطوم لكى نولوط ب دقفو
 ردح ىذ لكى لع ىنذتال ثدداحا 0 ةعنمو زءدعباودخأو اودابف

 رتو ىلع تدبالامحلا لسحب ٠ ادجامدج-ا سابعلاوبا ناكو
 ردقلا هلبلءرصعىاهئارمشاو ه اهنسحلتن اكرهدلا ىلاسل ناك

 رفغلاو نيكس ام! ١نيب ةقاحم يم ةمهنولوط نبا لضف ىلءلدي

 يحال [نم "لكم اةهلعربخي * لا دعاذا دهاش تست تنكن اف

 رذهلا ىقطنملا نع ىتغب دسم هل 5 ركشي ةطخ ىل | رغلا لبحلابق

 رمغلا الو ننضلا ال هاو 5 .ءاننأ بايلالا ىرذ لدبي

 رضصلاو صللاونو.ىلاصرالابو ه رعرعو حاسو رباب هاني
 هدي نو دوتم نسف قو 5 هرب ماسراطقالا ىدم دبعب

 رشنلاو فرعلا ببط ميس قاقر ه هنو دفرطل ارص باحر عيسف

 م



 يرش

 ءاسنو هئالَغ ىراوجو هبراوج لمقّدساو مظءموب هنوباتلوخ د| ناكو مهم ىلا قو دن-هىف لجو همدخو

 اهقفشو هياش دوس نم مهيذو مهتم. اولد دقو نالغلا رخو مت املا ف عنصيامو حايصااب عئاطقلا ءاسنو هد اوقا'

 اموي رمشع ةيئامثو ةنس ةرمع ىتنلا هناقم تناكو نفد ىتح بولقلا عمت ةخرممو ةعظع ةحض دلملا ىف تناكو

 نينامتو نيتنلا ةنسةدعقلا ىذ نم تيقب هللا نولوط ني دج ا نب (هيوراج نب شدجركاسعلاوبا) ومن
 هوفافن مهلركتتو دنملا ءامظع نم شحوتساف هبلع نركتآروما ىلع لقشاو رصمىل راف ىشمدب نننامو
 ناغط ني دج ا هعلخو دضتءلا ىلا ةلودما ءامظع نم ةعاج رف غبصالا ةشمىلا اهزتتم جرفنداسفلا فاوبأدو

 هيلع بئوف ل ْقف نولوط نب دج ا نب رضم هم ىلع سج بنوف شم دب فج نب عيفط هعلخو رغشلا ىلع ناكو
 ىداج نءنولخر شعل هعلخ ناكو ابنم مهالحو هتعس نمأ ريف ةاضقلاو ءاهّقذلا اوعجو هوعلخو شما

 نوره ىس وموبأ) ىلومت مانأ دعب نصسلا ف تامواموب رشع ىئاورهشا ةّتس ىلوف نين امتوثالث ةنس:رخ الا

 ةيردنكتحمالابناكو نولوطنبدجانب ةعيراوبتاكو دنطبا نم ةفئاط ماقف شيدب علش موب (هيوراخ نبا
 طاط_فرهاظ لزن ىت راسو مهربغو ربربلا نمو ةريصلا لها نم اريثك اعجب عمم هعم مامقلايهو دعوو هوعدو
 نينامثو عبرا ةنس نابعُس نم تلح :هلمل ةرمشع ىدد-ال هورسأو هولئاقنداوَملا هملا يرو موتا هلذفنرمصم
 ىتكملاد# هبا عيوبو نينامثو عسن ةنسرخ الا عبر ىف دضتعملا تامو نان طوس ىتئامو طوس فلأ برضو

 نب دمع ىنتكملا ثعبو مهمزهف هوبراحو رصم نم داوملاحر فش نيه ةخس ىف ماسشلاب ”ىطمرقلا جرو هللا
 مول نور اه حرف نيط لف ىلا لبق أو رصم لح اوس لا رغثلا نم بكا رملا,ث عبو صم لزنف بتاكل ناملس
 باح كو اوبلغف سنت ىف ناملس نب دم بكارمي اوقتلاف ةسرملسا بك ارملاربسو نيعستو ىدح | ةنسةيورتلا
 نمريثكه نع قرف دهجو قاض ىف هماعأو هلهادعمو ةسامعلا ىلا نورهراسف طاصدو سنن ناملس نب دهم

 هملعالخ دف هلق ىلع نولوط نب دج ا انبا ”ىدءوناببشءاع عج أنوهللانلغاشتموهوريسي رفن ىف قبو هءاعصا

 ةنس نورشءو نانلا دئموب هنسو نيعستو نيننا ةنسرفص نم تمقب ةرشع ىدح ال دح الا "هلل ءالّتف لّموهو

 نم نيب ر شعل تنماوملاوبا (نولوط نب دم-ا نبناسم) لوم امانأور شا ةينامثو نينس نامت هالو تناكف

 اوثوبو نابي ىلءاوذلا+و هوركن أف نوره لق داّوقلا نمهريغو فج نب عيفط غابو طاطسفلا ىلا عجرف رص

 داوقلا نم سان ف ميفط هبقلذ ةسابعل ا لزن ىتحراسفرمص م ىلاريسملا ىلع هوكرحو مهنمأف نابلس نب دمت ىلا
 نب د هنمأف نامالابلطو نابدش ذئنح فان ناببش باصحا ةّمأع مييلا لبق أو طاطسفلا ىلا هياوراسفريثك
 امون رشع نيا هّيالو تناكو نين امو نيعسنو نيتننا ةنسس لوالا عسر نم تلخ "هلبلل هملا جب رخو نامأس
 اورسكو طاطسفلا هان | بهنو عئاضقلا ف رانلا قلأت لوالا عسر لا سبجللا موي ناملس نيدهغ لدو
 اوقاسوراكبالا اوذتفاو ةبعرلا اوك هو ميرا او-ابتساو رودلا اومعشواهيفنماو+رخأو نوحسلا
 اناا نورمشءمهو نولو طنب دمأ داو حرخأو كا ذريغو مهرو دن مس انلا جارت ا نم يبق لك اولءؤو ءانلا

 لو لزانملا مهتم تلطعتو راب“ الامهنم تفعو رايدلا مهم تلخو رك ذي دح ا مهنمرصمب ىو لف مه داّوق حج رخاو
 ناس باح ا قس مث مايالا ةهعاسمو كما ةرضنو لمشلا عامتجادعب ديرمل اودي رطتل او زعل دعب للام

 اريثكاقلخ عئاطقلا ناكس نادولان مل دو ها.شلا حبب ذتاكدي دي نيب او ذن بك ارودو نامأ- نب دن ىلا

 <ىشيبالا دج نبدا لاقف

 ابعشناف قا بعشنمالاب "لد » !امهوامب ارارقاهتتدجلا
 اى كحس نا ىوثملا ةءقاع ءوف * بذك ال فلا اذه قدا هللا

 ايركلاومالظالاو ملظلا حّرتو « اهد م ايثدلا ف هيجتف
 ابرلا به ذت ةاح صاصقةلا فو « ةعد ى طش حاسه بر بررال

 ابضتقاو فس لاء اهترذع ضفاف « هرداغ ءارذع هب مامالا ىر
 انأ نيبهاذلا ف مهمركاواسفن ه مه زعا ناهلسنب دج

 ابضقلاال "ىطخلا مهن. رع ىعضا « ارمشباورب لول ىرمشلا دسأب ىرمس
 انأذلا ةبزلا نوم انزلا لثم هاونانيح موههعلا ىلع ءاضفلا مج



 شن

 ةرشع ىدح ال كل د ناكو علخلاو ةداهشلا نم عن عننماو هلعالو دجأوبا هل فام ىدنع عدي ل راكب لاقو نس رخاو

 هتغسصاع اهيلعن نعلف ربااملا ىلع نولوط نب 1 نعل يس ةدعفلا ىذ نم تلخ

 سوسرطرىلا دج ا ىضمو ني دملا لع محسن الكان نيرباغلل الثم هلعح او ه دج س عي هدح "لفي انعل هنعلا مهالا

 رعمتم لب رب ريسلا ةءأف توملا لع هب تازنق ةصسصخملا كاراَسُو ةنذأ ىلا اهنع لحر م اديد_ثدريلا ناكواهلزانف

 نب راكب ضوأف نيعمس ةنسةرخأ الا ىداج-نم نيت رشعل لخ دذ طاطفلا ىلا لدنلا بكرف امرفلا غلب ىتح

 نيعيس ةئس ةدعقلا ىذ نم نولخ ريشعل دحالا "هلل تام ىت> "هلعلا هبت ديازتو نحل | ىلا هءثهدو ةستق

 ١ هيثرب لاقو هيلع هعزجوهدجو دم ا هنومدق#ملا غابادلت نينن'امو

 لجولا لذف هنمىرب * عورال جر ىلع « لسالا عقوكى ارع *« ىماوكما هتلامملا
 لودلا نيب ناححو » هدقن اود كش * لذا ثدغ ضراعو ه« هدقو امخ باهش

 ىدذنم نولخ رشعل دحالا موي دما هعبابو نولوط نب دجا نب (هيوراخ شحلاوبا) هبادهدع:ماقف

 ىلا شح ىلع -ىطساولا دجا هللا دمعىلال دّدعو هتعبام نم هعانمم ال سابعلا هما لقب مهأف5 دعتلا

 لحاوسلا ىلع مقتلر ملافبكا ارك ثءدورخ تهد مرش نا دغ اسوا لجو نوع تسلماشلا

 سامعلا هنخا لقب هذع راشان اكهنال هي عقوب نأ هيورام نم فئاخ وهو نيط#اف ”ىطساولا لَ ماشلا

 نب قصما هيلا ”مضناو دا دسغب نم لبقأف همل اريسملا ىلع هضّردعو هيورام سهارغدب قفوملادجحا ىلا ىلا بتكت
 ير م ا ا 0 م اا يسر ككل

 اعم لاف نيعيسو ىدح | ةنس رفص نم نولخر يشعل ميظع سج ىف هبورام حرفن قشمد لخدو
 دنس ا قار ةمالس ق0 نمزيحاوطلاب فو رعملا سرطد ىبارهْ ققوملا

 لبقأو طاطسقلا ىلا هيوراج ىضمو هام هبوراركسع ىلع ىوتح او فال ةعبرأو أ ىف قذوملا نباوافلأ

 المر مشع ثا همزهو ركسعملا نع هلازا تح - قفوملا نب ابر اذ هيورام ةعزهب ملعب ملورمسعالا دعس هيلع هلنيك

 رسعالا دعس راسو لوالا عبر نم نولخ ثاللل طاطسفلا ىلا هيوراج لخب دو هل خفت لف ىثم د ىلا ىضمو

 ىنال ٍداعمث نيطل لف ىلا لصوف ناضمر نم نيمتب عمسارمصم نم هيورام ح رخو ىشم د اكلخ ”ىطساولاو

 نولخ عسل ى مد لخ دورمسعالا ا دعس لّسَعَف نيعبسو نيتننا ةنس ةدعملا ىذىف حرخ مث لاش نم تسقب ةرمشع

 هفئاط فوه تنوهباحص | مز اق هيوراج ىلع تناكذ حا دنكن با لاقل راسو نيعبسو ثالث مسعر

 هركسعىف ماقأف هيورامىلا لبقاو اره او ايلعص | ىلا نم حت انتا عل نص هاو حادنكن با مزهف

 اك كلذب هل بتكحوكازولا هباجأف صل ا ىف قذوملا د#اانأ هبوراخ بتاكو هدس ىتلا هلاعا ىف هلاعدو
 هيوراج ةيالونو مهمديأب وبنك ه باو قفوملاو دمعملاّنأ هقال دحر قوصمل مدان ّوااف هب هلع دروف

 ءاعدلا رو قفوملا دج-اىبال ءاعدلابسعأف بحجر لس هيورامن مدت مث تاماشلاو رصم ىلع ةنسنيثالث هدلوو

 ىف هيلا حرش هلامعأ ىلا حاسلا ىبان ب دمجريسمم قلبو برح نة دبع نب دش رصمب ملا-ظملا ىلع لهو هلع

 ىلاداعو هم زب ه مقأ همزه ىتح هبراخ وه تنثو هيوراخ باححا مزه اف قدم د نم بامعلا ةبدش هسقلو ةدعملا ىذ

 لاوش نم نولخ عبرالة بر دنكسالا ىلا رخ منيعبمسو تس ةنس ةرخ الا ىداجب نم نقي تسل اها خ دفرمصم
 نم ةريشع عمسل ماشلاىلا حرخو نيعبسو عبس ادي ةرخ آلا ىداج- ىف سوسرطب هل دهن ربخنادروو

 دضتعملا عيونو نيعيسو عست ةنس ب جر ىف دقعملا تام مث نيعيسو نا ةنسىف قفوملات امو ةدعّلا ىذ

 ةنسلوالا عسر نم نولخ تسل مادلا نم مدقو انا دولاب ةيوراج ملا ثم رق ققوملا نب دا سايعلاولا
 تالصلا هل لعجو ةقرب ىلا تارفلا نم ةنسنيثالث هداوووهرصم ىلع هيوراجةيالوبدضتعملا باك د روف نينامن

 مليقتسملل فلا ةنامتثو ىضماعر اني دفلأتئام ماع لكى لمحينأ ىلء لانمتالا عسججو ءاضقلاوحار لئاو

 دضتعما دقعو ناضمرف مداخ عمحاشوو جانو فيسو ةعلخ ةرشعا_:ذئاىهو علخلاب دكتعملا لوسر مدق

 ىضمو نامعش ىف طولربب هه ىلا هيوراب حج رخاهيفو نينامثو ىدح | ةنسىف هيوراصس تنب ىدنلارطق حاكن

 نابعس نمنولخ نامت ءاشلا ىلا رخو ةدعقلا ىذ لونا طاط سهلا ىلا قرمشلا نم عجرم م طو..- غلبف دعصلا ىلا

 هيراوج هحبذ هشارف ىلء اهب لّدقف قشم د ىلا ىتح لحر مث رطم ينمو غمصالا ةمنج ماق أف نينامعو نيت ةنسم



 ني

 بتكوريلا ىل-« نولوطنب دا كلذ لَرْءروج امنب ىلع هني فلغتساو قدم ديروجام تامو نيتسو عبرا
 نبا ىلارصم لها اكشو نسح باو باجأف ةريملاو لازنالا ةماقاب ههأو ه.لارثاس هنارو بام نب | ىلا

 ةنسف هنانبب أ د2 افركشي لج عماملا دمسملا ءانبب م أف هنادوسو هدنجب ةعجلا موي عماملا دصسملا و دض نولوط
 فلختساو نيّتسو عيرأ ةنس نابعش نم نيةبنامعأ هشومج ىف ح رخو نتن امو نّتسسو تس ةنسى متو عبرأ
 اهب هلماهأو اهيلاو عفار ني د هاقاتوةلمرلا غلبفاريزوو اربدم ”ىطساولا د نب دج-ا هيلا مضو سايعلا هبا

 اهرماهلقثوةسءاىت>ابب ماقأف ةوعدلااهب هلماقأو روجامنب ”ىلعءاقلتف قشهدىلا ىندمو هزهأف ةوعدلا
 ميظع سج ىف هيلا راسف ىبأف هلءاعدلابءهأب ةبكاطنابوهو ليوطلا امس ىلا ثعبو اوس صج ىلا ىذمو
 ىلا ىضمو هلاحرو هلاوم !حابتساو امس لتقف نية سو سم ةنس مرا ىف اهلخ د ىتح قيئاجملاب هامرو هرصاحو
 اومزهن نأ هباحت أ ىمأو مواتاقناهاها هذيانفامب رعسلا الغو هب تقاضف لالا عسر اهلخ دف سوسرط
 سو.سرط لهال مة:) !جددو اهترثكح عمنولوط نباشومج نأ لعبف مورلا ةيغاط غل بأ سوسرط لها نع
 راسو كلذ هعزاف هملعفلاخ دق سابعلا هْباَنأب هلعربملادروذ ىدغط ا يلع فلختساو منع رشواومزم اف

 نش'امو نيدو سيخ نسم نارعش نم نول نامثأ زيها ى ا هسضئاطن حرخو ”ىطساولا دقو سابعلا فاخخ
 نءنولوط نبدج-!مدقف ةقربىلا راسو ةيردنكسالا ديرب هنأرهظأو دوا نب ةعسر هاخأ فلختساو اهبركسعف :

 نأ ىلأف ةقريب هملاوراسف سابعلا ىلا هباكير فن ىفةبدتقنب راكب ىضاقلاذغت أف ناضمر نم نولخ عنرال ماشلا

 ةدبل ببنق نيتسو تس ةنسلوالا ىداحب ةيقيرفا ديرب سابعلا ىضسو ةطا ىذ للا فراكبداعو عج
 هرالب نحو هسف. مهلئاقف ةبضايالاو بلغالا نبا شيج هيلع عقجاف مهؤاسن تمبتو ةةءاهاها نم لتقو
 لافودئموب

 رهن فرحلارانو جامهلاىلا » ىسرت ىلغاودع أ ذا ىرت دهن

 رذيالو دال توملا هتحش فب هبسؤرلا ىرفامراهىديفو

 ركذلاةماهصلاو ثدللا ان اهف « ىرمخ نعو ىنع "هلئاس تنكنا
 رفتفم دولار خفلقوذ ه اتاًأسنا ىلصا نولوط لآن م
 ندع تاراقا اهيسرتخل كقدلاب نه ند ارتدي ع كم دهام تنكو)
 نيتكناو ءامئالاو تي داسالا ىع؛ .ه1:هرد انام م تناعلاذا

 شدج ىلءنولوط نبدج ا دَمءوٌريض ىف ةقربىلاًرفو هلاوما تبه:و هاحصأ هودجوو هركسع دي دانص دموي لثقو
 ىنثل فلأةئام غلب هلا لاشي ميساظءركسعىف هسفل حي رخ مث نيءاسو عبس ةاس ناضمرىف ةقرب ىلا هيث عبو
 دنع نم ”ىطساولا دمحم نيدجا هيلاّرفو دب رددكسالاب ماو اف نمدسو نامت ةنسلوالا عبر نم تلخ ةرمسع

 مهنماولتتو مهومزدو سابعلا باحتا اوهقاوف ةقرب ىلا هريس شح ىلءدقعف سابعا ىهأ هدنءرغصف سابعلا
 سابعلا مدقو هنم تل ةريشع ثالثل طاامسفلا ىلا دهسا داعو بر نم نولخ عيرال سابعلا اوكردأواريثك
 ؤاؤاب ثعب مئاهالعا نم اوقلأواوررضف ةرااعةكدمها تيلي دقو ةدعتلا ىذ لوا اوجرخ ا ثلاث ىف ىرسالاو
 رفدىف هيورانخ هلبا فلزخساو دجاحيرفن هملاراصو قذوملا عملامو دجسا ىلع فلام ماشا ىلا شدج ىف

 ممر احم ديرب جرف سوسرط لها هماع فلاقما دمّؤم سايعلا هبا هعمو قدم د لزتف نيتسو عست ةاسس
 انأ غلبف ةقرلاو غ هجوبودادغب نم ديس هالك رفن بلا ئبمتلمل هلع مداق هلأ هيلع دقعلا باك دورول فنول
 نب قصسال دّقعو ةعاسج هب لكوو ا يماسىلا داع ىت> هيلع للمعف خْزلا بح اصا براتوهر هريسم قؤوم ا دا

 بتكولامعالا نم ءاهقفلاو ةاضةلارمذ أو قث مد ىلا عجرذ نولوط نب ا الذ غلف رمصم ىلء”ىرزللاحادنك
 دقعملاّناو بصللاا نب دجأر ادىفهرسأو دقعملا ةعب ث كن قؤوملادج ان نأ سانلا ىلع ئرخاناّكرمصم ىلا
 لاقو دمقعملا نم لن امركذ ةمهلبا موب برطخلا بطخالفادي دشءاكب كب هناوهرك ذزو عالام ىلا كلذ نءراص دق

 ثاماشلا لهأ ريض دقو قدم دىلا ةءاسو ةمتق نيراكب رمدم نم جرخو هلظو هريص» نم هفك اف موالا

 دجاابانا هيف بتكوداناهرصحو دّتعملا ةفل 2 دهعلاةبالو نم قفوملا علخ هبف باكي ولوط نبا يهأف روختلاو

 ةبدثق نيراكمالارضح نوم عجب دال ذ ىلءدوشو ةمئالا ىلع هداه بجوف ةَملانمئئربو ةعاابلا عل قفومملا
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 ىو هيدر فزع لماك دالومالسالا أ بناس نمهنا+فلاةياماجن الا ناضءرربهمش * ىفإ سداو ىلاعت هللا

 بهذلا تب ىن اهلج انم ىتلا ناروب :تامل تح هقول لوف هاطعاام رهدلا هنم عراب | دب ع

 ردكفاب  هععوايلا هرظميواهتمال بالا هل ب بيطنالاب لا نأ ىربناكو م3: هيرودراجتروههيضروصو

 ةريطخ ملف ةفالدلا من ه.ىهاض ازاهد اهزه هذ هب ازيمجت ىف ذخا هاش هملعناباراسكتآرم كلاوهثنءا,ثوم

 كي ثم بهذ نم ةسقا,ملع بهذ نم عطق غ ءنرا كد هتلم نم ناكنف اهعم لالا س حو نول لكنم ةفرطالو

 دقعو *عىاضقلا لاه ه بهذ نم نوه ةن امو ةعثاها فرعنالر موج ةب> هم قلعم طر ةكدشنلا نمنع لكف

 ساصخلاا ني هللا دبع عمهيورام ش ,اوبا!عامكئدنلا رطق هبوراجن نبا عي هتنب | ىلع :حاكنلا دضتنملا
 باح ٌكنبو دب يلم نتا ندهن قا نا جاو كامي

 ةقفنلاركذ تس هضراموط عبر حرخافهورضحأ ل )امْفْر زايهدلا نم قيرمسك لاقف كي : اس>رظنا ل اةفال لاذ

 ةرشعابع نعلا هك" فلأو هناذافراموطلا فت رظنف ة”ىنار دام ا"ىلء نيد 2# لاق راس ,د فل ةئامتبرا ىهاذاف

 ىلا سفن ةعساهنم» ءاشا ىلع هيل دتسنلربخل اذد تركذامناو" يىاضشقلا لاق * لكل اهلقلطأف راشد فالا

 راشد نلأ ةنايعبر أو هوزاسهلا نم قب رسك ل اق هنا تح صصاصخلا نب | كلم ناك ام دج راطاللا
 اهيلعر دق ريناد ةرشع نامثا نم دكت فلا همف بلطاملن امزلا كل ذرو بماجنمو ه هركجحأبل كلذ هضتت هيت ميول

 ةرهاقلا قاوساىف مولا فرعبالو <. 6 ياعردقي منوسخ مولا بلطولو ىىس نوهأبو تقورمس ا ىف

 نمهيوراج غرفاملو لمعتف اهلمعب نعت نأالار مثدعبالو لاا ىقدجوب تبلطاذا ريناند ة ةرمسع) ”كترصمو

 نيناسد هاخااهعمحرخ ًاودادةبورصم نيباهثرصقاسوب 0 ”ءل- ع لك سأر ىلعاسهل ىنبف نحنا هنتر زاهَح

 تدور: تناواذاةدهللا ف لفطلريسا توريس اوناكف ماسلا ن !عمدعاج ىعولوطا وبلا
 تناكف ةماقالا لاحىف اهاثا لصإ ام لكم بف دعأو رولا هيف تقلعو هيلا حاتحيام عسجب هبف شرف دق ارعصق
 دادغب تمدق ىتح سلجم ىلا سلم نم لذ اس ارمصق ىفاسبناك ة فشلا دعب ىلعدا دخ: ىلارصم نم اهريسم ىف
 ىةّدمتناكو قشمديهيور اخ لتق كلذ دعبو دضت هملا ةفملا للا ىلع تزف نين امو نينامتو نيتننا ةنس مر ملا لوأ

 (نولوطنب دجا) مها اءا ها ةسه مهتم ىلوواموب ني رمش ع و نينثاورهشا ةّشسو ةنسنين الثواعبس زيص؟ نولوط
 نيت'امو نيسمو عدرا ةنس ناذمررهش نم نيب عمسسل سنا مول لس دق اهتالص ىلع زتعملا لبق نمرمدم ىلو

 س+ ةنسىلوالا ىداجب ىفةير دنكسالاو ةقرب نيباعفابطابط نب هللا دبع نب د62 نب دج اوهو رفطمالااغب حرخو

 نءاح رخو نابعش نم تقبةريشع ىدد>ال طاطسفلا ىلا هسأر لجو برا ىف لشد ديعصلا ىلاراسو نيمو

 ىذىانسا لخدو بااطىبانب”ىلء نب رمعنب دهش نب هلبا دمع نب ىدعي نب د نب يهاربا وهو واس وخلا
 رخآ سحب ثعبف نيسجو تس ةنس لوالا عسر ف شدحلا مزهذ اشي نولوطنياهملا ثعبف لثقو ببفةدعقلا

 نب ىسع برح ديرب نولوط نيدج-ا رو هي ماق آف حاولا ىلا تقوردلا نبا مز مناف رخ ٠ الا عسدف ميخخاب هعقاوف
 ”ركم قد رط ىلعةار ءلانمنولوط نب دج ايا هيوراجو سابعلامدقو نادمملاءانيىفأدنباف داعم يشلا

 م تفرمصم ضر نم هدي نع ةجراخلا لامعالا نولوط نيدسجا لس روجام باَكدروو نينو عبس ة نس

 تبقب ةرشع عدرال م دق عط رمشلا بح اص يفط ىئاذتسا وناضمررهش نمنولخ نامملاييا رو هير دنكسالا

 جل نام سارت نامل انتر كمال لاح رسو نضال سنع نأ مري سمت لع طضشو لاّوشْوم

 رفص ىف لح ىلء عما اددسملاءانبب رمأو لاوس نم نولخ نامنل مدقو سابعلا هبا فاضتساو نيسسو عست
 قطا تسل هلا بتكتلا ومالا لف هئصتسي دمقعملا اكد روو ىضرماا ناتسرال ١ اندبو نيسجسو مست اس

 ةيماشلاروغتلا ىلع هّميالوبو جاردن نولوا نبدا ديلقّس مداخل اسةن دقعملا ذفنأف ىريغد- حارخناوكلذ

 ىداجبىف جرف: رولا ىلع دربلب نب ىئعطادقعو هيلع هل ةقيلخ جارد ىلع عاصم ني دم نيدجحا بول ااناّرقاف

 روجاماهدلقتو نولوط نبدا فرس اب نب ىموم ىلا قذوملاد جاوب مّدقنو نيتسو عبرا ةنس والا

 غلف هقرلا لزئواغن نب ىموم حرك نولوط نبا ةمواتمن ع هزمت ضوتف لل ذب هملا بنكك شم دىلاو ىرتلا

 دهتحاو نيّتسو ثالث نسف هم رحو لا ملال هم نوكمل ةريزاب ندحلا ءانب أد اف هبل اريئاس هنا نولو طنا
 ةئسرفص ىف تاموهروما تبرطضاورهشاةزنشَع ةقرلان ىدوه ماه أف نيزطاباهفاطأو ردن رطابكارملالعف
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 مرحلا,نولكوملا مدنا ناك ةريثك ْئث هنماهلها نع لضفي ناك ام ةعساولا فئاظولاو لازئالا نم ةرخح لكل
 نم ةدعلااهف ىتلاو ةريبكلا ةلزلا هتوق ىف عسوتل ا دعب مهد دع ةرثك عم مهنم لكل لضفب مهريغو نيخابطلا نم
 موحلو ىدحلانم راكلا عطقلا عم كلذ لثم خارفلا نمو اهر دص بعشن دقاما بنمو اه دخن علف اماهنخ حاجدلا

 نم سنارهااو فئاطقلاو نيزوللا نمريثكلاو جذولافلا نم ةحلاصلا عطقل او ةدي دع ناولأ نم ةةقاؤناعلا

 كلذلمهعس رصمبرهت ثاوراكلا ةفغرالا عم كلذ ءابشأو هين وماملاذه اننكو ىف موملا فرغت ىتلا ةدمصعلا

 ناكف مهردب عاام اهنمو نيمهردبابنم ةريبكلا ةلزلا عاستامرثكاو كلذا مهنوبوادنت سانلا ناك هءاوفرعو
 لحرلاّنا ثدي هعاناو هنرثكل تقو لكىفادوجوم ءاش ناكو تالزلا هذه نم نرهكفسس انلا نمريثك

 الو هلثم لمع ىل_عر دقي لا هفبضل هب لمحت هيرشي ام دق مرك اراد بادىلا هدوف نم حرخ فض هقرطاذا
 فنص لكل لمع هيوراج تالمطصااضيا تعسناو كلذ لثم ىولاو حاجدلاو خارفلاو موعللا نم لأمه
 لاغبلو ةدعتالمطصا نالغلا باودإاودرمثم ليطصا صاخلاا لم ناكف ادرفم البطصا باودلان م
 فنه لكل تالبطص !قاضملاو بئاصتاو تالبطصابابقلا لاغير يغلقنلا لامغبلو تالبطصا بابقلا
 لمفللو ةدرفم اراد دوهفللو:درغم ارادروُملل ل عو لاقثالا فنئفتلاو عضاوملا ف عاسنالل درفم لبطصا

 تاليطصا|ةزيمللا نم عامض ةّدعىف 1 ناك هناف ةزيجلايىتاا تال.طصال اى وس ٌكِإ ذلك ارادتافارزالو اراد
 ناكوباودلا مسرب طرقلا الا عرزتال عاسضلا هذه تناكو اهريغو نمر هطو طغسو ميسوو اسبن لثم
 مسرب ىلاعت هللا لدسىف طاب رالو قامسلا ةبلل- ليدل ااههف نارك ذام ىوس تالبطصأ رضمب اضيا ةفلخلا

 لاومالاو ةريثكلا فئاظولاو يلا قزرلا مولءالكو لبطصا لكناو ةروك ملا رودلا نمراد لكل ناكروزغلا
 ةماعلا حط فورعملا هضيطم ماه و ةنس لك ىف راس, دفن أ ةنامعست هيوراه ماناىف شدا قزر غلب و ةعسنملا
 ىفّرصَتو ّنهمدخ نم قازرأو هبراودم فظوم وهام ىوس رهش لكى راشد فىتلأ نيَرْشَعو هئالثن
 مهلس ابلاو ةعاصشلاءنيفورعماموق عاسضلاةرتانشو فود ا دلو نم هسفنا خت ادق ناكو نها وح
 قيرطلا عطق نم هبفاوناك عمهلغشو ءاطعلا ف مهل عسوو قازرالا مهلع ردأو ماسجا مظعو مان ميظءقلخ
 مهدلقو لاقثلا ضارعلا قطانملام هاغاصو حاسدلا نشاوجو ةيسقالامهسدلاو هتمدخم سانلا ةيذاو
 ركسعلا فانصا تضمو ه.سيرت ىلعهبككحومر هيديزبب اوشماذاف مهفاّك ! ىلعابتوعضية الغ افوبسلا

 متامعودوس ةسقاموملعو ةعنصلا مكحم ديد نم قر دمهلد وسا فا مهتادعو نادو.اا مهالت هفئاوطو

 مهفويس ىلحو مهةردقيربل ريصيو مهباست داوسو مناولاداولرييدو-أ اري مهلارظانلا مهلا ضف دوس
 نعدرفنا دقو هيورامتمدق نادوسلا ىنهماذاف يهب ”ىز مام علا تحت نم مهر ىلع عملت ىتلا شسلاو
 اسرف بكربو رهاظلا مان ناكو هبفحت ةراتخل او مهس ةولغ فصنوحن بكسصوملا نيبو هند راصو هبكوم
 دقو ةوطساذ اباهم ناكو ةراتخلا طسو ىف لج ةعطق هناك د ١> ىلع ىنذال لبقا اذا بكوكلاكر يصنف امان
 لبقااذا ناكف مظع.وركص.هقل هذمبرتوا ملكتوا هعبصاي دا هلا راشا ىّتم هنا ةفاكلا بولق ىف عقو
 دبعلا جوي ىف دلعي ناكو ريطلا مهسؤر ىلعامتاك هتبلا ةحنن الو ةطعءالو ل سال و هلك دحا نم عهس الاب 0

 باقعلا ةْميدمو مارهالاك اهبلا سي هوبا نكسحي ل عضاوم ىلا جرو هزت و حرف ل ازربالو ل' امحب افبس
 نولخ دمفدوبل مهءلعلاجر هعمو هدصقالا عيش مم داكن ال هبافوغشم ناكهناف دمصلا لحال كل ذوو

 عسب ةغنملا ةمكحم بش نم صافق | ىف هنوعض.ذ ميل سوهو ةوذع هبات نم مهي ديأب هنولو اننبو دسالا ىلا
 ةملح تناكو هيديزعب عبسلا هنفو صفةلاراسد صا !نمهبورام مدقاذاف ماو هو عبسسلا ا مممدحاولا
 مالا حالا مهترثك ىلع كاسعلاو نالغلارئاس بوكرو ةئزلا ةرثكل داسع الا ما-ةمموقن مهمادا ىف قابسسلا

 نواف رقفا هباغ نم لمحل قلطتوداسعالا ف نو. اج اك كلذ ةد هاش سانلا سلجف:هل ءاكلا ددعلاو
 ناكو لدجلا ضرعل هالو ف نولوط نب دج ا هاش رظنملا ”ىاضقلا لاك قيسلا مي ىتح اضعب اهضعب مدقب
 ةعجباو سوسرطب ناكد.علاو دكمب ناضمرو ضرعلا اذها_مم ىتلا ةعبرالا مالسالا بئاسعنم لبخلا ضرع
 دادغس ةعملا تيهذ دقو هناكل اق ناتنثا ته ذودا دغس ةعيلباو ةكع ناضمرر مش ةعررال ا هده نم فدا دغ-

 اهفّرش ةكمتدقبو قارعلا نم مالسالار اع لاوزو مصعتسملا ةفلشلاوك الوهلآب "ىاضقلا دعباضبا
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 نيبلعجوايندل !ىفابم بعانم تملا د ناكف ةسمصااغامصالان ميباسئلا هادا فانصًاباهداسجا
 فانزيمغللا ه.لعراش ًافروسلا 31 همقم .طىلااكش هناك ذواقسراه يني سة تلا اذه ىدب

 اعارذ نو اهنا لاسقيةكر , لهعف قد "نم كرب لمعي يمت لاف" ىلعدحأدي عضو ىلءر دق ال لاهو كل ذ نم

 نماككس د كربلا ن ناكراىف لءحو ةوطعالا اوما كلذىف قف اف قالا ن هاه ”المراضر ءاعارذ نيس قالوط

 ىحي مدا نم اًسرفىل_عو ةلخلاادم اح ىف ةعنصلا ةمكحتري رح نموينانز كاكسلا ىف لءجو ةسصلاملا ةضفلا
 لكس ةضفلا قاد ىف ىتلاربرح ا رينانز دشنو قب ”رلا هكرملا كلت ىلع ق ايو هدش دلنمح م ك١ منسى قى عبرا

 :دكرلا هذه تناكحرو هيلع ادام قبلا ةكرحت 'لّرعتي وعرب شرفلا لازيالف شرفلا 0 ماشإو ةضفلا

 قس'اروسرمقلارون فل أ تاذا ببعرظنم ةرمشملا ىلايللا ىفاها ىريناكن ةيكوللا مهلا ن « هب عمم مظعا نم
 هيوراج مدقن طق كل مف رعامو دكربلا قوتش نم قستزلا دخ الن ورفحي ةةمرمص لا بارخ دعب سال! ماه أدقاو
 اهللعحو ىن ءىثن حا تناكف: :ركدإ|اهامم ءاو ولا ةبق ىهاضن ةيقرصقل ا فاضي | ىو هكرمل هذه لم لمع ىف

 ا.ثرد لصف لكل ىلعوةيرمسا !شرفلاب اهضر |شرذو بحا اذا عفرتو ءاماذا ل.ستف دربلاورملا قلىلا رتسلا

 ءارصعلا ىريو هريغو ناّتسلا نمهرا دىفام عجب ىلع اهنم فرمددل ةبقل اهذهىف سلجي ام اريثكسحن راك هب قمل

 اهيف هيرقب ةرحذذت ادق نوأوط نب دم! ناكو هس انا دص موك 1ررساانا دس ىو هيلا مسجيو لبمحلاولشلاو

 نوصسيو نوريكيابون لمللا نوتات ةعبرا ”هل ل لكى مهنم تسي الجر رمش عانما مهن ني ريكملاب مد اهسلاجر
 ىلرالنناذالات اوان وثذؤد ديف ريتاج نولسر د نان اناظر هلا نؤرشو نوالوهيو نودمحو

 هلغت هناننقو لمللا ىف هاناظح عم برمدا سلحت ناكو و مهعسر ىلع مهارحأو مهااح ىلع مس هّرقا هيورام
 جادا مهعم هللارك ذر هن اينغمتكسأ او ضرالابهعضوه ديف د م عمس ا ذاق

 عابسللارادهراد ف اضيا ىو عاممسلارهتذل نم هنف ناك ام هملع عطقن أ هظسغبالو كل ذهر 0-2 تك

 لكلو تاكر< اهالعانم تن باوبات وبلا كل: ىلعو هنوبلو اعبس عسي تبب لكحاز نانو اهل
 نم ضو تدب لك ناج ىو لب زاب هشر شي تددلا كل ذ ةم دج لكرو ا ىل_برلا نم لس ديري خص قااطاسمنم تدب
 اببشورفم لمر اهف ةعستم ة<ف ةعافتودبلا هذه ىدينبو ءاملا همف بصي ساس نم بازيع ماخر

 فيطتتعابسلا كل:نم عيس ساس دارأ اذافريبكب ازيس نمءام هيف بصب ماخر نءريبكض وح اهب.ناج فد
 ةعاقلاىلا حج رذف ع._بان اضصو تبل ا ىلع !نماهل._-بابلا عفر هنادغل ىتإامعللا ةقيظو عذووا هب

 مضيو ف طنوهامم هريغي له رلا لو لبزلا سنك قاطلا نم تدبلا ىلا لزتي مث بابلادربو ةروك ذ ملا

 منءامه الع و ضوحلا ل_ غو امهل هعطقي و ددغلا نم همفام صلخت ام دعب كلْذإ دعم ناكم ىف .عللا ند ةفمظولا

 لك أفدسالا هيلا لخ دتيبلا باب سثاسلا عفريام لاف لاذ عملا فرع دقو هالعا ن« لا عجم رخخ
 في تاقوا مهاو عابسلا نمت ءولم هذه تناكن هّباذكح ءاملانمبرعشي و هيفوم ب يح معلا نم جدام
 الماك امون يقّضاضعبا ىضعب شراب و بعاتو حرتواهذ ىثمتو ةعافقلا ىلا جرذف حابسلا ت وسر "امايهيف

 عبس عابسلا ءذه هلجب نم ناكو ريغىلا هاطتي ال هتبب ىلا عبس لك لخ دف ساو ل !مب جدبف ى ”ىذعلا ىلا

 دق نتعب راسي ادا ىةزيالزانلا قاصتن واسقم جام ىلا يق تزلج اللا

 ةجاجلا دعن ةجاحدلا هدس هملا رقي دينيب ضارو اهءمقيرز ل فا هيورامس هلل ثدصت اذاف موبلك ىف

 ساكس ذأتست ةوبل 4 تناكحو ه.دكفتسف ةدئاملا ىلءام كلذوحنو ىدحلا نم ةااملا هل ضفلاو
 مان دق ناكن اف هسرحل قيرزءاحهيوراج مانا ذاف هيفاهعم عم فو رعم تقواهاو تدب ىف ةروهةمتااكف

 ناطفتو هئماس -. رق قب ضرالا ىلع مانام !ناكناواسئان مادام هبعارب لعحور رمسلا ى دي نمي ضدررب رس ىلع

 انأكو هيلع بردو كلذفاادقدر هدشكلذ ىلع اكو ةدحاو ةاغلس ل ذ نع لف غبال هبوراس+ دصقي و لخ دينا

 قالت ضار هقيرز ةاع ارملامئان ادام هبوراخ نموندينأ د أ رد_ةبالف بهدنمقوط هقنعف

 ىوردق نمر ذ_> ىئغبال هنا ل_«ءلرمصب هنعبثاغقيرزو قثمدي نزاكمب ورا ىف هئاضت ذافن | هللا ءاشاذا

 درفاو هدالوا تاهمانم تالوزعملا نوءم لعبو نهدالوا عم هساد الرا تاومااهيلا لقنو مرطاراداضيا
 ماك ةربومابتةمنإع ضو متع طوخ لانا ركاقاد لاوز فارع د رح لك فلز ةعساو ةرجة داو لكل



 تل

 قييبيشلا عاج وعرف ذ عملا ىو اس اهزتنم ناكف كال ذ ىلبامو طاط فلا ة دم بان ىلعو رحلأا ىلع
 هتيص مظعو هءاركو هتالبطصا ترثكوهلاو-اتعسناو ل41قوذ نوءرف روث” ىنو رفاغملاب ٌهباَم لاو نمعلا

 نيعنولوط نبال تناكو مداسالا ريةشو ربدملان باه: ةتتكو هبىرغب ةريضحلا ىلا سف بتكو روجام ةنافت

 ىلاريس ىو - ريزرلا د ءدادغس هلرام الا باعص | فطان كلذ هغل ان: ثدح امر“ اسد هنوعااطب رابخ أ باعجأو

 بلغتلا ىلع مزعنولوط نب دج ا نا !هيفاذاف كلذباسإ»!نأريسغنم ريق بنك ربدملا نبا بتكي نولوط نبا

 نعربدملانافرمص لأب ةرضحلا| ىلا بتكو تام ىت جريت لازامو بتكلاريخ َمكفاهب نامدعلاو رصم ىلع
 نباحورخ ىلا تااروما هعم هل تن اكحو هسحورب دما نبا ىلع ضبقو كلذ ىلا بءجأف لالهدماقتو حار لنا

 رصمب تناكوقفارملاو نواعملا طقسأف ةمءاشلاروغثلاو ةنوءملا عمرهم حار نولوطنب ا دلشنو رمصم نعربدملا

 جرخو ناتسراملا هنم نيب رامي دفلا فلا همفزتكي كلذ برقع هللا هرفظأف راند فاأةنام ةذس لكى ةداخ

 رغسلاو دكا لاغاني م اكن واه تاورستم يك اطنا لزانو صحو قثمدإل_ةاه دقت دقو ماشلا ىلا

 هيلع أر طبام ىوسر انيد ىناً رم: لكف كلذل دار ناكر :رئاوتم لمصتلا لدأو ءارقفلاو ءافعضلا ىلعر
 ايهريغوهرادىف تاق صال موب لك قتعقاى جاادعاطم هىوسو ملا |( ثيناوعزكيسر تاهياتس] روخلا 3

 ةعبرا نيكسم لكل ةعصقو أر دن لكى ع عاصقلاو راغئلارودةلاىف سانلل فرغيو شاكلاو رةيلااهف بذي

 رض نأ با وييعناج وهرادىف ل هعت تناكو ردقلا ىلعن رش - الا نانثالاو حذولافاهنمنينثا ىف ةفغرا

 ىلارط هرك ذم دقت ىذلاسلجن ىف نولوط نب او نا د_لا سانلا لخ ديو باوبالا خفتو رضحيل فريم الا راد
 نباميهارباةّرم هل لاف دّقلو هنمعن ىلع هللا دم<و كلذ هريسف نول 51 امب : مه>رذ لمأ ونيك ملا

 فكلاان جرغ»ةقدصا!اهفقّرفتىتلا عضاوملا ف فتقناناريمالا هللا ديا هناك دص ىلع ناكر ناغطارق
 هلع فلا ,ديذمنملك اذه ,لاقف اتا يف فكل ةديدحلا مف عئارلا مدعملاواشقن ةيوض#ل ا ةعاشلا
 نم ءانغا لهاس+لا مه.سحب لاق هباَك ىف ىلاعتو هناصس هللا اهركذ ىتلا ةروّتسملا ةفطالا ىههذهف
 هدعن نم ماقو نولوط نب دج ا تامالف كاذم بلطي نم لك طعأو كبلات دتما اديّدرتنأرذحاف ففعتلا

 عاوامي عينب اناس هلك هل  همالناك ىذإانادمملا ذخأو هيفدازو هس أرصت ىلع لبقأ هيوراج هبا 1

 نم ساما هلواشت امهنمو مئانقلا هرُعلاش ىلا فدطالا ىدولا هسلا لققو رشلا فانصأو نيحاررلا

 اهككيتا رذعزلا هم عرزو درولا ع اونأوبسحملا مطاارحدلا نم فص لكه بلا لجو لخالا رابش فانسدا

 ىرجأو صاصرلا بيرا مناي لاقل ورب ىو ةعئشللا نلت اهزملاايضولقلا مان
 اهنم مضش و ؟هلومعم ق افىلاردحنتف ءاملانومعلذتلا اك فيعاضت نم جرخي ناكفربدملا ءاملااهف

 ةبوتكم تاناّكو ةلومسعم شوقن ىلع عورزملا ناسرلا نم ةيقسرغعو نام سلارثاس قست راج ىلاءاملا

 رفصالاو قرزالاو ردحال ارفولسشلا همف عرزو ةفرو ىلع ةقرؤ اكرزتال تس نارا <ىناتسلاافدهاعتي
 هءابشاو زوللاب سماره هل اومعطو بدمع لص لك اهريغو ناسا نم هلا ىدهأو بسعقلا ىوذلاو
 مانقم موقيل ذفانلارقنلان شوقنملا باسلا بشش نماجربهنف ى ,ونسحتسسيو فرظةسسي ام لك نم كلذ
 ءاملااهمف ىردت اهلوا دجافاطأ اراها هفمعاضت ىف لهجو هضرا طابو غابضصالا فاضأب هقوزو صافقالا

 فانا نم حربلا اذه ىف حّرسو اهريغوراصئالا اهنم سيوة يذعلاران الا ىلعرو دتّلا فاولان مارب دم

 راهنالا كلت نم لغو برهشترعطلا تناكف توصل | نسح نست هرب اط لكو تاننوثلاو ىسايدلاو ىزاسملا

 ضراعو اهيفروطلاخ رفتل ناطمملا فوج ىف ةنكم ةغمضا سيداوق ىفاراكوا هذ لعجو جرربلا ىف ةيراسملا
 ناتسبلا ف حّرسو حابصلاب اضعب اهضءببو اجي ىتح ترياطتاذا :ا يلع فقتل هيئاو ىف ةيكمان ا دنسع هث اه
 بهذلا تب وامسهقاورب الحم ءرادف لعواريثك [فشاهوحنو شيلا جاجدو سرواوطلاك بهل اريطل ا نم
 رادقم ىلع همف لعجو لمسدفت ترططاو ضقت ف لو.عملادروزاللابلواسملا بهذلانا هاك هتاطح ىلط
 هئينغت اللا تانغملاو هاااظ-رودو هنروطد ىلع لومعه بش ند ةزراب هناطسح ىف اروصفصنو ةماق

 نداوكلاو نيزرلا زيربالا صلال نا بهذلا نم للا حصالاَن عسؤر ىلع لعجو قدور موباوريودت نح
 تنؤلو ناطسملا ىف در عمم ىهو ةعندلا ةمكسحملا تزولالاقثلاسارحالا اه توزر انساب هضارلا



 نذل

 نولوطنب!نمفومل:اةرورمن هت دو همنورب دما نبا قاةرثكو هتازنم كلذإ تءظعف نولوط نيد الاهل نأ
 اهلعوّرقأ وراني دنب قدا نم اهلودب رددكسالا ىلا نولوطنباحرخو هرطاخ ن٠ بّرقتلاو هتفط الم ىلا

 اهيةيتساو لاعالا ىلع ها بو تاما, ندرالاو نيط لف ىدنج دلفي ”ىناسشلا يش نب ىسيعءني دما ناكو

 اهقّرفو اهيلع يش نبا ضشف دادغب ىلا رمصم لام ند هء الجم رام دافلا نيسيو فلان ةئامس ير دلا نا امف

 [طظفرصم ديرب هنا عسشاو تاماشلا ىلع بلغتلا ىف عشنا عمطف دا دغس تارا ادا ىارملالا تناقو هبامصاىف

 هبا الووش عبانالو هل نيش نبا عديل لكوتملا نب دجحاهقايدمملا عيوبو نيو تس ةنس بجر ف ىدت ل !لتق

 اعدف لع ىلع ةماقالاو ا علع كالصتستإلا ىل# عيدان ادزلب وش يعلموا اشر ةكحاتملا توج

 قلطب نأرب ,دملانيال بتكو هندع ىف ديزي نأو خيش نبا بركس به امر نأ نولوط نب ا ىلا بنكسحصو دقعملا ذاةيح

 رثاس عون ادو لاو مورلا نهدسعلا ىرتشاو حدي نم ثدأ أو لاحرلا نولوط نبا ضرععف ديربام لاملا نم هل
 نم ذخ أ امدرو ةفلخلا ةعاط ىلا هوعدي خيش نبا ىلا ثعبو ميظع شو ريبك لمحت ىف ح رخو هلا حاتحيام

 مخرصم ىلءنولوط نب ىسوم هاا فلس او ةرتن" الا ىدا نم نولخ تاراسف يدق باو باجأف لاملا

 <ىرتلاروجام قارعلا نم مدقو نابعشىف طاطفلا ل دو قارعلا نء هملعدرو بانكحو قيرطلان ن* عجر
 قطو ىشمد ىلءروج ام ىلوتساو نيالا ل قو هنم اومز مناف هنبا مهيلعو يش نبا باعصا هلف يس نباةيراح

 تال الاو لاجرلاو دبعلا ةرثكنمنولوط ني دج أر اصو هلكماشلا لامعأروجام دلق”و ةينممرا ىحاونب عشنا
 طتخاو ىرادنلاو دوهلاروبق ثري هاو نابع ىف لبخلا ىقس ىلا ب بكرف#ل عشالوهراد هب ومضب لاي

 اونيو اوطتخاف هلوح مهسفنالاوطتخ نأ هعاسش أو هنالَغو هباحصا ىلا مةةنو نا دملاو رصقلا قيناهعضوم

 ةقيطلا ةيوثلل تناكف اننكتيزوم همس ةعبطق لكت مسو عئاطقلا تعطق مث طاطسفلاةرامعل ءانملا لسهتاىّتح

 ناللغلا نمفنص لكلو مهب فرعت ةدرفم ةعمطق نشاّرفللو مهب فرعتة درفم ةعبطق مورللو مهب فرعت ةدردم

 ةقزالاو ككل اهيف تقّرفتو ةنس> ةراسع عئااتلا ترمعف ةقّرقتم عضاومداوقلا ىو مهب فرعت ةدرفم ةعبطق
 عمجي ناكو نيرامعلا قوس لفاهقاوس ا تسمسو نارفالاو تاماهلاو نيحاوطلاو نال ادجاسملا ايف تشو

 حيي نيبال دكر كوب ناكف نياؤتلزوقلا جلا نرئاز 0م حم نيزازيلاو نيراطعلا
 نيساولكلاو نيرابناو فراسمصلا عمو نيخابطلاقوسو نسحأو رثكأو ة م دما ىف مهثارطت نم نكاكد فاق

 نياق ماشلان م يسوي ووعا ةريكح هلل ,دم عئاطقلا تراصف سهاع نسح قوس ةعابلا نم لكلو

 اكو نادملا هلكرصقلا ىف ةحلاو ملا هش برضن اريبكا نا دم هل لعجو هم سحو هعسوو هرمصق نولوط

 مسا با, لكلاباوبا نادسملل ل عونا دمملا ىلا لوب هباهذ نعل ثسا ذاريبكو ريغص نم جورخلا دارأ نملك
 كي هنم لخ دءالو ةصاخلاب ابو ةحاودلا بابو شدا مظعمحرذعو لخ ديناكهنمو نادمملا باب ىهو

 بابو ةمرحوا ىصخ مداحلالا هنم ل ديالو مرحلا بابو مطقملا ل_مج ىلي ام هلال لبحلا بابو نولوط نبا
 ه4لاقي طقف ةلاجرنادولا نالغلا تانانج دلت ةقلطلا يظعدو-ا بجاحهدنع سلخ ناكمنالنومردلا
 جالا بشخ نم لع هنال حاسلا بابو جانعد هل لاقي بحاح هدنع سلجحي ناك هنال انعد بابو نو.ردلا
 عابسلا باساضيا بالا !ده فرعو نول اوطنبا عماج ىلا لصوت هنمو مظعالا عراشلا ف ناكه نال ةالصلا بادو

 ىلا هلم جرعي ىذلاوهو تيلؤإلزل تيب يستمر والات يطول نيعيس ةروص هلع ناكمدنال
 اهضعب "لصتم تناكو باودالا نء نوكيامربك كن اوبا ثالث هم لعو طئادج هعطقف اعساو اَقب رط رصقلا
 نسح بارت ىلع حورح ا فئاكتم ركسع هعم حر بكر اذانولوط نبا ناكورخآ الا بنا ا دحاو ضععس

 سانلا نم دح | هب ب طلح نأرِمَغ نم هد رغم هنالثلا باونالا نم طسوالا ب املا نم نولوط نبا حرت مث مم ةجز ريغد

 عتشنال مايالاهذها دعامو ةقدص موبوا شبملا ضرع موبوأ دنعلا موبىف اواك فن ةروكذملا باوالا كتناكو

 نمرظتبل ةهدصلا موو ضرعلا مون نولوط نبا هنم ف رمي سام هلرصقتلا ناكو ةفورعم تاقوا ىف بيترتبالا
 بان ىل_عناكو عابسلا با نمنوجر ذو ةماوصلا باد نم نولخسدب سانلا ناكو حرخو لخ دي نمهالعا
 موفّرصنو مههأتو ناذغلا تاكحرح ىرا عئاطقلا ىلع دب دنعلا هلمل نولوطنبا هنم فرمثي سلجم عابسلا
 اضبا هنم فرش ناكووإ ءت ىف ديربو هن عشا هل ما اللخو اضن مهتم هيف هاج 3 ىلواذإك مهعاوحىف



 اال

 دنعرمتشاف هلذفرهظو مهاد ” انبدأتف عرولا لهو داهزلا بحصو ملا بتكو مهم عمسوزيث 31 قلو تاّرم

 ىهو ه-ةناروحام هحوزفرارس الاو لاومالا ىلعنمّتوبو هب قذ ون نم دا دع ىفراصو لا رئالا ىلءزيمتو ءاملوالا

 ىلا حجرخو هءاجأف رغنلا ىلع هقزرب هل بتكينأ ىهينب هللا ديسعر يزولا ل أس هلا ةمطاق هتتباو ساببعلا هلبام 0

 ءانق لا مهءبزاتشعأ ار نم بس ىلا سانلا لفقالف هتلقاامب هتيناكف هن: هراغمدتا لوو ماقأ: سوسرط
 ىلا امد طغت دق ناكو مصتعملا نيدج ا هنا نيعتسمل الاذن ةفيلطتاو لجرةئاسمسخ ون "لفاقلا فناكوهّما
 نأ: ةازغلا ممر نم ناكو ةهلفاقلا عمح رش سوسرطرملا لغب رقو ىفو اهبداعالف ةدفن ءاسشا لمعل مورلا دالب

 تاره لعلم ملاكا باول نيد ا ندبف املا ءاحو مهداوس ضع بار ءالا قرط نودرفم اوريسب

 كفة اك "لج نم ناكو هنم اوّرنو هوذخأ ام عجب مهم ذقاتسا ىتح مهيذ هتف , رو بارعالا ف ف.سسلا

 ىلا اولصرالف ةهلفافلا نيعاىف ريكو مداخل دنع لعفاس دحام ظ٠ف ةفلخلا عاشم ل# !لغبلا بارعالا نم

 هنلعامي لغبلا م هذخأوبا ارعالاحورخ مداسالا هفّرعو هيدعاعبابل هرمضحح | ام نيعمسملا دهاّشو قارعلا

 20 عب نأ هاو مدالا عم هبل لسو راني دفا أب هلم أف نولوط ني دما عنص نم ناكسحامو

 هئيااهداومسا سام اههساةيراج هيهوو هلاح تنسشح ىتح ةفلقلا تال_ص هملع تل اونو كلل ذ له هف نيإبسملا

 طساو ىلا نيعّتسسملا جرخازتعما عيوبو نيعتسسملا عل الفني ئامو نيس ةنس مرا نمفصنلا ىف هيوراخ
 ديصلاو .نتلاهإقلطأو هترمشع نسح أ فهي ىضمو هسلا لف هعم نوكي نأ نولوط يدا كلازئالا راتخاو
 رضاح دهاشلا ندح مالغْ لاذ ذاودو ”ىل اولا دم نيدجا همت احح همزلأف ماشتح ا هنم هناي نأ ىدخو

 عنتماق طساو هنادلقو نيعتملا لقب نولوط ني دج-ا ىلا تتكزمعملام ادت نا ثنيعَمسملا هب سنأف ةردانلا
 اوه>وو كلدب كارئالا دنع هلع دازف 0 ةعبس هتبقر ىف 4 ةفذخ لاقي الدنأب م دريك 'لارئالا ىلا بتكو كلذ نم

 نم ٌرس ىلاداعو نولوط نبا ءاراوو هلّقو هم هل تق هل نيعملا لست ا تكو بحال اددعس

 هبلا منو هتفالخ هدلقف نولوط نيدجاهل ركذف اهيا ههجول نم بلطو رصمألا: < داقتدقو ىأر
 ادام نيش "امو نيو عبرا ةاسناطمر ربش نم نيش عيسسل ءامعيرالا موناهلح دفرمصم ىلا راس و اشدج

 لعتو دا ام اولا دجم ني دا هعم لخ دو اهون و ةبر دةكسالاك اهنع ةجراخنا لاعالا ن ماهريغنود ةمصقال

 لجراذهلاقف مهيتكى هدحاعاف وفكم ناكو م الملا بحاص ل سقى مالغمهضعب لأ ف هتورلسانلا
 وهاذاون نلت ازعل تم متاه ةنسنمعبر ا نماسرقهداوو وه شكلا ا دل هناواذكو اذكهتفصدحن

 سانلاةاهدنموهوربدملا نب دج نب دجا حارخلا ىلءناكرصمن وطنب دجال _تاساو « لاق ىذلا تعنلا ىلع

 ريقشووه هن , ا ةلىلا حي رخام دعت را ,دفالاةرشءاّتعق اءاده نولوط نب دج ا ىلا ىدهأف باكل انيطاسشو

 مهبذت ادقزوغلا نم مالغةنامر ,دملا نبا ىدي نيب نولوط نبا ىأرف ديربلا داق وهو زتعملا ما ةيتف مالغمداسلا

 ضارع لاه قطانمو ةسفام ميلعو ديدش سابو ماسح | لوطو نسسح ىاخ م نأ ثاكو الامو ةدع مهريصو

 سلحا ذا هشل © تفاح ىف هبديزم؛نوغةياوناكو ءذق نم ةعمقم هع رقم لك فرط ىلع ظالغ جيا ها

 نولوطْنب ا ىلا هب دهب رب دملا نب |ثعباإف ساسلارو د_طىف ةيظع ةسو مهب هلريصنف هب دب نيد اونكر بكراذاف

 هركو هفافخ فارطالا نم فرط ىلءنمْؤدآل هتوهم ذه تناكن م ةيظعةمواهذهّناربدملانب !لاسقف هماءاهّدر

 مايأريغنكي لف نولوط نبا ةلازاب ةفلانا ةاكم ىلءاتفتاو ديريلا ب .اص مدام ناري ىلاراسو هعمر مصعب همام

 متغي نأ زج لو امنع ذلا عقوتيدهانل تي دهأ هللا لزعا تنكدق هل لوي ريدا نبا ىلا نولوط نبا ثعب ىت-
 حوح !مهيلاان أف كي دينيب مهر نيذلا ناإغلا امم ضوععن ل« نأ بو ن ك.اءاريفو امم ددرف هللا هرثككلام

 ضارعالاّد رب ناك ذا لج لا اذه نمت رهظ دنمدقتامم مظءا ىرخا هذه ةلاسرلا هّتغلب ا ربدملا نبا لاف كنم
 نولوطنباىلارب دملا نبا ةديهتلوحق هملا مهثعي نأ نم ادب د< لو مهملعرباشيو لاجرلاىدوتسيو لاومالاو
 غلبفهلزع ىلع ض َردعو هب ىرغب ةرمضحلا ىلا همفرسدل نبا بّتكف هام نالغلا ةقراف؟رب دملا نبا هباهه تصّقنو

 0 وول يروا دا رحاب نو لو هسفن ىف مكفنولوط نبا كلذ
 كسفن ن مست هيلا بتكفنولوط ني اوج را اهو جارنا يب ناك مست ةررال انكتنتج اياد ونازل

 ةيردنكسالا دلمّت وهو راي دنب قدسا ىلا يتكحو رصم ةيصق نع ةجراسلالاسعالا  هدازو كلسفنل
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 لق: ه تالا ىلءن م "امو نع- هو ثالث ةةس لوألا عسر نم نولخ ثالثل كولا نمز اوفااونا جوطرع

 لدا نمةدءرسأو اه ءاحأ.عتوأف ةجورت 0 ذةزيملا ىلا حرش مثداعو هله اب عقوأت فول ا ىلا حيرخو زتعملا

 عزو جرا ةطرشلاىلوو داعو حاولان راكب هعاةب ارثكو هس شاطف موفلاىلاراسواريثك لّدو دالبلا

 ةنس ب جر ىف عمال اةالصلا ىف 'لوسلاب رهملا نم عم مو ع اونلاو نيشؤملا نصسو رباقملاو تاماهجلا نم هاسنلا

 عماجلا لءاذشاو زوجراامثم عنمنأىلا مال الا ذنم عماملا ىفاهب رههلا ىلع رمصم لها لزب لو نيس و ثالث

 "ل قلا ىلا لوكان قالا لدأ ىمأو دحملارخؤم نم طوسلابموقي مدهلا نمالجر كلذب لكوو فوذصاا ماب
 ا د تي اب سبل يلادنت بي ىتاادنا.1| نم عمو ةاللصلا ةماقا لبق

 نيه و ثالث ةملس ناضمر ربش ىلا اس ا!هنولدد رمه» لها لزب لو ب وارث سيخ ناذمر ىف حميوارثلا ىلصت
 قشينأى ند ؛ مبدل: هداك ساغب نأو دمت ارخؤمىف ةعججبامويناذالاب سمأو بي وئتلا نم عنمو نيثئامو

 ناضم سجل م> |لهتام من هند دو كلذ ف بقاعو ةأرما عيسد'وأر ءش ىل وا هحو دوبوا تمم ىلع بوث

 ىلاتالملا ىلعهسافالهتس اك وذ (م-اممنيدجا) هد !ىاذماساف نيدشجمو عنا ةئس رخام

 (”كرتلا ناخرط علو | نيزوججر١) فلطتس افاموبو نير هش هنبالو تناكفرخآ الا عبر نم نولخ عبس تامنأ

 ناضءررهشىفنولوط نب دج أي فرص نأ دعب ةدعقلا ىذ لقا حرخو اف صنو روش ا ةكوذ 0

 هتاواضيأ دا هبا مانا ىفو مدح لح مانا نم هعمج دلبلا ما ناكح هبلاو نش“ امو نيسجنو عنرأ د ةس

 لعاىلاعت

 2 نولوط ىنب ةلودو عئاطقلا ركذ *

 ةعلف اهتاكمر اد ىّتلا ءاوهلا ةمق نم اهءضوم ناكو 3 فرعي مسر اها قلو اهران ؟تلازدق عئاطقلاّن أ لع ءا

 ىلا ةعلقلا تحت 'هل.مرلا لوا نم ةنافاهذ رءامأو عئاطقلا لوط نوكي نأ هسا اذ هو نولوط نبا عماج ىلا للا

 ةحاسمتناكو نيذباعلانيزن الا للاب ىذلا سأرلا دهشم دنع ءارفصلا ضرالاب مولا فرعي ىذلا عضوملا
 نولوط نبارصق ءاوهلا ةبق تحتو لبا ةعلق هلع ىذلا فرحا طش و تناكماو هاا بقفل مىفالبم عناطقلا

 لاهباو ريلاو ل11 قوس نائم ةعلقا| تل ىتاا ةهلهرلاو ةعلقلا تت ىفاطللا نا دملارصقلا اذه عضومو

 عماجلاو رصقلا نيب امث نادم. اريصبق تابدبقلاب مودلا فرعي ءزلا عضوا اف نادسملا اهروا وان امد تناك

 همح رك عما ط ارا دن ا ب يوي حدب ءاذحو نولوا نبذة ًاثناىذلا

 ديبعاهيف نكست عطقةذع عئاطقلاو مرطاراداضيأ ل انهو بارحاراو ىلاريمالا ىله ةط.ل ةرودةملاىلا
 نيْماَردلا ةعيطقو مورلا ةعطقو نادو لا ةعرطق ل اّترف ةفئاطل ةعمط5 لكو هناطعو هر حصا .ءونولوط نبا

 اهينسو عئاضقلا هذه ةراع ءادمبا ناك ةرهاقلاب تلا تا رنة طاجن ك1 ةءدطق لكت ناك كاذ ون و

 مهجرخأو برعلا نم نم عضوو لارنالاب صتخ اان دي شرلا نوراه نب دم قص ايأ قلن مصتملانينمؤل اريمأنأ

 هدنع تءظع نمناكه بوءدمالءأ اوهتلودراصنا ْلارتالا ل ءحو ءاطعلا م وعنمو مهءامعا طةسأو ناوبدلا نم

 «سحاب موقي نم هدلقت ىذلا له هلا كلذ ىلع فلئتسف ةرضالا نع ةسراملا تهل.ادلا لامعالاهدلق هتلزنم

 نمو مصتعملا دصقو لسا هذه مه دنعر صم تناكو ةفملغلا ى دياكمربانم ىلعهل ىديو هلام هملا لهو

 نيسحلا نب رهاطب نومأملاو ل اص نبب كلما دبعب دمشرا هلعفامت ماعلا رئالا عم لمعلا كلذ ءافلذنا نمد دعب
 ىدتهم ا دلفو فسصوواقن لكو لاداقو حا اّقثاولا دلقو سانش ا داقف لارتالاب كلذ لثم مدتعملا لعفف

 اهيلع «ةلتع نم بلطورمصمْ !اك اردلقتف عب راتلا  تكهتنعذت دام ىبلاهالالاعأن ءانرك ذ نهريغو رودحام

 ى دن تناك ه يراج نمدلو دم داي نس'امو نيعدرا ق6 هوبا تام دق نولوط نب دجسا ناكو

 رغر ةطلا نم 0 يع نم وو يملا امو ني رشع ةنس ف هداوم ناكو مس 5

 07-5200 م . ننرعالا باعت ول واي ساقين وت اوعشت فاك ةز ةطبألك

 سو رط ل 'يرخو وزفلا بحاو ثي دل! بلطو هتقبط لها هملا ىارتي ناك اسع هسفنب باهذلاو ندالا
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 1 ٠ الا عسر نم نول عبس مدقو اهتالص ىلع سان | لبق نم -جنرالا (ى<نب *ىلع) ىلوف نيش'امو

 هرقأن هللابقثاولا عب وبو ني رمشءو عمس ةنس لوالا عسر ىف مهتعملات امو نيش'امو ني ريشعو تس ةنس
 ىسعأ) ىلومح روشا هلالثو نيتنس هّيالو تناكحف نن' اهون عو نامت ةنس ةخلاىذ داسرىلا

 نينن'امو ني رشعو عسن ةنس مّررلا نم نولخ عبسل ل دفامت الص ىلءس انما ىل.ةنم ةيناثا (رودنم نبا
 فصنلل ىسيع ف رصف لكو للا عيوبو قثاولا تامو ىسع رقأف حانتنإ هناك ليج و نيثالث نس عانت تا تامو
 ىسع تام مثرضنلا نب ره ةفلخ هيورومنب ”ىل_عم دقو نين" امو نيئالثو ثالث ةنس لالا عسر نم
 لهانم ”ىلد حلا (رضننةعر هل لوف رخ - الا عبر نم تلخ : ةرششع ىدحال هلزعدعب ءاوهلا ةبقيف

 رتب لكوتم لا باَّكدروف نين امونيث الثو ثالث ه هنس بجر نم نول تسل مدقو تالملا ىلعحام الل ملا

 عبسل لاووهو ةمرهت امو نم>'امو نيئالثو مة لسرو - آلا ىداه نمنولخ سجن نا ءرقلا ف لادملا
 فالؤسايرضالانب (ةمئنر هنب متاحا لوف ةمرهزنب متاح هسنب | ف اذخساو عدرا ةنس بجر نمْنقب

 حاتيا لق نم ةيناشلا ”ىئمرالا نب (ىحي نب ”ىلع) لوف ناضمر نم نول تل فرصو تالصلا ىلعهل هسا

 رصع هلا وها تيفدتساو ني الثو سجن ةنس مرا ىف حا | فرمصو ناسضمر نم واخ تسلا تالا لع

 لمني ذاعم نب (ىحي نب قد#ا) ىلوك اهنمهحخلاىذىف ”ىلءفرصو هناكم رمدسمم ال دول ءاعدلا ْلَرتو

 نم تلخ 5 0 يع حارخلاو تالصلا ىلع هللا ىلء لكو آلا هس أ دهع“ىلو رمصتنملا لبق نم <ىلم ا

 دعب ود-اتامواوبرخأف قارعلا ىلارمصم نميسلاطلا حارحا رصّتناو كحوللا باَكدروف ةقحارعا

 ةحلط نيرودئم نب (ى«نبدحاولا دبع طوخ ) ىلوف نش "امونيث الثو عمس ةنسرخ الا عسر لوا هلْزع

 نيس "امونيث الثو تس ةملسس ةدعقلا ىذ نم نقب عدنل م دقف حارخلاو تالصلا ىلعرصتنملا, 1 ,عودرر نبا

 نامت ةنسرفص لس فرص ع تالصلا ىلعّرقأو نيثالثو عيس ةنسرفص نم نولخس عسنن ح.ارخلا نبع ىرصو

 (قحس ان ب ةسدنع) ىلوق الا + "سم حارخلا ىف 002 !اوتال_دلا رع ًءسنع هتفملخ نأ الدو

 مدقفحاربانا بحاص "ىسقي رضلا دلاخ نيد حالاكي رمثو تالصلا ىلعرصتملا بف نمرباجوبا سعد ل
 مهنمفصلأو سانلل مهمأن ”اوملاظا اًدرب لامعلا ذخاو ن نس "امو نين الثو نا ة ةاسرخ الا عسر نم نول س

 رهشىف ىدان .ناكو ركسعلا ن - عما-إ ادصملا ىلا ايشام حورب لك هنامز ىف هلع و

 : اعجاب اولتقو اهفامو ,ادوكلمو طامسد مورا لزن هّيالوفو جراوالايهذع 0

 ساننلا نمرتثكو هشدب ىفنيث الثو نامت ةنسن هرضأا مول ملارفذف لافطالاو ءانلا اوم اومسو سانلا نمارعك

 نيعبراو ىدحإ ةنسةرخا الا ىداجب لوا حارا نع فرص مث تالدلا عم حارالا هلفيسضاو مهكر ديف

 اذه ةبنعو هلاعدف نيعبرأو نتن !ةنسلوالا عسر ىف ناهاخ نب فلل اعدلا, باكل ادروو تالصلا.درفأو

 نب ساسعلا مدةف اهنم بحر لوقا فرصو عمال ا دصسملا ف سانلاب لصومأرخآ او برعلا نمرصمىلو نمرخآ
 ىلا حرخورهشا ةعرأو تيناج عيارا ةسنعئةبالو تناكو ديرب هيالول هلل | دمع نب ديرب هف لطخراشب دنب هللا دمع

 ىلءرصتلل ! هالو ىلاوملان مدلاخو راي دنب (هللا دبه يديم لوف نيعيراو عبرا ةنس ناضءرى قارعلا

 عغلمو مهب فاطو مرضو رمصم نم نينتؤملاحرخ أفنيعبرأو نيتنث | ةنسس بس جر نم نشب رشعل م دقف تال_هلا
 لولا عسير ف عجرو نيهبرأو سخ ةنس مرهم ىفاطبا رص طايس د ىلا حرخو هيف برضو زئانما ىلع ست
 عنسن د ةنسىلارحت مف ناطليسان كت اليف اعابم نارا ل طعو مهقلي رف اهيلا عجرف امنرفلا غورلا لوزن غلبت

 نييولعلا لعترجو نيعيرأو عبس ة ةنسفف لدنلا سام ىبو قارعلا ىلا مهلجو ضفاورلا عبت" ونيعبرأو

 روم ىلع ديرب رمصسسم ار ةأف ناها نب فلا تامورص مادمت هئبا عيوبو لاّرُش ف لكوتملا تامودّئادش بالو ف

 قارعلاب ناكطسقتل ءاقتسالاب هناك دروف نيعم_لاعبوبو نيعبراو نامت ةنسلوالا عسر ىف ر صن !تام مث

 ةنس مّرحْلا ف نيعت ىلا علو دح او موب قاف“ الا لدا تساوةدعقلا ىذ نم تلخ ةرمدع غملاوق ست اف

 رخألا عير نم تأ دنبابورح لانه تناكو ير دنكسالا ضرأب دملولا نيرباج حرف زتعملا عيوبو نيسمنو نونا
 رفظ ىن- مهعقاوف بجر نم تقي ةرمشع ثالثل فك ش دج ىف ديزيل انم«م قارعلا نم ناقاخ نب محا لم م قف
 نب (نافاخ نب محارم) ىلوق مانا ةرشءو رشا ةهيسو نينسرشع هند تناكو ديزب ف رص من مسهب



 ١١م

 ىو مث اريشرتعنسبرا تال تن اكسو ناني يناجي «نولخ نامل تام مث بورح امه ترفس

 هسنه تناكف جار ناو تالصلا ىلءنابعش نمنولخ عسنل دنملا ةعيابج م كهلان (<ىرسسلا نب هللا ا سع)
 نيت در او سو نعذأو رهاط نب هللا دمع مدق نأ ىلا بور ”ىورخلانيبو

 ها الثلا موب ل دف حارحلاو تالصلا ىلءنوماملا لبق ن ءبعصمنبئيسحلان ب (رهاطنب هتلادبع) ىوف

 نب هللا دبع حرخ ىتح هركسعمىف ماقأو نيث' امو ةرمثع ىدح ةئس لوالا عسر نم املخ نيتلسلل

 همس !ةنس رفص "لعشر دصحالااراسع ىلوالا ىدامب نم فصنلل دادغبملا

 قينعلا عماملا ىف ةدايزلابهأو ةرتش الا ىداهب ىف عجرو "هليل ةرمثع عضباهرصف ”ىدول ا ديزرب نب ىسدع
 رشع ة«.س اسلاو ريص# هات نو و بحر نم نيشب س4: قار 573 اهحوتم لدلا بكدو هلثم هفديزف
 رع عباسملا اهتالص ىلع رهاط نا فال زهاب ”ىدولحلا ( ديزينب ىسع) ىو مث مانا ةريشءوارهش

 ىسعرقأف رصم دمشرلا نورهنب قص-اوباريمالا لوو رهاط نبا فرصف ةرشع ثالث ةنس ةذعقلاىذ
 لسا لهأ ضفتاف مهجارخىف مهلعدازو سانلا لظف دازاريشنب ملاص حبر الا ىلع لهو طّتؤ تالصلا ىلع

 ىلوف ةرشء عبرا ةنسرفص ىف هباحصا لتقو مزهئاف هويراف-شيج ىف د هلبابىبعثعبف اوركسعو ضرالا
 حرخو رفد نم تلخ ةريشع عبسل تالصلا ىلع دمشرا نب قاس ا ىبا فالذساب ىبيمتلا (دملولا نب ريع)
 لراعم مشن تااكواولتنت افريع نب دهم هبا فل ةساورخ“ الا عمر ف فوملا لدا لاتقل ”ىدواللا ىسع هعمو

 انا ) ”ىدولحلاىسع) لوف امون تس هن صادم تناكفرخ الا عبر نم تلخ ةرمشء تساربع اهيف لق

 ةعبرا فرصم ىلا قاصا ونا لف حب رف مزبمامث رطم ة شم فوحلا لها برا تالصلا ىلع قاصس ا ىبال
 فوحلارباك !لئقو هنم نيب ناغل ائاطمفلا ةثروساللا لونان ىف قولا لهأ لتاغف كانت! نيبال

 دي دش دهجورمض ىف ىراسالا نم عجب هعمو هك ارتافنش' امود ةرشع س# ةنس مر ار ماشلاىلا حرخمث
 مهلا ثعبف ناش ىف فوهلاب سان جرف تالدلا ىلع ءانإالا نم (”هليج ني هيو دبع) رصم ىلع لوو

 * لع هعمو ةدط اذ نم نول تالئلرصمىلا ”ىدفدلا سواكن بر ديح نيشفالا م دف مث مهب رفظ ىتح مهبراحو

 نب ىسعىلوو) ةفربىلا جرخو هيو دبع فرصو هلَعف اس هلا عفدي لف هلامذخ ال ”ىورملا ْريِزعلا دبعنبا

 لفسا تضقت اف تالصلا ىلع هرعت تسعين ل وإ اسما يال رع لأ ”ىعفارلا ىسدع نب ىسوم نب ( روصنم

 نمنيدفالا مدقق ةعاطلا رخو موريس ءول لامعلا اورخأو والا ىدا ىف اهطبقو اهب رع ضرالا

 نيشفالا ىضموالتقو منم | ارسأو موةلاباعتوأف لاَوشىف ىدعو وهج رخ م ةرخ ” الا ىداج-نمفدنلا ةقرب

 نومأملا هللادمع نينموملاريما مدق نأ ىلابورح تناكو مهتعاسعب لّقو فوملا ىلا نيشفالارا ف ىسع عجرو

 بسنو صضانسلا ساملب هدَحأف هءاول ”لحو ىسع ىلع طاح سف نين "امو ةرمع عبس ةنس مر لا نم نول ر مشعل

 ةرشع نامل لحرمن مهتلتاقم لتقو طبقلا ىسو داسفلا لهأي عتو أو شو كءاريسو هلاع لاو هيلا ثدإللا
 بلّكَدروف <ىدفملا كلامواا هّللادبع نب رصنودو (ردبك) لوو اموين يعبر أو ةعت دعب رفص نم تلخ

 نب نوراه دوب رصمب ئئانقلاو ةرشع نام ةتحيورسا الا ىداج ىف ةلحماب سائلاذخأب هيلع نومأملا

 نوذذؤملاو نون د غاوةاضقلااهيذخ و هتدامش تاطقس مهنم فقو نمودوومشلا باجأو ب تاحأف< -ىرهزلا هّللادبع

 عيوبو ةريشء نام ةةس بجرىفنومأملا تامو نيث الئاو نمتن“ |ةخس ىلا ةرشع نامت ةنسنهكلذ ىلءاوناكف

 لعفف مونع ءاطعلا عطعو برعلا نم ناوي دلا ىف نم طاقس انه سهأبو هته ا اوبا

 نيش يدرس باج مرج الا عسر ف ردبكت امو ماذ_جو مهن نم عجب ف ”ىورداريزولا نب ىحيحرفنكلذ
 ةرخ الا ىداجس ف ءرسأو هل امو رزو نب ىحي ىلا رخو هسا فالخاسا, (ردبكحح نيرفلظملا) هاكوف

 عيال كانا يود] ىلوف نابعش رفظم فرصو اهي هل ىع دف سانش ار فعج ىنا ىلا ر صم تفرص مث

 ةميس رخالا عسر ىف فرصو ةرمشع عسل همام ناضمر رمش ”لهتسم تالدلا ىلع سانشا لف نم تبان"

 هللادبعزب (رديك نيكلام) ىلوف رهشا ةعبسو نينس عبرا هتيالو تناكف نيت'امو ني رمثعو عبرا

 عنبر نم نولخ ثالث فرصو رخ الاعِسر منيب عمسسل مدقو تالصلا ىلع سانسش البق نم ”ىدفصلا

 نيئالثو ثالث ةئس نابعش نم نولخر شعل فولو اموب رشع دس أو نيننس ىلوذ نبر معو تس هئس رخ الا
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 ىرقض عب ىلءراغأو نيدمو بمول. اوي رطاا عطقف لج رفا اوف ىف هلبأب ءادنلاوباجب رخو حاارملا ءادا

 كلذلا ثح دادغل ن نم د شرلا ثعبفاىطظع اغلم ل ةلآو بهنا| نم غلف ةءاج ماذ_بنمهملاىوضو ماشلا

 زغطف الن أنت علا قتلاف ركسعف ”ىورملا ناضنيرزولانب نيزعلا دبعرصم نم لسجن نب نيسلس ا ثددو
 يعول ارع وقل نامه نإ مولي ا ةعل للاوشمف نابلك اهبل نشر امو ءادالاىنأب زيزعلا دمع
 وللا للود ةناامو نيعستو نيآنثا ة ةنسرخ الا عس رنم تلح ةرشع ىتنثل لمج نبا فرصو حاارخللاب

 شجريمأ ذاعم نب ى<ب غرفو رخ "الا عسر نم نيقب عبسسل مدقو جارخلاو تالملا ىلع”ىاكلاريمعنب (مواد

 اومدقانأ فاوحالا لداىلابتكفةرخآ الا ىدابب نمنيشب رمشعأ طاط فلا مدقو فو ا ىهأ نمدمشراا

 مهيراسواو دقو باوبالا مهيلع تذخأف ةمسسدقلاو ةيئاملا نم ءاسؤرلا لخ دف موا د نب كلام مكب ىصوا ىتح

 نب( حانمذتلا نب نحلا) ىلوذهنأ امو نيعستو ثالث ةنسرةص نم تلخ عنرال الام فرصو بر نمفدنلل

 لوألا عبر نمنولخ ثالثل مدقو <ىنالودما مداعزب ءالعلا فلضتساو حاردتاو تالصلا ىلع ناكتنمتا
 لام نسم ارعسو ةّدع اهيف لت ةهظع ةننق تعقوورصمب دنحلاراسثف نيمالا دمت هنبافتغتساو ديشرا تام
 عسر نم نيقب نامتل ماشلا قب رطدا فلز احا قيرط نمر اسف هلزع ن حلا غلبو هو ذخأو :هلمرلا لها بث وذرص
 ىلع ”ىدقلا قبط نب دابز نب دو تالصلا ىلع بهو نب فوع ف اخ ساو همامو نيعستو عيرا هححس كوالا

 لزنف ءانبالا نم فل[ ىف مدقو جارختاو تالصلا ىلع نيمالا لق نمنيعا نب (ةعره يماع) لوف 6 دانا

 اومزهاف اشيجمسيلا ثعبف اوركسعو ىقتو ونت لها هيلعرانأو مهجارخ ىلع فاوحالا لهأ هملاصفق سبب
 ةنسةرخ الا ىداجب ف فرصو لاو د نم نول عيرال نئاهرلا نم هن امو هعمو طاط سهلا ىلا متاح لخ دو

 سم جاراناو تالصلا ىلع نيمالا لق نم ىفاطلا ىحينب (ثعشالانيرباج ) ىلوذ ةنامونيعستو سد
 نومانالاب عمدا نب ىرسلا اق نوماملاونيمالا هَ تتدككاناو انملناكو ة و ةرخ ٠ الا ىداجب نمت

 نيعستو تس ةذس ةرح ” الا ىداجنم نيب نامل نوداملا اوعبابو هوباجاق نيمالا علخ ىلا سانلااعدو

 ىلءنوماملال قنم رصنوءانانح نب (دجمنيدادع) ىلوف ةنسمّيالو تناكو ثعشالانيرباجاوجرخأو

 بجر نم نماشثل ا فرمدمج هعابض ىلع هلمكو ناكو نيعا نب ةمتره باكي ب جر نم نولخ نامل حارخلاوتالصاا
 فوحلا سدق سد, ”ر ىشردا ريبزملا نب سف نب ةعسر ىلا بتكن رصمب ناك ام نيمالا غلبف نيعسأو تع ةنس

 طاطسفلا لها ةيراحاوراسو نوماملاا اوهلخو نيمالا ةعس.اوماقف جزاع ةطالخ افا: لل بكر ماشاف الو

 ةنسهّيالو تناكفة امو نيه تو نامت ةئس رفد داع فرصو نيمالا لق بورح تناكو دامع دع

 جاارخلاو تالنملا ىلع نوماملا لبق نم ”ىازملا كلام نب (هللا دمع نب بلطملا) ىلوذ' رهشا ةعدسو

 قوق ربا ةعبس دعبل اًوُسش ىف فرصو ٍبورح هماباؤ تناك :لوالا عسر نمف منال ةكم نم لسدف

 ترابلا قعر ادا ل يوما عل هللا دبعنب ”ىلعنب د## نب ىمومنب ىبعنب ( ىقموم نب سابعلا)
 دنحلاراثف لاطملاانكسف لاوش رخآىف ”ىراصنالا طول نب دسعنب نيا هعمو هللادبعهلبا مدقت جارخلاو

 بلطملا اوجرخاو اور انف عباد ةبتواوفسعو ةبعرلا ىلع ل احتو مهد دهثو مجتامطع ممئراصتالا مه هتمارارم

 اسيياعدو سيبلب لزق سابعا لبق أ ةنامو نيعسنو عسن ةنس ملا نمتلخ: ةرمشع عنرال هوماقأو سلا نم

 نالامتيوةرخآ الاىداجن نم ثسقب ةرمشع ثا ِ ثالثل سبلب فتاه داعمث سكت "”ىوركاىلا ىمو هنرصن ىلا

 رهشا ة امو 2 باطما ةبالو تناكف نو: بررح ناكر هئمّئاخ هماعطى امس هملا سد بلطملا

 ىلع همابق دنع هيلع دنحلا عامجاب حلب لها ن مو طزرلا موق نم فسوب نب ( كحملا نيىرسلا) لر مث

 حارحلااو تالصلا ىلع ”ىلصلا ليربج نب( بل اغنب ناملس) لوم نس "ام هاش انكشتز "لهتسمىفباظملا

 ربا ب نب فزدس جوع تناك با امو ىدنحا ةنس لوألا غَسرْم نولخ عنرال الهل دنحلا ةعبابمب

 دنملاهجرخأو هّبالو تَمذفجارحلاو تالصلا ىلع نوماملا لبق نم ابنا“ (مكللانسئىرتشلا) دسعاو

 قوالا ىداجب خال نال لاووهو تامو ءسعا ىوقو هبراحنم عبتتو نابعش نم تلخ رع ىنتل نمابللا م

 دمه) هشاىلوت امون رمذع ةيئامتورهشأ ةعسنو ننس ثالثه ذه هّبالو تناكف ن"امو سجس ةنس

 ضرالا لذسأ ىلع باغدق ىورخلا ناكر حارخلاو تالصلا ىلعةرخ ”الاىداج-لؤا رصنوبا (”ىرسلا نبا
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 هتلادبع) ىلومث ديزي ني دلا+ هتطرش بح اد عم ميهاربا نب اص هبا هدعب سهالاب ماقو امون ريشع ةينامثو

 00ج :«ىدخال تالصلا لع 23/1 لب قوم ”ىبغلا ور عنيريهز نب (بيسل نبا

 هللا دبعنب ”ىلعزب (ناملسنبقاضءا) ىلوذ هنامو نيعبسو عيس ةئس بحر ىف فرمدو ةنامو نيعبسسو

 نيعرازملا ىلءدازو حارحلا ىمأ فدكف بحر <ل مم حاراناو ت الهلا ىلع ديشرلالبةنضجاعزبا

 دقمف كل ذي دمشرا ىلا بتكت هباحصا نم ريثك لّدقف مهب راخل فوالا لدأ هيلع حرفل مهم تفحأ ةدانز

 جرذساو نملبةفاونعذأو ةعاطلبلهءاانق فوملا لزق بثديو الم شي نيعانب ةعرها
 كبارا

 ىلع دير لبق نم (نيعا نب ةره) ىلوذ هنامو نيعيسو نامت ةنس بحر ىف ىكه-ا فرمدناكف

 نيربش رصعب ماق أفلاوشنم تلخ ةرمثع ىتنال ةدقي رفا ىلا راس م نامعش ن ءاتلخ نيتاملل جارخلاو تالحصلا

 جارخلاو تاللا ىلع دمشرا لبق نم سابع نب هلنا دمع نب< ىلعن (ملاص ن: كاملا دبع) ىلومث افصنو

 هنامونيعم_سونامت َه ةنس مل»ف فرصو ”ىبضلاريهز نب بدسملا نب هللا دمع فاذساو رمهم ىلْ ديملف

 تالصلا ىلع دمشرلا لبق نم سامع نب هللا دبع نب د# نب هللا دمع نيد ( "ىدهملا نب هنا دسع) ىلوف

 ىدحال م دق مث بدسملان ب !فلختس | هن امونيعبسو عسن ةنس مرا نم تلخ ةرممع ىتننل نينئال موي ىف جارحلاو

 لاو نمادلخ نيشمالرمصم نم ح رخو رهشا ةعلتىوف ناضمررهش ىف فرصو لزالا عسر نم تلخ ةرمشع

 نولخ ثالالهل ةفلخ ىسوم نب ى< هنبا مدت داما متاع ةّرمهالوو (ى.-دعني ىموم) دمشرلا داعاف

 قاداضإلا در اىلوفةث امو نيناسع ة ةهنس ةرخ ٠ الاى دام ىف فرصوة:دعتلا ىذرخا مدق مث ناضهر نم

 مدقمم ةرخ " الا ىدا ب نم نولخ عبس هل ةفيلخ شابح نب دواد مدقف تالصلا ىلع ابنا“ (ىدهملانبا

 ليعامسا) ىلوثةئامونينامثو ىدحا ةنسناضمر نمنولخ ثالثل فرصو ناسءّنم نولخ عبرال

 بهو نب نوع فلختساف ناضمر نم نولخ م.سل تالا ىلع سابع هللا دب عنب ”ىلءنب (ملاصنبا

 م م لاص نب لمع اما نم بطخأ دا اوعالا هذه ىلع تيأرام ريفعنيا لاق هنم نيقب سم موق مث ”ىازملاا

 ىلع نب د# نب ىموه نب يصب لنحو ىلوف ةنامو نينامثو نينا ةئسس ة ةرخ - الا ىداج ىف فرص

 فرصو ةرخ ' الاى دامه نمتسقب ة 0 ردع عيرال مدقف تالصلا ىلع ديشرالبق نم سا.ءنب هللادبعنبا

 نواخ سجن مدقو جارمللاو تالصلا ىلءدروس لها نم ةىدروسلا (لضفلانبثمللا) ىلوف ناضمرف

 فاخساو انا دهلاو لاملايةن امو نينامثو ثالث ةذسناضمر قيلت علبتسلا دمشرلا ىلا حرخ مث لاوشنم

 نينآنعو سه ةثئنس ناضمرأ نم ن ندب عن لاملا بابان“ حرخو ةنحدلا رخآفىف داعمث <ىلءنب ل_ذفلا هاخأ

 تس ةنس م221نمتلخ ةرمشع عدرال مدقو جعدخ نب ةبواعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ماده فاد ساو

 باسحلا هعمو دمشرا نوره نيس وريم ا ىلا ناملاب جرت هب اضم نم عرفو ةنشس انين ىاغالك ناكن نينابقو

 تس ةئس نابع نءاسقب نيءومل فال ١ ةعيرأ ىف مهيلاحجرفن طاطسفلا ىلا اوراسو فوملا لدا هملعحيرخمث

 مزخاو فوم ا لها عقا وذ حاردللاو دنغا ىلع عابرنب ىلع نب ىو م نب نوح لا دبع فاسو هي امونينامتو

 نينامب طاطسفلا ىلا ثهبو ةفمغملا بل نضرأ نيم ةرقلاب وعم مزج ةاقجب نع ]2و ىف جين دلل هنع
 هتاف شوبباب هعم ثعسنأ هلأسو ديشرلا ىلا ثسلحرفل حجارخلا اقيثبو فورا لا عجرف مدقواسأر

 هرخآ نعرمصم حارخ نع هنا نابملس نب طوف عفرف شحبالا فاو>الا لهنأ نم جيارخلا 8-0
 تالصلا ىلع ىصسا نب دم |!ثعبو حارخلااو تالصلا نع اثما فرصو حارخللا دير اهالوفاصعالو طوس ريغل

 نب هللا دبع نب "ىلع نب (ليععءانيدسجلا) ىلوف رهشاةعبسو نينس عدرا ثمل ةيالو تناكو ظوفحم عم

 فرص نيناغو عيدسة نس ةرخ الا ىدام نمنَقب سجن مدقو جاارحلاو تالصلا ىلع دمشرلا لب نم سابع

 3 عدني كا دسع) ىومث افصنو ارهشونيتسىلوف نينامتو عست ةنس ناب عش ن نم تلخ ةرمشعناسمل

 مدق مم ”ىربضطح لا ةعيهل نب ىسعنب ةعيهل فلذساو تالصلا ىلع سابع نب هللا دبعنب ”ىبءنب د نب ميهاربا

 دبع مئاهفلخاساوح رخو ' امو نيعسن هدم نابعش نم تدق مب ةرمشع ىددح ال فرصو لاش نم فهصنلل

 رشعلم دقو تالصلا ىلع دمشرلا لق نم (ليج نينيسحلا) ىلوذ جدخ نب هيواعمنب نجلا دبع هللا
 نماوعنساو فوم لا لهاح رخو نيعستو ىدحا بحر ىف تالصلا عمجارذل اهل عجب م ناضمر نم نولخ

 ْن لضدفلاءاحا هلوق

 سلا ىف اذكه "ىلع

 ءاناهلعلو ىدس- ىتتلا
 ها لمأت خلا لذفلا
 ءيىيعم
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 :م نولخ اهبقالزع هلزعو كذا "ىدهملا ططسق دسعصلا ةّداعدالم ىتح هيمأب لذحي لو ميهاربا
 لديكم اه نم عببراني (بعصم نب ىموع) ىلو خنين ثالث اهياوف نم# ا

 لنمو هنمذخ أو ميهاربادرف روك ذملا ةحخا نيت زم تقلي عئبللل مق -ىدهملا لبق نع جاره او تالدلا

 هب لمة ام فعض ناّدف لك ىلءدازو جارملا جارذتساى ىموم دّدشو دادغبملا ه ريب مث رام فلأ ةئاملث هل
 ةيئاملاو سقت رانثو هوذبانو دنللا ههركف باودلا ىلءعو قاوسالا لهأ ىلع اجرت لعجو ماكحالا ىف ديد و

 لاقل مهاكر صم دنج ىف جرخو د.فصلا ةيحد لاق ىلا شحم ثعبو هملع اوقفتاف طاطسهلا لها اود

 عسةلريص م لد أن مدحأ م اك نأرغ نم لف ءولسأو مهءجأب رمصم لها هنع مزهن| ردا لن فوط أ
 ارق دعس نب ْثمالا هوما اغا اظ ناكوربش |ةرمشع ُث الو تناكف ةنامو نيّتسو نامت ةةسلاوش نم نول

 ( ورعب ةماسع) ىلو مث اقع ال مهللا ثمللا لام اهد دارس مهب طاحأ اران نيا طلل اندتعاانا هتبطخ ىف

 شج ىلعوهوريصن نب فسوي بر اف ورع نيراكب همخا عماشدج ةمح دىلا هيو بهصم نب ىموم فالختساب
 ناثدحلا عجرواسعم الن فسوب رصاخ ىف خا راكب عضوورلك؛ ة رصاخفف علا فسوب عضووانعاطتت ةيحر

 لضفلا نم هملع درو بات كح ةحلا ىذ نمتلخ ةرمشء ثالثل ةماسع فرصو ةخلا ىذىف كلذو نيمزبنم
 نب لضفا١) مدق مث ةناامو نيم سو عست ةنسمرحلا لس ىلا هعاذن هفلخختسا| دوو رصمىلو هاب حلاصْنبا

 عب وبو اذه مّرحلا ف ةعددهملا تاعوعاشلا وسو فروت: اولا مرا حبس سابع نيامقإ دبع ”ىلعنب (ملاص
 دقاوتاك سانلاّناف ة ةمحد حورخ نمو فوهلا لها نم برطذي رصم م دقو لضفلارقأف ىداهلاى ءوم

 ىداط و كلو ةطتم تيازيشف طاطسغلا ىلا قيسو رسسأو ةح د مزه ى-رك اسعلاريسف هوعدو هرساكس

 هنعزخ ددو ةمحد سصهاىف ىناسقل رصمةيالوب سانلا ىلواان أ لوقي ل غفلا ن اك نيماسو عست اس ةرح - الا

 اوناكف نيو عسن ةنسف ركسعلاب عماجلا نب ىذلاوه لضفااو ةبحد لق ىلع مدنو لزعف ىريسغ

 جارخللاو تالداا ىلءىداها ا لبق نمسامعنب هللا دمءنب ”ىلعنب (ناماسنب< ىلع) ىو مث همن رعمت

 نب نوره عب ونوةن امو نيميس ة:سلوالا عسر نمفصنلل ىداها!تاموةن امو. نبّسو عسن ةلسى لخ دف
 مدهو دوت اواوهولملا عنو ركنملا نع ىهنلاو فورعملابرمالا هتيالو فرهظأو ناولس نب -ىلءّرقأف داضرلا د

 هللصت هنأ هظأو لءللا ىف ةقدصلااريثكت اكو عنتمافراث دفل نو اهكرتىف هلل ذبو ردك ةيقولا نساكتلا

 هنامو نيعيسو ىدحا نس لوالا عبر نم نيمتب عنرال هلزعو د.شرلان وره هملع طش اهيف عمطو ةفالدلا

 تالصلا ىلع'دمشرلا لبق نم ساسعنب هّللادمءنب "ىلع نب دش نب ىمومنب (ىسدعنب ىءوم) ىو
 مئةعبهل نب هللا دبعو دعس نب ثملل !ةروش؟ ترنبف ناهس نب "ىلء اهم ده ىلا س كلا ناشبىف ىراصنل نذاف

 افصنو رهشا ةسهنو ةنسس هتيالو تناك همامو نيعبسسو نيتان'ا ةخسناض هر نم تلخ ةريشع عيرال فرص

 فرص مت تالصلا ىلع ديلا لبق نم ناجرجب لها نم "ىلا هللا دسعنبب ةرقنب: (ىدع نب ةملسم) ىو مت
 تك ائاو تالصلا ىلع ىدزالا (رهز نيدهم) لوم ارهشرسشع دحا!يلوف نيعيسو ثالث ةنس زابعت ىف

 لس فرهشا لج دش اكرام عير جار ايات و الاع ورسله ارا تاع هنولخ سن

 مدقو ةرفص ىلا نب بلهملانب َه ةصسقنب متاح نب (ديزب نب دداد) لوف ةئامو نيهمسو ثالث ةنسةخلاىذ

 لخ دف ره «نم اورانثيذلا دنملا جارخلال يهاربانتعبو تالصاادواد كو "ىلع نب حلاصنب ميهارباووه
 ملاعىف برغملاو قرمثملاىلا ةديدعلا دنا تجرخاف ةنامو نيعبسدو عبرا ةذس مّرحلانم تلخ ةرمشء عنرال
 ةنسهّنبالو تناكق يو ع ويوم اعياز وامام فرفور مورا مهترسأفر هلا ىفاوراسفريثك
 نم حارخلاو تالدصلا ىلع س امءنب هللا دمع نب "ىلع نب دم نب ىسو هنب ( ىدع نب ىموم) قي مث ريش فصنو

 نيءمسو تس ةةسرفص نم امم نيلملل فرصو نيع٠ ا بس لخ دفدشرا لب -

 بكقدشرا لبق نماسا# سايعنب هّللا ل6 نب ”ىلعنب (ملاهنب ميهارب 2 لومت هدا ةئسؤلو ذة امو

 فونو لؤالا عمر لهتسسم حار نا ىلع هتفلخ موئاكح نب رصن مدقأ يسوي و

 مث جارخناو تالصلا ىلع ميهاربال ةذيلخ عاسنز نب حور نب حور مدقف رخ ” الا عسر نم نيقب عبس ةماسع
 نيرهثرصمب هماشءناكف نابعش نم نول ثالثل لاو وهو ىفونو ىلوالا ىدامب نم فدنلل ميهاربا مدق



 1ك

 نب بلهملان ” ةاصسل نب (متاح نب ديا) لوف نيعبراو عرأ ةنسةدعقلا ىذ نم نوب نامل ج رخو :دعقاا قذف

 جا رلا لءفتلختساف ةدعقلا ىذ نم ّضنلل دربلا ىلعمدت» جارختاو تالصلا ىلعرفءج ىلأ لبق نم ةر ةصيقأ

 ةيااطج مالا اهج ماكو ريصمب ” ىلع نب نسل اق ىب ةوع د ترهل هننعا فو ريصن نب ىدوم نب ناو يف نب ةنوانعم

 هعضوهقرك ناك نيعيرأو سخ ةن سس لاو دن ٠ نول رمد عل دحسملا قرطو هللا دبع نب دهم نب "ىلع مهن ميشك
 0 "ىلع نب ن- 1-1 نب نس> نب هنا دبع نب ميسهاربا سأرب ءامطخلا تمد, مثىلاعت هللا ءاشن ا باككلا اذه نم

 لهم نأو طاطسفغلا ىلاركعلا ن هلو ار متاح نب ديرب سهأب ر ةعج ىلأ باَكدروو دصسملا ىف تبل ةخغاىذ'

 جيلسا نمرسصم لأ ديزرب عذمو دوهسملا للا لأن مة امو نيعبرأو تس ةمس ىف كلذو رمصقتلا سناك ناودلا

 ديزي جم نسح ىنب هاب بارطضالا نمز اهخسان ن ناك ال ماشلا لدا نمالو مهنمدح أ جحر ف نيعيبرأو سخن ةنسس
 اس ثعبو هتاطربك باص جمردخ َْى ةيواعمنب نمحرلا دبع نب هللا دبع فلضتساو نيعدرأو عبس ةمديبت ق

 ديزي مذودا دغب ىلا ت تاء سر :ةعف هسأر مدقو شيلا هبرغلا كانهر ولع ”ىجراخ لجأ ن نءةشدحلا وزغل

 نيس ةئسفف انهس طبقلاّي رخو نيعبرأو نام ةنسىف كلذر رصم ىلا اهعضْن ملأ ودو رصم ل عىل ةفرب

 ةنامو نيستسو نين ؛اةن سرح د ع يا يي ل تيا يس ل مهلا ثعبفَتن امو

 لبق نم حيدخ نب هيواعم نب ( نحر دبع نب هقاددتع) كووربشأ ةعدرأو ن نينس عبس هالو تناكف

 رفعج ىلا ىلا حرخو داوسلاب بطخ نمل راوهو رخأ الا عبر نم تب هن رشوان تالشلا عراك

 لاووهو تامواهرخا ىف عجدو انا ناحل دعتساو هبامو نيو عيرأ ةخنس ناض ءر نم نقب رشعل

 نبد#) ىلوذ نب وشو نيتنس هنيالو تناكفا دجش ءاخأ فلسا ةنامو نيسخو سخ ةنسرفص ”لعشتم

 فصنلل لاو وهو تامو تالصلا ىلءرفعحوبا هز هةهأف هبخأ فالضاسا عب دخ نب ةيواعم نب 00

 حابر نب /)ىل 1 نب ىسوم) لوف ”ىلء نب ىىدوم نفيها وهن زوأربشا ةدامت هالو تئاكف لاَوُد

 هيلا ثعبف نيسهلو تاس ةلس ىف بدمهب طبقلا رخو تالصلا لَءرفعسو ا هما 4 200100

 ةطرشلا بحاص,ماقأ 0 لله هب دي نيد هتطرش بحاصو اب_ثام دصسملا ىلا حور ناكو مهسزهو

 سانلا بكت ثّد ناكو مهب لءفبامالا ساس: اا لصي مريمالا هي ل اوةفدالبلالهأم -رادلوةبدودملا

 قأف ”<ندوللا دمع هيا عيولو ةنامو نيو نامت هنس ة خخ اىذ نم نرل> تسلرفعسواتامو هنع

 اذان رادو نيش طعم دهالو رتب امو نيّةسو ىدح !ةنس دع ا ىذ رمثع مراسصلا ”ىل ءنب ىسوم

 نم تمقب ةريشع ثالغل م دقن ح.ارخلاو تالدصلا ىلء ىدهملا لبق نم * يملا ده نب (نام_ةلنب ىسع)

 ةنامو نيت سو نيدتت | ةنس ىلو الا ىدامج نم ٌتمَعب ةرشع يال فرصو هنامو نيدسو ىدحا ةنس ةخغاىذ

 زيتي تل لخدف جارغناو تالملا ىلع ”ىدهملا ل.ةنء( ربغعج ىلا لوم مضاو) ىلو مث روشأ ةعبرااهياوف

 ”ىدها الاخ نباودو ”ى.عرارو هنمنب (ديز,نب روهنم) ىلوف نا ذمرىف فرمدو ىلوالا ىدا- + نم
 ةخغاىذ نم فمصنلا فرصو هنامو نية_سو ندننا ةنمسنإاضهرنم تلخ ةرشع ىدد- ال م دقن تالصاا ىلع

 ىلع" ىدهملا لبق نمناسارخ هان مملاصوأ (دوادنب ىحي) ىلرمت مانا الثو ني رعد هماقم ناكف

 مدلا لعمهءدقأو ةميهمهمظءأو سانلا 3ث نموهواكر هوبا ناكو ةحطاىذىفمدقف حارخلاو تالصلا

 بالكلا عنل بصقلا ارش اهيلع اولعح ىح تس ”اوذسا قاغ نمو لدللا,بوردلا قاع نم عنف هب وقم مهرثكاو

 ةلانتت عض مال الخ ديلا ناكو هؤوادا ”ىلعن ىئش ثهلعاض نم لاهو ايف اول نأ تاماهلا سا رح عذمو

 تابونلالهأو ءاهقفلاو فارشالا مأو هتيالو ةّدم اذه ىلع مومالا تناكف 1ىسرحا ملاصانأ الوب و

 روسلملارفعبوبا ناكو ةيدراالب سيهناو نيالا مون ناطللا ع امي لوخدلاو لاوطلا سن القلا سلط
 نبلا-)» مدخو نيتسسو عبرا ةنسس مدا لاَ وف هللا فاخعالو قىفاخ لل-ر وه لاق ءركح اذا

 ةرشع ىتنثل حارخلنا ىلع ميهاربا نب لعام ةعطقوبا هعموتال هلا ىلع ”ىدهملا ل_هقنم ”ىبمتلا (ةداوس

 تالصلا ىلع ”ىدهملا لبت نم سابع نب هللا دبع نب ”ىلعنب (ملاصنب ميهاربا) ىلومن مرا نم تاخ
 حرخوركسعلا نمقوملاب ةعظعاراد نب او نيتسو سجن ةناس مّرلا نم تا ةريدع ىد-ال مدقف حارخلاو

 هنعىخارتف ةفال_اناب ه#فنىلااعدو ذبانو ديعصلاب ناو صه نب زي زعلا دبع نب غسصالا نب بصءملا نب ةمحد



 ايلا

 عئاطقلا تينب نأ ىلإ ىنب نيح نم رصم ءارمأ نم ركسعلا لزن نم ركذ ه
 ه

 تراصف ركسعلا نوعوبا نب نأ ىلا فلا دعب طتخاذئمرصم طاطسف نولزنباوحربامرصم ءارما:؟لعا

 نب دما سام ءااوبأريمالا أثنأنأ ىلا اذ ىلءاو-رباموركءلاننولزني امنا نوع ىأ دهعنمرصم ءارما

 ىلاددعب هدالوا نم ءارمالا هنكسو همذ نكسو رصقلا ىلاركسعلا نه لوف عئاطقلاو نادملاو رصآلا نولوط

 نم دئاقلارهوج مودتي ةيد__ثخالا ةلودتلاز ن أىلاركسعلا كلذ دعب ءامالا نكسف مهتلو دتلاز نأ

 تالص ىلوناجرلهأ نمديزيْنب كاملا دبع (نوعوبا) رصم ءاسها نم ركسعلا نكس نمل وأو ه برغملا

 بر ةرصمب ءابولا عةورةئامو نيثالثو ثالث ةنسن امءش ل مسم ىفل ”ىلء نباص فالذتساب اهجارخورمصم

ورعنب هللا دبع نب ةهركع هةطرش باص فاختسءاو ركشيولا نوءوا
 ةنسرف طاسدىلاجرخو مزه ني

 مهلا شعبف دون« طبقلاح رخو لبحر ش نب ءاطع جارد ىلع لءجو ةمركع فاختساو ةياامونيثالثو سخ
 لبق نم شوا تدروو هل تعمج برغملاو نيطسلفو رصم ىلع "ىلع نب حلاص ديالوب باتكسحلاادروو مهانقو
 نولخ سن لخ دف جار1ناو تالدلا ىلع ةياثلا (”ىلءنبحاص) لوذ بر.:ااوزغلحافسلانيئمّؤماريمأ

 نب ديزي ركسعلاب هتطرش ىلع لهجو طاطسفلا ةطرش ىلء ةمركعزقأفةنامونيث الثو تس ة:سرخاالا عسر نم
 ىدا بف نوءوبا جرخو ةيةيرفا لال ةاعد همامأ مّدقو برغاا شومج نوعانأ وو ”ىدنكل ا ناه
 نب هللا دبءرفءجوبا فلختساو ةخلا ىزىف حافسلا تاه ةقرب ىلا هير دنكسالا نم بكارملا تزهو ةرخالا

 ام ماهأف ةقرب نوءوبا غلبو تريشاوغلب دقو داعدلا رو عوج رلا,نوءىبا ىلا بتكوا اص 2:ًافرودئااد#

 سأر فال آهن الر صم ىلاريسو بلخذ هير نيطسلفىلاملاص هزهفح هشيج ىف رصمىلا داعم اموي رشعدخا
نم نولخ عبرال جر مث عجرو سيبلب غلبف لضفلا هنبا فل خساو نيام ف ىلا اص حرخ مث

 ةنس-ناضمر 

 عيرال طاط_فلانوءوبا لخدف ىذمو اهجارخواهمالص رصم ىلع هرّمأف امرغااب نوءانأ قاف نيئالثو عبس
 مدقواهالوبرذعجوبا درف مث ىلع نب لا هل ةنمةيئاثلا هالو م(نوءوبا)» ىلوف ناضمر نمنمقب
 تالملا ىلع ةءركع فاتساف هيلا جرذو ريدم لع فلختب نأب نوعىلأ ىلا باكو سدا تس رهوبا

 تيب رفعج ىبأ ىلاراءاسإف ةنامو نيعبرأو ىدسح ا ةنسسلوالا عسو نم هنال رخو حارخلا ىلع ءاطعو

سو*) اهياوذرما ةّتسو نين ثالث ده نوءىناذبالو تناكف بعكب ىدوه رفعجولا ثعب سدا
 ى

 اهلخ دف سابعلا ىئب ءابثن دا ناكو زو هن ار هعج ىلا ل.ةنم ميت نم ةايمعوبا ةثناعنبا ةنددعنب (بعكبا

 اهيورك-علا لزنو اهجارخو اهتال_د ىلع ةيئامو نيعيرأو ىدا ةنسس رخ الاعسد نم تيقب ةريشع عيرال

 هيابمزلي دحأ نكي ل ىتح هسنع اوهماف هلبق «1سهالاب نولعفي اوناكامسهملا نوو ريو نودغي دنملا نمسانلا
 هن انسا ترسكمن ماما ماس اف ناسارتنهحلاو ”ىنملا هللا دبع نب دسأ هب سعأف لم ىبأ هأب نا ار ىف مهتبا دة ناكر
 ىنارفعج وب اهملا بتكو نا 'سالا تيهذ زيتا ءاج ا |فربخ ان دنع سلو نانا انل تناكرص لوب ناكف

 توسان اناكخ هنوكتنأ تدركف ىءوم هللا رص لة: ام الغّنأ ىنغلب نكلو ةططف-ريغ نم كرع

 فاضتساو ةدعقلا ىذ ف فرصور ما ةعبس بعكّب ىرءوم ىلوف ىلاعن هللا ءاشن اأن اك ”ىدهملا نمز يهدم

 (ثءشالانبد#) ىلوف هم زيقب تسل حرخو تارفلا نب لون جارانا ىلعو بيمح نبا هلا نبا دنلا ىلع
 ىدسحا ةنسةحلاىذنءنرلخ سين مدنو حارطاو تالصلا ىلع رفهجىلأ لبق نه ”ىازللا ةمقءنبا

لا نب دهم ىلع ضرع انأ تارغلا نب لون ىلا رذءجوناثءنو ةيامو نيعدرأو
 هنمذ نافرصم حارخ نامض ثع شا

 دقتفاف نيو اودلا لذون لقتناف ىبأف كلذ هيلع ضرعف حارخلا ىلع لاف ىباناو ىلا صاماو هلعدهشأف
 برغملا ىلا هب ثءب سدح ىلع دّوعو هماسن ىلءم دف حارخللا بامص دنع مههل لة سانا ثءشالانبا

 دم فلكس ار ذير دنكسالاىلا هجونو نيعبرأو نيتنلا ةنسس ىعض هلا مول ثءشالا نباحي رو مزرئاق هنرمخل

 ديح) :ىلووارم و ةنسهنتيالو تناكف ثءشالا نبا فرص مث هتطرش بحاص ناسر نب ريم نبةيواعم نبا
 نب رشع ىف لخ دف حارخلاو تالصلا ىلءرذعج ىبأ لبق ن.”ىاطلا نادعسنب دلاخنب بشن ( ةبطق-نبا

 ارب "ىلع مدقو لاو * فرخ آر كس مدق مث ةئام و نيعبرأو ثالث ةنسسناض هر نم نولخ سجن دنلانم افلأ

 هثرصف رف هج ىلا ىلا كاذب بةكف ٍبرغتف دج هيلا س دق هعو هال ةدعاد نسا نب نس نب هللا دبع ني دمت



 م.

 ىلوالف عئاطة لاب رصق نكسوركسءلا نم لوتف عئاطةلاءنا دبملاو رصقلا ىبنأ ىلا نولوط نب دم !اهب لازامو
 دهم لو ددعب ارح تقزف مث حارحلا ناوي دةرامالاراد لعج هس أ دعب نولوط نب دج ني هب وراه شحلاواا
 ىلسملا دنع ركسعلا ىف ةرامالار ادب ناولس نب دهم نكسف نولوط ىئبةلودلاوزو رصم ىلا بتاكل اناملس نبا

 ىلاركسعلا,لزنت ٠1 مالا تاز اموراكب ىضاقلاربق ىلعناالا"لطملا موكلا ثمح ميدقلا ىلصملا ناكو ميدقلا

 ركسعلاباهيئابم تاصتا عاطةلا نولوط ني دجحأ ىنباسلو ةيزعملا ةرهاستلا ىنبو برذملا نمرهوجدئاقلا مدقنأ
 دئاقلا رهوج مدقر :رثكلا ف دنا نع جرت ةمظع ةراسع كالا هامرءعف ركشب لب ىلع هعماج ىو

 مءارجم عناطقلا تش ذم هناالا ىماعركعلاو ةناملثو نيسخو نامت ةنسىف هللا نيدازعملا هالومرك اسعد
 نامل نب دمج ٍبَرخالفاناحأ ركحعلااو لبق ارو عئاطتلاو طاطسفلا ةميدم لاق راصو ركسعلا

 <ىلعايأ هع هللا نيدلزعم ا لزنأو ركسعلا ناكث م "هل لج نك ام عْئاطقلا ىف قب هنادممو نولوط ني ارصصق
 ماوع ًارصنت للا ةفالخ ىف تااكىتلا ىمظعلا ةدشلا ف عئاطقلا تب رخ نأىلا اهب هلها لزي لذ ةرامالار اد

 كالذّنام دعي اذ هامونيتاسلا ىوسرادفل أةن ام ىلعةدابز لانه ناك هنا لاقبف ةنامنرأو نيو عضب
 رصم حيراخ ةراكلا ن الا ثمح ميدقل ارصم لح اسنببو لمخلا ةعلق نالا هيلع ىذلا فرشلا مهفس نيبام ناك

 عبسلا طخوعامسلارطانق طخو نولوط نب اعماج ىلا حراسجلا موكنمو حراسإلا موكىلا اهتم ىلعامو
 ركسعلا ناكعضاوملا هذه ىنذ حراخلا موكىلاورصمب ب راسعملا ىلا رمدم ةغارهو ٌد_-لا ةرطنقىلا تاباقس

 ىزلا ءاضفلا ثدح حراما موكىلا ةعيق نب ةر دحو عاب لا رطانق نيبام كلذ نم ركعلا صخو مئاطقلاو
 ىفنارملا لوتس االو ركعلاوهاذهذمدجمابابفرءدىذلاةفارةلازوس نيبو دسلاةرطنقزيبام طسوتب

 نيبو عئاطقلاو ركسعلا نيبامف رصم ىلا ةرهاقلا نءراساذا ةفلكت ارظن نع نارك اركب طئاح ءاندب ص أ ذا

 روصنم”ىلعىفا هللا ماكتح أب م الا ةفالخ ىف ناك الف نولوط نبا عما د ءرخآ طئاح ءانبسهأو قب رطأا
 مايا ثالث ةّدم ىدونف ىعاطبلا نب نومأأملا لالا, توعنملا كتاف نب دم هللا دبعوبا هريزو هأ ىلعتسملاا نبا

 نم هرحؤتو ا هنعمل هنرامع نع زرع نمو هرمعلف ناكموا باراناىف راد هلن اكن ّنأب رصصمو ةرهاقلاىف

 ناكو قح بلطريغب كل ذ عمج ريمعت حانأو همزلب ركحالو هل والف كلذ دعب رخأت نمو هضاقن أ نم ئئث ل ةنرهغ
 سانلا ذخ أرصم يياق' ةرامعب ماقتو ىمظعل اة 3 كلارحآ ىف "ىلا ار دب شو يم اريم أم دقامل هنأ ءادنلا! ذه بدس

 امش وم راض مدهلا كلان هام ماعم قع أ تح نك انمملا ضاقنأنمركسعلاو عئاطقلاب ناكام لّةنف
 سانلارعنوم أ ملاريزولا ىدانالف نيتاسلا ضعبالا كلانه قس لو نك ١-ان مرمصهو ةرهاقلا نيبام برخب
 اذه نم هعضو ءىف كل ذر درب اي :هلي وز بادره اظ ىلا ”ىسفنلاا دوماملا ةهج نم ةرهافلا ىلوامم كلذ ن «ناكأم
 ده منم هلال صوتي ىذلا ءاضفلا اذ_هراص: مّدقناكركسعلا ضاقن أ تاقنو ىلا هللا ءاث نا:باكَلا

 ءاضفلا ذه ىف ]بو ةفارقتار وس ىف مدل !با,نمو ةلاةرط:ةنمو ”فرلوطلا عمال! نمو ةفنة دا

 هلوحامو نولو امنا عماج هيلع ىذلاركشي لب ىوس ماعوهامركسعلا نمن الا ين لو حاشا موكىلا
 عماخلا وسام أو نولوط نبا عماسىلا عابسلارطانق طخو تاياتس بسلا طخم ىلا ةدق نب اةردحو شكلا نم
 فقتسا معن اطقل نم وهامتاف ةعلقلا تح ل مرلاو تاسبمل ىلاو ”ىسفنلا دهملا ىلا كلذ ءاروامو هيلبق نم

 نبا عءاج نيب ىذلا ءاضفلا اذه تكلشامىلاطو ىلاغت هنا ءاشن ا ططلل ا هذهرك ذدنغو مئاطقلا اركذ دنع هلع

 دجاسملاو ةءظعلا لزانملاو لل ارودلا نمكلانه ناك ام ترك ذنو ركسعلا ناك ثبح حراما موكونولوط
 ةتيلارثاهنم ودل قيل ىتح تدا,فمكو بتل اناتسسراملاو ةعيدبلاهكربلاو نيناسلاو تاما او قاوسالاو
 لوقاتدكنأف

 رجلا اذهواعيجاونامو ه مهعربخت الئاودانو
 ريتعم ىذم نم ف انمطف و نكملف ةربعاذ نأك ن

 رثالا نبيا مث مه نيأف » حلاصرثا مسهل ناكو
 ءاشنا بالا اذه نمهريغو عابسلارطانق طشركذ دنعو عئاطقلار كس ذ دنع ناس دي نم كلذل ف ا بسو
 ىلاعت هنا
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 فمنلا ىدلولا فرص مئةريغملا ني دملولا هنبا فلن ساورهشا ةرمشع هنيالو تناكف هنامو زيث الثو نيآننا 1

 تالصلا ىلع ناو رم لبق نمريسصن نب ىسومنب (ناورم نب كاللادبع) ىلوو « ةرخ آلا ىدامبنم
 ذاختاب ل ةنئامو نيث الثو نيتنث | ةنسةرخ الا ىداج ىف تالصلا ىلوب نأ لبق حا رخل ىلع اءلاو ناكو حارخلاو

 طبقلا رخو 'لدقلا بناج ىلا ىمعلا ىلءنوبطتةروكلا ةالو تن اكصا او لبق نكت لو روكلا ىف ربانملا

 ىف سبق نم عم هيلع عمتجاو ناو سم ىلع ن او هني زعلا دبع نب ل هس نب ورع فلاخو مهنماريثكل تقو مهبراخ

 سابعل ا ىنب نه امزهنمرصم ىلا د نب ناو ىهراسو برس نكي لف سدح كلا ادبمع مهيلا ثعبف ”قرسشلا فوملا
 لهاو ”قرمثلا فوهلا لها دّوسدقو ةئامو نيثالثو نيتنئا ةنس لاّوْشنءنيقب نامل ءان'الثلا موب مدّقف
 ىلالجر مث ةهذملا ناو هل اراد قرحأو ىلنلا هيدعت ىلعن او م مزعف ناوساو دبعدلا لهاو ةيردذكسالا
 مهلا ثءيفديشرب طبقلا تفلاخو نوب ركلاب اولتنتاف ذب ر دن ححسالا ىلا سحب ثعبو ني رمسإاقرخو ةزيدلا
 كلما دبع نوعوب ا ووه ناو م بلط ف ساسبع نب هللا دنبع نب ”ىلء نب حلاص مدقذ دبعسلا ىلا ثعبو يههزهو
 طاط هلا ىلع فلنتس| ام دعب ةزيللا نمريصوس ناو سه ملاص كر دأف ةخلا ىذ نم فدذلل ءانثالثلا موب ديزي نبا
 ىلا اص لخدو ها ىذ ن منيقب عمسل ةعمجا موب ريصوبب لق ىتح ناو هن راش ناسرنب ةريح نب هروابعم

 تضّاو قارعلا ىلا ناو م سأر بث هدو ةئ امو نين الثو ثالث ةنس مرح نهنولخ نال دحالا موب طاط فلا

 ني هللا دبع سابعلا ىبا نينمؤملاريما لبق نم ىلو سابع هلا دبعنب ( ”ىلعنب حلاص) ىلوف ه ةسما يما
 حافسلا س ابعلا ىب | ىلارمصم لله ا دفوب ثءعدو ةنامو نيثالثو ثالث ةنس مرا هالو لقت ساف حافلا دم
 مهم ةفئاط لجو ةمما يب ةعيس نماريثكل تقو ةعاسمبو ريصن نب ىموم نب كلملا دبعرسأو رموم لدا ةعسب
 تاهدصلا تمسقو لاسعلاو”هلئاقملل ممتاطع أ, سانا سهأو نيط_لف ضرأ نم ةوسناقب اولد قارعلاىلا

 نيط ل ىلع هترامابحاسفسلا نيئمْؤملاريما باك هيلع دروو دصحلا فحلاص دازو نيكسح اسملاو ىنانيلا ىل
 امزامريصن نب كمملا دمع هعموراسو نيئالثو ثالث ةنسنابعش ”لهتسم نوعءادا فلختساف رصصم ىلء فالختسالاو

 نم م اهريغو سانها ىرخو قالوب ةينماهنم عئاطقاو دوس نيذلا عطقأو نينمْؤملاريمال ةباعص رصم لدا نءةدعو
 لع اىلاعت هللاو نوعوب | هنكس نم لو ًاوركسعلاريصم ءا ها نكس <ىلع نب حلا دعب

 م« رصم طاطسف ةنيدم رهاظب ىنب ىذلا ركسعلا ركذ

 ةطخ تناكىوصقلاءارجا نأ مّدقت دقو ىوصقلاءارهل ان مالسالار دص ىف فرعي ناك دقركسعلا عضوم نأ لعا

 ءارعص تراص ىتح لئابقلا ُكِلْس ةرامعلا دعب ططخل هذه ترثد مث "هلي حج نب ركشب ئبو لسور ئيدقرزالا ىفب

 نوعىباو ”ىلع نب مل اصرك اس تلزرن س ؛.علا ىنب نم امز تمر صم ىلا ةيما ىنب ءافلخ رخآ دج نب ناو سم مدقالفا
 اونبذ هبف ءانبلاب هباعصا نوعوبا ىمأو ءاضفلا اًولم تحركشي بج ثيح ءاردصلا هذهىف ديرب نب كلملا دبع
 نب ىسوم نمز ىلا هن ىئبامرثك !برخ ريصم نم<ىلعنب ملاص حي رخ الف ةئامو نيثالثو ثالث ةنسفف كلذو
 سانلل نذاف مكمل ني”ىرمسلا ىلو مث سانلارعو هدمسعو ةمشح اهيفلزنأ اراد هبف ىنتياق "ىعماهلا ىددع
 ا دحسمو ةرامالارادهمف تمنبو طاطسفلا ءانيبمؤ اني لصتاو مهيديأباكو امم راصو هبف اونتباف ءانبلا ف
 العلا ةطرشلا اهل لمتو ركسعلا فاضي ةطرمشلا تلبعو هللا لحاس عما فرع مث ركسعلا عما فرع

 رصم ءاهأراصو ركسعلاب ءاضفلا كال ذ ذشنمح نم ىعمو تالا دوجوملا هعماج نولوط نب دجحا نب اهناج ىلاو
 ركسعلا نم بتكو ركسعلا ىلا انجرخو ركسعلاباك ذئموب نم سانا !لاسقف نوءىلا دعب نه ه.نولزمي اولواذا
 هلغتسم ىلعو هيلع قفنأف هناتسرام نولوط نب دج ىئيهفو ةيظعرودو قاوساو لاحت ت اذ ة شر دمراصو
 ْن اةردح نهراس نم ةرمسد ىلءدكرباهضءبوان امك تراص ىتلا نوراق دكر نم برشل انناكو ر انيدفلا نيس

 ارادىد.شخالاروذاكى بو نكسم ىنب نانج تناكح هذه وراق :دكرب ىلعو بلا ةرطنق ديرب ةحيق
 هنالغو مقو ءابول ماي دعبامنم لةدناو ةنامئلسو نيعبرأو تس ةنسسبجرف اهنكسو راني دفلأ ةئام اهيلع قفنأ
 رادب لزتفرصم ىلا قارعلا نمنولوط نب دا م دق نأ ىلا اًد> ركسعلا ىف ةرامعلا تمظعو :ركربلار اذه نم
 ناو ص هلّدق دعب ”ىلءنب لاصا هاني ذنم ءا. مالا اهازغيو ركسعلا عماج ىلا باءاسوا ناكو ركسعلا نم ةرامالا



 م.
 نب ف سنن مارا نسبت كرز: ة هاوس نماس ثالث هالو تناكف رمصم حارخا ىلومم باص ا نبا

 فرص لقو هنم باهل نباىوك-ثذ ى ١ مالا مول نيثعمب دعب فرص مث كارلا ل #» .ءنب ماشه لشن م هللا دمع

 نمت ةرشع ىتنلال لع ماشلا نه مدقت تالصلا ىلءانان' (ةعافرنب كل .ع) ىلوذ « ةنامو نامت لس

 تاكو هنم فمن تامو مز لولو لب لاقو مرهم الزل نم هفلخي د.ءاولا هو ناكر ةئامو عسن ة:ل. مّرحْملا

 ىلع كاملا دب عنب ماشه هر اف ه.>اف الؤهساب (ةعافر ني دلولا) هو>اىلو مث ٠ ”هلمل ةرمشع سدس هنيالو

 ةرمث عبس ة'سىفادراش ىصحيلا ب بدهوح رو مهتتلا كوارع ال سدتان هتبالوفوتال هلا

 ةرخاالا ىداج لا لاوودوىفوبو ءارجابانموب ةسينك ءانتي اف ىراصنال ن ذا د,اولا نأ لجا نمةيامو
 نجراادمع) ىلوذ « رولا ةسهو نياس عن هن ها تناك دل اخ نب نجلا دمع فاضت او ةرمشع عبس ةمس

 ةحورت ىلع مورلا لز هت يما واه الص ىلع كل | دم عنب ما ه لبق نم ديلولاوبا " تا ري (دلاخ نبا

 مدشن (اينانثن ناوفصنبهلانح) ىلرو ه رشا ةعبس هْميالو تناكف ماش ه هفرصفاورسأف اولتنقا م اهورمماخل

 سأر مدقوةنامو ني رمشعو ىد_> | ةنسىف مهيراحو طمقلا ضقتتاف ةنامو عت ةنس ْمّرْغا ن نم نول سجن

 ةصادد اولا نب صةح فلضتساف ةمشي رفا ماسشه هالو مث ةئاامو ني رمدعو نيتننا ةنسىف رصم ىلا ”ىلعنيديز
 ننسي نت و تناكف ةنامو ني رمثعو عدرا ةنس رخآلا عمر نم نولخ عسل جرو ماش
 نب ماش هّرقأف اهت الص ىلع 4 "للطن ح فال ساب ابان“ "ىرمضملا (ددولا نب صف-) لوو « ربشاهثالثو

 اهمج جارخلار تالصلا هلعمذ نيرمشعو عب درا خس نامعش نم تلخ ةرمع ثالثل ةعجلا هللىلا كالا ادع

 2 زر دري لا مهب ىلص متاعدو بطخو سالاب ىفساو

 ن ةئللع لو اوس نم ندب عسل ءاطعىلا نب ىبعد حارخلان ع فرص مث ع ةكئاو ثال_لا ىلءامهؤح

 ديزب نب ديلولا لّقو ىئ» .علا ميسعف نب ةيقع فلنتساو ديو نب هللا يلع دفوو تالدلايدرفناوةنامو ني رشعو

 ضرفوافل أ نيثالث ىلعءرّمأو هدنحي قاسعإلاب اهم أف كل !ادسبعنب دملولا نيدي ب عدوبو ماشلاب صفو

 ده نبناو رم هعلشو لولا نب مي_هاربا عيونو ديرب فون مث ديلولا نب ديزي ىلا رمصم لها ةعس ثعدو ضورفلا
 ننس ثالث هذه صح هيالو تناكف ناو سه ءادتع امض هالو نم ضعي صقس بتكحف ىدعملا

 هفالثتنساب يعن نب ريش ىلا بتكت ماتلابوهو "ىبيحتلا نجرلادبعنب (ةيهامءنينا>-) ىلوو ه اربشالا

 ىلعةن امو يع . الا ىداج ماشاف ةزبشف قائل ناسح مدق مث ريخ ىلا صفح لف

 صفعالا ىئرئالاولاهو هب هنأ اوشوف اهاكص ذ>- ضورف نا طقسأت جارذا ىلع ءاطع ىلا ىبسعو تالمصلا

 دلس انه م ييقتال كنافاضعح . رخا هلاولافو هراد ف ناسح اور صحو ناو ىم علخ ىلا اوعءدو دعسملا ىلا اودكرو

 ةبالو تناكف اصقحاوماقأ او ةرخ - الا ىداج رخآىكلذو جارختا بحاص ءاطعىلانب ىدعاورخأو

 ىلع ماهأف كاذب ضورغلا داق ءذخا اهرك ةكاشلا (ديلولان, صةح) ىوفق » امون يشع ةتسناسح

 ةزيملا لزيف اهلها هحرخأ دقو ةشب رقانمناوفص نب" هلطنح م دقو ناورم نالوا نابهُدو بحررموم
 ىلا "لافنح اوبرخأو علدللا اورو أَو لاق ةيالو نم نوب رصلا مائمافرصم ىلع هتبالون ناو رم بتكو
 هومز هو هوبر اف طاطسفلا دي رب نيط لف نم ميعت نب تبان'ب رهو طاطسفلاب ماقا | نم هوعئمو ”قرمُملا فوملا

 لوو ه نب رمثعو نان ةن تلمس ءادفح ل رع مم ةلاامو نيرمثعو عبس ةئس شب ره » نع ثاو سم تكسو

 ىبأف هعنم ىلع دنا عتجادقو مَرَ !لوأمدخو فال ؟قاهلاراسف ”ىلهابلا نالدعلا نب (لءمس نب ةرثوحلا)

 صفح هنلاحر هل همل ااونأمطا دقو طاطسفلا رهاط لزنو مومأف نامالا» هولأسو ةرئو>اوذاكل صفح مولع

 تلخ ةريشع ىتنثل جاراللا ىلع ءا طع ىلا نب ىسدع هعم لخدو دئحلا مزه اف مه دقو ماع ضعف دن اهووو

 ىداجبىف فرص مث دملولا نب صفح لتقو مهتانءأ برضو هلا وعم ةئئفلاءاس ور بلط ف ثددو مرا ,نم
 ةهاتعنب ناس رصم ىلذ فلذتساو لَّةف قارعلا ىلا نا وره همعدو هنامو نيث الو ىدحا ةةسىلرالا

 ىلو مم م ربهشا ةتسو نين سثالث هالو تناكو بسر نع نولخر معلب رخو سوا نب ريشي حارا اانا ل قو

 ىدحاأ !ةئس بجو نمنيقي تسل مدقق ناو سم لبق ن٠ تالصلا ىلع ”ىرازفلا ةريغملا ب ( هللا دبع ْنب ةرمغملا)

 ىلوالا ىداج نم تلخ ةرمثع ىتنلل فولو ىئرطل حارا اءا فن ةساوذب رد: كح ءالا ىلا رخو نيثالثو



 اضن

 هباىلا وج ارخورمصم تالص ناو سه له جو ناو ىه ىلع دمحللا بخل ةرقملا ىلا هتزانحب جرخي نأ عطتسي لف

 صاعلا ىلا نب مكسأسا نب (ناورهنبزب زعلادبع) ناضءر لالولني ربشاس مماقادقوراسو ب زعلا دمع
 هذلعب نم عب وتو هوناتامو حارملاو تالصلا ىلءني سو سج ةنس تجر لالها هسا لبق نمىلو غبصالاوبا

 ناولح لزئواهنمْزب زعلا دبع حج رف نيءبس ةسرصمب نوعاطلا عقوو زب زعلا دبع ها قأف ناو سه نب كلما دمع

 اهءركو اهل صرغو ةرانعنااهرمو دجا_لاورودلا ل مىئو نا وعالاابب لعجو اهنكسو اراد اهذذتاف

 نيتننا ةنسفريبزلا نبا لاتةلرحل ا!ىف ثعيلاارهجو نيعيسو ىدحا ةنسىفامبفّرءنم لوأو هو رصع فّرعو
 ةرئشعو ةقنتم ني ريشع هتبالو تناكف ننامثو تح ةدس والا ىدام نم تل : ةرمشع ثالأل تام مث نيعبسو

 موي ل دفاهجارخو اهمال ىلع هبا لب ةنم ناو سمن راهو اد قزب امون رشعهئالثوربشا
 هلام دقن دنو ةمل سني ريشعو عت نباوشو نين :امثو تسةنس ةرش ٠ الاىدا م نم تلخ ةريشع ىدحال نينث الا

 دبع نيدملولا هنبا عي وبو كال ا دبعتامو بادكالابو لاءعلاب ل دبتسساف زب زعل اديع هعران” تش 2 نأهوبا

 راعسالاتلغ هتبالو فو ةمطبقلا, تناكو ةس لازلانارضم نيو اب تنهش للم مان هئاد ساحل 3 قاف كلا
 فلدخساو نينا. ابو نامت ةنسرفصيف همحأ ىلءدفو م ىثتربناكو رص اهوأرةَدْس لوا ىشوهبسانلا مءاشنف

 نينامثو عست ةنسىف عم امل ادصسملا فئس عفرو ةمظع:ّدش فرصم لدأو "فالودلا مزه نبورع نب نورا دبع

 ”ىسعلا ثرحلان ب دثىهنب ( كي رسب ةَرد) ىلوف » رهشا ةرمثءونياس ثالث هنالو تناكف فرص
 بيكن لولا عجوز دينو رخو دانا لاموباهمدقن اهجارو رصم تالص ىلع كإملادبءنيدملوال

 ىلا لو هعمامرئاس ذخ أو ندرالا ىف هب طمحأف هكملهام لكب ريصم نم كلما دبع هّنلا دبع حبرو نيعسن
 نبةّرق طبنتساو ىو نيعستو نيئثنا ة:سلوامدهف دوما يف زب زعلا دبع هائيام مهب ديلولا أو ه 1

 وهو تام مث شالا لبططاو ٌةّرقلميطصا اهأ ل. ةذبصقلا اهيذ صرغواهاحأو تاوملا نمش هر

 نبداللادبعحار ناو دنا ىلع فاك ساو نيعسنو تس ةنسلوتالا عسر نم ني نيب تسل سدجل:ا "هلل لاو

 ديلولا لة .ةنم ”ىمحهفلا تبان"نيدلاخ نب ( ةعافر نب كال ا دمع) ىومث ه اناا فس تست الو تناكف 30

 نبرع عيوبو ناملس ولو ةعافر نار أف كلما دبع نب ناماس فل:ةساو دلولا فون وام الص ىلع كاملا دبع نبا

 هداباواكتب (لبحرشنب بونا)ىلو مث ه نينسث الن هتيالو تناكف ةعافز نبا لزعف رب زعلا دمع

 نينمؤملاريماباَكدروف نيعسنو عسن ةنس لالا عبر فاهمالم ىلء زيزعلا د. ءنيرع لق 9 نم حابصلانبا

 ةسمخنيمر اغلا مسقواهتاناح تلطعو ثرسكو رهن ترجو ةماعسانلا تامطعا ىف ةدايزلازب زعلا دبع نيز ع

 تاماملا سانا عنمو اع نوال ل.هتساوروكحبا نءطبقلا ثيراوم تعزو راش دفلأن ب رشعو

 لدقو ةرمثء ىدحاال تام نأ ىلا تالصلا ىلع بوبأ ٌرأف كلا ادع نب ديزي , فله ساو ري زعلا دمع نير ع قونو

 (ناوذءنيرششب) ىلوذ « افصنو نيدنس هالو تقام تتار رسل يور فلز ساحل ةرمشع عيسسل

 مورلا لزرثهن ها فون امو ىدحا ةنسناضمر نم تل ةريشع عبسلاهمدق الملأ دمع نب ديزي لبق نم ”ىاكلا

 هلطنح) ىلوذ »+ ”للظنح هاخا فاذتساو هب امو نيتننا ةنسلا اودىاببلا عويد رفا ىلع ديزبهالو مث سشأ

 فلختساو ةئامو ثالث ةنسّب ردنكسالا ىلا رخو كلما دبع دي هرقأف همخأ فال: هسا (ناوفهنبا

 ترسكح» ل ئاقلاو مانصالار سكب هن امو عبرا ةنسىف كلا ادب عنب ديزي بتكو ىلا ةملسم نب قع

 سج ةنسلاَوُدف "”لطم- فرصف كالملا دعب ماشد عب ولو كالا | دمع نب دب زبتامو لداقلا تحواماك

 نب ماشه هما ىل نم مكمل نب (ناو مم نب كل ادب نبدم) ىلوو « ننس ثالث قالو تتاكد يحز

 عفرتف رصمب دي دش ءابو عقوو هن امو س+خ 4: سلاوش نمتلخ ةرمدع ىدحالرضم لح دن تالصلا ىلع كلل ا دمع

 » ندرالا ىلا فرصناورهش ن ءاوخنالا اهاب لرصمنع حيرشو مدقرم امايا ءانولا نم ايراسه دمعصلا ىلاد#
 نم نولخ ثالذل ل دف اه الص ىلع ْء الا ادم ءنب ماده لق نم مكسللا نبى نب (فسوبنب ّراا) كوذ

 رهشا هنالث طابم دب طباروة امو عمسة نسف اطبقلا ضان ا لرتا ناك ه نها فر ةنامو سد ةنسةخغاىذ

 لدنلا ف ةكناو عبس ةةسنم ةدعقلا ىذىف مدقو د لولا نب صخ- فلضتساف كالا دمعنب ماشه ىلا دنو مث

 هللاد .ء نيبو هن. تناكح ةمضاخم هنا ةءّتساب ةنامو نامت ةمس ةدعقلا ىذفف فرو ايف ىبدق ضرالا نع



 ؟ِ

 رطغلا "لل ىف ذوو هنوم ض ىم ىف دلا دي دور عو ال ةف نيعبرأو ثالث ةنسىفامهاوزغفةدماوزغ ىلع ىعسنب|

 ةالص سانلا ىلهمث هملع ىلصال ا درعلا دوش دح | . لذ هيلع ىلصو ىل هما ىلا هج رخو وري عنها دعم سف

 ”ىرمصم ان نان دراهءغلبمو ر ون دلج راهيلاو رينان دار اهب نيعيس صاعلا نب ورع فلخو هفل كسا هوبا ناكو ديعلا

 ةايمافتخ قحىذ لكيلا درت ىت>الاقو هدخأ» اداو ىبأت هبفامب هذخ أي نم لامتو هجرخأ ةافولا هيرمذح الف

 هخأ لبق نم (نايفس بأ نب ةيتعإا_عاومث .٠ هفامعهدخ أن نك لاق: ةيواعم غلبف مونم نذل 'ا نيب عج أ ام هللاو

 هخأ ىلعدفو ثا رمش ماقأ او نيعد راو ثالث هنس ةدعقلا ىذىف مدةفاهم الع ىلع نافس ىلا نيةبواعم

 عج رف ةبتع كلذ غلبف اهنم اوعنشم او هنبالو سانلاه ركف ة دش همف ناكو ثراسلا نب سدقنب هللا دبع فلس او

 اذا نم مكيلو دقو مكيلعر وا ضعبل مكس عنملا ضعبب نور ذعت منك د قريصم لها لاقفربنملا دعصورصممملا

 ةعئاش ةعسلانالوالا فلردأ امريخالا فاجر مث هفسسب م أردت محيا ناف هد مك أر ديس أنف لعف لاق ش

 اعمم دصتملا تاينج نم نوي ريصملاهادانف هيحاص دنع هلةّمذ الفر دغانإأو لدعلاانبلع مكلو عمسلا م كلعانا

 0 م ل اوي لزم ال دعال دع مه اداسنف اعمس

 امي تا نيعبراو عيرا ةنس ةطاىذىفاطبا ىهاييلا حب رخ مث ةطباراول نوكت ناويدلا لها ئماةلأر مشع ىت ىف

 سدعنب (ىهاعنب هببةع) الوم » رهشأ ةحسوسالو تناكف* ىه 1 ا هاعنب ةيّشءرصم ىلع فلذساو

 ةقبالاو ةيصعلاو :ةرحفلاهل ارعاش اضرفماهيةفاثراف ناكو اها رخو اهم الص هل لعجو هب واعم لبق نه ”ىنومللا

 ىلع ةبقع لعجو م اعنب ةمقع نع كلذ مكين أ سهو رص ءهالوذ ةيواعم ىلع”ىراصنالا د نب ةلسدفو مث
 ارئاس هج الف ةيردنكسالا ىلا ةيحن تاج رشو هنراماب لعيلذ ةسإسم مدقق سدور ىلا ريسي نأ هيمو ردا

 2- رنم نيب رمشعل هفرص ناكو و هب رغو اعلخ الاقف ةمقعكإذ غلبف هنرامارب رس ىلع ةلسم ىودسا

 ن٠ ”ىراصنالار اين نب تماص نب ( دا نب ةملسم) للون مرهق | ةيئالثاو نيتي سالو تاكو نيعبرأو عبس ةئسس

 ساربلا مورا تازئهتراماىفو رحلاوريلا فهئاوزغتمطظتناف وزغلاو حار مئاو تالصلاهل عججوةيواعم لبق

 ورع ناكسحام مدهو نيمل#لا نم عجب ىف صاعلانب ورعىلوهنادرو ذئموب ده ةساف نيسجحو ثالث ةنسىف
 ةيرداكسالا ىلا جرخو بحت و نال وخال ااهاكدجاسملا تارانمءاننبا أو هانب و ديهدملا نمءانب صامل نا

 ةيواعم نب ديزي هنبافلغعساو ابهنم بجر ف نارفسىبا نيةيو اعم تامو دمعس نب سباع فلختساو نيتس ةنسىف
 :هاب هيلع قرير اثلاب س :اعاعدف صاعلا نور عنب هللادبعالا ددحلا هعيانف ةعببااذخ أيهبلا بتكو ةلسم أف
 لاكو نيتسوىدحاةنسف ءاضقلا طرمشلا عم ساعل عمي ردنكسالا نم ةلسم مدقو ديزيل عيان ذم
 ديري نشرح ءةعمهل نبا لاقو نورنا اب كم رمل ةروس أر قف دل نب ةلسم فل تشص دهاخت

 بر نمنيقب سجن لاووهو ةللسم ىفونو ةرقبلا لجرلا ًارقاسب رفروالا ىموقبف نب سي دلذعنب ةللسم ناك

 اييلو مث 3 دعس نب سناع فلختساو ربشأ ةعدرأو نبل سجخ هئبالو تناكف نيدسو نيش كس

 نيدسونئدنتا ةنس ناضمر ل متسم م دف نيطسلف لهأ ن نم ىدزالا فوعنب ديرب نب ةمفلع نب (ديزينيددعس)

 مهدح ًاانيلعىلوب كلثم مهلك اش ةئامانسف ناك امأ ننمْؤملاريمال هنت ارفغي لاف <ىنالوذتا مره نبورع ءاهاتف

 ريزلا نب هتنا دبعاعدو ةيواسعم نب ديزي فون ىتح هيلعربكتلاو هنع ضارعالاوهل نأ انشا: لع ريصمل هلل

 نب نجلا دبعل ثعبف هللا مهتمراسو هتوعداورهظأو رصمب نيذلا حيراولا تماقف هسفن ىلا هنع هنا ىضر

 لبقنممدخجنب (ةبتعني نجا دبع) اهيلوم » روشسرعغ نيتنس هّتيالو تناكذ | دعس لزتعا و مدقف مدخج
 5 اوعدو ريكستلا اورهظأف حاولنا نمريثك بوف نيَغسو عبرا ةنسس نابعش ىف لخ دفريبزلا نب هللا دبع
 ىف ةف الفنار مكسسممل ا نب ناو سه عدول م ةمما ىنب ةعمسش بولد ىف لغ ىلعسانلا هعبابو كلذ دس امان عتيق
 كانه نمرصم لخدمل “هلي اىلا شدج ىف زي زعل دبع هبا ث عبو اهيلاراسف نطابلا ىف هعمرصم لهأو ماشا | لها

 لتفو م دج نبا هيراذ ناو سه م دقو ةفارقلا ”قرمث ىف ىذلاوهورهش ىف قدنكنارفحو هررح ىلع مدخب نب ا مدسأو
 نب ةدم تناكف نيتسو سج ةئسىلو الا ىداج نمرمدغل ناو سه لش دو احلطصا مث سانلان هريثك امني

 برضف ريزلا نبا ةعس . علت الاولا# رفاغملا نم ارفنالا سانلا هعبامف دنا وردي بات ع

 رصاعلانيورعنب هللا دبع تام ذشموبو ةرت الا ىداج- نم فصنلل كل ذو الدر نمناس اواكحصو ,هتانعأ



 انك ل

 لعجو ”ىرماعلا ماشه نب بئاسلا لمقو ”ىنولا هاعنب ةبقع فلختساو نامنع ىلع نعطلاب سانلا ماكنت نيد

 ةبتعنب ( ةفيدح ىلا نيد#) » بحرف نيثالثو سج هنسلال ذناكو ىبحل ارثع نب ناملس اهحارخ ىلع

 هللادمع ةقلخ صاعنب ةسضع ىلع نبذ الثو سم ةنس لاَوشفارتأ فانئم دمع نب سوم ديبعنب ةعس رنا

 هيلعر دقي رش لكب نانْيع ىلع ضّرحو دالبلا رعساو نامتع عل ىااعدو طاطسلا نم درعا دعس نبا

 عج دل نب ةلسموةاطرانب رسبو ةفاذح نب ةجراخو ميردخ نبدب واعم مهو هوذيانو نامع ةعش هلزتعاف

 هيلاجرفن مهرمأ لصءل صاف ىلانيدم-تعبف ةفيذح ىلا نبا عينصي و مده سان نامنع ىلا اوثعب ورثك
 هوعنخ دعسنب هللادبع لبقاو م-علعاعدو اعجار داعو بكرف هو.سو هوو هطاطف هلع اويلتف ةعاجب
 ثءد ىلع ةفي ذح ىلا نبا عج أ منالقسعب دءسنب او هنع هلا ىذر نامتع ل قو نال ةسعىلا فرصن اف لخ دينأ

 راثف اهنم ةخطاىذ ىف نامءلتقمم ”ىوللا سب دعنب نجرلا دبع مهيلع لج رةنئاقس هللا زهفس نامتع ىلا شح

 نب امهيلا ثعف دمعصلا ىلا اوراسو ناعم دي بلطلا ىلع هوعبابو دش نيب واعمل او دع ورمصمب نابع ةعمش

 سدح ةفيدح ىلانبا هملا ثعبف ةيردنكسالا ىلا عجرم ةقربىلا عد نبا ىضمو تمز وذ المخ ٌةفبي ذح ىلا

 مدقوانر ع ناميع ا و شهلا مز اف نت الَثو تم نس ناضم زرت لوا قام اولتتانرتا

 افا هوعئةرصم لها ةفيذح ىبانباهملا جرف لاوش ىف تنل لزهت طاطسفلا دب ريناسفس ىلا ني ةيواعم

 نباؤوه نهرلا ىف حرخ وتاصلا نب مكحلا ارصم ىلع في ذح ىلا نبا فلختساف برك اكرم وانهر اله نأ ىلع

 ريمأ مهءدو نسا نم اونرهف ىشمد ىلا راسو اهبةيواعم مم ادل اوغاباإف ناسهع "هلق نمةّدعو سد دع
 نب ىلع ني ءؤمااريمأ هالو ىراصنالا ةدابعنب ( دهس نب سق) « نيث الثو تس ةنس ةا ىذ ىف مهلتفف نيط لذ

 نيالا ميرو حرت لدن ءزاؤلاو قازرتاال يجر هن دن نى تاس نحل هع هللا ىكر بلاط ىلا

 مهدرك فمه دخو هملع دذوو متاطعأ مهلا ثعب ونامتع ةعمش ام رح ةيجراإلا لامتساف نيث الثو عبس ةمس

 اه ىهأ ىلع ايلغل رصم نم هاجر خي نأ ىلع نادفسى ا نب ةبواعمو ضاعلانب درع دهذ ارى وذ م ناكو

 ةيواعمداك ىتسرصم ىلع اردقي لف ةدياكملاوءاهدلاب امهنم عنّماه هنع هللا ىضرُ ىلع شج نم تناك مناف
 كلذ عمسف اًرس ةهصنلاو بتكلام هملا ثعبي هنأو هتعمسث نما بك نأ عاشأف هنع هنا ىذر "ىلع لبق نم اق

 هنهأد دعس نب سوق ىلا بنك ح رفعج هللا دبعو ركب أ ني دمت هب لازامو هنء هللاىذر "ىلع سساوح

 اهيلوذ نينالثو عبس ةتسبجر نم نولخ سجن فرصو مانأ :خورهشأ ةعب رأ لزءنأىلاايلوف هملا مودقلاب
 برش مزلقلا مدقاملف بلاط ىلانب "ىلع نينمؤملاريمأ لبق نم ”ىعضتل ادلا نب (ثراسحلا نب كل امرتسش الا )©
 (قيدصلاركح ىبا ني دمج )ابيلو مث« لع نم ادومج هللّنا زرع لاف ةبواعمو ارع كا ذ غلب تافالع

 رافد مفاهف لحد عو عش هش اسر ا مافصنلل اهاخ دف [.بارخو اهالص هل عجسو نع هللا ىذر "ىلع لبق نم

 اوسلف هب واعم ىلا مهريسينأ ىلع مهطاص مث برحلاهل اوبصنف مهي رارذ نه -ومهلاوما بهنو نامع ويم

 هبرفات ركب ىأ نبا بنو طاط فلا ىلا مأشلا لها شوج ىف صاعلانب درجه واعم ثءمف مأشلابةيواعم

 نيثالثو نامت نس رفص نم تلخ ةرشع عن رالرانلاب هقرحأ و تمر اج ةهقم ىف هلعج مثدلقف ع دخ نبةهبواعم

 ناسف ىبأ نب ذي واعمل بق نم ةنئاثلا هالو (صاعلان/يورع) اعاومث « رشا ةسج هنالو تنا حجو

 تلمح داعس - حجارخلااو ةالصلا هملآ لعسو نيث الثو نامت ةتس لولا عب رروش هتيالوب لة ساف هنع هللا ىضر

 رضشاد تمتد يل هدو فوكو, عب رغم اهتحلصم ىف ةةفنلاو اه دج ءاطع دعب ةمعط هلريصم

 ورعوهب واعمو ”ىلع لق ىلع دي رب و سدقو نجرلا دبع مكن وب دقاعتورمصه ىلا عجرو ةفادح نب ةحراخ لب
 ورمعل تضرعذ ورع ب>ادوه ذب زب ناكو ا ا اودعاوبو
 لاقف ورع ىلء هن لح دق هلق قبح هب رضف ديرب هملءدشف سانلابةدراخ ىلصف دكار وضح نمااتعبم هلع

 لئاقلارد تو ةحراش دارأ هللا نككو ورع لاك ورعان رمغَتدرأام هتناوامأ

 رشدلا نم تءاثنمجايلعت دف « ةجراخب ارعتدفذا اهبلو

 مجويلاثعبف | اوضقتا مهل اصو نيب رأ نس مهازغفرب بلان ءةتاول ورع ىلع ”ىمنبكيرمشل ورع دقعو
 كيرشل دقعو ةر اًوهوزغ ىلعاضبأ ةمقعل دّمعو مه مزه قد مهو :ةنيعب رأو ىدحا ةةس عفاننب ةشع



 4 ١
 تانامقس ميسلاطنعو عاسبلارطانق طذع فرعت ن , الا ىهذ اندلا ءار+ ا امأو قرمثلا ىف ةغا ارا لباشي ام ىلا

 7 او ”نولوطلا اعمانملا طخو شكلا طخ اضي أ امو ىرمس "الا ثمح موكلاو اغبقأ ركحو ”ىلمللنار 0-0

 نيزبفور لا سأرلا دهشم ىل اهيقرش ف اموئش اوطااناتسو دا ةرطنت ثمح ىلا ةمي3 نبا ةردد اهنمو

 لع امه نيمسق ىلع طاط هلا يدم تناكوركسعل اركذ دنع ىلاعت هللا اشنا ناس ديم كلذإ نأ سو نيدياعلا
 رام تاو ةليقااةهطا ىف لذا طاش نم ”ىلر غلاف" قرشز ”ىل رغنافر امل رك لي ع لن او

 لفسأ لبعو ه ركسعلا ىلاىربكلا ةفارقلا نم ”قرشلاو ىربكلا ةفاارقلا ىلا دصرلابموملا فورعملا فرمشلا ىف
 ةرهاقلا د>- ىلا كلذ ادعام

 ه ركسعلا ىنب نأ ىلإ رصم تحتف نيح نم طاطسفلا ءارمأ ركذ ٠

 0 ركح ىلا نأ ىلا طاطسفلا ن نكسو تهتف ذئم مال_سالا ىف !سهالا نمرمصم لون ةذع ألا
 ريق نمنع هنن مشد للم خام و أرشأ ةعبسو ةنسةرشع ثالثوةن ام ةدم ىف اريمأنورشعو

 هللا دمع نب“ ىقءنب حاض بالو رح [ةنامو نيث الدو ثالث 4:--بحرربش حساهربخا ورصم فموي وهوةيوبنلا

 ءارهأ ل واو 5 رصمءايمأ ؟نمركسعلا نكس نم لو أو هو كل !دمع نوع ىلأ ةبالو لزأو رمص « ىلع سابع نا

 ورعز مهس نب دعس نب مشاه نب ل" ةاونب (صاعلا نب ورمع) هربغو ”ىدذكل اركذام ىلع خ فلا دعب طاطسفلا

 000 ناكو همها اىف ارحات ناك هللا دمعونأ كلام نب رهف نب بلان نب ب نو

 ١ يضر باطلا نب رمعب الفن مأشلا نول ىلا تف تهلاب رمضرهدلا ب رض مثرطءلاو مدالا ىهو رصد ىلا

 ا ( ل ركع ةرمع عسن ةنس ىف راسفرص «ى اريسسملا ىف هنذ أتسساف

 سواملق دإ ةناملثو ناس و عس ةيسوتنولا رشءىلاب" قرص٠ متف ناك لسقو ني ريع نس مرا لبيع

 نم موب لوا ةعجلا مول نيب ىذلا نأ كلذرب رو هلا ن نم ةرمشع عسن ةخس ىفر صم ف ن نوكي اذ هىلءذ

 اموب نول الثو ةعستو ةسسراف ةنسةئامتلثو نوثالثو نامت ةرعملا ةنس لوا سده ا مول نيب و سون اطلق د كلم

 رهشأ ةئامتو ةنسةرشءنامئ قب ةنامملنو ني جو عبس ةنس نون رمدع ىفانأ ىف سد« ب ران ملل دانمغلا اذاه

 كلذنو كح ذاموبرشع هل الثو رهشو ة:س ةريشع عستر مقل ىنس نماهنع ةيسسعم نو:س هذهو مايأ هلالثو
 ىلاراسو هضامب ن محلازاحو طل ارهشلا ف عقو مهولا لهل نيرمشع ةنس لوالا عسب رشع ثلا" ىف

 لمت سماههةلب لاقي د لئالا جفلاوهو ةونعاهدهق مرش هئالئاهرصاخ ابنم لوتالا عبس رف دب ةيردتكمالا

 ني ريشعو ثالث ةنس ىف لو ني رشعو نينثت | ةنس ىف ةونعاهحتشاف ةقرب ىلا امتعراس مني رمثعو ىددا ةنس

 ”ىردبعلا مهجنياب ركز ام_هادحا ىف فلختسا نيتمدق هنع هللا ىنر باطلا نب رع ينمو اريمأ ىلعمدقو
 نا-هع نين ءؤملاريمأ عب وبو نب رمشعو تر دا ىذف هنعدقيا ىنر رع ىفوو هللا دبع هب ةيئاثلا فو

 ءالو رع ناكر صه دععص نعح رس ىنأ نب دعس نب هللا دبع لز,هلأسو وربع هملع دفوف هنع هللا ىذر نافع نئا

 [مال ص رمدم ىلع ورع ًهبالو تناكف ود ىلع دعسنب هللادبعل دعو نابع كِل ذ نم عنّساف دعصلا

 ماسلا همساو حرس ىف نب (دعس نب هللادبع)« * ارهشأو نينس عب رأ اهنع فرص نأ ىلا اهحتنا دنماهحارخو

 نامع نينمْؤملاريمأ لبق نم ىو "”ىّولْن صه أع نب لسد نب كلام نب رصن نب ةمي ذح نب سمح نب ثرا١نبا

 رآح -ىمهالا لب ونمناممطاطسفلا هب اوم دقن العس فاوطا لهال لءف موفلابباَكَلا .ءافسهنع هللا ىضر
 ىلعامللو هذرف هس راحل نصاعلا نب ورع درب تأ ن امتعرصملهالأسف ني رشعو عب رأ ةنسىفةير دنكسالا ىلا

 فلا هير دنكسالا تدن» ىتح طاطسفلاب ميم دعس هللا دبعو اهم ىتح اهب مورلا براس ةيردنكسالا
 1 اريمأ تكحمءاه> ارخواع العريس رماد فس هلا دبعأ ج6 ني رمشعو س* ةنس ىف ةونءىباثلا

 عبس همس ةمقإ رفاازغ نأش اهلاهاك تاوزغ ثالث ارَغو هتالوف ادو# اهاك هنعهّللا ىضر نامءةبالو

 ىراوصلا اذ ازغو نيئالثو ىدحا ةنسىف يق دل ىس دواسالا هيزع ازغو رجرجاوكلم لةقو ني ريشعو

 تام نواس اوك امهمسيف ليقو بكس فل ف لقره نب نيطنطسق مهقلفنيث الثو عبرأ ةنسىف

 نامتع ىلع دفوو اهءامجاو بكارملاىراو م ةرثكل ىراوصلاىذ ةوزغثيمسامناو مورا هللا مز وف بكل
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 ىرسأ م مب أف مسهلا ثعبف سو هيلع قنا ىلسص "ىلا مايا ىلءنوعطقب اوناكلئابلا نم عامب مسهوهءاقتعلا
 دزالا نمفئاوطمهفةناكو هبف ةطسوةمرهاظلابممتطخوذبارلا لها عم مهم اوندوءاقتعلا مهل ل مف موةتعأف

 تفرعو نييقارعلا ةقي وس ةطخلا هذه نموركسعلا عضو لصْتو من ةطخ "قرش نم ةطائامذهلوأو مهذو

 دلخم نب ةلسم اهب ورصمىىلا دزالا نم ةعامبب َرغ ةرصبلا نامفسىلأ نبةيواعم ءالوامل اداءز ّنال كلذب
 نيبقارعلا ةقيودرهاظلا ةطخ نم م-هعضومل لقت نيثالثو ةنام نمودن انهم نم لزنف نيسجنسو ثالث ةنسىف
 ىلا مهل ةطخ ىل: ةطخلا هذ هودزالانب هللا دبع نب ناب'دع نب كعنب ثرالا نب قفاغوه (قفاغططخ)

 مهتوءدو ري نب سدقنبورعنب لوس ني كلام هءءاو (فدملا ططخ) « مالعالا بردراو< رهاظلا ةطخ

 ناذايدنج باي مهو نيمسرافلا نءرصم تف رضح نم نالوخ ةطخم دبتساو (نيبسرافلا ططخ) ه ةدنكعم
 رصم ىلا ساعلا نب ورمع عم اورفنذ داهملا ىفاوبغرو مأشلاب اانا مالسالا لبق ن ملا ىلع ىرسس تس ل ءاع
 عماج ةطخ ءارو نم "قرش موءلا لبا اذهو نوبلا بال بج هل لاقي ىذل | لبا فس ف اوذخ اا جاوط تخاف

 نب كلاموهو ميد! لبقءاحلاب (جذم ةطخ) هركسعلا لج نم هو“ ارذصلا ضرالاب هضرأ فرءتنولوط نبا
 نم مهلكو دا ىم نب ةمجان نب نرق نب (نالعو ةطخ ) * داره نب(فيطغ ةطخإ ه نالهك ني ديز نب ددا نب ةّرم

 ريبكلا قوسلا باي هلوا قاقزلا اذهو نوءرفةيرس فورءملا ميدلا همف ىذلا قاقزلا نمنالعو تطتخاف حم
 نالوخىلا تدنس او ىرو:.دلابفورعملادصتسملا لب امم اهططخ#ي نالعو تدرفنامث نالوذياضيا تطتخاو

 هذهو ثوغنب ديزنب لسا نب كلام نب (بصخ ةطخ) « راكب ىذ امااربق ىلع ءلطن ناعك مو.لا ةطخلا هذهو
 ديزنب (نيعرةطخإ « ةدشار ىلع لطملا دص)اب موملا فرعي ىذإلا فرمثلاب لص ىهوناوك اهعضوم ةطانا

 هذهوددأنب ةّرم رفعي نب ( رفاغملا هطخا) « ريب نم دعس نب لمسح ؛نب(عالكلا ىذ ةطخ) « لوس با

 رفاغمالرطانقلاو نيتفارقلانبب لو ةصفع ىلع لطت ىاارطانقلا نهو نولوط نب ةءاّمس ىلا دصرا نم ةطانا

 ةطخإ) بعك نب ةءرز نب ( ةبحرلا ةطخو ايس ةطخ) ىلدملا ىلع فرمشما موكلاىلاونالوخ ىلهم ىلا منهاو
 نب ىدفانيةانمديز نب ( لثاو ىةطخ) رفاغملازيب و راكب ىذاستلا ىلع لاما موكلانيبامف (دهسنيفلسلا

 (ضةلا ةطخ) نالو ةطخ ىلا دصرلاب فورعملا فرسشلا سفس نم ىهو”ىدعنب ماذسج نب مارح نب سارا

 ةيرو ضبةلاو لئاو ى لوزن بس ناكو لاف شدلا دكرب وف ىلا لئاو ىن ةطخ بناحي شو دم نب كي رحتلاب
 هذه اوزاحو ساناا ةمّدقم ىف اولزنف صاعلانب ورع علاوطف اوناكمهناعضاوم لا هذهنيسسرافلاو دارو
 لورو هبنونب ثالث ىلع ءارجلا تناكو ”ىدنكلا لاق (ثالثلا تاوارجلا ططخ) +« فلا لبق عضاوملا

 مالسالا ىف بغر ناكنمم مأ لا مع نم رصم ىلا ماشلا نم ص اعلا نب ورمت عمراس نم اوناكسصو قرزالاو
 <ىلب ططخ ىهو اهب مورلا لورتل ارم ا ليقامناو ”ىاضفلا لاق مهريغوةيراسق لها نمو لو مربلا لية نم
 مهن نب 7-9 نامالس ىو رحب ىو دارت مهو دزالا ضعب وناو دعو مهفو ةعاذةنبفاملانبو رع نا

 ملساف اددوي ناكحو لور ىئبو مورلا نم مهو قرزالا ىو همن بو ريضم نب سال ا نب "دكر دم نب لي ذهو
 ورعب مهفةطخودزالا نم دارث ةطخابنمو ةعاضةنب فاما نب ورع نب -ىلاةطخاندلا ءار اكل :لرأف هب

 موق مهو هبن ب ةطخ اممم ىطسولا ءارجلا كلذ نمو « دزالانم ةداوسنب رع ىج ةطخ اهنمو نالدع سد نءا

 نامال_سىئةطخ اهئمو ريضم نب ساملانب دكر دم نب لي ذه ةطخابنمو لجرةناممهنم خفلا رمضد مورلا نم

 مسهنم فل اريضح ايموز ناكو قرزالا ىةطخ ىهوىودمةلاءارجلال ال ذنمو * ناودع ةطخ اهنمودزالا نم

 ماشنب "هلي زج نب ركشي ب ةطخو لجر فل مابنم فل اريضحو مسأفايدو جي ناكو لسور ىبةطخو ةنامعب رأ
 سابعلا ىسشومج ىعبةدوسملا تءاح قد ءارعص تداعو امي دق ترث دف ل.1- ىف ةةّرفمركشي لزانم تناكو
 رباج عمق ىلوالا اًمأف ىو هقو ىطسوو ىلوا ثالث تاوارجلا جوملا نبا لاقو « بار نألا ىو !هورمعف
 ىلعسولا امو كل ذر دق ىلعاضرعوالوط طالبلا ىئاقن ىلاريب زلا ةطشو نادرو قوسونيساّدعلا ةبقعو روالا

 رطانقلا ىلا ناعم برد نذ ىوصقلا امو هردق ىل_ءاذرعو الوط ناعم بردولا طالءلا ثا: برد نك
 نمزىف رصم ةرامع لج تاوارجلا هذه تناكوةرهاسقلا نمرمهمةيالو د- ىهو عابسلارطانق ينعي ةيرهاظلا
 امهيقرش نه نطماجو ميرراعملا ؤوسزيبامهف امهءذومو بار ن الاامد ىطسولاو ىلوال | ءارجلا اذافمورلا
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 تعشنا هطااطت عطوم لزئو هير دن كالا نم ورع عجراسو ”ىعاضقلا لاق ه ةراح ةرهاقلا ىف اها لقو

 <ىم-نب كي رشو ىلا عيد نب هيو اعم ططخلا ىلع ورع ىلوف عضاوم لا فاو فاضتو ضءبىلا امذعب لئابقلا

 لثا.ةلانع ,اولصفو سانلااولزنانيذلام هاواكو ”ىرفاغملا ةرشاننب لي وم-وتىنالوملا مزح نيورمتو ىئيطغلا
 راو لاو ةعازشورامنالاو شبرقنم احبار لها يالا لها ةاخ) نير شعو ىدحا ةنسف كاذو

 نأالا مهنمءافتعلاو ركب نب ثماو هناك بن مش رحو ضسغب نب ساعو سودو ف شنو ةليهجو عصشأو ةليرزمو

 ددعلا نم منهن مناط لكل نكي ةغاضم منال ولا ةطلتاتيضتو أزل لهااوجا وتيار اعدل َلّرَبَم

 ةيار صاعلا نب د عمهالءذ هل بقريغ ”هل بق مسان عدي نأ مونم نطب لكءر كسحف هناوبدلا نمةوءدب درفش أم

 عامجان اكوا ىلع ممن ايد ناكو عماسملا بسن مهل تناكف انعم مكقومنوكي لاقفدح أ كاان لو

 عيد نم عءاسملاب ةطردم ةطحلا هذ هو م,ثب هيالولا نم ملسو ه.اع هللا ل_دهللا لوسر هدةعا!لئابقل هده

 عمشلاب اب للاي ىذلا نصحلا باب ودو نما مهراصد ىف هيلع اوناكئذلا صملانم اود اهمناوج

 باي ىلا ةيارلا لهال نابتاماق نيسان ىلا تغلب اذاف لينلا ىلااهس رغب اوعرمشو رافلا ماج ىلا مهتطخجاوضم مث
 نافع هب رتىلا لي دانقلا قاهز ةطخلا هذه ىفو لوعم ماج ىلع كإب ننيقارول باب فورعملا عماد دحنملا

 ةعاضق نب فاما نب ورع نينا دمح نب (ةرهههطخ]) © هركسص نانا ىلارصقلا بابىلا املا قوسمما

 هللاقب ىذلا لبحلا مس ىلءاضب أ ةرهم تط:خ >او ةبارلا ةطخ <”ىل هذ _هةرهم ةطخو 5 ريب كلامنبا

 فرعي ىذلا عضوملا ةرهم ةطخ "هل نمو نيكسم ىنن انج ىلا ركسعلا "قرش ىلا قدنحلاا ىلا ممر كشب لمج
 مهلبخ اف نوطب ريم هلازوح تناك ةيارلا”ىل مها ىتلا ةطاناّنا لاقيو دج هم-اوخامطلا بط موملا

 ”ىدعولب مهبسحتو (بمجت ةطخإ)» ركس موازانم اوكرتو اهلا اوعطقنا مث ةعجلاىلا اوعجر اذا

 بسحت مهالاةيدعسو ”ىدءداو نم ناك خ ةدنكن ب سريثالا نب نكسلا نب سس نب سر شالا ىنادعسو

 ططخو)« ”قرشلا نصحلا نم طئاحءرخ ؟ةصوصملا برداهيفو ةرهم ةطخ ىل: 0

 ىذلا نماهتطنج مل' تأ د اف ماذج نم اهطلاخ نمو ددا نب ةّرمنب ا ا (نيعضو مىف ىلا

 ةيارلاو ممن نيب انف طاح هعراشورب ربقوس ةطخلا هذهىفو لامشلا تاذ تدعصأو ةبارلا ةطخ هملا تهد

 0 اهاوأو مهن نمةدشار نب لأ ؛اونب ثزاس١1نبورع نهب ر ىلا ةن وسم امهادح ا نأب رخأ ناّتطخ مهلو

 باب نمبر ملا قرولا اهيف لعيب تاقارو موبلا ع طوملا ا ذهو لئاو ىنب جل ملح دنع ىتاال. "كب ةفورعملا ةسدنكلا

 هذه ىف واه اق ى جا طبل ةخاتمأو هو لش نم هلي زج نب بدأ نبةدشا رةطش ةناثلا ةالللاو رمد*حيراغةرطنقلا

 وهو رمت ريمالا نان فرعمث ةقارداملا هفرعىألا رمعمنن سمهكح نانجو ةدشار عماج ةطخلا

 (فشللا ططخ) هءار+ انا يأ ططو فيقللا عم عض اوهمواو هب ويلا رابث الا راو #قوشعملاهل لاعب مويلا
 بكا َنآريضخأهب , و دنكسالا تفامل ضاعلا نب ورعّنأ كلذ بيسو ضب مهضعي فاغتلال كاذب اوهمامنا

 6 ةريكلاب هشبل" ىئرخلا”ىدزالا لام نب ورمعب ورع ثعبف نيملسملا لامه ردنكسالاىلا ته وب دق مورلا

 مهانذأف كلذ ىف صاعلا نب ورعاونذأتساو هيقاعللا ىلع اودقاعتو فضالا ىدت ىلا ل" امقلا هده تعرساو

 لامك مكتاو مكلث قف“ الا اودس دامو ترام هتنان لاعو مهرثكتسسا هلاج نزرع عماراظزك ييعو

 مها درغي نأ صاعلا نب ور عاولأ سو فضلا ذئمون نماوعس كل ذ.ف اسفل مبان ةرخ“ الا دعو ءاج اذا ىلاعت هنا
 نيعمجم اوناكف كال ذىلا مهباجأف اك ثيح لزتملا ف عمتجن اناف ورمعلا ولاقف كلذ نم مهرئاشع تعنت اف ةوعد
 !نمنب لاعضلاو دهاتو ةدانق لاه هسأ ىرىلا مضنامبنم نطب لكى عد اذاناودلا فقر لزتملا ف

 نمرغت مب فتلاو ةعاص نمو ناس غ نمو رفا نم دزالا نم مهتماعناكو اعلاه افا مكياج هوت
 ليام اياوا ةطحلاا هاهو ناولدلا ف نوف ّرفشم لزنملا ف نوعمجم مهف ةعاضن نم وذنو فاحزلاو كلو ماذح

 لهاطط+خ)ه نادرو قوس نمو ىلا تارشعئئ ا راداعذو طالنلا ىاقن ىلا لامشلا تاذا حصلاسذيا ارلا

 صاعلا نب ورمع ل وفق دعب تافق مثير دنكسالا«»تناكه تل ازن ىتاا قئابقلا ّنالرهاطلاب لزنملا اذه ىمحامت (رهاطلا ١

 ذئموب طط4خا ىلو نم ناكو يرد نهب واعم مهآ لاقُف ورعىلا تصاخن م هططخ سانلا طتخانأ دعبو
 رهاظلا تاز ىلا لئابقلا تناكو كلب رهاظلا ىعسف الريم او دْضتم لئانقلا هذه لها ىلع اورهاطت نأ مككىرا ٠



 لكلا

 صاعنب رع وعءادرالاوباو "ىراصنالا ديز نيدلاخ بوب آوبأو ةمدت هل لاقي ”ىراصنالا داع نب ةاسمو ماّوعلا

 ”ىرافغلا ةدانج نب بدنج رذوبأو ”ىرافغلا ةرمصن نب لد ةرصن وبا لئاةلا» ءاحأ نمو ديز نرمي وع لقو

 ثراحلا ني هلا دبعو برغملابىذلا بيبه ىداو بسن هيلاو لقعم نب بيبهو صاسعلا نب ورمم عم فلا دمشو
 ناكوهو ”ىنهاطا ماعنب ةبقءعو ةبض نب راسي نب بعكس لاتيو”ىسعلا ةبضزب بوكو ”ىدس نزلا زج نبا

 ةعمزوب اورصم ٍضرا لخ د نكي لنا عجري نأ هاي هيلا بتكن يح صاعلا نبورع ىلا باطخلا نير ع لوسر

 نافسو ”ىدزالا ةيمأ ىلأن بةدانجو اهب طتخ اورص ف دهشوركسع نب حرب لابو لكسح نب حربو ”ىوليلا

 باطما نب رمع ىلا صاعلا نب وربع لوسر ناكوهو ةكدنكلا عيدخ نباب واعنو ةسهلو "ىنالوحلا بهو نبا

 هلل اقي ىذلا لمي وم ممصاعو ةبحص هل تسدل ن ورب [لاعتو ةبحص هل و5 لاسقف همف فلتخاا دقو ذب ردنكسالا ع

 هروما ضهب ىفاهيلا ههجو نافع مايأ ىف خفلا دعب لخ د نكلو رسادنب راسعو لولمم وهر تملا دبش لج سماع

 صاعلا نئورع طتخاف لاه ةطخ ركل قاب توم انرك ذقدلبلاب طتخا نم مهم مكتحلا دبع نب | لاك
 ورم نب هللا دبع نف داهيفو ادنج ىلا ةقصاللا ىرخ“ الا هرادو قب رطلا امن دحسملا باب دنع تلا هراد
 رافلا ماجهل ليقامن اورافلا مام هل لاقي ىذلا ماجلاو دلبلا ف ذئموي ناكث ده دليلا معاشم ضعب رعزاسمف
 رافلا مام اذه اذه لخ دينه اولاق هرغطداوأرو مالا اذه الف اراكتاسامم د تناك مورلا تاماجّنال

 « طاطسفلاب رصم ةنيدم ةيمست ىف ببسلا ركذ ه

 اهءانيوارتو_ ىأرو دب ردنكحمالا متفاا صاعلانب ورمعّا بيبح ىبأ نب دي رب نع مكحا دبع نبا لان
 كلذفف هنذأت هنعهتلاىضر باطلا نير عىلا بتكف اهانمةكدق نكا اسملاقوابنكسينأ مهابنماغور رفم
 ورعىلارع بتكس للا ىرباذا نينمؤل اريمأاب م ؛لاق 1 لوحي لهلوسرلارعلأسف

 ىلإ هير دنكسالا نم ورع لوختف فيصالو ءا شاف مهن وى ءاملا لود الْرَم نيإ#ملاب لزنت نأ ب حاليا

 هلماع ىلاو ىرمسك ادب لز انو هو صاوتو ىنأ نب دعس امنع هلا قر باطلا رعت كملف طاطسفلا

 مكملا بكرا نأ تدرأ و وم ءام مكتييو ىني اولعجت ال نأ ةيردنكسالا,لزان ودو صاعلان ب ورع ىلاوةرمصبلاب

 ناكملا نم 11 ا لو مددلع مده ع قاحار
 طاطسفلا تممءامناو لاق طاط_هلا ىلا هير دنكسالا نم صاعلانب ورع لّوتو ةرمديلا لزتف همف ناكىذلا

 مامي هنفاذاف هطاطسف عنب ىعأ مورا نما نم لاتقل ردنكسالا ىلا هجوتلا دار صاعلا نبورعّنال
 نمنوإسملا فقال رمدقلا بحاص هب ىدوأو وهاك رأف هبرهأف مّرعمبانم مّرَغ دقل ورع لاف خّرفدف
 ىتلارادلا عضوم ىفابورضم ناكو هفلخ ناكى ذل اورسع طاطسفل طاطسفلا | ولاه لزنن ني اولاه ةير دنكسالا
 ع طا فيدال ناو تايد رشلا لاف“ « ةريغدلا ورع راد دنع راصح ارادب مولا فرعت

 ملسو هلع هللا ىلص ”ىنلا ثيدحىف ثيدحلا بيرغ بكى ةستخنبا لاهو عماجلا طع لوم ماج برد

 لوك«نع رذنملانب نامعذلا نع ْئيزعلا دبع نيدي وسي ورب طاطسفلا ىلعهتن ادي ناف ةعاسا مكملع لاق هنا
 طاط_فرمممل لست كلذاو طاطسف ةئبدم لكو ةمردملا طاطسفلاو ملسو هيلع هلنا لص <ىنلان ديراب ِِء
 ىزّرطملا لاف طاطسو طاطسف لاقي ورمدمل مس ءاهان' ناكساو» و هلوأ مضرب طاطسقلا ”ىركملا لاهو

 نبع طالطس ةش يدم لك ةبيتق نبا لاهو تاغلر شع ىهذا و همحب لثاوارم دكبو دات فو داطدفو

 لاقيت ىبنم لجر ت ذح لاق هنأ ”ىجعدالان « متاحوبا قريخأو طاطسغلا ىلع هللا دّن اف ةعاماب مك لع

 بب رح ا مسج هنم ىرتشا دابز ىلوم ن الع نم نالو نب ن الذ ىرت_ماام اذه سب رق نم لجر باك ىف تأرق

 اج راخ ذ_خااذاوةرمشع طاطسفلا ىف ذخأ اذا قب "الا ىف ”ىبعملا لوق هنمو ةرمدبلا دي رب طاطسفلا لاسح
 الممل مرسم دكار توه طاطستتلا نع

 لعأ هللاوران كلذ ىو هقادب

 * طاطسفلا ةنيدمب تناك ىتلا ططخلا ركذ +

 ةطخرصصم ىف كلل لةفةرهاقلان مولا ىهىتلاتاراسملا ةلْزمب رصم طاطسف ةئردمب تناك ىتلا ططخلا َنألعا
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 الحل

 ثالنلا ءالؤهو ةير دنكسالا لعين أر ع هيلا بكف هلع هللا ىذر بامان اني رعىلا كلذب صاعلانب ورع

 أف نولعجيال نياسملل نة هلكاعبقلا هيلع حلاصامو مهجارخ نوكي وجارانا مهيلءنوب رم يو نيإملل ةّمذ تايرق

 بهو نب نايفس لاف دّقعالو دوهءال, ةونع ردهم تحف لب نورخالاكو « موملا ىلا كلذ اواعففا د, بعالو

 ٌناوورعلاقف صاعلا نب ورعان اىهقا لاقفم اوعلا نيريب زلا ماه دقعالو دهعريغ ريدم انهتفا أ *ىلالوالا

 بنك امس الهقناوور ع لاف ةربخ مسو هيلع هللا لص هللا لوسر مسقاكابنمسقنلهقاوريزلا لاق اهوسق ال

 هب ىضرأ ؛ىث * ىلءريي زلا ملوصو "هللا ليس ١مموزغي خب ىتتاهرقأرعهملا بكر ع ىلا بتككنينمْؤمل اريمأ ىلا

 اننا ملا منانب دايز نب نحرلا دبعن ءو ةوذع تفر صمّنا ةرعبه نب هللا دمع نعةعبهانيالاقو
 دوسالا ىلأ نعورمص + خف دش نهف ناكو بأ نءانثت «ىلامب:مدقءالود و ءريغب ةون+ء ترص« نا نرلوقي

 رصم طبق نم دحالامو اذه ىدعتمتدعقدقل لاه هنا صاسعلانب ورع نءوةوذء تحفرصمّنا ةورع نع

 تعب تاثناو تس تن او تملق ت2 نا هيفوب دهع مون احح سل اطنالهاالا دقعالو دوع "نع

 هنع هللا ىذر باطل ان رعّنأو دةعالو ده ءريغب د ضم جف صايعلاب ورعّنأ نجرلا دبع ىأ نب ةعسر نعو

 باطانا نير مءل توبات ناكل اع لسن بديز نءو ه هلهأو مالساللار انذنئ هنم حرت نأ اههرمذو اهرد سدح

 هموق مهم ماهأ نمو هماق | مونم لسأ ن ف دهءرمص + لهال همف دجول لذ هدهاع نم دح أني ودهنلب ناكدهءلك هءف

 كارعرع لأ ف مهئامحأ ىلع طمتلا قو ذب زج ىلع ع نأ هلاسي ٌيزعلا دبع نب رج ىلا خب د تعا
 لعجي ن أن امح ىلار من تكودينعلا ةلزنمبةونع اوذخ اا اودةعالو دهعب مول تعمسام لا رع لاقف كلام نبا
 ةيردكسالا ديرب نجرلا ديعنب ةلسونأح رخركنب هللادبءنب ى< لافو مئابحأ ىلع طبقلا قومي زج

 !:ك-١نا دسعلا ةلزنج مهامنا لاقن كلذ ىف م 1 طيقلا نم الحر رذضسف فذحب لحجر ىلا جاتحا ةلمضس ف

 ا *نب ناس ىلازرب ,زعلا ا ا ءةعبهل نبا لاقو مسهلا

 ةعاندل بش.خ ىلا جينا هنأ / هثدح ناح بناكن أرغب ىف أن هقلادسع نعو دقءالو دهعريسغب ةوتعتصت

 هركح هناو ةمذلا لدا ضءبدنعامكثخ دجوهناو هلل ذركذ يري زعلا دبعنب رعىلانامح ستكف ةريزإلا
 22 لاو القا ادهعءرمهملهال د /ىفاف لدع ةمهثب ممئماهذخرمع همل اب :كهدإ يت مهنماهذخ اينأ
 ورعّناهدج نع هسأن ءب عش نب ورع نعو من لاق دهعرمدم لهال سبل لوقت تنألاسل زي زعهلا دسبع نا

 نأرع هلا بتككثراودل س لو مهد تو ءفريصمب نو.هرتب نامهر ىف باطلا نب رع ىلا بدك ص اعلا نيا

 هءالو ناف نيم لا لامس ىفهلام لعج اف تدع هلن تجب , ل ناف هبقع ىلا هثاريم عف داق بقعدل م#منم ناك نم

 ةيضدقلا يدر تاطللا نت رع اوامق وعل اوصف عد دهعب اهضعبرصم ف ناك ب اه *نبا لاكو هب زيمإملل

 ناك هنال رصم ضرأ نمأ.ٌ دعس نب ثبللا ىرتشاو موملا ىلا مبيف كلذ ىضخ كلذ ىلع مواجو ةمذاسههدج

 هللاد عاضي أ هلعركلاو كلذ ثدالا ىلعركس كر كلام تاكو و مصر صمّنا بب> ىبأ نبدي ب نع ثدحب

 ةوذع تناكم ه د ءرص» تال دي ب نب عفانو ةعمول نبا

 ٠ مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم رصم حتف دهش نم ركذ ه

 سرق نم لسو لع هللا ىلص هللا لوسر باعصا نمرمصم تف او دهش نيذلا نم ظفح نم ناكو مكمل ا دبع نبا لاق

 ورعو صاوو ىنأ نب دعسو م اولا نب ريب زلا ةبحصص لسو هبلع هللا لص هللا لوسرب هل نكس مل نمو م هربغو
 باطالا نب ريعنب هللادبعو *ىودعلا ةفاذ نب ةحراو ورعنب هللا دس عز موةلاريمأ ناكو صاعلا نبا

 ديعنب عفانو ىرماعلا ح رسىبأ نب دعس أن هللا دبعو دوسالا نيدادقملاو ”ىمجسلا صاعلا ىلا نب سقو

 هللا] وسر ىلو < عفارولأو <ىرههلا سن نبدي زب نجرلا دبعوبأو عفان ةبقعوه لب لاب و ”ىرهفلا سف

 صاعلان ب ورع ىلومنادروو ةنسح نب لسحر شانبا ةعسرو نجرلا ديعو ةديع باو ملسو هلع هللا ىل راش
 23 ء فلا دهشو حفلا دعب اهلخ دامنا ليقف 008 دعس ىف فلتادقو صاعلا نب ورمع ءاول ل ءاح ناكر

 هثعب ىذلاوهواردب دم دقو <ىرادنالا ةلسم نيد شو ةبقعلا ةعسو ار دي ده دقو تمادلا نب ةداءءرادنالا

 نب ريب لا عم ندملا دعص ناك م دس وهو هلام صاعلا نب ورع مسءاتةريصم ىلا هنعهللا يضر باطن اني رع



 نخل ل

 * طاقلا كلذ بلط ىف لسرأ هنع هللا ىضرباطخلا نب رع لتق ارمع غلبالف هوصلخ ىت- لوي ام ىر ديال هنا

 لافاموه تلف باطانانب رع نعط الف لاه صاعلانب ورمع نا لاقيو هلو نمورع بدتف كلهدق هودجوذ
 نامتعلتقالف نواسملا هلق نم ىنعامنا اذه نعي ل تلق "ىنارصن لج رةؤلؤلون اهلةقامنا هنا تثدحالف ”ىطسقلا

 مهيمأو مهل عنطف ماعطب صاعلانب ورعرهأ مهعبنم نم طبقلا غر فالف قس ل_برلا اقام نأ تفرع
 بكرا ىلعدوعلاوءامصلا لامتشاو ةمسكالا سابلب هبا أ ممأو قارعل او دي رثثا مها عم هف كل ذلاورضع نأ

 برعلا نم لجرلا لف منا وج ىلا برعلا تلجو اهيلع اوف جاابيدلا ىمارك وعضو مورلا ترض انف
 كلذ مورلا تعش: مورلا نم هبنج ىلا نط ىلع رباطتسف معللا كلذ نم شوو ديرثلا نم ةيظعلا ةمّقالا قتل

 لافو ه برحلا بامصأ ءالؤهوةروشملا بامصأ كئلوا مها ل قف لق انونأ اوناكن يذلا كءاوانيأ تلاهو
 ةنام- وافل أر يشع ةسخن صاسعلا نيورمع عما و ناك يذلا شحلا ددع نأ ببيح ىنأ نب ديزي رك ذو -ىدن حسحلا
 ةناملثو افلأ رمشع انثانيمل-لا نم ن هملا ف مم اممس ترج نيذإاّنأ صالّتم نب دمعس نب نجلا دب عك ذو
 لص ىفاونف ديل ملا نمراصملا اذه اولتقنيذلاّن ا ايو توملاو لقلابرا دما ىف مهم ببصأ نم دعن

 ةرمشع تس ةنس تحض لاقو نبي مشع نس مّرحْلا لم ةعجلا موي تحفر صم نأ ”ىاضقلا ركذو « نصحلا
 ةدامرلا ماع لبق تحتف اهنا ىلعرثكالاو نيرمشعو سل ةنستدب رددكسالاو تحت لقو ”ىدقاولا لوةوهو

 ةرشع نامت لوأو ةرمشع عبس مدس رخآآ ىف هداك ةكتاكو

 * ةونع وأ حلصب تحتف له رصم ىف ليق ام ركذ ه

 رصصم تف ناك الاف نيذلااًمأف ةونع تكتفامنا نورخآ لاهو الص تدق موت لاف رصم عفيف فلتخ ا دقو

 ىمدحأو جارخلا غلب نمم اهب ىراسالا نم قب هير دنكسالا صاعلا نب ورم تقال لاق ىتش نب نيسح ناف لب
 |.يوسه دي رينيلسملارثك | ناكف مهمسق ىف ورع ىلع سانلا فلتخ اف ناسصلاو ءاسنلا ىوس فلأ ةنئانآس ذئموب
 اوبلط نياسملانأو اهنأشو هضم هلعي هملا بتككني:مؤلاريمأ ىلا بنكا ىت- اهوسق ىلعر دقأ ال ورع لاف
 مهودع داهج ىلءم.اةوقو نيلس هلل أنف مسه ارخ نوكي مهرذو اهمسقنال هنع هللا ىطر رمعهملا بتكم اه
 هناالا ني.رانيدني راشد ةضي رفباحلص اهاكر صم تناكف جار خلا مهيلع ضرفو اهلها ىصحأأو ورع اهّرقأف

 ىريامردق ىلعةيزملاو حارخلا نودي اوناكم م افذي ر دنكسالا الا ع رزلاو ضرالا نم هيف عسو.امر دقب مزلي
 ىلأ نب ديزي نع ثبلللاقو « ةّمذالو ملص مهل نكي لو دقغالو دهعريغب ةونع تكف دير دنكسالا نال مهيلو نم
 ور كر دأ نمم لجر ىت دحر فعج ىبأ نب هللا دبع لاهو » ةونع تهتف اهنافةي ر دنكسالا|الا لص اهاكرمهم بيب
 ناكح رمم ل هأ دهءناةباور فورفن ثالث ىعسف نالف دنع دهءو نال دنع دهع طمقلل لاه صاعلا نبا

 لاةفدهعمهل نكي مل هنا نورك ذي اسان ناف هلتلقرصم تف نءءام دقلا نم انهش تاأسةءاور فو مهئاربكد نع

 بح اصالظ دنع باك هئالث بتكم ن لاَقف باَكَم هل ناكل هن تامة دهع مهل سدل هنا لاه نم ىلصي ال نأ ىلا ام

 نيراش, د لاه مههلص ناكف نك تلق ساربلا بح اص سن دذع باكو دم-ثر بحاص نامرق داع ٍباَكَو احا
 مهرادد نم نوج رخال طورش ةلاس منذ لاف طورشلا نم ناك ام لعتف تلق نيالا قازرأوتةب زج ناسنا لكى لع

 لاق ةمع ىلو .٠ ةءجىلأ نع ببح ىنأ نب ديرب لاقو * مييلع دازبالو نيضارأ الو مهروفكالو مدؤاسن عزتتالو

 ةيواعمهل بتكف ةبقع يرق دنعاهب قفرتسي اضرا هلأ سي هنع هللا ىضر نامفس, أ ني ةبواعم ىلارماعنب ةبقع بتك
 نا كلذ انل سبل ةءقع هل لاقتف ةحاصاضرُ هتنا كهلص ارطن | هد« ناك هل ىلوم هل لاف عار ذ هلأ ىف عارذ فأأب
 عضوم مهنع عف ديو مهيلع دانربالو مهدال اوأن مال ومهمان نمالوْئ ب مهسفن نم ذخؤرال ةتس اطورش مهدوعىف
 رصم نم تادرقل نأك هنا ناطح نب فوع نع بسح ىبأ نب ديرب نعو * كاذب مها دهاشاناو مهو دع نمفوملاا

 مهر نأ هرمأي ورع ىلا بتك كلذب عهسامل ةنع هللا ىضر باطحلا نب رعناو دوع تمهاب و نين دم نهنم
 ضراهقنا متفف دمج نيدلاخو بوب أن ب ىتحي لاق مهارقىلا مهددراف اودركن او كاذف مالمالا ىف اولخ د ناف
 ناك هناف تمهلب و لمصمو سدطلس نيل ىلا ىلعمورلا ترهاظ تايرق ثالثوةب ر دنكسالاريسغملصن اهاكرصم
 بتكفةبردنكسالا عمءىفانلءالؤه اولاعتو اهومل سا نوم ملا اهياعرهظاسإف يملا ىلءمورلا اورهاطت عجب مورلب



 5١2ك

 اهافسأر ا هالع ار يصب ذثمول ىصحا نم عسج ناكف ةدكؤاناعالاب مدزافرع كلذ عفر نارا دلا مهملع
 ىنثاذئموبمهةضيرف تناكذ سفنفلأ فال !ةتس نم رثكا اوعفرو اودتكو اودحااهف طبقلا عمجب نم
 نع حلاصرصمور م متنا ”ىرضحلا نوممنب ى<ع نع ةعيهانبالاثو » ةنسلكف رائردفلأ ف لأر شع
 اوصح أف ىبصالو نيشالو ةأ سها مهيف سدل كلذ قوف ام ىلا ملطا قهار نم طبقلا نم لاجرلا نم اهف نم عسجب
 نم اوريخي نأ مورلل سفوفملا طرشو لاف فلأ فالآ ةيتامث مسمتدع تغلبف نيراشيد ني راشد ىلء كاذب
 اهاوحاموذير د: كالا. ماها نمم هيلعاضرتفم هلامز ال كلذ ىلع ماقأ اذه لثم ىلع يقي نأ مسهنم بحا

 ةصاخمورلا ىف راسا !سقوةمال نأ ىلعو جرخ مورا ضراىلا اهنم ورم: ا دارا نمو اهلكر مصم يضر ا نم

 لعاوناك ام ىلءاعجاوناكالاو مهلعز اج همضرو كلذ لبق ناف ل عفام هلعبو مورلا كام ىلا بنكي ىتح
 ربو هزحتب و هيأر جي مورلا كلم هملا بتكف هلكرمالاب هلع اراك مورلا كلم ىلا سةوتملا بتكو اناَك هباوينكو

 طبقلا ددع ةراكج نماهب نمرصمعو افلارشعانلا برعلا نم كاناامعا هباك فلوديو لعذام هيلع

 رصمب لدنعنافاشلع مهوراتخ او برعلا ىلا ةب زم اءادأ اوبحأو لاتقل اوهرك ط ملا ناك ناذ ىصةعالام
 ىلع مهةعضو مهااحو برعلاو ةّوقلاو ةدعلا مهعم فلأة نام نمرغك ١كعم نمو هير دنكسالابو مورلا ند
 تنا مهلتاتفءالذا طبقلا لاح ىف مورلا نم كعم ن موتنا نوكت نأ تيضرو ماانف نع تزدعف تيار دقام
 مهلقردق ىلعو مكنونو مكتراكح ردف ىلع مكف مناف مسهلءرهطظتوات وع يس مدرلا نس كءم نمو

 ةعاجسىلا اياك كلذ لثمب مورلا كلم بتكو كاذريغىأر كل نكسجرالو لاتقل مهضهان ةلكاكمهةعضو
 انتّوف ىلعانم ةشأو ىوفا مهفعضو مهذلق ىلع مما لعاهلناو مورلا كلم بام انا امل سةوقملا لاف مورلا
 ةاسلا نم مهد | ىلا بح ا توملا موثمهنا كل ذوانمل جر ةثام لدعبل مهتمد>اولا لجرلا نا انتر كو

 ولت نوفامظعا رحامهان أن وريو هدلوالو هدلب الو هلءاىلا عج ريال نأ تب لبقتسموهو مهنم للجرلا تاق

 ماعطلا نم شسعلا ةغلب ردقالا ةذلالو اي دإا ىف ةبغر مهل سدلو ةنجلا اولخد اولتقنا مه: انولوةيواذم
 اولعاو مه ءمانربص فدكوءال' هو نن ميت ف.كو اهتذاو ةاحلا بحتو توملاهركتموق ند غو سانللاو

 لوقرىلا !دغنوعجرتس مالا لءالفاو هلع برعلا تاء اص الو هض تاخ دام جرخ أ الينا هّللاو موراارمدعم

 هفرعن لو هريد كاملا نباعي لام تنرعو تيأرو تنباع دق ىنا كاذو ىنو ةءطأ مم: حصوا نأ نونمتتو ىنأرو

 ورع ىلا سقما ليقأ مث ة:سلاىف ني راندي هداوو هلامو هسفن ىلع هره دفانمآ نوكي نأ مدا ىذرءامأ

 ىتح كل انمي مه ىعأو كتل اصمب ىضرنال نأ مورلا ةعاجب ىلاو ”ىلابتكو ىنزدعو تلعف ام هركدق كلملاّنا 4لاقف
 ىعاطأ نمو ى-ةن ىلع اطلسامت او هملع كن دقاعو هبف تلخ دام جرخال نك !ملو مهم رفظتو أ كب اورغظب

 | ىلع كل نوم طبقت او ىسفن ىلع ل مانو ضقن مسمابق نم تأي لو مهني وكشيب اف طبقلا ملص ؟متدقو
 طسقلاب ضقنتال لاصخ ثالث ىطعتنأ كلا بلطأان'ارن «ىرب مهنمانأف مورلا امأو مهم دقاعو هلع مهتلاص ىذلا
 انو بحتام ىلع كلن وةم مهذ هلع كيدقاعام ىلءمتاكو ىتاكت عمجا دةو مومزلام ىمزلأو مهعم ىئلخ دأو
 ىنال كلذ ل_ها مهناف ادسعوأف مهلعجت ىتح مهحلاصنالن مى اهننأ مولادعب مورلا كلًأسنإ ةيناثلا
 رسجحب قونفدينأ مهرمأتنآتماناناكما!بلطأ ةئلاثلا امأو ىنوممتاف مها ترظنو ىنو ثغتساف مهتدصذ
 ةفاضلاو لازئالامهلاومةيو اعجبني رمسملا هلاو نمضي نأ ىلع بلطام ىلا هياجأو كل ذيور عدل منأف ةبر دنكسالا
 ثيدحلا,فءاماماناوعأ طمقلا مهل تراصو اولعنف هير دنكسالا ىلا طاطسفل ا نيبام روك او قاوسالاو

 ىلوالا هّرملا ف لاه ىذلا لجرلا لاف ان> الارث اولافان سمأ مير ف.كورمع مها لاف ميلهأو مهارقملا
 هوربخأو هباصصأ هملا بلطف هب مأوور مع بضغف الجر كرخ اول دقن ىتح مقل نم لكى لع نورهاقن اول ارت نل مكنا



 كلا

 مالسالا ىلا مب |نااما انبلا لبق نم لو هبل هلثا ىلص هللا لوسر دهعوهو نينو اريماه سها بيوريمالا
 لئاقن نأ ىلاعتهتلاان ما هتكحبم المو هلسروهناسانيدوهو هريغ هللا لسةبال ىذلا ميةلانيدإلاوه ىذلا
 تابقناف هنتانيدىف اناخاناكو العام هملعو انلام هل ناك ل_عف ناف ف لخ دب د هذع بغرو هفلاخ نم
 مكحل ضرما الو أذا لكن لو مكلاتق نع انعجروةرخ الاوان دلا ىف متدعسدفف كبادصاو تناكلذ
 لكف ٌمناو ند هب ىضرنىش ىلع مكلم اذ ناو نورغاص ماودي ن عدي زجل انسل ااودأف هي زيا الا عسب اناو
 مكلاومأو مكتامدو مكضرا نم ئثف مكل ضرءو م اوان نم مكس :عل:اقنو ٌمضيو انشبامادبا ماع

 ةكاحلا الا مكسب وانس سلف ٌمسباناو انماعدهء هيمكل ناكو انتمذىف منكذا مكحنع كلذ موقنو

 ان اهفانازوح الو ه.ىلاعت هللا نيدن ىذلا امن دا ذه مكتمديرنام بد هنوا انرخآن م توم تس فمسلاب
 تاك امادسعانوذخت نأ الا نودي رئامادبانوكمألام اذه سقوّةملا لاذ مكس فنالاورطتاف هريغ هو

 ثالثا هذهريغ ل دخ ىلا اوس الذا سقوتملا لا قف تئشام كل فنلرتخ اف كلاذوهةدا_عه4لاسةف اسزدلا
 اندنع مكس اما لكبر وضالا هده برو ءامسل ا هذه بروال لاةفءامسل | ىلا هي دية داسبع عفرذلاسهخ

 نورئام مولا غرفدق لاقف هباحسا ىلا كا ذ دنع سقوقم لا تفتلاف مك مفنالاو رام افاهري_غاةل_صخ

 عيسملا نيدلرتن نأ ادبانوكسد.ال اذهفمهميدف انلوخدنءاودلراامامأ ل ذلا اذهب د١ ىذروا اولاقف

 انماوضرول كل ذنءرسسب أ توملافادسعانواعحوانو سي نأ اودارا امامأو هفرعتال هريغنيدىف لخ دنو ميسم نبا
 عجارف ىرتاف مولا بأدق ةدابعل سةوقملا لا.ةنانبل ءنوهأ ناححارا رم ,هانبطعا ام مهل فعضن نأ
 سقوةملالامفال هباحصأوةدابع لاف نوفرصنتو ٌمدنعام هذه مكنّرم ىف كح. نأ ىلع كحاص

 اهباااوسحت لنلو ةناط م+.مكحاام هقاون ثالثلا هذهنم:لصخ ىلا موقلا اوسحاو ىفوعط كلذ دنع
 ريغفمكلو>دامأ كررخا اذالافاهيلا مهب” صخ”ىأ راولةف نيهراك أوهام ىلا مهنصتل نيعت اد
 اولاعت ةثلاشلا نم دب الو مهربص اوريصن ناو مه لعاووقت نلمكحنا رعاانأت مهلانقامأو هنكسما الف مكيبد
 مكيرارذو مكلاوماو مكسفنا ىلع نينمآ مدالب ىف نيطلسم ادع نونوكنت مث لاه ادبا اديمعمها نوكلف
 مكر هاو منا ادب انيدبعتمدالبلا ىفاوةزمو اوعابلا دسعاونوكتو مرخآن م اولومت نأ نم مكل ريخ
 طبقل اعجب نم رصقتاادو ةرب زحل ابو طا طسفلا نمرمسملا عطقباو ساو انيلعنوهاتولاافاولاق مكي دارذو

 قلخ مهنم لتقف مبنم هللا نكمأو مهب اورفظ ىتح رصقلاب نم ىلع لانقلاب كلذ دنع نولسملا ملأف ريثك مورلاو
 هجو لكن مءاملا مهب قدح أ دقو ممنوبق ارب نولملاراصو رب زخا ىلا اهلك نفسلا تَرِحخ اورسا نمرمساو ع

 مكلعا ملا هباحصال لوي سقوقملاو ىرقلاو ندملا نم كاذرمغىلاالودي_عدلاو ف اوذغن نأ ىلع نوردقبال
 قوعط ًاناهركمنم مظءاوه ام ىلا مهستلوااعوطا 0 ا مهنصفل هللاوف نورظتننام مكسج ا هفاخاو
 نوكي ملص ىلع ذباوضرودب زي ااونعذا لاكتام سقوقا مهل لافواو أر ام مهنم | اواراظ اومدنت نأ ليتم
 لاصحلاا كلت نم“ هل_صخر ىلا مكساجا ىلعاص» رح لزامل ىلا صاعلا نيور م ىلا سق وقملا لسرأو هنوف رعي مسا

 دقو مهلاوماىف مهءاعتانق!نأ بلر كح, لذ طبةلاو مورا نم قرعضح نه" ىلع ىأن اهب ىلا تلسرا ىتلا
 أ و ىباحص أ نم .رفنىفاناتنأوانا عمتج ااناما ىطعأف ىلوق ىلا اوء-رو مهحالص ىحو مه ىضدهناوفرع

 هباحص اورعراشتساف هيلعاك ام ىل انعجر مي ل ناو اعمجب كلذ ”متانم ب سمالا ماقتسا ناف كباسعت | نمرغن ف
 راصامة منغو أفانل اهلك رالاريصتو انيلع هلا حف ىتح هب زا االو ملصلا نمئش ىلا موريجت الاولاسقن كل دف
 لاصملا نم هلا صخ ىلا اوناحا ناف هد_ععءىنينمؤااريماىلادهع ام ٌمِلع دةورمع لاقف هيفامورصةلاانل

 مهلاتق نم ديرئامنيب وانني ءاملا اذه لاح دقام عم مهم تابقو اهللامهتبحا اعفىلادهءىتلاثالثلا
 نارام دا مقلا نما هافسأو اهالعأر صعب نم عمجب ىلع مهل ضرفي نأ ىلءاوححطصاو مهند دهع ىلعا .ةد- او

 غلس ل ىذلاريسغملا ىلءالو ىنافلا زيشلا ىلع شدل مخل ا مهنم غاب نم مهعضوو مهذب رم سفن لكن ع ناراميد
 دحاو فيس هملع لزن نمو اول زن ث مح مهتع امحي لزمن مهلع نيلسمالنأ ىلعو ئش ءاسسنلا ىلعالو للا
 ضّرعنال مهلاومأو مهضرا مهل نأو مهدلع ةضرتفم ماا ثالث ةفاسسذ مهل تاك كلذ ن ءرغك او أن يسم ىلا نم
 ضرفو بزل مهن٠ غلب نم ةصاخ ذمموب طبقلا د دعاو دحأأو ةصاخ طبقل ا ىلع هلك. كلذ طرمؤف اهذم ئْي ف موأ



 انطجأذ

 مهر نوغ ىادتنو مهاماعن مكحنالسرانلا اوم ءبادسر سقوقملام-معلادرف مهعضوم نم جب ورانا ىلع

 نبةدابع مه دحأ رفن ةرمثع صاعلا نب ورع ثعبف مكلوانل حاله «فن نو تحب نأ هاسعاملا
 ىدحأالا هلا هوعدئشىلامهبيعالو موقلا ماكشم نو تحب نأ ءسهأو رابشا ةرمشع هلوط ناكو تماسصلا

 هذهن مال هخ ىوس أسش لقاالنأ ىفصهأو كلذ ىف <ىلا مة د:ننمؤملارعءاناف لاص> ثالثلا هذه

 سقوتملا ب اهنةدابعمةقن هلعاواشدو سةوقملا ىلا نفسا اويكراط دوسا ةدامعناكو لاصخ ثالنلا
 العوانأرانلضفادوسالااذهنا عج اولاقف' ملكت هرهغاوم دقو دوسالا اذد ئءاوحن لافوهداوسا

 انمأوهىماامبانود ريمالا يه أدت و هنأروهل اوق ىلا اعمجب عجرتامت اوانيلعمدقملاوانريوان ديسوهو

 اولاعمكتو دود نوكي نأ ىج.ن.امناو مكلضنادوسالا اذهن وكي نأ ميضر ف كو لاق هلوقو هيأرفلاخن النأ

 انفداولاركش سلو انأروالقعو ةباسان ضفاوا.هضومانلضفا نم هناف ىرتاكدوسا ناك ن او هنا الك

 هبيهّك] تددزا"ىلءكمالكذتثاناو ل داوسٍباهاىفافقفرب ىئملكو دوسا ا مّدقت ةدابعل سقوقملا لاف

 اداوسد ا مهلكدوسا لجر ف' أى باص ا نم تفلخ ندفناو كتةلاّمم تعمسدق لاَقف ةدابعهملع مدقتف

 هللادمحم كلذ عمىفاو ىنامشرب دأو تملو دقان أو ىل كنم مها بها تنكححا ب ار ولو ارظنم عظذاو ىئم

 هللاف داه1اانمهو اننبغرامنا كاذو ىاصصا كل ذكوا. عم قوامقساول ىو دع نم لحرت نام باهاام

 لو زع هللا نأالا اهنمراثكتسالا باطالوا دىف ةبغ /هقاَك راح نم انزدعانوزغ سلو هناوضر عابتاو

 الاكلءال ناكما بهذ نمراطنقهلناكن ااندحا ىلاس اموالالح كلذ نم انام لعجو كلذانا لح أدق
 كليالاندح ا ناكنافاهفصت :لمثو راهنو هللا هعوج اهب اهلك أي ةلكا ابندلا نماندح اةباعَنالامهرد
 ناك ام هغليو هد ىذلا اذه ىلعرصتقاو هللا عاطف هقفنا بهذ نمراطنقهلناكناو هافككلذالا

 هيا" ىماوهقلا مما كلذبو ةر آلا قال او ميعنلا هن "ارب سيلا هاو يعني سيلا نا يهننالايتدلا ف
 هتءو> كامالا ايلدلا نمان د | ةمد نوكحت النأانبلا دهعو (

 هلغّدو هتمه نوكتو هنروعرتسيو

 تبهدقل طق لجرلا اذه الكل ثم معم-له هلوح نا لاه همم كلذ صقوقملا عمال اف هرتدعداهجو هناوضرف

 مهكلم نظام ضرالابارفنهنلا مهرخا هباصص واذ هناهرظذم نمىدنع بهال هلوقناو هرظنم

 تعم-دق حلاصلا لجرااهي اهل لا قذ تماصلا نب ةداسع ىلع سق وتلا لق !مث اهاك ضرالا ىلع بلغم سلا

 هبلعمرهظ نم ىلع مر هظامو تركذامبالا ّحغلبام غلب ام ىرمعلو كباصصا نعو كنء ترك ذامو كتتلاستم

 ةدحلاب نوفو رعم موق هددع ىمح الام مورلا عج نم مكلاتلاسلا هج دقوا_يفمهتبغروائدلا مهرحلالا

 مكحفعضا مهوقطتنلو مييلعاور دق:نل مكن لعئلان او لتاق نمالو قل نم مه دحا ىلا ام ةدشلاو

 مكدقو مكفعذل مكلع قرن نغو لاو مك اعم نم :َدشو قيسض ىف َحناوارهشا انرهظ انيب مها دقو مكشلقو

 نيراش دنيراش د مكصنم لحر لكل ضرفن نأ ىلعمكهاصن نأ انسفنا بطن نحو مكيديا نيبامهلقو
 هبمكلماونالام كا شغي نأ لب مكدالب ىلا نوفرصاتوا نوضيقتفراش دل كتم للنوراشن دةئام مرتمالو
 مهتراكو مهددعو مورلا عجب نم هيانف وت امامأ كباصص الو كسفن َنّرفنالا ذهاب تماصلا نب ةدابع لاف

 كلذفام ملقامناكناو هنف نفامعانرسكي ىذلابالو هبانفَوحَت ىذلاب اذهام ىرمعلف مهيلع ىوقنالانأو

 انلتقنا هيلعانم دفاذا امر دنعانارذعا كلذ نال مهءلءانصر 1 دشأو مهلاتقىف نوكح ام بغرا هّللاو

 ذئنمح مكحنماناو كلذ نماشابحاالو اننمعالت قأءوثامو هتنجو هناوضر ىفاذل نكما ناك نرخنآن م
 اهتالواش مترفظ ناةرخخالا ةمنغ وامكج انرفط ناب دلا ةممغ كل ذبانل مظعت نأ امانينا ىددسا ىلعل

 ةريشك ةئذ تبلغ لل ةثف نم مما قانا لاه <لجوزعهقلاناو انمدا هتجالادعبانبلانتلصنللابحا
 هدربالنأوةداهشلا هقزرب نأ اسمو احايص هيروعديوهوالا لح رانمامو ني رباصلا عمهللاو هللان ذاب

 هلهأ هيرانم دجاو لكغدوةسادقو هفلخ ام هانم دحال سلو هداوو هلها ىلا الو هضرا ىلا الو هدسلب ىلا

 ايلا تناك ول ةعسلا عسوأ ىف نكتفانلاحو انشاعننم ةّدش و قيض ىفاناٍكلوقامأو انمام أ امانمهامناو هداوو

 هلصخ كنءو اننبب سلف انا هنيبقديرتىذلارطتاق هيلع نام رثك !انفتالابنم اندر اامانلا هاك

 فصاكلذب لطابلا ف كفن عمطتالو تئشاهارتخاف ثالث نم ءلدخالا ابلا كس ئالو كنماهابقن
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 لاجراقّرْف مث قدنهلا»فاط ممم بكسصر نآرمزلا ثدلب لمن ناريسال قام ورعءامتتف اقلأرشع ىثاف

 مهام ئثىف ارظانمف نصا بح اصىلاورمع لخدو ىننمتملا هيلع عضو ورصقلا ىلءورع حلاو قدنإلا لوح
 قلي ن أور هبّرم اذا بابلا ىلع ىذلا ىصوا نصحلا بح اص ناكدقو ىباصص ار يشتسأو جرخا ورع لاقق هنف
 رع عجرف حر فيكر طناف تلخ ددق ل لاقف برعلا نم لجرب حورالا ديرب وهو ور عرف هلتقدف ةرذط# هيلع
 معلا لاقف تععس ىذلا لثم كنم اوءمسي ىح ىلاصص | نمر فني كبت 1 نأ دير | ىنا ل لات نصح بح اضل

 هل ض هال نأ ورع لق نم هبه سها ام هىها ناكىذل ا ىلا لسرأو دح او لّدق نم ىلا بح ا ةعامس لق هسفنىف

 نمموتهارف هدنع هسرؤو ىلصي ةمحان ىف تماصلا نبةدامعو درعح رخن مها ذذ هءاصصأب هشأب نأ ءاحر

 هرأرالأف مهيلع لج مث هسرف ىلع سثوو هن الص نم مس هئماوندالف ةزبو ةملح مهملعو همل ا اوجرفت موّرلا

 اولخ دىتح هملا تفتليالوهو مهءلط نعال ذ.هواغشلل مهءانمو موةطانم نولي اولعف مهعشاف نيعجاراولو

 ىلاعجر تح مهءاّتم نماوحرطامم ئشل ضرع لو عجرف ةراخلابنبصحلا قوف نم ةداسع ىرو نصملا
 ريبزلا لافورمع ىلع فلا أطباالف هنوعمب مهءاتمىلا مورلا حرخو ةالصلا لبقتساف هناكىذإ !هعضوم

 ماها قوس ةدح ان نم نصح ا بناج ىل اس عضوف نيملسملا ىلع كلذبهتا خفي نأو جرا ىسفن هللا هاى ا

 هعموركسحي نصحلا سأر ىلع ريب زلاوالا اورعش اه اعيجب هوريمع نأ هريبكت اوعماذامهىهأف دعص م

 هعمسانلا تريكفربب زلاريكو رسكش نأ نم افوخ ورعم_هاهن ىت> مسلا ىلعسانلا لماحتو فسسلا

 هباحصأوربب زلادبعو اوبرهذ اعبجاومهتقا دق برعلا نأ نصحلا لها ك شي لذ راش نم نواسملا _مايسأو
 ص اعلا نب ورع لأس ذئن.ف- هعم نمو هسفن ىلع سقو ملا فان نصحل | نولس ا مصتقاو ه وصتفف نصحلا بارىلا

 :ناكسمو كلذ لا ورع هباحأف مهنملجر لك ىلع نير اشرد طبل ىلع برعلل ضرب نأ ىلعهملاهاعدو ملصلا
 :انن يللا نأوه رخآاهجو رصقلا خف ىف تععمدقو لاق رهشا ةعبس هوحتف ىت-رصقلا بان ىلع مهنكم

 الف ارهش مهولئاقف سقوتملا مهلعو مهئاسؤرو طبقلارباكأو مورلا نم ةعاجب هبناكَنوملا بان اورصح
 اورهظي نأ اوفا هن مهتبغرو لاتقل ىلءمهربص نم اوأرو صرماو همت ىلع برعلا نمّدحلا موقلاىثر

 ترعلإ نولناقي ةغاسنت مهنودوىلقلارتقلا با, نماوج رخو طيقلاباك/|نم_ةعانجو قوما صنت ملط
 فلخت حربعالا نا لاقيو لبنلا ىرح ىف كلذورمس+لا عطقب اورعأو مويلا ةعانسدلا عضومةرب زا اراوةءف

 مهنفستن اكسو فرشلااوةوقلا لد ا ووه بكر نصالا تف فامناسإف مهعم حرخ لبقو سقوقتملا دعب نصملا ىف

 أو اندالبىف محجودق موق مكناورعىلا سقوقملا)لسرأف ةرب زان سفونملاب اوقل مث نصمحلاب ةّمصلم
 مهعمو مكلااوزهجو مورامكحتلطظأدقو ةريسيةبصع ناامناو انضراىف مكماق»لاطرانلاتق ىلع

 :مكحبم الاجر انلااوثعبافان دياىف ىراسا ٌمناامناو لبنلا اذهمكب طاحأ دقو حال لاو ةّدعلا نم

 نأ لبق لاتقل مكج :ءوانع عطقنإو بو نوبحت ام ىلع مكس وانس مف ىهالا قاب نأ هلعلف مه مالكم
 مكتبلطلا هلاخت مالا ناكن ا اوم دنت نأ مكسحلعاو هيلعر دةنالو مالكلا انعفش الذ مورلا ع وج كاشغت

 ورع ثنا اله ”ىش ن مهب مسهو نخ ىضرنام ىلع مهلمان مكصباصع !نمالاجر انيلا اوثعباف مكئاجرو
 مهنا نورتاهباصص اللا قف سقوقملا مولع فاخ ىتح نيتلملو نيمو) هدنع مه بح سقوقتملا لسر صاعل نبا
 هلسر عم ورع مهل ع ٌدرف نيالا لاحاو رينأ كال ورمعداراامناو مهم,دىف لاذ نول هةسيو لسرلا نولتق»

 انلام مكل ناكوانئاوخ ا منكف مالسالا ىف ملخ دنا اما لاسصخ ثالث ىدحا الا محسجنببو ىئاب سيل هنا
 انني هللا مكسب يح لانقلاوربملاب مك اندهاج نا اماو نورغاص ماودي نع ةيزئبا حيطعأف مي اناو
 بحاتوملااموقان.اراولاق الو ميا رفبكل اه هبلا سقوملا لسرتءاجالف نيكاسااريخوهو مكتبو
 امنا ةمهئالو ةبغرايلدلا فم_هدحال سل ةعفرلا نم ,هدح ا ىلا بح عسضاوتل او ةابحا نم مسه دحا ىلا

 ديسلا| الو موءيضو نم مهعيفر فرعي ام مهنمدحاوك مب هريماو مهكر ىلع مهاك او بارتلا ىلعمهسولج
 مهئالصىف نوءثخيو ءاملاب مهذارطأ نولسغيدح | مبنماهنع فانتي ل ةالصل ا تزضدح | ذاو دل.عل ا نم مهنم
 ءالؤه لاف ىلع ىوتءامو اهولازال لاسحلا|اوامقّدس!ءالؤه نأول ه,فلحي ىذلاو سقوقملا كلذ دنع لاف

 اووقو ضرالا ممتنكححبرااذا موءلادعب اويحي للبنلا اذهب نوروص# مهو مودلا مههلص ممتع ل نلو دح |



 "2ى3ىَك

 لات مران رصم تغلب نكت ل ناف مهب ترس ام كب لك ول ىرمعلوريسي رفن كءعمامتاو مورلا عوامبو ٌكعم
 ناك ن ء عمة يرا بق ىلع هدنج فورع ناك لب لافيو وهام دقت فرمصم نماولاه هذه ضرا بأ هنن د#هلا ورثع
 رصم ىلارمسب نأ ن ذ اماساف اًرس بكف ةساملاب لا ذذا هنع هّللا ىنر باطملت | نبرمعو زياسملا دانا نماهب

 ءايماهدتفالف الذ ممبداس مث بي رق لزنم ىلا لزنم نماوهتي نأ نو دير نيذلا موقااكاو كنف هباححأ سعأو
 نبا ىصاعلا ىلا رمع هملا يّدكف باطخلا نبرعىلا كلذاوءفرفر دغدق نأ اوأرو لعف ىذلا اوركتتسا دانجالا
 ضماذ تل ددقو ثكردا ناو عجرافرصم لخدت مو ىباَكك كر دا نان كلعم نب تررغدق كنا دعبام أ ىداعلا

 بدنانأ ماشلا تفام دعب صاعلا نبو رعىلا بتك هنع هللا ىنر باطما نب رعنالاميو ه لدم ىنأ لعاو
 ىلا اوعرس أ ورع مهب دنفة دعني كي رش عم هيثعدو هيرسف كلعم فش نكرصم ىلا كععمزم# لا ىلا سانلا
 نبورع ىلا تتكرمع لاقف باطللا نب رع ىلع ل د' هنع هللا ىضر نافع نب نافع ا مث ورم عم حورخلا

 ىثخأفةرامالل بو مادقا همضو٠ىرحل ار عّنا نينمؤملاريمأ ا[ نامتع لاتف ماشلا نمر صم ىلا ريسي صاسعلا

 ىلا هباّكى لع رعمدنفالمانوكت ىر ديال ةصرف ءاجر دك هاا نيإسملا ضّرعيف ةعامالو ةقثرغف حرخم نأ
 تنكناو كعضوم ىلا عجر امر صم ىلا لخ دن نأ لبق ىباكك كر دأ نا هبلا بتكت نامع لاهامب ساو ورمع
 زهع ناكف طاطسفلا عضوم ىلا هجوبرصم ىلا صاعلا نبورمع مودق سةوقملا غلب الف كه جول ضماف تلخد

 لبقأو صقوقملا دي تحت ناكو هيلعايلاو حرمع الاهل لاقي مورلا نه لجررصقل | ىلع ناكسصو شورط,ءاور © ىلع
 رحنلا هكردا سي رعلاب ناك اذا ىتحورم هجو ف مهن نم لئ ابقو ةدشار هعم ترغن لالالا لحي ناك ذا ىتحورمع
 نماوحن اديدشال ت مورا هلناقامرفاا همف لو عضوم لقاناكف مّدةَتو شكبذتموب هباعص ا نع ىعتف

 هبوح نم خرف نأ ىلا ةيراسق نم هج ذنم ورمع ةنهم ىلع دعسنب هللا دبع ناكسصو هيلع هللا عف روش
 هنأ مهلعب طبقلا ىلا بتكرصم ىلاورعمودق هغلبالف نيماموباهل لامي طبقال فسأ ةيردنكسالاءن ا كصصو
 ذئموباوناك امرفلاءاوناكيذلا طبقا انا لام ورمع قلن مهرمأيو عطقنا دف مهكلم ناو ةلود مورلل ن وكمال
 لوشي طبقا نم ار فن محلننم لجر ععسف رضاو تلا لزن ىتح ف فحل سمالامالا عفاديالورع هجو مث اناوع أ ورمعل
 لجر هباجأف نمانلا نملة ىف مهامناو مورلا عومب ىلع نومدقتب مو.لاءالؤه نم نوبت الأ ضسعبل مهضعب
 سمالابالا عفا ديالورمت م دقتو مهربخ اولْمدب ىتح هيلع اورهظالا دح ا ىلا نووبوتتيال موقلا ءالؤه نا لاف مهنم

 قات فشلا رمالإالا عفا ديال ىضم مث هيلع للا عفت رهشلا نماوحت اهب هولتاسقف سيبلب قا ىتح فشلا
 فال [ةئامْثمامت فال 1ةعيرأب هةمأف .2هب رع ىلا بتكم فلا هلعأطبأو اديدشالاتفاهب هولتاق: نيند ما

 ةعيرامهلعفال 1ةعيزا مييقناكف اضعب مهشعن عس.ةالاسرأ هبلا اولصوف افل أر شع ىئابءدما لب لبقو
 ةفاذح نب ةجرام عبارلا نا لبتو دل نب ةلسمو تماصل نب ةدابعو دوم.:الا نب دا دق او ماعلا نيريبزلا
 تقرفنب سقومملا لبق نم حربعالا ل لاب ىذلار وكدنملا د ثموت هريماو ندحلان وابسملا طاحا مث ةإسم نود
 نولبسملا ءرصاح نيح نصح رضاح ناكمن أرمغ ل مره نا-طلس ىفوهو هب ر دنكسالا لزنن سقوة لا زاكو<ىنانوملا
 لادقلادنع مهتاراد نم قى الخ ىم.بدنا لاسقفور ع ىلا لجرءاجو ندحلا,نم صاسعلا نبور م لئتاسقف
 ىراغم اولخد ىت-لبملاءارزو نماوراسنف لوقىف ةفاذح نب ةجرام مييلع سراف ةئامستس هعمحيرخأف
 موقلا قتلاف ديدحلا حاهتبنفا ىفاونو اياوبا هلاولعجو اه دن اوقدنخ دق مورلا تناكو ميسصلا لبق لئاو
 ىلءورع لزنت ةو-اوق دن خ دقاوناكو نصا ااولخ د تح اومز مناف ممارو نم ةجراخ حي رشواو ها نيح

 هدفسإ اليل نزعل تكور قع خلا انتأل ال هنا لسسقو مدعو يطسن ا ديدي الاس جياناماو نسي
 دادقملاو ماعلا نيريب زلا فلالا ماقم مسنم لجر فلا لك ىلءلجر فال 1ةءبرأب هدمأف كلذب هلعبو
 كعمّنأ لع ارمع لاهو ةلسم نو دعبال ةفاذح نب ةحراخ لب للقو دلخ نب ةملسمو تماصلا نب ةداسعو ور نبا

 ماشلانممدقامل ارعناو افلارسشع ىئثا رعب زلا مدقل قو "لق ن.ءافلارششعانلا بلغتالو افلارشع ما
 ابيار دقنأ ءودانو دنلل ا ىلا ىهتناالف مهام راكحا مهر دعلا ىرلل هباصص |قّرفب ناكف لق ةدعىف ناك
 رصسلا قودغيامايا كلذ ىلءورمع ماهأفدحاو ل_جرباوتطخ لف اذكو اذككياعصا نمكعمامناو تعنصام
 مدق هنا ماوعلانبريب زلاربخ هءاجذا كلذ ىلعوه انيق حالسلا مهملع قدن:اءاوفا ىلع هبا فدبف
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 راضقريغ نونلا نانا يشق نأ ىف عير ىرتاكاذهف فاؤملا اه... دسم مودلا هيلعو فرشللا,لبخلا فراط ىلع
 فرشلابفورعم ا ل ملا ىلع -عاضقلا دنع اذه نو.لا باب رصقو طاط فلا ل ادىف ععشلارصق ناو عمشلا
 لايو * لعاهتاورصمحوتف بانتكح مكحل ا دبع نبا هلاهام فالخوهو طاطسقلا حي راخ فرشلاو

 تشنامزلا كا ذىفو رصمىلا نينادلكلا دالب نم كاذ بتكل جو رصسلاو بالا لءرهظا نم لوا هناو ةنسنيئالثو نتنثاةّدم سطوطفا همسا لجر رصم كلم مدآن مرمشع نمانل اوهو عوراسش نير وحان نمز فنا
 برعملا باك ىف دعس نب !لافو ملاعللنيعتوةئاقلثو فال هئالث مال كلذو رصعب ل بنل اري ىلع نوملباب
 فرعي ءاشبامبو مالسالا اجو سعثنيع ةْميدمىابمب ةلصتم ميدقلا ىف تناكاهيئابم ناف صم طاطسفامأو
 اذهوهبلا بو فن ا عما دحسملا شبح هطاطسف برضو صاعلا نب ور#ت لزن هيلعو نك اسم هلو>-رمصةةلا
 طخي وه اذكحه عماملا طخ لوعث ماج برددنعابو رضم ناك امنا ورع طاطفّناَف دعس نبا نم مهو
 اذه ىلءفقتسو دحسملا لمعف نيم لا ىلع هيو دصن مث "ىلا ةيسقهعضوءزاحو انانجو اموركناكف عماسملا عضوم امأو ددعسنبا نم فرعأو رصم ططخم دمة وهو ةياسنلا ”ىناوملا دعسأ ني د فيرشلا
 ممثلا رصق طخ جوملا نبالافو باَكْلا اذهنم عم اوحلاركذ دذع ورع عماجركذ ىف ىلاعت هللا ءاث نأ
 وهو رصغلا باب رصمب ةَقلعملا :بنكو لاق بوردو َةقزا همفو مورلارمصق هيذو عمشل ارمدقب فرعي طخلا اذه
 <ىدنكلا ورعوبا لافو يأ ههسقي ل رصقلا صاعلا نب ورعرقأو مكسحلا دبع نبا لاقو « مورلا ريق

 ىف دصسملا قورطو بلاط ىانب ىلع نب نسسملا نب هللا دسب عنيد نب "ىلع ماسيقرك ذدقو ءاىمالا باَك ف
 ةئامو نيعدرأو تس ةنس ىف كلذو رصقلا سناك ناوبدلا لهي نأو طاطسفلا نار كسلا 0 هسهأب مت احب ديزي ىلع روصنا ارفعج ىبا باَكدروورمص ٠ ىلع ةرفص ىبا نب باهل | نب ةصيبق نب متاح نب ديرب ةراما
 لعاهتاو

 * رصم حتفو رصقلاب نيملسملا راصح ركذ ه

 ورعوباو سدح ىلا ني ديزيو ىدقاولا ورع نب دو رشعوباو نكس نب دمت لاقفرصم ف ىف سانلفانخا
 نب ريشعو تس ةنس تدقق لسقو ةرمشء تس ةنس تتةردع نب فيس لاقو ني رشع ةنسس تحف ”ىدنكلا
 ىلاريسا نأ ىلن دنا نيم ملا ريما الاف هيالفش صاعلا نبو رع بلا ماع ةساعا هنع هللا ىضر باطخلم انيرمع مدئاملمكذ ادبعنب الاه ه روشأو عصا لالاو نيرمشعو نيتتلا ةنسس لدتو نيرشعو ىدحا ةنس لءقو
 لاتقلا نءْزع أ والاوما ضرال ارثكأ ىهو مهلان وعو نمسا وق تناك أهتكف ناكنا لاكو اسييلع هضّرحو م
 هيف لمآ ى ناك ككردا ناف ىلان هللا ءاش نا اعب ر.ىبإآك كيتا يسسو كريس ف هللا ريت سمانأو رمسرع هل لاعتو ةئامسمسو ىفال 1 ثالث لب لاسقيو كع نم مهاك ل جر فالا ةعبرا ىلع هل دقعف كلذ نكر ىت-اهدكف هملع نّويوا ولا هريخو باطلا نب رعد_:عاه ها مظعي درع لزي لف كل ذركو باطخلا نير ع ف وخفف نرحلاو
 سانلا نمدح اهب رعي لو للا فوج نم صاعلا نبورعرا ف هرصاتسساو هللاب نعسساو كيو ضماف ىباَك كيتأي نأ ل بق اهتلخد تن ناو فرسناف اهضرانءأيسشوا اهل دتنأ ل. رصم نع فارصنالاب
 نم هعم نب فرس: نأ صاعلا نبورع ىلا بكف كلذ مه وج وى نيإس ا ىلء فوت هلاكف هتلارع راسو
 لأسف شي رعلاو يفر زيبا ف هب رق لزن ىتحوهايراسو هعذادو لوسرلا نم باَكلاَذخ ايل رع هيلادهعاك فارصنالا هنف د« نأ هحفو ٍباَكَلا ذخاوهناورع فود: يربو هذا باتكحاا ارع كلردأف نيالا
 ىئقحلي لو عجرا نأرصم ضرا لخدالو هباّك ىنةلسنا ىفرعأو -ىلادهءنينمْوملاريماَناف لاق ىلإ اول اقرمدم نم ةيرقلا هذهّنأ نواعت ٌمسلأ هعم نمل ورعلاسقف نيلسملا ىلع هًأر ف باَكلاباعدف رصصم نماسهن ا ل ةفاهنع
 هباحسأبورع مّدقتف نيطسلفب ورع ناكل لاقي وهلا دكرب ىلءاوذماو اوريسف رصم ض راند ىتح هناك
 نمور مصم ىلا ترمس كناف دهب امأ ىد اعلا نبا ىصاعلا ىلا ب اطحلا نير نم هبفاذاف ءأرتف شيرعلا غلب تح ءأرقي رف باكلا سف. شب رعلا نو دوهور عهبلا بتكف هنع هللا ىنررم ىلا همف بتكف نذاريغب رصمىىلا



 ؟ ما

 ةكربىلا "ىناروملا أ نم نم ىتلا عضاوم ار ئاسرموم خفد:ءناكدقو هلو امر عفر همرهاط ىرصانلا ديدملا
 ىلا هنم- ىلعامو جرراعملا قو ىلا ديلا عماخلاهاجتو ءافلحلا ةدرومب لبنلا لاس نمو الوط شملا

 ندحلانبب لو<الارح اهاكنيدباعلانيز دمشم مويلا ةّماعلا هسهستو سارلا دهشم هل لاقي ىذلادمشملا هاحت

 مولا ف رعت ىتلارمصم ةريزج نيبو عابسسلار طانق طخ مويلا امه ىلا ايدلا ءارهلا ىلا !ءبتعم ىلءامو عماسملاو

 ىلع طتخ اوال. افاللق لمنلا هنع ف دكتا ةنبالا نم عضاوملا هذ هىفام ع جو للا .ءامىوس ؟ىُث ةضوراب
 باَكَلا اذهىف كل نيش ام

 ه عمشلا رصقب فرعي ىذلا نصحلا ركذ ه

 ءأشنأن مو هيف ىبىذلا تقولا ىف فل ادقورمصن تيدي ىل_عرصم بار دعب ثدحارممقتلا اذه نأ لا
 ممثلا هلعدقون رصقلا اذهناكو سوالسرانب دملولا نب نانرلا همساءائن ىذلا نأ ”ىدقاولا ركذف 'لولملا نم

 رصفلا كلذ سأر ىلع عمشلا لالا كلت ىف دقوا جوربلا نم جرب ىف سعملا تلح اذاهنا كلذو رهش لكس أرىف
 هلاح ىلع رصقلا لزي لو هريغرخ ا حجبرب ىلا همف تناكىذلا جملا نم تلقا سعشل نأ ععشلادوقوب سانلا لعبف

 ايف طقف هرثاالا هنم قلو ةنسةن امس اءارخ ماهأف ”ىنادلكلا زورعننب رصن تي نمز رصم تب رخنأىلا

 سنطارقمنب سلاجرا هل لاقي لجر مهابق نم رصمىلو نينئانوملا ىديأ نم اهوكلمو رصم ىلع مورلا بلغ
 سرفلا هك امم رصن تدب ما. لاورصم تراصو د.ءسنب!لاقو هساسانمدجوام ىلءرصقلا ىف

 سرفلا بارين دعب تلاونو ةيالولا ليوطلا تسراغطءدعبو عمشلارصق فاد ”ىمرافلا شوجرمشك مهماهيلوف
 الف رصءلهاةبراغراسام دنع سرفلا لولمدح !تائاشذط ءانب ىذلا ناهريغ لاهو ردنكسالا روهظىلا
 اهلع ىلوّساو ريصم ]م ىلع بلغ ةبنو دقم ىلا هئمّرْفو ناءاس نوعرشي فرعي ىذلارصم كا هوطسق باغ

 با.هللاقي باهل ناك هنال ععلارصةيفرعو ”قرشلا لينلا طاش ىلءران تسب هذ لوجو ارمصق سرغلل بو
 تس دق سرفلا تناكو دعس نب ث للا نع مكمل دبع لاهو »« قايوهورانتنب رصقلا ف لعجو عملا
 نعسراف عوج تفدكحا الف مول ارمدم طاط هب ىذلا ندخل ا وهو نو.لا باي هلل امي ىذلا نصملاءانب
 ىلاعن هللا اهعتف ىتح مورلا كلم ىفرمص» لزت لف هب تماهأو ندحلا كلذ ءانب تمتاماشلا نم مورلا مهتبرخأو مورلا

 مهنالا ذكى مسامنا لاقيو مويلا بان ىنعي يملا هلو ةيرابحلا دب عنب رصن دوسالاوبا ناكو لاق نيلملا ىلع
 ترهظامل سرافنالاقب عمشلا رص#ي فورعملا نصح ارك ذ ”ىاضقلا لافو # مويلا لراسقي نمنولوقب اوناك
 مب لو رانلا تسلا اكس هنش تنبو رصقلا اذه ءانب,ت أدب رصم تكمل هو ماشلا مهيلع تكححلمو موراا ىلع
 ةبقلاوهرانلا لكتهو حفل انيح ىلا همف لزتٍلو هتنصحو هءانب تمقف م هياع مورلا ترهاظ نأ ىل ميديا ىلع هواش

 نواب اب ”ىركسلا ديبعونالاقو ٠ نولسملا هثدح !قاعم دحسامترضحيو نامدلا ةبّقب مودا ةفورعملا
 عضوم ماو هو نب نمالعذ نوكي نأز وي دقو واو هنمعو ءايدؤاف امم حوبو موب لثم هناف اس رع ناكن ارمصمب

 تبت نأ بجي اذه ىلعف في رعتلل هبذ ماللاو فلالا تسبلو لاقت عون عسبلا نم لعف ىف نسم ا ىلا بهذم ىلع
 رخص وبا لاو مسرلا ف

 بصعلاب طب لاو نوبل ا باي كم 5 اولدشوانضراىناهتاول-و

 هلوقف ةزعربثكر عش ىف ةياورلاو

 تمشاو ىقتنلا,تفشاحابر .٠ هنود بصعلاو نوبلا بايزيب ىرج
 مسا ءابلاننوبلا باب ”ىزاملا لاو ةرورضللاهلصو ةعوطقم هتزمهنأ ىلع ةمتللرورجم ريغنوالا بو ءابلاب

 نوبلبان وهرصم هلا بوتملا نوشانماشه نب كإملادبع لاقو طاطسقل ا اهومسو نومللااهعفرصم ةءدم

 رصم ى < كل اوهو امس نب نو.لباءنب سدقلا ئ عا نبورهجهدلو نم ناو ناطخم نب برعي نب بحشب نبابس نبا
 نب ناولح هدو نمو سطوطاذهارع ىمست طبقلاو هيلع هللا تاولص نجلا لسلخ ميهاربااهياامدقامل

 رصقلا طاطفلا رهاظىف -عاضقلا ىماقلا لاهو * ناولح تسمسهرو سدَقلا سها نبورمع نب نويلبان

 ةرامحاب ةبنبم ةيقب هنانب نم تيقب دقو مورلاو نا دولا ةغلب رصم داب مسا نوبل فرشلاب نوبل بابي فورعملا



 "للا

 أثنأ لف طاطسقلا مهضءد نكسامبرو هونكسو رمعم ءارها هذ لزتت طاطسفلارهاظب ركعلا نب ىدح كلذ
 الزئمهدعب نم ءا مالا اهذْختاو اهيف نكسركسح علا بناس عن اطقلا نول وطن دجأ س ابعلاوبا ريمالا
 ىلءاولاز امو طاط فلاب راخر كسعلاب نولزني كلذ د»د نمرصم ءايماراسصذ نولوط ىنبةلود تضرقن نأ ىلا
 ةرهافلا ىئبف دئاقلا رهو همتاكم م ”ىمطافلا دعم ميت ىبأ هللا ني دلزهملا مامالاركسصا < تم دق ىت- كلذ
 ندم ةّماع لع ىبرأ ام قئالحلاةرثكو ةرامعل اروذو نم غلبو طاطسفلاب ةمعرلا نكس ٌرقساو ةفالخ تراصو

 جي رفلا كام ىرم لزنو ةيءاشلا دالبلا لح اوس ىلع  رفلا بلغت ىتح كلذ ىلع لازامو دادغباشاح رومعملا
 رواشرزولا زهفةرهاقلاو طاطسفلاذخأو رصم كلمت ىلع ءالدسالا ديرب شدحلا "كرب ىلع ةريثكلا هعومع

 عانّسالاةرهاقااءقاعإلاو طاطسفلا ةئردم ءالخ اب سانلا سمأذ اعم نيدلبلا ظفح نع ىدعسلا ريحت نبا
 طاطسفلا نم سا:لا ل راف مارتال ثمحب عانتمالاو هناصحلا نملاذذا ةرداقلا تناكحو جغرفلا نم

 ىتحاموب نيسخواعضب هب لت اف طاطسفلا ىف رانلا دسعلا قاف روان هأو ةرهاقلا ىلا مهرساب اوراسو
 طاطسفلا ىلا سانلا عجارت ةرازولا ىلع هوكريشىلوّتساو ةرهاققلا نعى سه ل>ر الف هنكاسمرثك |تقرتحا
 هللاو رصم ةم.ردمب اذنمز ىف فرعي طاطسفلاراصدقو اذه انموب ىلا بارخو صن ىف لزي لو هئعش ضعب اومرو
 معا

 « ةنيدم نوملسملا هطتخا نأ ىلإ مالسإلا لبق طاطسفلا عضوم هيلع ناك ام ركذ

 "قرشا ل حلاو لدنلا نيبامف عرا مو ءاضفناكرصم ةسدم مو.لاهل لاقي ىذلا ًطاطسفلا عض ا معا

 ةقلعملابو عمشلار صب هضعب موملا فرعي نصح ىوسةرام_علاو ءانبلا نم هبف سل مطقملا لباب فرعي ىذلا
 هيفريقيو بر دكسالا ة دم نم هريسم دنع مورلا لولم ةرصايقلا لبق نمرمصم ىلع ىلو ذم لا مورلا ةنحم هب لزغي
 نفسلا لصتو لدنلا ىلءالطم ندحلا اذهناكو ةيردنكسالا نمكلملا لزنمو :رامالارادىلا:د وعب مءاشام
 "ىبرغلا هياب نم لمنلا ف نغسلا ىف سقوملا بكر هنمو ديدحلا باس, ف رعب ناكىذلا "ىب رغلا هيابىلا لينلا ىف
 ةضوراانموملا فرءنىتلا ىهو ندا1ا هاحت ىتلا ةرب زحل ىلا هيفراصو روك ذملا ندا ىلع نولبسمأا هيلغنيح
 دصص قاوز ىف دوجومسايقملا دوعو حنانيا لافو « نصملا بناج لذلا سابقم ناكو رصمتلابخ
 ”هلتاقلاب انوصشم لازبال نصولا ذه ناكو ةنامئامثو ني رمشع ةنس ىنعأ اذهانموب ىلا قابوهو تلق نامءعنلا نبا
 راصث] ةملامشلا ةهلا ىهو هير نمنصحلا !ذهزاو ناكو ىلا هن هللا ءاث نا هريخ ِباَكَلا اذهىدريسو
 ىذلا عضوملاف ىراصنلل تارايدو سناك ةّدع لبملاو نصا نيبامفو ىدتعلا عماجلا اهعضومراص موركو
 لبحي مولا فرعي ىذلا فرحلا نيبو هبناح تناكىتلا موركلا نيبامه نصحلا باحيو ةدشاربمولا فرعي

 ف فرعي ناكىذلا عضوم اف ىراصنلل تاراددو سنانكص ةذع شكلاو نولوطنباعءاج ثمح ركُدي
 ىلا تاراددلا نمةّدع ءارهاب قبو تاراّقس عمسلاو عابسسلارطانق طم ن الا فرعو ءارجلاب مالسالا لئاوا

 ىراصتلا ثا ذ دنع ٍباَكَلا اذه ف كح زام ىلع نوالةنبد-مم رصانلااكامملا ةنطاسوف تمده نأ
 فورعللا عم اه اطتخاو نصحلا اذهراوح لزن لالا تقلا ةيردنكسالا ةئمردمصاعلانبورع متفااط

 طاط لاب تفرع ةئيدم تراصف هلوح نم برعلا لئئابق تطتخاو صاعلا نب ورمع عمابجو ىنعلا عماسملاب
 نولملاراصف قيتعلا عماخلاو نمحلا هاجت ضرا نعىلنلا ءام ماوعأب خفلاد_هب رسحض افاهب سانلا لزنو
 مويلا 4لاقي ىذلا عضوملا ثيحدلبلا لحاسراصو ئئدعب أ فث نكاسم ا هيفاوطتخ ا مث مهباود لانه نومتوي

 موكلا اذه عضومىفو ةراكلا ّدحي رمصم بابنم لخادم ةرسب ىلع ىذلا موكتلا ىلا |ةرام جيرراسملارمصم ىف
 موبلا فرعب ىذلا ناسك با ناّتسب ثح ىلاروك ذمارص بان نم لخ اسلارعو لينلا ىلع ةلطاارودلا تناك
 جلخ ىلا فرملابو رصم ةغارمب مودلا فرعن ىتلا:نكاامالا عمجبو رصم ةغاسم لولا ىف ىئاوطلا ناتسسبب
 دعن لدنلا ءام هنءرسسحن !نأ ىلا لدنلا ءامباهاغناكالوط جب راسملا قوس ىلا 1| ةرطنق ثيح نمواسطر ع
 حاصلا كلا اربعام دفعار دآلبنلا ىليامم ءا مالا هم طتخا مث هل هر راصف ةرتسعلا وتس نا ةفالخ جت ةئالتم

 عم احلا, فورعملا هعماس نوالت نب د#ترصانلا كلملاأشن أن أ ىلا انوش هذعب طمخاو ةضورلا ةعلق بوب أنيدلا مخ



 "مو

 اره رسشع دح أر نين عسناه دعب لسو هملع هللا ىلص شاعدق نوكنف ةقاقح ة بهل | نم صدقا هرمع بشح

 نوعبسو نامتوةن امس مالا هلع معسسملادلوم نيبو لو هيلع هللا ىلصهدلو منيب ناكو امويني رشعو نينثاو

 ةئالث نافوطلا نيبو هذدو مزح هقلاربش لقا سجل موي رجلا عبرات ءادباو مايا ةيئاممتو نير بش صفنت ةنس
 كلذ ىف فالللا نءانفّرعام ىلءاموب نورمعو نانئاو رهشا ةرمشعو ةناس نول الثو سمو هن امء سو فالآ
 نوسخو ةعبرأر ذب رثةنس نودسو ىدحاو هن امعت ”ىوزا "ىو دقأا شسلمف نير دنكسالاا عبرات نيبو هنو

 ةعئتورم م اةعسلامعامول نينامو ةعستو نش'امو ةنسنيث الثو نيتنث او هن امعست ةيسمشلا نينا نمنوكتامو)

 نا هللا ثامزءالافو ه موي نوثالثو ةعسنو ةنسنوثالثو عبسو ةنافلث طبقتلا عير ان نيبو هاديواموب ريشع
 ةلودتناكىتلا ةيئاملا هثلثمو ناطرسلا جرب ىلا اهتلود ءازودلاحب ربىه ىِتلا ةاوولا ةثلثملا نمرملا لاقتلا
 نارقلا تقو نماموب نيرسشءورمشأ هئالثو ةنس نيعبرأو سنو ةناملتو فال ؟ةتسمامت دنعابيف مالسالا

 ةقمقدو حرد عبرأ ىف عفو ةئلثملا هذه نمناردلاناو مالا هيلعمدآ قل ىنعي كرا ءدبىف عقاولا لالا
 ىلص هللا لور دلو نارقلا اذهنمةياثلا ةن-لا ولاه ةبمالسالا "هللا نارقودو برقعلاج رب نم ةدحاو
 ةيسرأف نو: سةرعهأا ةنس نم مول لوقا ن نيبو ةئسسلا هذه ىف لجلا جرب سءثلا لو دنمب ناكو وارسو هلع

 تقوىلا نافوطلا تقو نم ناكف ةعاعجز قع تسو عنا هادو زبشأ ةثالثو ةنسنوسجو ىدحااهتدع

 نمّنأ دوهلا تعزو 3 اموب ريشع ةعبرأورمشا ةةسو ةنس ةريشءاننناو ةئافوستستو حلا تذل 'هللانارق

 نأىراصألات عزو ه روشا ةثالثو ةنس نيعنراو نتنئاو فالآ ةعبرأ ةرجهلا ةنسسىلا مالسلا هيلع مدآ

 فالآ ةعيراامشب نأسرفلا ىقعاسوما تعزو « رهشا ةثالثو هنس نيعستو هن امعستو فال 1 هس أمه

 لكمانأو هبرخةرحفلا عي راتروممْنأ تنرعدقو امو ريثعةعسنو رهشا ةرمذعو ةنس نينامتو نيتنثاوةنامو
 ةيؤر ىلع ديم ةمعربشلا ماجحالا عضم سدسو سجو امون وجو ةعبرأو هاكات ان دعمك

 باسحلاب ةنلاروبش لع ىلع مه دنع ةبنبم ماكحالاّن اه ةعيشلا ادعام مالسالا قرف عسوج دنع لالهلا

 :لهالا دف رعم نم هنمدنالام جارذتساىلا مالسالا ومحتم جاتحاال من اهافلخو ةرهاةل ارك ذ ىف هارتسام ىلع

 اره والماكارهش ةس رعلا ةنلارو مئاولعو ىف رعلا عي راتلا ىلعمهجابزأ اوني كلذ ريغو "هليقلا تمسو
 امولنيرمشعو ةعسارةصواموب نيثالث مرا اولعف مونع هللا ىضر ب ةباصعلاب ءادتا مرا اود شاواصقان

 ةرخ الا ىداجو اموب نيئالث كوالا ىداجواموبني رمثعو ةعنرخ ”الااعسروام وب نيثالث لالا «-رو

 ةعن الاوشو اموبنيث الث ناضمرو امونني رشعو ةعست نامعشو اموب نيثالث ب»رو امون رمعو ةعس)

 ىذلا قمل ريك لتر نماؤدازوامول ني ريشعو ةعسن ةخلا اذواموب نيالث ةدعقلا 3 امون ني رمثعو

 ةنبلا ل ل:ىف ةجلاىذرمثنوكش موي فدن نم رك ارسكلا اذهراص اذا ةحلا ىذ ىف امو سدسو سوه

 نم نيثالث لكف عقتجيواموي نينو ةسجو ةناشلث اهددعريسصيو ةيبك ةنسلا كات نومسوامول نيثالث

 كانغ ءادش |نم هنا درج درب حعراش اضيافرعدو سرفلا عب راتامأو ه لعأ هللاو امون رشعدحا سكلا

 سرأف كلم د دمام دعن كلما ىف ماه درح درب نأ لجأ نم سرها هب حا روربا ىريسك َننران روش ندد

 موب مييرانلا اذهل اومهكلم قمت لدقبو سراف كولمرخآ اضيأوهو نوباغتملاو ءاسنلا هءلع لوضساو
 صقنت معيراملا اذه ةنسماداو اموبنوثالثو ةيلاموةناملثو نينس عست ة ةرسملا مع .ران نيبو هنو ءانالثلا

 سدل ءارآ ةنسلا سكى مهلوادح اوارهش يرتب قدرك ناو هر نال ع

 رومالا ةبقاع هلو محلا دالبو قارعلا لها اننمز ىف دعي ع, رانلا اذه ىلءواهداربا عضوم اذه

 و لا و

 مالسالا ىف طتخ ارصم طاطسف نأ لعارصم ةمردم طاطسف هنمو لامر هش نم تنب طاطسفلا ”ىرهوجلا لاف
 هس  وفعيو هَ اكل ءىراصن مهو طبقلاو مورا دب تناكح دقو مالءارادتراصو رصم ضر تحف ام دعب

 كاملا لزنم تناك أم دعبةيردنكمالا : ةميدم نمتكملمملا < ىنركل ةنا طاطسفلا نواسملا طتخا نيدو ةيئاممو
 ىلء لري لؤريصم ءاسها هيلز ةراما راد طاط-ةلاذء .- نمراسصصو همسه امعست ىلع ةدايز ةرامالارادو

 ا نا لامر هلوف

 :راعلا فه ازكه

 ىلا ملا عبجف

 .رءولذع الو ىدس

 ,ةككر هاظ في رحخ
 اذه تارامع نم
 سنغلا لءيالو ِباَكَلا

 ها هلباالا
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 !تنكام تريغ دقل ىروعل ه كلام نب يقف نءىنا معزا

 مرحو روهشلاءاش اذالحب ه هناول ت2 نوشمعي ؟ىسان مهل

 ةيراجةنمزالا عم ةّان'مهروهش تناكفربشا ةعسنب هير ةنسني رشعو عبرا لكف سدكت برعلا تن نك لمقو

 مسساب لوقالا عسر رهمشو هع رخص ىسق مزمل لاا ؛وسنلا ناكر م ةقتالو تاموأ عارت اتتالرات]و نس قع

 رادىّتح كلدكو اضي ار فصب هولسي ن ناكىذلا ىمسف رفد: ىفاثلا ْئسلاناكف رووهشلا ءاعسانيباولاو مث رفد

 انو ةحوءىسنلاراودا نودعب اوناكو لالا مهاعفاو داعأف مّرا ىلاداعو رمثع ىئالارو مشل ىف« ىسنلا
 كلذ عم مهلرهظ ناف ة ةرود اذكو اذك اذكن امز ىلا اذكن امز ندل نم نود لاتراددق نولوةف ةئمزالا

 رمقلا ةنس نيبو اهنبام ل ضف ةمقب سمشلا ةنسرو كنم عقم امل ةعبرالا لوصفلا نم هل هذ نءروش مّدقَت
 "ىنلارجاه ىتحاوطوقسو رمعقلا لزانم عولطب كلذموا روظي ناكوابن ان انكاهوسك اهيءوتلأ ىذلا

 لوثالا ئانلا نا ل قورفص ناضمررهشو امّرحش ىهسف نابعش تغلب سنا بوت تناكو سو هيلع هنتا ىلص
 ةنسسلا كلت مهل عقوفرو مثلا ةبقب اذكو لّتالا عير ىلارفصورفص ىلا مر ارخأو اسك هلعجو مز هاأن

 رمشعو ناش" ام كل ذ ىلع ىضخ ار وش نينس ثالث لكدعد ميما لقنو ارهشر مشع ثالث ة:.ا كال: لجو مر ارشاع
 ةدعقلا ىدرشاع ةرحبهلا نم ةعضاتلاهمسلاو جنا عوقو ناكو و عادولا ة>ةنس اهواضَقنانأكو ن نينس

 ةنلاىف مل-و هملع هللا ىلص هللا لوسر جم مث سانلاب هنع هللا ىضر قيّدصلا ركبونااهيف -ففو هو

 هملع هللا لص لاق كلذإو لبعامسااو ميها ربا دهع ىف ناك اية خلا ىذ رمءاع هيف يلا عوقول عادولا ةةرمشاعلا
 ىلارو,لاو ميلا ع عوجر ىتعي م رالاو تاومسلا هللا ومو ميكا كالا حلمت تح - ىو

 اماع هنولع اورفك نيذلا هبل ضب رفكلا ىف ةدايز ءىسنلا امن |ىلاعت هلوقب٠ ى-ذلا لاطدا ىلاعت هنا لئرنأو عضولا
 ةيلهاملا هتثدحأ امل طيف ىهاامعأ ءوسمهلنيز هللا مرام اولكف هللا مرح امةدعاوئطاودلاماع هنومّردعو
 دق عد ةفورعم عراو اها برعلا تنكر « دا اهتوتةلهالا ةيؤرب موصلاو ميلا عوقو ّرمساو : يلا

 دلوم ماعوهو هياورأف فلا ماعناكى - ”ىؤا نب به؟ توم نم تخرأ ةناكّن ا هب خرؤن تناك امف تداد

 نيبو لمفلا نيب ناكو ةنسنوريشعو ةنئاوسج لبفلاو ”ىّْؤوا ني بعك نيب ناكو و ٍملسو هلع هّللا ىل_ن هللا لوسر

 نب ماسه ةافو نماو دع مث نينس تس ناك ةريغملا ني ماشهةافو ىلاراجفلا نم اودعمن :ة:سنوع:رأر اعلا

 ةرمشع سجن لو هملع قنا ىلص هننا لوسر ةرعه نيبو اماني نيب ناك مث نينس عسن ناكف ةبعكلا ناسنب ىلا ةريغملا
 سانلا هلع هللا ىذر باطلا نيرع عجب لاق بيملانب دعس ن نعف هيودنلا ةرعبهلا نم خرراشلا عقو م ة هملادس

 كرو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر رجاه موب نم للاط ىلا نب ”ىلءلاقف خمرراشلا بنكي موي <ىانممهلأسف

 نمالو هثعبم نم اودعام ددعلا فسسانلا أطخا لاه ءىدعالا دعسنب لمس نءورمج هلعقف كريشلا ضرأ
 اهيفمدقىتلاةنلا نم, راتلا نأكل اه امهنعهننا ىضر سابع ب! نءو ةئيدملا همدقمنم اودعامن اهنافو

 ءاح لماع هنعهلنا ىضر باطختا نب رمع دنع ناك دهم نع دلاخ نب ةلاقو هس .دملا سو هيلع تا ىلصةتالوسير

 1 اذكو اذكره نم اذكو اذك ةن-ى نوبتكتن وخر ؤنامأ رمعل لاقف نمل نم
 نم اولاهتمم ةرحجهلا نم كلذ نوكينأ اودارأ مث هنافو دنع نماولاهت |[ لغم باع قل لمت ل وعر تحتيإم

 نيمو اريماىلا عفر نارهم نب نومم لاهو مّر حلا نم ه اولاقفمهلادب ْثناضمر نم نوكي نأ اودارأفر مش ”ىا
 عجم قى الاواهف ن ىذلا نابعشأ وهن اعش ىالاقف نابعش هلحم كص هسذع هللا ىضرباطحلاا نيرمع

 اولاقف كل ذهب طبضي ام ىلا لصوتلا فبكت تقومريغ ابئمانمقامو ترثكدق لاومالاّن الاف ةباصصلا هوجو
 لاَف كلذ نءهلأسو نا نمرهلا هلع هللا ىذر رعرضح سا اهدنعثت سرفا|موسر نم كلذ فرعي أ بحي

 ميراتلا مس اهولعج مث خرؤماولاهو ةماكلااوب ٌرعف مادالاو روهشلا باح ءانعمزورهام هيمشاباسحانلنا

 تناك: 01 اوقفتافمالسالا ةلود عراتلالوا هنولءاتمواولط مث هوامعتساو
 اطظلوالا عسر نم مانأو رفصو مر ااهمانأو ةنسلا روهش نم مّرصت دقو ةمدملا ىلا ةكم نمةيوبنلاةرجهلا

 مث ةنسلاه ذه مّرحم لوا نم 2 راخاا اواعجو اموب نيّتسو ةينامت ىرّهقلا اوعدر ةرعملا س همت ىلع اومزع

 !ذاامأر نير جو نينسرشع ناكسن لو هلع هللا لص هلا لوسررعرخا ىلا م ر2اف مول لقا نم ماوصحا



 "م

 تاكرفمو لاتفل اهف نومزءاوناكح مرهف اهتيمن دنعاهعوقو قفتارومانماهءامسا اوةّدشاو
 ةّدشل ءاملاامه.ف دم حاناكى دامب ارهشو عمرا نمز اناكعسر ارهشو وزغلا ىلا مهجورالن مهوب هينرفص]
 لكن لاّوشو ظاقلا هى أي ناك هنال ءاضمرلا نم ناضمرو لاتقلا هف بعث نابعشو طسولا بجرو دربلا
 روهش ءامسا قاقتشا تلتأتاذا تنأو جيل اربش هنال هج اوذو مهرود ىف مهدوعتل: دعتلاو ذو اهبانذأ لبالا همف
 بورحلا ميمصوه امهدح !ىفرفص نافالي و طانامز نيتيم-تلا نيب ْنأ كل نيستايلان'اهفاقتسما نالوا له املا
 رووشلا هذه لمعتسن الا برعلا تناكو نيبراسفمنتقووادساو تقوىف كلذ نكمبالو ناضمر رخ"الا فو
 تاكرح ناسسدح ةاعارعةءارد اهانكي برعلاّنالوا ”ىهلاقي رظناما مالسالا لهدا لمعت امون ىلع

 نيلاله لكنيب عقب ام بسحب ربشلا نامز تاعجو :هلهالا هيو راروهشلا ىدابم لامعتسا ىلا تجاتحاف نيربنلا
 رهشا ثناكا ميرو امون نيرمشعو ةهسن ىنعااصقان ناك مرواموب نيثالث ىنعأ امان روهشلا ضء:نأكامب رف
 برعلا جعقي ناكو اهالث اهرثكحا ةصقان' ةملاوتءرمشلا تناك ارو رداناذهو ةعبرااهرثك ا ةّمان' ٍةلاوتم
 مسوم ىضطقنا اذاف مالسلا امهيلعليعاعماو ميهاربا دهع نم ةحخغا ىذارشاع اديأو هو اهلك ةنسلا ةنمزاق
 نيد اوريسغ نأىلا اليوط ارهد كلذ ىلءاولازب مذاهب ةكم يلهأ ماقتاو اهنكحامأ بلاط برعلا تقّرفت يملا
 دولااو مدالا نم مهلغُش كاردا تقو ىف مهد اولءدعو ممتثسعم ىف اوعسوتي نأ | وبحأف ليعامساو هاربا
 دولا نمروهشلا سكاولعتف ايصخأو ةئمزالا بيطأ ىف :د-او ةلاح ىلع كل :تدش نأو اهوخنو رامغللاو
 ىلي ىذلا ناكو ةنس ىتئاموحتب :رجهلا لبق ءىدنلا اولعو ليثارسسا نب ”ىنلي وش دهعنم بركن اولزن نيذلا
 نب *ىدعوه سلقلا ليقفمم:هروهشلا أس ن ملقا ف فلتخ ادفو في رشلا ىنعي سلقلاهل لاقي ٠ىسنلا
 ةعبر او ةياملث 'لهالارو مش ىرأ لاق هناو ةنانكسحنب كلام نب ثر احلا نب ةبلعث نبرب رسوه سامتلا للدقو ديز
 يئس ثالث لكق فاموب رشعد حا مهو انني اموبنيتسو ةسخو ةناملث معلا روهش ىرأواموب نيسمو
 ثالث تءابا ذاف ةدعقلا ىذ ىف يلا مدقنينس ثالث تءاجاذ ا ناكو رهش نينس ثالث لك ف اموب نوث الثو الث
 دحأ اهل م َرعَس الفاهترعمأو لالحلا ابلأو لاعنلا لبالا تدلق تع اذا برعلا تناكو مرا فرخ أ نينس
 مم ىلاملا ةمامثوبا مهنمّكل ذ ىلب ىذلا ناكو هناك ب كال ام نب ةبله ىف مث ةناكىبىف ءىسنلا ناكو مثخالا

 دق ىزعلا مكتولاَنالوقبف ةبعكلا بان ىلءموةي ناكو رووشلا ئنءوهو ةءاسنلامه ميةفوليو يقف ىنب ننم
0 

 رخآو ميمتو ميلسو نزاوهو نافطغ كلذ ىلع موءاسنا ناكو اماع همّرحيواماع .ل<ناكو لوالارفص تأنأ
 نب دبع نب ةفيذحوه سلقلا دقو  ميقف نبدبءنب ةفي ذس نيدابعنب علقإب ةسما نب فوعنب ةدانجةءاسنلا
 مهرخآن اكى تح هدعن نم هوني هنم كلذ ثراول من ناك نب كلامنب ثراسحلا نب ةبلعأ نب اع نب ”ىدع نب مست
 رومثدلا نم مهل لح أف هملا تعتجا اه نم تغرفاذا برعلا تناكو ةدانج ةمامثوبا مالسالا هملع ماك ىذملا
 رفص هناكم مّرحو هولحأف مر غ1 لحأ أس اهنم ئش نأدرا اذا ناكر مّرحام اومّرسو "لأ ام اواحأف مّرَحو
 ىرما ىف باعا الو بايسا الا مهللا لاقف هملا اوعّقجا ىدهلا اودارأ اذاف ةعبرالا ةّدع اوئطاوملهومّرف-
 ىنا مهللا مهب مترفظ ىامه وقفت ثرح مهولاقاف ميشو ىلع نمنح اءامد تال أ دقىنامهللا تقام مالاو

 اوناكمهخال مثخو ىل مد لحاامن او لبقتملا ماسعلا نم رخالا تأ أو لال ارفصلا نيرفدلادحأ تللحأدق

 أناف ضرفناو ةبلعت نب ري رسأ سنا نم لوا لبقو ٠ برعلا عسجب نيب + مارحلارهشلا ف سانلا ىلع نودعي
 مهرخآن اكو هدلو ىف ٠ ىدت ار اص مث دنا ثرا-ا نب ةبلعت نب هاعنب ”ىدع همساو ساقلا هبخا نب اهددعب ند

 نب دابع هِسأ دج نعداسع نب علق هج نع علق نب ةبما هسا نع علفنب ةبمانب فوعلبقو ةداشج ةمامتوبا
 برعلا ىلءروهشلا أ سن أن ءلو أو هو ساق ةفي ذل لاقي ناكو ميقق نب دبع نب ةفيذح هّدج دج نع ةغيذح
 مالسالا ماه هملعو فوع نب ةدانج ةمامثوناهدلو روك ذملا فوع دعب ناك مث مّرححام محو لدحأ اماهنم ل أف
 رضي ن اعطلا لذج سدة نب ريع لوي مهاو ةنسنيعبرأأسنا هنا لاقي ادمأ مهلوطأو ارك ذ مه دعبأ اكو

 امان-كلعي ل سانلا _ىاو « رتوبو,يإل سانلا”ىأو
 امارحاهلعجن ل اروبش » تدعم ىلءنيئسانلا انسسلأ

 رخال اقو



 اا

 ِباَكَلا ةذذسر نه! اونا ىذاقلا لاهو 5 لاكشالا لحو سابلالا ةلازا هيد صقب اسم او عطقملالو ناويدلالام

 رونا اذه عادبان اهئالعاف هللاداز هي ريصانلا ةيكلملا ماوالا تبر لضافلا ىناقلا هاشناىذلا
 لانا نير نب ل انهي كلا انب فره الواودا نكت أ يوي امرظنلا يدسع و هزثؤنانا

 ر "امم همق تسرحو رب اباميلاع تاس تايعاامءالو زان دا حزضق يؤ قتاو ىزرارالا ماتخلي طاوخ

 ةنسلا لهن بجو ا اواهحّرسيو لاكشالا لوةعنم مهاو ةعوق قاطوإهبارشيو تالئابملا ضو 7

 هذهؤ ةيلالهلاو ةجارحخلتارووشلا ةقفاومو ننس اه_ه>ارفنال ةلالهلا نيبو ابن ةماطملاو ةمحازملا

 ىامس لن ىف ىلاعت هن امر ضتسماو ةينكالا ةنسسلا هذهىف ةلاسملا ةنسلا هذه انيضعا نيلهتسملا علطم ةنسلا
 اقوا غطا« اويردنم ىو اينو تسر عجين لأنا عج و نبتسم تاليا
 امالعاو سلتا ةبالم نع هخيرانلو سبكتلانءمالسالا ىئلا_يزنتو ةدووملا ةمسنلاو ةبتكلارومالل

 كل د قواهوْو فلغلل اهوفلخ ىتلا فا سل ا دياوعب هنا 2 ولكي ورنماسي ةفرعجسا 4ك الا قافولا

 هب محتيو لالتخالا هينمؤيو لاكشالا هب لوزيو بلاطملا هيربشتو بهاذملا هب مسفنتو بقاوعلا هيددصتام
 ممراتلا نع دعسو هتلماعم رمقلا ىلع ظفحو باسلنالا ةفلتخلا ننسلا نيب كنتواناملل ق طلغلا

 ىةرخؤم ةينستلايف ةمدقم اهنوك ةنعشدلا ةمهذ نع فرصيو هتلواس بناكلا ىلع بّرقيو هلل اعم
 ةنسىف ىطعأ نم ّنال ةيفوتلا ف تغلاددقو لطملا,ةقو ذعماموكة مصو لاملا تب. "هلماسعم نعو ةمعدنلا
 عرشلا كح ه زوغ ادق ناكن او عمسلا مكحي لطم دق هنأ بيرالف سة ةنس قاقهتسسا ةئاعسجو نيت 3و عبس
 تال.سلاو ثارب رقتلا ىف لمغيو عضولا اذه, تانك عف ةرثو ةمج اردنا ةيلالهل ننكر املا ةنسلاا هذه مسءونق
 ذفنملو هلعنيواودلا ىف لعملو عدصلا اذ_هريحو حارفنالا اذنه جانراب ىضتيام كلذفف لعفلف اذه ىلع

 ف لزيل هناف (برعلا# راتامأو) ىلاعت هللا ءاٌد نا هلم تس ثم ىلا هنو دعت هنيكشل اسههيف

 ييجي فار دتحإ ماتالابا ارهشر مشعان م يصل دارو هدف لهالارو مش لمعي مالسالاو ةيلهالا

 فرحو طونو رهازو حسكو كلحو خأو مءاو .قيلطو لسقو قنان اهيهست ةيراعلا ترعلا تناكتف
 بجوم اهيعس دوم تاكحورو,كادرس ىلءهدءءام اذكهو رفصوه لمنو مرغاوهقتانف شغبو

 وهبحوفك ليسمو لسحو ربادو رعدو اهومو ليبوهو ربوهو ردصمو مزلمو درومو رجومو
 مهدنم ةنسلاروهش لأ نوكف نادذمرربشوهو رعد نم روهشااب نو دبي اوناك مالا رؤصرحومو مرا

 لداعو مصالاو ايزو منو ناوصو ناوخو رحابو روم ىهو رخأ ءامسأبا_يمست برعلا تناك مث

 ريما نود راني سعأ يلة ياو ناجم لكك هاد ها وعولا سان كريو عاوشو لعوو قيابو

 ةيهادلا ايزااو هنايسصلا ن نملاعفاهمذو داصاارسكب ناودو ةناسكلا نم لاعف ناّوخو را ة ةاةشودو

 مصالا ةدئايدعبو ةدئابابزلا نعبوايزلا ناوص دعب لوي نم مومو <.ف ارامل ةزبكللا 5 ا ىس ةفئاكنملا ةيطعلا

 لسقف, كاذب لثملا ىرجو سانلا نمرمثكدسي همفناك ذا لاتقلا ن :م دئابلاف لربو هنرو لداعو لطابو 1 5

 رهش هناف بجر لبق تاراغلاورانلا غولب نوخو و هن نولععتسسي اواو عز كنان بلا لكبمملا

 برش ىلع لخادلا لغاولاو حالس توص هءف عمس: الف لاتقل ن نع همف نوفكياوناكم منال مصالاهنولوةبو مارح

 جل ارومش ىه هول ىذلا نالر+ا مهبرش ن اضمررهش ىفرثكي ناكو نا ةمرر بش ىلسع مجسم هلال كل ذو هو عدي لو
 نموهف لداعلا امأو لاك كلل .ماامهتسا ةرثكو برملا ف هو مهطارذالهب ىعمرجلا لايكموه لطابو
 برغل هض بر تناكماعنالانالف انزلاامأو لطابلا نع هبف نولغت_ثياوناكحو ميمارهشأ نم.هنال لدعاا

 عسرو رجاترذصو لو ملا كوسها قالا ىو ةقد ردملا ترضحاذالبالا كلوريلو وذ كربامأو رنا
 روسوهو مصالابحرو ةلرلاةرخث الا ىدا. و نتج ىلوالا ىدامو ناو>رخ الا عسرو راصن لوالا

 نوجرذعو هضاضعب مهضءذ نمأب ناكواهلهاربمو هضراتق تناكو ةلهاملا قهمودأ رد
 لرب ةحلاوذو عاوه ةدعقلاوذو لغاولاّوْشو قنات ناضمرو لداعنانعشو نوفا كالو رامفسالا ىلا

 عِسرو لوالاعسرو رفصو مّرحاب اهربشأ برعلا تعم مش نووملا هنومسي اوناكو كوربااضيأ هذ لاقيو
 ةخغاىذو ةدءقلا ىذو لاّوْسو ناضمرو نابعشو برو ةرخ الاىداجو ىلوالاىداو رخاالا
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 مدنا ا لعل ةدحاو ةنس توانفتلا نوكيو ةبعدنلا قافتا لطب كلذ مكحيوابهيف نوكي زورون نه ةيلالهلا
 ىلاعت هتئاو رمدلا نم دح ؟كاذدقتي ف كما فالخخ اامها مدعبو !فالنلا امه ٌرهسن نيا نمو 07

 هناهرب رهظو ناكلا ىف اصوصنم ءاجامب دءابتلا لبلد عضو دةف رمقلا كر دتنأ اها ىه. سما ال لوب

 ةلالهلل ةقفارم نوكنلا هلت ىتلا ىلا ةيسسعشلا ةنسبلا ل ىلا لذ مك جاف باسملا بوم هاضتقاا
 تامجاو نال اها ةقفاوملا خ:_لاىلا بد صاخ لام نم ةملالهلا ةنسل الذال نأ لةالا ةدئافو اوعمةيراحو
 ةيلالهلا ماك ىلءةيراس ا وءاضواو اهس انج أف المخا ىلع ةقزترملا فازدأو اهءاسناو اهمظع ىلع ب ركسعلا
 ىرتام ةيانعلا ةعفنمو ةنمعتم اهعافتر ارث ىلع ةظفاحملاو لاوحالا نم لاس ىف كلذ نع اهب لودعمرينغ
 ةمج أرح هنأ ام_عبرأو نيعستو عست ةنس ايف تلخدوةن (|ىمجو ىدح |ةنستلداااو ةئيبم ةحضاو هلع

 مك رئانلاو ترافتاو ضراعتلاو نياسنلا نءكلذ ىف ناك ةيلالهلا ةناعهو ىدحا ةقسلةقفاولاا

 ةن-ااتالغ لردئالواهيفاهةفاوبام جارت ىيالةرضا الا ةملالولا ةنسلا تراس ءامم3 ةنامف لقال لاهشا

 فيطن لام الاو عافترا ”ىباركا ىف اهل سلو ىضةثنو لهتست ىهذاهيلن ىتلا ألا ىفالااهيلعاهلام ىرملا
 لاجرللا هيفةيدالاو ةسفخ ريغ لاملا تدب ىلع اهب ةّرضاالاملاهذهو عافتناالو كلذىف اها ظحالو ةعارزلاب

 مبادل سو زدنا اوسلو امسالوةيداقم ة ةروسم ىهأيا اهقومل بابسأو ةيداب نيعطقا

 نينسنب "هلا دم تناك جا اداة لمده لقنتل ىتمولالفةسالا ن نولج أبو لابقتسالا نولمتب
 ةنس ملا ن نمرشاعلا مولا ف اهلخدم نال امه ىرحت هنس ىلع ىر<اوأاموا_هريغل ةقفاوم ىشو ةيلاله

 نتنلا نيتاهنبب لخادم ىهوذئامسو نتنثا ةنس مرا نم نيرشعلا ىف ادواضقناو ةنامسمو ىدحا
 ديالا لوط ديازتي داسفلا لازرالو دم أ ىلا هن. ال لذ ىف لاحلاو ةهنامسجو ىدحا ةئس ىلع ىرجاههلامو

 مالا اذه ىبعهشىذلا ل ضفالا لجالا دمساا ىلا ههأ هبحرخام هقضوت هتئابو نينمؤماربمأ ىأردقو
 انضم لمسلا اذه بتكي“» اشنالا ناوي دىلارغوب نأ هضقانتو هنضانت هلصون نسحي لازأو هضماغ فشكو
 1 ولا ةئامسعيرأو نيعستو عسن 1 همكح أ امذافنا اعدومهربدو ءارام

 ممامحاو نم هنوس رخو مهمجاعاطقا نم هنودأتس امنوكيوا هلام اهيلعىرعو اهلةقفاو١ نوكحتل

 هلاكشا مهبأام عذش و صوةةمريغغ فوم بس هْبا دهاشو سوم ريغ طخ قاطنو سور ماظن ىلع ابراح

 عيرأةثسدلا ةيجارختاو :لالهلانينسا! نيب قافولا َرمهسيو ةيمستلا فالّتخا ىف هاركتسالا لوزيو ةيمعتلا
 رك ذ ىلعايراس ناك امم تاعاطقالا نم ىو ”لغتسيامو تاعءافقملاو جارنا لام بسنبو ةنئام-ختو نيئالثو
 "ىل الهلا ن نم عفت بام ىرجتاهيلا ةفاضالا ىرحتو ةنامدعو ىدحا ةيييلا يح نيعستو عسن هلس
 نمحرشبامب ةمحارذلا ةنسلا لام ىلعواهلام نءاهصنخ ام ىلع ل ةسشم ل ا را

 ةنامسو ىدح |ةنسولا ةيهسل ارم ةّساثلا ةمجارخل اه امعبرأو نيعستو عست ةنس لة كل ذكو اهلاقتا

 اهئادواهيصاف ةلودلا لامعا امو ةرضحلا,نيواودلا فكل دةعيلفا يلع ارراج اهل امن وكيوايهلاراشملا
 هعاشاو ناسلا اذه ءافتقا ىلانفّريهتملاو لامعلا عبج ونيمدضتسملا وباّكلا ةفاكهينتملو اهيماش وامسرافو

 هزواجت نم اورذصاو هلئعوسرملالاشتم ايىلآ اور داسلو هعاضوأو ةرّرقملا هماكح أن ءحيورخلا اورذحصلو
 ىف بتكو ةرومعملا لاملاتوس ىف كلذ دعب دلضواو ةروصن ا شومملاو لاومالا نيواودف حسنيلو هيدعتو
 هطخ نمو هن اهو نيتسو عمس ةنستا دة ىف لضافلا ىضاسقلا لافو « ةنا_وسجنو ىددا ةنسمرحت

 اهومسانيب ةشاسطملاو ةللالهلا هيلا ل ةمجارخللاةنلا لقب رودنم مس مرا ”لهتسم * تاقن

 ةلامسجو ني سو سجخ ةنسس تلقنفزورو نم عبس ةنسن ةولخو ةطءقلاروبملل ةس رعلا روهشلا ةقفاومل

 ةئامعبرأو نيعتو نامت ةئسّناف ةلضفال ا مايالا ىف ةنسلا هذه هتلقن ل ةنرخآ ناكو ةنسسلا| هذه ىلا ةم ةحار م

 اماه جارشتالا اذه سو ةيجاركلا ةنام-جو ىدحا ةئسوىلا اتلم نيّسجارملا نيعستو عسن ةلسو

 ءانأ فن الدو ثالث ةنسىلفنلا لافغاواموب رمع د>ا ةملالهل اد دع ىلع :ةلاامتلا هلادةمدا

 راص نأ ىلا ضعي فاه ضن ن نيتسلالخادتو ةدايزلا هذه لي: صسناو ىو ني تاودر لضفالا نزولا

 سقت الو ظفلل ا زوا حت الو ةنمسلا ىدعال لاقت اوهو تاقنف ةن-لا هذهىف نّتتسام_ مب توامتلا
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 نيدشارااهنانآ ماقم هئرواواهباوبأ هرطن نسب فيو اهبامس أ دهس للامم ةقفوو هتقيلخو م دسعربب دتلا
 فورعملابمهرمأي هلوقب مهانعو رشح ىف ةاصلا ببسمهتالاوم داقتعا لعجو رخفملا فرمشب ممصتخ !نيذلا
 هلع دزبلا بصن نم فرشاو هنكلمم « ادعأدسمو هتلودلالفاريدع هلاطلسرامم ىلعأو ركنملا نءم_ هاهو

 ةر ”اه |ماكحال ا هل دعب بهذأو 5 هةر "اا بابلالاهيادبب دشرأو هناروةرطن هملإ ةيلنعم لفة كور ةبارو

 رومالاهريرةتددسو هممتو جدال ماي هريب دن لكى ذلل ءاعدلاب توعنلا منو: لضفالا لجالا دمبسلا

 ةنكلمملا لاوحا عبتتو همّدقتن م هلفغأو هتيدم سوا دهام لع ةساشسسلا ىف هو همدغو هدام ل كف
 قفاوبام ىلع هلو عسا الا المهمالو هيفالشإ ردابو هحلصاالا الاخ الو هبف بجاولا نيبو هحضو ال الكشم عديرلف

 بورضب داعاملاسخوبو لاومالاريفوس ىضقي املادصقو لامعالا ةرام_علاراثا هنفاشإالو باو.صلا
 اهداتران ع مهاوق تفعض ىتلا مهل صم اماقحاو اهدانحاو ةرواعلا هلودلا لاحرب ءانتعاو نة تال

 ىلءنينمؤملارعما هدمح اءاضقلا لضذ أو نئسلا ل دعا ىلع مهلالجو اباعرلا نم اسال نا ةياعرو

 دوعدا1هقفوؤ هيعمل سدالم اهب تفص ىِتلا لئاضفلا نم هماءال هرشداو ةَمزالرظنلا نس نم هيلع هناعاام

 اهو اف ساوةلدالا ةحضاولا ةعب رشلا تابجاوب قو قمنا لا دبت ساراص ىتح عافشالا لوعُس ةفاكلا لع

 ةمككلايهزيم ىذلا دمت ىلع ةولصلاب هملا سغربو :لهالا عاضوأو حاركسا ماك ىلع ىرجيامف ةلدعملا ىضَتَمَ
 ءاض نيمتلا لديك اوه بالام ك2 ىف هءلعل تاو با اولا لبس نم مه: سا ام هب نيبو باطخلا لصذو
 رج 00ج مكر كك ياا نينسلاددع اواعتل لزانم هرّدقو ارون رمسقلاو

 ىلعو دعاسلاو فكل لذ اختاملهسفْي هيقاوو دعا لا مدعامل لضعاف هبفاكب لاطىب ا نب "ىلع نينمؤملا

 ناو نول دعب هيو قحاب نودبهي, نيذلاو نولعف.و نولوةبامف ىلاعت هللا ىطرب نياماعلا امهتردنم ةمعالا

 هماةهانيعد هملارطنو هده عتب ركن م ارذاو ارح هلموسأو هدّقفن نم انف اواظح نيئمؤملاريما هالواامكوأ

 قرطبام عف دْمسباهئاجربو للخلا دس ىلءاهب ناعم ب ىتلالاومالا سها ةلاهسا نم لرجالا سسقلابهصاخاو

 لدعلا مكح ىلءاهجارخت- انو لودلا لاودحا ميقتستو ةكذمملا نوؤش تبئتسست اهروفوبو للملا ثداحلا نم
 تناك امل اهترازغو امترثكة داموا مم دايز لصا ىهَىلاةرامسءلانوكت لماعملافاصنا ةمصوو لماشلا
 ىلا ه.ف حاتحيالو ماهباالو لاكشا الو شراع لخ ديالام ءالذو الاله دي امه دا نيمكح ىلع هت اءاسبج
 ململا ىف مدقتمل | اهب موفلا ىف ىوت سيو رصقملاو ريمالا اهتفرعم ىف كرشي لالهلاروبش نال ماهفاالو حاضيا

 امحارخ كشر رخالاو مهموس ع ماظن مهل ظفحيامم نينسلامهتادبعتم مزال نيفل لا ناكذارخأتلاو

 هناحا ظفحتو ةعارزلاو كرابملا لشلا نم هل»ال كلذ ىر ام تاهوا طضتامال جارخلا ىلا هل ثشو
 هدانا نجت 1 هرشادنمالا هتفر هع لقتسالو ةغاضوأ سرحت و ةيلالهلا ةنسسلا نود

 اهنماحاضناىف دقعيو رثالا همف نسحب و ةدئافلا هب مظعن اما يف ل ءفيو رظنلا ةمجارحللا ةنسلا ىلءرصقي نأ

 لضفالا لجالا دمسلا ىاسملا دهاش كلذ نوكيوريسلا هي نيزتو عب راوتلا هب ىلحت ام ىلع اهمكح - مدشتو
 ةداعلارودي ةلودللاعلطم نيعدا ولا ةياج ىف همي سارهاش نيعجاهاا ةطايحرفف هلمل ارهاس لازال ىذلا
 دعساو ب جو ب ةرائ ةقطان ادي ثداوحلا بعص اهلاللذم اهسومشو

 هلع ةصاخلاو ةماعلا ىواسنتل دارملاو ضرغلانيسلا ناوأو دار الاو ريصبنل |نيح اذهو اهببوسم
 ةلدعملا نّمنتإ و اهلابتتساو نينسلا لخا دن م عنمامف م ءاطعشللا ةضو مكس ةفرعم ىف :دئافلامهءسنو
 ةيسسمثلا ةنسلا ىهو ةمجارملا ةنسلا مايانأ مواعمو اهك ار دتسا ىلا جات ىتلاراضملا نءنمؤيامف مهيلع
 ةسجو ةناملث ءى.نلارخاىلا زورونلا لامقّتسا نم ةمجارخلا ةئسسلا مايانال ةملالهلا ةةسلا فالخم
 اموبنو و ةعبرأو ةناملث ةحخل !اىذرخ ىلا مرا لابقتسال ةيلالهلا ةنسلا مانأو موي عبرو امون وسو

 سرك ال لع دلو ند زر رت دلث لك قراحو زيم دش ال رقتلاب يك فالخلاو

 تناكو ةيجارخلا ةنسلا ل خدم اققاوم ةبلالهلا لوقا ةوكساتلا قفنا اذاف بترتلا نم مذقتام هيضتنيو
 ةيجاردلا لخ دمنوككنيلخ ا دتمالا زي لوامهيلعابراج كلذ قبو !.هيف ةبمسنلا قافن اردسا ةدحاوا..مبسن
 ةنسلا تلخوةلخادملا تلطو ةدلا هذه تضقنا ذاق ةلسنيئالثو ثالث ءاضقنا ىلا ةملالهااروهش ءانثا ىف
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 مهناف سرفلا امأف بي رقدلا سيرفت ىلءةدوك ذملا نين! ىف لضفلا نأب ةدابزلا هذه تناك اهستاودادزاو نيذس

 روهثلااو.ةلواموب نوتسوةئامتل اهمانأو ارهةرشعانئااهروهشىتلا ةلدتدملا ةنسلا ىلع مهمالماعم اورسا
 عيرلااو كو ةقرتملااهومسو :دئازلامانالا ةسملنا اودرف أ واما نيث الث اهتمرهشلا مانأ اومتو امقلرمشع تان

 هتنس نم مهزورون لازو مهرب دن عدرلا اذه سكى لطب مهكلم ضرفتن الذ ارهش ةنسنب رسشعو ةنام لكف
 حتي ن أ زورونلا ف مهءوضوءنا ىتح عطقت,الرثادو فقيالدُئازوهاحارفنا هتقو ةققح ندو هندي ام حرفناو

 ىف عمي نأ ناسرهملا ف مهءوضومو كل ذزوامتيو ءاتشلا لخ دمىف عقب نأوىلا قهتنتسنو فيصلا ل خدمىف

 ارطن دعبأو ةءكح مهنمنفتااوناكف مورلاامأو زواحتيو فيصلا ل دمىف عقب نأ ىلا ىهتنيو ءاتشلا لدم
 روهذشلا ىلع ماالا ةسخللا اوضفو اهوفرع ءاونأو اهوزه داصرا ىلءةن لاروود اور منال ةيقاعلا ىف

 هدعباماورقفافاضم طامش ىلا نوك,نأ اومسرو اموب نيس عنرأ لكف عبرلا اوسكو روهدلا ىلعاهوقاسو
 ىذتحا مهلاثلو ب مهاوصا ىلع هللا هجر هللاب دضتعملا نا مرحال ىهرثا !وفتقي نأ سانلا ىلع اولهسو مهريغ

 سهالا اوفالتو نامزالا قلاسف ئبراونلا امم لس ىت-ناريزح نهريشع ىداملا مو.لا هزورون هريمسدنىف

 رهش مانت قبامو سءدلا ىس لوصف نم عّمتجا اماكذ . ردكلاب اهورب_بنأب سمثلا سنع لالهلا ئسزع ىف
 ىف ”مامبرو نينس ثالث ىف رمشع كلاشلارهشلا”متامب رف الالهرسش عة الئابيف كلذ قفتي ةملالهلا ةنسلا اولعج
 امأو امب'ءامدعاشالادبانّتراقتم مسدنعلالهلاو سعثلا ان سريصتف باسملا هبجولام يس نيتنس
 تقاومو اهما صر وش ىرحأو ةيهلا هاشم تارمئابثروو ةمضاملا مالا ىلعاواضف ىلاعت هللاَّنا برعلا
 نوكتنأ هنم:دارا"ةلهالا ةيؤرباهيف اه دمعتو ةملالهلا ةنسلا ىلع اهتم ذ لها ةيزجو ا خام لها ةاكزو اهدابعأ
 ضقانلاو ماعلاو اهنم صامل تتولا لوح دو ضرغلا ةفرعمىف ًافاكنف ةحنال اهمالعأو ةكضاو اه هانم
 تالغلا لماح سمشلا ةنس و نوببس<ذئن.-اورادفريكالاو ريبكلاو ريغصلاو رك ذلاو ىئنالاو ماسلاو هقفلا

 تاعطافقملاو ءاسرالاو تاهدصلاو .لاوإلا لالهلا ةنسىنومحو ة-ومملاضرالا حجارخو ةموسقملا
 ادهيدادزاو ادج عيقلرتساولام نين لا نب لخا دّلا نم ثد-و تاره اشملا ىلع ىرجي امرئاسو تالغتسملاو
 نأ اذه عم بجوفاهابقام ىلاو ةي_بشلا ىلابسنت اهيلا ىهتش ىتلا لا ىف ةمجارخللا ةبابحلاتناكذا
 ةيلالهلا ةنسلا سكى مهتفلا غن او تنعي نأ مهلز < لو ىطخت واه دعب ام ىلازوامعتنو ىجاتو ةنلا كلت حرطت

 تصقو او ةئاقح نع كانا تتر اواهقفاو ءنع مرار مالا تسرح ز)كلذ اواعفول مهنالو رشع ثلان'رهشب
 بجوأو ة:لا متن أ ىلا لضفلا كلذياورظتناف اهم سكلا هقرغ سام طسقب ةيطبقلا هلدالا سف ةيابحلا

 الغ ةرخانملا ىلا ةمّدقَتملا اولقنف ةملالهنيث الثوانثالث ممم ةنس ني الثو نيتننا لكن وكي نأ برقا !باسحلا

 نينمؤملاربمأ ىأر دقو مهل دف ةمعنلا لإن عم هل مسآسم مهاب دق ةفاكلاهزه تناكوة._شلا زوانيال

 امهيف ةذ-لاك[:لاموزاو اءبنم اع ةملالهلا هالو ني هو ىدحح | ةنسىلا ةمجاردل اًةئامعلتو نيس ةنس لن
 نوننكيامف همنراو ذت نأ كلبق باكا مو كل اذه هيام نمضنو كلع نينموملاريمأ سها هيدروا لمعاف
 ىهنومطتبو لاومالا حو رخ نم هنو دغبو مهعوذرو مهروك ذ نم نيواودلا ىف هنو دلو كمحاوت لا ىل اهب
 نكلو تاربلاو تاج انزورلا نم هتكبنورغ ولو تانايسملاو تاعامجبا هيلع نوتسو لام الا نيواودلا

 دنهلا فانصا نم كترضحب نم سوفن ىف مقأو اهيل لقنلا عقو ىتلا ةئاسئلثو نيس ةنسىلا كلذ نمبوسنلا
 ناصقنب ءاطعلا ىضباه ىلع دوعيالوالث مهب قايالواععر مهاريغي ال لةنلا اذه نأ هن ذلاو"هلملا للهاو ةيعزلاو
 ريمأ م اهفاىلا ةريقف مهرثكا حارق ناف ءؤادأ بحواسع ءاضغابلاملا نب قح ىدؤم ىلعالو هضقاوةح-اأم

 ىىلالاوطلاددملاىالا ددحتالنأشلا|اذهناكذاهللخا موس هيّدبو"هلعلا هش حازت نأرثا ىذا انينمْوملا
 لاهو « ىلاعتهّلا ءاشنا كِل هعقوم نسح اءاوج كة منوك اب بجأو ىمانلا فب رعت ىلا جاما هلم

 ةس رعلاىلا ةبسمشلا ةنسلا لقت همن ثدحت ام لوأو ةئامسخو ىدح ا ةنس ثداوح نم هخي رات ىفنومأملا نبا
 ريمأ نب لضفالا عم ىحناطبلا كتاف نيد قا دبعوبا دئاتلاثدحف نينس عيرأ توافت امهتب لصح دقت اكو

 همم اشف هب لوم ءاشناب ”ىفرب_صلا نب مسءاسقل ا ىبأ ئيسشلا ىلا ىعأ حب رخو هيلا باجأف كلذ ىف شوبحلا

 نسحب مدنا همهلااو هتفماخو هضرأ ىف هنمما نيئمّؤااريمأ ىضترا ىذلا هلل دا مي رلا نوحرلا هللا مسد
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 مكلا-عأ هملع ىرجتو 00 ا ورح مس امو

 ارعشتسم هيلو نينمؤملا ريمأ ىأر نم كلذ لءاف لقنل اذه ىلع مكل ارظانمرثاسو مكنانابسحو مكعوفرو
 مجهلامّوقمو مهيلع افرسشمو مهتافكو ناوعالا تافقث هملع ال ءءّتسسمو هتءاطو هللا ىوةنا ةنضم لكى و همف
 نيئمؤملاريمأ ّناف دعب امأ « (ىاسدل ا قاعما ىلا ةضسن) ىلاعت هللاءاش نا كلذ ىف ك:ءنوكماس؟ تتكياو

 نودروبامةراتخالا نحا مهلا مهمو نيدلاوايثدلا دشا يم ىلعمهلاشعابو نيململا طلاصم ىف |قتع لازال
 اهافالتو اه د سالا مهروما ىلع "ل>ادةلخ 3جولب الف نوضذةُيو نومربب اهف ىأرلا بوصأو نوردصنو

 هك ا نانهمكح ءاضماواهعءر ةماقاب ان مه ذخ أ الا ةل داع ةنسالواهان اراه دعا الا مياع ظ# ةدئاعلاحالو

 ةّماعلا لهو ابابا روفوب بالون هلت: نول ها داو عام الاواهب لملف امل[

 نرذتكحر نيذلاهلا ع لئامأو هلاجر نامعأ نم كلاثم | ىلاو كسلا ةجراش همف ماوا تناكراهماهفأروصتب

 قدي ىذلا دملاىلا ىعملا حاضاو ظفللا ست نم غلي نأ عديم مةرابعلاو هنانال اريسسب نوزحو ةراشالا

 فرعبال نمو ةمعرلاتالماعميقلعتيامف كلذناكاذا اوسالو ملعتملاو ماعلا نبب عمو مدقتملاب 5

 ةريغتملا موسرلاىل ةرّوكملا تاداعلا ن ءلاقدالا هملع لوسالو ة.فاغا نطاولانود ةملحلارهاوالاالا

 ةقبطلا هذه عنمت نأ لسا ن ءشدل هنالو راسل دوت اعزاز ازنعَعَق ردم فزربنل حورشلاءلوقلا نوكي

 فنا وطب مادقألات ودسااذا ىتحاهرو دب ةبطاخ ىفةلادلا :مهللا ىلعرمصتقي نأ الو اهرو دص ىف نيقيلا درب نم
 ةيارتساالو نيكاشلا كش مهضرتعيال ء ءاوس همكح - ىلع اوراصو هبلا اوعدام هقذو هباو هأ ام مهفىفسانلا

 مهنأ اونقتساو مهي قاسفن الا ٌرمهساو مث فالللا طّقسو مهرو دص تحرشتاو ممولق تنأمطانيبي رتسملا
 نوراد مهو مهنمداشنالا ناك اجو ءالاو غيززلا "ارح نم نوسور<ثو حءاسبملا ن نم ةمائدسا ىلع نوس سوم

 -قىلاعت هللا دهس نينمؤياريم أو نوري الو نوهركمال نور ات نو هد اطو نو سم نوداقمال نوملاع

 هضهنبو حاصتلا باوباهل حبو حالّصلا نس ىلع اهب فقي هعنسص نم ةٌدام هيز اغمو هبل اطمو هيما هو هضار أ

 تيرا يروا د ريس يي لاو ني يدي ءابعالا نم هلل هلدااع

 اداشرنوكي نأ لاعفالاىرحاو ادادسنوكي نأ لاوقالا لوا نأ ىربلمكولا منو هللا نينم وم اريمأ ب سحو

 ماوقىلا ةّدالاب امصنم ناكو دهاوشو تانآ هيام صنلا فو دءاوقو لوصا هلنأ م - قم نيش! هلدجوإن

 ىهسلاو اركي فاذا رخال ولعيو تس ىذلا ءانملاوهكلْذف ىلواوا 3 تو ايندوأ نيدنم
 ىف دوعلا دراوم مهدروبو اهكلاسل هل اس رينتستو هيلاونو هيقاوع يهبتو هيداوهو هيدابم حنت ىذلا
 ةرئاادلا ل الفالا .ذه نم هد اعل لجوزع هنا لعج دقو نيث ازالو نيف رمخمالو نيل داع الو نيلاضريغ هيف مه دص امم

 ذو ركفرهظت عف انم قاسفتاو فالتخا نماويلع بقاع 0 نم هلع بلقتلامه ةرئاساا موحتلاو

 لوصارباغتو ناطوالاو كلاما لا دمع او مالظااوءامضل | توافنو ماءالاو ىلا ءالارو صو ماوعال اوروهشلا
 ده هضعن طونم وه لب لاز هعنص ىفالو لل كلذ ماظن ىف سالا# ناودحلاو تاسنلاوشنو نامزالاو

 دعاواعتل لزانم هر3ةوارونرمقلاو ءاسض سلا لعج ىذل اوه ىلاعت هللا لاق ضآنو َهلث لكن م طو<#و

 راهتا لوو رابنلا ىف لمللا يوب هلا نأرت لا ل" اه نم ل> لاهو قملاالا كلذ هللا قاخام باسملاو نينسلا
 ىرجت سءْلاو ىلاعت لاهو ريخ نولمعتامب هللاّناو ىعسم لج ! ىلا ىردص لكر ه-ةلاو سمشلارضمو لبالا ف
 لضفن دقلا نوجرخلاكداع قدح لزانم هان دقر مقل او هنر دق تزع لاهو ميلعلا ني زعلارب دقت كاذاسها ّر تدكسإ

 اقيرط امهنم لكل نأ همالكن م زه#ملاو همكح نمرهاسبلا ىفان أ أو رمةلاو سكايب تان الا ذمب ىلاعت هللا
 نةريبدتلا ىف ةمزالمو ةقفاوم ىلا نا. ّدٌوِبريسسملا ىف ةفلاخلاو هل ابملا كلت نأو اهيلع لمج ةعسطوا-يفرخم
 ىتلا ةدملا ىهو هملءلو.دملا بيرقتلااعبرواموب نيتسو ةسجخو ةنامملث تراصف ةسعلا ةنسلا تداز كلامه

 عماجي ىتلا ةذلما ىهواموينيسنو ةعبراوةئاهلب تراصف ةيلالهلا تصقنو ةدحاو ةّرمكلفلا اهيذ سهلا عطقن
 ىدعتا ىراطي ىذلا لقتلا لامءتسا نال ضفلا اذهقانااذا جيتحاو ةّرمةريشع ىنن !سءثلا|يفرمقلا
 نانسفا ىلءنينلا تادابز سكت ةفلاس !امهالا تلاز اموانتوافتاذاام_نبىفا ديواتقرتفا اذا ىرخال ا, نيدنسلا
 ةئامعلت مهنه قاوث .اوفهكلا لها ةصقف لو, ذا كل ذب ةداش لجوزع هللا باك و ا ميهاذمواهقر ط نم



 "و

 نهب عيوب لو >< ديد حدر و مد رعد "”ىئاسيبلا ”ىلء نبي ميحرلا دبع
 ىاملا نس نب لاله زيسحلاوبالاقو ٠ اهنامح ا ىف نينا لقلب نوننعب ءارزولاو وللا حربامو

 هريغو ىدل اسما, رسا هواها نع نسل *ىبلهملا دوب اززولا دارأاللاق ”ىلعوبا تتح
 ِناكلا ىدلاو بتكو م-بنم لك نكف ىندملا اذهىف هلل عم طا نع باك ءاشناب لد اسرلاو جارالاىف ذاك م

 ىنال ل امو فار اطالا باحص ىلا بتكينأب مة قتواهنم هراتخ افررزولا ىلع حسنا تضرعؤ هلئاشرف ذوجوملا
 اطل لا باتكسسلا اذهاهرخاو ىف خسناو ةفقحماينككلذب لامعلا ىلا بنك |هتفيلخ ماش هىانب حرفا
 حرطا املج ىف تحرط | ةنعسن لع ناك دنو ىدلار بانتكحالر ا.ت>الاو لس ذفنلا عوةو حجبرفلا انأ ظافف
 ريزولا فرعو ىناطللا ٍباْكَلا حسني لو كلذ ىلع ل عاف نيسجو ىدح | ىلا نيس ةنسلقن اني ارد ساكو
 ناوبدلا ىف هنايئاو لامعلا ىلا ب تتكلارخاىف ”ىاطل لا باكل !مسن تافغااذامل هل لاقف جرذلاوناهب بتكام
 بتك اًّنفلا اذ هىف هللاووه و قاص-اىبالا دسحالا ك اذ تكرتام حررفلاانأ اب هللاقف هبفكلع اياوج باجأف
 ةضش هللا ةشيسشمب ركذا انو نسما ونا ىضاسقلا لاق اهرخاوا ف باكلا ناو بتكلا نا الزذقم اقرت اهيل ذل
 نيت ل لضافلا ىضاقلا باكو قاصا ىفأ ب اكو بتاكل ن ىلا نب "ىلع سحلاوبا هتلاراشأ ىذلاٍباَكَلا
 باكا ةقباطملااهيف تنسحو ةقفاوملا تبراك اذاف ةلالهلا نيئسلا ىلا ةبجارخللا ينل لقن قرط رطظاننل
 ردق نراعلا ىلع ىف الا ةغالبلا ن نم هيف درو امر دق لأنا ىلع يف :<تالوازاعام ظعأو ازا رثك "٠ ىبضافلا

 لوأّنا ٠ .بتاكلان نحلاواهنلاراشأ ىذلا باَكَلا ةطسش ٠ تلاع ىأصلا باك هنمضنام

 هب هللا هصخ ىذلا“ ىلا سعأ هتباعرو هدّقفت هيف لفشو هتورو ءركف هيف لع أو هتبان< نيثمؤماريمأ هيلا فرصام

 ٌتاسطعا ىلا هنم فرصيامفو نيلسملا ىهأ ما اودو نيدلادامم هرعجو ه :كيو هتطابحو هريؤؤلو هعم همزلأو

 روغئلاّدسو دعلاداهجو تدبلا حو ميرحلان ءبذلاو ةضدنلا نيصتأ هن نناعتسند نو هو دوذحلاو٠ ءابلوالا

 نأ هملعالكومو هملا ابغار قالت ن1 نانبولارمأ أونمبل 'تاذحالصاو ءامدلا نةحو لبلا نمأو
 ناكأمف ني مْؤملاريمارطت دقو هلو هنع ىنذتي نأىلاءداشراو هاضرأ اهب هقيفؤلميديو هنم لحام ىلع هنوع نسحب
 'لر د, ناك أم بسح ىلعهدجو. مييلع هنئا تاواصنيدشارلا هنانآ ةفالخ ىف ءىفلا اذه ةيابج نمأ هملع ىردع
 اهتهفنص كلام لحي ىتلا موصل ىف سمشلا ئيسروهش ىراسمت ىلعالوا لوا ةنس لكى راس<تلاو تالغلا نم
 نوكيو هلع ةدايزواعيرو امون رشعدحأ ةلالهلا ةنسلاروهش نعرخأتت ةمسمشلا ةنسلاروهش د>ووابيف

 ةنسدعي ةئس كلذ ىلع ىضمت نونسلا لاا:زالف اهرش أب ةنس ل كح ف راّمللاو تالغلا كاردا
 ةنائثث نو "للماك ة مست ةنس مانأ ابنم ةرخأتملا ماالا ةدعنوكتو ةنس نونالثو ثالث اهم ىضشلل تح

 ىرحت ىتلات الغلا كلارداهنر دقو ىلا عت هللا ةّهسش ع أهي ذئنف «لعةدابزو مو عيرواموب نو ةسو ةسجو

 تاكاذا ةجراخلاةنسلا» اغلا كلذ عم بجو: لهالا ىسنم مرهم لابقتسا ىف قواااو بئارضلا اهبلع
 نينمؤملاربمأ مايأى عقو ناكدق كلذ دجو هنالاهيفراسعلاو تالغلا تكردأ ىلا ةعحللاكا اهتلسنو تْطةناد#

 تر نين'امو نيعبرأو ىدحا ةنس نمت رخآ ةنسنيثالثو ثالث ءاضقنا دنع هملع هللا ةجحر هللا ىلع لكوتملا

 ٌنهترخا ةنس نولالثو ثالث تضم نأ ىلا ةنس دعب ةناس كلذدعب لام ءالارئاسو تانايسسملاو تاناكملا 1

 اهتتنونين“ امو نيعيسو عنرأ .٠ ءاغلاب بتكلا ء ءاشنا بجوو نين امو نيعيس» ءو عبرأ ةنسس اي

 نينس عبرأ مالا زسأنو هللا ىلع دقعملا ننمْؤملاربمأ باك ىلع كلذ بهذف نين" 2 نيعبسو س# ةنسس ىلا

 نامت ةنس حارخ لقلي نبش امو نيعبسو عبس ةلسس ىف هباء هللا ةجر هللا دضتعملا نيئمؤملاريمأ سم أنى لا

 نول الدو ثالث تفولا اذه ىف تضقن انأىلا كلذ : ىلع مالا ىرخ نيس يوزع وعجت ةنس ىل! نيعيسو

 روب ءاضقنا ّنهترخآو نين "امو نيعسسو سج ةنس ىهرايف اهلقن بحي ناكىتلا ةئسلا َنهالو ا ةنس

 باو نم ناو اهلا ف قوسطلاو بئارضلاا ىل_ء ىرح ام حارخ حاتنفا بجووةئاهثو عم ةئس حارخ
 ةنامماثو عم ةنس جارها ةنس لن هباهتلماعم ةمعرلا ىلع فني ام لامعتسا ولامعالاةماق:ساو ريبدتلا
 ةطاسحو «ىنلا اذه ةيانعلا نم هباهذخ ارو هسفن همزاب امل نينمؤملاربمأ ىأرف ةئامتثو نامث ةنسلا

 رقد قا كنا بكين أ اهيف نيعمجا ماع هللا ةجر زي دشارلا هن ال لولسو اهيراج اهئارجاو هيايسأ :



 ان

 ةيسلاروهشااريخات بسداه دع ىيل - ادلهصل | 4 ةنس لك ىرمت هيلع هللا ةمحر هسا ىلع لكوتملا

 نيتثلا ةنس تلخدالف هيلءرسكلا ةداب زو مون عن روامون رمثع دحا ةنس لكصف ةيرمقلارومشلا نع

 نيش "امو نامت ةنس نهارا ةئسنوالثو ثالث اهابقى قاانيم_سلان م ىف 'ادنناك نيش" و نيعبرأو

 هيلع اك ةمسصن ةنس ماي اهيفرخأتملا اذه ند *عمجاو هيلعهللاةنرنو.أللا نينمؤمما ريمأ 35 اا

 ني_هبرأو ىدح |ةنسراممو تالعالاردا اب ورسكلا ةدابزو مول عب رواموب نوتسسو 23ه تامل قو

 رك ذءاغلاب هبلعهّللا ةجر لنا ىلع لكو لا نينمزملاربمأ ىهأو نيش امونيعيرأو نيدتنا هنحوهدو نع "امو

 نيش "امو نعد رأو نتا ةنسىلا حارخلا شوو تضقةناد»# تناك 006 امو نيعب رأو ئةم

 عيرأ ةنس ءاضقنا ن ندرخ 1 نوثالثو ثالث تضقنا نأ 17 ةئسدعل م كلذ ىلع لام الا ترخ

 معزاسؤر ناحهحأاا كلذ ىلع هلعهللاةمجحر هللا ىلء دمعملا قدما الع باّكهش لف نيد امونيعيسو

 ريمأةفال-> ىف عامسملاو حارخلا ناوبدفف اوااع اووكيلو تارفلا ىو ليلب نب ل.عاسملا تقولا كلذ ىف

 ناك لب لقنلا اذعاهعمل م قراس تذل انانسا مهن انسسا تناكالو هلع هللا هجر هللا ىلع لكوتملا نيئمؤا ا

 لع للي نب لمعاسعسا ناكو ايف هخأ ىلعداو» و نينس سم ةنسسلا هذه لبق تارهلا نب دن 0

 ايحاونو نب زغب عاضلا لاممأهقادجر قفوملا ةلطدج اأن يدلارصانا تدلةنالفإ حسني نأ غلي ل سلجم ىف

 هتاكدجج نب داو دهغ نب ةدارج ليلا هتف دخو ناميب رذأب اهةمناكحونل" ا

 ةنطف اه ناو اينلان تكد عازم“ انو نممتشض وتيم ةنس ةءام اهتج رتهالا قتءاحي عنرلا توقحاو

 اها اركحلا ةج رتل ءذه ىلءافقو الف نش" امو نوت بمو تنس ةناللات د ءاعلا للك وأ نين "امو نيعبسسو عبس
 ةيسعثلا نينسلا با-- تجرختسا دق ىناامهتنّرعنأ 1 ل تل ل

 ياللا ب وهتك تا لهنا اوركذف ري_سفتلا باعسا ىلع هتطرعام دعب م ركلا نآرقلا ن نءةيرمقلا نياسلاو

 نياس نامل“ 1 يس ا ءاو فهكلاة روسى لاه ىلا هت هنئاَنأ وهو ىحا ردتسا ف انا دكو | كلذ نات

 هسبن لج وزع هللا طاخامناو اه: اودادزاو هلوق ىعم فرعي رمسفملا نم ادحا دج ةاعستاودادزاو

 مهلا باس ةيسعش تناك ةنامثلثلا نأ عسنلا ذه ىنعف باسلا نم هفر 00
 ةيسسهل ن ينم تناك عسنلا ةدابزةيرمقلا ةياملثاا ىلا فيضأ اذاف ةيرمقلا نئسلا فرعدال ناكن مز

 دلْمتو هللاهحر رصانلا وو ماللا ةميدم ىلا هللا نييدل رصانلا عم ةدارح فرصناالف هانسدتساو ةهدك

 اب رقت هببسهلح رشولقنلا اذهركذ:دار 4 ىرح أ هتايدضتعملا نين هْؤملا ريمأ هناك نام اس نب هللا دبع مسساقلا

 بتكلاءاشناب مسالا ىبأىلا مدن لذ ىلع دضتعما فقول ءابا.ريخ أت قهقلا ديبعمس الا نأ ىلعادعطو هيلا

 تضم مثهي وجو نمنينس عب رأ دعب لة ذلا اذهناكو ند ردي و عبسي عجةتبملا نيعبسو نامت ةنس لمن
 اهيف بجو لقالا ناكىتلا خذلان ةهالوا هس نوالبو ثالث ََن / الا تضةنا نأ ىلا ةن_هدعب ةم_سئوتسلا

 ردص قرامتااو تالغلا كارد أت دقوةن ا.هلثو عيس ةنسء اضقن نمر اونش ا نهءسسو سج ةئمس ىهو

 ناك دقو اهيلع فتومل عضوما اذه تخت امتضءف لقنلا اذه ةطدأ تاع دتواهيلا هتنسنو هانم ناَكع ةنكس

 اومج نين امونيعب راو نمتنن 1 هس ىلا نين" امو نيعبرأو ىدح | ةن_دلقنال لكوتملا مانأ ف نيواودلا باتا

 ةئيردمو ىآر ن رس ىلاو+لا نال د او تقو ىف ني "امو نيعبرأو نيشاو ىدحا ىنل تاق دصااو ىلاوخلا
 عاضلاو حار انا ىف ىرقلا لها مجامب نم ناك امونلهالارو مش ىلع ىمق تاك ة رووا ندملا بصقو مالا

 ةياسعل ةنس مايأ تعقجا ةناس نيئالثو ثالث ىفو سهلا روم ىلع ىبي ناك تالغتسملاو تافدصلاو
 ةسارلا هعمل ا ىلإ او هومزلأ اهعفرب لنك مهماباس> ىف لامعا اهعفرو ىلا و ابةصاخ هّمدلا لدامزلأف تهلماك

 دووش ىلع اوما ممئباسح نوكأ لامعلا ىلا بتكلا تد د مث مهاردفولا كلذ نم عمتجا هن علا

 عسن تناك ىت> هب مدا ارابدلا ف لفغا لةنلا ناك دقو ن_.لاوبا ىذاقلا لاق كلذ ىلءسالا ىرذ- "نلهالا

 ةخس ىلا هن امعيراو نيعستو عبس ةذس تاَهأف ةيجار ايععبل عب ب تاسع هىر# ةلالولاةئانعنراو نيعستو

 نيمو سجن ةنسادهانشو ىف ةنسلاتقنامرخآ آو هللا سر ىلأ تاقيلعتىف تب أر اذكه ةنام-هو ىدحا

 ”ىلعىلا لضافلا ىضاقلا تاقامل ىنا كلذو ناتنسلا تب تقباطتق ةملالهلا ةئامسحو نيتسو عبس ةنسىلاةلامسجو



 موب

 صاف هنع هللا ىبن ىذلا٠ ىبسنلا نم هنا هاعيو هرم :بدو كلذ هفّردي كلما دمعْنب ماشه ىلا بتكو هلو.ةنم

 هل لامفرسذخ أعرزلاو ناسن ىف عّقي راص ىح اديدشام ةف:زورونلا م ش::سدكلا نم اوعنسما الذ كلذ نم مهعنمب

 هنثاد بع كاذب فّرعو سرفلا مايا ىف هيف ةي ناك ىذلا هتقو ىلا هضزوروتلا درتالعىلعاب اذهل لعاف لكوتملا

 ىحي نب هللا دسع نسما ىبا ىلا ترمدف لاق هضحارملا حاتفم ها لعم نأىف ىئمةلاسر هيلادأو ى<ينبا
 سانلا ءو ىنعَتحْف هللاودق نسلااباايىللاقف كلك هلا تيدأو لكوت انيبو ةيعرس أ هند و

 سلات نم كإثخ ل ءارس أربح ناز ثوار ان نمْؤملاريمال تيسكو هملعكب اون مظعي اريثك الع تلمعو

 بّكحوفمفناو هملءىهالاىرحا ىتح ىلا هدف ولكو آلا هب هأ ىذلا للاب م دمتي نأ بح ًاوءافلا ا

 هاك ا سرنا مايا مق نكي زورونلا تدجوف ب بالا ترّردو تءعجرفلاه ارحل حاتمتساب بتكلا

 مانا ةسهم ىلا هّدرثو اهتنس سد دكتف رايا نم وانت مايا ةسننىف ريسدمف نارب زح نمولذت سجس نم مد رش ن

 ميهارباىلا مدقتو ناري رح نم سجس ىف حارخلا حفمسسي نأ اس ىحي نب هّلبا دبعملا هنذفنأو نارب زح نم

 هياّك سابعلا نب هارب ال ينم مل مسد ,كاذ ىف نيش مؤملا ريمأن نءاناك شنب نأ ىف سابعلا نبا

 هب لمعي نأ ىف ىئيشرو نسح لعفهللاو اذه ىىعاب دضتعملا للاسقف دحاوبإ لاق « سانلا ىديأىف روومثملا
 هنقهللاهعجامل نينمؤملاربمأ انالوموان دس نه ةفي رمشلا ننسلاءامساو نسما لعفي وأ دحام تلتف
 سهالا 26 0 ى<© نم مه-!هل لافو ناملس نب هتلادسعب د اعدف لآ اضَلا نم هل هبهوو نسامح [نم
 كلذ نعهريخ أت بح ريما هتف رعو ناوي دلا ىلا ناسي هللاد بع عمت رصف لا هيلعجار هلا حا فتسا ىف
 ا دضتعملا مة ساو نارب زح نم رشعدح ا ىف هلعف هنمعب لالا ىرخلا ىهالا ىردع الثث

 ىعملا اذهىف دضآعمال هندشن | ارعش كل ذ ىف

 رخأتيال داو « موي لزورون موي

 رع د> | ىفا دبأ « ىفاوب ناريس نم

 توكل رثكأو لئاوامول ني رشع هتقو نءزوروالا رخؤز ءافملان ات تناكو لاه باكا عب ادم ضءد فرعا لاق
 لّواناكف ادحاو اموب هتقو نع هرخؤت نكت ل ناجرهملاامأو « هلا ىلءحارهلاحاتنفا رم ريدخ اتلاسس كلذ

 نعزورونلا ريخأت دضتعملا مأو نيش امو نيّتسسو سجن ةنسى مالسلا ةلإ دع ٍ؟ رّوعملا مو هتكو نع همدق نم

 هنمو ةلاملا نورقلا نع ةبقالاراب“ الا باكىف ”ىوريبلا دج! نب د ناحي رلاونالاقو اموننيةس هتقو

 نيعب راو ثالث ةلسمر# ىف ا ا الا ىلا ىتكلا تذغنو دازورهاط ىف نب !ركسص ذامتاقث

 ريخ اننىف لكوتملا هل عفام ىذتحاذ دضتعملا ماك مالا ةساوربدام هلو لو لكومللا ل تو نيش'امو

 ةنلانيبو هتتسنيامدضتعا ا ذخ أندر دزب عب ران لّتا نيو هتنس نر امذشلا لكوتللا اذافر انث هنأرمغزور ودنا

 ان'الثو ةنس ىتئاممدحوف تقولا كلذ نم سكلا أ مهلامه!نأ انظدر درب لاله سرفلا كلما يف لاز ىلا

 مايالا كلت ىدنم هلعجبو ةنسف زوروزلا ىلع كلذ دازفرسكو امون نوةس عامرالا نما مدح ةنس نيعنرأو
 زورونلا عضو مثنارب رح نم رمشع ىداحلامو.لا هقفاونو ءاعبرالا موناكو ةنسسلا كلت ىفءامدادرخ نم وهو
 نيتساررلاو ذتاقثلا ةقث دمعلا ىضاقلالافو اهروبمث مورلات سكس اذا هروم سكتأ مورلا روهش ىلع
 جارخللا لع جابنملا باك ىف ىو زا فسوتنب ناممع ورعىلأ ةلودلا ةقث نزلا ىضاقلا نب "ىلع نسملا اونأ

 موب عيرواموبن وسو ةسينو ةنا.هلث ةسمشلا ةنسلاّنال ةسسعشلا ةحيلا مكحح ىلع ةبكحع ةجارفا ةنسلاو

 ةبطبقلاةنسلااهةفاوو ةنس لك نم تالغلا كار دادنع حارحلا ءادأ نوكمل كلذ ىلع مهتتسنوب رصا !بترو
 عب رأ لكى و ىرسم ىقن دعب مول عندو «ىسنلا مانا به اهءدواموب نوتةدسو ةياميلت اهرومتمانأ ّنال

 طق ةنس نيثالثو ثالث لك ىفو ةيبك ةئسسلا كن نووسب مرسكل رين ميأ ةنس* ىسنلا ماي نوكتن ينس

 ةياملث ةمسمشلا ةنسلاثالةلالهلا نينسسلا و ةمسسعشلا نيا نيب لصفلا لال اهاَقن ىلا جاّتصف ةنس

 كلذكناكتشالو شكو اموين وجو ةعب رأو ةئامتلث ةلالولا ةئسلاو موبعبرو اموبنوتسسو ةسخو
 بناكلا نسا نب ىلع نسحلاو ,'لافدقو ىرخ“ الا نيتن لا ىدحا هب قياطت ىدلا لقنلا لامعتسما ىلا عتحا
 نينمؤمل اريمأ ةفالش نم نيش "امو نيعدرأو ىدوساةهن له نينس ىف جار الا لاومأ هام تدهعهللا هجر



 ان

 ريصد ىتح سكلا نم نينسلا ل+ .ةةسمو هب رمأ م عمام دم هيلع ناكىذلا تق تقولا ىلا نامزلا نم همضراص ىذلا

 هباكرخا ىف كل اهاصتي صف نينمْؤملا ريم ةيماو.م ماالا ٌرمورهدلا ربا ىلعامقان هلك امّزلا ىف | امماع لدعلا

 سجل: مون باكو 0 , و هللا ة-رو كءلع مالسلاو ىلاعت هللا اشنا كلذ لءذاف هل ثقلابيف هب عئوام عم

 منام نأنينمؤملا ريما ىلا تيمأ ةرماوملا ةطسن ه نيت" امرن نين امو ىد.ح | ةنس ةخلا ىذنم تا ةرمشع ثالثا

او هل دع نم اهيلع هماق ازهر 5 نسحو هتفأر نم ءاااهقزرو هسعر ىلع هن هللا
 نم هتفالخ ىف اهنع هعئرو هفاصن

 حارانا تك لن نمهترّرام ءاوس هذ <ىمذلاو لا اوريكلاو ريغصا او ف دال او ىصقالا ناك ام لم ءاشلاملاغلا

 كادناو لاملا رفتسيو تالغلا كر دتاهبف ىت ماا ةنسلا ىلا ةرحهلا ىس نماهياا بسنت تناكىِتلا ةنسلا نع
 ةعارزلا تقو لبق هب متبل اطمو لها ىلع جارلنا تيبثت نمرل عتسا نيراغتلا ضعب و هلواح لهاا لها ضعب ناكام

 ىرخأالا ىف حارذمتسالا عي و تالغل ار دتوامعا ددحال ارنا بسب نيت -الا نيتتسلا نم ةن سرك ذي مهئادعاو

 لبحلاو سرافوز اودالاو' هءليامو دا اونا حارفلاق لمعلا ىرض الع لالسرْفلا روبن نات ق اممم

 تاس قع ىرح لصوملاوةرب زحلاومأش !العناك اذاهلا فاضيامو قريشملاىحاون عيج نم هبل هبامو

 0 للتسملا ةببكلا عماجتاهوا فلتخت تلف ةنمزالا ةقفا وأامورلارومش
 نم كرئامب نامزلا نم اهَفا لادا 51 زلط فاول روبط ون قس رس لع

 0 قا ارعلاب همف حدشب .حارخلا ناك ىذلازورونلار اصف م_هدالب نيإسملل فو سراف كلم هللا لازأ ذ دام

 لقوا ار هلع قا 1215 تسول رخال هلغلاٌ ل ار دا نيب و هما ارا را رح ارتكلا كولو رت

 ئتناةنسروهش قف مقيىذلازوروالاريخأتب ١ ل ل م هتبعر حالصد داعام لك ىلا

 واخت ةريشع ىدحال ةعمللا موب وهو سرغلا ةنسمانأ هم قُم .ىدلا تقولا نءةرمهلا ىتسنم زيت" امونينامثو

 اعفاو ::لازورون نوكي ىحاموب نو:سىهو امسك كرت ىتااسرفلاروهش نم ني رهشلا مانأ دع لثمرفص نم

 نمهرسشع ىداحلاوهو نيش "امو نينامتونيتننا نرخ الا عس ررهش نم مداح هليل ةريشع ثالثل ءاعرالا مون

 باسحلا باح المعي اع و مهلاعأر اسوامولافاضرو بش ذاتها عض انش وهو ناريزح

 دعب سكن مثرخالاو لوالا ةسبكلا هروهشىلا مهرو نم سرفلاهةعيامو لاعالا عج وتاميوةتلا نم

 ناريزح فاعقئاو ادبأ ن ا ما وهب توافن 0 سرفلا ىسنم نينس عبرا لكى كلذ

 رئاسو ب رغملاو قرشا فو قارعلاب حبا وقنا ىلا بسنت يئن عمرأ ن م ةنس لكر كذ ىئلب نأو هنع حراخرمغو

 حرخي نأو تالغلا ايف ماك . ىلا ةنمزالا ةعماجلا ةنسلاوةربتملا مانأ ىسرادةمناك ذا قاف" الاوىاوتألا

 باع أل محور بانملا ىلعأرقتو ماكحالاو نواعملا ةالوىلا لئاسرلا ناون د نم هي بتكلا انتل كل ذب عسقوتلا
 ناعضلا ليثقلمه كح ناويد ىف ماكتحلا ةنسو نين ءزملاريمأ هبرمأ ام لاثتماءاهذخأتو هلع ةرلا نواعم

 هللا ءاث نا قفوم كلذ ىف نينمؤماريم ا ىأرف كلذ ىف نينمْؤااريما ىأر عاطتسأو هيسسح ىلع نإ د نيعطاشملاو

 نينا و ىدحا ةنس ةغا ىذر مه ىف ب:كصو ىلاعت هللاءاش نا كلذ ذ. فني عبقوتلا ةضدن هلم
 ىعن "ىلعنب ىبحي دج وبا هب ىت د> ام دضتعملا م انآ ىفنا ريزرح ىلا حار 000 تعسلا ناكو لاك « نيس "امو

 ىلاكو هس اةزورونل اخ أتى لكوتملاوخ برك ذف دش نينمؤملا ريما ثّدحأ تنكلاقميدقلا مهن

 ىديف تااكى بلا ةصاخللا هندتاب ضعب زورونلا ريخ أت لق لكو ملا لد لاه ىب ان تح تلف كل: ناك فاك

 عرزلانا ”ىلعاب لاقفرمضخ ٠ هاآرف عرْزبْرْخ ناتسلا كلذ ف ث دام ىلار ظاإو دا "ىلءاكو ودموذو

 حجار لنا عفتسست سر هلا تناك فكف جارللا حاتفتسا ىف ى< نب هقاد بع فرم أتسادقو ءفزدأ اضدن كاع

 سرفلا مان هلع ىرخ ناك ام ىلعمونلا صهالا ىرص سل هل تلتف لاق كدسعت : كردي عرز/اوزورونلا ىف

 ةياام لك ىف سدكت 1 لاذ فكولاع اهءانأىف ناكئذلا هتقوف ا اع

 سخىرادف روشلا كلذ تسكن ا اوت ناسا فر اسوأ ارمش م دقن اذازوروالاناكو ارهش ةنسسنيرشعو

 هللادبع نب دلاخ قارعلا داقتاإف اذه زوا تال ناكف ناربزح نم ناعما تاز ارهش تس ورانا نم

 لاق هنع هللا ىهن ىذلا ءىسنلا نم اذهلاهو كلذ نماهءذم سرفلا ف سكت ىذلا تةولارمذ>-و ىرسقلا
 مهيلع عنمماف الملج الام كلل ذ ىلع اولذبف نيمو ريم | هف سه :سأ ىتح هقللاءأ الان أور فكلا ىفةدابز« ىبدنلا امنا



 با

 سماخ ىفو نيعلا عاب أ ميو ضرالا نطايدربب و ثيغاربلا بهذت ودسالا حرب لوتأب سهلا لحت هب رسثع
 بهامراكارهشلا اذهىفو ٠ ةيئاملارورعلا ىرعشلا علطت هيرمشع سداسىفو ةرثنلاب رجفلاعلطي هي رمشع
 لقتو <ىدبعلا يطبلايغتو بنعلا ىبجب نورقملا نيَنلا بيطب همفو دوو بنعلا هشضرثكيو لامثلا حابرلا نم

 لاقف للا امذداز ىوتو لمملا ل_عءاباقب فاطقب فووللا بطب واي ركسلا ىرامكلا ركتو هنوالح

 همضو ناَّلاو طرقلا ةعارز مسرب رذيلا يسرب عاسو تالدملاب ناّكَلا عقب هيو بسب دءاملا بدي بسب أف

 فرطلابر ملا علطي هعباس ف (ىرمسص)» حارسفلا عابرا هثالث مست همفو طرقلاد صحو بنعلا ةرم كردي

 لاكشسا هرمشع عياس فو درب الو ءاملاىم هرمثع عبار فو نطقلا عمدت ويا يا لواهنمان'ىفو
 معطري# فتي هب ريشع ثلان' فو *يلبتسلا برب سمشلا 0 يد سا

 «ريصب لسهس علطن هب ريشع عمسأت ىو مومكارخ ان وكي هب ريشع سماخ فو ضرالا ىلع ل ثلا ءام ةبلغل ةهكافلا

 هرظحاف ىرسم ىف لنا !فوب ل نا لبق ىح نينسلا بااغىفاعارذر مشعة ىل نا ل كا اذهىفو

 ركتلاوراهلاو لالغلا بكار رملا هيفرفاسي و ةير دنكسالا عل ىف ىف لدنلاءام ىرجب هنضو ىرخالا ةنسلا ىف
 ربشلا اذهىف راعلا ةاكز نوحرخيو لضفلا نوصّرخ اوناكو رم بلا ريثكحر هنفو رجاتملا فانصأ رئااسو

 طبقرصعي هضولامشلا عب درا اذنه بييامرثكاو ةمعرلا نم ناطلسلا اينطت| وللا تناك امنع

 كردي هفو رهشلا اذه فرمممب زوملا نو تح, ءام بسط ًاوزومل كردي همقو بنعل نم لانا لمعب ورجلا رصم

 هضو "لقلركسرعغب لك ب <ىجافتلاهلاَق : نول رمصم ضرب نومللا ف انصأ "رلج نم ناكو "حافلا نومللا
 ءادا اهلا ىنف» * ىلا مانا تأدّنا ىرسم مانأ تضئ اذاو نامرلاكاردا ٠ ادّنانوكحو هيفو همعطةذاو

 اوناكو م-متاعارز ىضارأ حارخ نوحالفلا قلغي ىرسمىفو ناتارخلاب رسفلا علطب اهءدار ىفو ماعنلا ميش

 هبابف قدي و تود ىف لِي ْناَكَلاَنال بدن ًاوىرمسم ىف ناَكَلا قد ىلءاءاقبلا نورتو

 5 ةيبرعلا ةيلالهلا ةنسلا ىلإ ةيطبقلا ةيجارخلا ةنسلا ليوحت ركذ 5

 مهاللامو هي رمتلا ةنسلاو ةيسمشلا ةنسلاب في رعتلا باكل || ذه نم فلساعف م دقت دق مالسالا ىف كلذ لع فكو

 ىلا ف عوقولا ةمشخ نينسلا سك نم نوما زّرحت مالسالاب ىل عن هنا ءاجاسإفءار الا نم نينسلا سكى
 ةبرمقلا نيتسلا لخ ا دتاو أر امل تاورفك نيذلا هب ضد رفكل ىف ةدابز « ىسنل امنا هب ىلاعتو هن اه هللا لاه ىذلا

 ثالث لكلّنال قالدزالا كلذ اوع- و ةنيمةي رك ةتسع نين الثو نيتتنا لكس أر. ذنعاو طقسا ةيسعشلا نينسلا ىف

 نيسحل وبا لاق ءاعوجت هرأ لام كلذامن نم كل ءولتأ أسو ب رقنلاب ةيسعم ةنس نيئالثو نيتثث اهب رخ ةنسنيئالثو
 قفوملا ةلط دج ا ىبا نب دج! سايعلا ىلا هتلابدضتعملا نمر زم اريمار اخ تاكيق رهاط ىلا نب دج- نب هلنا دمع

 ىدح> الزوروذلا ريمص ن نيم "امو نينامتو ىدحا ةّدس ةنغ | ىذيف دضتعملا ره حرخو تلفن هلمو لكوتملانا

 نيناموْنتنلا ةنس مرهم ف عبقوتلا جرخ اولاكو اهقافرالار امياو ةيعرلا, فر نارب نح نم تلخ 'هل ل ةرمشع

 ىذلا"ىمرافلا زورونلا ىف حارخلاحاتنا كرت رادمالاو جاونلا ىف لامعلا عيوب ىلا تكلا ءاشناب نيد"امو

 مول نيش امو نينامثو نتن | ةنس حار نم خفي ام له نأو رص نم تلخ "هلا ةرسشع ىدحح ال ةعجللا مول عقب

 ىو نار نمر شع ىداملا مويلاوهو ةنسلا ذه نرخ الا ع رربش نمولخت ليل ةريشع ثالثل ءاعبرالا
 جارخلا حاتنقارييصن ف حراملاا عبقوتلا ةذطسنو مهل اراطتو جارحلا ل_هالاهيةرتتىدضتعملازورونلأ اذه

 نم نأ ىارةدالبو هدابع روما نم هب هلك ىذلا لسجال نعم : ءزرااريم أل وحامل هلناَناف (دعبامأ) نارب رح ىف

 اهروما حاله اهل لوس ةدصاقلاةرمسلاو اها فاصنالاو لدعلا هبامالا اهذاكيال نأ هملع هللا

 هتلازاب جوا ام لي زيوهرارقا قا ب>واامائمّرَد واهي لماعت تناك ىتلا تالماعملاوريسلا ئرقتسي

 وجرب نينمْؤملارعمأ هللا قذودق وروح اهانا همزاب ام لءلقاها لقسم الو ل 004
 اهم ءاعرتسا|م ظفس ىلءنثمؤملاربما نيعتسب للاب واي زاو لدعلا نم اهب هنلو اضاف اذه اقل توك نأ

 ريمأسمأ اف نينمؤملاريمأى ا عفردقنا دبع مساقلا يأ ناو نيعمو قفو مريخ و هواهرومأ ن ءهدلقام ةطامحو

 تولانم ام_هارجم ىرجي وامب.ل«.امو قرششملاو قارعلابجا ردنا هب متدفي ىذلا زوروالا در نم هينينمؤملا



0" 

 "نوع اطقاأ ذخأبو ةعارزلا تفو ىف شقا | نم ةعءورزملا صرالا فمات ىف نورمُمَهْا ذخأيو ةعارزلا نع

 تببه ىداو نم هلو نورطنلا ليست ىف ذخؤي هيفو ب هثلا عطت ىرىف نوعرازملاذخأيو ةعب رزلا عاق ىف

 هيفواهرامت رثكا دمع ور اعمال ارهزت همضو اب وهحاب راراكا لامثلا عي رنوكي هسفو ةيااااذن ودلاىلا
 نعلاو ىناثل عب رلا سانلا بلا طتاهمربفو ابهيف لمعي ىتاا رومشلا عمج ىف هنمب طا بئارلا نيالا نوكي
 عباسفو لييفلا علق هرمشعىفان“ىفوءاشرلارجقلا علطب هرمشاع فو ناسدن لوقا هسداسىف (هدو.ءرب) « جارنا نم

 رمقلا لزانم لوآو للا سر وهو نيطرشلادر عقلا علطي هب رمثع ثلا“ فوروثلا حي رب لوا سلا لل هرمشع
 حارا نم طنسلا بش عطقب ٌمهمرهشلا اذهىفو « عرزلاماتخوهو ىمقااداصحو لوفلا راكم ادب اهمذو

 لبنلا نمزف هلرمستل لاول ىلاَر غو هس ودالاو ة.طانلاةلودلا مانأ ميدل ىف مدع ناك ىلا

 عدزب ودرولا رن حبر هفو ةيئاطلسلا باطما ىف دوتولا م-رب اناطحاو ىناوش لهنا ه لاس اندلا

 دررلان وكيام ن_سح او ناكل ارزب ضفن. و لحمل ا لسع لاو اف طقب همفو ناحن ذابلاو اول او ريا شرا انا
 سانلابلاطي و لامعالا ل-! يلع ةحاسملا عقن هيفوزيمجلا نم لؤالا نطبلارهظي هدفو هتامز عسب نم<.ف
 رابال وا هسداسو ةهك افلارثكت هسءاخفف(سنشب) هعرزلاىردي صو مهتالك- نم حارخلا فصن زالغاب

 هريشع نمان زرالا عرزيهريشع عبارو ملا مار لا حاتفنا هعساتو دموشلا دع هنمان"و نيطبلاب رعفلا عولط هو

 معد اوزرالا ةعارز هيفوابرئلابرقلا عاطي هرمدع عسات: فو داصةلا بمطي همفو٠ازوملا حرب لوقا سهلا ىلع

 اذِهىفو ٠ رضمىىلا يسههمف تلخد ىذلامونلاهلا نوعْزي ودب رطل ناسمللا دمع نوكي هب رمشع عبارو
 هيلقو ناسابلا ةعارز هبفو اهلجو نامتالاو ىوامتلاو رزبلا ضفنو ناّكلارادهو :هلغلا سارد نوكي روشلا
 هلواىف ناك ناو تون فصن ف هطرمش دهب هنهد حار ساو رون اد رخآ ىلا ةنوؤب نه هيضارأ مي ركتو هسسو
 هراكص»ا ب رشي نأ ىلا "هلماك ةنسسىدنلاىف ميتيو ىدنلا مانأ همانأ حالصو روداه رخ ىلا لصأو وذ

 الطرنوهدرأو ةعب رأ ىرصهلطر لكل لهعبف تاهمرب رمش ف ”ىهدرلا لصفلا ىف نددلازجطن و هخاسوأو
 حانرلا نمبييامرثك ارهشلا اذه ىفو « نهدلان م اواو -اموام_هردني رسشعر دق هنم ىل ص جف ةيئام ن٠
 رصع فرعاملاهنالاّيو ىلدبعلا ئيطبلاو كسا حافتلا همف ىدتني و مسالا حافتلا كردي همفو ةلامثلا

 ْئدتبباضيأ هشضو ىلدبعلا هلل بتو هلا بسنف ةرعسهلا ىنس نم ني "املا دعب رهاط نب هللا دبع ايلا م دقام دمع

 فاضيامب سانلا بلاطي و ةحاسملارزفت هبفو ضسالادرولا ىنبيو ”ىرهزلاخوهناو شمشملاو ىب رجلا خياطبلا
 ةمحان لكموسر ىلع ناّكَلاو طرقلاو ىعارملا قحو ةذ.ولاو فرصااكل املا هوجو باوبأ نم ة>اسم ا ىلا

 (هنوؤب)» سانلا عمم داصحلا قلطيو ة>اسماو دوقعلا هلع ترّرقتا#م عبرلا مامتاهبف جرذطسيو

 حابب هريشع ىداح ىفو لحل فطةناو أ هعمان:ىفو لدنلا سمنت هسماخ فو ناربدلاب رفا علطي هسا“ ىف
 هرشع سماخ ىفو را دَمشي هريثع ثلا“ ىو لمنلا عاق ذخؤ ف ل ”اكجر د.« هرشعىنا'ىفومووسلا
 هي رش عباس فو فيصلا لصف ل أو هو ناطرسلاحبرب لوقا سءشلا لت هب رمشع فو ةعئهلانرعقلا علطر

 رفدترهشلا اذهفقو + ةعشهلاب ردقلا علطي هب رمذع نمان* ىو عباصالا نه هدازامب للا 3ع عداح

 ”ىرعلا هج ولا اونو ة.وقلا لاعالا نم كلذرمغو لاسعالاو دون ةلاونيتلاو لالغل اراض> ال بكارملا
 ةنوؤيفهجوا ةعبرأ بلت وناكلا ى دن. هنفو اهتاكز حرس و موركلا صّرْدتو لهذا ل. فاعتب هءفو
 لص#< وةدصح موبةنام لك ىف دصتو كرتت م مويةناام دعب دصدتو ىلعالا دعصااب :هليثلا ةعارز هفوباأو

 ضرالاىف دو تدب نم مانأ ةرمدع ىف ده و ةدوءرب عاطب و تاه هرب ورعشءأو هب وطو كعك لوا

 تاعفد عبرأ شم فلة هنو ثدلت هاش ناو نيتعف د مانأ ةرمشع لك سنو نينس ثال# ةدمحلا
 ئدّتب و مرصملاو حلبلاو ءائقلاو امصارقلاو ىرثمكلاو ”ىرهزلاخواناو<ىويفلانيتلا نوكي رهشلا اذدهىو

 هليلق هحابر نوكتف لعلاروهج فطقيو دوسالا ولا بيطبو بنعلا ضعي لخدي هيفو رفدعلا ار دا
 قيام جارحللا فص مات حرذتسي هفو لذفلا علطي فو رو مكلارئاس ىف هنم برطأ هيف نو ححص, نينلاو
 عارذلاب رجفلا علطب هرمشع ىداح فو بشلل ا عطق رخآ هرمئاع فوزومت لا هعباس ىف (بأ )* ةحاسملا دعب

 ىداح فو دودلا توعو هكاوذلا كردتو ران الاءام”لةبهريشع سماخ فو ناكلا نيطعت ءادّس ا هرشع انو



 "ا

 هجولارادب مي_بربلا حار حرت هيفو "قارا مي_بريلاو ريعشلاو ممقلا رذي ل_ءاكسم هيفو هضرا فارغا
 هيفو دونقلازجطل نيخا.طلا مادختسماو هراهتعاو ركسلا بدقرمسك هفوريطلا سارح بترت همو*ىلقلا

 1 هنو تخللاو ضنالا تاَركلاورزإلاو بنركلاو رضخالا لوفلاو تاض#لاو سجرتلا ار دانوكي

 نوكي ىتااروهشلا ع.يجب ىف اهم ببط أن وكيو ادملا دوو هيذو بونملا عير بوبه رثكيو لاعثلا عير بوبه
 نطقلاو ىفاتملاو مسوسلاريسغرمهم ضرا نم ئثىف هدعبع رزبالو ثرخا بوبح رثكسصا عرز هينواييف
 هعسات قو ىفاثلا نوناكل اهسداس فو سدعلاو ناملخلاو صخلا ةعارزءادما هثلاثىف (هيوط) »

 هريشع عبار ىفودربلا ٌدَدْشِب هرمثعىناب“ىفو ساطغلا هريشع ىداحو ساطغلا مو هرمئاعو دابلاب رعفلا علطب
 نوكحجرو ىدنلا رثكوولدلا جرب لا سءشلا لحت هرمع عباس ف و للا سرغي و رصم ءابولا عفترب

 ةِياثلا قابلا ىلامللاهي رمشع ىداحو دوا ىلامالا رخآ نوكي هنمنيرمشعلا فو راحتمالا سرغءادلا
 حراوج خر :هيريشع عبار فو ةدرابلا حابرلا بمتهي رمشع ثلان'ىفو حعباذلا دعسب رجفلا علطب هب رمشع ىنان'ىفو
 لماكت هب رشع نمان"ىفو لئلا ءاموفهيهب ريشع عباسفو ةدوجلا لبالا جان ن وكي هب ريشع سماخ قوريطلا

 ناكلاعرز فظني و هريغو ناسللا نم "هلغلا عرز فطن, و موركلا لقت رجلا اذه ىفو م ظرشلاكارذا

 لواىف اهشرب هنو مسمسلاو نطةلاو قاما ىفامدلا مسرب ةةكس لوقا ىضارالا شرب: همذو هريغو لحفلا نم
 ىتمةلارسكي و سرخلا ىفارأ رست ه ضو هرخ ؟ىرو سلا ىشنو بصقلاو ساهلتلا ضرا يسن هيفوريشما
 ةرامعب م هبفو سار بدق بسط طاربق نيطناّدذ لكل وهو ةعبرزلانم هلا حاتم زارفادعب سارلا
 بوبه نوكي اضيأ هفو نولهلاو قينلاو رم خالازوالا رهظي هتضورابالا عاب اوران الارفحو ىقاوسلا
 رز اوريضخالا القال ان وكي هفوروبدلا بوه نمرثك ا امصلا بو.هو لامعا بويه نمرثك !بوذملا عبر
 بطن هفو اهيف هثبل لاطولو هلا وأىف ريف-.الذ نزاع وهنافصىف لدنلاءام ىهانت همضو هريغف اممم بسطأ

 بااطيهب وطب و اهعس ر لج | نم طرقلا ىلءلاغبلاو لومحلا طب رت هضورو ملارب اسىف اهتم بسط[ نأضا | مودع
 دوقعملاو لولحلانم مه. ديأبام عمجب نم تالدعسلا نم نملا ىلع نيلبقملا ةبساحتو جااراللا حاتنقاب سانلا
 هعسان قوطاشلوا نوكحم» هسداسىفو عاب دعس رحقلا علطب هسماخ فو حابرلا فاتت هلوا ىف ( ريشم ا) *

 عباسفو توما حرب لأب سعشلا لت هرمدع سداسو ةدراب ةر لوا هرمشع ىداحو دوعلا ف ءانااىرح

 ةرتاقةرحبىناثهنمني ريشعلا فو دوعسلا دعب رجفلا علطر هرمشع نمان'ثىفو ةرخجالا نم لمغلاحجرذ هرشع

 رهشلا قروبو ةيماحةرج ثلان'هيرمشع عباسو لصتلاخ رقي هب رمثع سماخو موركلا لقت هب رمشع ثلان'ىفو

 ىني هيفو هجارخ حرخمتسي و ريالا علقي رهشلا اذهفو « قابلا ىلا للارخ انوكيهرخآىفو امسرغرخ آو هو
 لماعملاف ضربلا دقريو ىذارالا مستورو1ا عطاقم لمعي هو ةكس لاب“ اضرا شربت و ىف امدلا شرب
 ءاملل فزاتا ىلاوا لمعتنأ مش هيضوابو ه حاب رلارثك 1 لاسعشلا مي رنوكي هو سن ثباهرش ؟رهمشأ ةعب را
 له عيام دي ربت نمرثكا فصلا ىفءامملا دّرمد فزد ىناوأن ء همأ لعام نا ةن-لا لوط هنف لمعت

 مي-فنبلارثكي وريضخ الا زوالاو بدلا ر دي هيو موركلا يلمَتو رعشلا سرغ ل ماكسي هيؤورومشلا نم هربغفف
 همفىذلا ءاوهلا بهي و دربلا لةب هو ريصقلا لي وطلاب ولي ورعس عرزلل لرةيريشمألاقيو ٠ روثنملاو

 رجخلا علطي هنم موي لوا (تاهمرب) ه تالضسلا نم حارخلا عبر ماس اب هبف سانلا ذوي بسمم | فوامةنوذ“
 لوا نوكي هريشع عبارو ناككلا علمي هرمُمَع ىانثو معسل عرب هسداسو زَهلا دود نض# «ساخ ىو ةمسخ الاب

 سعشلا لقت هرشع عباس فو اهنبعأت املا فن هرمثع سداسفو مّدقملا غرفاابرمفلا عاطيو زاسعالا

 رخآ نوكي هنم نيرشعلا ىو ملاعلا ةنس سأرو دنملا ةنسسأرو عسب لا لصف لأ ودول جملا حربملا
 ماوه رهطت هب ريشع سماخو قرزالا بادذلارهظن هب ريشع ثلاب'و ةدوهلا لمحل حان هب ريشء نانو زاسالا
 بك ارملاىرحتر هش! اذه ىفو ه باحهسلا ىَرْقَن هرخآ ىفورخؤملا غرفلاب رمقلا علطإ هب ريشع عياسو ضرالا

 طاسدوةبر دنكسالاكر وغتلا ىلا دانجالا ديرب هيف مهو مورلاو برغملا نمرمصهرارد ىلا مملار حيل |ىفذي رفسلا
 ”ىئيصلاو ىفاقملاعرز هبفوزوغتلا ظفا فاو ثلا ب حصا مو ل.طاسالا زهت تناك ه ضو د.شرو سدنتو

 دوعلاة دبعبلا كلذا ةراتخلا ةشوربلا ضرالا فركسلا باصتا عرزتو ناّحلا علقي و سدعلاو لوفلا كردي و



 "ا

 ةغقاو هلا اواطو مح ناَمّلاَصب هركذ مة ةناك ةيسعشلا ةذسلا مهذعران ىف اودقعا» ءام دقلا نيب رصملا نأ لعا

 لوابا وه ”ىطبقلاب (تّون) ه ةتبلا ريخأئالو يدق مهلا ع أ نم لع تقوريغت ال ةنس لكم ةمولعم تاهو أ ىف
 اهاهأ نم حارخلا افدتساّمآسبال هنااهل اومأ ةيابجو اهجارش حار مساىف اهتنءارذ دهع ذمرمصم ةداع تناكو
 كلذ نع دايز تناكامب رو كل ذكن اك اذاف توبربشفف همامتا عقيوامضر أر اس ىلع هشارتف اوءاملا مامت دنعالا

 موبنوكي هلواىفو تول غرشي ىتح ناصقنلاو :دايزلا ىف ب رتب لازبال اه ءرتنماهيحاون عمو ىفءاملا لطأ

 ببلصلا دبع هريثع عباسو ةقرصلابر عقلا علطب 0 زلا طقلي هعناسو لولي !لوأ هعباروزورونلا
 ن4 رول اطل ت11 تت عرتلاورحالا نم رخأتي دام محمي وهنهد حرس وناسلبلا طرمددف

 راغصربكيو اًوعلاب رسقلا علطب هب رمشع سماخ فو في را لصف ل دمف نازيملا جرب ىلا س كا لقا هرشع

 قلطنو نين اوذلاو تالهدلا عفرتستو ىححاونلا لصستهيفورصم ىذارأ لدنلا» امميرجشلا اذهىفو ْنوسلا

 لجرفسلاو نطقلاو نو زلاو بطرااو رمسلاونامرلا لرد هسفو ىشارالاريضختل لالغلا نم ىداقتلا
 ناكحو روددلا نمىوتأابصلا بوبهو بواللا مير بوبه نمىوق؛لامشلا ربويه نو كس هضو
 هلقافف (هنان) هتاضحلا رذو ”ىوتشلا بنعلا رصمب رثكي هيفو اساسأ هنف نوبصْ ال نيو رصملاءامدق

 لوالا نيرشتلواهعبار فو ضرالا اهاقشنال ىلا بو حل ارياسو ميسربلاو لوفلا عرزبوزرالا دصحب

 ضرالا ضعب زمتيف هنفع املا سيال دقو هصقن ءادت اولمنلاةدازةبامتوهو ٌلامسلاب رعقلا ع ولط هنمان“ فو

 ضرا ىلا ىاركلا قخ نوكي ةعسانقو لاكلا نع حارحللا صقن كلذ نم نوكمف ءاملا اهبكرب نأ نع
 ريعشلاو مهقاارذبل رصم ددعصن ضرالا ىث ءادشا نوكي هريشعى لان“ ىو ناّكلا عرزبهرشاغىفورمهم

 لدنلا+ام صقن“ اد انوكي هريذع غسان فو بشخلا عطقب و برقعلا حرب ىلا سم لا لن هرشع نمان' ىو

 حرخ و ىغارالان ,ء هاملا فرصترهشلا اذهىفو .٠ رفغلابر يتلا علطد هي رمشع ىداح قو ضوعبلارثكيو

 جرد هنضوالوأف الواةيردلا هلغلا ةعارزب مث طرقلا ةعارزر ذب نو ديف ىضارالاريضذتأ نوعرازملا

 يك لشو 0 همفوس اقلقلاو مسعسلاو تب زلاورقلا كردي و رذولمنلا نهدو س آلا نهد
 دوءثاارئاسف هنم تطأ ةقنوكيو نامرلاة والد م_كحمستو ةصاخ كسلا نم سنمربالاو ىارلا نمسي و

 زهملاو نأضلا لزهي و ىروبلابفورعملا كسلا لي هفو ةبسسبخلارقبلاو زءملاو ناضلا عض ةدواهةنوكي ىتلا

 روننلا سري هنو ةصوقلالانعالار كس ااا ب هنو تاضمر اردت هموم بيطتالورغلا

 عرز هسداس فو هعبار ىانايزلابرقلا علطي وىناثلا ني رشنت لوا نوك» هسماخىف (روناه) * مهلا عرزب و

 مجيب رهش مات دعب و هنمفصنلاىفرذسو ناَكَلا ىذارانع نع لدنلاع اكل و سادهشدخلا

 عناس قورمدب ةانملا درب : هرسهمع سماخ فو بواحلا عب رب هريشع ىداح ىف و ىمولارطملاناوأ 1

 عباس فو مملارصلا قلغب هرمذع عسات فو سوا حرب سمشلا لت هرمشع نمان'ىفو ليلك الابر عقلا علطي هريشع
 هلل عا امريسكي هنو هعباس نمو ملارصم لهاسلب رهشلا اذه ىفو 0 جتاوللاحابرلا بنهب رمشع

 عب دعب اهلاسجيو اهراقب أ فلعب م واييف هيلا حاتحيام عسجبيف ةلغلا حاربو رصاسعملا مسرب ركسلا بصق نم
 عاابالا لمعل ةصماوقلا بيئرتو دونولادرعو بشي ناعالا دارفأو هريغب هنع ضروهلاو اهنحاعو اهذراش

 تالوةملا نمو روثنملاو رفولنااو جسفنبلا كردي هضو لاعالاو دونقلا مسرب راطمالار سداوقلاو

 ةنسلانالج بطأو محلا عرزو تاساسالا بصنرو ؤباهىف ند د رمملا 7 ناسابلاو خاناسسالا

 هركوربطلا لخ ديو رص تانسعن رال اهلوثا (كبيحح) * صو:نم لمن ن ناك ئذلإ بسلا رثكو هنخوولج
 ىلامالارخ ”آهرشاع فو لوالانوناك لوا هعباس ىو مال_كاامسهيلع ىسسع لمح مصهةراشد هداك و

 علطي هرمشع ثلان'ىفو ةرخج حالا لمتلا لخ ديو دولا ىلامللا لوقا هرمع ىداح فو روناه لوا اهارثأو قاملا

 عباس فور مثلا قرو طقس هريشع سداس فو ضرالا ن طاب نحسو ثدغاربلا رهظتو دينارا

 رخ !نوكي هيرمشع ىداح فو نودهلا عرزب و ءات_ثلا لصف لخدنأ ١ ىدحلاحربيىلا نمنلا نحت قع 5
 علطي هبرمع سد اس فو سمرتلاو ةيلخلا ع رزت هب ريشع ثاان“ قو ةراشلا دع هب رمشع ىنان'“ىفو قابلا ىلامللا

 دمو ايلا عرزي رشلا اذه ىو هه. دالبملا هيرشع عسان ىو ماعنلا ضني هيرمشع نما ىو مناعتلاب رجلا
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 نمو نأ اذلا مّ نمو حاجدل لاما ند“ هلوهعما ب رولا لكبو ل> ردسلا ضافقاو ىدوقلار ملا صافقاو ريساا

 قالا نمةداعلا هب ترجبامب تاباس لارثف دلا بتاكريض> أو لاك قرامريربح عم ةلكب نول لكن مرقبلا م لع

 نالآ ةعنر ًاودو ف انمءالا ع هج نم كل ذريغو زوروالا موبىف اهفالتخ ا ىلع تاوسكلاو قرولاو نيعلا

 رعاعمو تابريرحو تايهذدم ةمق د قةذن ءةريثك: ذعتاو لاو ظهرا ا رايتس اه رام

 قرولاو نيعلاامأفةب رب , رح ةمةسد طوفو عقسدو ىريرحو بهذمدالوةسو تان كوام تاس“ امم بئاصعو

 نيمدذخملاو ىثاوااو باص الاوخومكلاوةرازولا رادو روصقلا زو ن عحرخال كلذذ تاو كلاو

 انأو ه ل نكي لو اهي راحيو تابراشعلا ءاسؤرو
 مسج كلذ لمشبفاهفالتخ ا ىلع سأ ارهااو بانعلاو ل راو زوم لاو ريسلاو نامرلاو عطبلا نم فانصالا

 نامعءالاو لث امالا نمم_هرمغو فاصنالاو قاوطالا بابرأ ءارمالا عسي هم ف مهكرشي و م-هركذ مدع نم 0

 ءان“ الثلاموبةنام-هو نينامثو عي رأ رك دعو ل مل ىم ل « ةلودلا ىف س-روهاج هل نغ

 يي د ناكدقو م-تنس لوا تولو توب ”لهت هوو ”ىطبشلا زورونلا موي بجررمشع عبار
 شحاوفلاو هنفةرهاط تاركحالا تناكف م_متالالضتبقاومو م-ّمال اطن سءاوهنمةيل انا ةلودلاو

 هر مر بط ىف سانلا ىلع طا و ريثك مب هعمو زوروللا ريمأب موسوم ريمأ هف بكر ب و هذ ةحي رص

 روسبملابعنمي وريطلا حرت حرذ م كلذ لك نيعح م بد“ ورشا م بتكي و راكلا لج اي رباك الا رود ىلع مسرب و

 عفترتو ىهالملا مهديأبو ةفلطلامهدهاشي ثبح ةؤلؤلل ارصق تحت تاقسافلاو نونغملا عمي و تاءهلا نم

 ءاملابو رملاو ءاملايوءانلاب سانلا شاركي و تاق رطلافو ماس ارهاظ 0

 يدع نما تمر م فضا و هباسش دصفي و هرب مهبقل هني نمجرخوروتسم الغور اذق لاا جوز
 بايرأروالافتار ملا ىح أ دقو تاراسحلا ىفءاملاش 0 نكاو اذه ىلع لاما رح لو مضفي نأ اماو هسفن

 نم ةداعلا ىلعزورونلا ىف سهالا ىرحو ة نام هنو نيعستو نين ا ةنستادد مى لاوو * تاراسكلا
 نمو فّىصتلا نع سانلا عطقناو عاطئالاب عفاسصتلاو ضباب مجارتلا ماعلا اذه هي ه.:3 ساو ءاملاشر

 عفاصتلاوءاملاب شارتلا نمر كحذنام ف لمعيزور ونلا مون لازامو هيقرخو ةسحئ هاب شر قب رطلاىف هيرفاظ
 ريمالاىلا اهريب دتورسصمرايديةلودلا سعأو ةناسعبسسو نينامثو عضب ماوعأ تناك نأ ىلا اهرب غو د واط

 ةيوقعلا هبعل نم دّدهو زوروالا بعلنم عنخ ناامل لاب ىعستي و كالملارب رس ىلع س 1< نأ لبق قوقرب ريبكلا
 هزنتلا عضاوم نماهو غو 'لربلاو ناوللا ىف كلذ ن أيس نولمءب اوراصو ةرهاقلا ف بحالا ن ءسانلا فكتاف

 بعللاو و هللا نم هيف سانلا ىطاعت وءا ارمشلاو عسبلا نمزورونلا موي ىف لطعتت ةرهاقلا قاوسأ تناك ام دعب

 لق هفل_ةوالازورون موب ىذقةنااا”وروهءلاوروعفلان مادي اغلا ىلا ةعشحلاو ءاءل اد نع نوجرذام

 نسحأأامو هلعمها بج وبامرطبلاو هفرلا نمالو ءالذ ىذتميام غارفلا نم سانان الان. لور: تحصاوا

 متعب لوت
 هبكحأو ىبكحي هشام لكو 5 ىكسايزورودلاب كجاهميا فيك

 هبف ىتعمد لاوتك ةراتو 0 ىديكح ف رانلا سهاكةراتف

 « ( رخآلافوز

 ىوددب نكلوت زرونو سانلازروت
 ىولضنيامرانلاو مهرانتكذو

 « ( رخال امو«

 ةصلاور هلا ضارعالا ىلعتنأو ه ىنملا هبات ايزوروألا يأ املو
 دخلا ىلععومالاااصاص تزرونف ه٠ اش اىلاالل قوشل ارانب تعب

 كلذ ريغو لينلا ةدايزو تاعارزلا ىف لامعألا نم ةيطبقلا روهشلا مايأ قفاوي ام ركذ «
 3 مضرومأ لةلم ارتبصاو ياايدل وشو هلقن ام ىلع



 انكم

 ناهموقنءالءال لاق امل نوعرذّنا لاق امنع هللا ىضر سامع نبا قيرط نم قمد خيرات ىفرك اسسع
 نف هفلخال ادعوم كش وانس لعح اى ومان ىءوانوعرف لاستف ةر 2 حسأ | ىلا ثءداهلاول اه ميلع رحال ازد

 تدسلا موي كلذ قفاوو لاق هن لا مون مدعو هى كوم ناشف هزل وودلعو ور هو تنا عمق تناالو
 دق لاقف لج رلا دعءاو كالا اها نوءرفل اولاو ة رددانا ةباورفوزورينلا مون وهو ةنلانم موي لوا ىف

 لوازوروالاولاف مودا كالدإ سانااحبرذن عيال فار ت1 عالوربك الا مديماوعو ةلزلاموي هندعاو

 هناو سرفلا كولم نم دمث+ هثدحا نم لوالاشيو تاهمرب ره ىو راذا نم رشع عبارلاوهو سرفلا ةنسس

 لمقو ديدحلاموملا ىف ازورونءامدو ادع مول كلذ ذا دع هلو لو كلم لك الف ةعبسلا يلاقالا كلم
 ىثىذلاموملاوه لدقو همتاخ همف هماا عجر ىذلام ولاىف ههضو 5 مالسلااه-ميلع هدا عادل
 موال ذلءف-بارمشو دراب ل_ةةماده 00 نضكَر انف ىلاعتو هاوس هللا لاهو مالسلا هيلع بوب اهبف

 نأ رعلاىلا اوجرفننوءاطلامماصا ليا راسا نم طبس ماشلا,ناكلاسقيو ءاملا ضشرهشضاو:سو ادع

 مثلج ر فالآةعنرأ اوناكو اواماويف اورادالة اهيؤ نولع ةريظح مويلع ىب# نأ صأف مهري م هلا كلم غلف

 اما رام فيكي ناقل طب مهيراخساذكو اذكدالب تيأرا نامزلا 3 الذ ىن ىلا سوا ىلاءهن هش انا
 يذلا مهذ ءامحأ اوعصأف ةريظاسا ىف ىلاسللا نم هلما هللا مه رط» أف كل ميسا ىفا هيلا هللا جوأأفاونام دقو
 عفرف مءامحا محاوبوم هللا مهل لاقف تازاازاة بج كول مهو م_هرابد نماوجرخ نيذلاىلارت لأ مهنف و هللا لاق

 زدرونلا موب مولا كلذ ناكف ءامملا ضءب ىلعمكضعب ؛ بدو مويلا اذهباوكتيت لاقن ياخ كلمنا مهرمأ
 نيذل ا ىلارت ل أى اعن هللا لوق لاف زور والا ىف ءاملا شر نع نودأملا مدنيا لعب مويا ولة يه كرام
 نالف تام لو اوندجاموق ءالؤد مهابحا متاولو هللا مهل لاقف توات فدل هو مهرابد نما او-رخ

 احلا ىمعس ثنغلاو ثنغل اي هللا مهام> ااسإق م ةدلب بصخ ًافاوشاعفرط ص ةشربموملا ادذهىف اوثمخت الازد

 نم اوجرخ نيذلانا ىور دقو * اذ هانموب ىلا اب نوكَري ةنسس وبلا ادد لثم ىف ءاملا بصاولعج
 داهملا ف لءقاا,توملا اوذافند اهلاءاو مم لبقو نوءاسطلا ند بقرف ارم»ا نه موق فولأ مقر مهراند

 ل قرح دب ىلع مهام مث ىو توما نم مهين الهنا مَوْدَر عما هلئا مجتامأف كلذ نم ا ار

 دان عاباّكف "ىناهذصالا ةزجنب<ىلع لاو «ريسفتلا لها هركذ دق لب وط ريش ىف ليا رسا ىف ءاس أ دحا

 ديدحلا مويلازورونلا عمو لوالا سرفلا ولم دح أ داشمب لاقيو دي هب زورينل اخت نم كتاةوطسوتلا
 نأ نوعزبو "اوي رخلا لادتءالا لرتا ناسرهملاّنأ م ”ىعدرلا لادتعالا موب نوكي سرفلا دنع زورونلاو

 وهو لاصتلا لتقامل هلع نم لوا هناو نودي رفاماناىف ناكن اجر «11نانولوةم ناجروملانم مدق أ زورونلا
 لاكو « ةنسنيريشعو ةنس ىنأأب زورونلا دعب هنو دح ناكو ناجرهملاهام» ادمع هلق مو لءأف تسارو.ب
 زوروا ل عنم لو أو دو ميدقلارهدلا ىف طمقلا كلولمدح أ شواقنم نب شوا نمركذ ف هاش فسصو نبا

 وهلا ناكاملوناوذر نبا لاقو بك اوكذلامارك| نورشبو نولك أيمانأ ة .ةعبس نزف اوناكذ رعب
 نأ كلا !سونايدلق دهعىف اوناكن يذلا ةصاخو ءام دة! نوب رصملاىأر رصم ضرأ ةراعىف مظعالا بسلا

 مث تو مهرو مم لوا اولعفرثكالا مالا ىف ةجامملا لدتلا لاكتسا دنع في رجلا لواىف ة:لالوااولعحب

 ىقءب ةنلاهذه قوق الوز نء١لاقو *«رووشلا هلق بدر نمرو مما بس ءالولا اذ  ىلعو روناه مث هب هبأن

 بد نمو كاك-١١ ىف زورونلا "لل نارينلا دوو نم هللا ني دلز ءملا نينمؤارعما عمم ةناملثو نيتسسو ثالث ةندس

 لدافاطو نارينلادوةوو ءاملاببعالا داز زورونلا ينتاب ملل ليا « زوروالاموي ءاملا

 مثقاوسالاف از دلار تايناثنل, امرأ طومان ثجلت اويءاو مجعلب ةرهاستلاىلا اوج رخو همف اولمعو قاوسالا
 8 لانها عم نغيطن عوفاذخأو اوسخ موقذخاو ءامدنالو ران دقو: النأو فكلانع | اان زعملا ىعأ

 ةناعدمجو ةرشع ا عساتلا موملا ىف زوروألا م-وم لحو هتعرات ىف طولا نيل لانو

 ىرب رحلاو ةيهذملات ال | الا نما وعبتام عمةيرداكسالار ةثو زارطاانمزورونلابةدتخلا ةوسكلا تلصوو
 فاندالا عسجو قررلاو نيعلاو هب اسنلاو ةمااحرلا تاو كل رة سهودام عجب قلطأو حداوسلاو

 دارفأو زوا ادق انعو نامرلاو مطبلازور وثلافانداواهيابرا ءام-او اها. دفش اهذالمخا ىلع سموم ابةصخخا
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 ةدعلا هذه لاله نم بجرأو ىىلواىتاع لام>ا لاهواه ا ةد_-او لكل عفدف مأو نو حرف ّنددالوأ

 ىف ىأر همم ىلا لبللا نمراص الف اريدك ارورس نر رس دقو ّنهدالو أب ءاسنلا فرصناف رمشبلا نم ةمظعلا
 طري انوا 1- كتلع لاق ١> تيأرو مهتاهّداو لافطالا تيسر كن اهل لوتتي انش همانم
 مزتلاو هبال م أب ام دنع فقو كن ءافوخ رف دخر ةشدلش ىع دي ناميالا لها نم لج ر ىلا ثءباف كاع نم ةمال سلا

 هلق ديرب هنأ ّنظب وهو هملا هه أف فةسالار ةشداش باط ىف ثءيواروعذم هبنناف ةمفاعلال م00

 هلع صقف همانمىفءا هرامب هلعأو ريشلاب ه اًهلتوأا٠ ءرامدلعف مهل دا دقو ىلا تلا لكم نم هدوعءاأ

 نيريسملاو نيشنملا ةفقاسالا عجب نيطنط ثعبفم هدنع ةروك ذم هليوطرابخأ هعمل تناكو ةيئارمنلا نيد

 عقوذا كل ذىفوهانبو عيسسملا نيديناميالابن اع اوةئايدلا ديأف مادخلانمدنلا ءامشو ةنارصتلا نيد عزنلاو

 تراصفامنكسو هب تفرعفال لجان نب ةمنمط طسق ةشردم وا ْمعجرذل هبموءاقياو هيلع ةمور لهأ بوثو

 ن# هدعب نمو نيراوكلا لبقىذلا كلان ورعب نامز ندا نم ىراصنلا ناك دقو هدهءنم م كلا | تدع عضوم

 هبسفن ىلا عمج ةيفيطةطسق هل دم نيطا طسق نكسانلف ىف ؛كاننو دّرسشيو نوسو نول: ةيتةو لكف ةمورك الد
 اكلم مييلعاومدقو هتعاطاو هلو ةمور لهأ ىلع كد ثننانوالادابعلذأو مههرعبو ىوقو عسا ا لهأ

 ةمور ذيرب ا عر ةمورغعيرانىف ةروك<ح ذءمرابخأ دع مهعم هلت ّرمو كلذ همهأف

 .علاح رخو سرفلا بره عجر نأىلا ماق أفاها دف هتعاطاومزئلاو هلاو: ءذامربراف الف هب راو دءتسءادقو

 2 ةف هفارطا ضعن ىلع سرفلا تحرخ هتلود نمةنتس ني ريشع ىف ناك الفامشدلا كالا مرثك ادل تنادو مهرهمذ

 نمي رفطت نأ تدر ان اهل لوم الئاو تعفردق بلصلا +. ادو: بن اكممانمىفىأرو هدالب نع مهجرخأو

 ىفس دقملات انبىلا ةنالمه همازعهجتب ىهأ هبنت الذ كك كرو لاكرب عمج ىلع تامالعل اه ذه لعجاف كفلاخ

 نيتاثتلا تؤ دقات لات راسف ٌةمارس ناز اعث ةماخاو الا ايو مالا هيلع يملا راب آبلط

 هن لعام اعيلع صقدقوابيلع بلص ملا نأ اوعز ىلا ةيشللا ىلع اهاد سوبرا _ةمفةسالانا لاَمذ

 دعبةدحاو تمم ىلع تا .ثخثالنلااوقلأ مهنا ا وعزف برلصلا لكش ىلءتاشخ ثالثوربخا ذاف ترفش دولا

 ىفن اكو بيلصل ادع هوع-وادسع مولا كل ذاو ذة اف اهم ةثلانلا ةمشحلاا هملع تعضوام دنءامح ماقفةدحاو

 تلعجو ةنسّني رمثعو نامنون امشي مجسملا :دالو دهب كإذو تون نمر شع عباسلاو لولي ا نمرسشع عبارلا مودا
 عمال تناكو 3 مهعزب عيدا جتالط سدقملا تس ةمامقلا ةسسنكت نبو بهذ نماف الغ بيلصلا تا. كلن ةن اله

 مورلا كلام ىلع نيطنطق ق لازامو اهب اىلااه«م بءلدلا,تفرصن | مث مد دنع تركذ دق ةريث ر 525
 ناكدقو رغصالا نيطنام#ت هلبامورلا كلام هدعد نم ماقف هّبالو نم ةمسني رشعو عدر أ دعب تام نأى لا

 مولا كاذف نورهاظو رصم طاطسف رهاظن ل تيوب ديلا 1 يم
 اوُسو رصمر ايديا ةممطافلاةلودلا تم دقا-أ* ةحاز واحد ام هنف مواَرعو تامّرحلا عاونا نمتاركحالاب

 هنااا ةعينحبؤ عن ل لور لفؤنذنمأ قلي زا طم زان ةناليتل ناحيتي لإ هاقلا
 بلصل ا دنع ناكل مث بوردلاو قرطلا طبضو لئاو ىنب ىلا جورخلنا ن مسانلا عنف بصل اموبوهوتنامثثو

 مهت داع ىلعاورجو ل او ب ىلا هدف سانلا ج رخةناهاثو نينامثو نيتتثا ةنس بج رهش نم هريشع عدارلا مولا ف
 بك تافرطلا فو قيتعاا عماسجلاب لح هعباس ىف ٌئرق ةئامعترأو نتن اة سرةص وو هللاو عام الا ىف

 هيفا اورهظيالن أو بدلسلا دبع لع ىلع عامقجالا نم ىراصنلا عنم ىلع لّةسشي هبا طأب ماما نع
 لوأوه ه(زوربنلا)« ةتبلارصمراي دب مودلا فرعي دكيإل ىتح كلد لطب مابنماو عن نأو مهنا وب رقبالو

 وهل مساوم نم ناكو ءاملاب شارتلاو نارينلا لاسعشا هف مهتناسو تول ند مول لأ ودو رمصمب ةيطيقلاةئسلا
 اهلك ض رالا ىلع اهتصبص فو هاربا اهيف ىلا ىتلا "هليل فراسلا تدرب بهو لاق امي دوامي دق نيب رصملا
 اهيف حير ىتلا "ل للا كلت ىفرانلا ىلع سانلا تاء كل ذ لج !نذ حاملا كل ذو هللا كالت ابندلا ىف دح ١مم عفش ملف
 دمعلا ىايرمدلا ناسالا ف زورينلاو ازورين هلمللاكزت اوع-واجاوردنوامياءاو شوو مالسلا هملع ىيهاربا
 اوناكف ةعيطقا ةنملالا شوط[ [!ةنسلا لوا هنا لاف اديعهوذنتا ملزورمنلان سابع نيا له4سو

 نب "ىلع مءاقلاوبا طفااا لاف ةنسم-اعالاهتدئافانادوهلاو فرطلانم يكولم ىلع« فاو ملة, نأ نورك



 شلح

 ودو ىلوالا ىداج ىرشع نمان“ ىو ةنامسءبراو ىذا ةمسف لاقو « فرصتاو سطغف ساطغلا تتو

 ةرمشع سخ ةنس ثداو>ىف لاهو رحلا ىف مهتم دا سطغي لذ ساسادغلا نم ىراصنلا عنم هيوطرشاع
 هكاوذلا ءارمش ىف سانلا نم مس .رلاىرذ- ىراصتلا ساطغناك ةدعتلا ىذ عبار ءاسءبرالا "لل فو ةنامعبرأو

 هعمو ساطغلارظنلرمصم ىف هتابزي ز علا هةسج رصقل هللا نيدزازعالرهاظلا نينمؤااربسأ لزنو هريغو نأضلاو

 دوسالا مداملا ةلودلاردب برضو لينلا فرصا! ىف مهاوزن دنع ىراهذلا عمنواسملا طلتةال نأ ىدونو مردلا
 ادمقو ناكو لمالا ىف لعاشملاو رانلا دون نأ, نينمؤملاريما سعأو هيف ساجو رسألا ضع ةمخ نيطرسشلا لوم

 نبالاثو ه اوطغنأ ىلا اليوط لانه اوقف ناريثلاو ناسياصااب سوسقلاونامدرلاريض>و اريثك
 ةداسعلاهبترحام ةلودلا لها قَّرفف ساطغل اركذوةئاهسسو ةرماع عبس خس ثداوح نم هذيان ىف نومأملا
 ةرّرقملا موسرلا بس ىرويلاو بصقلا نانطأو بكارملا ف نومألاو خرانلاو حرتالا نم موسرلا لهال
 مولا اذهىفنتخ عسملاّت أن وعزيو هنوؤد ربش سداسي لمعي « (ناتملا) « دحاو لكل ناويدلاب

 لوخدمهدنعوهو *(نوعبرالا) * مهريغف الذم نتنع ىرامألا نو دنمطبقااو دالملانم نماثلاوهو

 رعشم ار مش نمان“ىف لمسعيو هلع راو هما عم مجسسملاب لخدنهاكلاا نامء-َّنأ نوعزيو لكدهلا جلا

 لسغيمث هيلع نوم لمزيو ءام نم ءانا واب نأ هرف متنسو مانأ هثالث حصفلا لبق لمعيو ه (دهعلا سم و
 مث عضاوتلا مهلعي ىمو.لا اذه لثمىف هتذم الس اذه لءذ عسسمل نأ نو عزبو ىراصنلااريئاس لجرا هبل بم
 سدعلا سج نولوةب انو ىف رصم ل_هاًءاوعو رضعبل مهذعب عضاوتي نأو اوقَّرْذَسال نأ دهءلا مهلعذخأ

 لهالوةيو ضسلا سو زرالا سجل ماشلا لها لوةيو ىئصملا سدعلا همق نعطت ىراصنلا َنأ كج نم
 اذه سدعلا سب ىف برضن ةيمطاسفلا ةلودلا ىف ناكو مهروومنمرهش مسا لءرباو ليربا سجس سادنالا
 دنع ةرهاسقلا نم رصقلا رامخىفركذاكةدرذم موسرب ةلودلا لها ىف قّرف:بدرارخ لهعتف راند ةئامد

 مساوملا هل نماهلاعأو رصمو ةرهاقلا ف اذ_هسدعلا سج اكردأو باَكَلا اذ_هنم برضلاراد ركذ
 دينعلاهبنماقتق ةرثكلاد-زواصتي امناولأةدعغومطملا ضيساانم ةرفاقلا قاوساىف عاببف ةيظعلا
 مهضعب ىراصنلا ىداهمو نامح الا ضءعب ىف مهءدرب نم بدتحلا ةهد نم كلدإ بدّشو ءاغوغلاو ناسصلاو

 تيقبو سانلاب لحامل اذ لطب دقو ض.بلاو ىئدحلا سدعلا عمع ونا كامسلا عا ون نيإسم ا ىلا نو ديواضعب

 اذ هىف مهعزب عسملاربق ىلع رهظي روذلانأن وعزيو موس مصفلا لبقوهو «(رونلاتيس)« ةبقب هنم
 نأ ىلع سدتغتلاو صعفلا لها فقو دةواهاكة بنكلا عباصم له دنف س دق !نم ةمامفلا : نكح مويلا
 موب ثلان“نوكيو مساوملا "لج نمموسلا اذهرصمب ناكو امن وامهد ةعانصل ىراصنلا قيراخم هلو نماذه
 رطفلا دعي دح !لوتا لمسعيف مانا ةمنامت مصفلادعب وهو ه(دودحلادح)« هعباون نمو سالعلا سخن نم
 رومالاو تالماعملافنوذخأبو ساسللاوثان'الاو تالا الان ودمي هشضو مودلاب ةلوذشم هل .ةداحالا نال

 دعب هذيمالال ىلت ميسملانأن وعز ىرسمرهشرمدعث اان“ ىف لمي *( ىلكلاديع)» شاعملاوةيوددلا
 ىلادعص مث سدقملا تدب ىلدمت مهيل ا !«هرضحأف مال سل ام هيلع ىمومو ءاماب ا مهلرمض < نأ هيلعاوذو عذرام

 هببسوهثدلادابعالا نموهو تونرهش نمرمشع عباسلا مولا لهعيو «(بيلصلا دبع)« مهكرتو ءاسمسلا
 « (نيطنطسةركذ)« هارت تنأ ام هصخل# مه دنع لب وطريخ هلو نيظذطسق ماةهناله دي ىلع مه عزب بيلصلا روه
 بسعا ناستكْن ب سب اعنب شي دواكن ب نوبق د نب شوران ب شونطملو نب شاطسق نياوذ اذه نيطئطسقو
 نمآو عببلا ناينب واهلكا يه مدهو نابثوالا عطقب ىعأو ةيئارمصنلا نيد تبث نم لوأ وهو رصبق بقلملا مظعالا
 رفظلا نم هبا لزي لو مولعلا ملعتو هنأ عماس بأ ثنف اهرلا ةس: دم نم ةناله هنا تناكو عيسسملاب 'لولملا نم
 مهه.دلاتقام ىراصنلا ىلءادي دش سوحلا نيد ىلعه ىهأ لوزا ىف ناكو هبراح نم لك ىلع ارودنم اناعم ةداعسلاو

 نم قاذحلا عجسوا ديدشاغ كلذل مغاف هءلعرهظ ماذحي ىلآءاهنا ةيئارصنلا نيدىلا كل ذ نع هعوجر بيسناكو
 ءامدنم ءولم عروس ىفةيودالا كالت ذخ دعب عقنتسب نأ او.جوأو هلاهوربد ةيودا ىلع اوقفتاف ءانطالا

 ىفعقنتسل عير وص ىف مهوعذب سهأو ساسنلا لافط نم هلو عم جد سعأ مّدقتف مهنم لوسي ةعاس عضر ل انا
 ذخأ ق اللا مابا ردت مو ذ نم هب مّدقتام مهيف ىذمل ربو كا ذإ لافطالا تعمشل هب رط ىهو مهئامد
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 ىنادلاودو دوعملا د ءامضيأل لاقد ؛و قالسملاب ماشلا لأ دنع فرعيو + (نيعبرالا سد |« مانا هن الش

 ذسمالتلا وانمع تدبر ىلا جب رتش همم امنق نماموب ئيعبرأ دعب مال لاا هيلع جسملاّنأ نوعْربو زطذلان هنوءبرالاو
 ةذمالتلا عج رفروشا هن الثو ةنس نين الثوان الث هلاك اد الا ةزاءاببتلا قلاش سو منيا ْكرابو هيدي عفرف هعم

 مهداقتعا اذوفمهدنءفورهموهامم كل ذريغو مهزم اراهتسم اب هدعودوو سدا ا تنب ىعب ملمارواىلا

 ايزي يديني نرلا مشاورات كاوهو ه«(س.جاد.ع)» امدح هللا ن نمقدصأ نءو حملا عفر ةيفكف

 ةيايرق اةنمزلتإإخبا هشبل م امولنيسجودوعدلان ء«مانا ةرسشع دعب نأ | اوعرو ماسقلا مون نم

 نسلالا عسمج اوءاكتو سدقلا عر نه او ”الةمافران نم ةنسسلاأ همش ىف سدقلا حور مهل ىلكتف نو مهص

 اوراسف نهكانما ودجرخو مهنم هللامهاعت مهوحو دوييلا مهاداعف ةريثك تانآ مهي ديا ىلع تروظو
 اهفدلو ىذلا مولا هنأ نوعزب ه(دالملادبع)» ميسسملا نيد ىلا ساننلا نوع دينيه ةمم ضرالا ىف
 52 هنول عدو اهني زتو سناكلاب دوقولا ةرثك همذ متاسو دالمملا اهلل ةمشع نو-<ع0نينلالإمولودو

 بابرا ىلع ةيمطافلا ةلودلا مايا هبف قّرفي ناكتف ةروهشملا مساوملان 2ظ0101 نونا 5 نم نب ريشعلاو
 ةوالللا نم تاماملا مهريغو ٍباَكَلا نم ىلاوملارئاسو نيقوطملا ءاسهالاو نيكتملا نيداتسالا نمموسرلا
 مسر نم » -ىروبلاب فورعملا كماو ةيسالزلاريفا.٠ طو بالطس|تاب روذسمسلا اهي ىتلادراشم اوبر هاقلا
 لبقام نسح نمو 5 رانلاببعللا دال م١ فىراصنلا

 دوصقم مالسالا هف امناو 5 هفس نم دالم لا قرانا بعالا ام

 دوأو ءو قولخم يسهم نبا ىدع ٠ مهبرزا ىرامدالا تجبهيفق

 ةحصلملا غامصالاب ةردزاا خومشلا نم هبف عاب اليا اسعسو ءرص  ميلقارب ”اسو رمصمو ةرهاشلاب دال. لا كردأو
 هدالوال كلذ نم ىرتسي ىح مهانداو مه العا سانلا نم دحأأ ق_.الفرصعتاللاومأب ةعيدبلا ل ئاقلاو
 ةلعاع نعحجرخ أش تا اولا ا وسالا ىفامثمنرةلعبو سوناف اهدحاو سن اوفلا امودس ازواكردلدأو

 فلأ اهفورمص» غلبف تاع ةعمش تكر دانا ىتحاممامتاىفتالا غلا ىف سانلا سفانو ةحالملاوةرثكلا ىف

 مانأ تاقرطلا ىف لاو لا فرع اوبهذلا نمالاشثم نيعبسس ىلع غش رام ذهول ابنع ةضف مهردةئاوسو مهرد

 م-هردلا هنت غلس ام سن اوفلار اغص نم مهل ىرتشبف سونافب مهيلع قّدصت نأ هنئا نول أب مهو م- اوما هذه

 الدقالا دال ا ىف سناوفلا ل-ع فرتلا دياوءن «ىلاددام "هل نم ناكر مصمروما تانخاامل مث هلوامو

 امييلعءايركز نبى تأ ىراصنلا دنعةلصأو هيوطرجشن ,مرمشع ىداخلا مويلا ىف رصمب لءعبر م (ساطغلا)*

 هيلع ميسسملا جرخام دنعو ندرالا ةريج ىفءلغىاعيسسملادع <ىادمملاانحو مه دنع فورءملاماللا

 نولزنيو مودلا اذ_هىف ءاملا ىف مهدالوا نوسمغي كلذ ىرادنلا راصف سدقأاحور هيصنا ءاملا نم مالسلا

 لاق هةياغلا ىلا ميظد مسو ءرمم؟ كناكو سااطغلا موب هنومس ودربلا:دشىالا كا ذ نوحح, الو موعجسأب هبف

 هبوط نم رشع ىداس اهلل ىهو اهيف سانلا ما. ,الاهلهأ دنع ميظءن آش رمصب ساطغلا هل#للو ”ىدوعسملا

 ةفورعماءراد ىف رصمريمأ ينط نب د ديسشخالاو رصمب سااعغلا هل ةئامثو ني الث ةنس ترمضح دلو

 فلأ طاط ملا بناجو ةرب زا ب ناجىف حرسأف سمأ دقو اهبف.طي ل ثااو لال ةبك )ا ةريوطا فزاع

 سانلا نم فالآ :هلدلا كاتى لدتلا ٌئطاشب ريضح دقو عمشلاو لعاسشملاز هرضم لهأ حرس امريغلعشم
 نوركأنّء ال طوط دلارث اس ىلع مهنمولمغلا ن ءةينادلارودل !ىف مهنمو قيراوزلا ىف مهنم ئراصنل ا نمو نولسملا نم

 فزعلاو ىهال اورهوملاو ةضفلاو بهذلات الو سدالملاو براشملاو لك انملا نمهراهظا ماكحماملك
 للا ىف مدرثكاسطغدو بوردلا ايف قلغتالو ارورس امهاممأو رصمع نوكت هلل ن نس أ ىهو فصقلاو
 نيمسو عمس خس ثداو- نم هنعران ىف ”ىهسملا لاقو « ءادلإةزشنو ضرملان نام كلذ نأ نوعزبو

 ىفالملا راهظاو ءاملا لوزنو عامج الا نم ساطغلا ىف هئولعف» ؛اوناكأم راهظا نم ىراسههذلا عنم ةئاملثو

 مانقلا تبرضض* س اطغلا ع ناك ةئاملنو نينا ونامت هةفنيسوي لام ةرضاعا نم ىن كلذ ل عنم نأ ىدونو

 بتناك ةفارممنلا ميهارب ,ا نب دهذ سرا :ٌيسس تيصنو لدنلا ْئيطاش ىلع عض ءاوم ةدعىةّرمسالاو براضملاو
 ناكن أ ىلا ةياويلتل قع عب لج زوال ا قرتلزببستا لمإ تلا وج رولا تدق نار اهداتملا
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 دحالاموب تفولا كل ذ ىف لوقا تون ناكو تدسلا موباهرخخآو ءانالثلاموياهاونا مانا ةيئامثو نيش'امب ماعلا همف قلخ

 ىلع كلم نم لو اَنأ كل ذو تاهمرب ىرسشع عساننآالا هل لاقي ىذلا لاعلا ههنا قلخ موب لوأوهو
 ميارصمو: كلمو نينا دلكلاوب ا وهو لباب رهف حون نب ماحنب ن اعنكسص نيدورمن نافرطل ادع ضرالا

 كام ىنانوهو ميا رص مو لج معساب ادامو ليثلا ىل_ءرصمب فئم بف شتم مالسلا هيلع حونني ماحنبا

 مهدعب ءاح نم متن نتساو مالا هملع حون امه دج خم ران'المعتسسا ناكل ناذهو ضرالا ىلع م

 م رصم رايدب ىراصنلا نم طبقلا دايعأ ركذ ه

 مهلع لزب طضسلا ّناْف ىراصتلاودو ملا همعءاونتجا لاقت هنأ هنع هللا ىذر باطخلا نبرمع نع سذول ىور

 نودبش.النيذلاو ىلاعت هلوق ىف سامع نبانعو * مهةلخ ضعبس اوةللاتت مهد اطراواعتنالو مسهءماحم ىف

 :داهش هياامتاال لامفروزلا,ةداهشلا فاذهامو اهل لسقف نيكرسثملادابعا لاق اماركاورموغللاب اوّرماذاو روزلا

 رصم ىراضنّنأ عا « ال هنعناكك ئلو ألك داؤفلاو رمصءلاو عمد اّنا لع هيكل سيلام فقنالو روزلا
 رشع ةعبرأ رصمر ادب ةروهشم ىه ىتلان الا مهدامعأو هركذ. م35 هس وةءملا بهذم نولعتني طبقلا نم
 اراغصا داع اهنوعس ةعبسو ار ابكح ادامعأ اهنووسد امعأ ةع.سامنم ةمطبقلا مهنس نم ةنسم لك ىف ادمع

 سيلا دعو نيعبرالا سجس دعو حدفلا دمعو هنودرلا دعو ةرامثبلا دمع مهدنعراكلادا.ءالاف ٠

 تدمو دهعلا سجو نيعيرالادمعو نامالادمع راغصلا د'.ءالاو « ساطغلا دمعو دالملادبعو

 نمكَل ةمعرشلاداعالا نممهدنع ىه تار أ مساوممهلو بيل هلا د.عو ىلثتااو دودطادحاو روذلا
 باَكَلا ادهريغ فاعو خم دحتالام دانعالاهذهريش نمركذأسو زورونلا مولوهو ةيداعلا سساوملا نم مه دنع

 ىراستلا دع دنعلا اذه ةراشلادبع ه مالسالا لهاعي راولو ىراصنلا بكن م هتجرذسا ام ىلع
 نوء-هو مي ترام نولوةبو لابريغ لد ربج نو مس مهو مالسل | لع جسما د الم بره ليربج ةراشن لدأ
 نم ني رشعلاو عسانلا موملا فرصصم ىراصت لمعت ديعلا اذهو عوشي دما اولاهاعرو عوشاب عسسملا

 نمدحأ عب اسف نوكيو عيسنلا ءانعمو نيناعشلا دبعي مهد ءفرعيو « هنويزلا دبع © تاهمرب ربش

 وذعلا عيسسملا بوكر موب هنأن وربو +دنكلا نم لكلا فعس او جرخي نأ نيناءشلا دمع ف مهتةسو مهمود

 ثحو فورعملانرمأب ودو نودهسسإ هيدي نيب سانلاو بك ارودو نومهص ىلا هلو دو نس دَملا ىف راج اودو
 اهيفني زرت ىتلارصمب ىراصناا مساوم نم نيناعشلا دمع ناكو هنء دعا و ركنملا نع ىههنيو رب ها لع ىلع
 مكمل عنخ نيناعشلا ددعن اكن اهلُثو نيعيسو نامت ةنس بجر رهشن م نولخرمثعل ناكا دف مم انكم
 مهتداع تناك ام ىلع صودا مهاجو مهسناكك نبي زب نم ىرا هذلا هللاب رب زعلا نبرو صنم *ىلءودا هللا ىهأب

 اهلخدأو 'لالمالا سم سئاثكلا ىلع سثوهام ىلع ضبقلاب أو كلذ نم أسس هعم دجو نمم ةدع ىلع ضبقو
 دبع « ةطرشلاو قينءلا عماجلاباب ىلع مهنا سم :ةعتقرحأو كلذب لاسعالا رئاسنل بتكو ناوبدلا ىف
 5 اوعتجاو هيلع دو هيلا "الات ىلمالسلا هيلع عيسسملا نأ نومعزيو ريبكلا ديعلا وه مهدنع دبعلا اذه و مف

 اندنعو ناصلا_ياع ةيشخ ىلع بلصةاهعيلع باص ةيئخ ىلا هو رض دحأ و هملع اوذبق هلقو هل_ىلذت ىلع
 هللا نا ميسسمل اريغنيصلل ا عم ةبشحلا ىلءبلص ىذلاّنأو لّدقب لو بلصي لو هيل اهءعفر ىلاعت هللا قاوهو

 ةعاسلا ىلا رانلا نم ةسداسلا ةءاسلا نم ةلظ ضرالا ىشغو هباسش د_تملا مستقاواولاوأ عيسسملا هت هيلع
 ىرشع سماخو تاهمرب ىريشع عسانو نيشاريعلل ناس ل اله رمدع سماخ ةعجلا مول ند ةعساتلا

 دوهبلا*اسؤر هيلع محو ميظءرخت هدلع ق.ط أو ربقب راسملارخآ هس ثلا نفدو ةةشراقا

 ىخضمرارعسد>الا لل ريق نم ماقروبقملاّنأ اوعزف قرمسو المك تبسلا مولر كحاب سرحلا هبلعا اوماهأو
 هللا كالمربقلا ىلعو تامريغب رو.قملا ىلع تناكح ىنلاباسكلا اذاوريقلا ىلا ٍناذيلتلا ا نحويو سرطب
 ملسو هذ مالت ىلع ميسملا لخد اذهدحالاموب ةمشعىفو اولاهريقلا نهروبقملا مامقب امهريخأف ضء.باش

 توءلملا دعدعب مه دنع ديعلا اذدو مهامنا اهنمضتدق رودأب مهمأو مهاصوأو مهأكو مهعم لكاو مولع
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 ضلي

 فر ادداو امو رتشب الني )سرس ةدم ماع تماداهنال اهلوادأو مه دنا دم عنشأ ىهو ةرمثاعلاة شل ىه

 لاطباو ىرامالارثا عطق كلذبديرب لاقل برهو اممم رتةسا نمبلطيو مهاجر بذعيو مواك ا 0

 نيبو <. انو ةعبل اموبدكلم ءادتنب ناكر انعرات سو امطاقد نال ٠ ءاد ااوذنعااذو اوضرالا ن مه هامل ءارصألا

 هس ترو عد مدر ودب اه "ىفو دما 10 الا كلم ماي لوتأودو تول نم مونلوا نينثالا مو
 همس نإ ا سدجللا موي نيبو سول ا.طافد شب راب. نم موي لوا ةعملبا موب نيرو مايأ ةنالثو اريش رمت ديوس

 رشع كا ةيطمشلا ه ة:لارووئاواعجو امون نوت الثو ةعسنوةيرك ةلسنولالثو نامثو ةناملت ةيودنلا ةرحملا

 اه٠ انأددع ىلع: دايز مانأ ةس.ذاهو عم ًاريثءانثالار مثالا تءاذأف ءاوسامول نوث الث هد دعابنم ل

 نينس ثالث كلذ ىلع ءىسنلا ف لاما نورك «ىسنلا مايا ب موما|فرءتوانعوبامانالا ةسهلاهذش اومسو
 ةنس لكتاملاو منين ثالث مهوذس نوكتف مان هانأ ةمسس ء ءءيبلا اواعح ةجيار] ةنسنلا ىناك ا ذافتاءلاود م

 ةتسوكس ىلا بتنيك - عجريواموي نيتسو ةةسوقل الت اهد دءريدب ةعدارلاو امو نوةسو ةسجو ةناست

 0 وح لا موي نيتسو ةسجخوةناس تسلا ية سوجتدأ تياعما

 اهتمروش لك ارهشرمشعانلا هدهذ ىرسسم 7 هنوؤب سنشب هدرسرب 0 ريشمأ هبوط كيك
 اولعو كلذ دعب ءىسنلامانأ اوداز رشعفانلا رهشااوهو ىرسم رش ةذء تناكاذاو امون وثالث هددع

 توارد ند ا لوازورونلا

 ه مايألا عيباسأ ركذ ه

 روهشلا ف مايالان ءع.باسالا نولم عسي اونوكيل لوالار ص٠ طبقو دفدلاو سرفلا نم ءامدقلا نأ عا

 ءامبنالارو ول لج !نم هملاو> امو ماشلا لد اوال نضرالا نم م ”ىلر غلا بناحلا لهأ اها هعّتسا نم لوأو

 ضرالاو تاومسلا قلخ هللاّناو همفملاعلا ءدبولوالا عومسالان ءمهرابخاو كلادهاهف مالسلا مهيلع

 مهران درو اك بس ةيرالا بر ءلا هلو ءمساو مالارث اسف مهما رمان ع عوبسالان م م مايا

 اقامته ثعب مث مال_لا هيلعح ونرابخأم ه دنعو لب اب ن نءلاىلا موا لبق اوناك مناف ماشلا لها رابدو

 ليمعج ابعت مالسلا امهيلع ليعمسا هني نمحرلا للخ ميهاربا مية لزتاو مالسل اميبلءافاص متادوهرهلا
 خيران ىف لوعلار هاو ام-١ اممم مون لكل لله فررش لكن م نين الثلا مانالا ءام-اىلهعّم_سن لوالا طبقلا تناكو
 نيدسلا سكى لءمهام<نأدارأف سو نب شط معا رمصم كلم نأ ىلا اذه ىلع طبقلا تلازامو سرفلا
 ىرطظت اف نينس سخ ىربكلا ةسبكلا ةنسلامامتىلا ذئئمح قابلا اودجوف يف ادبأ مورلا اوةفاودل

 نم طبقلا رت مورلا لع فنك موس ننس عبزا لكف روهشلا سك ىلع مهاج مث نيدس سخ هكلم نم ىذم
 1 يكيش تاو رسما هصخخب مسا ىلا سكس! موب ىف مهج شحال نيث الثلا مانالا ءام- لامعتس اذن

 رثداك ترثد لب سانلا نيب لاعلا ف فرءي رك ذاهل قي لواه كيوب فلام لعل: نمنيث الثلا مانالا» ءاما
 طمقلا روهش هاما تناكو لمة نماولخ نب ,«دِلا ق هّنِبا ::سلوالا تاذاعلاو هع ءدقلا عودرلا ٠ ام-ا نم اهريغ

 اما ىتيفا ىفراب نو>اب قومرب توئيساف ريكام ىبلوط قاوس رولا ىنوو تون ميدلا ن ءزلا ف

 ءاعمالا سكلا م خل امهَحْتمإ ذغيط لا ءاسور ضع تدآع هصاخت مس امو لكتاو اموب نوثالث اهنمرهشلكو

 دوم ريا فعل اواو ماي كأم ىمم-!نمسانلا نم نأ الار مصب سانل اني ءلوادتمموملا م ىلا
 نم مهنمو «ى.ستلا مايا ةدئازلا مايالا ةسهنا ىع نم سانلا نمو ىروسام ىرسم فو سنا ناو

 نوكف سنبكلا موبلادازرب همفو ىرمسءرخآىف قدمت م َدقَتاكىهو ريغصلا رهشلا كلذ ى_عمو انعوبا امهيه-:
 2ع جاريلت طيقلات اف ارخ نمو ةمالعلا» انعمو طقنلا :ببكلا ةسلا نووديو ذئنبح مايا ةّسانعولا
 رمصم نم لي أر يسأ ىئدب ىءوم حج رخ نأ ىلا كلذ ىلع لزم ا ماو لاعلا ادّياذنم مداو ثيشو حوت ىسرووس

 نيرشت لواىلا مهتنس سأر ردنكسالا لقن نأ ىلا ةاروتلا ىف هءاو سمأ يناسنن مشع سماخ مهتم لوا اواهعف

 موبلوا مفتي مه دنغ توب لوأر اصفدكلام نم مون لوقا ىلا مهتنس لوا م يكولم ضء:ىلةن نول ردا كل ذكو :
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 مسو هيلع هللا ىلص بطخن نب رفاكلاموةلا ى ديال هلاو مهلاعأءو سمول نيز هللا مّرحام اولكف هللا مرام
 تناكاعبرءاارورشتلازو «ىسقلا لطبذ ضرالاو تاومسلا هللا قلخ موب هتئهكر ا دتسادق نامزلاّنا لاهو
 نوسكيو مدرو مش ىف'لهالاةيؤر نولمعتسي مناف دنهلا لءاامأر هاوزاعم ىل الا درب غاهوامسا تراصو هيلع

 نم هقيقد لواىف عامج |قافنا مهتمرأت ءادسا نولعحو" ىرشر مشد امول نيعبسو ةنسةئ امل  لكح

 هذهفثامذب ةسكلا ةنسلا نومس و نيلا ددعالا تامقن ىدحا ىف قف نأ عاقجالا اذهامماطرثكاو امحبرب
 فلتخ ا دقو تضرف دق ةرثا دى لكلا نارودب سمثلا دوعن« ةرابع هنافم ويلاامأو « ةنسلا ىف ةّملخلا ءارآ

 [هلئار ًاورمةلاربم ىلءةمنبم برعلارو م َنأ ل جن مودغلا نم اهب ورغ ىلا س كابو رغ نم برعلا هله هف
 مو.لا مورلاو سرهنلا دنعو رابتلا لبق مه دنع لالا تراص سعشلا بورغندا ىريلالهلاو لالهلا ةيؤرب ةدمّم
 اواو للا لبقمه دنءراملاراصفدغلا نماهءولط تقو ىلا قرم لا ىذا نم ةزراب سعشلا عولط نم هتل لب

 تومالةاس-و مدعال دودو اهبنال نوكسلا ىل_عبلفت دكرحلاو مدع ةلظأاو دوجو رونلاَّنأب مهاوت ىلع

 نورخ . الا تحاو دك ار اكسس ةنوفعلبقبال ىراملا ءامملاو عصأ باشلا لماعلاو ضرالا نملضفا ٠ ءاملاو

 ةحارلا ةفاضاب كرا ىلع نوكسلا اويلغو هنأدبي مدقالاف اهياعئراطرونلاو رونلان م مدقأ ةلظلانأب

 تآاعةةسالا ىف ماداذانوكسلاو دكرلا هنن بعتلاوةرورمذلاو ةسا1ا ىهامنا دكراسا اولاقو هملا ةعدلاو

 فصاوعلاو لزالزاككلذو تدسفا تمكح ساو تا اصتتسالا ىف دكرطا تماد اذاف اداسفداول مله
 هاناا,تاف اوم ىلار اجلا فصن كلف سمشلاة ةافاوم نم هتليلب مودلا نأ ميكنتلا باصص أ دنعو اهيداعو عاومالاو

 فصن نءمونلاب ادّسا مهضعبو مهجابزأ باسح كلذ ىلع اوُيو رصعلا ت”وىلار هالات فو نم ءالذو دغلا ىف
 امأف بيكرتلا فاهلدلا طرتشا اذا قال طالا ىلع موبلادحوهاذ_هو هاسئازاراب روث مب ز بح[ صرشو ىليللا

 فالخ لدالاو اهمرج بورغىلا سمشلا مرج عولط نموهو دحاو عب رابنلاو هدارفنانموملاف لمدفتلا ىلع

 ىت> اوبرششاو اواكو ىلا عت هلوةل س مشل بورغب هريخآو رمقلا عولطب راسنا لوقا مه_ضعي 3-و هكعاوإ كلذ

 راجل اافرط امه نا دما ناذه ىل اكو لانا ىلا مامصلا وة حرفا ن مدو الا طرطلا نم ضءالا طرا م كلنيش

 نمر حفل ار يظن برغملا ةهب نم قذشل ا نأبو را ١: لواش « رعئالمودلافرطناساهفامناذيا الاب نّضروختو

 كلذ مزتلادقو هرخا : قيفشلا بورغناكل راهن لوأر ملا عولط ناكولذ 'لعلا فن ابو استمام_هو قرمشملا ةهح

 هيمو ءاد+ك ا ران الا رصم ىراصت دنع فرعي طمقلا ع ران لوةذف كلذرّرم:اذاف ةعمشلا ضعب

 سوااطلةد جبران مهضعد

 « هب طبقلا خرات فرعي ىذلا سرنايطلقد ركذ

 ةنا.هس#و نيعستو سخ ةنلس ف مدنم ىف دا مرصايقلاب نيفورعملا مورلا ل ولم د-أ اذه سون اطلق د نأ لعا
 يافع دمو ةرساكألا نادم ىلا هكلم ٌدَمماو ري كل ءاسإف كلما تدب ريغ نم ناكو ر دنكحد.الا ىنسنم
 ىصأ ىلارصمو ماشلا دالب هسفنا لعجو ةمك اطنا هس ذم كلمت ذذَعاو ةمور كلف ىلع هاف لذ سسأو

 ةيردنكسالاو رصم لها هلع فلاخر مشع ةيئاشلا لسقو 5 ودرب سيل انلازت سكاف قاكا اف لنرغتل
 ىراسمالا نيدنم عنمو مناك قشور امد حابتسساف ىراسنلا عقوأ و اريثك اما مهنم لتقو مويلا ثعبف
 لهو ةنس نبرمءو.ى د ااكلم ماق ًاوىراصنلالةقىففا ارمسالا ىف لابو مانصالاةدابع ىلع سانا لجو

 هدعن كلم ن م لكو مورلا كوم« نءمانصالا ددعن مرخاودو هنانسا تادقسو هن دب اممم دود ةمعص لاع اعد

 ريك الا نيطنل ل هيو ةدحاو ةنس هنباهدعب كالم ىذلا ناف ةْنارمصنلا نيد ىلع ناك امناف

 راسفمورلا ةعاطنعحرخو هلجا4لاسقب رصجبران الحر نا لاقي و ضرالا ىف هرمثنو ةمارصنلانيدرهظأف
 اهلكرمصم ضرأ معو هلتقو لح أذ خا - روشأ ةناسع ذثموب كلااراد ةير دنكسال اريصحو سوفا. طاقد هلا

 نخن أو هنوخاو هن أس ارس ودل :ركضراك ]لتقل براف كارو اسبر انفي دئاف تحبو شتا و وسلا
 ةهمادا تناكف مهيدسو مهاتق فرثك اذ ةموردالب ةّساعب عق ةوأ م سراف لاجر نم ةريئكسص ى رسأب داعو هدالب ىف
 ىراصنلاب هّدهةاو تناكو ر صح تحت لخ ديالام تادامعلا تو نم مدهو مالا فانصأ ماج لد
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 قشةيمور 1 رمل نع وةرسصابقلا لوأوهاذهش اهشغأو هل. عتب دح امو. فرعبال هناف ش م عام ران

 ءدلعل ل د هيورمصف قف هنمح رخأ مولا امد ىشذ ضاخمل|ىف تنام هما هب تاحاملا ذه شط ثغاناف هنع

 هنأف رطن لوةلا اذ هقودكلم. نه ةن_دنيمرالدلو مالسلا ةيلغ متنا نأ ىزاشتلا ع يد مورا كلوام ن#

 « كلم نمرسثع ةءد دا لا ةمن_ا!ىفماللا هلع هيدالو لب دعت *قنيل م مميراوتلاو زيخلا ةقا.س دنع مدهال

 مورلا ىلع كلم لال ى . لاف ورعملا هءاتحصرف ةئءاثلا بكاو لا م سر لل نا ناضل وما راناغأو

 ةءمور يراتلااذهونسو

 ةطقن”ىاىلا لكلا ةكرح فالخ ىلع تكر اذا حوربا كلذ ىف سمن ادوءنعةرابع ةمسمشلا ةنسسلا نأ عا

 ءاتثلاو فيرخلاو ف.اصلاو عجرلا ىه ىلا ةعبرالا ةنمزالا فود نت اها كالذواتكرح ءاد_: |تضرف

 فمننم"لئاو ةدوعةرم”ءىتاثارهقلا فو: ب 51 هذهىفو تأ دب ث بح ىلا ىهانتو عيرالا|هعثابط زوتو
 ىلعرهقلل ةنس جيوربلا كلف ىف:رشعانئالارمقلا تادوءاييف ىتا ذا تاعفس ةزمةرمشع ىتننا لتسبو ةدوع

 ةمسسم ةننيمسق ىلع ةنسلا تراسدذ بيرقتلابامو) رشع داره ىذلا ريكلا طقسأو حالطصالا ةه+

 نوذخ الافر لاو سمشلاري سم نم مهينس خب راو اوذخأ مالا نم نضرالا هحو ىلع نه * عمو هب رك ةماسو
 م اسةرمهلاريس نوذخ ”الاو سرفنلاو مورلاو طسقلاو نوابرسلاو نودانولا مه م | سجن سمك اريسب

 نويئانرسلاو مورلارئاسو ةير دنكسالاو ةينيطاطسق ل أف ه نولسملاو ىراصنلاو دو لاو برعلاو دنهلا مه
 ةنو ةنامملث ىه م ىتلا ةمسعثلا ةنسلاب اوذخأ دضتعملا ىأرب لهعي نمو رصم لهاو نودادلكلاو

 عبرا لكف امم عابرالا اوقااواموبنيتسو ةجوةنافلث ةندلا اوريصو بي رقللاب موب عرو امون نود سو

 ءامدقلارصم طئقامأو © ايف عابرالا ساكنال دبكة نسلا كلئاو مو ةئ-سلا تربينا ىتءامون ننس

 ةاهنيتسو ةناهءعبراوف' 1ك كلو هات ةئسماناابنم عمم ىح عابرالا نوكحرت اوناك مناف

 امآو < ةشطنط قو ةير اكسال لها عم ةنسا كلوا ىف ذئنم> نوقفسوةدحاو ةيارت

 نب رشعوةئام ىف مولا عبر نم م مهل عقتجا تح سكري غنم اموي نيمو ةسخو ةناسعلث ةنسلا اواعج مهناف سرفلا

 ةنام لكف ام ماتلارهشلا اوت أف دحاو مون مهدنع مودلا عبر عني ىذللا ةعاسلا سجس نمو ماتر هش مانا ةنس
 كولملا تناكو سراف نيد ناد ن مودفدااو ءامدقلا مزراوخ ىلا اذهىف مهر اىنفاو َه هغس ةريّع تسو

 اهنهرهشلكاموب نيو ةسجنو ةيامملث ةذسلا نولمعي اهريفاذحي ايئدلا اوكذمنيذلا مهومهنم ةيدادشببلا

 نب روشي ةنسنب ريشءو دام لكو ةنبك امو ءو موس نشات يقارشك اوناكو ءاوسامون نو الث
 17 ركرايملا اهتومسيو ةنحسلا كاتنومظي اوناكو مونلا عيد ب ىناشلاو مايالا ةخ بحب امهدحا
 « الصا هعبشبامو عنرلا ى نءأ روكا اوكرتفدفصلاو مزراوخ لهأو مالسالا ف سراف لاو طبقلا ءام دق

 اهرورشو سمشلاريسم نم سلا اوذخا مناف نوشاّرلاو نوئاصلاو ليم“ ارسا ىعبجو نواريعلاامأو

 ةنلانم نارا لقا كا عمنوكلو ” ”ىرك با س> ىلع مهمايصو مهداعأن وكس :ارمةلاري-م نم

 مهرمأرا دمنال مهداعأ ضءبو مهمو ىف ىراصنلا مهةفاوو ربما ةّمسبّدب رك ةنس ةريشع عسن لكا و سك

 ل ضف ىلار ظنت املا هد ىف برعلا تناكو نييئابرسلاو مورا بهذ ىلا رولا ف مهوفاخد دوريلا سن ىلع

 اطلكاربش اه. كلذ نوةحلف ةعاس سنو ةعاس نورم دعو ىدحاو مانأ ةرشعوهو رمسلا هي ا

 نم : 2 ىل و ناكو ةع اس نو ريشعو مانا ةرمشع هنا ىلع نولمءباوناكمه:كلورهش مايا فوة#سب اماهنم < 5

 علم نب همءا نب فو عنب دا: - ةمامتوبا اوهو ريزغلا رعلاودو سلق مهدحاو سمالثلاب نوفورعملا ةناكىب

 «ىجن ل هدو يلا نم سكلا برعلا دس أو ةمامتوا دلعف نمرخآو ميقف دبع نب ةفب لد مهنم كلذ لعف نم لوأو
 ةنلارمث ا قت ىت-رهشاةءست ةنسني ريشعو عب رألكف نوسكي اوناكو ةنس َىءاملاونب مالسالا ند
 لزنأو ل سو لعدقا ىصدقالومر جدلا مدسالوبتاند نصرا: ةدح اولا ىلع ةئمزالا عم ةمان
 ةدع اوئطاومل اماع هنومّر و اماع هنولحي اورفكن يذلا هب ل ضي رفكلا ف ةدابز ء ىلا امنا هملع ىلاعن هللا
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 فالآةعيسانالا ءاقي 3 نأ لاملا نهريثك نا ىتحرمتسثاىذلاوه هللا كلر ءالوقلا اد هو لَر هقلاءديف
 نيبو مدآ نيب تاس لو 00 ثويكنعلا تن ن 7 ىهوا هد هلصأىلا هيلبو هن ”رتسغتالف ةنس

 نيو تبوني "امو نيفلأ ةدمام ماب تناكل فو ةنس نول الثو سخو ةل امعيسو فال[ نال نافوالا

 طبالام فالح الا نم همفو ةقلطلا عب ران ولي هناف ناف وطلا ع رانامأو ه ةمسنونامثونافلأ ل قو ةاس
 نيب نأ مه دنءدو يلا ناف ردنكسالا عر ران نيبو هلامثو هنو مدن يباسف فالتشالا لج ان ه هتققش -ىف

 ةنامعستو ةنس-افاً مسني ىراصنلادنعو ةةسنيعستو نتنلاو ةئامعبسوافلأ ردنكسالا نيبو نافواعلا

 مي فانصأو نيدلا ل هاو دنهلاو لبان لدأ نومادلكلاو سوار اسو سرفلاو ةنحسنوالثو نامثو

 مينو برغم او ماشلا ىو نافوطلا نكي لولاك مهنكل سرفلا ضع هب َرقأو نافوطاا نورك ةبقرشملا
 ا اولاو قرمشملا الام ىلا غلب الو ناولح ةبمء زواحت لو سانلا ضءبالا ْوَرغالو هلكن ار معلا
 امهودثو رصمب نيمر هلاك ة هظعلا ىناسملا اوذذا نافوطلاب مهز كح رذناامل برغملا له !ناو تروومط
 راش انرمأ ةنس نيث الثو ىددحاوةئام امب هيوكل مق نافوطلاب راذنالا تروهمط غلباللو هنو د دنءاهفا ع

 عضاوملا ل سأ ىف هيف اهقدو مولعلا دلت رمأف نا مص, كلذ دجوف ديرتلاو ءاوهلا ةصيحص هتكلم ىف
 توس نعتةشنا ىتلا لالتلا نمن اهدا ةسر دم نم ”قح ىف ةرحبهلا ىس قم ةايتاتادف دحواماذوا 6
 دحر ديل ةباكيةيوتكمروتلا ىعستو ”ىسقلا اهب سيت ىتلارصنلا هانم تالمدق ةريثك ةذعالا دءأ ةءول
 تينا ىتلاىرتشا او لحز نييولعت | تانارق نم لوالا نارقلا نم نينسسلا هذهاوعتس مهناف نو .تملاامأو ىهام

 ”ىدوجلا ىلعتّرقتسا ةنمذسلا ّناف مهدبحان نمهروهطنافوطلاناك اذا اهام# ن نينا داكلاو لباب لأ ءالع
 مانا ةيلامثوة امو ةنسنيرشعو نت ئام نافوطلا لبق نارقلا اذه ناكو اولا حاولا كل :نم دعب ريغوهو

 ةناقسو ةنس ىنا لوالارصن تم كلم لوا نيبو نافوطلا نيب اماو دسو و اه دعب ام اودي واه هاد 0

 رعموبا ىبكلذ ىلعو ةنسسنول الثو تدو هن :امعبرا ردنكسالا نيبو اذ_هرصن تم نيبو نيس عبر و
 للا جريل وأو تواا جربرخآ ىف بكاوكلا عاقجا دنع نافوطلا ناكل اهو هيز ىف بك اوكلا طاسوأ
 روشأ ةءيسو ةسوبكم ةنسنيءلتو ةنامءمسو ةنس يل دق ردنكسالا مح , رانتنيبو نافوطلا تقو نيب اكو
 فلأ ةيوينلا ة :رخمأا ىئس نم ىلوالا ةنسلا نم مّرملا لوا سجللا موب نيبو هنيبو اموب نيرمشعو ة ةماسو
 نينسلا نم نوكياموب نوءبسو هنالثو مون ةنامعستو موي فلأن وسجن ةعسنو موي فلأ ةئامتلنو موي فلأ
 نيمبرأو ةينانمو مويةناسلثو ةنسسني رشعواسو ةنستنامعيسسو هع ألا يؤلم هن رص | ةمسراقلا

 اهلج |هدنع رَرَعَ الو سدجللا موو ناك هنأ رشعم ىنأ دعو ةعيلل امو ناكنافوطلاّنأ قربنم م_-مْمو مول
 هوت تول كفا هناا مهعْزن ىهو بك اوكلاراودأ ىب من ىتلاٌةدملا هل تجرخو ديمحلا

 ةنامى ناكر افوطلانأب م كح ةمسسعم ةنس فلا نينامثو فل اةئامب نافوطلا تقو ىلع مة ةتماسواوأ و ةماسمل

 2 رانام اودع مودعم نموا ةجحيالا ليقيال اذه لثمو كل ذكدعبامف نوكمسو ةفئاشا نينامثوفلأ

 سللا# راودأ مث ىطسمي ابان م بك وكلا عض اوم حارضتسا ىف لمعي هيلعو طبقلا ىس ىلع نافزلت تلم
 سدللاه ناكو ةمسعم ةنس نوهمسمو تساهنمرود لكو رصن تضل ةنامعر أو ةرمشع ىلا ةةسى هراودالواو

 رصن تخب لبق ناكرخآ وه اناو سدقماتيب بر ىذلاود سلا هرصن تذجو ميلاعتلا باصصا لب نم
 نينالاو ءاكبلا ريثكما عمو ى.مرب تذج هلصا ”ىسراف مساوهو ةنسنيعبراو ثالثوةئامب سدقملا تسب برم
 برع غاهلها بي رغتو ة.كحالا ىلعهس<اكالذو قطلب وهو دراطع هريسفت ل بقو راصن ةيئاربعلابهل لاسقيو

 اةكمالا تو ءخعيراتلا اذه لمعت باماريثكو طبقلا ىنس ىلع هناف شف عب رانامأو « رصن تم ليقف
 نهوالوالا توم ن٠ ناكءاوسف شليقوه ءانيلادعب متاَمْلا ناف ءاوس نب مالا الكو ”نودقملا ءانبلا
 ادهيفري ”قودقا ار دنكسالاوباوه اذه شدلفو امهنم كرتشملا ل هفلاكوه ةخرؤملا لاما ناف رخ "الا ماسق
 امأوو ملعأ هللاو نوناسآلا,فورهملا هنعرانتىف قار دنكسالانوان نب هلءو نيدار دنكمالا مرام خيراتلا

 لداو مورلادالب لهاوماشلا لها نم اذهانمقورىلا مهالارثكس| ل عن هملعو مورلا س ىلع هتاقو نكمل ع ران
 امأو هناكلا اذه نم ةيودلكمالاز زد هلع مال كلا( ةعدقودولاَ خرا سل دنالاو برغملا
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 سلب تخرأ ورسأ تاكل ىيضاوك افوطلا,ثخرآ ثمالسبلا هلع مدآ نمل! نوكء ادلب اودو ةةلخلا

 خعيدانالا طبقا خيرات: دعب نكيول م طبشل خرؤن بو سوفايطلة بث سيطناب م شاعشغأب مث ردنكسالاب تخرأو
 3 .رانامأف 1 اهركذ عطنا دقرخأ خيرا رجسانللو ةروهشملامهالا | #خج راو هذهف درحددزرب معي ران مند درعملا

 ىراصنا اودول !نمباكلا لهالْنافَْر تكااودب لوب مهذهبو للا نوكح ادشا هلاقيو ةقلخلا

 ماع ار شعانلا لاعا ار ع سرفلاو سوحلا لاق اريثك اذالخ هنم نعي رانلا ةقامسو «ةيفشف لوقلاو
 تقول ان دلا نمىشاملا نا لاه مهتعيرش باص تسد اوز نأ اوعزو ةناروومشو كللذلا حورب ددع ىلع

 ةنسات "امو فال [هنالئردنكسالا عبرات لاو تسدارز روهظ نيبو عابرالا ةسو.كم ةنس فال. | هن الث هروهظ

 نم لك ةدمانعجو لالا ن اننالا مهدنعوه ىذلا تسمو .كموب لزا نم اذ سحاذاو ة:سنوسجسو ناو

 نيسخو اعبرأ وذياملتو فال هثالثر دنكسالا ىلا ه'مد دعلا ن اكمرتع عطقنمريغمهيف ىصلم كلا َنافهدعب كلم
 ىضم هناف تيموكق لخ نم ىهامنا ةيضاملا فال الا هنالثلا 02 اهيبا عد بليصعتلا قه لادا غ ةيينم

 داسفلاو نوكلاو ةجز اتمريغتاهّمالاو "هلي سمربغ عئابطلاو رع مريغ فقاوا هيف ءالغلاو ةنسفلأهلبق

 ناومحلا دلودو رابتلا ندعم ىف لالا نانالا ثدح كلذلا ْلَرَتالف ةماعريغ ضرالاواهيف دوبومرمغ
 ا ملاعلا متو ايدل ترمعف داسفااو نوكللرسص هلا زي تيما انت اجضلا لبا الا وو

 امبنب ةّدملا ىراصنلا لاهو ةنسنوعبرأو نامئوةنامعنراو فال هثالثر دنكسالا ىلا مدآن م ىيضاملادوييلا
 ىف مالسلا هيلع يه نبا ىسعحورخ عقبل اهوصقن دوهلانأ اوعزو ةنسنوناثو ةئامو فالآةسجخ

 نمةراشبلا تقيسىذلا تةولا كلذ فلات ىت-مهدنءملاعلارادق«ىه ىلا فال 1ةعبسلا طسو عبارلا تالا
 دوهيلا دس ىتلاةاروتلا فام عجباذا وىديع عيسسملاةدالو اللا هيلعنار عنب ىسوم دعب اوناك نيذلاءاسنالا
 ىراصنلاداعو ةنسنيسجو اّنسو هن ' ات سوافلأتناكَن اف وطلانيبو ماللا هملع مدا نيب ىتلا قسمان

 معو طيلاخلا نع ةدمعب مهتارول نأ أ دوهيلا معزتو ةنسنوعبرأو ناتتلاو ةاس اً "اهو نادقلا مهلا ىف

 كلذ فالخ اهيف دوهلا لوشتو لب دمالو في رحت اذ عقب مهي ديأب ىشىتلا نيعبسسا | ارونأ م

 ه4 لاهخلاىوشب : لب كشل |لزربام مهنالتخ ا ىف سدلو لان اهادعامو ىلا ىهممماروَنأب ةبرماسلال وشنو

 فسعم ىف ةعومجي سن عبرأ ىراهنلا دنع نأ كل ذو ليجخ الا فاضي ىراصنلا نيب هئمعب فال: الا اذهو
 المحن اةعبرالا ءالؤه نم لكف لأ دقا-ومل عبارلاواقولل كلاثلاو سوقرامل ىناثلاو قمل. ءلااهدح دحاو

 تقوو هنود مايأو مالسلا هيلع عيسملا تافصف تح اريثك اف التخا ةفلتخم ىفو هدالبىف هنوعد بصح ىلع

 نوبق م باص ا نم ل كحص دلعف اذه عمو ىلثم لقال فالتخالا اذ_هواضأ هب قو مهعزب بلصلا

 هلءامفلاخ ةدح ىلء لمت ا ىلام باص الو لمجان الامهزه هدذعفلاخع لما نادي دنباباعجأو

 نيعيسلا لمحت ا ىهسي ليج اضيأ مس ناو لطاب هادعامو ميععلاوه هنأ نو.جزيو هرخآ ىلا هلزتا نم ىراصنلا

 تيار دقاك بالا لها نيف التخ الا نم مالا ناكاذاو هنوركش مهريغو ىراصنلاو لمالك الس

 لوعي لو مملة نم كلذ ةةسقح ىلءفوولا عاما هلطاب نم كلذ قحزيمت ىف لخدم ىأرلاو ساقلل نكي لو
 "لل نيبو مدآقلخ نيب شوسأ لاه 3 كلذ ىفنوفلتءاضبا مناف باكلا له رمغامأو هش مولاوقا نم ؛ ى ىلع

 لاهو تاعاس عبرأو اموب نورشعو هئالثو ::سنورمعو تسو ةذساتنامو ةنسافنأ نافوطلا لوا ةعجلا
 *دب ىف ىرتسملاو لحزنيب عقو نارق لواتانارةلا باك نومأأملاو رودنملا م متم ىرثانياشنم همساو هاشام
 نمتضمامول نير شعو ةعدرأو نب رهشو نينس عستو امس ”ىضم ىلع ناكم د نم ءلسنلا ءاذّع , | ىعب لّرصلا

 لاقت اناكو ةقدنيغبرأو نيتنث اوحرد عم عبس ىلع ةيضرالاةثلثملا نم رولا جرب ف نارقلا عقوف ع رملافاأ

 ةنسةيامنراو ةنس ىنلابكلذد فب ةيساملا هتئلثمو ب ٍبرَمءلا حج ربىلا ةيئاوهلا هتثلثمو نازيملا جرب نم ّرمملا

 نمىلوالا ةنسلا نم سافر جلا ىف ناف وطعلا عقووامول نب رماعو ةنسورهشا ةتسو ةنس ةرشع قنناو
 ىدلارهشلا نيبو لّرعلا ءديفناكلا لالانار هلا تقو نيب ناكو ةس'املا ةلثملا هذه تأن ارق نم ىناثلانارقلا

 لكفولاك امون رشءانئاو رهشأ ا ةعسات يشعر تدار نايل نافلأ نافوطلا هن ناكص

 ناكىذلا روثلا جرينم هعضوم ىلا نارّملا عجرب مانا ةتسو وهشا ةريشعو ني نسو ةنس فالآ ةعيس
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 مهلمادّتأو مهيفةوينلاروهظو برعلا كلي ناورمونا ىرمسك اوربا نيمحتملا نا سارح لاهو ريثكف الدخا
 لادلانا رقلا علاطتالو ةنسئيمسو افلأ مهول كالمةّدم نوكتف برعلا لملدةرهزلاو اهنرش ىف هو :رهزلا

 كالا نأ هلعأف كلذن 1 ورك نال اهفرشىف هتبحاص ةرهزلاو نازيا حرب كلذ ىلع
 َنأونا ردلا تدو نم ةنس نيعنر آو سمت ترعلا مان عاقلاةدالونوكتو برعلا ىلا لقت و سراف نم حرخم

 لقتنادق نارقلاو برعلا لءلدةر هزرارعب دنثلبق دق سراف لمل د ىرتشملا نأ لجأ نمبرغملاو قرش ا كلت برعلا
 ىذتقت ةلدالاهذهراضيأ ب رهلالملد وهو اسبنم برقعلا جربىلاو ةيئاملا ةثلثما ىلا ةي'اوهلا ةئاثملا نم
 فمادا ف ناكو ”ىورلا لفن لاقو < ةم مم ةنس نوتسوفلًو هوةرهزلارودر دّدِب ةممالسالا :هلللا ءاَمب
 هذهدعب نا رققلا داعاذاف ةسمش ةنسنوةسوةئامه#تى مو ةربكلا نارقلاةةمردقب مالسالا للم قش ةيما

 لمعلاارتشب ذئن خل ءادشالا ىف هته هتئبه نع كاذلا لبكتن عضو ريغتو لاا ءادتباىف ناك كب رقعلا حرب ىلا ةّدملا
 كلم ىتحراملاو ءاملاءالتساب نوكي ماعلا بارخنأ ىلعاوةةتاولاق © 0 وامددحيو
 دعب عب زملاةحوه ىذلادسالاحربنم ةردنب رشعواهنرأ دسالا باق عطق اذا كاذو اهرسأب تانوكملا

 نينمؤملاريمأ هللا دمع ىلا ثءدّدب زع ىهو ناس اركلمّنا لا يوهل ان ارق نم ةسمث ةنسنيتسو ةنامعست

 كلملا جور هريخ اف سابعلا كلم ةّدم نع هلاسو نومألل | هب بحأف هب هب ده لهب نايود هما ميكجنومأللا

 لرتلاروظد ىح مهلاح هوب مالو املي دلا بلغتسف ةف الخلا ىلع مجاغت م علا ّنأو همخأ بةءىف هلاصتاو همقع نع

 هناتس مالسالا ل مةدمىدنكلا قاه»انببوةعب لاكو عاشلاو مولا تارغلانوكلوف قرشملا ل اهش نم

 ىفسانلا فال اام أو مزح نب دعس نب دس ا نب *ىلع دوا ظفالا هضفلا لاهو « ةندنوعستو ثالثو
 لها نعي نحت امأو ةنسفال [ةسجاذدإا نولومي ىراطنااوةن_سفال [ةعبرأ نولوقي دويلاّناف عرراتلا

 لاق دّقف لقاوأرثكا اذا ةنشقألا ةعيس كلذ فدان مو اند_هع فورعم ددع لع ىلع عطس. ناك مراسل

 نأ ىلع عطقن لب هقالخ مالسلا هلع هع مص لب مصن ةظذل همف ملسو هيلع هللا ىل_ههللال وسر نع طقتأب لام

 لافو مءسفتا واخالو ضرالاو تاووسلا قاخ مم دمشأام ا لاق ىلاعت هللاالا هلعنال ادما امندلل

 ىف ءادو-!!ةرعشلاودوسالاروثلا ىف ءاضساا ةرعشلاكالا مكلبق مهالا ىف ثأام سو هيلع هنتا لص هنت لوسر
 ضرالا روم ند يح ان اعتمر النالا له اك را قم ترعو اهرب دن نم هم ل !هذهو ضي الاروثلا

 مضونيتاهك ةعاسلا عال 0 اق كل ذكو ىلاغت هللا الا هلعبالا دم اان دلل نأ ل_عرثك الاهناو

 هاوس دحاال ىلا هتهللاالا نوككىّتم معبال ةعاسلانأب صالا ءاس دقو ىطسولاو ةبابسسلا نيّسّدقملا همعبصا
 همست تلح ال كلذ در ًاولذا ةحامسلا ىلءةبام.-!!لضفال برقلا :32 ىنءامنغا سو هيلع قنا ىلص هنأ عصف

 95 نكن امس ولطاباذهو ةعاسلا موقت ىت.كلذب عي ناكنف عبصالا لوط نم بسنو نيعبصالا نيبام
 ا ل ب رح مجال ا ابانلبق نم ىلانبارلسو هيلعهقنا ىلسهتيسن
 اكاذافاندلل دلل قيامب لعا ىلاعن هّللاو فينو ماعةنا.عبرأ ثعب ذنم ملسو هملع هللا ىلص هلو برقا ةدّددار امنا

 لسو هيلعملتا لص لاثىذلاوهف ىم املا ةفاضالاب هتهاقتو هتاف فاسأمدن ملا اعقل ددعلا ازد

 رصانلا نب هللادبع د ىباريمالا طخ تب ًاردقو رامجلا عابذف ةقراواروثلاف ةرعشلاكىضم نففاشلا نم

 00 اهل ادلب دنولابىأر هنأ ”ىغرقلا ةبواعم نب دهم 2 لا

 هذي لنا ديالوالو كلذ لكل نال دمعت لاه خس اذن امتطَر أب نوحرْوب ةيطس د نو اننيكتكل
 لعأهلئاو دعب نمو لبق نم مالا هللو هلق ادوجوم لا علا نم

 ه طبقلا خيرات لبق مهألل تناك ىتلا خيراوتلا ركذ ه

 جئافم نيبتا7حقف ىتحبل افسوب نب دهم نب دجحا نب د#ت لاق 5 بّرع ٌمزوراماهاصأ ةسسراف ةلك خيراتلا

 حا دقات اور مَع نب ةيدا دك لاهو هب تءاجةياورلا تأ الول دمعب قاقتشا اذهو ردقلا ل لج باكو هو مولعلا

 باكل تحرولاه ١ و مهف رش ىههش هملاىاهموق معي رات نالف لاتيه اتتقولا فوهو 2 7 شالك جب ران

 عيراشالفاخرؤت ةرهالا ت ءاكن معبران "لم له أ لكلو سقل ةئاثلاو يقاىلوالا ةغللاا- رأت هتخرأو انعرو



 "؟ جا/

 الخدت لاق هنأ هينم نب بهو نعو » ةنسفالا ةتسائالارامحالا ست معك لاه لاقأ ححاص لأ ن نع سمعالا

 ايندلام 9 هلل قف ٠ اجيال عود نيوابم هانز لكامل ةئسةن اةسو ةنسفال 1ةمجاندلا نم

 7-0 تعمس لاق هنأ امهنَع هللا ىضر رع نب هللادمم ن ءراميدزنب هللا دمعىورو ةةسفاإل ل

 ىلأث دح قو سهلا برغم ىلا رصعل ا ةالص نم مودع تي كذا مكلج أ لوش مبسو هيلع هللا لص

 نب نسحلا دموبا لاك ٠ اهعضو ءامملار سكانه بقملاو ايدلا سدسابن ءمو.اااماه نونامن بقحلا ةربره

 هن الثو هن امعتسو فالآ ةعبرأ نه ءهزحال دلا نأ حو لدك الاب اَكَف ايل نسما

 شه سدسو سجوأموب نوسخو ةعدرأوةن املي ةيرعقلا ةنسلانأ ىلعيقاانم» *زح ثلثو وحل نب ريشعو

 ءا طعجاذاف نس فل فال 1ةتسةي رق ني:سنوكت ةنسفاأ موملاو ةنسفالآ ةّدس اندلاتناكاذاف
 نينلا نم حرخ ثاثو نورسشعو ثال'و ة:سةنامعيسو فالآ ةعبرا ىهو بتملا ءازح أ ىف ءاسي ريضو ار

 عماندز : ةرخ ٠ الا عم نم ةعج تاكل اي 1ك كل هدأ ةىلآ لأ ةئامثلو فل ؟فلٌأف لن ورش و اع

 لبداملوَملا نم باوصا|”ىريطلاريرخ نب در فعج وبا لافو ه٠ بقااددع اذ هو هسدس لثم ددعلا اذه

 سممدلا برغم ىلارصعلا: الص نم مكنلبق نكن م لجأ ىفمكلج امال هيلع هلوقرك ذف دراولاربكنا هتعتت ىلع
 ةعاسلاوانأ تثعب مالسلا هملع هلوقو ىطسولاو ةبابس كابر اأو نيتاهك ةعالاوانأ تثءب مالا هملع هلوقو
 <ىبنلا نع اصحصص ناكر سمشلا بورغدرخآو سءلا عولط هلزتا موملا ناكن !مولمذ لاه ى ئةبسنل تداكن اع

 انآ تثءب لوقو سمثلا برغم ىلا رصعلا ة الصنم مكلبق ناكن م ل> ىف مكلج اهلوق )سو هيلع هقنا لص

 لكلظراصا ذا ٌكلذو رصءا !ةالصت اقوا طسو نيب امر دةناكو ىطسولاو دب ابسسلاب رام أو نين اهك ةعاسلاو
 ىلمسولا نيب ام ل ضف كا ذكو اللق ص وا الملق ديزي مولا عيسمف فصنردت : نوكيامنا ىّرَهلا ىلع هيلثم ؛ىذ
 .فص ةمالآءذهرت رب نأ هقاز لنا مالسلا هلع هلوق كلذ عما يع ناكو كل ذنماوخ نوكيامنا ةبامسلاو

 بعكن عرخ“ الاو سابع نب انعامهدح أن يذللانيلوقلاىلوأف ةنش كل د رادتم ىذلا مولا ف دن ىعي مولا

 نأ مالسلا هيلع هنع ءاجدةناكو كلذك ن ا ةهاسةرخ . الا عجب نم ةعجبايزدلاّنا سابع نبا لوق

 اهئم دحاولار دق ىّتلام انالا نم موب فصن كالذ ناك اذاماع هنا_وسجل كل ذو مول فصن هتاسح ىف كلذ نم قابلا

 وحنواةنسن اوسهحو ةنسشفال ؟ةتسماللا هملعهلوق تقوىلا انالانمىخاملانأأ امولعم ناك ماعفلا

 اص ناكول :سفالا ةتساهاك ان دلاّنا لاكن م لو ةدص ىلع لديريخ مالسلا هملع هنع ءاجدقو كلذ
 اذه. نوئييش امال سدساينم مويلااماع نونامت بما هعفرب ةربرهىلاثب دودو مع لاهي لوةلا دعبل

 ةنسفاهر'ادقه ةرخ . الامانا نموه ىذلام ولا ناكتمح هناتاذو ةنسفالاةتساهاكاندلانأربفلا

 :رخ ا تسلا فحمات كلذ نم دحاولا مويااناكوابندلا نس نم
 ىلا ةيسع طعما ليسو نم اميفك تيم دحو "ىليهسلا مسءاقلاوبا لاقو ةايفإلا ةحسشما

 هلوة الو فصنلا ىلع ةدانزلا ننام موي فمن ةمالاءذهرخ : ور نأ هتلاز ع! نل هلو: ىف سلوا علع فينب مويلا
 هن سدا هنأوهو اذه رمش يوت لن دقق ىربدلا نعب وأن 0 ام نيتاهك ةعاسلاو انا تئعب

 هلنامأ ى أ لاهو ةعاسلا تيرتقا,ىلاعت لاف كاهن بي رفتلا عم هتعرش ريغ ذع 0 ىئ ةعاسلا نيبو
 0 رظنو نونس هنم تضم امددعب رخ“ الا فاالا ث يانا مالسا هيلع هاذا نكلو .ولجهتسسنالن

 مث ه(هركق- صن عطب لا) ٠ كلوت اهعمج افرحرشع ةعبر اهاندجو رولا لئاوأ ىف ةعطقملا فورخلا
 يلق فورا ءدهالا رولا لاو اقامتها مسن لون الثوةن امعسن ء ىبعف داج ىبأ باس ىلعددعلاذخأت
 نم هاممدقامل نيت !نمددعلا اذهىلاةرا.ثالا اه دئاوف ضعنو اهتامضتةم ضءن نمنوكح. نأدعس

 ندا هةدورول تس رن يتلو احدت لق ا عباسلا فلالا ثيدح
 مالسلا هملءهنأ ىوردقو ةئغبالا مكستأ 5 ال نكلو اههطارش أ ءاسدّقف ضعن نم < طعب بي د رذ لكصر هررعه

 ميقت ثيدخحلا ىف موب فصنذ تءاسأ ناو ةنس فا كلذو ةرخ“ الا مابا نم مول طلاع تنس ١نالاق

 مالسالا هلم ةّدم معنا <ىنلسلا ناداسش لاهو ةمقاب ةّمالاو ةئاءسجللا تضذقنادقذا هلناسو مّدقتا ؛تيدعلا
 ةرعمأ | ىئس نم نيسجللاو ةناملا دعب رهظي رشد موتا لاهو دج ا هو هلوق بذكسح رهان دقو ننسرشعوةئاهلت



"5 

 هين ةّمااثمو فرءبال ةمههه موءالكو بانذأ اها بالكحلاروصف ةفيعض ةَماابنمو ريطلا مالك
 ةدحاو نيعمهل. نانا فصننوهبشي ةَمااهنمو اريفصت اوءاكتاذانورذصي مهرودصىف مههاوفأ مدآىب

 بال_صاكب ال صأو سانا! هوبوكموجو اهل ةّماامئمو ريطلا حا بصك ن وك -ددو ازةقاهب نوزفشي لجرو
 بانذاكبانذأو ض- روعش مهاهو>ولاةرودم ةّماابتمو مهءالكمهنياللاوط نورق مهسؤر ف ف-اللا
 َنولاثماندليو عب رلا نم نحقتلب ركذ نيف سدل ٌنهلك ثانا مهو ”ىدثو روءش مهل مهرو دص ىف مهسؤرو رقبلا

 مههوجو دوس مدا ىنب قاخ ىلع ةّماابهنمو نوماوصأ نسم مالا هذه نمرعثك َنريلا عقبه يرطم تاوصا وأو
 لثمبرشنو لك انماسج الا ةهظعامناالا تارسشحلاو ماوه! قلخ ىف ةّمااهنمو نابرغا!سوؤركسح مهسؤرو
 ةيئامهلا هذ ها لاشقبو لاوطناذ آو رزانلا بايئاكب نأ اهل رصلا باودهوجوك ةّماابنمو ماعنالا

 هنع هللا ىشر بااطىبانب <ىلع نيمّولارعمأ لعل راققا كاارفعم ال كير اعم طك ن قنا نب « رذعلاو

 هللانوهسنملا اذ قاخسو ضرالا هللا قلش من لاسقة ىلا هتهقلانو دعي مدآل.ةقلخ ضرالا ىفنأك/ لد

 رع مهنم نراعت_بو ماع نول سيو ةىكئالملا نوشلبو ءاىسلا ىلا نوريطي اواكحرو نورتفيال هنوسدَعبو

 ضععا ىلع مهند ادعو قالا ريغب ضرالا فتغبو اهبرممأ نع تتعو َتدَرَع مونم ةفئاط نا مث ُم ءامسأا ىفام

 ضرالاىف اوروظاوءامدلا | ظ+ظظظظةظ- كلملا ىلع اورباغتو هاوسام اودسعو هللا اورفكو ةسوررا اودحجو
 ةفئاطلا نم سلبا ناكو مهنيد ىلع ىلاعت هلل نوعمطملا ماكأو ضعن ىلع مهضبالعو مولا ةترثكو داسفلا
 ىلعقرتفت تناك نا نأ ىو رو هتعاط نسحلا مع بحت الذ ءامسل | ىلا دعصب ناكو هل نيصسملا و هلل ةعمطملا

 اوكلفاوقرتفا م سر اني لال ث هللا ياكم مهلعاو ك1 ةنسفالاة م دعبّنأو هل تقني رشعو ىدحا
 ةريثكعئافو ميش تناكفاو دساحنو ضعن ىلع مهظ ءبراعا مث البوطارهدكلذ ىلع اوماقأ و كدولسك يدع

 .ةكئالملا نمريثك د دع هعمو ةّروبا هتننكو ثراساعا هب رعلاب همسا ناكو سبا مهيلا ىلاعت هللا طبهأت

 ناكأم مد" الدوهسلا ن 01070 نطلركج اضرابر نصمت لبار امصو مهانقو مهمزوذ
 حاقتل هحاشل لعجو عاسجل ةوهش هيلع تيقلأف ءاملا ىلع هشر ع لعجو ردملا نكسف ضرالا ىلا ىلاعت هللا هطبهأذ
 رسشعو ءاوهلا فريطت "هلسق ةرمدع سخن "هلسق نوث الثو سخن نيطامسشل |نّنم الئ ابقّنا لاقي و هض-ورمطلا

 فنص مهْمواهّرش عفدب لكوم كلم“ هلق لكلو ءامعلا ٠ نم عملا نوقرتسي لسة نوثالثو رانلا بهل عمل" ةابق

 رود ىلع فنص مهنمو مهْمندلبو سنالالاحرب ند-ورتيو ناسا ءاسنلاروصفف ندر ىلاعسلا نم

 سابعنبيانعو #« هدئعزب زعوا هدلو اله ةريغص تناك ن اف هّدقو نم كلذ ةد>او مهنه دحأأ لتئاذاتاسملا

 مهنا ىعياسفن امها نام كماعط نم مهيلااوهتلأف ولك أتموأرا ذاف نبا نم بالكنلاّ ا لاهتهنأ امنع هنتا ىضر

 نسحلاو نيلاو ّنلاو َعرلاو ماعلا مهنمةريثكمأب 5 ةرومعم تناك 5صرالاّناىوردقو نيعلانودخاب

 ءامدلا اوكشسوا وثاعف ناب اهر ع ضرال اهنا قاخ الو هك الل اناهرمع ءامسلا قاخ ال ىلاعتهتاتاونسلاو
 الف ليزازع هعماناكو سلبارسان م ناكفارسأو الق مهراك !ىلعاوأف دكت الملا نم ء ادنج مهيلاهقنا لزنأف
 أسم ةملع كاذدجي لاف هلع هللا بو نأ ءاحر ةعاطلاو ةدامعلا ىف داهتجالاب هسفن ند ءامسلا| ىلا هب دعص

 رهطتل هلدودمسلاب هنعتماف مدآق لفت هني داسفو هتنوط رح مهارهظي نأهقادارأف طونقلا ةكنالما اخ

 هلوقب راشأ اهف دفأ نمم مدآل بق ضرالا ةراسعىلاو هئاسنأ موتكم نم مهنع خام ةناناو هربكت هك الملل
 هدارمب لعأ هلتاو لبق نماهب لعفاكنونعي ءامدلا كلذسيو اهبف دسفب نم اهيف لعجت دكت الملا نع ةباكح ىلاعت
 نئينادلكلا نال نم هلقنو ِناَكَلا اذهب ّرعهنا ةحالفلا باف ةمشحونب -ىلءنيدححا نب ركبوا لاقو
 ا د لوالا أدم ا ىاتوفوداسوسو تب رعص مهو ءامدق ءاكح ةقدل عضو نم هدجو هنأو هس ر علا ةغللا ىلا

 ىانلاهممتو رمقلا ل>زابيف كراش ىتاافلالا ىهشو لسز ئسفالا ةعيس نم ةعباسلا فلالا ىف هروهاط

 ىذلا سم شلارود ن :ةنسفال [ةعبرأ ”ىطمدعبهروهظ ناكو ثااثلا هلكاوفلالا هذهرخ آى هروهظ ناكر

 صضعبو ةيسعث هنسفلا ريشع ةئاناكف كتلاكتلاَو لوالا نامز نيب ام ىلا رظن هناو ةنسشفالا |ةءمتوه

 ىضر سابع نبأ ن نع رييج نب دمعس ىورفاضرأ هلأ ءذه ىف مالسالا لهأ فاتخادقو رشع ةعسادلا فلالا

 نع ناس ىدرو ةمسفالاةعيس كلذف ةنسفلأ مونلاو : ةرخ - الا عجب نم ةعجج ل ددلا لاق هنأ أ.رنعدتلا



 خو ١"

 درح دز, ماقىلا ةردجولا نمو امل نورمشعو ةلسو ةمسمل ةاسنولامو عمس ةرعقأ !نم لوالاموملا ىلا

 نو-سو تسمو ةنامعستو فالآ ثالث درزي ماه نأ ىلا عمه كل ذفاموي نوث الدو ةعيسو 'ةئامئاثو نيس عت
 « ةعبسلابكاوكلا دعب ةنسفالا ةعبس اندلارعّنأ سرفلا نمموةمعزو رمثعمولا لاهو * ةنس
 سأر ىلءكلذ نم هصنلا ف ناكنافوطلا ّنأو ةن سف أن ودسو ةنس فل ةنامئاثاءندلار عن أر شعم وامعزو

 ةعيسلا بكاوكلا نءبكوكلكل ةنس فالاةعست ايدلارع موق لاقو * ةن_-فلأ نينامثو فلأة نام
 مب دتىفتلاطراعالاّن او سنذلا ف أ اهّرشو ةنس فل ب اذللو ةنس فلا أس أر الو ة:سفلأ ةراسسلا

 ددعب ةنس فل ار يشع ةعست اندلارع موق لاهو ةيلملا بك اوكلا فالآىف ترصقو ةيولعلا ةثالثلا ف الآ
 لاقو ةنس فا بكوكل كل ةراسلا ةعبسلا بكا وكلا ددعبو ةن-.فلأ جرب كلر مشع ىئالا يوربلا
 ثوعبسر ةنامث ادلارعموقلاقو . بنذالفلأو سأرلل فلأ ةدابزب ةنس فلن ورشءو د> اان دلارع موق
 ءازوحلاريب دتىفو ةةسفل أ رشعدحاروثلا رب ريب دتىفو ةنس فل ار يشعاشلا لا جربرمب دناىف ةنس فاأ
 نيرشعو ةعنرأ ة٠2«ىناشاا عيرلاربب دمت دج أن امثزلاو لوطا عنا اذهىفراععالاتناكف ةنسفال ا ةرشع

 عيرلاربب دو ةنس فق ًاريشع ةسج ثلاشلا| عنرلا رعب دتو لوالا عبرلا ىف تناك امنودراسعالا نوف هي

 ةسهنو رهشا ةعبراو ةنس نينامثونمفلا نافوطلا ىلا مدآ نم ةَدم لا تناكموق لاهو ةنسفالاةةسوعنارلا

 ريشع هبسجو رهشأ ةعبسو ةنسنيعبرأو نيتنث اوةنام_عشتمالسلا هيلع مها ربا !نافوطلا نمو امون رمشغ

 ةنسفلا نوعبيسا دإارمع دو ميلا نم موقلاقو ةنسنورشءو ثالثو نا'امو فالآ هن زلم كلدفاموب

 ىف هلوق نمو نس نوعبسسلمجلاَّناهنالصىف مالا هملع ىءوءلوقنمكلذ اوقفأو لمج فلأ ىف ةرمصحخم
 اندلا ةةمْنأ كلذ نم ءاخ لحفل رشا ءاقبلا دهعىلاعت هللا هعم عطقمال_ىلا هما ميهارباّنا روبزلا

 نءكملارداقلاوه كولاهتتانألءاو هلوقنمةاروتلا ىفامب اذ مهاوةلاور هظتساو ةنس فاأ نو ءيس
 شطوديأو حاورات اذ ةّمانورمشعو نامت ضرالا فن اك ولاق ممن !لئاوالا نعنامزارامخ باك ' ىف ىدوعسملا نيسحلا نب :ىلع نسحلاوباركذو « لم فلال هاباسصو ىلظفاحو هس لضفلاو دهعلا ظفاسملا

 تناك مءالا كالتنأ نوعزيو ةّمالا كالت اهب ف رعت ةدرغنمةَماةلزنم لكل رمقلا لزانمددعب تافلترودو
 ىف اهءاود مسقرشع الا جوربلا ىلاعت هنا قاخ امل لاسةو اهنودبعباوناكو اهربدت ةمانلا بكاوكلا
 ناطرسللو ماعفال ؟ةريشع ءازوعللو ماعفلأر يشع دار ودللو ماعم ار مع ىث ا لمعلا لعخ اه اطلس
 برقعللو ماعفال ةّسنازيمللو ماعفالآ ةعيس لت لاو ماعفالا ةئاكدسالاو ماعفال [ةعست
 ماعفلت وعللو ماعىنلأوادللو ماعفال5 هئالثىدعللو ماعفال 1ةعبرأس وةللو ماعفالا ةسج
 فاأنوثالثو ةئالث كلذو ناومح ءازوداو روثلاو لا لاعفنكيلف ماعفا أن يعيسو ةيئاك عمه اراصأ

 عيرالا تاوذ تنوكت دسالا لاعناك اف ضرالاَاوهو ءانلا باود تنوكت ناطرمسلا ملاع ناك اسف ماع

 نوكت لب: لاملاعناكالذ ماوهلاو ءاملا باود قلْخ م ماعفال 1 ةعستدعب كلذو متابلاو ٌسحولا نم
 ماوهو ءاملاباود قلذن ماع فلأر شع ةعيس ماقل ءالذو سوناونحو سواامدأ اء_هو نالوالانانانالا
 صرالا تقلخ لب لاي نازيملا لاعىف ضرالا تقلخو عبرالا تاوذ ناش نم ماع فالآ ةيئامعت ماقلو ضرالا
 ءاملاءاوه ىلاعت هللا قلخ مث ”ىناحور ملاعالو نا .> اهيف سل ماع فلآ نيثالثو ةثالث ةمااخ تماهأو الوا

 ماوهو ءاملا باو دقاحلل ماعفل آن ورشعو ةعدرأ تمت الف هركذ مّدقتام ىلع كلذ دعب امو ضرالا باودو

 نيناسنالا نكت ن دانم ماعفال [ةعبس متلو عبرالا تاوذ قلخ نم ماعفل ار يشع ةسمخ ماسقلو ضرالا
 اهنم ماع ملل نوثالثو ةثالثو فل ةئام ضر الا فامهلسن ونيناسنالاماقم ةَدمَّنا لاقي ر وبطااتةلخ

 لاقيو ماعفلأنوثالثو ةثالثعب ٌرءالو ماعفلن وهبرأو ةعبرأىرتشمللو ماعتلأ نو مو ةتسلحزا
 نم تقلخ رمقلا لزانم ءازابَهَما نورششعو نامت ىهو ىل والا ”لبحلا تناكى همدآ لبق تاوولخملا مالاَنا
 تاوذاهرزالاوط تتلخ ةمااهتفاهةلخ نيادنق رانلاو ضرالاو ءاوهلاو ءاملا اهلصا ةفلتخم ةجزمعا

 روعش مهل ريطلا سؤر مهسؤرو دوسالان ادب أمممادبأ هما اهنمو دوسالا ةذص ىلع ةعقرق مهمالك ةحنجا
 مهالكو ةريثكل جرأا هاو اهفاخ هسوراهمامأ جو ناهدواسهل ةَماابئمو ”ىود مهمالكر لاوط ناذاآو
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 عافترال تا همف ىذلا ىدجلا| لوا ىلا فال الا غلمت ثمحو رشلاوةدشلاو قسضلاو اءالبلا ىلع تلد كلذلف
 ىتادوهصام_يف سعْلا دادزتناذالا تول اوولدلاو الوط مايالا دادْت هنو اهفرش ىلءاهفارسشاو سعثلا

 لضف ةفرعمو لدعلاو قاب لوعلاو لقعلاو نيدلا تاو ٌرمْدلا فعضو ري ارو عا ىلع ل دمفاسوؤرملل لصت

 ةرشعلاوةئاملاو فاالا بحاصردق ىلعف كلذ فنوتححيرر امو هع حل الا ةثالثلا كات ف بدالاو ٍلعلا

 قال لاوتلووبب عدد ذانو كلج الف فلالا بحاص ناطل-ل لوا ف بكاوكلا قافتا بسح ىلعو

 تدي را فز ب كل رب نيدايعب الك قي اع ف اذه هو اهؤادما هملعناك املثمىلا اهرخآ
 ءاضقنالا اذه ىلءذ تارم دعلاو نيمار خكىف كل ذكو سومنلادو ديف جربلارخاوااَنال اراللا ترثكو نامزلا

 ءادّناىفسعثلاو ناك وهلا ى الثا ء ادشانأ اوعزو : 7 لّروأ ادباكل لا ىلادوءي نامزل !ناكاذا اندال

 ٌرشو ريخ نم هلع مها قئ ال1 ارئاسلَر و نارينلا ثدةتاوح ابرلا تيهو هامااترحو كإةلارادق ريسملا

 توه ىذلا عبارلا تببلاىفو ىرتشملا هفو ناطرسسلا جربنم ةحرد ةرشع عسل ةعاسلا ال علابطلاو

 طسوو توا ىف دراطءو ةرغزلاو ىدس اور رااو سوقلا ىف بنذلا ناكو ل-زنازيملا جربوهو ةيئاسلا
 ءازوللاحربيفسأرلان اكوةداهسلا تس ىفو رولا ىفرمدلاناكو سعثلا هنم ةّقمقد د لوا ىو للا حب رب ءاعسلا

 اهطاطخن اواهّرمشو ا هريخ ناكفائ دلارصأ لامة تس اناك ةعاسلا نم ةققدلا كلت ىو ءاقشلا تاب وهو

 اهلا او>١نم كلدريغو فولالا باحصا ةيالوو موحتلاو حوربلا ىراجت ردق لم تاب او اهءافتراو

 اهفا رشا فرمسقلاو سعئلاو خب راو هفرش ىف نازعملا ف لمعرو هفرشش ىف ناطرسل ا ىف ناكص ىرتشااَنالو
 الوبقم علاطلا ىف ىرتشا !ناكونازملاووهفلالا ىوتف لحز زربناولاعلاوثن ناكف "هل اج ةنتاكى بع تاد

 ىف ىلا.عل او ىلو اوه لحز ناكو هوشن نسحو ملاعلا ءاسن ىلع لدف ةلويةم تناك كا وكلا عبج -كلذكو
 تحت نازيملانوكو مههايم تراكسحو مجنادبأ تيوهو فلالا لالا :راعأ تااطف علاطملا لب وا رئار تلا

 نا.نبلا دسم ثتو نيضرالا ةراسعىف نوري نامزلا كلذ لد أَن أ ىلءو لاعلا ثو د لوا ءافخ ىلع ل د ضرالا

 ىلدلاو ءامدلا كفسو فلالا كلذ ىف لتقل ىلع لدف خعب زملا علاطلا ىف ناكو عر رملاو برقعلا ىفاثلا فااالا ىلو من

 دراطع هكراشو سوقلاثلاملافلالاىلوو كولملاروجو داسسفلاو نازتسالاو َءولاو فوحلناو رودلاو ملظلاو
 سأيلاو دلما ةد لاو فلالا تاتى ةددلا ىلع ىرتملا ل دف سوقلا ىف ٍتنذلا ناكصو امهءواط# :رهزلاو

 ىلعوةدابعلا تو موه ىلءةرهزلا تلدو كلذ بدب ءامدلا كافسو ايندلا كولملا يسقتو لدعلاو ةسانرلاو

 يفرق بالنا لع لدادت جمزبل وكر مدلكلاو نذالادول تلا فو هظي لعد راطع لدا ءامنالا

 عرملا هيف ناكو ىد- ما بارا فلالا ىلو مث روملاو لدعلاو قملا تانآ ع نم ناولأروهظ ىلعو تاّرمناالا

 لامتدنا ةفرعمو مل-هلاو ريما روهظ ىلع سمشلا تلدو ءامدلا قارها نم فلالا كن: ىف ناك أم ىلع لدف
 ىذلاحجريلاو وه ايلقنم حربلا نوكو دلحلاو ةعاجتلا عم منيدإلاىفةمغزاو هناسنا ةعاطو هتعاطو هندامعو

 ا ا ا ا هيا كلذ نالقتا ىلع لدسمشلا هذ

 هسا نسحلا لالا كإرئرخآىف رهظب هنأ ىلع ل د اطتنم ىدحلانوكو هنولتو كلذلّوحو ةريثك ف انصأ

 فلولا اجو عاش ناكر "هلفسلا عاضتراو مهراورو ءاكملاو ءامدظعلا عاطقناو ع رااول حزة ةفدد
 هالك هدوريلولالا رز ث ةرارعل ق رجلا ناكو رهقلا عولطب ولدلا سماخلا فلالا لوو ءامشالا ن وان ةرثكو

 داوساودوسالا سا روهظو ءالذأ اة دجتو دسعلاو *لولا عافنراو م ههاةلطعو ءامظعلا طوةس ىلع

 ىلعل د هفرش فرم نوكر تاموصقتا ةبعو نادال ف مالكل اروهلظو ركشتلاو شيتفتل راك ىلعو

 ىف ةداعسلاو ةحارااو ءامدلا- نعفكلاوةدابعلا توم روهظو ريما ذاشنو قحلاةالو رووظو كولملارهق

 يلا راها تك ىلع ل دياي ام جربلا نوكو همف ةّدملالوطو و ربكلاو لدعلا نمنوكبأ امتابثو ةّماعلا
 ىفةدهملا ىلع لدرفسأرلاو ىرتسثم اعولطب توما رب سدا ا فللالا ىلبو ريثكلا اهيف كل عدربلا نم ةقاآو
 ةيالو بكا وكلا نم دحاو لكلو شدعلا ن_بحو ّرشلا باهذو روريسلاو ريخلاو حالصلا ىلعو ةّماعسانلا
 ني ررشعو سجس مامت ىلا سلا تراس مول نمَّنأ تخون نب ام ءزوتل لاح ريفامتادراطعراصف هكا

 همو سعثلاريب دتو ىدملا فاأىف كلذو ةنسنوت_بو عبسرةئامئامتو فالآ هن الث ناورش ونا كِل م نم
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 لرانم نأ الخدم دعب ناكو ةحاثلاجوربلا طساوا دو د فنوكتامنا لصف لكلئاوا اذكهو ولدلا ب رب

 هلذ دم سءاو اكنف نيدو ةناقسو فال 1 ةعيسواموب رمثعد_>ا ةروكذملا ةنسلاىف ”ىن.ئسسلا رودلا
 لكى رودلا لوقا نع هلخ دم دع وامول نب رشعو ةروكذملا ةنسرافلا ةننسلا لوشددع,ناكو ناشف

 ىلع ما اءالا تداز ناداكنن نورشعو ةعبرأو مانا ةوشو رودلا ةن-س ىلع سعشلا ة:سل_ذف ردقب ةدس

 ردةب ةنس لك اهون دعبلا لضافو ”ىبتسلارودلا لوا نع ةن_لا كتف نحلا دعب قابلا ناك امون نيس

 نوءعبسو ناذثاوةناةسو فالآ ةثالثو امون نو و ةعبرأو ةناملث ىه قاارهقلا ةنس ىلع س دلال

 مانالا تداز ناف اكنف نوّدسو ةعنرأو هن امعبسو نالآ ةئامتو مانا ةرشع امان لضةلارادّةمواكتف

 صقن لاننا ةتسوة نا ءامتو فالآ ةجو امون نورسشعو ةءتوهىذلا طسوالا ”ىرمقلا رمشلا نامز ىلع

 نوتسوّنو فلأةناعلث مه دنع لاعلارع نأ لعاف ممباسح نماذه تفرع اذاف قاما ان بستحاو ددعلا اذه ابنم
 نوكتاش رود ىهو درح دزيلة ئ امسو نيثالثو ثال* ةدس لوا ىلا كلذ نم ىضم ةنس فال [ةرمشءّنو لكن و فلا

 نوكتف ةنس نوعبرأو ةنامعبسو فالآةعتوانونو:سو ةثالثو َنوةئامئامموَنو فالآةنئاسم مظعالا
 ةروصلا هذ مب ةنس فل فا فا فاأ ةنئاقسو ةنس فا فلأ فا ف لأ فال ةثالث اذه ىلع ىمظعلا ةّدملا

 نلأ ةياتسو ةنس فا فلأ نونامثو ةدامت ةروكذملاةنسلاىلا اهتمىضاملاو 000٠٠
 هللو 8871414٠ ةروصلا هذهببةنس نوعبرأو ةن_بةناهعمسو ةنسفلأ نول الو ةعتو ةنس

 بتاسح نمافرطو ةمهاريلا ئىس باد نمافر ط تركذامناو هلكرمالا عجرب هملاو ضرالاو تاومدلا بسغ

 عدجام مالواثبع مهر اك هعضن م كلذْن أف هاملا لعب | نيصلا باسح نم حجرذتسمل ازعبالاو اظاا ىئس

 هملع مهابلدب لع ربغنم مه _ذكتىلا ردا لاعلا ىسةَدم مهلاوفا عمساذا ميلاعتلا,لهاج ن مو هفناريصق
 لاوو ه نولعتال منو لعب هللاو رخأ الا ىلع هحرف هشفرط دحأ نبت ىتح هلعبالا.5 فقو نأ ق ا قيرطو

 لجلا حرب لقا ىفاهاكعمنجت اهتارهزوجواهتاجوأو بك اوكلاّنار هادلارهدلاءانعمو دئه دنسااباحسأ

 قس ةّدم هدهو ةمسم ةنس لأ فلأن يرسشعو ةنس ىلا فلنا هلو ةنس فل فل[ ف الآ ةعبر أل كدنء

 ةامحلاب هنعربعملاداسفلاو نوكلا لاعاهي ودي ىتلا ثالثلا تانوكملا تدسف لما سرب تءدساذاو اولاق لاسعلا
 نأىلا الب وطاره ابار ”ىلفلاٍلاعلا قب تد.اذاف ناومحلاوتابنلاو ندعملا ىه تانّوككلا هذهو امالا
 تداعفداسفلا دعب نوكلا أ أدب اهيف تقّرفتاذاف كلذ! جورب تارهزو لاو تاوالاو بكاوكحللا قرنت

 لفكر كلا نم داو لكلوا ولاعة اهت رغىلا ءديدعبادوعن ىكيأذهو لزالا مالا ىلا ”لفسلالاعلا لاو ادوملا
 روك ذم وهاك تانو كحملا نم ئ ىلع اهنمرود لكل دب :دملاهذهىف راودأةّدع تارهز واو تاسوالاو
 باكا لاهو « هركذمدقن ىالا ةماهاربلا لوتنمعزتتَملوقلا اذهوهرك ذىلا انه انب ةجاحالا## مهبتكىف

 لثم قيود سايولافلا اية سس لاق ؟نتدبو يخش اهلل كا دنهلا ءامدقنم ناورزاهلا
 ةروك ذملاملاعلاماءانم ىضمواولاك ةبامخىلاال املا نوكيأ دا اذككو لدبلاهبتعيو هندي دوم ملا هذه

 ةرسهلا ةنتروللا نافوطلا نم ىذهو ةمسث ةنسفلأ نوامثو فلأة اممالسلا هملع حوننافوط ىلا

 قفيوئدتدبىح لاعلا ى-نم قبو مانأورهشا ةعبرأو ةنس نورمشعو ثالثو ةئامعيسو فال اء الثدي دجحلا

 بام لاو « مالسالا لها هيخرؤب ىذلا هرمملا عررات اهلوا ةيسمُم ةن-س فلأن وءيسو عضبو فل ةئام

 ةدِمَّنَم ءزنفلا نم ءزحابعا ارهزوحو !متاحوأو ى * لببلا سأرببكاوكلا هيف عتجت ىلا لاعلاةةمريهجنالا

 رعّنأىربسرفلا ضعبّنا تخي ولنءاو رشعموبالاقو * ةمهاربلال وق نم عزتنماضيأ اذهو دهدنلا

 و ا توتا يه ياام جب يرو درج ةءانئااندلا
 اهلعو اهفرش ىف سمشلانوكت ابهيفو لصفلا ل ها ىلا بسشؤ فرشلا فرشأ ى مل ءازولاو رودلاو

 ةهليفسلاو دسالاو ناطرملانالو ةرهاط ةمناحورةرولع ةنس فال ةثالثىلا تاكايندلا كلذاواهرابنل اوطو
 فال ةثالثلا فاطم اهئان أو ايئدلار دق ناكو ناطرمسلا نم ةقمق دلتا ىفاه ولع نم ط# سعشل ان اف ةصقدنم

 ايالا تباصا هلا ىلع لد سعشلا فرشه ف ىذلا جربلاّدضو ران الارثيو طومهلا طبها نازيملا نالو ةينناثلا
 اناصقنالا مايالاو اطاطخت ا الا دورت ل سما اهتلزراذا سوقلاو برقعلاو نازيملاو ةمصعملا اهلها بستكاو
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 ن الا نذو مانا ةعبرأو رشا ةسهو نينس نامت توكمهرب مه دنع ىجملا مظغالا موه وكح معز ىلع ىلا
 لوصف ةعبسو بون تس سماللا راهلا نم ىضمو ةعساتلا ةنسلا نم سدا اربشلا نم سماخلاا موءل ار اهن ىف

 نمىخمو هرامثعا ةعس ىنءآروك ذااروذلا نم عطق ثالث ةهالا ةيونلا نم ارود نورمشعو ةعيسوآ

 ةناملثو نين امثو نامت ةنسرخآ ىف عقاولا مهكولم ميظع لاككش :لالك ىلا لاكذكل تا نم ىئعأ ةعبارلا ةعطقلا
 عقو ”ىههلا ملعنم نامزلا اذهاتف رعاسما لاقو ةنس نو عيسسو عستو ةنسدئامو ةسفقالا#:الثزدتكمذل

 رودلك ا دبم فنأ اومعزو نامزالاوروهدلا رم ىلع لبج دعب الج مهتاياقرب نيهلأتملاانماسنا ءامظع نمانحلا

 ىلا لاكلكل وا نم ىضاملانأو لاحىلا لاح نمل ةتانو ملاوعلا ةنمزأ ددصت هوا مر للا

 ةناملثو نينامثو ناك ةئمسرخ ىلازوك ذملارابتلا نم ىشاملاو ةنس نوهبسو عسنوتن اموفال ا هثالث لاككغ

 ةنس فلا ةيامهستو ة:سفلأ فل أن وعيسو نائئاو ةنس فلآ فلأن ايعشدو هيششكت كفل كتر دنكمإلا

 هذهرخ ىلا < ىيمطلا كلا ارمع نم ىضاملا ن نوكشش 0 د تعش دعو "انو دة تل نوءدرأو ةءسو

 ةنس فا فلأ فلا يشع ةسخو ةنسفلأ فل فأل اًهلثو ةنسىتلا فلآ فلآ فاأ ني رشعوةثس ةئسللا

 ةنامو ةةسفل ا نيعبرأ أو ةءيسو ةنس فل أهل اهعنو ةنس فل ف لأ نيثالثو نيثثاو ةنسم فلا فلأ ة ا ءعبسو

 هنمةروكذملا نتا نادر ردنكسالا عبرات نم قابلا اهي ا دز اذان هس نيعيسو انعستو ه4: تس

 نم بع أ الو كلذ ىف زهدالاو اظل لاهو كلذ ةق.قحب لعأ هنناو ضورفملا تقولا. كا ارمع نم ىضاملا لصحت

 مول | كل ذونيصلا لهأ بتكن ملوقلا اذه صان دقو راونالا راودأ يي ز نم هتلقتام ىلع برغأو دنهلا لوف

 مساابنم ةنس لكل نينسرشع هدم ”ىريذشعلاب فرعي لوالار اودأ هن الث ىلع ةمنمم مهينس ىداسم اولعدح

 55 . هس نوع كرتلا دالب ف اصوصخ اهربشأوهو <ىرشع تالا رودلاب فرعي ىفاثلاو هيفرعي

 لاعلا ئسنوخرؤي هيو ةنسنو ةسدهنةمواهمدج نيرودلا نم بكى مثلاثلاو زعبالاواظملا تغلب تاناومح
 نيرودلا ىف اهيمسا نما نقاب همخن لكرلفاو اهريغو برعلا دنع عوبسالا مانا ماتم مهدنع موو ههانأو

 اهبسحب ريصدو نواخو نوكتوحو نوكتاش ىفو ءامسأ ةثالثرودلا اذهلو ةشسلا مايأ نم موبلككلذكر ١ اعمج
 رغصالانواخرودو طسوالا نوكو->رودو مظع ءالا نوكتآ درو دلا هدف رغصأ ةّرمو طسواةَّرمو مظعأت ةّرم

 ىرخأ :َرما يلع ةثالثلار اودالارو دن مث ةنسنوامتوهن اننايتلغو انآ ماعلا ىسنورتعي راودالا هذه.و

 هرداكم تغلب اهمساو درح دزيل هن اتسو نيثالثو ثالث ةةسنملوالارجشلا ىف مظءالارودلا ًادبم عوقو قفتاو
 نج ند مهتغلب وهو سدا موب برعلا سن م ةنسل هذه نيدورف لوا لوخ دناكو راذلا ةنس برعلا ةغلبو
 ارمةرشعانث امهر وشو لبق سملاو ىضاملا ىف مهب ءابأو مهيذس ىدابس بترتت عب رانلا اذه ىلعو مولا اذه نمو

 «قرانم قاتل لوألا عوتلا نونو اه د ىلا انها ةح احالزءيالا ةغلبو اظفعا ةغلب م“ -اا مممرهش لكل

 فالآةريشعاضيأ هتلملب مومل انو مسقيو دكمل لاقي . اهنم مسق لكماسقأ ةيلامث غاح لكو غاجهل لاشي اهنم مسقلك
 كانفأ ةعيزأوةن ام دكلكو كذذ ثاثواكنف نيثالثو ةث الئوةن اا غاح لكب دصنق وامن اماهنم كنف لكو كنف

 ليللا فصن نم مهدنع هتلسلب مونلا ًادبمو ةرشع ىتنثالاروصلا نمةروص ىلا غاح لكن ومس كذف سدو

 ناي و:هناتعاس غاج لكن أل بق نمرصّلاو لوطلا بسحي هرخآورابنلا لوأ ريغ وكسك خاج ف صن ىفو
 نومس هنوهسا داو ارهش ةيركنينس ثالث لكى نوسكي مهو دنوبغاج فصتنر راسنا فددنمىفو
 نيثالث لكى ارهثرشعدح انو بكيو ىرخا ةنسنم دحاو نامز ف سءدلا ئس ىدابم سكلااوظفل
 ةدعرهش لكوابنم عضوم لك عق . لب ةنسسلان م هنيعب دحاو عضوم ىف سكلارهش مه دنع عقيالو ةيرك ةنس

 نع ةيلاودم رهش *أ ةثالث نم رثك | مهدسنع نكميالو امون ورششعو ةعسنوا امي نوث الثاما همايا

 لوا ناكاليل عامقجالا عمو ناه اراهن نيرينلا عامجا عقوناعامتجالا موي مهروهش ىداسمو نيصقان نيربش

 اموننوّسو ةجو هناملث مهداصرا بس ةيسمثلا ةنسل |نامزو عافمجالا دب ىذلا مولا ىف ربشلا

 نافل ا واموب رع هل اهنم مسسق لكاس نورمثعو ةعبرأ ة:_تلاواكنف نوث الثو ةّمسو هن ا.عير أو نافلأو

 لصف اهنم ماسقأ نس لكو مسا ما قالا هذه نم مسق لكلو كنف سادسا ةسجو كنف نونامثو ةءبرأو ةنامو
 نم ةجردةرشع تس سهلا نوككث مح ادبأ هلواو كلا اهلو هف نم مسق لوا مساف ةنسسلا لوصف نم .
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 ءالؤه عسر# ريغو رشعم ىف !لثمريثك سان ْنلغلا اذهىف عتودمو لوالا اهلاسىلا ء ءاسشالا تداعددعلا لذ
 هدعب اكري_ثاددع ثيلط اذا كن كلذو ام أنش ددعلا نمريخت تنكنانللا اذهداسف ىلع فنتناو قاخ
 اواه ثم ءالؤهذسرغلاو دنهلا هعشو ىذلاكةمولعمامانأ رز لكل عضننأ ر دقت كام مولع دادخا

 تكاوكلاذع ًاوهرودلاّنأ٠ الؤهدنعو دشرت ن طغتن ملابعلا مانأ ددعاملا اونط راودالاهذهىف لاما ةروص

 نأ ىلارخآ ارمساهراودا ىف بل "اوكلا ف اننتساوهروكلا نأر ةطقنلا كلت ىلا دوى ةرث اسىهو ةطشن نم

 راودأ لالا 8 ةس عاونأ ىف: ةرصخمراودالاّنأ ةلاثملا هذه لها م ءزو ىرخادعب : ةرماهعضاوم ىلادوعت

 كلاتثلاو *لم امااهك الف أ فريودتلا الف ًازكأ ىعراودأىاشلا 95 اهريوادت الذى :رايسلا ب كاوكلا

 كالفلاراو دا سماح ٠ جوربلا كو ىف هْ اننا بكاوكلار اودأ عبارلا * حجوربلا كلذ ىف هلا اهك الفار اودأ
 اهئموةدح او:ّرم ليوط نامز لكف نوكماماهنم ةروك ذملا راودالا هذهو ئعبرالا ناكرالا ل ورح لكتاب طبحا
 ةعبرالا ناكرالا لود لكلاب طبحلا كفلاراو دا راودالا هذه رصقأف ةدحاو ةٌرمريسصق نامز لك ف نوكيأم

 ةجاحال هذه نم لوطأرخا ةنمزأ ىف نوكيراودالا قابو ةدحاوةرود ةعاسنزب رشءو عير أ لكف رودي هناف

 فا نيثالثو ةّتس لكى نوكتحيوربلا كل ىف ةانلا بك اوكلاراودأواولاق اهركذىلا ةلأسلاهذهىفانب

 اهتارهبونواهضيضح عضاومىلابتارهزوجو بكاوكل تابوا لان ذثنبجو ةدحاو ةّرم ةيسسمش ةنس
 صاض الاو ناكملاونامزلا ف لاوحالا نم هملع تناك ام ىلا اهاكملاوءلادوع مه دنع كلذ بجو ف سكعلابو
 لاف قيامو ماعلا مانا نم ىضمام ةمكف نوفلتخم كلذ عممهو ةدحاوة يد فلاذ:الث يح عاضوالاو

 ناّكَىف ”قوريبلا دم نيدمم ناحرلا وبا ذاتسالا مرنع هاكح اموهوابي رغالو# كلذ ىف دنهل! نم ةمهاربلا
 ًادبم نيب توم اروصحم ثدحت هنا نو#زيو ميهارب ,هل لاقي كله مسسأب ةع.بطلا نومس بنا ”ىدوعسملا نوناَملا

 نارودةدمر دّمباهنمر اا !نامزاموب نوت سو ةئاملثابنم ةنس لكه يومشرب هنن ام اهر هعك هرمع ءاهتناو

 ةعبسلا بكاوكلل نيعاقجا لكن ب امر دقبةّدملا هنيهدم ايفاززب تسل ناقل كالؤالا

 نورشعو ا 1 امئلثو ةنس هلأ فالآةعبرأ اهرادّقمو اهءارهزو-و اهتاجواب لجلا رب لوا ىف

 ةدحاولاةرودلا نامز نأ ىلع ةّماشلا بكاو 1 ةرود تا ريشص نتا تن ةيئش هس فلانا

 نامزكسج مهدنع ليال نامزو ةملكلا م تغلب رابلا اذه مساو ة سه: ةنس فان وسسو ةنس فل ةئاميلل

 ىاشلامودلا ادكيقروش مداسقلاو نركلاةرام انم ةعببطلا عب رتسنو تاكرصتملا نكست لسللا فو رابلا

 ةنس فلأ ف لأ ةناّهسو ةنسفلأ فالآ ةيئامت سانلا ئسنم هتلملب موملا نامز نوكذ نّوكتلاو كرا اد
 فالا اهئالثةيومهربلا ةنلا مانأ ونس غلش نيتسو ةنامثلث ف كلذاب : رشاذافذن سيم ف انسرأو
 ةنام ىف اها رضاذاف ةيسم تي اًيغيرآو ةسما ف فدل راع 1

 فلافلا فلا ريثغ او ةندغم لانش اا التم انتل لاننا ل نت ىومهربلا < ىسطلا كام ارمع غلب

 مثهقناءاشامني وكلاو دكرملا نع ماعلا لطب نونسلا هذه تءاذاف ةيسسعم ةنس فلا فلا نيعبراو همس

 عبرأ لك اوس ةعطق نيرشءو عسى لاروكذملارابتلا نامزاومسقو روك ذملا ع طولا ىلع ديد نمت أنسي
 لص لكو نيلصف نيب ةرو صحم هيون لك اولعجو الوصف ةسقابلا ةعطق يا اوهءو ايون !هنم ةءاطق ةريشع

 ءزج رودلاو روالا اسمو ه لصفلا نامزو ةذدملا ءامت ىلا ةبوثلا لع لص فلا نامزاومدقو نيون نيد ايو
 1004 - الو ةنس فلا فالآ ةمبرأ رودلا نامز لص فلأ ىلع ةدملاانمسق ذاف ةدملانم ءارح فلأ نم

 فلأن ورشعو ةنامثو نسله امعبسو ةنس فلا فلا لصفلا نامز ىنعا انو ةئسفلان ب رشعو

 ةنسفقلاف الا ةدسو ةنسفقلأ ف أ ةئاملثْن لا نم اهرادمارود نوءسو دحا مهدنعه ولا نامزو هنس

 لصفلا ةّدم ىهو اهءظعأ اهلا عطق عنرأب اضيًارودلااومستدقو ةنسفلأ يح و امعيسو

 ةتسوق ا دوفزتر ةمسودس 1“ امو ةنسكلا تفلأ اهتدمو لصفل ا عابرا ًهنالث اهنانو روكحذدلا

 رشعوهو لصفلا عيراهعبارو ةنسفل نوّدسو ةعبرأوةنس فل ةنامئامت هندمو لصدفلا فص اهلانو

 عبرالا عطقلا هذه نم دحاو لكلو ةنس فلأن وثالثونانثاو ةنسفاأةئامعيرأ هندمو روك ذملاروذلا
 ثا ارع نمىضم ىذلاّناو اهنامز ىف مهنا نو عزي مهنال لاكذكمه دنع ةءعبارلا ةعطقلا مساق هيفرعي مسا
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 كفانا غلبم ةئامسو نينامثو سجس ةنس ىف تغلب مو.فلا نا تاقن هطش نمو ثد اول |تادّدحتم باف

 ىفلأم ولك ف لغب كلانه فورعم مومفلاو ى :ركملا لافو ريئاثد هثالثو ةامءمسمو راشد فلأن يسمو نينث او
 اهذلافثم

 « ةيريرحنلا ةنيدم ه

 ىضارأ نم ةعطق ذْحَأَف <ىدعلا َرْمس ننيدلا سم مهتلجب نم ةمال ا دانس نم ةرمشعل تل
 لاف كلذ نع هلأفنوالقرو هنملا كلا | ناطل بل ا ىلا هواكرش هاكشف دلو هياودإ اليطصااهلعجو اهتعارز

 نينامثو ثالث ةنس تابرخا ىف هتراع دس ام كلذ فناطللا لن ذأف ةيطخلا همف ماسةتاعم اج ءلعج أ نأ ديرا
 أدلاو اذه مولا تّرَقساو ةعبببا هي تمتاو ارينم ناطل ا هل لمعف نيناسمو سنس ةنس ىف لكى تح ةناقسسو
 اهاعابف رع نيدلا نكرو لدلخ نيدلارع هانيااهثروو تام ىتح دس لزتلف عماملا لو- تيناوح ”ىدعسلا
 نبا عماج ةبيلص طخ امهأ ثنا نيذلالا عماماو ءاكن خلنا ىلع هفقوا# اهلعف ىرم_عل اوي ريمالا ةلمدعب
 ىذارأ نئادم نم ة يدم تراصف سانلا اممكسو عم املا ةرامعب ضرالاهذه ترمعف ةرهاقلا حراخنولوط

 نمراص ىتح مدخلا ىف ”ىدع لارةنسىرتو اهيف نيزازقلالاونا تغلب ثمحبر صم
 نيبامفركملاةردح نءاسرق :رهاقلا حي راخ ةيده_سلا ةسردملا ثنو ةيئاطلسلا كلاما بستن ىلوو ءارمالا
 احمر امعلا ىف ةيغرلا دي دش ناكو ءاسنال اطابراضيأ ىنو ةئامعبسو ةريشع س# ةنس ىف ليفلا دكربو لبحلا ةعاق
 ةنامءمسو نيرسثعو نامت ةنس تاماهيو سلب ارط ىلا جرخا هنا مث غل ار ها لاملاريثك ةعارزإا

 +« ةفيلخلا خيرات ركذ +

 ممراتلابالاث داوملا ةئزانيبو رودعلا نيبام طمظبالن اكو اهطبض نمدبال ث داو ا تناك لهنا ل عا
 ميظع ثداح نمالا نوكيأل هملع عجملا عب راتلا َنأ كلذو اهرثكاوا ةعابجلاهركش ال ىذلا ماعلا لوعتسملا
 طقلارهشأب اموءانأ نويسحورصم لهأ .هريتعبامما هناصةثو لمنلا ءامةدابز تناكو عامسالا هركذ الع
 مانأاهتاهواىف نودمعبامنا ىضارالاتاعارز اذكهو كلذي هتادوا نوسسح امن ارمهم ىضارأ حارس كلذكو

 ءارسأ رهدلا يدق نمسانلا حربامو مهئامدق هان ءاوفتقاو مهفالسا لبدساهيفاوكلسو ةداع ةيطبل اروشالا
 كلذرك ذيّنافاهنم طبقلا ران عتود زيبعتل ةقلهلا ع ران نماةل_تدارباىلا باكل اذهىف جتحا دياوعلا

 ةئمواعم ةّدَم نع ةرابععراتلا هيأ لاقيو هدعب أب ام هيلا بسن موي نعةرابعخيراتلا لوق أف ضرغلا مب

 ةيويثدلا لاوحالا عمجف ممرراسشلا نع ىْعالو ةدودحلا تافوالا هب فرعتل ضورفم نمزلؤا نمدعن
 نودهيدرفنت اهتمهزأ ةفرعمفو !مالماعم فهلا حاتحت عبرات رشنلامانمةّمالكاو ةفبدلارومالاو
 ىراصنلاودوهلا نم ٍباَكَلا لهالو رشدلا أد بمن وكوه اهرهشأو ةميدقلا لءاوالا لوتأو ممالا ةسقب نماهريغ
 قلاناءدس هتفرعم قاعتنام”لكو غب راوتلا ىف هلثم زوال فالخ هنمخررانلاةةامسو هتيفنكى سوملاو
 هللا لاف دقو هظفح نع هب ىئتعملازعو دهعلا دعبل رياطاسأو تاريوزتب طلتخت هناف ةفلاسلا نورقلا لاوحأو
 نأ ىلوالاف هللاالا مهلعيال مهدعب نمنيذلاو دوو داعو حون موق مككمق نمنيذلا أبنمكتت أيل ىلاعتو هناصس

 هلة ربخوأ لي د هقرطالو حسن هبف درب ل هنعص ىلء دقعب هللا دنع نم لزنأ باك هي دجشيامالا كلذ نم ليال
 اعومجم هدحت كنظاالام كا ذ نم كل ءولت أسو اريثك افالخ مءالا نيب همضاندجو خع,راتلا ىف انرظناذاو تاقثلا
 ايدلا ءاقي: مى لمقام لوقلا اذه ىدينبب مدقاو باك

 « اهيقابو اهيضام ايندلا مايأ ةله ىف ليق ام ركذ +

 مهوراودالاو راوك ًالا,لوالا ءامدقلا نم موقل اتق ةلأسلا هذه ىف اًميدحواميدق اوفلتخ ادق سانلاَنأ لعا
 كلذ ىف مهو ةدودعم نين_لا ن ءفول أ دعب هيلع تناك ام ىلءاهاكملاوعلا دوعب نولثاةلامه ءالؤدو 5 رهدلا

 اوصعبل موعتللاراودأ اواعدق سرفلاو دنهل نماموةاودجو ممنأ كلذو موهلاراودأ لوط ةهج نءنوطلاغ

 ىذمالت هناو ماعلا مايأوأ لاعلا سد دعوها عمه كرتشملاددءلاَنأ اونطف بك اوكلا عضاوم تق لكو ىفاجب
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 عاض ةدع برش * هلمو عازو ناعارذ امهنم لك ةعسرخل ان اسنيم ناسسوب ناباب هلو هم دملا ديرب نم ة ةرمس ىلع

 :ركرملا هذه ىصخأ ىف و ىح ملفعلا ءدكريما ىلا ةاملا ضضنف في راصتسالانامزإ ضءقم هطسو قواهرعو تاهّما

 هلا لسقو برغلا ىلا هاملا ىضمن باوبالا تعتق تداز اذاف دي دح ن هتناكاجالاسقي باوبأ هل ضفءاضبأ
 ىلام انءالا كلخلا ىهيدنو رشملاق تا“ أ لع تمعت# ةريثكم وركو نين اب نيدهلخلا ني ذه ىلع ناكوةيرتنس ىلاّرع

 برش نمو 2 تانج عسددضو دا ىف همكحو ءاملانم هملا ريصيام مظءا كذب ىعم ٠ (ةنونحا, ميلخ) ه

 رواحت موسفلا دم ىمقأ ىف ةكربىلاو ةيلبقلا عامضلا» استالاصم عمت هبلاو ني-اوطرا دتهبو :زلك اش

 جيلخلا ئه م ىمظعلا كربلا ىهو اذ ةيرصلا عاضلاتالاصم نم بصي ام قلبو نارطقىبأ,فورعملا لمخلا
 ساو عارذ ثنو ناعار ذ ا «منم هلك ةعسر عانن اسنيم نأ: :تمنامفسوب ناب انلو ٠ (هالتجلخ) ىلا مظعالا

 ةدعو هن دا فئاوط برش هنمو شيش زيحي هلاق ليمااريصقتىفالا زيحتالو ليدعتالو خفالو د دس ممر هم هش

 ضار ىلاءاملا دعصي ىتح 3:باوبا هذو هابملالضاششم هملا ىذلا شامبلا لح ةهوف همقو عابضو ضارأ
 ردّقب هنم برمشت ىبلا عايضلا نم هبلء ةقفنلا تناكمدسفي ثدحّدلا ثدحا داو مولعمر دقي ةعفت سه

 ىلءوهو ه (هوم- جلخ ) « ىلا ىهه:ذن_ مث هب رخو همل.ةىف همضتاس نم نادل ىلا مع الا جيلا ىهس مثاهفامهسا

 كح همكحو فصنو ناعارذامبنم لك ةعسنامفسوب ناءابهلو ةئطاطملا ٠ نمودو موبفلا هس دم ديرب نم هع

 اعاسض ستنال ىلاو باوبأب مسس اًنقمةعيرا كا ى هنو عامض ة دعو ةريثكف ئاوط برش هنمو م دةتام

 نيعلا هذه ترهظو اهرواجام ىشار نم قس. لكنا |ذهتساذاف ةول- نيعهمف (دودم جلخ اهنمةريثك

 نابل ىلا تعال عطا ىهت ماجيك افنبعا هذه نم ترها ربي لمه عضوا اذهرفحو ءاملا م دعاس
 ةريثك عامضاهنم برمذي خفلاو دلا ىف موسر 5 ةيقسوب باوبأ ميو ةيفسول ةعدد مساقمو تاناور داق 1

 ةقاابكذ لاقط ل جفنو هخلس ىلاروداه نم ولدت مايا ةريشعلابقّتسا ىلءاهعيمجب ةسي نأ عرتلا مسرو
 رشمالابقمسا ىلكدستو رطل ةماعلا موب جفنو سانطغل ا ىلا هنم قل رشعل د تو امو ني ريشع

 مهفل دعنا ةدومرب ن« ولم مانا ةرشع فتو تاهمرب نم ني رشعى ا هنم ق.ترششعل عفن اموب ني رشع

 ءامحأ ترصتخ ا دقر مه دنع ةفورعم نين اوةب ل دعلاب اهيرمش ةمحان لكه نم ىطعت مست لس ؛دعتلا ق مهلو اهحر امعب

 ءآهشاون الااهرثك |بارا1ناهرك ذىتااعامضلا

 ه قفارملا نم اهيف امو اهجارخ غلبمو مويفلا حتف ركذ ه
 مويفلا تماع ان اهلوح ىبلا ىرقلا ىلا لمحل دئارب صاعلا نبو رع ثعب نيلسملل فلا ”متانق مكسلسا دبع نبا لاق
 <ىدصلا ةطفرعْنب سمح نب ةعسر هعم ورمع لسر أذ مهلاهركذف لجر مهانأ ىتح اهتاكجب نوما عيال ةنس

 ىلع ء مكردقأاخ ب ذكدقناكن اذ اوريساولععت ال اولا ف فارصنالاناومس وذ أش اوريإ هب ةياحما ىف اوكلسالف

 لاق يدب اواو لات مهدنع نكس مفاهلعاومجهت مولا داوس مهل علط تح القإلا اوريسي لف متدراام

 نماهةلخامب هل لعالو هءاحلا ضر هصرف ىلعرمشالا بحاصوهو "ىف دصلاة_عان عايل ام حيرخ لب لابو

 ىلا ثراها نب سدفق صاعلا نب ورمع ثعن لب لاشو لاق كاذب ا ثور عىل عجراهداوسىأرال موفلا

 تبفكسش د.ح نب ةعسر لاف هريخ ورمج ىلع ثارف سقلا تمس هيو أجب لزنف سقلا أ ىّتح راسف دي ديعصلا
 مولا ىلا ىهتا ىت ةمقرشلا ةدحان نم زاجأ هنا لابو ريخلااب هان افلا تناكور دا هيلعزاجأف هسرف بكرف

 موضلا ةروك بو رسم لئاضف باتكن ف نئدتكلا با لاهو ا ملعأ هلئاو ىعالا هسرفل لاسقب تاكو
 نينسلا نم ةن سى لمنلار ص” ناف ”ىرلا» نع صقنتال هنسلا ماناد دع ىلع تربدةب رقنومسو ةيامعلت ىهرو

 بصحاالو هسنم سفن أ دلب ايئدلاءالو ةروكلا هذ هريغ ىولاب ىبام اننا ف سلو : ةيرقمو) لكرص.دلب رام

 دعدةلو لضفلا كل ذبانل ناكل قشمدو ةرصبلاراهتأموضلار ابنأب امساوولو اراهنأر زغأالو اريخسرثكا الو

 حابملا نماهيفاماو دعو كل ذاوكرتق ىد غال ىهاذاف اهريخو مومغلا قفا م ةفرعملاو لمعلا لهأ نم ةعاسجب

 .٠ افنصزنعيسلاقوفوهاذاق فيعذلاو ”ىوقلا هب نيعسسسب دهاعمالو لس« ن هدووتال كال م هماع سلام

 هذه مونفلا ”ىدم خلا روفاكل تدفءو <ىدنكللرصم ءارها:ىلع لئالدلا باك قالوز نبا لاهو

 لضافلا ىناقلا لاقو « راميدفلأ ني رمشعو انو راإ دفلأ ناهس ةيامهلثو نيسهسو تس ةنس يؤعي ةئسسلا
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 ةهد نم هنماعارذ زينامت لوط ىلع رادحلا اذهب لهو لمعلا خارذب عارذاش' امهلواو هتابتىف هنم نالمم

 ةرشع ىننادو د» ىلا ىوتااذا ءامااذر مظءالار ادللا ءانبةدئافو بونحلا ن نممظعإلارادلاةباهن تردلا

 ضفخن مث لال ص مث قرششلا ىلا برغلا ةه+ ن .ىذاازاذملا تم هيام لوطو مونغلا ةئندملا اعارذ
 لا زبا] جاب اني ب اتدسراعار وود الا هيب هلباقي هلم ل مىلا ىلا اذه دو دس نم
 شد ثدح نم رم دس ىذلاود ضفخأا اذنهو عرذأ ةعمرأ ةسدتكئاو ادم عرذا ةرمشعو عار ذةئام

 كم هيلعو اعارذنوعبرأ قرمشلا ةهج ىلا هلباهنامو شدللا عضومودو ءاملا هلع ىردعام ٌصرعواثنل ىمس

 اذه ةياهت ىلع هءلدي ماعارذ نوعبسو نانئاوةناملث هلوطام لاسعشلا ةهج ىلا ل لا اذهب لهو ىفاثلا شلل
 ضفخنب مم عارذة نام قرششلا ةهج ىلا همس امد سا ىلعهلوطر ع امتى قمر هل اىلا هتماقتس حسا لفرع را دع لزافلا
 3 ب اضبأ ضفنملا اذهو ناعار ذ هنم ْضذْكملار دةواعارذ نورمدع هلوطامرا دخلا | ذهب لصد . ثيح نماضيأ

 اذه ةلابقواعارذنوثالثو ةتسوةناملامثلا ةه>- ن :رةهتي اهتىلازا دخلا ةقب لوطو دبكللا نس شح رس
 دودسلا هدزع ىذلا ميدقلا جيلخلا ند مو ةلاىلا ءامم اًدرتامب دق تناكر خا ة نيم ر طاف همفو طلمم هئم هلوطن

 نيئاو ةنامعبس هّياهت نم مظ الارا دا عرذ عمج نوكف ةميدقرطانةرشع اهمدعو باونأ!ميلعناكومودلا

 انلكنم مظعالا رادجلا اذه رو قرمثلا ىلا برغلا نم ضرتعملارادلا نود لولا عارذب اعارذ زيجب.سو
 ىهتاامأكو فلتخم هضرعو ةماقتساريغ ىلءارو سم طاقلا ىف هرابثأ اد-وتف ندب اعيجج هبهد

 ءاملااهنم حرت سفانم همفو اعارذ رمثع ةّةساعمج لدا نمرهاظلا عم هالعأ ٌصرعو هض رع ل هحطس ىلا
 نم هنال هنافتاو هانبلا مظعف ةئسملائاسعلا نموهو -قاملسو قرزأو انمملاهمشب هن ولم حاجز م ارب ىجو

 مالسلا هيلع فسول دهع نم هملعرِع لنلانأ هنز تم نك ما ارهالاءانيوةير دنكصمالا ةرانمب ةقحاللا ةينبالا
 ايدل ن نم مودفلا هن دموانامزلا اذهرحلا اذه نم ءاملال ديو هزفتس م نعريغتامو ذب ةياغلا ا

 هنمواهسامهريغو نيتعيضلا نيت اهبرش هنمو نوهاللاو هوم دب ني فورعملا نيتعسسضلا ضرأ يبام مظعالا ش

 قانعأ ىلءهنم تس ةساهدا ونس لانوس علان بنل اريصق ناورقبلا قانء أ ىلع بسلاودلا اهموركح برش

 ليردعتالو الو دس مسر هيلع ى ءاو ىباوالا جيا فرعي > ىلا مظعإلا علت ف فتن تعرتووتبلا
 اهنم مسقم لكى لا لصد مساقم كربلو كربلا نماهريغ هك الهف ضاسبب ةفورعملا ةعيسضلا ىلا ىهتيد
 اىة<ربو اهل نيمسقم ندا رمش هنخ ىربكلا ةيسوالاب ةفورعملا ةعيسفلا ىلا ى م .و هماعام برمشر ا دّمو هةياغل

 ةعنضلا اهرخآ مساقم ةثالث ىلا ىهتني مث ءاملاب لمعت: ةنوحاط دل اذه ىلعو اهرد منو اهانه برشد هنمو باد
 "ىلا ادهبولختلا ءابحاد_> !قسب ثلاشلا مسقالاو :ّدعتالابقل مسقمواسول مسقم ابنم ةامطرمب ةفورعملا
 مثلوالا ةفض ىلع نان“ ”ىح ىلا ىهتت من لضتلا ةسقا ىف توبباسهب ناكو هب ريا دزيسجيو تير دف نئاسسبو قاوس

 نم برشيو لطعم عيل اهقوؤو فص ىف مساقم ةثالث ىلا ىه:ةءواهكرب ”المف دي ومحلاب ةقو رعملا ةعيسلاا ىلا ىهنإ
 اذه دعب مظءالا ميلا ىلعو هتبابنوهو سطبلا ىلا ميلحللا اذ_هنم املا ىهش معاي ةدعمساق اًمااهذ_ه

 جيلخلا هنتي متلاش كعسلا دص سرئاههاوفا ىلع بصن ل نلاءام بضن اذاف ا عساها هاوف ا ن ههنما مي رمثزيلابأ
 قولا ه( سوط“ مل ) « ىضرط يتلا ولا ديزئم ةنج ل« اغا

 مظعالا ميلكا ىبتن مث ىناوالا لخويا اذهنيبامىهو هلبقن هو هنم قرماملانم ءارصتلا زواوت ةريثك
 ثالثا اال جيلا هن منرشو زرالا عرب هلعو عاش ةذع برش هنو ه (ةلاهذ جيلخ) » ىلااضيا

 عار ذب ناعارذابتم بان لك ةعس ةمفسو ةعدق باوبأ ةثالث جلخ اذهبو هه( ةواطنم جلخ ) « ىلا ىهتنس مخ
 لابقتسا ىلع ةبط ال ارئاسو وهدي نأ ع ا اذه مسسرو نيف سوي نيا ىلاضيأ ىهشرو ها هاملا هضّرعو لوعلا
 فب مثةيوص نم واذ غرم ءىلا سب م هنم قسر مع ىلا كيك ل ابق: سا ىلع تفي هتلس ىلارون اه ن» . وانترشع
 اذ .رمشعىلا هنم قمت رشا تشب مث هنم قد ”ةرمشع ىلاريشم أ لا قتسا ىلع مت ةيوططالا نطلاعسغلا هلل
 ثرخأو احدا هلي رم ىلعاميرخ دقو هعضوم ىف لدععب مثةدوهرب ن* ءواذت رشع ىلا في مث تاهمرب نم

 ,ىهتلل مت هرئاكت نامراق ءامملا هنمجرذع ومب لسا تش لوهعم ض.ةم ع ١ اذسهلو عامسم ةدع هم
 وهو مرتقناك نيسكلاو لي دعتلاو تفلاو 3 دلا ىف «وكحو ةياطاطملا ن هودو ء(هلدجاخ)» ىلا مظعالا جيلخلا



 لاهالة رام كل د هح تءمءال ىءوم عجرفرايدلا فاهانكحرت رص. !ةيهاذ ةريبك زو عاولاه اهءضوم

 ذخ أف اهيلع هتلدن فسوب ماظع ىلع ىيلد لاه مكمان أو الا اوريعتل منك ام تلا ف سو ماظ لا نأ ترمأ

 دحأ يلع هللا تاواص نجحرلا للخ « ( ميهاربا نب قاصح ا نب بوةعب نب فسون) » هبنلا ىلا هعم فسوب ماظع
 نيدجاس هلرمشلاو سمثلاو اكوكرسشءدحالاىارو ماشلاد الب نمناعنكضرأب دلو رمثع تالا طابسسالا
 نوعرذدناقل ءوعانورمصم ىلا هباور اف ني د «موق نم هوءابو كلذ ىلع هنو اد اكو ةمس ةرمشع عمس هرعو

 ىف ثكمو سدح نأ ىلا هلع تبذكو مصتعاف هسفن نع زب زعلا ةأ سها هندوار مهارمشرمدع نا هلزخم ىف ماهتأف

 فسوبههلرمسفو نيءانملا كني ذ زابحللاو ىفاسلا ىأر نأ ىلا نوهسلا ىف لزيرلف كا ذريغليةو نين سرمشع نوهسلا

 ايؤرلا هلع صقف ءانأو هركسص ذف لب ا:_لاو رّيلا كلملاى أر نأ ىلا نيت سف سوب قاسلا ىسنأن اجرخو
 ىلا بوقءيراص نأ ىلا تفولا كلذ نموكلا !هرزوّةسساف ةنس نوثالث ذئنم- هلو ندسلا نمي رخأت اهريعو

 ىتلا ةنسلاىف بوقعيلناكو عواا ىسن ٠ ناماسو عبشلا ى-س نم نين عبس اهنم نيس عسترموم
 دلو نأ ىلا رصءىلاراسذنمو اسفن نيعيس ذئنم> هب لها ناكو ةذس نوثالثو ةنسةةامرص ىلا اهيفرابص

 عبسولام هريعو فو ةنس ةريثع عيسس رص هل ىذمالإف ىرخا ةنسنول الثو ةئاممال_سلا هبله ىدوم
 كناف كتوخ ا بن ذر غت نأ ىصوا كابن ا اولا-ةف مهانا فسوب لب اقم ذشنمح طامسالا فان ةنسنوءبرأو
 ةناام هلو فسوب تامو مهل هم_ةريذع مهدعوو كلذ ىلا نوح انحت المها لاو فاسو ىف كِسأ هلا هلا دسعمهو
 ملعأ هللاو ننس رمشعو ةناس

 ه اهعايضو اهناجلخو مويفلا ىف ليق ام ركذ +

 فودوملا ممقلا اهبو اهتراع ةرثكو مويفلا ةلالا مو.فلاو رمد»مامالا مّدقْتم ىف لاقي ناك ىب وقعملا لاق

 اهربد ةْمإدم ىهو مومفلا ”ىاضقلا لاه م موي فل مومفلا ىنعمّنأ ىدو« ساكو « شيلتا لمعباببو

 ريم تناكف ادحاواموب رصم اهنم ةعيض لكربت ةعيض نيو امئلُث تناكو ىحولاب مالسلا هيلع "ىلا فسوب
 مهلذخت امال_لا هبلع فسو:ناف كلذ ىلءدازامرصّتسسالواعارذر مشع نا نم ىورت تناكو ةنسلارصم

 مومفلاناو ضربا لاهو * نوهاللاهب ىوةدضنملاةراخا,همّوقو هنف ءاملالوخد مهلمودل هسرو ىرخم

 رثك أو همعطو ل.ذلا نول ريغي ىلخ اذا ءاملا اذه ىرتكنا ىت- ةنسسلا ىفتاّرم هم عرزيو لينلاءام همف نزحت

 ىديْرت ةلاحهذهو موضلا ىلب امىلا ادعاصو انو طفس ظمقلا مانأ فن وكت ىتل اةريصلا ىف ةلاكا هذه نست ام

 ةفاسم ىلع ر صم ةئ د مبوذج ىف موسفلا نا بونملا جير تبهاذا ام سالو ريصم ىنعي ة'دملا لهاةءادر

 نب ناعع ورعىبا ةلودلا ةسقي نتْوملا ىضاسقا نب "ىلع نحلاوبا ددعسلا ىذاقلا لاو اهضرأ نم ةدبعب
 اهعسوأو اربب دتءاشالا نسح ؟نملاعالاءذهو حارفلا له ىف اهتم باك ”ىيوزذملا ”ىشرقلاف وب
 اهضرأ نم ريثكىلع لمزاا ءاليت ساو اواهأ نماه ولن باردا اهضعب ىلع بلغامناو ارطق اهدوج ا واًضرأ
 ةروثدملا لاعالا نايل ر كذا قاصءا نب نسل نب رفعج نب ميهاربا قاس -اوب!ءإعرو سد ىلع تغفو دو

 هعضاوم تلهجام هئمو ماما تريغنام هنمو رث د دقام هنمناكن اوانهه هندروآ دقو عامضلا نم العامو
 صاسغلا نم هش ءز ذة بام ةراسعىف ةبغر هل نم هب ىصقت بو ناالا سعاعلا,لاح هنم لعل هن دروأ نكلو روثدلاب

 للا لاح نم ف كلا هصضوا ام ىلع «(روتسد)« هتطسشو عضوم لك ب رش لعيل ةحلصم هداربافو

 يرتلاو ليدعتلاو تفلاو دا ىفاهعسرو ابنم ةعبض لكبرشو عضاوملانماسءلامو مويفلا ةشيدمب تالا
 ركذب هقض ول ناس و هللا توعد ئدتيتةئامعيرأؤ ني رمثعو نتنما ةنس ةرخالا ى دام ىف ىلع كلذ نامزو

 لصي ه (مظعالا مويفلاجلخ) ه اهحالصب هحالص ىتلا هتدامركذنف يمنا ذه هنم ىذلا مظءالارصلا لاح
 فورعملا لمحلا دنع رصلا اذه هةوفو "نس وارطا ىذ ىهالاعفورعملا ريغصلارصلا نم ميلخلا اذ_هيلا .ءابملا

 ىلعو ةيسسانهالاو ةيسسقلاو ةيئوم الا عايصضلا ضعب برش هنمو نينوعمالا لاسع أن« ةرحاسلا”ىسركي

 ق-وبلارخلاو ه( -قسونلارغا) لاق اهتمموركلامموركيرشو هنمامب رش ةريثكسص عايض هبدناج
 ىلا لامعتلا ةه نمءؤانبو تيزلاو ريجاوهو حورا هلا ئيمّدقملا دنعفو رعملارعسإلاو بوطلاب ىمرا دج
 ءرصحو قرشلا ىلا برغلا نءةماقّتسا ىلع هناي لثم هاني راد بونملا نم هتياهتن م لصتيو بويا
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 امناهنا|ةغلبو بيع تاني ديزي لاه ه ةنشىف هلك ل ذرذح نم غرفو اهاكمومفلا هل دا تحب لمنلا نم ىهنملا
 هلنواعبال وهلا نم فسوب ءامحاىذلا اذاف اورظنف ناو ءالاو "للعفلا ةرثكب كلذ ىلع ىوقو ىولاب اذ لع
 ماقأف كلملاهملا اوّدرف موسلا هنماربب دنالو انأرالوالقع لضفا طق فسو ناك اماولا ةفاريطتالو الثم اواكرصمب
 كلا ءارزو لوق فسوب غلب مثلاه ةنس ةئامونيثالث نياوهو تام ىتح ةنسةئام مات ىرخا ةنسنيتس
 لا ذامو كلا اد لاف تب ًارامريغربب دتلاو ةمكحلا نم ىدنع كالملل لاف هل مهنم ةنملا ىلع كلذ ناك منا هناو

 ىرق تناكو هب رق مهسفنالاو نأ تب لكل ها سعآو تب, لهأ رص ءروكن «ةروك لكن م مودفلا لزنأ لاق
 ضرالان م اهلريصا|م ردّ ءاملا نهدي رق لكل تريص مهارق ءانب نم اوعرف اذاف رصمروك د دع ىلع مويفلا
 عمترمالاثطاطمريصاو هيفالا ءاملا مهلاثيالن امز ىفابرش هب رق لكلريصأو صقنالو ةداءز كاذ ف نوكحمال
 دادزيالو هقح نودد> اب رمصةي الف تاضبق اهلريصاو رابنلاوليالا ف تاعاسلا نم تاقوأب ّئط اطالاعفت نمو
 ادود> اهادتحو ىرقلا نا.ذبب صأف فسوًأدبف مث لاق ءامسلا توكلم نماذ هنوءرفهللامف هردق قو
 جيان ار ف سعأ منو عرف تنباهازنتت تناك تلاد رقلا ىهو هناساهل لاقي ةي رق مو.فلان ترمع ب رقلوا تناكو
 نكي لو ةسدنهلا تثدح ذم ون نمو ءاماانزوو ضرالان زو ل.متسا كالذ نم اوغرفاط رطانقلا ناشو

 ةارودلا فو هعماس لات « فنمب اساستم عضوو فسوب رمدمب لنا ساكن ملت !ناكو كل ذ لب اهنوفرعي سانلا
 ىهجراشلا لاف سدسمرعو موثنف امنمةنصح< ندمةّدع هلاونبف نبال برضو ءانبلا ليا ارساىن مزن وءرفنا

 نوعبسو'هثالث مهورصههداوو مالسلا هءلع بوةعب ىل> دد.لولا نب نانرلا نامز قو سدسم ر فوحو مودفلا

 ندا بوةعب ناكو ةبترب ةسفير ضرأ ىهوامرفلا ىلا سس نيعنيبام فسول مهلزنأف ةأساو ل جرنيبام اسمن

 هلك وعرف ىلع بوقعب ل_>دااف ىبو همزتلاف همئلف فسوب هلا رفن فسو)ىلا ادوهي لسر أ رصم نم
 كيلع نا كريشلا اهيا نوعرذدل اقف توصلا ريهج ةبعللاو هجولا نمحاملح اريبكا نيس بوقعي ناكو
 هبنك ىف موياع هللا تاواص ىمومو فسوبو بوقعب ةفص فصو دق نوعرفرحاس نم مب ناكو ةنامو نورمشع لاق
 هب دي ىلعرصم برذَت نم تافصو تارابربلا عضوو مهيديا ىلع نوكي اهلها كالو رصم بارخ نأ ربخاو
 هلاهتتادبعا بوقعيهللاوت زيسشلا يأ دبعت نم لاه نأ هنع هلأسام لوا ناكف هسلجم ىلا ماخ بوعي ىأرال»
 لاقاننهلا ىرننكف لاق دح أ ها ربت أن م”لجأو مظعأ هنا بوقعي لاه ىرتال نم دمع: فيكسف لاف ؛ىب لك

 ديرولا لبح نم انبلا برقة وهو عفراو مظعال ىلا ناو ىل و توب نم مدآىنب ىديا لع نم مكمل نا بودعب
 لاه انرمغ مانا ىفوا انمانا ىف نوءرف لاه هيدي ىلعاندالب لاله نوكي ىذلا اذه لاّمف نو ءرفىلا نمهب رظنف
 ديرب نم ليت نأر دقن ف يكف لاه مهن لاه مكولاهب ىضتامف ا ذه دجت لوف لالا لاك كنب ماياالو كم انا ف سبل
 ةريثع تسرصم ضراىف شاع بوةعب نأ به؟نعو « مالكلا اذه أعبالذ هيدي ىلع هموق لاله ههلا
 نورمجو نوريج ىلدج ةراغم فق ونفداف ىنولمساف تماذاف رصمب ىتةدنال فسو.ل لاق ةافولا هترضحالف ةنس
 هولءوريصو رب هوغطل تامالف لاه ال مرمثع ةيئاُمسدّقملا تب نيبو هلسبو مال لاا هيلع ل.ل 1نا ميهاربا دصسم
 هاهنا تامدقءانأّنأ هلعأف نوءرذ فسوب ماك ىت> امون نيعبرا كلذ هن نواعذ اوناكف حاس نمتوبانىف

 رص# بو ةءبرب لبقو فرصناو هنفد ىتح رمصم لها فارشأ هعم حرخو هلنذأف ناعنكض را ىف هربةينأ
 ددلولا نب نانرلاتام لاق هنوم دنع كلذب مهاصوأو سدق ا تدب ىلا لج مث نينسس ثالث نما وغاب ماقأف
 نوجرخضتس ,كل1 لاه ةافولا هتريض>الف مالسلا هيلع فسوبىفوب هنامز فو ناررلا نب مراد هنباهدعب نم مهكل

 ليشلا ىناحدحاىف هوئثدو توبات ىف هولءكل تام مكعم ىتاظعاولماف مكئانآ ضراىلا ريصم ضرا نم
 ىذلا يناملا بصخ افرخآالا ناحل ىلا هولّوف رخال بناها بدجأو هبفناكىذلا بنالا بصخاف
 اهل طسهنف اولع-و دي د- نم قو دخصيف اهولعخل هماظءاوءج كلذ اوأرالف رخآالا بد أو هللا هواوح

 قو دنسصلا اوقل أو كسلا ىف هللا اواعجو دي دج نهدكس ل ىا ىفاولعجو لدنلا طاش ىلءادوءاوماقأو
 نب رسأ ةنبا ةراسّنأ ما ثلا ىلارمهم نم فسوب ماظع لج- بنس ناكو 5 اع نانا لا بصخأف لدنلا طسو ىف

 مهتلشغ ليم ارسا ىنبب مال سلا هملع ىموم ىرسالفرمو لا هاذ ةريبك ازوحع تراص ىّتح ترع بوه
 نيأ ىر دينمو لاق ف سون ماظع كعموالاربعت نأ ىءوا لس ذو هورصس نأ قد رطلانيبو مهب تلاح دباس
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 رصم فسو كلم كل انور ةرامع بيسدق هيلا اهلكرسصم سها ض وذو هان عم هتنب كالملا لخ دو رب رمسلا ىلع

 ىتح بهذلاب مأ» هطلااورت اقرمصم لها ىلع عوملادتشااولاف انل ةخيشم ىكدح لاق دعس نب ثدالا نءو »

 ىت> ماعطلا مهعس لزب ل اهعاو دوي ل ىنح مهم انغاب اورتشاف ةضفاو دمي ل ىتح ةضفلاب اورتشاف ايهذاودحب ل

 انولهاوان_ةناالااتلو م اولاقف ةنلاشلا فهو أفنينسسلإ كلت ةر ةبالوةاشالو بهذالو ةضف م-واق ل

 لاش .و سجنا نوعر ذل نأ ىلع هتوعر يام اعط فسوي مه اطعأ منو عرفتاهاكمهضرا فسوب ىرتذشاف انوضرأو

 كلزعا ل لافف ىئتلزعمل لاقف هلزع ةم. نيثالث نو ءرفارزوال هنأ مورغلا ةنيدم مال || هيلع فسوب ءانيربخ ىف

 لصأ نأ ىذخناناو ةنسنيث الث نمرثك اريزوانل ويالنأ ”ىلااودهع ىع ءانآن نكلاو كتكرب ئساالو ةئرا

 اضرا ىعطق أف كلاكلام اهاكرسصمر ادد ترعص ىتح كل ىب جمصل تلعد# فاسو لان كلما لعرب ديىحربزولا

 فا روح - ضرالارافقت ىف فس و ىثخ تنم * ثحرتخانوءرف هللاقف قريشعو ىلهاتوقو قول 9

 كلذ ىناهرخ قرف ل كلا هبكرب اهعام نأ ى أر ىتح لينلا“ امنزوف ابو لبنلا نيب لئاح لبج اههفو مولا ضر
 ةنسلاماباددع ىلءةيرقنيتسو ةنامثث ٠ ءاملان :او- ىف لعو ضرالا ىف مو.فلا ىلا هم ءاملاقاسو ل.ل

 ىف ههجام موب لكعابرصم ضرأب عوملا عقوو لبنلا صقناذاناكن اهعردزاىتلا تاوقالاو لالغلا انضقو
 ىلا ةةمدعب كلملا درو هلام رثكو فسوب ناش مظ«ذ كالمالاههمباك هسفالرصم للم ىتح مويفلا ىرقنمذيبرق

 ىف فسوب نب مييارفا نب نوراه اهب جرف ةسدقملا ضرالاىلا هنمَج جور ىسرأن رزووهوفوو هترازو
 رصمىلا هعم قب نم داعو هعمنمرنك !كلهو ماشلاو رص م نبايفةرباب وا هتمزهف ليل أرسا ىنم فلأةنام

 هعمو رصم نم لي ار مسأ دب حجرخن الوسر نوءرفىلاماللا هملعنارمت نب ىءوم هللا ثعن ىداهب اوماقأت

 كلما مالسلا هياء فسوب نأ كالذ بس ناكل قو مورفلا تطبنتسانامزلا كلذ ىفو مالسلا هيلع ف سوي ةمح

 تدفنو هلقعريغنو هلع "لد فسوب نا هلك ءارزو لاه ةنسدن ؛ ام ه4-سزواخو نوعرف نم ه2

 مهالا نيس دعب ل وقلا كل ذبءو دواع محاوفكم مهل ظفللا ءاسأو مهتلاقم مسلعة رون وعرف مهفاعل هتمكح
 هل ةوضنو ديع هلاءامةلاصل تاك امئاو ةيوحلا ديذثموبم ومقلا دلي ناكو هنهريتخأ 'ىش ىا نم َمثاماوأف .
 ةبوحلا ءام فر صب نأ فسوب لسن وءرغل اولا.ةةفسوب امبنوذحتمت ىتلا ةنحلا ىف تكتم لفقر حاف

 تي أر دقو ىمهنالف ىتنبا ناكم معن اقف فسوباع دف لِ ارخ ىلا اس ارخو ل دل, ىلا دل دا دزتف اهم هجر ذو اهنع

 نمالاهوحولان «هجول ىربال ب رق دمعي دلب هناكلدو ةيوحلاالا اهل تحاول اداباهل باطأ نأ تغلباذا

 طسو موضلاف ٠ ارصو ةزافم نمالارصم نم ىحاونلا نم ةسحان نم ىلؤن ىف ُه تسل َكلَذكَو ءارعصو | هباغ

 اهنعطتخا دقو لاه ةزافموأ 6 يم نه ةمحان نمَقْؤنالرصّننال دانا اسعار ع يا هكا
 ءاش نا ىناف <ىلا ثعباف كل ذتدرأ ىم كالابازع اين فسوبلاقف هتغلبالا ارظنالو اه-و نكرتن الف اهانا

 نم د.عصلا ىلعا نم الخ ِح ةئالئرفحت نأ ف سوب ىلا حوأف هلعا هعفرأو”ىفا هبحا نا لاق كالذ لعاف هللا

 ىلا اذكعضومن هس , رغاولخو اذك عضوم ىلا اذكعضوم نم ابقرش اصيلخو اذك عضومىلا اذكعضوم
 اورفح نأ نيئانسلا سعأو نوهالاا ىلا نوهش ا ىل نم ىهذملا اخر شخ لامعلا فسوب عضوف اذك عضوم
 وهو موسفلا ىرق نم ت.نباهل لاقي ةبرةباصلخ رفدحو "قرشا لفن اودو مولا اجرت نوهاللا

 تمبنب ءارحص ىف بهذ ةىبرغلا يللا ن محي رخو لمنلا ف بصق "قرشلا لخلا نماهؤ ام حرخل" ىبرغلا جيلخلا

 كلذ ناكرابنم هحرن رخأو ءافرطلاو بدقلا نما يفناكاام عطقف ”لءفلااهاخدأ مث ءامةيوملا فى لف برغل ىلا
 حس همق ىرشس ىهنملا س ًارىف لخ دف لدنلا» ام عفتراو هيرب هقن هن وللا ضراتراص دقو ليثلاىرج ءادمما

 هوارزوو كلما ايلا جرخو لمنلا نم ةلتراصف اهاتسن اهعلخ ل دف مومفلا ىلا هعطقن نوهاللاىلا ىو

 : تماغأو مويفلا تعسف موب فلا لعاذهك نتا هئارزول لامك مم اهلا رطتالف اموب نيعيسسف هلك اذسه ناكر
 وهو رصم إم مالسلا هملع فسوإ نأ اذهريغ موءفلا حارتسا ىف تنس تو لاق رصم طئاوغعرزتاكحرزرت
 كفن رتخا اولاعو ولزعن هيأرفلتخاو سوي ريك دق رصم لها لام ةنسنيعبرأ اهرب دي ماق ف نيث الث نبا

 ىفكنا معن ام لرعب دن سحو كيأر نما .أر نافاهيف كيأر لمسعتو اه لصتو كفلا_ععطقن اضرأت اوملا نم
 جيلخ اهلا قف اهظءأف موضلا عضومراتخاف رض تاون ىف ةي تملا ضرتعاف كلل «ىلا كان ددر كلقع نم ةداز
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 الا ا ىآرو ف سوب هصقاكع قون هباّكى هللا اهصقىتلاامهابؤرب هبارشو كلما ماعط ابحا-ص هرب أن حرفلا
 لاقق هيفؤمح لاف كاملا ىلا داعالف هيلعاهدقو هللا ىذه فسوب ريش قالا هفّرءف لبان لاو تارقنلا

 ةصقلاب اخلز تفرتعاف كلذ ن ادام دكت يخل نهاجا نم قاللا ةونلا مهأ فد كوا جرخ أ مفسوب
 نم« لف "هلع 1 ارا 'لولملا ىلع لوغو لان قلب امنع أو نسلا نرد نم لسغو حرخأف هللا هحوو

 ل هسلع عفان لاف كاذب لموقي نمو ثلا لاف لامتهقا لامك اهرسفف يلا نم هلأسو هرابكسحاو
 هقلختاوزب زعلارب رسم ىلع سلجو كمل ارصقوىلدّدرْتو هعم سمسا بكرو هب ف اطي نأ ىم واجن هسلأو كلومملا

 تدرأام ملصا اذه فنسوباهل لاو هنأ سها هج قزف تام دق ناكنيفطا زب زعلا نا لاسةيو ه هناك هكلم ىلع كما

 رصم ف بصخو:ستءاجو كنسح نم كلا اهباقابصالا أما رتل وانينع ناكخج 'وْزّناقرذعا تلات

 رو 10077 ناكر ناصقنلا ىف لدنلا أدب بدم اونس تءاحالف اهنمرثك او انزخو لالغلا فسوت ١ ممخل
 رصم له داكو راقعلاو هش الاو باشلاو ب اودلاو رهوداو لاملاب عقلا عسب قح دابلا طسقف اولبقىتلا نم
 0 .أىلاهجوو ىلاعت هللا هصتام سوي ةوخا ءىعش نمناكو اذدأمانلا طقو فسوب ريب دتالولا ء نولحرب

 2 اياهم بوعي ناكو كلا | ىلغ هلخدأو ءاقلتق رصم ل هاهو-وىف جرخو هلها عبجبو رصمىلا ل.

 اهب عفت وا هوس ملا امو نورمشء ئسلاَقف هتدادعو هّمعانصو هدو طال[

 لملج نهاك كلاس اعىفناكو ؛يئلكهلاوكولاو ىانآهلاودو ىتلخو كقلخ ىذلا نيلاعلا بر دمءأو

 نفاكلا لامتف هريخا-:ىنأف كلا هل لاق اذهدا ودب ىلع رصم باخ نوكك نأ ف اخا ىلا ٌكلمال لاصردقلا
 : ةثفو نهذ نم مكتهلا نا لاه انشهلاىرن انا لاه ىرب نأ نم مظءا ىهها لاق مشلا اهيا كهلا فر بوقعمل
 نفاكلا لاق ميكملا زي زعلاوهالاهلاال ىهلا ديسعمهو مدآ ومب لمعيامم بشْحو ساحو رهوجو ةراججو

 قلك تااجوشو ءامشالاك الش * هانا لاكو هيذكو بوةعب يضغف ءئُد سل نويعلا هارتال ' * لكترا

 بوعد ماقو ىرالو ىرب ”قزأرادم ميدق دحاو قا هنكلا قواذلا فموبامنالاقانا هقطق لاق و هالا هلال

 ىلع ىرح رصم بارخ نأ انتكى دحنلانا نهاكلا لاقف هنءفكف نداكلاىعأو كلما لجأت امضغم
 هّتيرذ نم قسبالو كنملا هلّقي نأ باوصلاو :ريثكة تم ىلا الوال لاهت انمانا ىف نوكب اذه كلما لاق ءالؤه ىدبا
 هعم نمو بوق«: لزنأو ءالؤه لك ىلعر دقنالو هعذدن نأ اننكءالف لو قناكسهالا ناكنا. كلا لاقفادحأ
 ّمكو نما كل ١ شوار من تالا قيوم دنع نفدو مال لا هيلع ميهاربا دب رخىلال ف تامنأىلا ريدسلا ىداوب

 اوناكرصم لهاّناف مو.فلا فسوب لمع هتقو فو ةنسنب رشعوةهئام اكلم ماغأو أ اي افوخ هنامعا

 ءامال ضي اغمتناكو ىقشاال ا د اولامو كلا | ىلا هءاوش

 ءاملا ]عجو نوهالل ا ىو ىهنملا امواهلاحوا علقو اهجرخا - هاممال لاح او فسوناهلل.ءفاوأ اهربدو

 تامو رصمب س دنه نم لوأ هنا لاّدو « هتمكح نما وعن ةعبرأ زوعم ئىف اهنم رنا انور رم اموشقتاجن
 هببأ ةنس فلابفنمه دنع عدارلا نوءرفلا وهو نارلا نب مرادرئالا لها هتعمو شور د هّيافلخت شوا ا

 لعجو نفك هس نورس دعو هن امهلو همابا ىف سوي تاه ضعبلا ىف ةلاخو اضعب همم لبقف هم اخ فسوب ناكو

 ”ىبرغلا صقنو بصخأف هبلا لوح داقرسلا هنو ية <ىب رغلا بناها ىف نفدو ماخرنم 0
 اودشيواف انو اًملح هلا اوله نأ ىأرلا نم مهل ث د متاماع <ىب رغلا فواماع "قرم |ىفهول همي نأ ىلءاوةفت

 عمو دن دملولا نب نب ناررلا مهكلخ م كجلاديعنءالاقو * امهالكن اناا بصخ أفلدتلا 0

 ثلا هيلا لسر أف سوباهربعو ىأر ىلا هابور لا ىأر الف مس هيلع قنا ىلد ”ىننلا فسوب تلكاكم لهو

 انامث سلاو نصسلا باث كنع قل لاقف لولا ءانأ أف امهذع هللا ىذر سامءنبا لاق نحسسلا نم هجرخأف
 اذه لعب لاقفاثدح امالغأر هأن الف د همس ئد ؛ الث نب اذئمون وهو ندسلا لدا هلاع دف كلا ىلا مفواد دج

 هفعفف منع هلأسو هقطنت سالف لاعت تال لاق هماّدتهدعقأو ةنيكحاارةرصسلا اهاعتالو ىاور

 هرم اد هاطعأو ريرس باش وبهذ نماهوط هسلأو هباب فاخ امءالوو همتاح هملا عفدق هصماهنلا لعجو

 :؛ بفبسومل لاف نوعرفنأ ةقموكعر ءو « كنملا ةفلخ فيو نارمصع لبطاا»برضو ِكلاا ةبادك ةشرزم

 هسلجأو مث فسوب لاق عباصا عبرأب كنسفرك ناو لولا ىسركل عج أن أديرا ريغ رصم ىلع كتنطلسد



 فقىورع محشو هسأب 80! |" هوباه همود# لوما | غاباإا ةنسةرمءىدحا اذد هريسم فرمه هن ء هّننغةدم

 ىئارالا طامتساو رولا حالماو ةرامعلابمأو امالعأ اهيلع بمنو مار نمارودق ”قرشلا باشا
 هيوخا هدذعل !احاماشلال هان هم الغ همايأ ىف دلملا ىلا لخ دو ا .د فا فل أ ةيام ىلع ج :ارخلاداز ىتح

 نية هلافمو ٠ وهو «لءىدونو مال غلا فتوذ مولا فوم ا ةمح اني سرعت مام اسير وعل
 هريصق هبىأأ ف كاملا ىلا هيديبل نيقطا ه ارا همالجو مهياعهقإ تاواص نيجزلا للخ: ميهاربا ني بوةعي نيا

 تا تلا ىف ىلاعت هللا هصقام اهىغأ نم ناكوانعفنيا هييرئانل هكر اتلاقنهع ةنبا ىهراضاز هنأ سه اهنأر

 عنم ءاف ممظغ لاع هتمح هامه ديرتاه ىلع اهانتاو نا هناو همت ابن هتف رعو هل تنزرتو هب تاخ تا. اا قه مح ريكت

 0 هوس جم هاءرواه-وز قاونأىلاابنم عنشضودو رايت تلا زاك عم
 ده اشم نمنيسشو ىفن نعى دوارب ىفانأف ةمئان تكىف!تلاقو هلارذته,فسوب لم ءاسنلا أب الانتع
 كيئذل ىرفغتسااها لاهو كراذ تعانعىا اذه نء ضرع ف سوسل لاق هنأ سها لبق نمرضالا نأ اهلهأ
 لصتاو سانل نع باءت>الاو وهللا ىلع فوكعلادواع شو اره: ناكو و كلل غاب مالغلاو نيفط ا ريخ ناكدقو
 نيسلحم تلموانا رد ماعلا نما تع اضو نيم ةعابجيبع دق لا زيابنريعف ةيعاببا ءانبف سوو انهار رمخ

 هجارخ اوف سو نيتي طشاوملات يمأو حاسي دلاروتسا.٠ علعتخرأو بهذم رص حا ديامهتشرفو نيمه ذم

 طش اوما هند أف سعشلا ذاحم سلجم ناكو هيف ةودنلا عم تناكسح ىذلا س امنا ىذا . ىذلا سلمنا نم
 راغصرابط اهيفةبه ذمرج تارادب عس دق ر فص أ حاسد بوت هنسسلاو رهاوابا كتانتمأت د هرعش نمظاو

 تحت نم نجرخأو رهوااو دلابمطن دق ان هسأر ىلءو ءارج ةلالغ همت نمو ءارضخ ةناطس نطبمرضخ

 ىو اهب طبحم حاتلاو ةفو كح . هنببج نلعجو هردص ىلع هب'اوذ نددرو هنبب+ ىلع هرعش فارطأ حالا
 هقنعىفو رهوملاو بهذلاب كا مثم موظنم همفتك نيب لبسمرعش ءاسب ملايوط بخ نمووهوج طرت هيدا

 اهلونولموهوج بااولا_عف بهذ ةقطنم ءهطسوىفو رخاف ردو رجأ رهو د 2-1 مبهذب موظنم قوط

 نيحاشو هلع ىذلا ءامقلل نلع-و بهذ شون ىكءرضخ أبن يشوقنم ناضس أن فخ ه4. :سلأو ةموظنم ىلاعم .

 ةيذم هيلا نءفدو هينمع نلكو هيدخ ىلع هنغدصنبرقعو رض أر هوج نم هكو هلذسأب طبخ روارفاو

 اهب نعطةبلرهودب نم نوضبق نيك اكس نويلا تم ةقاحا دقأ نبرشو نهماعط نم ءاسنلا غرفالفرضخ أ اهرعش
 اهل نم ةف ىدبع عم ىرما ىف نك د ىئغلب دق َّنهل تلاهذا هنعطقنهراحرتاندخا بما لاق ةهكافلا

 كمالغب نيضرتفكف كفرشو كنه لولملادالوان نع عفت كلثمو اذه نماردك ىلءاكمن كك غلب اكس هالا
 نع رولا نعفرف فون نجري نأ طشاول ا ىلاتأهوأو اذهب ىد:ءوهالو قدصلا نكمل ل تلاقف

 فسوب هجون ٠ هشضامو سللا قرشأف سمشلا هودسوب ايذان شف سوت هتمزريو امام ىذا ىذلا ساجملا

 عضوم نبيديا نعطي ناعجو هّيؤرب ءاسنلا لغتشافاهنع بياض سأر ىلءفقون هنقهربْندو ةيذملاب لمقأو

 نكلام انهازّنول تلاتف فسول نس نمنيأرامب ّنمءالوهذ م ءالكلا نيعبالو نو هم تناكى |١ة وك افلا
 ةأسم أن بنم قبر لو ميك كامالاا هتان اذش انما دامت ناتفئدضملا ارظنلاىىاطخ نع نالغتشادق
 ٌكموأد : نأ د_>الىجشإ ام ناَعف هف ىئندل ىذلا اذهف كلمز دنع اًخِلْر تلاسف هتب# نم هوم“ * تلزنأو تضاحالا

 هبطاخت َنرمةدحاو لك تناكف ىلهنيطافت ”ىلءىفأف تلعف دق تلاقت هكنودن كلإظ دف كمال نمو اذهىف

 اضلز ةهح نم هتسطاخ اهسفنل اهي نأ هنم تنياذاف اهياع عنب وهو هلل ذو اهيا اًرس هوعدتو

 ىلع نعج ا كلذ نيراطف ةجاح كل ذب ىلام لاف اهفل انت نأ جام اههرحكح:تنأر كي. كتالومتلاقو

 هتيطغاام عج عزتتأو هننصءالو تاذللا هنعنمال لءفي لنا هنكل اذه زوجال اًضلز تااصايضغ ءذخأ

 دراطع مسساب ريضخ أ دجريز نما ناكواههلاب تمسقأف هملا نوع ديامم "ىلا با أ نصسلا بر فسوبلاقف

 أ باهف ذقام لوزبل سبح زيزعلا تلأسو فوهلا هتسسأ و هبا عزنب ترمأ كلذ مت لعفي لنا هلا ش

 هماعط ىحاص ديرب ْكإَق ىلءامز ءدقاب الفوانالفن اهل لامتو ءان ااا ناحج بانمىؤكلملا ىأرو نسف هب

 بحاص مساناكوا.م< مأفرخ الاركاوامهدحأ نكرتغاو فعوةاَذرتعاَم اههررق مصا ]1 الف هيارمثو
 مهدعيو هبفنميافّرر ندسلا فوهو مالا هملع فون ناكر سط سه بارمثلا بحاصص مساو ناسار ماسعطلا



 انتي

 ىلع لزن و رصم ىلا موده نيركأع سوباقوبا لات قم ولامعلا ع نم كل ءراذ نيفطأرعب دتو هنذلب لءاشن ىعاونلا

 . هلتقو ”قيلمحلا هيرفطن ننس ثالث هيراع ماق انشاكر هللا ةب تاه هنلعاشيج ري زعلا هيلاز خا هدو دس
 ضرعو ميلا حرف اوث اغتساو كلا ارصقىلا ساننلا عقجاف دلملا ىف هعمط ىوتو ماتملاو مالعالام دهو

 مزه أف ديهدش لاتق م ناكو فوملا ءارو نماوقلاف عام الاىو-لئاقم فا ل

 باصو ٌقّرحو مهرا“ أو مهعورز دفأو هباصصا نم اقل لتقو ماسشلا ةحىلا شوارهم هعمو قيلمسعلا

 ليفوللا غلب هنا لبقو داصرملا,ناكملا اذ هزواست ناىفااسيلعربزو اواصو ىتلا نك امالا ىلعامالعأ ب هنو

 عسهت نمدشق صم ىلا عَجْرَو لاج رلاءابنصتو ةةملطل ةدشب دم شرع لا دع واح ارش ماششلا لدا ىلع برضو

 ادئاقزهجو مهنماريثكى جاو ربربلا ضرأب ٌرْخفلأ ةنامعيس ىف جرخو برغلا كل م وزغلدعتساو ادوم لامعالا
 يع تو د اعف ثفان ىئب رب اح ىلا ةدوقرة حان ند هنوسلاىف

 مورارح ىلا رضخالار لا بصم غلب ىدس ٌرمو لام ىلءهولا دف ةنجاطرقو هب رفا ىلا ىذنهو هيلا هواجس لام
 قساوتلا تو لعل ل ترسو هاو رع ع ارو نما هملعربز اهص كانه ماق أف ساصفلا ماخصا عضو هوذو

 وزغب نم عنمب نأ ًاولام ىلع هللاص م امانا وكلم هبراغم سل دنالا ىلاراسو ةريبكلآ ض رالا ىلا ىدعو جارخلاا

 بونحلاىف ّرمو هتعاطف تلخدوالا ةَمأب رع لفربربلا دالي ىف ارش مر صل ريغ ىلءفرصناو هنأت نمرمصم

 هللولملا ةللاصمو ناررلا لاح هلر تحصدواهكلم هللا رفتدوسالار هأا ىلع ةءدمىلا ادئاق ثعبواقلخ لتقف

 مامعءلظاا؟رو هيوكر ىلعدحأ رد. ةباملاقف طقدحا هبكر لهرحلا نع دّئاسقلاهلأسو طق دح ا انغلبام لاف

 تراص ءاملا ىف تلعجا ذا ءادوسةراخحو زوما اهرثك ١ةهك افوهلاانا دولا اوامفنابرلا م دقوامابا ىربالف

 متلهمزهف ةأرعهلنلا اورق م ا :ىلا نادولا مما ىلع كالا اراس مم ءاضسس
 اوعجراهد وب رخل أرح نم لاشت ىلا ىه | ىتالاعش عبرت مامن هنم مهيشغف ماظل رصلا ىلعّردو مهب 52
 ااكت اا ىدارلا ىلا ىشموايلا هبرة ساعت ةشيدمىلاراسف دح اى ءاروام رولز مهر دص ىلعو

 ءامسا اهيلعام ا:صأأ هربعم ىلع ىأرف لسرلا ىداو ىلاز اسو هتلظ ةدْشااد- آنوريالو ةيظع ةبلج هنمنوعمس
 اعابسىأرف دوسالا رصأاب ىلهآملا بارذلا ىلا هملءزاج لهرلا تيثأانإف همءا هماعرب ,ز ايص هيلع ماق أف ولم ا

 كين تراشلا قوت رهو لمراىداو ىدعو عرف ايو لن كف ضعب ىلءاو طعن رب

 ىلا هئماوّرُمف دكلا هب دع فرهذو ءاكمحلا ل دم ىلا اهزاجو قراباهاذأ مهن ءاوعفدو هناا ضعب

 سل دقو ءاكحلا لضافأن م لجر لبحلانمهملا لزنف اًمطع هشدج كلبي داك ىّت - مايا هسيلع ماقأت لبج
 كشيجو كفن تبعت ةبافكل | قوذ قوزرملا لجالا ىف هلدو دمملارورغملااهيأ ديرت نيا كل ملل لاقف هدسع هر 1

 هلأسو هلوق نم بهتف قلكن اذهب ررغلاو ءانعلا ت تكرو ةحارا ت<رو كقلاخ ىلع تلك :اودكلمتامب تاةرتحا الأ
 لاق كشيعام لاق دحأ كبق هغلبالو د أ هلا لهدال عضو م لاقف م وعض وم نءهلأسو هيلع هل دق ءامنا نع
 لاهانم سيره ملفلاق حواثلاو راطمالا ن ملاك نونرمدت نما ن ؟لاوريسدلا انسفكيو هب عنفن تاينلا لوصا نم

 تحت ناريخ ىلا ىوأن لاف سهلا تدحاذا مكب كف لاه هملع م تاغ اماسنل سلفالاو مكتطلا ىف :داهز
 انينغسا اسس هنم لمعت الن رو فرتلا لهالاملا ديربامنا لاق مكل هفلخا لام ىف مككل هذ لاق ليجلا اذه

 ضرأىا هباحصأ نم رفنب قلطناف هنرأف لاه كدنءامت رقدحال هن ًارولام هشمان دعو هبانسفاك ا دقامب هنع
 هءباصص أ شوا اره ع ًاقزورمفو دج ريز ةراح هبنقاس مهلايداو مهارأو ةث :ان بهذ نامسذق ايف مهلبج فس ىف
 كلا ل أسف موعم هنول .ج مص ىلا نول هيكل ا ةعاضجب ميكملا ىأرو اولعنو ةراخ ا "اتراك نماوام نأ

 ىلعم ياطاصن ةيونلا غاب تح اهذرثاالاةَمأِب رع لفراسو هعّدوف مانسدالاذدابعن ههفوخو مهطرأب مم ةءال نأ

 رصم سادم نم هس د٠ لك لدا ناك فنمةلإ دم دي ريراسسو هريسمو هما هيلع ريزو امج هل هند ىلع ماه ولام

 نيحايرلا فانصأب ْري زعلا عمدسلا اهلها حج رن فنم غلب نأ ىلاب بدطلاو زيحايرلاو رورمسلاو حرفلاب هنوةلتي
 .ةليارلافوادصفال ارط نر غو عن رق نسحب هشرفو ن وام حاجز : نم ل هل ىب ده زيزعلا تاكو ب بيطلاو

 سانملا ماقتأو هسف كلا ا لزنق ضد .أ حاجز ن ءكمسلا ه.5 هضرأىفو ”ىوامس حاجز نم ةرج همف لعجو
 ثياطغانل اة قتادمتو انش رنا نع ميف بت واافل ويلا: ممدَتفُت هشاس دةفتو ةريثك اماا نوبرمشيو نواكان



 2ظظَىت

 كلذ قرسشلا ىلا ههجور سان دعاف ىلع هوبسصنو طالخ أب سا نمري خخ لاش اهيف اولءج اركب طسولا
 هورغ وهه-وىفهمد,لانقلا اوئطلو اريزخخ او ذو هفرش ىف ناكو هتمالسو هتماقت ساو لحز تدب علاطد

 ةداوفّرحو هنرأ سه نم هبنذاىف اواهدجو هيزا مو هنو ةمانليمو هزهشو همديمهزجاويامسو هر عش نم ىْن

 عبرالا تاهل انمرخيلا فاو ةش مت ل-ز تاب أم هوشقنو لانقأ ا ىدينبب ساس نم هلق ىف هدامراولعسو ريزتملا
 ايفاودقعو رثبلا اوّدسو ءاوهلا بْذت سفانماههاوفأ ىلءاولعو ةمردملا ن اطمح ىلاارس ةهج لك

 (هولصنو ةمل دملاباوبا نم باس عراش لك لص عراوشاءيفاولعجو ةنييدملا ناطسح ىلع ةعفت م دمع ىلع ةبق
 باوالا هاجت اهفوجوو بارح اهي ديأب سات نمناسرف ىلئامت ةبقلا لوح اولعجو . لزاسملاو تاقرطلاب
 رخ عملا قوفو رضخ أر هقوف ن «رذ هأ رج هيلع رمسأ ر ح هقوف دوسأ رج نم ةمل_دملا سا سأ اولعجو
 اولعسو مارهالا ءانب ىلع ديدح نم: دعااهمولقىفوةراخلا نيب بومدملا صاصر)اب شيم اهلكو فشي ضءا

 دق طالخ آو رفص نمريبكب اقع هالع أب ن ه- باب لكس أر ىلعو ني رمثع ضرعىف اعارذ نيّدس اهئصح لوط
 بابلاىلا ءاملاقاسو ةئيردملايراخ ىلا ههجوو ةيرحءدس سراف نكر لكى لعو فوج أو هو همحانج رمشت

 بّرقو "ىلا عثلا ىلا ”ىبونملابابلا نم كل ذكو حيي راهصىلا حرذعو ”ىبرغلا بابلا ىلا هيص فر دمتي ”قرمشلا
 احاورا اهم لكور هئاهتاومااهاعمسراصف لثاغلا ءاوفأ ىلا حابرلا باتجاو اروكذ انانقع باقعلل
 ةدعاو ىلع ةميدملا طسو ىف ةبقلا تحت هل دبع ىذلا باقعلا بصنو اهلها نم نوكينأ الا اسهيلا لخادلا عنت
 ميةف تاسومل ا ىلا رو ديب اةعلاناكنف اهرب دي دوع ىلع اهلعجو ناطمث هجو نكر لكىلع ناكر ةعدرأب
 لبثاقلاو لولملادهعزم رص ىئاارهاو+او لاومالا ةئيدملا ىلا لقن كلذ ”متاساذ ةنسسلا عير ةهج لكى
 راضلاو عئانصلا بامسأو ةنهكلاو ةرهلارابكحاييا لّوحو حالسلاو ريقاقعلاو ةضفلا بارثو مكحلاو

 كلت ىلع دعو ةءارزلاو نوملا بامسالا ضب راهم لو مه اوس ةعانص لدا طاع الف موش نكلسل ماقو

 سرغ ماسر حو امالع أ اهيلع بصنو ضارلا لو>رو دب ءاملا لءبو ةئيردملا ىلا ل خادلا يلع ىدع رطانتراهنالا
 عرا م هلكك لذ ءارو نمو :ءوسقم ماسقأ ىلعر مشل |فانصا عسجبو مركلآو لذفتلا ةيربلانلصتامم كلذ ءارو
 افريقي ناكو مانا لالث ف :منيبو ردا هذهنيبو لاق « دملولا نمافوج كلذ لكة وج لك نم تالغلا
 نوعل ”متالف اهيف باقعلا لوحتت ىتلاتاقوالا ىه و ةنلا ف دامعأ ةعبرأ اها ناكو فنه ىل ادوعب مث ايلا رذعو
 هلاهجوةقاوسالا بصنو داوزالا لدم هرمأي ةيونلا نمدملولا باك هلا ىفاونأىلا هبلق ّنأمطا كلذ
 اهيلاحرخ دملولا برئالف ةمردملا ىلا ءاريككاو لول !تانب نمءافطصا نءو هلها لّوحودارأامب رصلاو تيلاىف
 ريخي فّرعف اد دج هلا ثعس نأ مهو بضغف نوع هلءذام ععمدقو دءلولا مدقق فنم ىلع فاضس او ايف نهدتو
 ةنؤم ملا ىلعامهءاحأف فلختلا ةبقاعءرذحيو هماعمدقي نأ هملا بتكف ةرهكاربسخو اهتعنمو ةميدملا
 ريسملا ىلعر دقا الو برغلا ن٠« هسسأيرت دع لكن ءناكملا اذهىف هدر هلانأو هدمعىاال هدلب ف برعالو ضرع الو
 ٍلاومأب هبلا ثعبوهابادهو هجارتن نم ىئمزاب ام هملا هجوأو هلامع دح "اك ىلا ج كمل نَرةملف هنم فوم ملا
 تام ىتحر صم ديلولا ماقأو هنعفكف سيفن رهوجو :للج

 « مويفلا ةنيدم ركذ ه

 كإملا ريرس ىلع سلخ شوارهن همس طبقلاو فسوب نوءرف وهو د_اولا نب نابرلا كلم مث هاش فمصو نيا لاق

 ىلاملا قرفو نينس ثالث حار سانلا نع طقسأو ىل.4ب ان دعوفاكسمم القاع هولا لج قلخلا ميظع ناكو

 نأ فز رعلارثالا لها هبعسب ىذل اوهو نيفطأ 4لاي هتبب لها نمالجر دلبلا ىلع كامو َماهلاو صاسلا
 نيب باكلاو لامعلاح رخو كلا باىلاحو ربو هنو دغبو هلع سلم ةذف نمر رس نما رصقىف لب صلو
 لمع ىرطس لو ءوهل ف شوارب سهغناف هتذلل ءالخو هروما عممج ماهو هرسم فاخام شوارب ىتكف هيدي

 هبفءام اهاوحو نولم حاجز نم سلاجم هلل معو ئثنعل أ الوهو سماع دلبلاو !ةبح سانلل رهظالو
 هذع ىلع تاهزتنمةدعهل تلعو بسم عاعش هلرهظ سعشلا هل ءتعقو اذا ناكنف نولمرولبو ةطرفم كام-أ
 لولب لصتاف ءريغا سبلام شرفلاو هِي الا نم عضوم لكى هلل عوابنم عطومىف موب لك زاكف ةنسلا مانا
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 رشع ةيئامث ابربلا طئاح ضرءوامسراخواهاش ادى كلْدريَعو نيمد الاو رومطلا ةسهك هن 1

 اهنم فرعنونتلااذّنا لا ةيوةئاسعسمو نيءبسسو نام ةئيبس فرس نااهساعادك ةصوصض تراب نم
 بسامقلاب ام فرب ريج | له أن نمل جراهب رنة ئامعب سو نم أمت ةنسس ىلا اك ا ايريلاهذهتازامو ٠

 نأ ىلا يمنا سمأ ىئءالث ذشنح نمو تامو هنايح لطن ٍملفالاماهنم لانو 0

 ان وسمح هج ايوقازإو نايزع درمعأ مالغ ةئمه ىف تناكم يا ايريّنأ :ءامرك ذدقو تب رخ

 قسلأ الجرتأ ىحدقو ه اضإأ مارهالا لدن ع كلذ لثم سو نيبراه اوججرخ تح اهدجوارش مهبرضب
 توبات ىف ةممثلا عضو اذاواهيلا براقعلات أصلا عضوم ىف اهكرت اذا ناكف ةمث مي-هلا ابرب نمةرود ىلع
 ىلاايعقر دقو سا دمر» ب د أبرب ىف ناك هنا لا-ةيو هلود براةعلا تهّمحا|

 بن ىتح لامحا نم نأ كذب ناكو طئامحلاب قملمره الف لل -1 هو دباتكح هللاوو هت قو ءاوهلا

 عماجو هعزمي نأ ىلا اطعم لازربال هناف هليتو لستات وربك نأ ريغ نم جر ى> لدح الا كلذ ىلع

 تناكو الذ نءاس# 1 ةيميعإا ملقا يضإ لو نيس راو هب هملع اًملعم مادام رتب الو بحأام

 جيبلارصشاج ناكو ةرصسلا ىلع في رعفلأر شعانلا اهبناكح هنالاةيو لمعت امو ا نم بلحت عاطنالا

 مءالاعر راوناعف بتكو دعب ةاالا ماللالثمارربلا هذه لعج هناواب مود مسا سهاابرب ىئب ىذلاّنالاستيو

 رهدلارخ ىلا لولملا نم لاب نماهيف بتكو« ءاكملاو ءاسنالا اهيفرو واه. نورد ىلامهرخافمو لا_-الاو

 رخ اءانتامز فرسسنلاو تاق ةذ-س فال ئالثح رب لكف مه دنع ميقب رمسنلاو لا سأر ب رسسالاواهايا ءؤانب ناكو
 د,عنبدجم هللا دعونا ركذو ه ة:سفل أ نيئالئلاوش تدئيذنم ايربل ا ءذهل كال ذ ىلع نوكسف ىدلا حب رب باد
 باب لكى ضقي باوبا ةعبرأ اهلو ةتودتم ةراحج نم ةعب م ارربلا ذه نأ بابلالا ةمت ٍباَكَف ”ىسدقلا حرا

 اهر دق ىلع فرغلاكت و ىلا !مئمدعص»و ةلظاءاك ب اوبا ةعدراهل تن ىلا

 م« باقعلا ةنيدم ركذ ه

 نشلافو « لاومالاو رهاو+لاونان.لا بئامع اهفواهو ىدؤي ىذلا تعدلاو اي اال سما ىعو اهم رط

 رابمالف اهكولمر هةبو نا دابلا ىف لدي ف دكش بج ىف جيرخ دو ”قيلمعلا عمو دب د.اولا ناكو هاش فدصو

 عسي اهاها حامتساف رصملخدو نوع هاَملَتف راسم اهكفو رص م ىلار افكوع هل لاقي هلامال هو ماشلاب

 ناو ةنس نيعنرأ هتيسغفف ماقأو رمصم ىلءانوع فاذاساو ف مك سدح ف حرر لدنلا بصم ىلع فقي نأ هل

 رص كانبلغر هوخأ وغاماودل ولامالغنوكب نأركنا و كلم ا هنأ ىت داورم يت هرماسم ن نم ينس عبس دعدانوع

 هبح اص لتقوءذخاالاالامالواهمكتالارصم 'لولم تائينم ةأرماعديوو هبلا سانا! لاف رئارحلا ىسو
 مس-أن ى عانت نأ ل مأ نم هلل وش وهو همانم فد.اولا ىأر هنا فت ا لك اسهلا + طددو ءنهكلامركت :كلذ عموهو

 ردقب مأ مث بحاو ريغ: لاومالا تذخأو كولملا تا: تعكتو لّدقلا قصتسا دل ذ لعف نم هنأ تاع دقو كلملا
 ىلع ةوه ىف هل_عسجو ولا ىف هب قلحو هفطتخ اف باسقءدانأف ايف هيقايل هباث عزو تلغى ا جواز تقام

 لمعت نأ هنمٌّل هان ع نئ اولامف هّتنوك ىلع كلذ صقوابوع سم ه ا ا 1 اوىلا طف ل مح سأر

 نماناقع لءعف «فتالو مالا اذه ل فرعاىللاف تاديم[ لع ناس ف ٌكصا ىذلا هاف درعتراباقع

 ينءاولبقأو ريرحلا رودس هيلع نر أرافيطل الكمد هل لعو رهوملاب هحمور نيئرءود همبع لءجو بهذ

 رمصحب عناص لكمأ ع. ذ ها 1م ءوباحأف كلذ ىلا سال ااعدو هتدا. ءىلءنوءلبقأف مهأق 0 ةوهريعت

 لابجو ةبعص عضاوم نم ايلا ل دي ءاو الا ة:_سح هل مس ضرأ بلطل برغلا ء ارمص ىلا هباصصا حرخأو
 مالسلا هيلع فسوب اهدا ىت ليثلاءاماضمغم تناكو موءفلا موملا ىه ىتبا اضن سيق تكاد
 رم دنهمالو ىءافرصمب قف هتيقباو دجو تح نوذولسب اره اوماقأو اورق ةنإدملا ىلا اهنم ءاملاىرعل

 حاسم اهعسو شيلا تم لجرفأأ ذذنأو ابهياا هحرالا اهتثو روذدلا عطقو ءانبلاب رصب لدسح أ الو

 ةصضاو برغلا ءارصص ىف مورفلا ىلا لوقلا هذه رطولعتلا ىلع داوزالاو تال الا مهعمذفناو مهتواسعم
 ىف اورفحو امهائمىف نيدسرف ةنبدملا اوطخ ةراخا تن نم دارأام هل لماكننا-!إف مارهالا .. ها نم



 اكن كح

 ةسقكلا سا اا ىت ىدل !اوهواهركذ قو د ةعنصوف مح خرأو هادو ل دعانومثاناكماش ف.صو نبا

 هنا هول نات !:دناىلا ننومثالا نه ضرالا ت ةابرموى هلا ظمأ لوقتو لثااطسو نول 1 احزاب

 3 طم هاو يم ادة ناكو سما لك ف ىلا نيضع نك ننال هنانمل دلعو هرهح

 داعموقن 1 اعده هنا رثالال دال ةواكمل«هنوخا لوطا ناكك نوه-انا ل قو نّواملا زيذشلا حجباجزلاب

 قيرط نم ةندثدلا ىلا اولدداف دما ا ىلع اواوةساو ة+_سنيعستاوساف ًاودكلم نمدن ةع دعب كلا ا هنماوعزتنا

 قارمن كلم داعو مهكل» افرذلا مويا: هللا طاسو عئادملاو لزان ا اهباوذذَعاو اهورءءف ىرشلا ىداو ىلازاخغلا

 ةزوالات حاد ةمبدملا ]خد ءاحاذا بي رغاا ناكتف سا نمةزوا نينو مثالا باد ىلع لع هنا لاةيو موا

 امو دس اوناكف هتقو ىف تالا ترثكو هوتحرئاو أن اوهوعنءاويحأ ناف ه.لءفاريسان ع تقذصو

 اهون ةيقارمو ة-ول لا. ىف تا.1ىداورلا مهره اهوقاس مث تاقابرتو هنو دآ اهءول نه نول ء عنو
 غلاف نب وغار نب حورا نامز ىف ناكده ناو زيبب رمصملا كلوا .لوا طقن نوع اّنا شد ورد باك لاقو « لاند

 سجون ا« -و نيفاأ حوراش نامزىلا تراس ا دلا ىسناو ح ون نب ماحس ني دفنا ني لاش نب رباع نبا

 ناكو رم او لاعغبلاو لاك هدر تناك امو نيمو ثالثوةنامسس نافوطلا دع كلذ نرك نيدس

 ىلأنب رد ىت ن*ثوطن ع نينوع“ *الا ضرأب ا قدهرالا همي ىذلا زمر ةلاش رو اعنا _

 مولءاق اهادغ ناو هن كل ادمعنب ةاسم  موعم ناكحو كود باكا ةيداناوناكو و هملع هللا ىذر بلاط

 ةساىئ نم منا نوعزيو ناو هرب كلما ديعل ىلوم نامه ق الار كشعو : مهأل اقرت نان مهعمو
 نو.ثا د ةلد ضرأ رؤلزنب نام -ىلأ نيةيواعم نب ديزي نب دإ وش ههاءاةا-اضب أ موعد ناكو بلع

 م ميمخأ ةنيدم ركذ

 نم قرمدلا بنا اقى .ءو ىللعفا ءا , ىلع ميدو ءارو ميس مش ءاذنا ناكساو ا باع

 نكتاسسات م اهلك واكو اشفه اصو ني الاق هه لوالا طبقلا كلولم دحأ شوءقانماهائب ىذلاولدنلا

 ةئيدم هسة: ىو بئاسعلا لءو ءاكذاو كول اف -اضمو مكنالا عبو مالعالا بصأو ىرقلا ئوةرا.علا

 نءا_غص نونا ءالعالا ثا“ نيبو لع هناكرا نه نكر لكى مالءا ةعبرأ هلع بصنوانهح ابي 1 ل عواهب درفت

 نانلا لعاب م ةنهكلا دالوا نم لدزفنع ناكو امتانااهر دص ىلعريزو حالسلا اهي ديأ ىف رس

 هل سن أل "خا معن م ةريعلع اوهذح اذافر هكا نالإغلا معَ ناكو عابسلاو عماقااذخ أبم هرمنا ر هدأاب

 هعمو عيفطال ىذاسحلا رهلا رفد تامو ةنساتزأو ايي نشونقانم هك اذ سهْسأ ى ةراريا!لودعو ةيدم

 ْن اريج الدرك ”دو لاق هم كد ىذلا ت هولاو هم-ا<لعربزو لثاقلاو هلا لل رك

 تالا ةداضءف ةرودت طنو رك قواخو روب مون لكملا أبو ارربلا مزلب نأكو ف قرم نم أ الز

 الام لذبف ه.اع ض.قن داملا لماعىلا هل مالغهب ىو ىت- ةدم كلذ لءذف فرص إو هذخ أف ارامي دابتحت دحف
 رص ٠ لها ىلءاوضقمتاف مهرب نزلت تناب دقاهمظءاو ىلاريلا بعأ نم مي اايرب تناكو « دلملا نع حرتشو
 لاوو ضرالا هجو عمج رءام قرف راننوكتمهذعب لاق هفاوفاتخ ا ممكل نئارقب هتقو لبق نافوطلاب
 رصم نوكامب نيذلا لولا روص اريل اه ده ىف ناكو نافوطلا لق ىلاريلا هدد اولمعف ءامنوكب لإ نورخ"

 ةراح اهفوةسزيلاهد ةءمس ىهو نيءارذ كعس ف عرذا ةسخا,نمرجب ل كص لوطو ص رم ار جي ة.ايس تناكو

 ارب حي ىتلا غامصالا نم هريغو دروزالئاب هنو»دم عرذا ةه ضرع ى اعار دمعة رحل لوط

 را ا كلا نم بكوكم سا ىلءاهنمزيلح د لك اكو اهتداسن الا|ممناهدلا غرفا اك ر غانا
 ءان لاو ةايكتلا نمل مولع زور ايف رداتااو تاامولاةفلةةروصب ةشوةنمزيلا هدلا هذ. نار دجو

 لوف ّنأ هتلحرف رعمج نبا ركذو * روصلا ء|اهوعدوأ كل ذرمَعو ةسدنهلاو مودلاو بطلاو تتا_مكطلاو

 رود ناط.1لاىوسةيراس نمء«درأ ىلع هناك امآواعارذ نوعيسو هن اماّءسو اعارذنورمشعو نان ام ايميل هذه

 اهالعأ لاا ولغسانم ةثقماهكمظعلا ةباتىفابسؤرو اريشنوثالث ني راس لك نو ار نو ةيراس لك
 ضرعىف الوط اري نو جو ةّتسهعرذام اهيف توتا رفا نم ميظع حول ىرخالا ىلا ةيراس لكس أر نمو
 ةعئد لارواصتلا هامق دحاو شرف َ امباكةراخلاحاولأ نم اهعطسو رامشا ةئامث عافتراو رام-ثاةرمْدع
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 ةئدمبرغلا ءا ارمص ىف ءامالع أ اهيلع ماقأو ازوذك 00 ىو رقءااةداعل الصأ كل ذراصو

 نماسمب ارزاحاموةّناو ةمث اف ةردملا هذ هنالات,و ازونك اهاو نذدو ارانمابيف ماقأو سامي د اها لاقي

 رولا كلذ نأ مهبتكض»!ىداهب ىءارتي ًاوضاو أردنا فب زعءاهبا ريع وال اواذدقو برغااىحاوب

 ندهو هسا ع نمو تارعش هسأر نمذخؤبو فوج أ ىهذ نمهتروص اولمعي نأ مد عأ هل مدا ء نم ةدمدعب

 نسال وس ع اعف مه صمأو هملاعب والي هنأ موفَر رءوروك ذملا لاثتلا ىف لعو هفالاثأو هنورق هتان

 رو: :!ادنازر ةقفلا كيك 22211111112 بدو لكم وا ىف نذديو رحأر ح

 اراهجو رهاوملا نم فانصالا عم هوالكو كلذ اولعفف ةعبسلا بكاوكلا تامالع لاشقلا ىلءْمَمْس

 اعارذ نواتعاوط ارانما ئوردجالا نرحلاىف هوئفدامد_هد ١ ةرحش هملع لكم علاق 0

 باسشلاناولأ لكبفلا ١ -كو ل والان والا ىلادوءت مث مانأ ةعيس ىذَع قل انولموتلك َنولُسَىهَسأَر لع

 اهتمدح او لكس انلا نا دبأ ىلع دورقلا سئراهسؤرتاسعسلط و لد لتكتمل لا ليشلانم ارمءاوةشو

 نماهف ص ملص لكت د ن نذدو باوبأ ةعبرأ ىلع مانصا ةعبرأ لكمهلا دنع ماقأو ةعفنم بادو ةٌريضم عفدا

 فان_داتناكأ نمو ةرحشلا ةلب دع فرعت تناكف ةرهش -١اهنكناو اهرودجو !مايرتايلع كو زون لا
 0 زورينلال- ع نمل ةأودو 2 معلا

 موكحامهنالاقو ةئيدملا ىلءاهءاعش ت تكا رختلاةفءاطاذا فان هيف ةيلعر ص حاحز نم انام

 لام نءهعم نؤدو نينومأالا ”ىبرغىف لبقو ةيلبقلاراغصلا مارهالادحأ ىف نةدو ةنس نيئالثو ةنامنام

 ا.هذ حرس لاو ة.ط او نيفدلا ىرب ىتلا ةعبسلا تككحا ركلا فانسصأو ريثك“ 'ئث ب'امملاو رهوملاو

 ةدمو هاهم ع اوريزو لاسعالا نوفاربتاسقع فلأو حاجزو ةضفو بهذ نمراض و مايسفالآ اةرمدعو ةضقو

 ةعب م قاف نيلمح نيبداوىف نينوءثالابرهظ ةنامعيسو نيئالثو عبرا ةئسفو + هتوه تقوو هكلا»

 ىناب ديروس لع نماما لاقيو اهرخاغلسر لف ةهلماو موي لوط امتفاح ىلع صاع ىثةافاصايذع ءام رءولم

 نم افوخ كلذ دهب ىداولا اذ همدرف ”ىران نافوط ثود> نم هوءنودق اوناك ا ةّدع نوكَل ارهالا
 ثالث ”ىرهشلا دلاخ نب ن_سح نب "ىلع ىبث د يان رغلا دما نب دهم مامالا سلا لودتب «* سا لاف ال:

 لجروانأ تجرخ لاق اسنهبلا ةروكب نينكاسلا ةرازف نم لجر ىت 3_> لاه ايف ”ىلعهلوق فلتة# تاَرم

 نم ”ىبرغلا لبحلا انعطتذ ةنامتاعو ريشع ة هنسدعب كالذو ضرالا ىف قزرا باطنو دالبل ا دانت ىلوءذر

 داوىفانعقو بوذحلاو برغلا نيبام ىْدم ن ٠و امانأ انخأف ىلاعت هلل ! ىلع 1 رو اسستيبلا ةمحان

 لوطلا موب وهل ضرعلاو لوطا! ىف عساو داووهو نأ بق س ءلالكحلاو ءاملاوتادن لاو رد هئلارثك
 ةشحو مهي ليالاوربثكمي عيبضلاو تناللاو زعملاو ل الا ريثكن وزو لغ ناد دو نيعأ داكض رعلاىفموبو

 لاه سانلا نمداغالو حارال ىداولاب سدلو 1 ادهن ةمشحو هبت راض دوز ءاإ نإ رككحرو

 ةعيشم ةيص>» هل .دمىداولا طسوىف انأر اهبهلاو هنالثوا ن ني روم نم اون ىداولاب اماقأ 1 ىفرخأت

 اناشدانأرو ةفو ةلوهم اتاوصأو امظع امن اعمماهروس نم أرق: اذافروءهلا ةئاش روساا ةلاع

 امهلح اور ىلع تدع ةيدثحولا لو الا كالت َتاواييذام عج ةّئيدااروس ىطغي ىتح ءاع لاو ىلا عذترب

 للا فيا نم كا. 6 او الاسي> التفو لم نايرازفلا نالجرلا كلذ دنء لمت اهتلتةوامتذ افةمسنالا

 لبالاكل:نماللزو ارغاه المو اههدازل صوان !نمافافق ار ةذواصو+خ المو ةمش>ولا لإ الا 'لئادقو

 لخفااديرج ىنعأ ديرطان ءاموهءمالجو قرششلاو ف نيو وتس اهاكرو امم :ءاضوعا.ءياح اور ناكم ةمثحولا

 هيلع الج فرمش ىلع اَر مالك اناكفاهلا.هرور1تارامأ كاد نالعكو ابن نو اءرشن ىتلا قب رطلا ةلكاقز ءدام

 اولعالن امهيلاهابالمكو امهد هوق افّر.ةاسنمللا ىلا الزغة رمد مند ”ىل رغاا لها ىلا الصو ىتح الع نيتديرب

 لبجلا ىلع أ فدحاو ناكم اق ماك الا سور ىلع ل كي هافرفام ”لكا دجو ىف رغلا ل.للا طس
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 ملع ًاهللاوهب دحام اذهو اسنوباا ضرأ ىلا مهعم نهو اهبيلادال كلذ دنعاع-رذ

 لاقو ه مالسلا هلع حول نب ماحنب رمدس نب رم نب نوما ءاش ناس مما لاس ديعملا ندم مظعأ نم ا



 وى ما

 ا ع الأ لاى ةارش ىف اهم ملطعت هنا ثدحم ةرامعلان :متناكو هناء اتعو دس هددسق ناكسن | كنلأ

 ةعبرأب 5 - .ةاسدلو ادعاصفانا دف نب رشع ّن ةناتسل 1 راغلاو اًملغ *هنوةو هن ' امن اهعيسنو نيع.سو

 ادِسز كو فو كلذ نو دؤهامم لاطة تام ىواس كاذو هوو

 ه انسا ةنيدم ركذ ه

 اًم-او سهبز بدرا فل ار شعانثاو رق بدرا فل ان وءبرأ امن للصح ةنسىفانسا تأركذو ”ىوفدالا لاق
 ارعاش نوع.ست نو ىف اب ناك هنا لل.و لزتم فا ًار يشع هن الث براةب ام ىلع لشن

 0 وفدا ةنيدم ركذ 03

 لقفل نرطخل] نرخأ ”ىوفدالال اف قوذ ن٠ ةانملاا ءاتلاناضيأ لاسقيو" هلههملا لادلان لاقي وفدا هلبإ دمو

 0 ؤواهامأت ةراتما علم هنأو ةدحاو ةرث خورعش لكى ع رام ثالث تحرط راج نأوذداب.طخركبواا
 اص رفح هن اهعم -_ةةسدع»ناكاملو وفدأب كالذو امثخواهدير 1 رشعو عل

 حول اهرهل ىفو كبش لانم اهيلءو”ى.ر كح ىلع ةعبرتم ةأ سها لك ردت نم صخخش ةرود تره: بوطلا
 وفدا ةْميدم ىفالا ملا ذه ىلءاهتيأر ”ىفانوءلا لقلاب بوتكم

 لا

 « سانها +

 ترك ذ ىلا مالسلا | يلع يسهل ناواهب دلو مالا هيلع يه نبا ىىددعَنا ناسقي ديعصلاروكن م ةروكىع
 هلع ىذلاو ةيماى مايأر خآىلا اهب لزت لاء ابطر كىلع طئاسن :هلافلا حد كلا ىزهو ىلاعتهلوةىف
 جبل ارم سانهابو سدقملا تدب ةب ادم نم مل تدب هيرشي داو امن ! مال سلا هيلع ىسدع نأ ةرهاسجلا

 * اسنهبلا ةنيدم ركذ +

 نراجاوةيالبطجلا ماش ورزا شارع روس عار راع تاازعبا# لينلا نم برغلا ةه-ىف ةمرداهذه

 ان امحوزلا ةمقواعارذ نيثال“ :دحاولارتلا لوط غا_امرود للان هاه لهن ناكو هر لايتلاو راثكلا

 !ايفنوك نأ دب الف نطةلاوا فودلا نم بابثلاو ةيسسكالاوروتسلا نم ئئاهب عئطاذاو به لا
 اسنببلاناناكمب ص هّماو ميسملا نأ ىلء نوعي رصصم ط قو * لمح دعب المج او ذم كلذ ىلع ناك هلزذملا

 رارق تاددوبرىلا امهات أو هّماو ميسملا ن ءىلاعت هلود ىف نيرسسفملا ضء:لاقو *« سدقلا ىلا امءا ةامم

 هاش ف صو نءا لاق 35 سوا :م نب سوانمهل لاقت ط.ّملان هذال ءاهاشب هل تااوذن هوانوبااةوبرلا نيعمو

 باطوزئ اولا ميل ذيواهلدا 2111011 لا تدارشاك لال قف ر اتم تيرا
 عزاه نأ لمعت مل لا-عالا نم هب رغهل لمعي نأ ىف ه دوج ده < م كولن 1 فيس وبناعلا ل عىف نارغالا

 هنآك لذف بسلانأ وردم لها نمرةماأ دمع نم لز وهو موراو ىف ةراخا ىعربذو مهبتكف تو هلق

 رقبلا كتدابعالاك لع ن نم كل برزعيال هلا هالو, ميل ”قاحوزةروص هم ائم ف ىأرفامف هنم سي" هلء”لتعا

 7 ا هل لعو ةروصل ان ح قلب ًاروثذخ أب هأو كلذ لع فق نينرقب روث ةروص كنا اول- تو ناكعلاطلاّنال
 ْن مارس هل .هبو هنحغ سنكيو هب موةبا تاس هب لكوو ههضوم بمطيو هرذعا ناكف ةمهذم قب هفقسو هريصقفف

 نعد نا دو ةنم تودبلاايلع ب كرب ناكسف هلع ىف لدتا لعن هلو وهو هلع ن هأربف هتكلم لها

 ماه ههزن ناك ٌرماذاف / هرصوقبلا اكو جاهزتنلثو ساو اا ىلاهمدد_خو هئاست نم بح نمكالذ لعو

 صأف ةمشلا نسخ قابأ هتلع ر ع ىذلار ةلاع ندهروثىلا ران هنا لاسةمف هنرامهدسهأ بارخ ناكمت ّر ماذاو همف

 يوبتلا زاب مونت ال دقو موب ىف ناك الفخ اتم ذن مالح هنلع لعسو هباناع أهي دي نيد هقوسو ه عذر

 لكس ىىناعجو هعمريسلا ن نءكاللاىنوؤرولهكلاقو روثلا <. اطاذا غام روثلاو هفرشحو هدبع نع درفتا

 ب روبات فكر أ زصكاعلقرع . قو » سه ىل هننواعو ديربام عجب هةيفك قد ابعب هةكلم لهأ سمأو ىندبعو

 راَصَوَةَدمديعي رود“ ”الذ ماه أف هتدامعب رمأو لكش ف لخدأو بنطو لسغةروئلانرعأو كلذل عاتراف هلل

 هب سانلا نيدفاف هر م رهش لك ىف سضخالا بصقلاقرو فا ارطاالا لك أي الو ثورالو لول هنأوشو هب ةيآ هم
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 ىحاردلا كلت اورمعف هدب لدا نم ةعاسج اهيف ماق أو تاهزتم هو ربانم اهيف ىف بعل ةريثك نو.علاو هاما

 ضعب نم مهظعب مكتشف ريربلا م هطلاخو ةريثك ة 3ك ذكتماهأأو اهلك ةرادع برغلا ضرأ تراص 3 ايهاوثو

 يور بدت بلا 1017107 1 ل ضع ىلع مهدذعل عبو اود ا مسخ مع

 ضرأو برغلاوريهم د._عصو هير دنكس ال اور مص م دالإ ؛نعب ىهذ تاحاولا دال ءامأو <ىدوءسا١لافو »*تاحاولا

 تاحاولا يحاصو موعطلان ءكالذريغو ةضماح نومعو ة.جازو ةدش ضرأ امد مهربغو ديونلا ن مشساحالا

 بهذملا رام اق اب طيس ودمت يو اةيدلا ويش 9 ةلسوهو اد هانوىف

 هريسغل يم 0 دلب وهو بئاعو صاوخ هس ترا اعلاف واوا 0

 1 رعنيدلا ماسحز ءلاا مجشلاىبا ل كو ئكدحو « بانعلاو سيزلاورّقلا هسا م لءعو هملارشتةءالو

 رشع ةعيرأ ةد>او ل جنران ةرد < * اهيفّنأ تاحءاولادالس عمس هنأ ىروزروشلا ىتز نب د نبا

 ةرعشلات دهاش ىج - تقو ها يا داس مرسم اما كودي راق يرع اخ ةص خر ان ةمح فا

 ةارح ىلإ تح اد ايع ا ا ا نمنوكيام ,ظعاكى هاذاف ةروكذملا
 ةيح فلأريشع ةعدرا ةلالفلا غر انلا نم ثتطقا دك هند قاع نأ لع ىدقوأ تح[ يدقصنو هتان امس سد

 حلاصلاه شان نينو عى الواملا ندحلم ماكلا تالا نمز فى ناكوئدا 3 دمداخحت داوب ضدالا

 ريظنف مهل ىاطيو ةرهاقلاا ىلا هنس ل كح فض 1 رالف نزح تاجرا ىلص برع تول تءااع 2

 ضال ميظع شح ىفةيوذلا ل ع ع لا نيا تيلجلا تاحاولا ىلاو> كلذ

 دا لةقواهلهأب عقوأت تاحاولا

 * صوق ةنيدم ركذ

 هللا لوالا طبقا ولم نم كلم مايأ ىف فق دعب تنسي ل تلا ىلع ىهو د.عدلا نادم مظعآ صوقْنآ معا

 لاق صم نب نو ا نب فاشسس نب م. حأ نب طغق نب صو: ماب ت يه- لبق مي رطغق ن بريس دوبلا نب يدع نب نا دس
 لعوهس !نامز ىف تعطق ىتلا ةرامخل ان ء ةيرودهدلا مارعالا ىدعدلاوع + دعى نادس هاش ف سو نبا

 زكتسمر اتقن ع ما و ا )ا فحا دم

 طرف قوام هاو جر دب رمد دادوساو دخلا تاكو تاءصلا خأو مكمل
 كالذ ماعأ و مهضران م بهذلا ندعم عطددأو مول هك كلو راشو مقا كاوا دعشلاو و حل لسع

 ةيقوللا بالكلا داوو حراو+لاذختاو دصلا بأسم لوو دو هلا بهذلان ,وام<و هيف نولمعي ىلا

 فى ”ىوفدالالافو « ةراكى هحبالام ّنْف لكل تامسلطلاو يئاسعلا ن ءلدعو ةملهالا بالكلاو بائذلا نم

 نم باردا ىف طق تءرشو ةرامعلا ف تءرشاجا نيخرؤملا ضءد يح طفق بنا صوقو ديع_ملا تيران

 رع*قو « هناقل ىلا "هلغب بك ارةئامعدراناوسأ ن نم حب رذخ صوق ىذاق ةّرم هريضح هنا لبق هْنام_عيرا همس

 ابئمذخ أف صوف هنوف دمت دجو سولف سريبب رهاظلا "الا ىلارمخ> ا ةنامسو نيتسو نيتننا هةنسناذمر

 0 الاهحولا ىلعو فس ىرسدلا فو نازيم ىعلا هدي فو فاو كل 5 هزوص هنهجودحأ ىلع اذاق نس ان

 هنءارق تقو ىلا هن ران ناكف ابوي بهار اهأرقن هنانكحص سافلارب ”ادبو ةدومقم نيعو ةريبك نذاهبف

 ىكعن 0 0 تا ا ةنسةلافلثو نيف

 00 ةلكاامب لاقيناك هنا تح تالاتقلا براعقعلا ن نم فنصا جو صرأءاسلاو برقا بنك

 ناكر ]داو افص صرأ ل نوعي عماملا طئاح ىلع فئاص مول ىف ة ةّرمأ م مما ةامد همهسأ ن نادال

 كم ىرخالابو هلع ىضت برسم هيدي ى دس ايزي هرادجراخ ال. ا!ف اق ىئماذااهلهان هدداأولا
 : رشع ةءيساهب تامن او ثتذاوللاتك اكلم ةئامنامع ةنسدعب تشالن هما مث براقعلا هب كثب ديدس- ند



 "م

 مهلاح نع مهولأ- 0 ناوأ ىلع م مدقو هياصص أ ىلا ءاخ م مم بعأو مهلكو نكجاسم مهادنوعرب
 اوراس هد دع اوم 0 اومو مهيلاهأب األ اوجر و مهلارْ ات لص ىنح مهد: ءاوماقأو مهوريخأف

 برغل يع د رطلا نءنو رخآ ”لذو + مجتافام ىلعاوةسأف دوعلا موا أَ الو قا رطاانوذر ءرالمهو هذ

 ىف اونايو م- ةوهدو قومه ظأر م هوفاضأق 0 0 ةريثك ايا 0

 الها رثكاو رعأو كوالا ن 0 ة نا ءاسملااىلا نيرئاس مهدد سر ا

 ةعلو ىلا معا رشاطتاو ن وك ذنو مرنم نويهلاولهذس ىلوالا هس داارب مهوريخأو مهب اما ئ؛اوموار مشو

 سل ةيطع هلأ دم قمهاذاف اومءادغلان هناكالفاوركس ىح م اوزعواونرشواواكاف هدر

 اموب اورافراجللا ىدا٠ هوبارشلا عب دنو د مدراو-ر 2 هرع طاواسست دق لدغ او ءاو-ودح ا اهنف

 نينوهشالا هل دماولصوف دغلا٠ نم موي ضعباوراسسف مها دف ىد رطلان ع هولأ_ةامنع رب عاراذاو ءكملا ىلا

 اهلار طاب الث نو علان ء هترتسام امو نال ا اهيلع بلغدق ةعدقلا'لخ ادلا مولا نئادمهذهو لاه ديعصلاب

 برغلا ءارصصل تيب همايا ىف مالسلا هيلع حوت نب ماحب رص نب ميطبقنب مب رطفق نيريسدوبلاّنا لاهو ددحأ
 برغلا ضرأت راص تاه اوْءو ىاوذلا كلتا ورهف همي لها نم ةعاج اسيا !لودو تاهزتنمو را٠

 تبرخ بورح مه تناكف اودسات مثم.نماوكتو رب ريلا مهطلاسفن ةرثك 3م كلذ ىلع كلو ا هاك سهاع

 تاحاولا ىعست لزاذم ةسقبالا تدابو تاهل كال :اهمذ

 « هيرتنس ةنيدم ركذ

 نبالاق ءامدتأا طبقلا كلوا دحآ نآك مب جا ةلي دم ىلا, شو ءقانم اها تاحاولا اهلج نم هنتر كأس هس دمو

 ةضاررب هباضص أ سه أو نا دمملا لم نءلو رهو ريصم لعأ نيعأق مق هتكتحو هيأ مزح نأكذ هاف اصو

 ىرح 1و ءابطالا هسف بترو ريقاقعلا هعدوأو ىمزلاو ىضرملا حالا ناّسرالا لع نم لأ أو هسق مومسقتا

 تامل اذ عدام#و هف هملا نوعقدت سانا ن اكف اد.ع ةسقل عندو كلذ ىلع ءانمالا ماكأو مهعسيام مهيلع

 يهزلانتّوطدق دع ىلء سا# نه مهيلع 00 مانا ةعمس نوارمداو نواك أف 0 ةنسسلاس موبىف

 تب همانافو بهذلاو حاج زلاو ماخاب لسد مدس دف دلو لف اليا باشاارخاف تلأو

 داهم 2 ا ا ةعد رم لا رد 0 تا ١ 0 ةيراتسس

 هلع 0 اتا الوال 0 2

 اس 7 ةسلا قت ولرب اسو ان تارو ديس مدا عم رو ديدوسأ ن اّوص نم مسص

 ةئاثلا ةحردلا ىلعو ءلولملا ءانأو هنراقأو هوُْهوحو بعلمان مهيااعلا هحردالا ىلع سلح كالا |ناكف

 بانرأو ءايطالاو نومدأاو ةفسالفلا ةعبارلا ىلعو شدملا اسؤر ةثلاثلا ىلعو ءارزولار ::بهححاااءْؤر

 فسم لعل لاف ةماعلا ةماشبلا ىلءو نويل تانيسا هسدالا فاو تارامعلا بادجا ةبماخلا ىلءو مولعلا

 نيكب هنأ ما هتلثتو بي دأتلا نم برمذا ذهو م.:وةداتال مككوذ نءىلا اورظننالو مكتود نم ىلا اورظنا مهنم
 مهتغلو هوسس نوفر عل يلا ن نم ل-جرةئاقسو أ هنكسي ريغص دابن , الا ةيرتتسو ةهس نية س كلم ناكو تاغ

 تا الا اهبو ريم ؟مركو لال ذريغونمتو نويز نمر اص أو لف قثادح اهواز َةغل نم برت ةبوسسلاب فرعت

 امو رشع ةعنر أر صه ةزيج نموامول رشع دحأ هر دنكسالا نم !هتةاسسمو بذع ا

 مهم درفن |نم فطتختو اريثكاواهأب ن نسا ثمعتو ةدو1ا ىف ةباغ اهرمثو اريثك ىلا اهلهأ بيصي يرث ىف

 افي زعابب ساشلاعخسو
 * ةجراخلا تاحاولا ركذ 0

 هلع حون نب ماحب رص نب ميارصم نب ميطبق نب ريسطغق نب ريس دوبلا هل لاسقي و لوالا طبل كول ءد-آ اها
 هقّرخم ةمساو ضرأ ىلع عقوف كلام هام ىلارظتاانر ةمرعسب نأرس دوبلا دار أوءاش فيسصو نبا لاق مالسلا



 مه ةلخادلا تاحاولا ركذ م

 لبت نم اهييلع ,مكسح الو لا-عالا ىنالو تاءالولا ىف دءتالو هبراذمىف ”ىل.ةلا هولا ءارو ةعطقنم تاحاولا

 ةيوتلاو دنعصلاو ةبردنك-الاو رصم نيب تاحاولا دالبو * اهعطقم ل. نءاملع مكامن او لاو ناطلدعلا

 ةيجازو ةدش اهضرأو هاوسىلارقتفيالو هريغب ل هةمريغه ف تاك داب وهو ضع لخ ا داهضعن ةشداعاو

 لكلو حلاملاو ضاةلاو ض ءاملا نمموعطلا ةفلث# نومعو لل انا لاه ءّد_ساكل ءعّمدست مالا كوشات ولاعب

 تاحاولاّنالابو تاحاو عيرأ هت ا ةحراخ تاحاوو ”هءلخ اد تاحاو نيمسق ىلع ى هو ةعفممو ةءصاخ املس لعوب

 :واغزونأ شوكن يا. :ثونأو شااونأ شوكنبابس رخأّناو حوف نري ماحب ناعنكن ب شوك نبال واو داو
 اهيف لعو "لخادلانئا دملا نمي رطفهّنا لاقيو هاش ف.صو نبا لاق « مىهرلا شن اونا شوكن بام عبفشوب او

 اهيلع ّرءاذاريطلا ةد ا.ص ىا نيطسلف ىع د ىتا هكربلاو بوذيالو "لمت ال دومعلاك ملا اهلا ءاملاا نم تئاع
 دسالا ب رئاذاراط ةرود هيلع سات ن ءادوع اضيأل عوذخؤب ىتح اممحبورذلا هنكعلواهيف اطةنرطلا
 ىلع لعوب اه باودلا كل: عجرتف ايااع ارهغصثر فص م دملا كال :نم ةٌرمملا ءاشالا نم اهريغوا تاشلاو)

 مانيف تايسااوموئاامملع ىقااالا بي رغاممب ننال سان: 0 را 0 يلم عاوباجقرأ

 مان :لصالا دنع امئان لازرال كلذا واعفب لنا وموديل ههجو ىف نو فديو هني دما لها هبل 1 - حرب الو اه دع

 طالخ أ نم مدص ةروطرانأ ا سأر ىلع لعو ساخن نم ة دعاك ىلع نول محاجر نم افمطا اراذم لبعو كلم د

 ناكو ةمييدملا لدا همك“ ىت> حربي لو هعضوم ىف فقو بي رغ هلم اعناف امنع ىرب هناكسوقلاك هدي ىفو ةريثك

 اوما سا1تاوَن »الا ىلا هلاح ىلع مس داااذه نا لكو هسف نه عبرالا ح !رلابهمىلا هجوتي مصلا كلذ

 لازيالف يلعن فا نيب عشنا ملا كل مانوتةرهاطل 'اهعلاو زونكلا نم اهيذام ةرثك ىلع ةردملاكل'
 0 عجم ريثكق قا كلذا كادو هنكمأ امن هعلق ىلع ل كولا ضءبناكو فل ىتحامثاق

 اهيفلعان دم لل ادلا تاحاولا فش لدتا" فىفرغىو هتعناسنالا لأ بام عج ايف ىرب ةاءسه هل خادلا

 نيبارق لمعبوأ اهاخ ديالو | يلاو دننأدحأ مياس كف ا[ وو ةلع يذلا اهب نايناسلرزلا نلكوو ريك كيفانع

 داسلا نب اص ال١1 ىو ررمذالو ةةثمريغنم بح اماهزونكن مذخأبو ذءا.حاريلال هذ ف نيداحورلا ككوا

 ايماكزابح الا كاد فن نكس ناكوا ريتك الخ 6 اود سرغو هدم ت تاهياولا ل خا دكبللفو طخ اصلقو

 سنوق رم نبدا 1! بههد) ناكن م مدل لدأو نيل ىنثو مهما سم ىلا ةنوكلادرو تامسلطو بئاعلعو

 دقو رياء لنلا "ىبرغ ىلع لبعو مه دود- ىف ىرعيام هيلا نوءفرب رابخأ باص ار يدم فارطأأ ىلعل لعحو

 انتذاحا هب ناكو مو ىفراظو هيلا ءاكنا عجب هرسسأب دلبلا كال ءامم ناكو دصاق مهد دقو أما مهيزح اذا باع

 لك ع مذ ماشلا ةيحان نم أب ل>ر دب ىلع برد اهنأ ىأرو هامل ع نه نافوطلاب قرغتنأدب اله داب نأ ىأرذ

 مكحلا عرج اهعدوأ و اعارذ نيه عاسضترالا ىفامتص- لوط ىلعج ةلب دم ىبهقالاح اولاف ىو رصعب زءاف

 ذ_خ ًارصم لخدالف برغملا نه *امدقانا هما ني نمر قراصا نب مو ايا عقو ىتا اة دا ىهو لاو ءالاو

 اهياع ةئيدم كتر هاطظت بوذملاو بر غلانعب لامر ىفري سن مانأ ع+ سماق: امْمرلع هدنعناكو ىدقالا حاولا ىلع

 ةْنِردملا ىلعاوفرشأو ند1لا اولعو لاجرلا اعلا دهداذا ناكو باولالا ف هذكع لف ديد_- نم باونأو نص

 مولا تاهزتنم تناكىراصصلا كالت ىفو لاق ةدع هبا أ نم كالدو ىضماه ىهأ هامعأ الف ايف مهتسفنأ او لأ

 تدسذ ف هعؤدإا مسلط لمرال لعدةو الا كلم كلَ َى بمواهماعتيلغ لامرلاّنأالا م 0 مدعو

 ماظعلامالعالا نم هويصتامالو مهن.“ !دسالو ميرنا :رئكركك نأ دسحال قش الو لاك نامزلامدةلاماولط
 ,ةرمثلا رات فامو ةيددنكسالاو مالمللو علو هالا لدم ةنبل مهران” ناو مهريغل نكي ل شطن موال ناكدف

 نم اهيلع هوثةناموىناربلا ن م ديعماانام ل ءوةتوعتملا ةيدوالاواهيف مهزونك اولعد ىتلا ةنوعنملا لاس 0

 ديالا مهب لاطلابرب اوشق نأ كلذكو مها رع ام ند رولا لئماوش نأ ٌضرالا ولم عمجب ىطاسعتولف موتمكح

 برغلا ءا رمح ىفاوّرذف موب فنعم ةهدنعالم 50 برغلا عامضىنيئاشماان م موق نء ىكحو * منكم لو

 اودجوف لب فس ىلا اوم دقرخ ضعبو موي ةرب_بم ىلجاوناك الفاو هجريو مولاوح أ لصنن نأ ىلا داز مهعمو

 لانهموقودر طتءاممو لدغو رادع“ او نكران[ قيهتأف : مهذعب هعتق باعشلا ضعب نمح رخ دقانلهأ اريع



 قير

 لك ىلع لءحو ةعنامت انا هيلعا رول لم نوح انا ارو ةمرضخ أ حاجز نم ةدعام ىلع بهذ ماكي د سلجلا باب

 اموذامس اب هاب رمذ اه ةءونم بلاولا هيت ةطالب امهم ادقو ن اياه درأب نماسحن نم ناتو حزأل خدم

 ةصصرملا نيط اسالاب جزالا بابّةسو نامزلا لوط دقنف جرم رب دمخ وطلا يلع و ةركجز أ لكفق ءىفو هالتنذ

 مظعملا كلا | دج ىلا لخ دما اذه حزالاب ا. ىلعاوريزو لام را اهتوفاومدرو ماظعلا طالبلا هذّشس ىلءاوصرو

 هملادح أ لصبالف هاعو هركذ قبو هم لذ رهقلاو ةباغل اورغقلاو ديالا ىذ ميرطغق ديد_ثلا مي ركلا بمهملا
 ندعمو ىدوءسا!لاتو * نينلا نم تض٠تارودو نيعبسو هنامعيس دهب كلذو هلع .<ردقبالو

 ةيرخلا فرعي هبفوه ىذلا عضوملاو ندعملا اذ_هىلا حرذعابنمو طفت ةئردم نم ىلعالا دمعصلا ل عفذّرمزلا

 دوما ارذح ىلا درب نم تارافملا ىّدْؤب اهيااو هب رخلاب فورعملا ناكملا اذه ىمدت هصلاو لا.بو ةزاسثم ىهو

 نم عونلا اذه فرعو ندعملا اذهب هتقرعم تلصت نمت ةياردلا ىو د نم رمص ءدعص نم ةعاجب تدجوو
 عيرالا حابرلا ن نمعون بوهو ءاوهلاذاوم ا "لهو رثكي هن |نوربذم رهوهلا

 ىذلاهب راتب فورغملا عضو نيبو رجتعلاروا قل هاايزل ورابهتن الذ ا ”ىروالا عاعشلاو ه.ف ةرضخلا ىوقنو

 امهريغو صوقو طفح ىدو مانأ ةعبس رم مرايدلا ن ههنم بردو ةراهعلان هىلناام نيبو ذ دّر- ان دعم ه.ف

 ىف ةببعرابخ أ صوتو طفق ىتنب دلو ٠ نيلبم نمو طفقو لدنلا نيبو لونلا ةبكار صوتو ريدم دمعص نم
 صوقو بارخلل ةمعادتمتقولا اذه طفتاةل .دمّنأالاا مهران نم طبقلا ماأى ناكأمو اههتراسع ءدب
 ىح اريغص دوسأ ا. هد لمت ءادوسةيراج ةروصفف «ىقاسؤرامب كتوم شقت ؛ ناكورثك ااهين سانلاورعأ
 هبل املا ىلع قفنيو باَكَو دو مش هنض نا وبدل ناكر ناوساب لصتملا يلا ىفذَر ءزلا ندعمو اراماهب تئيرابنأ
 اونامنهبةعاجلا ىلع طقسامبرو هشضرفحي هل ٠م لاسج ىفوهو هنمذّرمزلا جارت س اوهرخانؤملا مها لاسنتو

 ىلا صوقنءنوري_-سب سانا! ناكد قو دالبلا ىلا لهي هنمو طاطسفلا ىلا لميو هنمح رذعام عم ناكو
 هطظفحو هرفخي ماسقلا لحال ه'ماس رقو هلود لزغت ءاصلا تناكو لدتءملاريسلاب مانأ ةئامم ف ذّرزلا ندعم

 سلو ة دمروا ىعس ىل لا اذهنم :هاخع ةمطق ”ىرح ىف لينا "قرش ءانخاالا ل 1طاىفزدعملا اذدو

 فصن ةريسم هنع ءاملاوهنما[- .ردالو هلو> الو دنع ةرامع ال "ملا نم معطقتم فوهو امم ه ىلعأ لاساسان ل

 الكرخ 1 اب لقبول زكي ويتم نيعإ يدب كفر طبل را لو ملك اموهو ديزأو امون

 ”ىروفاكق لط هللا اهد_>أآ عاونا هنالث ض-الارخلا اذهو ذّومزلا هنءحرذتسي رطسأر -ىاليوط

 وهو ْدَرمْرلا جرخي ى> راما هذ_هىف برضبو ”ىورحج رح هل لاقي ثااشلاو ”ىضف قاط هل لاقي ىنالاو
 راحلاتيزلا ف قلأ جرذتسااذاو ردا.لا ىفالا جري الل دقلا ن ء”لةأوهو ةىنابرلا هعاونأو هف قير غلاك

 ”هلعفلا شتفيوادحا ريثكن دهم ااذه ىلءزارتحالا ناكواهو وأ ماخق رخىف ناعشلا كال ذّرصيو نطق ىف طع مم

 اذه لزي لو كلذ ف مهل تاعانصب هنمنو نضيف د كاد سو ما روع سه و كك حجوراادنع

 كلملا مان روسز نب هللا د. ع نيدلا ل ءبحاصلا ريزولا هنم لمعلا لطبانأىلا دّرمزلا هنم حير دس ندعملا

 تناكدن امهسجحو نيعيسو يانا ةنس قو « هلا ستاو قفا قوم كيتا ناو نالكخ نر نعت حتما

 ثعبف هيلع سانلا عقجاف دضاعلا ني دواد هنأ ّدا ىوقلا دبع نم اعاد نأ ميس طفت ة ةلدع5 ةنك

 و طفق لهأ نم لتقف سح ىلع بوب نيركيابأ لداعلا كامل أءاسأ بوي نب ف سول نيدلاحالص ناطلسلا

 مهتسلامبطو موعامعب طفقر هاظاه رحم ىلعم ماصو فالاه ثالث

 « ةردند ةنيدم ركذ «

 اهيأ ناكر ماللا هلع حون نب ماحب رمصس نب ميارمصم نب مب رطغقاهانب ةمي دقلا ىلءالا دعصل ان دم ىددح !ىه

 ثبحوىلا ةعجار ٌركتمناهرخآ ىلءىنأت ىتحةَو 5 نم موب لك سمنشلا لدن ةوك نونامتوهناماهيف ةوظعايرب

 ةركشن فرعت :رصماضبأ اهب ناكو نيئرّع دسأس أر هلن انا ةئسهفرهظتاب ةلكوملا اهتسن احور تناكو تأدي

 سافلا ل“ احسايعلاةر هئاباه دنع نان الا لاق ذآ ردت وري اهتاررأوا ةطسوةم سابعلا
 عمتجم

 ميسخااررب نم مظعأ ةر. ان دابربت ناكو دحاو ديرب صو نيود دند ينو تناكايدوعن ع اهتقول نزور اهئاروأ



 فن

 ىذلاّنا لبق دقو لءاكلا املا ناطلسلا ىلا ا د# لاه اذاو فرشالا ىموم ىلا ىموم لاق اذاو مظعملا ىدع

 رعاشلا ىلا عار وهام |تاسالا هذه دشنأ
 كا ماا

 + ةسابعلا +

 نيدجأن ب سابعلاداوا-مو رصم لوم اهزنم لزب لري دسلا ضر نم ةيحلاصلاو سلب نيام دير كاوا

 نوبانب ركمم ىأ لداعلا نب سابع نيدلا <”قندعالا كالا اضيأا مب دلوو سابعلا هوبأ كلذإ ءامس نولوط

 ءاعسلا نمريطلا داطص اهي تأ اذا رصمولعت هذه لوّمبو ازنئكاجب يدب لداعلا ني د#ت لماكلا كلل ناكو

 اردآاهي ىو نطءوهو ىعلق ىف اهب ىلا لبجلا ةعلقن مزيللا ل_ددو ءاضفلا نمسح ولاو ءاملانمكهننلاو

 كلما ا ثنأ ىتح كلذ ىلع ةسامعلالزر لو نيالا ىف ن نك اسم ةذعامضد أ اهم هؤارما ىو نناسورطظان :مو

 نال ا ةنطلس ف رظانملا تب رخو ةسابهأ ا سم أذ شنيح ىبمالتف ةيحل اصلا ةلزنملا لماكلا نب بوي !نيدلا م ملاصلا

 ى ىو بعأف ىداولا مفوجوايدببلاةلعرم سرج زمان كررهاظلا كنملا ةنطلاستناكاناف كسأز ءملا

 هطععو ةةودن , اجسو نيدو بس ةذس ىف ل ”اذوا.عماجاهسأ ثنآو : رهاطلا اها هب رق هنمهراتخا كو

 هروراج تبىدتلار طق اهيخأتنبا ةءّدوم عضوملا مد كفإلا تعحرغ جما هوو هي يس

 اهعءاب ترهسف دي رقتنب اهطءطاسف لانه تبرضو دض للا ىلا تاج اس نولوط ندا نأ

 * رصم ديعصب طفق ةنيدم ركذ

 لوالا ارهدلا ف تناكو مال_!ا هلع حوننب ماحْنب رمد نب ميا ارمصم نب مط 5 نب ع رطفقي تفرع َه 2 .دااوذه

 ىسنءةنامعيسلادعبا يف ناك امرخاو هولا درحبملاعرات نمةناءبرالادمدا م ارخ رخادبامناو مياقالا ةئيدم

 كلم نمةراشا تناكو اهرو دىلاعأب بابك ايف ناكل استي و بصَقال رصاعمتسو ركل اكبسم نووءيرأ أةرحما

 مد تاع نمالالط_ لو دّرمْزلا ن دعم مم برادو ةيقدرادف لع نأر ان .دفال .!ةرمشعاو اهأ نم

 تاساسأ عضو ىذلاو هو ىلخلا ميظع ءارابج ناكو هيأ داوربك !ناكءاشفيصو نب! لاه ميطبق هس أ دعب كيما ىلو

 ىأع او هما ةرخآ ىف عرلايداع تكلهو مانصالا ة ةلادموةر دناد هن .دم ىذلا اوهو اهربغو هيرو ثةدلام ارهالا

 مثدايسالان موةناوطسالا ثم د>ربزلا نمو جرار 2 لدم به ذإ | نم د ن ا ا

 "قرشا ار حلا هذم ىرب طفق ليج ىلع املاعا ارانم ىو اريثك أبسم بئانعلا ن نهىللعو "هلةلاكبرغلا ءارعح ىف

 ٌرماذاريطلا ةداصص اه ام- ىلا كلا لع و بوذيالو -لمن الد قيما ناعم راجعت و كاَنَهَدَحَوو
 لعو يع لم الا ىلا كانهاهنا لاق, ءركرلا هذهو ذخؤن ىت> هكرألا ىلعر دقي لو اهيف طقسر“ اطاييلع

 لاقيو اهتدابعواه أ ناط_ثلا نيزواهةّرغنافوطلاناكىتلا مانصالا:دامءران' أ همانأ فو ةريثك ئاحع

 هع عاف :16انطبم ةلخادلا تاحاولا فلخو لدنلا ىبرغ ىو بئاسحت اهيذ للعو *لخادلا نئادملا ىخ هلا

 نيبارق لمعي نأالا اهلخ ديالو الاون دينأ دحأ عبط هسا اهم نوعنع نيذلانيناحورلا اهب لكحوو

 هلبا تقوو هتقو ىف تلع ٍبئاحتلا رثك او ة:سنينامو ةنام_هيرأاكلم م م رافق ماق ًاونيناحورلا كئاوال

 اسوان ل ءةافولا مب رطفقرضح الو هين مرطفقزيح نال ل فسأ نم بئاعرثك ! د. ءعصلا ناكنالذاورمسدوبلا

 ليحلا تّئرقنو ضرالاىلا حازآ ىلع دوةعم ضرال ا تحت برس ىف ناهكلا ةْنيدمنرق :ىرئلالدباف

 لعحو صرملاب رادلا عبجو برسلا طلبو حابرال براسم اهفقس فوةروةنم نئازخادرود لءدو ةءساو ار اراد

 ل_عجو حر ستر هاوج هفقس ىف لهحو ْلوسملان ولالا جاحزلاب اعيفصم ناكرا ن1 ىلع ا! رادلا طسو ىف

 ةمفصم :دكد ةبقلاتحتو هي ؤوس ىذلا قو لاك هدس بهذلا نمالاثت ساحلا ناكرا نم نكر كح ىف
 ةففحلا ةيودالايئطل نأ دس هد اج اهياع لعجو ريرح نم مور وكلا قو دجربز س فاو اهو بهذي

 نعو لاكم حان هسأر ىلعو فو ثكم هوو بهذلابة بو فم باي هيلع تلدسو روفاك تال آه بناج ىعضوو

 هردص ىلعو بهذ نم حوا م نهي دأب ءاسنل ارد ىف لو. بسم حاحز نم تافوث لش ات ةعير أ دكدلا نئاوح

 ناهتلاو بهذلا كد اب_سو رئاخذلا نم نئازدلا كل: ىف لهو دجربز نم هنمئافر خاف فم_سباشلا قوذ نم
 ىلء لعجو ةرثكح ىمهالام مولءلا فحاصمو تامدلطلاو ريتاتعلا فان_صأو مك اىناربو رهوملاو



 ظذظكط

 خرصف م_هرو سه ىف مهتاز “لة لاح ةخن أو هو دب !ني:ومثالا ىف مالساهماع هل ترهظو همه تلخ دذ

 اوذم,م مث مان أ ة دم سل. ة ىع هيرشي ؛اوماق أو نمو مم ا هاوراسما منةراج تراصن نينوءمالا ف سسملا ايف

 اهيىتلامانصالا فاوجأ نم ناطمسثلا قاطنف ةيصوقلا مومل اها لاس ىِتاىدو ماقاو سقى ع هلي, دمىلا

 مهر درطو مهحالب لجرةئ ام مهلا حبر ذ'كدباعمت و اودع نأ نوديرب ١دلو اهعمو تنأنأ هانا لاهو
 : هياوماف أوقرحن اريدب مولا فرعي ىذلا عضوملاىفاولزنو ةمصوقلا ”ىبرغفف ةريم ة.- أن ىلا اوضذ ةئدا ا نع

 سدنقلا ىلا ميسسملاب عجرب نأ ههابو س دوريه تومب هريذع الثا همانم راسل فو ىأرف امانأو رمش ةنس
 فرءت:راغعاوماقأو مقللارنيعب يمس طن: 4قرفونل هرج كالا درا كيسازاور قلن اورج اوداعذ

 ءاملا كلذ نم ميه تا هذ ءام راو لانهاو> ارتساف سثنيعىلا!مماوبرخ مث ةجرسوب ةسنكب مودلا
 ندرالاب ةلاد ذا ناكو كاسم املا كلامه هللا مات ىذارالا كل اعلاسغ تيصو تاه دقو عيسسملا بانت

 ىذلا٠ ءاملا كلذ ىلع كانه ةدو-وم نآلا هىااركلا هذه ترغو ضرالا هذه قو 'لانه نم عطقناف
 ىراصنلا ميظعت بدسا ذوذ اهانسأ ىف دب ةيراحاتم .ءاهؤام دجوب تريتءااذا نا الاىلا ا ا ىئغلبو يمه هنم تاسغ

 ملأ هتلاو اهنس ساس هناف نا لءالو رثبلا هذه

 « ةروصنملا »

 لداعلا كلما نب د نيدل ارمصان للماكتلا كال !ناطاس | اهانب انانط ةمحان هاجت موعمس ار سأر ىلع ةداملا هذه

 ميرة هما ذه فوم لن طاسدةئإ م جم رفلا كلمام دنع هن ادسو ةرمثع تس ةنسىف بون بركب ىف

 قاوسالا تصنو رودةدءالانه توبا واددشلاوابا هاف نك اجه وتل طتر وكتجياب ارصق ودب
 املي لو ةرودخملا هادم ةلزما ده ىعستو راملاو هس رخلا تال | الابهرتسور كلا ىليامم اروساهيلعرادأو

 اهم ةريبك طي دم تراصف اذهان اك نم طاسدة ل دمركذدنع هركذ م دة: اك ط امد ةئبدم عجرتسا ىتح

 ساج مهدال,ىلا غ رفلا ل-رو مث رفلا نم طاممد لماكلا ك1011ذش:ةسااساو قاوسالاو قدانفلاو تاماسجلا

 دالب بحاص ىمومفرشالا كالا او قدمد باص ىبسع مظعملا كلم ا هناوخا هب ديزيبوةرودنملا ف هرصقب

 اهدوع ىلءتذغف + راج فرشالا كا! عاف هصاوخو لد نمامهربغو قرشلا
 ضرالا فد ةمارسص» ىلا ءاحو 2

 ضعب ىلع اذعد 7 3 مقدر ها اصعلا هديؤو ىءوم مهو أ

 تذخأف تنأ ىنغ هجرس لاقو اهتكسأو لماكلا كلملا ىلع كلذ ن ؤ ىرّركح هناءاهل لاو فرشالا برطذ

 تنغودوعلا
 ادتةو انو ىف ىرحدنالا ه اورطتنلاوموةرفكلا نيدلحأانأ

 اع ارطم اي و * هيزحو ىسع نأ ىدع دابعأ

 كالا كلذ بعأف 2 دهس تدسأ نأ الا دجولا ىنأ ( اهاوأ ةرابحنب نيدلا فرس ةدصق نم تبلا اذهو

 نساحم نب هللا ةبه سبر لا لجالار دصلا ىذافلا ضونق راني دةئامسمخج نئيرامحلان م لك سعأر لماكلا

 لود اك العد ًاوهسدق ىلع ءاسللا ”هلد نم ناكو ةزغ ىضاق

 ادعومرمدئاان نجل از فاأدكو 5 !ىيدفط قزف ءاسكطلاا اف أنه

 اديؤمازعو اماعناو اشنبم ه ا دا فاش دبا ازباطل

 ادوس للاب لرمشلا هحجو ميصأو « هنوطق دعي ضرالا هو لام
 اديزه بكارم ان ىصخأو ةاغطعلا ها هأب <مضهلا رصلا ىئطالاو
 ادنهملاءاملا ل ساكالمقص * هسزء”لس نم نيدلا اذهل ماقأ
 ادبقم هارت نموا مهنمىون ٠ لد جمواش لكحالا غب لذ
 اد_ثنموزنيشفاحلاا ىف هريشع .. اعئارضرالا ىف نوكلا ناسا ىدانو
 ادم نارصا اعيج ىءومو ٠ هيزسو ىدع نا دع دابعأ

 ىلا ىسعلاف اذاريشي هداشناد مع ناكو كولا ا نم كلا تّرمتللد نس نمةروصنملا "لالا هذه تناكنف



 الإ 1

 لاقو رمهمىلا لخ دامل سم نيع ٍبَرخ ىذلاوهرمصن تم نا لاسقيو اعارذ نو لقواعارذ نونامثو ةءبرأ

 ءاهدلاىؤ امهاوطام من أ نمالوا.,نم بع ربل ناذالانادومعلا مب سهلا لكمه ىهو سم نمءو عاضلا

 هيسئام_مسأر ىلءوةباد ىلع نان اةروص !مبئاو ضرالا هجو ىلع نالو#ام_هو اعارذ نيس نمو
 نم ىر ىتح ع. امضاو اههذمءارتو هيت _فاماءريسسأر نمرط#ىلذلا ءاجاذاف ساس نم زيتعموصلا
 ةنسلا موي رصق وهو ىدملا نم ةققد سعشلات اخداذاو هريغو خءوعلا امهلصاىف تن يفامهلفاسأ

 ىموب لو طأو هر ناطرسا|نم ةققد تاخدادام 3 هسأر ةق ىلع هيلع تعلاطف امدنم "ىب و: ىلا تهدلا

 امهئمةطساولا ىف ءا 200 ا هو ةسار ه5 ل2 تعلطفاءكئم اعتلال تهداةنتطللا

 برعملا باكو دس لاهو ++ قلدتؤعلا لد[ لوقيءاذك هنا را يابو ةنسهاذ انت -ثراتل
 طاط فلا ةل د»ثمح ةعدقلارمصع ءانبلا "هل ه2. ىضرعلاو لوطلا ةمظعنامزلا يدق ىف س عش نيع تناكو

 ةيلولوطل ا ةريسلا عماج لافو < هذ ىتح موقلا عجب ناكو سس نيعلزان صاعلا نيورعمدتاساو نأ الا

 قطان هنأ هضرعتسا نه لمي ةعاسملا مكحم ض- ناك ن نم قلخنا ل دتعملا لجراارا دق مص ست نيعب ناك

 اذه ناكو هملا بكرف لزءالاطق لاو هآرام لايواة دم سوق للنار أثىلاقاتث اف نؤلؤط نمد الغ هوذ

 لاهم أيش هن«الرتب لو ضرالا ن مهي انسحاب مهرمأو نيءاطتلاباعد م لَو نين امو نيو نامت ةنسسىف

 « اريما ةئ_سةريشع ىتان دجااهدعب شاعوريمالا اهي تن الاف همحاص“ ةانفرف واب ةلو كاناغرا ل وق

 هسان" ناكتياو نيشلا وست نبع ”ىركبلا ديبعوبأ لاقو * س”نيعل اروددز لان رازن هللان زي ْرعلا ىو

 نيعْنأ مونم ءزو عرسلا توك 5 بث مح سد ”نيع بد. نيد# لاف ةفورع «د ءام نمع "هل »-عم نيس كمن

 ممصهياومست ىذلا !-عثنأ : ىلكلاركذو باين بابسم.الا اذه ىتحن لاو فضا» املا اًذه ىلا س< 3

 الكسرات ءلانه تناك يطاسأ اياب ن نمو رمدمضرأ نم سه: نيعب نمت اوط ساو هيدادرخ نب لاهو ميدق

 عطقن.الو هزواجعال ةناوطسالا فن ىلا قوطلا تشن د ءام ام-هادحا نم رطّشب سان نم قوط هناوطسا

 « كنهسوا ءام نموهو ضرالا ىلا ءاملال_هبالو بطر رمضخأ ةنارطسالا نمدعطظوُذ ارا الوالد هر طق

 0 - او ةعطق عارذ ةئامد هولع مب مهرانملا اذ به أ بابلالا فق باتكص يحرلادبع ندع ذو

 لبق سادق ةرلغ ناسناةروص همه بهذا اكرذصن هال[ ةكاكملا سأر ىلءورح د نم ةدعاق ىلع سأرلا

 حربي الف بططل اك ىش هنم تنندقو عرذا ةرشعر ا دم ل#بي ءامرغصلا ءاشغلا كلذ تك نم جرو قرماملا
 حررب تبن سل نيدنو ئَد هنم ضرال ا ىلا ىلهدالو عطقن. ال ءاتشو افمصا دبأ ةرمضحلا نإ: ىلع ءاملا ناعم

 '.ذه ىلل لكؤتو لا:_هالا ضرالا نم ناكمب فرعبال ناسلملا ندد هنم ذي سابا ىهسنا._ةذقلاك
 ردشوهو ناسلبلا سم نيعةرضاح نمي رطملا ة.حاسو ةذيذاةفارحو ةرارح همذو مط هلنوكمف ناب دَقلا
 حرخو هب كش بتواهتامب لستغتو اهدهّةتو ىرادألا اه._ظعت ركلاهذهو لاه رك ءام نم قددراصق

 لقت مث ةنناطلسلا هناز لنا ىلا لم_عو هظفحو كلذ ىلو نم ناطلسلا لبة نم هكار دا ناو! نااار ادّمعال

 موسم ذخ دعب ناطاسلا ناز نمالا ءىث هنمذخؤبالو نيدورمملا ةااعا تاناتسراملاو ماشلا عالق ىلا هم

 مه:أنوربو رصم باص نم هنوداهد مهو ميظع والغد ن رفلاو مورلاو ةثءاسا نمىراصنلا كولاو كلدب
 ةيدومعملاءامىفنوكي نأ ديال هنا نو دقتعيو ةيدوء ملا ءامىف سوف نأ الار نأ ددحال م_هدذع عدنال

 سهم نيع بح اص ىلا هناي ماسشلا نم لصواذا ميدقلا فناكو نورا هنوهبو ناسابلا نهد نم

 ةئيدمىلا نصحلا نمدرب مريصمةشي دم ث الا نس عهشلارمصقب فرع طنا ندا ىلا سم نيع نم درب مث

 وهو راسكتسللا با: كح ىفهركذامن البلا ن نهدل ىراصنلا يظعتبدسو لالا تنت فلم تناكش يح فنم
 نمارارف سدقملا تب نم راتلا فسولام_هعمو هّماهب ت>رخامل ميسملا نأ ىراسضلا راكع لعل شي

 اهله أ مهلمقي لف سنشا ىرغشع عبار ةطسب ةسلب :ةمرصمضرأ نم عضوم لوادي تازئدووبلا كامن دوريه
 ننوعمالاةنيدمىلا اوُشءو د رغلا ىلا ليتلا اوّدِعو دو:.-ةايددىلا ادوات[ افلا اوماق اوادرهاظ:اولزع

 اواف لهص بيرغاييلا مدهاذاف ويقع ةعدرأ ىلع مناف ساس نم سر ةلاذاذا اهالعأب ناححر

 رسكتو روكسجاللا سرؤلا طقس ةثب دما ىلا مالسا هيلع يملا, مي رم تل هوام دن :هفمداّلا ىهأ ىف اورظنر



 خا ١

 هيلا بكر كلا ناكنذ بئاعوام نص اهلو لهبو بك اوكلاو سمشلا ةروصاسييف ةبق مف لءوعو اصوصخ

 عضوا ماهو موسلا ىلا نايقانا .هو هيذدل ع ىذلا تقولا خعب رانا يلعربز نيدو ع هبف لعجو مايأ ةهيسهسش ميقيو

 اه اوم دوا اهامقدو بن اعو ريقاقعو تامسلطو رهاودو ازوذك س.ث نبع ىلا لّدنو سهم نيع هل لاسقب ىذلا

 ىلىوبر هلا ءارخص ىبسوان هلل عو ”مسنم لسقو نوعاضلان «تامو ةنس نيعساو ىدسحا اكلم ماقأو

 ئث بورضألاب بهذل!نمو رهولاو بهذلا لئاستو ةعنصلاو ة.ككلا فحاصم هعم نذدو صو ”ىبرغفف

 نك اكو هنأ ص اةرودص ىلع م ميمودر زن منامئانج هر عليل ته 3 نذ ءسحدلا ”ىلاحور لاثع هعم نف دو ردكح

 لوح اهيلعو ن ,ءوادو-نبتاوذب بهذ نم !هتروص ل عمعو اهاكلك أسهل! ىف !هتروص لمعت ن أس هأ تناماحام ! اح

 كلذ ىلت هيسفنماح : عضوم لكف هيدي اهاعح ناكر ”ىءركحص ىلءةلاج ىهو ةموظنهرهاو نه

 قزياعي ا ةيباج نادم ؟قاحلالا ميكا لافو» هبطاختاب ناز شتم اروع تس كفن دفا
 ةئبدم لها ىلعدروف رصمب اوناكن يذلا ةنوكلاب عامتجالا ىلا سروغانبف قادم او ءابطالا تاقرطى.ءامنالا
 هباووهجوفارمصةنالو اهقنهيلعاو دي لفانامز ءونكماوايركالوبق ءاذاسعف تمن نيكب اهنا ف هور ناغتلا

 هلاواص أ الواسعم هيلعاو د < لف هناحت#ا اوصقتساو ةداركىلع هولقق هنا كما ىفاوغا ابي ىكفنم ةنهكشىلا
 ضنارف هياعاوضرغفال.هبسهضاحدا ىلا الو اي رط هدعاو دج لذ هر :عمسل سود وهذ ةرثع
 دتشاق هيماقو كلذ ىلدقف نيئانو لا ضئار هل ةفلا# هتبلط هومرحيو هوض- دف اهاوبقنم عنتجامك ةبعص

 راس ىلءو برلا انام ىلءاناطلس هاطع أف رصم ل سدساماىل» هركذ غلب ىت> هءرورصع ادفو هيمهباعا

 ريئاس نما يلا سانلا ميت لت ”ابهةرامسلا ةعبسسلا بكاوكلل ن ناكمنالاةيو طق بي رغل كلذ طعيملو ممن اَرق
 ثيبلا أ اوعزو ضرالا قاف نم ةيحانر الكبه بكوك لكبسا ىل اولءذ ءامدقلا اهعضراشدلاراطقأ

 بو#مدنأ اوعزو هيلا يحي نأ ثاثملا لوتالا س هره هنوهس ىذلا سرداىدواامت هناوةمءكااوش لوالا

 ناكو ىرت_ثحلل كلاثلا تدبلاو ”ىتاشلا ل-اساا نمرود هيف .دعناكو خبر را تدب ىفاشلا تيملاو لد

 نم هنا لاق,ورمصع سما تان عبارلا تيبلاو ةيما ىت .عماجن , الا هعضومو داعب دعس نب نورهج ها قشمدب

 دردزلا تاب سما4تا تنبلاو سم نبعد ىمملاوهو سرفلا كلولم نم ىلو الا ةّةطلا لولمد-أ ك._كدرد ءاش

 ناكو رمقلا تب عباسلاتدءلاو -ىناشلارصاا ل-امنمادمدب وهو دراطع تن سداسلاتببلاو عيتن: ناكو

 مظعالا ةئباصلا لكيهود ناك هنا لاقيو رتتلا هيّرْخ نأ ىلا !سماع لزب لو.رو دما نعي و اهتعلف هنا لاقيو ناّرع

 امو دوءابباق دحماهروس دهاس ةريغص ةشسيدم سعش نيءونادلبلا بئاع باف "ىلع ني عفاشلاعو .٠
 نوكيام ةراخا تدك نم لكشلا ةمظعلا :لئاهلا مانسصالا نما ينوةدابع تاب تناكا هاهم ن ءرهظيو

 اهضعبو دعاوق ىلع ةعاك مانصالا هذه لكوملظ اا نم ةبسسنلا كل ىلءهؤاضعاواعارذَني الئردقب ٌمدلا لوط

 ىلءريواصت ةراخا كل: مظم ىلع 0 دوجو مة ا بايو ةمكحم تاناقتاو ةسع تابسهن ىلءدعاتأ
 فرةروصوا شنوا هباَكن عالخ ارح ىرئالقو لوهجما مةلاد ةريثكه اكو ناوبحلانم هريغو ناسنالا لكس

 ىف عر ذأ ةرمشع اهلوط ةعد سم ةدءءاق "هلسملا ةفصو نوعرف يا سمناعدتو نانرومشملا ناتل ملا مب دا ا هذه

 هلوط فش . ظووخ ثلثس داو اح يلع مق مم ضرالا ىف تبان س اسأ ىلع تعضو دةاكم» اهو ىفاضرعاهلثم

 سا. ةو#فاقباهسأر سدل دقو ةطقن ىلا ىهتنو عيذا ةسةحاهر طق ةطس ةدءاقلا نمىدتب عارذ هنام ىلع

 اءاكو ملدا طبسبي ىلع هترضخنملاسوَرضخ وللا لوطورطا ابرز دقو عملا ابنم عرذا ةئالثو ىلا

 ذخ أو لنا !مظعلاهةصن نم تع دصناو امسهادحا تب رخ من نينمئاناتلسملا تناكورلقلا كاذب تاياك ا هيلع
 القر اهلي وأ ىهظعلا كات فصن ىلع ءددع ىمحال اوثك ادع اتصالا نماهاوح تأ غ اهسأر نم ساصتلا
 تقبامئاو اهرثكا مده دقو ضع ىلء اهضعباهصوصف لب ةدحاو ةعطقوهامراغملا لاسم ا هذهىفدجوب

 هن اهسسو نيسهتو تس نس نم مىءيناضمر رهش عبار فو هخيران ىف ”ىرْرِلا هاربا نب د# لاهو « اهدعاوق

 سام نمراطنق ىئاماهلخ اداو دجوف ةرهاسقلا ىحاوض نم ةيرطملا ىشارأب ىتلانوءرف ىتلسم ىدحا تعتو

 اها ليقو قءلامعلالولملا نم عمودنب ديلولا اهانب سم نيءَنالاسةيو ه رايد فالاةرمثءاهسأر نم ذخأو
 لبو عارذةنامنيدومعلالوطلاقيو ه اها كشر هنأ معْرت سرفلاو كلاي رباب دملولا نب نانرلا
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 دؤص نم برةلاب بعربة ن الأ

 « ةقرلا ةنيدم ركذ خ

 مالسلا هيلع ىموم محرخام دنءاهب ناكروطلا لبجو مَراَقلا رب نيباهف ني دءنث ادم هل نم ةئسيدملا هذه
 ليا ' مس ا سب انزواحو ىلاسعت هلو قب هللا قي مهاباو رقبلا نو ديعي نوعرف لآ م 1ث نم موق رصم نه ىلا أرمس َ

 000-0 0 7 ما ماتم لع ومتعب واير والوصل ملا

 با رعالااهب رم ا ورم تا نارام

 * , سمت! نيع ركذ

 ضرالاراطقأن نم هنو دصقيو هلا ضانلا يح الكيه سعت نيعتناكو سا عر م.دقلا ىفاها ل اين تصحو

 نعلكاسولا ءذهتذخأ ةئباصلاّنا لاةيو رهدلا يدق ىف تناكى اا لكابهلا نم هيلا حيناكأم لح ف
 قم 0 هلوأوه سردا ناو سرداوهو لوالا سمره نعو مدآ نب ثدشن ءهنا نوعْزبو دوعو داع

 ا اهتقع تناك كاسه انا لاستروايذهتاد و لك اهلا و ةممودلا تاكرالاو ةيولعلارهاودلا
 سفنلا لكبشو ةروصلا لكمهو ةسامسسلا لكبهو لةءلا لكيهو ىلوالا ل ءلا لكبش ىهر الك.هرشع تا رباغلا
 ىرتشلا لكبش هد_هبو سة هوهو لحز لكبه سدالا لكيوااو تا رد ال اهلا هذه تناكو
 لمطتسم كاثموهو هر هزلا لكمهو عيماضي ا وهو سمثأ ا لكهو عبرموشو م, زاا لكم غ كثموهو

 ا اولاعتن أب لك اهلل همدابعا اوالعو نعم رهشلا لكشو لمطت سم عب رم فوج ىف ثلثم دراطع لكمدو
 جل هملابَر ردي نأ نيعتو هلالح كاراذان ' زدلا بو ثود ملا تافص ن نءاسدقم ماعلا عئاص

 تاربدملاا نأ 0 دكت الما نيناسورا اوئعو هدنعمها طباسواونوكيو مهلاوءذشدلت واحورلا م_شو هيدل
 نم لكيه لكل دبالو لك.د نم ”قاحور لكل بال هناو اهلك امه ىب مواهكالفأ ىف ةراسلا ةعيسلا بك اوكا
 نيبو دا علا نعي طسو* 1اةيؤر نمدبال هنأ اوعزود- +! ىلاحوراةهيسن لكموا ا ىلا -قاسورلا ةمن نو كلف

 اجو اوذرعذ تارامساا ىهىتاا لكاسهل ىلا اوءز شف هنم دبفتسسوو هفئي دبهلا هدلا هج ا م
 نسل تلا تاماتلاو ىلاسللاو مانالا نماهاامو اب الاصتاو امراغمو اهعلاطماوذ رعو كلفلا ن
 ةهااوانابرأ راسل ةعي_تاهذهاودمو ”ىذانرلا لعلا نم ةعضوم ىف فورعمومهامي كلذريسغو مالا

 اواكفادراب' *! اهي ةرهظااو اهراونا ةنسلا ىلع ةضفملا | ا اوعزو بايرالا برو ةهأ ل نعل اوعم

 كو نييئاسورلانادبأل بملأ مهمل ىراسلا اوس رمان رولا قكابرم لكأس ملا ىلا نون

 تناكو مولا كلذ بر هنأ نوعي اموي بكوكل كل نولصي اوناكو هحور ىلا برق دق ص خش ىلا بَردتنم
 ا-ميورغدنع هالاثلاو كالذلا ىف اهئاوةسادتع هئاشلاو سءثلاعولط داع لوالاتافوأه ثالث ”فممتالص

 ءاعنرالا موب ةرهزالو ءان'الثلا موي سعشللو نئثالا موبعي رمالو دحالا موب ىرتشمالو تدسلا موب حز نواصي
 هب ضراعتل روقلا مسا ىلع ري ولنا ها , لكش ل ناك هنا لاميو علا ورام خا عوي دراطعلو

 ل قو رانتيب هتل# سرفلا تعمق الف روبوت همسا ناكو رب رذلا هوكتو ءمن سرفلا تناكف ةيمكحلا

 ىلع لسأف دلاخنب ىدح نب رفعج جدلان د ىلا دكمربلا تهتلاو دكم ىلاو نعي كءرب هّنادسن لكو.ءلال
 1 يحل را هاا نب سدد لكسهلا اذه نّرخو هللا درع هاسعمو كلمااد 2 هل

 نادعرصت ءاعمصل ن ها ا نيكس ةووصةمتروتسودئانقلثو ةقورل هلرد | يطع ءا ناكو نيسرأو

 نيب قرابفلا ل بحلا ف ىلا دن الايك نافع نب نامتع ةفالخ ىف مدهو ةردزلا لكس ا ب ند
 تسد هناعرذنبناكحمو سوولطل تنب ةرطدواكء اس ن همربكتملا لكسد ةريبكلا ضرالاو ربا لا اجع

 نبع لكبه ىن مف فل ا دوو مصتعملا هبَرَح لوالا سرا ولم ضعد ءاسأ سلا لكبه ناسواك هل لاقي
 كون ق نو( ةام الل !ناكنق ءاشتعَصَو نبا لاه « باكى اعومت .رأ لام:ةرابخأ نم ضقأسو سعث

 « نوكي ةدابعلل لكسه هل ندين أس أو مولاعأ نمنومهعيو سانلا عمق ةديدصلا لب اضتا هيدينيباول#



 قفل

 مدفل ىف كب ىذلا بر دلاوه سدل ةزغ ةاء دم ىلا لمرلا ىلع ةرهاشلا نم مهريغو رالازركاسعلا هكلسي ىذلا| ْ

 ةرسهأا كس نمةنامسللاا دعبالان الا لمرلا نم همف كاب ىذلا بردلا اذه ثد.# لو ماشا | ىلارصم نم

 اذ_هريغ ةيماشلاداللا لاوس ىلع جن رفلا ءالبتسا ل.قالوتا بردلا ناكو ةءهطافلا ةلودلا تضرق:اامدنع
 قشمد نم قب رطلاو ضرالا ةفصو كلاملاو كلاسملا باى هيدادرخ نب هللا دبع نب هلنا دع مساقلا ونبأ لاق

 ةيريط ىلا مث الص نورمشعو ةعبرأ قيفىلامث الم نورس وةعبرأ مساجىلا مم السرسشعانلا ةودكحلا ىلا

 ةئيدم'لمرلا ىلا مالم نورسع ةوسنلقا | ىلا الوم نورسشع نوءملا | ىلا ةيريط نمو لاسم | همس ن درالا ةئيردم

 ىلا مث الم نورمشع ةزغىلا مث الس رشعانلا دودز أ ىلا "هلمرلا نم قيرطااو البم نوريشعو ةعبرأ نيطسلف

 ىلا مث المم نورس برعل امأ ىلا مث الصرع ع ةئئامث دارولا ىلا مث لمرف الءمنورمشعو ةسعبرأ شدررعلا

 ةعاضةدصس* ىلا مالم نورشعو ةعبرأ ةرمصاقتلا ىلا الس نوثالث رب رج ىلا ش السم نورسشعو ةعدرأ امرفاا

 ىرتاك ا ذهفالم نورشعو ةعبرأر مم ةئردم طاطسفلا ىلا مثالممنورمشعو دا سد.لب ىلا مث ال مرسشع ةيئامت
 ىتااداللا ىف امرفلا ىلا سسسلب نم كاف نالاوهام ريسغ ىلع وشم دىلا ريصم نم الواسملا بردلا ناكامما

 بارخدالب ىهو برعلا مأ ىلا ةمط#نم برقان ىهوامرفأا نم كابو فوملا نم خاب سل ا دال مولا فره

 ةضفنم مهاردنودمف اهنامك ىف نورفكو سانلا نم موق اهد_صقيو ةدارولاو ةيانق نيباعف ردا ىلع
 تركذدق نآآلا اهعضو ءريغىف:دلب تناكوةدارولا ىلا برعلا مأ نمثل يو رادةملاةريمك نزولا "هلمقث ةصااخ
 ىديأ نمدالبلا ذخالة ا عبرأو نين ةنسىف ةنطنطسقلار< نم غرفلا رخال ذباتكحلا اذهىف
 شي رعلا ىلءراغأو نينسلا مدافتن م برخ دق ناكوةئاعسو عسن ةنسىفهرعوكب وشلا نيو دغب ذخ أو نيلسملا

 جر فلا ةفاخم برعلا عم بلا قيرط ىلع كلي راصو ماشلا ىلاريصم نم ذئنمرفسلا لاب ماع ذئموبوهو
 نينامو ثالث ةنسف جث رغلا ىدبا نم س دق لا تنم بول |نبسولا نيدلاحال_ه ناطاسلا دقي 11

 هكاسفلمرلا ىلءبردلا اذه كاب راصو ل> .لايدالب ةّدع مهتم متتفاو خل رفلاب عاقيالا نم رثكاو دن امسخنو
 ركبحلا لداسل اندست لماكلا نيب وبا نيدلا مو ملاصلا كلا ارمصم كلم ىلو نأىلا ذم نم نورذالا
 نيعبرأو عبرا ةنسىف كلذو ةملاصلاب مويلا ىلا تفرعةدلب لمرلا فرط ىلءخابلا ضر أب أ ثنأف بوبانبا
 ”ىرادقدنبلا سربس رداظلا مارمصم كلمالاف كولملاهده» نم اسم. لزنو !هيذ ميقبو اهيلزني راصو هي اّهسو

 اهاثمىدوعبو مانا ةعبرأ فقشمدىلا ىلء لا ةعلق نم لهي ريسللاراص ىتح تاقرطلا راس ىف ديربلا بتر

 ةعلشلاب ميةموهوةبالولاو لزعلاب هكلامرئاسفف مكي نيتّرم ةعجب لكتصوف هيلادرت كلام. ارايخأ تراصذ

 اهف اًرومديربلا مأ لازاموةياانقسو نيدو عسن ةنسس ىف كال ذ ناك هبدئرت تىيحامظعالام كلذ ف قفنأو
 اه دنعو ديربلا ل. فرعثو بوكرلل ةدعملا لومذنا نمةّدع هزكأ سه نم زكرم لكب دج وب ىشمدو ةرهاسةلا نيب

 فول ديلا لبخ هيوكرب مسر نم عم بكر بق اوس مه د>١و نيقاوسلا,نوذزعب لاحر لغلاو ساس ةَدَع
 نمالا هيوكر نم سانلا عنمبةراتق ”قاطاس موسرمب الا ديربلا لي دح أ بكر يالو هريس م ةدمهم دذعو هسرف هل
 ةيماعماشلا قرط تناكو ”ىناطاس موسرمب ناس.عالا نمره سأ ديرب نم هيكرب ةرانو هتام_ه1 ناطلسلا يدنا

 ةأراااكردا نمالا نم هبذ ناك أم ةرثكلو هريغو فلعو داز نه رفاسملا هملا جات ام ديرب لكس دنع اهب دجوب
 هنا دوبل وب دخ الف ءامالواداز لمحت ال ةيشاموأ ةبك ار اه درفمب ماشلا ىلا ةرهاسقأ !نمرفاسنأ
 2 وهدامو نحن نمدالبلابلزئامب ةلودلا لدا :: ءاو ديربلازكأ يه تب رخةئامنامتو ثالث ة:سىئاهتّرحو
 وهوا ذه انسكو ىلا لال ذ ىلءيمالاو اشح افالا+ ماشلا قيرط هعاطقنا ءلتخاف ديربلا ةماقا نءنئفلا ةرثكنم

 ةنامئامتو ةريشعنامت نس
 « نيطح ةنيدم ركذ «

 79و ير رعي وو و ا 0

 لمي اههاج شب رعلاو ةءطق نب ايف ةلوتاعنا ضرأب ةلوقاعلاو ةويح نيباعف ةمقانموماا ىلا اهرانأآ هر دملاه ذه
 داج ىلا كلما نب ىطح لابو نبط ىلا بسنت ةسردملاءذهو اسميقرشودو قورعلا اا برعلا همست بذع ءام
 هسا وم دعدرصم ضراآاذه نيطح كامو رفلاو ننط> دالمب ضرال!كل:نوء-موملا ةمطق لهاو نيدملا

 اجب ىلا نيطح هي رق بذن هبل اوي ربط نم اس رقندرالا لابج ىف عقب لزعب ناكو شاطنو برس بدحاسص ناكو



 ا

 رخآ تام نأ ىلا كلذ ىلع لازاموانعاهدعبو اهاهأو امن دلا نءان دعب موللا ءاعدلا هل لأسي نملو هسفنل هناعد نمو

 امهل سل نيدلو لرتو هناهسو نيعستو سجس إس رخ . الا عسر رهش * نم نماسثلا نعاوحابصرفسأ اهلمل

 اذهانموب ىلا ر ار هريقو عما اراوجم نقدو اند مهرد ىنلأ غلبم هملعو "هلل توق

 * اطش ركذ

 ا ناكو كوم انءاطشب تف رعامنالا ايو ةيوطشلا باشا ب ش:علاو ط امم دو سنت دنع. دماطش

 ل كارا ىوُح ساو صاعلا نب ورمع دب ىلبع ن ندحلا هللا خفالف طاسمد ىلع ناكو سقومملالاخ

 كلذ لبق ناكدتر زيملىلاب ىذسو هباحصا نمنيفلأ ىفاطش حرفة دا اروساو كلمن لااهولزانن ١ طابمد حيفا
 جرف د مهيلع عنشما طاسد نواإسملا كإءانو مالسالا له |ةريس نم هعمسنام ىلا لو ريخلا بحي

 طابمدب ناكنم عم مهب راسو سدنت لها لاهل سانلا عمف رة سي حانط موعماو ةريمدلاو ساربلا ىلا اطش
 ءالبمبنم اطش ىلبأو ناي رفلا َىَملاف سن” له! لاق ىلا صاعل !نبورمع دنع نم اد دم مدق نمو نيإسملا نم
 نيرمثعو ىدحاةسنا ءش نسف دناا ةعملا هلا ىف دمشتساو السر رقع ا جرتتع كا ود لقوا

 نمفمدالا للى كا ةهنوءمح سا الاراصو هريق ىلسءىئو طاسمدحراخت الاود ثسصحربو ةرحبصلا نم

 لاا طكب :ةنعكلأ ةوسكل هعت تناكو اذ دانموب ىلا كِل ذ ىلعم هو ئرلا 32و ةدل نو َدَعتَو ماع لكن امعش

 ةدكرب هلئا م.-:اهيلعانو كم ةرمم”ى طامش ع يقتل ةراخ لسزلاور الاك موك الذيتجالو <ىوكافلا

 ىف هتعنص,نينمؤملا ريم كوم عسر لا نب لضفلا مأ امم هءاسقب هلا لامطأ نينمؤملاريمأ نورههنئا دبعل هللا نم
 وهو « (خزربلا)» اسد ةروبشلا عضاوملان موو ةئامو نيعستو ىدحا ةنس ةبعكلاةو سك طش زارط
 ةريبك ةراثم هبْنأو ه راسك فعو و كلذ مهدنتسم فرءاالو خزوبلا ةماعلا هب مست طاممد ةريوج دوحسم
 كر 2 دو اهاط تير اهتكت ومو نون ذؤملا فقي ثنح اهالع[ت دعصالف تزته ا دح أ اهز هاذا < ََرح ل نم ةمنمم

 مل#هد هللاو حرفا عئافو اذانرهسا فا ركت دلة جشم ةناودأ مار دحدملا نشا للبلاك ميلر رع

 ”قدلاو ةنولملابرشلا متامعلاو *لةثأا باشلا اهيل باشر طامد د ىرق ندب رق * (ىع دا * نواعتال منو

 تازاعفَو عارذ ةئاما ممم ةماع لكل وط نوكيواهب لهعت ةيهذملا نرتشلا ئاشعلا تناكو و بهذا العلا
 معامعلا.ذهتئد-و لزغلاو ري را ىوسرا ددن ام -#- يهذلا نم ا ورا

 ةلاملثو نين امثو تس ةئس نام« ىفتامنأىلا ةئامملثو نيتسو سجن ةنسز ملا نب هللا رب زعلام انأىف اهريغو

 شيا بسقن ىدعل ار تنس نيدلا سمئربمالا هركح سسأ ةس رغلا لاسعالا نمد رق# (ةيريرخلا) و

 ترمعف ابنعحرخ مةضنم هر د فال ادرمثع هماا ف تغلبف اتراعق غلابو نوالف نب دمر صال امانا ف

 م-هردفلأ ىلا ارماكس ةركلا هركح لصوو انام ب زيث الث ىلع ددايز ابق 31 قا عا عستاو ناطاسلل

 ةج اهلع هضفم هردفلاةناملت ”ىلالهو -جارخ نيبام ةنسلا ىف غل. لمعلا ريبكا دلب تراصو نادف لكل ةضذ

 طخ ةيدعلا ةسردملاب نتهللاو ةئاءعبسو نير سشعو نام ةنسىف اذهرقتست امو 1.هذرانيد فأر شع

 كلذو نزا 000 هما دقو فا هبوسنم *( رصن ىةريزح) © هليوز بان جراخرقبلا ةردح

 ةديدش دكوش موا تناكنزا اوهنرت كين ةيواعم نيريسهن نب ناههردنب ورع نب ليعجب نب اظن ساسج ىبنأ

 ةناولو دنا داب فردكزيزلا تالطس لاغ طول نيغإ يساودلعَو ضرالا لفسأ اًواه ىح - اورثكو رصم ضرب
 ىقشو لدنلا طسو مهب فرءناكم فىرق لها اورادفرا د1 :كحرأو رصن ىبتاجأت سق نك ماهنام عاري

 هدهرصن ىةريزح

 3 قشمدو رصم ةنيدم نيب اميف قيرطلا ركذ 2

 امو سرفلا لولم د> أ فس ارويكنب فساتس ديك نب نم_مبنب ارا دما هباود بتر نم لوآ ديربلا نآمل عا

 هس ,,دملاو :يمنيباعف هماقأ روداملار ةعج ىلأن بدم ىده ا نينءؤااريمأ ديربلا ماهأ ن لوف مالسالا ف

 ف ماقأ ارادن اف بند ديرب ةماكلاهذهل مأو ةئاغو اح سو تيم هي قادم الب اوالاغب هلءجو نعلاو

 بردلا اذدهو ارب ل قفريخ الا اهذصن ممفذحو تب رع مند ديرب سجس بأ ذالا فو دم ”باود ديربلا ككس
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 ”ىروركتلار م<الا نا نب متاف وهامناو خف عساج ةتاعلاتلاقف هتاف هل لاء صاخش لوزعل عد عماججي

 ديا نم لوا نأرغ نءاناتحا قاوسالا ىف ءاملا اهم قسو ديرمعلا م دق ىلع طاسد ىلا شك اره نهمدق

 ىهر سبل ةرمك نم هنو ةيحاش ماقأ اعبي سانلا الرتو ةعاجللا عم السلا مزاو رغللارهاظىف لزنو أم

 نأرعغ نمةراسملالسأب ركو ف ماق.أو طاممد عماج ىلا ةنون نم لقا مث اهدحسم رو نينس عبسوجن بارخ

 رجر ِهْنَل ثي دحي دح أ هضراع ناف هركو ىلا داع مامالا ل_ساذاف ىلصو حج رخ ةالصلا تعقا اذاالا !ادحأ طلاخم

 ناكذ حو رافنىفااوداعملا ىف ايرقو لاصفناىفالاصتا ادبأ هلاح تناكو ةالَصلا نم هفارصنا دعد عاق

 ىلاداعنأ ىلا ادحأ راكي الم ممءادرفنم هريس نوكيو لوزنلا تقوالا هلو ريالف لمحرلا دنع هباصص قرا
 ىلا ءاملاقاسو هفوة طاوطولا نم هيف ناك ام قذ ىتح هسفنب هف.ظنتو ماسلا يمرتىف ذخأف طايمد

 موي ىفالا خبال طامم د تبرخ نيح نم كال ذ لبق ناكو هيف ماق أو سداجاب هعلطس كو هنو طلبو هدكراهص
 هش لءجو هيداروالا ةماقا ىلع بظاوو ةباطخلا تاب ىف نكسو سنا ىلصد اماراماما هسف بترف طقف ةمهلا
 طاسدي تلعول لوي ن اكو مهاعنو سانلاركذي داعم ارقي الدر هيفرزةو الصأر ةركب ناءرقلا نولي ءاَرق
 هبتغأو هللا تلحرا طاسم د نم لج ًاريقفلا هيف نوكيا دمب ضرالا ىف تلعولو هب تمال مالا نم لضف أ اناكم
 هل سباو عيصيو تدي ناكو هب هفي ضي |« هساءل نم عاب همعطيام دحالو ءارّدثلا نم دس هملع درواذا ناكو
 لبقيالو أن ثادح أ لأسيالو لمارالاو ءارقفااّرسلا ىفرثؤي ناكو نذالا هعمستو ا نيعلا هيلع عبامالو مولعم
 ددقريغ نم هتكر بو هريخ رهاظب ىلاعت هّللاو هلاح مكى ه دوج لذ ناكو هيرثآ هلع هللا خفي ام لبق اذاو ابلاغ
 ةانفلا نعروفثلاو ةنسلاو باكلان الا نمفل لاب رط ىلع هكولسناكو تاماركة دعهل تنرءو كال ذإ هنم
 موبد ألدالو للا ىفاد> أقذاربال ناكوهلاعذأو هلاوقا ىف اظذحتلاو هلاحرتسواه-ارطاو ىواعدلاْكرتو

 ”ىريم الازب زعلا دع يشل نا مث هّللاو هريغل وة ناكم ىلا عتهتلاءاشن ا لوةامتادلءدكو ءراخق مول نم هموص

 اراهن اثم ةدحاو ىلع ل + دب )نين سهادهرعرخ ىف ج مف ة#سلا نم حاكنلاا دل لاهو حاكتنلاب هلع راشأ

 قارفتسالانامحأ عظقن و انابحأ امهلاى أب هنكلّددامعال افرظ هلل ناكو طق برش الو ا.ه دنع لك الو ةتبلا

 لم<امتاوهرطف نه هموصن نوأععدال همددخ ضاوخ ناكو ةواللار امي او تادامعلا فئاظو ما لا ىف هلكمشمز

 لولا ىلءعحراطتو ةنكملا لاح ريْؤدو رمفلا بوت ناكو الك طق ىرب الذ ةولكتابه دنع عضوبو لك أيام هملا

 دح أهرب لو بتكلا علاطيو فدسملا ىف أر تي ناكو ءانغالاو ءامظعلا ىلع مظاعبو ءارتفلا عمعضاوتيوافاحاو
 سالالوادهءدسأ ىلعذ>أالو طق ةداص# هلل ههدللو ريدتو عوشذم ناءرقال هنوالت تناكو اشهد طخ

 رضحالو انالوق نم هللاذ ا« ساو هنس عقوامل ن طفت انا همالكف لاك ىتدو ريقذانأ الو جشانا لافالو ةيقاط

 ىتارتيوامذلا ءاشب| ىلع عفرتلا ىف غلام و حالص اريغ نماح الص هكولس ناكو هرضخ نم ىلع ر كن الو أءاوع طق

 اداو ىغلا ىلءريقفلا مد سانلاهدنع عمجا اذاو ةةبلاالكا<ىغل مدي لو لكالامهل مّدَميو ءارقفلا ىلع

 ىراو- ىتح هرطنس همم دق ىلءفقوو لعنريفب فاحوهو تاوطخ ةدعهعسشو هعمراسم دنع نمريقفلا ىضذ#
 لوةأاملوإو قي رطااىف همدقتو هتماماعمبدأب هب ديزيب سلج ةذيشمب هملارا شي ءارقذلا نم ناكنمو هنع
 لاهو هعمس كل تال هرظاب كلت ل نم اف هلاعف أ ىلارظا نأ همكي كوالا دارأ نم لعفت الو ا لهذا ددحال
 تببلاىفاوةثالف هللا عف متدرأ نا لاق ءارت نتف انيلع خفي نأ اذل هللا عدا ىد_ءان هصاو نم صخخش هل

 لاساذاركبلا لاحربّفلا هءالكنمو ديدح نم متاخ دلو هللا لآسنال ءاجدةف كلذ دعب هللا ف اوملطامث أسم
 كل للطالب ةعس كلوعدأ ام انا لاف قمضلاهل اكبشو ةعس هلوعدي نأ هصارخ لق هللمو يراك كلذ

 ىدح هنحاح ىشرالو هيحاص نع لوغي الاه هتافواقارغّتسا رةدابعلاب هلاهتشاعم ناكو لكالاولْمفالا

 مركيو لعل مظعيو مت اةيط ىلع ساناا لاو !فرعيو ,مجرشاعم نحو هباصصال ءافولا مزاليو اهيسضَةي
 مييالو "ل نأريغنم ماءلاو صاخللا تاو ءاضق. ؤهّنع ام لذ لءارالاو ءافعضلا ىلع قفثيو ماسالا

 عف ديامرثكشيو هلا !ةرثكعم هنمام لقت امش هسفنل كالو سلا ىف راثيالا نءرثكيوتالذ ةرثكي
 عفري هقي رطو هكولس ىف ناكلب اريزوالؤارعما طق بحصتن لو هنم نسح اب هملء ىفاكيو اريس نا تح ناو هللا
 هربخ نمربك ناكو اولهاو انا ف دهّرو لاصفنا ىف لاصتاو داع ىف برقو ةنك-م ءززعيو عضاون ىف
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 نيدو عن ةنسوف نيرامخضا نه ةةءرمدم نءحب رخازطق رذظاا كلا !ىل#تقدعن رص ءكلمع <للاجلا

 لام نمبصن. ىذلا ل_نلار< ىف اهوقلأو ص .ارقلا نم اريذكاو هطقواو ضخ طاسس در < مه مدراةيئانتسسو
 بكا سر دقنال كلذ ىلع م رملاىلاوشو طايمد ىلا هنمبكارملالوخ د رد هنو قاض ىتح لا 0

 موراعاب طابمد لهأ دذءفرعت ةمللب بك سهى عئاضبلان ءاهيفام لة اء او هنم لخ دئنأ رااححا ار ءهأ

 َّنأن الاط امد لدا معزيو نير هلا قلم نم اييرق رصلارخ" اب ةفقاو للا رحب بك |سصري_هتو مرج 0

 هنو دجي ام هملع مهلمخ لطا.لوق اذو لانه ىنرتي للءروأ رصلا مة ىف ليج رصا| بك !سم لوخد عانمما!بدس

 اذها نسوي ىلاو عئاقولا نمّرمامو دوجولا لار -ان مهاهحو ناكملا اذه ىلع تيمهاذا بكارملا فالتنم

 نءهتبأرو هند هاش ىنح هيلا ترم دقو *« 505 اماريثكو رص /| م'اهدورو دنع ب حصارااىلعكف اخي

 صاصخ أ كانه لعو طاسد ةئردم سير دهب تن دح ا[ 31 الا طا.مدامأو « ناسنالاه هاربامرعأ

 اههزودو دساتَمو سرادمو عماوجو تاماجو قاوس[تاذ ةريدك ةدلبتزاص نأ ىلا دادزتتحربامو
 «كملاريزولاريمالا قريخ أ دو * اراظ:ههتلادالب نأ ىهو نيتاسلا ارو نمو مظعالا لنلا ىلع فرم
 هذه طاسد نم نسح ًارموه ىلا دن ةره-نماهكلس ىتلا دالملاىفرب ل هنأ هللا هجر <ىملاسلااغبلي راداتسالا
 لوقااهيفو « ههزنأو دلب نح أ ىها ذاف اهتده اش نأ ىلا اه> دمىف ولغب هنأ تننظف

 دحو ىلعادحوءاركذ ىف دازدتف ه

 داللاةنجا+سح نمتكحارابد ه
 دعلا نع لحي انس توح دق مكف

 د1: !ةعفصوا لوّتصملا فدهرااكل

 ديماا ةمحالا ل _صو نم لدم

 دوءنمهأي-و طايسمد ده« قس

 اهباصس قست ءاونالا تلازالو
 انهيطو زر ايذلا َكيتاند نسحانف
 كحك تأ دحر كي

 اهتم ىحي نايرلا اهنينشبو
«* 

*# 

 اراع عمدلا ىف هيلجر ىلعماقف

 هنا بسس مادقالا ىلع "لظو

 ا اريعاوذلا كال: امسالو

 (تاكتراصو ىوحئاهحراطا
 اهءوخناييف كالفالا اهتان دف
 رفون نسحاي ءاّرغلا كربلا فو
 بكااوك اية رولملا نم ءاهم
 ةهزرتسّدقملا لدنلا نطاش فو
 ىسءالاو د مهلادرطتاحابر ىو

 بتنام ّج نيرحلا حرم ىو

 ادغذارصأاب لمنلا ءاقتلات اك
 اغلا مدانت> او ٍبرحلل الزندقو

 دّةفلا تو نه لالا موحن ىعارب

 دعو ىل_عءاسبح نم راظد لوطا

 درفلا ن'دملاا هلاولا نزح ددحت
 ىدتبأ ىذاإ لدمع اهاوكش حراطنت

 دعاابو ابهنم عفنلا ضع رود

 درولا ىلع وطب وهزلاب ادغو الح

 نعل ةمكحم نوللا غمس ةبي هي

 دغرا هشدعىف بلا باش ديعت

 ئدن اهيل نات لصؤلإ كانك ى نيو

 كاعل نمو ببي رهنم وداسو حولت

 دج نم لئاخلا فاراس ناكملم
 د للا ةفقثاانألا نعطالو

 دهطلامظعاف بط1ن!لءلج نمامه *» ام احربامو انا امكح الدف
 درولا تا كمشلا برن دحل || مث انك "ب. ةذا.ننأغإ نه. ىل طم دق كف
 دع سفونامأىف ءىه شدعب ه« ةهرب نيتاسلا ىفانمعت دق كو

 درفلا لعلا نأ نع اطكم بشعو "+ !ةولدخ ىلع سونأملا خزربلا فو

 ىرئام ةري_دبلانيع ىرت لامه
 ةدوع كِل-_ضهب ىل ئه براؤ

 #ة

* 

 دي او ريخلاو لاضفالاو لضفلا نم ١

 دديهتالو ىولب ريغ ىف اسهم نمو
 روسملاوهو حف دصسم ةتاعلا هرهستنيإسملا دج اسم ”لحا ند عماج تم ده ىج لا دما تناكث يح طانمدبو

 مقلاب بوتكم هنن ىلعو صاعلا نيورمع دي ىلع رصم ضرأ هللا خد تامل وا ا ايمد تف دنع نولسملا «سسأ ىذلا

 فرعايجناو هل ثمدوجو زعياماهنمماخرلا دع نمةدعهسفو : هرعج جهلا نمدي اهسمس ةمس ل عل رع هنا < لورد 0



 فو ١

 ميكشلللا موز برضو عن هضملا عج ركساذا ناكر '*لدلس تاعاطقاو الب 'زحالام ةأطغ أو بهذ نم اصعهلنوكت

 ا ذالع فول لاذ ع لومار ةقيو نال هاو تاكا هلا ل_فا اذكه لوةيو عطقنت ىتح
 كلامملادحأ ًاهملامّدقَتف طاعسلا ىلع ساج دقو مرا ىرمشع عسان ندثالا موب ىلا 'ا دححص قروسوفالا

 حجرعلا ىلع دعصف ةلدممهفوماسو هم هيلع ا يم ىلا

 قرع د تكلم دبرأ امل وتب وهو رخل ا ىلاَر مو هسفن قل أف ججربلا فر. || اولطأو باش ةلانةومرذ ةبشنلا

 دحأ هيجي لق ةناوفو.لابر تصاادعلار "اسو ىنريسو ىنءذط دب نم م مكسف ام ني بهار ن ىلا ىلا عجرأ

 'لرتو روك ذملا زيثثالا موب ىفالسق اتي ءاش « رح امو فو.سلاب عطتقهو ردأو ةمحان لكن مهذش أي باشنلاو

 *ىكلم ىفلماخ: الاوردلا ةرصش ةماقا ىلع ةلودلا لهأ ق فنا م انءااكالا ا لقاملو نفدمث مانأ هنالث طشلا ىلع

 اهيلا اوريسو كلذ ىلع لكلا فلحو ”ىجحلادلا -قاكرتلا كل .أنيدلازعريمالاركسعلا مّدّم نوكينأو رصم
 ةدلاو هوا ماله عبقاوتلا ىلع تدتكو هب تيضرت :ىةلاساياغ ادلب ىلا ةعلق ىف اهيلءمدقف ”ىور] نيدلازع

 ىلويو طاسسد ميلست ىف سنرخداور كاملا عم ثي دس _اماىرحو ةرهاقااو رمدب ربانملا ىلءاهل بطخو ىل_لخ

 تارواحث دعد هنع ىل* نأو اهل ست ىلا باحأف ”ىنايدهلا ”ىلءىبأ نب نيدلا ماسح يمالا كل ذىف هتضرافم

 تاعحارالا ةرخكح نم دسهج دهجد- ءباهواسف نيإملا ىلااهولسآب مس هسه طامم دب خرفلا ىلاريسو

 تاهل مدعي نمل ةداهشو مالسلا ٍةاماكب اهف نلع اداه تاك ”ىناطللا معلا عفرورفص تلانا ةعملب امون ىف
 هباحصا ن .٠ قب نمو هتبوزو هسخأ نو سنرف داور كمل نعحرفأو مانأ ةعبسواروشرمنءدحا جن رفلا د

 لي ةيوتلادذه قو« اكعىلا اوءاقأو رد عبار تدسلا موب وهودغلا نمرحلا اوبكرو ”ىل رغلا ريلا ىلا

 حورطم نب ىتي نيدلا لاهم ريزولا
 حصن لوؤمنععصن لاقم « هتئجاذا س.ئرفلل لق
 ججسملا عوسيدابعلبقنم » ىرحام ىلء هللا لزج

 حجي ر لبطاب انزل نأ بتم * اهكلم ىج تتر ممم تننأ

 ميسفلا كي رظان نع هنةاض * مهداىلا.نللا كتاف

 حرش نام لوي دن ٠ مهتعدوا كباص ا لكو
 جيرج ريساوأ لبتقالا © مهم ىئريالافلأ نوح
 حبرتسي مكتم ىسع"لعل * اهلاثمال هللا كقفو
 نم ىأ دقشغ برف ه٠ اضار اذ مانانناكنا
 دختاوا نان دعإل او ةدوعاورهذأنامهلل

 بص ىشاوطااو قايدنقلاو 5 اهلاح ىلعن امل نءاراد

 لاقي اهلها نم باث لاقف سنو. دصقو عوج ةّدع حجب ةعقاولا هذه نم هصالخ دعباذه سسنر فلا نأ هلئار دو

 تابزلا لمعمسا نب دجحا هل

 ريصت هللا امل بهأتت * رصم تخأ هذه سسنئر فان

 رثكتو ركتم كشاوظو 03 ريق نامل ارادابهيفكال

 ةرهاشلا ىلا ىرمشلات درو طايمد ءاسعالا لتاساو سنو ةرمدا# ىلءوهو تام هناف انحالاف اذهناكف

 ةنلطلس ف ناك لق رفص عسا سيجا مون طاسسد نمركاسعلا تم دف رمصمو ةرهاسقلا تزو رئاشنلاتإ رف
 فال الارثكو ”ىناكرتلا نيدلا زعزعملا كلاو لماكلا كالا ا نب س.قأ دوعسملا كالااَنِب ىموم فرشالا
 ىلع ةيرحلاكءلامملا مهو ربصمب ةلودلا بابرأ قفت ا ىثمد ىلءْرب زعلان ب فسول رصانلا كاملا ىلوّدساو رص

 مدسهلا عةوف "هلعفلاو نيراخااهلا اوريف ىرخ ارم اها جخ رفلاريسم نمافوخ 0 2

 اهرانثآ تيجو اهاكت ير ىتح ةئاّهسو نيعبرأو نامث ةنس نابع نم ريشع نماسشلا نينثالا مولاهر اوس
 اذهو ةم كن ااهومسو ءافعضلا سانلا مكس لدنلا لع صاصخأ أذ

 ىرادق دنلا سربس رهاظلا كلا ادتساالف هركذ مدع هللا ىبع لكو دم ا نيم ءؤممارعمأ هاب ىذلاوهروسلا



 ارا

 لواناكالف نيرودخم اوراصو ءالغل امه دنع ّةشاو جن رفلا نع ةريملا تعطقناف لجر فلا ون مهنمرسأو
 مدلفو نيإسملا نما ناكنءَرذو وي رارح عميس ل ار ع ىف ىتلا بكارملا نه ين رفلا ذخأ ةخاىذنمموب

 عسنا مماكرم نيث الو نينثا ابهنم تذخ أف ةريم ا يف م رفلل ت مدة بكا سه ىلا ةيمالسالا فاوشلا ترب ةفرع
 طاسصد او د نأ ىلءنيإ ىلا نم ةندولا بلطف اوءرشوم_هدنع ءالغلا ديازتو جن رفلا ةوق تنهوفىناوش

 نمنورشءعلاو عباسلا مو. ناكحص لف كا ذولااوبا <« لذ لحاساا دالب ضءبو سدقلا !خمالدياوذخ أبو
 ثالثا ءاعيالا "ل. ىف اولحرو طابمدي نها نو ديرب ميك! سهاوفلت ا واهاكمهباشخ ا شب رفلا قرحأ ةعا ىذ

 تكرف مهتلابق راد الا ىف مك سع تدك طاصدىلا ةيئاّوسو نيعبرأو نامث ةنيس ضان راشل

 اورسأو اولدقو خ رفلانواملا طاحأ ددو ءاعبرالا موب نمر فلا علطو مهرب ىلا اوّدءامدعب مهتيفقأ نواسملا

 ةلاجرلاو ةلابخللا نمرمسأو فال آةرمشع ىلع ديرب روكسر اف ىلع ناسرفل ا نم لّدق نهد دعنا لق ىتح اريثكم هنم

 كلاازاهحناو ىصخ الام لاغبلاو لودتاورياخذلاو لاما نم سوب:و فلة ب امزه انام ةقوسلاو عانصلاو

 نسحم نيدلا لام ىئاواطلا مهنمأف نامالا اولأسو نيإستسم اوذتوو لةىلا ن رفلارباكحاو ىنرفداور
 اذ لزني ناكى ا ار ادلا ىف لةّمعاو سنرفداور دست ةرودملاىلا اوددسو مهب طمح او هنامأ ىلع انلزجوت افناسلا

 بترو هوخأ هعم لقتعاو ”ىىظعملا عبس ىئاوطلا هب لكوو ءاشنالا بتاكنامةل نب ميهاربا نيدإ ارفذ ىذاقلا
 نم هتك ل-صو نه دح أ ىروطل ا نب ف سوب نيدلا فيس مظنعملا كما مسرو موب لكفف هللا لمح بتاردل

 * اونف حر علا ىف مهيةليو مهلمآيو لجر ةئاملث دلبل لكم تمم حرت ناكف ىرسالا لتق ىو نأ قرمتلا
 هللعو روكسراف ىلع ”ىاطل ءلازماه دلاب لزنو ةروصنملا نم مظعملا كلا! ل-ر سنرفداور كالا ىلع ضئااو

 هداوو ىثم دب هسان روهغب نب نيدإ | لا ريعالا ىلا هطذص ب:كحو طابم د دصق ىف ى اربو بخ نماحرب

 امأو هقلارصن. نوئمؤا حرفي ذ ئموبو هللا دنع نمالارصنلا امو نزال انع بهذ ىذلاهتتدجلا 2 اق
 هيهللا ماحب ةفاكن يم ىلاريشن لب "ىلا | ىاسلا سلجل ار شن اهو هحن الدتنا ةمعناو ةعتناو ثدخ كير ةمعنب

 لهالاو دالبلا نم دابعلا سئيو هش مكحتسساو هع ىلهكتسا دق ناكهناف نيدلاوت دعب رفظلا نم نيلملا ىلع
 نيعبرأو ناعةنس ىهو كرام [هنللا لتسم نينئالا مون ناكاسأو هللا حور نم اوسأتالاودونفدالوالاو
 ةعوطملاو نانرعلا انعجو حال_ىا اانقّرفو لاومالا!كذيو نئاز هنا انحتف اهتكرب مالسالا ىلعهلنا مت هنانتسسو

 عقوام ىلع ملصلا بلطي لسرأونل ذو دعلا ىأر الاف قيحس ناكمو قرع جيف لك نماؤاج هللاالا مهاعنال اناَحَو
 اود_هقو مهلا أو مهلاومأو م_هءاخ اوكرت ءاعيرالا هلل تناك اواني اف لماكلا كل !نيبو مهني قافتتالا

 ىزانامهب ”ل> دو للا ةّماعمهراندأ ىف لعب فسسسلا لاز امو نيبل اط مهران“ ىف انريسف نيب ر اه طاسممد

 رلا نعش دف ىرسالاامأو يللا ىف هفن لأ نمريغاسفلأ نيثالثم.ئمانلتق ءاعيرالا موبانحصا الف ليولاو

 ىلاعتهللا نوعب طاسدهاناسو هانمرك أو هان ذخ أو هانم أف نامالا بلاطو ةئسملا ىلا سد فرفلا أكلاو حب رحالو
 ىهو رومغي نب نيدلا لامجريمالا اهسيلف سيسنرف كلما ةرافغباككلا عمثعبو هتمظءوهلالسو هتوقو

 ليي ارسا نينيدلا محن عيسشل[لاقف باعنسورفب رجا اطالركا
 ءارمالا دم_سلاقس ىهف تءاح سدفترفلا ةراقغنا

 داما وش اغا ب ., نكلو انول سس اطرقلا ضايبك

 رخآلاقو
 هدوءوهل الارصتنمتزهت ه مهرساي نامزلا ل المأ دسأ
 هديسعولملا باوناسليو *« ىدعلا بحس انالوم لازالف

 حاصاا كلما كءلامم تيتاكو هتفافن هس أ لامب اهلاطيوردلا ةرصشهسأ ةجوز دّدي مظعملاك لا ذخأو
 اهبهل في لفةرماهمطعي نأ هدعو انفيك ن هح ىلا ىاطقأ سرافلا هلا لوا مظعملا ناكو هيلع مضر

 ةئطلسلا هبا نع "ىلع ىأن ب نيدلا ماسدريمالا فرصو هءا سها حرطاو ه-أ كلام نء الذ عم ضرعأو
 فئاظولا ف مهاعحو قرم ا نم هعمل صو نب صم خاوهس أنالْغد_ىبأو هيأ عب لو ركسعلا ىلا هرضحأو
 نأ سعأو هرادنزاخ الخ اسثح ادع ناكواهبص لعواراداتسا مدا ارورسم ىئاوطلا لعف ةئاطلسلا
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 لتنقانامراربش لوا ءانثالثلا مون ناك الف ميلف ماع عما لا هتالا راسو رصمر هر هاّشلا نماو-رخو

 اولزرن ءعبا_سنياثالامووىفو حاسمراش جن رذلا لزنو ةعامجو سا ريمأ *قالعلا د مئة ساف غل رفلار نوململا
 هادعا ولدو هريشع ثاا'دحاالا مويفو ركسلا نممجرقلاديدُد الازلز اولزازو سانلا براعضاف نودربلا

 رئاتسلا صرشثكب مررت اروس مهقدنخ ىلءاورادأو م لءاوقدنشو موتر ع نيلسملا نيبو مهيراصوةروصاملا

 ةرودنملا ازاء نمإ-لا ىناوشو لكلار تع ىفمئاز ان مولا وش تراصو نيالا ىلع اهب اومريل قيئاسملا اوءسصتو

 د_ع موب ىفو جث رفلا ةقباضع اوربخ أ ةلابخ ةتس نيالا ىلارفن هريشع سداسفو اعواد : لاتفلا مضار
 ةناكن مه 6-0 ءالب غ رذلا لاتكىف نيلىملاَع ماوع ىلبأو كاملا برافأن هداك م رفلان هاورس أ رطفلا

 ىذلا نحو عطررور نان نتا ةرهز جز رمت تر كلو عير اوراصو ةيلفع

 ىلءاهاجو ةعطب رود انانانا ى تواانوناهالو "يلح لك جم رفلا فاطتخاا ىف نولحتو 2 رفلا همف

 قو نمأ- 1| ىلا هب ىف أو هفطقناهذخأب ىو لزرنو ةكحطل م عذعب هنطف مث رفلاىذاح تح ا مر

 كك هنمفصنلا سيما مويفو لكراتامو 0 :خ رفا ةنوثنواملاذخأ لاَوُ عباس ءاهنرالا موب
 مهتما ريس نيدسو ةعيسسلد رهان ىلا ةدءىف ريسوا-سراف نوءنر أمونم لتقف اولتنفاو نيملىلا رب ىلا غن رهنلا

 نواملار هظتساورصلا ىف ةمظةّم ع خرقا تقرحا هب رمش ع ىفاث سنا مون فو ب كما

 موبرح- أوم اوكرذ اهماع تع ال_سال ارهظي نم هل نيدال ن نم ضعب لدف ضرانخت هذ موعثأر 2 ناكو مويلع

 ريعدق نيدلارفتعمألا ناكو رك علا ىلع ءاومعشدقوالا ممنواسارعشي لو هعباروأ ةدعقلا ىذ سماخلا* الثلا

 صامل قاسو ظفدمالو 3ةعمربغ اشهد بكرذركسعلا ىلعاوم_شدق جن رذلاّنأب عب رصلا هانأأف ماس اىلا

 هءاهأر َرفف هل ءاولجو هير اداودلا غ رفلا ن مة همقاف كلام نم ةفئاطق ١ دان>الاو م

 كلامي كدت ل113 ىل+و زع هللا نا ل فويسلا هيدا دعو نط د او

 رفنرمالا لتقمدنع جثرفلا قاسسو هلو.خو هلاودا اومهنو هنازرخو هقيدان ص اورمدكو هرا د ىلا ةفئاطف

 ةلك خر ةااودو نوكتنأ راك 01 و هرمدو ةنع اوقّرفتو مهْمافو> نول ىملاَر ةذ ةرودطاملاىلانيدلا

 نأ قات هللا نذأف كلام نأألا ىو ناطل ءارمصق با.ىلا سار فداور كال !لصوو رصصم ضر نم مالسالا
 ىلء اول ىرادقدنملا سربس مهتلج نمو ملاصلا كاملا مه مسا نيذلا ةيراد4 اودي رصأا نم كل امملا ةقئاط

 اومز اف سس ايدلاو فوملاب مهتهاكسفف اولبأو مهةقاومنع مهو از أ ىت> ءاقالااهيفاوقدص "هلج حث رفلا
 تاكا مناف ةلاجرلا امو سراف ةنام و افلأ هن ونلاهذهىفةلاسحلا ث رفلا ناسرف نم لة نم دع تغلبو

 تناكَم محاولا هذ هنأ ىلع ءادلا لضعال نيلسملا عم اوراص ىّت- ىهالا ىحارتولف ىدعتل رسسملا ىلا تاص

 1 رذحو اروسمهيلعاوبرضو مرنم قب نم احتف دحأ غن رفلا نم تلف أ لاسلا قس ذالوأو بوردلاو ةقزالانيب
 جأدكلا ذم ةقاطالا تناكو طاسهدي هل دملاةرب را ىف مهمظعمو لا بلا ف مهثم ةكئاط تراضو ادن

 رو هس يح لا اع تو ور يعل م اح

 تنزف ممم لق نم ةدعو جت رفلا عزب ةراشنلاب رث اطلا طعس ءاعبرالا مون ىفو ءامررالا هل ريع :رداقلا ب اونا

 رهثرتا تنخلا موباهلخ دف ىمدىلا ها نارول مظعا اراسو للا ةعلشبرأ انعللات رضوةرهاقلا

 را لا تب رمضف قثمدىلا هلو دونر ئاطلا طقس لاوس نم نيضم عنرالو اهب نم ىلع لو او ناضمر

 ريمالا حرخو هموُدَعب رايخالا ترتاوتف هنمنيشب ثالثل ىثمد نهراسو للا ةعاقىفو ةرودنا اب ا

 توك ناع أ ذئموب نمو ةدعقلا ىذ نم تمتد ل نافورتهاناالا هوانا دق

 هلاحي ”ىاطالا زيلهدلاو اهااح ىلءرومالا لب ةتبلا هوب دحأ قطن. ال كلذ لا ةناك ام دعب حلاصلا كم
 لوصو هسلاام ضيم ناطلل الوةةنو رومالارب دتناطلسلا ةجوز للخ مأردلا ةرد و ةداعلا ىلع طامسلاو

 رمشعع عضان ءان'الثلا مول ةروصنملا نم ةذطللارصصقب َرقتساو كلامملاو ءارمالا» مند اكبر

 اهونحو همضاهوقلأو "هل غار ىلا لاا ىلءاهولجو بك ١سم نوما ىلع ةذملاهذه ءانثا فو ةدعقلا ىذ

 برخلا عوو مهيلع تجرح ةئمكم هن بكارملا كالتو هلخارحم خر هلا ركحارم اك كح اد هلتاقملا

 لو رقالاكسم نيسجسو ئينثام رغظف حث رغلاد طاحأو ةروصلا ةه> نم -ىاقذسالا لرتسال ا راقر ا



 نسر

 ءالسبلا نم نيالا لزنام عسجب دعو دحأ لكنم نيدلارفنرب» ءالا يلعتلالا تدنن يعور
 هذه قاعد د, نأ افوخ اهريغو ةدلسالاو ةهظعااداوزالاو لتاقملاةنوصشم تناك طاممدنأف هدم ره بدس

 جير فلان ."تعبسا| لد عمواب تاوقالا لة نمالا لاذ اييلع كام هناف لماكتلام انأف اهباصأام حملا

 نم نيب عبس دحالا موب جث رفلا عيصأ انو ديربأم لععفب هلت أ ن نكلو م دقن اك او ادا ىف ىح هن نمرخثححا

 مواروهغ ء-اولهعواةديكم كلذ نأ اودظذامنع عذدي دحأالو :كفم مل دملا باوبا اذاف طايمد لو د دو رص

 تاوقاللاو يرد ت ءالآو ةوظعلا ةيلسالا نمامبام ىلع اولو داو عفاادمالو عنامريغنم اهلا اولخ دف اح واخ

 فاطاالول ءالب: .!بملاو مال الا بصأف ةفاك غباوذص ةعّمالاو لاومالاو ةرثكححلا ىف 31 1نعةدحراخلا

 ةدع عمايل : ب لنا اهظع احاءزئارمصهو ةرهاقلا !ىفسانلا ميعزت او ةياكلاب هععرو مال_سالا مسا ىب م هليا

 تا و نيدلارفنرممالا ىل رقع همن دخ هامان نا طال ام ل مدعو ناطللا ض ىم

 ءاضغال اوربصا اريغ عسب نكي ل تقولان كل ةمايقلا هيلع ماقأو رفلا ىدبنيب ةعاساوفقن نر كح اسملاو

 نارك يمس !كاقلسلا راسن تناكاقا ل تين امايلاق مه<حوو طابسدباواك « نيذلا نييناتكلا ىل لءبضعءو

 نه ةدع تناكو نذاريغب طامم د نم اوجرخم_منوكل مهةنشد صأفن م بروال ف .كاناخدرزلااوبرخ او ابره

 نأ لأس ل بح نب اهل يسبريمأ ممل نمو ةدحاو ةءاس ىف اريمأ ني سخن ىلع دايز ةناكلا ء ءارهالا نم نش
 ءاهةفلا ىوتغي ناكءالؤه قنش نا لاقيو بالا نيالا قذشف هل: 5 هيك ناطلتسلا م اة ةئبا لبق ىءشن

 نأب خوم ثلا حش ني نيدلار غنرمالا مهيلعراش أف ن اطاسلا ىلع مايقلاباو مهو ٠اىمالا نم ةعاج فاشن

 ةروطتملاروسحالصا ىف ناطللاذخأو مكب ديأ نب وهذالاو هسه ا َميفكد قف تام ناف ةطخ ىلع ناطاسلا

 ددعلا اهيفو ةرودنملا هات ىلا ىناودلا تمدقو رولا ىلءربث الا لعجو رفص نم نمي سخن اهيا لةمت او

 ىصخعال ىلخ ةعواطملا نمو حاوذلا لهأو نانرعلا نم مدقو كانه ةنبالا دي دحت ىف ركسعلا عرشو هل ءاكلا

 عسر لقا ناك ف تال الاوهام طاممد ةميدم راوسا جن رفلا "الخ خير فلا ىلع ةراغالا ف اوذخأو مهددع
 عبر سماخ فو ناسراف ممنمنولالثو ةّمس نابرعلا مهفطخت نيذلا غ رفلا ىرم-ا نم ةرهاقلا ىلا مدق لوالا

 اريسانوعبرأو ةسخ درو هريشثع سد اس ىفواريسأ نورس ءو ناذثا درو هعباس فو نوثالثو ةعسنممدرو رخ الا

 قطو 31و ورد عن ناطفإخ || ص مواذه ارسأ نو درو ىلوالا ىداجب رشع نما ىو طبر ا

 رفظو اسراف وفك اريسأ نوهدرأو ةعيس ةرهاسقلا ىلا مدق ببر رشع كلان ىو هم ءايطالا سأ د

 نامععش ن نم تضع ةرششع عبرال دحالا هلل تناكلف ةوارتسن ن نم برةلا.'هل:اقم همفر ههأا ىف ث رفال عطسمب نو ملا

 نب نيدلارفنريمال اركسعلا سمأب ماهو ةضورلا ةعل5 ىلا توباناف لجو هنومرهظي لف ةرودنلا حلاصلا كلا تام
 انسحم نيدلا ل اج ىثاوطلاو نيدلار ةئريمالا ترضحآ تاما ناطالا ةجوزردلا ةرد مناف خوشلاا

 كلم ىلءاوفرش أ دق اوناكمهنال رفا ا نمافوخ كال ذا ةكف هتووا.متلعأو ةيشاط اود ر هلا كلاما مأ هاو
 ىاطقا سرافلاافمكن صحب وهو هام نارون ملفءملاد ما ىلا اوريسو ريب داب نيدلارفنريمالا ماسفرمم رايد

 هدسعب نم دهعلا بالون مظعملا كلما هئباو طلاصلا كلءال ركسعلا فماحت ىف نيدلا ارفنرسمال اذخأو هراض> ال
 دع ٌةزازولار اد ةرهاقلابو ةزونمتللابم ءاكوهفلح حشا أب م ايقلاو ركسعلا ةيكببنأب نيدلارفنرماللو
 زيلاهدلا نم حجرذَت تامالعلا تناكو نابعش نه تدب ةرمثع ىتننال سلتا م ولف -نعو أ نن نيدلاماس-ريمالا
 ىلع كلذ ىشمو ناطلللا طخاهنااهاهر نم كشيال ل قليل لاكتي عاداخ طخ ةرهاقلاىلا ةرودنملاب ةئاطلساا

 درو نا معش ع نمنيقب ناحل نيثالا موي ناكنأ ىلا ناباالا توج ذل هوت لواةر هانتلاب نيدلا ماس خر يخالا
 هنأ دعوا شا نأوناطاال ءاعدلا دعب مظ»ملا كمال ةيئاسلا ةعجلا ىف ءابطللا ءاعدب ةرهاقلا ىلا هال

 اولزن عسل ف رييداظنلإلا لف ةرياش رز لروما نصا ومأ اوجرخ ناطلسااتومب جن رفاا عال
 هلأ ركسعلا نمةرهاسقلا ىلا باتكص دفا: نم ةعببامولىفدروف نامءش نم نيقب س4: سبجا مو روكسراف
 ةغملب ظءاوم هشضو نولعت منكن ا م كلريخ مككذهللا لمس مكس غن مكلاو ءاباودهاجوالاقثواف اف اورقنا

 امهرها اوظو رصوةرهاقلا تعراف هعامسل سانلا عجب دو ةرهاسقلا عم !جربنم ىلع ئرقف داههلا ىلع ثا

 اوني )منتحل مالا. موةب كلم نم تقولا توام دالبلا ىلع جي رفلا ٠ المتساب سانلا نّقيأو ل وعلاو ءاكتلا



 احل حل

 ناطال اداعو مهدالبىلا مخ رفلا ل-رو ةروك ذمل ا ماءالا نماسبيلا هلو د مون يل

 تراسو ف وب نيدلا حالص ناطناسلا مانا ندهل نم مويف ناكو رمس راند نم ىرسالا تقلطأو هكلم ٌرمىلا
 را اناا الار "ام جن رفلا نم طاسد ةمبدم نياملاذخأ ةراشب تعو اهدال, ىلا اهركاعب ماشلا لولم

  تانوجرما نع ,املاىديا نمرص رايد ذخ أ ىلع جئرفلا فرشأف قرمشملا كلا“ ىلع اولوّحسا دقاوناك
 ةءابنماموب رمشع ةعو روشأ ةءدرأو نينس تالثم هدالب ىلا نير ”اسانءاوعلقأ نأ ىلا طاسمد ىلع جث رفلا

 ج::اهتسو زبد اياك ةنيو كالنار رز مولر او رش !ارحأو خل مالكم دم ىلع مهئاليتسا
 رسسعو - زبوزمال هنم نّوكت هضب أم ىف مرو دمت لماكلاا كمن بولا نيدلا مهن ماما اكالملا نالعلا تح
 ريقي انميزم هرعاسم ىذتتا هتمح ولعنأالا شارفلا مزافر دصلا ىف ة-ر ةهللا فاضناو كلذ نم صرخ هؤرب

 ىف ةلقص ةريزحي ةيئاملالا غ رفلا كلمروطرب ءالا لوسر همل ءدروذ ىف ثمد ةعلشب لن هن ناسف مان ثااىلا

 راسفاه ذخ أو رصم ضرأ ىلاريسسملا ىلع مزاع جربرك داداو 4ع ىذلا س ”اوبنأب اًرمس هريخأو رجان هد

 ةش دم ىف عجونيعبرأو عبس ةناس مَرَذ افحانط موعشأب لزنو ةفحم ف ضإ مودو قدم دنم ناطلسلا
 مانأىف ىرجام طاسد ىلءىر<نأافوخاريثك أف لاتقلاتالآو ةحلسالاو داوزالاو تاوقالان زد طابمد

 <ىنايدهلا «ىلعىفأنب : ىلع ىقا نيدلا ماسح ريمألا ىلا ستكخ وه أي ناطالالزرناملو نالذربغب تذخأف هسا

 حالللاو لاا لوطسالا نصثو كا ذب ماقهالا ىف ع رمشفرمهم ةعانص نم لوطسالاز هي نر مصمر ايدب هس ا

 ءارمالا هعمو خومشا انش بف سوي نيدلا اردن ريمالا ناطل كاز وجو ْئش دعل أش هريسو هلا حاتحامرل اسو

 ةعجلبارا مخنم ةيئاثلا ةعاسلا ىف ناك الف اهني هنيبليمااراصو ة رغلا اهرب نم طاسد ةريحي لزنفركا لاو

 اوسرأو لح اسلا غرف هيلا مذذادقو ةيظعلا مهءودبا يذو نيب رصلا خم رفلا بكارم تدرور فص نجيم عسنل
 هناك وعلا ةمالا نيمأ ىفا كلع فنعم هناق دعبامأ هصئاناكن ااداسلا ىلا مهكلم ثعبو نيلسملا ءازاب

 نمانبلا هنولم_هيامو سلدنالارئازربلهأ ان دنعنأ كيلء فانريغو ةيدهملا هَمالا نيمأ كنا ”ىلع ىنذال

 ناسصل او تانبل ار أتسنو ءاسنلا لةرثو لاجرلامسهنم لتقنورقبلا قوس م-هةون ن ثوانادهلاو لاومالا
 ناميالا لكيىلتفلحو اف ةيابتلا ىلا مصنلا ك|تلذبو ةيافكلا هسفام كل تي ديأ دقات أو رابدلا مرنم ىلخو
 عاقيلاز أ كاتاقو كيلا الصاو تنكل نابلصلل ةعاط عمنا ىادقتلجو ناصهرلاو ءاتالا «ىلع تاخدأو
 دم العلا ديف ”ىلء ةبلغلاو كلدالبلا نوكتن أاماو ”ىدي ىف تلد> ديد دامف ىلدالملا نوكتن أامافكلا

 500 هددعو لبحلاو لبسلا * ال ىتءاطف نراه اع 30 نمد دعو لفر ءدقو”ىلا

 .رتكف عجرتساز ىب ضرملا هب 3: ادقو نا طاسلا ىلءباَكَلاٌىرق الف ءاضقلا فامسأب كيلا نواس رم

 معو مادا ل وحر ديان لمدنااسو مننا نع لا هللا مع 5 باوملا د نيريهز نيدلا ءاهب يمال

 لتفامو فو. بايبال نسب الب بطون تنأو كيال صو هناف دءبامأ نيوجأ

 انتو انبورح مظعو انفو سد -رورخملااهيأ كنبع تأرولو هانرّمدالا غاب انباع ىتبالو ةاند دجال داي

 مدنلاب 0 ءانأ ىلع ضعت نأ كلناكل لئاوالاو ,كح:ءرخاوالارايدانسب رخكو لا اوسلاو نوصخام 0

 بلقنم <ىأ اواظ نيذلالعسسو نونظلا «ى: كلانهف ك.لعهرخاوانلهلوا موف مدقلاكب لت نأ دبالو

 ةروسرخ .[ ىلع نوكتو ءولجه سن الف هننا أ ىأل هلا ةروس لأ ىلء هيف نركت اذه ىاكت أرقاذاف نوبلقت

 نذا.ةريثك ةئف تيلغ:ل لف ةئف نم كنيلئاقلا قد هو ىلاعن هللا لوقىلادوعأو ني-دعبهأبن َن ”|عدلو ص

 فو« ماللاوكيلقي ءالبلا ىلاو كعرصي كمغبو عرصم هل ىئابل انا ءاكملالوقو نيرباصلا عم هللاو هللا

 سرف داور كاملا ةمحح تناكو نيمار كاسعا-يذىتلا دالملارثكا ىف مهما اورضو مث رفلادرو تنسلاموب

 نيدلا مراصريمالاو مالسالا شنب فسوب نيردلا مثربمالا ذئموب دوشتساو لاتقلا نوابملا مهشوانف» ار

 فاسو انبج نيا ااركاسمب خويا عيش وي نيدلارفنرممالا لحر لالا ىسمأ الف ”ىريزولاكيزا
 مهشوحو ىلءابنما اورو طانمد ةثردم ف رتاك م فافنجانلم موعشأ ةهدسنحلا راو طاسم درب ف مجداسو

 عابج اءارع ةافح مهو مو أ ركسعلاب اوةلسو سانلا نم ةسلا هس دملا اوكرتو يم ىلا نوتفتليال لبللا ىف
 باشلانممعاعام قيرطلاعاطق مه:ءْدْحَأَف ة رهاقلاىلانيبراه اوّرمو دالوالاو ءاسسنلا نم مهعمنع ىرابح
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 ماعلاريفنلاب ىدونورصمو ةرهاقلا نم سانل اح رخ أذ ىلا نجرلا ددع نب نسا ني د#رهاطلاونا ا
 مةجاف قرمشلا فوملارخآ ىلا ةره اهلا نيب اف سانلا عجب مريص نبا نيدلا لاهو ل دلج نيل ءالعريمالا حج 1

 جر فلانيباولو عا نانرعلا نم فال ؟ىف سراف فل حاسمراش ةيحان ىلع ن اطل سا !لزئأو رصح هملع عقبال لاع
 تءطقناف نو> ني نيدلارديربمال ا اهلعو هل ارب سأر ىلع ةريبك ةقا رحاوعمو ىناوشلا تراسو طاصدو
 حيرخ دق ناكو ةيرصملارايدلا ىلا ماششلاو قرمشلا نم نيإبسملا ركاسع تراسو ردملاو ربلا نم ث رفلا نع ةريملا
 اولماكن |اةرمصم نضرأ ىف لغو لا نو ديرب ىمخت الما مهنم م دف طاسد ىلع جن رفلاددارصلا لخ اد نم جش رفلا

 كالا اهم دقي تادعنلا تمدقف مدت اكل ماكنا كلا ا ءاجتاولزنو مهدي دحو مهد ىف اهءاوجرخ طاسمب
 ىفةرودنملاب هدنع مهلزتأو لماكلا كلما مهاقلتف ىسدع مظعملا كاملا اهتقاس ىلعو ل داع! |نب ىسوم فر الا
 نيعبر وحن نيم ملا ناسرف ةدع تغلب ىتح كلولملا «ىجي عباشتو :رسشء نامت ةنسةرخ' الا ىداب ىرسشع ثاان'
 نيفلأ غرذلا نماورسأو ةسطدو ةسالجو فاو تس مبنماو ذخأو را اوريلا ىف غرفلا اووراه سراف فاأ

 مدقف مصل نوبل طياوثعبف ماقملا مم قاضو كلذ م رفلا عضعضتفرخا عئاطت ثالث نوإبملار فظ مث نيتن'امو
 ةيريطو نال ةعو سدقتلا ث رفلا بلط ىذلا ناكو لئاعمفالا ةناكىف ةيرد:ك-الا لدا مواسر ءىحم دنع

 نومللملالذبفرصمرايد نءاولحربل ل>اسلا نمفسوب نيدلا حال مناطاسلا هن امرثاسو ةبقذاللاو هلو

 مهذخ نم تبالاولاهو لصلا نم خرفلا عننماف كب ودلاو لركلا ةسني دمالخ دالبلا نم ركذام رئاسمها
 سدقااراوسأ نم قشمد بح اص ىسعمظعملا كا هير اعاضو ران دفن أةناسلث غلبمو كب وشلاوكركلا
 نأ ف اخةروصنملا ةلابق ل ءاكلا كاملا اولزانو طاسد ىلع غر فلا لوةساو لداعلاهوبأ تامامل مظعملاناكو
 ةماعلا ةياغف هجاربأو هراوسأ تناكو هراوسأ بي رختإ سهأف هباونصختيو سدقلا ذخ أي نمرحلا ىف ممله لصب
 ىلقو لملقلاالاهيوس لو سدقٌلا نمسا:اارثك !لقشاو دواد حج ربالخ اماه عرج ىلع مدهلاى أف ةعنملاو

 ةعامج ربعو مهولتاكو كلذ ىلا خ رفلا ةباجا نم نوملسملا عن ماق تال الاو ةلسالا| نم سد قلاب ناكأم مظملا
 ءاملا بكرف ةدانزلا وق ىف ناكو لئلا ىفامظعان اكماورذ-و جن رفل اهيا ىتلا ضرال ا ىلا :ءلحن ار ىف نيملسملا نم

 ص أف ةقضقيرطىوسمهاق مب مذاورصخغلاو طامد ةشدمو رفا نيب الئاحراصو ضرالا كل: ا
 جن رفلا وكلب ىتا قي رطلا تكلمو اها ءركاسعلا تريعف حانط موعمأ دنع روسحلا بصاب تقوال ناطا للا
 ةوظع ةّمىه لوصو كلذ عم قف:او ضرالا مهيلع تقاضو اوبرطضأو املا لوصولا اودارأ اذا طاسم دولا

 اهرفظو نيمللا ىفناوث مهتلتاتف ةحخسالاو ةرياانا هاك تئلس دقو !ميمدع تافارح ةدعاسوأ و>رعأاىف شخ رفلل
 نولم<و باشنلا ممومرب نواملاراصو الواب اوذقيا كلذ جي رفلا لعام دعو نو! ملا اهذخ أف موب هللا
 مَاناقمو نيالا ىلع ف-اناومدو رانا يفاوةلأو مهةئاسجو مهءاخ ذئنمح اوم دهذ مهفارطا ىلع
 :رلقل ةماقالا نماو ثْخو ضرالاا ىلع ةركحاارا اها او لول اةرثك كال ذ نيبو مهب لاخ طم دا | ماخل
 هماعسانلا فل اف كل ذىف ناطل ل اراشت سى نيإسملل ط اي ءداوكرتي نأ ىلع نامالا | ولأسو.اولذف ,متاونذأ
 مهءارو نم افوخ نامالا مهئاطع | ىلا عنج نم مهنمو ةودعاوذثؤب نأ ىأرو جن رفاا نيمأت نم عنم ءا نم مه
 رهش عسان ىف كل ذر َرَمَف نا هر نعي رفلا نم لكىطعب نأ ونامالا ىلع اوةفنامث اهريسغو رب اناا جغ رفلا نم

 حلاصل ا كاملا هب ان لماكلاا نارا ثعبو لءاكلا كلملا دن ءانهراكمل ءنيرمشع جت رفا اريسو ةريشع نامت ةنس بحر
 فقودقو مث رفلاولم مودل اهظعالحم ناطلسلا ساجو جث رفلا ىلا ءا مالا نم ةعامجو بوب نيدلا من

 اهوإف طاس ديلا مهمنامذرو مغر فلا سو فق جب رخو ٍباهم سودانو بأ ىف راصو هب ديني هّدب لهأو هنوخا

 ةدحخ تمدقمهيديأب تراصو طاممدنواملا تام دنعو اهظعاموب |.ووملسن موي ناكو هرمثع عسان ىف نيإبسملل
 كلذ ل,ةتمدقولاهناف نيم ملا ىديأب طاسمد تكلم ىتح اهرخ اان هلبا عنص لم نءناكف نر فار هلا ف
 ثعد مالا "متالو مارتال ثم تراصصو جن رفل | اهنصح دق طاسمد هُم دماو دو نيالا َنأف جم رفا امم ىوقل

 هندهلا ترّرَقتو نهرا ىف كولا ا نم هدنعناكنمناضا لا مهيلاريسو هلا هنا ىعأو ناطل لاداوب جن رفلا
 نم هدنءامقلطب خرفااو نيإسملا نم الكنأ هملع ملصلا ع وامم ناكو نيدس ىنام دم نيلملاو ئرفلا نيب
 ' ىلا لماكلا كاملا ل دو مهدالب ىلا سانلا قّرفو مث رفلا كلولمتفلحو هتوخاوناطل لا فلو ىرس.الا
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 قرلا ؟لااولزرنو طاءدةشل .دمىلاجابسلا فخ * رفاار دابق ناطا كاباوةلو ىمتلسأو مهااوماو مهمامخو
 [ترعةراكو نلت ًركَس ءقق داك انر ا ا عنادمالو عزائم مغب ةدعقلا ىدرمدع س داس ءان“ الثلاموب

 عمط ةةشاو ةعم نم عسب نم ل دق هنافدالبلا قراشين داك يلع مهون اطسلسلا لش ادو فضول هب طال

 ناطللا |تنناو نيمل-لا ثا أ لاعتو هناعس هللاّنأ الااهوكلم. .اق مسهل اونلخوا هاكرصم ضرأىف خ مث رفلا

 :دعوننوطدللاَنَن منك ”ام ىلع هعلطأو هثاح ىوقو هرز أهي 3 هاف حانط موعْأب م ملا 211ه ءافاوو

 سلب ىتح هلهمتساف هنرب اسمو هعم بوكرلل هاعدّتساو بوطشملا نب | ةمخ ىلا بكر ماظعملاّن ا مهركءام ةحازاب

 دامعاب لاف م“ لماكلار كس !| نم هنرى هراسو هغم بكرذ لعأو 0 بوكر اباثو همضخ

 هوحرخ عل ا او عب مي ا عج ب و# ءلاهذه نيدلا

 هدرفع هعم هنالم_طظعملال اقام لانس 1 بوطغملان١ عسن ملأ ماشلا نم حر ىت> هوقراشتالو لمرلا نم

 عجربوطشم ابا قلك عشا قرت لام ىخم# عوار اخلاق و

 مهئاع دة سال لم كلا كلملا همخ أ ن نعةلاسرىف ماشلا ولم ىلاريسينأ مي هرب ازئاقاا هاخأ سعأو لماكلا ثلا ا ىلا

 صأ لماكلا كا دال تثق لفام ىلع امووسداهب تاجا مرر دخلا طن دلا لاقىلا

 50 ارحو ازباطاضدب ارطاسادق ع رقلاو اذه ةغور نكد
 دش ممولئاقب طاسدل هاو اروس هدلعاوو اق دنخ طابمدب طمحل امه ركع ىلع اورذحو ميلا لوصول نم

 ماشلادالب ىلاراسو لماكلا كلا قراف مظعملاّن امم تاورالا لدا اعسالا مه دنع تاغدقو ممنوعنامعو لاتقلا

 ءاملا ىف جي ناك طاسس د ىلا لوخ دلل باكرلا فيرا دنا دح“ لئامم بدنلاو جئرفل دبر امخ ىلاكلا ماقأو

 ةرهاقلاىلاو هلع ىتح هنم بّرَقتو لماكلا دنع كلذ ىلتذ-تاددنلا لودوب مهدع.ذ طامم د لهاىلا لصبو

 درو دنملا لالا اره ةرمشع تس ةنس تلخ دن ىلا كلذ ىلء لالا لزر ل ةرهاقلاب لف ةنازخ بسنت هملاو
 ىلع لم ءاكلا كلا ا هلاك: دوغ رص لول م نع دا بح اص بولا نب هاش نهاش نب ورع نبا

 دئعهدجو هسأ ةلزخمركسعلا هل مم ىف هلزثأو لماكلا كمملا ءاقلتو ركسعلا ىلا لصوف فدك هجىف عرفا
 ضا رمال متكبنذ لءاقم فلا ني رشعل او طا دب ناكر لاتقل! ىف رفلا أف فسوب نيدلا حالص ن ءاطالا

 ىرذملا يظعلا دع ظفاط الاف رثان دة دعمه دنع ةحاحدلا هنن تذل ١ ى>راعسالا م ةدمءتاغو

 تءاخ راصحلا يف اهوعانو اهوعذذ ةرقبر ام ىب ضعبل 000 لق نحل زيسشلا تيت

 راص- ىف طاص دي, تنك ل وتب مادو فس نب نس نب ركباب أر يمألا تعمم مجرتملا م هلا ىف لاكو ران دةنامئامت
 تاجاجد تالث تيرتشاو لاهار اسيد نمت "الش ةجاجدلاو لط لا ارانيد نعبر أو ةئامب امر ا عبق اهيودعلا

 هن المو هفو> تدم الج ىتخأ [تذخ اوال ادم نيعبرأب ردع ريما اوامهرد نيعدرأب ةيوارلاو اراد نيعستت

 اًيمالج َميأراذاف اذكتلعف دق لون در تك ررصلا و كرر نمل 021 1ر2 الشر ديك رام

 هته ىلع لاج هنالث كال ذدعي لع مسالا ىلع هتقرفف:هلحب ىو سبام هيف ناكو هاندخ افالبلا د عقوف ءو ذل

 ةرعكر كلاراصو تاوقالا تم دعو قوملا نءدلبلا تاونرطو مك اسم ت'الدماو اهو ذخأف غر فلا اها نطغف
 0 لاملاممبتلآو ه>وباهيلعر دة,لذ مولا تدقنو توفانلا

 ارهشرشع :ةسراصحلا ذم تناكو نابع نم نقب سه ءاناالثلا مويىف دليلا هنماو ذخأو ئرفلا ر رّوف

 37 لشفارادقمقاوفرسأو لقا دا وزواصتت سال فسلااوعضودلماا اوذخ ًاالواموبنيريشعو
 قزيحو ا هلام لزرنو نيموس طاسم د اد «د لحرف ناطاسلا كلذ

 ىرملا ىف مه ارارمس اوُبو ةسنكع مالا اواعجو طاصدراوساث رفلا نصحو ةروصنملا اهل لاقت, راص تلا ةلرملا

 عرشور صم كلم نع مخ رغلا عف الرو ضحلا ىلع سانلا ثحتسل قا الا ىلا بتكلا ناطا لاريسو او.منواولتقف
 رحلا ىف نيإسملا نمهورسا نم ث رفل از وجو ةروصنملا هلم قاوسالاو تام اه او قدانفلاو رودلا ءائب فر كسعلا

 جيرفلا ناكو طا درحبو موعمارج هنيبو مهني اصو ةروصنملا اجت ناطلسلااولزانو طاس د نماوج رخو اكعرلا
 عقجاو ةعطق ةنامامتدعو ةروصنا ا مامأ مهناوش نولسملا مدمن سراف فالآ ةريشعو لجار فلا ىتئامىف
 هيممتقلاو سنوب نيدلا ماس حريمالا ل وو ةرهاملا ىلا ناوسا نم ىجاونلارئاسو رمدمو ةرهاقلا نم سانلا



 ياذلالا

 رصمو ةرهاقلاىلا لاا ىف رويعلا نم اوذكمت هوكلماذا مهاف هوكلعل هل_لااحرب ىلا بكصاراا ىف

 ةريمك ةطب ىلع ىراوصلا نماجرب اولمعو هلع ترفلا لبق :هلتاقملاب انوصشم حربلا اذه ناكو

 فئخي ناكو لءاكلا كام اط ا مد ىلع نر فلا لوزن غلبف مو ذخ أ ىت- هب نماولئاهتو هماااهو دنس أ ىت-اهباوعلقأو

 جخرفلا لوزئنرم_ذعرئاطلا عوةو نم مون ثان“ ىفركاسعلا نم هعم نمي حرف رصمر اند ىلع لداسعلا كاملا ءانأ

 لزنو طابمد تحت ماقنأف لوطسالا حر وريبكع جب راسو نابرعلا عم ةبب رغلا ىلاو هاو هنم نولخ سجل
 رولا نم ير فلا عت طاص د ىلا هركآسع تدتءاو طايمد برق ةمل داسعلا ةلزغ ع ركاسعلا نم هعم نب ناطمل كا
 ىتح ئث دعبأ ش ةساشلادالبلا نمركاسعلاريسب لداعلاو رهشأ ةعيرأ دم عنتم حربلاو ٌرةسملادقلاو
 نيفلاعملارفصلا حرم نم ل>رف هؤوخ دم .ثاو طاسد ىلع خرفلا لوزنا الملا مه او لماكلا كمل ا دنع تاماكست

 امداخ هدنع لء>و ةف# ىف هلو هنوم ىسع مظعملا كلم ا مكف درخ الا ىداج عباس ف تامو ضرملا هب لزنف
 ناطلسا اَنأس انلا مهوبو هيرمشف مدام ىلا هلءعو بارشلا حلصيرادبارشلاو ةفح لا باج ىلااكار انيطو

 عجب مظعملا كلا اهب التو هنو نلعأف تاتو بلاو نئازكلا اهيلا ترادو قثمد ةعلقلا هباولخ دنأ ىلا هبرسث
 ةملداعلا ةلزنجوهو ه أت وم لم اكنلا كالا غلبو قس دب ةياداعلا ةسر دم ىلا هلة: م ةعلقلاب هنف دو هعمناكأم
 اوعطقو: للا حرب ىلءاولوةسا ىت> لاتقل فاو أو جي رذلا تشاو رصمر اد ةكمل.؟ ”لةّتساف طاممد برق

 لساللا لدي لماكل ا كلا !بص:ةدالما!نماونكسش و لدئاار< ىف مهبك ا م زومتل هنتإ_همللا لساللا
 ىلءق غن أ دق ناكو هوهطقنأ ىلا اديد شالات ق هلع غن رفلا تاناسةف لينلارو مع نم جيرفلا عنمل اهظعارمسج
 ةياداععلا نم رارم ةّدءع مون لكحص ىف بكر لل ءاكلا ناكو رائد فا نيعبس ىلءفدي امرمسملاو حومبلا

 بكارألا نم ةدعوَرْعب نأ لماكلا كلملا هأف غرف دياكم ىف دل. ١لاسعاو رومالا ريب دل طامسد ىلا
 هبف ىرجي لنلاناكقرزالاب فرعي لانه جيا ىلا نرذلا دمعف لدنلا كلولسنم جئرفلا عنمت ىح لدا ىف
 طايم د دزيج ضرأ ىلع ةرودىلا هبف مربك | هاو دمصأر ملل ارصلا ىلاءاملا ه.ذاورجأو هرفحاوشمعو هور شامي دق

 هلا اوذحزو ءاملاىف هولتاقو هوؤاج ةرونىفاوراصا-إف كانه نمهولتاقمل ناطماااهب ىتلا ةلزمملا لباقم

 مهني زم :لدنلاو مهلاهل دم دادمالاو ةريملاّن الث طامد لهأ ىلعريف لو لئاطب هنماورفظإ لف راسه دع

 "هلل لكف جنرفلا فطن ابرعلاو ررمضالو قى, ضرصحلا نم ابياع سلو ةحتفم ةليردملا با وبأو جيرفلا نيبو

 نوذخأبو اراه مموفطءعاوراص ىت> جيرفلا ف برعلا عمط ىوقالف مهتاراغ نمافوخ داقرلا نماوعتم ءا ثبحب
 ميت ىلءرصلاجاهو ءامشلا سانلا لردأو اريثكافاخ ممئماولتقو ءانك ةّدعمهل خرفلا نك أ ايف نمي ميخلا
 ىد ايم تعطقاحير هللا ثء,فاوكلع نأ اوداكو لاتفلا ىف خرفلا ملأو ملا ديازتو ءالملا مظعف مهةرغو نيملسأ
 راثلا اهيف لمعتال ديدحلاب ةريفصم ىه اذاف اهو ذخ أف نيململا ري ىلا ترد اءندلا يئاحع نم تناكو جخرفلا ةمسه

 ىلا لماكلا ثعبوالطر نورمشعو ةجل امم دحاولا هز ريماس ءاييفاذاف اهورسكف عارذ ةئاعسم اهتحاسمو
 اوراسف رصم ىلع ئرفلا ةبلغ نم مه ةوخو نيإسملا ةرصنل مال_سالا لهأ دعتسيالوسر نيعبسس قاف الا
 ف.سريمالانب دما نيدلا داسعربمالا عمطذ ا كلذ ىف سانل اانبو بلحو هاه نم تادعتلا هاو ل اوصف
 كاملا توم هغلبام دنع لماكسلا كلا ف بوطثملان »فور عملا ”ىراكهلا دجا نب "ىلع نيسسلا ىبأ نيدلا
 ةمرحلار فاو يراكهلا دارك الا ىف انهظعام ةةمارع.كا رعم أ ناكو هنوء.طرو هملا نود اق فيفل هل ن اكو لداعلا
 سفنلا ىف عام مركلآ عساو دود ريزغ ةم.#ملا ىلاع كلذ عم ناكو مهنم دح او لثم موني ادو دعم لومملا سنع
 داركالاو دنا نم ةعام عم قفتاف فسوب نيدلاحالص ةلود ءارم ا نءوهد ةرووشملا عئافولا هلو هلومملا هباهت
 ريمالاو ىدبجلا نيدلازعريمالا هقفاوو مكم ا هلريصل ميهارب ازيا نالما هبخسأ ةماقتاو لماكتلا كالا 1 عمل: ىلع

 مهو م-ييلع ل دلماكلا كلملا'كلذ غلب الذ ءاسهالا نم ةعاجبو نيدلا دهاس#ربمالاو ”ىراكولا نيدلا دسأ
 بحاصلالوطو قفتاف حرفن هن ىلع ىثفتاوضف:اهوأر اان زئافا اوفلكل مهيديأ نب فدحلاو نوهةجت
 هلركذو همر حسصأو ءاقاتف هبت وم د_هد هاعدّسا ناك هناف لءاكلا كلا اىلا دمآن م ركسنب نيدلا ”ىنص
 موعشأ ىلا ةديرجىف ةملداععلا نم هجونو لماكلا كاملا بكر ل_للا ىف ناك الف لاملا ليه هل نمذف هذ ودام

 مهلاقثأ اوكرتو هسخ أ ىلع مالا فطءي لوهاوه مسبنم لكب كرف ناطاسريغب ركسعلا عسصأو اهازتف حانط



"1١ 

 راند فلا ني خو فلا ةنامس ىل_ءةدانز م عاع ةقفنلا تغلب دقوذر هاقلا نمركاسعلا ترفل تنكر

 نيبرصملان ,ابعأ نمةدسع ةيونلا هذه ىف ممتاز ةدي دش ةبعص تااكواموب نيو ةسسخ ةةمبر 2 تا

 رصم ىلا اوم دنا ملزغلاّنأ ةيونلا هذه بس ناكو مواتقورسدانلا كالا امهملع ضس.ةو م مدناكمو خرفلا ة'الامجب
 مهناوخا اودتساف اهيزغلا نكم نم ةبسثخرصمراءدؤزغل خر ذاال رك هوكريسم نيدلادسأ ةيصق ماشلا نم

 طاس دىلءاولزنو قداح او تاناب دلاباوراسف ةرفاو ةدعب مهباااومءبو حالبلاو لاو.ءالانم هوّدمْأف ةيلقص لدا

 ورع نيدلا ىهبخأنيا,ن اطال ثعبفاتيوارحج اهب اوطاحأو بك ارملا نمانركذ ىتااةدءلاف مهو رفصف

 دَنشاَو حاللاوةرياو لاومالانامهدمأو طاسدلا ر حصاعلاىف <ىزاملا نيدلا باه ريمالاب هعمشأو

 قىدترندو# نبدلارونىلا نيذلا حالصصريسف خر ةلاةيراحم ىل-ع نوحان ' مهو طامسد لكلا لَخَع رمال

 نيبرصملا مابقنم افوخ جر فاا ءاقلىلا ةرهاسقلان محورذلا هنكيال لأب هلعيو ,دصتي ماشلا بحاص

 لحاسلاب ىتلا جنرفلا دالب ىلا هسفلب قدمدنم نيدلارون حرخو ئئدعب أب _بركحاسعلا هبلا وذل هيلع
 اولحرفابنم نكت نأ نيدلارون نم مهدالب ىلءاوذافن طامد ىلعمهو شرفا !كاذ غلبت اه-1.ةساوا اع راغأو
 ءانغيمهلاجر تلقو بكى مةنامتانل اوهه مسهل قرغام دس «بلوالا عبر نم نيرششعلاو سماسلا ىف طاسمد نع

 دضاعلا نم مركا تيأرام لوب نيدلا حال ضن اكو اهريغو تام :هنملا نم هل مهيلع ل ةثام اوقرحأو مسيف عفو

 عبس ةنس ىو © اهريغو باشلا نم "ىلا هلسرأ امىوسرامب دفا فا طاسد ىلع خرفلا ماقم دم ”ىلالهرا

 نم لوخ دلا نع عفا ديو اهملعلاهمل 'هل تلسلا ىلا بك | ص تادشو نيجريلا ىلع هلئاقملا تدنرةناهمجتو نيع.سو

 فل ف لأ كلذ ىلء ةقفنلا تغلب نيجريلا نمي ىتلا"هل_طسلا تنهتثأو هل ت 3و ةسب دم اروس ته مرو نيجربلا نعب
 ةنامسجسو نينامتو ناعةهةلهسفوف اعاردنيث الئ ةناّهسو فالآ ةعدرأ هساقناكفروسا اربتعاو رايد

 سجن ةنسفو« جربلا "لس دنءرمسج للعو اهةد:خر سو طامدنيتاس راها عطقب ناطلسلا ىعأ
 ةناهسو ةرمثع عبرأ ةنسىف خر فلاّنأ ةعقاولا هذه بس ناكو ىمظعلا طاممد ةعقاو تناك ئاقسسو ةرمثع
 ةدعابب عتجافاكع ةميدمىلا اوراسو نرفلا دالب نماهريغ ن«وابابل اًرقم ىربكلا ةيمور نم مهدادما تعبان

 كلملا كلذ غلبو ميظع عج ىفاكعباوراصفنياسملا ىديأ نم هذخأو سدقلا دصق ىلءاو دقاعاو جرفلا لول نم

 ناس ىلا لداعلاراسف ةيظع عوجب ىف اكع ع نم جير فلا زربف ل هلا ىلا ركآسعلا فرمصم نم حرش بولا نب ركبانا

 اهاوحامو ناس لها نأكو قثمدديرب قف ةيقع ىلعذ تافةركسع ةهلقو مهترثكلم هنافن غرفلا هدصقف

 ف.سلااوعضو دق ث رفلاناذاو ن اطل كاراسنأالاودامو مهنتك اما فاوماق أف لانهناطللا لوزتلاون امطادق
 ىلا ىرقلارث اسوس ان ابو ناس اوذخ ًاوةرثكى ه<الام نيالا لاوما نماوزاف دالملا اومبنو سانلا ىف

 جخرفلا حارتسساف ريثكقلخ نيا - سأأ ن نءللهو باو ماس غلاباكع حرم ىلا اوداع مث مااةئالثاو ماقول امه

 نيبامف هلك كلذ ناححروها اوماق أف اكع حير ىلا اوداعو ف.ةدلاو اددص او.منوارئان”او داعم امانأ جراان

 ىلاركسد ىسع مظملا هب اريس دقو رفصلا حرم يقم لداعلا كلماو رطفلا دعو ناضمررهش نم تالا

 ىلا اود اعغاموبرسشع ةعبسروطلا ةعلد يرفلا لز انف سدقملا تب ىلا لودولاو اهةورط نم جئرفلا عنملس ابان

 ءانأ اللا موباهملع اولرهرفص ىف طابمد ىلا اوراسو ردا مهءو.او 2 ةيرصخ ار ادلا دصق ىلعاومزءواكع

 ةنامعيرأو سراف فل نيء,سلاو هم مدو ناريس نماشا قفاوملاةئانتسمو :رمشع سب ةنسسلوالا عسر عبار
 اًرِعرشو اروسنعاومان او طد مر كسع ىلءاورذحو ىبرغلا ريا ىف طاسدهاجتاوممفن لحار فلأ

 هل صاولا بك ارملا عنمتل لمنلا ىلع َدَت ظالغ ديد نم لسالس همفا عدن ءاجربناك هناف طاسم د حرب لاتق ف

 ةحانىف هسلعّرم رصم طاطف ىلا ىها اذا تااَنأ كلذو ل.نلا فرصمراردىلا لوخدلا نم ملا رحلاف

 رصلاىف بصق دمشر ىلا لاعشلا ف زي امه دح [ى بق مدقنا فونطث كلاراص اذاف فون ىلا لامثلا

 بصتق موه ىلا رت ةقرف نيتقرفربوج دس:ءنم قرف م ريودج ىلا فون نم ري رخنالا رطش 0
 هلصاف لبثلا نم ةقرفلاهدهريصتو لانه مللارصاا ىف بمّدق طاسسد لارجوج نمر ةقرفو سنت ةريحجج ىف
 لدلا» تاه طاب طاسصد ةرز< فرعب طاممد نم ”ىلرغلا تولة دعو "ىبرغلا ريلاو طابمد هش دم نيب

 اه نوةحزب احا ربا اوماقأ آو ىءارملاو تال الا اولع < فرغلا ّربلا اذهب جئرفلا ةماغا ةدمىو مملارصلاو



 نذل

 دشأب انسساو ةردق ميهيلع دحالامو دابعلا اولذأو دالبلااوصق دقو يار مهاد مهرمأ هدب نم برعلا
 هيلا املص موقلا عم دقعتنأ ىأرلاو رفطلاو رصنلاب اوديأ دموقلاّناو عنمًاوزعأالو ماشلا ش شوج نم

 هلثقف هنم ب دغو هلو, لوم اهلا أبعي لف سقوةملا نمالاجر رثك أب تنأاف مرا ةئامصو ءامدلان ةحو نمالا

 ىللوتساف دللا تاروع ىلع مادو لبللا ف ىلسلا ىلا حرف رول ةةصالمر اد هلو لقاع فراعئب اهل ن اكو

 هوكلم دقو دابا روس ىلع نوربكي مسهوالنيلسملاب رعشي ف برعإل كلوماهلازربو !مماونكمتو الع نولسملا

 هس دضعى كلذ تفف هباصتا ن نم ةدع هعمو نيإسملاب قلطرو لاق وذنيلسملا لو ءاهلا نياطش ىأرام دلعف

 جرخو صاعلا نور ع ىلا فلاب رعسو اهيلءدادقملا فلختساو طاسدنواملا ل_:فدا دقمال نم أتساو

 ىلءمها انوعو نانيعلااددم ييودقو 0 ا و ا اي يا

 ادهش دكرعملا ف هللا هجر لت ةىتحادي دشالاتق مهاناهو اهلهالزربف سنت عا ةلنيإسملا عم مهب راسو مهودع

 ةعبلبا "هليل ىف هل_:ةناكو طاسمد جبرا هب فورعملا هناكم ىف نف دو:دكرعملا نم لوف م-ممملآقو مهيف ىناامدعب
 اطشدنع ضاونلانماهفسانلا عقح اه-وم ةنس لكح نرماللبللا هذه تراص كل ذاذ نابعش نمفصنلا

 ايو داطب مورلااعاع لزننأ ىلا نيلسم ا دس طاممدتاازامو موءلا ىلا كلذ ىلعمهو اهنوم<و

 الم ا دبع نب دملولا ني_:مْؤولاريمأ ىلا هذفن أف مورلا نال م ىلا هو ريسو ل ا:هرصلا ىلع ناكون اسكن ب دلاخاورسأف

 هب الت ىف طاممد مورلا لزان كلل دم عنب ماشه ةف الخ تناك امأةمورلا نينو هنن تناك ىلا هندولا لحأ نم

 نيوخالا نيب هنفلا كنا املو ةنامو ل تر او ل ناوتسواوا نإ تتك و

 عضا ماوعأىف طاسد اولزانو دالبلا ىف مورلا عمطر يهم ضرأب نقلا تاكو نود هلا دسبعو نيمالاد جم

 مورلالْزْن قاصسانب ةسنع ذئمول رمصءريمأو هللا ىلع لكحو ألا نينمؤملارمأ ةنالخ تاكل من نين امو
 اويسو نيلسملا ن نماريثك اعجب اهب  اولّقو اهيفامو اهوكلف نيتامو نيئالثو نامت ةخس ن مةفرع مون طاسمد

 مف يل يبانلا سك رشو ادرس ودام ني ينعقد راب فلا وءاسلا

 لكحرتملل ليذفلا نب ى< لاف ةسنع مهعب ةلفاهموة أب اوماقأف ن سفن "ىلا مورلا ىضمو مسهوكردي

 اورو نولملا حابتسي نأو ٠ ةوذع كمي رحاطون نأبب ىضرتأ
 برقأو هنمنيعلا ىأر سنن »* بو موزاو طايمد قاراج

 بتر برحلاو طاسسد نمهوناصأ ه املثنوغبي موةشالا,نومت#

 بضتيامو قأيامزهلا نم « ىردالواربش طاسدنمماراغ
 بهذي داكدق نيدلا ناو رصع »* ةعيضم راديان|انسشالف

 نيثالثو عسن ةنس نا ضمور هش نمنولخ ثالل نينثالا موب هئانب ف ئدماف طايمد نصح ءانببلكوتملا هذ

 نوئيعياوماقأف بكم ىت:امو ف ىف طا.مذمورلا را جيزي اخ رس يلون ولي ولاا و
 روذاكت وم عن نكذلا ت تناكاملمث ٌكلراعم م-هعم نيإسلل تناكو نورسأيو نولي مهوارهش * لد اولاق

 اكرم نيريشءو عضل ىف هن يبشر مف يون و وواخ رشا طاممد 57 قرط ”ىديشخالا
 نان'اماهاوط ةيظع 72 طاصدي رهظ ةيامعيرأو نامت ةنسىفو ه نماإسملا ن قسيس و كرام اووي 1

 ةج فدرو حرامو غَرفتف ةئوسوم اهفوج ىف لدن ملا ريس تناكوعا رذ ةئاماهضرعو اعارذ نود-و

 تواكب ”هليوط ةدم جاوذلا كله اماه أو سانلا هنولو اسي ومهشلا نوفر فب راسا ىوعمو اهفشل ىف لاحر
 و طابمد ىلع لزن كيزرنب عئالط حلاصلا ذة نيس ريزولاو ىسدع هتلارصني زيئافلا ةةدلخلا مااقو اهل نم

 ةسلَتَ بحاص واحر نب زيحولاهب ثعب َهناامهس#لو نب ابسجل هدا ةرخ .”الاىداجبف ايكح رم نسس

 كل ملا ةنا تاك ها كازإعا ورثك أندير د: كح الاودسشرو سدنت اولزنو اولتقو اونا
 اهرصحو ةرهاقلا ىلا ىسمع جن رفا اكله هرضح امد:ءةئاشلا ةرازولا -ىدع كارب نيرواش ةرازو ىف هللا
 لوطسأ بحاسهورمغ ةشمو موعمأو سنت ىلع لن طاط_ةلادس .دمتقرتحاو لاملااهلها ىلءررقو

 دضاعلل بوبا نب فسو نيدلا حال_درصانلا كلا |ةرازو فو ىبسورس أو لق هنو ني رشعف جئرفلا

 ىئامو فا ىل-ع ديزياعف م هودنا_عهسهجنو نيخسو نس هقانم لوزألا عسر رعد ىف طاسمدىلا جرفلا لصد



 ' كلير

 ة>نم هادقأىف نمل ار ىل- اس ىلع تناك ة داب ميمو ىازلا مضو ماللا نوكسحسو فاسقلا مذ مزلقلا

 هنالث رصم هني دم نيبوا-مايو نوعرف قرغا ممم برقلابو مزلقلار ع بش ابيلاو رمهمروك<ن ء ةروك ىهو رصم
 لءعامتاو عرزالو رمشالو ءاممزلةلاءنكي لو دورع هاج سي ولان اههضوم موملا فرعيو تب رخدقو مانأ
 مزلقلا نيب نكي لو نم'او زاخل ىلا تالوج الله اهنمو ماشااو رمم ةضرف اهب ناكو ةدمعد رانآنم اهيلا هاملا

 نبالاه هلي اىلا نالمج و ناراف نم كا دّكححو كعدلاو دا مص هيفريسسب لذغ ىهو ةئدمالو ةبرق نارافو

 ميدّقلا ف تناكوز ا | ىلارمصم نمرب سلا بك ارااهاربو موملا ىلا قاب اهرثك | مزلقلاب فورعملا دلبلاو ريوطلا

 قف رامو رصقلا لصاو- ىف هيم دنس م ةهب نمهبا-نم أش تي أروةيرصا ارابدلا لح اوسنم الحاس
 انوكس ناكو هدح اسمو هعماجو هيردو هظفحل ه.نيز تحرا ادانحالاو هسطخو همءعادو ه.ضاقو هنلاو ىلع

 مالا نينءؤاااربمأ عاس ناضضمر رمش فو ةئامثو نينامثو عمس ةنس ثداو- ىف يملا لاق هالوهأم
 رحلا ف نوبكريف راعتلا نع هيدادرخ نبا لاهو بك ارا سوكم نهذخؤي ناكام مزلقلا ةب دم لد اهلنا ىمأب

 نوبكر ب اخسرف نوريشءو ةسخامرشبو مزلقلا ىلا رهظلا ىلع مهارات نرلم<و ءامرفلاب نوجرذعو ”فرغلا

 هيرب ف ساسالا لزعي مزال نمو نيصلاو دنهلاو دنه لا ىلا نو ذي ممم راجت ىلا مزلقلا ند ”قرسلاردلا

 ثالث مورلار<و مزلقلا نينا لاقيو تسلا لسرملاه ذسهل ءاملا نم نو دوزتيو هل ا ىلا ل ! سم تس ءاردصو
 ناسغالخنربا.نب هلوذيىلاعت هركذ ىذل(خزرملاوه امونمام تاو لحام

 * هيتلا ه

 - نامر ف تدهم اخأالا اهنوعصل اه دعصت بك ارلا داكن ال ةبقع امن "هليا نه برشاان رضرآوه

 ةمبدم تناكث مح نارافرح لحاس اون ىتحاذه همنا! ضحمىف نيتلح ص بك ارلارسيو نولوطنب دما
 ةئس نينعبرأ ليكرسا وب هان هبفواهلئمىف اضسرذ نيعيرأرا دم هسشلاو نوعرف قرغ كانهو ناراف
 وم هدلالوط َنالاقيو مال_-لاهلع ىءومثام همفوابو اولدبالو تيبىلا اووأ الو ب دماواخ دي م
 ةفئااط ٌرمة اكسو نيو نيتنثا ةنسىف نيبراه ةرهاقلا نماوج رخالتيرعلا كملامملاّنأ قفتاومانأ ةدسنم

 يطع هل دمازاف هودصقف دعب ىلع داوس سدا لا موملا فم_و1 ىءارتمثمانأ ةسجل هيفاوهاث هنلان مسوتم
 اهقاو-أ ما ىتح لمراا اهلع باغ دة ىهاذاف اهب اوذاطو اهي اول دفرضخ اماخر نماهاك ب اونأو روساهل
 ةبنمص ىف او دجوو ىل_ءلا لوط نم رثانت أم_ثاهنم اولوانتاذا اوناكو سن المو ىناوأ اهب اود_بوو اهرودو

 اونريشف ءام ب رهص ىلءرخح اذافاعضوماور هدو لاربع هيام لازغ ةروص اهيلع امه ذريناند ةعسن ُنيْزازبلا ضءد

 رينان دلا اوعف دف ل ركلا نب دم ىلا م_هولمف- نابرعلا ند ةفئاطبا ذاف ل لاوشمو اورخ مثولثلا نم دربأ ءام هنم
 مهردةن امرا يد لكف مسهاعفدو مالسلا هبل: ىسو» مانأ ف تبرض اهنأ اهللع اذاف ةفراسسدلا ضعبل

 هنانالا اهاربال ىرخا صقنو ةران ديري مر نافوطاهلو لي ارسسا ئبن دم نم ءارضملا ا يه و
 لعاهشاو

 نب هيور

 « طايمد ةنيدم ركذ «

 دلو نم طامم دب تيمسلامتيو اذءرف رمشعانلا سنت نيبو اهنايرمصم ضر روك نم ةروك طابمد نا لعا

 ةولاوذ هملع لزئأ ام لونا ناكم السلا هلع سيرداّنا لاقيو مالا هملعح ون نب ماحنب رمصس نب ميارمصم

 ىردب كلذو ملشلاو رانلاو حلاو بذعلا نيب عسب أ ىهاصو ىرعأب كفل نئادملا يدم هللاانأ توربملاو
 ىاطمد اهلصا ةيئابرسةلك طاممد نوكتف طاسد ةينانرمسلاب مهلمق ءاطلاو فلالاو ريملاو لادلا ىلءنونكمو

 نوولت نمز ىف بم.دقدلب طابمد هاش فيس و نب ميهاربا ذاتسالا لامتو ململاو بذعلا عمجرىلا ةراشا ةردقلا
 ناكرصم ضرأ ىلا نولبسملامدقالو و نوولقل ةرحاس هنا تناكمالغ مسا ىلع ميارصمنب ميطبقنب بيرق نبا
 كوماهلا عنتمارصم صاعلانب وربع مقا الف كوماهلا هللاقب سةوقملا لاوخا نم لسجر طاسصد ىلع
 دوماهلا مهبراشس نيلملا نم ةفئاطىف دوسالا نبدا دقملا صاعلا نب ورد هيما ذهن أ برعلل دعسساو طاسمدي
 ىروشلار ضح دق ميكح هدنع ناكوهىهأ ىف مهرا ثتساف هباحا هيلا عجبو طارم دىلا داعف برا ىف هب !لمقو

 ءالؤهو الهلا نم ةاصن اوزوُلا ل.سىلاءادهالادحأ هب ىنغتسا امودل ةىقال لةعلارهوجّنإ كاملااهبأ لاقف

0 



 دب

 للعين أ ىامح ا نصحلا قرش ةرا نم باوبا مد ىف امرهلا ىلا سدنتب ناكو رب دما نبا هحو دب دة نبا لاو

 قليلا ىلا ن اوال ةدهاولاهواو هلم نم اوعن عال لاامرملا لنا حرخ نار>وأر حاب ءعلتاسإف اريج اسبتم

 اه امرفلاو ةقّرفتم باوبأ نم اول داو دح او با نم اوللخ دئال <ىنباب مال_ل هلع بوعي نال ىلءامف

 لختلا داي نيح نم بطرلا اذه ئدتببف اًنالارثاس نم بطرلاو رمسلا عطني ني رشي ىذلا بسععلا لذفلا

 زاخايالو ةرص,لاءال نادال نمداب ىف د جون الاذهو عيبرلا فحمل ني ىتح رهشأ ةعبرأ عطقلا, الف نيناوكلا ف

 لوطأم هينوامدب رديرشلا قران دارا: نارا اذه لدركرداذللا نماهريغبالو نملانالو

 نمدوناصلا موو هنامخو عت ةنسئداوف ىباطملا نومأملا نبا لاعو ه رتفلاو ريشلا وة ةريسلا

 ىلإ ولا شو. اريمأ نب ل_تفالاريسف امرفلا لا_عأىل!ل صو خوفلا كام نيو دغب أب رت ةيقرشلاىلاو
 ندعي هسفْم ل اولارم_ينأو ةذوطعلان هىل» . ارارسو اه نيعطةم اهب ركح رااريبينأبةقرشلا ىلاو

 كاي ة لمالابم-هوفراشبو غرغلا اودراطيو علاوطلا فاونوكينأبم هرسأب نانرعلا ىلا مدمس

 ناب سالي دعو ماس تاكا الا تاودنر باصصالازمهجتو مامات حارخاب رمأ مث كلذ دقعاف مسه
 هباحص أ يما هنكمتال ةماقالاّن أ ققحتو هنلا ةلصاو ةمركاسعل نأ جخرفلا كاس نيو دغبراعو جي رفلا اودراطو
 هدا ل ليحرلا ىلع مزعودلبلا عبجبواهدجاسءراوعماج قرح أ دجاسملا مدهو قا رحالاو بي رختلاو ببنلاب

 هو "المو نيو دغب ن نطاوة نأ دمد اوراسو هنوم هراوصا ,محسحف رانلا ىلا هفنب لبعو ىلاعتو هناصس هنا

 نأ دع اوداعو ّدعلا دالب ىلع تاراغلا اونثمهنات ةممالس الاركاسءلاامأو اهب هوة دف هدالب ىلا قد ىت>امحلم

 جِغ رفلا دالب ىلا هحض- ناو هذ بحاص نيكدفط نيدلارعهظ ريمالا ىلا نكو 3ك رغاسظ ىلءاومخ

 لمللا نمةرفاوةةةعوماسي كا لمح سمأذ هلوصوربذج علوطو تاف امسغلا هس لات اجو ن الّمعىلا راف
 هسه وهل كمةريبكة خو مط ل دبو بهذ قوطو بهذ ةقاءنمو بهذ فبسو مالعالاو دوتبلاو تاوسكلاو

 ةعلشريبكم دقموهر ص ارنا سءث مسرب سو ةضفلات الآ نمهملا حامد امو ات ا ؟رفو ةدكوأم

 باححلادحال تش كلذ لسو فودمسو علخ نيلصاول ا ن ند نيم ا ىسرب ريسو فدشسو بهذ ةّقطدمو ةيهذم

 سعمو نيدلارموظو نالّق ع ىلاو ب كرتأو اهشر ذو ةريبكلا ةمدلا برضب ىعأو مالا مسرب اشار هعمربسو

 ةيوصاملا ةرااو اهطاسلا مثاه هواييو ةمنللا باي ىلا نالقسعب نيءةملاو نيلصاولا ءارمالا ع..جو صاوملاا

 ىلسع علخيو اهنعتو الالججا مهعمجأب سانلا فيو نومّدةلاو ص اانا سمثو نيدلاريهظو ىلاولا ساد م
 نيزيمملا ىلع اه دعب علذعو فويسسلاب ادلقيو ام هطاسوأ ىف نطانملا 33و صاو لنا سعمو نيدلاريهظريمالا

 تربص كلا ماسخلا ىلا الص: نأ ىلا مهيااةريسملا تانارلاو مالءالاو في رم لان وم دقةملاو نيدلارمهظ رمي م

 امف نوضوافو ةيكوملا | دخلا ىلا ركاسعلاو نوم 2ةا او ناريمالاو ىلاولا بكر مون نكح ناك اذاف مها
 اننا علخلا مهيلا تريفاولتقو اج فام اود رانا تاس وو كان شتم ءاف ركاسعلاربب دن نم بدع
 ناكو اهيفامي ةرييكلا ةيخلا نيدلاريهظ لو رامي د فالاةرمثعةر ةسلا هد _هىف ةصاخ صا و رمل سو

 فلأ ةئام هكالهو نيو دغب باهذ لعوب وذلا هذه ىف قفنملا غلبو راما دفان ثالث هباصالو هل لد> امرب دقت

 اوءمنو ادوقرحأو ريبكع جيف امر هلا ىلع خرفلا لن ةناعسو نيعرأو سجل ةم_سبجر رش ىفو *« رايد
 دا 1 ماعرضااوخ ا مهام اياودم امم ح رخال اهب ٌرةرواشرزولاَن أ ا هممارخآو اهلهأ

 عطاقلا مهل لاقي ماذحن م برع ةدارولاو ةراهملاو ام .رهلا ناكحو كلددعر .ءتلانارخ تَر جاف

 كالام نب ىبا. صن ريزولا نب ني زعلا دمع مهنم مادح نب مدح نب لد دب نب ءوئشن كلام زن :فوءنيىرحوهو

 اذه ”ىورخلاو ىورمسالو نش امو س+خ ةنسرفص قف تام عطاقلا نب رصنّْنب رق نب شرح نب ”ىدع نب اعنا

 اهبو:ىدنكجا|نءالامو طاط_هلا ةئردم رابخأ ىف طافسالا رداوج دقع باَك ف اهياع امهبل ةريثكر اخأ

 لاقو نابغال خزرب اوشن نامقماب نس رهان سه لاف لحو زءهللا هر د ذلا رلا رك

 سيلو امرفلأو مزلقلا نيبام للم امني زحاملاونيصلار و مورار< اء _هوازجاح نيرعلا نيب لعجو
 را ورسم مشل قام رف و طولا اد ارم برق !ناذل .ل١ نمدلب ىف نايراَعَ

 * مزلقلا ةنيدم ركذ 3



"51١١ 

 نم جرخ ىت-رضم ضر أوك امآ رمصس نب ريصم 0 .امدقو ىت'او رركدزي امني الثاؤناكف مهدالوا

 ضرأ ىف هلوصحم» هريشدب الاف ىأرف مانو هبعت تم ادنو شيرعلا عضوم فرسدم طقدو اودانف ما.شلا دح

 نآهلاعو هننادمخ ءاه نودع هلو-ورصشلا فار طا نم شد رع هلع اذاف اعزف هيشافرختو كلمو ردو ريخ تاذ

 جرخ اف هباوماهأو س ؛رعلاىف اولزتت هلا هلا مهدامتو هل برمتساف هضرأ ىف الراسي نأو هنوخاو أب هعم

 اوُو هوازتف فلم هل دم عط وماوأ ىتحاهوقا فلباو معو ردو رسو ليخ نيبام < باودرهلا نمموا هللا

 مهشاوم ترثكواوءدزو ضرالا اورع ىترسصبب ةيدذ تاق نيثالا ةيرق يعي ةذام ةيطبقلاب ثيم ةيرق هيف
 يبهذلا نم جرذعو ةريبك ةدئام امم لمعد دجربزلا نه ةعطقلا ج رد. مهنم لجرلا ناكف نداعملا مها ترهظو
 فسو ةوخال ود ناك قهسلان ءديعس نب !لاقو ه ضار ريعبلاكو ةناوطسال ا لثم هم ةعطقلا نوكتآم

 قرط ةليدملا لن تح مويفملا ىلا حيرخ هتالرصت سر لوا غو رعلاةشي دب هيلع مالا ملغ ةيوباو

 ةئردع ميدقلا ىف مست ةملدملا كات تناكو هيلع هبولأ ساجأف ةنطاسلارب رمءودو شرع لانه هل ناكو هناطل بس
 ىف سرح ماللا هماع فسول ناك هنا لاقيو اهاعكلذ باغف شرعلا ةشئيدم ةماعلا اهتم» متكاذل شرعلا

 !ومهاه ١ مم نمر الف سون ةوّ:تراسو طمقلا ماشلا باهأادلف اهاوج عبجب نم مرمصمضرأ فارطا

 لمعن مهيلزن طمتل دللا نوديرب ”داكدلا بوةقعيدالو انا فسوب ىلا سرا بحاص ٍبّدكو شي رع ا

 فسولا باكو شي رعلا عضرم اى م-باوحلادوعب ىت- سعشلا نم هي نولطت_باش رءاتلذ دن عقلوةوذلا
 فرءا هاش فون او ىرتاك اذهن حلبأ شرعال لاسقيو هعضوم ىف ركذ دئامم منش نم ناك مس عا نذالاب

 ىةنراعم شيرعلا ”ىرفعلا س :ردانب هّنلا دبع قرط ةمئامعدرأو د ةرمسع سد هئسقو 5 رصدرا.ثأب

 ةنامسو نيعبسو عبس ةنسةرخ . الا ىدا.ج ىفو لضافلا ىضاقلا لاقو «اهيفام عجب ذخ أو اهقرحأو حاّربلا

 اطا او دح لو هنم تئلمو مهدالب :ىلا هعوذحاولجو ءراكحا جخرفلا عطق سب رعلا لف أ رلادرو

 ىرقلاوهاملاب ةرامعلا هبا ىف ىءوم نوعءرف مانأ ناكح هعج أير افملاّنأ مكحلا دمع نان نع ل "ار كلذ قلع

 نأو عضاوملا هذه نع نوشرعب اوناك امو هموقو نوءرخ عنصري ناك ام اردو لامن هلا لوقأو ناكسلاو

 ناكمملاّْ او ماسلا نمموذتلا ةياهنامنا لو اشد رع شد رعلاتمع«كالذلو ندلا ىلا 2

 بلص يخَ اع ناك اند رع هي ذنعا مالسلا هملع هناو ها او مالسلا هلع لس ادنا ميهاربا داعر هل

 ةعبرأ هل ناك مكن نب "هلي حج نب رن رءدن كلامنا للبقو كلذ لجن م شسيرعلا اا

 هر نءو ةئيدماهانو اهب لزن هلال شي رعلا تمس هيو كلام نب شد رعلا مهتم ادلو نورسشعو

 ءاسنا ةريشءرومف سد رعلاب

 * اهرفلا ةنيدم ركذ

 قهيولاح نبا لاهو رصم ءاقلت 2. دمرصقي دقو ءالعف نزو ىلعدو دمم ء#انو هليزا تشب ءامرفلا ىركبلا لاه .
 ميهاربا نب ليعمسا مأه برق ىهوارفاكت لك امرفلا مسي ناكر د :كسالا أب تعم هذه امرفلا سبل باتكص
 تناكو سدن ريكي طش ىلءامر هلا تناكو سلب لاقيو سيل نيا همفلاقيو سولف بامر ةلا هما لاقيو ىف
 قاما نب ةسنعهءانب ىلوبرصلا ىلءانصح هنتا ىلع لكوت لا اهب ىو ميكا سوالاجربق اهمو ءامصخ هلل دم

 نانو اهظعال اماه قفنأو سدنتن صو طام هد نصح ىئام دنع نيش" امو نيث الثو عسن ةنس فرص مريمأ

 ةنامعترأو ةيلقرهران دة امس ىلءاهلها هملاصف حابصلا نب ةدربأ ءامرغلا ىلا ذهنأ س شنيع صاعلا نيورمع
 0 اًئلثو نيعبرأو ثالث ,ةنس فو هةراقبلا ىلا مهنع لحرف غلا نء سأر فلأو ةقان

 مهئماوذخ ًاونولسملا مهيلا حرفن ةنافلثو نيعبرأ او عسن هنس ىلوالا ىداج ىفاولزن مث نيلجر مهماولتقو مهيلا
 طالخ اهبو لامثلا ةهج نمرسصم ندم لوا امرفلا "ىف "ىوقءلا لاقو ه ةرسشعاورسأو همف نم اونقراكحرم

 مدقأو بئاحم رثكا ىهو امرغلاامنمو ”ىدنكلا نبا لاهو ه لاس ءئالثرضخالارصلا نييواهنم و سانلا نم
 باغامف ناك هنا نولوبو رص !اهيلع ىلغذ تريلا ىف سريق ةرزع ىلا نب رطا مم ناك هنارصم لهأ ردو ذا
 ديانا قارا تنكجتانع ا ياو < تسلا ياو اانا احلا دمام

 هلك كلذ ىلء رحل الع مث لالا ىلع صاصخ 5 ىف نوطبارااو سانلا جري مول نم بيرق رحل انيبواسمن



 ا

 ىذلا ىولاب ءالذ نعلسو هبلع هللا ىلصا ده هسن ىغال كال ذ نعادحا ىنغآول هلا ناؤري دست ىى> مكسحملا

 دبع اهيلوذنيةسو س# ة-بجر لالهلرصم نم ناو سس حرخو « ىهالا ىف مهرو امو "ل ب وزع هنا لاق هنأ
 زيزعلا دعداخ أر قأف ناورم نب كلما دبع هن اعيوو ناضمر ل الوان اور هىفوواعحارشواهالص ىلءرب زعلا

 0 ”ىيعرلا د سعب بانج ناوءالاو ل تاو سره | ىلع لعجو ني سو عبس سى كإملا دمع ىلع دفوو

 نملوأ زيزعلا دبعو هو سو هولرمضف هعم نمو بانج هلوانلح رخو ززعلا درعل ظلغأ اذا ل-رلا ناكو هن اطلس

 دعل ده ا ىف ةقرع موب دوعقلا ث د> نم لوا بدابح ىلا ني ديرب لاق نيعيسسو ىد>ا ةنسسق رمد فّرع

 مميزا نب هللا دمع لاتقل دكم ىلا رحل ثعب فرس نيهمسونتنئا ةنسفو * ناورهنب زر زعلا دبعرمصعلا

 وهو ىزب نب اىلوم سن < نب نجاد. ءمهف لجر فال ةثالث مهو ”ىفالوانا لس رش نب كلام مهيلع لعجو
 22 هيت كلا دسم هخأ ىلع دفوو نيعيسو عدرأ ةمسىف ةيردنكسالا ىلا رخو رميزلا نب الةة ىذلا

 ريناندلا برضي أو نيعيسو عبس ةنسقااهاك هبناوب نم هبق دازو هلك طااسفلا عماج مددهو نيعم_بو
 فاطي ةنذج ةئام هل تناكوءرادلو> بصان موب لكس ةنفج فا زيي زعل دعا ناكريفءنيالافو ةشوقنملا
 ناملسو دملولا ىلا دهعمل دهعلاةبالو نع هللزغي نأ هملا كل ادب ع بتكو لمعلا ىلع لمحت لئاسقلا ىلعاجب

 زيزعلا دبع هملا ثعبف كالا دبع بضغف ءاثدام هللا ىضةيودالو !انلف دلو كال نكن ا هلا ب تكحو كلذوأف
 ملف هذبو ىتسب هللا قرف لاهو كلا | درع اكشف همخ أ ىلع هفط دس كلا ا دمع ىلع مدقالف ءاضرتن جابر نب ”ىلهد
 هللاوان لعفا لامتق هنو ع دي هريخأ مث هلاح نعود املا دع نع هربخأف زريزءل!دمع ىلع مدقف ىذر وح ىلع هءلزب
 !مي تدنف دام نب ةإسم ةىماىفرصم تمدق لوب نب زعا !دبع ناكو تدم الا طق ةوعداعدام هنلاو هقراغم
 ةلسمىفوتف هب اح بالك ب سدق ىبجتحو ةاسم قأ سها نيب عجأنأو رصمةبالو تدنت !مئكردأذ "نام ثالث

 رن منقي عسنل زيزعلا دبءنب غبصالا هبا فويو ةإسم ىنأ ما حوزتو سق ه.كوابياوف رصع م دقو
 تس ةنسىلوالا ىداج نم تلخ رمشع ثالثا نينثال "لل ىو وزي زعلا دمع ضرك نينامثو تد ةنس رخالا

 ناو هني زعلا دبع تير ةكملم فأن با لاقو « !م.نفدف طاطسغا | ىلا ناوا- نم لينلا ىف لمس نينامو
 فرط ىف لب اىاركصوا صرالا نما ىنتملالأ اروك ذم أ الأ ل ىئتملالأ لوقب توم آ هرمضح ني

 لمخو ع و»مم اهضعب باسو ةيراسةااوناولحور امي د ىال آةه_سالا ضان لامادجوبلتاماملو زاخلا

 لوطا هلق مالسالاىف اهلي لواموب رشع هئالثو روشأ ةرسشءو ةملع نب ريشء رص» ىلع هّديالو تناكو قيقرو

 "”قرمشلا َريلا نم مهريغو سانل هيف لمت لولا, ىدعت ناوص نم ةيدعم ل دنلا ىف ن اولي ناكو ه هنمايالو
 ةيلدعملاماسجالا عبجّناف ةَقل1نا ىف ىتلارارسالا نماذهو ناك ايلف ”ىل رغلا ريل ىلا ناولحب

 زو نم رثكا ءاملا نم عسب ءانا اهتم نم للعاذارب دصةلاو بهذإاو صاصراو ةضفلاو ساصنأ او ديدخلاك

 اوريو لملل !مهيلعلظ أ اذا دنهل ار ع ىف نورفاسملاحربامو قرغبالو هنكعام لمدو ءاملا هجو ىلع موعذ نان

 ده-اهةقرت فنوغلاسو دكمم لكش ىلع ةفّو# ةديدح نولم_< تاوملاةؤرءمىلا بكا وكلا نم مهيدجيام
 ءاملاىفٍتعضو اذا دكمسلاّناف سطانغملاب اهيف كحيو ادج سدطانغم نم'ئىثةكمسلا مهىف لمعي مث ةردقألا
 اذاف ةقملل نار ارسأ نماضيأ اذهو ىلا كاسات | تربدتءاو اهمفب ”ىبونللا بطقلا تابقتسساو تراد
 لاققشلاريدتسا دّدَف بولا ل ,ةتسانمّناف برغملاو قرمثملا امسهنم نيس لانعتلاو بونلا ىوج اوفرع

 نودصةيفاهب دالبلا عقاوءاوفرععبرالا توها تدذحت اذاف هراسسي نع قرماملاو هابي نع عيرتااراسد
 اهنوديرب ىلا ةحانلا ههج دنم>

 #* شيرعلا ةنيدهم ركذ #

 نافوطاادهدتطتخ | ىتلانئادملا "هلم نم ةميدق ةلئردم ىهورمههد لقا و نيط لف ضر آنيب امه ةنييدم شي رعلا

 اهفممامالغ ناكو مالا هيلعح ونب ماب رص. نبميارصم نع هاش فيصو نب هاربا ذاتسسالا لاق «
 عضوملا اذهىف كلذدعب هلى مث ضرالا شيش هرتسو ردشلا نامغأ ن ماشي ر عدل بر صم نم برقا

 اواك تناكفرصلا ىلا ناسرد نءنانحلاو راصثالا اوسرغواوءرزف ةنطابابىا ناسرد اداعتو هدم
 موهعمو ةعبرا مهو هاداو ف لمحت حون نب ماس نب رصس نال كاذب تمءاسن ارخآلافد « ةراعوانانحراعورد



 3 هادف دم 3

 عقودف 0 ا هةعاشلا دج ارامل ىذه 0

 لاش اهنم عضو« ىف ءارعصلا ىف الخاد ناواحي ُلْرنَف طاطفلا نم ناو صن نيزعلا دع جرت طاط فلاب

 نبا ناكف ناول اه- رغيف هيذغ ىلااهقاسو ناو ىمنبزي علا دبعاهرفتحا يلا نيعلا سوهو ةروقرقوباهل

 ءانأفالوسر موت اذ هملالسرأف هريغو توم نمدابلا ىف ذ ثدحي امريذع مون لك "رب زعلا دبع ىلا لسرب جيد
 كيسا نع ثلأسأ زيزعلا دبع هل لاقف هظامنو زيزعلا دبع ىلع كلذ لّةنف بلاطو | لاف كعسا امي زءلا دبع هللاقف

 هيدارب ع امم نو اجو اا -_ ىف ص مو كلذ. ل٠ ءافتف لردملاَشن كمءاام بااطوبا لوف م

 هعمحرخ ,هلزأ و لالانه نم تجرخأو همف لغف سب سم لد اس صو صن ضن ىث  لزنأت رمغث تح طاطسقلا

 دن يه نب بانج لزغ٠ قع تاماذا هتزانحم تي ناريزعلا دبع ىصوأو حر نمريغت دق ناك |! دوعلا هيف ضخما
 دقو ب انج باد ىلع هتزانمي ره يزعل دبع لبق ىو دقو هلاقتي دص ناكر هسرح بحاصىئدعرلا 'ىناه نب ديز نبا
 زيِزعلا دبع نم سههتلن 7 ةريقملا ىلا هنعش ا مث تاحتاص ب ابلا ىلع نفةوو داولان ساو بانج لامع حرخ

 لود أثناهضمم 5:32 ىأرالف هلنذاف هض ص ىف هيلع م دقق هان

 داوعلاب ناك ىشتلا تيل .٠ انريغد سوان ديسروزتو

 ىدالتو فراط نم قلم لا 5 هّيدفلة بدق لقي ناكول

 ىدنكلا لافو ه تام مث هباوح فو ْي زعلا دمع ل آكل ذب ريثتتساو رامي دفاأب هلممأو هبتمع ف هنوص عمسالف

 هتمعأف ناول- لزتف ا: ,دسسم ةيقرتشلا ىلا اهم ناو سه نب زيزعلا دمع حرف نيعيس ةنس فرد نوعاطلا عقوو

 , زيزعلا دبع ىو ناول دن سه نب بانج مهءاع ناكف ط ئااوناوءالاو سرح ام لهو امكسو اذ ذحت اف

 تارا سق نبا لاقفاومركحو اهانغ سرغواه كح أو ةرانع نس> !اهرعو دجاسملاو رودلا ناولحي

 همأع نمو هن نم فاص امو موركلا ىذناولحلامقس

 هيرسف متزتهي ىنرب_ هلا نم ءانقلابريقاوم لاخغ
 نباتر لم دار اح كايا زرلشلا

 لام هبقاهو هسررغ ىلفقيو هيف فواطي له هعم دنااو لشد درتط أو ناول- لك زغلا دبع سرغالو

 اركحت ىئنرك ذأ لان هتلاءالا وقال هللا ءاشام حلادلا دبعلا لافامريمالا هيأ تلقالأ ”ىله اةورعنب ديرب

 َْس .ةيما نب صاسعلا ىفأن ب مكَللانب ناو مع نب( ئيزعلا دبع) ه ريان دةرشع هنا طع ىف ديزرب ساسن اللق مالغاب

 فأن عىور ىدنكلا م غبصالا نب نايز با ىلدل هما غيصالاونأ <ئؤرسألا ةماعلا فاتت دنبغ نبأ متين بلع
 بعكو ةىاالوخلا كلام نب هللا دمسعو ةرخادنبريمو حاير نب ىلع هع قَورو ”ىو1ا ماعنب ةبقءو ةرب ره

 نمر صم لح دلل هلي اىلا نسف ف هثعب رضم ىلا ن ناوصمءوأراسالو دعسْن او ى» ءانلا هقوو ةمةلعنبا

 مط ى وفا اصب ْيَرعلا دبع قلق ”ىوللا سدق نيرمهز مهيلع شح رصمريمأ م دج نبا هلا ثعبف ةمحانلا كلت

 لمد نيدسو سج هنسةرخا الا ىدام ىفربصم ىلع ناو م لاءالف هعم نمو ريشز مزمن اف هلتاقف "هلناةمقع

 0 واب لا ةرصع ماقام دعب زب زعلا دبع همباىلا اوجارخو اهت الص
 افاط كهجو لعجاوك- أ ىبمواكاون وكي كناس> انمى ىجانناو م هل لاقف ىلأ نم دسح هب سيل دل
 كيلا هموقدان يو هريغ ىلءانبع كلن كيءرعغنو 3ك ةصاخ هنا مهم سد 'ر تح ىلا عفوأو مت دوم كلل فصن

 اريم نر كح نأ نب !كيلع امواريش مو اريزوريصن نب ىسوم كل تاعجو انو مارشي اأ كاعم تاعج دقو

 ماشلا ىلارصم نم هجرخم دنع ءاصوأو كلر م ىف كلوجو كيان قالغا نم نس كلذ سدلأ ضرالا ىصخأب
 لمدعال نأ كصو أو نونسم مهنيذلا واوقتانيذلا عمهتلاَناف هنن العو ل مأّرس ىف هلنا ىوةسب كم دوا لاف

 انوقوماناكنيدمؤملا ىلع تئاكد ال_ملاناهتناا-هضرتفا ةضد رثيلاوعدب نذدؤا١ناف السس كياع هللا عادل

 نمئثاف لمتتالنأ كيصوأو ةنسالا ىلعهتلج ناو م-.اهنذفنأالا ادعوم سانلا دعئال نأ كبسدوأو
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 م« اسرت ةيرق ركذ +
 ىبرمهم حارخ ىلع كلا دبع نب ماش لماع باه |نب هلا دسع نب سءاسقأ نار كسصذو ”عاضقلا لاك

 "ىل إلا باصحلا نب هما دسع هن ع ةفالخ ىلوو رسوم ىلا حرخ اذه مسءاقلاو اسرتب فرعن ةيرقةزيجلا ف
 عمعراهب رع ددلولا نب صول عمو رصم نع عزنف ةامو ني رمشعو عيرأ ةنسحىلا لزب لفةئامو ةريشع تس 5. سف ةيقي رفا ةرام ىلا وبا جرن نيحرصم حار ىل# ماشه ءرشأ كلما دبعنب ماش ةفالخ ىف حارخلا ىلع
 ”ىدعلا دهم نب نوره ةعقو تناكمذهارتيواعم ةالصااو حءارخن! ىلب راصف

 « ةنودنا ةينم ركذ

 ضبةفرصعىناااًهبْنب ىموم عامض دلع ناكىذلا ىني ادملا دا ناك نو دنأب تفرع ةريخلاىرق ىدد | ىه

 رايد فاني هنم د ًافانارصن ناكو اذه ةنودنا ىلع نولوط ني دا

 * مسو رك 26

 لأف طبقلا نم لجرل تناكو ميسو ىلارصمويماناو م نبك ملا دع نب هللا دبع رشو مكمل دبع نبا لاق
 ىلا هنا دمع رخام! لمقو كلما ددعنب هلا دبع هملا حب رف ر اسد ىلا ةئ ام هل لعجتيو هلم ىلا همت أب نأ هللا دمع

 وهو كي رش ةزق ةيالوو لزعلا هتتادبع ىأف :هلظنح نب اهل لاقي باتكسصلا نم لبر عم سرغلا ىلا ةيرق
 هيحاص ىلع لابملاّدِر لزعلا هغلبا1هلنادبع نا ل_ءقواسوكنم هسدلف هللو ارم سلسل ماق كل ذ هغلب الف كانه

 لاقفهلزعب ٍباَكَلادروذ رخأتو هلبق هءا صا ىدعو ةيّدعملا ىلا هعم بكردق هللا دبع ناكوانلزعدق لاهو
 كعداالو كلذ نم ى ىلداعال هنناوو ىتاعط لك انو ىئمض نوكتو ىلزخ فرش: نأ ديال هلاو لاملا بحاص
 هعم ىدعفأف رصنم

 + ةبقع ةينم ركذ ه

 ىف عارذ فلأبةبو اعم هل بتكف ةبقعةي رق دنع اهيق قفرت_باضر هلأ سي امون هللا ىضر ناسضس ىلأن ب ةيواسعم
 مهدهءق نأ كلذانل سل ةبةعلاسةؤ ةحلاصاضرأ هللا كهلص أر اتنا هدس:ءناكهلىلوم هل لا-ةف عارذ فلأ
 عضوم مهنع عق ديو مهيلع دازبالو مس هدالوا نمالو مهما ن نمالوئث مهضرا نم ذخؤيال نأ اهنم ةتساطورش
 لزاتم همف دب هب رقىاع.ةنهلأسيةب و اعمىلا ةبقع بكة ياورىفو كلذ مهل دهاشان او مهر دع نم فوحلا

 رهن ضر ىلار ظنا هدنع ناكنمو هملاوم هللانتف عارذ فا ىف عار ذ فلأب ةبواعم هل أف نكسحاسمو
 مييلءدازبالوْئت مهضرا نم ذخؤ دال نأ امثم طورش هس مد دهعىف مهل كلذانل سيل هنا لا قف نع اواهيف طتخاف
 هذهو سنوتنب د.هسوبا لاك مهئارو نم مهودع مهنع لتاةءنأو مسيرارذ ذخؤنالو م ةاطربغ اوفاكيالو
 نب ىدع نب صاع نب ةبقء) » رمدم طاطسف ةزيج ىف ةمّمع ةدنع ةفورعملا ةينملا ىه ةبقعاسهعطتقا ىلا ضرالا
 هبسن اذك ةةيهج نب سقنب نا دشر نب ةعدرلا نب ْمَعْنب ىدعنب هءعو دوم نب ةعاقر بور مج نب ”ىدع نب ور <
 دوسمّنب ديز نب ةتسهجج نم علا نسح نب صاع ةبقع يلا دبع نير عونا ظفاسملا لاقو ”ىدنكلا' ورعوبا
 9 رعانأ ل قودسأابأ لدقو دا. انأ تكي بسنلا !ذهىقفلتخ ادقو ةعاضقنب فام اَني وربع نب مسا نبا
 ادمهش تاورهنلا موب ىئهاا سهاعنب ةمقع صاع والتقو طامخنب ةقيلخ لاقو د وسالاانأ ليقو داعسابأ لو

 نكسلاه "ىو !ماعنب ةبقع فو نيس و نامت ةنس فو دعب هب اّكى و هنم طلغ اذهو نيو نامت ةنس كلذو
 رباتءاصصلا نم هتعىور ةيواعم ةفالخرخآىف فون و ارادا مي تب اوابمل عال او ناكو رمصم سهاعنب ةبقع
 صاخب هيفع اهيلو مث -ىدكلا»لاقو ريدكف نيعباستلا نم هتاورامأو دلخم نيةاإس و ةماماوتاو سابع نباو

 هلارعاش امضرف اهيقةفائراق قع ناكو اداج هّتطرش ىلع لهذا هجارخو !, الص هل عجبو ةيواعم لبق نم

 رافسالا فاهذوي ىذلا ءابمثلا لسو هملع هنا ىلص هلا لوسر هلذب بحاص ناكو ةقباسسلا ةبدهلاو ةروهلا
 ةثالثو نيننس هتيالو تناكف نيعبرأ نس لوالا عسر نم نيقب رشعل دل 5 هلع رصم نع ةبقع فرص ناكو

 هللاهجرداو لاب بضا# ناكو مطقملابامتريَشم ىف نذدو نيس نامت ة:سرصع فون سنون نبا لاقتو رم



 ه مالسلا هيلع فسوي نجس ركذ ه

 | ذه ةمصص ىلءرصم لها نم ةفرعملا لهأ عجبأ ةزيحلا لع نمرهصوس مالا هياء ف سوب ند« -عاضما لاق
 لزني ىسولا ناكو نيس اهذلسم نأركحذ ذ ىتلاةدااهنن هم فسول امه دح أنين أهمفو ناكملا

 نعدادهلان برك ياي لأس "ىد + الاروفاكن أركذي هاعدلاة اجاب فورعم عضوم نيحسلا عطسو هب هنق هيلع
 هلع ىءومرخ الإ < ىبسالاو نيعسلا مطس ىلع ءاعدلابه_لعراشأف همف وعدل ءاعدلا ةناحاب ١ فورعم عضوم

 فرشلا ”فرمشلا يهارب ,انب ىلع نسحلاوباانربخلا ى ؛ومانشا افرك ال[ عزم ءرئأ وعى ذقوزالدلا

 نومسل ناكو امئاد هيلع عمساكوانرو» 0 درولا نب هللا د٠ ءد#وا ا دخلا

 حرخأو هملا به ذن نأ ديرتو نعد اناوا ادهاناحااءامو ال لاةفنوجّرف 8 : هيلا س|لا ىذب تاو فسول

 ان ةعواودارأ اماورتشاو ثي دما باعصا ىضخ هورتشاف هوت هسا ام مهل لاهو هبا الا واوا فريناناد ةرمشع

 ىفىذلاوهو ىموم دعس ىل انج يد ثم حابصلا ناكأاف نا ده دسم ىف انتبو اناكةزيسلا دحا موب

 اذهىلا ىبعلطيو لمح نم خيسشلا لاققف لمرلا نم ميظع لت :نوهسلا نيبو هنببو نوما ىلا علطي هنمو لومسلا
 هتلجو يلا تذخأف "فرسشلا لاق ايندلا ور قرافت ىتهدعب د>ال هثّدحا الث دم هثدحا ىت ندسلا

 بوب انب ىحي ىث دح بتكو ةمق- د .خ أف ةطالب ىلرمصبأ لاقال تلق ب رع اس

 اذهىف نيحسلا ادهىف فسوب ىلا ىلا لبرج نا لاو سا.ع نبا ن 0 شل ريكب نب تعين

 ليربجانأ هللاقفن كنماه-و نسحأ تا ًارامنكدلا ت 1 دم ىذلا تنأنم فسوب للاسف راتب

 ىلاعن هللاّنأ تلعامأ لا-ةف نيسنذملا ماةم ىف ليرعج ىلههد سدا لاسقف هللا ”ىن :ا(كل كس ام لاس فسوب وكت
 لاه نحسلا ن نمحرخ أى ترابا رخآ ىلا ماقتاافهلوحامو نيهلا كي هللار عطدقل هللاو ءابنالابعاقبل ارهطي
 نح«ركسمو ”ىواعطلا ةمالسْنب د نب دج دمنا ه.ةذلالافو لجرديزو ىحي نيب طةس ”عاضقلا

 رفاسول "ىزورملا قص-اوبا هقفلا لاهو هرفسف هتفنعا ل هللارطنيو همف ىلهمل قارعلا ن ,م ل رلارفاسول فسوب

 ةرشع سج ةنسلؤالا عسر رهش ثداو- ىف <ىيسملار تمذو « هتفئعءامهنلا ارظنمل زارعلا نم ل»زا

 قاوسالا بابرأو راصتلا نم نوعم<.تاكوبلاو لوبطلابرصمب قاوسالا تفاط ةقوسلاو ةماعلا نأ ةئامعنرأو
 الغلا دش دقن كو اذه نم انعنبتا والام دعبانلغشر اصل ا موا لاف فسو نكس ىلا مهيضم ىف هنوةفش ام
 هللا رم أب كاملا نب "ىلع نسحلا أقل نيدزازعالر هاظلا نمو ارسأ ىعب ةرهطملا ةرمضلا ىلا مهلاحاومنأو
 هيترحام ميلا اوعف دب يد راصتلا ىلع ميسرتلا ىلفسلا ةطرشلا ىلوم ىفاكنب رهاطىبأ ةلودلا بانل مسرف
 ة:لاىف مهل قلطأام فعضت 5 !نم مهل قاطينأ او دعوو فسوب ندم ىلا جزرخللاب مهل مرو م_هموسر

 ةلودلازع ل جالا دئاقلا بكر ىلوالا ىدا- نم نولخ عستل تنل |مويىفو اوجرفن ة.هاانم ةمضاملا

 نمي رمسحل اي ىتلا ةعانصلا ىلا لزنو دلبلا ىشو 1اس لا رئالارئاسف دوسالا مداخن داضعما ءانسسو

 ةمقم هعم نوكتركاسعْننسْوم ار يمال بتر ىتح ةزيسلا ىلا ..كحاسعر' ا-ىف ىدعو لانهَن ند حرخ مث هعم

 لقنلا لاغب نم غب ةرشع عبرأو تايراشع عيرأ ىف هنم تل ةريشع ىدحال نيالا موي ىدع هلال هلظفحل لان

 داع نأ ىلا نيتلملو نيمو لانه ماهأو مالسلا هلع ف سوت نك ىلا همرحو هد هاح نم هعم نم عجب و

 ىلاداعو مهذرطتساو مهن صف تاجساعداو تاراكتماو ك- اذملاو لش الاب نصسلا ىلا نوجراخلاا هيدامرلا
 عراوشلا نؤقزاتينيعوبسالاوض قاوسالا لغأ ماعأو هاجت تلخ ةرشع ثالث ءاعبرالاموب ةركب هرصق

 دق لحم مهعمو نو دوعبو نينمْؤملاربمأ مةدهاشل كادي ةزخاتلا ىلا نوتلطرو لالا تاناعتلا ولالا

 ىلا كلذ ىلءاولازب لو مهتتايصو موءارعسصا دوعن نو هدوع و هباه د ىف ممم د نض راعيالن أمها بتك

 اوفو ىلوالا ىداج نمت : ةرمشع عيرال تدلا موب ف سول ندم“ نم همهلود ناكو مه«. لماكن نأ :

 يا مهلاغشأنعمولا كاذىف سانلا لطعتف ليئانلاو تاجامسلاو تاناكحلا,عراوشلا

 ىتنا اوناكو مهرد فال ة ينام مههمهلب قلطأو كاد ىلءمويلا اذهرثكا سانلا لظو مهرظنلريثكق لخ قاوسالا
 ةري رهوبا هنأ عال نم نظف ةربره أب فرعي عطوم يبا شب دمحب راخيو نال رثاببلاولزتو اونو

 هتنبانيا ىلا بوافوه لب كا ذكس دلو ”ىباصعلا
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 ةضور ةزيدسا لو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر لاه لاه طب رش نب طس'ثيب د نم بطفل تبان“ نب ركيوبأ طفاحلا

 هلع ىموم توبات هف ناك ةزمااب ىذلا ةيوتلا دصسمّن ا لاقيوهضرأىف هللا نئاَرخرمصمو ةنحلا ضار نم

 مكحلا دبعزبا لاقو 5 اهريغرمب لف ىسعارتحت يره تعضرأ ىتلا ”هلذل اهو ىلنلا همف هّمأ هتفذق ىذلا مالسلا

 باطملتا نب رعىلا صاعلا ن نورعاستف ةزيسملا اهالاو نمو نا ه١ تبحتس اف بدبح ىف نب ديزي نع
 لوزان منا دمه تبتس امو مهاعاعخ ىفاولعف امو م يلع حتفامو نيلسملل قناع :مامب هللءبامسه عدا ضر

 كل تش نكم )كءاحص اق َرْف: نأ تدضر فكه ل رك ت1 1 نزع قا عدهبلا تكف ةزيملاب
 لزغي نيح مهئاس ىلءردقتال كالعلف م ,هأْثب ام ىردت الور ةمهنيو كلن نو كب نأ كباصص ا نمدحال ىضرتنأ

 نيململا ءىف نم يلع نب اف كلام اماوبح أو ةزياان موعذوم مبعأو كيلعا وبأن اف كلا مهعجاف هركش ام مهب

 اهريغو عفاي مهطهر نم كلذ ىلعمهالاو نمو ةزيسإان مهعض وم ميبعأداو أن كلذ ورع مويلع ضر عف انصح
 هس اننمغرفو نب رشعو ىد- دا ةبيدبق ةريطاق نصلبا صاعلانب رع مهل بخ كلانهاماومحأو

 م نب طاطسفلا ىلا اوءذني نأ ةزهلا لها لاسامل ص اعلا نبورع نا لاقيو ني رشعو نيتنثا

 سس , رمشوبا مريف مص وذو نا دمهو باهش نب حربم اهيف ةزيجلا عفان تلزنذ هريغىلا هنملحرتل اك امتنا لمس
 لعجب طاطسفلا لزنوةير دنكسال نم صاعلا نب وربع عجراملو <”ىاضقلال اهو «٠ رخان هةفئاطو ةهربا

 عفانو ريثك مهوربج نم عيصا ىذ لآ! يف لع ةبحانلا كلت نءمهاشغي ودع نم افوخ ةزيملاب هشدج نم ةفئاط
 نم ةفثاطودزالانب وبها! نب رح ا نيب دزالا نم ةفئاطا يف لعجو نادم_هاميف لعجو نيعر نم ديز نبا

 كلذاوهركذ هللا اوضني نأ ةزيان مهةلخ نيذلا هأ طاطسفلا ف ورع ٌرقتسا الف دزالا ىف م.ناوبدو ةدحلا
 ٠ صاعلا نبورع بةكفرهشأ ذنم هب نحنو هنع بع .رثنيذلاداثك ام هبانو هللا ليس ىف هانم دق مدقم اذه ا
 - اورحامهعمناكن .واعفابو عصا ىذ لآو نا دمهّنأ هريس كلذب امهنع هللا ىنر باطخلان برع ىلا

 دقال كإهلذ مهن ام ىردتال ار 2 مثوك , لم تو كب اص كلذع قَرفت نأ تيضر فبكديلا بتكك :زيملاب
 0 بوو كبت مويلع نياف 0 معأو اونأناف مهقّرفتالو كيلا مهعماف مهناسغ ىلع

 نم>الاولاهو كلذاوهركف مهملعنصحلا ءانب ورع أف ةزماجا نمح ورنا نم اومنشمافر ع باكي مهربخاو
 نصحلاا مهيف مف عفان ىلع ةعرا لات عقود موب ورع عرتأف عفاند نا دمه كلذ تركو ع ادخل

 نم خصاوذ طتخافاج ططللاب وربع مه سعأو نب رشعو نين | ةنس ىف هن انب نم ع رذو ني سمعو ىد-!هنسف

 عفان طتخاو مهيف نصحلا بي نأ اوه ركو عيزلاو ثر 1 اوذلب ىىح برغلا ىلا اوضمو قرشلا نص ريس

 تطتخاو هنم ةفنا ندا نع مهنم ةفئاط تح رخو موططخ ىف ندخلا ىو دزيملا طسوب نيعر نمثرحلا نبا

 فوننب مشج نب دشاح تطتخاو اهيفرمش ىف ةزيملا نم بوذا بهم ىف نا دم_ه نم فون نم مشج ني لمكي
 نب رولي تطخخ او ةزمإلا< ليقف لكي نيس اع ةيوامللا تطتخاو اه- رغفف ةزيللا نملامثلا بهم ىف

 عفانو ليكبنيباعف دزالا نب وهلا نب 0 طتخاو ةزيسملا :ىلبق ف لريكح نبب>را
 يسلط[ و نزالا لا عج ول هانب ةزيمللاب عمال ا دحسملاو ماظءالا عراشلا ىلعاولعتخلا ةشدملاو
 سانلان اكو الغتس٠ هلل عو هماتن راش ونا م دسشخالا نب -ىلع ريمالا سمأب ةناميلو نيس<

 ىف ةعجلا هيف عمج ناك لكي نب صاعنب قدا ع رص صوهو ناذمه روس ىف ةعبج !نولصب ةزيسحل ان كلذ لبق
 عماجلل دعىلا اوباتحاو ”ىواعطلا رفعج ىلا نب ن_.ىلاونا نزال عم عماملا اذه ءانب فراشوةزعالا

 لرتق عماملا ىلا دم هلا لجواناكر أ اها دب بصنو اه دمع علقذةزي_+لا لامعأب ةئك ىلا لالا ف نزاملا ىذف

 عماج ىف ىله» ”ىواعطلا نا ناكه دوو <ىملا لاق 6 و كلاذدم هيف ةالصلا -ىواعطلا نب نسل اونا

 ٠ نب ةَرقءاني هضعبو رص ءفايرأو ةيردثكسالا ساكن م همارو اهربكصأ وأ هدع ضعبو قدشعلا طاطسفلا
 اهف ترّوصدق ماخرو راخس أ اهب ناكم ناو رابحالا بعكربق ةزيمادّنا لاسةيو كلا دبع نب دباولا لءاع كي رش

 ني رشعو عبرا ةنسفو الفسراولع لاما ةئالثرا دم لستلان م دلبلا ىلبامبف رهظتال تناكف معساقلا

 هعمج راصف هزي الام نم لصحتن امم ىلا ضر نأريزولا نوال ني دهم رصانلا كلا | عمه امع.سو
 هيلالم_<



 م١ -

 ىتحاول ازاكبناوج ءالا نم ه.ؤ نورس مدا نو دح الو لابحلا نو ريمهو ةلط ىف بكرا اب اوراؤدازلا '

 ىت> اولد ثمحرىلا اوعجربل لابحلا اوديو برسسلا ل! دىلافيذاجلا,بكرملا :كرحارلطم ف مهداوز | تلق

 همناو» فاوطنو هفو> ىلا الوخ د اهنم ةعدرأ مانأ ةس برمسلا ىف مهتدغة دم تناكف برمدا سأرىلا اوهتنا
 ,دلا ءالعربمالا كل ذب بتكح: برسلا باه ىلع ةد هذ هىفاوذقي لو برسل !سأأر ىلإ اعوجرنامودو
 اولحرالف طاسد ىلع خر فلا ٍةيراعب كلذ نعل غتشاو اريك | ..ع بدهتف لماكلا كارم ا ىلا اسنوبلا ىلا و اغرشطلا

 روك ذا !برملاا دهاش ىت- كل د دعب جب رخ ةرهاقل ىلا او داعوط اسم دنع

 ٠ ةساهلب طورد ركذ ه

 نم موعثأ طورد ىرق ثالثل مسا ءاطوو اولا نوكسو ءارلأ مذد هل ح_هملا لادلا تا >8 ىهو طورد َنألعا

 ذايز ءأشلا عماج اهبو دعصل بانل ةحانن م ةساؤأب 00 اضيأ نينوعشالا ن 0 طوردو نينوعمالا

 رءاشلا همف لاقو هن نذدن ةئامو نيمو ىدحا ةنس مرا ىفتاضو ”ىكتعاا ورع نب دابز نب ةريغملا نيا
 دايزكادحاو هتلا اربام » اهفَرب ةفلح دولا فلح
 دادشلانينسلا نمانامأو « اح ناكذارصاائنغناك

 هبف رعاشلالاقف ةنامو نيعستو عبس ةنسةريخملاْنب ميهاربا هوا تامو

 قراغإلا لوط ل جاظينشتحا زب 5 بهذ نم ميهارباةريغملانبا

 ريخأت مهو ةافعلا ىلإ « هلع ضرالاىفام كام ناكول
 هفرعاشلالاقف زبد'امو نيثالثو تس ةنس مرا ىف ةريغملا ني دابز نب دجحا تامو

 ادوحمد_حاناكد تلو * ادوتةمادحامتامدجا
 ادوسومهدعب ساولثم * ةءمم بأ نعدلاثرد

0 

 هديهاهسحاو لاما نءىريامربك [ كح رختا نمل لكش اذهاننةو ىلا هيداواوفاجت ةيكقطالا نم ىه
 ثالث ىف ةعطقم فرحا ىهو موا: ةباكنءالاهذفن ىلعو قرماملا ههجوب ليقتسادقو ةعبرأ ىلع مافوهو

 اهواك هملع سدلو لزتالا لج ا هجو ىلا هه>وو ءاوسولثمرخآ ل جب هنمدوطخ نيس وهن امو ىلع مث رطسا
 ءاجتني رشع ضرالا,ةءوذومةسم. تح ز نوءبرأ مت ةعاشاق تالمدقلادعأ ةمد نيروك ذم لا نيله انيب
 تا مبا ةوظخ نيس و ةئ ام دعبو شاق لام اه: ااهآر نم ل ثدالو ةرا ن ءاهعمجو نيرشع

 عل ىداولارخآ لاهو للا ىلا هه>ووىنانلا لخير ىلا. وطعام[ تياو شل سدو دملا نلحلا

 هتياور مهتاال نم كاذب فربخأ هبا اضيأ للا اذه

 * بيصخلا ةينم ركذ

 دمر نوراه نينمؤملاربمآ لق نم رمصم حارح بحاص دسجلا دع نب ب. ههنا ىلا ب سان هل دما هذه
 « كسانلا ةينم ركذ «

 ىنآ هللا يدل ظفاحلا ةفلخلامانآ ىف ”ىئمرالا ما رج ريزولا نأ كسانلاب تفرع ةيحيفطالا هل.هنءةداب ىه

 ذلمولا صوف هنالوو هراوسملو ع نيرشءو عست هنس صوق همي دم همخ أ لبق ن هىلو دم نب دسجلا دبع نوما

 ىلع ىثحنو نب ناوضر مامقب ربخللا لسوام دنعف مهله اذاو هفسعدم_ثاو نيلسملا ىلءرافف رسم تامالو لجأ
 ةئاوسخو نيثالثو ىدح | ةنسةرخ الا ىداج ىف كسانلا, صو ةلهأر ان هدءدةرازولاهداّقتو هنم هم زهو م ارهب

 اةارمصن ناكو "هلي نع ىلع هوةاأ ىت> هوصتوءل-رىفاسماملك اوطبرو هواتقو
 * ةزيجلا ركذ »2

 ْنآلعاو ةزيجلا همف لاق, دقو ىداولا بناجزيملاو زعجو زيجاهءمجو بتاالاو ةمحانلا ةزيا!ه دم سنب لاق

 دحأ مول لكف اهلرصم طاطف ةئي دمءاخت ”ىنرغلا همئاحن ملدتلا ىلءناشبلا "لنج ةريبك هير مسا زيها
 ىوردقو « ةعماج دجاسمةدعاهبو يظع لاعهف عمو دج ةرثكف انصأ ىحاوألا نم هيلا *ىب < مظءقوسا

ُُ 



 نا

 هعضوم نع اواظ لاما ةرهاظةيؤراوطيم

 * ىرولم ركذ 3

 ا ا ا أ ب يييييبماببببي_ ببال
 هراصتعال راجأ ةذعامبناكو ركسلا بدق ةعارزب فور عماهطرآو ليدل نم ”ىبرغلا بناملاب هب دا | هذه

 لكى بصقل نم ناد ةئ امسجو افل أن والق نب دمر صانلا مايا ىف مهتءارز تغلب لم_ضفدالوا مناك مرشآو
 ”هلوح نم هو ةياج مليونين البونإاع ةئسؤ مقدو-ود ىلع ةطوحلا صال تارظان وذنلا عقوأف دينا

 راطنق فالآة ماع لم< مهمزلاو للا ىوسرصمب دنقل ارادىل ااهاج دنقلا نم راطنق فل أر مع ةعبرأ مهلام

 لالغو دبع نم مهلام ىوسدنقر اطنق فال آةرمذع هيفوشنل ا هل دري ملالصاح مهلاو دجوف مولع رفاو كل ذ دعب
 كل ذريغر
 0 2 ا عشا ةيملف يو لطلقما نقي تستلا

 * انصنا ةنيدم ركذ 0

 ساسقم ناك هنا لاةءو بعلملا اتم بئاع ةدع ايفو ةعدقلا رصم ديعص ا | ها دم نآملءا

 ةيسعللا ةنساامانأ ةدعىلععمرئادفو ناامطلاكن اكو رصم كلن «دحأ كولد ءا نم هناو ليثلا

 اذه ىلا لخ ديىل. لا ءامناكو ناسا ةوطخرا دةم نيدو لكن بام ةفاسمو عتامللار الا ناودلا نءاهاك
 رصم ضرأ ”ىرهنم له كاذذاناكىذلا 11 لدنلا ءام غلب اذاف ءاملا ةدابز داع ةعوق نه بعلم
 نوداعّسفةروك ذملاةدعالا سؤرىلاهداوخ نمموقلا ده_طو هل فرششم ىف الد دنع كل | ساح اهتافكو

 انصدنأ :ىركللا ديسعوبأ لاق ءاملاب «ىلآمث وهو بعلملاىلا ةدعالا نمنوطتاّتو تاو بهاذم اما يلع
 هب رس تاك ابنم ةفورعمرصهروكن د ةروك فلا و نونو ةرو كمل ء-همداسد هدعب هن ان“ ناكساو هلوقا عشب

 نوعرف ةره«نا لاميو ةروكلا هذه ىرق نم نف- اها لاةيةبرق نه ميهاربا هنباعالسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا

 انسنأ لحاس ٌرضيال حاسقلاّنا لاقيو مالا هيلع ىءوم ءاقال دعوملا مونامم مهيلج هناواهتماوناك
 نوع اانصنأ ةنردم ىبىذلاّتالاشيو !هزو احح ىتح هرهظ ىلع بلقن ااه ب ىذاح اذا هناو اهب تعضو مسالطل
 :رثكح تاه ءداكلا ةنسح تناكو لنلا قرش وف ةعقاو ىهو حون نب ماح نب رص نب ميا رمد نب

 هنمرشن دوعوهوا:سنابالا بلا تشيلو ”ىرون.دلاةفش> وا لاقو بارخ ن الا هو دك اوفااو راما

 للنت طوبا امنمحول دشاذاواهو ف و ارا دنمسمخج امثمحوللا عاسواهرشان تفعرأ اعرو نذسال حاولا

 ىلع لهو بولا َِس فسو نيدلا حال صناطللا همده قسعروسانصن ال ناكو ادداو احولارامد مانا ةمس

 اهعلاهرمءاب لةذفةرهاقلا ىلاه رذطك لوح نم أ زحلدنلا ىفر دحتم بك ه لك
 + سيقلا ركذ +

 ثعبمكحال اد ءنبا لاه اسنببلاو سقلا لاعب ناكوا فوملا ةئر دمروا ىتاادالبلا نم سدقلا نأ لع

 سبق سنول نب !لافو هب تمس اب لزنُف سما! قا ىّتتراسف د.هدلا ىلا ثراها نب سنقق صاسءا!نب ورمع
 هنع ىور هنامز ف سانلا يب ناكو بالا نب رع نع ىورب رص. خفدمش "ىهكلا مث ”ىدارملا ثراحلا نبا

 رصم د عد:هب رقلا خ5ىذلاوهو ةداوس نر كسع هنعىورو ةيلعت نب سدق نب ديد لسقو سدق نب دب وس

 رصمبالا ام دلان ىه نسلو زعرملا ةمسسكاو فودلا باث مهلو ”ىدنكلا نبا لاهو هملا تنسنف سّقلاب ةفورعملا

 ديال هلأ اوعّمحاو اقديال ناكر بك أ ناضس ىفأ نب نواعم نأ رمصم لهأ ض_عءب ركحاو
 ةمسك الاالا هش

 زارط مهلو دحاو ىل الا ارنم جات اا د دعا مم هل للعف غو.صا انيعلا <ىلسءلازءراااهفوص نمرصمب لعن

 بر انها نمبرئلاءاهب رهظو « انئدلا ل هأز ارط هئمو هب نوفرعب براسملاوروتلا ىفانهبلاو سلا
 .لهادهل عم هفشكه بواب ىلوّسم مهأف بونأ ن ركب ىف لداعلا نب دمم لماكل اكل ١ ناظا سلا ماء ىف

 ا ارارق هل دج لف برسسلا لزننمالا ميؤام لبر ىتأ ام ىلع ف.ابام اوناكف سامغلاو موعلاب ةفرعملا

 عوم ةدعو راهتلاو لالا تاهوأامب نونرعب تالا لاجرلا عم لجو ىرساساَردع قيراو> ىف ةطون مه

 نم مهعمام فصن دف“ ىّتح برسسلا ف بكرملادا اوكمل..دنأ مهو هب زهشنو رانلا بج رطتسسلا# اهريسغو



 < لو

 ءارعص < ىف با ذمعو لبلج ىءرم اهناف سمره كل ذكواس دلا ىءا م ملظظعأ ة3ب تراصف ةنامنامثو ني رمشعو

 مسهات اكو ىصخت الدناوفراتيقلاو جاجا نماهاهال ناكو ءاملا ىتحاسهيلا بولت اهب لكوبام لكو !يفتامنال
 :تج ىلار لا ىف مهلمس<ت ىلا بالاس جاحلا نوراكي اوناكو ةرّرم ب رمذ جامعلل هنلييص لا لكس ع

 ردق ىلءرثك اف ة مل هل نمالا باذيع لدا ف نكي لو ميظع لام كلذ ن# مسهل عمتجف باذ.علا ةدد>س نمو

 ةنس لكح نمنيعمت قو ف نود او هلا هيلا حج رت ابام ةسسرقرك ارح ىفواْوللا صاغم باذ.عر 2 قوهراد

 اهف صاغملاو العا ننومهل متاع نودو.ءب مئامانأ كلاجه نوهمهقيف رئاز ا مث 4 . هوفاون تح قراوزلاف

 جالا ناكر سنالانم مهةالخأ ىف سحولاىلا برقأ مهو مئاهبلا شدع اح
 ىلي ا ةدضغب ىر امس ىف سارع بلاسغلا ىف مهيشل:حايرلاّنال ةمظعال اوهاردأ ا ىلع بالما مموكرفف نودحت
 اثطع مهرثك | كلهامب رف ءام ريغ ىلع مهب نوكلسيو لاسم ا مهنوراكف مهأابج نمراصتلا ميلا لزننف بونملا

 نك هر تدق باع لال يشرب ىذلاواشطع كل ميو "لذي نم مومو موعم ناك امرامتلا ذخأو

 ىسرمع هطخق مع, لا هدعاسي نم مهنمو ىسارملا هذبب حاجا لالهرثك او مت افص تريغتو مهما .ه تلات ادن
 رابشلا.اههشخ طخامن اةتبلارا.هس هيف ل هعّمبالرحلا ىف جالا لمحت ىتلا مهم ايلجو لقالاوهو با«

 نددوا عورملا نهدوا نوسب اهنوقسي مث لختلا نادبع نمرسدب اهنوالذ يو لج راتنلارصش نمذختموهو
 قاياذّيخ لغالو ليتات ضو قبال امنا علقو قرألا عاج رضا نع تو-وهو شرَقلا

 ةرحالا ىلعاصرح ضعبقوف مهضعب قي ىتح سانلاب ةبلخلا ند ىف نوغلامب مناف تءغاوطلا ماكتسأ جالا
 نم ٍباذسعلهأو حاورالاب حالا ىلعو حاولالاب انيلعامت اد نولوةب لب رصلا ىف سانلا ب يصب نولاسالو

 موفةاصلاونوللادوأةر هاقلاباندنعاهيضاو تكردأو رصم ن اطلس ل, ةنم لاواهبو مهم كلم مهلوةاحبلا

 باذسعو مهتاروعنورتسيال مهمريثكو قرخ مهتاروع ىلعو ةار ارعادبأ مهؤاسنو مهلاجرو لّمعالو مها نيدال

 قرد موعس» دي دش اه رح

 * رصقألا ةنيدم ركذ ه

 ةمس رملاري ا امممو سي را ا اولد انا لامي ةمظعلا دمعصل |نئاددم نه ةميدملا هذه

 ١ للا
 ىلااوهجوستا صوف ىلاوو دال بلا له اني عقو هنأ ئىوفدالالاكلارك دو هذه
 اهلها هفئاضأ اهيلا ل صواسإف تنمرا هعاطقا ناكو هت د نممل لان بم .طخلا علطو هريءىلوو هوذرصو هر هاّلا

 دقت : ريحا ىلا لصو الف ىولسو بدال! لاسقف اذه لث مد الب ف بطغل لاقت يللا ماءطن هافسنم نيتسسد

 ضعبو لاه ءاوشاقسئم نّتسو ىولح افسنم نيّمسهلاوجرخأ اهيلا ىلاؤلا لصو ام دنعذ انيلبلا ىلا بمطلللا

 اهياو ىضاقلا حدمب ىذربال نم اهي ةوارعاش نورششعو ةسجخ اولها نم هح دتماد امءالا نم دمع ىفاهب ماكحلا

 راكملاناهلهأ فصوبو ركل كب اسم: دعاويف ناكو لاق كلذ نع هّسبار رصقت

 « درهمس ركذ

 ركسلا بصق را هدعال ارهحر شع ةءءس دوه«كلناكىوئدالا لاق لدملا نم ”ىبرغلا بناحلا, ل دملاهذه

 اهبصق لخ ديالر افا انا لابو

 مه سونجرا ركذ م

 مويلا ىف لمهإ ديعاهل ةريغص سويسري اوا لاقي ربي اهفاهرهاظب ةسنك اهب اسنيبل الغ دلجج نم ةميدملا هذ
 قحرابلا نم تاعاس تس"”ىضم ل-:ع ءاملااهب روفش طيقلارومم دحأ س:د نمنيرشعلاو سماملا

 نم هاملا العام ردقب ةنس لك ىف لدنلا ةدابز ىلع يراصنلا ل دّسو هماعناك ام ىلا دوعب م وطب

 كاذلاقفاومنوكم هتدابزو لمنلا فرمالانأ نوعزيف ضرالا
 « رطب وبأ ركذ <

 ىرهف الاممدو اً تكرح لج رلااهزهاذا ءانملا ةمكحمةرائماهب ناك ةيواسنملا "لج نماضيأ ةنيردم ا هذه



 "؟.

 قّرحو ناوسا ةايدم نم بركن أ ىلا لدقآو ةيوذلا ءالق* دواد ث,خرثك ةئاقسو نيعيسو عبرأ ةنسىفد
 ةيونلا نم ةّدع ف للا بح اص ىلع ضبقو هكر ديل صو *ىلاوهملا ىذه باذمعب دفأ ام دعب قاوس:ّدع
 العم تا نبا: نكح مدقو مهطسوو لوما ةعاتب ىرادةدنملا سرب رهاظلا كالا ناطلسلا ىل!مهلجو
 زعريمالاو راداتس الاى اقرافل ار ق:_س-قآنيدلا سعشريمال ا هعم نااماسا ادّرف دوا دهلاخ نمط ظتم ةنوذلا
 -لق:ا هجولا نابرعو تاءالولا دانجأ نمو ركسلا نم ةريثكص ةءاجي ىف رادناحريماو مرفالا كيب نيدلا
 اوحرذن ةيونلا ضرأ ىلا اولصو ىت- ةرهاستلا نمنابعش لوا ىف اوراسف قرار !لاجرو ةامرلاونيقارزلاو
 راغأوةروناا هش مزهنا اريبكالاتقْناَمي رفلا لتنقاف دو كداكد ماعو بارحل امي ديان بحنلا ىلع ممتامتاىلا
 رمل ىتكو رئ ازا ىلا ةيوذل اًرقف لدا: ا نم بك ارم ار فنو ل دانا سأرب لاك م ةرب زج لزنو دعبالام ىثاوملا نمزاخرسابو لتةءارو ارب ةيوثلا ضرأ ىف ىفافراسفلا لغواو ىىسو لّتقو ردلا ةعلق ىلع مرفالا
 مرفالا ضاخو رو نمو سي رملا لاجر ريضح او ةعاطلا ىلء ةدنكسل فالانامأ ةيونلا َكإَةم دواد بان ةلودللا
 ًهثالث دمرت فركسعلاو دو اد برهذ دوا دإاخ ارمءاو ني ”ام هبل تقو هذ أ ىتس هريطحلو ءاملاف حربملا

 هضوع ةدنكس رّرةئفدواد ىلء ردقي لو هتخأو دوادءاترسس أو مولا نع ذأ تح نورسسأبو نواتقي مهو مانأ
 بودأ بم هنامو اهئانا نمدوهف سو تافارز ثالثو هل ف ثالث :: - لكحصوى ةع.طقلا هسفن ىلءرزقو
 دالبلاةرام_علاههصنو ناطل_الاهةهتنيفدن ةيوذلاد الب نوككنأ ىلع ةذملا رقءلا نم سأردن امهدرأو
 ىل»-< نأو ةيونلا دالب نم عدرا و ىهو ناوسا نما, رتل ناطا #الاهاك اهماف لدان لاا دالي الخام اوظذحو
 ةئارمدنلا ىلءاوةءامذي زطاناوموةينأو نامزلا دق نمةداعلا اهب ةي را ا قوشأاو نطقلاو را نءامام
 ىرخا ني ذو ةدنكس كامل ||يلع فاس كل ذي نمي ةض-أ بتكوانمع اراشردةنسلا ىف مهنم غلاب لكعف دف
 ةيوذلا ءارمانمارعما نب رسثع و ىلع ضيدو اهفامذخأوةيونا! سن اكن اريمالا ب”رخو ة.ءرا اهملع تفاح

 ةةلغلل ناكأم كلذ نم ةفارزو ةن. ء.ل كو قءفرلا نمسأر 0 6 0 ىلا باودو لام نمرسأو ل نم لكلو دوادلام عج لمح نأ مزئلاو فا>امدعب دكلمملاربرس ىلع دعقأو كاملا حان ةدذكس سدلأو مهرسسأ ىف نياملا نم باذبعو ناوسا لهأ نس ةبوذلا ىديأب ناكن ع حرذأو

 بدرا فلأ مهلا نمامان طتبلاباولصو اذا مها لطي نأ ىلءاسأر نوعبر مسمي هس انلو اسأر نومسسو ةناسغث
 هلس) بدرأةناملثو موكلقمل

 « باذيع ءارحص ركذ م
 ءارعص نءالا ىلاعتهللا اهذّرش دكم ىلا نوهجوّال همس ىتئام ىلعةدابزاوماو 1برغملاو رصمح احن ا لعا

 هذه نوربعيو صوق نم لب ال نوبكر ب مث صوقىلا طاط هلارصم ةيردم ل-اس نم لل نلا نوبكرب با دمع
 نودر ةثحلاو نعلاو دنهااراح كل ذكو هكم ل- اس ة د ىلا ب ال١1 ىفر هاا نوبكر بم باذمءىلا ءارصعأا
 لارال ءارصعلا هده تناكفرصم هب دم نو دربانمو صو ىلا ءارهصلا هذه نوكل مث باذ.ءىلار لا ىف
 كلذوحنو لفاغلاو ةفرةااكراملا لامحأ تناك ا ىت- جباخلاو راجلا لفاوةنم دريوأ رد صدامب لهآ ةصاع
 3 جارعلاكلس« لزت لف مح اص اهذخ أي نأ ىلا دحأ اها ضرمءدال ةطباهو ةدءاص لوذتلاو اهب ةاّةلم دوا

 ةئاكسو نيتسو عض: ماوءأ ىلا ةناءعبرأو نيسو عضب ماوعأ نم ةنس ىتنام ىلعةدانز مسهباناو مهباسه ذ
 بلا ىف يبللا عاطختاو رهاظلا نب دعم ميت ىبأ هللا, رص نت #ملا ةةيلفلا مايأ ىف ىمظعلا ةةسشلا تناك ذنم كلذو
 حرخا اح امْمماها ل_عو ةدعكلا *ىرادقدذملا سرب نيدلا نكسر رهاظلا كالا !ناطالا اسك نأ ىلا
 عئاضب تّرّوساو ءارمصااهذها جاحلا كلولس لف ةئاّتسو نيتسو تس ةنسف بلا نم جاسملا:هلفاك
 دالي ح نم صو“ رها ىمالثو هن امعيسسو نيس ةئاس لعد كلذ لطن ىح صوقرملا باذعنملمحرالا

 دقفب ةرانو ملام مانأ هال ءاملاا,يف دهب و امون ريشع ةعيسباذمع ىلا صو نم اهتفاسم ءارهعااهذ_هو

 ةدراولاو ةرداصلا حاملا بك | ىم عمابنم علقنو عئامبلا اويف طق نعلاو دنهلا بكا ىمّنأ بسب ال دلا ساره
 عضا ماوعا تناكن أ ىلا نملا دالي ن«ندع ةمظعلا ىمرملا تراص ايلا نولاو دنهاا بكا م دورو عام:ناالف
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 بع أ ام لاتةناملسنب طوذحم ىلع ليذأف مذ تلق ةيونلا طقب باك كيلاانوبو ىذلا ملاص نب ناسّع تن'
 هللا لص تاقفمهنم دح أ انافئاخ خيسشلا اذ_هىلاو مهمولع نماطع باطن مهيلاانهبو ةدلبلا هذه ىعأ
 ملدلاو ةندهلاو لانه اورمض نيذلا نو ثاا نعوم ءظذدق ىدنع ةيونلاربخ نم تباط ىذلا ناريمالا

 اهركت أ دق تلقفر ا ةطءركت أف تء«-اكمهراب أ نع هتثّدح مث ةيوذلا نيبو دعس هللا دبع نيب ىرج ىذلا
 نيبو هب حلدعلا متنأ دعب نيم امو ةريشء ىدحا ةنسرموم طاط هب ساحل اذه ناكو ناو سه نيزب زعل دمع

 ..صسا ارهظن ناوي دلا ىلاريمالا هجوف ملاص نب ناسةعلاق هلبق ناكرم ءالا ”ىبيدلا مكمل نب ”ىرمسلا نب هنا دمع
 ىرب ناكهنا سنا نب كلام نعو « كلذ ءّرن نر كص زاكمدجوذ ةبونلاربخ هذءحرطتساورسمب عماملا
 هللا دبعو مكملا دبع نب هللا دع لثم هبا |ناكو مهقمقر ءارشش زم حال ناكو ملص ةرلع دح ىلا ةيوتلا ضرأَنأ

 دهس ثسللا لاه لذ فالس نوري رصم ءاسهةف نءمهريغو بدم ىلأ نب ديرو دعس نب ثدللاو بهو نبا

 هقرتساا فاو دع مرنم عنمتالو مهوزةثالنأ ىلع اواو دامتا سنان كلام مامالا نم هيونلا ضرأب فرع أن
 ةعاجس دنع ناكو زئاج ريغ مهتاّررسو نيلسملا ةاغب هقرتساامو زاب هزارسشفاضعب مهضعب ازغوأ مهكلمم

 ريمأ مايأ ىلا هركذ مدقت ام مهيلا عف ديو ةنس كح ف طقيلا نوَدْوِب ةيوناا لزيلو مهشرفل تاسونراوج مهم

 نعتزمعامبرةبوالا تناكو سن نبءابركز ذئموب هولا ريبكو دمشرلا نب قادس ا ىلأ هللان مصتعملا نين وا
 دلو قريفركنأف مهياازا هللا حارخا نم عنو مهدالب نمن وسي رغلا نيلسملا الو مهيلع ةراغلا تنشف طقبلا عفد
 مهراحو ممايصعلاق ءاشناف ءوباهل لاف عف ديامف زر عتساو هريغل ةءاطلا هلذي هسأ ىلع ءابركز مهريمك
 نيلسملا ةبرات ىلع مدقتف كلا مالا اذه ىضفي نأ ىذْخ ًاواباو ان "انآ نم فاسل !هاءر ئث !ذسه هوبا لاق
 الاو ةريخ ىلع مهاب راح ةقاط مهب انا ثيأر ناف مهلاحوانلاح ىرت تاأفالو سر مهكلم ىلا كوجوأ ىأرمغ
 شي'رهرا دن ار دحنلاو ندملا ىلع ريسيو هلنيزت نادال تناكودا دغي ىلا قريف صخشف انملا ناس الا هتاأ-
 ءادهاشام عمةرامعلا مظعو شومملا ةرثكى قارعلا لاح نمامهر همام ىلا ارظنف مصتعملا|.ةلو هبابساب هلا

 َنَع 4لاهواهفاعضأب هأفاكو هّيده لبقو امان اناسحا هملا نسحأو هاندأو قريف مصتعملا بَرةفامهةيرطىف
 صو قار علاباهارن ارا دلال بهوو مصتعملا نيع ىفريكو كلذ ىلا هباج أذ نيسوبل اقال_طا ىف هلأسف تنش
 رمصمب ل ذخ أف هقبرطى دحالر اد لود نم عنتما هناف مواسر نوككر اد هقي رط نم لم ف فا

 يل افيو اماملو اجرسواسرفو ران دةنام عيسرصم ناوبدف مهلىرجأو لئاو ىئبب ىرخاو ةزيسل ايراد
 مهاأو رصم ىلا طقبلا لودو دذع ةدو دربغ لسراابامثو برش ءادرو برش صشو زاللا نمةماسعو الة ءانونو

 مهلا ىدهيامو ه٠ نيِفّرصتااو طقبلا ضراقل ةمولعم موسر مهيلعو طقبلا قل ىلوذلا ىلع علشو نالح
 رثك ٠ءدحوف نوملى لا هعف دي ناك امىلا مدتعملارطتو اياع نوز احب ةيده مهدنعودو دو دحر يغف كلذ دعب

 ثالث لكءاضفنا دعب طقبلا عفد رّرفواهركذ م دقت ىتلا بابشلاو بورما ىرحأو رجا ةطعركنأو طقبلا نم
 نماكالءأ اورتشا مهناناوسا لها نم موق ىلع ”ىوذلا ىّداو ةيونلا دب ىف قب كل ذياباّك مها بتكو نيدسس
 مهالأسو ةبودلانمنيعباتلا هنف مكجءالرانلاو دليلا ىلاورضح أن كلذ ىف رظنلاب مدتعملا مأف هد سع
 ةلازانم كلذريغ ءامسشأ بلطو ءاعّدا ام لازذ ةمعر نحن اولاهو كلذ اوركنأف مه« نم ممبحاص هاعّدا اع
 ىلا هبحيلف مهضرأ ىلع ةملسلانالنمإ#ملا نيبو مهني ىذل ادا ىلا اهعضو ءنع رصقلاب ةفورعملا ةهلسسملا
 ةيمطافلا ةلودلا تم دةنأ ىلا مصتعملا ءارجأ ام مهياا عف ديو رب رقتلا اذه ىلع اطةبلا عف دبابراج مسسرلا لزب لو كلذ

 لمحو ةنس لكى ىبسلا نم ض.ةباموه طقبلاو ىدوعملا نسحلاوبأ لاهو ةيونلا خرؤم كلذ ركذرصمىلا
 نياسملاوةيونلا نيب ةندسولا طرش لاملاتيبلاسأر نوسو ةسجنو سأر ةئاملثو هو مهيلع ةسب رضرصم ىلا

 مكاسلاواسأر نورشع طقبلا ضبقل ىونملاوهو ناو..ايبقملا هتغلطتواسأر نوءيرأ ارك ذامرغرصمريماللو
 ناوسا لهأ نم لو دع اذهاضرتمع والو ل عب طقبلا ضف ناوساريمأ عم رمضحي ىذلا ناوساب ميقملا

 «دب ىف مال الار دصىف مسرا هب ىرحام بس ىلع ولا نم اس رريشعانلا طقبلا ضم كاملا عمن ورم <

 سار ةئامسعبرا ةيوتلا ىلعر رق اَنا تاحوّفلا ام ىردالبلا لاو ةيونلاو نيل لانيبهندملاحاقبا
 ةفارزواس ار نيتسوةناملثروصنملار فعج ىنأ نب دم ىدهملا نيئمْؤملا ريمأ مهمزلأ ولع ىااماعطاهب نو ذأ
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 ةعطخوأ لاملا ن. ةرف اذه ىلءءانعم ن وكف ةعطقوأ ةقرف ىا ةعسر نه اطقب مدع يفتنا هاون نمنوكي

 طقساماضيأ طقبلاو عيرلاوأ ثلثلا ىلع با ىطعتنأ طقبلاو هقَرفْئْدلا طقبو اممم ةقرف ضرالا طقب هممو هام
 اها لاقي ةيرق ىف مهنم دوب ناكو ةيوذلا ىديأ ىف ام ضعب اذه ىلع ءانعمنوكيف فرخلا أطخأف عطقا ذارقلا ند
 رّرقتام لاو صوتا ةذرف رممقلا ناكو ةيونلا دابو قالب داب نيبامف لاس.«ا ةسجخ ناوسا ن.ءاهتفاسسم رصقلا
 ةيولا ىلاريصم ف دعب حرمس ىلأ نب دعس نب هللا د_.ع ثهنامل ص اعلا نيورع ةراما ىف ةيوذلا ىلع طقبلا اذه
 عوجرابهمأي ورع هملا بتككانامز اهب تكسح4افل أن يرمثءىفني رشءو ىدححا ةئس لل قو ني رششع ةذس
 ىلا مهاباريس ترثكو دعس هللا دبع نيبو مهثن ىرج ىذلا حلصلا ةيونلا ضقت هنع هللا ىذر ور © تامالف هلا
 ناسؤع ةفالخ فرم ةراما لءوهو حرس ىبأ نب دعس نب هللا دع ةيئا* ةّرم مهازغف | ودفأو اوب رخأفد عدلا

 ةيوماا نكت لو قيندتملاب مهام رواديد_ئاراسص> :لةند ةر دع مدرمص و نيثالثو ىدحا ةنس هنع هللا ىذر

 هللادبءىلا جرخو ملصااثورو دق هعماو موكلم بلطو كلذ مهروبف رجحت مب: كحح مهب فسخو هفرعت
 ةنس لكفاسأر نيتسو الن ىلع هعم لصلارزق دب ردو هعفرو هللا دبع هامات اعضاوبو ةنكسمو انهض ىدنأو
 ريمالا نم دهءتهلعسدلا دعب هتضسن امم هل بةكوهداسب ماعطلا هلق هلاك شامل هبلا اهي د يبوح هللا .عدعوو
 دح نم ةيونلا نمريغصلاو ريبكلا ىلع هدقءدهع هتكلمم لدأ عبو ةبوذلا ميظعا حرم ىبانب دعس نب هللا دع
 مهرو ا نم نيملسملا نيبو منان ةيراجدن هوان امأ موا لءج دعس نب هنن اد. عّنأ ةولع ضرأ دس ىلاناوسا لض رأ
 دم هلو-رنامأو هتلانامأبنوئمآ ةيوتلاريشاعمكنا ةَمْدلا لاو نيلسملا نم مهريغو رص م دمعص لهأ ند
 ىلع مكي اذنس ىتا طئارمثلا ىلع مهام موزغنالوابرح مكب صدنالو مكبر احخال نأ ل-سو هيلع هللا ىلص”ىبناا
 مكدلب لزن نم طفح مكلعو همفنيعةمريغ نيزاتم مدلب لش دنو هفنيمةهريغ نيزام ابدل | واخ د نأ
 ىل اهو درتىتح نيل ىلا دسع نم مكسلا ب رخ ب آلك در مكمل ع ناو مكنع جرا ى> دهام موأ لهنم هقرطبوأ
 مكملعو هنع فرم نأ ىلا هرواحو هد_ص7 لا اوضّرعدتالو هنماوعنتالو هيلع اولودستال و مالسالا ضرأ
 مكللعو هتمركتو هجارساو هسنكمكللعو الصم هةماوعتمتالو مكن دمانغب نوال ءانتباىذلا دحدملا ظفد
 اذ نوكي ب_ءملاريغكدالب ق.ةر طسو أ نمن ملا ماما ىلا موعف دن اسأر نوتسو ةئاملث هن. .دلككحو
 ىلعسيلو ناوسا ىلاوىلا كلذ نوعذ دنلملا غلي. ل لفطالو زو عالو مره ميس اهيذ سيل ثاناون اركسصذ
 غاتقو للا دبع ميو ناف ناوسا ضرأ ىل|ةولع ضرأ د نم مكتع هعنمالو مكل ضرع ودع عفدل#م
 سأرةناملثلا نمأ.ش ٌمعنم وأ مدبب مكشإ دم هاني نوإبسمل ا هاذي !ىذل ا رصسمال ٌمضَرعَنوُأ انهائمو الكم
 ريخ وهو اننس هللا مكحي ىت> ءاوس ىلء أو نف ان دعو نامالاو هن دهلا هذه مكن تن سده اتار نعحلا
 ملظعأ كل ذب مكلعانلو لهو هلع هللا لص دم هلوسر ةّمذو هَمَمذو هقانممو هللا دهع كاذب انبلع نيك اسلا
 مكسب وانس دهاشلا هللا مكتامو مكسر د لهأ نم هنوءظعن نم هَمْدو نييرا ودا ةّمذو عسا ةّمذنم هنود ام
 صاعلا نيورمع ىلا تعفدةنوتلا تناكو 0 ل دس كس اك هاك لسحر مش نبورع هتك كلذ ىلع
 طةبلاريبكىلا ةيدها اًدرو اهللبةي لذ ىقرلا نماسأرنيعبر اور عىل اودهأو موثكت لة طقبلا نم هءلعاو ودام
 نه هيمسهدعوام دعسنب هللا دبع ميلا ثعبو هملاههجوو ارخوازاهج كل ذهل ىرتشاف سود لاخلا
 طقبلا عفد دنع هنو ذخ ابام-ر راصف كلذ ىلع سسرلا لواطت مثال_.خواباث واس دعو اريه_دواسمق بوسحلا
 ماشه نب دج ةفلخ ىلأن عو روم ىلاواهذخ أب ور عىل تيدهأ ىتنااسأر نوءبرالا تراصو ةناس لك ىف
 عفديواسأرنوءدرارمهم بحاصلو نيإملا ءىنإ اسأر نود سو ةيامهاث ةبوالا هلع طوص ىذلانأ ”ىرتدا
 نالت للسرلو كإ ملل زمتق افلا ر مكن ا نمو كل : تح ريعشلا نمو بدرا ةنااملث هلتراو اممق ب درافل أ مهياا
 هل سرلو كإّةءال باوُثا ةعبرأ < لاقلا نمو توت ةنامتاتنلا فان[ نمو ةرامالا للاخ حاَسَنَم نيسرفو رمق
 ةرمشعرطقي ىف صخ نمو كلملل هل ةدحو باوثا ةسْب ةلملا نمو باوثا ةئامت ةيرطقلا نمو هئالث
 باّكفالو بهو نب هللا دبع ناك ىف سدل ةفلخو الاوت ظ الغ باث ىهو باول ا ةرمثع صان ءو باولا
 لاقفرصم ىلع وهررهاطنب هللا دبع رعمالا سل ترمؤحلاوو هيلع ترام هم تظذف ريخلا اذ هلو حلاصنب ورع ىدلاو تعمسايركزوبأ لاق يركز ىفأن م ةسمستلات ذأ امئاو اهيلا همي ةسبعسا ”ىدقاولا



 الااملا

 ةنامماعوةريشع سخن ةنسس مر ىف ةر نبا جس رجس سجوج بع دو رلاوناوساة دم ىف ناطمللل

 رال الوالاو ءاسنتا نم كانهام اوسسوساش !نم اريثك اولمو مهودزهو زتكلادالوا تءراحو ناوساىلا

 حسو ا دكشال امام نار اوك يتلو نيالا دش هزل د ساب زل

 اسأل ناةوتلارابخأ 22 ني , د_حانب هننادسء اهنع ل وشب ثم تن اك امدعد كلذ ىلع

 نم اهملانهلا حورخلاراعلال ١أبن ,اوس | ىلاي تكن دما | ىلع ىلغامل ”ىرمعلا دل دء نب هللا لعن ندجرلا

 مع « لاو زاوملااهف «لحار فل ىف ل "لذ نب نامتعن فرعب لحر هنلاحرفت ندعم قيرط

 مهلا ةرملا لمحت ىلا لحاورلا تراص ىت> ةرامعلاترثك ةيونلل هيورخ دعد هصلادالب : ىلا داعامل ”ىرمعل

 انخو. ف نمةعامج م دهاثامتو لات با دعىلا مزلق عمي جلا بالحل اريغ ”لحارفل از يةسناوا

 هب ركهلمشلاا بناحن ءاهدرشا وأر مهن !فدنو زيتلح ىم ىلع نا وسأ نم ىهىئاسا دنت هنارثغإ ناوسانتاقنلا
 ةعتشلا اة دعو أ.ثاو دج ل عضوملا ىلااوريعاذاقنوجر خيو نولخ دي سانو ةزيج اهمأن جراخو رو
 حاو ون ورقلا نم عاون ااه ن كوريخلا اذه ةحصواهت ور ىلع نوعجي سانلاو سمشلا عولط لبق فهلا نود

 رعت اول انس عمن :ادمشر | نوراهرهأو قالا:رضخ نمنوك امدُسأ بطرلانم عونارتم بطلان م

 ناوساالا بطر رمصينأ لر مت مضافا قيدقؤتبالو ةدوتفرنؤباةااوعرت فس عرق نازل

 « قالب ركذ ه

 سانلا نمرتكق ل هنكي ريك لب اهف للا اهب طمحم ل دانملا نم برقن:ةريزح ىهو زيإسملل نص "لج أ قالب
 فرغت ىلا ةيرقاا نيبو اهلنيو نا وسان ءنيمل#لا نمسو هبونلا نفس ىوتنناهيلاو 5-0

 لدانج عضوملا ادهىلا تاوسأ نمو لاس !ةعيرأناوسا ئبوابنسو دج او ل٠ ةهيردلادلب لو !ىهو رصقلاب

 رمش ابو لانه نو المصب نيذلانيداسهلا نم كلذرءم نم ةلالدو هللا الابك 1 راااهكل نال رحلا ىف

 "ةيودلاتلب لابو ةَفسم
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 + زوجعلا طئاح ركذ ه

 «بق ىرح جلخ هئارو نمو ملا مو سراح هبق نأكو اهعم < قدح ريصم ضرالا:_هس ناكطناحلا اذه
 "قرشلا ل كلا طشىف ريبالا هن قلو ىثالنو ىهو دقو ايز تنبتهكول د هةلعرط انقل ا هلع دوقتعم ءاملا

 رضي يفرم وشباك ف يكل ادع زر هئادصوب سادس ماشا لاك ناوساىلاىهتش

 ءانثاو ءارحالاو دبعلاالااهب لو دح أ اهاهأ فارشأ نماهيف سلو هدونجو نوعرف ىنعي مهةرغدصعب
 كول داهل لاش نمد مما نيلوب نأ ا عحأو ادحأ مْمنيلوبنأ ءاناا نمرصعنم فارشأ مظءأف
 همس نيدسو ةنسةن ام تن .دلموب ىهو 6-5 تيس تيل تاو سو | ىاناكوابز تنب

 و ,ا نهل تاق فارشالا « ءان تعمخ ضرالا لولم اهلوانت نأ تفنافن اهوكلخ

 انصح أن نا تا أردقو مهب ىوتانكح نزلا: : :رصسلا يهذواتفارش أو انرباك اكله دقو اهيلا هتمع دم الو

 اراه تن سا تلا انف عمن نم نمأنالاناق ةمحام لكن مسرامحنلا هيلع عضأقاندالب عبج جدديجا

 تماهأو ءاملا هن ىرج ملح هنود تلعجو ىرقلاونئادملاو عرازملاءاكرصم ضرأ عسجج ىلعهب تطاحأ

 راغص سراح "الذ ني امفو ةحلسمو سرحم لاسا ةئالثلك ىلع لاسمو سراحت ف تلعحو عرتلاورطانقلا

 مها اذا سارحالا اوسرحب نأ مهت - أو قازرالا مهلعترجأو الاجر سرحم لك ىف تلعجو لاسم لك ىلع
 قاورظتفةدحاوةعامق تناك ةهح< ىا نمريخلا مها ع ارحالاب ضعن ىلا مهضءد برض هنوفاذ دحأ

 رصمب زوهتلارا دح لاقي ىذلارا دل اوهو رهشأ ةتس ىف هنا نم تغرفواهدارأ نم ريدم كل ذب تعنخ كلذ

 [هقاودرعك اناس هتمدعصلا,ب تءد دقو

 « طقبلا ركذ 5

 وهف ةرعةملكلا ءده تناكن ا مولع ة رض رصم ىلا لمحو ماع لكف ةونلا ىسنم ضرقيام طقبلا
 9 لادا !نمةذِب اذ ه ىلع ءانعم نوكف رم نمذسشىأ بشعو لبن م طقو ضزالا ف ةيلوت مما
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 ةاوذلا عدوك اريش بيصخ ىلا اريثكدلبلاو زاخلا نممهرثك او شيرت * ندرك اًحورضمو ةعسر نب رازنو

 اهجارخنوَدْؤِب ةءونلا ضرأب ”لخاد ةريثك عامض ناو ابن ناو نيدنس دعب اهرث نم لكؤيو "هل تنسق ضرالا ىف

 كلءناكدقو سابعلا ىو ةسسا ىن ةلودف مالسالار دص فيولا نم عا._ضل هذه تعش او ةيونلا كام ىلا

 نماساناّنأ هنع اوركذ طاط فلا ىلا مه دذو دوي موقلا الؤه ىلع رسم لخ دنيح نومأملا ىدعتسسا ةبونلا
 ها ااديب نئلادع فاما بدار والم وهاد م مهءاضن هاعامض اوعاب هدسسعو هتكلمم لأ

 اويمادبح يع اما : مهرم أ نومأملا لعخ بيف نير اعلا ديسعلا لا خايضأ هذه ىلع مهكلمتامناو مها
 لعاولاتح اف مهب نءعزتتسامنا ناوسا لهأ ن معابضل اهلل ا !نسملعو خو_ثااو لعل لهأ نماهب نمو

 ميكحل اوردبال نأ كاما اةرضحاورضاذاممناةيوذلا نم مهنم ع دب !نمىلا اوم دقي نأب ةيونلا كلم
 منا منكن اف هتفل اع ةلرتو هلع اطانباء بوعي مككلم عمم 1 ةيونلارشايعم اناس اًولوص نأو ةيدويعلا
 هوض 7 بل مالكلا اذمباونأ كال | بحاص نيو مهناب مالا ع الن كاذكن هذ هلمكلاوماو مككلمل اديبع
 كالتسانلا ثراوبو تقولا اذه لام هكذا ق للاب مهرارقا مدعل 0 0 نء هيلع مهوفتواامم

 دسعريغرارح |!:ذصو نم نيعون كلا | اذه كلمت لدا هنودلاراصو سن نم دالب نم يونا ضرأب عامضلا .

 « سد نه دالب ىه مد ناوسال :رواسجن ادالءلاهدهرمغىف هدوشل ا ن نكس نم مهو دع هدكل# لها ن مرخ . الا عونلاو

 نم طيقلاراندب اهرادد تلدتاو هئطاش ىلع تخانأف هب رغو لما اقرم ىف ةقر د نقرذ تقرتقاف ةولاط اعلاف

 راداوبو هيلاعأن م بيرآب اوةلو :دعمم لنا يطاش ىلع ةبونلا نكاسسم تعسناو رصم دبعص ضرأ
 اهوه-ةمظع ةئيدماونوةولءاها لاقي ةيونلا نم ىرخالا ةقرفلاو لد عدت ةعظ ةلي دم ىهو كلم
 لصتم كما اذهل عو ةمسي رملا 2 راف اذت هملاو سي رع فره:ناوس | ضرأب هتكلمت لصتملا دلبلاو هتقرس

 ماسهتاعب لج سقم درع نم ”قرشلا بنا | ىفو كاف ك] و تاغ .دمو دمء_دلا ضرأ 1لمرسم لاعب

 اهنمو ةلاوسالا ارمدم لأ اهي ىتااسوراو دءاوقلاو دمعلا امأف اهرع-غو دمعلا هنم عطقت لئاوالا تناك

 « هبر ددكسالاب ىتلا دمعل امو نينسلا ن نءني؟ ةئارصنلا ثو دح لي:نولوالااهر هن كاف نيحاوطلا ةراح

 نب دم هيلا حرفل نيلملا نماعجب لتقو ناوسا ىلءةيونلا كل مراغأ ةئاملثو نيعبرأو عبرأ ةنسةطاىذفو
 تريلا ىف اوراف نيعبرأو سخ ةنس مرت ىف ديشخ الا نبروجونوأ لس: ةنمرصمركسع ىلءنزادخلا هللا دبع
 3-3 م ”ى- نزاملار اسوةيونلا كلو عقوأ ام دعد مهةانعأت ب رضف مهورما هيوتلان م هلأ : اونو ركلاو

 ه٠ سؤرةدعو اريسأ أنيسجتو هن ”امي نيعيراو س#خ ةن-ىلوالا ىداج فصن قرم م ىلا م دقو اهلهأ ىبسو ميربا

 ران .دفل أن يرشعو ةسخ غاب ة لاهو نينامو سج ةنسف ناوسارغت لصحتم ّنا لضافلا ىذاسةلا لاقو
 ةدحاو ةنسىفناوسا نم لصحتو عرمشلا لسر نمالوسر نونامث ناوس ان ناكو ىوفدال ارفعج لكلا لاهو

 هيف ىأررخآابوتكمناو ةصاخافب رش نوهبرأ هيف ناك ب ونكم ىلع فقو نم انربخأو ١ رم بدرا فاانولالث

 نيرشعلا دعبامب روم نيعبرأ ن مو هسف بوةكم ىلعان كس دولار مهادعنم نودافي رشنيمس

 لضافلا مهل عنسم نودو هةءنوحو دمم ءارعا ةعيبر نمزنكلاو ناوسا رثش ناك هةرحهلان مه هن اههو

 ناطلسسا!لسرأالو مهياعدرو ن هو مهد دمن م ءامسأو موقانم اهفرك ذ ةريس مارعنب ناونأ ديدسشلا

 دئاصقاهباو دجوفممتو اولخ دفدالملا نعاومل- رت هاصصأو هلو دلازغكىلا اشد بوب ني فسوب نيدلا حالم
 اهيف لاقريبزلا نب نسل اد_خنىبأ ةديصقانم مسه دم نم

 اوممالذلاد_أاماذاسانا ٠ اط_سوأرهدلا هناخناهدحتو

 مدعم هطسسلا ق وفاة اوداحو * فئاخ ب كاو لآ تاهو راحأ

 |نو دعت هركسعلا نم لاجر ناو سان ناكو رام د فل ىواسن ةيكاس هلع ضدوو رار دفاأب الع هزاجأ هناو
 ةيونلا كلمراسف كل ذ لها ةمطافلا ةلودلا تلازالف هيلعنادوسلاو ةيونلا موع# نم رغُملا ظفط ةحطسالار
 ىللودساو رغنلا مأكل ذدعن ى الت م نيلسملا نما هيف ناكنمرسأو ةربزتج ف ناو.ا هاجت لزنو فال ةريشءىف

 بورح :دءناوس ا ةالو عم مهل تناكواريبك | داسف اود أن ةئامعيسو نيعست ةس دعب نم زئكلادالوا ه.لع

 وساوناو-ارغت نع ةنطلساا دب, تعفئراف ديعصلا ملقا برخو 0 ا



 ة/ ١

 .صلاو نيلسملا نءعم_هررض نكص كلذيرهضأا ءاسورملا اورهاصتو برعلا نم اسعهلاش ع نم تحرخأت

 ةثعملاو ىعرلا عاماو ىث ارملاو نعلفلا ىف مولاجرو ةثدح لأ ىلا حملا رصلا ىلبامع : ةواع دش ءارعج ىف "لح ادلا

 الشقا راس لسع كو ”هلخادلا نم ىدهأو عصب را دانا نأالا برادا لات حالسلاو بكار ا

 هملان وجات اعمرابختسا اوأرا ذافاهف مه دبعم مدن م ةبق كبرضد نداكن طن لكلو مماهكب ءادتقالاو

 لوشيو مالسلا مكترقي ناطمشلالوةب عرصو نونجرا هيومهلاح رتعو اربد. ةنقلاىلا لخ دو ىّرعت
 نورفظ" :مكتآفاوريسف اذكدلب ىلاوزغل ا نع ملأسو مكي عقب -ىنالفلا طهرلاناف "للا ءذه نع اولحرا مكسأ
 ءاملناىفامنو دحت ىتلا ةينالفلا ةيراحلاو ىل ى 0 اذك عضوم نم وذا َّجاالاجلاو اذكو اذك نوه غنو

 اوحرخ أ اوهغاذاف الذ نراك ىف موق دصر هنا نو ءزيف لوقل اذ هوو اذك اهتفص نم ىتلا مم لاو <ىف الفلا

 لحلحزا اودارأ اذاف لقب ل نم ىلع اهتون ناب ان ومر حو هلو نهاكتلا ىلا هو هدو ركذام ةمذغل ان

 ةعلئاواهرع بصتيو هريس كل ذكو ده الار و ال لج ا الذ نأن وزيفدرفم لعب ىلع ةبقلاءذه نهاكلا
 خرؤم لاهت « همالسا عم كلذب كت نم مومو بهذملا اذه ىلع ةءاج برا دحلا ىف قيدقو اهيذ 'ئ ءءال ةغراف

 همدان ”ىلء ني_:مؤملاريمال سانجالا ة.طخ فت أر ق دقو هركذ مدق: ام تصح هلئموةهيوذلا

 هركذام ىهتا مهفرعأالذ ةعكلا ام أو كلذك هصلاق مهل لبق مهباكدي دش مب :ءلوبو ةعكلاو هدلاركصذ
 000 مزلقلار < نيب تلزئاجناف هصلاامأف ”ىدوه ملا نحلاونأ لاهو ه ةيونلا خرّوم دج نب هللا دبع

 ارس لهو ذّرءزلانداءموربتلاودو بهذلا نداعم م تهضزأ فو اكلم مهيلع اوكلمرافر فاو شتو

 ا 0 اس م هيودلادالب ىلا َ بعلا ىلع م هرسانمو

 نم قلخ رايدلا كل* :ىفنكسو باذعو قالعل ادالبو بهذلا ند هم نيلملا ماسر الل جلا

 اهرهاص غلا تيوقف هصلا نم اوجوزنو ممكحوش نّدن كاف نان دعنب دعم نير ازن نب ةعبر نمبرعلا

 بحاصو رايدلا كلت نكس نم مهريغو ناطق نءاهرواجو !هاران نم ىلع هحيلابةعبرتبوةف ةعسر نم موق

 ثالث ؤ ير كحر.ةءعسرنب قاصسا نب ناو سه نب رشة ئاملثو نثالثو نيتنثا ةن سوهو اذها:مقوىف ندعملا
 مهوتيواصلا فطا ىف هاا نم بحتلا ىلءبارح فلن يثالثو ندلاو رص نم وةالحأو ةعسر نم أف الآ

 ندعمل كلاما هصااو ,هاامص نو دمي راذكح هعلا نم:هلخادلاو هدصأ اريئاس نع, نم نوملسم ىو برا دما
 هيلاةرام_علا برقأو هل- سم ةرشع س+ ل نلاو قالعلا نيبو بهذلا ن دعمو هو ىنالعلاب اهرايدلصتذَرمْلا

 ةفئاطاهاهأو ضاانحرب_دقرحب ىثداحار هلا نيبو اهنبو لدم ف لدم نم لق نكاو د ةربزحوناوساة لدم
 ليوا تنير امان ب ناعنك ملكت <ىنادمهلا لاهو « اا موأو نولبسم يهو ةسادنا ىمست هلا نم

 نم هلا لسكر د نادولاس انج او ةراعزلاو جزلاو نارقو هيونو دواسالاو اسدح هلت دإوذ ثفان نب سرت نبا

 رعش نم ةبخ أ باص ا شدا نمت بق هصلا لبقو ماس ناعنك نشرك كوالا لقو كيياودب

 لق .امم مهتشيعمو عرا نعالو ىرقالو ندم مها س داو برعلا ىزبنولزتي ةياسانم وانتم مهاولأو

 دعس هللادمءةراماى ا اواسأ مث مانصالا دبعت هلا تناكو ةيؤنلاورتصم ضرأو ةشدملا ضرأ نم مييلا

 طقف نيللاو معلل امهم اعطو ةعدش لدأ مهو سئر ذف: لكل ذافتأو لئابق مدو ةحام“و مركمهيفو ح رس ىنا نب |

 0 ناوسأ ةنيدم ركذ 2

 دالب رخآىف ناوساو ني زح ىاناو او نايسا جرو نزح:اذا ى-أ ى-أب لس رلا ى-أم_هلوق نمناوسا
 بوبحلا نماهريغو ةطنلا : ةريثكت ناكو رصم ضرأو ديونلا نيب لغم يلقالا ر وذ نء رغث ى هو ديعمأا

 بطلا اا كانهاهنامجلو مغلاو رقبلاو لبالا نمناوماسا ةريثكت ناكو لوقنلاو تاوارضلللاو هكاوذلاو
 نم ناوسابل صتبالوةنونلادالبىاانم لمحت عئاضبو تار اجتاهيو ةسيخرا دبأاهراعسأ تناكسصو نمسناو

 اموب رشع ةسجم ىلءوةرامعلا : نء ةعطةنمهب رب فودو ذّرمزلا ندعم هب لج اهبودج فو ىف السا دلب اهقرمش

 نم ل صوتو باذعىلاناوسا نم كو تاحاولا اه رغنهناوسان لهو بهذلا ندءمزاوسا نم
 ناطخ نم برعلا نم اخ اهنكسي ناوسا ةئٍ دمو ”ىدوعسملا لاق ه ”دنهلاو نما! ىلاو زاجنا ىلا باذبع
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 ةمذلا هنم ترب دقفا دبعوأ اًرح نيلسملا نما دحأ لةقوأ هب هركذي نأ ىج.ن.الامب هن دوأ هللا باكو السو هملغ هللا
 مد "ل امدمد "لو نيلنسملا ةعاج ةمذودلتا هزع أن ينموملازيمأ ةّسذو لسو هماع هللا ىبص هلوسر ةَمذو هللا ةَمذ
 تاروعنمةروع ىلع دز أل اجب مالسالا لهأ ىنلءنيبر احنا ناع أن ا مكتما دخ أنأ ىلءو مهيراز ذو برخلا لها
 اوهسو| | دمت نململا نما دح ألق نا مكنم ا د-أَنأ ىلعو همد ”لحو هدوء ةّمذ ضن دتف م متزعلرثأوأ نيلسملا|

 هل ادلب الام مهتَمذ لهأو أن مل-1 نمد حال باصاو | نيلس ا ةمذ لهأ نم ادحاوا ادبعوااًر- أطشوا
 دبعلا لق ىفو تايدرشع ملا لق هيلعفارحبرأ اًرينادلبلا نم ف وأ ةيونلا دالسوأمالسالادالسوأ

 هفاعضا ةرشعةةذلا لهأو نيإسحال هوقمسسص أ لام لك ىفو مايد نم تاي درمشع ”ىمذلا لق ىفو ميةرسشع ملسملا
 حري ىتح مدح اكمكسحف نمآو هذ اجاحوأ ازات وأ امقمو أ اررجانتهحصلا دالب نيلسملا نم دح [ لخ د ناو
 لاومأاو درت نأ ىل_عو نيل ىلا هوّدرتنأ مكيلعف تآمك ان ناف نيلسملا قبآنم ادسحأ اوؤنالو مدالب نم
 نيزاتجموأ ةرا هتلر يوم دبعص فير َيلْرن نا مكنا ىلعو كلذ ىف مسه زلمه نو ءالب مكدالب ف تراصاذ انيلسملا
 ةراضضلاو مدالب ف لوخ دل! نيململا نمادحأ اوعنتالو لا < ىرقلاو نئادملانواخ دئالواحالس نورهظنال

 ممل اوقرمدتالو ةّمذلا لهاالو نيلسملا نمد ىلءقي رطلا اوعطةنالو لدسلا اوفضعالو ارحالو اًربابيف

 الوط كدالب رئاسو رمغو ةصصب نولملا اهانتب ايلا دجاسملا نم ًامشاومدبهتالنأ ىلءوالام "ىذالو

 ننمؤملاريمأىلوم مهل !نبهقادمعدةعةدعال اًدح ةبونلادلب نمنابق اهل لاق. هب رقىلارصقلا ةدخ ضرتمدال
 غاز ن اف ننمؤملاريم أ هب ىف اون نأ ىلعو اذهان كى انطرمشثو انسمءام ىلع نامالا هل اريبكزر علا دبعنب نونكل
 ملسأ نم تا دص ضيفا هحل ادالب ينم ورم اريمأ لاسع ل دي نأ ن ونكى ءو ةّمذالو هلدهعءالف ثاعوانونك

 نم هقلخ ىلع ذخأام مظعاب هماعهّللا دهع كل ذي ذخ أ و موا نب هللا دبعل طرشاب ءافولا نونكىءو هخمأ | نم
 همالا ةهّمدو نينموااريمأ ةّمدو هقاثممو هللا دهعهحلا عسجلاو رب زعلا دبعنب نو:كسحلو قاثمملاو ءاؤولا

 مهلا نب هللا دبع هاطعاامب ءافولاب نيملسملا ةَمْدو مهلا نب هللا دبع ةّمذو دمشرا نينمؤملاربمأ نب قاح-ا ىأ

 ةّمذو همسا لج هللا ةَمْدف هحلا نمدح أل ّدبو أن ونكريغناف هملع طرشام عسمجب ري زعلا دبع نب نوذك ىؤام

 مهمة كي رينيلملا ةّدذو مهلا نب هللا دبع ةَدذو دمر ا نيسؤملاريمانب قاحس ا ىبأريمالا ةّمذو نين ءؤااريمأ

 ”ىشرلا لبعمسا نب هللا دبعو ةّدج ناكس نم ”ىوزخلا اص نب اركز افرح ارح باّحَلا اذهىام عسي مجرتو
 ميمضلا رثكو رصم ديعص نمشضررا وزءىلا اوداع من ةهرب كلذ ىلع هحلا ماك أ: ناوسا دوهش نم ةعامجب سن مث

 نم لارا نمر اخي نأ ل أسف ”ىمقلا هلنا دمع نب دج مهبرك بدن هّللا ىلع لكوتملارفعج نينمّومل اريسأ ىلا مهنم
 بكارملا تراسو ةبختنملاجرو ةهلملق ةّدعفّرصم نم مهيلا حرف كل اسملا يوصل ةرثكلا ىلا بغرب لو بحأ

 ىفهينكليوط باَكبمهلغشف كلذ نواسملا باهذلبالا اوبكر دق يظعريثكد دعىف مسهل هلا عتجافرصلا ىف
 تنثتلو هحلاب لاهلي |ترفدق سارحالا ل يملا قانعأ فو مهلع مف هنءارقل اوعّمجاف بوشب هفلو راموط
 ثعبو هبخ !نب اه دعي نم ماهتف مهريبكل قو ةهظع نإ دهم مه.نماواتقو مهةيفقأ نول ملا بكر ف سارجالا هل صلصا
 ةنسىف ىأر نه رسب لكوتملا ىلءم دقو دا دغي ىلار اسف نينموملاريم أ طاسبأطب نأ ىلع م دولا اح
 لمعلا نم نيململا اوعنعالنأ م-يلع طرتشاو طقبلاو ةوادالا ءادأ ىلع وصف نيش'امو نيعبرأو ىدسحا
 هكا دالولا لزتلفوزغلا ةلآو حالسلا نم هعم ناك ام اهنا فل رتو 1 ناوساب”ىهمقتلا ماقأو ندعملاف

 هبالطةرثكلربتلارهظو مهّرش <لق هصلاناوطاتخ او نداعملا ف نول لارثكا لف ايش هنماوة إل تح هذم
 «-را دعب ىرمعلا دبجلا دبعنب هللا دمع نب نجلا دبعوبا مويلع مدقو نادلبلا نماو دفوف هب سانلا عماسنو

 ىت> هحلا فد :رامعلا هيب ترثككب هرعلا نم مهريغو ةذمجو ةعسر هعمو نيتن'امو نيسسو سوس ةنسىف يونا

 ناذمعىلا مزاقلا نم لمحت ىتلاٍبالملاريغءلحا رفل أن يتس نا وسان م مهيلا ةريملا لمحت ىلا ل اورلا تراص

 ةعاطلا مهدوبعم نع تركذ مم. لسأ نم مالسا لبق هلا ناهكّنا لمقو مهلا وح رو ةعسر ىلا هحخلا تلامو
 هحأا كلذ ىلءمهالاورئازلا ىلةعسرتلوةساو ”ىرم لا لتفالف كلذ ىلع مهناهم نو: تحلو هع
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 نداءملاده ده نم ؟ى * لمعل ضَرعَم الهعلاو هاوسامت بهذلا ن داعم بلط مواغشام كلذريغو "هلسفلا لم

 لغلا مهدلب ىدقأبو كلذرمغو نابلار 0 الهالاو لقاار مه دوأ فو

 0 او'لفلاو عابسلان نم شحولار ياس اهيو دحأأ هءرزب لام د ءا] ذريسغو نيحابرلاو مركلار شو

 !ءاقبلا هلل بهذإ !| نول ىلءنانرقاهار طاملا ةخاس لازغاا همشن هءادو دابزلاو ضرالا قانعوةدرةلاو

 سو كلذربغو نيزانماجو شدلا جاجدو -”ىراعقلاو "ىبوثلاو طةلاو اغببلا رو.طاانموتدمص

 رادع جوزخءالهنع قدي ىح ملي هناون وبورذرافشأ عوامةةءاسنلاامأو قداس رمال ]2 رم

 طرشو مها اص متاع دق مه راح لوما !ن ءاكلمّنأ كلذةف بد- اانا دو مهدنع لعفلا اذه-لق مم لج رلارك

 طرسشلاب اوفوف مهتم ل تلا عطق كل ذب دارأ لاجرلا نءدلوب ن ءروكذ عطقو ٠1 لا نم موا دون نم :ىدن عطق م يلع
 هي.تثمالنولوقيو مهاءانثنوعلقي سنج مهفو ءاسنلل جورفلاو لاجرال ةئدنلا عطق اولعج نأ ىف ىدملااوبلقو

 لاجرلا كاذكو دحاأو م -ان نوم -ةن مهعج ءانوهزاملا مهالاقي ههاادالب را سند مقوي

 ةرهشلا تحت سلاحوهو٠ ءامسلا ٠ نم لون هقااذهاولاع ١ اذءبمهضعباعدف لام هل )م لجر قو ىف مهقرطن

 اهلذ تجرخأ د5 ءامرب دغىف ةمح تن ءرو اهفانص ار ثكتو مه دلس تا .لامظعتو « ا اولعشلا

 سأراهأ يدل ةمح ايبو ةطغضلاة 3 ثنماهريدنءحرخدق اهء-ه ورا لتقف تدررةٌأسها ىلع تذتلاو

 هباهلتمام لة الالم أو تاتقاذاو تام اهرثأ ىلءنانالا ىشماذا ةريمكلا, تسل ةشقأ 5 ءاوساهافر طو

 هذهلتًناذاو ةبثحلا تةثناف ةبثخما مم ةمح تلتقو تامة ءاش# ن٠ هقتلب لو ديف ةبرحو أ دوءنم

 قرش ىلعةيذا هلمقو مالسالا ف مواو هملا عرمو رم هصااىفو اهررض هباصأ ةمحوأ ةّنم ىهو دحأة يملا
 لال ذكو نداعملا ىلا مهتجاحلان امح أمهعداونو مهوزغةرمصم ةنءارف تناكو ةديدع ىرق انه اون َرخرمصم دعص

 نجرلاد علاق « رصمتحفدقو اهب مهباحص أ ناكو ةروهث مران [نداعملا ف مهاو رصماوكلم نأا-!موراا

 0 ئاطاش ىلء ةبوذلا نم هفارصن ىف حرس بأ نب دعس نب هللا دبعل عمجتو مكحلادبءنبهللا دبعنبا
 ناكو لصالو دقعمهلن كيرف مه, رتو مد هأ هملع ناو هلا نوعجرب كل ٠ مهل سل نأربخأف مخ ن 3 لاك

 ماع فكنا مهل بالا ئبباكس دحو هن رك ذو <ىلوالا باه !نب هللا دمع مهنداهن لا

 دمع اوؤبالومهادهع الف هولتق ناف اًمذالو امبسماولتتر ,ال نأ ىلع نيمتمريغاراحت نيزات < فررلا نولزني نيح

 هبلعفىواصلااهذخأ ةاشلكبو اذهب نوذخاَو راوناكم منالاقيو مييلااوهقواذا مويةبآ اوّدرب ناو نيلسملا

 مهوطلاف: ندعملا ىف نومل-مارثكمن نيمل-ملادس ةئمدر فيرابامقم موايكو ناكو ةرمشع ةرذمللو ريثاند ةعبرأ

 ليام مهو مههوسوو م ولا وعمه اقدام السا كر اَدَح 9 رعملا سنملا نمريثكب لسأو مهيفاوجّوزتد
 جهان نوذرعي رخآ سنح مهنمو كلذ ءارو امو 3 ج ىلا هنمربعملا باذبعو ق الهلا ىلا مه د لوا نمرمص»

 برا داحا نم سيئر لكلو ىشاوملا منوبحيو منو محي مهر ارفخو مهل عسن مه رب برا دحلا نم اد دعرتك أمه

 نيلسملا ىلع مهي ذا ترثكم مب يت وعد د كه 2
 تناكتف مهما ني هللا دبع مهيلا حرخأف مس هريخ نومأملا نيمو اريمأ ىلا عفر ذ قارعلا نم ناوسا ةالوناكو

 اهركذ مدقملار عه مهتيرقب نوكي ىذلا ريبكلا مهسي'رنونكن يبو هنبب بة كسصر مهءداو مث عئافو موعمدل
 ىف أرمالا لماعت ْ زذلا شج بحاص نينمؤملاربمأ ىلوم مورا بها دبع هبتكب اك اذه هتضسارادكح

 7 ,زعلا دبع نينونكلن نس امو ةرشع تس ةنسسلؤالا عسير رهش ىف هللا ءاسقبأ دمسشرا م ع
 ىلعو يلع انامأ مهلو كلدفعأو هصلأن كل دل لهأو كتمواَنأ ىلا تءلطو قتل أس كنا نا اوسأب هصلا ميظع
 ىةطعأام ىلع اوماقمساو تمقتساام انامأ نيلسملا عج ىلعو كل تدقءنأىلا كتحأف 1 نيلسلا مح

 نعب امدح ىلارمصم ضرأ !نمن اوس وساد وت ناهد ودام لبس نوك نأ كلذو اذه ىف نا

 :ريمال دادسع 'لدلب لهأ عبجو تنأو ىلاعت هللا هزعأ نيمو اريمأ نورهنب هننادمء نومأملل اكلم عضامو كلود

 ناكأم ىفع ماع لك ىحارخاهبلا ىدؤن نأ ىو صلى هبلع تنام ىلءاكلمالدلب ىنوكت نال نينمؤم
 نيشْؤا اريمالل كلذىف رابخلاو لاملا تن ىفلخادةنزاو ران .دةناهلثوأ لبالا نمةنام "الذو هلا فلس هلع

 قدس ر كس ذنا مكنم دحأ لك نأ ىلعو حار لنا نمكدلع أش مرخت نأكل سدلو هنالولو
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 ءوسو نطشو طخ دالب ىهو طسوالا برغلا تمم ىلا بو: ىفةدامم ةفربو ةمقب رفا نيبدالءلاهذهو هه ل نلا ىف
 هدعلت رادو هنع هللا ىذرنافع نب نامتءدلو نم هنا عّدا"ىنامعلا ىداهلا مالسألا ابان له لقا حالوف
 نوسبانمهو موني تاق لدعلاو هللا هجر سنأ نب كلام مامالا به ذم ىلع مهر نزي ىذ نب فمس ىبنمنيننزمل

 هناهسو نيهدرأ ىنس ىف قمشز نبا ةسر دع تفرع ةءكححل امال ةءردم رصم ةن دم اونبو نوذيلب ال نيدلا ىف
 ىلاعت هللاءاش نا سرادم ا ىف اهركذدربسو اهب لزنتمهدوفو تراصو

 * ربربلا نم مهنأ لاقيو ةجبلا ركذ
 ود صوف نيبو عذوم ا ده نيبو صو» ءارصص ىف ذّرمزلا ن دعم هب زدلاب فرعت هب رق ن مهصل ادلب لو تازكطإ

 ةديعب رراغم فد_بوبوهو عضوم ا !ذهريغْدَرمْزال ن دعم اندلا ف سل هنا ظد ا اركذو لح ايم ثالث نم
 .طسو ىف دجونف لو اعلان ه.لءرفعو لالضلا فرخ عوجرلا ىلعاهب ل دتسي لابعو ميا ملاب اهيلا لح دي ةلظ»
 ىنعأت ءزط هذه نطبىفمهو ةشملادالب لوأ هحاادالب رخآو رهوااو غبصلا ىف هنود يش غهلوحو ةراخلا
 ىلا ناك امدح لكلا ن وعبتت ةيدان مهو كلهدو عضانو 000 مملارملا فيس ريو زور
 توثرول مهو نيد مهلالو كلة مم يلع سلو س؛”ر مم« نط لكلاو ٠انلا ةوج نه مسه اسنأو دولج نم ةسخأب
 اهجوز نم ناك ا هناف مدا تنبلا نباو تالا نباةدالوّن ا نزلو ةيو با هلا دإو نو دتخ الا نباو تنبلا نبا
 فرعن ةبرق نكس همكح ىلا مهئاسؤر عبجب عجرب س.”راي دق ها ناكو لاح لكىلع !هداوو هذ هرعغنموأ
 اضيأ مهدنع ةري بارعلا لاه !كاذكو مهدنع جنتو بودلا بتتأانومكربو هعلا ةريزج ىمنأىه ردكإ

 مهشاكر َججابنمو ماظع نور ب ةعلم ناسح مهرعبو م دنع ةرثكلاا ىف هيا نأذلاو ْمْعلاو رقبلا نم ىنماوملاو
 حاصص ممن اديأو هلك أب نم مويفو لسلق نيدلل مهاك أو نيدللا برشو مسللا مها ذغو ناسي اسهاو ةرغم كل ذك
 ودعلاةديدشمهلاج كل ذكو سانلا اهب نو اس ىرلا ىف :ءرس مهلو ةرفدلا ةقرسشم م.اولأو صام مهنوطبو

 دالبلا نماهيلعن وهطقبو نومي اكمهبرو دتو اهيلع نولناقيو لدا اهياعنوَةب اسي ٌسطعلا ىلعو هلع ةروبص
 لهب اايااراط ةيمرلا ىف تءقوناف دب رألا مهنمد> اولا ريف برحلا ىف اهيلءنودراط إو هركسص ذ توافتام
 ضعبىف ممم غسنو اهبحاص هذ _خأف ضرالا هنار لب ابرض ضرالا ىف تعقو ناو اهبحاصاهذخأف
 مْزَتلا كل ذكهبحاصو روعأ ن اكو ةعرسلا ىف هلثمب عمسام ل هلو مادق ءدي دز الكب فرعي لسجر تاقوالا
 كلذب وف ةققح هلث.ىف ايلا غولبلل نوكيالابرق دمعلا برق دقو دسعلا موب رمصم ىلص» ىلع فرمشي هنا هسوقل
 ديعلاموي ةعبلط سفسلا ىف نوكي نأ بجوأ ىذلاوه اذدو قدلي مف هفلخ لسا تب رمضو مطقملا ىلع فرشأو

 شاب فورعملا عمضوملا ىليامم مطقملا لبحلا مذس ىف نوفقوإ رمصم ءارهأن م مهريغو ةيسئولوطلا ناكو
 عفرمهدح ار دغاذاف ةّمذ باح أمهو دع لكف مهدمع نماوفرصن ىتح سانالابعا مافيك اددج
 نوغلا مهو هاضرتي نأ ىلا هيلع ةكسزعستف رداغلا ابا ىنءينالف شرعا ذه لاقو ةيرح ىلعا ول هبرودغملا
 تناك اوس هللا ماعنالا برقأ نم مهل ر غر فن هثالثزواحتاذاف هل عب: ف.ضلا مهد أ قرطا ذاف ةفاسضلا ىف
 لوطرا دم ةيعابسلا بارا مه>السو امئمريخو هام هضّوعو فيضلا ”هل-اررحخ ئم نكي )ناو هريغلو أ هل
 نم انور خيال ف.بلا ضرعىف:ديد1 او ةمع امس تممس لل ذبو عرذا ةعبرأ دوعلاو عرذا هثالثةديد#لا
 بار اهذه عانصو مهيديأن عاوبورخ عني كلفلاباهيدش أشد وعلارخ[ىفّنال تاىوالا ضء»دىفالا مهي دبأ
 ناواهيص- ساةيراح نه نقراطلا نم ندا د |تدلواذاؤ ّنبْنم ىرتشملا الا لبر 5 طل نعال عضوم ىفءاسن

 ةموكالا,فرغةيواقم قردوةرعثمرةيلادولج نم مهةردو برحو ءالب لاجرلاّناناقيو هتلتف امالغ تدلو
 طحوشلاو رد لا نم ظالغراكة بي رع ميقو رحبلا ىف ةباد نمو ةيكلهدلا كلذكو سماوملاا دودج نم

 اودارآ اذاف ارغلا لثمريصي ىتحرانلا ىلع عطب فلغلارصش قورع ن٠ لله -عيممسلا | ذهو موهسم ىل ة. يلع نومرب

 ىلا عجري الثا مدلا ممصو دمج هللا لع مدلا عجارئا ذا مسسلا اذه ممل مث مدلا لدسو هدلسج مهدحأ طرش هس رحت
 هنم برش ناو مدلاو ح را اريع ىف لع هل سلو ماخ ا ةطرش لثم ولو هتقول ل ةناسن الا باه اذاف هلدقف ههسج
 ديد او ساعلار ةضفلا نداس«ماهيفو رثك ًاواههذ دو !ت نكت دعاصنانكو نداعم هاك مهنادلبو رضي
 تدفو تب امم ةبطشا تاب اذاف اطش ةرامو ْدَرَمْزلاو تسجلاو اًيشقرااو سدطبنغملاريصو صا هاو



 م١
 ةيؤضو <ىنزلا !|يشل اهمضىأي هنال زل لادالب , نم أي ةعبرالارابخالا ضءنو لاق ةدجيلاة ةالصال م متابقريصتو

 ني ا -ىلاهشلا فرطلا ف رمضخالاو نطسالانبرصلا نب ىلا ىربكلا ةربزخلا "قرم ىولعلا ةئ دم

 طابراهاون :نابو بهذلا ةريثك 'سناكو ةءعساو رو دو ناسح ةشرااهشو هند نكسيؤ فد ىذلارهنلااميةرشو
 -ىرقملا دنع سلام لكنا ن مهدنعواثدخ مظعأوةرملا كال م نمالامرثك ةولع كال هو نيللسملا نم ةعامجهف

 مهزيخ اهم زرالا لم ىلا ٠ ءاضسلا ةرذلامبب ويحرك اوريسي مه دنع مركلاو لذغلاو عسر عمد
 ءاناؤالا لبخلا ىلا لسوتال هل (قحةعسلاةمظلا ةساؤلاجورماوىش اوما ةرثكلريثكم ه دنع م كلاَويهَرْرَمَو
 ردكم يجادل ممهتفت اسأو ةبقاعي ةيلارصنلا مهل دو بارع ببص لاو قاتع لمخ مه دنعو

 مر هتبعر نمءاشن مقرتس .هكلمو ةيوالان ءاقتيهق حا مهو مسمن الب امتورمسفب ةيسورلاب مهينكو ةنوئلاك

 شعب كلا |نو داش و مج عقاولاءوركك | ىلع هسهأ نودءدالوهلنو ددحس لب هلع كلذ نورك 0

 ىلا ىربكلاريزملا ف تأ بئاسقلان ههدلب قاممو هب هدلب فريثكب هذلاو بهذلابحوتتوهو هج ن

 لكحيرخ عرزلا تقو ناك ا ذافرطملاو لمنلا نم ةعور لم ةعساو ضرأ مسهل انينر كلاب فرعي اسنج ا
 طسو ىف رذ.لا لو ارمسر ةطلن !ناكرأ ةعبرأ ف حرزو هعمامرا دم ىلع طتخاو رذب ١ نءه دنعاع مهئمدحاو

 دصح داصا تقو ناك اذأف رزملا برشو عوزدق طتخ اامدجو حبصا اذاف هنع فرصناو رزملا نم أشو ةطحل

 ةسارد دارأ اذاف نّر جو هرسأب دصح دق عرزلا دف فرسه. و رنه هعمو هدارأ عضوم ىف هعضوو هلمارعسد

 علت دقو عيصبف عرزلا نم : علقب ظفاض شيشحلا نم هعرز قا. نأ مهدح أ دارا برو دل ذكهيلعف هترذتو

 دحاو تتوىفاهءجن عرزب نير هش ىف ني روش ةريسم ةعسار نا دلب هنرك ذ ام اهمذ ىنلا ةيحانلاهذهو عرزلا عي

 هذ هولاق + برح مهد . عقواميرو قسوتف بكار !!نوه>جوسف ةمحانلا ذهن م مكي ا ةريمو

 نوكتيالنيإم لارا نمدلبلا كلذ قرطي نم لكو ةولعلاو ةيوذلا عجب دنع ةروهم ةفورعم ةكد ا
 لهاامأف هتعانشا هنمأ.شترك ذا! هلثم ىلع وطاوتلا زوجيالا.مهراشنتاوهراهتش ات الولو هب نوبات الو هيف

 بئاعم مهل لمعتر اهب مهل نوءاط. ةراعج مه مدختو موضعبلرهظنا_مناو كلذ لعفت نا !نأ نو زيف ةبحانلا
 هنمنوطقنليو لاب1لا فنورطم مهنا هوس ءرم ال لال * م-هعمطي باها ناو

 ةعاجت ًاردقو لافرج بانذأب ردقلاريغص هنأ اوركذن هن نع ء متلو ضرالا هحو ىلع ا

 بكاركلاو رمقلاو سعشلابهملا نورة ىلا ذو هناكس ىراسبلاب نوفرتعيمهرثك اركذ م دقن ءاسانحأو

 ىأر هناركذو ةم4: ؛دأ ةر صنم هنسحتسا|م لكد بعينم مهنمو رانلاو سعدلا دبءيو ىرابلا فرعيالن م مومو

 هللا كيرو ىر لاف هني. دن نء هلأسو هلهأ ةثالث ل نلا ىلا هتفاسم لا قف هداب نع هلأس ة رقما يظع سلي ىف الجر

 رطملا مهنعأطيأاذا هنا لافو هدحو ءاعسلا ىف لاه نوكي نيأفهل لاق هناو دحاو مهلكس اناا برو كلاا برر

 هلأ سو اولزني نأ لبق مهتج اح ىضمةتو تقرال نوباحيق هللا اوعدو لملااو دعم فا مهب اودب عقورأ ءانولا مهباصأوا

 نم هءاوديأ امو همال سو مهيلع هللا تاولص دهتو ىسعو ىسود هئاعل هلركذفال لاك لو سر مكمذ لسرأ له

 دقو هللا هجب هجر هفلؤم لاق * اولعف اوناكن ا مهتق ذص دق لاق مث اوقدددُتف اذ_هاولعن اواكاذالاقفتازممما

 هلا ىوأي عماج هلق دب ىو ةنسنماهوكلمو ةءوذلا ىلع ةلودلازنكدالوأ بلغ
 هئكلمةدعاوو اد ةدمعب ةفاسم ىلامدالب نيبو هنببو لم اهككمو ماكل ا اضيأ لدنلا ةفض ىلع نأ لعاو ها ءابرغلا

 «تالئوختامهه واك كاهل لاش. :دقي الو طارتاو الرزائهمماّءدل صم ةهح نم همكلم لوا ى رم

 نمالا دحأ هملكي ال ةنلا لوطورصعلا دنعو ةركينيدرعلا ىونالا ىربال بدت م ىوكلمو نوهت مهو رهشأ
 نان ذالاونوعللاو نلاو ةردلاو ممقلامهدنعو رذير غنم تن وشو زرالا مهشعبلاغو باح ٠ ارو

 عير نمهب نورتي عرذأ ةرشع بوث لكل وط ىدن دهسا مه دنع جب ف سامه.نزلمءاعيو بطراو تفللاو

 قو شاملا كلدرعس كلذ عبجو قرولاوريسكملا ساصتلاو زرذتاو عدولاءاضبأ نولماعيو رثك أف عارذ

 ىذؤوتس راق ا اهقمحلا ال" ىد ١ الا لكش نمةسب نك ل دي ا ىراعكو ىراعشامب ودج

 لباهلا لديالابيلا ىرجولو هنعتدعب اهتم دح ا ىشءاذاف ء«ىضن ران هيا ضيأ للا فروظيو سانلا
 اهيضربعي بكا ىهابنم عنصت ىتح ةئمطةملا مه دنع مظعتو ررشا_مم ىظ شن مباص ا فرججب اهامراذاف همامأ لازال



 اي

 دو ةنارمهنل ال. ةبورح ةرقملاو هيوذلا نيب ناكو حو نب ماحدلو نا همجس مهنا ىلع باتسنالا لهارغك او ريج

 رمشع نم لأ ىلع سشارذذاها لات, ميىكجحا٠ هش دمو ناوسا نمله ىلع ةفان فرعت هب رهةرثلا ضرأ

 مهتكلةراد ىه'لةثدةئردم و ةراملاوةيوئلااع.حاو رصنت ماهل ليئاعلان ومداو بكا اوكلان ردمعب ةمبأص

 ةولع ب>اص لءةنملاو ةحانلاهذهاو باوبالا, ف رعت ىذا ٌىط اش ىلع قرم! ! ىف ىرق ةولع دالب لواو

 هامار دكفريشملا ةمحان نمىأي رهماهذخ راهنأ ةءس ىلع ةي>اذلا هذه نم بعشت لدمااو * حارحر اف رعب
 لبقأو هفىتلا كربلا تدازو ءامملا هبف عننا اةدابز تقوناك ا ذاف هنطب نكح ب ىد فصلا ف ف
 ٌحرْو م لاق ىل نم ىنأ: ةعظع نعءربملا اذهرخ نا لو ىلنل!ىفةدانزل|تءقوف دامل راس ىف لوم.لاو رطملا

 ام سذح نموه سدل هلرمق ال تو رهنلا اذ_هنطب ف دجو هلأ ةولع داب دهع بحاص نودعم يت دودي وألا

 نودحدلا مها لاقي ةعلاو ةولعلا نيب داوم سنج هلعو ريكو هو حر ىت> رثكأو ةماو هيلعرذخ لدنلاىف

 ضءالا لثلاث ةشدحلا دالب لوتا ءالؤء دس عبو نيزاب مام فرعي ريط مهدنع ند قأي ةزاب مول لاسقب سنجو

 رخار م نموأ هماع رءامت نوللا كلذ بك نوكي نأ امماف ض أب سدل هناو فرءدالام ىلاب صن مت ماظع لرب

 ةرضانا ديد قرشلا لاهم لقا نم أي رهخوهو ريضخالا لدتا مث هدناج نم سانجأ هيلعو هيلا بدأنإ
 ناديحو ةعرسب هنم براثا شطعي لنا! مطا فلام همعطو نمسا نم هرهةىفام ىرب ادب نوالا فاص
 ةد اركة حار هل بث خو ءاثذلاو مةيلاو جاسلا ب ثخ ةدابزلا تقو هنف نأيو فات مطل َنأريغةدحاو عجل

 دوع هدق دو هنا ل ةواضرأ تشكل اذهتشإ هئطاش ىلءو مادشم هدم لو_عيو تت طلبو نانللا

 ناذه عقعو ةبب رغ ةمالع ةدائزلا تقو ف أت ىتنا ةتوه ا جاسا!تالاقس ضعب ىلع تيار دةر لاك روادأا
 دعب ناطلتخم مث "لح م نماس رقاممناولأ ىلءناةو ةولع داب كم دم دمع ريضخالاو ض-الا نارونلا

 قف رضخالا لنلا ىف همصو ضد الا لنلا ل :نءفريخ أو لاق اءهمطال ةعظعراك حا وأ اط ممن كلذ

 نيربنلا نيد ها فرعبال كلذكو هياغاوا فرددال ةرتس ني رمل ني ذه نيبو اطاتخ نأ لبق ةعاسزبالا لثم هيف
 ضعي نم مهضعب امهنكسي نمفوملل امهتعس كلر دتال ثرهش ةذاسهريص عساي مت هضرع فرعبامهازأف ةيام'

 دعب هملعتأي مثاهاصق أ ديرباهيفر اس ةولء داب ىلتم ضعب نأ ىنغلبو لاك اهظعافاو ةريثك اسانج ا اميفّنال
 رحة د2 نمراهلاب بيدا لا لدم ضرالا تحت تو- ىف مهباودو نوذكسي انج ”ىل هلا اهفرط فاو نيس

 اضبأ قرمثلا لباسم :لبةلا نماضرأ أت ةيقابلا ةعدر الاراهنالاو ةارعموق مههفو ليللا ىف نوحر مسيو سءذلا
 زا. لان ادرثكو ضرءاا ىف رضخالاو ضدالا نيرملا نود ىهو اضرا هيا اها فرعبالو دحاو تتوىف

 اواكو ض-الا عم م2 مثهركذ تمدق ىذلا لوالا كل ذكو رمذخ الا ف بصنت ةعدرال ارابخالا عمجبو ركاز

 ترثك ا دّةلو لاف ةشحل ادالب نءةرمَقأي ةعرالاهذ_هدح ًاواهريسغو نذ كاناسويف كول .هةسهاع ةنوكس *
 ىذلاورامنالا هذه عمج ديان ىلءفقو هنا لون ارب تدجوامت موةنء مود نم هتف كتساو ابنع لاو دنا
 رغوباونأو بكا ىمةلارامنالا هذه ىف ةدانزلا تو ىف أ. هناو بارخ ىلا ني رخ آن ع ىئفَرع نم لع هيلا هنا
 ىلع لسلدلاو تاذ نم قأتةذام عمزاطمالا نماهتنوعَمعف ةدانزلااماف بارا دعب ةراسع ىلع لد كاد
 ىحاوتلارئاسو ةعتجمر اعأ ىف هندابزّنأ هم'اسع نمو ةدانزلا تقو عش م هنطب نكسيو ف < ىذلارهتلا كلذ

 ٌفرامرثك او دح اونامز قٌكلذ ءآروامو ةوراعو هبوألادابو ناوساو ديعصا اراهماي امو رصد ىف نادللاو
 مهد ئعراطمالا ترثك اذاف دعب اي م لو دج ونألو نآوسأت الثمتدجوابر هنأ هدانا رمل

 مهأف خرلادالب قرط نمام أو لاه أماف ة:ساجألءراادمالا ترم هقاذاو ”ىر ةنسس اخ لءلووبسسلا تلصتاو
 رم ه درب زج ند قرمشلا بناعأل نيا داس "ىلامتلا عب را خراادالب ىلا 7 كار مهري »نع قرريسح ا

 زو دة هيزو دش, اكوكن ورظاسأ رمد ةريزج رخآ مهد: ءودر ىرذح سأر فرعي عضو هىلا اوفي ى>
 م,وكلقةلد نمو جزل ادالب ن مال ءقىللا اوأب ىى-موهوسو لام لاري هيو ىرخلا ىلا زودواعإ متر:



 ١و١

 دعصب نأ بكارلا نكعال ىح ةةسض تافرطو ةقهاش لابجو ةقدسم بوا#اهريواعارذ نوه نيداملا

 ةيحانلا لها عزفي اهلاو ممتصح لابحلاهذهو اهقرمثو اهبرغفلامرر اهكولس نءز تب فدعضلا لجارلاو ارم
 همم نونهديو كسلا موك ارثك أو ريتح عرزو ريسي لف اهريئازس ىفو مال_ءالا ضرأ, "ل همملا هلق ىتلا

 اها طيضلا دي دش مهريبك بفن ما مبحاص ىلعالا سدملاب ةلسأاو مهيلاو لمحلا بحاسصو سيم ضرأ نم ىهو
 امهتودنف هريزوو هداو ىلا قي رطلا دوي ىتح هماع شفي هلأ مهوأو ىلا هب فو اهبراصاز ا مههظعَن ا ىت-

 «بني عيال كلذ قوفامو نيل ملا عملدانجلا نودالا كلب نو.يابالاوناكذامهردالور'.داهزوجيالو
 نذاءالااهزو نأ د>القاطبالو بو.ملاو ديد او لابجلاو ىئاوملاو ّىقرلابةضو اء ىهامناو ءارشالو
 ىلع معهن مونمركسعلا نأ ىتح مهر ابخبأ كتت طاسحالا اذهبو ناك مان اكل لا هازحب ناك اخ نمو كلما

 سطفغب عضاوملا,دهىف لنلانم حر ردوملاهب طرد ىذلادابنسااو هءنوأعيالف مدريغو هيدايلا ىلا دلبلا
 فردت ذي ىلا ةمحلل اذه نمو قر «.ف مفلاب ه.ف قت هيلع لكشأ اذاؤةرامعللافل اخمادراب ههدج دجو بف هئاع

 ةالو عملا اهريفنو ادولقس ةيحانمث ايربا فو فةسأ اهيفمولو مويس ركرخ [ىهو اضي أ لدااس ىاسسب
 رمثو عرزلاو مركلاو لذغلاو عضاوم ىف قيضلاو ةعسلا ىف مالسالا ضرال هاما ضرالاب ضرالا هسشأ ىهو

 هدي تحتو مهريبك ل مق نماهيلارو نوي زلارهشاوبو ةشخو باث هنم له-عيو نطل اره نم ئئاسهيفو لذملا
 البجا عفّنال هن وعص لدا: 32 أ ىهو هن الثا | لدا! لوا ىهو نونط أب فرعت ةءاق اهو نوذّرمدت ةالو
 ديدش درا ادنءنيباىلا عجرامرو باوبأ هثالثن ءبدنم ءاملاو ل.شاا ف برغلا ىلا قريشلا نم اظرتعم

 فرعن ةيرق ىلا درب ةئالئو غن لينلا ىف ةراسحج شرف «لبقو ل. طاولع نم هيلع ءاملار ة-هإ رظاملا بيع رش
 لمع رخ ا ىهو ىسي م مهماسل نيملسملا ة_ىلا عذوملا اذه ندو ةرم داب لواو سام ىرقرخ !ىهو ومساب

 نأ تردةوابنم عسوأ للا ىلع تي ًارامو !مس !هه- ادع ىهو بحملا اهري_بفقتو نوب ةمحانمث مهكلقم

 ضرأ ىلع اهنب ىرت هنمراهنالاو هعطقتر از اا ل_>- | سه سخر م برغلا ىلا قرمشلا نماهيف ل نأ | ةعس
 اهروبطو اهنم مهتاب دم ةريم رخكحصصاو ماعنأو شاو.ءو ماس ةح ربأب ةئس>ةراعو لدم ىرتو ةضفق*

 هعمتنكو لاق « ةبحانلاهذهىف مهرييك ةهزنرثكاو نا ارومطلا نمكلذريغراغبسلاو ىف وثلاو طشنلا
 لانه رضيالحاسقلاّنا لمضو ةقمسخذلا ناحل ىفنيتفاانم رص لطف انرهس ناكف تاقوالا ضءدىف

 يبس هقيض ةمحان ىهر لّدب دفس مم ةحايسرارمالاهذهرثكا نوره مهارو
 رم ايفدأالا مهدالب لوأب

 موركلاو ريثكلا لذغلاو رايدالاو سناكلاو ناسا ةابالانب رق نين الثوم نيل رملانوداهيفو اناس

 اهفرطالاهلا لوخدلا رثكي مهريبكو جانناللب و. .بمص لاعبو لبااييةراك ب ورمو عرزلاو نيتاسنلاو
 .مفص ركحذو ل- هنو ناو.اىلا دكلمم ار ادتة:د ة-ئيدم نمو مهني دم 'لةند ىذا ”ىلمقلا

 دالاقس ةدانزلا تقوى لينلا هي قأي ىذلا جاسلا ب ثذو طئسسلاب ثم مهسلا-# نوف سب مسمن لاق مث
 رثك !ةولعدلب لوا ىلا :لةندنيبام ةفاسمو سي رغةمالعاهذعب ىلع تير دتاو قان نبأ نم ىرديالةنوك“

 مركلاو عرزلاو لقملاو رحشلاو للا ىثباوملاو رئازخلاو عامسمللاو ىرقلا نم كاد فو ناوانيبوا مايراس“
 شحولاو لابخل ااهيذ مانأ ةريسم ماظع ريئازحب نك امالاهذهىفو مالسالا ضرأ ىلب ىذلا بن ا ىفام فاعذأ

 ماي ةري-مامب رغم ىلاو سعثلا علطم ىلا ىساونلا هذه ن.فطعن ل ااو شامعلا يف فاني زواغمو عابسلاو
 فرهدذلب ودول ثان فورعملا ن دءملاىلا لينلا نمفوطعلا غلس تا ةيح اذا ىشو ردم اكدعدااريصإ ىت>

 هده قرثكي رصلا سرفو ناك ممم أ نمناكنأ ىلا ةمحانلا هذه ىلع بلغأو ىرمعلا برش هامو ريقنَشب
 هيما بن ماجن نمربسعامنمو رمجأ ارياازججو كه دو عصايو نكس اوس ىلا قرط عضوملا ادش نمو عضاوملا
 مح دح ىلء مهو ل انهاوذطقو |: دق ةيونل ا ىل ااولةننا يفانرلاننوفرعب ةصأان ٠قلش اهيفو ةيوثلا ىلا مي ره دنع

 ومهارقنوذكسبالو ةبونلا نوطااذعال ةغالاو ىرلا ف
 « مثألا نم هيلع نكسي نمو ةولع دالب نم لينلا بعشت ركذ «

 لوا نيبو مالسالا ضرال نورو لا سي رملا مهب ونلاف للا ىلعامدالكن عن اآاب نا نح ةرقتلاو هيولاَنآلعا

 نه اكرقءو هبوالا ليو نملا نمةرقلا ذب ىرقمودبونلاةباهاسّن ا لاسقيو لايما ةس:س ناوسا نيبو مهدلب
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 اضيأةرح الا تادق م هن هل رمضف م برق ىتح ىو غ ىوسوىف ود هسفن اأو قوفراص نأ ىلا همفّرمو'
 نأضلا حاعت نمد > اولا سأرلا نا ىتح هجام ة ةرثكل كل ذرعغو نأ ضلا نم ىذ اوملا ةريثكد معصلا ضرأو 3

 ىةدح اوةّرم دان ءان'اناهاكداتنأو ةمالسلاري دقت كلذو اسأرنورشعو عيرأو فلأن ينسرشع ىف هنعداوتي

 فعاضت ناسأر نطب لكف ناكر نينّرم ةنسلا ف تدلو نافالاو دحاو سأر رمغنطب لكى دلتالو ل

 تاّرمثالثةنلا ىف ميامدعصلا مانغأ نمنأ اريثكدهو د دقر اص#.دحت ءاناقامباسح لمأتو ددعلا
 ىلبو لالهوش مهو لئابق تسل ديعصل دال ةلغلوةرثكلا تناكسحو ه سيؤرأ الث دحاولا نطبلا ديو

 ىو هم نم نمو راصنالا نممهاوس لت 1.3ة دع ءالؤد عم لزني ناكو بالكومو هناولو شيرقو ةنيهجو
 اهدعبامو نوالد نب در صانلا مانا ىف لحازانأ ديعصأ اةراسم ن نم غابو ه ماذجو ةيلعثو بالك و حارد

 ابنم ارادلخ داداةفامضالرود ةّدع ةيح انو دل, لكب دي لب ةةفن ىلا حات<يالف ناوسا ىلاةرهاقلا ن نم رع ناك

 نيباهف ادح الجرا دج النأ ىلا ن , الاءرهأ لآو هونو لكلا نم هب قل اعهلءىجو اهةلع هس ادا ريض“
 نعش فرش الا مانا ف قازع ملا ةةس دم دعصلا دالب هأ ىثالت لالا قيضا هفضي ناوساوةر ةاّقلا

 ةالولا رو قوقرب رهاطلا مايا ف هيسئالنديازتوةنامعبسسو نيعبسسو تسد نوالق نب د نبني دح نبا
 كلذ نمد.عدلا لها ىه دف لبنا 3همرو قب رموم تقرشو ةنامئامتو تس ةنس تناكن أ ىلا رامدا ف لزي لو
 داع كر سطح أ عدس ناسن اف لارسشع ةع: ءس صوق هس دم ن ء«متام هنأ ىت>فصو الام

 نمو تاقرطلا ىلع ىجرادلا ىوس هلك كلذو ناش ال 6 هم ا

 هللالأ_:اهرحم ىفدهملا ةالولا لذ موسرالا همم قس لذ مش ديؤملام انافرتد م مهو و ءا ءاب رغلا نم فرعدال

 ةعاملا نسح

 8 ا ضرأ رابخأ نم علو 0 1 :

 ا ا فرص ل 0 2100-2

 هللا را فايف <ىناوسالا ياس نب دجا نب هللا دمع لاك « ل دم! اريثكل د: ناكمو ةراح هنف ظيلغلا

 تلا 2س اتادحا نءرمدلا,فرعن برق ةيونلادلب لوتاو# لنلاو ةعلاو 0 ةملاو

 عضوملا اًده ىلا ناوس |نمو ةيوللادلب ل اسوهو لم هيوثلا هب رق نييوأابنسب قالس ف رعت ةريز نيإسملل

 5الالانهنودصي يذلا نيداصتلا نم كلذب رم نم ةلالدو ةهل مط انالا بكا اراااهكلا الرخا ةرعثك ل دان

 ةيرقلا هدو دعل نم عسي ”ىودر ميظءريرخاهيذ هباب_الو لمنلا ىف ا لدان ا اهذه

 اهيففّسصَت ىتلا ةحانلا ىهو ل-! صرمش درونل ادلب نم ىلو الا ل داس: ! ىلا اهنمو ةيوذلا دلي ىلا بادو ةهلسم

 3 رعلانمهدحأ عمي الن ودط اق: ملا نم ةعاس اويذ واهالع أ ىف نورحتشو كالماب رمق مواو ن والا

 اهرحشو هئطاث ىلءةرطتماهاردو لما نع حرت امو لاس, ةريثك ةفطش ةق.ض ةمحان ىهو رثك | هرعشو

 اهءرزو اهضرأ عافترالاهءرا نم ىورال ىلنلاو موركلااهالعأ ىف واهاند أن م معسوا!هالعأو لقملاو لذلا
 نوبقتعيو تلسااو رثك اريعشلاو لل مه دنع سهتلاو بلاودلاب رميلا قانعأ ىلع هنالثلاو نانا دةلاوناذفلا

 ع -. وللاو ميسعسلاو سرواخاوةرذلاو نْدلا بارتلاو لب زاناهتر تدعي فصلا ىف اهنوعرزيف اة. فاض رالا

 ايلا بس ءاودأب فر ءنانمءاربو اهتودىرخا ةعاقو ميربا ةعلقو 5 ةنيدم شارح ةمحانلا هذه ىفو

 نم ل محلا بحاصن فرد ةيونلا ميظع لبقنهلاو ةم>الاهذ_هلو بدعابرباهيو نونلاوذو ' ميكحلا نامل

 همل ادي دهو أ درا ىف هعم هتلم اعف نيا سما ع نءديونلا داب ىلا جرد مو مالسالا ضرأ نم هيرقا ,همالو 1

 لدانالا لوتاو « هريغلالو لاله الوم لة طاسل نعال واطيالو ى.قرلاب هيلع ىناكيو عيبا لبشي هالوم ىلاوا
 مهدلب لوارصقلا نمةدعطملا ةيونلا كصارم ىهتنت ايلاو ل-اس ىه ىوةّب فرعت ةيرق هيوماادلب نم
 اهنمو مهلمح باص نم نذامالااهنمدوعصلا مهربغنمالو نيملا نم دحال قلطيالو بك ار اا اهزواحت الو

 اوكااسم ةّمْثمو اه ذو اهّيوعدامهااوأر ةمدان ٌرشواهاكل دانج ىهو لح اه تس ىلعالا سقملاىلا
 زيبام ةعسن وكي ىج >- عضاو ىف قمضيو باس« كن مسد لما نا ىت< هف ةضرتعم لادجو لد دانك ادرعامأ
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 ٠ رافجلا ضرأ ركذ ه
 ىو لا“ رهاكرافحلاو جدد او ةراقاو امر نإ ىو نادم س4: سارافحلا نأ لع شب رعلاو ةدار

 اذه هكذ#ءاف لالا هش 00“ هل- ايم دعبو هلمرةرثكن مباودلاو س انلا ىلع هف ىذماة دش ارافحلاب

 ناطدهب نط .ىذالو لاةءهيلقهبىذللو زا هنر ف ىذاو رامهريعبلا هب رعجم ىذلا ل» ملا لة الأ

 نمدخ أش رعلاو ديرولا نم ةدارولاورقيلا نم ةراشلا تن“ تاو مامز هب مي ىذالو مااظخ هب مطتع ىذااو

 راشإ ا ض رنا لاقيو ناب رعلا نب ماذش مدقلا فرافاا نكسب ناكو 2 ىلبج ما عقر نا لو شرعلا

 اناهأ ةعارز ةر 0 3 تاريدلاب ةرو مش .تاكربلا ةريثك ةرامعلا اهل ه_تمرءاغلا نمزلاو لوالار هدلاىف تناحصح

 نأىلا ىحاؤتلا لكن ماب قد ل اهب راص من ايذع ارب زغاه فام تاكو ر 2ع ا!بدقو رفدعلاو نارفعزلا

 لمرب همعشب فر نر فن هلك رىلاو شب رعلا ىلا ه.ف 0 كسب ميظع لمر تاد مو. /اىلاترامصذ اريم دنت هللا اذ هد

 2 ل. سد 4 ل لاودالا م ن | سف هي ان اال ىعرملا ع دع ال اق ”ىلار ءاا

 * رصم ديعص ركذ 2

 ةصهالو لدر هلا لام نكو ةضخدأا ضرالا نم ةءفتراا ضرالا لوو ضرالانم عفترملا ..عصلا

 اذه رصم ضر نم ةها اهل ةمه و بمط بارت لكو» لود بالا ضرالا ىل. قو ضرالا ه-ووه ل_.هو

 | يد لاقي كلدلو رمهم ضران ءارودامع ةعفت ص ةود اهمال بادب دلاله مرلسالا تحد حام تكلا

 هول ااضب اديه مال لاو" هكر ام ةسط ضرأ اهاكلب ؛خا.سالو لمر ايف سدل ضرأا مالو ضزالا ىلءأ

 صر ؟ مق دق ناكو يطبق هنبا ىلا دهءةاخولا ميارصم ترض او هاش فمصو نب مهاربا ذاتسالا لاق * ”ىلمهلا

 فوحلاا..بيرئالو فامىلانومئادلب نم نوعمالو ناوساىلا طف دلب نم ميطسقل ل» 3 هدب نيب ريدم

 هايس , رنا بح اص وهف برغل ىلا ةةرب نم كل قراق ه.خ ال لاهو ةقرب برق ىلا ةريصلا اص ةمح ان ن م انش نال

 ا "الف مكحلا دبع نب |لاكو « هعصوم ىف ةايدم هسفنل نأ 3 نهد فتعاو "لكم ماو قرافالاه دلوو

 شال عطقق للا اذه مهل مسقو هداولو هسفنل هز ودك ةعط) م مم ددحا 70 ا

 يي ا ل ااا نر تف طقف تاع“ هنو مك طشد عضو طذق

 تقم ند بام بيرتال عطقر هب ت» ىسق نومعثا نوعأان كف فةنمىلابرخأ اوقرمشلا 'ىفاتوذاحن و

 ةعدرأ ىلع ءاه ناكرموم تناكفهب ت«فاصن كنف ردا ىلااصنيبام ا هن » 3 كررت نكت امرا

 ناك ىوفذالار هم نب باعث نب رفعج لذفلاونأ لاق * نضرالا ل فسأ, ني 0 ديعصلاب نيءزتب ءازجأ

 ثالث هظرعو لاه. اري امو رششع قنا ةريسم ىلعالا دعصلا لقا ةفاسم ديعصلا ب راثى د.عسلا علاطلا

 قو ةحلا ىضارأ ارحل ارصلاب ةمةرتثلا ةروكلا هضرع ل دو ةرماسعلا !نكامالا ع رثك او تاعاس

 :هل هنا يده ى حم نم ةيقرشلا لوقو ل هاف امسبنغ لدلاو 4- رو ة.قرش نانروك فر حاولا زيا

 طفقو ”ةروكلاهدهىفو ةيوالا ىذارأ لوااهيليو رهلا# ىلا نإ ماهرخا 0 هاحرح ىذا راباهضرأ

 رثكو د وهل ءااًروكلا هذ هىفو اجرح ضرأب اهضرأ ل- هدد س ١درب رغلا ةرركلال واو صوقو

 ا ا ع لافلارثك ا هنفاتعاو ناوسا هن رغلاةروكلا
 رْشَع ٠ م هل رصم دمعصب ناك لات و#* ىرت ثلا د.عملا مياقا ىلع ىلو < اونا دف ف 1نب رتدغ طراكقت

 ىلرغل "تالا ىف" امل هذ هر - او ةرالو ماعلا كلذ ىف لت لذ تالولا ضعباسمبصةفار ةبدارأ

 نه ) دمر جم نب نوره نيم ءؤاارعمالا_3 دا تروصامل لاشيو راس دب ةبولك الغلا فام عدو

 ترشنتنال ءامةرطقا يف تءةوول ضرالان ء ءاوّتسا ىف ناّدف فا1 نوف الث !عافرم د ديعص نم طو.ستروك الا

 تكمأ لاو نوال: نب دهر صا..لا مابا ف صوق ىلاوابطةطريمالا ىك- « عدق ركءاءاشب دمع هلابو « اهعمج ىف

 هنم#» صا مسا ىلع برقعلا رص نأ ىلع دوح [تااَقف لرك-نمأ رص نأ ديرااهل تانتف ةرحاس ارا

 ُ تح ًاامتاعرارةءتْذَسُأَك كرد ىت دهقاواذ_هىئبرأ تلتف لدَمَف اه«-هيدسصرو هيلع عقت نأ دبالل

 ىلا يرعلا لمقأذ ءام كرب ىلع هّتهضو تأ ىلع تلخ ىفدصتيو هو هنعقفن اان أو ىءدتف بروعلا تلسرأ

 فلا ىلا لصو يد هدهاشأ انو + ف دعصو طئالا| ىلا رك كاد قطبرلف "ىلا رص ولاؤذ_خأر ءاملاكلذ
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 ىءومراوصأو بمعش موكب اي م مادج دؤول لاق لسو هيلع هللا بسم هللا لور نآ ىور دقو «ماذنبا

 ةدملا ضا رعانم نيدم لوحال ا لهسنب د# لاو هلدلويو حملا متجر حوزتب تح ةعاساموتنالو

 اهلهأ داردق ةريغحسح نئادمة دعني دم ضرأبن اكو رج انا زستلا و طاهرو عرفلاو لدف لثم
 ةلمما لق ومرات هاقع ]ود ,د”نيعبرالاوخةمانمتامو نيزشعو سمج ةنسوهو ادهانموي ىلا اهلس قبو تيزرخو

 اهنم هن دم ةرمشع تسرمهدرأن دو نيط -افدالبو زال ا ضرأ يباع هذ هسا فرعيام_5 «ه-١ لوح دقام امو

 نيركلاو قروذناو حوعءالاو ةشااو ةردملاو ةطنسلاو ةصاخلا 0 اا ةربغ نركعلاو ةم-أن ىف

 ىدبوةزغ ىلا اهتراح + لقنتام اريثكو ةطمن لاو ةما.ن ارمشعلا نع ءادااهذد مظعأو قاعملاو عيسدلاو نس ءامناو

 ةكلياةشإدمو مزلتلا ةْئردمو ةقرلا ة-ا دو ناراف أ دمروطلاو مزمار ه1 ا هولانهاه
 نيّدسو عضام اوءاجوعالاةئيدمىؤفدجوو « ةمظع دعو ةببع ع راثثآن الا ىلا نيدم دعو نيدم هدو
 هلوطر ةساْملج فوفز لءرافشأ ةدعدع اةءوح ارذدهن امو هقعؤلتب ىووم ا دعب ا ولقب !بح ةناوعمسو

 دال هير كوع مداماالاعإرالا لوط دعا وير ون كارو منيو ول, فلغدق ديزأو ناعارذ

 انهت نرش ى از وو هلام مم ا دحملا آد_تادخرافسأ ةرمشع نم رةسوهاذاف هأرقنمالركلا

 نب ىءوهةس رعااب هع-ااهنم» ءامسأ دع مالسلا هبلع ىنوار تم زن ر.ع ذعبامةنيدم ىلولمو نيد هدالب
 ماقأ هناو برعش ةثبا حز هنأر هي سووا ةمطدقلابو نارادةسسرافلابو ىثوم ةئاربعلابو نارع

 قمالضف نشن_هلديزأسو كطرم هت تمم ماع عش نبال لاق مث ريح ىنات نيد

 *# نيدم ةنيدم ربخ ةيقبا

 زاخل اكلم تح يقطن دح اىهأ ىوقو لاق دان يدم ىلع دموي كالا او رصد ىلا اهو م ىيدوم جي رخو لاق
 ةنسةنامنمااناكلم دما ماقأت ثّدرقو صخعسو نلكو ىلط>و زّودمه دالوا ةههلناكو نعلاو
 هّباو ريصم ضرأ ىلع ىطح هل. او زانلا ىلعزوو هبا لعجو نمأا نطكه ب اه دعب نم فلكس دق ا
 نماهثراشمو قارعلا ىلع شرق هنباوقار ءاا ضرأ ىلا ناّرحو لوما ثم> دال, وةرب زخلا ىلع صخعس

 شان تح اض 0 نأكو زوو صفعس ناكو مف راس. + لا ود تشرق ناكو ناس ارخ
 يكل ةناناو اهياعاووت-االو ماشلا ضرأ دادالوأ كاء لذ ماشلانملاذذا ليخرمعا ناو ار
 ل ارمسا ى ىلع مهدعب كإ م مث ديزأو ةنس نالت دح امه اةلودب مهل مف ةنس نيسجو ةنامن ماو
 باَكَلا اذهماقأو دهم ادالوأ ع نع ةلودلا تبرخ مث نيذس عيسو ف دو ا نب ىطح نب تيزرعو زوه نب تيزور

 د# هللا دعوا طئاضلا نت دما ظفاطاربخلا اذه ت 3-> حوعالا ةعلق ن 5 ”سملاىلا هوداعأمث اناعر مهدنع

 هرقل جس ”ى ماعلا مينغ نيرتسش هب ىثتح لاه كالا ىدنوتلا "قاب رغلا نجسرلا دبع نب دن نب ددجا نبا
 نب رعدنب كلامنا لهو هركذ م 28:ام هنمظذحو تاشوةو روك ذملا با ا ادداثهنأ نيط اف صراب
 نودحلاو ىرةلاونئادملا او ىت- م_هدالوا ترث كتاركذ اداو نورمدعو ةعبرأ 4 ناك مهن نب ”هلب دج نيرح
 ءال اسا ناكامن !لقو ةنسةنام-+ اهريغو زاسعاو رمصمو ماشلاا دال ىلا اك نيدماةذلاب اورعو
 اجت موجرخأ ىتح نافز تأ كولد الهو ىءوم نو ءرف قرغ دعب ةةسةنامس# رموم ىلع ني دم كلولم
 مهدعب طمّقلا ىلا كل اداعفدو ادنب نال هنا

 *« ناراف ةنيدم ركذ

 ةءوامث ىصحت ال ةريذك ب وقن نيل كا ىو نلمح ندب ل: ىلع ىمأ اهلا ندم نم ىش هو مزلدل ارك لل> اس هس دملا د ده
 هيؤهللا قر ءائذلا رعلاوشو نارافر < لحاس لانه هل لابو ةذ>او ”ل- م مَرلَعلاَر < ىلا كانه ضر اناومأ

 ىفو زاخع لام سال قو ةكمل ابل س-ناراف َنآركذيو ناتاحرم هشلاوناراف ةئيدم نيبو نوعرف
 ةزوكاتملا تازاث زتلغ ىشو ةءليقلارصمروكن ءناتروكروطلاو ناراف نأ دقَلاَو ةاروالا ف 000
 لوقيمهذهدوناراف لامح ل ةفمرلالا.ب هما بن ىذااود 95 عنب ورءْن نارافدالتق وو ةاروتلاف
 ميل ءرماعو هر ومات ركمرشكل غاهبو مولا ىلا يدم ئادم“ هلو نم ناراف هي دمت ناكوَنارف لام
 ناب رعلا اهب رع بارح ىهو



 ١ ما

 نمالعفمو ا لدهم ل قو ردان ءاب وهو هب ماع أن اكمل انن دم نم الف نوكي نأ لحب هنافاس رع ناكناف ”ىل رع

 لاقو هاي رعواامعع :هلسقلا سساوا نضرالا مسا ناك هاوس لاح لكى ل ءفرصلا عوذمو هو ذاش هموعتف ناد
 هيلع هاربا نب نيدم ن داع نرسل ومي لف قار دأب همر ف عئارمشلا لها عزاتدم -ىدوعنملا

 لاسجسالا نمانرك 3 نم ضخيو بابا ملا ةياباطسيرزا زب مهنا ىأر نم مهن ةس ردلا هناسسل ناكو مالنسسلا
 مهر ابيعشْنأو ليلحلا ميهاربا نب نب نيدم نب بصعي نب ل دندج نب نصف ا دإو نم مر.ناىأر نم مرئمو ةيلاشا

 صقعسو نلكو ىاطحو زّوهو دمحأب , ىعدملا مهنذ ”هلصتم للام ىفاوةّرذن كلوامة دع اواكدقو بسنلا ف

 نانئالا ىهو كولملا ءالؤه ءامسأ ىه لهب! فرحأو ب تاقرقو
 'الم دج ان اكف هوجولا نمانرك ذامريغ فورا هذه ىف ل.قدقو له |باسح !يلع ىتلا افرح نورمشعلاو

 نلكو دوغ ضرأ نم كاذب لدناامو فئاطلا ىهو حودال_نيكلم ىطحو زّوه ناكو زاجلا نم اهلي امو ةكم
 كلهن اك هنا ىأر نم سانلا نمو نيدم كلم ىلع نكن اكو رصمدالب لةو نيد_؟ لولم تشركو صفعسو

 هوبذكف مهاعداسعش ناو مينم نك كالم ىف ناك اغلا موي ب اذعتاوانرك ذام ىلءالصتءاعا شم !:بعسنم عسمج

 فورعملا عضوملا ىلا هعم نما نت ضيعة نر ا وضم سباع ف :ىلظلا مون باذعد مهدعو
 نمو اميعش اويلط الهلا اونقي أو رملامسيلعت تشاو ءالسلابءوقلا سح الق ندوه ةضمغ ىهو :هليأب
 نما مو اميفشلزو بخأت باذعلا ل اهيف نو دال ءاو هالو يسن ينط ءاضم ةباصم مهتلظأ دقو هعم نمآ

 مهيلع تنافاران معلع هللا اهلعف مهب لزنامم معدني كلذ نأ اوم_هودو مهنك امأ نع مهولاز أو مهعضاوم نم هعم

 تلاقز ال ا تناكواهانأ ن نب

 هللا طسو هكله ه ىنكرمته نلك
 هلظ طسواران فيستكااو هانأموقلا دسم

 هل_يضم يىوهراد ه ته ًافارانتنوك

 "قب دملار دا نب رمصننملا لافو

 درع ىئ ىختوارع اهبتدبأ 7 ةلاقم تقطن دف سعشاب الا

 ردبلاةروصىف سعشلا عاعش لثك ه هحجوُأيزاخخاضرأ ا كه

 رفتلاو مراكلاب اوزافو اروطق *« اورو مارحلات بلا اونط# مهو

 رجم او ةننلا بابرأ زو هو « ىدنلا ىذ ص ةعسو ىطد- ىئئ'لولم
 | عاعمهكلمتو كالامملا هذه ىلع مملغت ةمفكو ريسو بو رح نه ةيسعرامخأ لولا ا ءالؤواو ”ىدوعسملالاق

 ةكبالا باعصا بذكد قلو لجو زعهلوق ىفةروك ذملاثتكبالاّنا لبقو مالا نم موا ةاهيف ناك نم مست داباو

 لدحاس نم لسقو نيدم ىغ مهمانمةّد اف نيملاطل كب ”الا باصص أ ناك ن او ىلا هدو هن احس هل وة ىفو نيلسرملا

 نيد لوس اوناكببعش مسيل ثءبنيذلا 5 الا با صع ا لب ؛ لبقو نيد مو ةضمغ ىشىلل-.ةو نيدمىلار هلا

 باّكىف ةروكذملا ةكب'الا ”ىركأا ديسعوب أ لاو نيدم نم ناك اسمناو مهم بسعشش نكيلو ماّحلا لوو رولا
 ناامهادح اناني اوراهفامهنع ىلاعتهتلا ىضر سابع نبا نع ىور بيعش موق لزانم تناكىلا ىلاعن هللا

 دنعكيالاو لدا امهرصن ناكو نيدم ىلارصلا ل-اسنماهنا سانا ةباورلاو بيعش ىلا نيد ءنم ةكيألا
 ليقاك اهلوحاموذلبلا م اةكلو ةضفلاةكي "الا موق لاو فالمرصُمبامصااوناكو فذلملا رصشلاةغلل ا لهأ
 عضصوموه كنا يس ةستف نيا لاقو دليلا مم اكل بالو اغلا رفعجوبلاقو كيو دكم

 نيدم ”ىركبلا لاقو ءاهاوح دلبلا ةكلو ةضيغلا" كي“ الا لقف ةكسلو دكني" الا نيب قرف اك دكم اها وح امو دصسملا

 لوسرثعنو رصم ضر نم نيدم لإ :مهو اذهو ىلاعتدقتا باك روك ذا وهو : ةرغ ءامان مولعم مات اايداب
 لاه اسم لها نم اسس ٍباصأف هنع هنناىضر ةثراح نب ديز مهريمأ نيدم سب دمىلا برسل سو هيلع هللا لص هللا

 مهو سو هلع هللا لص هللا لور حرف دالوالاو تاههءالا نيب قّرْفو اوعسف ل-اوسلا ى ٠ امممو قدما نا

 ثراحلانب ”ىدع نب ما ذدح لزانمنمنيدمو اعبجالا مهوءدتال لاق مهريخ ري أف م-هلام لاستف نوكس

 لئاو ىبدح أن يدم لهأ ىلا ثوءبملا ىبئلا بمعشو هدا د5 تف ب



 امك

 ااكه لعو ةمكللا تب ىهوابرب لعو هد دم ىف بهذربنم ىلع ساح كالم لع لكل لاسعأ ةفئزأ اهاولعلو

 اهلاولمذةدوتراوعساو ةيردكسالا تناكو متم هل مص لكب هذ نءامانصأ همض لعجو بك وكلا ذخال
 اهيف ناكواهريغ فا مرتك | بهذلا مان نم اواك ا ده ىفاووصنو ةنهكلا راك يفاولعجو ةروكةريشع س+

 ةيلخادل رمد لها ندم ددع ناكو ماسقأ ةعيرأ هولعجو ةروكن يناس ىلع ديعد) | اووسقو بهذ نم ممصاننام
 صاع همساوربك الا أس ف رعلا هعءاو ريكالا اريج نال مقو بئاسملاايف ةشردم نيثالث اهروكف
 كلامها سوديو ممالا أطي راسو هثوج عجب هس أ دعب كا ءال ناطق نب برعينب بش نب سعشدبعي فرعتو
 نملئابق هءاق برغا او لفق مث سمشلا علطم ىلا حوجأمو جوجأي دعبأ تح قرا ىف نعم اف هوبأ لعف اك

 ل ماس نب مرا نسر ثاع نيدو نم نوكّشي حون نب ماس نب ذهن أ نب ملا ث نيرباعزب دوه ىن نءأ الها

 فارطا ىلا لاصال؛تاذ ىلا"ءلي ا نءاهورءءفتلبامهازنأو نملا ضرأ ند مهءذرب أف ممهاط نش نب لانو

 اين اا ص ويهذهتتاثءبفاوغطو اوريكتو تودلا لاس. !نماودشو روذدلا كانه دوم تعطَتف دف ليج
 ١ وعصأف ةعصاابهللا مهكلهأف اهورتهذمهلاهج رخأف ةرذص نم ةفان مهاجر نأ هولأسو ٠ وب ذكتاالوشنإو

 دالو ا ضرأ ىلا نوره هنأت و مدعب ليخرسسا براس ءالسلا هناع ىءوه تأ ركذ دقو ه ني.ءاج مهرابدىف

 ث.> باشي رب ىلا مان دعب هجوو:ءلي ا ىلا اهيفّرم مكب وشلا داب بنج ةارمسلا لاسم < فرع أ ىتلا ىشو صدعلا

 ٠(طوب رم « ةوظع لل نوم_صءاهالاسق, ةشردمتليابناج ىلا ناكو مالا كل: براح ىتح كر كلا دالب

 نو ء سانلا اكو تةود_هبالا لءالالوخ دام ةنيس داك الاهضاس ةشا تناك ةيردتكسالا دوك ةاونك

 ةياهنف طوب ص دالب تناكوداو لا نا. هرلا سل اهضاس ةدش نمو مهرا هب ىلءافوخ دوس قرخ مسي ديأ ىو اهذ
 اهفقودقو اهريغو هكاوشلا مب عرزب ير دذكسسالا ىرق نم موءلا ىهو ةقرب ضرأب رلصآملا نان اوةراءلا

 تسةتس قرع عماجامودرهاقلا نم ىك اذا جماخلاب رب تاهح ىلع ريكش_ساساسا س ريس نيدلا نكررفاظملا كاملا

 ةراعدةجوهنامتامتو نب رمثعو ىد_>١ ةزسىف ىدوهم لا جيش ديؤملا كالا ااه رجاشسا مث ةئاقسو نيتسو

 اذ_ه «(بييهىداو)#« ناطالا ناويدف تّروساف هيلا ةقربو دبل برعدادرتا برخدقو اهات

 نب بد.مفرع: ورطنلاو حلا هنمبل< مو.ةااو طون م نيباسعف رمصم ضرأ نم <ىب رغلا بناحلاب ىداولا
 ف دش لبو هراء هللا ىل_م هللا لوس ر باعت ا د_>أ ”ىرافغلا نافع نب مازن ةعقاولا نب لّشعم نيد
 هنسف دنع لزعء ادق ناكو ”ىراذغلا نورا د.ءنب دمعسو بحت ىلوء اأو "ىناشدملا سةوباهنع ىورو كم

 : ىنيتالصلا نيب عمو ناضمر نيد ءاغ5 نيب قرغيال لون ناكو هبفرعف ىداولا ادب هنع هللا ىضرناميع

 ٍبواَقل انازيمو ط.ةسالا هيرو بامش هيَربو نورطنلا ىداوو لولا ١ ىداواضضي أ ىداولا اذهالامت,و رفسلا
 2 داووهو باكل اذه نم رايدالار رديء تركحزددو ةروبد ةعيس هب دو ىراص الر بدةئام هيناكو

 ماخرلا حاولأ ةثه ىلءودو قطا ل -ىناردنالا حملا هيفو ريثكل امهنم لد<:و نورطالا هيفدن اولا
 ٠ ملا فكح دوس ر خ لخاد فره نيطوشو ةكساملا همفو جاجزلا لهعمو دوسالا ل كلاو تكسصولا هبفو
 ةسخوةاهاوطو دكربلا ته ىفءاموهر بارغاانمع هءذو رمصلا لمعل ”ىدربا | ه.فو ةدعملا عجول برشيو
 ركذيو» قئاروا-وهو بهذينياىلاالو ىأي نيا نملءيال ل ىلا راغمىف عرذأ هن ضرع ىفاعارذرشع
 نم هعج رم هناّرطلاب صاعلا نب ورع اوةلتف زاكعد_-او لكح د يهارنا نوءيس هنم حرخ هنأ
 دبا راضي مول بكر مهدنع قانانأ كلذيموا بتكُت مهرايدا ومهفأأ ىلع مها هنام أن وءلطب هير دنكسالا

 ن الا ىفو بدرا فالآ ةس+ ىنعةدابز ةنسى تءاجم_هارحّناو مي دبأب تَرةساف ىرصلا هجولا
 تدراةنام غلمتال

 * نيدم ةنيدم رك 3

 هلت داو هناعنكللاناطقد هْنَأ ءاروط:ةمهماو م السلا هما ميهاربا ني ناب دموب مهم هع رت نودع

 كلوت نمربكا ىهو لحام تسود ىلء الو ىذاست مزلقلا رج ىلع نيدمو مها مهنم تاسانتدلولا نم تاسع
 هلبق مسا لقو رطقو دلب س-انيدم ءازذلا لاق« تب هيلع لعو ب.عش ةمئاسا ىدوءاونم ىتسا ىتلاربلا اهبو
 ل.ةو ”ىمعانيدمن أ ىلءرو هاو هريغو ل قمهلاف هاربا نب ناندمهللاسقيو ني دماسهب أ معان تيه“



 مه ١

 نازح كت: مارلاو انتوقالا كمت يال لالحلا هلق اب اك دجت له لضذلا نب نيس ل ؛-سو ةائعماوا لاش

 ةبرقل !لداربش نءناكو « مو- أ ال نود بال موهواعّرمش موتيس مول مه انمع مهد "دان ا

 نع م.منامن ا لافو هلم سدابامسها ني زف تنلا موي فل وسعلا معياع هللا مر - دةو ىلا رسا ىب نءاوناكممنا
 حيورملاا امك النايف نق ةعجلا موياهيلا نايا نوقو باوناكف ضا. ملااو ذقاف تيسلا موي نايا اذخأ

 ودو تولاب ا دىف همقليو هقدو همف عضو اطبخ دخ 5 لجرلا ناكل قو د>الاموناموذخ أذ و ءامملا ةهلّدل اهنم

 من دحالا موب ىلا كل ذك كريو دو طم للان ءرخ الا لفراق لدور لالالا اكسساو ءاهلا كي رق
 ةقسقلا نلعأو قاومالاىف هب ىدمو نامل د.سصا ارثك ىت> ىلتءءال اذ #ه عياش نءاو أ رني- سال قّرطنت

 راد ةيرثلا اوهسقف م 011 24 ىهناان ترهاجو لم ارم! نم ةفئاط تدق دءصب

 رادخلا ىلعاولءنانأ د ]!سانللّنا اولاةفدس أ نيدستءملانمجرخم لومي دااجخف موبتاذ نوهانلا يصأف

 نوهابنلا لوة شذ ىكستو مها ث مشا موتا تلعشس سنالان دا كاكا ةدرةلا تفرعف م يلعا وأ دف ةدرو مهاذاف

 كلدو اونيذلاالا غلاه ريزانخ خو ثلاودرق ب ا.كلاتراصفة دانة لاق ما مأرب لوةتف مكه اةدرآلل
 اهركحذ عقو دقو هللا ابا اهلصا لبان الع او البلا هلو اذا" سرق ناكل ناله فر مهرئاس

 تامس اع تاه نياك نتا ماده او اا دعسأ: ذه ١ رمشا!لاقو كلدكةاروتلا ف

 نولوةيو ريربلا لا نوزءدم ماو هلا :!نتلفغد نم مارت اولي ؛اهيسع هب تيه« ىدلا لبا لاقيو ليادلو مع

 براح ماللا هملع نون نب عشوب نأ "در كلر تشك دوا + ميظع فال_خ كلذ فو سرفلا ةعر نم نع

 لوشي ثلذ فو ل م ىوتحاو هلدقو نيدموف تلي داس ماشلا كلم ”ق.لهعلا كلام نيرب زهنب عدلا

 "نهرا دهس نوع

 اعزَج دق ه-+- ىدمأ للأب * لهرهن اسعار

 اعّردو ني رساسافل أن ونا* ٠ لذا دوه نم هبلع تءادت
 بحاصةيورنب ةيحت ءانأ كلو ىلا لسو هيلع هقتا ىلصدتا لوسر ىههتناالف قاعد نب ١ لاقو ةريثكت اسأ ىهو

 نب ةيعل بتكو مه دنعو هذاباتكم وا ب ةكوةيزحلاهوطعأف حرذأو ءابرج لهأ هان أوي ز زحل هاطعأو ههطلاصفتلبا
 فم-هر "اسو مهةفاسأ هليالهأو ديور نب د هلوسر "ىلا دو هللا نم دنما اذه مدح لا نجا هلثا سدد هير

 انني مهنييشنملا رطل لطناو نملا لاو ماشا نق «مهعم نأكن هو "ىلا ةتذو هلام موار هلو يلا

 نمهنو دي رات رطالو هنو ديرباما اوعءنأ لال هناو سانلا ن 2 هل بيط هاو هفت نوددلام لود هاف

 هنو تاكا ةوع ةلغها سها قوز ولؤوعت شمل زوروا اجت اأو م فيك اذن رعبدأ رب
 سرداب هللا دمع قرطةنام_هدراو ةريثع سجس ةنس ىو * "لهآ صاعتهلي ا ةثر دم لزت لو ةرمهأا نم عسن

 ملافطالاوءانلا ىسو لالغةّدءو رايد فال؟هثالثا,تمذخ ًاوا مينو حارا ب ضءب هعمو هلي ا ىرفعألا

 يوتوب موا عسل هب هّسراخن ةرهاةلا نهب ريس هملا تراسف ىرشلا ىداوةبالو نع فرمص هلا

 نماهجرا-ولا جلا ىلءاواجو ”لصفم بكأ سم بولأ نب ف سو نيدلا حالصرصانلا الملا | ثنا هن اءسهو نيتسو

 ماقأو لوالا عسر فاهلزانت لا تودي كلم دق تناكوتهليا ةعلقة براغ ريبكر 1 اعلا

 ىقاهد» ىت-رصلاو يلا ىفةهلباةعلق لتاوو ةحلسالاوهلتاقملاب اهنكمو اب ا 1

 نوجاتح اعم مهاوقوهناقن نم ةعامب اجب نكسأو م هرم-أو خرفاا نماهبن ءلتقورخ الا عبس روس نم ني ريشعلا
 فراس ناكر يعِب_بو عم_س ة اس ىفو « لوالا ىداج رخ آى: رداقا ىلا داعو هريسغو حالس نم هيلا

 هبقعلا طيرو"لب اىلا هللا هذعل سد ريالا لسصو مث رفلا نمدي دش فوخو ظفمت ىلع بكارملاّنا ليا ةعلشب
 نان قر 6 سرا داشلا -هبلادي ركسعن مهفوهن ماشلا بناج طبرو لول ةمحان ىلا هركسعريسو
 نع ةعلتلا لءااهب ىغتساءامهبتراص ىح لب أب ةعلقلل لب اسقملا ل-.لانر نازك كرر للا ةعمشلا ل
 اهو وداصأ اهيا !اوكرادتفاهساسا فعضا تهوو رادلا عباتنل ةعلقلا تو ترثأتو ني روش ةدم ئعلادورز

 اوكلملوام ةعبرأ مهله مهودكوكلا نان دعا هدانأ ن مو ناإمزلارامخ باك <ىدوعسملاز لاو بأ ركذو

 ةروكن ثالث كعاهووسقو تام ضرالاو ”اماولعدو هعءاباش ام هس . ذم ممدحار لكى و زاجل اوتءلياضرأ
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 فارطا ىلا هلسر سةوآملا ثءدو رمصم ىلا ربعد مدريغالو مورلا نم اد أ عديالو قيرطلا ظفحل امرفلاىلا

 لخ دف ماشلا ىلع نيالا ةملغباوت 3 تي نأ ةفاكحرمدم ضرأ ل ديادحأ اوكرتيال نأ مثلا ىليام هدالب
 سد.لب ىلع لزتريصم ىلا صاءلا ني ورع راسو ةءا1ا باطلا نب رعم دقالف هركحاسع نول ىف بعرلا

 ىلا قبندمزهناو فالآ هنالثرم-أو سراف فا ءادز ممم لتقواب نمل ئاستف سقوّتا اة لبا ةسونامرأ اهو
 ريسف سقوةملا ةفطالم ورع ب>أف سدبلب فطبقال ناكامرياسو اهلام ع.جو ةسونامرا تذخأو سنوقلا
 ىلا هرعراس مث اهمو دب سف ىممسلا صاعلا ىبأ نب سيق عماهلام عمج ىف ةءركم ةسونامرأ هنباهسلا
 لولب وطراص>- د_.ةونعاهذخ أو خ رفلا كم ىرماهياع لزن ىت> راكل ردم نئادم نم لزر لورمصقلا
 هاكرداامدعبةنامتاُمو تس ةنسدعب رصمرادب ثداوحلا دهءذنمتب رخ دقو ةرم كرا. اواو افالم

 ةنست متو ناي باك !اواهأؤ نتاس ةذءاييفو :ريث كص ةراعاجو

 3 ةدارولا دلب ركذ 0

 قيرطلا ةةدوكلامااو كلاسما بانحح يو ه.دادرخ نب هللا ل. نب هللا دسع لاق رانا هل ن :ةدارولا

 ىفال-منورمشعو ةسهدرأ شب نعل اع ال-هنورمعةْرغىلا مث الم ءرمش دعاس دودراىلا هل درا نم ضرالاو

 ةقيلالا لاق الس نورشعءو ةعبرأ امر هاا ىلا مث المم ندرمشع بدر ل

 امدسلاو.مااى اب سصمىرهف سب رغ ام رقلان هذةرم 2 ادمان ناك كالدل نومألملا

 سدمأا 1 0 طعس ةعادق دصتق ىلا عالس نورشعو هعيراةرصانلا ىلا 2 ال الءم 0 رب رجس 08

 ختقاانو طاسد هل محررات عماج لاقو «ال.منورمثعو ةعبررسصم ةسل دم اطل لا 0 نورععو 10

 ل> دفةدار ىلا ىلا اهتم اوراسسو ام َن ملسأف ةراسقمل !اىلأ اوراس سدو طا همداو تةةاامدعب | أم ردلا نواس ا

 نيدسو عم_سةئس مر أ 1 لماع ىداشا لاقو : 0 7 جاو>امو مالسالا اهلها

 01 :سا_جععماح ةراذم ميران كنز اردددارواانلخ دو ةدارولا انمد ىلع اذن.ف ةدارولا ا <اصصو ةنا_يهحو

 اوعماح لزب ملودو هرولا ماهعم اذخ 1 لاقيو راذملا هل نمةدارولاو | ماع هللا مب مك الا ساو ةنامعيرأز

 اهمو ةهحلاصلا موراااهل لاقي ىب اا هلزمملا "قرش دع دقا ادا رولا دليو هنا معمل دعت أم ىلا دعه اهب ماش: | سهاع

 نب ده ىلد ءاكلانب بوبا نيدلا من ملاصلا كلا اهطمخا ددالا ده + كطلاصلا)#« لد ل ورب اعرا ا

 اروصت اهب( شنأو ماشلاورمدم نيب ىذلا لمرلا لونا ىف ةقالعلاو حلا لا ضرأي ىد انني بوب نير كبىفا لداعلا

 هن : اهسو نيهدراو مدرأ ةمسىف كلذو لمزا ند مربعا كك مس ورع عر اعماحو

 « ةليا ةنيدم ركذ

 هلآ: ٌىطاذ ىلع ه4: دم'ءلءف نزو ىلع هلوا خفي ةهلياو هلا ىداو ه 4 ه عاب م هزاع خب لانا ّنآ بدم نياركذ

 هذة دمتناكد فوزا اد> لوا ةهلياو مالسلا هيلع مهارب ان نيدم تالي أب تدع كمورمصم نيبامت

 اراتغلا 3 نهزلا ىف مورلا كلم دح تاكو القل“ 0 وةرمدكلاةز احم !اامللار ىلا ل حاس ىلءردقلا

 روطلاو لح اسم تس س دقلاو هلي |نيبو سكملا ن نوذخأب هن لم هذ اكد رص ةادوةعم بادامام لدم ىلعو
 ىلاوم مهرثكاو ةسأ ىن.لالزتممالسالا ىف تناكو :هليا نم ةلءاو مول ىلع 0 -وم هلع هللا ماكىذلا
 عوررالفاةثكت اكو ماعذاوسأو باتو بادو اهءناكو اكوح املا 117

 مرو اهقيرط ىوسو نولوط نب د_جا نب هيوراخ-ىلوم قثاف اه علصأو نك اروهن ما ملا دعصيالا هليا + فعو

 ملسو هماع هللا ىلص ؟ ىبنا ادرب مه دنع نأ نوعزبو دوهاا ند رثك ابو ةديددعد> امال 5 اكو اخ مم مكس أام

 ىهتل انا لاشيو لقا ردو نمرة رام هاى افوةلماذ دع ءادر هنو-ر ءاوناكوان اما مسهيلا هنعب هنأو

 داتنسلا فنو دهيذا رمل اةريضاح تناكى قلاةيرقلان مهل ساو لاه ثرح بانك ىلا هنن اهركذ تاي رق هلا

 نيمعت ىف فلمخ ادفو نوةسفي اوناكاعم هوان لل ذكم هدتأت النون بال مويواعّرش مهتيس موي م ماسي م 4 1
 هلام هدم امن ااضيأ سابعا ن ءوتيلبا 1 عراف ونعاساو وداعا وال اورا هيز دااهذه
 هنوامعو نيده نيب 'ماسشلا لد اوس نمل اس ىهلسأ نب ديزو ةداستق لاقو هيرمطاما ”ىردزلا نعو روطلاو



 اممم

 ف يمول عمق جرو ثداح ةسا.علا ضرأ ىلا سد رعلا دح نم هيله امو

 7-20 .نيريصم نب نوما« شومح ةرثكب كب بلغو رمصم ىلا مدق هنا ةنداعلا كولا ادن أ داغنا ذا قهر دانا

 عضوم امدح او تامدطلا اهي 1 ريزام العأ بدنو امارها سف. : ىو هؤاناووه هانام مادعور ا تان جاو نبا

 اهفىرقلاىد او ةه-ىلارمه مضر نم اوجرفن ءارو هموو هب لزن نأ ىلا ار هد لانه ماقأو ةيردنكسالا

 لو.تلاوراطمالان م عمتجت ىتلاءاملا س ل عئاصملاو بعالملااورمو ماش ثلا ضراو ةيودنلا ةئمردا ا نيب

 ربل اىلا هل ارم رنا نجا اطر ناناسلأ اوعرزو رخال ل طلال غول سقؤاص عنبطم لك ةقس نان

 ةرغمراصشأو ىرجت نودع ثااذ لبس ضر ىف رافاساو شو رعلا ىلا ةنئدلا نم م-هازانم تدتماو:ىبرغلا
 دوو نورثك الا نغاولاةواوغطو ا رريعراوغو ا وثع ّي> الي ؤطار هدضرالا هذبب اومافأف : ةريثك عورزو

 نم هارتاة المر اهتاحس ىّتح  ضراندو موةناضم تفانو تكله أف عبرا م تيلع هللا طلسف نوبلغالا نودتالا

 لءر نم ىثد رعلا ىلا ةمحلا_داان مولا فرعت ىتلا ةلْزمملا ثمح ةسايعلا نيب ام رافال ضرأب ىتلالامرلا هذه

 وفهم ارغل كلذراكناو كاباو اريم دي مهرّدو ب رادتاممكحاما الم دروعد ةلاصتو ةيداسعلا عئاصم

 ءلع تنأْئ نمر ذتام ميقعلا عشر رلامهملع السر اناداعوو ىلاعن لاه هتصعل د ,شبام م ركحلا ناءرقلا
 فاحل !قرولا لبو سيدو نسب اذا ضرالا تان ميمرلا ليقو ىلابلا كالاسولا ئثلاك ىا ميمرلاكه تلعجالا
 :- رغلارصمروكن .ةروك ةقارمتشدم'ه(ةقارمإ ْئش لكن م ىلاملا قاخلا مي لايق مطحملا

 د نءاه دعو ةقرب ىهو سلب اطذا ضرأ يان ةقاره ضرأ رخآىو رصم ضرأ: حرت ىف مو
 ةياغلا ىلا دج اهرمو ةمدب مو.لا ىلا اهيوةيراج نومع هيو عرا هو رثكل ع هباريبك ار طق ناكو ني ديرب ن مون

 اهم زرالا كلَذكو ةل.ةسنوعست تدنتام لقأو لبنة نام جحقلا ن مكان 4 متشرذباذااهعدزو
 دوادمهاهننيذلا اريربلا مكس نامزلا نم ميدل ف ةمقاىم تناكو ةدّدعتم نيتاسب مودلاىلااهبولاز دج هناف

 لاية رب "هل غمو هنانز تازنق ريربلا تحرق 2 :اممو قثالخ مهنماسو ازف نيا ا صرا. ندم واس ا ول

 - و زين 2 وك سرك ل نس سونج مث برغملا سلبارط او ل ةقرب ضرأ ةتاول تازنو

 01 ةيردتكسالا ىلا ةدقا مو ة .. ول لها ىلجة يدها ةرعهلا بس نم ةئاسعللو عبرأ

 نم برتلاب ناكملا راق < * (كيرمش ؟موكا * ةدمح ةدقب كة دسعد : اهبوانمز ف تال: نأ ىلا لالتخا ىف

 ةناصعلا نم ”ىئبطقلا ”ىدا رانا زن توي دمع نب“ 1 رك فرعراتسالا فر ك2 5ةردكسالا

 مولا عاج نحسحا دس قانا ورع مالا عف ىف صاعلا نيورع ةم دهم ىلع ناكو م -مء هللا ىذر

 سسصرفو> "لج نءاذه كي رمش موكو ورع هكردا ىت- مورلا عفادو هءاصص أ, موكلا اذه ىلا كي رمشز اس
 ّنالاميو باسل "هلفاق هلم تناك نامل -صابيأا طاطسفلا بة هير ه(ةفيغإ»

 « (دونع-) < هذه ةمغب مالسلاهبلع فيو ةو>الاحرىف ددو رمصم سأل دل خ نمدّشف ىذلا كلملا عاوص

 ساطرق ىف باكا حس هنا لدعلا ْن نومأم مساقلا أن ءقالوز نبا ىح هيام ايف ةقرد ةميه هل عابر اهب تاك
 نين هدام نشا اضيأ اهم ناكوابراه ىلوالا ادحأ هيل .ةمسأ تنك اه لاق هقرد ىلعهرودو

 رصم هدم نو كسا. ءالؤد بوةكم موياعو بارا مهي ديأبو تا.ساش مهيلع موق

 + سيبلب ةنيدم ركذ +

 دحرخاوى هو ةدارولا ىلا همكح لصب اهملاو سم.لب دعس نبا لاه مويشاوس لب نم ةقتالعلا ىلا سلب ىهو

 ماشلا لوا ىهو سب رعلا ىلا اه دعي سول فلان نولم اه سانلاريصيو داو بلا ةضفقب ”نلماعملا ىهدنت اهيلاو رمصم

 ةحوتفم ىلوالا لثم ٠ اند دعت هشان"ناكساو هلوا تب سملب 201001713 * رمهمرخ 1 ىش لسفو

 كالاملاو ثلا باكي هيدا درخ ني اركذو فورعمر ص بب رق عضو موهو ل س4 نسل ةنكلخ ءانوناَشل
 هنن احوزسقوةملاَّنأ ”ىدنارلاركحذو #« المم ني رمشعو ةعبرأر مص ءطاط ف ةمدمو سلب نيبنأ

 يلع دب ىح هملارب_تكاهمدحو اباذعوأبهيرا او-واهااوم أباهز هو لة ه نب نيطخط #ق نم ةسوامرا
 سراف ىنا| ىف ريبكجلا ا! اح تئءدو اه تماقأو سدملب ىل !تجرشل اها نورص < مهوهيراسبق ةئيدم ل
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 فاوثاييلا ودملا ل صوةناتسو رشع ة:س فو« ةيردنكسالاود رهاةلاءاوناكن يذلا ىروبلاو: اضبأ

 زيساه دعبو فاقلا عفب ٠ (سقلا) « هدا بق عاعا ضع ا ١! عاطل ا اهي /١تم دةفاهامسو

 نماهدعبو ةدارولاو ةدا ولا نيبامفململار هلا ىلعة.ئان مولا ىلااهرانآ ةمستلا باعشلا اهيلا بسذي داب ”هلههم

 هدنع جت رهلا عطقي ىاشلا ره ا ىف جب راخ لمر نم مماظع لآ :لانشو ريلا فدرب هس نم ب رق امر هلا دم

 راباخابسلا اده برةيو'ل هرلاو ةزغىلا نايرعلا هلم ملم هيف تدل حابس للا نم برادو ةراملا ىلع قب رطلا

 ىداودلا كلت نابرعل ف اماه دنع عرزب

 * اص ةنيدم ركذ +

 ناو لك لها اصو طفقو بيرت راو نوع أنمب ضرالاميا ارم هم نإ ميس 0 ا اع

 لو ةقربىلا ىهشا ىت-ةيردنكسالاو ةريصلادلب وهو هزي ىلا ««ثحوهدإوو هلدأباص حرذن هزيو هعسق
 تارامعلا ف رظنلابسمأهزمح كإءااف هيلا ممبحأو دس داو رغصأ اصناكوةير دنكسالا ىنيتن أ لبق اص نير دم
 نود ملافو ع كلذ ىف ةدانزلا بلطو هتوخا عن :داك بئادااراوظاو لك ا.هلاو نادلبلاو ئادلا ءامو

 مالعالا كلت سور ىلءلءجوام العر صلا ىلع ةبقا صو ة ول د ىلا اص د نم ىن.ف هلا باص "ىدس:هلا
 اهياص ا ورئئاز لا نم دع مه دصق اذا امارنمو اهاذأو رصلا ب اود نم عنمب ام من.ناكف ىتش طالخا نم ىءا ع
 اهلحا هلو عناعو ةدل1 هو دعم ذاك ىتاَنئادملاىربامانمو ١ ,ةةرحأت ميكا سه ىلع اعاعش تتلآس ملا

 اهات نم 22تاماس ايف لعحو هذ لكف بد_عامو بمهام هنم لءءفرصم ملقا ىلا ميؤرطن امارتمو
 اهيلاو- لع>و هيّشحو هم دخ نم هصخخ نع عطوم ىف امنم مول لكل زني ناكو تاهزتامو تافقرم سم لوجو

 00 ةةوملا ضانرلاو ةدرطملارانالاو نم أسس اش ”-ولاو در َرغ اروطا اس يؤحرسو نيتاسب
 ةمعنلاةلآن ءأسسم عدي لواهاو ام ىل_ءاوءاع شرشف سعا ا اهءاصأ اذا علت ةنولم ةراح نمدرو

 رفاسد لجرلا ناكو ةقرب 1اهيرذتكسالا لامرو دمر لامر ىفةَدّنع ةرامعلاتناكذ هلمعتساالا ةيهافراو
 التف لعو سلا ن م هريس لآل ىالاوبالو تاريخ اودكاوذلا ةراكل داز ىلا حاتح ال ريصم ضرأ ىف
 ددكتىلا ّىلرغلا يناحلا نم نإ ناكف اراسن مآل ملا نماهللا قاسو امور غاب سرغو اروءو ىراصتلا

 اهله دايو لزانملا كلت تبرخو ىراصتعلا كل: ىف مهران“ تقي مولا كءلوأ ضر نا "هلم ةراسع ىف برغلا
 ُهمْدلا ى'دح هللا هجر هفاؤم لاق هع بئالاو راب“ الا نمابيف رام كك ىراصتأ | كال: لد نم لازرالو

 اذافاهرمكئاوامأ ذخأو اه اوانتةرامشأ ةعبرأاواوط ةنملب وهاذاف اهبارخ ىف ىذمو اهل

 تي ل امهابنمح ركن هد اهكرفو تدصحام اسماك رفاوريشردق هل فسأل

 قصت عار د اهيا ةنماامتمذخأ اوهن امعم_سو نيعست سل باهيلارخ 1لخدو اهغتهش د لذ هناا

 هريسك قطن ل صا ن مربك أ نوكيامرا دقم ىفا نم ةدق لكن م "لل :ساييفاذافاهرسسكف عارذ ضرع ىف
 ناكوارجراصفءام ة- اخى قلأهناَو ةنافعمصالوط فيطا مص اصيدجوو اذر ةراخابهضرامد بالا

 ىت- هيلازامو س::ىلو: م د-والا ريمالا هياطفرةتا كلذ هسعيس ن 0 هلحر دنع ءذالذ
 هنم ُمدااذ- أ

 « ىبارغلا لمر <«
 اهرمشس لمتنا ىط ل ءارو نم هلوطو رعمو || لمرا مهضهب هممسيو ضرالا ف 32+ لمرلااذهّنأ عا

 هئمو روشأ ةسج ةريسم طا ارصلا ىلا و هن ولا دلب ىلا ممم ضرأ ىلا ىط لمح ءارو نم ىذعو رحاب

 نامس# در نى اسر افؤَنانمروخ قواك 20 روف نير هلا رميه فني ر ملا ىلا ةمس دال | ندم برضا قرع

 ةهجىف طبحملار ههلاو نيدل ىلا ةما دحلادالب ىذخأبو مرر اودهنَرإ ,ىف نود ىلءاذخاو سهىلا اهرمدمرعو

 ىف هضعيو قئرتال مانع لابج هيفو برغملاب طم ا ىلا قرمملاب ظ ىلا نم هدشسو هتف دوام ىلءوهر قرشلا

 عبشم لك أ اذا لامير -ىوام-قرز أو رحأو سمللا نيلرفد ا هذمو ناكمىلا ناكم.٠ نم لمد "للم نضرأ

 ىلا رغلا لمر نأ مهذع' معرو سهلا شي رج نسخ هئمو ةموعنرابغلا ىدعيام هسنمو ملدلاكض أو ل نلاك



 املا

 ناطاسلا ب دن هزار وسجلو نيعيسسو عسسل فو« هوطصو هيلجرو هن.اناوعاندو هلع اوذيدر هنهللا

 اهةروس ةراي_ءاردقف اهب ةماخالا نم سينتل ها فوخ دنا امدنءاجبتالا الا دي دحتو سنت ةعلق ةرادعا

 ةائسجو زيناعو ناسع هيب قر # رحاو فاذصا نع نعراشب دفالا هن الن م ' خامس هم ءااكو آ[ملاساسسا ىلع ميدقلا

 قايلتاق وسال ىو لاسقثالاو ىرا رذلانم مرذص ىف تءاخأف ط ادى اهلها لدنو سدن ءالخاببتك
 مده. بولا طنب ركيىنالداعلان , ل ىلد اكلا كارما ةئاق وني رعشعو عيرا ةنس نم. لاش فو «اهتدق

 ىف" ىهك افلا لاك يا رمسلا باشلا امي لهن هل لنا ندا نذ تناكو سمان ةردم

 نب ”ئرسلا هيجان :اعابوتكم ةيفكلان د ىيعي "ىبرغلا نكرلا ىلإ د تي ا
 يوسي سلا رهانطو نيتسسابلا ىذ لج نب ل ذذلا سهأ ةكوراماريذولانب زي زعلا دبءومكملا

 و. اامثدوساق- فاد طخ تن 1 ناكر ىفا والا م- ماالا|هطسو ىف رمدَمْىَ اذ ابق نه هش ثد ارو ةنامو زيعتو

 ند هكرب هللا مدا ياعابوتكم دن وسرور ن0 سس "امو تس ةنس نومأملا نينؤملاريمأ ب

 ىلع تتسازارطلو عملا زا لالا 056 اهبرهأ ام هءاشبهلتا لاطأ نينو ارع٠ العد ىدهملاهشا دعا

 هلت نم دكرب هلل مس: ا و دكن ط أ ن 0 ةنامو نيتسو نيت ةئس دبع نب مكمل دي

 ةنعكلا ةوسك نع .: زارط ىف عندي ن أنامل دمعمقا هلصأ نينمؤا ام. ه١ د2 قدي اهلنا دمع هب صه اع

 ةناثثو نينامثو عيرأ ةنس ثداوح ىف ى يسم لاق « هن امو زيسجو عا عسا ةمسسولم اعةمل هن باطل ادي ىلع

 لاش قبدان صو توذكو طافسأ ى هوه .دهب امر ماراطاتو) ميخا دودلا خ1 دروةدعتااىكد قو

 سل: هي اه تدرو هن , امءلز او زنعتنثا ةذس خا ىذىفو هةيعكلل ناتو كو لاظم ثالثوريجو لااغبو ل.: .-و

 ةدعتاعانصو ف ذامتو اهدلو اهحورمس لالا ن مسرد امو هع وون س + اد 6-0 رو

 ماهلامدقاملو زيلاو لام او عاما نءدلء_< مسرلا ىرحامو دوب و تار مو اهتارب ةسق دبابق ثالثو
 هبيحوت لممنو هل. مقجا ناك الام ل.< نأب مك 1| نع سنت لم اعىلا كلة لمس ة دما هم تع دتسا
 اهكرتب كا ا: ىعأو نيذس ثالثا دلبلاعافترانم تعمتجا مهرد فاأ قلأو راب د فلأ فل ناك هنا ل. 3

 0 .اذلا ىلءريكلا درو ةئام_هنرأر ةرمدع سج ةنسىو * تربدام ىلع تناهدسا هوايا لاذ له د:

 مهقازرأ او لطو سدنتب اوران' مهريغو نادو لا نأ هللا ىمأب ماسلا "ىلع شاد ىلأ هللا نيدزازءالرهاظلا
 ىتايضلا !! اوهطقو سانلا ىلا وهي يأ اود مو اود ًاوداملاىفا 21 ىت>لماعلا ىلءاود.بضو

 5 !تاودكتك هنا اراده لعفي ف.كلافو دقو ىارحر الا ماقنر ام ددن اه رانا عدوا ا نم رك

 ضرأب سات ماع ةمسردم سنت تلازامو ةائإا ىلع ض..ةاناسراف نم ريسو لاملا تاءوأ سدننب اذه لذ
 بول انب ركيىبا لداسعلا نب د لماكلا كالا اهب ٌرْخ نأ ىلا تراسع نم نص: أ الو اهتم ن_سحأ ةي د مرمصم
 :روك لج نم ناكو ةريهلا طو فاهموسرالا ممم لو ارارخ تر ةساؤ هناّيسوني رشعو هدرا ةذسىف

 قلتو ”ىداعلا,اريفراس قمعلا هل لق ىهو كمكااممدادين الا مريسعو اطثو ناوباو اهنمو ارونسدنت

 وَ -م ةعرسلا ىف امهريس عررلاب ءول امهئمةدحاو لك علقو ةدحاو خر رازاتءذهو:دعاصءذه نات لا

 نم ةفئاطا كس ةدوم ءانمش ىازو" لهما نيعلا سضن ةيزع تي ءنارب اح ةدعةريصلا طسول

 ء(دنو) للا مانأ واح دقو حاد زامو هتحوام ذيدإ ب ذع مل اممم ذخؤي تاحالم اهضءب فو نيد. كلك

 ةو-كز ارطلا هل نم اهب عْنسدبو سدن زا طابا تلال وبآ لا لاشي رق سنت نر دمىلع 0

 هللا مس !ميلع ابوةكهرصم ىطابق نم د. شرلانوروا ةوسك ذأ تءارو ”ىهكاشلا لاق «انامح أ ةبعكلا
 زارط ىف له هي نأ عيسرلا نب لضفلا برس ام لنا همرك أن ينمو اريمأ نوره هقنا دبع دسشرا هه, اغلا شنان هاكر

 ريفر ةريرحترادق سدنن ةريي اهي اعَتماَغ سدللا ىرف نهاهب رق ه (ىانم-) « هنامو نعت ةلسانو

 ىلع بوتكم 0-2 داضع اذاف اهيرجآو ةراخت ن ءفشك هن اغامتو نيثالثو عيس ةنس لوالا عر

 سمأبك اسما مامالا مس !هياعاماهتمو رازر هللاب زر زعلا مامالا مس ااهذعد ىلعو هللا نيدإز ارعملا مامالا س-ااه ضع

 نم كلذ نريخأ اهرثك اودو رصنتسملا مسا هيلعاماهتمو هللا نيدْزاَر ءال رشالفلا مامالا مسا هلع اماممو هللا

 بشاو ”ىروبلاه لاي ىذلا ملا ب_تئاهيلاو طاسس دو سنت نيباسمف تناك + (ارون) « هءآروهدهاش



 ١امء

 حيرخر ةرس دش أ ضرالاو ءاقيل اه ع ٌرحاراندوع ءاوسلا ىف رصسلا تةور وا منول ىف يظعداوسو : ةدينش

 ةسافو « مايا ة سلا ذكل زي لو سمتلا ترهاظ ىق جحراملا نم ةعبارإ || ىلا لزي لذ سافنالابذخ أي ناخدو راغ

 لحادار ا لاتدااطف ةًأسهاو ل-ر سررلا ىلأ نب هللا د ءد#ع ىأ سنت ىذاك د ةءرذح ةناملثو نيث الثو نيشنث |

 ىضاتلا اهلا ثءرف ا :الامو لاحّرالام اهل ت د> وف مانا ةة- :ماهب تورت لحرلا لاقت هيلع بجاو ضرفب

 ةعئار اماو فاق أرك ذلاو ارت حرذلاو ني صذع ار كصذ لب قا !قوفاها نأ تريسخ ًافاهياع فرشة سها
 لاو دحالا دبع نب سي ىث د- لاف "ىلع نب دج ار سسنوبا ىندح "ىدنكلا ورعوبا لاق « جدزلا اهةلطفن كلتا
 ىلأ ن نء ةعمهلنب هنتادبع انثةح لاستف هيلع لش د نوف تنك هرهأاط نب هللا د .ءعلخدا.1لوشب فى تعمم

 قايم درعالا م رغسالا م حرعالاا يف مكيلوف نتف كدل ىقناكاذا مكب فيكر ملهأاب لاق مدس نك لاذع

 اعاوف ةنتفاتناك كاذ ناك ت لتفال دعاه الع رمضخالار هلا هنئابار غلمت عذجالو عف ديال نمسمادلو نم لدحر
 نيسان ر هاط نبهت ادمع تنأو ”ىرسساانب هللا ه_ءدممالاو رصئااوناهننا ارذصالاو ح رعالاوهو ةفرفللا

 نيالا ؟نمدق مثقارعلاىلا ىوراطا نبا حرخ وأ ماع صأ وبر دنكسمالا ىلاراسرهاط بها دبع نام

 هفالاو هلل ااهءذد ناف هدنع ىتلا لاو مالا لاي نأ نود فالا هأ دقو ةرمشع سة هع هع ا ىذ قرص« ىلا

 وا نيد "امر ةرمثع عسن ةدسورح - الا ىداج ىو« هل ةذ تال ىو مذالا دعبهمْدَعُد انس ء.لا عذ دب لو هملاطف

 # هبامصا هنعقّرفتوهرسأو سنت رض :طابق را مزق[ ردتك نيرة هب !احيرفل : سوت ريذولا نبى

 رصمريمأ قاحءانب ةسنع هنر اع ىلودف سد 7 ردملا ىلع نصح ءاننب لكوتملا أ نمد“ امو ني" الو عسن ةنس ىو

 ءاحتقتسو اقن ص سيتةربح تب ذعنيتئامو نيعيرأو عسن سواي“ ءالامامرذلا و طام دن ص> ىو هسفقنأ و

 نيعنرأو ناتعع كس واو هللا روشأ ةتسو هب ذعر مشأ ةحس ميت كلذ لبق تناكو 3 ا بصاخلم تداعمث

 سنن موش أب ديدص ةلااهلثو زيءبسسو ناك ةنس فو سينت هل دماو.بنف ةءلقد نم بك | سم تلصو ةنامهاثو
 رششع ةسخل هروظ عم هنطنرثاادو عرذأ ةعست هسأر لوا كلذ نع فصنواعار ةنورمشءو ةءلا ةهاوط توح
 هثالث دي لك لوط اممم فذ ناديهلو فدثو عرذأ + همنذ ضرعءواربش نورمشعو ةعن هذ ةحفر اءارذ

 عارذلاو  هلواط شررلاك لج ه.ؤو رجأ هناساوداوسو ضاس نطبلا ططخم داحلا ظءاغربغأ سلمأو هو عرذأ

 ةلاحع مو هذطي قة هيةبولن ب قاض -اوبأ سئ تريمأ ص أفر 0 ع هلو لإ ءررم مال اك ةح قي

 لجو نحت مريغ مئاقو هو ملا ف ات هفوج ىلا ل دي لجرلا ناكو و لوط بشخ دوعب ىلءالا كف عفرو لم بدرا
 لها دد اً هناهلت :روهستبو عادة سفلالوألا هاير رعطؤلا "تخلت سل قوما انزب رعلاه اءر ىدرصتلاىلا

 ىلاعت هللا نوع ديذلبلار هاطىلا سا احرف لاعشلا ة.-اننم اهلا قاف بوتلت راننمةدعأ ةعط ندب

 نادمعو س و همف ىلعالا هةصثو عارذهلوط تود سد: ةرمصب دء_طاويفو نارمثلا لال" تمت اوكصا ىتح

 ةرهاسقلا ىلا لمه مشق رغب تود ةروصىندالا هفصنو هملاغك هردص ىف اديودسأةرود ىلعردصو قذعو

 رهسأ هحوب رش . الاو ريدة س٠ ضسأ هجونامه د- أن يسأر بات براج تدلوةنا انو و نيعستو عمسس ةنسىو

 نيدس د-اود_--ىد- تاوؤط رع كسا تاتو اف جسد تناك ناك .« هجو لك ف ةلوهس ف

 ذاع تامو ليتساقا كذا لاكن متل اهمال هوو اهاءر ىت- زي زعلا ىلا تاهذربدو حرفو نياجرو

 نيموب اهورصخ اكرم نيعبرأو ف ةماةصىفاوش نم سينت ىلا لصو ةناهسو نيعبسو ىدحا ةنسس فو روش

 اًهوكلش تح -سد::لها اولئاتف ذ اكرم نيد اوف ند»: سو ثالث ةنس ىفاضبأ ةملقص نءاهملا لصو مث اوءلقأو

 قلعت قبعات نإ 1 نم ةفئاط ىف زيف هكا سعد ,و هاب ,لء> دق لواعسالا بحاسص قدها نب دم ناكر

 ش جي رفلا عصأف مهسؤر عطةذ نب رشعوةن ان: مانخأ ”لذغىف مهر رفلا ىلع دال عم نع معش لالا مم -االق

 ججرفلا لاذ طا.مدصىلا مرنم قن نمراسو نيعي_كاو هش نيمل#لأ ن و نسهر قب ٠ اولماتو دلل ىلا

 دعبةيردنكمالا ةهجلا ىرسالاو ئانغلاميبدياتأ المادقو اوراسوا+وقرحأفرانلااهيفا وقالو سبلت ىلع

 لاعأ ىلع قيرارحرشءىفنالق_ءم رذ لنا هسحنو نيعبسو تس ةنس تناك امل م مايأ ةعبرأ ست اوافق ام

 رسداسنلا كا همنأ لسق نم لداعلا كاملا رضع ىلعناكو ةءاج رسأ: زها اهل لاقي مهم للجر اهياعو سدنت
 مهرفظف هرلتاهو نوالا هيراشق بهو رسأفداعو زعملا ىذم مث ماشلا دالب ىلاراسام دمع فسون نيدلا حالص
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 ماوو هعلجو هلعدمم ن , داع ماه سلاغزب نا_هاس اوعنامو لوالا غرر ,:ىف كرسبلاب دنملاراثالنيث'امو
 ص200 اانزامل لَم ىف سا. نب هلا دع نب "يبء نين امس نم روع ج نب ةز+ح نب” ىلع سهالاب

 ا !اطاس ىوقو ناسعش ىف رمد ةيالو ىلا "ىرسلااداعو هعم ناكن بلاعنبن جام ءاضيأ هب قاع مم ”ىور+ابو 1و

 ىرسوم نب" ىنع هدوع -ىلول ةعسااب هسهأب هملانومأملا باتكص دروني:' امونمتن ثا ةنسمرخلا ىف ناكالف
 علت مه م أ يرسهج دبا هوجا ىلا ساكو دادغس ”ىدهملا نب يع ارباذالد دافي ماقو ريضعةل عب 0 ة ىذرلا

 نيزيزعلا د ءو طاطسقلاب مر نب ةعرز ني ث رانا (ذيماعف <ىرعلا ىلع بوبولابو هدو» "لوو نودأملا

 ىلا اوءدو ”ىرسلا اوفلاخو د- هصلان -ىدزالا ”ىواسطلال 'الاا دع نب ةإمو ضدرالا لف-أب ”ىورهلارزولا

 رج فمر لو -ىرمسلا هيراغب -ىئدزالان راد عنب زيزعلا دبعل مالا كلذ ىلعاو دّوءو ”ىدهوا ا نب مهارب ١

 عدو اَهكلمَف ةىردتكمال |اىلارافه اطلس ة لو سشنب هنعملا ”ىورالا ىذا - ىلع ةغنس هركن ني لك ق او

 هيلعر قامو

 لبقأو نمت ئامو ثالث ةنسىلو الا ىداجب فنوم«ل تن فونط_تاشل هاو مدنيا ردا 0
 نراسو اهنع فرضناف فكحلا ,ولأسو دمملا لها هيلا حرقت ,ةرجا ايليا ابيك اريح -ىورخلا

 .دعب”ىرسلا تامو نت امو سم ةنسرف هرتك ىف هةدنه*نءهياصأر حن ٠ اهب لآقر ةَرمربغ ةير دنكسالا
 نيد_همرصنابأ براخ ”ىرورخ ارب زءلا دعب -ىلع هبا يورك دمام ازال رعد رح قر هيل
 فالا ةءاس .اناك د مولاي ىل 1تتقلاَز الام فرو مدباي ةلا فوط ثب ها دعب رمد هرعا كيلا

 انءابهحاصلا .بلكج دععساو ”ىرمسلا ةيراسحل ريبك عجب قراسمث ديعصلادال .واهي دل

 ا همن حرف , سوا لجدة داع ”ىورذا نيا ب ىكحا م هتعدو طاط فلاىلا ”ىرعسلا نبا مزتاو

 زعفكف ”ىرم لا نب هللا دسع هوخاآهدمب لوف نس "امو تس هن نامعُد ف ”ىريسلا نبا تامو اراطصإ

 هايتي عب دام دعت رز نم م فوتممللا أ هعمل دب حن ديرب ندلخ نومأاثءبو ”ىور 1انءا

 هناعار ايمو و هيل ىلا ةكدرلبا تا هعئامو تابع كرمت

 هلع نم 20 نكت ا توك لضرالا دا عفرتىلا تلآكلذدسعب بورح

 ىف ”ىرمسلااَنب | هلركسعو دهجو رض ىف لاخر اف سدنن ىلا ”ىور ا نبا فرمصن او ا.مت لزم" للا ”ىب رغولا
 هدب ىف ام ىلع "كرس! !نبب هلنا دس ع هياالوب نرمأملاثءبو ركلا ىف ةكم ىلارعص رههحرخأو هرم اوتناتسر وت

 هتعذو فرجا فزنابا عينسج ترا وا دصو ىلع ةيالوبو اه رغواه د_عصو ريصم طاط فوهو

 هنود: ”ىرسلان با ىلا اوبتكو هو هناخ فواا لهأ نم هج ار حاراهسا ىلعىوراانبالبأو هجارخ
 ىلا اءبن نورخلاَن دما ونس "امو عست ةنسر هد ىناولتنقاو ةءاسقلب ىف اعد روكياشتلاف همخأبم ه3ءافهلع

 نو ةدرعش د ىلا ”ىرسلانياراسف طا دى ا هعمن 3 ”ىورا نبا فرمهناف نوه ددم» مهر لالا عسر 5

 مةزغنعبواهنب اف لزرع شي رعلا ىلا ات ءراسوامرغ انتىررا نياق طر اءهكللأ طاسدو سدنتىلا ثءدو ايمو

 حرش فوط ىلا ىورخلا نباراسو سدنت نم ”ىرملا نبا باح أره: ةرخ الا ىداجب ىفامرغ' ا ىلءراغأ وداع
 بحرف كاذو مزرخاف ىرملا نبا نيكءاما من رابنلالرتاىف :ىور اا نبال تئاكف التتفاو ”ىرملا نبا هيلا

 كلمو نيت“ اموريشع نس مّرحلا ف ”ىورهسا نبا ل_.ةأ مث طاصدو س.::ىلا ىرم لا نياراسو سب رعلا ىلإ ىض

 رهاطنب لنا دع مدقذ ا ئاذ فمها: ميرا ثوعلاىرملا نبا هللا ثعمذ لاس ةقريغب طا هدو سينا
 رهاطزبا عفادو ”ىرمسلا نبا عنشماف سلس هعملزتو هلا مضناو لازئالاو لاوءالاب ىورا !نباءاقاتف

 نبا ل_ءجواّقز نمهدقع رمسج ىلع ”ىدرلملا ىدعفونطش ىلا ثعبر اةفز لزنو لاما ىف ثءبو هلىخارتف

 ةرشعىدحا نس مرا ف ”ىرس.لا نبا بك | م مزهف برم ام هتفر عمل ماشلا نم هن“ ءاح 311م قع ”ىورخلا

 نومأملا ىلا جورفتابءّرقأو راذي دفالاد اةرشع هزاجأو خو ف ”ىرسلا نب هللا دمسءر هاط نبا حلاصو
 جورج ا ىزعم سني تيفو هاج عنيسو خية 7 رماطزب قادم يسم ماكو

 اهلتلد-ةًارماتااوو هاش تأ ذهسادو دوسأور ءثدهرخؤ ءو ض- ًافود «0دشعو هندن و هردص ةكآرو

 <.دو قرر دعر سنن ث د> ةئ_لا هذه نم ةخطا ىذ نمنمتب ثالثلو باذو نالج رونا دياهلو رو دم سأر
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 ثئكجبلاو ردغلادارأو نيمالا د# هنباءدعب نم ماهو ديشرا نورهتامالار# رصلا لحا ىلع ىهو

 نب ”ىرمدلامهملا ثءد وينو ونت لداه.!ءراب'اسلف نيالا لق نمنيع ا نية ره نب متاح ريم ىلءناكن ومأ ا

 ءداماغق ”ىورااريزولا نب ب زهلا ديعو مكملا 1 ١ سامو ةئامو نيعتو عبرأ ةنس لاو ن ماه

 هللاديع هيخأ نيبو نيمالا د نيب ام دع امنا 770 رهنب متاح فرو رصمىفاطدلا ثع مالا نبا

 هلىدوديدشلاب هبقاو ىنوم هنباىلادهءورباملا ىلعل» ءاعالا كلرتو دهعلاةيالو ن ءامسأدجم علو نومأل

 نسل تاو مونوستو كاد نع جاوي اج مهيلا ثءبذ نوم أ ءالايسضغد# عاش ىف مسالا رص6ع دلت :لا ماك"

 دنج نم دمر مابأ فرصم ىلا لخدن ٠م ناكو د# علخ ىلا سانا اوءدب مك ا ني ىرتبلالتأو

 مهوعدي ريصمفارمأ ىلا نومأللا ب :كو ه زيمالا د عل ىف همام هركذ عفت افالم اخناكو لذفلا نم , ثدالا

 دابءاولووهوجرخ أ ةرباح اومشووةن امو نيعستو تس ةةس ب جر ىف نوم أ !اوعيابو هوباجأ افهنرع دي ماقلا ىلا

 سد دق سنار ناكسحر ”ىثرالا ساق ةعبرةيالول فوم ءاسؤرولا كيك كحال ذيع تاخر اق دمنا

 افاطكفلا نا اوراسر نرمأملا علو زيمالا ةوعد اورهظ أو امستوام ماج بلاك فراس له واتت ف زنبا

 ْر زءلادمعل ده نب دامءدةء5برااىلااراهاوداعو ١ اوؤرصلا مث ىل امان تناكئاواةتناو اهلها ةرراح

 ير نان نينو عبس ةةسةدعتلا ىذف حرش مدرادف موقلا برا رش مدح ىف ريو ”ىوردلا
 ناديف ادع هل رعدتال ل هموقهل لة: سواق ىلا م ادجو ملئ نههموق ىف ىذمو ”ىورالامزهتاف طير دب

 ثعف ضرالا ل ةسأ نم محار 1| نو. هلاهعب ثءد مث اهازمأ سد: نى مويذ ىذك ضرالا ىلعا وءلغنيذلا ءالؤد

 مل هر اولتتقاف طاطسف'ا ىلا نيعستو ناس ةنسمّرغاف فول لهأراسوت نا. 1 ند هعذع سدق نب ةع-ر

 وم. |لّتق نم قالته بِعنَتسَر وم اغا لوو اوقَر اع دوال تر ل
 فرد ضرالا لذ_-أ سرح ىلع هل دعو هل عمت هع رش ”ىوراازيزعلا عىل كوولوالا ع 9

 ىف ىكاطالااوداعأو دما ارا الف دط رشلازب زعلاد- .ءىلوف لاوس ىف ى-دع نب ىدو ه نب ساس. ءااىلوو تالطملا

 لف فواا ىلا ةكد نم ىبع نب سوم نب ساس.ءلا لبقأو سدنت ىلا ا
 ىف سلب ىلا عج رو سدكراد لزني نأ هلع رامأف سان ىور+لاىلا ىضم مث هنرمدت ىلا اندقاعدو سئل

 ا قدي ىلع باطلا هيلا هسد ماعط ىف اموء-متاماهموةرخ الا ى 1

 :ءاف طاط فلا ىلا صواب هسهأي ”ىوراىلاثءدوهوةاام دنع لاسر عبد لاو عاب

 للا هنو يدنحا معجب ىف كسلا نب ”ئرملا بلطملا هللا ثءبف فونطش لزنىّتح هك نم راسو كاد

 لصلا ىلا مس هاعدف داع م هوبراحو هوء.اف اب ىلا اعجار ىذد هلاوطظة لف مهجر غلا فدهتحا مث مم هم هيلا راماسأف

 دعادقو افدخسل اق“ لدنلا طش وا .ةلاف هلم ىف ”ىور1احيرخو حالز ىف هن دارت لال

 قصاف مهيا!لابحلا اور نأ ةىرسلا الزي قصلاذا اف دن_س هبات مو لاما هجالز نطابف ”ىورا لا

 ىف كلذوا مب هنصسف سد:7ىلا هب ىذ هو ”ىرسلارسأو لاب اًرَجو هجالز ىف هاد: رق ”ىرسلا حالزب ”ىورملا
 كالم نئرع لزع او رفظذ ةبحرف طيلس طقس اطال عوج عازب ”اهو زرار ك لرالاىداج

 1 نب هللا دمع ىلإ ىأف ”ىوركلاعدو نيم_س]دن الابران هير + يكس َ

 0 رحل او َريلا ىف ددعل | ةريثكش وج ىف هعمراسف ”ىوراازب زعلا دمع ىلع لزنت نمد "ام ةاسو ا

 ني هللا د.ءىذمو نو فرش ىلا ”ىوراا عجرف رفص ىف هورا - رشد لها بلطملا هلا جرخنةزيسللا لزن

 ىلء هضرحو ىموم نب هللا دبع بتاكىذل اوه دوسالا اجرذ "هلم رحانأ نأ ىلع باطماروظو زال ا ىلا ىموم

 نحسلا نم مكان ةفريسلا و رماح رخأت <ىورااىمأ ىف للطملا حو كور 1| ىلا رف هلطفريملا

 دررإباك نر صم لهاىلا ىقلأو هةاطأف كلذ ىلع "”ىرمسل اه ده اعؤ هعلذتو نباطاان رومي ني

 هدمأو ءارجلابهراد لزنف «تيالو نم نوبرصملا عنمماو مهيلعهلاو دقعو ناسارخ لهان مدئخلا هل .ةمسأف هشالوب

 ديتساو رصد ن محي رخو هنم أف نامالا هئم باطما باطذ مهنم لتقو مهمز هذ نيبرمدملا براحو مهنم عم س ق

 اهلاراسةيردنكسالا, ل المنب رعنوملدنالا لدتالف « ناضمر رهش لمتسم ىف رمصم أب مكاني" ىرسلا
 ىد_- تإ ةنيت 2 نريتيللا اعحار ”ىوراار' ركفاثعب سم: ىلا ”ئرمدلا ثعبف افلأنيسخفف ”ىورلا



 ١ ابد

 سنن الاقي و « هيدينيب نم ذخ ألو هيلع ام هب1يالف هيلا لصو نفاعف دهل عاطف توملاهان أو ارهد
 بسطو ءاو. سس ااهلشمرمص؟ ن نكي اضرأ تناك س دات هريغو بهذلا جو رم باك ىف ىدوع.لا لاو طاسدلخأ
 اداب سانلار ,لوضرالان «عافرا زاب ينتاكشسو عزا زمر رم هثوامركو الغ وانجب تناكو ذي

 موسفلاالا اههبشن ابن الاقبةروكرصع نك لو اهموركو انج نمالا هنا نأ الو قمر الا 3+ نتا

 بدن هرب "اهو مهع ورز كلذكو اواث ادام :-نوةسءاتسشالو اذمص امنع عطل الابيلا اردمتمءاملاناكو

 ناكومو ٍ ةرعسم ضرالا هده نب وردعأ نيب ,ناكدقو موّ-شالا, فورعملا عضوملا ن» و هنأسل> عسجب نم 2 هأاىلا
 سربق ةرب زحو شب رعلا نيب نكي لوا ان تاودلا دكت 3سربق ىلا ُلرالم قي رط سرب ةرب حو شد ر ءلانيباف
 نا ابك سونادطاةدإ تضءالف سريقو شد ر ءلا نعي ناكىذلا قب رطلاءاملا الع ىتت لي وطريسر هلا

 ديزي راصو هخرغأذ سنت ةريس< مو.لا مست ىتاا عضاوملا ضعن قلغرصلا ن مءاملا ريف ةنسنو هو ىدحاو
 ضرالان ص1طص10111101111111 ةىف ىنااىرقلا نم ناكامناوع» أب اهقرغأ ىت- ماع لكف
 ةريصلا هذ« ىتلا ىرقلا لها ناكد اهب ط هئءاملاو تفولا اذهىلا قاب وهام كلذرمغو اروبو نوي هنمّوف

 ة:نأ لبق اوءمحأي ضرالا هذه قر >حاكضتماناكو دخت اواذمر !ذغباو هو دف س نكىلا مهانوم نول

 لهتاامو انللا ةنكارأنمنوكرا عمامرفلااهراد تناكىتلا ولالا نم كلا ناكدقو لاه ةئسةنامب ريدم
 ناكورخ سال نمدخ او لكأج عننجر علا ىلا لاثلا نم تحف ناملثوق د انش اهف تاعبورح نضزالا نما
 ةيظع سنت تناكو نامزلارا خا باك ىف لاقو ه ضرال ا هذه ىلع هناالءساو ىلذا | نم ءاملا بعشتلامعا دللذ

 عبارلا ريلمالا طسو نع بوذحل ىلا )_مرحلا طسو ف ةريزج ىلءريغص دل سدنل * نالطب نبا لاكو بايد اماهل

 0 الع عب راهدى هنوزذ ها نم هل ابرمو فلم و وهو ةطس هضرأو حرد س+

 نيحلاو كمل ااهاهاةيذغأ رثك اوءبكا رم ىفايلا ةيولت اهحاحاح عسججو ايلا ليثلا» هام لو دب رصلا اس

 كانا كفنونان ,دبلاه فل أ لكنعانا راس دةن امءس ”ىناطلسلا نيا نامذ َنافر ةلاناملأ و

 ببطلا”ىرسلاو:! لاق ةهثونالاو ةيوطرا ىلا "لئام موعثابطو ةداقئم "لمءاهاها قالخأو نائف غال راش

 نوني مهراؤكحأو :ذللاو ءافتلاو هتاماللاو ةفاطنلا نون مدخو كدةع امام ةتنس لكف ا دلوب ناكمنا“

 -ىسنتاا قاولا هل لاش ض ص اهب لصحو 0١ دابلا قمل ةضاررلاولماق مهو ىراكسس

 ةرصننا١ب رعلا نمروثوبا هل لاس, لحجر سال ىلعن اكو طامم دب رانعم اح لاهو « ةذسنيث الث اهلهأب ماقأ

 تناكف مورلاو طمةلاو ةرمصنللا برعلا ند اسفلأ ني رمشع ا واما اهيلارانس طاممد تعقفاسأف
 اعماج اهتناكا :ودللا نولل-ملا لخ دة هباصصأم ازهماو نيلسملا ىديا فرو ىلأ عوةوىلا تأ[ بورح مهن

 ىلع ”ىلكلا ناو ةصنب رششب ةسها تناك نأ ىلا نيالا دبس ست لزت لف امرفلا ىلا اوراسو متاسنغلا اومسقو

 ةللسم نب محا لم ىلا قف سدنت مورلا لزنف هنامو ىدح ا ةنس ناس مهر رمش ىف كلا ا دبع نب ديزرب لق نمرمه م
 رءاشلا لوةيمهمفوىلاو لا نم عيب ىناهريم ا ىدارملا

 ىلاولاسدنت قالامب « لاحرلا هلربضعف عبرا
 لام اهبو كأس مهرثكااو ءارث باص ا رساساهله !ناكر لئاوالا ةريثكر انآ ااهيفو ةريبك هن .دم شنت ٌتناكو
 ءادشل رغلا نم هبف لخ ديال ةثدبلا هل لاقي بوف ةغياخلا يف ماسي ناك دلا ىف اهلثم عنصدال وا بورمشلا بامُث

 راند 00 ةطاخالو ل._مفتىلا جوال ةمكحم ةعان د بهذلاب هنقاب عيسنيو نيتبقو ريغ ةبو

 13 دو سدانار ارطرع- غامع راطإ ددن ام بهذريغب حداسوهو هنم بوث! غل ناك بونرار طا دلا ف سلو

 نم تناكف سنن لح نم - ريسج رجب ةيدحان نم 101 قراتت# نااهتس تزوير اذا لينلا ناكو
 سلف - ةرا اهم لمعي رثازالا كلت نم امراقامو نونو ديف وايل اهيا اورو الا

 رانرد فلأن رشع نم 11111101011 آذ اكو ىطاسءدلاو ”ىسنتلا براسي كلذ

 ناكوبناواء كلذ ل «اتسا لاملاربب دت ساكن ببوقعب ريزولا والف قارعلاز اول رامي د فل نيثالثىلا
 ىلءرعطلا نم كاذريغو قاءكا نو ديصب سنت لها ناكو ةّمْدلا تع يىرامصت طا.مدو سدنلا ةمردع نكس

 امرغلا ىلا سنت نم بكر رنهسلا تناكو كلار_كا كال: ىف عميف رصلا نم باكا زئاط ناشلاو مهرودباوبا
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 مانصأو كرم مانصأو لثة نمّدب ودع !باوبالا نم بان لكى لءو نيتاسنلاو نانملا اهدا نم ةعور نه
 هّشوق رينا لد انم د_ًااهدصق اذاف رفص نم نوناط#ةروص باب كح لخادىفلعجو ىذؤي نم عمت
 هزتنم لك ىف لع و بابل ةرمس نع ىذلا ناطمسشلا ىىرسشلا لها نم ناك ناو بابلا هدي نع ىذلا ناطمسشلا
 بنو حالاته اذا ردت اروص ةمردملا نا قوذو ن حسم لك دَرملا رو.طلاو فنا الا ش.-ولا نما
 ةفلت #روصف ةزراب اعانكسو نع الم ايف لعجو ةل دم قرشلا ىف اهءاذد ىنو ةدعبلاد اللا ىرتة!سه

 بان لكى لع ابان رمشع ثان اةصح اهل لع جو َدْخْوَي يس حرمت الذ انييلع طقسريطلا!مي رم اذا كرب اهطسو فو
 نطاسأ ىنامت ىلع اًنودنم اسلم قرمألا ةم> ان ىف اممهبرشلاب لعجوان انجارياا و لعوب و عا ىلوعب لات
 يدك را د:ءورابنلا فصنو 5 ا مول لك فرفدي نيحان+لا رو ثمرتاطابيلع ةبقهقوذو

 رنات دا كسا 0 الج رابيف ماقأو ةريثكان دم ىو ةريثكب ئاسعو امانصأ هيف ماقأو
 0 معلا نم غلب ,و ةن سني سو ةناسهان كلم بي رئا لاعو هيرو ءايلع لس امة عسر اس دلك

 عصر بهذ نم رب رمس ىلع ل-عجو سعر او اج زلاب نب ب رم هت هلرذس قرمشلاب لب ج ف سوان هلل معو
 هم-اهلع اوريزو لامرلا هلع اوو و كاهأ ال' دحأ هنمون ديال نيد ةروص بان ىلع اولعجو هرياخذ هملا تادحو

 ريظ نها ءاعلا تدتالو اهنم ل ضف ضرالا هجو ىلع سءارصمب روكع ب رأ ىدنكلا نبا لاهو ه هتقو خرانو

 ضرالالةسأ روك هل نم سي رتاةروكو هاندناةروكو هدو:«-ةروكو هبي رئاةروكو «مو.فلاةروك ع

 انصناو «ريصوبو + امو *تنمرأ ىهو عم_-_سرموم رادد نمةرحسلا نا دم لاش, ناكو ىرق ىنامتو هام ى هو

 اصو * ب رئاو ظ نادو ٠

 #* سينت ةنيدم ركذ «

 دالب نم ةدلب هل سه منيسو فورحلارخآءابو د31 نوذلارسكو اهةوف نم ني: ذئاب ةطوقنملاءانلرسسكي سنن
 ميطب» نب بد را دلو نم نوهلةاه نب لاةيو حون نب ماح نب سد تعب جياطلاةروك نم ىهوهاملا 1

 اج ةؤقوتلأب هتعامو كلما تر دقة تن! سي رئادقر تكلموت اناس ننال !او «مدشلاف طسشاا ولم دحأ

 ناهكلا ماقأ ومها ملا ءارزولاّدرف كال !نوءاق م25 نب ااهد_هد نم كلا اب ماقف تنامو ةمسنيث الدو
 ىلا ىلوالا سدنل ” تدم همانأ فو « مكملاب تالا ىدجو مهيأر نعصعالا حرم لو مهعضا م ىلع
 نحيا ةراسعو رمغلرصاعمو ىرتو موركلا درهشلاو عرزلااولووريثك ابني وه :دبناكو 0

 صو شوةذلاو ةئزلا نسحأب نيزتو بابق يلع هب. اواو لسا كارل ساق تاو 8
 ءانمأ اهب كلءال ناكو عجرو زوررلا ىلا اهب ماقأ فاي 0 < ىلذلا ادب اذا ناكو اه الصاو اشرب
 أ آن كلم لكن اكو ر-طان#ب رودي ند> ىرتلا كلت ىلع ن اكوا وطسق هب رق لكن وطعي وهاملا نوه-ي
 رفا هركذئللانيتنلاَنالاقي و « اهزتنمدلاه امو اهيفةدانزلاو !ّحراءعب
 تدب نم ني وخالا- اك ثان الا لف! امها فدو بانعأن نين امه د>الانلهج نيلجرالثم م علب مذاو
 هكاوذلابئا ارغن اممم ودو امويف هزم كلا ناكو هناشو هس دنهو هتزاسعانسح أفعضوملا كالذا مهعطق كلا ا
 + يا كم ل فاس ماها طب امةيرشالاو ةءدطالا نم هل لمعب و لوشبلاو
 أش همق نم عابالكو هلامَقَرف اذا هش أن ءرذطناكسمرخ هلا ناكو ريل اهو بو ىفهلام قّرْفف ةندصاو
 0 هريعو هدرطو هرهشاف هلاؤس ىلا حام او هال ن1 كا 7تراصو أيش كلب ال قب ىتح هذم هارتشا

 ارورمسم هنءىلوو ادلوو الام ك٠ راك ترمهذ ىك اسما ىعشو لعشت لذ كلامنا صب كمن أ تنك دلافو
 لوةيهرو.شلابوء ديو لولول امي اص ىلا فاه«. اوةَرْغو ىرقلا كل: بكرفرح هلا ىلاهتهلنا سعأف هدو هلامب
 تينبنالا | نوولق نامز ىفو « هللا نود ند هنورم هن ه0 هل نكنلو هلالح لح هللا لاق اد أ ىبرب كرم *1 ل ىتتملاب
 رااسورهاوملاو لاومالا+!!لوحو ”قرمشلا لباسا ىفاسوان هدفنا لثغو ةئس نيه تنوماق كلو طاممد
 هراسسيو لسع ن نع لعجو هتعط5 لسد نم فو. ساهي يأ ف لاول رودت امم لخاد نم لءبورئاخذلا

 رع رفظف نت ميطبق نس د راب نروماقربو اذده لعرب رو 10 ّ نه بلاولب سهذم سا .٠ ا
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 نيدلاحال_صح رخو هس ردل !تعوو كل دىلا هباج آن ءاشل ىلا عجرن 1ىلعر ان دفال ١1ةخ هلة ورواع

 رحلا نص ءوث كرش ع ىلا ءريس لب هعفأ وبل نيد احالص كت رواش هي لازاهعم سلجو حملا كلم ىعيلا

 ماعلا ىلا َرْفو لاصءنب ارتساف لاوشرشع عباس قة دنكسالا ىلا رواش لخ دو قس« دىلا هعم نمب اكع ىلع
 ذه دثر ىلا حرخو رزان 1 ١, ىلع ردي لو لي رح ل لامع لما دق ىتح بقوعو بامان نا ىلع صقو

 5 ردءا فق وعن 1 4ل لاق رواش ميل ء ف وفرام اة رثكح ةعاجو فوعئر ةاطلا ررادسلا مسحادو

 ارطان اة ناو أ دبع مساقلاانأ ف رآلا ىتاقا ىلوو متع امعفء ءاتلعتا عانحماسو شو ارسأا

 يعي سوىدحاةنسؤقو ع« ءدالبىلا ىرم هحون مث :رعالا ىلا ح رقلا كلم ىرم هعمو حرخو لاو الا ىلع

 راوسأ ىلع بصنو قاوشلا ىمأب سري رهاضلا كاملا 6-5 ىلا حرفلا هكرحب ريقلا درو ةئاقدسو

 حت رع انقر رثعو عيسةنس حور هش سءاخ سا موي قو ه ىنصمةناموحت هير دنكسالا
 . عت كلذ ركن أت هه نعءدوارب درعأ ”ىبص ىلا صّرعتو د | عمتجم ثح رعأ ابان رغاط ىلا

 ءزنأف ستلاب حاصق ههجو ىلع هي رشو د ناك مح ىئرملا ذخ أت لحام ادع لاهو نلملا نمل امه نم

 راغا آنم لكطو دما نا وأ َقلْغَأَو رغتلا فوتم بكر ذأ ىلا ةرخا عسنتاو مه أص عم جرملا ماه

 مح داعىل 1ع اهو قرتكح قلع هن دكاارعاط ت كو هقغم باوبالال رو ءرادىلاداعو اوَرَهَهَ'َملا

 دلتا ا.عأ ىشف نوحي ب و نو هني باونالا ىلع مايتم هو للا“ مومو نب دم لة مهحناوح ف

 تتقائو سمن ةرسدع قلعت ءانزمبتم تاغ نوج درب معو نير داس ا و دن مها حا و ىح هن ازاازامو ىلوتلا ىلا

 للا لوط حارصلاو ءاكل و : كا ةرغو مولي داتمو سانلا اع م بهذو ةعاجءاضعأ

 وع ءرادىلاميتم مْرَحاَف هوي رو هيلع اورئاكتف ساتلالاوحأ فدك ىلاولا كر دغلانمنأك اكالق

 دهن: سكة هشاح اروداوسجتو هنا اوقوحأو ةريثك ءامذام بتي تكّمس يحراذلا لعأ نم م لئاتض ولت اهو

 لاح ورحم ناطالا ىلارئاطلا حرسو داب اوطاتحاو هونَأف نابرعلا نم لوح نمو رود ىلاو
 مهعمف ةاَضقلا ىلا ث عبو نيئتوصسملا ءارعالام_عقالطا نم ىو هبْسْعدَت شام ةعاطلا نعد ردتكسالا

 داو ىداوفااناَعولبو كاكا ىاطتسر رولا سهلا جو بيت اوبتكت مهلانق فم #هاتغتساو

 ةرداصمو داقلا لها ءامدةقارانة رد ذترب رول | عمو صاف ارظانو ةماطالاَك لالا نم :ةءورا دج ريمأ
 ءارمالا ليو دوهتلاو ىماَقلاْ لام اوةازغالاسةّدعملا ةهطسالا لع ضتلاو دللا لها لاومُأ َدحأو ةعام

 سانلا ىلع ٌصرفو سمفتاب رب رولا لزئو مانأ هئالثدد_ف رْغدلا اومدكو ءرشساع ف اوراق ةرهاشلا ىلا نينوصسملا

 م- ابنسيتولا امعاع ركتاو ديدحلا ف هستانو ني هلاد ءأ عةاضقلا ىتاقريححأو تنير صمر اشم دكا ا

 مظعأالا داولادو امتردقق نكس لام :اوامهْم اذه عوقو ارك ًاقهللا ل دس ف ءاَرعلا هللا قءادنلا

 نأكو مردف[ 7 'امسمتج ىضاقلا مزلآو مهرد فلأة ئاقس لمح همز احر ريمابرض ىبشلا نا هسان برق

 الث مهتم طسوتةَساعل عضو هنعاقع ىج ا رب ف هنعردتعاو نا اطل لا ة تاكسى فلق هد مسر دق

 ةددم فوم دس ماو ماع دع ت به ذف فوذلا نم مهرو دىلا سانا حرا ته ءرشع كام عما مون فالح

 ره نأ ىلا توك اف نسحي ريزولاو مهلاومأ دخأو رغتلا لهأب عاتتبالاب لاوس ”ناطمللا ستكو امو ني رمش
 اواعح ”هلمك ةدع فالآ همس ددسوم حالا نم هنام صرفت فورعتلا راسو قوقل ام عالا

 نمءذه تاكف ران فان يتسو ننام ىلع ف نب ام سائلا سد يابخلا تغلب وا يلع محو ةعاف قا وعد

 دعو نمو لبق نمرمالاهقو ةعيتشلا ثداوؤلو ةملعلا نا
 * بيرتا ةئيدم ركذ 5

 بي َرآ ناكو ءاش فيصو نب |لاع مالا هلع حوف نب ءاح نب ريصس نب رصم نب يطق نب ب ٌرااعا هس دم ا ءده

 رو ”ااهلو الردع حنا اهو ناكو و هلاعان ءوناناكى تلا هدا دم ا هو ريطدق هس توم دعب هيح ى ا لمس دق
 ناتيقو ةسردملا طسو ق ةبقاونم سعب قوفاه شعبة دعأ ىلع ةلاع بابك ثالث ظءالااهيعراش ىف لجو أبا
 اه رغ ف قشو قرشن تاهرغتسو سلاجو ابعا« اهتم ةمحان لكى وا ريدك ادق لع هدق لك ]ى ع ل عج واهيفرطءذ

 ساير ىبءرطانقلاب ةهلصتم لفئاررو د لزاما اهلوحو ست ىلا اهو ف م لمح ورط انف «لعدقعو ار
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 لخدو لتقو مهتمرساو نيترممهمزهف يدم نم ةفتاط هسقلف هدونج قدير دنكسالا مدخى تح هقبرط ىف
 نعحرلا دبعنب دم نب دحاولا دبع نيذبب واعما_بيلع نكواهؤ اس ؤر هتمّر ف ةخخا ىذ نم نيتي شعل. ردنكسالا
 راصقريصم ىلا نومأللامدخ ىت هلع اوعتشمأق دورمشلا له ىلا جرح اهم طصأت ع حردخ نبهبواعم نبا

 عدا نب دهم نبدجا ةيمسارتل# همس و ذمدقعاك اطلب عتوأدق نيشفالاو دورمشدلا ىلا

 نوصخلاى وهما .!ىهو قر ررظلا قرتراملاو ملداومل !تاكف هريس تنح ند" امو نيتسو ىدحا! ةتسوف

 ةندكسألا لاهل لمسقةيردتكسالا ل !ةتس هن بدم نمرانلادقوب تناكىح رحل ا لحاس ىلع سراخلاو

 ردنكسالا ىلا ةيرغاش وجو ةسايح لخدةناهت وزيت ةنسفد » رهش  ةرعسم امهم وةدحاوةىلل ف 5

 ةساحراسو رسمريم نيك لا ددمقريشملا نمش رو. لات مدقو اييلعةدايز راى ا ةيامهعمو مرح ىف

 ةريملاىلا حورخلا نم فخير ةرخآ 1 يا ع و ريتا طالب ماكو د رم_ةلاكد دوفوةبرددكسالا نع

 مهل ءرادمت هويمزهوهرقلت ةماحم_هان اوردعو) ضرملاةكرملا نعز 2 نمالا ةتاعلاو عل
 سنوم لبق أ” نيبرطضمرصمب اومادأو ةقبرفأ ىلا ةساح ضبنو فال !ةرشع نماوحرصم لها نم

 تالث هن سرعهمص قروعالا» 12 ك0 فرصقةرعشك ضوسحم ناضمرىفقارعلان نم مداخل

 لتقو مهتمن حق ةيقيرقا بحاص ةداكع هللا أ موي نملك بت و ذي ردنكسالا ىلا شوج قف جرخنةناهثو
 ةكريبحاص نم افوخ ةنامثو عيرأ هس لاوش ىف ةيرددككحمالاىلاةفارمو: ول لدهاالجو ارينت
 « لهابرهق هول لامس اقلاىفأ هن !عمةضشيرف !نم هثادسع 5 ئدهملا ةمّدشمتراسةنامناو عمس ةنسفو

 نولخ نامت ةمغلا مورا سلايل تلخدو تح قروعالا»١اك ذنب فظماهتمح رخو ارتع اول و ةيردنكسالا

 ا يح و جسم نمةوقلا له رثو رغصنم 0

 امهات يول ا بحام مداشلا لش مدقف 5 نينه طخ مفنكسالا 1 رانج

 اذخأ ايفنمذخأو داهرثك ارسككربلا ىلإ انتل ناملس بكا نم ىلع احمر دق ثعفالتنكاة لاوش قدشرب

 مماقلاوب ارامو لجرة ا ءهاسومحت مب لتقق طاطسغلاا ىلا اوقسسو قب نمرسأو مهرخكسصا لتقودنلا
 مد اذا لك يضخرصم دنج ابثعلازأو موضلاونيتومثالا ةريزج كلمو مولا ىلا ةيردتكمالان م ىدهملانبا
 داعوبه اشر ىلا ةيردنكسالا لها لقد دمه رفظن هش رفالا*٠!نم اب نملداعفةب ردنكسالا ىلا ك ]يه

 خي ددنكمالا كار انوطاطلااىلاركاسعلا تعجرو لانق امني نكي لو ةقرب ىلا ىدهملانب مانلاوباجرخأ ةناملو عي هل ببر غص ف مويفل ىلا اواخدف ركأسعلا هتقلو نوهالل ىلا هبك | م ىف ىضمو طاطسغل ىلا
 0 و نإو نام سفره دكا هت انيدلز ملا وج تم دهن أ ىلا بارطغ !ىناهلاسعأب
 ةلشقب م سمقلا ل 2-2 م ددنعءرك د دهام» رغأ نم ناكو رسما ني رازناج ماهنا ىلا تحربامواتكلخ
 يرفلا كول م نم اهفانبلاىلا طب تمدقو جيرفلاراهت نم فال 1ةيالثةبردنكمالاب عمجادهنأ اههسوةرمشع ف
 ضر اهلا ببي ان ركم وبا ل داعلا كلما هجونق اهوكلج ودللا لا! ازلاخ و اروش ن اومهتتاكتلم
 ينج بول تود نيكلملانعسو مينعسر مهلا اومأ قييم اره طلاب نم ىلعو ني روك دملاراخلا ىلع
 كيدرني عاالط ل لبابصلا كاملا ىهبا_حصحو ن نيسحو عيرأ ةنسففو 5 ةرهاقلا ىلاداعو مهءانناطلل
 ناد رواش ذولا نب هند ابلا ةعقو تناك ةنامحو نتسو نيت ةنسفو هنبل مل نيماتصح سيشرلع

 قاهثسعز جاو رداع يك مث هند ربكم الاىلا ةقئاط سهنم ئطمو رعس لكون عاف
 رغللا ىلاو لاصم يد نيل , ث مييذو هرغنلا ل هاهملا حرشة بر ,رىنكحرنال |ىلا وكري ش ىخسوةز يح
 ينمداس ةلللدملا هيؤسو همودمب اوارسورعب : زان دش للا ىضاقلاهرظانو بامان فرشالاهضافو
 دواش هلع دف راف فة ىفرغنلا ىلع بوي نب فسوينيدلاح حالص هخ نب افلخختس و ديعصلاادالب دي ري
 أ نيرشعم هعنر أ هور أ ام ناكفرواسشل )امل اودعتساو رغثلا لها هعم ماقف جخرفلا كلم ىرىم هعمو
 اور كابات نيدلاجالص وح اذا بخت يستر تابج اولاوسوكملامينعضجتأ رواش غدصو ظنت

 انا .ةينك اعوجش ابر ءلان مد شح دقو ءركرش ميلا هجوتت مسه دنع ماعطلا لة ىتحم ينم لاق
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 لتنال ىرفاعملا ةدانس نب ركذىأب هلزع مث نيع-تو عست ةنس نا ذءرر مث ىف حاحا ا نب ةهربأ نب قاما

 هحرخأو ركذ ىأ ىلع لالمنب رع بنو رمهم ىلع ىرسسا! باغو هللاد.ءنب تلا ااووهمكطا نب ىرمسلا

 كلذ شذ مك !سهىلا جورختانم_ههأف اودفأف هملانوسسكدنالا ليقأو< ىررعلل اعدوةر داكسالا نم
 سارق هروماىف ناطللانوذراءيو فورعا ان نورمان ةفوصا نوم ةفئاطةب ر دل كالا, ترهظو م-ميلع
 مان تناك مل :اب اودضتعاوةدحاو ادي نم. ءتلدلالا عم اوراصف "ودل! نوحرلا د.ءوباهللاقي مهئم لخر مويلع

 ىلأ لع ى دينة اق الج رنعالاا ىف قوصاا نجرلادبءوبامصوفلة ب رراكحودالا ةحانفنمزعا

 | وكر دينأ سلدنالا لهاءاجرو مكث نيب 0م فاأف نيس دنالا ىلا رخو كال نم ه سف: ىف دحوق نجر لا داع

 رمدةلانأ ىو هرممق ىف هورمدخل فال 1 ةرشعءءاهزم_هو كالمن رع ا اوراسف كالمزن رع نم اران

 مهلا هول دننأ لد رعأو ننكتو طندتو ىل تغأق همرح ىف حنفي ةونع همأء اول دي نأ فاو مبنم هعنمب ال

 لاطلا هنا دع هيل قو ملت شون قي ىألا هللاد ع ندم ةوخ أكو لاقف لقاودتلا هتذغ اكله
 ىو مث لقف د راااةريهوب اهوخأم ملع ىلو ممل ف * د نئدبو اعم نب نوحرلا د ءنب د# نيد>اولا .ءنبا

 لدم دنع نع هلاةناؤنو مان نبامدف مم ةدعقلا ىذ ف“ لالذو ءوقلا فرضنا لّتقُذ دحاولا دبع نب ب دخ مهيلع

 غاف غزا دلا نسز اهنع 1 اولوف ةخا نىكاز ةيرالكجإلا ليش اثالاز فلق لت تمز مما اولتنقاو كالم نا

 م دمولب تب راحت ”ىناكلاب فر همهم الر اولوو نو. ل دنالا هلزعف هلذع م-!لام ىلّقلاو ببنلاو داسنلا ند
 ىحةبر دنكمالا ضرا ىلا عوبرلا ىلع ميدمونبر دق لف البلا نع مهورفنو توخ.ادنالا م رفظف نيمسا دنالا

 ةيردنكسالا ىلع ءانأ لوب ل قوناناكو اوءجرو دئن.> مهل اونذأفمهوةرينأ نيبلدنالان 7 0

 نوعرالاذهامهللاةفمورلان هاريلع ى ىنمفوخأ ف.هلارخ[ى ى أت نيا ؟او دو نيا داره نيعب رأن

 اهلرغ اير الزامك الا ال ةارك امن وا مكلي و تكسا لوقف مرطضتانارعنت كسول قلاع ذك قاكرم
 يح اج رم وسو هير دك سألا نصح ىلع لن ىىح اغلأ نيج ىف راسف ل الم نيا لاة”ىورحلازب , زعلا دمع غاب و

 اعدذ نيش'امو ىدحا ةئس مّوحْلا ىفاعسار ّركف مهد سدنكىلا ثءد مك انتقل نأ هناا يف نم دهحأ

 فانا كلذ يور !ماقو ”ىدوملا نب ميهربال !وءدو نو.أملا ريصم ىلا عل انا مثىرمسلل نو. دئاالا

 ىرمسلا براغ طاطسقلا ىل اهتعر اس ماب هل دو اه د اهاخ د ىت-نيسسلا دئالارممح ودب رد: كجم الا

 اوعدز ىزريللا 1و ةلشنو ةيواتتكسالا لسمو ترحأو :ىوزرفنا لماع نؤمن دلال ار اكف قر كاط ا عمت
 ميدم ول م-مةمأور انه طبقلا هتضراعف ن نع "اموثالث ها:سناذظمررمك ىف ”ىورحلا مييلاراسف ىرمدال

 لعانيب و ”ىرمدل أني 217 اهورصاخلةب ردنكسالاىلا هو .© ثعبو مهمزهن فا ثامن هود ىفمدو

 روش جدني قداس !اهيلع بدنو اهرمصاحو هو يخل نبق دكر الا علا نع ”ىورخلاّناٌْثبورح دعصلا

 لس تاس هه صم ردح نم هةلق ”ىوراا ناصأف سه ةنسرو ص:حلس ىلا نين امو عب رأ ة: :-نامهشلوا د

 مدقنأىلا هت ودتكسالا ى زينل دالاس زالا لف" ىلع هئباهدعب نم ماكو نش امو سه ة-سرغص

 ىلا راسو رمصم نم ”ىرمسلا نب هّللا د سع حرخأو نومألملا نِيمؤماريمأ لمهن هرصد ىلارذاط نب هللادع

 اهلل ةرسشع عضإ اهرمداف نيت امو ةرشع ىتنثا ةنسرفص”لمتسم ناسارخ لها نم مهقلادا وق ىف هب ردنكسالا
 اوشا ال نأ ىلع ازال[ كتكوت دعكتسلا وع ممهريسي ثأ ىلع توسل الا هلاصر نامأب اهلها هيلا جرش تح

 اروجوو مهدهع ثكتو مهؤامد هلت اد دك اولعف ناف اة. الو اد.ءالورص» ء«لهان ءاددأ مهبكا سه ىف

 سم أ مهوج رجال نأ م يلع طرتسماا نيذلا نماعجباهيذاو دجوذ مببكسحا ىم مهيلع شتذب نمره ااع نبا ثعبف

 مهعمرمالا ناكو اهوكلمو شادي ركاةري زج ىلا اوراسو لهدف مهطرش ىلا مهّدر نأ هولأ ف موبكا سحق ارحاب
 نم< رأو سجن ةءاس مورلااهازغنأىلا نو. لدنالا اهرعوهدعي نمهذلواهكلم م ىددع نر ع ضفخولا

 طاطفلاىلاعجرو ناماسنب دس نب سال هير د: حصر الا ىلءىلوو لب وطرا د دعب اهكلمو ةنالتو

 نيش امو ةريشع تس ةملس ىلوالا ىداجب ىف ضرالا لذسأ ضن ااملو قارعلا ىلاراس مث ةرخ“ آلا ىدا ىف

 ىلا ”ىايشلا دب زم نب دب زب نب هّللا دبع ثعب ورصم ريمأ <ق قفارلارودنم نب ىىدء عمو نيثفالا مب راحو

 وع عقدأو نيثفالار ف لاؤشوف ورسوم جلع تتارتحن اوي دكا 3ل .ز-ملاف ةِسرغلا
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 ادحاو ار اراسفدرخسملا جاما رئاقن ىلع ءاضيأ رف-لوالا حأ الثا ز- ىلا اوهتناااذ تاماهق ىنا ع ضر عىف

 راعمل] تح تلا اجلا نيو سلتا عاف حدر رات اودود.داا +. !ءتاكرو 00

 ىذل انا جلخلا ادهر هدف ةفيسلا تهلطو ع كودك ريمالا ىلع هب معا و همم[ 'ئذل ناطلا ل ضو مل ادد

 قاوسا تدكرفءاس ا اربد "مسهل أ نم نيادل | عفرتو همف س .انيةلايملتملصت ا مها درا

 ةير داكسالا لها ىغتساو ةنباالوط هذ ترح نفسا! ناف كل ذ عجب لوس هب ةذلا يظعنأ الا همني

 ىلع دي زربام هماع دهسا ىدح ل ٍاوريغ نضع لق حأ مجالا ىناج ىلع ةرامعال ساالاردابو <. رابصلا» از نع

 مسعسلاو هل لاو ساقلقلا مسرب ة.ق اس هي اهس ىلع فد .امواخا.س تناكحا مدعل تعرز نا دف م ا

 كسا يلا جلع ملاءلَوحتو ةريثكد الب ةّذع هنم تر عودي ردنكس الاب طبق 00 نمديزأو ةعمض نيءبرالا قوفو

 تقوّىفاوناكس املا ّناف هلام نمرمسج لبعىف توددكب ريمالا عرمت جافا ىف لمعلا غرفالاو هيو« هما ددءاام

 هساسأ ل داهم در ىن يح روش أ ثالث ماقأف خاب حا ينل لا 311000 نود < رد هلا اص مي

 ءارذملا هيف برو سانلا هلزني اناخ اعتز ةرطذق ني ال هشل<و ساكلاو را هالعأو صا.ءرلاو ردلعاب

 اهنعنىتلاةراحا نمذخ أ امىوسب رصم راش دفاأ نيِت-لاو 4 هفورمصد غل ف ةقزر هطادم ىلع فتدو
 نع ىو رصقلا اذه ىلذسأب ب رم-ىف صاصرا نم دجو ام ىوسو هن ردكحم هي هك عيان د م

 ه.لعهي ذأ ام ىو ورا ! بي رد ىلا دق ع 1 1 011

 طذو ىلذدلا» ءامةدار مانأىفالا هلال خ ديال» هاملا راصو هدم ءاملا عطقناف هن امعنسو زيهم سة ىعنأم ىلا

 تاكىتبلا ىرقلا نمريثكى شالو تب رخو هب ردنكسالا نيتاب رعت | اذ_هل+ أن مفاتف هصقادنع ف من
 ةريخج ىلا للا صم ام زب ماك ذل عززت 3الا ىلع مور ةيلغمنع إبلا عاطل يييسو * مياحلا ادد ىلع

 رمهلولم نمءاكردأ نم دصقو هعاق العو هم طناف ماذا ىف حاررلا ه.ةلئ للهرلاراصو تافج ىهدس هب ردك مإلا

 سان رح ريمالا هرقل بد:ف ىاسرب فرم" الا كلما هتان كلا نا 4 ةدّرمريغ حلخلا اذهر ل

 ةسجو هنامتاع مم دعت غلف حاولا لاحر ند هملعر ل5 ن نمدل ع بجو هيلا هجوتذ قساعل يب كل اءاركلا

 رشءىد ل هرفح فاز د١ الجر نيعم_بو
 هب ردكحمالا هل لك ند هد ىلا ىهد اى 0 حاحا ىف ءاملا ىو مولع ىيد افامو زيعست ماس نامعش

 ىلا او ذلا بابرأ نم رغملاىف لامعلا ىلع قفناامى بو اريك ارورمس هي سانلا ره هلا <_-فترجو

 كلدلثمو :الولا ةداعه.,ترحا# ةعانشريبك ردع قىكي ذقن راسك الل لا بابرأن نو جيلا ىلع

 ملف ب بالا بحاح هلع مت .ركتو هيلع نانا عفن بلا ةلق ىلا شير مالا مدق ىو مدنعو د دحطاهننو

 طقف لششلامانأىفالا بكار ماي جاذلا لولسر ذعتو ل.درلاب طنا ىح اللطالا كلْذَرَع جمل

 ةيردنكسالا ثداوح لمج ركذ *

 نيب و روم ريمأ ا منا هللا دمع ني ىلطملا نيب رمهمرأب دب بررالا ةتئقطعةياامو نيعسنو عسن هنسس قر

 جدخ مشاه نب ةريسمه نب دج اررركسالا نق ناطملا دقعف سدس رئاثلا ”ىوراارب زولا نب ْرزعلا د

 هلز ارعملالمنيرع هللا ؛ىدلاب دخ نهب , واعم نم نحمر دمع نب دم نب كلل ادب نير ع هلاخ ده فاخخس اف

 اولغق دق نيم_لدنالا تكا ةنانادكسالا اتباق كالامنيهقلا دبع نب لضفلا هيخ أير وشأ الث : دعي بلطملا

 قتل بلف اخت ايكتنسا از )اةعقو ةلطرت نهال عوام ابكر ما هذه مودق بيسناكو مهوزغ ند

 ةرشع ىلءةداز هب ردنكسالار *+اىلااولصوف مسمن. ةعامب حرش أفذن امو ىناسعو ١  1مسهتر و بس ناكو فال
 كلذو هلا اوراصامىلا اوراصو كلذ نم ااأفن لدركك تت لج رهو ىر ةبر دلكس الا نماباصتنأ

 لوخد مهدننالا ءارهالا تناكو نامزلا ىلع اوناكل الذكو مهطدااماو ءاشلدب ىلصتنماالانكو اولزتامل

 ”ىورجلازب زعلا دبعهملابتك كالمنبرعلزعءالف مموعياسف مويلانوج را سانلا ناك منادي ر دنكسالا
 هعمماقلا ىلا مهاعدق نيل دنالا ىلا كلالم نب رع ثعبفامب .هل١اعدلاو هب ردنكسالا ىلع بوثولاب ه سهاد

 نييسدنالا ىلع ةب ردنكسالا لدا يثوف وردللاءئؤ ليلاالا خيوتةومغم اورافا مع ل_ذفلا جا رحاف

 اهيلع ىلوو هاأ باطملا لزعف مهبك | سه ىلا نوةاماا مزماو رفن نعمل دئالا ن هلتقو لذفلا اودرو مد وحرخأو
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 نوزغل اورج اةقارزو ةينم ىلع عطةيم ةمبطو ةشو ةمادو ارةسواشردو ةياخد خوطو دسءىنب ةوالفو
 ىديعتلا حرخمدسو مولط نبا انج فرشإو مولزنب الخ ه عورضلا م ًززانمسوياو نم فاو نير انس طفي

 ديزرب ةمنمو 3ريال اسنو هج تموج اج والرابمبنكورواشب رشإهنمو تنم مايأ شع ىلا خبال

 طرامأ هلم ب ريثبف خفب مم ناشدلف ضعبو ىديعتلا ضعبو تنممس ضعد و نوأس ةص-و ىلصاملا ضوحو

 ةنامزرب قدا طقسو دع *ل-< ضعد و انسسمو ةنمرأ ضعب وكلا درء ةنكح ضعبو ىامثا ضءعبو

 ةبردنكسالا عاش نم برمشي و طغص رمج ىلع سارحلا ماقنو هوشمد ضءب و سارش ناعكو دي وناربشو
 ةناحمرلاوةناند نم لست مهو لص“ املاكلذنوكفةيدوأو حافي ةريصلا لهاو نط. || ل_هاهنم ض.ةءامو

 سوقائوريجوج ةيحان نمامرفلا قراشم نيبو جاوحلا مهم فوت هيلع نوءرزب وربربلا لئايقو نازي ىو

 ةنلا_هانو نيسجبلا دعب ام ىلا دوةعمو لولحم ىف هلك ١سهاعناكر راع“ :ةريسماب ردنكسالا عل ن مبرشامرخآ نيبو

 تتهاجت لاق هنارصلا عاش نم هئدح ن عىءوطرطااركب وبا لاقو * كلذ مظعم برخ دقو ةر يلا لج

 هر مقرالاب لافطالاءدمصت تح ةرثك هب »امم اوفطي هذ كمدلاو ةيعرلل قاطم جادا ىف دمصلاو هير دذكسالا
 درعوبالاقو « اذ هانموب ىلا ةدحاولا دعب ةد-اولاالا هيف ىربال داك ىتح بهذ هدمص نم سانلا عم و ىل اولا

 هقاقث اولا نيم زيلاربمأ لبةنم رصمءاذق دلقت هنا نكح _..نبثراملان نعام ناك وكلا

 خ الاعسربشف هنرصب باكا درووةبر دنكمالا جلخ فو لاو هتريس كف نا انونيدارعمةسو

 نعش "امو نيستو عست ةنس لوالا عسب رفو ةيلولوطلا ةريسسلا عماج لاهو « ند “امو نيعب رو سه ةناس

 ةيردنكسالا دالب نع عطقنا لدنلا ناكدقو ”ىدوه ملا لاهو ءدر داكحي .الا ياخ رفح نولوط نب دج أسعأ

 مان عماببلع ناكر لدنلا نم جيلنا اذه ىلع ةب ر دنكسالا ىنب ردنكسالا ناكدقوة ناو نيثالثو نيتنلا ةنس لبق
 لضرب تيل ه1 نانحللاو ةرامعلا ةبابتفف طاب ضغ دالي تناكو طوب رم دالب وة ردنكسالا قدي ناكف لبنلا» 5

 راججالاب ةمس .دلا قاهصلخ ضرااطلب دقو هب ردنكسالا قاوسأب ىلعذتو ليثلا ف ىركت ن ةشلا تناكو هز
 لدلار اسوران ' الا نم مهب رشراصف هلو>د نينا كمعسو ازهصاط كدر ورا اوعلامتعءاملا عطتناو هرملاو

 ةنسىف ةيردنكسالا يلح رهو راطأ زي زعلا نب روصمانأ هللارعأب كاملا نأ ”ىد-ااركذو 0 مهنم موب ىلع

 سريس رعاطلا كلا | ثءد هي اوسو ن نيمسو نيتاا همكم فو هاكرفطراشإ دفلًارشع ةسج ةنام»ب رأو عيرأ

 اد افةيردنكس الاى ءاملا لو نيساعلاب هتفوذت "داع د هو هن , ردنكسالا اشر فا را دنا ريما ايلعريمالا

 ثعن من نيواودلا رظان فمساعن /عملار ةلااذ_د ةرشامم للوو اضاع هه اشو ىددعتلا نم ءرشطاب

 ءارمالا داعب راس ثىرورمسملا ريمتس ندم لعرينمالا خجلا اذهرفاةئاةسونيتسسو عب رأ نسف ناطلسلا

 لالا ىلع ثناكى تلا لامرلا تلاز نأ ىلا سائلا عسجب و ءارمالا هش ل-عو هسفنب رف ارمثانودانجالاو

 ةءاقىلا داع ضرغلا تالف :راجلاب اهيلع ىو لانه بكا سم قَرغو رابثراب ىلا ىدع مث ميلذلا هو ىدعتلا نيب
 ءاملال وخد نمامدوخخرا نيرهش دعناعي ريسرف<راصو ةنساا لوط: هيف ءاملا نان رج رارقسا لطعت مث ىلا

 تناكم ايما ءاملااهف تزن ىتلا عي راهصلا نم ب رمل ىلا ةنسلا لوط يرد: كسالا لها جحاتحاوهبلا

 ىلا ير دنكس الا ىلوتمراكشريمأ فورعااىرا ديزدلنا توتكبنيدلارديرعمالا مدقف هناءءيسسو رمدع ةئسد

 لالنا!لجامازا عفانملا نم كل ذ ىف ام هلرك ذو رفح نوال:نب دترصانلا كاملا ناطاسال نو ل.ل ةءاق

 ىلعامةراسعاوانأو ناوبدلا لام ىفةدابزو فاكلاريفوب كلذ فو بك ارملاىفةب ر دكسال | ىلارصتأ ا فانصأو
 راو واب اريثك اوه اذهب حار ااوؤف ىقاولاو عاسيئلا» ءاشناب ىذارالا نم معيلذلا ف ذاح

 ىريزولانب ىدع ديك دهن نيدلار ديربمالا بدنو كلذ ناطلسلا بع انتل بر شو مدنا ةراسع ىف

 مهتاعاطقا في راسحلا ىحاو لا لاجرراضحال مهيري امم جارخايتلودلا» اما عسمج ىلا مّدةتو لمع تودكب عم

 وحن ف تعجل جر فل نيعبرالاو حت جحاونلا نم عمتج اف لمعلا ف فوقولابلاسعالا ةالول بّتكو ريفعلل لمع

 اهتورف ةعطق ةحان لها نكلدرف أو ةروكسحذملا ةندسلا نم بجرر مش ىف لمعلا عقوواموب نب رشعلا

 ةيئديكسالا راتب نءو ةبكاح ةمصق فال 1 ةيئامئرابنُش ةدحان ىلا لهنل ارح مف نمر فلا سا.ةءاف لكى
 تادصق تس هق# لو هلع ىربرصلا اذه ف لعف رارذث ةح نم هيلا ءاملا لخ دي ”ىلصالا جياحللا ناكو اهم»
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 امناف نامل ةعرتام آف قورسسمورسصناة12 ةعاقلا,فرعتو دارط ةمشم ند ”ل# ونرف "هل نيرواةةساكلوم

 نم ما.أ ةعيس دعب - ةردوب ةعرتو تول نمرمشع سداسلا ىف عفن 'ةديد1ا ةءرتلاو توب نم 000

 ةعيسدوب متن لارشلا ةعرتو دم كلذ نمْىْم ىلع سل ةمقوهةلا ةعرتو امهدااوب ةعرتو ىدع وب ةءرتو تول
 ل ..وداج ةدنمو هيونريشو طا ارغجسو وسد امم برم داس رعلا ةعرتو هن ارخوب :ءزرة ولدان

 هيدع- عطقمو طدوب ةءرت زورو: !اىف عمت نأ ةداعلا ترجو ونرش« ىلاب'ىف عفن اذ ة ةشدق ةعرتو ةيرامتل

 كلذ دعب تايروك ذملا عطقا سالو توبرشع مدسأن ىف في س 1 نمنيرمثعلاو ىناثااىف تفي

 ترح سطاب صراف رخو ةقالفا ةءرت تن دعس اااو زورودلا موب ىف عفش [هم ةما هلا همفصاا 020

 ورينأ ىلا سطان نم ”ىردعلا سسقلا ىلع ةروك ذملا ةعرتلا قلطت ةقالفا نم ئلقلا ةَمْدسلا تيور اذاةداعلا

 فتة ردنكسا ةعرتو تونرمش + اع ىف خت هقالفا ةعرتو توبرمش ع ىفان' ىف َح تمن اهوقب ةعرتو هن د# ةرورامتلا ةعرتو

 نمر طم ا ا و يانج ق2 110110 جفن رورمد رحب حارته توبس داس ىف

 اربش عارتو لول ةااموكو هل هلا اريش برم اممم سدداوَلا هعر , هرو مدور اسطرق ضعدو طيقلا ةسدنك ضءنو

 تون نمان'ىف عفن دمسم ةعرتو ىرم مر مشع سماخ ىف عفن ىرطس) ١> هعرتو سا لوا نما لاعأ ىلع عفت ءلدفلا

 نوةرر ةيسقابؤمتبلا هامو ىرمس» نم ني رمعلا ىف حتا ةي وشم درج و توبرمشع نمان'ىف ختي و ةم ةعررو
 اهيلعءاملا يقي و 0 -- هيوم هد هعربو 0 0 وثمدو هءاد ركح اطذسو

 ةيولمد ىلع كلد دعب دكشلاَو امو نيثالث |! ملعءاملا 0 كحل 6 ىلا عضتو امول رمش ةعيس

 "لل ه« دمابياع سا ى سرا 2 ه تو لوزا ىف خفت تن ى.سرب ةعرت نوقزر ةدنمو طغس ىلعو مانأ ةعمسم

 دئالولا موكو ة ةساد ىهو اهروةكو موركلا ”ءل-< ىهو نك امأ ةةع برن امنمو تون نمان'ىف فن ”موركلا

 'رثمو لدك هل قوةح نم نواجلاو :1-١ ىهو اهرو كح نع جرذعامو فد افصلاو سمار ردو ةرخحأ ا موكو

 .عرتو ة-ن الا اهيلع سلو تو نمان'ثىف عمت تناك :هلفاف ةعرتو كسا هياع سالراباربش ه ةرغلا ةهللا ب رشت

 وع دمع ودنا اغتيل ابهارلا ةغزت ا ع تس نال ااهياع سدلو تو عسان ىف عفن اك ير طك رات
 عارت مرخ ار ىاشدببو ةمالذ ةعرتو ةيدعلملا راسم عزت دكو تو نءان' ىف خقوةباسفلا ا قد2ىذتراشملا

 ةءرتو تنال لع سيلو تون سداسى نفت تناكبوةلسلا ةءرتو تول مان تن ول ركلا ةعرتو هلا

 ناكح سرر َناف سد-ءر نو جامأو تون س داسىف خفت : قولنا ةعرتو تورم ءىانثىف فت خامرا

 نكرود كمل لا نم يرثي ىذإلاو توبرمدع 0 ليثلا لوا. نم سد مر عارت ىلع هيد كلا دعب

 ضوءدو سوكلل.ا | ضهدواءرخ ضعب و ”ىديعبلا هنأ ضعبو ناشءافورذعج 127 رة كر روغكلاو ىحاو لا

 مانأ ة ةرمدع هيلعءاملا ميقيث دل -2وهرثإو دكد دس في مث سال ًِط صلو ءاضلاو دفاو هلع ضءبر نياوب

 برششي هنءو ث دو هو ىاطغلا ةس عطق م ةيفيص ضعب و ىناسأ ةرنمو نعم لغو ع عيا

 هان ربط ةعرتو راس دونأو ساوسر د 5 عطقي م طوهبلاو راح وبأو ةّررمسلاو هير ءأا ةلئاملا واقي ودم 5

 هناف رو ثم در< امأو « سداءاسو ةمطع ةنم ب رم: هنمو ماأ تساي اعءالا هيلا لاسئد هنم برشيف

 رج 19 رع ا دي 1 جل ل جا عياس ىلا سيطلس ىلع 3

 نيرمسلاو هب ريمعلاو سرقدو ةسيدنب رمت هنمو م ا منت وهو دير د عاش عروس دو طع طقلا

 مانأ ةرشع ميقف 0 دس عطقرمت ريغ لغو كح هلو ضفخ ”ل- م د

 ةياعو ىءارملاو سسرأو هجورت ب رثت هنمو ةلولم رسج 0 ةءمث سيسءرو رو مم درع ني ءاملا ط التخ ا ده
 تدور اذوب 2 ىهف هل ربط ةعرئامأو ٠ لدنلا» اضن ا ىلا لانه قو ريغ ”ةلخو ع

 سقار يو مح «لالبنلا فقاطتمتاه ررا دمج سوماط ىلع عطقت تراس دم 1نسنوسد لعد واطت هش ريط

 برعذ» نأ ىلا لمنلا لوا ىف هنم قاب هنمءاملاحرخاذا ةئريطلا اخو طمغلا ةسدنكو اسطر ىلعءاملا قاطيو

 فاز ملاو ماغد وسمو نراوب ضءب و ىئارفعزلا ةريفحو سوكلب لا ضنو ميسوااربش هنم قسدف ميسواربشرسج
 1م يو بج را تل هو جوس كل اب و ب رش وكر

 نصحلاو ةدامصوباو مونلاو هيدوولاو ن ,د1او اهب لتو حااربالا هنا.اتو تسادو ءاضسلاو نياوب ضونو
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 هللادمعّنا ةوزغلا هذ هثيدح نم ناكو ني' الو عير أ ة:- ىف ىراودلا اذ حرم. ىلا نيدعس نب هتناد_.ع

 هللا دع ىلا تآ ىنأ اوذم انف ماا ىف ةاطرا نب رمد عم سائلا فدن نأ واول از هل قفل دعس با

 نيإسملا بك 3 |سه تناكو ةعالا ل ءقأق 07 لاف ل ةرعب] كنان زحالعاف تنك امل اذ لهنا

 فلآ ىف مكس لال_قأد: لقز هنانأى ق0 لاقف سانلا ىناروطظ نمب دعس شاد.ع ماستف او بكرم ىتن

 هلكاف مهملكف ةيلاثلاماق ممم دنفأ معلا عجرتل الماق سلف نيا ىلا ن يللا اخ "ىلع اوريسشأف نكرم
 هللا دبع عم اعوطتم ناك ةندملا ىلءان م لدحر مان :ىلع اوريش أف ئش ل هلا لاسقف ةنلاثلا ماع سلخ دحأ

 نيرباصلا عم لاو هللا نذابةريثك ةئ ةتباغ :هلدلق ةلف نم مم لوب هزانل لج هللاّنا رمءالا اهي آلاف د١ سنا

 رعسب عم تريلا ىلا رخ آلا ففدالا ح و الربا بن 1و امال اووي ا وكرا هتلايلسع لاف

 راتبا بنس يبارخالات اع-و هع زوالا هسدت الل لقر هنبا رخأتو باشنااو لينلاب اولتتفاف مدوداف

 باشنلاو ليما ادفن دقاولا# اولعفاملاةةهونأ مث مورا تءاغ لا باش لاو لشاب اولتنقادقاول ةاولءفام لاس

 ضع امه: بكارملا | اوطبرو ةراخغل |تدفن دقاولاه اناا لا هندو تكرر اك لغلاقفةراطاننومرب مذ

 هللا .ءبك م نرةةلاف "لاما دعم اللا,نرق:لاذذان ةنااتناكو مورلات لغلاف فو ا, نول لذ

 ارنب ةميتلعجاقخ ميباامتن نبع بكرم ريع ودعلا بكره ناكفو دعلا بك | ىه نم بكر عربم الا و هر ذثم و

 كلذدعب هنأ سها هللا دمع لف اوعطقف هس لكلا لاا برمضف بكر 1١١ ىف دعس ْنِب هللا دمع عم ناكو ”ىطتلا

 الاتقذشأ تب أر نم بكار اا ىف ممتانب ن وز غي سانلا ناكو ذئمو هللا دمع « عم تناكو حر مشي نب ةزج دبا ةسد سن

 ايف ”ىلعهلو ابطخدق ةمثإ ءنا لل اقفا هس ا ىلا ةسيس بظش دقدتنا دبع ناكو لساسلا بحام ةمشلع تااف

 هدعب اهحوزتف هللا دمع اء كل د مث دعس نب هللا د .عءاو> كزتف اهكرتذ شاع هللا دمع ماكف لعفأاو نا اك

 نيطنطسق ىلا مورلا ت ثم لمقو هدحت تنامو حيال امنع كله مث دي زري نب ةمشلع

 لاعن ىبكحجلا اشردم ىشو برءلاىدبأ ىف هب رمل :كسالا كرتنأ اولاقف نيثالثو سجن ةدسىف لقر_هنبا

 حرخت كلذ ىلع اوعبابتت تومانا ىلعحرخا اولاف برعلا مدل اذا ةعاسا وكلامت نأ نوردّشتام مكب عنصأ م

 هنافنيط:طسقالا م-متةرغذ احيروسهلع هللا ثعبف حايرلا امان فراس ةدي رد اكسالا دب رببكس فا ف

 تلخدولاهلاجر تينفأو ةلا رتطعلا تس انولاعف م-هربخأف هرهأن ءمرلأف ةمادصا شب رلا هتاف مكرم مف
 لاقف هملع اولخدو ماجملا هلاوعذدؤ اذ فهانياصأف نيستا رتل وو يهع إول علا

 الك هعمناكن م اولخو هولدق مث م-هعم قرغ هناك اولاقم تكلم نولتن:و ملكلاجو كف لوك ر

 اهعاقجاو بكاراا ىراوص :راككىراوصلا ىذةوزغتعنامناو -ىدنكاا ورعوبا لاق

 « ةيردنكسالا ةريحب ركذ +

 رنا متماهجارخ ذأ: تناكف س ةوةملاذاسمال اهاك امورك ر دنكسالا ري تناكص مك ادبعنب لاق

 اندنع سدا اولاقتف ريناند قوطعأ رجلا ىف ىلةح احالتاةفاعر ذهب تتاضىتحاهيلعر طارت لع ضير رغب

 اود ا نم ءافلخت |ااهدرذدسإ 1 ىد ناسحلا اهيف داصن ةريح ترادفأ مر رغفءاملا ميلا تاسرأف

 "ىوزارحلافموتش اطل نمءاملا اهيلاريصي و موي ضرع ىف موب عالق ااهلوط ري تراص ماهو ءرزواهرو +

 لختلاو اقملا ةريثكىهو وكتا ىرخ“الاو هيدا. 0 محيرذمو
 نعلاو ريطلا ريثكوهواعالقا موي ف صن هلوطر طرفا ىمسي ل نلا نم ميل ةريصلا ههه ىف بصي و ل هرلا ىف اهاكو

 نامئالاسعأو مبقلا -لخأب عاب ةرثكلا ىفةباغ هب ردكم الاى ةريصلا هذهدو>وب َكمَدلا ناو بشعلاو

 ذنمةرصلا هذه نءءاملا عطقنام

 3 ةيردنكسالا جيلخ ركذ *

 قى هيرفقءاملااوةلي نك لو اهيلاهتلخ دا ىتح هير دنكسالا يلخ تقاس ىبلا ى منكما -طابواكن الاب

 ىرزخما نه اوبا لاوو <. كل ددجوب لزب لو هرخاىلاهلوا ْن م ماخرلاب هعا تطلب و ةيردنكسالاهتلخدا

 اهل ح ركمو دساهنم ءيش ىلع س 1 ةردوب ةعرت ىلا جيا ةهوف نم هاف دي ردنكسالا جياخامتأ حابمملا باَك ىف



 ذكملا تداقاو هلوق ؟
 ,انثاو ىدس ىتالوصالا ىف
 امنافةراعلا هذه ىنعمام
 في ركوا طتس نعول ال
 اهللق هلو_5 اذكر سحق

 تبخو تبول ل_هارطساب
 هلموشت مل ةعج اراأ د هد هن د

 ةنر نع فرع هلعاو دم

 هناذكلا امهانعدز تءحز

 ها رّر-ورهدلاو رمال
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 فاخافومص تلعح دق مورلا تناكو ل ىف ”ىم- نب كي رم مز ماو امش نو سملا ىلو ل نيإ حملا لعاولوسو اش

 لجر هللازربفزاربلا ىلااعدذ بهذم حال هملع د سر ىلع مورلا ضر ا نمءاج نم قي رطب ذئمول زرب:فوذص
 ف.-ةااذخأو عراقي رطبلا قلأمث نادرا ني#رب الي وطالتنقاف حج رحال انآ ىتكي لمو- هللاةيدز زنم

 ٌىطاسُس ىلع س سانلاو كيا «بيعف حذماأ عصن ورع لهل م او هر لموح ياه

 طرتخاف اف. ناكو هل5- اف قيراط. ا 1 فلا و مهتيبعت ىلع ربا ف ليذلا

 تام مث هاج ع .اععدوو هد 1 هنو هروا حل 1 /| ر ه.ب رضف هعارذ وا هما ناكل اره لدو>

 مولع ا ادد 00 هرب رم“ .لهحت ور كرف هللا هجر مايأب اذ دعب لد وح

 ورع مسولتةو ىدطال ب ومد ىلاةو موياع هللا تفشي ردن :؟سالايمهوةلأ ىت قولد موبلطت موتي زه تاك
 اديهسم فما هنق عفر ىذلا عضوملا ل "0 دا لا عفرب مأف د كاذ فم كف متن دما نعَما ىح

 اهروس مدهو لذه ف.سلا ورع مقرلل '!ل دب ى- ةجحرلا هم هل لاقي ىذإ لاك كك لا ىذانر ةئكأو هو

 ءالؤد انيلعّرءدقو انماص ىلءامدك اولاتف ضان نكي ل نم ىرذلا كلها ه هءانشن مهتم باصأ ام عجب رداك

 لغلاخاب تزما عامل نم موانأكا نوع ات ذكي دن ىف مافو هوان او دوانع اشم ردت صضرددالا

 سضد:نمامأف ضن لو كتم ذىفانال انءل ت1: نأ انا ناك اب تعنصام كلل ام ورمعاممنعب لاقو ديلا
 هير دنكسالا ضقأ بس نوير دككملا ل ماوجرخ نيح مهبل دا ملا ان لاقو وربع م دشن شاددعنأت
 ودوورعلاقف نان كيشلاو اند ىلعام انرم 0 در مدقا“خ - ١ بحاصا4لظن "نك

 مكيلءانزتكانملعرثك نا انلةناّخ ماما كنريخ أ مفقسلا ىلا ن نكرلا نم ىتطعأول 1 نكرىلا ريشي
 هيب فا فرسأو ىلا عت هللا موسزمف م رم ما مورلاىلاح رخو انا بح اص بذغف مكس الخ هايقتحادإرو

 156 ذرب هاسكو ه وو هروسو رخ آش اند قاطنالب اللاقف هل: لا هلل اد ورع ىلا

 ءنأ لدهن ءو ىلا !.تاذق لافو ىئاتقل هل ةدنااول لاشف مورلا كإم تدن اول هل لتفادي زا اداب ذر

 3 ناعم ىلا ةسقلع يتكذام ردع ادعم ثعرو در رد:كحس سالا ىلع ”ىيطقتا ةمتلعل دمع نامذ-ىلأ نبا

 ماشا ل هان 2 رع ,كيددمأ دقىفا ةيواعس هناك كوه نعو هيرَرَع ازد وكت حاطسمتل نبا

 ناك دب زي نب ةمشلع نأ نا ورفو الأ 000 الا ىف ناكف د . دا لها نم فال دو

 انلأ رمشع انئاالا تم سياو ةيردنكسالاب تفلح كنا هب واعم ىلا ب بكم امنا ريشع اذثا دعمود ب ردنكسالا ىلع
 فال [ةعبرأ ىف عيطم نب هتلادبعب كتددسأ دق ىلا هي واعم هملا بكحف هملان عاش كرا ةذعبداكرام

 مهاوخ ا :ءاربكتج ع فالا آةعبرأ ىف نا وكن 4 !|دي زينب نعم تهأو دملا ل هاند

 لدع: ةعماج لا لوي صاعلا نب 11 و ةسعموا نبا لاك كيلا اوريعب عزف كلذع موغلب يد
 فامحاو * نادرو هب رح موملا فرعت ىتلاهب رثل|بّرخهي رالبعتملا كا خجل تاكو. «+ ةفالالا

 ءاضقل نادرو لدع مورلا ا: ةل سورت ىلا هجونانم ار عن رينع نب د.هسانث دفا دب رخىذلا بيس |انباع
 مهرود ضعب فهو دج وفه افقو هنعلأسوورع هدقذذ هو سعف رذثا لسها هفاطت اف جدلا دس: ع هحاح
 مهولّتف ورع ةتاسنم موب اوردغذ مهلك انا.هر دب ركنا لها ناك لبقو امندموجارحاو اهيارخابرهأف

 ناك ليقو مولا ىلا بار ىهذاهب رخو مولتقف نادرو مسييلا هوو درع أف ًانزو ركحاا ورع غلب نأ دعب '

 مسوماكف اه ,ارثنم بارت هسق ب ارحا,م هلدخ ًانمهترأىلاورعل- _سراف تيخو تدون لها هيرالال ها ؟
 هوناحأت مهماكل ذمعاعد مث هيلع دق مهالصم تحت شرفف با ارا سم أ مش م-ىجارخاب هاف *ىلا و لو

 ةدابهذه لاك كلذ ورع ىأراف اراره كلذ لذ ىشولاوو بحلق ماتهاعد مت مف ةرذن ارتلاب رعأ مت م افلا
 صاعلان ب ورع نوكحي,نأ هنءهّللا ىذرنامعدارأ مورلاهتنامزدالف اهبارتخاب سصحأف [امون نأ ليال
 تف ناكو درع ىبأف اع ادم رخو اهنرشب ةرقمل اك ساما ذا انا ورع لاف جارخلا ىلع دعس نب هللا د معو برذسا ىلع
 ن ثالا لاهو نينس عير لوالا نقلا نيبو ةشيو نإ رمدعو صج هلت نامع ةقال اف ازتسقةواغاذس هورع

 8 تل انضم الريع د تدبر .الااوصت ناكحوني ريثءونيئننا نس لوالا هير دذ ل 2

 از ملاك ض الاوهام كلت نم مهيلع نو كف ا.ثرم متم نأ دب نينسس عدس سانلا نولي «اعلا ند
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 ّنالاش و رايد فلآ نيثالثو ةتس تغلب لإ د.عنب ماشه ةفالخ تاك ااف رايد فل رمش ءةشاسم
 ةيوتلا لاك ةّد3مهاجج لب بيس لول: ةب لفي ردتكسالا لذا قدتسا ّضافلا نبا

 ه مورلا ضاقتنإو ةيردنكسالاب نيملسملا لعف نم ناك ام ركذ
 هساونيووه هيف لزز الزتم آن مذئاخآ تناك امناو ططخ اهب نكيرلذ هير دنكسالا ام: م كحلادنعنء الاف
 ورع دصسم هش ىذلا, موكلا اولع ى- تماصلانبةدابعو وه ليفأ هير دنكسالا ختنامل ص اعلان ورعّاو

 دص-م دنع ىذلا ىلدملا ”ىل رغناك الزغ هر ذوب لزنو ردقلا ورع لزنف لزنت جبد نييو اه لاق ضال ا

 ىتح هيف لي لفءايخ تماصلانب ةدامع برضو لالا وف معي دخ نهب واعم لزنو م دبا دقور حلا ىلراممورع
 عطق دالبلا م_ه]تماقدساالذ لاق ملعأ هاو هعم ناحح ءادردلا انأّنالاقيو هب ردنكسالا نم حرت
 رمصي ناكو هعمنو:ة«فدمنلاو لحاوسا ا ىفاعبرو سانلا عب ردي ر داكسالا طاب رل هبات أن ءصاعلا نب ورت
 رسمت في رع لكل ناكو روشأ ةئس ةتاش مهدعب بةعيورشأ ةتسسر دقب فيصل ىف عبرلا ةصاختي ردنكسالاب
 ةيرداكسالا اواكسا 1 نيإسملا نأ س مح ىبأ ني ديرب نعو *« ذئاخأ هفاوذدتاو هبامصأ نم هعم نع هف لزني

 هردّنيو كلذ لي هبحاص همف ناكىذلا لزم ىأب مسمنم لحرلا ناكف اين اور اولفت مث مهطابر ف

 مهل لاق نوب ركلا دنع ناكالذ امتورو اعلن مسن دلال اوب َرت نأ ف اخأ اور علاق اوزغالأف هن كب

 لزنم ىف همر زكرخرادلا لدي لجرلا ناكف هش ىئباو هلىوةرادىف هكر مكس ركر نُ للا كرب ىلع وريسس
 ادولكنل انااا نيتلسقانوكترادلا تناكف رادلا توس ضعبىف هر زكرفرخ الا انام
 اهعسالو ْئث ارك نم 0 لوب بدم ىلأ نب دب رب تاكو و اهتتم م-عاعو موراا :كس اولوق ذا

 ساعلا نب ورع نأ سدح ىلأ نبدي نعو » م-وطان رف اهنونكسي مال تناكوانغا | ئث امم ا

 (ىدكفا هن انسفك داق نحكاملافو انكسينأ ع -ها مدعو زومادح ءانيو اصول ىانز ةيردنكمالا مق انا

 لن نيبال قيوم لو< لهلوسرا رع لف كلذف هنذأ ب هنع هللا ىذر باطالا نير ع ىلا

 ىئابب انا لوح الزخم نيل لاب لزتنتن أ بح أالىنا ورعىلا رعبتكك ىلدلاىرج اذا نينمؤملاريمأا مثلا

 صاوو ىبأ نب دعس ىلا باطخا نب ريع بتكو لاق ط اط سلا ىلا صاعلا نب وربع لو 0 امدصالو ءاتشمس و

 اولم تال نأتي ردنكسالاب لزانوهو صاعلا نب ور عىلاوةرمصبلاب لماع ىلاو ىري كس نئادم لزان وهو
 صاقو ىنأ نب دهس لو ه3 تمد: مكملع مدة[ ى> ىتاحار مكملا بكرأ نأ تدرأ ام ىتمءام مسكتابإو ين
 ورع لوو ةرسمملا لزتف هذ ناكىذلا ناكملا نم ةرمصملا بحاص لّوو ةذوكاا ىلا قراك" نبا داع خرم

 ةلبدم الها نمي زاعةنس لكىف ثعسب باطخلا نب رع ناكو طاط#نلا ىلا هب زدنكسالا نم صاعلا نبا

 ىضرنامءبتكو نانهعلع مورلا نمأنالو اهانباسع فنكي واهافغبال ءالولا ىلءناكو هب ر دكسالاب بارت
 تضق:دقوةبر دنكسالاب نيئمؤملا ريمأ 001 شكيب تاعدقح رسىبأ نب دعس هتناد. .ءىلهعئافقا

 تناكو لاقرهشأ ةتسس لكى مت 2117 م-يلعرحأ م اهيطباىم هير نكسالا مزلأف نيتّر مورلا
 اهب نم معاج: ةيردنكسالاناوسرأ د بكارملا ف ىدالا لبودم مويلع مورلا تءاجو تضقتت اةيردنكسالا

 هلناد-ءىلرو صاعلانب ودر<+< لزع همعهّللاىذرنام# ناكدوو تككالو هر سدوم ن نكلو مورلان م

 ةفرعمهلَناف مورلا لات نم غرفي ىتحاز ع رقي نأ نامءرص« لها لاس مورلا تازئاطف حرس ىبأ ني دءسنبا
 نم ديل مهيلع هللا هرفظ أ نأل صاعلا نب ورع فا اهرو دير دنكسالا ىلع ناكو لعءذف ودعلا يف ةدمهو ب رحاب
 نم مسفوتملا ىلا اوءذقر لاو َرلافورع ميلا رف ناكم لكن م قود ةسئازلا تب له“ نوك ىي>اهروس

 م-هددمرثكي نأ لبق مجذهان ورمعل ةفاذح نب ةجراخ لاف دحأ مم هعطر لق مورا امأو طبتتا | نم هعاطأ

 هللا ىزذعف هياوّرم نمنوسم» مف "ىلا اوريب ى> مهءدأن 1 اوال ورع لاف اهاكرمصم ضةتانتن آن .ماالف

 : اهروج نون رشيق ةيوعلا نولي اواعذ ىرقلا لهان م ضن ن «مهعمو هب رد“ شالا وك أوج رف ضع مهضعب

 0 .ةرصلاو ّربلا فم هوقلف سومفن اوغلب ىتدورعمها ضرع لذ هب اوّرمام نوهت واهتمعطأ نواك أبو

 رقتعف ربل ف وهو هتبا ف ورم سرف ذشءوب باشنلا تباصأ ىتح اديدشاصر ءاملا ف باش لا اومرؤ طبقاا مورا

 مهنع نو - اارخأ امساف بانا اينيمل#ىلا | اوقف ىلا ف نيذلاومهاوعقجاف ردلا نم ارمصإم عوز عام لو
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 هللا فلاب هل ارمشب تاطقلا نير عىلا ادئاو ميدشناب ةيواعم صاعلا نب ورع ثدد و الرو وريكعو

 5 تهجم تلداعت ةلاسرلا لما سبر الحر تل[ باكا عمنصأ امو ورع هل لاتف جمب كنالأةبوانعم

 نورع نعي يدش نب هيواعم لاهو هللدجلالافو اد>-اسرمع َر رف ةيرداكسالا فب هريخأر ع ىلع مدقالت

 ميعملا باع ىلع ار تذخ أف ةريهاظلا ىف ةشردللا تمدتقةيردنكمالا - هنع للاى رسع ىلا صاعلا

 ايحاش نر و هنع هللا ىذر باطا1نا نب رع لزغمنم هب راح تجرخذا 0 اتش دسم 1

 مث ىع تفرسهذأف ىدانعلا ني زوع لود د نب هب وامان تلك نمكانويح 5 رفسلا اقع ع

 امتءدَس وعدا ن 0 :مؤمما ريمأ بحأف ماا هدمت دقح انفاس ىلءاذدرازا كك هد عمم اتت 21

 نيئمؤملاريم ًاانربخ تاق“ كدنءاملا5ّ ىرخ ”الايدرازادشيو هيديىدجاب هءادر لوانتت رمعب اذاق تاخد ا

 ىل لاق مث شانلا عمجاف ةعم أح ةالصلاس انلا ف ند دن دؤدال لاقف ٍددحسملا ىلا نعم جر 1ك ةيردنكسالا هللا حا 9

 هيراحان ل اقف 5 تاوءعدياع دقه 21 هيلو هد ليكي لن ماع 2-0 كان اريخ ان

 اك [تنكولف ماعادلاب< ر 0 ”لاق مث ءايح تاك ًافلكلاقذ تيزوزيض تت ا ماعط ن هع

 لاق مءامد ىلع ترص لاثف قيطىر# تنافر ركن ىلد هيراجاب لاق مث ءام ىلع تدصأف كعم تاك ال

 راهنلا تمن أل تننطام سني وأ تلقام سب لاعت ل ء اهني مؤملاربسأ تلق لاو دصتسملا تيد أن مح ةيواهمان تاقاذام
 د 95 ةبواعماب نيد معد طىتلا فكك ىسفت نعرض "ال لح دلل انت نكلؤامت .عران ءضال

 35 د فال [ةعبرااهيف تأ ىنأرمغابيذامفصأأال تن نا تاطط رع ىلا كل ذ دعد صاعلا

 خفاملا رعت ا لسق أ ن ءو 'لوامال ىو“ ةئامعب رأر هب زكا مهيلع ”ىدوري فا ًانيعبرأ او ما فال 1 ةعبرأب

 اهلخد لا 2 الا قةيردتكمالا ن + لج راو ىضخالا ل .!! نوع دس لاثب فا رمثع تا اعف دجودب ردنكس الإ

 نم ىدح أ ف 21 الا, ناكو هه ”ىدؤواي فا نوغيسورع لو داب و اوناخىجلا لكلا فو ورع

 نمةّدع ناكو رفن : ةءاج عسب سلجم لكس اجي فلأ عسباجم ساو در هط) شاد ىشعاتتاتاماتحلا

 بكس ةنامامناكو نذسلا اوكرو وَلا لها مورلا ضرأب 0 نءدب ردنكسالاب
 نم قدنم قد و لهالاو عاتااو لاما ن مط ع اور ذك ]مع افا نون الث ارق لمفير بكج اراان

 و9-5 ىف ورع ىلع سانلا فلتخ اف نا هدلاو ءاسنلا ىو سفن اسس د ءمول ىدح 0 ناو 10 1

 هلع هلابتكو نيمو اريمأ ىلا بن كا ىتح اهمس# ىبءردقأ ال ورع لاةفاوع-5نو دي رب سانلارثك ان اك

 نبلسملل اف اهجارخ 5 اهرذوامسقتال رع هيلا بتكف هس اوملط نإ-لانأ هلعبو اهنا ثواههي

 ا املصرمسءتناكف حار للا مهياع ضرفواهلهأ ىصحأو ورعادر 5 مهر دع داه> ىلع م عاةودو

 نم هدف عسوت أم رد» مزاي هنأ الا ني راش د نمرثك | هسأر دب زن ىف مهنم دححأ ىلع دازبال 1

 ةبردنكسالاّْن ال مييلو نم ىربامر دق ىلءةيزاعاو حارخلا نو دورا وناكم_ماف ةيردنكسالا الا عرزلاو ضرالا'

 ةبرقاهم اويسف تانافر مهم ىرقنءىىرق تناكدهو « مال وص مهل نكي لو دةءالو دهعريغبةونع تحف

 عمهدرف اهريغو هم دملانمهاناسس عقوف سدطاس اهالاقي هب رقو سدخلا اهل لاشي هب رقو بمهلب اهل لاقي

 ببهاب لهاىبس ارعّنا بدح يأ نب ديزي ن عو « .ةّمْد لدا طبقلا ةعاجب و مهريصو مهارق ىلا باطن نبا
 نم رف هت موزع ىلا باطلا ن يرعب تك اوذة:نيح هل دملا مهلا غلب واوةَردتفانضءوايطرقو سيلبلسو

 هوريذن مكي ديأ ف مهتم ناك هدصاخ سدطاس لها ىف بةكهذع هللا ىذر باطلا نب رع عناهباودفو مهم ل-و

 اي ا ةنمب و هندب اول هن .دراّمخ اناو مهيلءام هلعو ملام هل يلا ندوو ةلسأ ناف مالسالا نيب

 عج ىف نيل ملا ىلع مورا اورهاط ٍب-هلبواصو سطاس لهاَنا ةياور فو « مالسالاراتخاف دموي ريخ
 باطان ا نب رع ىلا ررع بتكقةير دنكسالا عمءىفانل الؤهاولاهو مهول انوا يل :رهظاأت مها ناك

 جارالا م_عاعبرضنو نيلسملل ةّمذ تانرق ثالثلا ءالؤهو ةيردنكسالا له نآرع هملا بكف كلذ

 لاقي و« كلذ لعففا ديسع الو اسف نولعمالو مهو دع ىلع نيإسهالدوو المال فا ا رام

 ذاج دفن ةناقسةير دنكسالاةيزورمت ىبج ةعبها نبا لامو مول مدقتناكدهعل نع هلا ىضررع مهةرامن

 ةيردنكسالا هب زج تناك, زقو كلذ تغلف ني راس دني نا ,دمهاعر د0 ةمدلا لدأن مف ةنانولت دحو هنال
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 نو مدد 1 الاحرام م كا ب اىدياىف نا مها لا مث ه- هلعاوع ءانءاق مكشنأ اول الواورنءاًءشاف ىراشا

 امج انكر لد مها | لاه بم -ىورا كاذ ىأرالف هلعاوبأت مكلتةنالو اذ اوصأ مكب ىداذن دووعلا مكماطعت

 انيلشانبحت ا كح اض تلغناو مكسفاأن ءانوةنكم اوانامترم“ انتل يي لل م2 ىشو

 اعادت وسان ءاارغ نكتسلانلا قاده بساصو ةلسموور د هيءاودهاأ كلذباوضرف مكب امضتا ىلا م كلمت

 ورعدار افانم- اها مكم لح زويياولافو هنادشو هيا ددعإ مورا تةثو دةو مورلا ن لبو وياه ملال

 لون ةتتاعم مميولقو كب مه ءاوتامت اورعسا تاو كيادصا نم ذ د: نمر ئطخغ اذ هام لاقو ةملسم هعافزرمب نأ

 كفك !اناو كناكم كيا مص أ ىلعءالب ثاذ ناكت اق ناف ل ةال ضر ءانوزراس ىّت - ىثرئالر ل سمأ ام نور ديال
 لدم هلع هلل هلاعا م ةعاس الواعتف ”ىورال :[سمزربف كي هللا اهحَّرذ اعرذ كنود ورع لا ة:ىلاءتهلنا ءاشنا

 نأ مورلا ىرديالو او ركن نس لا بانمها اوهتفف هءلعم_هو دداعاس؟ مورلا مها فوو هباصأر امرك
 ىه--ا اوسرخالف م_ممافام ىلعاظرغت مهي ديأ اواك أو كلذ ىلءاوةسأف كلذ لعدم وغاب ىت> مويذ موةلارعمأ
 ورع لاقو هلرذةساف كل تاق تنك امىلر ذه: كا ذد:ءورع لافذ بذغ يح ةلإسا لاف ناك ام ررع

 تيس | امو تم دن دقوال ا ةَر رم من_ممامو ةثلاثلا هذهو ة. اها ىف نيت 00 ل1

 ماف و لافت ةبام ةهدارلا ىلا دوءأالنأو - رالىف زا هتباوو كل كاقاع تيما ام ذأ ن | نعم هد>او نه

 اولد ااملالا خا لاب ١ اؤطبأ ام لاه هنع هللا ىذثر تاامكلا نيرع كلذ غلبالفا اووشا أ ةيردنكسالا رصا ورع

 هلو رات كن ارب 54 - م مكئاطبال ال تع دقق دعبامُأ ضاعلا نب ور عىلا ب: حسو

 تنكدقو ماي قدصدالااموةرمصأي اللاعتر الراس هناك اوك كانك لع امانسنلا نم هم .-أو مث د اامملالا

 مهريغ اوك نأ الاف رعأت كام ىلع ل جر فن؟ مواةم مسمن لجرلا نأ كالع وره ةعب رأ كيلا توجو

 مددو ةينلاو ريدلا ف ممغرو مهو دع لاتق ىلعم محو سانلا بط خاف اذهىباكك لان أ اذافم_هريغريغام

 نكملو دحاو ل>ر ةمدصك ةدحاو ةمدص مها ارو تيل سانا اوطو نما ءاارو دصىفةء:رالاكئاوا

 0727 هرلأ بو هقلاىلا سان || -يعيأو ةباجالا تقوو جرا لزنت ةعاسابناف ةسعبللا موب لاوزلا دنع كلذ
 0 ل حضورع 5 م-ميلع ا رقرامانلل 2 ىاكشا هنع هللا ىذر صاعلا نب ورع ىأا أذ مهر دع ىلع

 ىلاعءتهننا نا اوبغري من نتعكر اولصنو اوردهطت نأ سا ١ هأو سانلا مامأ مهم تفر ةئلاشا اوااعدم

 لاتقف ل هل اه < كما أ صاعلا نب درعْنالاتءو * مييلع هللا خا مف اولعذف رسمنا !هولأ يو

 لسو هلع هنا ىل_د هللا لوسر ب كاضغل نهبراخحتو ةفرعم هل ل>ر ىلا راقت ىرأ ةلسم هللاتؤ ءالؤد

 هاعدف تماصلانب ةدامع لاق كلذ نم ورع لاقت هكفكيو لاتقلا رشا ىذلا وه نوكت سانلا لعدم

 نانس ىئاوان تلزننا كلع تم ءورم للاسقف لوزتلا دارأ هنمانداسإف هسرد ىلع بكححار وهو هان أنورع
 فنداصن ناكحم ةداعع مدقتن مورلال اتق هالوو هلدّةءو هسأر نع هتمانع ورع عزتف هاا هلوانف ثمر

 لقرش توم دهبي رد دكسالا راصد ناكو كلذ مسه هول نمي رد كسالا هب دي ىلسع هللا خفق مسهاناقو مورلا
 رع !لاووني سدعو ىدس>ا تر اال مو كسنو كلدلق : راش كو قطا هقلعي

 نهتلو ورع اوقف لب لاشيو لواالا خف اودوةونع اه ترش هنالث ب 0 :تصالا ور_عرصاحو ىدنكلا

 :ةساه فدو افراصحف هب ردنكسالابورع ماق أثدالا نع ”عاضقلال اق هد نيرعو ىدحاةئس مرا

 ىلاعت هنا مز هال م كحلادسعنالافو هه ةدعتلاىذف اراد اهذتاف طاطسفلا ىلا للامم رهشأ

 ىذمو هناصص أن نياوجر قا نز يلالازر ع كلا هلا ًريلا ف مورلا برههب رد. كس الا عدو مورلا

 اولَدعف هير دثكسالا ىلا رح !! ىف مورلا ن * بره ه ناكن م عدس رق َّىبلا ف موران مانر ه ند باط ىف هعمن مو

 باطما نيرع ىلا بتكرا مماقأو اههففاهسارتكف ار عكالد غلبو ممم بره 10 ءالازي_!-ملان ماو 5 ناكنم

 هنأت و هيأر حقي هنع هللا ىذر رع عدلا بتكف دوعالو دقءريخب هير دنكسالا انيلع خقدت هللا نا هنعهنلا ىذر

 ةماسنبا هللاقب الحر نأ اذه اهكف سسناكو ىفاثلاة ب رداكسالا ف تفودو ةعسها نيا لاو اهزواس ال نأ

 0 ىلا ورع هباجأف بايلا هل حب وه , لهأو هضرأو 0 نسون از علا ااوإ تك

 انتفض أ قاناك م ةيردبكسالا حان :كأ نيد نم نيسلملا نم ىل_فوورع ل_خ دفن الا ةءاسس



 نادل ف

 عن زو دس ديور و تانك تأ ءاذا اها لرقأ

 ورع لاذ حرز نا! فرش أ 1ةمونوهردبانطال ني اورعالا
 جصنلل ةهصالا ىدهتدتو * قعءاقكالا غابم نمالأ

 مجبرصلاو نر الوقلا نم * ئرط_ثنو+ئامو مكنأب

 حورالاىلا ناللا رثآامو *« هياعالع مك ضعي مدق.س

 عبرا نعلادجلا 1 * نال ىلأو ىدفع كل

 مج-ثملا لطبلا ىلع ىئادقاو * ىلامدوركملا ىلع قاطءاو

 و 11 ل ا فاك تتح الك لوقو
 مد ضرع نءدعن ىجأو 5 0 نع عقدا

 عملا ىل-_ع رمل سنو * فاصر1للا نواكب طش ىذب

 لمقو نا. هال تراد تش اجو عزفوانزح نمتعشرات أو ةمطثة دحاولارمضخ الا لذقلا فعس بطشلا
 ىل هو اة-ىئاود ورع لاتف لاقت هربخ أف ورع ىلا لوسرا برق + شمكتاادرابلا عْشأاو عقترا ىنعع امه
 .ةيردنكسالا اوغاب يح مهوعملاو ةءظع "هلم نو ملا مهتم لقو نيا حلل هللا خام ف ودلاة الصد ْئموب ورع
 مهو دع طبقا ءاسؤر مهعمو نوأ ملا لزبو نص نود ند> مارتال ةمدم نومص>اسياع ناكو مورلا اهم ندحتذ
 ةرتتسم ةريصلا ةمحان نم لمخ هملع تجرفن لَو منير مشاوساقأف ةفولعلاو ةمعطالا نمهسيلا اوان اا
 بكارالا ىف ةيردنكسالا ىلا فانتخت مورلا كلم لسرو الج رريشع انا نيمسملا نم ذئمول لقد هوعق اوف نصح اب
 هنال مهك الهو مورلا عاطقن ا كلذ ىئن دبر دنكسسالا ىلع برعلاَت ريل ودي مورلا كام ناكو *« مورا ةذامب
 ةير دنكسالابماشلا ىلع برعلا تءلغنم> مورلا دمع ناكاسمناو دير دنكسالا سنا نم مظعأ س'ا.كمورال سدا
 ىلا هجوران هتحل سهو هزاهج ىمأف اوكا عطقن او مورلا تكله ير د: كحبمالا ىبعانو باغ نئل كلا ا لاشف

 ناكو هوم نيلب#ملا كو هتامأف "لجو زع هللا هعرمد هزاهج ند غر فالف هسفنب اولا ةرشاس ىتسةير ددكسالا
 تامثدللا لاو * هجوب دق ناكن ءريثك عج عجرف مورا هكرش هنو؟ هللا راك ةريشع عش ةاسف هنود
 لها ىلع لا ةلا,تحلأو كلذ دنع برعلا تدسأتساو لاك ماشلاةيراسسق تعكف اهيذو نيرمشع ةئنسس ىف لاترد
 اولتقَف سانلا ىلعاول م دير دنكسالا ند- بان نم مورلا نم فرط حي رخو اديدشالاتق مهولناقف ةيردنكسالا
 ورع لاف ه--ًاربالا هنفدنال نوأو و نو.ضغت نوبرها لذ هياوضمو 1 0-7

 هسأرباومرا الجر م.مماول:ةافاوجرخ اذا مولا ىلعاولجسا مكمضغب ىل ابي نم ىلع نويضغتت مك اك نور ضخ
 هباومرو هسأر اوزتساف مهتةراطب نم لدحر مورلا نم لتقف اول ةظفاف مهلا مورلا تبرفن مكبحاص سأرب مكو درب

 نم ل: ابق ثالث لود ورعناكو « مك.حاص اوتفدافن الا كلود لاف مهيلا ىروملا سأربمورلا تمرغ مورا
 *ىبنا | بص الر اهرثك أف ىل_امأو نول بالو نول دي موف ىذاع امأو نولمشي الو نولتةي موتفةرهمامأ رسصم
 ورع لاّمف مهطئاح مدهل هب مهتممرو قدندملا تلعول ورهعل لجر لاقو انتا يانا لو هيلع هللا ىلص
 1 تراب شار ارع تانغ ىكرذلو فرع ورمل نان ل جوي ملا نم كباقم ىديأ عطرا
 هسرف نع هاةلأو ىورلا هعرمدف دل نب إم مورلا نم لج رزراب لاقل ارعسااساو : ةريثك اطابرااو ذي اذا
 ىلءقشو مورا كال ذب, ت>رففرب داةمانكلاو مواةرال ةملسم ناكو هيايتص نم لبر داس وح هلَدقما هملاىودو

 هتسلا ل+رلا لايام كلذ دنع ورع لاق نديلا لت” معلل اريك ملم ناكو كلا صاعلا نب ورع بضغو نيلبسملا
 غانا الون دعا ركل اعقل و رم تزل نيب هيك و لاحول ل كا دسم رمت, ءاسنلا ده كيرعللا
 نصا !نماع.ج ,هوجرخأ ىت-مورلا هيلع تما م نصا ىف برعلا ماتا هب ردزكسالا نكح اومدتا
 نفخ وةلسمرت الاو صامل نيورع مهدحأ نصل ابان مهياعا اودلغأ 7 نسصطاىف اوقّرذت رفن ةميزاألا
 ىلااوأمتلا هباصصأو صاعلا نب ورع كلذ ىأراسلف مه ند مورلا ىرديالو مهباحسا نيد مسمايراول حو نيرح الا
 اني ديأ, ترص دق مككا مها لامة د رعاان مهءلكي نأ اسوراو سهأف هياوزرتسحاف هش اول دف ماما جس نم سامي د



 م١٠

 انه .ةةريمك نه هوفونم ةش دمىلا كس نموا قس رشعانثااهس هبننو ةق.طأ ةيملم هم .ه لزع "هو وف دسعلا كد

 درص:' 22 ىلا ف وذم نءواسقسرمش :ءةت سايبر نفابنلا م ءوحوزو راب ماين موةانغو ةقازسأل تآمادج

 تامافعتا ذةرعك هش دم ىهو اذه- ىلا درمص ]2 نمو اقسرشع ةنس حلاص وسو قداذفو ماجو ريثم اهقو

 ةننس ةوظع حودو لعمغلاتيزو ريثكلاناَكَلا هيو دنبو ركعب لماع هل ل دج ميلقاو عماو ل-عو قاوسأو

 ظ101011 6 اسةسرسشع ةتسقاوساو عماجامب ةريبك ةسانر ده ى مو هكرب_" ىلا اد نمو اسقسرمنع

 انييريكج ييلقا تاددش دم وزو بنس ىلا ركن مواكقْسَرم ءةهمسقو يهدد مدع جيا همز هو

 قاو-أو قدانفو تاما اهو ياقا ىهو مونعلا ىلا رو ونس نمو اسقسرمثء ةةسري.ك لعو قاوسأو تاما

 نمو اسةسنورشعء نوءثدا |ةرمح ىلع ةئ_بح ةوظع ةئييدم تناكو زيت! عوضلا لموت ان نوت ة كين
 ىشرز ا:>اىلا ساربلا نمو تاسقسر مشع تاماسج اهبو ةرعصل ىف ديسصلاةريثك ةطردم ىهو سارملا ىلا ورتسن

 نمرعلا قبومتلا كتيب اتيزير ىلا لا نعود شلل اانذبا نباوت ا نةسرش نءومملا رد طش ىلع نصح

 5 ا .فاهيو مادو ةاصقاوسأ اهب ناكحو اقسنول الث ل>دملا هو ءوت الا: فرغت ةشوذ

 ةدايزدنع كراس عن اامبرد فر ىلا فوط م نمذخ الاقيرطلااذهو « هير ددكسالا نم لمع ام ىلع
 عاام ةيردنك الا باث ىفو ضرالاراطق أ ىلا لترا هارعظنال ةير دنكسالاب ةجوسنا!باشلاو لدنلا
 تاَرم هنزو ريظنب عاسفزرطلا فل خ ديامو ةضف مهر دب مهردةنز لكبرمشلا اول لاقيانامث لس عاذا هسنمناخلا
 هدي دع

 ج ةيردنكسالا حتف ركذ

 عمرفاهلاراف يد دنكسالا ىلاري#لا ىلعورمع عيجأ هيفامبن -أ «فامب ند! نواسملازاحامل ىدنكلاورعوب لاف

 ثعب صاعلانئورعَّنأر عنب فسسركذو » اهنمةرخ الا ىداج ىفراس ل هريغ لاهو نيرمشع ةنس لوالا
 نامالا مكلفاولزنتن أ منش نااهلهال لومي ثهدواهيلع لزنق كلامنب فوع س«ثنمع ىلءوشو ةبر د: سال ىلا

 سومان ا لافي كك يطبق طاق تيس فول ازاعر مش يعلن مواسار :مناولاتف

 مون ملصلا س ةوقملاهلأسو وفات مولع ”حلأو روشا ثالثا اه ارصاحةير د: تكسالا عقال نضاعل نور حلاصامنا
 لعالم ن اكىذلا ىورلا سقو# لاّنا بح ىبأنيديزب انندخ كلما ىأررظنت.ب نأ ىلعط- هلا ىلع هحلاداك

 كلذ غلض» .امسدق عأ ىلءمورلا نمدارأ نم ءزةو ويعسملا مورا ن هدر نمري ب نأ ىلع صاعلا نيورمع حلا درمدم

 اونذاوةيرددكسالاباونأ اوةلْغأف شوبطلا ثعوراكنالا دشأركأ أو طضطسلا دشأ طة مورلا كلم لقر

 مها تصصن دقىفاف ىلتاذب اص مورال ل 3 ال لاق ٍنهاملاه انثالث كل أس أ لاذ سودا هملا جرف بره ادارمت
 هدهورع لات سن ىف ىنداف تماذا ىفر» ءاننأو موا نمت أ. ل ضقنااّناف طيقلا ضقنتالو او عتس

 مهااوملص دقو طبقلا ءاسور نم ةعامب هعمح رخو ح ردا مهنكم[نيح ني سملابورمع حرش لاه العن موعأ

 كلذ تعملو مورلا لاق نم اودارأ ام ىلع أناو ءآطقلا مها تراصو ق اوسالاو روس امهلاوماقأو قرطلا

 كي م 2 اعلا دنا سما سلو تعاشر نقلا 3

 نه همن :اطاييف قافطوب م غلب ىتحادح أ مهنمر لف هير دنكس الا ىلا اهجوّم طاطفلان هور عمرياا رخل

 مثمانأ هنالئاواتنقاف كي رش موكب مورلا عجب قل ىتح هعم ن ورع ىذمو هللا مهمزهذ افنعةخ الات مهاتاقن مورا
 موكر دأف مهران ىف ىعس نب كي رش صاعلا ورع لسرأ لب لاّمبو * موفاك امورلا لوو يملا ىلءهللا خف
 ب مصتعاف موكلا ل هوأ افطر جورج ورم ةمقم ىلع ناكر مهمز وك رش موك لاش ىذلام ركلادنع

 0 ”ىفدصلا ةععان نب كلام ةمعانابا سهأ ”ىمم- نب كي رش كلذ ىأرال موو راهب تطاحأو
 ارع أ ىتح هكر دن لذ مدرلا هتباطو موكل نم مهيلع طن اذ هع رك فراخ الواتو فوج ةثأهل لاق ىذلا
 هللا مهمزهمنا ديدش الامقاولتنقاف سطاسبا وقنلام/تفرصناف مورلا هب تءه-واهبوةمورع لبق أ فهربسخأف
 دشمويماوللا لماحو ةمدلا ىلع وردم نب قنا دبع ناكواموب رش ةعضب هب ولتنقاف نوب ركلاياوقنلا مىلاهن

 اقف حورلا ب.هنالبلق ترةهقتول نادرواب لاقت ةريثك تاحاربور نب هللا دبع تا ورع وةنادرو
 لاقفهحارج نءهلأبهس أ لوسرهءاغ تلاد: .عمدقتف َهنْف كهل سداو كءاماحورلا ديرتحورلا نادرو



 الإ

 امتهسقىفاوفانتو اهو عنق اف ةريثكر من اند هسأر ةهج نم م-عارُث نول ا ا وذ

 رطكت دقو دوم ءلاو را دخوف رانغملا فكن مثءنف ناطلسلاىلا اوعفارتو مهم أر هتسشا تح اوةلتخاو
 ىل اول ا فربطتاب سانلا عماستو ردطا ىلع بتكد قام فرعي نم دحي وربنا ادلا نم موي ديأب دجوام مهم خاف

 مظعناوةناحن ذاللا ردةيءادوسا منا تنملا اذه نانسا نمانسده ام نم قرب_خأف ترملا ةترباوةيعوراشملا
 هد_او ن عامدو ديز اواعارذن شع هلو باسحن ماده“ «ىدن عرذا ةسخ هتبكريلا هم دق نيبامق هقاس

 باهش قشمدبةاضقلا ىضاه في رمثلا دبسلا فربخأو : ةرعبكلا ةبقلاك الاوهام هنا ذابلار دق ىف هنانسا نم
 ةرشع عنرأ ةه'اسق فدو هنا نسا ىنأ بادو ناندعنبانفورعملا ”قيسحلا مهاربا 3 ”ىلءنيدج انيدلا

 تملا هفىلدينأالا قبب لوريقلا[ .متالف مه ]ككاو 3 نف دمارب# ىل_ءقثمد نمري_غصلا باد ةرشعهنامامعو

 هلوطرقا ذاق فهنا قرافملا لزتفم اا -ناولالا قرزراكريثك ب ابذ فنا نم حرخو فخنا

 هلو نا ذا سرض ةريقملا ذهب دهاش هنااضيأ ىنربخأو دامركرادد# تم. هلوطب ههفواعارذ نورمدعو نانث ا

 ىناشلالطرلابىفاوا عستونيلطر غملا ذهنرمض< نزو هناو ةخيطءلار دق فوهو ةءطق هنم تطتس دقو بهش ثالث
 الطر رمشع نا وش سرضلا اذه دز اذه ىلعنوكش ىباثلا» رنية اود كا جا ةءطقلاّن او

 مع أىلاعت هللاو< ىرصملاب

 « ةيردنكسالا ىف ليق امم فرط ركذ

 دع كانو رد كسال ارمغ تامقرط ثالث ىلع ة-ْثب دمايندلا ىف سال هنا سا هلا عجأ ىدنكلا ورعوبا لاق

 معز دأامريمالااهي ا نءرابنع مورا ءاذع سدا ناكر الا وصح نير رعلا

 لاق فاأدن اةساوناكنف مماص> انسه مورلاكلتافدوهيلان انفاق ةلراخ ىذلاو كولمان مدحأ اذد
 لكىلع را نتا ل1 ازكل كك اواو ص عجول لاك اهفارطا ىف ىذل!بارخلتا اذداف

 ,دنكسالا ماق أير دنكسالا تاق بعتتال كلا هيأ اولاكو مهاعواولهأ ءارب<ءاتأف دير دنكسالا نار عل لتح
 فب نيه.ساهلد أ ماق 1 هور كل با راعاماو 2 ترعو »عاد كحارإ| ماش ىلع

 ضعءدهلاق اماهلئاضف نمو .٠ اهضاع دش نم نلراشر نهاد اعلا فدل كالاار اهماهيفنوشعال

 قلي ل ىتلادامسعلاتاذ مرا لاف زي زعلا هباكف لجو زعهللااوذصو ىتلا ةمدملا اهنا للا لهأ ن مني رسفا
 لاَقف طاطسفلا نكسأ تلق نكست نأ ىرصماب ةةدمع ني ناسفس ىلل اق حلاص نب دج ا لاقو .دالما!ىفاهلشم
 "ىفدس هلا قوز مهن هللا دمءلافو ٠ هماهسرا شا هيف لعح هللا هناك كالت لاف معن ت اق ةيردنكسالا أت
 ثداللاو ةعمها نب هللا دمعو حابر نب ”ىلءنب ىبءود ىئمقل ةيردئكسالاب فو دقن اكو ديزرب نب دلاخ ىع نا ىل يناس

 رحا هلع ىردو قزرب هللا دع "جوه نولوة .ةمن لوقأف ةلراذبككالا تالف دا لوشي مهلكن يقّرهَم دعس نب |

 بئرتو نا دابلاوهب وهالاىف نورطت نيذلا لافو كيو و غربت جال دورطرع الو اييدلا تماقأ ام هطابر

 اناغرذ ىداووةءر دنكسالا ةروكن م طوبرمب اهلوط نا دا !١نمداب ىف سانلاراسع أ لطتو هنارادمالاو ميلاف الا
 مه دنع دربلاو ةرا ران وكسو رصلا نمبر قف امهلانمأو سدنتو ةير دنكسالا امأو ناو ص نب نسسحلا لاقو

 نءنومشلا لهال ضرعب ام موا ضرعي سلو مهتمه عفريو مهعابط قريو مذ سمأ ملصبامم مهيفامصلا حت رروهطظو
 دا نب نسا ىلأ نب مركم نب نيدللا لالج لاه للاب هير ددكسالا لأ فصو دقو ةيراجلاو عبطلا ظلغ
 طافلطاءالمجرزملا

 ىراوسلات مثوا ءاماريغب 0 ىرّدب سلة بر دئكسس ليز

 رانما ةراشالاو نئالم-#_!!ءاوهلابمركينيح فحو
 راكلام زال نك انه فدموو 5 هيف جاومالاو رصلا ركذو

 5 فرن كاذإابيف اخ * زب مهلا 7 : عم_طيالق
 3 الس نونالث طول ىه ىلا مث السم نورمشعو ةعبرأ لحاسلاتاوذرىلا طاطسلا نم هيدادرج نب دج !لافو
 لامو البم نو رمشعو ةءبرأ ةير دنكسالا ىلا م الم نورمشعو ةعبرأ نويركىلا المم نول الث كي رمد موكىلا
 ىلا فومطش نمتذخ أ اذا كالذو عاضااونئا دملانيب ذخ أب لدماا* ءاميضناذاير دكحمالا نيرطو رخآ



 هامل ١

 دهاجمو :داتقلوةوهر :راسس د © لدا اوناكممحالدامعلاتاذاود-”ىوغءلالاقو لاوطلا ىآ داه_علا

 يعد سامء نبا لاق م-مثاماف لوطاداملاتاد اوعممجذمب لافو سا.ع نبانع ءامانعةباورو ”ىاكلاو

 داع ل ثم اهل م قلع ل "ىريشخمزلا فاش كىفو اعارذر مدع ىنئامهدح لوط ناكل: اةم لاه داسعلا لث:مهاوط
 ىلعايتلمذ الم وذ ةيظعلا ةرحصل !ىأب ناكر عارذ ةنامعبرأ مهم لجرلا لوط ناك وذو مارح أمظع دالبلا ىف
 علخ هيلرصلا زكدضتمال نب رفع ل 1 ىلا ر دسم ةنزلخ قدير هايد زيخر : دلو مك ل

 ل ىف مهم ضييلاا ةدقو ةقض مدآى نبع أن ألعاو « راب شال الث ضرع ىفاربسش يشع ةعيرأ هلوط ناسنا

 هلع هلوسشل لصام هدملع هل س هلام مهماسجأ غل 0 مسهاوقعارا دعم زواضياق موقلا ثدح اذا ريغص

 هنآف مهند لع عمن كرمال هعرملا يف كشلا ىلا ١ وءراسو همف بابترالا ىلا اولع هنوذل ايوأ هنو ده اشيامالا

 لويس ايست ايفر داب الابدي ايد درب ف .كومدروأ ةوبق ىلع اليلد دع ىتح كلذ نم هغلس اع صفت

 دهمركذ ون الا ت-صقن قامللا لزي ل مم ءامسلا فاعارذنوتس هلوط مدآ هللا قلخ لاق لو هلع هللا ىلص هللا

 كولا ارمس باَكَف ”ىبعشلا لقن لاق بايلالا ةفحت باكيف ىطانرغلا< ىسيئاا عر نب ناهلسنب ميحرلا دبع نبا

 نم ةغئاطريمأ لكعم نيريمأ هبلط ىف لسسر أ لاصلا ةبح ان ىلا ماعز مال هنمبرهاملا ن ناولع نب لاصذلا نأ

 درقملاب فو راغلي ضرأ ىف نور ايما كئاوا ماه اندر ةئاءىلارخأ الاو راغاب ىلا ادصاف امه دح أ حرخ نيرابحلا
 ةعبرأ اهآوطمدح أن د . ارامم ناكف اب مهروبق تب ًارودرةشاف مهروص تب ًاردنو <ىئلقالا لاق

 اهضرع ناكذ لفسالا كف نم ىف تجرخأ ةيننلا لصا فصن درقشاب ىف ىدنع ناكدقر نارشاهذ هرعو رادشا

 «يداعلا كل ذكفرو دناكو درمشاءف ىرادفن الا ىهو ىدس اهتزوانالاقئماّس"امو لاقثم فل اهنزوو ارش

 لك هعالض أد اعار ذنورمشمو ةينانت لوط م هدح ًادضع درةشان ىف باحصأ ضءب تدب فو اعاردرشع ةعمس

 دس هعفر|نأر ده أ ال تنكف مهد حدي غسر فطن ىلا جرخأو ماخرلا اي

 70 2-15 ماديا هجحو نيث الث ةاسراةلب داب ف تي ًاردّعلو لاق اعه ”ىد هعقرا وح ةدحاو

 لفطلا ناسنالا ذخ أباك هطبا تحت سرفلا ذخ أي ناكر 0 زنك انقر نت الاوط
 اهب برضول هديفاصعلاك اهكسمي طولبلا رص نم ةرصشالئاقي ةمداسلا نالّن لاشقا !عقوا دا ناكو ريسغصلا
 .هلناكو هوح ىلا لسبال ىس أر ناكو ئمرت او ىف بحرو -ىلعاسفاقتلاالا اعضاو م اريخ ناكو لتقل هلا
 :ًارملا نه نا راغلب ىضاف ىءينامعنلانب بوقعي ىذافقلا ىل لاف د ار يسرا اوت ارا و للا

 هعالضا تريسكُ اهردص ىلا هتمض راغلب لها ىوذأ نم ناكو مداه ناكر اهبوز تلتقةيداعلاليوطلا
 ظفاسملا ند دقو « ىهتنا باوبالا ةعساوة داو مامح ال مهعسن ماسر اغلب ىف نكي لو لا هّصاس نم تاغ
 ةئجاذاف ةيقي رفانم ةنجاطرق ةئيردع رفتحا اريقدهاش هنأ هس أن ءىلانرذلا د نب دج نب دمت هللا دمعولا
 ةهعطّتم هفورحو ا دنس مقا م يول عم دوو نييظع نيرو؛ تح هسأر ماظعر دق لجر

 ركبفلأ ىلءاهب تنيوةْد .دم فل[ ض رالا هذه. كلم داع لا نم لوألا ن انام كتصنءنشوك ان هيقتام

 حلاص ينءاجو ًايشكلذ ىنعنغب مهدو ضسو بهشو رفصو رج»فال [ةعيس قامعلا لمخلا نمتيكرو

 دشنأو ىربتعللت ىدعب ءاس نم القاع ناك ع ناين دلا نم تح رخأ ةححسص ىب حاصصف

 ىهو دقعدرمسرب ه« ىهسلا ىرافقاواب
 ىهدلال فان ءتنكنأ « رتعامت عمساو فق

 اهتحت ان رص موملاو « اهقوف اكس مالاب
 ىهدنم ما  لكحا 5 ةباغ دح لكل

 انأو ىلاعت هنا« هر هفلؤم لاك رقلا مطفههطن سنون بحاص ويلا نإ < نيركبوبا ناطل لا سم أف لاق

 ماوعأق وةربرهاظلا كلما ناطاسلا ىلا نيران .ةفئاط مانالا ضعبف عفارت هنأو هو كل دن مأاسش تكردأ

 امفراغم نمةرابخ انو ءلجتب اوناكم ًارهو مطقملا لبحجمو دو لام ىلءاوفاتخ ا دقو ةئ امعبسو ني سو عض»

 قاعمطرخ اذه ىديئيبام عت لءاوعقجافةباكيلءدوسأر مول ننكحأأ اهي رحب نم لبحا ةعلق ىلب

 اذاف اعطقرسكت ىتح «22مهلواعمب اول أ .عادهلف ل. لنا لق فئات ميظعدوعىلا عطقلا مب ىهشناف لامدوجو
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 ةرسثء هثوفر خط اواعارذ ني رمثعلا ىلا اعارذ رمش ةنانيبامةناوطسالار ا دزيطاء أس ور قوذو عارذةم ا ا

 رومعم ىف هلريظنال يظءرمهق ةيزدتكسالانناكو « ناولالا يئارغنعرذا ةرمشء كمس ىف عرذاةرمشء ىف عرذ'

 ءاسب مظعا نم هبابو كلذ نمفدنلا ىلع هضرعو عار ةنامس+هلوط دمللا باب ءازاب ةمظع ةوبر ىلع ضرال
 معسل ةيظع هناوطسا|هنازانو ةناوطسا ةناموث هيف ناكو دحاو رح هشندعو دحاو رح هئمةداضضع لكم: ةئار

 لدي ةعانصل مح سأر ا يلعو رح فذاو ا هالعأ كلر ديال محي اهولعو اريش نول الثو ةةساوظلغا عام

 ةيئامث عافتراىفاربش نورشع همم عاض لك ضرع ةعاندلا مك رج أر مح :دءاه اهتتو ءانب كلذ قوف ناك هللا ىلع

 عضوامب رو لرد اهتيأرحابرلا ت3 هااذاف ضرالاه.تةرخ دقديدح نمدوعىفةلزخمةناوط ءالاو راما

 نحل هلعامتامناموقمءز دقوايندلا بئاع ىد> اةناوطسالا هذه تناكو اهتكرح ةدشل اهتنعطف ةراخ عدت
 ا نسا عينص نم هنا ىلا هل ةنوظ ء2بام لك ةمسسن ىف مهتداع ىهاك مال ل !!«يلعدو اد نب ناعم ا

 7 ةبقع.مجللا ىلعو نيط اس اهاو ح نمو ةبق هطسو ىف ناكو « رصصم لدا نم ءام دّنلا هلام تناكلب كلذك
 هير دنكسالا لخ درمصم لولم ضعي نا لاسقيو « عئاذداا نم ءارتنأ ام نسح اكض-!ماخر دحاور خ

 نءالا مهما هته ىلءاهظعارصت هلاووقمل نيس دنهملاو عان_صلا عمذس هلم نس نأ دارأو رصقلا اذه هعأت

 هيلا جاتحيام بلط ىفكن ذأو كلذ كلما مف هلم عدي نأ مزتلا هناق مهنم اذهسشالا هلثءنع هزدتب فرتعا
 ربالا ىلا ىذه كلب نأ لاءإلف ةرييكح "ل عوني .طمنيروثب نود لاف لاحراو تال الاو نما نم
 امهمَوق عمناروتل اهرب اف :هلكتلا ىلع لاجرلا نم ةّدعاهءفر ةيظع ةمججج هنم جرخأ اريقاهنم رفحو ةسويدقلا

 سأرلا اذ_هلثءمسؤر موةي ىنتيتأ نان دس هتلا طصأ لاقت كلما ىدي نيباهبفقوالل ءانعو دوج دعبالا
 ناكهنأرت ذدقو » رمصَقلاكلذ لم ءةماقا نع هنامز له از ع كلذ دنع كل ا نةسشفرصقلا اذه ل ءكال تاع

 دوحواىراولادوعّنالاقيو « لاطرا نات هز مهللا هب نربي با-هق دنع ناسأأ سرمض هير دكسالاب
 هطباتخم هلم وهو ىداعل اةّرم ني نوتيلا هد أب أ :دعأ ةعيس دس اةيردنكسالا ة دمه راخن لا

 ىلع كلذ قش هموقىف ىوقلا فمعض ناك هنال هعاض رسسكتاف هير دنكسالا ىلا ناو ”ىل.ةرجحالا ميرب للجج نم

 ابوق اكو ”ىدوهلا نان_سنيردخج رخآدو هد ءاجو كم فصلي هدف ىديل لاهو داعب دادشنب رمعإ
 ىك ةتؤملا نطق ني دوراملا ةعمسلا دمعلا ماقأف دومعب لبر لكمهلاجر سعب ءاجو هطبا تت ناوسا نم ل.

 نأدحاو ريغر كح زدنو مهلاسعأ ةماع ىف مت داع ىهامك ا دمع _ساعلاط اهل اوراتخ نأ دعب اهءانب ناكو
 رمدمو قش دةدعأو نعل ارئامو نوب و برامو طعان ةدعأ ممم لمعف نيات تنكر هدلا نم ميدقلا ف رولا
 : تاصلا ىلا نب ةسأ لاه ملكي ناك ود لكن او ص دتو نيد هو

 باطرمهاماللارضدذاو « ةارعمهل سوبلالمهذاو
 له !مولع تهد ثي> كلذو ةمكللا تنل هل لاسر ااور لمت تناك دعأ لج ند ىراولادوعمو:لافو
 ةيكاطأاب مهو لاظملا باحاو ك لعن اوناكو ةناوطسالا بادصأو اذه قاورلا باع ا مهو قرف س+ ىلا برغلا
 لصفلا اذهداربا ىلءركت هلع لو نب اكو هنو دق اوناكر نو ثلا ورص ءدي عصب اوناكو ىباربلا باتو
 داعن ءىلاعت هللا لوق عمساو هل ىتراكح كل: ث> وبالف هيذكبمز<و صاصقلا هعضواممو لالا لبق نمداريو
 هتناقبع لاه مج مظعوالوط ىا ةط# قالا ف _كدازو حونموةدعب نم ءافاخ مكلعج ذا اوركذاو دوه مون

 مهمانآلخ ىلع تناك ةدانزلا هذهو اعارذ نيس مهرمهقأو عارذتنام مولوطأ ناك امنع هللا ىذر س مع
 اهيف خر فت مونم لجرلا نمع تناكو ةهظع ةبق لثم مه دأ سر ناكم نم نب بهو لاقو حوت موت قل ىلع لد
 داع موق نم ىل<رلا ناك ن ا لاق هنا هنع هللا ىذر ةربرشىلا نع بو نبرهش ىدرو مهرح اضمكالذكو عامسلا

 لخ دف ضرالا هم دعب رهغيل مه دح ناك ناو هوة.طب ل ةمالا هذه نمدن اجت هماع عمجاول نيعارمدملا لمعت

 ىسوءمو:نمال>رنوءءس لظتسا لاق ةر نبا نع ”ىرخاهملا ورع نب ديزب نع ةعمول نب هللا دبع ىورو اهي
 نم لجر نيع حا ىف نييراهدالوأو ةعبضلا نأ ىغلب ٍلسأ نب ديز نعو ق.اامعلا نم لبر فش ىف مالا هيلع

 دبا لاق دالءلا ف اهائمقلخي لىتلا دامسعلا تاذمرا داعب كير لعف فكر لأ ىلاعت لافو قءاامعلا

 تاذمرا ىلاعت لو: هنموالي وط ديرب دم_عم لجر لاقي لوطا اديرئام اداملا عسيفر ءاسنملا يعن'هنوفف
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 نيرعهدالا كلم اال ىفاف اريعب هب ىرت شا ام بص نأ ىءاجر لاه كتر اجت ىف سد7نأوجرت كارت كو ساما
 لبالا نمةنام لاق ىف ممكن مدح !ذيدتيأرا سامشلا هل لاستةةرعب أ هنالث نوكتةرخآ اريعب بص نأ لم اف
 لجرىنا ساعتلا هللا قة ران دفل نكت لاه رينان د باعصا نامت البا باعت ابا س اهلا هل لاذ
 ىلءارذن كلذ تاع ارهش لام ل اهذهىف 0 حسو سدنملا تد ,ةسنكىف ىلصأ تمدقامناودالبلاهذهىف بيرغ

 ف مو هللا دهع تا د 0 نأ تكلل ىدالب كا عود>رادبراا 0 كلذ تد_ذهددر در

 و فسم كي عض كلدالب نياورع هللاتف زينّرم كي ىفاي>- !لجوزع هنناّنال نيد .طع را 2

 لا اقفاو وام طق لح دنت كنا تاعلاهتل> دول ساعثلا ل لاشن طقاولخ دا لو اهفرعأ الورع للاسقف ير دنكسالا

 ىفان أ قاثملاو دهعلا «ىلع هاو كل مكيحاتا كراش ل ل لوشاع ىكىناو ورعدل

 ريس نب يعج سل كلذ ىف ينكم < نوكي كور ع هللاتف كءاصصا ىلا كدر أوكل 0
 رلنتأ وربعه ل !اًهناع- ارك ظف < ن م ْكعم ثعب أن أوا هاذ كطن- نأ * 1ءكلو رع" حد رع 3

 ىت> ”ىلء نوم تنميل لافو ساعشلا ه.اعدهاع اج مدرع أف باص اقأ ورع ىاطناف كلذ 3 ىلا ار واسد ىو

 الجر هعماوذهبو مئاولاتفهب سن مكس لبر ينبت! نأ ىلع كا ذرطش مكسطع أن أد هولا ىلع ءمكلو ا

 نم اببامو اولها ةرثكو اهتراع نمورمج ىَأر رص« ىلا اوه ا -اضصو ا

 ::تح لاوزعرات ةيردنكسالا ىلا ىذمو كلذ لدم تأ 0 ناف ورع لاو امر لالا

 اهفادع ةيردنكسالا ورعلوخ د قفاوو ابع دادزاف اهلها ةرثكوا# 0 ربا

 اهفو مهماجنأبا مودل مهو .هكوام اب ىت ارت ”هلاكم بهذ نم ةركح مهلو مهفارع :أوموكولم هيف عقجاهظع
 مك قح وز هفنزساوكذار كلا تعقو نماهن امن ىضم نم اهذدوام ىلع ركلآ كلت نماوريتخا

 سابشلاو ورع ساجو هانا هسناأ ح حاسدبوت داسكو داكم ارك الا ساهشلا همرك دير داكسالاو رعم دقاق

 ب ه0 نر اج موماك أباه : ولن .دوةركلا نو.هارتب ث ح ساخحلا كلد ف سانلا عم 0

 ازد اكل "ىلار ءالا رك | هذهالا طقةركلا هذهانت ا او.عفورع مك تعفو

 ولأ هن مذدق هناونيتّرد ءامحأ ارعَنأ ]1 مواعأو ةيردنكسالا لها ىف ىدم سال اكل ذّناو ادبأ نوكيالام

 سامثلا امهعم عبو هي-اصو ورع قلطنأف ورع ىلا اهوءث دو اولعفف مث ام اذهل كلذ اوء.<نأمولأسو رامبد

 رص د رت در اح .اعجا ىلا همحادووه عجر ىدامو“ .ر كس وامه دوزوالوسرو اليلد

 فلأ مول اههمهيلا عن ةد هناا ىلا ورع عجرالفالا ءااهرتكاود ال١ لضف أ اخ الءامامىأرو اه-رمو

 هتلث ًاتوهتدمدعا لام لراَناكَو ورعلاهافلا هه كمأو رايد

 + ىراوسلا دومع ركذ *

 ةيردن للف واعإ تارك دوعن ايجي او ةو- نا مئااذأو داانءوهو طةئمرج ار سدومعلا اذه
 نأرك ذو اوم دئاذاهكولس ودعلا لعر ءودر ءمأا ئط اداه امرو بوبا نب ف سوي نيدلاحالص ناطاسلا مابا ىف

 هقو لعر ادناكمناو ةمكلا هءسر دي ناكىذلا نسلط نصرا تاور لج ماك هد" لح نمدومعلا اذه

 ومعلا اذه عافترا ّنا لامتيو هنع هللا ىذر باطانا نب رعةراشاب صاعلا نب ورعاسعةرجأ بتكهنازخ
 ا و سور عرذا ة-خ هرطقواعار ذنوءمسس 0

 هن دع لوطو عارد انو اعارذ نوناتو ةخ كلذ ”لهف عارذ84دنواعارذ نورمشءو هنالث هلوطزمشت

 ّىبر غلا ناحل اىفو ىدوهم-لا لاه * فدنوعرذا ةعيساملعلا ةدعاقلا لوطو اعارذرمءانلا ىلذسلا

 اماق ردتلا دعت اول عام نول.< اوتاكو اهريغو دمعلا هم عل ة:لئاوالا تناكم يظع ماخر لل. رمصم دمه نم

 ثو ددح ل. ةنولوالا اهرشن ءالتف نيح اوطلاةراحاهنمو ةلاوسال ارم هم لهاا ميعس) ىجأ اسورااودعاوة:اودهعلا

 لثئدوع ملاعلاب لعبالرببكلام ّمَدلاابب دومعلاو ةيرددكسالابىتلادمعلا اهنمو نيذسلا نمنع ةيئارصنلا

 اواكامنا أو همم روطام لء< لول. كا نيل م لو تو طع د علا رخاج ان اوسا لب ىف تير دقو

 ماظعلا دمعلا نم ةيردنكسالابن 578 0 | مولا ديرب ث رح ىلا ل مث لملا ن ملدةينأ هب نورطظن

 قوؤ ىلع ضرالاو ءا.ملا نيب تةاء دقو ساذلا ع نمفولأبالا هذمةعطقلا -لةنالىذلاماخراوةراخاعاوبأو
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 هالعاىقو ةماو نع وهن ام نم ديز رانا !لوطَّنا واع رذ نيس ىلع فانأف هلاججو نيعيسو نامت ةةس قى

 كلما ةزطاواو هن دكسالاز ا اسال رانا سر ىلع سا لاو هدف ةهلضل اء 1١ش
 ةلاق اسك اها لاقت, ةيرق نم لدعيناكامن ااهغلسن كو ةودكاسال هتجذا عكا يهلك تتانسد اهو

 لعنولوط نب د-حادو سامو « هعاف تطان ٠ ىلا ىف مواز دذكسالا هد ءاخدا د هب ردخ نوركصلا

 رانملا ناكرا ضءت ىادن سري رهاظلام انأفو حابرلا اه ذخ أف بشخ نم ةءقران ىلع ىبةيردنكسالا

 ا هناكم ىو هب اه سر نيعيسو ثالث ةنس ىف هنعم دما ام ءاينب ره قاطو

 ار همك ررعمال ا دب ىلع هن امعهمسو ثالث ةنسروبش ىف من زازا ثر دس دنع ةناهعمسسو نمت ثا همس ةخخلا

 ةيردنكسالارانمىف لوةي ثمح ”ىوردلا هيجولار د هلواذه انءويىلا قايوهو ريكتش اها سرب
 ابطا لالا سدنح اماذا ءايض « ىرمد اا ىد,مت ءاجرالا ةضاسو

 انهم حالا ناكدتخ 0 * ايفاص سن الا نم ادرب اهب تسل

 معا اع ماب يتشكل 1147 طبقا ارز نس قط دحو
 امدلارركحىفتمخ دق ى أو + ةماغ يتهم رصلاّن أ لفن

 | تايانمفالفنيالاتو 00220
 راكوانب رسال هفانأكص ابقتمم ءازو_!ا زواج لزممو

 ناكع ايات رولا نرخ هديق عرفلاى اس ةرارقلا ىس
 رامطهرعثأا عيدي ىف اها ل جه تدرطافمظنلا نانع 3

 هير دب نب نسحلا ني دمت هللا دبعوبأريزولا لاقو
 قدحلانمدعب ىلعهملاوهم م مك ةيردنكس ارانمرد هلل

 قنالا ةرادؤ تعا هنأكح 5 مع هنذت رع ف فنالا عاش نم

 2 [ىذنافج أى مودلا عقوك 5 هتيور دنع ىراوملات اًندفلل

 تلغى ةيردتكسالا طسو ىف تناك ةرانملا نأ لعلا لهار كح ذرصم لئاضف ىف ىدنكا 11 ارعىلا نب رعلاقو

 بناعورعن هللا د.- ءلافو» انامعت الا ىلا رهلا ف تاساسالاو ةمبالا ىرتالأ هفو>- ىف تراصفر ها ااهيلع

 امهثنو ةينمطتط#قلاد ن نم ىرفاهتحع سلالسا سا ناكف ةنر دتكسالا هراثع همسات ذأ سه ةعبرأانذلا

 ةلرلارث ةوررحلا لص

 # بئاجعلا نم ةريغو ةيردنكسالاب ناك ىذلا بعلملا ركذ +

 ىذلا سب علملاو ىراو لاو ةرانملااه 2 نك بئادقلا نماهبامؤةبر دنكسالار صم بئاسع نمو مالا لاق

 مهدابعأ نما دمعريض>و رمهمكلمالا دح ارح ىف عقتالف ةرك أ, نو هرب مث ةذسلا نم موب ىف هيذ نوعمتتاوناك
 سانلانم فلفل ب علما اذهرضح مث مالسالا ف كلذ دعب دلبل ا كلذ هردح ىف ةركألا تهةوذ صاعلا نيورع

 نع هر أر بعللا نم نول بعاوا اع. هوه باك ئرقنا مم ه.حاصهسوقرظأ وهوالا د> أمويف نوكيالف

 ةرشعءنامث ةنستناكالف مكشا ديعنب!لاقو هه ةيافلاو ةملعلا تاه نمرثك انهف نوم اظالم_هرخآ

 رض ىلاري1ىف هند ات ساو صاعلا نب ورع هيالخ ة انكلا هنع هللا ىذر باط1لا نب رعم دقو ةردقأا نم

 ىلا مدق هنأا هانا هلو د بد_سناكو اهيفامةرثكىأرو اهقرط فرعو رصصم ةمله الا ىف لخددق ورع ناكو ٠
 تدب ىفةال_هال مدق هير ددكسالا لها نم مورلا ةسامم نم ساعش مهاذاف شرق نهرغ: ىف ةراحتل س دق ا تاب

 ورعاندب فمش انون ليال ةيعر تناكو هباحصا لب او هلباىعرب ورع ناكو خسزاهلا.ج ضعي ىف حرقت سدقملا
 ورع هاةسفهاقةساف ورع ىلع فقوف رمل ديدش موىف ديدُش شطع هياصأ دقو ساما الذهب رمذا هلبا عرب
 هدحاهنم ترفل ةرفح مان ثء > ساعُملا يذح ىلا تناكو هناكم ساعلا مانو ىور ىدح برمشف هلّهب رق نم

 ك1 ا انمي ام ان ا دو ةعظع ةمح ىلارظن ساعشلا طقرتسا الف اهلتف مم اها عزتذ ورع اهب 1 .ذ ةمطع
 كا ن*ةّرم نر بهدي هللا قاسح ا هك ارلمقف ورعىلا ل أف انلسضا هاد اة نرخ ةةعإم

 هلل اةفانتر اه ىف لذفلات اطن ىلباعصا عم ته دق لاق دال. !اهذه كم دفا اك ة: طاوله ند هدم كانئلا



 ثا/ ١

 ايت دال نءةيردنكمالا ىلاراص نمد" امو نيعبرأو نا ةنس ىف ةقرب ىلا هذ: نيعت_لا سأ لن افا نب دع

 سكان رغتوااماصن اك اذارطغيال نأ هزلي هنأر دشف بيخملات واتا ناجل تيرس

 طرة 2 18 نآور 3 هعمز هر لم :ددال | ةرامم لل !ءاىلادعدين ًااناتارمأف ضرالاراطقأ عيد 0

 ع ءذةرخ . الا [١ ءلاد المدعي ضرآلار ارقلار 2 !ل_موف كلذ لج رلا لعذنر عاب ىر تطةساذاف نمت

 رطذ . ال ىآر نمر .ىلا هعو>ر دنع ناكر ت تقولا كلذ لمد ةترلإف فا لمبار»عزح الا ءاثعلاو الص دعب هةراطقأ

 ضدرعاابلعلا هلق ن منول هناعأ دس دو ناو استمنيتقولا ناو هذرفادهن 1 ةرح . الا ءاشعدعالا

 ا قرشملا حان نأ ةيواعلا راب لانا قيل ام سنا <ذدقو نرغااو قرشا! ىراو

 لق هلع قرشتو لل !نهدتاعاست الث ىلا: :ع ب غتال سمشلا نأ هعافترا ة«الع نم ناو ادح اغا ال

 نينانولا لولم ةلاط. ضناها بيها لاعلا نا نبدا ةير دنكسالاةرانمو ه تاعاسث الم جدلا

 :رانملا ذه اواعفر لاو ربا ىف بورا نم ةمور كوم نيبو مهنس ناك اكلم ا شي. نير دنكسالا ةافو دعب

 ةفاص ىلعةمور نم تلقا اًداركأا ل [ساينهايل سلا را الار حرم سماء[ فاد

 اذهىف ةراثملالوطو مهدورو ل ةمها نو دعتسيفةارلا كال” ىف كلذ نوعارب ,اوناك.ذاوكاردا نءراص:الاز هت
 لوط ىلع تمدهف عارذ ةن امرأ ن ماو اع د:اهلوط ناكو اال ام: ردتلا لعترلا

 ناك دارصم طاط لاس ًاهادس سدلو رم هيردتكالادلب نال راطمالاو لزالزلافدازتو نامزالا
 هاني لكشلا ع 2 5 مع «بد رف لاكش اهن الث اهوا ,وريسلا الار طال نأ اهياع بلغالا

 راب 0_0 0-0 ءالد هد ن ندمت تد ردعلا ىلع عرذأ ةرشعو عارذةنامن هاو نوك ضراخأإ

 نيد ا ناكو »دما هدا ا هلاو>و اعارذن نيهسو فذ ند و صالاو

 جر دري ةيدوم ةطو دم ىهو اهل ا دنم ايلا دعس بقنا نم ةبقمالعأ لعام أب مرنؤلوط

 ريس ضرءىف عارذ فرح لكح لوط ةىانوب 3, نوف دم صاصرب باك ةراشلا نم ةملاسشلا ةهملاىفو
 اناكرادح امد ناكدمو اهلصا غاب دقرملا ءامز عارذ هنام ندوه ضرالا عج ىلع اهرادّتمو

 تقولا اذهىف ةيرداكسالا ةئردم نيبو اتبو نولوط ني دج! ني هيورام شدا اونا اهانسةرصاا ىلءامت ةس رغلا

 سلو ة ير دنكس.-ال اسم مق ىلع ةينيم ىهو هيشتجرصلا بكر دق ضرالا نم ناس فرط ىلع ىهو لسن دون

 عضوم اود انبملاو نآارونعلا نع هدعيل ب ححارا اهئ ى.رال ةقمعلا هاي دملا ف مدقلا نال ميدقلا ملا

 اور علا نيب وةرانملانيباو دهاش مهنا موفال-ا نع نورين ة ير دنكسالا لغأو هب رصاا بكا م هيف ى-رت ىذلا
 6-6 ةدابز ىف كاذّناو ةريسا :١ دا فردلا ءام هءلءباغف تقرلا اذه ىف ةراثأاو هيدا نيام

 دالب نمريثكورمعم دالي تناك ىلا لاء اهلاعا نم اعار ذ نيثالث ن ءو ةناغلثو نيعبرأو عبرا نس ناد هر
 اًد ةمظعت م طال هو ةرئاوأملا رامخال اان 1١ هبت دروام ىلع داو ةعاسف ٍبرغملاو ماَتلا

 وهو روشلااذه نم ١٠م تلح "هل لةرتش ع ناعا ت تاس || مول فدل الذو ةلامز ةءاس فتره تداقا + «.ظن هلو ود

 لدارئاس حر عب سدعلا سيخ موي ف عمت ةرانااةذتوان اكو هبواد نم عساتلاو رخآ الا نون كن مسالا

 مرت سانلا و ديو راثأ ا با فب س دع اهي: نوكي نأ ديالو مهلك اع مْك اسم نمةراذملاىلا 5 سلا

 ىلع سرت مو 0000 مث رارلا فصن ىلا نولارءالو وهاي ند مهتسو ىلصن ن# ء ونمو هللارك ذي نم
 كلت كلا تاكر دعت ل :الالوطرانا ادوقرل نود /صص مرةدزامم ا فن (تحر 5 ردا 9 ردا

 قاونالااويرش سر هااعاءراذاف ة# دملاةه- ند راثلااولعشا مه ريامرا- ما لدا ىأراذاف ده ىلع راثلا

 مانآ ىف ناك الفركأا نعادس هب ناكراتملات!لاقو“ ه« ودءلاةيرال ساسالا كذ دنع ره 5 سارحألاو

 اهناع دلعي لزوم ردتكمالا هنأ دع ةدي دع ساكو ةريثكعضاوم قَرَعو ردجأ ا حاه نيطنط 5 نب نيام نلعاسف

 ثالث ىثو اعاردنينالثوهنالثو عارذ ىئام ناكف هسا هنأ مه دعب كذو 5 :وسدعتاد انسذخ أبو ل "الد دعب

 ةلعد هحاشلا ةقيطلاو عاردفدنو اعا د نورشءو ىدحاوةهنام ى ثر هعل مه ىلوالا ةةيطلا تا ط

 « عار فدنو اعاردنوثالثو ىد_--١ىهو درَو لد ةئلاثلا ةةرطااو عارذ ف هاواعار ذنونامتو ىدححا ى 55

 هعيرالا هلا وجدا عرذ هناوالم زمعمسن هديزا ىلعرهظت ةيردنكسالار ام نأ هتلحر ىف ريب نبارك ذر
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 هدي تراص تذفلا اذافا دو اب رمش هع.صأف كلذلا ف تلعاذاو الذ! نم تناكاميا سءلاو ف ىنملا
 نأ زار اندا ذاف هل! نمو ىلع هدو دءااراصا زار كل | ىلا هدس ريشي لا امو ترادث .>اوعمرو دن الفم

 نأ ةشردملا لها لع ةئالثوا نيلمم ةريس نم عه لئاهتوصلاشقلا كلذا عمم ةفاملا برقارصباان ىر
 فال انتوصهلاو هع ةعاسرامااوال بالا نمىض مالك لاثتامممو مهراد:أب هنوةمريف مرن ءاند دقو دعلا

 ذفن ناو مني كالا !دمء نب د.اولا كلم ىف مورلا كالم ناكدفو * برطم هيوطزا و1.5 ىجاا ةعاسسلاف تّودام

 ءاف ةءاج هعمو ةم_>-هل اندروةروغثاا ضي ىلا انم أ ةسهءاخس ءاهدو ىأراذ هم دتش:نص وح َنمامداخ
 رع لااله لكتادانع نعل لاحو ةد>وم هلق دارأ هناو كل ١ص او> ن ههنأ هريخأف دماولا ىلا

 اهريغو ىثمدد دال نم هلاهدر هسا شاف دى هملا ععذنو يلقن نم بردو دملولا دي ىلع لس أف مالسالا ف بغرو

 هسف:تهرشرهاوملاولاودمالا كت دءاولاىلا تراصاللف نئافدلا كا: تافدا,يذ هعم تناك ب تك, ماشلا نم
 ملل نءدماولا هلأ ف لول مال نئاف دورهاوجوالا وما انهاهنا نينموملاريسأ ا مداها هل لاستف هعمط مكاو
 ىتلارهاو+لاو لاومالا لءعىوةحارد:ك-الا نأ كالذو ضرالا:لولم لاوءا ةير دنكسالا ةرانم تت لاف
 اهعدوأو بددارمسااو رطانقلاو ءانقالااهارط:ةو ضرالا تئاحزااها ىءةرمدم كولموداع نيداد كل تناك
 فتارااو عارذ فل ءاوولا ىفاهاوط ناكوةرانملاهذهكل ذ قوذ ىبو رهومجاو قرولاونيسعلا نمر اخذلا كلا
 امالع ا اورمشذو مهم بر نااووصةاراا كلت ءوذفرعااىف ودعلا ىلا اورطتاذاف هلو - سواح ةيدايدلاو هولع

 شدي مداخلا عم ديلولا ثعف لدم عياعودعال نوكيالف دلل ارذنتو سانلارذ تف م_ممم دعب نم اهارعذ

 منا اولعو اذهنم سانلا جضف ارا تايزاواه الع ا 01 ور انو 4

 لالا ف بره احا :© ام غلب دق هنآ دم اولا ىلا مح دس هناو كل ذ ةضافت_سامداقا لعالق اد ماى 'لدحو

  1ئينقاةتسوهو تفولا اذه ىلا انزذام قعةرانل | تتو تل كقف كلذ ىلع أ طاوو هدأ دق ناك#

 صوصق هئمدكت رهوطان م عطق هنم ح ردع صا ةمرك هلا ىفةير دنكسالا ةرام ىلاو- ناكوةئاهلثو نيئالثو

 اهب تمرو هم اهترمسك ت اماللف ارم الر دنكس الا اه ذذ !تالآنم كلذ نا لامي رهاو1س!نماعءاونامتاوذلل
 ال.كل ةراثا الو هقّرةورهاو 5 نم عونلا كلذذ فار دنكسالا نأ ىأر نه مهنمو را نم عضاوملا كلت ىف

 امناةراملاهذهّتالامدو زم تت نر ولان أش نمّنالا واو ساسنلا نمولذت

 ناك نم ل عف بر دذكسالاو رمد «كلولم براس تناكر دنكسالا دعب مورلا كوام نال اهالعا ىف ةآرملا تاعج

 افراع نوكي نأ الا !ميذ همت اهاخ دي نم ناكو مهو دع نمر دل !ىفدرب نم ىرتة ارم ا كل: كول ا نمبر دنكسسالاب
 ردتقملا ةفالخىف اوفاو نيح ةيراغملا نأ رك ذ دقوامت اًرمو اما ةيطواتوس ةرثكلا يف جوردلاو لوخدلا
 ىوبمتواهم ىلا لوؤت قرط فو ايفاوهاتفةرانملا ىلا مواوخ ىلع مهنم ةعاجب ىلخ د برغملا بحاسص شدج ىف
 نالقو كلذ دهن مه لءوريثكد دعم,ئم دقةو م-مباو دترَّوَْمف رلا ىلا قراخم همذو جاجزلا ن اطرم ل اىلا
 مهريغو نيب رصملا ةءوطم هيف طبار تتولا اذه ىف دعس راما ىفو اهمادقاوا ىءر كح ىلءناك م هرو م
 ةراجي ةينيم تناكه بر دنكسالا ةرانم نا لابو ةلزاز نس رانا !سار طّةسَد امعبسو نيعمسو ع.سة سو

 تب ةناملثد رانا ىف ناكو ناطر سرهظ ىلعرطانةلا كلو حاجزلا نمرطانق ىلع صاصرب ةبى_ضهةمدنوم
 فرش: تافاط تو لاهذواو ةرانملا لادن متولارثاسلا اهاءك دعصت هنادلا تناكو ضءب قوذاه ذب
 صو ره تني اس رد ةرظنملا هذه تنب ىه اذا تب رع هباتكح :رانا اند ”قرمدلا يناسجلا ىلءناكو ردأا ىلع

 ىلع اوليو ح ون نب ماح نب رص نب مي ارمهمرامس ارك ذدقو الن صو نبا لاكتو تتنك اوكلآ دضر ةد ذانودلا
 ع .ه ذم َهمَقْلاو به ذم سا نم نيطاسأ ىلع ةبقاهطسو ىف اولعجو هب ا الا ناكءةدوةرا مان دهر مهلا

 اذا اوناكف عارذةئام ةبقلا عافترا ناكورابسشا ةسين اهرطق بش طالخا نمةاءصامياعةرانم اهقوفاومصنو

 كلذ ىلع اهءاعش تقل أن ال عذاءرما كات اا ول عرصلا نمو !مه«رياسم ناكناف مهاو> نا ا مالا نم دصاق مه دصق

 اهبشناكىذلارانا لعام ار دنكمالاّن ا لاقيو اهةةردا هيلع باغنأ ىلااوااح ىلع لزتملذ هتقرحاف ئذلا
 اهلازأ ن ند هحوف مورلا لولم ضءد لاحاو موزادالب ن م مه دهب ؛ نما ريف ىرب ةأ صم هءاعاسضب | ناك دقو ام

  72نب هللاد نع لكوأملا ريزو ناكدقو فارشالاو 0006 ”ىدوعسالاقو « ردد



 هه ١

 ىلوو هافنمتاخ ةير ددكسالا لهاهاشن ىت ب هشحس اوذ تاكو هقح أ ن نمهلدولوملا هني ان نءاهجوز مث هتحأ

 1 نيثالثو اينامت ش *شوبدسوولطن هنا هدعبىلو مث ٠ نياسرعشعلاو طل اوهو رد كسالاسوبلطن ءوشبأ

 نامزلا ال :ىف ترهظو ه ةيزملا هملانودؤي دوويلا لءجو سدةملا تدب ىلع نيئامورا دئاف بلغ هنامز ىف فو

 د امم ةمورة .دم نم علا علام ةيدحانم امسلا رول نام ةلوَهم ءاءكلاىفتامالع
 ' ودم مانا ةعيس 5 ذم ةمور ةئسر دع لزنو لآ" اسم دزمللا نمرعن مشن أف مول عم ه3 انو :خ موةريسكو ةعظع ةيهتلم

 7 د ب مو را داما رضا ا راك

 سءثلا داكن همظع نهن ربهذلانول هنولءامسلا .١١ضرالا نمدو عىلاذ موب ةمور لد أ رظنو ءاعسلا غاب

 ةيلودحلا ةلودلا ىهوةيردنكسالا ةكلمم تمادف نيت: ةرطانواكمدعب هبردنكسالاىلو مث ه هزم بسغتنأ

 ةردك كاسه» نيدناةرصمق ثعبف ةذس نين امو ىدح او نيام نم امورلا'لولم لرتأو د ىذا ارصمق ولم لوتا ىلا

 راف رصبق فاو رخ الادئانقلا لتقو سو ءلطب ٍبقلملا شدشوبدةئبا ةرطانواك ام_هدح أح رزتقرصصم تفل
 لتقو رصم كلمت ىلءرصنق ىلوةساو بورح دعب ةير دنكسالا حف ىلاتلاروما تربو هل. رمصبق هيلا

 تناكاجن ا لاةيواهارصنق ةبلغ تنقبلام دنع اهم-هن تم- لب لابو اهتزت ىذلا دئاَشلا لقو اهي دلوو ةر 0

 ةشإا أ ةيردنكسالابتنو رصمنم ءاملاهش ترحأو ةير دنكسالا اخ ترس ان اوريبدنو يعاب ٍ

 , مولا ىفادمعهل نول مهب ةير دنكسألاو صم لها ناكو دوسا سامح ن ماه همن تاعو ل>ز لكشهابنم ةيبع

 نها ةرثكى محتال حادذ هل نوحي ذيوراطقالارئاس نم نونمان وبلاهلا يحبو رودهنمنيرشعلا وينانلا
 دع هللا نيدلزعملا شوج اهءدهنأ ىلا لزت/و ةسنكل>ز لكم اواع> هنر د: :تجحدالا قىراصنلا هلم

 ةرطامولكن ا لانقو هةيوبنلا ةرعهلا ىس مة امئلثو نيسمو ناك ةنسس ف رمصم ضرأأ ىلا برغملا نم ممهدو لق

 رخااسايقهو ميجا ةلي دعاس اتم تنباهنا لاقيو عصر رغاذه نوكي نأ همشدو رصع زودعلا طئاح تنبىتلا ىف 1

 تحت تراضو ضم كلم تعطقنا 5 ةرطابواكت وو ميت! س داو ة:سنيئالثاهكلم ةّدم تناكلا.ةيوانصنأب
 نتا نيام يدبأ تع لرإت ةةضبع هلماورم مورلانلولم دي تحت : ةمور هم دم لدا نم مورا وام دب

 نسصحلا اهدي ىلع هللا ف و نيم ملاب صاعلا نب ورع مدق نأ ىلا اهي ميقيو ةير دن كسالا ىلا ريصتف اوءاش نم مهلبق

 ةلود باهذ نيام ىلا ةدلا مسج ناكذ ةيكسصأ 1 :رطابولكى ب «لآقيورسصم ضرأ عسجو ةيردنكسالاو

 قو هنا س نيه مسسوانعضدو ةئس هن امهساهدقو ريدم ىلا صاعلا نب ورعمو دقو هير الازت ندم هلاطتلا

 ضرأ ىل_عاولوت ساو ماشلادال, ممنءاوكلمو ةرصاس.ةلا ىلع سرفلا كولم بناج ىوق ةداءذه لالخ
 مورا لتقوتيردنكمالا كلمو رصم لا ارتاع تعفو نور[ ىرسكسم مانأى ةير دنكسالاو ريدم

 لاومالا عجب ةينيطتطسقلا نمحرخو مورا ةكداممب لقره 2 بةساالف نين سرت ةم ةيردتكسالاب اوماقأو

 ضر ىلا !ممراسو اهئانببمأف سرفلا اهب ّرْخ دقو س دق [تنب ىلاراسو قس دوهاجدخا هتكسلعر اس
 ؛ دعب رصم ترمس ةين.طنط_ق ىلا داع مئامي رطبا ماه أو سرفلا نمامب نم لّدقو ةيردنكسالا لدو رصم

 مدرالو هذ رح ءانب نما هيفامو سر هالو هذرجآنسرسصمب ءانب لكن الاسةيو نول لا وكلم ىتح مورلا ةلابا تحت
 ملعأ هللاو

 ه ةيردنكسالا ف د *

 نءدرب رنا قرم ألم واب زك دصأ أر واع ىو -قودقلاش ميد ملف نب ريال

 57 )تايم مهمواعان ىذلا اوهرمصم ةنءارف نم رشاعلا نأ ار نم ةعاطتاا دو مهدلب ىلاو دعلا

 تكمل لاير كسالا تفيضااءاو رصع مارهالاو اهترانمو هير دنكسالا ةذردم ى ىذلاوه ةمور ةئسإ دم

 اولاف ام ىلع اهب نولد ب ةريثك ار اخ كلذ ىفاو ركذو هب تربمشف ملاعلا كلام نمرثك الا ىلع هن المتسان هنر مشل
 اه1مد ىذلاوه نوكنذ ف هراد ىف هوزغيوه داب هلا دراكءام باهالو و ودعر هلا اذنك هقرطي لر دنكسالاو

 اللا فرط ىلعو رصلا فوج ىف ناطرسلا مسه ىل_عباجزلا نم سرك ىلءان واع اهائيىذلاَناوابق م

 هدي نم هملاب#ب راشأ دق لاذ !ممسهرمغو سام ن نمل ْئات اهالعأ ىلع لعجو بلا نمر هاا ىف ل ادوه ىدلا



 انودودالبلا لك ىف دع- صاو ار 3 نيشفاملابىذلاام»و

 ايصنمن ىحوجأب مدرؤفو * ١ رغمواه رمش سمثأ|نرق لان دف

 ايسكف ىصخعي سدل ل قركسعي * ريح رش نينرقلاوذ كلذو
 كلام نيزاسلا نب ةغسر نب ىلعالا ثراط اني كلام نتآبعسلاا ننرقلاوذ لود ا كي نا
 هيرطرتءبامو م ركلا نآر ل اريسفت تاّكىف ىزارلانبدلا رخل مامالا لاو ةر ,:كح ليوافا نينرقااىذفو

 ىهتن هسه رعايه ىهأب سلاط اطسرا ناكر دنكسالا لءم نأ نينرلاو ذوه ر د:كجمالاّن ا لاه نم ىلع
 كانوا لاكشا اذه قرفاكمأب ”ىن ى دانتي ف: 0 ىن نينرةااوذو رومّدم سلاطاطسرا داهتءاو

 ىئر باطما نيرع عمال نانا ند هوباو هاشم تاكو تلا اذَنا ناوبحلا باك اداحلا

 زا ورز كيدلللا امساىلا معفتراف ءاسنالا ءامسا نم ٌُمْغرْفا لاك نينرقلا اًذانالجر ىدان. :ةلدعر دعا

 معا هللاو 0 كلذ لاك نينرتلا اذركذا ذاناك هنءهللا ىنز العتاد ءىا نبا

 مه ردنكسالا دعب ةيردنكسالاب كلملا ىلو نم ركذ

 "هالو لوط هب ديزي ةروس ام اسدلا تناكف نس ةريشع ىن اا دلا تل مر اكسال نأ شو--ثوره باك ىف لاق

 هلام ا ىدينيبه دمسص ىف | ىذإادسالا لكم وعم هل م ناكف همدع نيفاذك سلا هداود ىدينمب هك تالت

 هنااا ايرغلادالبواهاة نقب ا رذانريصمتراصف رجا قب لااوودتقا ملا كلذو ه دعب لا. هع الا 07 هماع تاناقق

 داوقلا كلامة ةائايزاولا اراب نتاواواظطأل قبو ةكو الب سوولطن وهو هناكم كوئذلا.هلدخ تحاصو

 دذء نم ت+رخ نناكح الاسر امه سو بورح ميني تراثة لاو مث برغم ادالب رخآ ىلا دنهلا دالب ىدقا نم
 ءوراادالب ؛ كله كلل ذ لة ةساف هب دومعلارب قرلا ىرنع طق دو مهدالإ ىلا ني.فاملا ءابرغ غلا مج عج ربنأب روككللا

 اذه ناكف مهذنال ةيقلا نويلطي ممطاومو ممادلب ىلا امل راذا نو.غنااو ءابرغلا نوكي نأ فاخذا

 نيط كف ازغامدهد دعم ىبىسا ذه سوعلطبو هريغلاعو ه نيبو دحلاناطاس ةعاطنع مه+ورخ بدس ىهالا

 ةنسنيعبراىلو هرم غلاتو همس نير شع كال دو سد#ملا تان فت عضو رهو هناا م-هامسو موةلطامث

 0 3 اكو ةنآلاك رو هو سول دا ف عسانا لو ةنسنيئالثو اذا لقو

 دح اشي درب ل :ًاوافو لف كراكو ناكو كو دلفلا نوذز ناكمنامز فو رصم ىلا م_ءارين كح لقو

 سوولط: نا من 3 نيمس ىلع دو د قاطاذش وف ب 1 سلال رككلالاداؤو

 هسا راس امنوا ءاصأو هلق هركسعناندأو هم همزوذ اقيدرب قالو ةدقي رفاو رصم ركاسع عج

 تءعاوةازيلا ىَدقا نم لو أو هو اربد مان انام لاءامكح اذ_هسرماط:ناكو هريغلاقو « ردنكسالاداوق نم

 هعالاو ناطلا م وولطيود_هياير دنكسالا كلم تاما و « اهب سعايال كولا ا نمو. نم ناكو اهارسضواهب

 اوناك نيذاادو ملا قلط أ ىذااوهو ةنسنيث الثو انامت هكلم ةدم تناكو حالا ب هللاستيو سوفرذول.ذ

 ءاذعنماجرتم نيعي_لاريخت ىذلاوهو ”ىب_ااريزع ىلع ةسّدقملا ىفاوالا درو رصم ضي اج ناوعأم

 07 ىنيطاللاو ىانولا ”ىوراناللا ىلا ىفاربهلا ناسالا نم ءادنالاوةاروتلا ب ت5 اوجرث نيذلادوولا

 قع هضاب يزول ازال دلوع ل قوزوللا طمخ ارو اسر ءلطب هلباهدع: ىلوذتامو امه هافو لف

 بافذو افلأ متسع نءماو دو ويلا نم لت ىذلاودو همس ةرمثع عيسس روطدو جاف نسوولظب اود هدلسعل

 نيداب الأ شوملطلبللا هدهد كال مث« ىطسحلا ب انححو موءتلاو كالذلا لع بحاص هنالاقيو م-يلع
 وهو هن نيثالثواسج عئاصا اوهو هرطانولف سو لطب هئبادد هب ىلو م « ةمسْني رشعواسدرأ مالا بحت
 شيطابربا سومان هنن اودي ةيردنكسالا كلم مث ه باذعلاو ءاليلا عاونادو ويلا لوو ماشلا كل مبلغ ىذللا

 ةليدم تقرت او سلدنالا ىلع نودامورلا ىلع هنامز فو ةمس ني ريش ءواعست -ناررنتكح دالاووهو

 اهراوسأ ماخر راصوت :> |متاساسأت او >و تمد هفاموب رمشع ةعيساويف رانثلا تماقأو رانلاب ةنجاطرق
 ناكو مهفارشأو مهرابخ نمال_لقالا اةيقر اهلها عسجب عبو امنا نب تقو نم نسال ”ايععت كاذقلل نازك
 ناكو ةنسةرشع ءعيس ديد هل لاقإ ى ىذلازاطوُث سوولطن هبا هديعت ىلو مث * ههورداوق اهبر ها ىلوذملا

 تاب تنا كحول هني حوزت م هلربخ ىف «لء اه قزتامم لاح محذأ ىلءاهقراف مث خاب ح قرت ةريسسلا جب
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 دازو ةمس زيعبرأو ءان'الثاكتلم ماه آهلاو ةمهورةلإ دمذل٠ن٠لرا سوفودنالاشيو « اموب نوثالثو همس

 ناكواموب نونالث ل :مخع نامإلا كلذ م مع مؤراارورخ3 طاعو قالا ناك

 تلآسويروبرف نيبو هب بورحو فاخ عم مورلا شدج سدر نطبق مانا ىفةراغ عونو نيمول طاش صقت سدس
 قرغ مث طاب انجب رخاهريسفتو ان ديم ا.ءاهماع ىدو:ف سوبروبرفب هاو مورلا كلمت هذخأو نط.ف ةرصنىلا

 نيرشعلاو مماتلا ىربف ناكس رعنلااًدهَنافل ءوسراك د ئنوكل سووا رف طامشرمم اوع«و رعلا ىف

 ينال“ ءرادح أ ام.ممروش لك واعف ىفاثل ا نوناكو رزوةقامهودازو طابشن هايهوهددنف طاسش نم نيثالثااو

 لزب لواهرخ ا ىلا هلةنف ةنسلا طسوىف طام_.ثنو تحح.,نأ نسال لاقفرخا كام ءاحنامز دعب امو

 طاسسد نم نوريطتي تقولا كلة نم مورا

 ه نالجر امهنأو نينرقلا ىذو رددكسالا نيب قرفلا ركذ ه
 نينرقنلا ئد٠ نءدنولأ سيو لاقف زي زعلا هناك هللا رك دىذلا نينر ةلااذنأرامخالا» العد ءى ريقعلانألع 2

 00 7 "ىلع تان الا اهسْئش لكنه هاش ”او ضرالا ىف هلاكسانا ا مك.طعوات اسل#

 طاطلملا ىماعنب خم ىد 5 001 ا ل

 نب ماس ذثفنرا نب لاش ني رباع نب دوه نب ناطق نب بري نب بحل نب أ سس نب ريس نب لاو نب كسكس نبا
 اعسنينرقا او ذناكو ءابرعلا بر ءلااضيا مها لاقيو ةيراعلا برعلا مهو ريجلولم نم كلم هناو مالا هملع حوت

 نين ردلاو دوه رم اير ديكس ألا تأ طنم طاغ دقو رضحلاب عقجاو هنن عضاون ربت ل01! لوا واج وم
 رفع وب ا لاك ىنانوب مور 'لاذو نعلا لولم برعلا باشا نمنينرةااوذو ةد رعوذ ةظفلّتاف تسلا ىذإ

 توم لشد لوالا باكل! لها ءانلع ةماعلوةىف كاملا نب كل انو دير فام ابا ىف رضحللا ناكو ةىربطلا

 ا ا و ٍِع
 هعم نمالو نينرّلا وذهب لعيالوهو هن ام ن - 2 50 لاى هريسم مانأ نينرتتلا ىذ عم خاب رضحلاّناو

 وهماللا هلع للطلاب هاربا دهع ىلع ناكىذلا نينرقلا اذَنانورخآ لاكو ْن ا ىوودر داكن

 ف رعم ىف ناحتلا ب اك ىف ماسه نب كلا ا دبع د#وبالافو * رضمل:ا ناك مه تم 35م ىلعو 'لامغلا نب نو ديرفا

 رفا عقتجاو عضاو مربح كل ىل اماج نم اع.ت ناكوءانركذ ىذلا نينرتلا ىذ ب سنركذامدسعب نامزلا ولم

 ىلعدلاىو ىلاعت هللاريسخ ام امدس ؛ى * لكن مفوأ او اهيراغمو ضرالا قرا ثم هعمراسو سدقملا تيب

 (ىودقملالاقيو) 0 انو هلافر دنكسالا امو « فا ارعلا,تامو حوجأمو حودأب

 هللا هنكم ىذلا دئا رم ىذنب بعصلا اوهو ريج نم لاّقف ناك نم نزر هل! ىذ نعا.منع هللا ىذر ساء نبا لس

 جوج مو جوجاي ىلع ةسلا بو ضرالا سارو سمشلا فرت ايس [ئلك نم ءانآو ضرالا فاس
 رحب قوة ور صر أدوار اتم ِةقرذا قرصلا لع اق كتامور انداسالا بر اكل اتبديك الات يف

 ميهجلا لاقف نينر هلا ىذ نع رامحالا سعكل د سو © نذملاو عناصملا نم برغا فران "الا ل_عرثك أو برغلا

 داو نه نانول نم الحر ناكر دنكسالاو دث ايه ىذنب بعصلا هناو رمج نمهنا انذالًاوانرابحأن «.مان دمع

 مرا يملا وكسر دأر دنك. الا لاجرواملع همالسو هللا تاولص ل النا يهل ربا نب قدسا نب وصمع

 35  رعدبز داوفاديز أ بس ني نالهكدلو وبانالاٍب اك ىفادمهلا لاقو * سلاطاطسرأو سوةملاج ممم

 احردق كلامانأ بركس داوف نالهكو ريجوخأ أبسنب بركسع ُجيهلالاقو بركس .عواباامنواكلاامو
 داوف ارعس رعداوو أس نب بركسع نب ل !همدعب كِل مدقو بلاعب ةدان - بلاغداوو بركسع ىالءلمومو

 رمش نينامعنلا لرب هشضو ءانلاوحاملاوهو لؤالا نينرقلاوذوهو بعدلاانأ قكيو عسموا او اديزورع

 مانو اتسع ةلاوذفامارك *« ارششعمسانلانمان دداعباذ نك
 قراحلا لود. وو

 القحم كلاا مسالة بلهاجلاىف هه. هف رعتف مكم ادحاوانا اوه

 ةلاقام لولا و-افىحجلالها » هل-. هي نينردلا ىذو نيعيتلاك

 ارا بث ىلانبا لوذي هبخو
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 مورلا ىئس ىلءنينرقلا ىذب مهضعد هاب ىذلا :ىنانويلار دنكسالا عب ران ”قورياا دجا نب دم نارااوب الااهت

 تد درواملو « سرفلا كلم ارادلاّةاةنس ني ريشعو تسنباوهو نانوب دالبن .حيرخامل مالارثك !لع هلعو
 هخرات ىلا اولقَتاو هوناجأف هذ رانثىلالوتلاو مالا !.ميلع ىدومو دوادعي رانا كرنب دوويا !سهأ س دقملا
 اومءلوكدت تقو لواوهو هدالمانيرمشعلاو ةسداسلا ةسلا نم هلع نأ دءنهما| نو ات ءامف هولمعتساو

 نيناثولا لل عهلعوهلزلمعة امو غعراتلا اذهب نيمدتعم اوديو مال_لا هملع ىءومندلنم ةئسم فلآ
 لوانيتثالاموب ردنكسالا ع ران لوأو « برغملا ىلا لبان نءسروننب نانوب جوري نوخرؤي ل .ةاوناكو
 ىلاواهيورغ تقو ىلا سمشلا عولط تقو نءمه دنع مانالا ىداسو هباننم عنارلا مولا هفاومو لوالا ني رم:

 هلع ىر مظن هلد_>او ددعىلا عحرت رومشلا ىدابمو هتليلب مون لك دش سعشلا علطتو حابسصلا بهي نأ

 اتمروث لكمانأد دعو اهزاع-أ هذهوددعلا فاضهداوضعب فلا ارهشرشعانث ا ممتن سرو مشدد عوام اد
 نوناك )اموبنوث الث دحأ (لوالا نوناك )موب نوثالث (فاسنلا نيرمشن) موي نوثالثو دحأ (لوالا نب رمشن)

 نوال ”(ناسدن) اموب نون الثو دحأ (راذ) عبرو اموينورمشعو ةيئامث (طابش) اموب نوثالثو دحأ (ىاسثلا

 نوثالثو دحأ (بآ) اموبنوثالثودحأ (زومت) اموينونالث ( نارزح) اموينونالثو دحأ 0 اموي
 اموبنونالثاممرهش لكرمش أ ةعيرأو اموبنوث الثو ددأ "ب يكلف مكاو نوثالث (لول.أ) اموت

 ني رشعو ةناسك تالا عت وت فوك الاذخس هاولعح مهنا كلذو مول عيرواموب نورشعو ةيلاممدحاو رهشو

 عنرواموي نيّتسو ةسخو ةنامملث متن مانأ دع نوكسف امون ني ريشعو ةعست ةعبار 1 ةتاق هولعحو امو

 رك ىومزااودازامناو ةسبكلا ةةسلا!موهدو امول ني سو ةتسو هال ةءدارلا ذا نولعجو مرو

 روهش نوكف دحاو ماظن ىلءمهرو.ءا نت ة.سسعثلا ةنسلاا مانأ ددعن ءمهتاس مانأ د دع بر ل ةنسس
 اذ نم ئذتقو ريفال ةنسلا نم مولعم تقوىف ركلا جو رصشلاحاماو عرزلا ناوأو ٌرطارومثو دربلا
 ردنكسالا عي ران نم مول لوقا نينثالا مون نمبو ردنكسالا كلم نم ةئااثلا ةنسللا ف سنبكلا ءادّساناكو ةتبلا

 ىل< هللا لوسر بلاطملا دمع نيب هللا دبع نيد جن ا. مئ جاه ىتلا ةنسلا نم مرا رهش لونا سدا موب نيبو اذه
 نيبو هذان واموب نوسجو ةسخر هن امو فكن نا واولبو تالكو ةئسةن امعست إدا ىلا ةكم نم لسو هلع هللا

 امون نوعسنو هثالثو ةئامو 'ةنسنوعسنو ناننث او ةنسةئامهيسو ةنس اسفل نافوطا | نم مون لونا ةعمجا مول
 موا“ امو ةمسمُ ةدسنولالثو سخو ةئام_هبرأ ردنكسالا خمر ران لوا نيبو رصن تع كل ءادًشانيبو

 ىحدملارهشلا ةدطبنلا ة> الفلا بام ةمشحو نب سدقنب <”ىلع ني دج ار يونا لافو 5 امون نوثالثو اسمو

 ةدامعىلااكاماعد هنأوهو هليوط ةسع ةصقدل تناكلجر مسا هي هداك اهل اهم

 اهلك فو ةدبف كلد دعب تالف هلق مم ”لتقلا دعب شاءو هلق كلملا ناو رمشع الا حوربلاو مع

 نيذلاطبنلا نم ميدقلا ناك ماع ل شاف لجر مس !امممدح او لكمذهمهروبهشّناو اهرخآىفتام مث شعب
 نيشاريعلا الو نييتا.هدكلا الو نينادسكلا نم سدا !ذ_هزوت ناحل نبع دكا لي لب حق 0-0
 ات اواودملاحر ءااهنالل منامهرو مش لكى نولو, نالذلو نياوالا نييسانز للا نموها او ةقدار ااالو

 طاب ُثّناو ىفاكا نوناكو لوالا نوناك ناك كل | ذكو مول ءلا ىف نيلضافاناك ني وخأاعما ىفاذلا ني رمثنو لوألا

 لئلانءهناهةنلرومدلارخاىف هولعذل اداوداوالو النت لش لو ّنماك اراكبأ ةأ سما فلأ مكن لجر معا

 ووك نودع اك ران اسرتك لاو نيلب الا نمنوباصلاو هيف ددعل نم ناصةالاراسدف
 نو#د نما ءا آلا ةصاخراهظ عادي دعت نو ددعيو ا ا .ءفزوةى مدلل رمشلاف زوق

 اولوةء نأ نمرثك اء سهأ نم مملعم_هدنع سبلوالي وطاناب ذد هسه ىف نيد يو زومت ىلع نيكو ندفيو اعجب انوه

 هنوامعي مهمأرك ذئىراصنلاو زومت لابو دا اد.عاا اذهىف زو ىلعنوكيو نوح انفالسااندحواذكم
 كلَ كلا هيذعف ةارمدنلا نيدىلا ل ولملا نماكل ماعد مالا هلع ىسع ”ىراو- دحأ سجروج ىب مل لدرأ
 نال تفولا ىف نيئباصلا اوفلاخو سجروج مس !!مناكماولدب از وت ةدق ىراصنلا ىلا عةو ىردأ الذ تالتفاا
 نالا-ةيون انت[ ىف سج رول نوامعب 0 دنع «موبلوا زو نارك ذنولء عي نيئباسصملا

 روش لكر هشا ةرشع هلامز لا تناكمهرومثَناف طاسشو قالا نوناكمورلاروهمش ىنداز ةسورلوام ضع



 ١ ةهآأ

 لواىفسرفلا نالم ارادرت ؟ييغق ناكها اد هيراس## ديرب , حرحرانانر :يلاسر دق هنن سوار دعما تي لجمو

 لب ءامش د هب 27 ءاعذثةعقو سرغلا ىلع ف 1 اكو ردنكسالا هملغف لت اد كنزا اهسوانا هناو الم

 ىذمو .٠ الج ار نوء دواسر اف نور مش عون مالا ردنكسسالار كءنم لقب لو ىمديالد دعم ممابيف

 ىيضفف هوما ؛نآف اخت ميظع عمج هو لبقأو ىعدق ارادؤأ هغل. .ةابيئام بهاو نئادم عفر دكسالا

 طرد 5 !كلبم داكو سوسرط هس د يح همس هعرمسف ىف لمهن ام نم ماو عانةفاهيف ناكل ىلا لايحلا

 رد :؟تالاد ا ناعهبا تلا الفن لاب لح اننا هاملت او اد هاو الو هبصصع ضيق | يد دربلا

 لاطبالا لزا ”و مم فنأب براد اولا رسشاو أهوماب لابقلا عموو هنف ناكام ”لقواراد همفنأك المدرك عض

 9-5 ا الاو ارادامو هنأ ,برحلا نيكلملا لكحرش * انف لهأب“ امن تفك ا نعطلا فامحاو

 اهنا ب رخعاىد داعو اعجب احرح ّيجح ارشاب ذا مسج مهاوقأو مهعجحماو ةمسورذ لامر 15 لكل ديكيالاا

 فالاةريشع َن هون م-ماسرف نمواغلأ نينا مو مها ار نم لمّمف سرفلاب ةع.دولات ازرثو ارادمزما ى-

 اسراف نو-خو ةناموال- ارنوتال# ونا "امال) راند ف الاركسع نمطةسن مو اقفل نعبرا نمو عزم

 ةرغ ىدح الام ه هش ؛ رمشلا ةعّمالاو ةضفااو بهذلا نم هذ باصأو سرفر كسع عج ردنكسالا بوتات

 .؟لمفصم هي مرت بالا ءارادباطفهاماباو هتخاو همحورو ارادءأىرانسالا يلوم نم سدد أر

 تعم .و مالا ن مهماعر دقن م لكب ضاحسءأو م_هرخآ نءسرفلا د شو هثلان' ةَر 9 ءاراد ىبعف كدباميكوت

 نيعضاخافدلا لولم كلا ههاهاف ماش كلا ىلار دنكسالا ىذمو سرفل اداب ؛ ىلعةراغا لوطس أ ىفا دئاقر د: كالا

 تا || ةمطع هع دقت :رهاز هل دعاك 3 نضوسر طزا رخارملا ىذسواضني ل واضعي او ل دعاو ءامقواهل

 ا امم ىذمو اهحتفا ىتح ايف مهرسصا خل مهني ناكرهصل مهي هب رفألهانوءباوةثو دقاو ادأر

 'لب وطرابخأ اهتامشب ىف هلو شو ثوره لاقو رمص# ضرأب ةيردنكسالا ننس ىو عيه اريسو افردقم

 لجارفلأ ةنامعيرأ ىف لل ةأ هما اصم نم ساي امل ارادت ام « اباناكليوطت اندركح تاسامسو

 نيطوةلان سرفلا نم اداهتاو رفظلاو ةيلغلا نماوداتعاو ءوريخ او اححام ىلع مورلا نم اداهتد | عيش

 ةدكرعملا كلت ىف هئمرثك !١عيف للا نك دكرعم نع ى2 الإ ةف ةيدوبعلاو قرا ىلع توملا ل: ضو الهلا ىلع

 ريصلاو هسفئب اهل ةرشابملاب برا اكلت ىف توملا لادهت-ا ىلع مزعنو مز ريو موملع ب 553 هيادعت أ ىلا ارادرظنالف

 معاطلس اهدعب ١ لذو م هزءو سرفلا ة وق تمهذو مز لاف هولس ىّي> هداوق ضعب هب فطاف ىل<ةالا-_ضركعم لة ةد تح

 رددكعالا لحتتلو اماعزم_خو ماع 3 "اميعدرأ ةدِم سرفلا كل عطقناو مورلا ةعاطيف هلك قرمذملادلب رابصو

 ىلا سرفلا ه كه - دم ىلا ىذه مث اموب نب الث ركع ىلع هتعدقو همف رطنلاو سرفلار ك.ءىف باصأ ام له مع

 9 ع راضون اراد نع هغلبفاهفام تينرانقينوفاهمهتوا تلا لاو هاا مه تءقجا ىو !او نتكيلم سارا

 نأثع أ ثياب لذ ةريثكت احارجج حور قدر طاابهدجوذ فال آ ة سس ف حرخو أيهتف ةضفن 5 لوك اليكس موق

 « ند ىمأ ىف ناكو هنكل# لها ءالولا ا اريام ىف هنفدبممأو هةر 0 كسالاروطًافاتم كلد

 نيب اس فل ًار شع ةس+ نمو :ذحاو دكلمت لذان هابمق ىل لق ذا ظءتا نمل ظءوو ريع | نأ ةرععْلراعم ثالثلا

 همس نيس نمو: كإ ذ لو هك لم اك لها نم لت ناكدقو قارعلا ىهو امساداب لها نم لجارو بكار

 رمصمو سو ءرطو ما-شلاو قارعلا دملب لها نملجا روبكا ريبام فلا تل انتل رسل فلا رست د ع

 لعد :وداوعنياموسم ان دلاناطاسن اكو نيعجأ ردن هيلا وداد نادابلا ع.يجو سدور هرب 1

 ىودر ًادايلاوهالةرشاب ااواهياعنيطو لاباضعبو ةعيظفلا انانم ناضعب لها ععو هلك ماعلا ةهظعلا هيهاودب لزازأم

 "ع 0 6 ”ىلر 1 هانعمنال ءادعالل الي ووَم سوهلط من ه دهب نيننانو ملا ىف تاق لكب ل ناهناقودتع

 1 هلناكو لءالاب رع- نم لوأ وهو ف رزأر ا ناكمنا لابو »* ةقلاخام ىلا تما ذر دن العش لب

 دااو رعدلا ىف كولملا ىدتقا هيوةذللا الدفن ا درا رك

 ْئَفَر لاو ن كمهنملا



 اه

 تاومسلاكِلَم ”لجوزعىرابلادرب لو روهدلا ىف تا.هلاو رورمءلاوةداهسلاو نع لاو حامتلاو حالفلا ىلعا مينبأ

 لكنم ل_جوزع هللا ىنان اواهروست دمشو اهنا .ذب؛تمكح واس ةينبف كال ذكا تشي نأ ممالا ىفمو ضرالاو

 هتبلطامم ئث ىنع عامماالو هندرأ اهئ *لاعلا ىف ىلءعر دعت ل با.سالا هوو ىل]مءو ةمكحو الع ؛ءىث

 لكيروهالاهلاال نيااعلا بر هنن دجلاو ىرصضع لها نم هدامعلاح الضو نىلاعتصو لحو زعهللاز ماقلفا

 تالا نتنامزلا ليتم ف هادف ثاذعلأالا 5 م هدا ثدحام "لك هيا .تصلا هذهدع مءرو؟ ئ

 رطانقاهتحتو تاتيطة ير دنكسالا ءاني ناكو)« ملاعلاروث دتةوىلا هملا اهم !لوؤب امو بارا او نارهعلاو
 ىتاارطانعلاو حار الا كلت عيجرو دي ىتح هب قءظنال خرم دو سرا اهتتر رعست هن داارو دارلع ةرطاةم

 ةيردنكسالا تناك دوو ءاووال ذذانمو ءاضال تاسفانمو قير حاز الاو دوقعلا كال لعدقو ةئيدملا تحت
 بصي الاهاكة رطنةماوتةزأو اهءراو ثواهةاوسا تناكو صرملاو ماخ راض اس حاب مرعغت لد الايد نت
 بنج لك تيفو دان ابند ناولالا ةفلتخلاةراجلا عاونا نم راوسا ةءيسا اء ناكو رطملانمْئئ اهلها

 هضام ةّدْشل سانلار اصب ماخرلا ضاس ف اطتةخالرضخالارب رطل قاسةش ةشردملا ىف قلعت ءرولودةروسو

 نييرد: :كسالاو نبي رمدملا نم نوبرابخ الا معزام ىلع هناكسو رملا تافآتناكاواه'!مكسواهءان مكح اسف

 ىلءتامداطلا زختار دن ا الذب لءاظريثكلا ددعلا مهنمدةفدتو نوك ديف سل دملال هال الاب فدع

 لك لوطو ةورسلا ةديه ىلعةدسعال هذه نم داو لك ياسغل اهذه ىلا ةنفاد هو لاسملا عدت كلان ده ةدعا

 هجر هفاؤملاف « دناةكحرالاكشأو اروص ام لعجو ساحن نم دع ىلع اعارذنونامت اتمدحاو

 تواتلا لع ىذلاو هر دةكسالا نأ ,أ نم ىدوعسملا لة: ام مهو هب نيس ام هاش ف. دصاو نبا هناكحت حلم م قت وف تما
 ”ىدوعسلا ا كلذكو رسم له أ رامخ ا, ف رعاد اف فيديو تنال كانا ويح لاكشأرّود تح

 تناكىتلامالعالاو هلع رو ناكىبلا ريانا ا ىه لاس كلامده لياضتأ مهو ر دنكسالا لع نم لالا نأ نم
 نيمرمطش اوكلع نينلا عارم كا نءولوالا طيةلا لولم لاعأ نم ىهوامصنت ءام قا ارمصم ولم
 نامزرلا دق

 # ردنكسالا ركذ *

 ردنكسالان ب اوه ىذل ا راما (لوقره لاةيو) شاكره نب( ساس [لاتيو) هن ءآنب شدءاف نب ردنكسالاو ع

 نءابورض اهي طيقم_با ةئسنب ريشءوا جم (ةنودقملا#:و) هنود داب د "الما شديلف هوبا ىلو مظعالا

 هوخأ لهب دق هما لوا ىف ءاكو « هل.ةاهب كلما ىلو نم لكس اهفم دقت ةرمشلا نماعاونا' عد تاوركملا
 لتةالف ةفلفا!بورضءدنع لعتفافو ا دنع ماق أف مورلا نم راسل هنرانخكمالا
 بلغو مولا برا ا هظعااماسةمناطا- !١ىف ما ةفارسأ هولوذ ل هداف ةياون ىلع سائلا عقجاردنكسالا ءوخأ
 لذأفم اربال ش مهو داةال عج هل عجاف نادم ىلع باغرافالا سالا نما م لمعو ةيربلا ىلا ىضمو مهيلع

 عج د شح مئااهتاوايد- لو امدهوةراع سادملاو ناداءكارغو يور ا هنمع تدهذو مورلا عمج
 نيدو دقاا هباصصان ههسف نأك نم عرس سرا بل نو لارا امهفا اركسع ىعو مورلا داب لها
 2100 جب هزت رظن عولبا اذه عم وهاذي ذدفق * صرف ةلاَوْرَْغ ديرب نا ١١ سام>١ن يما ندو

 نعل :ءذاهداو: ث د نيموس سرعلا لق س تريركاملا ا اا ال هرطارلق

 قى ال نأ «ساقت كيري برن ارفاظلا ”ىوتلا ل> زا ىلع بجاولا لاشف ن ,ءا:الااهانع 00 يما ىا

 1 ءالذو سرءعلا:كل ذ ف ىَءام هللحمف عاجوالا هنوق لو ضرما هيذ- عل العث 5 أف ف ءتلانالا ثوملا

 مورا ثادح ا دحاهلفاغ لال :ىفوها:دبف رد ددكسالا هنو ردنك#الا ءداو نيب ليما ىلع راك اس ارم
 رهظا ئذلوا ناكو شد.لف ها دعب كال ار دنكسالا لوف ادرؤم م هنء نكست ام دنع هس ًابارت انثامب هلّدشف ةنعطب
 مهاصأّيساو مهسردف سرفلا ةعاطملا نيو دقملا ةعاضط نع او-رخ دئاوناكو مورلا داب ىف هم زعز هنوقهف

 هنا ع لم حارخلا ه. ١/ ىدؤت 22 مهدالب رث اس ل عج واه سماس_سمولهجو مم دم برخو

 لدا رف نيتسو سراف فلأن ب ريشعو نيثثا هر كس عسجب ناكو و صرفلا ةيراغ هتي.عت تقو ىف هنراق ارثك او

 ةيزداككالا ل ااراجؤو انذلإ كولج رك ةدعلا مذ بال رد اكس نيناعو .لكل م ةئامخ هكا ره تنأكو



١. 
 انه ىآنأتدرأو داليلا ىف اهاشم قلاع ل ىتلا داوسعلاّت اذ مراتدو داوطالاو لا 5 ماو ثوداوعلا

 مامتهاالو مرهالو فوخالدا كادو ميالاو رب ا مركو مدق ىذ لكاسيلا لقنأو مراك مي قم

 را ةق "لقو ىو ىمه لاط هعودو عمو ىعطقتدرأاعو ىاعاام ىاصأف مةسالو

 رادقملا ماقل نكلو راه ”نءالو ةغرنعءالو رار ش.:بفودلالو رامج كل هروداال ىرادزع ا

 ةذثو ىرصيداشنو.ىرع لوطو ىريخش فرعو ىرثاىأرنخ رام از زعلا ناطنسو راب* الا عاطقناو
 و , ريذكم الكو فؤنام هنم عجرتستو .ى تا م ةرادغةراّرغ اخاف ىدعب اندلاب< رتغي الذ ىر ذ>

 ثددمن هريتعيو مالكلا اذهربد اركمم ردنكسالا لزتت ه اهبلانوكسلاواجي رارتغالا نم ذعواشدلا ءانأ
 نككا رملا هنو ماخرلاو دمعلااهيلا عجيوالابسأ اهضر ءراهاوط لءجو ساسالا طخو دال.لا نم عانصلاريشدع

 ليام مورلاز < ىماقاو شطد رقاو ةمقي رد ادالبو ةاقص ةريزح نم ءراحالاو مم را عاوفاو ماخرلاعاونا اف

 نم مه مسرامب اورودينأ عان_صلاو هله فلا سهأو س دور :ريرح نماضيأ هلا لجو سونانقارع ه._هم
 الابح ةيشحلل | ىلا ةمشدتا نم لعجو ةمئاف ة._ث ضرالان ء ةعطق لكح ىلءلء>و ةئ دا اروس ساسأ

 اهظعاسرح دوم علا ىلع قاعو هبرمذم مام ناكو ماخرلا ن هدومكلذ عسج لصوأو صضعءس اهذهن ةطونم

 تكَرتو ضرما كلذتوم اودمءاذا مسخ اعاندلاو هلعفلاو نيثائبلا لع م اواو شالا ضو انو دم

 راسن مة دسحاو ةعفد م دلل كاع اوءضب نأ ىلءاودرح اريغص اسر اممم ةغلطق لكى لءقلع دقو لاما

 قت هت[ ءانزدو ندكسجلا مل ار دعس علاط و هراتتحي تقو ىف كلذ لعب نأ ردنكسالا بحأ راهراطتأ

 توص حرخو هكّرف دو.ءلا قوف ىذلا ريبكلا سرا لب ىلءسلف اخ بارغ ءاخخل دولا تقولا هباشترا لاح
 ليحو ةيسداه تاكر جالو معم كلذ ناكو راغصا!سارحالا ن كالولعاب ىدنؤ نانا كوكو قتلا
 عفتراوةدحاو ةعفد ساسالا او ضو تاوصالااوعهسو تكّرتش دق لابحلا كل عانصلا ىأرالف قرف

 !سعاتدرأ لاف: رعأف كل ذيربخ ًافريجلاا ع نعلأسو هتدر نضر دنكسالا ظقمت_ساق س دّملاو ديمعلاب يملا

 ٌراواهابا كلومللا لوا دتواربارخوابم اننةعرم هتلادارأو اعاد ؛لوط تدرأ ديربامالا هللا ىبأب و هريغ هللا دارأو

  27لاقف نادبلا عمجب ىلع 0 ,رهلا باود تجر مهءاع لالا -واهساسأ تننو اهءان مكح

 مف باودلا لعفن هريطتف اهلا وز نم هناك ىرا.لادا م ىد تراهتراعىف بار اوربا ذل مسا نزلا

 تب رخو تجرخ دقو نوكصيفر ملا ن :تحرخاذا ب فاديا + كب مكحتو بن موف لكىف ةانملا لت

 ىت> كاد عفن لح ”ىأو عنصي ىذلا امركم, لقًافر هلا نهىأرام هعارو كلذ ردنكسالا قلقف ناننيلا

 عانصاا اعدعب االفاهراددصاو رومالاهدارباو هس ءولَح دنع لل لاهل تن ف ةليدملا نع ةيذالا عقدت

 اب طاحأ دق حاج لا نمتاماج هذ تادجو عرذا ةسخ ضرعف هيي ىو هلاو ذذعاف
 لوخدنمارذح ءامالةءفادلا ةلطالان «هريغو تفزلاو راقاان كلذ كما دقو امترادتسابتوباتلا بش

 ناةانلع هل نم هباكنم نالجرو توباتلا فر دنكسالا ل خ دولابعلا عضاوم يذل عج دقو توباتلا ىلا ءالا

 رحبلا ةلسىلا ارخأف نيمظع نيبكر ع سعأو +لطالا نمانرك ذامج ىلطت نأو باوبالا هاء3-3 نأ سأو ريودتلا

 نب توناملا لعجو الفس توباشلاب ىوهتل ةرامجلاو ديدملاو صاصرا!تالقثم لة سان م تواتلاىفقلعو
 توباتلا صاف هلابح لوطو نيبكرملا ىلا توباتلا لابح شو اهرتفي الئاامبنب بشي : ادهش هلا وناسكرلا

 ( روهداذاف رصلاءام٠ ءافصىففافشلاحاجزلا كلذ نم هناومحو رحل باودىلا اورظنفرحأ ارارق ىلا ىهنلا

 مهضعب ىديا ىو مهضعب عم سوفا مهي ديأ فو 5 .سلاس ور لأم م هل نم مهيفو سانلا لام ىلع نيط امشلا

 ءانبلا تالآن م مهي دي ىفاموهلءفلاو هم 0 يس ءاتااورعءانملا 0
 اللف لالا لوح مث اهدو دقوا عةاخ هو ثتو اهءاونا فالح ىلع سدط اتلاف واهت ةاعر توارد
 ساضتلاو ديدملاعانص مأوردنكسالا جرفنتوااتلا اوبرخاو لالا اونذج نيبكرملا ف نم كاذب سحأ
 اوننمهرمأ عرصلا طاش دمعلا ىلع تعضو!مماوءرفاطق روصام ىلءباودل اكلت ىل.ئاق اول هفةراساو

 دعتلو تعج فرصا | ىلا هلباقم دمعلا ىلاهرو هىلا ترظ:ةرحلا نم تاف الاو باودلا ترهظ لمالانَء الف
 نأتدرأ هبردنكسالا.ذ_هامءاوبا ىلع بتكي نأ هديك ماو تدمش وتر دنكسالا تنسق كا دن
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 هم دي ل نا. علس ءانبالا مهربغو ةنع ارفااو كولا ا ءانب نم ناك اممدهفاهكلم نينرقلا اذ نا ا دصسما هيف ىو

 متاضعب هضعب همك ءانباهلوأ نمةير دنكسالا ىنمئاهل !اح ىلع ةرانماّرهأو يس هريغب لو

 هيلا بسنيو هي فره: ةيردنكسالاب هعضي ءانباهب هلنوكبالا كلم نم درسا ل مهربغو مورا ن مهدعن كل ولا|اهلوادت

 دامعلا صن ىذلاان و داع نءيدادش انأ هم بوتكح مرح ةيردنكس الاددو هنأ ىغابو ةعمهاْن لاق 5

 زاك هذيل فيو نول لذه نيالا ىف ةراحلا ذ ناو ولو كيثال دار ْنتسبداولا هعارذيتشو دانحالادمحو

 ةعمولنب | لاق مو هماع هللا لصد ةمأ هرذت ىحدحا هجرذع نا اعار ذرمشع ىنثا ىلعازتكرصلا ىف

 هريغو "ىبارعالا نيا دشن او ىلامالا باف "ىلاقلا ىلءونالادو راغااك دامحالاو

 لسطفلا ن مزحونرعوا * لكلا عت رعول تلقو + لدئنجتلا نع ىأنت

 لتقوامرهنهرتنكل *« لعطفلا نمزارهدت دعو ه لك ال_عتيتوا ىنأول

 ةباورؤو
 لحولا لدم رذصلا ناكمانا 7 لغلا مالك ناولس ل_ع

 هيفمظءنافوطاا دعب ناكح نامز لطعفلانسزْنامهدنعو «* باطر مال_لاذالطءفلا نمزرخ آل افو

 عمسالام لكحلا لكم لا لعهلو ةو دعب فان ل نمز لطفا ن : هزم هذعب لافو لها لاو>|تنسحو بص1لا

 ذيب ةعبو نبارك ني ف شك يونجف نت ديسل 2 نواز نجاعلا ةيوزازجرا اذهو ناو ملا نمهنوص
 لام. نا توات تااةفاهبطفن هتمع أف: اتناك ارذ لكل“ امادرو ذا كلدو ميم نب هانم ديز نب كلام نب |

 ةيور ل اقذاراعماو اربك | لكع لآاب تلاهاال لاف قرو نم لهف تلاق لب ن ن* ةعطق من لاق

 لسن اهسآرتز دو ىطح خخ لكم تاصتاو تفاأت 5 ىلبات اقوىرد:تردزاا1

 لءطفلانمز حور_عوا « لسحلارعترعول تاتف « ىل كنينسلا نع ىناأست

 ل>-ولا نيطك ل ةيمراهدلاو

 ةباورةؤو
 نيلإ مدلك ناتو * لكحلال_ءتنواىتاول

 "دعنا لاق »* ةبطرةراخاه مف تناكن امز هنأ برعلا معزي لاسقف ل ءطفلا نهز نع ديردنب ركبانأ تاأسو

 فذح ىلا اهضعن ندم ثالن هير 2- كل تاكو و« لعأ هللاو داعنيدادش هير 2 :كسالا ىذلاّنالاةبو مككلا

 ناكو ةطضنو مودلاة ير دنكسالا ةبسصق عضوم هو ةير دنكسالاو اهالاوامو ةراثأ ا عضوم ىشو ةعينم ضع

 ةيرددكسالا ىلع ناكل قو همه نوب طي ندم ثالثا ىلع لذ فاخ نم روسو روس نونم ةدحاو لك ىلع

 لمد اوكا ماواب اجبار يتسرب عادل اذّناو لاو قداح ةعيسؤو هعمل نودد> ةعمس

 اونوكي لو ماخرلا ضاس عوصن نمداول !نامهرلا سل كلذ لبق نخ ةرهاو داو هيف مهءابا ناكف اهضرأو
 نا ويعااموض لولا طم ىذلا لجرلا ل در ملا ناكاذاو ماخرلا ضاس ن مل الااعيف تودرسسد

 ةتسل اعل : تد رخو همسة "انطاح 50 تهب (علت ىف ةيرددكسالا تدب لاةيو * ةربالا بقت ىف طرخلا ماخرلا

 دماواهط البو اه صح صضاس نم . ءادوس ه ةقرج هرصد ىل_عوالا د_>أ اهلح ديم ة هس نإ# دس تدك دملو

 تبرغاذا اوناكو راهنلاو لءالاب «ىضت ءاض_ هير دنكسالا تناكو لاق اهيف حرسستسس ام ةئس نيعبس تدكم
 رعلا نم حرت ناك فرع ءلا“ طاش ىلع ىترب عار مهم ناكو فاطشخا حرخ نمو هملإ نم دحا حر ل سعشلا

 ىوةفاهسفن ن تنال ولهر عاد كر ل ل ةيراجاذاف حرش ىح عضوم ف ىعاراهلن ع هتعنم د-خ امف لش

 فاطتخ اانم جرخ نماولا هذ مهتل أسف س مشكلا بورغدعب نور عالمه رف هب تن أف هلزنم ىل اهب بهذفاهيلع

 ىح مهارطم دق ماخرلا ناكل رق وو ةيردخ يدل از عاملا عجور ملل تاك تامسلطلا موا تأبهف

 وعل :م ةعاجركت ”ىدوعسملالاقو « َدَةشاراهلا فدا اذاف نيدتلاكر الا ةركبنم نوكي
 ىهيدنا تح ءاملاوةيرتلاو ءاوولا ةحيعص اضرأراتتك ىتدراسو هدالب ىف كلم ماقتساا هقودقملا ردبكمإلا
 مةلابوتكم هلع مي اع دو عاوطسو ىفو ماخرلا نم ةريثك ادعو ناشرثا اهف باصأف : هير د :كسالا عضومىىلا

 ميلظع تعطدو داؤلا دعاس تددشأ داعنبدادشانأ داع لوامو ريس مالقأ نملزالا لا اوهو نيكللا
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 اهلحآد 9 ها :تيرخو ىراععا اكلت ىف مهران "!تمقب موقلا ك كاوا ضرةناانإف هلصامةراعىفبر غلا

 ىىذلان اكو مكه اد عنب ا لاوو هه بن 'اخعلاو ران الانم اهيةءارام حك ىراتلا كل: لخد. نم لازرالو

 لع نملوا |[ يزال تعمد ردتكجللا 4 -او ”ىورلانينرةلاوذ اهءااب س.سأو ةيردن :كنالا

 نب نانوبدلو نم ىنأن وبلا هيز م نيانز ره هع-ارسصم لشأ نم لبر هنأ لق و ةريجأس- ديأ لول .ونأ تاكو ىثول

 ةعموأ نب ,1لاقو هن رغلارصمرو حح ن هةروك ةسوللهأن هناكل بقو ملسو هيلع دلت نا هلام جاوب نخب

 عست لافريج نم لجروه لاشيو مور اهاهأو
 دش لولاا هل نيدتاكلم «٠ امأسهىدح نئنردااو ذناكد5

 دش م ميكح نم لع باسأ ه ىشب قياسملاو براسغملا غلب
 دمرح طأثو بلش ىذزمعىف »© امورغدنع سءدلا بيغم ىأرف

 دايز نب نححرلا دمع نع بهو نب هللا دمع ب" د ملاهنبناةع ناتو اسم ىل.# نينردااو :ناكدق ىوربو
 (.:ةلطن اولا نا ف انموب ا: اطتساف ةير دكسالاب اًكالاقت هموق نم نيش نع"ىبحتلادوعسمنب دعس نع نأ نبا
 لثمان او لامفانم ول اذلط3_ساانا هانريخ أف هرادىفا لا هان دجوف هملاا.ةلطناف هدنع ثدك' سماع نب ةمقعىلا
 اذاف همدخ سو هيلع هللا ىلمهقلا لوسر دنع تنكح رانقف انيلع لقأ متل سا نوح تجرخامنا كلذ

 سو هيلع هللا ىيصدقنا ل وسر ىلعان نذأجحسإالا اولاقف بتكوا فساصم م وعم بالا لها نم لاجربانأ

 د.عانأامناىردأ الاعفولأ ب مها وىلام سو هيلع هللا ىله هللا لوسر لاشف م مناك هتريخأف هملا تفرمهتاف
 تفرع ّي> فرص لو نيتعكر عكرف هناي دصسم ىلا ماه تأ ضوتف !ءوضو البا لاق ىر ىاعامالالبءأال

 الفمممتاخ دأف لاو هلخ دأن فا ن نم با.لا,تدجو ن دو ماس دأ لاقف فرصنا مرشبلاو ههجوىف رورسلا

 ناواوملكت نأ ل ةىنولأ:نأمتدرأ عم ككربخأ مشن مول لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوفو
 مخ أ مو نينرقلا ىذ نعفولأتنأ ع دبحا لاو ماكس نأ ل.فانربخأ ىلباولاو مكة ريخأو مءاكت مديحا
 ضرأ نمر لا لحاس أ ىتحرا فاك ام ىطءامورلا نهم الغ هناه ها لو انا م دنع انوةكم هنو داع

 لاذ هعفرف لقْمس ا ىتح هيجي رعذ كلم هانأ اها نمغ هرزاتام بو فكس ايا ةلإ تي ةايردم هددع باق نمصم
 نئادملا عم تن دم تطلتخادو لاق رظنالاةةهب حرع حاوعم نادم ىرأو قس هع قالا كت امر كا

 ىرتىذلاو اناكضرالا كامن كلما هللاق اهرمغ ىراالو اه دحسو ىتأ دم ىرأ لاقفرطتا لاقفداز مت اهفرعاالذ

 هيرو .!فوساهيفان اطلس كل لعج دقو ضرالا كيربنأ كير دارأ م او رعااوهاهب طم 1

 ئش لك ام_معق لري ن انما ن ال.- اودو نيد اا أمم سمشلا علط» عاب راسم سعشلا برغم غلب ع

 لع حو أمو وجاي نولت اه , بالكلا وجو م_ههوبواموق دجوفحوجأ .وحوجأي زاجمم كيلا

 موةلانولتاقي ؤئارغلا نم أ دجوو بالكلا هوجو مودوجونيذلامودا!نوثتاقءارامدق ةّمادجوف
 اولاَتف ضرالاب ريدملار هلا ىلا ىذما مع ةيظعلاو :رعمل | اممم ةيزلا مهمل تاما ن ند ةَمآ دج وف ىضم مث رادقلا

 هللا ىلص هللا لوسرّنا ىالكلا نا بهمن دلاخ نعو ه انك ف اذكعهدحناناو تركذا< | ذكهه صان أ دشن

 باطلا نب ربع عمسودلا+ لاق با.الابامتت نم ضرالا حسم كلم لاستف نينرتاا ىذ نع لل سلو هيلع
 لاقو هةكئالملاب عت ىتح ءاسالاباوهتنأ ميضرامأ ارفغمهالا لاةةنينرقلااذاب لودي الجر هنع هللا ىذر
 5 ءهنع هللا ىذراماءنال نينرقلا 7 ىم-اغاو لاق |اادالحر ناكواكم ءنينرقلا وذن اكن سا نعةداتق

 هثعب هلا هصصنق هت حدو هلا هبح أف هتلابح ااا دبع ناك نكلواسب الراكلم ٠ نكي ناك نو

 سمثلا فرةزواج هنالزينرةلا اذ ىعءامنالاةبونينرقل اذ ىف تان رق ىلع هويرمضذ ههوقىلا لجوزع هللا
 نانرخ هل ناكل لمقوام يف|ادب هس رعد نم ناري دغهل ناكهئال نمنرقل اذ ىمءامنا لاسقيو قرمشملاو برغم نم
 سمشلا نرقواهيرغم نم سمشلا نرق غلب هنال نينرهلا اذ ىمءامتا بام نب انعو# ةمامعلا اء-عيراون ناريغص
 عناصماميذخع | نوءرذّنأ ةبر دنكسالا ناس لوا ناكل او هنا صاعلا نبور ع نب هللا دبع نعو « اهقريشم نم

 از تنبتتكولد تنيقهدعت رصملولم واوا دت مث هعئاصمو هان ىلع لري لذ ايف ىواهرع نم لوا ناكو سلا#و

 الجم ارب دعا ضرالا ىلعماللا هيلع دوا دن, نامل سر وطاسإف نوعرف دعب ريكو ةرانموةير دنكسالا ةرانم
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 نءىعارلا اها سف هلم ع نه هن امن ىف لو كل ذ لعفي :نم هتلما نم لازبو هني ٠ ىتلارصلا باود نات اانعن كلذ

 اماوقأ ايف نولعجتو ةيطغأب ف ينكح اجز نم تيباو نول عت من تلاق هلمس نم ملهذلاقذ م تان ماني عزمت

 دشن امدعب بكارما فس اولا لم_هتوامانأ مهيةكب دازو شان أو فعص مهن نوكيد روسنا نون سك
 ىلع 0 اولا كالت عفرت مث مهب ٌرعام عمم اورودي نأ نيرّودملا اورمأ ءاملا اوطسو اذاف لا حلا

  5بناج نه هنود ”ىذلان انلامادقاهو._دناو صاصصروا ةراجوأ رذص نماهابأاهل اولعافروصلا

 ناماا”مت مو هلعفف كلذ همحاص ىعارلا فر ف دعت لو ْتد ره اهروصتأرو تحرخاذا تاودلا كل تافر هلا

  50دعب دلولام هاناامتاو دملولا لبق مهدصق ناك نوريبوه ْمغلاو ءائنلا كا تاو « هن

 مج الا هن نا هك ته نير مشات جالا 0 « رص٠كلمو مه مم هرهقو ف هروج

 لئامت امسؤر ىلع دع ةعبس هلو> اري دممابعلم تبرخ ىتلا ةسيدملا فنا تلاقةف ةيراسح اريذع نأ ىارارمأف

 هنذ ند رعد هر و روثلا مدنم هنت ىذلا دومعلا ئلمأو امانه« اروتابنم لاسشت لكلا بَرَمُو ما.ق رود نم

 هجوم تلا ةهطاىلادوع لكن م سقم 'لدنعام ىل قاط أ: كنابرق اذههل لقو هفالطأو هنورق ناش نم؛ 2و

 ةطالب ؛ىلا اعار ذ نيس دعب ىو تنتاك :اه ل>-ز هماةءساو ردقلا « داما دنع رفح أو عاردشب املا ةلاه-وا, لا

 لفقلا حامسو “هل ذةمهنازخ هرخآف اعارذ نو هلوط برس ىلا لزنت كنف اهلقأو روثلا ةرارمباهذطلف ة_هلظع

 هناف لخ داو «:ذرعشو هفالطأو هنورق تاب هر<وروثلا مدوةرارملا ٌةَمب بابلا ئيطاوهذ فن بالا ةيئتع تحت
 هبلءامالوهدحتاتسم ضرتعتالو ت ؛ثام دفن ةنازدنا ىفام عجب «ف بو: كمرفص نم حول «ةنع ىف مص كال. ةتدسب
 عمسابإف م هزوذكو كرلملا نم ةء.س سرواون هذهو ةنازالا كان لد هد كناف هلاتو دوع لك ا زكحو

 قابروج كلذ غلبو هل دملا ءانب مف اريثك أيش بئاسملان ءدجوو هفدو كر ديالام دجوف ,لدخءاو هي<مس كلذ

 هدفامو د بهذ نماحرد دجوامن دجو هنالاشيو 20 طاردك الهو هباعتا تدارأ دق تنا كحو اهءاسف

 .'ةوسأو اباّغ داع نشا ناكو قرعلاب رورذلا كلذ نمل تكا نم مرجاقرعاوهعءمو رمذخارورد اهيفدرز ”لدكم

 بارغلاثمو ترطمأو ءامسلا تع رهظاذا بهذ نمالاثت دجوو نيئاحورا كلر دي ىت- هرصن ءاضأو هرعش

 هجو ةمدملا ءانينم غرف الف م,تابوعارسش هتاز ب لكف دجوو هنءباجأو توم ئثن عل ساذا رخخ نم
 مقا هل تلافو هذ سا ىذلا سمل ا ىف هطسلا عافاع رف هلا كمش هيلا مو دعلا ىلعابشحم تانروجلا

 7 قير فيس اذافرخ الا ثلثلا ده انوي ر طلا ثاث تغلب اذا تح هثلث "ل الث كثدح

 كنومدخي مهب قثت ةددالا كل دنءنوكيالو كلءتاخداذا دحا ىفاريال.ا 3211 ورا الا تلا
 مع ىت>لاو.ءالاو هماازاولا لله ق تماقأو لعففّنوءثنحاالو ةمدلا ك.فكتراوج ىفك.ئاوافاف

 اومدقو اهءعد>و امرا - موازنأو ةموعسأاةيرمشالاو ةمعطالا مول تامعف هشيج ثاثاهيل اهب وفاهري_سب

 لثم هب تاءففرخ الاثاث! امقلف تراس ءو ايس دحا ممم عبصن لفوهالا عاونأو ب .طلاو ةنرمثالاو ةمعطالا مويا

 اهرُك_ظو دل ب جسر هوس نس هوكالذ

 نظم لافو هؤاضعأ تدعتراف اهعم ناك ام هلعت شوا ا توب ةئيقن هوو ىف اهركط تغب تغف ا ةايراودو

 هز نت دش نمش كارلا ءامد تاكو هقورعت دصقامن :ا مث ءاسنلا هتبلغو هسفن هن ذكدقف ءاسنلا ىلغي هنأ

 ترززو ةيرددكسالاب اراه تنبو فذم ةئييدم ىلا لاومالا كل" تاوو هيلعدتل هدرا كرم هقىلا هبت هجوو

 ردع تلعر ادودادو ادوعاطأو اهواه كوالا اهرب خ غل ءاإذ تقولا حران هب تلعئامو هعءاواهعسا هم اع

 تدلقن تلثعاوا_متت نم للنلا ءامىر#<ةرطنقو ان_دط> ةيوذلا ةيحان ند هرمص مدح ىلع تابو ةريثكب ئاع

 اهلداَن أو ةنسةنا هات ىف تدلي 1 با اجو مق ا ةازاهع هبا

 اهترانموامناطرحح ضا :3ثنمم_هراصبأ ىلع ةفاخ دوس رذمالا راهتلاناريف نو عال ةنسنوعيسءاوثكم

 نبالافو« اهاذال لوذدوملانمفلأ ةياتسسا وادا ىوسا ييفناك هناورحأا ىف حاجز ناطرس ىلءةدبهملا

 رود ضرأ ىف ريسب لحرلا ناكف ةقرب ىلا دير دكسالاو دمشر لامر فة دن ةرايعلا ا هاش فدصو

 مطبق اصلا لعو سلا نمر: لالظ ىفالاريسيالو تاريمللاو هكاوفلااةرث :كداز ىلا حان الذ

 د ىلا بر غلا بنا نم كلب ناكفارانأ لاا نماهيلا قاسواسورُع اسهيف سرغواروه:ىراسعل ا كاإ: ىف



 ةرثك امانأا يلع ماه أ تاخادشلاو يستمتع ا واو او 0
 حاولا لقا 5 اكله هءاصا نم ةعاج نأ لجن مدلدقف نهاكنلا ىلع بضغواسهيلا لوصولا كي

 نانوامتو مهره رصف لها ماقو بك ارملا ض»» اوةرحأو انقلش بكا رااننيذلا هبا ان م

 ىلا اصلا عجرو مهارقو مهلزانمىلاساسالاداعف ح رخ دقو هسفئاحم ىتح داتا طرت نق اقل
 لتقذ ةئهكلا عبشتو كلولملا هش اوفر ازا بّروايا !ثءعبو مورانادلب وزءلزودعو اين ماهأو كفنم ةيايم

0 

 تكا نيزاوام  نفدو ة:_-نوعمسو هن امهرعو تامو ةلسنيتسواعيساكتلماقأو اريثك اةلخ مهنم

 رود ىلءاهذ لامثم فال ةءدرأ ابنم هانا ل هفاكتانمءاطلاو لدئاسقلاو رهاو 1اولاومالا هعمو ضرالا

 كرلملاهةيلغوهمءاابلع او رزو بهذ نه نين ”لاشتو رضخأ ارح نم باقعلاثعو هيرو هرب تاناومح

 تا نوءرفودو رصم هنعار لوزا سدطوط ةْباقانروج+ ت_بجالو لاق ساردت هب اىلادهعو هنريسو

 !اومالا م ىفتذخ ًاوناسح الاب س اناا تدعواه الاهات ق دعب كال اري رمس ىلع مالسلا| هيلع لءلخلا

 ديد_<تبترمأو مهرادقأ تعفرو ةرحسلاءاسؤرو ةمكط !لهاو ةنهكلا تم دقو كلم عقجي لاماهل عّمجاف
 ىلع دةعف سخادبا هللاقي بيرتا دلو نءالجر معاعاوكلمو بيرتا ةْمبدمىلااهضرب ل نمراصو لك !.هلا

 نويناعنكلا امو ماشلا ىلا بروف هباحسأرثكا اولتقوهومزوفاشج هملا تذفنأف عاب هيلا مةجاو اجاب هسأر

 مهلاعأ اولمعفةرصسلا توقو لاومالا تقّرذو نئازلا قانروج تحتفف ميظع شح ءزهذ مهك.لع ثاغتساف

 ن.ءاهل ارثظ تثعب ريصم ضرأ اولزنالف نوريج هل لاقي مهنمدئاتت اهيلعو نيناعنكلا شوي سخاديا مّدقتو
 نا هنأر ارتب لها نما دحر اتءالاهناو هجرت ىف اهةيغر هفّرعت سخا دبا نءاّرس دئاقلاىلإ ءاسنلا ءالقع
 دم هللا تثعبو. لاه هيلا هنذةنأ < معسل س خاديا "م1 كلو عرفف رن لاا ةتلسؤ ادب تعيق شح هبا لق

 . .. مالع مهراخكقا ناكو هدم هممادم ىل ئدنو ىدل ؛ىفَكَمَوةرهظب يح كورت نأ زو ال هنأ س تادبا ل دق

 تا ةمكانتلرانآ امو ىدلب "ىف رغىلا كعطرم نم لهنا تلافو بئس لو مال_ءالا ةماق أو ناس.ذبلاب

 سرغوارملدنلا نماهلاىرحأو ةمو د.ةاهل لاقي برغلا ءارعص ىف ل دم ىو لعفذ اهيلعنءاو لاعالا كلت
 هدم ىهو ماخرلاو حاجزلاو ةضفلاو بهذلاب مفصمرظنم هقوف املاعاراشم اه. مافأو ةريد كح اسورغاهاوح
 تناك ةنيصح ىرخا ةدبإ دماناّناهلتلاف اهنم غرذ الف ل_بالوهو هيداممو هع همحاص ب'اكتو لاو.هالاب

 هس دا هده ىلآإن١ لقسم !ىحاهش الصاعق لع اؤاببلا لمناف اهتطتدك تق ثنو ةنكت ا رخدقوانائاوال

 ىناذ ى لهأو ىتيدم نع دعبأو كما اريصا ىتس كش دج "ىلا ذفنأف هب دااكلتحالصا نمتغرفاذاف امتد ىتلا

 ىذلاّن أن وركذيراتلا لهأو « ةبئاثلاةيردنكسالا لعىفّدجو ىنذذم_,نم برقلاب ”ىلع لخ دن نأ هركا
 هلا لهم م1 اذهل ياهو اج الا اكن كاك اوك انمار هلا ىنان* ىبامعلا عمود ني ديلولااهدصق

 اىقاطلاو اهئام نم“ هيلا لجواهتاريخ ةرثكى ل فقوذامالغرمم كلمت ىلا هحوف همئالبام ىرب ىتح اهئام نم

 نأ هلع تطرشو هملاج 8 هسفنلا _مطخع دكلملا بتاكو نيك يعمل فاه اراتتدز فم لاخي هفّرعف هملاداعو

 فانصأهملا تثعب .ذبرغلا ةمحانىلا رصمىسواباجأف ارهماهلاواعصو هتوكو هديااهيفرهظر ةنلاشاهل
 لقتف اه ةيداعلا ورش ه:تب رخدقو بر دنكسالا ىلا ىضذك باودلا هوجو تقلخو هكاوذلاو ني> اررلا

 ها اهنا ماه أو لعاف فلأ ةناماهيلا ثعب و ةمظع هل كولا :عضوواه دعواهملاهمو اهترانن مناكام
 امس ءاّيبلا نمدجي ل مدااذاف هعاقتف باو درصلا نم حرخ است بانك لاما ن نم هعم ناكام عسج قفنأو
 عمتناو هطمف اهناباأ لمعتسي نودلل ازعملا نم سأرفاأ هلا تذفن أ دق قاروب تناكو كلذل مهاف
 قون انك ةرراش ملا نءهملا تح رخ ءاسملا دمع فرص نأدارأ اذاناكف كالاذها هاعرب هبوثن عار

 تناكةنيسأر زعا نم تذخأ هتعرسص ناو هل تناك اهعرص ناف هعراصننأ هبلع تطرش اهلك اذاف هيلا «سفن
 لو اهءعر نعبر بحي هلغشل اهيتاب ريغتو اهفصأ نمرثك ا تذخأ ىتح ملا ذخأتو هعرصت مانالا لوط

 ىلاهموب معلا ىرىلونو ىعارلا باسُث س لف هتوطس نمافوخربملا هريخ أف هلاح نع هلأسو هبح اص هيّرك ههسج
 نم دبالو ناكنا تلاقئاه دشواهءرصفاهءراصو اهاجأف طرشلا هملع تطرش و ةيراخلا هملات جرت ءاسملا

 ىذلانامنملا اداه ن نءاه اس 4لاهو هسلا اه ٌدرفةّدم هم ذعدقو ىف طلأ هاف لوالا حادا لس ىذخأ
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 ةرشع ىتنثا سرخوا نيس عمدس ساطرفأم مث ني خس تس شوط ىها م_هو لب ا.:ل وأم نم ٌلولام ةخرصم
 ةقمارخلا مهورون!نم'لولم ثالث كلم مث « نينس عبس سوطانوم 1مم نيتنسةدم تومافمث ةنس
 سا.'ناطاقان مث نينس عمس سوا م ةنس ةرشع ثالث شوبناطافانمهو ةرب زالاو لصوملا اوكلم نيذلا
 ةصور ءاماهذهو ىنانولا شاف نير د: ححسالاىلا مهم رصم لإ ءلقتلا مث ه ةنسف رسم كنان
 ةنسافلأ نافوطلا نيبو رصأ تم نيبو كولد د_عب كلم نم هركسصذ مدةتامف لخا دماهضعبوا اهاعاو
 تب ٍبارخ نيبو نافوطلا نيب نأ ةاروتلا ىف عقوام باس> نم عمو رهشلاو ا ةناعلنو
 هللاوىدوعسملا لهنام فالخ اذهو ةنسنينامتو اعبر أو ةناتسسو اهل نين سلا نم رصن تي دي ىلع شدننملا
 باوصلاب لع ىلاعت

 3 ةيردنكسالا ةنيدم ركذ +2

 نامزىف نافوطلا نوكدهد تنام لوأف ةّرمربغ تدب دقواعضو اهءدقأو اندم نادم مظعا نم ةئيردملا هذه
 نيسانوملا مانا ناكالفنتّرم كل ذدهدت شب متةدوهر هل دم كاذ ذااها لاقي ناكو حوت نب رص نب مارصم

 فنم ةئ,دمرصن تبي رت دعي سرفل كلام كالمو اراد رهة ىذلا "و دقملا شمام نب ردنكسال  اهد دج
 فام ةئردم نم دك لما تخت لقت اروك ذمار دنكسالا اهد 3+ د. مو هب تفرعف ةب-م ةنس ني ريشءو ةنامب
 صاعلا!نبورع مدقو مالسالا يدر وظ ىتح كلذ ىلء لْرت لو رص هرايدب كل مملارادتراصف ةبر داكسالاىلا

 ند ذئنح كلما تنم لّهتاف مالسا ضرأ رصمرادد تراصوْةي ردنكسالاو نصحلا حذو نمإاسملا شودح

 نم كلع صقأسو * رصمر ايد ةكلمرادةبر دنكسالا دعب نم طاطسغل اراصو رمدم طاط سف ىلا ةير دنكسالا
 رابخاٍباّكَف ىدوع-١1نسحلاو أ ركحذ)» ىلاعتهللا ءاشنا ىلع هيلا لمصوام هب ردكم الانا
 ماسقأ ةعيراو ةروك نيثالث ىلءادوعسقو ضرالا | اوكلم هلب الها نمرهدلا ربات ىف دما ىهو كوكل ان نامزلا
 ىلءلكههلو ةمكملا تدب ىهو ابرب هلو بهذ نمرينم ىلع سلي كلماهب ذي دم لع لكى اوني و لع مق لك
 راكايفاولهدو ةززاوك" ةازعدع س+خ ةدوقراهء«اوةيزدنكسالا اولعجو بهذ نم مانصا هش بكروكح ملا

 يفد ممصام'اماهبام ناكفاهريغف اريك اع |يهذلا مانص نم اهاك امهىف اومصنو ةنهكلا
 باك سوهلطب ركذو « بئامملا عجب اهيف ةئردم نيثالثو ماسقا ةعبرأ ىلعةروك نينامم ديعصلااوعدقو
 عيرااهتاعاسو عرملا اهلل دو دسالا حريلةير دنكسالا ةشدمْنأ ندم او رالاو رئازلا فصوو ييلاقالا
 لاقو ه ةعاس رمشع كثوةبو-م تاعاس مرأكلذن وكب ةجردفصنو ةجرد نوت _.ءاهلوطو ةءاسس ةريشع

 رعلا نمح رت تناكو تامسلطلا لعاضيا مهاعو ح ون نير مس نب عارمدمرامخ أرك ذ ف ءاش فو نبا '
 ةئردءا مماندمرحلاريغ ىلع اوي و دعت لو تبا. غف تامكطلا هاو عف منا ذي مهنانجو مهعرز دسفت باود
 اهقوف او.صنو ةيهذم ةبقلاو بهذم ساح نم نيطاسأ ىلع ةقاهطسو ىف اولعجو هب ردكتكالا ناك :دوقر
 ىتلا مهالا نم دصاع مه دصت اذا اوناكسف عارذة نام ةبقلا عافتراو رايُمأ ةجاهرطق ىىش طالخ ا نم ةآسه
 لزتذ هتقرح أفئشلا كلذ ىلع اهءاعش تقل فال عةآرملا كالا واع ردلا نم ناكو مههعياسمم ناك اف مهلو>
 نماهيذ ىرة[ساضبأ ا لء ناكر اهباهه_ثنةرانملا ل ءامنا ردن كحال نا لاق,و اهياعرحلا باغنأىلا
 ركذو لاك ربدم حاجز نم تناكو اهلازأ ن ماسلا هوو مهكوام ضعءد مهيلع لاد-اف مورلادالب نم مه دس هب
 ةرثكهلرك ذف ةغ ر فال ا دالب ىف ناكك ل «ىلاراصرمهم كل داسيا مهاتق نيذلا وكلا بن مالجر نأ طبشلا ضد
 الف ديربام ع. غلي تح اهتامسلط ىذأ هنع منريواهلاوما راوك لم ىلا لصون نأ 2ك نءذواواعورصمزو نك
 نيب ليج ىلا دعهللاز هي ةرفالادالب بحاصَنأ ذئموب رمد كل وهو دابا أ ساو: صم نب اصب لصتا
 ةححرقالادالب يحاصر هظو صاصراب ةمفدماءابقاهيلع بو ةراومك نارا هملا دعص أف لا! ”قرشو حلالا

 نهاكلا كلذ ةنوعع ماةصالارسكو همدهالا اهازانمو ريدم مالعأ نم ئذب َرِع الناكف بكرم فاآ ف
 ديشر ةيحان نم لدنلا لخ د نأىلا اهااعمرثك |مدهواها وام فواهيف ثاسءفىلوالا هز دنكسالا ىلا تح
 تا نتا دا | باط نأ ىلا هم ءردق أم لدقيو هب رام بهن ودو هنويراخحي ىعاوتلا لدأو فتم ىلا دعصو



 ل

 يي مهتكلخ فا ءطسو ىف ىلاربل اةرحاسل ةرو دن تاباهماءا فو زودعلا املاحوهو رومسأ اسف

 ىو مت دوب هنبافاختساو تام مث سطالب نينوكرد» هللاثب مهراكحا ءانأن م ”ىبص غاب ىتح
 امين بلل . ضو فاطنساف تام حت نيتبستكنالثالا لالخ سشادأ فلسا نوكردنب تسدوب
 الحر اوءبابوواتقو ءوءلفن ةخحاشلار عطأو مدل كمسو ريككو ىفطف ف سه نب س دام_با فا ساو فوم

 سولام فون مث سولام هب اماقة فو مث ةنسسنيعبرأ مهكلخ ليكح نم نب سوطابهل لاس, مسهفارمثأ نم
 . يكلخ ل كان نب هلون هب |فاختساو ىفون ئانامز موكلذ لاك .افيدحت لبؤلانلب اك اذ هوخأ ف اضاف

 غاب ىجطو نكت دق ناكو رمصه ىلا هبمدقو سدنتا تكلم ىبسىذلا جرءالاوهو ةزسني رشعو ةنام

 مهو س دقملا تاب لهأ ازغال هنال حرعالا هلل .قو تا هش اد هةعرمدن نو ءرذ دعب هل 5 نه د>ا هغل ل اغلبم

 باول ناكو دوادنب نامل هّلئا ”ى ”ى.ركىلءدعصب نأ هاي قزح نباشنم نب نومأ نب اشو مهكصل «ىبسو

 ىرخالا قاس ىلءعباوالا رادف ىنعلاىهو ةدحاو لرب دعصفاعمج هءاجربالا هاء دعدب نأ ادحأ نكمال
 ىو مث انامز مهكدخ ةلوننب سوم فاضتساف ٠ حج رعالا ىع- كال ذلف تام نأ ىلا اهب عمذع لزي لف تقدناف

 ىف انريلا مده او سوم منن ساق: هو فلخكساو ىفو مث ةننيت_بمهكلذ ةروقرق هنا فاضاساو

 تخ هيراحو | رهد مكلف ساقن نب سدوق هب افاذكساو ساق:ىفؤ مث هحالصا ىلع دحأ ردقي لف هنمز
 ضْرأ تسب ىتحاد- - أ اهب كرت لو رص ٠«ىلخذا ى_سونئادملا نمادربغو فئمة لدم برو لك

 6 سم * ثوره باك حرت فر كو 5 0 لاو ةئسنيعبرأ رصم

 انرذ هلالي ناكسدرشول ى د ٌءالمرمدع نآك نع هل . وهن امىلاى -وءنوءرفقرغنبافنأ بورالاو

 دم دلل لا يا رطل ١ ىزغده د 0 وأ انانرقمهءامد لععو هنانوال مو< ديو فامضالاو

 ارو اَري بوذملا حاونرثك ابر ابذ_خأ ناطللا”ىو5 يكلمملا ميظع ناكو هبورب عا كلمرمدج ناك
 مهنوذمو هتعاطىلا مهوع دي مويا ل_سرأ دق ناكو طوغلا كلذ دعب مهل لق نيذلا مورا براحن «لوأوهو

 اهثداو- فالتخاو بورما لزاون ةرثكل ءارتف موق براس <ىئغلا كلل دولا ىأرلا نم سدل هوناجحاف هبرح
 نيعرسساوجرشن مها !نوءعرف جرخو الع مهاوقاوعشأو كتراغل عرمسش لب كس عراف ةنالاناو كالهلاو رفلفلاب

 او ذاك قت كن ضر اومقاوذدو 0 عمجو هددعو هلاوماو هرث اسع او.مو هشومح اومزهو هلا

 اولذأىتدلهتم بور« ما ثاادالب ىلا اوف رنا ماهفلش ام مهتعنم مواتضرع لو>والول ا-مياءنودلغ»

 اوفرم هن لو ةةسةرسشع س+خ ممتوزغىف مهفااخ نا نيبراحاوماقأو مراسغملا مهيلا نوّدوِب مذولعجواهلشا
 نمل -:!!باطنو جاوزالاذ_دت نأاماو أ وذرمدنت نأ اما مهل نلقي نم مس مما نم مهنا تح م_هدال؛ىلا

 اوها دقو ةج ارافوأو الاودا مهيديأ ت تاالدمادقو مهدالب ىلا اوذرصنا كلذ د:عف انلنيروالا دنع

 ركوب ايؤط قطا هنامسر صماو كلم ندم كولمَن ا لاشو اعزنماركحذ مهءارو

 دوا ده 511تولاننب | تولاجّناو طبل ىلا مه د هركلاداعف دوادنبناملس هللا<ىن ابنهم م_وجرخا ىتح

 راس مث ةدماح ماقأف ّىل رغلا بناس ان رصم كالم دا كراسات رام ىلا كولا تقلا هياراس

 عهتموة كلل نفل مسو ةعطتت اهبل 3ث جالاو كو دف راظظرا رككح طوس ةالاضر اهلل فالإللا
 هل 0 نونامتو نات لمقو ةنس نوع.#سو نا هند هواطمأو ةسوبد م هاكلم نورشعو ةعمس-

 كالم مش ن ني“ :س عدرأ سارغثم كلم ع ةمسةئام ةدمساناموس هدعن ماقو ةنحس نب ريسءاو الس تاو ان اكع#

 ند , التوام سنا سو سف مث نيس عست سخخ ادد سف مث نيئس تس سرودءا م نيس مست سانوقاناما

 ثال الث سولاف اط مث ةم- ةرمشع س+خ نودلاسا نيد وس سدسو انو سسك] م مث ةئاس

 نيم سر يسع س صه رخَع كلم مث نع“ لا 5 حم دخل ةذدسةرمُدع

 شوداارط مة نس ةرسع ىتنث ىْشاألا سض- مث ةطس ةرسشع ىتاثروقاءاس مث ةنس نيعبر ًاواعبرأس او افوامث

 تس سوسان ايم نيش عمسس ساشق اطةسا مث ةنس ةرمشعىتنت ىشنحلا ساما مث ةنسني رشع ىذدألا
 سان ما ف مث نينسستساقونح مم ة:س نيعرأواعبرأ شوةمطاماماف مث نيس نامت وخان متنينس

 * وذ د عل كلو * ةئسزيعبرأو ئتنثا ساسام مث هئشسن رشءواس# سرفاوم هيتس ماع ل متاع ل / - 2 عم 5-9 . . .٠ 5 2 ..ييكو 00 .
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 له دعوتف د.ءصلاىلا حرج دق ناكو كال ذ كلا ا غابو اوكسمأ ىت- مهب لازا فرصم نم مهجرخي نأ يزولا نم
 داعو لنلا ىتفاح ىلع مهيلصو مهلّمَعف قدنمب رفظواريثك الخ مهنم ل ةفهوبراخهلاو دش وه ءلعاومغ فرع هم

 هّمذ ىلع لكلا مجأف لي'ارسا ىو طبقلا فارشأ ما دختساو ءاسنلاو لاومالا ذخ أ نم هماعناك ام مظءأىلا
 مدقف) 5 ناولحوارط نيبام لمثو فو: ري الابر رناورع ماع ر هيرابو ةهزمال لبتلا نكرف

 دعوو حار1لان :مهوبا هطةسأ ام سانلان ءطةسأق نادعم هلل اقبوا مص ناكحو (سوب داعم هنا اريزولا

 ارك لا طاف هنامز ىف ثدحو ةنعار هلا سماخوهو سانلا ءاسلن درو سهالاهلم اقتساف ناسحالاب

 فئم”ىل, : ىف اعضوم اوعطقأو مكريغ مهب طاتتعال ثدحي دلبلا ن « ةمحان او درفأف مانصالا اوباعو لي"ارسا
 / أجسل لا لها ىلع تناكىلا ةبب رضلا ن م عنمو ماسشلا ىلع نيناعنكلأ ضعب بلغو ا دبعم هيفاونبو هف وعقتجاف

 ىف ماق هنأ اوعز زذ لكمهلا مزلو ريسملا نه عنسم | هب رس ريسملا ىلع هوئحو نادع٠ىلاسانلا عمتج ا فر صم كلا

 ىلعو مهلعةردقلاب كتو.-و ل داب لهأ ىلءابر كّلعح دقه لاقو هيطاخو لح ز هل ىلتف ةدابعال لز لكيد

 طب نأ نع عفرتوابرهوعس نأ سال ىهأو ربجتو هسفن دنع م ظعذ ىركذ نم ل الذ "ىلا كءفرأسو ل

 بترق نا دعم ب ماكل اشو (ُفلا ىف سماسك اهنا ماقف)# سماسكتاهنبا هبل لعجو كاملا ما نه تف
 ىفسانلا ىلءعسوو تاعان_دلا راهظاو تارامعلا طابنت_سا سعأو لاسعالاو روكلا مس ةو بتارهسانلا
 0003 نإ رة لاش ىذا هونيبارقلاىفدازو اهل تاز وام ان نكت روك درا بستر او يقاوم

 اهءارا صف لرتالا ناعرذب ةنعارذ اوعمو َةُمعارفلا سداسوهو ىلا عمو د نب ديلولا نب نايرلا نب مرادنبا

 تادوقوللريانمو ةريثك اندم ل-عوف:ملو>ةريثك امالعأ ماقأو هكمدلم لاطف همهأالعو ربت نم لكل
 اظل لاقي 20 ىلدان 0 الجر فضسا ه1 ارزو تامالف سها لجأت نينس عمس مأق آو تائسلطو

 سعأ لص أذ كمل هعزانت هسفن تناكحصو نف لك اف رص مايك امتاكانهاك ارح اساعاصم ناكو سهو: نبا
 عناصمو بعالم دوعدلاوةدوقر ةمحانب ىف فثادح نركسس هنأ هموغ ىف ىأرو نيبناملا نماندم ىو كلما

 ىسو لّتقو ثاعذربربلا ةءان ىلا ح : رخو ذ نيح نم مهول ذأذ مدس م ه لاَقْف زي لس" ارمسالا نم طيقلا هملااك-شو
 سماسك 1تامو عئايملاو نانملاو ىرقلا نم اريثكق َرغف ململار هلا جاهوةير دنكسالا ةراذم تدب هماناىفو

 الظاوءت اوسانلا برطضاتامالغاإظ أر بدي ة:س ةرمثع ىدس> اهم َة ةملس نب يل ك1 د

 'انأ لافو مهلانعأ سانلا م زاأو ىهنو مم اف الصادق ًايرجناكو 2 [سماسكأا نت نيبطال ىو 5 ماسّف هعس هنأ

 هتقالخ نعال ىفّرصو مهنا ص نع ةعامج طحو مكن ء تام بجاولان ع ملم ناو ممقتيعاامر م

 ران اذ ىرتلا اخو كك انهلاءاننب فقل, نالإ لارس الا نم ةعاجبف د_عصلا ىلا انظ ذفنأو هريسغ فاضتساو

 نذجالدأزمأوم العوق عةمكملا بع. ناكمو زونك ةةعقرشلا ا ا مص ىفزتكو ةريثك ن داعم

 سانلاى ذأ ىفدازو اوضمب يح مهاجرأ ىلع نوموة» لب ءريدغالو نهاك الكل ارصقف الو هجم فذ

 لعذو َنبن ءاريثك ع زتناو را تاق قلاش | عجبو توقلا ىلعم هريصقو م-يديأبام لوضف عنمو مهعفذعلاو

 الظرانو ماعلاو صاخنا هضغأف ةنوكلا نم ةءامج لقو ليكارسا ىئئ دمعتسساو هلق م.ةةننم هلعفامرثكا
 لد ىتح ف>زو هرك اع براحو عنتم اف لمعلا نع هفرصي سيطال بكف سانا هوجو بتاكو ددعصااب

 ورع نب ناراق نب تواهلا نب نو هارانب بهصمنب دلولا هوعانا لاقي ىدوم نو ءرف س موق نباملظ د

 لوشأ ةبعللا لي وطاريصقناكو ةقلامسلانم هناو حوننيماسني دول نبانضياشا نيرباعنب عقلب نب قيلعنبا
 لبقو مهدنعرو مم هتدب لها بسأو هنن ناو طمتلا نم هنا موق مءزو جرعا ىرم سلا نيعل اريغص ىنعل ا نيعلا|

 , رصم تة/نوع رف هللا قرغأ الو مك دبع نب !لاقو هومد ةسنك انركحذام هربخ نمناكو كلذرغ
 نمرصع ندهفارش 37 مظعأف ءاسنلاو ءارحالاو دعا! الا و دحااهالهافارشأن نما سدل هقر عدد 3

 لاميو (انزةنبا كولد تكلذ) 5 :ركواداها لاقي : ةأسمانياوب نأ نيأر عجأو ادح ا ننم نلونأ ءاننلا

 تنبف هذ« نيةسو هئام تنب 2 ةمول ىه مهو نهنم فرش ىف تناكو هفر همو بزاحو لقعاول نأكو ناراه تنب كولد

 رخحاز ةيوذلادلب ىلا باساولا لا معي رفاىلا ير 2- نم ناكو ٠ ادعالا نمرصم هبتزد> ارادج

 اهلكر يصمم ضرأ عج ىلعهب تطاحأ اديأ أ فطيالا دوقو راسنلا نودّعي مهراهتو مهل مامق سرح هم عضوم



١4١ 

 مر ”ىديأب ناكمالع ا همل< للخلتا ميهاربا نمز نيب رمصملا ناطاسنأ ششوره باَكَفو ه قوداسلا
 ةنعارفنا مه ضعب نع ندع نبا لاهو ةذسني ريشعو ةنامرمصمب مهكلم مادو شراد نبق ملاف ىبب نوعدي

 نب نانرلاممخمقملاهعلا نم مهنا روهسشملاو لاه حوف نب ماسنب دوشانبزا هان حواهف نبن اد دلو نمرصم

 نيالا ناولع نب نانس مهْمو ىسومنوءرف بعص مب ديلولاو فسوب نوعرف نارا نيدملولا لاقي دياولا
 هتلتقف سانلا لتفةرتكل تنافن هل هاع تناكو ةئياريغ قزريولو لتقل ارثك | هنالن وعرف هلل مئامناو هاش فصصو
 تعبسو نا الاب سانل ات دءوف (قاروج دعب تكلمو) 3 ةئسنوعيسو هن ام كا ! ىف هلو مس

 اهضريل نمراسو لكاسها!تدّدجو مهرادقأ تءؤرو ةرصسلا ءامؤرو ةمككالداو ةنهكلا تن ءّدقو لاومالا

 تكلم: أسم الو أ قابروبو ةير ددكسالا ىف هريخ مدقو بيرادلو نمالحر اوكلمو بيرئا هس ده ىلا

 تدءوف“لةاع“ ارذع تناكو (نومام تن.ىئاز اهع ةئب ااه دمي تكلف) ه تنمو مالسلاا هيلع حونداو نمرصم

 اوقتلافاشبج هللا تجرخأف ادئاق هعمريسف ةقلامسعلا الع رصئتساو ”ىبيرتالا ني أ اييلع ماقو لمهلب اب سانا

 ىلا از تجر غن مةيفقأ ىف مهو فنم ىلا ىلز باص ا مزمن امم سا:لا نمريثك مهنه ىنذ ىتح اولتنقاو سد رعلاب

 اهيفاوئاعام دعب فنم نعاوجرخواهفاومز منا بورح :ةلامعلار كاسم نيبوا نب ناكف نين ومالا تارنو ديعصلا
 ىتحر هما ةئالث ترق اف برحلا تدواع ىئلْرَنإ مم يفد مهن رصم تراصو هياوعنمءاق فراا ىلا اودعو
 ىفومممكهلادعنبالافو تكلهفاهسفن تعم ذخؤت اهنا تنئيأ الف اهفلخ نعأو صوقىلا تمزهنا
 تفانكساف قاروج تذوب م اهريغدلو هل نكي لو سطوط هيا قابروج هتنبا تفلت سافاملام نب سطوط

 تعمطن اهاكرضهضرأ او الموا وهراررزكحرالب وطارهدترمعف اناامنبنومام انا قلزاهع يا

 مايا رع او مهكلف مويلع ءءوكاعنأاوضر م اىظعالاتق مهاتاقف عمود نيدبل ولا, هازغف ةقلامعلا موف

 ةنعارفلانم ريصم كلمىذلاو ه6 هج لك او هسرتتاف اعبس هلع هلا اما ف مح افلا رهظأو ريكو طف

 ثعبف فشكش دج ىف حرخ دق لمعلا عمو د ني ديلولا ل اكو هبراح نم اقملخ لّدقو ريحتو نعاكلمو م هج

 ىلع تبل جرخ مث مهلاومأ ذخأو رصم لسه جابت ساو دعب مدفع اههكففرصم ىلا نوعرذ هللا ةءامالغ
 دعتساف ع ينو موسي ها ع 4 ؛س نيعبرأ هتدمع ىف ماك أو رمدلا لبج ىأرف لدن ب هم

 ناكو :ةلامعلا دحأ ( عمود نب دملولا نب نانرلا هنيا كامو ) كله ىح ةنسني رشعوةثام مهكلمو رصم لها
 نوءرئوشو حونن ماس نب دوال نب ىمللعدلو ةملامعلاو يه اكلم مهملبعأو هنامزفف ضرالا لداىوقأ

 ناراف نب ث لب دساولا نب ناررلا همم فسو نوءرذ , لو شوارب ه.عبت طبقلاو مالسلا هءلع ف سوي

 ىسرم نوعرف دح وه فسوب وعرف ليقو حوف نب ماسنب دول نباضيلش نب رباع نب عشاب نب ىمملع نب وهرعنبا

 نيئس ثالثل جارخلا منع طقسأو لها ساسنلا دعوف القاع هجولا لج قلذنا يظعناكو ورب هساو هسأوبا
 دمعت تما دالقاع ناكر نزعل ف لاقي ىذلاوهو نيفطاهل لاَعي هب لها نمالجر كل مو« مهيفلاملاقّرفو

 ءارزولاو باكا عسجبو حرخيو هيلع سا <. كل ارصق ىف طق نم رب رس هلي دا نأ أف ةراءعلاو لدعلل

 هدصقف سماع دمللاو هدم ههدت ىلع ماقأف هناذلل هالخو هروم | عمم ماقتو هرتس فلخ ام شوارب ىكفدي 5 هد دي ني

 ثاعوماشلالخدو هفلح راسو همزهو هلتافو هملا جرفل هسومج ق رصم ىلا راسو هقلامعلا نم لحر

 برغم ا دالبوزغا حرخو اجار ماشلا ل_هأ ىلعبرمضو لصوملا غلب هناي وسمو لولملاهّساهف كِلاه

 هونلا مدقق بوذا ىلاراسو رضخالار هاا ىلا ّر 7 مهم اريدك الج و ريربلا ضرأب ّرمو فااةانةلتَف

 لاشو 00 هاا رزم مو.فلاركذ دئءزكذام هعم فدو ريخ نم ناكو فئم هب دم ىلا داعو

 هفلاخوةران هن« ىل.ةيف هتفيلخ فسو ناتو هسأ ةنسفلاخن عبارلا نوءرفلاوذو تايرلا نب مرادعل .
 الجر دديرزو ساق مالا هيلع فسوب تام تانأقو اىلظعأش هثسرات أف ذف ندعم «ءانأ قر وظو:ران

 "لج آما علتفا ىح ىَرَحلا ف داز ماو ءاغل.«مهنم كلذ غابف موهلاوءاذ _تأو سانلا ىذأ ىلع هل>

 اوعنشو سانلا برطضاف هملا تلم اهيلا هبوالا عضو« ىف٠ انس ةأ ما عمال ناك اهلها نم فنم ها دمب

 هعلخ ىلعاوعتجا تم الادازو ةءظع لدم من «لّتقو مويلعا دعف قاوس الاو لاعالاو عئانصلا اولطعو هيلع

 اودلطو لم" ارم ىن ىلع طبقا ران همانأ فو اوكف الام مهيف قفناو ننس ثالث حار مهنع طقسأو مهلزربف
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 رافسالارثك أو حاللا ىئتقاو للا نمهراف لكذاختاب ساالا سعأو كاذإ همذت طيشا|تناكو يارمص»و يطبق

 مهرثك | لصاتسساو مه ءزهفربربلا قر صلاو بلا ىف ميدظع شيب ف ح رخو ةنسفس ىتئام برغم ار أ ثناو
 بلط مث ارهش هيراحو ةحنر ذالا كام هل دشخ اهدانأالا ةمان رع لف دغر ةالا ديرب سادنالا ىلاراتسو يشي رفأ غانو

 لعوةيوعأنيعبس ىأر هنأ كذتطبقلاو رضخالا ر مهلا تبل - تملا مالا ودو هنعراف هيلا ىدهأو هرطص

 عاونأو نيحابرلا فانصأب رمصم لد اهاقاتف عجرو نربلان ده بوُحوءريسو ه«تاايلعر زور هلا ىلعالا.عأ

 (رسنيانعب 6غ تامىتحادحوملازاموانادهلا هيلا اولو لولملا هياوذ تاه رطاا هلت ثرفو وهللا

 اًرغو هموقنيدىلا هدعب كل د نع عجرف ماصالا ةدابعنعهابتو دمحوالاموبا هف رع دق ىلخلاا لوس اننلناكو
 هباعحا هوحوو هن 1 هعم لجو زهجتو دنهاا نفس لك-ش ىلع هيما هب امو عام ىدعل !نا[دوكلا و ا

 غلبو هن اد. ىف ثاعو نيلا لحاس ىلع زغانهاك ا ريذو هعملهجو ادد ناك رصع ىلع ىلكلك ءافاختساو

 هنالاقف نيئسر“ اردلاكإ: ىف لقثتو اهاداهن كذاك نيصلاو د: هلا نيب رب غلبو اهلهأب عقوأو بي دنرس

 نك اوكلل ماتصالا اه. ماقأو لك اه د ةدعىو 'لولملا ءاهنامئاغ مروا هني هي عبس هرغ ف ماقأ

 رادقأ عفرو بلا نولمحياجارخمهيلع برشو نا دوسلاو نونا از 3 عجرو هلها هعاط أف ماش ثلاىحاون اًرغم

 ةنس نيعيسواسج كلم دقو تتامو هل بك اوكلا هن هيوعع رفطظلا اذهنأ ىربناكو و م هةحاصمو ةنهكلا

 رصم لها هيٌرسسفاس اص ناكو فنم ىلا مدق غاربشا مما اقدر ددكس الاء هلدقعو ) ىلكلكه شامان

 برغل ىراصصا ةعظعالاومانزخو ءا.هكلا لعو مهزيجيو اهاغا بردو بئاسمتل اراهظاو ةمكلسا يد ناكر
 امتع كرتباو سا كولملا نم همَدَقت نم ناكسصو اموتكم اهاع ناكر رصمب ءايمكلا لءرهظأ ن ل
 ةنئام ناك هنال حارخ الو هتقو ىف هنمرثك | ارضع نَمَرَف يهذلان كيل تح ابنم ةمكطارود“ المو ىلكلك اهللهعف

 همُثةىجلا: ةنولااةراخلان ءاضدأ ل عون داعملا ةراثانعءاو ءدساف لا ةنم فلآ فلا ر شع َه ةعضلو 1 لا

 بلغو وللا ميكح ىهس ىتح لمعلا دح نع حرخغاروما عرتشاو ءامُماهريغو حزورمفلا نملعو اريثك أش

 ريخ دورع لصن اف هتقو ىف مال_سلا هيلع يهارب ل ا غراب مهريتك ن اكو مهمولع ىف ةنهكلا عج

 ةردقوةّوق هتلاهاناو قارعلا نم داوسلا نكس قلخلا هوم ارا. دورُعلا ناكو هرازتساف هرحمو ه:هكح
 ناكلذف اذكعضوع هاقلي نأ هيلا هجو ىلكلكرازتسا | دورلاِّنا طبقلا لوقتتف مالا ن م ريثكى لعب عفا طدو

 وهواهب ل. دقو *لئاهروص هلوحو رانل كرون هب طاس دقو ةحنجأأ تاوذ هلكت سارفأ ةمدرأ ىلع عضوم لا ىلا

 ةمكتللا لج لزق ودلاه دورُعلا ه .ارالف سآبيضَقب هيرضب وهو هأافرغف دقو هضع مر ا وس

 لهامهداذاف هسأر ىلع حولت ةبقىف "ىبرغلا مرهلا ىلع سلجيو عا ءفترب ناكه نا لاقيو هلاريهظ نوكي نأ هلأسو

 هيف عمطف كله هنأ او.هو ىحةدمرتتسامم برشالو لك ًايالامابا قمت م رهلا لو اوعّمجا مادابلا

 مامغلاكء شن هرحس نم مهالج تح ل قأف بيبه ىداو مدق ىح ميظع شيج ىف برغلا نم كلم هدصقو ومما
 مهاونام دق هو دوف ىشدإا ىلا جورخان مه مأو رصم ىلا راط مش ني ريم امانأ هتدت اوماقأف َرطادبدك

 ىلكلكّن ا مكحلا دبع نب لاقو « هربخ معيرلف باغوالب وطرمتو هلبقا دخ أ اهوباوي /هناهم ةنهكلاهباهف مماودو

 هوخاماقو هاش فدصصو نء١لاو ايازح ني املامدوخ أ كلذ ) هلداوالو تام مةنسةن امو مهكل مانازح نبا

 هريزو ىلا بلا رمل عجو ةمكلا نمئش ىرظانريغ ةيهافرا ادرفنم برشلاو لكالاريثك اهرش ناكو (اءلام
 ةأىعا ل تةوهلتقف ناركس .ودو سبط وط هلي ا هيلع م69 يمان ونام ءاسنلا نم هلناكو ءاسنلاب لغّتْماو

 نب بشي نبامس نبريج نب نوسلباءنب سقلا سا نبورع هنا لاقيو (سطوط هئياهدعب كلمو) ه هدنع تناك

 ماسنيدوشأ نيزا ما نب حول وذنب ناددلو نمزصم ةئعارذد>أ هناو نابرلا نب ديلولا لاقيو ناطخم نب برعب
 اناهمسابل اذيدش ابرج ارابج ناكوح وف نب ماس نب دوال نب لوتالا قال_عدلو نم رصم ةنعارف لبقو حو نبا
 رفحو نهلواوه ةعبس ةنعار لانا لاقيو مالا هلع هاربا نوءرقوهو رضع ةنعارفلا لوا هنأ م ءزب طبقلاو

 ل يعاعساَه أر باهىلا لمحي ناك ملار ههلا ىف نف لاا سم ىلا ىيتش ىت لبحلا مس رصم "قرم ىف اره
 لكتالاَشو ةدمزاجا داب ىحأت ةدج ىلا لصتق تالغلا فانصأو للا مالا لع رهار ااهاطعأىتلا

 مهرج نم برعلاهتعمزاجلا ىلا ]ل جام ةرثكاو رصم كلم ءاد_هأامم رق تان يلا اندطا
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 امكح د ناكو( بيرتانب نوهاتاهو > ااه دعب كلمو) ه تكل وذ ضرالا اهات دترا ةوصامامزىف تعقوو

 نيعن اكلمماقاآو طاسد ةم دم تدشو ىلوالا س دل هل دم تيب همانأ ىفو تاءلطلا ىلعو نابيلا ىيفالضاف

 ناكيلك ا.هلاد3ّجو نئ ادملا ىبانهأك ف أ (نوسرف وهن اهدعب كال د * قوات مة دنا هلام

 نمىاف: ى - اديدثالاو هنافو اذياهل د : هاو مويأأ حر 8 ةوطع عوج فريح لزم «ضعل ه ل هقف أب" دس

 ةَّماَع اع وو لا اطىف ىردألا مز ماف مهر هع نم ءا. شانويرمماارهظأو امهمظعم نيقيرفلا

 بذحت ةآره هسأرف مزلتلا رك ىلءارام لسعو ف: بة لما ار لشد ءداعو م-هوم ناك امذخأو هيا

 تامو ةنس َْتسو ةنس ىتءاماكلم ماقأو لاما نما يلءرْرَم دوهامابن» ذخؤي تح لداسلا ىلا بك ارملا

 نقدو ةيوعا تدب لكف ادب رش ىنثا ىلع ىوتحت ةبق همف لعو”قرمشلادوسالا لوا فلخ سوانا ف نفدف
 هنن أ دلو رغصا ناكو (ميطبت نباص ىلا كال اراصو ةعبرأ وغ مدلل مو) » هلثذع + مسلط هيلع ل_عو ةلام غم

 م اغعاذافرانز هاجرغ قذ قبب تاكض دعنا دسيتالو م«زاتل فجور ثا تام ادزو عيا مشب
 رود تناكوراشاا كال“ هنذخأ اءذاكحح ناكن او هةرضضت نأ ريغ نه راسنلا كل:قش اتداصناكود-أ اهلا

 ةنوع سام نم سبانأ هرودفف تاعدحو هنف تمحاو ارمدق تنب مت م لاكمال ةرثكر وص ىف موبلك

 دذءفقو ةك احم ىف اهانأ نم ناكف اهيلااهب سانا كاست تلا نونفلا نمانذ بوبنأ ل كىلع تيةكصو
 هنم هتأنف بودثالا ىف هنذا لعج غرفاذاف ”ىن تو هب هنعلأسو هديرباع ءلكتو .ةك 2 همف ىذلابوينالا

 ناكحو ( سن رق ها دعن انمو) « رمد تاع هفلنأ ياك ايلا الا تشل اذيللع لاي لول اماما -

 نيع.سوان' الث كلمو ةسب رغ لكممايأ ىف عنصو بئاسع تلمهذةيوذلا كل ءتنب هماتنا تصرامكح الضاف

 ناكحو (ةنس نيعنرأو سخ نباوهوداسبا هلا هدعب كلذ) « ةاسنوعنرأو ناش'ام ه 25ظظشظ04

 هتكام ىف هلم لكع مف بعالاو ووالا همهربك !ناكواهعم هىمأ فثكلاو ه-أ سها ىزتناف نيعلا حامط اراخ

 يكن لالا لانونك يو انتا لاون فر لا ؛لرتو ة:هكلاو لكا.هلا أل .هأو مولعلا ضفرو

 كلهو) « ةن--نيرشعو نام نع تان هوعم نأ ىلا مههركو ساثلا ههر كف بعالا ف لاو.ءالارثك ١فلتأو
 ريك ساالا دعوو فامن تحس إماملو داساوخ أودو سو: ص نباوده اص نا لاقيو (اصهئباددعب

 باءلا بصنو ترمشاا له أو نمهلا | ىننو مهامه ىلا ةذهكلا درو تامجسلطو سئ اعاجب لعو اهاكزا حالا كامو

 ىلع لعجو ةريثك امالع ار أ ا برق بصنو + دم تاحاولا لخادب ىو هملااعدو هاكمش فّرمو هوبأ لع ىذلا
 و ريانم لنا ا ىتذاح ىلع ل عو مهدو د- ىف ىرمام هملا نوءفرب رابخأ ب اصا فارطالا

 لكو كنق . ةليدم رثك | هنا لاشيو رصلا سعأ هيلي اراسموملار ب ةفاح لعحو دح أ م_ه دصقوأ أ

 رصم نأ ىأرف اذا اهب ناكو موك هلا قرطأو ءاكطلا عج هربا ١١كل مال ناكو ةيردنكسالاب مي يظءناشب

 حاولا ىف ةئيردم ىئبو رمد لععاف لكعم ف ماشااةحان نمقأب لدر دب لع برذتاجن او اهانن نم رقت نبال

 لخ دوةير دنكسالا رثك |مددو بكس فلأ هعمم دقو فنم هِْ دم+:مكلمو ةحخرفالا كده دصتو ىهحالا

 تاءدطلاب تعنمماف هو دع نم اهب ندتمتو ل ادل نئادملا ىلااص هنمرْؤو فدمذخ أ ىت-دمشر نم لينلا ىلا

 الم ماق ًاواريثكم نم لتقو ةنوكلا عدت ف فام ىلا عروام .زممو دع داعوهل فاعل | تناكح منت ةريثكامانأ

 تقولا هلافصو اهاكز امح.الا ىلع ىلودساو سار د هنا كلمو)« ة هس نيعمسو هر , ام ساعو 1 انعم

 انحاما_ةاهاهاو لك ايهلا ماهأو لدعلار وأنا رومالابةفرعمو وتو ديأ اذان - يمتع ناكر رصم كل هو

 ضءب ىبسواقلخ اهب ل ققو نيط لف ىلا لخدو ماشلا ةقلاع ضب براحو ضبا رفحو ةرهزال ان ىو

 فلأ ءاهز اوناكو نا دولا قلذ ةنيغستةاملشِ ل منلا ف هجوو ةشياعاو جخزلا نم نا دولا از غو رصم ىلا اهلها

 تارائمو هدلب دو دح ىلءلبعو رصم ىلاروغلاو هل.هلا قاسواريثكأ.ةلخ مهنمرسس أو مهرثك ا لت و مومزهف فلأ

 2 ثمح ةيوتلا لنا ىذلاوه هنالايو دو: ىلا احلاص هسن هللا ثعن همايأ ىفو هرفظو هرباسمو هعسا|عاعربز

 لعنه سرداو تشو ءدآفدأر دب ةماممقدحو نادو لاما لّدقو ةشياا ضرأىف لغوأ ال هنأ كلذو

 انيركالةاعناكو (قيلامهنباءدعب كلخ) « فنمب تاموةيونلااوم-ف ريم ضرأ نمر هش نموحن ىلع اهازنأو
 هدادجأ نيد ىلع ادحوءناكمنا لاقيو رّقبلاو بكاوكلا :دامع فرص..لهأو هسالاغلاخابّرحم ةروصلا نسح
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 برغلا ءا رص ىف ىبوامالع أ اهياع مافأو ةعظءازونك اهيفزاكو ىراصصأاو لاب ىف ةريثك عضاوم ىن لإ تاق

 نملواوهو ةهكافاان ءنول لكعلطن ةردئابيف لعجو ةهظءازونك اهاو>زئكو ارانماها ماقأو ةمردم

 ندم هسب رغ هل لمعي نأ ىف هتك ؟ مخ هكلم ن لكما انكم اهب مراشفف كك الاطر ناكو وضع لل

 ليلقن اكو ( سيمر هءااهذعب كإمتاماملو) + ةراجلا ىلءربزتو مودتكف تشو هلة ناكن لمثل لاعالا

 نب ميط.نب نوهماهدعب كلخإ) » ةنس ةرسشع ىدسح ا ماه أ دقو تاموهؤانآ هل-عام أب لمعي لذ ةءكسحلا
 رعلا دح ىلاقرمثلا ىف هزيحو برغل! ىف ف٠ ىلا نومما ند هزيح ن اكسو ح ون نب ماحب ريصس نب رصم

 نينرعأالا هاد د تناكو مخا دو د-ىلا دعما ادالب نمو مهم د_- رخاوهو ةقربىذاح ا |

 ةمنبأ ام . ذ_تاو اهظع ارصقا مب ىئوان_دنا ةسب دم لدم قرم ىف ىو اهاثمىفال_هرمثع نما اهاوطناكو

 2001 نائلئودلاو ةركلا بعل ن هم لرزاودو سطاروهط هل دم ىو ة ةريثكب ئانعو بعالمو

 ةروص ”قرشلا تانبلا لقا ف تنال نما وبا ةعيرأ اهل ل. فس ىف ةئييدمابمبئاسع اهيف لع ةريثك
 باكح :روص”ىبو لا بالا ىلعو دسأ ةروص ىلا كل اباملا ىلعو روث ةرود ”ىبرغلا بالا ىلعو باع
 ت2 نفدو اب نيلكوم ا نذانالااهيأا لوخدلا ىلع ردقيال بي رغمدقاذافقطنت تائاحور روصلا هذ هىفو
 نمنول لكر# ةدلوم ةرحش هلم دملا هذ هىف سرغو زوذكلا نماهخ:د ةعبرالا لاكشال اهذه نم لكش لك

 نرالاىلا ٠ يعل س ىذت ىت>انول موب لكن وا ة ةيقهقوذ اعارذن ونامت هلوط ارانم بصنو ةهكافاا

 ليثلا نم هقش ءام راما لو- ىرحاواسممول ل_ةماعاعش ناولالا كال: نم ىدكت يدل نلت تناكف لزآلا
 ةثيتمل اف داش نكس اف ةدر لكاس كن انطان ا ةعه ف تاعدلط 3: دما لود ماهثون راك نباكعيم ف لح و
 بنااات اد تفرع يداهم نردلاب ىجو رصسلا فانصأ يؤ نول عب اوناكر ةر هلا ةمردع تفرعن ةرسلا

 ةايرك ةزيانلج نإ ىلا هن ةةدلا ند لضرأل!!كةللرغنا ناوين اوتو ف نول عاصزرت ةكفصم نمار
 | نماغ او ةقدلا دن [ةتسيرغت ةئاللبل هتءاإ وعد اذا مارق تلامس ناش الم هنآو عض نع ةليزدج اعدل اوه
 حجورخ دعب نوه داعت ىرقلا ىداو ىلازاخل قي رطب :مردملا ىلا هم ءاوجرخ ءانو موياصأف ةنسنيعست 0

 سوان هل لع- تامالواسنمملا ةءردم تدب هامز فو رب زوروملا لع نهلواوهو رص« كلم ىلا ةيداعلا

 نو:ةلةربدملاررقاقعلا نم ةرب فا اممم ةريثكلا هس'اسعو ةعظعلا ءزواكمعمو هذ نفدو نينوءمالا ةحرخآىف
 اصدعب م (اصهنب اهدعب كلمو) « هدصقي نم هع سلط هءاع لعجو هيسستو هعما هسوان ىلءاوريزو لاسمعالا
 لعو مالعالا بصنو ىرقلا نو ةرامعلا فن أَم ساف الضاف اعامم ناكو( شو.ةانم كلم لدقو) « سار دئهلبا
 نفدذتامو ةنسنيعبرأ و افناكلمماق أو اهياا ةنهكلآ لو -و ميلا ةادمابنم نئادم ىو ةهلئاهلا بئاععلا

 رصم له ا دع امظءمامز|-الضاف ناكو هعءا ىف فلتخ ادقو هنباهدعب كامو) * هزودكه عمو قرشا مرهلا ىف
 تاحاولا ءارصص ىفة يركن س هدم تنلب هماا فو ةضايرال نا دمملا لع نم ل قون ا: سراملا عءنملزأوهو

 هطقص 5 مسلط هيلع لعو هلاودا هعمو سوان ىف نف دف زئتكسص دن :هادحا هتلمقف هلع نرياغت .ءاسننامم

 لكاسهلار عوندملا وا مكرو عام #لا لاذ نمل وأو هوانهاك اسمك ناكو و (هرو” ص هبا هدسعا كلمو ) *

 اسد ناكو (سطالب هبا هدهد كإمو) + هلام هعمنفدو برغلا ءار مص ىف سوانل لءج تامادلو مانصالا ماقأو
 ساثلا نع تعضوو ل دعا !تروظأو نوكم ام ن_سدحأ ىلعروهالاترحأف ةكراح تاو كالا أ هّما تربدف

 « ردحو هنس ةرشع ثالث ”اكلم ماعأو ةديعالاعأ هما ف تلمعف ديسملا بأ اهثباربك الواهويحأف حار الا

 !د_هبرصم لولم نهرمثع ثلاثا اوهو مارمصم نب ميطبق نب بيتا هدعب ك5 » هماسع أ ىلا كاللا لقشاو تاذ

 ليشلانالاةيو ةة سنو وشن الت دك! ةدم مد ةناس هن ”ههس شاعو بد را هلل دم ىبىذلا اودونافوطلا

 وهوا ام بيرتا ىؤرو ةموجاجب ىلا هلا برأ اب ل تاك | د ةئس نيعبراوةنام بيرتا هلع
 ةدممادو ءاخرلا رثكو كلذ دعب اوثءغا مث اعوج رمصم لها ةّماع تامو ع ولسا نمامسه ضمةيو هيدي طسس
 ا رصم لها هيراحو لةةباصةوخام_ممتاتاماماو لقأو قئادب ب درأ لك عبو ةنس ىتأ أم

 دو>أ كلملا ت تثربدو ةسا.س ن_سح ا كلا | تا تفةرحاس ةنهاك تناكو (ةدوردت هشاددل ءعبتكلذإ) «

 ا.ثطع امدرثكما تام ىّت- ىلدنلا نم برمي نأريطلاو شدحولا عئم مسلط |رمم ةيمعتامسلط تامعو ريب دن



١4 

 اهكح ناكر( بيرانب نوملقاهو> أ اه دعب كال ءو) « تكل وذ ضرالا اها تثرا ةوصامامز ف تيقوأو

 نيعت اكلم ماهو طاسد ةن دم تيبو ىلوالا سنت ةانيدم تيثب همانأ ىفو تاولطلاا ىلعو ناسنملا ىنيفالضاف
 با عطس عجم كرب (نوسرف هم اهدعب ال ءو) « سوانىنفدنتامو ةنس

 نمىفاف" يح اديدشالاتف هلتافو اذبا يدع هاو مويلا جرفن ةءطنع عوس فرح الرمله ضعب هد دقفان'دح

 ةّماع نوسرف لتقو ةريسسب ةف" اظ ىف ىريبلا مز ماف مهر دم نم ءا.شا نوي رسما رهظأو امهمظعم نيقيرفلا
 بدع أه ك4نازف مزاتلارح 0 بايه ار ةلءداعو م هعم ناك امذخأو هباضحا

 تامو ةنس زيتسو ةنس ىت'اماكلم ماق او لاا نما يلءرَرش هوهاماخد دخؤوب قس لداسا| ىلا بك ارملا
 نقدو درعا تن لكف انب رشع فنا كف ئؤتخت ةبق هبف لاعو ”قرمشلادوسالا لما فلخ سواناف نفدف
 هس ادلور صان اكو (ميطبت نباص ىلا كام اراصو ةعبر أوك هد٠كالهو) « هلق ماسلا يلع ل عوالم

 هلا مهيحأو ٠ عماد يزل اورد قل قات تاك ةرحاس تناكو (ةنهاكلا ةيؤن هدعب | «تاماساو)

 رود تناكورانلا كان هتذخأ اءذاكح ناكر ناو ه”رمضت نأ ريغ نه راسالا كل:قش اتداصناكود-أ اهلا

 ةفَوع ساحم نم بيبانأ هروسىف تاعجو هبف تبصتحاو ارمصق تنب مث لاكش الا ةريثكروص ىف مول لك
 ددءفقو ةك امم ىف اهانأ نم ناكف اهيلااهب سانلامك امن ىتلانوننلا مان بوسأ لكى ءتىباكحو
 هذم هل :أف بوسالا ف هنذا لعح غرفاذاف "ىو هب هنءلأسو هديرباع ملكتو 1 ىذلابوينالا

 - نادت (سنوق هاذ دعن كانمو)*« رمد تذ هفلنأ كابل الار رضيلا اذه لري لو لأسام با

 نيع.سوان' الث كلمو هس . رغ ل كه مايأ ىف عنصو بأ احم تلهءف هروذلا كل هتنب هماتنا تحرابكح الضاف

 ناكحو (ةنس نيعبرأو س:نباوهوداسبا هلا هدعن كلْخ) + ةاسنوعيرأو ناش 1 ضو اناا مدس

 ةكلمات لم لكع مذ بعالاو ووالا همهريك !ناكواهعم هرهأ فشكلاو ه أ: سها ىزتناف نيعلاحامط ارابج

 ايقهزغتسل لدلا ىلءارودق بو سانلا لاوس 5 ىفرظنلا لرتو ةنهكلاو لكأ. هلا ىهأ ل هأو مولعلا ضفرو

 وأتلف١ كلدو) © شمول و ةنام نع تا هوعم نأ ىلا مههركو سانلا ههركف بعالا ىف لاو.ءالارثك

 رك ساالا دعوو فنم نكحم كإماملو داساوخ ًاودو سوة ص نباوه اص َنالاقو (اصهئياودعب

 باقءلا بصنو رشا! لهأو نيهلا | ىنذو مها سه ىلا ةذهكلا درو تاعسلطو نئاعارب لعو اهاكز ا حالا كامو
 ىلءلعجو ةريثك امالعار أ | برق بصنو +: دمتاحاولا لخادب ىو هملااعدو هاكسه فّرمخو هونأ لع ىذلا
 مببزحاذا| يلع دقوب راشم ل ناا ىتفاح ىلع لعو مهدو د- ىف ىردعيام هملا نو ءفرب رابخأ باسصا فارطالا
 لكو فنم . ةثدم رثك | هنا لاشيو رصلا سعأ يري ازاجع لل ار < ةئاح لعجو دح أ مه دصقوأ صأ

 رصم نأ ىأرف اهذا- اهب ناكو موكلا فرظأو ءاكملا عج هرمسأب دمل | كل مام ناكو ةيردتكسالاب ريظء ناش

 حاولا ىف ةئيردم ىئبو رص ل عاف لكعم فس ماشااةحان نمّقأب ل>ر دب ىلع برذعاهن او اهني ننتر ةةض1ويإل

 لخ دوةير ددكسالا رثك |مددو بكس فل أ هعمم دقو فنم ةنب, دم +:مكلمو ةخرفالا كم د صقو ىهتالا

 تاءدكطلاب تعاتمافهو دع نم اهب ندتمتو 'لخ ادل !نئادملا ىلا اص هنمّرؤو فنمذخ أ ىت>د_شر نم لينااىلا

 اكلم ماه واريثكم نم لتقو ةنوكلا عبدتف فامىلا عجرو امز مه دع داعول ةقاعلا تنكح مث ةريثك امانأ
 تقولا هلافصو اهاكز اح.الا ىلع لو ساو سار د هبا كلمو)« ةنسنيعبسو ةنام شاعو ةنس نيتسو اعبس
 انحاماقاهلهاو لك اهلا ماقأو لدعلار وا افرومالاب ةفرعموةوقو ديأ اذ انّرم كت ناكو رصمك لهو
 نمد نيدسو انتا بق دنصو نايل ىلإ ل تاقز عنا تان عون زاك اا مترو ةرهزال اس ىو

 فلأ ءاهز اوناكو نادولا قلذ ةنيفسةئامملْدِب ل نلا ف هجوو ةشدااو تان نادوبلا ازغو رصم ىلا اهلها
 تارانم هدلب دو د ىلءلمعو رصم لارومغلاو ةلمفلا قاسواريثك قلخ موثمرس و مهرثك | لتقو مومزهف فلأ

 ثمح هيوتلا لنا ىذلاود هنا لاسقيو دو ىلا اح اص هين هللا ثعب همايأ ىو هرفظو هربباسمو ةقيااجاعزير 2

 اهيلعّنْخ سشرداو ثدشو مدآ ف كارد دب هم امهيفدحونادولامال قو ةشيالا ضرأىف لغوأ ال هنأ كلذو

 امعيركالةاع ناكو (قيلام هنباهدعب كلخ) « فنمب تامورونلااوهفر يوم ضرأ نمره نمو ىلع اهازنأو

 هدادح نيد ىلع انشاوم راكمنا لاقتو رعد اووتك ايكلا ذاق قري لهأو هسالاغل اكابر ةروصلا نسح



 ٠١مم

 نرغلا ءا رص ىف ىبوامالع أاهياع ماه أو ةهظعازونك اهيفزتكو ىراصصلاو لاسب+ا ىف ةريثك عضاوم ىن "لاا

 ا ككل ن«نول لكعلطت ةرمشابيف لعجو ةهظعازونك اهاو>زتكو ارانماهام اهأو ةمردم
 ند هس رغهل لمعي نأ ىف دهت< مخه ءالم ن 0 روما هوو باو ةيلادمع

 لِلق ناكو (سيمره اب !هدعب كام تاماملو) © ةراخخلا ىلعربزتو مهدتكف تشنو هلة ناكن 1 لهل لامعالا
 نب ميط.ةنب نوعا هدعب كلخ) « ةنس ةريشع ىدسح ا ماقأ دقو تاموهؤابآ لعام أيش لمعي لذ ةءكسحلا
 رعأا ةح ىلاقرمثل ا ىف هزيحو برغل ا ىف ف« ىلا نوما نم هزيح ناكسحو ح ون نب ماح نب رصس نب رصم
 نينرعثالا ةدئيدع . هلزنمتناكو ميلا دو د- ىلا دعداادالب نةورغدم 2 _- رخآوهو ةقربىذاحيا لا

 ةينبأ امب ذ-تاو اهظع ارصقامب وان بمناةشيدملئثلا "قرم ىف ىو اهاثمىفال_هرمشع تا اهاواطناكو
 انيمفنا كاع نانلنودلاو ةركلاب بعل نم لزأودو سطاروهط ةر د٠ ىو ةرثك ب ئانعو بعالمو

 ةروص ةقرمشلا باببلا ىلءذ باب ةيحان لكن مناوبا ةءبر اها ل: دا عفس لإ دمابنم بتاع ايف لعةرمثك

 باك :روص”ىلو لا بالا ىلءعو دسأ ةروص ىلا عدلا بادلا ىلعو روث ةرود :ىبرغلا باس.لا ىلعو باَمع

 تت نفدو امب نيلكوملا نذانالا اهيل لوخدلا ىلع ردقيال بي رغمدقاذاف قطنت تاناحور روصلا هذه ىفو
 نءنول لكرهت ةدلوم ةرحم هب دملا هذ هىف سرغو زوذكلا نماش:_د ةعبرالا لاكش ال هذه نم لكش لك
 نرالاىلا دوعت مث مانأ هع .س ىئذع  ىتحانول موب لكن واس ة ةيقدهقود اعارذن وام هلوط ارانم بصنو ةهك افا

 ليثلا نم هقش ءام راملا لو- ىرجاوا منول ل_ةماعاسعش ناولالا كال”نم ىسكت ةلدملا كل: تناكف لؤالا
 ةثي دم ايف نطل نكس لذ ةدر هلاك اس كن ارطلنا ةخهذ تاعنلطت أ دما لود ماه يد ف لعجو
 كئاجلا كا زناتة ع ةنبدءانم برتلان ىو ركسلا فانضأ ا يةنؤل عب اوناكو ةرصدلا ةئيددع تفرهن ةرصنلا
 هنال_قو ان_هناىلانينوهثالا نم.ضرالا تابرم يو لمملا طسو ىف نولم حاجزب ةعفصم سلام ىو

 اوماقأو ةئسدن اًهسدعب كلما م٠ اوءزتناداعموقّناو دل هامات كالم هناو سهم نيع ةءردم ىئىذلاوه

 جورخ دعب نوءث أ داعف ىرقلا ىداو ىلازالا قي رطب :مبدملا ىلا هم ءاوجرتخ ءانو موباصأف ةنس نيعرصع
 سوان هل لع- تامااواسنوبلا ةءيدم تدي هتامز فو رمد زورو لا لع نهلواوهو رمص«كالم ىلا ةيداعلا
 نوذفلةربدملاررقاقعلا نم ةنرب فا مئم ةريثكلا هس'اسعو ةمظعلا ءزونكهعمو هذ نفدو نينوءّنالاةحرخ آى
 اصدعب مم (اص نب اهدعب كلمو) « هدصقي نم هعنب مسلط اع لءجو هيستو هعماهسوان ىلءاوريزو لاسمعالا
 لو مالعالا بصنو ىرقلا نوةرامعلا فن أَم سافالضاف اعامش ناكو(شو.ةانم كلم لقو) « ساردت هلا
 نفدذتامو ةنسنيعبرأ و افئاكلمماقأواهياا ةنهكلآ لو -و ملا ةئ دمام نئادم ىو ”هلئاهلا بئاسععلا

 رصد لله أ دذع امظعمامزاحالضاف ناكو هععايففلثح ا دعو هبا دعب كلمو) * هزودك هعمو قرشاا مروااىف

 تاحاولا ءارصص ىف ةيرتئاس مب دم تنلب هماناىفو ةضايرال نا دمملا لع نم لوأو نا :.راسملا لع نم لأ وهو
 هظوح 5 مسلط هيلع لعو هلاودا هعمو سوان ىف نفدنزئكص دن :هادحا هتلمقف هيلع نرياغت هءاس نام م

 ليسا عوندملا ئوا ميكرو عام لا لاذ نم لوو هوانهاك اسمك ناكو 3 (هروةمهئباهدعب كل مو)

 ادد ناكو (سطالب هبا هدعب كإمو) هب هلام هعد نفدو برغلا ءارعص ىف سوان هل لهج تاماملو مانصالا ماقتأو

 سائلا نع تعضوو ل دعا !تروظأو نوكي ام ن_سدأ هال ومالا كور ةيزاست كي كلام هّماترب دف
 ٠ ردحو هنس ةرشع ثالث ”اكلم ماقأو ةبيعالاعأ هما 4 تلمعق ديسملا بحأ اهثباريك الواهو.حأف حارالا

 |د_هدرصم كوامن هرمثع ثااءااوهو ما رم م نب ميطبق نب ب تر راه دعب كلذ « همام ىلا كاللا لقشاو تاذ

 ليتل نا لابو ةنس نو: وةناعلث كل« ةةمامثد ةنسة ناهد شاعو بي رتا ةئدم يب ىذلاوهونافوطلا

 وهوا ام بي رتاىؤرو ةمعاوب ق لورمصم ضرأب تاب || تاك | د ةئس نيعبراوةنام بيرتا هالمق
 ةدممادو ءاخرلا رثكو كال ذ دعب اوثمغا مث اعود رمدم لها هّماع تامز جاؤوا مامسه ٌطِمديَو هب دب طسس

 هواتنو ني دس عسترصم لها هيراحو ل ةةباصهوخام-مت1تاماماو لقأو قنادب بدرأ لك عب .و خس بأ 1

 دوحأ كالملا ت تثربدو ةسا.س ندحا كلا |تسا_فةرحاس ةنهاك تناكو (ةدوردت هتئباهدعي تكلذ) «

ام ىت- لنا نم برمي نأريطلاو شدولا عنم مسلط اوم ةمعتامسكط تاعورببدت
 ار.ثطع ادرثكما ت



 ”ا/ ١

 رطسا رهط ىلعو ةمح هراقنم فو ني> نط اروشنمبارغاياع سا نم ةريصش له»ذ اعلن ةنهكلادالوا ن٠

 نمرصم ضرأ ىلع همااىف ترثكدق لامرلا تناكو توت ىَج ّج- حرت الوةر مثلا هذه ىلع عفت نابر دا ةتناكف

 هردصو هيو ىلع سنو :اعسماهيف ةذق هفتك فوفو هتمةذدعام ىلءدوسا ناودن داجص ىلوعت برغلا ةحان

 ثعدو هلاعالالت تراصواهمارو ىلا حارا اب تءعجرو لامرلا تف ثكتاف برغلا ىلا ههجو لعبو ياك همعارذو

 ىف ضيف هلبقناكو لينا! ىناج ل 3ءو سامقلا لبث ام لمعف لدنلا هنم حرذع ىذل ار .ذلا لمج ىلا ريكذنا كمل

 راحمالاو ءاملااسيف قراخي ةءساو ضرأ ىلع عقوف كلدءاروامرظانلاب رغمراسو عضاومىف عطق.و عضاوم
 اهاكررغلا ضدأ تراص ىت> ىحاو :لا كالت اورمعف دل-هانسةدعءاريلا]وحو اهب ماقأو اطل اهيف نيف

 َّن امثتاحاولا الا امم بو دالبلا كلت تبرخن مهنذا ةريث كح بورح مهن تر حو ريرملا مهتطلاخ مث ةرومعم

 كذو « هنوربال ثيح نم م-مطاخ اعروردانلا هدعقم نم ههجو زربب راصو سانلا نع ست اريسدوبلا
 ريسدوبلا بك اوكلا د ءو نيدلاربغو ةناهكلاب ىةحت نم لوا ّنأنامزلارابخ باك ”ةئدوءسملا نت بحلاونا

 هةكلم نمي: سة ةءسانلان ءرتتسا هنااهنم ةريثكس اع هلّنأو هبطاخت تناك كا وكلاّنأ طءقلا معزتو

 مهطاخفهملا سانلا لخ ديو لما ح رب سعشلا لواحوهو ةنسس لكف هرم توو دعناتقو مولر وظيناكو
 اهالعاىف ساحر ادف بهذ ة.لطم ةضف نه ةبقدل تدم مث هرها ةفل اخ مهردعو مه اه و مد صأبق هنورب مهو

 ؛ :ظعالا .عأ لمذا رحاس انهاكناكحو (نوم ٍكقرا هْساهدعب كام تاماساف) « مهطاضقريظءهشتوتو

 ا لدان ء باغ هلا مث كلذ ىلع:دم ماهو ميظع ناسنا ةروص ىف هنوريف باصسلا ىف سلب ناك اهنم

 نب ميدعكلا| اودلقي نأ مهيهاف للا حرب لوا | واولح دنع سءثلا مرج ءاذ- < ةدوصاوأر مندا هريغب

 رص* ؟بلص نم لو اوهواىظعارابج ناكو ( (مطفقن يدع مهيلءازلوف) * معلادوعب قيام هنأ مهلعأو مطغت

 ةيظءازونك اوءدوأنئادم عبرا ئبو رخآ آلا روظل امهئملكرهظ لعجواء_ماصن انز الجرو :ًارماّنأ كلذو

 رحلا بلغ ال ىتح قرمشلا ىلا مس دهيلعو”قرشلار هلا ىلعارانم ل عو بئانعةدعو تال طنا لوا

 ةناهعاسهرعوتامو ةةسّواو هلام اكلم ماغأو هيوذلا ضرا ىف لدنلا ىلع ةر طنق لمعو ريس ضرأ رع

 اللاءناحجو :اعنب داذ_2 ةماعلا همس ىذإ اوهو (ميدعنب تادش هْياهدعت ال ءو) ه ةندس نوشالثو

 بالا ىف ىو ةسحع تامءاطو ةيظعالا _عألعو ةيرو ثهدلا مارهالا خىئذلاوههنالاقيو ارحاسا: هاك

 0 اذ نءلواوهو ةنسنيع اكلم ماه أو مهايسو ةشحلا ارَغو صوق تءثب همااىفو ناذم”ةقزشلا

 للا نم عساقلااهيلا بصنن: ةيودذم مسامع طوءس ربقلل-عو هقول لا ب الكححلا دلوو اهب داصو

 سعدي 0 هيخ هده دامو مات ح اهببعلاب ط هنأ فتاو نفسلا ف اهدولج قلعيو هاش فانانصتا

 هعم تنق دو سوان ىف عضو كل هالو الذ لم» هينا هنأ ىأ رذ عطقم لاع ل_.ج نمهامر هه دخ ضعن ىلع

 للء«فبالو بحاولا نعحرخم نأ ةردقلا ىذل حش 0 بتكو هددت ل نمي ههذع ملط هيلع لم وهلاوما

 كلمو)« هلثع هيلع «قوكتلءف هل لح الام لءذميدع نسا دنس نيس واما ذهول دعب ىزاصف هلعفهلزوح الام

 روصل الكم لع هناارنم هبكخم ءامشاىو ةديحالام الع اهاكالضافامكح ن 77 سشواَمنم هئاددعب

 هريغ ىلع هب خفي لامن داسعملا نم هملع حا كو قم الاح لاول ا ءزحءارف ةسذ امث ىلع بكاوكلا
 دل نست رنل( وسل فل عنب موملا ىف ىهتنافرخآ ضعدوامونارَرغمراس مث امونبونلا راسو

 رهاوجو انهذ وغلا ل نسق زا نزرع نار زل ضاابك نذدورباغمو

 البوط انامز برغملاو فنم نيبامف ىرت لعل اراب آ تسقي ةيواهنف دي ةريثك الع ةنس لكىف ل سرب نينس عبرا ماقأو

 زيكلا لصالون الث نس الكم دم ىب ىذلاوه هنا َلِاَمو رمل الكي ىو

 سعش نوع هل دمى بىذلاوهوريثكر هوج و ميظء لام دنع عمتجا ىتحارا_مالوالاهلعنع نورتفيالاوناكف

 هن داححلنفدي عبار عيرلاو ضرالا حلاصم ىف قمن عيرلاو دنجل عيرلاو كل ال عيرلا لعج اعابرأ ريصم جارخ ضو

 كلُخ) « تامو ةنسنيعنو ىدح ااكلم ماهأو ةروكص ني الثو هن ام ىلعرصم ضرأ مسقىذلاو هو ثدحع
 رح ا سانلانالعب نيذللا نيكلملال و نت تاكممانا فو قاطبألا ارامح ناكو (شواةنمني يدع هئباهدعد

 انداك ا ملاعناكو سشواقنم نب شوانمهوخ ا هدعب كلم نإ < *« لبايىلا الن مرمدم ضرأب الزئامها معز طنقلاو
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 فلأو ابفن ارد ةءولم بهذ نء ةينربفلأو سفن رهوج نم لائم فلأو طورخم دجربز نمةعطت فا اهنم
 نيميارصم تام هيلع اوربزو هلا لوصولا نم عنام ملط هلع ل_عو ةذف نك ئامسةّدعو بهذ ن.ةنآ

 راصف مانصالا دمعي لو ناقوطلا نم تضم ةنس هن ا هعيس دعب لمقو ماع امس ونيفل ادع ول نب ماح نير مص

 تقال دعا هلال هال ىح هلع مظعالا هللا مسا سىستكحو نزحالو مهالو مةسالوا مف جير هم ىلا

 نامزلارخاآىف ناعالا ىلا عادلا ”ىنلاوناةرفلاو ثعبلاننمؤدو ناندلا م نيد نيد نامزلارخ -1ىف لأ

 ناكلاقيو ه« نيلب اقم نب نيب او دس ىتح لامرلا هلعارلاهو ماظنءلا روذحصلاب برمسلا قوف اوفقسو

 ىهئىلار ؟رانملاه ءطلا ضرالا هللا ه هنكسي نأ هلاعدف ةذمفلا ىف مال !املعمو هيأ ةسج عمرصم يرصم

 اهلتيودداؤاونضرالاهلر ا اا ل الال_ذفًااهرهتو دامعلا توغو دالبلا مأ

 عبو ميارصم هدو هتاف فءضوربك دق ماح نبرصس ناكو اجي ه هريخ ًاوهلاهف دوف امعهلأف اهلءمهيوشيو

 نملواوهو مارصمنب ( طققدللايو) طبقه اءدعب دك لمو ه رصم ته“ ل! ديو اهواز قر صم ىلا هنوخا

 لاقيو «تا_علطلا للعو تاران ماو مالعالا ب صنورامنالاق دو نداعملا جر ختساف نافوطلا دعب بئادتل! لع

 مهم ِبلَع نم َنأباوضرو مارهالا دنع اوعةجاف مهرغصا طفق ناكوه دعب ن هتدالراومجاتامالعارصتن ا
 اصو طغق براحت مثموعنا بلغف موءتًا ووه اصب راحت مبيرتا بلغف بيرئاو موعما براعتذ كلا اذخ أ ءاخأ

 هلت دلو ةاوغا حوزروهس 1 اكلم رادفنمةن دم. نكسو هتوخا هعاسطأ اوه ادعب كلملا 151 طدق بلف

 هدالوانبب ضرالا مق هنا مث دالبلا اورعو اورثكواول_اننفانصو بيرئاوث وه“ اور اطفكم_هدالوا ةعبرا
 فنم ةئ دم ىلا طفق ةئردم نم نوما هدلول لعجو طفق ىلا ناسا ند مي رطغق هدول لءخهنافو دنع ةعيرالا

 صاو مي رطفق ىلا مهم لعجو برغل ىلا ةريجلا ةمحان نم امصهدلول لءجو هاكف راب يرتا هدول لبو
 هدف لعو مرملاب هسقصو ريبكلا ل .للا تحت انرس هسفنل لعجو هزيح ىف ردم هسفنل تدب نأ مهنمدحاو لك
 اراهنوالمل حب رسلاكه ىضن ةياطم س احن نماسؤر برسل ىف ماقأو ميظع ىودي هبف قرختت ترا عذب رال ذفانم
 هسأر دنع ميقاوناجرملاوردلابةجوسةءانامش سلاام ده» بهذ نم نزح ىف برمسلا اذهب هدسج عضو تاماملو
 ةمكحلا فحاصماهلو> ةنولم ةراخح نم تاباون نرحلالو- ل-عو *ىذن ةردوج هلع هه نهدوع

 اص لّهَناف هزيح ىلا هدالوا نم لكل هدا و هسا ىلع اوريزاكهملءاوربزو هرياخ وهز ونكوهلاوماه دنع تعضوو

 هللا ىلاعت هسا همها هناو طفقمانا ىف ةليلملا تناك لاقيو ه اهركذ الا اهةئردم نكسو هدالوأو هلهأب

 لمقو رصم نب نما هو> أ هد«: كلمو تاحاولا ضرأب نف دف تامو ةةسنيناموةنامعبرا اكمل ماقأ هناو ةمطبقلا
 هرثن ملام نداعملا نمران“ اق هقلدا ملنءارإ_+ناكوةرامحلا ف عربتن ريح ف م راسضق جا هناسب ف نكسار

 نم نداعم لانه د-وو ”قرشلار حل ا هنم ىرباملاعارانم طغت ل بج ىف لعو ةردند ة-',دم ىو هلبق دنحأ

 ىتلا مانصال ا نيطايشلا ترام“ هماباىفو هماءارخآ ىف حرا داع الهو ريطا ةدامصاهامسىتلا دكولا لعو قستزلا

 طقةرصس نب رصم دعن مكلا دبع نبارك ذو « تامو ةنس من اسٌعوَةن امعبر اكلم ماك أ و ت د ىف نافوطلا اهةرغأ
 قيلام هنبامث اصنب سار د هنبا رمصم نب اص مرصم نب بيرئا نمسا هوا طغق دعب كا ءىذل نو رص م نبا
 دادثهبلاراس هم دعب كلمامل نعمأن ا لاست.و ارازح نب ىلكلكهنب ا مق لام نباءازجح هبا سار دنت نبا

 اهاسفةير دنكسالا عضوم ىلا ىضمو ام ارهأ واهنابممدهو رصم ضرأ كلو داعب داش نب داده نبا
 اص دعب كالمْم اصووخ هد عب كلم هناو هكلم ىلا نعم ادا عذر صم ضرأ نمةيداعلا تح رخ مث ارهدماقأو
 لم ماظعلا ةربا.1 نم ناكو ريسدوبلا قملام هنبا كه « تامودوءىلاالاص هلتا ثعد هماباىفو ساردت هنا

 ةنس لكم مه دنع مواعم مول ىف اهن» ءحرخ : ةوكنكر لكف ناكرا ةعدرأ اهل ةءق هقوذرانمامئم ةهظعالا_عأ

 تاندد صاناو ةرامعلا ىلع لدرضخ !ناخدلا يرخ ناف وش * ىلءنول لك نول د: ىتش ناولأ ف غتلم ناخد

 رفصاح رخ ناو ءادعالا دصقو بورا لا ىلعل درج احرخ ناورمملاا هلو بدا ىلع لد صا حجرخ ناوهنسلا

 ناو ضرالا ضءندافو لو.سلاو راطمالا ىلع لد دوساحي رخناو كالا نم ث دست تاف او نارينلا ىلع لد

 ىقح شو>ولارثاس بذحت ساحن نم ةرحش لعو ضع ىلءمهضهد سانا جدو لالا ةرثك ىلع لداطلتم حرخ

 ىصنيعرقن ءارغّنأ ق فتاو شوحولا وحل نمرصم لها عيش ف ذخؤ نأ ىلا ”دكرحلا عسطتسن الفاهيلا لصت
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 ىشو هربرس تحت نم ىرتتر اهنالا تناك ايفو رذصلاو دن د- لان مة هلا ناظم لهب وحبوب مانأب نيعبسم

 اهنا ًاراهازانم تحت ىرصل ٠ ءانااّنا ىدحرب د شنو ريب دس ازوبلجو رطانق تنافي دمت ىورو ةحازأ

 هدقهو رصف ْكل» هىل سل نوءرف نءةباكح ىلاعن هلو5 كل ذف اواش فك هنوا-رواؤ اشف .تص هنو سعف

 نم طقسا تطقسنأىلا ةمئاق لزر ل مانصالا نمريثكحامناكو نورمء-الذا حت نم ىرتراهنالا
 وغؤمدبأف ل دكت تف مول ما الا ىلا لبو هيلع هللا ىل ص“ ىف :لاا ميفراش أ ىتلا ةعامسلا ىف مانسمالا

 عقدالا هواش ْمسم ميلازاثأا5 اهو هز ناكل طاملا نا لطاملا قهزو قا ءاحلويو اهاوح فوطب

 ضرالا مانصأتطةسةعاسلا كا" و عدوالا مصامثم قيام ىت مح هوجوأ ع درالا ءالافقاز انك الو ةاوقل

 فنمةشردم مانصأت قرو اهطوةسب جو اا_ءاهل نول عيال نيس دعما اع قو برغلا ىلا قرمشلا نم
 بهذ نم ناكو زيزعلا مص هيناكى ذل رضخالا تدبللنارواحما نا رييكلا ناؤسصل ا اهيفو هتءاس نم ةطقاس
 تناكلاّشو « ةناهس ة:_سدعب نمرشخالا تدءلاو مانصالا تءطق شام وادم ىلعر دقبال نانو قانهانمءو

 ءاملا لمت هلآ مارصم مانا ىف لع حون نب هان ئب ض_-هبّناو اضرعال م نيرسشعىف الوط الم نيثالث فنم
 ىرخالات 'التما ةجردولا ءاملا لصوالك ذو اجر داهاع> هنا كلذو فنم ةٍ دمروس ىلعا ىلع هدقان ىتح
 ةلبدملا جراخىلا عضو منم حج ردع مثل دملا تو عسمجب لخ دف طخخ# مث رو#ا | ىلع أ ىلا املا دعصب ىتح
 نا نيا تملا ومو يسيح ٠ ايدول كيك يعاو ناّودلا نم تدب فنمب ناكو «

 ةئاصلاو هلةّنو هيظعل اور دقام هك رع ىلعسانلان هفرلأ عمجاولاهرو دص ةريشان تا رود هيا هجو ىلعو

 تببلا اذدو ةعيسلا كحا وك فب تناكت وة ةعمس ”هلدسن 0 تلا اذهناكورمقلاتدب هنا لوقت

 هعماجو ههاشناخ ىف ئش هنموةل امعمسو نيج همس دعل ”ىرهعلانوذهش نيدلافسريمالاهم دهرضخالا

 بانلالا ه ع هادكحؤو ىسيقا|نوحرلا دعب د مهنا دبعوبا لاهو ةرهاسقا حرا ةيساصلا طخ ىذلا

 ابعرتإل مومفلاولالنالا ةروص هب وس : الاكرشتاةد>او 5 ةراهك ند ءارييكاشب ىءو*٠ نوعر ةرستف تدأرو

 فئم ةليدمرهذلا دق فرص كلم ارا 5تناكو 2 الا ير لا دبع ةمما تلصل اوبا لاو « هدم نسحا :

 سانلا ب غر هير دنك_-الا هم دمر دنكسالا ىئالق طاط فلا ن نءالصرمشع ا ةفاسم ىلع لدنلا ”ىلرغىف ىهو

 طخخاو هنع هلا ىضر باطما نير ع مايأ ىف وأ ىلا اه هتف نأىلا ةمكسلارةءو ماد ءلاراد تناكف اممراعفف

 تزناكفافاككا ملاو برعلا نم ممهربسغو رصم له أر شتناف طاط فلاب ةفررعملا «:: دم صاعلا نيورع

 .:ٍدمرابخأ رك ةدقو بناكلا هاش فدو نب شارب 7 اذاتسالالافو اذهانتقو ىلا اهزكمورصمرايدةدعاق

 د_هد رصم كل منم لواناكء ا الزئانو مال-لاهلعح ون نافوطب رموم ضرأرنا-ع بارخو سو سمأ
 اولزنو فنم ةمٍ دم اوي واو عمت جاف هدلوو هلها نه ةربابحلا نم نوثالث هعمناكو حون نب ماحب رصس نافوطلا
 روك ذا ارصس هتنبا حز دق ناكو متل نم سوس أ ةئسردمرب-خ ىف هركذ مدة: ىذلا ن نداكلانوواق ناكواهب

 ىبأريدلامقيو سيمرهىأر يد عضوم ىف نةدرص تامالث با رصم ءأس:ءادإو هئست دإوو رص» ىلا ههم تءاحو .

 نينستسوةنامتاممو لأ دعب هنوم ناكو رض ضر اهم نف دةريقم لوأ اهنا لاقبو مارهالا* ىلرغ سدمرش

 امنا اروسهل ل عذ ثفان ئب نم ل رهءاف هعءاباهامس ةئي دم مارمصم ,خ مهريغ لاو نافوطلا تقو نءتضم

 ىلارولا ىلءانم هاما كلذ لزني انتا ةمكحم رولا ىلعأ ىلا دعصي ب نأ ىلا ءااا ىرحأو و ا

 توع نم ةعنصهذهرو لا | ىلع ب تكحو ىرخأ ةبحان نم حير ذي مث ةفلك الو ةقش ميغا ايف هب عفشتمف ةئيدملا

 زونكى لع نهاكلا نومبلق ه هرهظ أف ريصس نب ( رصم هللا قبو) ميارصم هئباريصس دعب كلمو ه مو دين م ةعنصالا

 هدم ىو راح الا سرغو راهنالا دو ندملام ارمصم ىبو مههكح ىلع هعلطأو مهطخ ةءارق هلعو رص»

 ةدودر هم دم ىو ميطقف هام“ اناهلتداوذ ةنهكلادالوان 7 2:1 كلو شب رعلا ىفو ناسرد اهام-ةمظع

 ََق 7 اعارذنو جوة ام هلوط برم هل لمح مي ءارصمتاماملو ةيردنكسالا ناكم

 وشو بهذ نم حبان 2 أر ىلع بهذ نم لاذع با, لكىلءباواا ةعبرأ هلو بهذلا عاف حقصم سلجم هطسو

 نم دسج فهد جاوسحو ةعنام تانآل ادم لكردص ىف شةنو دحرز نم همئاوقسهذنم ”ىسركى لع سلاج

 رهوجو هضفو به ذ نم هنث ازرخ ىف ناك ام عسج هعمو هيف 1 نئداعارذنوءبراهلوط توات ه.شرمخ ادحرز
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 ءاينلاّدرو ةرتلا نيسح )و, لدعلارهظأ تلد ءاناو هكا ساو لعلا ىف هس“ اكن اكوى ورفا هنبا ءدبسعي كامو «

 اهداو- ىف ديك عارذة نام ضرءىناعارذ نو-خاهاوط ة: ”لعد ف جاوزا لعدن ًامابا فنيصغ اللا
 سار هلع ارانم سوم ةنيدم طسوىف ىلعو ةعاس رتفتالهب ر امم ةفلتخم تاوصأب رفصتر فص نمارومط

 نم ةبق هماعا رانم لعو ةعاس ىضجاهعم- نه ملعب ةصك حاص ةعاس ل ءالاوأرابنلا نه ءئضمادك وعض نت نايا

 سوسمأ ةسيدءهلءىضن ارون ةقلا تلعدشا لد الكف سمشلا تب رغاذاف تاخوطاب اهغطلاو بهذمرفد
 كلوام ضءبل ىده ًاواهءوذ دج رابنلا عاط اذاف راطمالاالو حارا اهئفطتالراب :!| لدمره_صب ىتسلمللا لوط

 ىظعءاؤص قرشلا ل.+لا ف ل_عو نافوطلا دعب دجو هنا لاقيو رابشا ةسج هرطق دجريز نءانه دم لبان
 ىذاح ىت>ال.ارودب ثبت ىت-اهعمرو دب سعشلا ىلا ههجوو بهذلاب ر يبا راب ساب وداكاو
 اروكح اهعدوأو :ريثك اندم برغلا ءآر 3 تن ىو ههسوب اها بقا سعشلا تةرشا اذاف رعفل رعفلا عم قرشملا

 نافعا لاسعلا كذلها نم دير ماسرالا مقعأ دقناكىاسن هلا تافدلو دوي لوح ا تاق مكتو ةهظع

 , هده المو ه هملع مسا طوهلاو ما ةعمو قرشا لكلاب سوان ىف عضو تاماسلو متاهبلاو سانلا ىفتوملا عقوو

 ارامج ناكوناعرذ ىمس معنا هل ناكو تامكطلا ددجو عناصمواندم ىو ةبمعالاسعأ لم_:ةسوئبلامرا

 ةأسها هب تفغشف داعو ةريثكالاوم معو ة ةظءامما لتقواكوامر مف هنع هيراسس شدد ىلعيإء+و هدعنأف

 1 اراأ تلمدو امم نطق نأ كاملا افافنة د .كلذ ىلع ءاماق اواخل اجو ام عمنجا ىح هيتلازامو كل ا ءاسن

 همساسنو همءاصشل حا هعزام لذرو ثهْنب ناعر ذدعنءاد دعب الدو ا

 ةاصنلا دارأ نم لون ى مو ءاعسلا نم تازندق اذ ارو .طّناكنداكلا نوءاق ىآر ىن> هماوعا لطن لو
 ذختاو كلذ لحال ماردالاهئانبو ديروس مانأ نم نافوطا|ثو د لع مه دنع ناكو ةئمدسلا بما دب قلما

 ةدعولد الو +فناناعرفامم لعو رعب د ايف حابرلا تسح دق حاجزلاب ة«فصم ضرالا تحن بي دارمس سانا

 ءاحو ةنسه لا ف بكر ىت> هعم ماقأ او هن نم او مال !اهيلعح وب ىلو هذ التو هدلوو هلها عج نأ بذك اخ

 رهشا همس ابيلع ءاملا ماك ًاراهاك لاعملا كلت لاز او اهرب اعسررخو اقاكصم طرأ قرغأف ن اع :رقماناقنافوطلا

 لاقيو باكا ذه: نمرصم ندرك د دنع ىلاعت هللا ءاشن اكلذربخ قأ سو زيمظعلا نيءرهلا فاد ىلا لصوو

 هيلع رهثي لباس ليو نب لبشر دلا ىلا ب تك هاو ءاسلاو لاو مالا بصغي اريصتمابل نكن اعرذَنا

 تبدحاو عرزلا صةنورمعم ضرأ هءابأ ف تدسمنذ لك امولاو ةنهكلآ,فمتسا هناو مالا هماع حوف لت

 هلاو ضعيل مه_فهدلظ افق هباو دتقا سانلاّناو هبعلو هول ىلع لاس, فاو هلظو هلالض ىف هكام_مال جاونلا

 هتان باونالا بلطو هب ضرالا ت اخذ ف مرهلا ىلا بروهلا ديرب نارك ماق رانطمالا تو نافوطلا لبقا ا

 لعأ ىلاعت هللاو مان بارسالا لخ د نم كل هو كلش ىت خد رود طةسو هالحر

 0 نع فنم ةنيدم كل نع 0

 دقو ا 1 تناوزلل5 دم دعت كل اياك زاطز نامل كالا 0

 نب دهر شهجوبا مام الالاف ا واهانم راس قع هلال لدول اكمال وع زرزعلا باك ىلاعت هللا اهركذ

 بكر ربكن يح مالا هلع ى وم ناكل اك هنأ ىدَسلانعناءرتلا رمسف” ف ناسلا عماج باك ىف ”ىربطلا ريح

 ىو هد _:ع ساو اكرم بكر نوءرذ نا مْمنوءرف نبا ىت ديانا ناكو سبام ل هسليو نرعرق بك ارك

 اهل لاقي ضرأ ىف ل..ةملا هكر دأف هرثاىف كرف بكر دق نو ءءرف ناهل ل-.:مال_لا هلع ىموم ءاجاسإف
 0 ل 1 كن
 هللا قرغأ نأ دعب رصعب نكس نم لوقا ة همها نب هللا دبع نع مككس دبع نبا لاك اهلها نم لف ء نمح ىلع ةنيردملا

 مدعو اتا وت ن الوان مرق ترعة . دم لوقا ىهو فنم نكف حون نب ماح نيرص_ مال_سلا هبلع حوت موق

 مهريكاريصمناكو ريصس و  حباو جامو قرافو رصممهراوجرتو او ءاندق دالوا ةعبرأ مسمتما سفن نو الث

 ةريثك لزاخم لانه اورشنو مطةملا مس كلذ لبق مهتماوا تناكو نوالث طمقلا ناس اب هفامو هفام ثمع- تل دف

 اهاذ_ذء او اهازني ناك ىناانوعرف ةئيدم ىهفنم ةادمو كلام لاو كلا - !نايكحخ ف هبواذربنا لاقو
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 باببلا ىلعو هشيربامهرضيو باقع خرفاءوا بذي ءاشناو باقع سدالا اسبلا ىلعو هرعشب امهرطيو باعت
 نيبارقلارءاس قرحتو هل جبذام مديام_ممالك طابو هشيرب امهرفعيو رمت خرذامهل خذي هاثناو رمسن عباسلا

 رصمب سانلا مسقواراهنوالمل حباصاا نول هي هن دس ةيقلاه ذها لعجو ةمقلا باوباتابتع تحت اهدامر عضوبو

 املاط ناكو روصلا كالت نمئْ ىلا مدقتا ذا مصخلا ناكف ةبقلا كالت باوبا نم بان م. ةس سه لكتا بنآا سه عمه

 كلدب نوئرعش ىقنالل قنالاو رذاركذلاا هلع ىذلا قا نم حر ى> امم صلخم» الو ام قدماي هناق

 هاي وهو مونلا ىف هانأ ىأر هنا لاقبو نافوطلا|واازأ تح سوسمأب ةبقلاءذهلزتلو مولظألا نم ملااظلا

 اهلا ليقااذا ناسأراها ىف اهان ىل_عاذك اهتفد ةّوكهسف نافرص ٠ لاسج نم هل هفصو لبج ىلا قلطُم نأ

 امهيسأريذخ أن امناف امهانا اومقلأو اهاامهحي ذاف ىئناوار كح نيريغص نيرئاط كم ذفن هوجو ف تريشك

 سحتو كل عط_تاهناف سباب راحرون نم ةعظع ةأ هاا يفد جت ةوكلا لخ دا تبائناذاف برسىلا م. ىفشنو
 كنافه. ل_عاوكل لوقتام مهفاف ك.ط انما مافا ماع لسواهءاذح دعفا نكسحاو قرتحن ابهنمندن الفا,ترارع

 :ًارملا بتاج دعقاظهوناءىماام لم هشاااظاهل ةظفاحاس اف مارمصم كل دج زونك ىلع كل دوك ذب فرشن

 ىل :دتو ىركذ ىبحت نأ تدرأ دقو ةلاحلا مالا فةدوسعملارانلاةروصانأ تلاق ال لاك ىفرعتأ هل تلاك لسو

 اديىدنء كل ذيذ خت كناف كموقو تنأهرمضحت ةدس لكى ادمءاهل ذختو دحاو ردّسب ةعاد اران همضىلدقتاسسإ

 نمضف مارصم ل3 زوةكى عك لدأو ءوب كلطب نم كلنع عنمأو ككلم ىلا اكدمو كفرشش ىلا افرششا مبكاليلا
 نم سرت< فيكوا علاريصي فكه تلعو ةقتلعملا نئادملا تحت ىتلازوذكلأ ىلع هتادف هب هن سعأ ام "لكل عفب نأ اهل
 كمال ىفالا اف دعتال تلاكرخآت قو ىف كارأ نأ, ىف فيك اها لات مث ابنم همن اموابب ةكوملا حاورالا
 ذخأو رانلا تب لع نم هيهنره ام لعفف جرخو هنع تباغو كلذب ّرسف كت[ ىاف اذكح كنب فرخ نكاو
 « هدهد نم هاظذحي مسلط هلع لعجو هزوثكو هلاوما رئاس ه عمو سوان ىف لءجتاماملو مارصمزونك
 ىضرملا ىلع قافنالاب مما نم لوا ورصمب جاردنا ىج نم لوو هوالضاف اهكح ناكو ديروس هنبامدسعب كل و
 ىلااهيفرطس ناك الخأ ن مة[ ابنمةسعالاعأ ل عو حابسملا ةعقرّنس نمل وأو هنئازرخ نم ىئمزلاو
 سوسمأ ةمردمطسو ىفةارملا هذه ماقأو بدحب اموامتمب مخ امو ثدا ولا نم ث دحام يف ف رعيف ييلاهالا
 رصم ءان نم ةأراتناكو هعضرت ”ىبص اهر ىف ةسلاجةأ رها ةروص سو سه ىف ل -عو ساسن نم تناكو
 عضوملا كلذ لد اهدسج نم عضوملا كلذ تحسو ةروصلا هذه تنأاهعسج نم عضوم ف "هلءاوةباصأ اذا
 تحساوضمح ”لقناواهتلرزغف ةرودلاى دش اهيدث تدسماهأبل لقزاو"هلعلااسهنع لوزتفةروصلا نم
 ةدالو ترسع ناو ةروصلا نم كلذ لئئءاممكر لفسأ نتدسم اهمدرتكن او اهضيحربكف ةرودلاح رفباو>رف

 اههجو تصسماهسوز ىلا بصضلا تدار أن او اهلج عضتف ةروصلار ىف ىذلا < ىبصلا سأ ر تحسد ما |
 اهلازأنأىلاةرودلا هذه لزت لو بوت تح تدعنرااهيلعاه ديةئازلا تعضواذاف اذكواذكىل_هذا لوقتو
 ةريثك طالخأ نماعص ديروس لعواهو دمع سانل ارثك !نأو ناقوطلا دعب تدوامنا طبقلا بتك فو نافوطلا

 ديدوسوأربب هناف ءاملا برشو ءامب ممصلا نم عضوملا كلذ لسغهدسب نم عضوم ىف "هلع هت اصأ نمناكنف
 تلخدةيداعلا نوكتنأ ركنت طبقلاو داع نب دات ىلا نيب وسن ا رصمب نيمظعلا نيمرهلا ب ىذلاوه اذه
 الم هناو ةنسةياهلشب نافوطلا لق ناكمنا لاقيو هزونكمعمو مرهلا ف نذدديرو .تاماملو مهر ةَوَل مهدالب
 لميف ناملطلاو رصسلا لع ىفالض اة امك هس'اكن أكو ببجره هنباهدعب كل * ةنس نيعسنو ةسدْئام
 رهاوجو ةيظعالاومااهيلا لجور وُدهد مارها ىوءاعكلا معروظا وةرثكا نداعم حر خس رةسعالاعأ

 الام لبر قرسو هعباصا عطقب سما الج رلجر مشو اهظفحت تايئاحورا اع لعجو تامومبو ريئاشعو سفن

 سوانم هنباءدعب كلمو * هرئاخذو هلاو ءا عي هعمو مرهلا فنف دتاماملو قراسلاقرهلقورسملا 4

 نوجاوزا نم ءاسنلا عزمت ءامدللاك امساقساف ارامج ناك هناالا ةمكفلا ىف هس اكن اكو سواقنم لاميو

 لعجورابالااهيف ىرجأو ةضفو بهذ نماروصق ئبوازونكح رك ساو ةبيبعالاعأ لعو هصاوملن كلذ ديو
 ةيرغلا مالا ةيراحت ههبوو سانلا ىلع س انرقهمسا ارامجالحر طلسو ةسةنلارهاولا فانصا نماهءابصح
 بلاط لكن م هع معو هظفحي مسلط هلع ل عوهلاوما هعمو ءهروصق ض عنق نةدتاماملو قئالخ مهمم لمعت
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 نمووه قرغفرسكتو رصقلا بلقناف ءاا ا اهم برطضاةديدش عير تبهذا موبتاذ هفوهامببف هيف سل

 ةبع را فصنأو ةريسلا نسح أف لاصوش نب دو رعملاقيو رابحلادورمغو نتا دل كاع ه رصقلا ىف هعم ناك

 اه .انهنم ترفق ةرحاسلا هيخ أ: سها ب اطو هب سانلا ّرسسف مهيأ زونكم هيلع قرذو هتوخا عججو لدعلا طسبو
 نوددموب هعما ناكر اه .اىلا " رمسلا عّمجاو دلك نا و اهر مس) هيلع تعئتماو دعصلادالس ةلر دمىلا

 « هلّتقف نو دسوتار غلا همف ناك امظع الاتقاولتتفاف هنوخاو وراتب زو اياسضناال انيلط لعددلا»

 همر هس ى وش الضافاملاع ناو سوسمأ ةمسيدمىف كالملاب ناسردن نب نو دمموب ماقف هدعب نمكلمو
 يفتك سا قترودو كالفلانارودي رود ةركلا همه ىلع حاجز نم ةنقابتم ةسغ الاعأ هلت لعو

 اهدج ىلط كلم نم ةمسنعت سدعن ةرحاسلاهّماَتن امانلف ماعلا مولعو عئابطلارارسأ اهب نوفرعياوناكف

 توصاه دنع نم ععسا بهموم د- ءد تناكابنا لامتيورمقلا مس قص ةدوبتا رشم او نتنلا هنع عف ديام

 ةروصهل ل عدكلمن قنا ين قوس تاالومأ لاند 7م مهربخعو حاورالا ضعب

 تمحتلا تح هع ةروصلا تقرطأو نئنلا نم ةمذاملاةبودالاب لطام دعب اهيف لخدأو نيفصن ةموسةم حاجز نم

 قابرش هئباهد عي لمو 7 ل عا اووةكمت افلا مانصالا لكيهىف بقا و

 تامسلطلاو رصسلاو ةناهكلا لع هي أاكص ناكو و لاصوهنب ناسردن نب نو ددمول نب قابرسهللاميو

 لخد اذا هناوطسا ىلع ةمئاف ساحن نم ةطد ةئره سوسمأ ةس دم باد لعام ةبسع الانعأ لمع
 فرعي ىتحهىمأف شكيو بيرغلا كلذ ذخؤمف تخرصو اهيحانح تقفص ىاونلا نم ةمحان نمبي رغ
 نب ىارف ىبنمكلمراسو تادزتنمو اديس | هماع بو برغلا نئا دم ىلاّرع ارهخل هناا ن هم قشو مدقامف

 ذخ ا لرصمددصقو ماشلادالب ىلع بلغو همانأ ىف قارعلا ةمحان نم جرت مدآنب ىتدن اوصى نم لايومدآ

 رصم لها لاح شكل هصاوخ نم ةعاجب ىف لخدو ركتتفاهاه أر دسلا_ملعر دقتال كنا لقت اهكححلم
 هللا ارخلوبزمأب زيكا خس هغم خرم وهاد تل !كلذي نواكوملا هسنحر صم تح لوا ىلا لصوال
 طقدداك يح هنع دال هفطضيل هماع ضقن |اهظع ارب اطنئكو لاعرامم ىلع هن *اكممانم ىف ىأر دقن اكو مهتضص»

 كللع ردي الو كل“ كيلطبلاقف ةنهكلاريبك ىلءءايؤر صقو اروعدم هبنناف هنم لسور“ اطلاءزوا4 راناا نم

 هش هيلع مدق ىذلا تقولاوه كلذ ناكحو رسم ىلا لخددق كل بلطد ىذلاكلملاىأرف هموغ فراقنو

 اهوريلاهكرصم بئاع ىلع مهب تف اظن امادعي هنلا مهراضح اب لم أقر ص خدع ىلا اولصو نيذلا تافدد ىل ءرلا

 ىلا مثةيردذكسالا ىلا وغلب ىتح تامداطلا نماهيذ امو ريصم ضر ب ئامع ىلع مهوفخو أو مجاوراسو مهوةئوأذ

 ليثا.ةلا ةرصسلا ترهظأأاهيلا اولصوام دنعفام .اهتم قايرنش كلما ناكر مارصماهللع ىتلا ةنملا ىلا مم سو مأ
 نلاكترحو 0 أبر ناك اهضودع ىت>دحا هلا لصيالران هي دينيبو ةنهكلا هلودو هملع اول دق ةربجتلا

 مهّرضن نأريغ نمد-اودعبادحاورانلا طوف موق م قفزات هند الهو كمر فضأوا اءوس كلا اب ديرب

 هوفنوأو هوذخأ تح هوعس , انانراه ىلوفاهر 2# هب ”نحاراتلا ن.ءاندام دنعف قارعلا كم ىلا ىهالا هسا ىدح

 نع ءازحا ذه هلع ىدونو هنم ذخ أ ىذلا نصح ىلع بلس هبلصد سه اف فرتعا ىت> هب لزب ملف قانرمش ىدي نيب

 لولم عملط عطقناف بئامملا نمهوأرامب اوندحت ورمصم نم اوراسفنيقاملا نعافعو هلال ضيالام بلط

 10170 ةاسنئالثو ةئامرصم كلمام دعب قابرش تامو رصم كإمبلط ن 3 ضدرالا

 انؤزوم لدنلا ءام سقف تامسلطلاو هناهكلاناملاع ناكو قولهش هنب اء دعب كلمو « هدصتي نم هلغذح مسلطو
 اهنم بئاع سوسم أب لممورانل ادبع نم لوو هو ران تدب لو ةلودلا بترو اهطسق ةمحان لكى لا فرصب

 رئاطوا عيبسوأ قفار ةميرش تعز عن[ يبيضارأ# م عنع ىلا حابرلا اهب مق لابحلا ىلعأ ىلعةرحش

 قو رذص نم نق هبَقلا طسو ىو بأد ع نكر لكى لء باوبا ةعبسءاهاو ناكرأ ةعبس ىلع ةمكى م دبق هس دملابلعو

 ةبقلا ن نملّقالا بابلا ىلعو نيطاسأ عبس ىلع ةقلعماك ىرخا ةمقةيقا!تحتو ةعيدسلا بك اوكلاروصاهالأ
 ةرشو روث ىناثلاٍبابلا ىلعو هرعُب امهرضيو دوسأ اورحامه) عبدي ناكن اضرارامهو رفص نم ةوملو نأ

 ىلءوهر ءشبامهرخيواصونخ امها مب ذي ةريزتخو رزتخ ثلاثلا بابلا ىلعو ٠ ره امهرخيو الم امهلحذ

 خرفاسها بذي ةبلعثو بلعُت سءاسهنابانلا ىلعواهرعش امه رضيو دل دءامهل حبي ذو شك عبارلا بابلا
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 مهل رهظت مارصم لع ام دعب ماقعم م«. هوربنأر صم لهأ ب>أ:311تذمالف ارحاس انداكناكو مدآ

 رضحأ مث * هلاوءدو نيدحاسدل اورق امعر مممولق ت تادامفلا ا:ةروصى هن را فان م: نيزم سا ىلعأىف

 ىحدقو ماقمع هتفاش هدعب ل1 ءاددءددوري لو موعضاوم ىلا عوج رلانم هصماراوبرمشو اواك أف ماعادلا مهيلا

 نود هلع ىىأر هناو همانأ ىف عفر مال_ىاا هءاع سردانالاقو لوةءلااوةددنالتاءاكحرم هدم لها هنع

 نءالاثع نيئادثو ةانجن همقل عبو سام نمار صر مسقلا لتبخ ماس ىف » اوتسالا طل فاش ىجيف نافوطلا
 و قدهاشح شضوسدأن ءهملاراسو رهمشىلا ىلا : ءاسطل قس صيو اهقولدن هليشاا ءام حر سا

 بصنتو عبادملاهف 5حيرمسأ ةارمصق ناكواهرمغو كالنالاروضن مسوقنا| ن نءاسويفامو هناطم- ةفرحزو هناشب

 ةردتنتوك ناو كاسح ابنمل كح اولامةسفنلا فاوالا فةزخانفلا ةمسهطالا لكن م ايهباعودناو هيف

 دام ءارو نم همك رح ىرتو رهاظاا دماج ءام ن هادكر رعقالا ط_سو ىفو اهعضو ن٠ ءالوا وذع نم فرعيالو

 ماق ًاورصقتلا كلذ ىلاداعوهاصوأو كاملا هدلقو قابرع هلبافاةساو سوسم | ىلاداعو ىأراع بعأف هلم

 ماقف « نامزلا رخآى ىروعام عجب :موةعراون هيف ىذلا طمقلا ف مصم ىزعي اذه ماسةدع ىلاو كال ىو هب
 ناصغأ اها ءارفصةرصثا نم هم عالاع أ ىلهعف ىيثالادل لاشيو ماةمءنبقارأ لاقيو قابرع هنباددعب نع
 هيصخل نم جب رذعو هلظ رعب ىتح هقراذتال وفيطاطللا ك7 هناذخ اممم لاظا برق اذا ف.ط اطذع دي دح نم

 ردقب لو هناكم ىف تان قللا نءغاز نك هءلانوك اسحب هنن اوناكل حز دمع هادو انا دك ند همم صاسمو

 ىكوكلا ىلارظاوال- ا ماق ةحاح هلت ناكنمو ةنس ماه أولو هسفأن د وصخ فلن ىو هم جورألا ىلع :

 ءاودياهنطلو ناصغأ تاذدي د ندةرده *ل_عوهبأب ىلع همدجاح ددحو مص اذاف قاررع مس 1 عترمضتو

 بضخغاذان اكو اهدمعن نكست اهيا شوولاو عابسسااو باودلا نم فنص لك ب تناك ريدم

 ليان لنا لقانا قادبأألا نم ممهء١ام لع ةراتو عاي_سااو شودولا مهيلع طلس يت لها ىلع

 « كلوفهتم»و نمد سها هملع تاوعفا فن مكساو ناسحلا ءاسنلا بصتغاو ة- هل

 كلا اذ_خاىذلاوهو ىتألا ميولب فرءدو رامللا شوارد ىت ندوه ىلإ .اامشو وتوافق ليتجولوردل «ب كلم

 هناهكحاا.املاءناكو لقالو برحال؛م مم رخامدعب سوارة: ىبل هدرو نداكلا ماق.ع نب قانرعن 6

 ىفتاراسثم عبرأ لم_عف عرزلا فلتأو همانا ف رثكب ارغلاو فا دغلا نأ اممم التم ؟لامران تالا
 رومطلا مهنعترفنف هدلعت مرقم هاملت ونسال علك ميرال سوت هن هيلع
 انّرقمال داع ةنعرالا_ةصنم ةريسلا ن-س>ناكو ناثوطلاب تاراذملا تااز ىّي- م_م رقتلو ذهن ندةةرمذملا

 ناكو يلصخ هاد ءيّءالمو « هعلع مناط هيلعلعو هز زوئكه عمو سراب ف نئدتامالو ةنوكحا

 ةسدنهلاو مولعلا بانرأ عجنأب ليثلاءامةدانزلاء: .ةم ل عنم لوو هو ةديعالا-عا ل ء_ف انهاك لاعالضاف
 ناءاقعا ماج نم اهلعو نوزوم ءاما يف سات ن رم ةريغص كرب ءطسو فو لثلا ةفا نعمات نباتي اورَّدَتف

 ةلمانأ كلا عجو تبلاذه ع ءذ لبشلا ه.ة ديزي, ىذلار مثلا لوقا ناك اذاف نا ارت ال اوك انف نشل لأي اش وم

 ناك نالاترفص ناوامان ٠ 505 ةص ناف نيباقعلا دح ا هل تح مهمالكب نايك ملمزو هن دي نإ

 ىلءةبولا دال ةرطنقلا ب ىذإاو هو مم أش هب نوط صياع راعسالا ءالغل كلذ دنع نو دعت سفاصقان ءاملا

 هامعمو ل اصوبلاقيو لاصوه هباهدعب كالمو « مسلط هلع ل عوهزو:كهعمو سوان ىف ل «- تاماملو لدنلا

 دلوم ال_لا|هءلعاحون نا لاقيورامملا سشوار: نم ىثوارةذلا كالا يبول نب لاموس لاسةبو ةرهزلا مداخ

 سمثلل اص اهطسو ىف لع دم ىئ هن اهنم بئاعع لمعق تامدلطلا ركلاباملاعانهاكالضاف ناكو همايا ىف

 غلب د ذكي ه:محجبرخو ضرالا شف ليثلا تت ابرس لعو اف رشم ميصن وأبر خ+متديوا مجارو دي رودي

 مسينمدلو لكعم لعخلا داو نورش ا داوو هنامز ف مالسلا هملع حون ناكو كلولملالابعأ ف شكو لبابة دم
 مهنم لكم هلاح ىلع هدالوا ماعتأو لك .هلامزل م ةنسةرششع عيسوتلام كا ىف ماقأو ةكييكلازلت يوقد ا

 تناكسؤدت هعسا ناكو مويلع هوككمو ممم داو ىلءاوعمت امم * نيئس عمس ده هوبا هانا اطَ اىذلا هم-قىف

 يي يم :للخادلا نئادملا ىلا هتوخ ا عسب ىنن كامل ناسر دن ل_قو

 راصو ءاملا ىلع هلو شرفلا نحأب هلطش ١و بك اوكلا ةروص هفاشوةمم بذخ ند اريصت هل لعو 517
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 فلخ غلب تراس لدنلا جرت فرعي نأ بحأو سورغلا او-رغوندملاهلع اونب هنم امظع اره اوةشو
 تت ل خ دي طولا ل_ئمرخلا ىلءىرجص لمشلا ىأرد ىقفزلادوسالا ردلا ىلع موو اونا سالا الخل
 دالبلا مستو سو أ ىلاداعو انه ىِتلا لمثاقلا لع ىذلاوه هنالا-ةيو حنا مد ىلا هنم ح رخو رمقلا لل.ج

 هبال و ”قرمدلا ناسا بروش هنبالو ”ىبر غلا بناملا سوا همتاو ركألا هبال لعخل هذالوأنب

 3 طل نامالو ة:سنينا ون امرمهم ىلع ايمان أعو م ةْنادم 2 ارصم همساو رغمالا

 روحح هعمو هيف عضوو بهذلاب عفصم سوان هل1]عو بهذ نم توات ىىلعحو ا ةيودأب هدد

 نم هعنعاوسلط هل ءاو٠ ءاق او هنود مجررات سواالا ىلع اوريزو هيكل كلذ يمال تقدم رو زكا

 وذو تامسلطلاو ةناهكلا لع ىف باك ناكو شوارقن نب شو اة: هاهدعب مو « ةدفملاتارمشلا

 هراضمو هعفانم بكر وك "لك لكه ىلع بتكو هءكتلاوكا وكأ رود هبف لعجو الك هرصع لعن 1

 ماقأو طبخ ار ركل ل ا 2 ند حيرخو هدسو ةمدخ اهل ماقأوةرخافلا بابشلااواكاهسنلأو

 طئاح“ ءانبرمأو لءثلاىلانادولا دالب ىلع ىذمو لمالا ىفا.متومع حرمت مانسصأ اهسؤر ىلع نيطاسأ هماع

 نيطاسأ ىلع ندم ثال تاحاولا فل برغلا ءارعص ىف ىو ءاملا م» جرذيااوبا هل لجو لدنلا بنج ىلع
 ةروص ىلع سعشلل م_ءاهادحا ىفو ةمككلان ءنئاز> :دع ةئيدم لكى و ةفاخث ةنَولمةراح نه تافرعشم
 ىودصم ديو سطانغمن هرب رمع ىلع نسااحوهو رد أر هوح ن ه هائمعو بهذنم رئاط دسحو كاتمدا

 اهلدوةءمقسز نه تاع د5 ةلاجتأساةرود هعمو ر' اط هك ن ناسا سأر هسأر مداها دحاىفو مولعلا

 ايف ةرهطماهادح !ىفواوهجو ىلا اهي د ةآرملا تعفر دقو بكر وك رو اه تارا ودا ضاقاتف ناس اذ

 جزوريفلا نمل ءدق ساب خي ةروصاه ذعب فو ضعإ نولا م ذمد ريغيالو اهماادرب لآ اس نم اول ةعمس

 هب دين ةدئام ىلارظا_ وهو دراطع :٠ سمرهةروداهضعب فو قبقع نم مهاكس وم ةدص هن دب نيبو

 ا .ةفحصاهط مو ىفو رجأ تيربكن مم اوت ىلعرداشون ن»
 فن: اهنا اهسأر تعذرو هاجر ىلءاس وبن ذ تولدق ةضف نم ءاقرز ةمح بدي نيبو رفصأ توقان نمهانمعو

 00 م لواسمف تسد ديو 'سرف ىلع بك ارودو 6 را همضاي لتر

 قرزأ عزب نم ةدعأ ةعبرأ ىلع كآن د ةبق اهيف لهو ىرتشملا ةروصا-يفبهذنم ةبقهيلعو رجأر هود
 تارظتحم الوعيد وهو ناتلاك ةزعاو لحروف كانا ناعمر هلل وقنا ةووس ان زهق فاز
 ُس هلع هبف باك ه ديف رضخ ا دجربز ند هلحر اهتحتو اهرئاف ذب دك ةأ سها ةئيه ىلع ةرهزلا ةروص اهيخرحا
 ةعتصااريسكاو ىللاوره اوملاولاومالازونكن ءئئازحلاةمةبىف لعحو اهيلع همف أرَ ََ , هنأكح مهءولع

 اهاذفنأو اواو دنم عنمامسلط ةئ دم لكب ان ىلءلعجو وي لاا ةهلتاقلا موعسلاو ةيودالا فودصر

 اهدعارمصم ضرأب هم دماضيأ ىو لاسا هنالث برس لكلوط ضءبىلا اهضعب دف ضرالا تحت براسم
 رابمالا اتت ىرجاو راصشالا فانصا اهيف سرغو بهذلانةئَواملاو هاوحل اياب امي فص ةنج اوف لعو ةمه>

 لكوو سعلا عمرو دي مص اهسأر ىلءرجأ ماشر نم ةبقاهيف ل عودك اولا“ اسمعطت ةدلوم ةرحشا يف سرغو
 ريقاةءااروصو مواعلا عبجاهلاعربز نيطاسأ اه ماك و كلهل الاف هدب نمدحأ حج رخاذا نيطام-ثابب

 نيبو اثم برس لكنيب ثالثلا ندملا كلت راسا كارلا هيغل !ذيرااقبا لاو اهزا تلو" اهدقاتعو
 دكسلم ند نيدس عستوهئام دعب تاماساو نافوطلا اهدسفا ىت> نئا دا هده لري لذ السم نورس هن داادذه

 لاةبوما رصم نبراس هل !شو ارشن نبم ارصءهوخأ هدعب الدو 5 هم نذدو مط ه سوأن ىف لعج رمهد ىلع

 هملع قرزأ رهو ن م سرذ هطسو ىفو رجا بش ذب هو سه ص نه « سه دلل )اكسف لهعف |هكح ناكو رمصم تبعي

 للذ هنا حجارمدلا نمرثكأ «ىضد ريدمر < همف حاجزا نم م لدداق ةلعفأو ىلعو رج بهذ نم مسعشلا ةروص ٠

 لو هتفصو هع»ا هءاعربزو سعال مم صاييلع ءاضس ةعلق هطسو ىف لعجو طم ا رهااىلاراسواهيكرو دسالا

 ةفداصا|تامهلطلا تعضو .راودلابلاغلارارسالا فئاكح راما مارمهمانأ هماع ريز سان نماميد

 قم دع ان كلعال هنا ىدعل نم ملعب 'هلئاسلاراحملا ىلع ”نلتاهلا مالعالا تنصتو ةعطالار اولا فعآو

 نب باب رعدلو نم ماقنع هللاقي الحر فا ساو ٌةم_سؤيث الت سانلا نع تح >او سوسمأ ىلاداعو ىديا



١” 

 اثنادهارق ةلج نهونوحارفالا هش دمو ةدد ةنيدمو هريمد ىهو ةسوالا نإ دمو اخس ةئادمو اضد

 موعخلا سب دمو اسد د مو اسوةئدمو دونم-هليدمو لكاساريدي ةلدمو انيةئيدمو هريشب ةْنادمو

 دشروةبردنكانيب ر ىلا لداس ىلعوكدأب رقابتمموملا فرعيوخايسلاو لامر موهتلا م دم ىلءبلغدقو

 اطرخ ةئ دموطونرب ةئر دو اصةئادمو شرعلاةشيدمو امرفلا هدمو طايمدةئيدمو سد ةئيدمو

 رضرأالاة.قاىمو ةسولدعب سلو ةبقارمو ةسولةئيدمو طوبرمةدءو ددشر ةليردمو ونخأ ةئدمو

 نيدمةئيدمو هللاةشردمو هنار هاد هو مزاقلا + دمو ناراف لم "دولا هيرب ىهو سلباطنا

 زم أسو ناد.« «ضدب مالسالا ف ثدحتسا دتو ةفور همرابخأهلاماهنمو برخ دق نئادملاءذ هر كسصاو

 هولاف « ةيالو ةرسشع سجل امهتلعب ىرجو :ىل_:ناوبو مويلارسصمر ايدو « ىئكيآمهلن ا ءاش نا كلذرابخأ
 كلمملا 3 تناوساو ةلوةبرغوناوسا هنمواهلج اوهو صوف ىلع لا-عأ ةعستوهو امدريكحا <ىلءفلا

 موسفلا لعواسولا للعو ةيواعطلا|ريو نأ وع“الالعو طولفنم ىلعو طوس ل عو مخأ ل عو بوذملا نم

 لو ةقربو هير داكسالاب تريلا ل همو هو ةريدلا لع لامع أ ةدس -”ىردلا هجولاو 5 ةزيدلا لعو حفطا لعو

 ىجسن ىتلار اساابتمو ةفوذاو ديشر رحيو طاسدر< نير حل انيباماهياع لقي ةدحاو : ةريزب ىشو هس رغلا

 رغل عضوم انهوةحان رااو ةملوقدلااهتمو حانط موه لعو هم ةمهرمشلا ل-عو بوملق لو رصن ىئب ةريزج

 ركذو « امهالعال نان د امهو طامدو ةيردنكسالا هحولا اذهىو ةرودنملاو لو

 لوس امج ورسدألا + ةللدأو َدَما هو كوكل نأ ن امزارامخ باك ف ىدوعسملا بحلاوبا

 عمجاييف ةشي دم نيثالث اهروكف هلخادلارمصم ندمد دءناكو ماسقأ ةعبر اهولعسو ةروك ننس

 | 55 طع 0 نيب ضرالا مف صن نب رصمّنالاةيو مومفلاو صوقر طذقو ميجا لثروكلاو

 ميدو او تا قام دخان ىطعأو طا دىلار صل ا سأر ىلا هدلب 3 - نم نوه
 هدلول ىطع أواهلو - امو فنم ىلدسلا ضرالا طسو فونم هدلول ىط هءأو هير دنكسال ا ىلا ضرالا لس اص نم

 هثالثلا هنانمل ىلع او نار اق ةبترب ةنيلا ىلا ضرالا قرش سيرئاهداوأ ىطءأو لدا ىلادمعصلا "ىف رغ طغق
 نويوخا نيباعفةدتد رصم ضرأ ن ءاعاشةرو ديو مانربسو امرهذاا نهو

 ه اهكولمو اهبئاجعو سوسمأ ةنيدم ركذ «
 اهمسا ةميدَملارصم تناكو اهب" اعو رصمرابخ أ ب انتحح ىف بتاكلا هاش فصونب ميهربا ذات سالا لاق

 لج اكىه نبا لوالا هموق نال ء شو ارهقن ىنعءومبا رصم نبراس ا شوارةنرمصم ضرأ كلم نم لوأو سوسمأ
 اعضومنوءلطب هربابج ٍبانرع ىبنماكارنيعبسو فييف بكر مالسلا هيلع مدآ نب بارع نب لس اودنا

 اولازب لف مدا نب لس افون. معلع ىجبو او دساعو ضعب ىلع مهضعن بام دع مه ىنم ارارفه مف نوذطقي

 ىرةمكححمف اةشإلا| :.و هيفاوماق اف مهبعا هتسسحو هيفدلبلا ةعس اوراق لينلا ىلااولصو ىتح نومي

 8 اثفصو نبا لافو سوم اهاصن ة ةمادم ءانب مأواهكر م ميارصم هس ا مساناه اه و ريدم شوار#أ

 لعو نيطاسالا ماقأ او مالعالا نيف مالا هملع مدن م لساود اهواعت ىتلا مولعلا ن م كالذ لع هم هملا عقو دق

 ىديا فن اكح لياج لع لكف ئادملا ىو رامنالا قشو تاوسلطلا عضوو اص اع ك7

 ىذلا نغاكتانوءا ءرسفف ةراجلا ىلعازوم كل ذناكمياستص او سوارة ملع لضف نموه اسما نيب رصملا

 رئاطاهنم ةريثكب ئاسحعاهب لعو سومأ هع دم ىبىذلاو»ه شوارةنو ةنمفسلا مالا ا هيلع حون عم بكر

 ىد> ثداوحلان نم نوكبام ىلعهريفهب نول دس سف نيئّرم | مودرعدنعو نيترم سعشلا عولط دنع موي لكرفصي

 نأر دقيال قراس ةلدملا ىلا لداذا هلثم مص هاجت ةلردملا طسو ىف دوس جت نم مصاْممو اهانوأه

 اهيلع لازال لاعر ام ىلع ساحن نمةروص لل عوذخ وف هلءاقبطا امرش لخداذاف امه كال ىد لوز

 اه“ المو ةفو ساس نمام نص دالبلا تح ىلع معو ءاسشام هلع ترانمأ اهر طوسأ ٠ نم لكف علطي باس-

 لمعو هتقرحا اران اههاوفأ نم مانصالا كل: تاسرادصاف مهدصقاذا تناكف رانا | ةيناحور اهب لكوواسيربك

 نافوطلااهلازأ ىت ران“ الاهذهلْزتلو عرازالا نم هلو-ام قسو ءاملاب روفي ارانم صسرطب لج قوف

 هوس ده ةعامج ةيوألا دالب ىلا هجو ُهلاو نيل 1س نيب قرت هلبق ناكو لدنلا ىرت مصأ ىذلا اوههنا لاشيو
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 شدعلاىبانب ىذاقلاو ىا دنس نيرفعجوبا شل دح أ مهنمرخأ يال ثدع موب لكف هتمزالمو هتمدخ مر
 ىلا »زار دتكمالا قائاحلا مدهش اجنلاوبا ْزيشلاو بوب !نب نا علس ني "ىلع نسحلاونابطالاو
 ذاترصأىلاو ىئملا نياو ”ىلملا نباكن يمهتلاو باسحلا نممهريغو سددهملا ىلةدلا ميركلا دع دتوباو

 تلا ىفأنبناويدلا باص رضي رابلا ةوصذ ىلا موب لكن ورضي ةعاسبو ”ىماشلاو بايد نياو نول م-
 ثعب موب لكىو ةبيهو ءابركس حاصامظع أما ناكمناف مايالا ضعب فرخ أ تامبر ىادنس> نبان [لدو
 ناك اونوزامت ةواهاكرومالل دقفتل اريث كح ناك كهنال مرنم باغنمب هعلاطيو ةعا4ل ا دش ن ن*نودأللا
 دلب لكي لعحو ثدحت نموت رداقلاوريصع ةتاعلاو ةصاخلا لاو-ا نم ئهتوفي داكيالو مانت ال رامخأ
 اح ثم دصران مولا فر»يىذلا عضوملا اذه تحصردأاناو اهرامخ ارئاسب هشأب نملاسعالا ن
 كلا 1 نأكو هن سن االراصو كانهام برخ دقوامث ادنومدم سانا هيو دجاسمو نك اسمةدعهبف اصاعأل هلا
 ران " الا طابر راوحي رضلا ن م جاحاهأر ة- دق نك امان م ءاملالقنل قاوس هد أش ذًادك نو الة نب د- مرصاناا

 ةعلقلا ىلاريدي نأ ىلا تئ ثنا دق ءكانهأك او لقن دصرلاب ىعسملا فروا اذه سقس ىف ءام ارا اذاف هبودنلا
 دصراا اذه عضوملازامو ٍباَكَلا اذه نملبجلا ةعلقرابخ أ ىف رححن كلذ ن٠ هدارأام لمكتب لو تاك
 دئاقلللاكو اهناكم ه.حعن ل ةرهاسقاا ىلا برغملا دالب نم م دقاسلا دعم هللا نيدلز ملا نا لاقيو رص لهل هزخنم
 ةرهاةلان قلع معإلان !لاقيو ناكملا اذه ىتءيفرالا ىلعاهتش تاكالهف لنا | ىلءةرهاسقلاءانب كتافرهوج
 اهيلاملو مانا هنالئريغَ لف درا ع ظذومىفقاعو نيماملو نيموب دعب ري 5ل- اا هعلقإ ,ىلعو هل ءاومول دعب ريغتف

 لئافااردهقتو هناوه برطا

 دمكلاباندسح نمتامو * اهب ىرورم- شاع :هللاب
 دق اان فنان كانو ديجتال فيو ويجفلاب ءجمو

 * رصم ضرأ نئادم ركذ

 ندمو نئا دم عه او لإ ذ نم ثم ضرالا ةعط سا ىف ىبدب ندا ةندملاو ماقأ ناكملابن دم هدم نبا لاف

 ةشدملانامحوبانيدلاريثا ةمالعلا لاقو "هلعف هب دم نأ هنع ىسرافلا كح امهف ندسحلاوا م كح انش نمو

 زمسولا ىلع برعلا عاسجال فيعض هلو.ةف ناد نم هلعفمابنا ىلا بهذ نمو'ليعف ىهف ندمن دكة ثم ةفورعم
 اهن أب عطقيو ناد نم هلعفماخاىلاوعدت ةرورضالو ءاملان نيا دم ظذحالو زمهلاب نيادما اولاد مناف اءج ىف
 لهحو رثداماونم ةريثكوصم الست رطعاو ةفيحص ىف فصص ولكن دماولا# مناف لعذ ىلعاهل مه«: دي

 ةْمدمرموم ضرأ ىف اىم-١ فرع تدم لوأو + صاعوهامارئمو هعمر قرو هما فرعاماهنمو هعمرو +:
 رصم ة دم تراص م نافوطلا ل. ا ابو ةفورهمرامخ ا اهوا و««رنافوطلا !2 دقو سو ها
 شيلبق نير دنكسالا مدقالفرمصن تخج اهب رخ نأ ىلا ةنعار ةلاو طبقا !كلماهبناكو فم ةانإدم نافوطا ا دعب

 نب ورع م دك نأ ىلارم هعتكلمملا راد تراصو ةديدح ةراسع ةيز ددكسالا هادم رع مورلا هك ن نم ىنودقملا

 داما ارهود م دة نأ ىلا رمصم هم دم تراصورصم طاطسفق طتخ افريدم ضرأ فو نيالا سوم صانعلا

 ىلارمدع ةكلمللاز ادتراصؤةرهاقلا طتخاو رمدم كلمو دعم ميت ىلأ هللا ني 0-5 تاس مالنا

 ةرهاقلا تراسو لبجلا ةعاق ىت ف بولا نب فسوب نيدلا حالص ناطاس اا دي ىلع ة هطاسفلا ةلودلاتلاز نأ

 صالد هل د.مو مو.فلا هدم ىهو تارا دىتما يانِستك رصم ضرأ ىو « اذه انمون ىلارصم ةسا د:
 همدمو انصناةئيدمو نينوعشالا لا دمو اخيط ةميدمو سلا اي دمو اسابا| هش دمو ساذها هب دمو

 هردندةئدمو انقةئردمو وهةئيدمو انيلبلا ةئرد+و ميجا ةئيدمو واف ةئردمو طوس ةلردمو صوت
 ةميدمءاكرداو ناوسارغثو وفدا ةئدمو تندرأ ةئيد٠و انساةئردمو رمصتالا ةلددو طش هيدر
 لغسأ مهنم نكس نمو سي ردا دمعصلاب طبقا ند نكسنم نوعسن رص «ىلدا ناكو ىلقلا هولا نئادم هذد
 نبع ةلدمو ضرالا لذسأب فربقللا كولا ع نود ادع عزل هلا هولا ىفو اعبلا هنوعسل ششرالا

 فرءيوهطس ةلبدمو ”ىك ةنبدمو زاد ملا وواوحعم دمر ني رراقتشادمو سمج
 فوم هللادمو هرط هاد مو فوئمهن دمو نونتنلا هب دمو طس رق هل دو هطس ل وعضو مودلا
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 كوراننود :ةةدعل اهم دعا باب فرطو داعي ناي اجو شيم ايديها اب نم لددو نودحاطااف ان لثم دعاد

 دراملاب اهدئاوز د تأواييف مم 2ا1ىف ماهو زوزداو طواخلل ةراو بائحالا لي دعتل ةرانو ةقاكطلا هحؤ 6_2

 3 كبر ةَمظع ةهش موا ىدتساو نورششاح لءلا ذه بايرأو نيس د كاز انت ىلا ةعاو ”هليوط ةدم

 رشا اودجو مهناف مولا« رلف هل لا رسم عطس ىلعاهءامقاو دارأو 3 هش دو ءامقا ةقلطلا تحت دقعو عدلا

 دونا توون اى جنالاَنْراخْغ هود دام نر انيات ل غ اوترنا وفل مثلا زوربلوال

 ةقلطلالة:ىف ل_ذفالارمذخ لك دصرلا مسرب راصالإف لهك لو هل فلا عماج نمففطلأ هام ل_ضفالاناكو
 نمتاناخ او تاوان رملاو ماظع' | لاوطلا ىراودذدلا ترضح ادقو ”ىئو+لا ددسملا ىلا .هليفلا عماج نم

 ىلع .واجو هولدا تح دا او باكرا باعصا ضءبو قاقوكلا لاجرو ةملوطسالا تءجواهريغو هير دنكسالا

 ةلقللا اوماق ًاوهولكو عل طا ىلا هوعفر يد رج ل ”ىنويحلا دصرا دس ىلا لدقلا

 لقت قثربال ىت م اف نم صامراب امدو؟ كبس ماخر نم نيدو اوذاةكحأ تت اولعحو

 ةداضعلا ادا راو راذكلا مدل كلو._سمةداض» !!بطقالع أبو ماخردوع طسولا ىف ل ه-و ساصفلا

 فا حاف مسام نءاسهذارطاواهبطقو اس بخ نماهول .هف ترادالو تسرامتاف سان نمتلعو

 نمدو عىل.عف لقثلل تقو لك قاف دلاو ةحردلا ىنرت ةتاحلا تناكو ةناكد_هد سءكلا !مباودصر مثنارودلا

 للةاوثااءامورّرءاوناك امةدشا فلم تناكف كلذ د_ه«داومءلغو اهوخر كهل ماخرلا دوع قوذس ا

 نما امز دعتبير قوؤىلا هلم انالاو شعر وهو ه:_.ريكحص عم ل_ةفالا ياا ددرتو بدفن ا ةداضعو

 ةرمذع سخ ةنسرطفلا دمع هلا لضفالا ل3 كلذ لالخ ىفو هما دقاو دصرف شءنرته ديو ماك. ال بعتلا
 امم ترصتخاول لذفالاهل ل اف اهرا دةممظعو هاا اريك ف فرع. اهنا ةقرق نبا نع ل_ذ؟الال ل.:و هاهو

 ىلءىرخالاو مارهالا ىل_عةد>اولا وار نركتة تلح ل-عأ نأ ىناك هازل كت عن ىو لانتف نوف أنك

 امود ةقاح لمعف هلع ك1 مث :ىرلعلا ماعلا ىف اذه نيأو ريركلا حدتلا الا تربححام اك تاعفروتتلا

 د_-اودذاهرودو عرذا ةعيس نملقأ اذر طق تاك وبلا دصسملا تع رجالا بوطلابم دنهملا عضوم ا ىف

 ا وه ىودهنم دي الامو نؤملاو ةرحالايف ناطلل الام نم موني لو لوفالا له تاكا كتاغازخإ رشعو

 لبقاك سلا قومألادصرااهللاميو اهامكي نأ بأ ىحناطيلانومأمالةرا زولا تان! فارانيد زيد سو

 ىلوالا ه هن رطلا ىلع لف ةر هاتان رصنلا باب ىلا دهرا لش , مالا ب رخ أف ن متمااىنومألاددرلا لوا

 لقلا قرذراص الف مهارد "هل ءادغلا مسرب موب لكمول عفدينأكو لاجزا | وطو ةءاوطسالاو نيااعلاب

 ند هلر>دىف اومعتو ةرهاةلارعاط نم ةري_تدإا دسم ىلا دهاشملا ىلع عفلا ءارو ند قدنالا ىلعهباوذم

 تاس 1 لحاد نمرمهنلا بادقع ىلعىر اودلا اوبس هنفريغتبف م دصب نأ م-؛ وكن (اىطعا. ,.عنرمتلا باب

 ريكلا عطسلا نم هولقنمم ريبكلا عطسلا ىلا لصو ىتتقوفن هو لف سأ ع نم نجلا لملا بذكجاف لاسر لاكلتو
 فردا مطس ىلع اهب اودصراك ىربكلا ةقلاءاو ددرو هك مدقئ6 ده ءلادلا اوةتوأو ةىناووفلا علل طسلا ىلا

 اق فن فص كتيللا ارت هان اذ هرطق نوك قلح تاذ ل هءد اوهها مم طقذ سوشسلا لاح ند اهدا وأ حدف

 ىطسولا ةدلكلاو ةريبكلا ةقاشلا ىف مظعلا ءانعلان م مهشأ امدنءالم. ايف حالا ناكو ةر هاةلا نم ملقا

 ىادنس> نب رفعج وأ رضحو يتق او لكماولط ةقرق نا نإاكححو اي ةثاساوا نامهانومأادّردتو

 َْئَث ”ىاوم وب لكم يلا عا اطا نومأملاهل لاف دةعلاو لاا هدو ناوبدلا بحاص ثمللا ىبا نب تاكريلاوباو

 هلادار راولذ محملا ال ما هزت امم هصق تاكو د 07 او مريغنم ةيرهل عدو وبلال

 عسل سس ناضدر روُس ةحلا تدسلاهل» را هيلع ضيق هنككب 171 وكلا يصر مسج لك ناك الي ا:نومأملا قبنأ

 َْق هسفن هتعمط أ لبقو هنفداهتجالاو روك دملادرلا لع هيونذ نم ددعام "هل نم تاكو ةنا_وسجو ةرممع

 ةماعلا امأو هللا ءاكحأب م“ الا ةفللنا ىلا همس يهد: ىلا هعيش وسال ددرلا هان هنوكي ةقالخلا|

 ادنه لع يهم تورخاولا قو يب بغلا ١ واعينأ اودارأو لحز اومطانع نأ اودارأ نولودب اونلكف ءاغوغلاو

 هرك ذب ن ًادحأ ريس لذ هلع ىلءةفالخلا ركنأو لطب نو.أملا لع ضةقالقتاعان_ثلانم كل ذوو رسل

 نيسدنهملان زم هدف ناكو صايلا. نم هناك نمو نوم رذسملا نرهو تاخانما ىلا لوو نكت لجأو



 كدنو

 داود ياسا وفلابلا ةيغنملا نبل ايصسام تالاف دولا وعرب بايب يمس جيم

 اياب ناش اوراكل خجل رخنإو تلسو عاطل اهي كاد فرت ن ملا قالاركحألاو هب ملا

 حوز هرمد شعلاى فأن باناكو لخافلا ماعلا سدنهملاىكبارطلا شءلا ىنأ نبا ىذاسقلا اذه ةماسأ
 دعب ةرازولا داقت ىذلا هتادبعوبأ دئاقلا كلذ ىلع هدعاسو :لاملاريثكر دقلاو ناسا ابك ميسو ةؤميشإا

 ني يع هوس لاهو كلذ لضذالا بوه ساف "ىصناطبلا نب نومألملاب دو لضفالا

 ردي نم هءلعام نأ ئذ لكىلعارومغ ل_ضنالا ناكو هسفأ حدم نأ كلذ ل_هحاسا هبأ دبام لأ ناكنف هلا

 امسح الو اهيلع موب دحأ لك الو مسج اهر طخحو ةوطع نال ١ الا هذه لاق مث ةروك ذماات سلبوأ

 كرفيدقرب 22الئارعل لازكالاو يفت الامنعم ةقفؤاف اك كلوت ىذلاّنأ حاتح لاو ةعسوتااو مالك ارثك أو
 هددلو هسفنح دم ىفرثك ادقل لاقو كلذ نم ل-_ففالارعذف هق- ىف لوعبامل هرطاخحدقيو هردصح رشنبو

 هلع بشاب ضرغلا غلس ,نمانه لاكو "ىحلاطيلا نيدئاقلاراث أف هتلماعمىلا ة-احالد_هد انلماعدامو

 تاع دكولاو جورمتلاو حرلتلا ارجو فيلالانو ةنب د.عسوبا عم فطاأو هعرسأو تقو برقأو

 لوالان ااه 331 نموّتال ' الا لع ب, سامو للهسلا ن : سا ثد دا نمهل قذتأف توولل هرضحأف كل ذرمغو

 ان صب انرتسلا 0 اك هسا ى سوسو علا ف ءامدقلار كو

 روتالاوساربكح لحسام لاق حاتضاون "عااد رضاحلاو ل ذنالا سعأف باكْنمءأرقبوا
 همعدتسأ حام ام لك تكل اقم عازار ناكل كلمسا دلع تالا كرو هند اح ام ”لكو لجن
 ةدعىف مدختسسهانأ لاف هسف:لراح هلو واطي لاهو هب بعأف ىريغاهالو يف عانصا اةرجأو تاةذناالا الوا الوا

 دوطةااوهف لاغشالا تءمن أو ضرغلا تغاباذاو راج ىلا جات ام ةلودلا ولءانأت قيفكت ”ىراوذ مدخ

 لثمالا هيلع قس, ام لاسةف هلا حا < لون كلاقف ةوظع لاوما ىلا جات دصرلا اذه ل_ظفالل ل. ةناكو
 ضرالال هي ءازاتللا انس ةقرواواهلاقف لوقا هيلعرّركي عجر ةرظذت_سهوأ دصس# ىلع قفلبإام

 نينامتو رفلا ساصقلا نمراسطذق ىت مام قالطار ةلاكولار ادىلا ىلا .ءلا مالا ب ورش ىلا ةاملا تءدىهذبو

 نمو راطتق فا صاصرا ن ل ماراطنةنيعبرأو ”ىوسا دنالا» مسضقلاس الا ن ماراطنف

 دب ىلع راي دةئام ةقفنلا ن ءوٍباشخالا نمو هلا حباتحي هلءلام ةعانسدلا ن مذالوفلاو دب 1-هطلا نمو بطلا

 هيف ةعانصلاو لمعلا نوكيو هيف دصرلا لصي اهضومرا.:> ا واهريغ ىدتسسأ تغرفاذاف هماع قه دهاش

 هبلع عا نأدار و كلذ عج ل_ضفالا بوصة ساف همف مأتسسيامو هلع فقوامف ناطلسلا ةر ءاسضو
 هنالدرفاا م-هردإادل لص لو اهرخآ ىلا لاا لوقا نم مدخن هلا. عأ تدهوئاذا دعبامفا ذ_هدئاقلا لاسقف

 ىلا” ل ذذالا لذ ءاقبلاو للا لوط نوم هوب موءجأب اوناكو مهدنع مد _صوهو بلاد نأ ى معسل نأك

 اوعجأف حنا وحلا نع ادمعيهودجوف ماعلا قوذ روذتلا دهم دصرالاوراتخاا مهنا لا وحالا تريغتو ةنل
 اورذخ راش دفالآ ة 3س ةصاخ دححلا ىلع فرص دق ناكو ريبكلا "هل فلاب فورعملا دحتملاب فردا كت ىلع

 اهرودو عرذا ةرمشءاهر طقو ةريب |ةقلطلإ بااق همف لله عفن الاعب يقل انكر لاىفارق د "هل فلا دسم ىف

 ريشمدحأ جره لكفو ان افنمةديره لك عر هرشءهلوح ل عوامانأ هورّرحو هوم دنهواعارذ نوثالث
 اوذقو رصعلا نمرانلا ايف حرطو حرمنا ىل_ءاهوعسفرم كو راطنق ةئام عسلاو رثكاو لق اا اراطن#

 لضفالا أ ترادو حرهلا تأت الذ ”ىيرركح ىل_ءساحوةركب ل_ذ: الارمضحو رابنلا نم ةئاشلا ىلا

 ناكو باقل اىلا ءاااكس انا لاسو تدهف ةظا ىفاه فب اورهأو لبر ةجره لكى ل عفو دةواه كفي
 اهم تكو تدرانإو قالا عيل ئدنلا ناكل عش مندا < ساختلا هير اان ةوادلا ضع همف قددو

 بضغو مهردفلأ هذ س كب عا صلاىرو هردص قايضو ل-ةفالار مذف -ىدنلا ناكلا الام ةمانئىهذا

 محد ىتح تاّرد ةييعاركح 1 لو عم“ “ام ىتاا ةيظعلا ل" الارزع ل ثمل امو هك رنا هفط الف بكرو

 ابتدع حرفف ةناشلاةّراا ىف لضفالا ريض لو تصوت ؟يسفاهتداعاف مها لضنالاهللاقذ اريثكن اكلم

 تادنسلاب 0 ,اوا لعو ساصفملا عائص عسج اهارم أو هل فلا روجسم ميله م لل تكد تاعو

 همقو نو اطلا سورع ل همم اةوهو راكربلا لجرل ةسّقنم ةراح 700101115 7 وهو
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 رخل ملا اذ هيو مومعأا نذ كلذ دعبامو ةراخا عقم ىلاريسدقلا نيبام مطقالاو ةعموانب |لاق مومهلا

 نادوسلادالب ىصاقاىلا 1: وهو ذالوذلا نم ىو رهوملا

 ه رمحألا لبجلا 3

 مماصأا اا لقو بحلا قرط ضءهىلا ل اك !هذ_ه ىهتناواامجو قرمشل | نمئاج نم ةرهاةل ا ىلع هلطملا

 مدقا1 هنا دبع نب هس نع مكملا دعنا لاقو ب لظملادوسالا برعلا مالك مومدااو اسماولأ ف الدخال
 ل.ل ىفمءالدءاوءضو مهاام لاسةةركسعلا ف ىتاانوءىلأ ةمااس ءاذح ىلصماو دعا دةرمدم له ورمدم
 ودموم<لا نأ ىاضنا ارك ذرجالا ل.طارهافلا دبع نبا لاهو « مطقملا هب س 3:11 لاا وكرتو نوغلملا

 هدان'ناكساو هلونا عنب مومصلا ىركملا لاقو « هريغةرداستلا ىلع "لطب المج ىرأالو ةرهاقلا ىلع ”لطملا لبا

 مطقملا نع ايعكل أس هنأ ور عنب هللا دبع نع لبى ب رطن م ىورو *« ريع لب بمومدلا ىب رها لاق
 ةدحوملا ءابلاب ادياعناضبأ ىركسلارك ذو « موملا ىلاريصقلا نم سدت ههنكلو نوعلمب سل لاق نوءملءا

 مط ا لمقرصمب لم لاف نزو ىلع هل ءهملالادلاو

 0 ركشي لبج 3

 د ودركثد ىل.- ىععاذق!لاق ىولوطلا مالهم راو هاشلا نيب ؛اه5لمحلا اده

 ءفز_للااذم جفلا دنع تطتحا ترعلا ل ”ا.ق نم "هل فق 0 تو نولوط نبا عماج هماعىذلاوهو

 ب وو نجم أ ىلعنولوط نبا عماجورهاظلا دمع نبا لاف « كلذل ارك لتتم

 نيبو هن سدلو للا ىلع فرم للملا !ذهناكو تاءاكب هماءهبر حان انمالسلا هلع ىنوم نا ل-.ةو كرام

 تناكل محلا اذه قعوتوراك دكرب حولا فرعت ىلا هكربلاو لما كرب 2ءاّنع رلى كرش اكوا لمنلا

 لدنلا ىلع فرشيامي دق ناكر كاشي راو لبجو © ( شكلا ) هروغتلا ىلا اهلاسر ا لمةبَرت ىلا اجا بصنت
 ىودتللا ءارجا ةطخ :هل» نم شدكلاراصرصمضرأ تفدعب طاط_فهلا ةمدم نوم سلا طدخاا1 مث هبب رغ نم

 شالا ةكري نياق دحاوورصمو ةرهاشاا نيباسف اه نانئاف عضاو ءاهئالثل سما (فرسشلا) * شكلا ىم“و
 رخ الاو مطقألا لب لا"ءل ب نموهو ليملا ةءا5نآلا هلعامد دح أ: ةرهاةاارهاظ ىذلا ام اف رمصم طاط سفو

 عماذلا طخو حراما موكنيباهفريصيوريبكلا جلكخا ةوج ىلعهبن رغفرشفرصمو :ىولواعا عما+انيبامف

 ريا د نب 5-7

 فرعشب وهو دصراابمورلا فرعبذ ثلاثلا فرشلاامأو رك! :هلوب نمراص م ببجت ةطخ نءناكو "قولرطلا
 رّوعم ىأ دنس نالؤ لاةرو فس معلا نءالعو ىل.للان ندع صاع طل دع. دنس ةدغار ىلع

 را ناككذلا فرش دوا 1 ءاقتراردب ةفارقلان +ناوسرت مول ؛نموهو

 لضفالاّنأ لس أن مد دراان فرع م فرحلا ام د:هل لاب اكو نكت متل تفشب ةغالا كفن فا ارا بعلا

 لاق دصرااب ذئنتح نم فرع بكأو كلا دهر ةركمقوف ماقأ "ىلا. اردب شوا ريمأ نب هءاشنهاش مساق اانأ

 ريئسلا نمفأتشبالا ميو اقتماشلا ن ءردب شو. اريما نب ءاشند اش لضفالا ىلا لو دصرلا لعبا

 "ىللحلانب ادكم ول ةرمضآعا ومده ن كواهووا م وقتةنام لبق ة ةردفلا ىس نمه اهسدخ ةدس لامة سال
 ناو

 لكن اكو ةعنتؤكف عوةتلا لع قل ذو كلا زهرا ودبل لكف ىراخلاموا قلطي مهريغو نولهسو ىئيهلا

 نينو اهني لب اًمذ هب وقت م نم ل كح لج ةئدلا: تفلاق ناك اذا هر هتردق لصتامو هنا ىف دمتم مهنم

 دنع هنا مسجو ةرشع ثالث هَر ًءناكالف كلذ ركن اقريثكف الخ اشي دجومف م اشلا ن نم ةريض#ملا تاع وَقلا

 ميواقتلا مب فلللا ف بتلا نع ءمهلأو مل: ءلالهاو باسلاو نيم_تملا عج ةداعلا ىلع موادتلا راض

 د اهلا ْرلاىأر ىلءلمعن نو و اروعمأا جب لاىأر ىلع لهعيو بس ”ىتاشلا اولاَقف

 زقانل م2210 نم مصأ دهعلا برقلا نأ ءاندعلا ةتادوو تنخر تاوانخ 1 مدقتملا نيبو ه دهع برق

 دصر ل ءعل هيلع انواع ؛هعضومفروكح زموهاعكلذ ىئءمىف اودحتو باس ريغتو نك ١ اوكلا
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 نماَرَقسم لدا اذ_هلازبالو نافوطلا ىف مال_كلا هيلءحون ةئمةسفتوم”ىدوالا ل. لهو تل>ذلا

 ىت> اربتىعسف روهدلا ىد عب نأ ىلا ماكتلل !لمج لانه ىوسف بل روغش رع ىتح لور خاج لاعأ

 ىجسيو ىرخالا هاا نم لصتبو ةهج نم مزلقل ار ع ىلا ىهتنيىت- ماشلا ىلع تتم مثنانبل ىعدف صج زواج
 هيلع حوب نب ماح نب رمصس نب روم نب مطقع فرع هنالاةبو برغلا باهي هبعد رخاوا لصّإو بعشتن مث مطقألا

 ةوارقم ضر أ ىلا برغلا,ل همه موسفا !قوذ ن هريسعي ءةبوذلا ىلا ليما ا ىتاج ىلءَرِع مطقملال جو » مالسلا
 «ىشرك ذو هاش ف._دونب مهاربا لاقو « رهشا ةه ةريسس طيح ارحل ا ىلا اهنمو ةسا طم ىلا ان رغم ىو
 ىتلامهمولعو رص ءزوكن ع نداكلا نوولقا باعتا فشكو رمصم ضرأ ىلا حوف نب ماح ير مدس نب عبارمص *

 ىقعبةعنداا ىلع مهلاوذدوو كلذريغو حجزورفلاو دجربرلاو بهذلان ء نداعملاو مهران او ىلاريلا طعن ى 5

 ليلا ىف ءامعكلا لهي ناك ميكا ماطدش» هللاسقي ةعس لها نم لدر ىلا اه ها مبارصم لعل ءاسعكلا
 هملع ل ديام قبو هع-ا نه تاكل ر واول ل كدت نك نم مطقملا هنىبهسف قرمثلا
 هيئانث حذو هلونا عذب مطقألا هماع ىلاعت هللا ةجر ىركملا لافو ميكا ماب لبج ىنسهيمطتملا ل. هل ل

 هللادبعون أرك ذمطةملا ىاضتلا لافو مهانوم هش نوراول رص؟ لهدم ل.- اهتذو ةلمهملا ءاطااديدثأو
 زعهقاةدابسي درشناف اخ انا لع ناكو ون ءاح رص يرطب نصا ىلا بهل بحلا مك 5 "لآ

 مطقملا نأ ءالعلا هركذ ىذلاو « مطقملا هم-ادإورمصا ف ميحد دو هع-ان ليلا ىعسف هذ 1
 ىءانهاا نسحلا نب ”ىلء دال ذركذ اءطقم ىع# تاينلاورهدلا عطقةم ناك املهنأ اكف عطتلاودو مطتلا نمذوخأ
 لاو هنع هللا ىضر دهسْنب ثمللا نع مك ا دمع نب هللا دبع نب ند لا دمع ىورو «هريغو عار ةيدوسلاو .ورلا

 نيرشعب ةخسش ىفو رام دفل أن يعم سب مطملا لم ويحل هنعهّللا ىضر صاعلاننورع سةوةملا لاس

 هنع هللا ىضر باطلا نب رمع ىلا كذب بكف نم: هؤمللاريمأ ىلا كلذ بك أ لاق والذ نمورع بهتضرال دفاأ
 بتكلا ىف اهتفص دحلان لاستف كأسف ءانآ ا هو لاطعأ مهب 1

 كبف تام نمايف ريتافنم_نمؤلاالا ةن سار غر مثالا هملا بتكفر علا 4 اع 3 ارغامف نأ
 ورمحل سقو ا لاذ ترع ليف صهاعل لاب رفاعملا د ا رو ا الو نيمو ا نم

 / 'ءاضن قى دنكلا ًارع ىلا نير عر كس ذو د مينو ربا نيب ىذلا دما مها عطتف انت دهاعا ده ىلءامو ا ذامو

 عرتأ اذهم كلبملامهللا هذ سقوةااهعمو مطتنملا ليلا متسىف راس هنع للا ىذر صانعلا بور ع نأرمدم

 ا 1 و 2 2 0 ا ناتو الا اك تاسنهب سدا

 ماسلا عع تن ءاس نير لالا تلا لزم اوو هيك اهو اتاتو ارادثا لاب! ارث كحااناك ا

 مكس بحب ىلع ىءايبنا ناب لكم ىلا لاببلا ىلا هللا نسوا مالسلا هيلع ىو مايبف هللا ماكىتلا لالا تناك
 ريخأ هيوهو كاد تلعف مل هملا هللا ىو افرغاصتو طه هنأف سدقملا تا ,لدجالا تنماش ””"اجاب ل تولا تناكف
 هلداهل تلا نم هملعامب ل. هو.< نأ لامإلا هناك هللا 0 )اه برا كلال ال-اواماظعا لاثو

 ةنااسارغوأ ةنحلار عشب كلءف ىلع كض َوعمىفا هملا هللا سو أف ىرتاك قب ىت- تدنلا نم هملعام لكب مطل
 باطلا نيرعدملا بتكَف هنع هللا ىذر با طخنا نبرعىلا هنع هللا ىذر صاعلانب 202 ا

 ورهعل لافو كلذ ند هسووةملا بضعف لوقف ةريشه مهل هلعجاو نيمْؤاارمَغ ةنللا رمش لعأ ال ىلا هع هللا ىذر

 مالسلا لع ىدوم نأ ىورو لاق موا سا انعيطق .رتخ م ىلا كادت 8 ىلعاق

 ىتوم دسم ىذاو ديرب ىسَددم خفاذاو بوتكم هنأ ىورو « ارط ىلا م طقأا نم ةرعش لك هعم دع-ف دح»
 ن دساىورو : ىداولا كل ذب هير جان :ناكممال اونو لو فاد عادتتس دمع م طدتملاب مالسلا هم 5

 ميم نبا يحن ا لاقف مل. ىل !ارظنف هسأر عفرف هلو انسلخل ةعب .مانب ىموم عمةزاضب تد,ش لاف ىدوم
 لاقوابيلا تفتلاف هسشاح ىلا هّماو طب رمد هطسو دش دوو فود هح هماعو لل. ل مج ارد م مالسلا هيلع

 ىذر رابحالا بعكنأ سابع نب شامعن نع ةعمول نب هللا دبع ىورو سو هيلع هننا لص دهن ما ةربقم هذه هاا

 ةافولا افكت رش الفنار 2 هلمهان ًافاهمطقم مقس ن هاير :ىند_هأ هل لاقفرصمديررالجر لأسه تع هللا

 كاربضقلا ب امَندقلانالاَعْراَم ل 28 كالو اسكن ءعئورو ه هتذح تحت هد ىف لعذ هب رها



 ا

 هلوأ عراشلا قافزلاوه ممصلا قافز حوتاا نبا لامو ه ريد٠ نع هع ءاملامسلط هب ربسلاّن او لتلا
 ديلا لع لس النك لشل ا منماط هنآك اة دور : ةيرسب ْمصلا فرعيؤ راع بر د راومي ريبكلا قولا لاي
 لل.ةةماممهلكو لءنلا ىلا !ذ_هروظو لمرلا ىلا بسهلب رهظ ناو هلباإ مارهالا دنع ىذلا بمهاب نا لقو
 مسا اورتتتلاو نيءاطقلاو يراخلا نمرفنىف طالب فرعيريم ان امعمسو ةرمثع ىدح | ةس ىف لزن دقو قرم

 رفخ ة- ماع رت نم باتعأ ىوسدجوب )لام هنحت نوكينأ انظدعاو :وابامعأ هوعطقو هب رمسلاب فورعملا

 مه ها د ريهسملا عما لاب ىت وان او هلا دمعا] نام دعاو# رح نم لعجو ئثدجوب لف ءاملا ىلا اهتع
 يسال يب معا هلناو هناكم نم ممصلا اذهنيعليزأو فيوم ابا ديدحلا عاجلا عتكرردلا

 نينا ةنس نموه ىفماق ءادعسلا ديعس ةمحالصلا هاقناملاا ةيفوص لج نءرهدلا مئاص دبش يش ثان فرعي
 مو.لاىلا كلذ لءوون هتعشورل وهلا ين اعسف م دشو مارهالا ىلاراسو تاركتملا نم ءاشاربمغتل هن امعيسو
 ىضارالا ىلءلمرلا ةبلغ سس نأ نورب ىحاوالا كلت هاو ةزياسا نمةريثكض ار ىلع يل لعزل باغ  نح نمو
 دادحلارفاط لون مس .- امو رومالا ةيتاع هلو لوول لأ هجو داسو

 بيحملالوهااوااميشبو ه بع اونيمرهلا ميه لأَن
 بسر امه نيبوبحمت ه لمصر ىل-ءناس ناهكك

 بن امه دنع. لاتوصو ه عومد امهتد لنلاءامو

 بينك نوز# وهف فاخن ه بد لدم ف دول نع «رهاظو

 هتفديو ةنمفسىف هلمح نأ هتومدنع اصداخاصوأ حون نب ماحنب رمصس نب رصصم نب طبق نب بيرتا نا لاسقيو

 يت «:.-عسن»وبراحو برت لني سانلا «هتافرصم لها هيرعي نأريغن م تلذ لهذ تامانأو رعلا طسو ىف ةربزحب

 نيطايشلا هتلقن دةوأ. .ثهياو د لذ هورفخ- بير ئاربق ىلء مهفقوأ ى- مهب ىطم نينس سخن مهبزح نم ىضمالف

 فئم هن . دم ىلإ اوداعو ةه مم هلاودادزافرمص-هةجو هسأ اريك بنا لانه همنندو لوهلا ىبأ عضومملا

 0 ناب هيمو ةوصاجو ينجو دا هيك ,اربق ىلع مهل دف سلب امدانأذ اويراحتو
 ناكف ل نلا طاش ىلءهوذف دواصاولدقو مانصالا نماو ددعامقهو د.ءوهلاو دعسو هباونتسفا ىتح هتاسل ىلع

 بريرتال ككوادح-:ممربتل نو دعس اوراصو الا ظاص لق دقاولاوو ةفئاط هي نمتفاف هريقولعبالداز اذا لمغاا

 نودصت اوم نيسرهلان ب هوكصاو لوول و14 لاش نثر وعلا ةروص لع ءوضتر >حىلانورخ[دمعف

 سور دنصلايهرذغنو ضدنلا ويلا برش ولو أنام ظعن ةئباصلا لت لو قرف ثالثرص هله ارا هفهل

 « لابجلا ركذ +

 ضعي لصتمريغ هضعبو ريغص لبج ىف رغلاواهتول لب فورعملا ”قرشلا لبس اوهام_.نم مافءالاورخ الا نم
 نالبحلا ناذهو ريصم ضرأ لفساب نوكيام عسو أو اهذعب ىف عستنو عضاوم لا ضء. ىف قيضنام نب ةفاسملاو
 رصم ني-ط ةّوق َنالن احلام ناضروبامهنا كلذ هلءورخالانادلبلا لامج ىف نوكي [كتاسنام يف تدمر ال ناعرقا
 ءاسكاذكو بذعلا فضال ارهوملا امهنملاحت ةرارحلا ةَوقَنالو ني وكلا ىفةقفاوملا تانوطرلا امهنمبْذحت
 اول لبجو راطمالا هلا عبط ايرصم ضرأ نا اميف ف ديام نافف < نالبملا ناذهو ةمامامهئرانآ الا
 ضرأ ىلع سما قارشااضيأ قوعبو عررلا اذهرنصم تم دعفايسدلا يرام ءقوعب ارصم ضر ربكم

 ىلءو طاطسغل | ىلع ”لطبف يلقالا نم اههعضا ورم بسحب نيلبكلا نيذه ءاهاد دعتو قفالا ىلع تناك | ذار مدد
 مطقمالرحلا ةرهاقلا

 0 مطقملا لبجلا ركذ 3

 لا.> ىلا هناغ 0-17- -رطاطلادالب ىلعّرِعو طمحنلار علا ثيح نيصلا ن نكي فرت نم هلوتا ماعلا لما َنأ لسع ملأ

 ىفمث عطق هناكو هنم نيت عش نيب هطسو ىف ىضميو هعطقمف نوعجىلا لب +! لص؛نأىلا دغسلار مخ اهبدممامملا

 سوط ندم عميجب نوكيف س وطىلادوراو ره لاعأ ىلا نامتلاطلا ىلعذخأب َن ونا رولا ىلا ل.ل اره و هطسو

 ىلعّرمهروزر وش ؛ىلا دعو للا اذه فطعمب و ىدنهلارصلا ىلا لدي نأ ى از اريشو ناهبصأ لامدج هيل هيو همذ



 ملعم جيفلعلاو «"لضفم معلضفلاف ع مهرموم ناكسس « نم نيضامال ناكدق

 مرهلا اهيلعدان «ارهاظ اهارترطناو « | ومطتحاو مهلعو « مهءالعأ تضقنا مث

 : لاو
 قان'ثدحت قاسلال الان ء ٠ نانادلا ىلع قاءال ىلملخ'
 نامرها|اهرهدف تمرهدوو 0 قالو تفكر وعنا

 قامز ناب كاانادتنإىفامر ى امناف تمر_هدقنأ اممم الذ

 نابحتتت نيداعلا يانج ه اهب ارناف ةنجاطرشب اجوعو
 ناوا لك قدصلاءاكريس « هنافءارظناف ىرسكح ناوباو
 كانمطم ءلا قوذأم لك الأ 2 . مسح ءانفلا نأ مسحت الف

 ب ولا دبع نيدهلارفن ىضاقلا دشن ىلالتلا لح ىلانب حك ني دس نيدلا باس مش خيسشلا طخمب تدجوو

 داحأو هن امعبسو نيسجو سج ةْمس مارهالا ىف هسفنا ”ىرصملا

 هنالب هفي لو بولقلاعدص هه ظعاو نم مكمارهالا فابمأ
 هنأاش نم نامرهلا ىذلا نيا * هد_عءمداةنالوو ىنرك ذا

 هناوكنعضرالاقوفدنت ه نأداكنت تاختاشلا لا.لاّنه

 هناوبا ىلع هاجم لحال ٠ اهسفسف سلاح ى :رسك نأوأ

 هنانادح ىلع فسأت لو اددم ٠» هدربو نامزلا ٌر» ىلع ت 20

 لارج ف للاواني ويهد_ه_ عجبي رااواهتارحا ىف سعشلاو

 هنابوأ نم مازهالا ناسك * ةدامهداه_صخ دق دباع له

 هناهج ىلاهتقرذ د- اهينم م هسفن جرب ىذشي لئافوأ
 هنافوط ىدأ نمأنل ارق 5 همشو ءزونكلاهراشخاف

 نار: .زعااد دصارر ادع « دصارم تا انامل اجلا

 هنانووأ ارهدلا سرف ماكحا « بك اوكنوْؤث تفصوامنأوا

 هناس ىف ركجفلار اابع * اهناطم> ىلعاوشقن موا

 هلا فرط هلع ضعب كا اهششنل_هءلاو”ار بلقف

 م« لوهلا وبأ هل لاقي ىذلا منصلا ركذ +

 نيمرهلا مص عاضقلا لاق « لوهلاوبا موء-اارصم لها لوةنو ب.واسالوا فرع نيمرهلا نيب ُمصلا اذو

 لوولا ىلاب ةماعلا همست طقف هسأر ىوس هنم رهظرال نيمرول |نيباعف ةراح نمري.كص مص هيوهلب وهو

 داعو ناينبلا بئامم باكح ىفلاهو « دزع_حلازيلب ؛ ١ ىلع بلغب الل لمررل مسلط هنا لاسقيو بيهلب لاسقيو

 تحن هنوف دم هتثج نأ نوعزرو لوهلاابأسانلا هيددت مظعلا باغ ىف ضرالا نم ةزراب قدءوسأرمارهالا
 ناهدو ةرج هه-وفو ادعاصفاع ارذنيعمس هلوط نوكي نأ هسأر ىلا ةيبدعللاب للا ئطتشاو ضرالا

 لثسو « امستكصي ناكل اجو ءاهب ةصسم هيلعاهاوبقم ةرودلا نسوهو ةوارطلا قذور هملع عاب
 نذالاو نيعلاو مالكه وجو ءاضعأَن راف لوهااىناهجو بساتتلاقف ىارام بع نع ءالضفاا ضب

 كلذ ناك ووش ن-س>وهو هل سسانم دم التامه تاق سات روصلا ةهبطلا عمتك ةيسانتم
 ب اأساذه ىلعو هترود تدّوُدَتل ”ىبدا ناكول لجرلا فنا نالزكحو اهّودمناك لحرفنالا

 ردق فكه روصم نمبلاو اهتنسن ىلعو ةرو هلا ىلا سايقلاب هتيهامرا دقم ىلعنوكي نأ ىتبنر وضع لكدف

 ل .٠ هك اعام ةعسطلا لامع أ ىف سدل هناو اهمظع عم ءاضعالل بساننلا ظفد نأ

 عسجلا روجام هسأر ىلءودولو مهرج فو فصواكد ءاضعالا بسانمم 4“ ؛.هلاو ةقاللا ميظع مص كالا اراد نم

 ىلع عضوول لا-ةيواعيلا بوسنم بردي نغوانوك د ملا لو ولا ىإ :نسابتلود يما نأ شابنلا معزي عتام ناوص
 نم للا سل لوهلا أبانا لاو امهةيتنم اهسأر ىلع ناكل هسيارم .ىلادمو طخ لووااىلا سأر



١" 

 هذ همدب.نأ هءاعتا هل وج هل لوس هبس أ دعب كلم اب ل ةة سا! بوب. آن ب فسوب نيل حالص نب ناسةعزي ز.لا كاملا
 مهىمأو هتكلم ءامظعو هلودءارها نم ةعامجو نيراحخ او نمب امنالا لاح رخأف رجالا ريغصلابأ بفم ارهالا

 مهلجرو مهل رهشأ ةئامثوح اوماقأو تاةذنلام,ءاعاورفوو عاندااو لاجرلا اوريش»و هدنعا اوءفل همدب

 نم موو نيذاسالاب هنوعف دي قرف نم موقفي رع اورلا عسولا لذب غارفت ساو دها ادعي موب لك نومدبم
 لزازتو لابحلا فجرت ىت- ةديعب ةفاسه نم يظع ةمحو هل عم» طتساذاف ناطمالاو سواتلاب هنوب ذو لفسأ

 اعضوماهانو. فى ام دع, نيفاسالاب هذ نورمضيو هوجر ذم ىت- رخآ ابعت نوب عّبف لمرلا ف صوغيو ضرالا
 لاطالفةب رق ةفادسم ىهو لحل الي دف قاب ىتح للعلا ىلع ةعطق لكب هن و اعطق عطف هيفا وحشو

 مرهلا اوهوشلب ةمضداولاس نيرو اوذكح مه ازع تهوو مدن فءاذتو مافن ت دفن مهءاوث
 دق هنأ نظب مرهلا ةراخ ارا ناف كلذ عموةنامسو نيعتو ثالث ةنس ىف كلذ ناكو ىلدفو زمع نعا ونانأو

 ىتلا ةقشااتدهو2امنمحو هنمبناج ضءب طةسامتاوئث هنمم ديل هنأ نط مرولا نياعاذاف ل_طؤتسا
 ادحاوارح اوُدرتنأ ىلءراشت دفل اناظاسلا مكلل ذبول هل ل قف نيراسجا مدقم لئسرجح لك مدهىف منو دج

 مارهالا ءازاو 3 كلذ فاعض أ موا لذيولو هنع نوزعبل .ماهلن انمسقأفم كنك ناك ىله هما دنهو هناكم لا

 اهريكلا يهني الو عج اموباهالذكيو هحنراهلخ دي سرافلا ”لعلراوغالا ةقسعرادقملا ةريبكددعلا ةريثكر باغم
 اهنا لاق رجالا مرهلا ةرامج عطاتمامأو « مارهالا ةرامحج عطاتماهنااهلاح نمرهظيو اهدعبواهتعسو

 ىرتوالاأ سش كلذ نمىرتالقو ةقنم:ريدكحر اغموةربابج هنأ ارانا مارهالا هذه دعو ناوس ارو مزلتتلاب

 لوب ثمح< ىنبلاةراه هيقلارددقولوهجلا لا اذهب تاناكميلع
 رصم ىنرهابناةنا ىف لئاك 5 ةشبءاعسلا تمام“ ىلدخ

 رهالا نهفاخ ام الارهاظ ىلع + ام -لكو هنمرهدلا فام نب

 ىركف اه دارملا ىف هزئس لو «» اهئاس عيدي ف ه1 وع
 لاهو ايما لارسال مهملع ىدخع أئ : لح ءاكملا ضعب لوقنماذهذخا

 ةئاملثو نينامثو عبس ةنسس ىف تامو بجاملاا نب رفعج نب نسح نب با. هولا دبع

 دعصفو واعفنيعال ه ازربذا نيمروااىلارطتا
 ديكلا اةزازع لاودمل تعا 5 دق ةذ رعلا ضرالاامن "اكو

 دلولا ةقرفل هلالا وءدم « ةزران نيدثلا نع ترمح

 دمحسسالا ماهو« نوعي ليثلإا ب اجأت
 دوالا مّوقم مانالا ريسخ ه« اهبميةملا لوما ةمارتسحا

 ةرامح نب نيدلا فس لاو

 بابلالا مارهالا ةعغنصيف ه ةبيرغو ةبيم "ىا هلل :
 باع لكعادبالا نع تضنو ه« اهلها ةصقعام»الا نع تفخا

 بانط االود عامري غنم * ةماقم ماسك ناكى هان كف

 رخآلاقو
 رباغلا نامزلا نءنادوربام امهئم عمساو نيءرهاا ىلارظنا

 نونا 5 امه ف ىلامألا رس ىلارطظناو

 رح . ايو لأب نامزلا لعف ع ىذلاب اناريفلت ناقطمسب ول

 رئاعداوح ىنذا هلافصو هه وا ىعل ايدي امهاذاو

 ىئافيتلا فسوب نيدجاسايعلاوبامامالا لاكو
 ناو ضالاملاعلا ادا ىنفيو ٠ اهؤامي ماد مارهالا ىرتتسلا
 نءطلالاعلاو مارهالااهدعاوت « ىلعاهراوك ا كالفالا رن اك



 ا

 سات نم ماناصأو خذ دنمرراوةورهزاب رح نم عدافضو دورةو شا.كج املج نم ءاسُدا هدم لشلااو
 اذكو عارذ ةئامعبرأ امبتم دحاو لك وم رضمب نيمرهلانأ نا.ذبلا بدع نم هيوادرج نبا لاهو و
 ام-عاع بو:كمعارذ ةنامءبرأ ضرعىف عارذ ةنام_عبرأ لوطلاو ىهرمو ماخرنمامهو قد عفترا

 ّناف امهم ديا كلم ىف ةوذ عذب نك امبهت فاما بودكمو بطلا نم بست لكو رص لكس دي دمااب
 نع نانا باع ناك لاثو « اميومدع قئالاسدلا:حارخاذأت كاد يتعاف ءانبلان مر مهلا
 امومسحو نيد هيرمصملاراندلل رطانلا |ىمظي لاذع اهريغب اها سلف لاكشالا هذه رصمتدرفنادق مارهالا

 امه اع نعت دحاذاو ةفاسادعب ىلءنيعلااءهارت نيجولبا مّركتللام م دعأ دقاهاها مراكم نأ لباقلا
 ريباهاكو اًدج ددعلا ةريثك ى هو اهتاسمواهفصوو مارهالارك د ىف سانلارثك دقو هفارخ ثي د هناّنظ
 راكأهضعبو ريكس اى اهنمريصو ىفو مانأ الث ةفاسم نم اون دمت ةمي دقلارص« تع“ ىلع ةزيسملا
 اهتمناكدقو « سلمأ طورةئاهرثك او ردماهذعنو رخخاهرثك اونيلاهضءدونيط اه ظعبوراغص او ضعءنو
 *اهب ىئاوطاادب لع بوب !نبفسوب نيدلا حال صناطا سا نمز ىف تم ده راغما واكرثكص ددع هيلا

 مارهال ا امو اهان 2 ارهالا هذه نم قب دةوةزيلا فرطانقلا اهب ىو اهتراج ذخا سوئار سلا

 اءاوزو ةريثك تافاسم امو طاط فلا ةلابقةزيهلا ميقشسم طخ ىلع ةعوضو م مارها هن الث ىهفا مع ث دنملا

 كاشلاامأ اوضسلا ةرانخاب نا.ئيمو نابراةتمام_هود>اوردق ىفاةح نامظءنانث او قرملاون كلب اةمم

 ديدحلاهفرثؤي داكمالو ةيالدلاو َءول ادب دشلا طقن ااردالا ناو دلاةراعج ”ىئيم هنكل عيراوحخ اههنعريخ هذ
 رظذاا ريحو هام كلاه رظنلا هندرفاو هملاتدن انا كش ,دىلاساقلاب اريغص هدحتو ليوطلا نامزلا الا
 ىلع لبال مايالار « ىلع تريص كال ذإر ناةنالاو لك-شلا نم سمحت قير رام مارهالا ءانب ىف كل دقو هلدأتىف

 تغرفادك ةيفاصلا لومءلاو اهيف تكل سادق هب ريا! ناهذالا تدحو ؟متامأت اذا كناف نامزلاريصاه +
 لعفا! ىلا اهتجرخأ دق ةم_سدنهلا تاكل اواه دنء ام فرش أ اهيلع تضاف أ دق ةريذا |سفنالاو ا هدو ع4 اههيلع

 مهناهذاو مسهمولع نءقطنتو م-,تريس نعرب فتواه هوقو نع ثَدحت داكن !منا ىتح اهناكما ةياغىفالاثم
 هطقن ىلا ىهشو ةعد م :دعاف نم ديو طور لكش ىلعاهعضو نأ كل ذو مدراس, خأو مهريس نع مجرتتو

 ىلع هضعب لماصتيو هن اذ ىلع عقاويو هسفن يل دناسسةي هطسو ىف هلة زكىم نأ طورخم ا لكسشلا صا 2 نمو «
 جبرا باه مهاب اوزب لب وق دق عه لك. هنأ هعسضو ب. .2نمو « ابياع طقاستن ىرخا ةهدجهل س دأو ضعن

 نأحاملا ردو مل طا قلتام دع كاذك تسبلو هيوازلا اهتماسم دمع اهتروسرمسكتت عبرا نافع :رالا
 0 طو رذخا عطقسيو ءادوسلاعارذلاب عارذت اهعرأ نيمظع»لا نيم 0

 فصن نودمهدا طّقسف هكعم ىفو اه د> ًارطق ىف امهم ا اطل اهلثمىف عرذا ةرسشع

 سانلا همي لخ دمنيمرهلا نيذهدح اق ودملاعارذب اعارذرشع د اهعطس عرذ نأر تصدذو ةفاسملا

 نيريثك اساناّناو هلا نم همكحي ام ىلع كلذريغو كل اهمو رابآو ةذف اسم بارس اوه ضال اتم ىلا مهم 7

 قوراملا لولسملا امار# ا نع نوزمعئامىلا اوهتنيب ندب الو هقاعأ ىف نولغوف هدف لل كودي مارغ ر غم

 لصاف ٍبايلاوه سدا لخدملا اذهورج نم سوان هيف مام تدب هيف دج ويف ءالعأ ىلا ىضفت ةقالزفاريثك
 ىذلا تنبلا ىلا دعصو هلخ د نم ىكحو هحمن نوماملاّناركذو اهافتافداصا.َن بوة'مودامئاو ءانبلا

 هو ما ا ردق نوكك ىتح همذم ظعتواهااونأو ٌسفافملاب ٠ ءولمم هئاوهودهاش ام ميظعبا ون 3 اولزئالف العأفف

 0 ءوضلا ذذ انمو عي رلل الاسم تعا را
 عضو نم بحعلا لكم يعلو« كلذو هضرعو عرذا ثالث : ىلا نيعارد نم ءدكمنو اعارذ نيرشعىلا عرذا

 هنول نيطام هدو ةرهش لاخ الو ةربا لخ دم امهناب دك ال ثمحي همم حدأ ناكمالا ف سدل مادنممزخلا ىلعرخا

 نم رصم رايدبد جويل ىذلا لوهحلا يدا لقلا.تانات تل ىلعو هّتفصالو وهام ىرديالةةرزلا

 ةفمد فال رشعر دق تناك فحص ىل ااهيلعام لةنول ىّت> اًدِج ةريثك تاناكللا هدو هئرعل نم عمت هنأ معرب

 نوم زو سمره ريق رخ " الا ونوء داع أرق نيمرهلا نيذهدسحأ نأ ةمدقلا : ِ ؛راسصلا بتكض عنف تأرفو

 ناكوو دالملا راطنأن هأم يلا ىدهيوامهيلا عت ته ناك هْياو مظعأو مدخأ نوع داع ن او ناوظع ناب امهثأ



 فش

 لاهو قابرسنب قوام نيديروس همءا الم اها ىذلا نا لاقيو اهيلعاطاس> اواهل اطفح سوردلاو باهزلا

 دلي ةقلامخلا لوخدركتتاطسردلاوأ+ اهو ابؤرأ اذاعيد اش طاط فال نييذاسملا نيمرهلا ىب ىذلانا نوزخآ
 ةدمىفناههان هنا اولاقو نافوظاا ىهو ءامدان دالزتغ ةنآذأ ىهو اهاءر ايؤراديروساهذ اننأ ققكورصم

 ةي امس ىف اموم هداهم -ان دع: !نم ىف أن نا ل:رهشأ ةتسىفامهانش دقاءياع باكو نواملا ح 6 بدلاباءهاشغوربشاةّمس

 انيأرو حادا نمنوهأريصحلافارصح اءهسكملف ن نولملا جاي دلاامهانوكو تبل نمر ١ مدهلاف ةنس
 اهلايةباك ن٠ ةبز اوتم ةقياضةمروطسب اهلفسأ ىلا اهالعأ نم ةطوام# نيمرها | نيه نم دحاو لكح وطس

 ةرابعلا ىف قارغالاو اها فصولاةباعنا ىتح بع ايف مالا هلة بانواهاعم م_عةتالواهفرحأ مو.لا فرعتال

 نياسونانودومادءام ناو ”ىورا ساعلا نب "ىلع هلافام فال اهنم فودوملا هقيقح نءو اسمع

 لويذانادوصقملا
 دصتارهفصو فلغنالف * ْىئرمالأرماتفدراماذا

 دعبالا ضرغلا ىلا هذ ن .٠ ونطلادم ل_غن ناكناف

 دمام ىلع بغملارضفل ه هتمظعث.ح نم رغدف

 عاردودو هيلا اعارذلابعارذ فل هاوط ناكنف البح ىل دينأريبكلا مرهلا دعد نم ىهأ نوماملانالا.و

 مرهلا س ًاررادتمدجو هناورامم :ل ١ نم تاع اسث الث فهدوعص ناكو اهل م ىف عارذةئاه-هبرأ هعسرتو نا و

 فعزار مايكل امرا هدول عيونا طولا( ىرزقللا وفل م دامز ها اجت كريم ر دق

 هردصىفناوبامرهلا اذهنم عضو ءىف دو هنالاسقيو « ربصو ّرم نمريشر دق هيلع ىذلا ءالطلا هنا ّنأو

 مادنهلا مك تود *ماخر نم عرذا ة سه ضرع ىف عرذا ةرمشع|منم باب لكل وط توب دهثالأ ىلع باوبا هثالث

 ىلا باوبالاهذه نفت لا نوامعب مانأ هثالثا واق أ مهنا وهن ءارق او: سل قر زأ طخ هتامقد ىلعو

 ةرود قرانا طسو ىو هلوطىف قرخ دوعلكفو ص سم نم: دمعأ هثالثا نم عرذا ةرمذع ىلع 0

 دومعلا فو رفصأر نم ىزانةروص طسوالا فو رضخ رح نم ماج ةروص د.علا هذه نم لوالا ىذرئاط

 اليلق ىزابلا اوعفرف هتلباةمى ىذلا لوالا بابلا كرف ىزابلا اوكّرف.رجأ رح نم كيد ةروصتاشلا
 نارخ الانابابلا عفترافني رخ الا نيلاشقلا اوءفرف همسظع نم لجرةن ام هعفربال ثم ناكو بالا عفتراف
 تاودالانم هنالث اهيلعو ةئك_ذم ةفافُةراخح نم ررسةهثالث هيف اود حوذ طسوالا تسلاىلا اولخدف

 اياع ةراخ نمفوفر ةةدءرخ الات دما| ىفاو دوو لوهجم طاع فدصم هسأر دنءو لاح ثالث تدم لكىلع

 ثلاثلاتببلا ف اود جوو رهاولا عاونأب ةعص م ةء:دلا ةسعع بهذلا نم ناوأ !يف ةراخت نم طاسضسأ
 ةعسل واع نك تفس قلد خولان دعو كزالا تالا زا نمطانسأاعلعةراخ نم فوفرتّدع
 تطخرمأو توسلا فدجوام لمع نومأملا أذ اررشرم عانت ”اعوردإ ا كال: نم عرد لكحو راب_ثأ

 طاطس لاا دم ءاحتاممامرهرسشع نا مارهالا ةّدع تناكل ايو « تناك [باوبالات تطاق معلا
 نومألان الاقو عارذ ةئاه-# ةعبرالا ههوحو نم هحو لكى عنرهوهو عارذاغأ هرود اهربكا نال"

 ناكف بّرع لقب بوةكم حوالا ىلعو بهذلاب ءول: ”وهو ماخر نم حولب ىلع غم رح نماضو هسرف دج وههفامل
 جانيدلاب هعج انو كو ةرامعلا نك قوما ًامدهلاو ةنس فل همدع نان أو مو فا مرهلا اذهان عانا

 ىلع فرصيامر دةبالام هنا و> نم ةهج لكىف انلء+و حاسدلا نءرمسب ارمصحلاو ريما هوك نا انحأو

 صتن ” الو ةدايزريغ نم ص وذا ىف دو امر دق غلف بقنلا ىلع فرصام تس« نأ نومأملا مأةهملا ل وصولا

 هيلع 11 اا رخو ةاودلاكق قيطاريف خهدلاكرضخأ رح نم "ىبدا.ةروص هسف دجو هنالاميو *

 رادق زنا وان نارخ هازالدعو هذ 8ال ف.سلصت هردص ىلءو رهاولا عاونأب نب نيم بهذ نم عرد

 اذهنأر ص ىرؤم ضعب ر كو ه بهذلا ارت ئمريش اذ هلاوو نومأملا كا ةحاحدلا ه ةضس

 هنامسو ةرشعى دا ةنسىلار صم هب دمع كلملاراددنءاقلعم لزب له. ةَهَمرلا تدحو ىذلارضخالا مصلا

 عسن ةئس ىو « اهرخآ اذهومرهمودسد.ءو نامر هنوعءرف . دم دنءناكو 0 ةرعملا فس نم

 ىروزربشلا با ىضاقلا هصتفت سمره تيب ةزبخلا ةمحان ن ءريصوتة يرتب رهظ ةرعهلا ىنس نم َهناع-#و نيعمسو



 ١١م

 نذدمهدحاتاماذاو ةعجرلا,نولوةب اوناكو نئافدلا ىهدانجالاو راغملاف دان الا دنجو راغملا نبى ذلاوهو

 ناحيرلاوبا لاهو « مارهالا ىلا ريحت ةئب اصلا تناكو هيءدص هلآ هعم نفد اعناص ناكن او ناك امان.ثاك هلام هعم

 سرفلا ضعب هب َرقأو نافوطلار كنت سولاو سرفلاو ةيلاحلا نورتلا نع ةبقابلاراب“ الا باى ”قوريبلا
 ناولح ةيقع زراحت لو هلكن ارمدعلا مب هنكاو ثروهمط نامز فْئْش هنم برغملاو ماشلاب ناكاولاه مهنكل

 نافوطلانالات.و ىمنا امهزوامتت )نيمرهلا فاصنأ ىلءةنم تناكجاومالا تاريثأتو نافوطلا ءامراب

 سمرهاها ىلا ىهواهاربو رمد مارداو هاك ت دجو دوا ىودسب رق ءاملا تحت دوب ل هوام بضنالا

 هناو ةفا ضرالاب نزع هتادف موحنلا لع هللاهمهلادق ناكو شردا برعلا همست ىذلا لوالا

 لاقو 00 اهذ هلع بتكوىباريلاو مارهالا هرمصع للهأو وه ىبف لع ىلا اسي نوجا ملاعلا نم ةمّدب قدس

 نم ةغ'اط مهيف ناكهنا مهرها نهروظب هناالا رصم لها قالخ أر كس ذدقو هتلاسر ىف ىبكدنالا تاصلاوبا

 ةرممملا عب دبلا عئانصلا نم هوفلخ ام كلذ ىلع ل دو موحنلاو ةسدهلا لع اصودخو مولعلاو فراعملا ىوذ

 الغش اهل تكرتو ةحاراراكف الا تر عتساو ةيقاثلا ناهذالا تريح ىتلارام* آلا نءا هاف ىفاربلاو مارهالاك
 هاناابب قري ىتلا هند دق نم ىرعملا نايلس نب دجاءالعلاوبالوةياواشم ىفواهيفركشتل اواهتس بهقتلاب

 نذالانم ميوتااىأرلالسيالو « اهدشر تانزربهلا لوقعلا لذت
 نملا ةءاص نم هودعانسحاوأر * امك ةحاصفلا بادرا ناكدقو

 مظعا نم ميسسج مسج ءانب ىلعةردقتلا نم هناعون همو "لجو هللا تارو دقم دعب برغأو بعغأ و

 حوطس ةعنرا هب طم اعارذرشع ةعسأو عارذ ةئاعلت هدوع عافترا لكشلا طورت ةدعاقلا عب سه ةراخلا

 ةعنصدلا ماكحا نم مظعلا عموشو نوتسو عارذ ةئام_هدرأامنم عاض لكل وط عالضالا تايواستم تاثل ثم

 هذهو لزالزلا ةءزعزو باها لطهو حارا ف صعب ار ج له ىلارثام ل ثم رب دقتلا نحو ما دنهل ا ناقتاو

 بئانع ترك ذ دقوا مءهان دهاشام ىلع "ىلرغلا تنانملا ند طاطسفلل نييذاحلا نيممرهلا ند دحاو لكة فد

 ام-:ءرابتاو لال ثرأ انأف نامرولا الا راسمنااو لال! نماوا رأاناوالا هش ضرالاهحو ىلءامن اورمدم

 دارأ ناذللا امهواهذوح ىفداعصاو اهدا امد ىلع ل الطاو رمصم ضرأ ىلءفارم ا ام-و) نامرولا ن اذ هو

 رغش' لودي ىنملا تطلاونأ

 عرصملاام همونام هموقام ه هناذبنمنامرهلاىذلان يا
 عاتق ءانفلا اوكرديوانمح * اهتاكس نع رانك الا فلخ»

 رصم ىره نمت رصد ام لوط ىلع .هارظنم بعاترصن اله كيسي
 س.نلاوالامسلا فارشاوملا ىلع « افرشأو هامدلل انانءافانا
 ردص ىل_ءاماق نادهم مط *« الاع ْضرالانمازشناضاو دوو

 مهاي- ىف مهنع اوزيع كم محام دعل لولملار“اس ىلعامباوزمت نأ اورثاماظع كلولمرويف مارهال' نا موق معزو

 7 ارمهم ىلا نو.ءاملا هانا لصواساو * رودعلاةخ ارروروهدلا لواطت ىلعامىس مهرك د ى.نااووو

 عرذا ة نامت نمو هعالضأ نم اذ لكل وط امعكم اء اهالع ا ىف اودحوواويف لوألارمسعدو اه سها لوم

 دنعف ةءاان1تارودعلا | يلع تن دقةمااب ةّسررعغ همئاو دع لهؤاطغ فشكا الف ق.طم ماخر ضو> هطسوفو

 سانلا نمو ةديدش هنؤملاو ةعظع تناك همقن ىلع ةمفنلا نا لا ةيوهاوسام بن نع فكلاب نومأملاىعأ كلذ

 نيدرب نخ و:>نودارعلا همت ىذلاوهو ةمككساو كلا ةّودنلاب كنملاب وعدملا لالا سءرهنأ معز نم

 نم هيلعَقفشيامو مولعلافئاكو لاومالا اهعا دياو مارهالا ن اذ, نمرثك أف ضرالا “مب ناةوطلا نوك ىلع
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 ني رشعو عستىف تريلا ف سيو ارو للا نه ةفقد نيرشعو زامثو ةجر دف سوروقو لاسر نم ةةمقد

 0 8ك دثالثو ةدردنيرسشعو عسنف توا ىف سيوآو ةقمث دن رشعو ناو ةحرد

 ريقلا ج واو نازملا فر هز وااو قاف هادو نير مشو عبس ف توا ىف س رهو قئاقدو ةحردني رمدءو نامت ىف
 لدتيكاوكلا نصف لاعلاب رشم نوك ةفآ الاهذه دعب نوكت لهان ارطن مث ه قئاقدو تاحرد سخن ىف . رالف

 نوكي ىتءانرظأ مث لاعلار قا ةقرثران ىهو ىلو الا ةف "الا ةضا.مناو ضرالا ىلا ءامسلا نم ةلزان' ةف [نأ ىلع

 د ءالا مرش ةسماهللاةجردلا نم ةققدرخ [ىف دسالا باةلولح دنع نوكي هاني ًارذةرضملانوكلا اذه

 ىفدسالا لوا ف ىرتثم سدو ارتوكز كار 000-2 ل ه2:ةدحاو ةق.ةدىف هعمسلب انوكيو
 نيرشعو زمتنثاىفبنذلا هعمو سمشلا سلبالالب اهتدولدلا ف ساس نوكيو ةةيقدىف سر وا هعمر هقارتجا رخآ

 نطو درفا ام أ نيم. ةماهمام أ دعبالا هدعيىف دراطع سمره نوكيورهقلا ىزاوب ثكم هادي د5 فوسك نوكي و

 اذا اولاه نيتف الا نيتاهرمغ هلعانو هكون ربخ نم كدنع ل هذ كاملا لاكن« ةعجرلاف نيةزدافأو ةيلاتدسالاف
 و تالحت ءراودا َمّمسا اذاف فلتالا لَّرَتم ضرالا ن اوم نم قري ل هراودا س دس ىئثدسالا باق عادق

 ناكام اذهفكلفلا هكرحو دب نمىفامأ ا مو.لااولاه كلذلا ل الغ ا همف مون ”ىاو مها لاف ضرالا ىلع طةسو الفلا

 نفدو ىلرغلا مرها اف تمحوه نفدو ”قرمث!!مرهلا فنف دقرل مسني دب روس كل !تاماساف « ساطرشلا ىف

 ضرالاّت هت جزا ىفباوبا مارهالا هذهاو ٠ نادكءالعارناوسا ةراتص نم هلذسا ىذلا مرهلا ىف سرورك

 رزوملا مرهلا جزا بادامأو ردلاة.حانلا نك "قرمشلا مرها!بادامأف «اعار ذنو وةن'ام حج را
 اذه .جرتمناو 9 فصولا هلدالام درمزلا ةراتتكو بهذلا نم مارهالا فو 5 ةيليقلا ةمحافلا ن

 س*خ ةئس هسثعواط د>الامون وهو توب نم موب لوا ىلا نيخراتلا لما ةىبرعلا ىلا " لي

 كر طن م سعشلا ىن ل ةن سني رمّدعو ىدحاوةئ اكثو فال ةعبرا تغلمف برعلا ىىس نم نيس امور نت يسعو

 ةرشع ئالثواموب نيسجو ةعسنو ةئس يعير أو ىدحاو ةئامعتسراماً هدجوفاذ_ه ةيدؤ ىلا ةناقو الل يق

 هعم ىف هله ن :ماهالأف ةعاس نم ءزحةناهدرأ نم از نيو ةعستو ةعاس سا ةءدرأو ةعاس

 . ل ال ركرارع ذل عبو ةحلا] كال طاماو دايتو اطار عت مزه حلالك

 ه ةعاسلا نمرسكلآو تاعالاو مانالاو زيخ_لاهذببنافوطلا ل. :بتك خرؤملا باكا اذه نأ لعذ ةعال

 موهيقل اذاف سراف فاأب ةعيناكو رصم لها سراف نا تحر ساب و
 سد ءرغرب دب هواة دق ةيعرلا نول تا: تح تحاوهلمغاب اءزرج هماع كالا | رز تام هناو | ودز رماو هياومردي م

 هلف رعي ل هنمط ىلارط اذا فورعماذهو مومفلا نمةراسخلا عم هيب ىذلا هنبطناكو اجردممرولا هاء اونو

 مرولا هناف اذه سابرق سحاص كلماريقامأو ه نيافأ| نم همس 4 متوو ف سلو مو.ةلالا ندعم

 ناعارذ حوالالوط هروزاللاب هم بو كمنا دك حول هبان ىكءو سدم ره ىف أريد ىر< ىف ىتلا مار مالا د نم ريبكلا

 رثاخذ مرهلااذهىفو مرن ل يمص اه ضعب حر دب مرهل ا باي ىلا دعصي ىلاريلا يكل ثما مك دام ارا

 لاهو ع اَنب ءاءر هلع فقو نمو هيلاعا ن هتطقس ةراح هيأب هسا اوذمزلا ةرا نحو بهذإا ند ه.-اص

 كلم ماللا هملع حون نب ما مث مرا نب صو يذاع نيدأ 232 نبرعش نبدا هان دوسورديادعا» ءريقعنبا

 اهيفربزو مارهالا ىو راس ىذلاوهو ةنسةئاهثت غلبو كلم لامطف دامعلا تاذ مرا ى د نير دنكسالا
 دا: الا دنجن ادالبلا ف رضصلا عما.إسادانوالا ديوملاداولا ةعارزب دان ااداد تن رهش ني دام نيدانجانا

 سانح ا لولم ةعمسداللادلب ىثغاذا كلذ ةبآدام اهيدن مسا هما هح رع داك دثكللا دامسعلا بصانلا
 دادس ٍنامز فو مكملا دبع نباو ريفع نب! لاو « دادع ةنسةيامعبرأو ةن_سفاأرب زلا اذهب راتداوسلا

 مارهالا ىف ةةرعمرصم لها ند معلا لشا ند دحادنع د لو نيد هلا ضعب كذامف مارهالا تشب داعيا

 تسول ابنال نافواملا لقالا تدب ماردالا بسجأ ام مكلا دبع نب هللا د.ءنب دن لاو * .تبنربدخ الو
 اهدرخ أ ني-رمهم ضرأ قدلا علا ثازنا-ا ”ىمهر ذا ةمربش نب هللا دمع لاقو « سانلا دنعاولع ناكل دعب

 رعد نب كلاماهجرخأ ىتحرصمب لزت لو بئاسل ااهيف تنبو عاملا اهل تذْدت او مارهالا تنب ةدكم نم مهرب
 ىلارصم نهىرقلاىوس ة دم هن امعبرأ برغملا ىلا مارهالا ءارو نم ناكم ك1 دمءنب د#ث لاقو « ىازدلا



 الحا

 طاط..ةلارصةهلب اقمىفامرهريشع ةدامتاهد دعو هوجولا ةثلثم له اةءدىه مار هالانا بادلالا ةفحت باَكىف
 نوثالث امهتراخ نمرجج لكو عار ذةن امس ءولءو عارذةنام-هخ هحو لكف عارذافلاهروداهربك |مارها ثالث

 هنالثدرودربك او مظع امره ف سرب نوءرف ةليردم دنعارمو هتغو هقاصلا مكح ادق ع رذا ةرشع طظاغىاعارد

 مظعاو ربك | مارها ىءو«نوءرف هني دم دنعواعارذ نو هر لك ةرا نه ةئامعههولعو عارذ نال

 لاف طاطسقلا هاجت ىذلاريبكلا مروا !نوماملا عفو تامدط سوهو لبس هناكنو دم مرهب فرعي رخآ مرهو
 ةعبسم ىشو عرذ ا ةرسشءاهةعرئباهطسو ىف ةرحيك ىلعالا ةرو دم لفسالا ةعبره ةق تار فهل خاد ف تلخددقو
 مهاع مدآ نم قوءاهيفةريبكرادىلا ىضفيااب رثبلا عس رتنم هجو ل كص ىفدصف ايفا الا لزني
 الاوطاولانلثم مهما جاو تّدوساو نامزلا لوب تاب دق داو لكى لع بوث ةئام نمرثك !ةرياكن افك |

 ردا هب وقم_هداسجاو ضس اهرع دن مالو خس مهيف سداو ئذ مهرو هش نمالو مسوءاسجا نم طقسملو

 ةعب رأرثبلا كإ:ىفو نامزلا لوطل اثغااك ا وراص ىتاوفخ مهنكلو ةتبا!م-ٌماضعأ نماوضء لب زبنأ ناسنالا
 باث تدجودقلو لامرلا فن اوملا عبجباذيأ نو. دياوناكوريثكش افخاهيفو قوملاداسجايةءولمترودلا نم

 قرخ ترهظ نأ ىلا ب ا..ءل|تلزاف مدقلا نم بايشلا كلت تقرتحا دقو عارذ نءرثك ااهمرجرا دقماريثكة وفل

 نمرئاني ل تبمدهده اها ادىفو رجالارب را نممالعأ اهنف بئاصعلا لامن اكن م ضس هب وق حاس
 جرد همف سالو مرها اول ء ىلا ىذغفي بانمرها!ىفىتلا ةبقلا فو« ن "الا تامدق هناك ئه دس>+ نمالو هشير
 رضخ ار خ نم ى د[ةروصا يف ةريغم ةبقىلا اوضذ أف نوماملانامز ىفاهيف دهص هنا لاقي رابشا ةسخو أ هضرع
 نيزم بهذ نم عرد« بع ”ىدآد جابيفدجو تدتااف ةق.طم ىهاذاف نوماملا ىلا تج رخاف يه دلاك
 رانلا بواك< ىضي ةجاجدلا ةضسكرج أت وقار هسأر دعو هلة مقال فيس لصنهردص ىلع ورهاو ملا عاونأب
 ىدحا ةذسىف رمد كالا اراد با دنع قلم تملا كالذ هنمح رخا ىذلا ُمصلا تيأردقو « نوماملا هذخأت
 فاخ نب نسحلا | نب "ىل_عىور ”ىاضقلا ةمالس نب د# هللا دبع وبأل جلا ىذا-ةلالاقو « ةئامسو ةزمشع

 هب رق نم رصم م نم لجر نت دح لاف "ىلا رضع نب ”ىلعنب دش نع ملاص نب ناسْمع نب ىبححي نع ديد نب ا
 ةميدقلا انيتكى ان دجو لاق امثداعمو عدلا اهيتكلابلاطو اهلا ًاورصم روم أب املاع ناكو طق ىدتاهارق ند

 ساطرقهردص ىلعو هنافك ١ىف انيمهف اودجوذ سمره ىب ري دف اربق اورذة-ااموقنافمارهالاامأو لاق

 مهأهأر دي نم اوباطف ىلوالا ةمطيقلاب باكل ناكو هنوفرعيالاباّك اوأرذ قرخلا نم هوجركساف قرخىف فوفام
 ةعيضلاى هنا اونظ دقو ه.١1 اوجرفن ءأرةيارهار مولا ضرأ نم نوا لاري دب ن امها لسقف ه.لعاور دب ملذ
 حس ناك م هانض فتسا ناو كاملا سنامطلقي دال من« ةنس لاى باَكَلا اذد بتكه ف ناكو مها هأر قف
 نم ناكو افرح افرح اه اك قرف به ذنم ةفصص نم هضسنتسا شلمف ناو كاملا شملمذ كالم نه ةنس لوقا ىف
 بس نعامهاأس شيلمن كمل ناوان“ر يرش .الاو ولي | امسه دحال لاسقي طبقل ان ءناوخا هلجب رتلزالا باَجَلا
 رمصم لهأ نم نافوطلا نم نإ ل ىل' اوال ارصم لهأ نم لبردلو نمام,مااركذذ هن ءارق نم سانلا لهب اج اموتفرعم
 الف ةنيفسلا ىف هعمول مف هريغرصم لهأ نم هنأي لو هب نم" اف مالا هملعاحون ىف ا هنا هنا بدس ناكو هربغ دحأ
 لوالارمصم لهأ باكل ءهدلو ثروذ لد ىت> اهب ناكو حون نب ماح داو ن ءرفن هعمورمصم أ نافوطلا ءام بضذ
 ناو ةئسنيهمسو نين: او ةئاملثو املأ شيل هضستسا| نأ ىلا ىضم ىذلا هذ رات ن اكو رباكنعارباكهنعدانثروذ

 ىتلأ هذسنتسا نأ ىلا هر اتت ناو شله دجو ام ىلءافرحافرح اه اّكق رف بهذ نم كج ىف هذنتسا ىذلا
 ةفآ نان رف مودتلا هماع ل دتاسمفانرطتان ا وسنملا باكا ناكو ه ةن_سنونامثو سنو ةنس ةئامعبسسو
 اهاسنو امتاوسححو ضراللا ,فمءامءاند-وذوهامانر طن ن ,ركلا انل نانااف ضرالا نم ةسراخو ءامسلا نمةلزان
 مرهلا مهل بف كب لهالربقو كلربقو تاشورفا ءانبب سه قومل سني دي روس املا اناا دنع كل ذ نم نمقملاا”مت الط

 رمصم لةسأ ىف تاشورفاتْ و نّولللا مرهلا تمحوه نبال ىبو:ىبرغلا مرهلا تمحوه هيخال ىبو”قرششلا
 رضي و عفت امم كل ذريغو بطلاو ةسدنهلاو ةعنصلاو اهالعو مول |ىهأ ضماغ لع اهناطم- ىفانتككاهالعاو
 لواىف دسالا لق لوز د ءكالذوم اعلاراطقاةلزان ةف الاهذه نا و انتباّكو ا:مالك فرعنمل ارسفءاصدخلم

 لّتاىف رهقااو سءثلا كلفلا نم عضارملا هذهىفاهانا هلوزئدنع بكوكلا نوكي و ناطرمسلا سأر نه ةقيقد
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 )ب امعبر !ةحا_مىلع اعارذنوناغو عارذ هنامعبرا< ىعاهلا عارذلاب اهاوط مارهالا نعي ةينبلاهذهو

 ىفو ةسد:هااناذهاءارذ نيعبرأ ةيطس اراذكم نكست راف حاليالا ليفتح دافع اذملاط ردن مث اعارذ نينو

 قديط او ةفاظنلاة باهت قنانرضدربقلا 3 قلتو د ةريقملاب هب اهطسوىف ةفرطا ةبق مطسلا اذهطسو

 حولركذلاد-و امهيهجوب.ةالتدقو ىن'اورك ذةروهةراج نم ناد اهبنم ةدحاو لك ىلعونولنلا ةرثكو

 اهسأر ىل_عةرا نم ةينربنترذصلان نب و شافت هشقن بهذ فرااو 1س ىتالادسو باك هش ةراخ نم

 طسع مداه اذاف امسأر عزنت بهذ ةقحاويذو سيدق ةحئارريغي راسشلاب هد اهيذاذاف علتالف بهذءاطغ
 ةياهت ىلعهاغق ىلع مان لجرا ذا تعلق إف ةراحج ةيطغاروبشلا ىلعو فجو مدلا دمع [دج ءاوهاا هعرق ةعاس
 رو دياك ةماقو خ رقنم عطا كالذو لاقت هته ىلع ةأ سها هبنج ىلا وروعش ارهاظ ةةلكلانمب فافااو ةمصاا

 اهلاكش آف رءنال ىتا ال الا ن هكلذرمغو ةمئاقو ةحورط«لئاتورود اهيذةراخ نم حاز آتاذراهملا لدم

 ىدادغيلا دعسنب ”ىل عنب دمحم تاكريلا ىبأ نب فسوب زعلا ىبأ نب ف.طللا دبعنيدل قفوم ةمالعلا لاقو »
 كيبلاو نيدلا حالص نب ناْءزب زعلا كاما ىلا لمف ”ىمع لداج لرءاجو هنريس ىف نسطملا نيا, ففورعملا

 اروهش كلذ ىلعاوءءاقاو همده ىفاوذخ أوركسعلارثك او ني راسخ ا هملا حب 00مل

 ىربنمو مرهلا لصوت_سادقهنا لوي مرولا ةراخح ىرين هو لقءلاو لاما ا ىفنيبس نارمس وزع نعووك رث

 انلل دب وللاقف هنأ داعا ىلع نور دقن له مهم دق تلقف نيرانللا ىلع تفرشأ دقو اري بام ءشنالا هيدعالمرهلا

 اهلوطف مار هالاامأو يبهذلاجورم ىف ىدوعسملا :-طلاوبأ لاهو ه كاذاكي لراس داك[ رج لكنع ناطلسلا

 هاخلا كانا ىر ديال رثادلا كلانمل اوةينلانسلا ألا عالقاب تانايكحلا نم عاوناا_ياعب رحم اهنادبو ميظع

 0 كلا مرهلا عافترارا دمنا اهعرذرب دة ىنعنم لاق دتو اهي دارملا الو
 اريسأورص-و صاوخو مولع موسرلا نمايلعو انفصو امو ضرعلاو كلذ قددع هانلكو رثكاوأ عارذ
 ا اهناوةردقلا غولب و كاملا ىفانتازاوم ىّدب نخاهانشإنا ايودكم هياكل كالت نم ناو ةعسطلا

 مالسالا ولم ضع ناركذ دو ه فدلأتلا نم لهس قد رفتل او ءانبلا نمرسسب أم دهل اناف اهءءر لزملو اهم دويل
 مهم كلا !ناكو كوللروقامنأو ماخرلاو رح! نم ىهو اهعلقب نبال رصم حارخاذاف اهضءد مدي عرمت

 رادقمىلع مرها'نمىمن هيلع قبطاو نورولاماشلاورصمب ىعسيو ةرانج نم ضو ىف عضو تاماذا
 ءانبلا نوعفري منابذبلا هيل ءرطنقي مثمرهلا طسو عضوب و ضوما لمسحي مساس الا عاضترا نم نودي ربام
 تةهلوط جزأدقعي وضرالا في رطهلرفدع م مرهلا تحت مرولا باب لهو هنورب ىلا رادقألا ىلع
 نوني مولا ناكو لاق تةدوام ىلع ل دم باب مارهالا هَذهنم مره لكتاو رثك | وأ عارذ ةّثام نضرالا
 اوناكو متلمج تناكمذ هف له -أ ىلا قوف نم هوت ف اوغرفاذاف جردلاكق اص اذاجر دم مارهالا ءذه نم مرهلا
 نم ىبرغلا نا !ىفناذلل ا نامرهلاو فارس ءالاو ةنلا باتكح فلافو « ةعاطوربصو ةرق مهل كلذ عم

 رخل اءنامنمم كلذ لثم كوس ىف عارذةثام- درا كك اعلا نامنب بئاحع نم !مهرصم طاطست
 ىسس رملا ىفو بونحلا ب راربث اناههيفاهمظعأت امتماحم ر لياش ؛اههئاكر | نم نكر لكعب دالا هناك"

 ا ا لا و سمرهريقرخ "الاون ومي داعاربق نيمرها | نيذه دحأو

 ىلعال تاّوسلا ىف نيئباصلا ىأر هبجولام ىلءميذةارصنلاروهط لبقامهبتوننو دقمعي طابقالا مهورصم

 هن ولع داوممهتدحاف ماعلا اذه ساندا نم تب ذبَمو تفص ةرهاط سون مه دنع م ملبس قدوس

 داّدشربق امنا ىربنم املا نمبرعلا فو كلذريغو لال ار“ ارس نءواجنوك ل بق تانئاكلا نع اوريخأف

 ّىلامعلا نمد راعلا برعلا مهورهدل ا ميدق فرمص«دالب ىلعاوبلغ يذلا ةفلاسلا موكولم نم هريغو داعبا

 0 دحو هنا ىقلبلاديزونأركذو 5 ةرهاطداسح ا روبق ئئباصلا ن نمانركذ نم دع ىهو مهريغو

 تقرلا كلذ نماوسسُل ناط لا ىف عقاولارسنلاو نامر هولانادد ى . وداذاف بَّرعف ط> مهَساَكَب مارهالا

 ةيسممل * ةنس فل نيعيسو ئتننا نوكي نين ةمسب م همس[ نون الثو تسوهاذاك ةبوينلا ةر سهلا

 دنو اهب ىوس ةمقباهيفةب رق ىرقلا نم قرغلا تقو* املا تحت ناكرامم دجوي ل لاك الا باك ”ىنادمولا لاقو ©

 ىسقلا ميحرلا دعب هللادبع دعو بأرك ذو« ريدم ضرأ نم ديعصلا م ارهاوريغتت )مول ىهاك تدجو
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 مهبح اص شرالا تحرخا ذا مها عقوامم نوبت: سول> مهانبف مرهلا نم اوجرخواوماف مث م جلع ىشغف ممعرا
 ءوندَخ ىلاولا ىلا مهياوداو ءارفمللا مهذخأف هباوذمو هوامفس اتم طقس مت هورعب ل مالكي ملكش مهي ديا نيب نم امسح
 ىذل |ناكو هل سلام يدل ارح انه اني كي اس تول ندد( تامالاع ىذلا مالكا و ءاولأس مث مهريخ

 ةسدنول ا لعبحوأف مار هالاءاش ىف تركف ببطلان اوضرنب ىلع لاو « دمعصلا له ضعن ها: عم مهأر سف

 سحملاءاهوصرو ىن اوارك ذةراجلا اوتحْنوا عن ما عطس اوس دم موقلانوكينأقوفىلا لقثلا عفرو ةيلعلا
 ىزاولا سلا نوكي تح.انلااومشاو دعصال اكول قتل عفر نكيامو ادق انبلا ترانا -ىرحلا
 قيامرا د قعر. أ امد رم نادينا ا ط_لاىناولع مث ياللا عب رملا نهرغصأ عب سه للغسالا عب رمل

 رادقملالثمرا دم عفتر اها لا 0 ارخخاو هنرالكو هيلا لرقم | عفر ن نكع ام ةشاحلا ىف

 بناوملا اونو عافترالا اوعطقف كلذاولعفينأاه دعب مهنكمي ال ةاغاوغلب نأ ىلا كلذ نولعفي اولي لو لوتالا

 مرهلا سابقو « ادحاو امره عسماراصو لغسا ىلا قو نم تحتل! ىفاولزنو لدقثلا عفرلاهوضرذ ىتا ةزرابلا
 لوط ىتلاءادولا عارذلاىنوكب عارذ ةئامهد راهنم ةسشاح لكرصمع ةشالا مولا امي سان ىتاا عارذل ا. لواالا
 ناع ءاضا.اوزلاو عالضالا ىواستم عبرم هتدعاق نأ كلذو عارذ ةئام-*اعبص |نورمشعو ةعب رأ اهذم ع ازرذلك

 عارذ ةثامهسج ء ادوسلاعارذلا ماضل كبحو برغملاو قررسشملا طخ ىلع ناعاضورابنلافضن طخ ىلع امنسبنم

 م !ذا تارك ماد تو سا امعبرا عب رملا علض فصن ىلا مرهلا س أر نم ةماقتسا ىلعر ددتملا طالاو
 3 اذا هئم قاس لكن يفاسلا ىواستم ابنم ثاثم لكعب ىمو تائثثم عبرا مرهلا طيحأو عارذةنا هس اضيا

 نأ مزلسف مت اذا مرهلا عا ىهر ةدحاو ةطقن دنع اهسؤر عمق ةعب رالا تاثلثملاواعارذ نوتسو ةئامسخ

 هناشلثم نم ثم لكرسككحت توكيو هلاتثا زر اىمدومعءاااذه ىلءواعارذ نيثالثو ةئامعبراهدوع نوكي

 عارذ فلأ ةتايعنج مزهلا ذد ه مط ءريسكت غلبم ناك اهريساكست عقجا اذأ] عارذ فلأن يرسشءو ةسخو ةئام

 نوماملا ٌتفدقو « لعأ هنتاو لوط االو ةسدشد ن نسحاالو هدم ,ظعا“ اني ضرالا هو ىلءبسحااموءادو لاب

 موبلا ىلا هيف قان وهو ماشرربق هعطس ىف دوو ب ءكم عله تدب ىلادعصت ةقالز همف دوف مرولا اذه نم امقن

 نوء-!مهو ظفالا اذهب ةعصاارمب دتنم ةسماهارخآىفلاةةرو..ةاهنا سوابلاجريخ !كلذبو هطعد> ًاردقب لو
 ةفصىف ”ىلقو+1لافو بي رق نءنورئاهاهيلا م ىَتلا مارهالا نم ىم_ثم مساوهو مرهلا ن سلا اذه ىف ناك

 ضعبأرقوامهل لمعيالو ل عالو رفا الوم كاس رنا مما ضرالا هو ىلع سيان اذا امره يدرصم
 كلذ مهف ناينيلا نمرسد !مدهلاف امهم د يلف كلم ىف وق يدي ناكن فام وديني دق اامهدحأ ىلع سابعلا ى
 ىنووو ةيابحلا ف ف اصنالايهدهع ىلءاهجارخ ناكو ذئموي هن موةيالرمصم جار اذا مصتعم او نومأملا هتاطأو

 نيسخو ةعبسو فلأ قامو لأ ؛ فال !ةعبرا عباصأرشعو اعارذ ةرمشع عبس ليلا غل ءاباذاةلدعملاو ةمعرلابقذرلا

 "ىبرغف طاطسفلا ذ- ىفو « أم. هيك دعب لو كلذ نع ضرعأف نيراَسإ د نادفلا ىلع ضومءةملاو راب دفلأ

 اءاطسفلاءاجت نيذللانيمرولاكت سدلو مار هالا يد د.عصلار "اسف ةشرتفماهد دعرثكي ماظعةمأب المنا

 رخاك مس ىتلانادكلا ةر ادت قيم هع افتراكه ضوء عارذ ةئاجدير ا امهمادجاو لك ع افتر اهتم نضر ذ ىلعو
 هتحوأو هصقنو هتدان زيف هعضو ىلا ة.:ءاملاتعدام ب نامتلاىلا عردارمشعاان م هضرعو هلوطو

 تنلئالكو لمح كريم لثمامنمدخاو لكم امهالعارمسي ىتباَهاَض ءانملا ىفاعفتر ا انأك امال مهدنع ةسدنهلا
 ىضق هلا ام_وامع ىلع .محاصلجامنا و كلذكس ا وناربق ا. مناموقركذ دقو ةئانودلا باك !انامهتاط
 نافوطلاارام فهلا هآو هز "اخ : نزف امواثم ىف ند>امالا ضرالا هجو ىلعام عجب كالم هنا نافوطلاب

 !مهلعجو ني رخأتملا لولا ض بام يذ نزتخ دقو حوف نب ماس نب ميارعسم نب رمصس ىلا امهيف ناك امرا ف بضن مث
 دق لي ابلا س٠ هرهركذ دقو تسرهفلا بام قارولا يدنلا قاص-١نبد# بوعي وبأ لاقو « لعأ هللاو هءاره

 دراطع ٍبيئرْتل ناك هناو ةعبسلا توبا طفح اوس ”رنيذلا ةع.سلا هند لا دح ناك هنا لةفد م ىف فاتخا
 ل نال الح علاو نايس نفسر نأ ىلا لما هناىلبقو نسم ه ةنادلكلا ةغللاب دراطعناف ىمم هعسأبو

 رمصم هند فرعد ىذلا» انبلا فن فد رمل هاو هئامز ميكح ناك هناو طفقو بي رتاو نعت اصواط ممدالوأ

 هنومدعن هفلخ ىذلا هئياربق لقو هتجوز ريقرخ . الاو هريقامه دح أ ن اف نيمرولاب ةماعلا هذر هيو سمره ىلأإ



 ادد

 تامسطلاورسكت الو ىوطا ىذلا جاجزلاوأ ددبال ىذلا حالا نمرخافلاهيدحلا تالآو ةسفنلارهاوالا
 ةكلفاا بابقلا فانصأ قرمثلا مره! ىف لعو'هلتاقلاموهسلاو ةفاؤملاوةدرفااريقاقعلا فا:صاو ةمسرغلا
 بكاوكلا نّوكو اهف-اسصمو بكاوكلا ىلا اهب ِبَرْمَد تلا نخدلاو ل.ئاقتلا نم هداد اهل عامو بكاوكلاو
 رظتن ىتلا تاىوالاو تضم ىتلاث داو لاو عي راوتلا نماها ل عامواةةراتقو اهراودا ف ث دامو ةّمااثلا
 لعجو كلذ همشأ امو ةربدملا هاملااهية تلا ره اطأ ايف لعجو نامزلا رخآ ىلا رص ىلب نم كو ث ده اماهيف
 هتاعانسص بئام هنف فدصم نداكل كعمو دوسا ناوص نم تدب اون ىف ةنهكحلا داس انّول ا مرهلا ىف

 لك نم ناطمملاىف لهو هرخآىلانامزلا لزانم'نوكيامو ناكامو هتقو ىفلءامو هتريسوهلاعأو
 لص امو اه الع هام لك ةفصو اهرادق أ واه.لا ع ىلع عئان_هلا عيسج اهي ديأي لم _عئامانصأ بناج

 ذم 5 5 2 3 4 1 <

 لاومأو بك اوكلا ىلا تن دهاىتاتكاوكلا لاو ااهبق لعحو هعءرو هريز يح مولعلا نءاملع كرو اهل

 عز#ناود ةراحح نم ممم "ىل رغلا مروا امداخلامداخ !مْم مره لكل لء+و ىهحال ميظع ئاردو وكلا

 مث همانقو هقنع ىلع تقوطو هملا| تاو هم ابرق نم اهب قوطتدق ةمد هسأر ىلعو ةنرح هم-شهعمو فةازوهو

 ناتحو غم نانمع هل ض-أو دوش عزجم دو-أ عزج نماغص ”قرشلا مرولا مداخ لعجو !.مناكم ىلا دوت

 ههحو ىلءّرديف همك عزفياتوص هتهج نم ععم هيلادح ًارظن اذا ةب رح هعمو ى-رك ىلع سااجو هو نائقارد

 هيودتلب ىح هيدج هملارظت نم هنمةدعاف ىلع ت ملار يح نماغص نولملا! مرهلا م دا لعتسو تومي ىتح حربد الو
 نم اهسفنانععنمل مئايذلا اها حبذو ةيئاحورلاحاورالانمارهالا نص- كلذ نم غرفاساف تومي ىتح هقرافي الف
 ديرو.اناة- رعلابوريفت اًنومْنم اهيلعنمهبتكىف ط.ةلاركذو «ابباالودولالا.عااهالعندهالااهدارإ

 ىلثم كلم هنا مءزو ىدعي ا نك نين تس ىفاد ءاش تمت أو اذكوازكح تقوى مارهالاهذهتدئ لالا

 رمصحلاب اهم. كلف جابي دلاباوغارق دنعامتو كى ناو نا.ئءلا نمريسا م دهل نأ ملعدتو ةنس ةئاقسس فاهم د لف

 اه ىءاةسح حررفلااةيداي ةنايرعةٌأ سما ىبو تلا مرولا ةيئاحوروراكب ا. ا هم فنان رعنوالارفص ا درها مالغ

 هرج هذي ععس نوأملا مرهلا ةةاحورو هلع هءلستف هموت دب ىت هل كشتو هن اراذانان الا ىومتستراكب ابنا

 مارهالا لود فوطتىهو ارارمتاداحورلا هذه سانلا نم د اوريغ ىأر دقواهب رن سناثكلا سات ند
 نا طءقلاتلاهو هزونكو هلاودا هعدو مرهلاف هاي ديروس تاماملو لاف سءّسلا بورغ دذعو ئهلثاقلاتقو

 امأو لاف اهدصقب نءاهظفح تاناحور اهب لكوو امواعاهياعربزوازوذك ١يذ عدو أو ىباربلا ب ىذا اوه ديرو

 تادشو هس نمز ىف تعطقدت تناكىلا ةراخل ا نءاهانب ىذلاوهميدعنبتادش نا لاةفةبرو ثهدلا مارهالا
 تادش ماءاوطلغامن اريصم تاخ داي داعلا نوكسحي نأر نأ نم لاهو داع نبدا دش هنا سانلا ضعب معزي اذه

 ميدعزب تادش مهتنلا ىلع ىر< امتءاةو داع ني دا 3ث مهتنسلا ىلع ىرعام ةرثكل داع نب دا 3 د اولا-ةف يدع نب ١

 ىدوعلانسحلاوبأركذو ه لعأ هللاورصن تي ريغا علهأ ىلء ىوقالورمدم لخ ديلولملا نمد ًاردقاحمالاو

 ىلع أورصممدقامل دمش را نوراهنب نوما-1لا هللا دبع ةفلخنا نا نانث د1 ا هدانا نمو نامرلار ا ا هيا ىف

 هلثلا هل تصفف هنمئش عف نم دبال لاتف كلذ ىلعر دقتال كناهل ليقف اهيذام لعمل اه د ام دي نأ با مارهالا
 اودحوف ةيطع الاوماابلع قفناىح اهقنولمعد نيداددو لواعمو شرب للخو ددو راشبن الادحوفملا

 بهذا يفءارضخ ةرهطم بدلا فلخ اودجو طئاا1 ارزخآىلا اوه الفاعارذ ني رشع نماسي رق طئاحلا صرع
 سعأ مث هندوب نمو بهذلا كلذ نم سمعت نوماملاا لعشر اند فل اهد دع ناكو قر راند لكن زو بورض

 راد مهنخرعم نم بحتف صقنإالو هوةغناام ىلع د زال هوناصأ ىذلا بهذلا او دحوم ةاثلا ىلع قف ام هل محب

 دجربز نم تناك هذإااهيف دحو ىتلا ةروطملا نا لمفوا_هظعاسع عضوملا ىف هبزاوباممهك رت نمو هملع قف ام

 همف نولزتي و هنو دصقي نيس سانلا ماه اورمدم بئاحع نم لمعام رخ [ناكو «- ازرخ ىلا اوام< نوماملا مذ

 كلذإ اودعآو هلوخد ىلع نعبا ب نورشع قفئاف ك] مي نم مسممو مل سب نم مم هيف ىلا ةقالزلا

 اتوص اوعمسف مهامعا يد هيذج اولواحو ناكملا هماع قيطن اق لاب ان مه دحأ اولدأم_منامثمههوجو برمذي



 كر

 ا هضعد مدصيو طقاست” بكاوكلاّن اكو مههوجو ىلءاونر هدة سانلاّن اكو اهلهأب تءاقنا شصرالا ناك
 ناك مااب كلذ دعب ىأر مث ميظع سغأ ملاءلا ف ث ديس هنأ لعو د الءرك ذيلو كلذ همغف ةهلئاه تاوصًاباضعب

 نيمطع نيلدج نيب معةلئو سائلا فطتخت اهن'كو ضب رويطرود ىف صضرالاىلا تل ةساقلا بك اوكلا

 لكيه ىلا لخدر اروءذمابوع ص هم دم اف ةفوسكم ةلظمةريدملا بك اوكلا نءأكو و مويلع اقيطنا دق نيل. طا ن لك

 ةناماوناكو رصم لابعأ عسجب نم ةنوكلا ءاسؤر عجب عيصاالف ىبو بارا ىلع هيد ع رمو عت سيفلا
 هلل اقيو ناهكلا ميظع لاقتف م ماعلا ىف ثدحي ميظع صأبو هولر أفارخاوالوا هارام مبثت-و مهبالخل انهاكنيئالثو
 اه رك زالوةاسذنماهذي ًاراؤرب كلا اريخ أ اأو مدرا دقأم ظعل لاح ىلع ىرتال كولا ا مالحأّن ا نوولقا

 هعضوم نم طخغغ دق كلفلان اكو سومان ىذلار انما طسو ىلع كلا عم دعاف ىف 1ك ار سانلانم دال

 فامتطلاخدق اهكاوكو ءامعسلاو اوف هيدي عفر دق كللان "اكوا ةطبخملا ةيشلاك ا ثملع ناكو انسوؤر براق تح

 هيدي عفر دق كل ناكر "اكو هي نومي م هو كلا ارمصق ىلا اواف- دق سانلاَن كو لاكش الا هما ةفشدوم

 رون هنم حرخو تضتا دا عضو دابنم 0 .ًارداديدش لجو ىلع نحخو لس ءفاكل هذا نأ ماو هساراتغلب ى

 تببناف هعضو ٠ اقاؤو سيشل ناايتيط اخي اهلا انهت ل كتر سعل!هنم انيلع تعاطو ءىضم

 اولزناسانانأ اكواهسؤر ىلء ىو مانمءالاواهاهأب تبلقن ادت سوسمأ ة ةشردمن اكتر :تن متادوع م
 اورفكممنالاولاه !ذكس اناء نولعفت) ومسهل تقناهب ساسنلا نو رمضي ديد نم عماشم مهي ديأب ءاسمسلا نم
 لاقفانوعممتبنتاف ةنفلا بحاصب قطيلف صالخلا دادأن ند من اولاف ص الخ نم مهل .انذ تاق 5موهأاب

 صاب اوربخأو كلذ ءاصقتساىف ماغاوةايف ثداحنملهاورظناو بكاو ل1 عا فرالا ارديشكل

 اندالب ف الاءذه قلن له فرط 0 لا و ة اكل ورح الا حاير 0ك و وانرخلا

 ناك اك ١ساع دوعب له اورطتاف لاف ننس دع مب بارخ هقحلاو هرثك ١ ىلع نافوطلا ىف ىلا مناو

 اهلهالةي كل ماهدصةب اولاق اذام ملاك رمعتو تناك أكدال لادوءثلب اولاك امئاد هاملاب ارومغم قسرا
 اولاهتا ذام مث لاف اهرثك نوكلعو لدنلا لمج ةمحان نم نودوش» موقاهدصةياولاف اذام ملاك اهلام مغيو

 ناكمىلا لدنلا مم لخ ديبراسم اها لمه. نأو مارهالا لمنال ذدنء أف اهلها 0

 امان صأوالاوماو بئابعو تامساطاه المو دبعصلا ضرأو برغل ضرأ نم عضاوم ىلا ضدشب مث هذبعب

 اهناطبحراهفوةسىفو اسيفربزو ءاكملا هتلاقام عج ا ملءاورب زف نا وكلا ىعأو رهكحولم داسجأو
 ءاععا ![مدطر زو انراكتك اوكلارؤص جروس تسد للا اهيعّدي ىتلا ةضماغلا مولعلا عبج اهتاناوطاو
 مهتاكف رعب نملاريسفم مهمولع عسجو هس دئهلاو باسل العو تاهنلطلا لءواهراضمو اهعفانمو ريتاقعلا

 ضرأ نم صا.ءرلاحارضساو لئاهلا طال لارشنو ةمظعلا تاناوطسالا عطقي سم أ اهئانب ىف عرش او « موتغلو

 تناكو نؤولملاو ىل رغلاو ”قرشلا :هثالثلا 00 ا ا

 ةيرضلال 'الن دعببف هوبرضو فئ احتل ا كات هملع او عضو هماكح ا ”متورخخ ا عا طقاذا هبياتكح اهلعو فئادكم هل

 اهطسوب بعث ىف نولعو ةطاللا نو دي 2 نودواعب مث مهسةامرد#
 بصيو صاصرلا با ذي متاهيف بطققا |نولخ ديو طسولا هيوم ىرخا ةطالب اهيلع نوب كرب مئاهماك ديدح نمابطق
 مرهاا بابام ًأفاعارذنيعدرأب ضرالا تحت اوبااهل لءجو تلكنأ ىلا ناقتتاو مادنمب ةطالبلا لوح بطلا ىف

 هنأف ىلرغلا مرهلا بابامأو مروهلا طئاحطسو نم عارذ هن امرادقم ىل_ع ةمقرمشلا ةيدحاس !!نم هناف ”قرشلا

 ىلع ةبونملا ةيحانلا نم هنافن ولالا مرهل !بابامأو طثاخلا طسو نم عارذة امرا دّمم ىلع ةس رغلا ةمح انلا نم

 مرولا بايىلا لخ ديو :ىنيملاحزالا باىلا لصوسانقلا اذهدعب رفح اذاف طئامخلا طسو نم عارذةئامرا دّدم
 عارذةنام-+ مهعاردب و دو ”ىكللا|عارذلا,عارذ هنام ءاوهلا ىف ماردالا نم دحاو لك عافترا لءبو

 ىتح بناج لك نماهس د _:ه مث مهعارذب عارذ نام هناهج عمجب نم دحاو لك لوط لعجو ن الان ءارذب
 7 ريختو هيلع اوعقج | دعس عااط ىفاهئانب ٠ ءادش اناكوا: ءراذب عرذا ةيئامث لعاهاوطرخآن ءابيلاعأ تددحت

 لي مهعجأب دم ادمعاوا لعواهافسأ ىلااهقوذ نم انّولم ايساسيد اهامك تغرفاظ

 نمةلومسعملال.ئاقلاو تال الاو ةجللا لاومالا,تكلمو نّولم ناو م ةرا نمانزْخحم ثالث ”ىبرغلا مرهلا ىف



 . > رى

 ناكر خار زةءوادرثانعىف طنسللا باشا ن ن. هب عفتنتو ىح اومذأ | لها هعطقن امرعلفأ هل اب هب امد ىف : ىف جيو جااراللا

 راند لح هن امم لك نع ةيرضب هزحو بشلل عطت ةرج أر رقما اذ_ه. نه*فرصنف طغتاارّرقع فرعد ممم ىع

 فارطالانوعطةءاع !مرنكآلوط طسالا بك ارم وعل مصيامط:_لا نما وعطت ة,ال نأ كلذ ىف نيم دضتسم ا ىلعو

 ريئاند ةعبرأب لجة نام لكم ثمرامعلا ىلع عابفرانلا بط عطقي ىذلا اذهالاتيو تف دوقولا ىفاهب عفتني ىتلا

 اهيفام ليو مهيلع تريتعا ارمدم ىل>- اس ىلا ب طخلا, بكارملاتدرو اذاف مويلع عس امدنز , موي دنا ىلع بتكيو
 نعل فنامالا اع لا ىفامم عاسال هنأ ةداع || تناكو ةلاسرلا ىفام ىلع نْملا جرذت او ةدراولا ةلاسرلا ىف نيعاسم

 ىو هيلا ئعا امم ءملف رادثالا كت ىلع ىدنالا ت د موسم تطول ةييكجو

 دحأ عم هنم دجو ىتمو ناوبدا الا هف ف مصر ال ناكو طمسشلار 2 رك هناك( ظر ةلاامأو) « ناودلان هاذه

 دخؤيو عاش ب بكا ع هنم يةأ ظر ةلا لام عّمج |١ ذا هه هعم دوام كلوت او هب لكن ناوندلارمغ نم ةادارتشا ل

 « كلذ لطب دقو ريكح فيح ايف ناكو اهياع ىدانو أ مومنام دعب رصم لح اس ىلا ىلهتام دنع عبرلااهنم نم

 رصم ىف عئا ذءلا نممهعمر دصيو درا عمممذخؤي ناتح هلاف (ةتذلا لهانم ىدأ:_بامامأو)

 دّرءامأو) « اضيأ كلذ لطبدقو ناولدلا فرب رق بئارض دالماا ةمقب نود ةصاخ ميخاو ةيرداكسالاو
 دخؤف اددريثككحئ * فاندالاهذه نم ناطلسال ناك هناف (مانغالارّرَشدو سال ارقبرّرَد ءو سوماجلا

 راند هال ىلارانان 332 سس لكى هنن ل طم امزدلا ف كتر نا نح ننك و نون اب كو اذ اور

 ىلع 0 كا درمغىلا نوه ةنام كح جلتام لقأو انا فيفا ع ق> اللا نمو

 لامها هءج كلذ لطب دةو لصتلا ىلعو ىراعشلا مقلاو نضال عملا ىو سل اراستبأ ىلءعو سوماسملا
 ةلودلافاهئاف (ثير اوملاام أو) « ثارملا تامسأ ىطاتو اهبامسسأو ةراهعلا نءهضارعاو ناطلسلا

 تقحسا تد رغنا اذاتنيلاّنأو ماحرالا ىو ذثيرو موبهذ نأ لجأ م مو.لاىب ةاركح . نكت ةيمطافلا

 لام ناطل لا لاوما "هل نهراص ةاكرتلاةلودلا مح ولالا تاودساو مومانأ تذةناالف عج أب لامملا

 امأو) ىرخا لظتوُهَر ءةرازولااهيذ لدعّف ثراولا م دعدنع لاملاّتس اىةدك سا ىج جا ىهو هن ريش |ثرراوملا

 1 ىلإ مدمر ادب نأ عا «ىن ىذلاو ايف كولمان ا وواسع (سوكحما

 .دهمل: كاع ا هزىؤسو !تفعاضتدقو ق-ريغب هدف نولوختب طا ,ةالل عفنوهاسك | هع ٍةطافو ريزولا

 باراللا باب اق رك ذاك ةاطلالا لاومالا ف زاداتسالا فد وب نيدلا لا جريمالا ثدت دهعذنم
 كلذ لع نمل فاهلانعواهتاضقر اهبستوذالسإلا: الو نمذخؤت ىلا لاوهالاىهو (ليطاربلا امأو) *

 نونعشريمالاهلعو انامح أ نيدلا حالص نري زعل مايا ىف لعو لطب م طق اوألا 5 ةالو ف كيزر نب لا اارصع

 ىف (ت نعت لاو تاءاجاامأو) تارالا تامسأىف قب اكقوقرب رهاظاا هف شسأ مث طقفدالولا ف
 تارخلا ب انشا ملخل آى وهو ءارحالا كلذ لكم لع ثورشاسبو اؤنف كالا خم رقزنمانلا مافيا

 ىلاعت هللاءاش نا هعضو م ىفرك ذاك
 2 كاملا داما 0

 ردم هْس 0 ا لاو انوا [- ا نيط اهضعو

 لسا ةءلقاهم ىو شوقار دي ىلع بوبا نب ف سوي نيدلا حالص ناطللام اءاانف ثءامارلاف اك ةريثك ةذع

 رصم ه1 ةمئاف موماا ىهىتااةئالثلا مارهالا ملنعأو ةزيسطاب ىتاارطانقلاورصمو ةرهاقلاب طسناروسلاو
 دحر يغاهرثك ١ ةسلإ امشمالاوةا كلذ ىناولاهو اها ىسسااواه2 ان مساو اهم انتو ف سانلا فاتخادتو

 بتاكلاءام ف يصو نب ميغاربا ذاّةسالا لاق « ىلاعت هللا ءاشنا ىنكيو ىئشيام كلذ أننم كيلع صقأسو

 دحأ لاصوه نب ناسر دب نب نو دممون نب قانرمس ني قولهس نب ديروس راسخ ا ىف اه" ايو رمصم راسخ ىف

 _ هرصم نا دمر دنعاه رن الأ نود هد دمى ثرودكتلت اوناك < نزلا نافوطلا لةرمدم لولم

 ةيداعلا نوكتنأر كس طعقلاو داع ني دا 12 ىلا نيب وسنملا رموب نيمظعلا نيمرهلا ب ىذلاو هو باَكَلا اذه

 همانمفديروسىأردك ةنسةئا خش نافوفلالكأ - ةاكذلا نمرهلا ءانن ببسو مكر دخ# ةوقل م هدالب تلشد



١١٠ 

 ةعبس غل منين امو تاو هن نقلا ون ةيدور اير اعل ريم مدع غلبمب ةنام- رنين امثو سخ

 ةيراداتسالا ىلع نيدوةئريمالا ىلونالإف هدانج أ :ةءلاعاطقا نورطنلا  :كحر داو رام دةنامناٌ مو فال

 « كلذ ىلعن الاىلاودو هريغفف عاس.الاناكمهل لءجو نورطلازا- قوقرب ردا! مانأ ىف ةلودلاربدمراسدو
 لصست تناكوةبنم اوةيرعمالاو متري ”قرمشلا ئذ”ىبرغلاو ”قرمشلا نيتربلا ف ناكف . (ىنوللا س.:حاامأو)
 ىل_ءىلاج اردب شو. ريمأ امسح ىحا وذلاهذ_هو ميسوو !.منو طفس ”ىبرغاا فو نيعد ىحاو هام
 مث ةدئاةالابلط ةريسب ةرحأب ءارزولا اهرح ات سادسهعلا لاطو تامالت حوتفاا بان رهاظ نيتاسنلاو ى م هع

 مهل ىتلادالبلا ع مشوا هثرولاب ةصتخلا نيتاس كاع هذيرات ىف نو.أملانب !لاق ناوب لاف تاخدا

 ص االا ةفمادتا ىف دونالف هري_ةبالو تازيسأ ل َيرَع دنا ماطلا نومأملاريزولا مانا ةدمىف لت

 كلذ ف هييصننوكللالملاىلا عسل ا داعأ ةرازولا ف شو.طاريمانب لذفالا نب ىلءولا ساجو دّللا ماكحأب
 'ةصتالاسابحالا <ىل-و لالمالا عم ىلع ض .ةءابرما هللا نبيدإ ظداملا ةفماخلا  ةساو ل_ةقالف رفوالا

 شور/اريما نب د-والا مالغ كلا از 5 كلذ ىف ريذولاو ل ضفالا مالغ هلال ب سناب ليف شو اريمأب

 اهجرذع لو مهياعاهاقب أ نأ ىلا ءافلائاطوطخ اهياءوتهثرولا اهرهظأ ىتاا بتكلآ عمة !ناعجاريوناذطلت
 ىضنرم او ريطالامدخ او ”ىظناحلا ناوي دال ةناهدو ني رمدعو عبس ةنس ىف امنع ةطواا تعفترا مث مينع'

 هيا قعد لجل ردم باكل داعا ىدلنو ننناوضر ةرازو ىف ةناه- خو نيث الثو ىدس> | ةنسسىف
 ةأأماىوس هن. قببإلو شودحلا ريمأ بتء ضرقن:ا| لاو عاضترالا ص:نو لالتخالا نع هملااه رمأ لآام مكي
 ابنك ةلاطاسلا لاو الاهل ننمتراصر ىحاوذلا تذ.ةف سلا نالطب رصعلا كلذ ءاوقف ىتفأ رع هج
 ناكف (برضلارا دامأو) « كاذريسغو ة.سابحأ اهزرو اهدو راصاماهن٠و <ىفاطاا !ناوبدلا ىف موملاوهام

 ىذاق الا برضلارادرا- .ءىلوّ الو برمذلار اد ص وةءو برضا اراددير د:كحبر لابو بريضلار ادةرهاقلاب

 ماعدا عم ق فلا ىل-ءنيررمدملا دوويلا ةةسف ةملاس» اهيليراص ىتحانممز ىف تاذرمم هةلذكسس نموأ ناقل

 ةيرصاتلا ريثاندلا لمعي كلذحيرخرصانلا دسفا نأ ىلا هرا. .ءرير تو بهذلا صالخ ىف درتدع ناكو مال_.الا
 عذب , ةئمىف بوب أ نيركبى أن ب دم لماكلا كلم !اهاطب اف قرولاب هل ماسعملارم هع تناكو ةصلاخ ريغ تءاحخل

 نيئادلا ةضفلان نمو ثلثا ار دة سادنلا نم همف لعجو < دؤم ءاكلامإ لاكي ىذلا رو ذمل مده راالا تردون رماعو
 تاطبف ةيردنكسالاو ةرهاةاان سولفلا برض نمراداةسالادوتريمال اره نال :رداقلاببرمضي لزي لو

 كلك ذ قا.سو تاعبمملار انو بهذلا مَوعباببو سوافلاب مولا ىلا اهلها "هلماهتراصو رص ءنم مهاردلا
 امنامزىف لق ريثكل ام ناطل لل امم لد« برمخلا راد تناكو كل ا ىلاعت هللا ءاش نا
 ةعرلا هيف طا نام تناك (راعلار ادامأو) 0 صامل: | ناوي د ىفةيراج موماا برضلارادو لاومالا هلم

 روسفاقوا لب نمنيدلا حالص ناطن ل ااهاعجو لام نااطا 1#! ممم ملسدو هيما _اكمو مه .زاوملدتو

 رصع تاحاس ىلع ةرّرَق ٠ رحااجاف (راكحالا امأو) * ناكلا اذ هنمةرهاقلا ططخ فترك د5 هوةر م

 لطب دقو ةيئاطل#لا لاومالا "هل نمرجالا كلن تناكو نيتاس ئناا مانو ىكسالارو درادامامخ ةرهاقلاو
 (سورغاامأو) « ةددعتمتاهج ىلءافافواامهش اموّدر رحال اورص ءزاكح |ترادو ناطا ا ناوي د نم كل ذ

 ناوبدلا نمد لطن دقو مولعمرّرةم نادن لكن ءركطلاه.ئاممَْدْخْوِب ضارأ دع طَقق هَ رغأا ىف تناكف

 رت ةَرمْسَع ةعطق لكن عاسممه هى ةمول_عم عطق هد ةدعل رب ردن ان لك ىلءناكف 0

 ىلع رفرصا:لا د3 بواضيأ اذه لطت دقو لابملا تب ىلا لحم ريثك لام ابنم لضةرفرو سلما لع ىف فرم

 ىلءرص٠ .ضرأ نبت عسج ناكف (نام الا فظوءامأو)« با ركنا بامسا فترك ذدق ثداو> راوبسملا

 اقدخويو لاعالار' اس نم مك! اده لعل[ ى هيف حالفا] قو عطقمال مسقو ناوبدلل مست ماسقأ ًهنالث
 ناوبدلا ن نم اضيأ اذه ىلادد دقو ريثك لام كلذ نم ىل هدف رايد رسدسو ريناند ةعبرأ لح ةنام لكن عْئبتلا

 راصتما ةمص ولاو ة.مخالاو ةيطوسالاو نينوءثالاو نيشير طغسو هنو ا سنيبل ا ىف ناك هناف (جاراامأو)
 ةجاملا وعدتامالا اهنم معطي الف لوطسالا بك سمابتم لهي و موه سار :- ا ارا 2 نيف
 مسعر هللاةب لام ىحاوتلا هذه نم حره ناكو « راذب دّدي ام هنم د>اولا دوعلا ةم غاس انام ايف ناكو هيلا
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 لداعلا نب د مم نيدلار صان للماكتلا كاملا ةنطاس تناك اا مث قدح هءلع بجو ْنَمو لاو مالا بانر ا ىلا اهمها
 امهفرسسإىمأو نيك اسس لاو ءارقفلا نمممساسنلا نم ىبت تناكىِتاا لاومالا ةاكز نه حررخا بوب نب ركبىا
 0 لهاو ءاطدلاو *اهقفال ملاعم نمءوسلانيذه ”هلج ند بترو ةمعرم كلاامكتهث لانه ف

 , ءا .نغالا لذطف هملا ضر ال لم ل نمو همم لبق ةاكرلا ناون دىلا هلوسو هلءف نم كل ف نت ساف
 هله :اكامىلا دوعتللاومالا اهنامض ىف نرلذ .:اعسلاذخأو نك اسملاو ءارقفلاررضت د مهااو.ا
 ةاكرلا حب رذتساف قا. نب بذهم نب دعسأ مراكملاوبانيدلا فريش دعسالا ىضاقلا# اك زلاناوب دفراظنلا ىلوف

 لو:هناوعأ تناكو رول او فعلا نم هيلع ناك امىلا!يؤسمالا داعو ريدكسح لامب تنمذ مث اهيابرأ نم

 نوثديف مهريغو حاطاو راعتأان هني رفاس !!لاوأ ف شكك ص وقو ميخاو بيصخ نبا ةشمىلا جرت ةاكزلا

 ناءالا : عبدا نوفلحيو لاممهعم نوكينأ ة شخ لاحرلا طاسوا مهديأ نول ديو مسوعمام ع.دجب نع
 لاملا مهعديأبو تاؤعالا دن ه ةدره نم ةفئاط موةنوهو دجو امريغ م_هدمءامو مي ديأب ام ىلع ةسرخلا

 نأ ةفاخر/ارغلاو لام الا نما ينام عمج مها اسمع نوحي و بكارملا ىلا نو دعصمف ةصئالات اوذلاوطلا

 حالا فقيو مياس عاشو علل ءاصقت_سالاو ثعلا ىف نوغلا بف لاموا ةءاضن نم 'ىئاعف نو
 مهن "لبو مهدارزأر”ارغو موطاسرا 0 وعم ةئاهمو ىزخ ففاوم ناوعالا ءالؤشه ىدينعإ

 نيدلاحالص ناطل ا | دهعذن هريض#» ضرأ ع. ىف لعفي كازكحو فصواالام ”لماعملا ءوسو فسعلا نم

 اردك م ىهو ةيردنكسالاو ناوساو باذدمعودء_ُكرو سدشتو طاسمد ىهنروغثلاامأو »* بوبأ نبا

 نءمهعماعرصلا ف نيدراولا مورلاراجت نم ىدأت بام سجلنا رصملاو سد اهنم تاهج ةدعاويذ ناك ناف
 نونالثو ةخو نام" امو رامي دةنام <: ا ,امبرو هيلءاوطوصام ىضتمء رحتملل عئاذبلا

 كاذدإو رشعلا ممممدخ ود ن نم مورا سانجأ نمو اج ا ء_هالك ىب عمملاو اراد نيرمعن ءطغااعرو اراد

 ةشامتةنا هسو نين دامو عبش هس ةيزدتكسالا نتج نم لعا1لاَو ل ضافلا ىداقلا ل افو ةروتجا مارب

 ةجاحلااييلاوعدت عئاضإن نمناوبدلل عاري اع ةرابعرجتملاو اراسإد رشع هنالثوةنام#و ران دفان ورشعو

 هنامعنرا أو نيعبرأو عير نس رص لما ارصقو ىروزالاربزولا ةريس غماج لاق »+ ةدئافلا باط همضنقيو

 رز وان أوهو كلذ بجو بس نزااولدتناكو رصع ةبقملا تدتشاف ئث ت تالغلا نزام ىف ن نكي لو
 فا ة ناب هلغ ةنس لكىف ناطاسال عاب ناكر زولا تاكريلا ىنامانأ ىف ءاضقلا هلا فضال نيدللرصانلا
 ةّرضم قوأ همف "هلغلاب ماقي ىذل ارحتأاّنأ هفّرعو هللاءنم« ىلا ةفملحلا ةريض<ع ىضاقاا لثم ارحتم لعحتو مهرد
 ةفلك الاركم قب هلاوفاتتو نزاخلا ف نفعتتفاهع نكم الف اهارتثم نعرهسلا طخ اامبرو نيإملا ىلع

 ااوقوهرعس طاطا الو نزال ا ىف ه ريغتن ماع ىدخ الو هل غلا ةدئاف فاعضا دضيو سانلا ىلع هيف
 ءاخرلا مادو كلذ َرهساو هارام هل ناطالا ىضم أف كلذ همشأ امو ل_ءلاو صاد راو ديدخلاو نوبادلاو

 بتلاامأو م قوتربرهاطلا هلع نم رخآو رحتمللاناوب د كلذ دعب ولما لع نما سةّدم هيفاوءسوف سانلا ىلع
 تناكواههرد نيثالث غل ”ىئيللاب«هنم راطنةلا ل بم ىف زافنالا ناونالا ةداع 5 ددعصلاب هنداعمّناف

 ىرتشيو جيلختا ىف لينلا ما انا ةير دنكسالا ىلا ل ملا فوبلاو طوسو ميجا لح ا 010 هرضحت َناَرَعلا

 ةعبررعس ىور1ايراطنق فلا رمثع ىنن اردق مورلار ات ىلع هنم عاسف ىورااراطنةاان عاسو ىئيمالاراطنقلاب

 رعس "ىو ر أحب اراطنةنيناهلاو ف نيغ ابسدلاو نيب دوبللا ىلع رص ا ريناند ةّحسىلاراطنق لكر بناند

 هنم كْشأ هنأ دنبح أ يلع ثع نا مهريغالو نابرعلا نم هعايتب ا ىلع دحر دةءالو راطنقلا فصنو ريئأند دس

 تريلا د>و.ف : (نورطتلاامأو) تاع لايك يمر ياتو هيلكت ناويدلا ىوس هعابوأ أش

 ىدجوبأم نود ةمسوتافلان همم د بولو رمضخأو رج ودو نأ َرطلا ةحانب ريصم ضرأ نه ”ىلرغلا

 نس وناطلسا!ناوب د ىف هلعحو جان كا ال ءامشالان نمربدم نيا هد كلءرطح امم اضيأودو هْناَر طا

 ىط.بو راطنق ف الا ةرشع ةنس ل كح هنملم < نأ ن اوندلاب همف مسرلا ناكدقو 00
 رح فو ىرض ار اطنقلاب رصمىف عابتق هناّرطلا نم يوان اراطذ "نيثالئردق ةنسّلكابنم نامشلا

 ةنسرخا ىلا انومضم ناكن ورطنلا بابو لضافلا ىئاقلا لاه ملا طاسهد ىفو ”ىورالاب ديعمدلاو قريشلا
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 هدصتق ىراملا هاملا عم عفدتا دقو كعدلا قف هاملا فزصتو كابش ب صان مث عرازملا ىليامم فئاكيو ءامملا

 ذاق راشمالا عضويو ل رعو حخاذغ ا ىلع عضوبو ربل ىلا جرضوف ايف عمو ءاملا عم راد -فظالا ٠ نع لامشلا

 اذه نو هنوداف عيصالار دقف كلان ءناكامفالاكإذنوكيالو ريدااو ةحولالا هلل قو عبس ىودسا

 ةيردنكسالا هرج و سس : وو ورك ةري نم دا درو + اةموهب ا ةيراساانر امناك اذا: ىلا

 تيرخدوو ةروباهل لاعةدس دش كرت نمي رق دنع دامص) هناك ال كلذاهل لبقو قىروباان ف رعت كاما

 ةفاضا ”ىرونلا كايبلا ادهال.ةو ”ىرويلا وي مممسانلا نم ةعاج ا ,يلابسنو ”ىروبلا اهيلا ةمسسنااو

 سدنن' ةري<عو سارجلاب اةريكت هر ن نمالا دياسصملا هذ هرمأ مومل ا انممز ىف لطب دقو ةروك ذملا هيرقلاىلا

 نم هريغر ”ىروبلا نم اممم حرم امو ناةنعضمامدو صاخلان اودى ناب رمت نانريصلا ناناهو طقف طاعه دي

 ناملاب نيئاقلا امي دامصن 5 نوكي نأ الاهم ئث دتضل ضرع نأ دح أر دق, .ال ناطلتالت كلا عاونا

 رغذو تفح دقت ةيردنكسا رمي ام أو ناطا لل تسيلف نايلخناو قالمالاو ربل نم نيتريصل ا نيت ادا دءامو

 دالو أدب لفلا دكر ت0 نأب لرب مثو ةرفكلا دالوا هسلع بلغتو ةنطلسلا دين ءحبرخ دة نا أ

 اهنوعش موا ةنعذم اهك امسأّنا ةكل ذرمغو بجا ملاكي ريمالادالو أ ادس . ىلطرلا كريو صريس رهاظا ا كلما

 عاف ةر ذاقلاب كمي ارادىلا ل. هنمد. ماهل نلار ءامأو » اثم د.صلا دسحأ عنج كلذ عدو

 انكم نيداسسعلا نمذخؤي ناك امفداز راداتسالا فسوب نيدلا لاجرمالا الا ناطلسلا كس ئمذ شوي

 ايصنأ ردم معي راف سنوب ني دجا نب نوحرلا دب ءديعسونا لاقو هرءسالغوةرهاقااب كسلا ”لقذئنم> ن هو

 ىرديال ةينيطنط ف هفكن م عمصارالبةّةسمرح هلال ند ةفشح ىلء لح ارش * هل لاقي ةيردنكسالاب ناك

 درلاق اوعزامفودنع داصتو ةيردنكسالا,رو دتناتمحلا تناكفر دنكسالا هلع ما "ىبنلا ناملسرل عام ناكل

 مدق لوطهلوط ناكف هبلجرو هب ديّدمو هنطن ىلع عطب' اهنا هسا نع ىبا قربا لسا ني ديز نب نحرلا دبع نبا

 ان دنع نا ني :مؤملاريم ا كال | دم 0 ا نب ةماسأ هل لاي ل-ر كح محصلا

 هبرضيو هاب نأ ن ينم اريمأ ىأر ناذ سولفلا اًمملع تلعءدقو سا نو ٠ل.> ارم *هل لا_ةءاعص ةيردتكسالاب

 ثعدف هنورشخح ٠ ءانءذ كملا ثعبأ ىتح هلزيتال هلا تكلف مها نه بك اذ ىذر اذ لكن اسوا

 تقلطنافاسولو هيرمذف هك امهلس دنيوا اخطيت اية شع اود وق يدلل ىو ءاملع االاحر هيلا

 رص اها نم لوا بون انب ف سوي نيد 1حال_صناطل لا َناف ةاكزلاامأو 5 كلان هام ىلا عجرت لف ناسا

 تاوكرزلا َتفَرَو رخالا تت رشع كلانا مستو نيّتسو عبس ةنس تاد جم ىف لضاسفلا ىضاسقا !لاق

 ىهو ةعبرالا ماهسلا لاملا تدب ىلا عذر نأ دعي نيمراغلاو ل.دسلا ءانب أو نيك اسملاو ءارّقلا ىلع تعججام دعب
 ىلعو عئاضيلاو لاومالا ىلع ىدوتساو ةضيرف مهل تررقو باهرا فو هللا ل هس فو ةفئاؤل او نيلماغلا ماهس

 نهلاغدإ حيين ا ىلإ اوما عافترا «ماع دقعنا ىذلاو لاف تاوارضلناو ل كنااو ىثثاوملاز مهلعررتام ,

 ديحادنا مسخو نينو عيسو تسهل برتشل اابادو ةاكرلا 'لماعمق دئازلاو راس كا نوالث ةناماسجو

 ناودىف نادج نبا مدختساو نين امثو نامت هن_سىفلافو اراد نوتسو داو ةنامت امو ران .دفلأنورشعو

 ئاؤطلا لجو يي لاب ةدحاو ةنسل راد فل! نو سو نانثا هغاسامع هطخ بكحو : ةاكرلا

 مدقانلو اهب مؤيىتا تامهءالاعدوم قودنصىف نوك»لب هيف فَرصتيال نأو لاملا|ذهىف دال شغارق
 رصم ىلا ن نمل اكل ءىداش ني بوبا نيدلام فب نب نيكتفط ماو ماا ادع درعا نتعب ا

 نم هب م دقأم ىلءرمصعي ةاكزلا ن ل ض.و :اريثك٠» ارث ىرثأ دقو هقرافو هملع دفو امدمع هتلص لزح دقو

 ىداش نب بود نب ف سول نيل حالص نب نامي زعلا كاملا مارا ف كلذ ن اكسو هعمام: ةاك نب » هويلاطورختملا

 لاو

 هقدغهمح» قرب كالو لسهأ #* اهلي ْرلان ىعستن نه لك ام
 ةقدمصلاذخااذهوىطعبْ لاذه ا.هلاعف فق رفني زب زعلا نيب

 ملا عبي ريقق لبر نم ذخأهللاهنمةعينش لاوق ايف هيلا ىهتنا نافذ ةاكرلا نم ىدأتسيا عه شك زعلان م 7

 ضيوف يمأف م ها رد ةسج اهتاكز ذخ أف بهذ ريناند ةسمخ لج عب هنأو ةفقلا فاسع اكياس ىلع ةفقفف



 .ا/ ١

 راداتسا ىلوامل ىملا ا اغيل ريمالا لطبأو رو سإا غارق دنع ىرداا هجولاب ىيرت تناكىتلاراسقبالا لطبأو
 ةصرعلا ناعذو بيهذخ نب | ةسنب ل الغلا في رعتةبامنامو ىدحا ةنس ىف قوةربنب حرق رصانلا كالا !ناطللا

 نم طبقلا هداعامث رقبلا ةريش ناعذةرهاسقلا ن ملطنأو ةمهبقلا لاظملانم ا نيلاسغلا صاصخ واهب

 هترازوماناىف ىلالا اغيليراداةسالاريشملاريزولارعمالا ىنريخأ اياقب سوكلا نمن , الاىلاتيقيدتو ه هدعب

 نم'ئدف فرصناه دب ملفاةربمعا هناومه رد فا نيعبسواعضن موي لكف غاد رمد هرايدب سوكلأ ت اه- نأ

 (ىلالهل!لاملاو) ه لهع لف سوككلا لاطبا ىلع مَع دق ناكو مهيسشاو حو طم دلل عفاش ىعاسنا لب ةلودلا لاصم

 نيحاوطا اونارفالاو تاماجلاو تنئاو طاورد الا نمةفتلا الالمالا اكتر هاف ما بياع ةراساع |

 حجرطد ىلانيتاسلا عيرو توسااراكس ا باكا ضعب دعو ةلولخملاو هنوعذملا ةكاوهلا ةودلاو مغلادادعو

 رصم نبانحح حالط »انهو « ىلالهالاملا ف تيزلاو حب ريشلا ارمصاسعمو كمملا دبا صمو ةر هادو

 جارغلا لل.دو ىلالولا دعي هتاذي القت ا د ارامإق ىراصنلاو دوويلا نم ة.هذلا لها ةيزج درو نأ ءامدقلا

 اوناكمهاف لولا انثأ تاموا ملسأ نمف هتدئافوةر ءاثشم امبوجونوراوناكو ةماتنم ىذأت هناا كلفو

 اوناكحو ه :جارخلاو ىلالها!نيبامف تدروأ كل ذلف هتافووأ هءالسا لبق ةنلا ند ىذءامر دهب هنومزاي

 كلذ ىلعرخ ا لوخدو عطب ن# عاطقا حج ورخ دع ”ىلالوا|لاملا ىرت امورك هم ثلا تاعاطقالا ىف

 ىلعةنسلا ةّرغىف عطق ءامهلهتنول ثم ةمسهثلا ال ةملالهاارو مشلا مكح ىلع 2 سنس لاك اج ان عاامقالا

 روش نم ىضمامريظنا مم قس | هريغىلا”هلقنوأ ةافوب ةن#سلا ءانثاىفهنع عاطقالا رخو لال ذىف ةداسعلا

 . مجرات لايقةسا نم للهاملا وك سيو لخلا نم قتساام مكح ىلعال هنع عاطتالا لاسقتنا نم- ىلا ةذسلا
 تاعاطقالا نم تالولحلا "هل نم دريف ناوي دلا كلذ قسم ةدملا نام لاختملاو دوةنلا ةداعك هروشنم
 نورطنلاو يك او رح اور فلو ترا و ةاكسلاك مو تالءاءملا ىمست تاهج ىلالهلا باوبا نم ناكو
 راكحالاو نيتاسلاو سورغلاو مانغالاو سداار اًبَأو سوماحلاو رامعاارادو برمذلارادو ىو محلا س ءاساو

 فاظومو رو-+اررةمواظر لاو حاراناو طنسلا ل-اسو ىلاوطساريغ ةمذلا ن مىدأتسامو بكا راو عانرلاو

 َ زحلاام ف سوكملا تاهدح نم كلدرع_غو قرهاارمش دعو طسلارّرةمو ديريلارّرةمو بصقاارّرةمو ناسن الا

 * ساس لان نلت تاكو همسطلاا رعف ال. .هعاو افلس ب ركتسست مناف ىلا و ل ادا نمز ىف فر عنو

 هن اهو نينامتو عميس ةنسل لاو لا عامترا هماعدقعنا ىذلا ثداوما تادّد*ىف لضاسفلا ىذاسقلا لاق
 فمال-اللىراصالا راهظا ةرثكلا 2 تلقىلاو 1 اَناف اذهانمقو ىفامأو راند فلا نولالثو فلا ةنام

 ريما دهم نب س اعلا ةفماحلا دعب رصمكإ# حش ديؤملا كلا ناطاسلا دمة سااسلو مهمَتّرم ىتلا ثداوملا

 تغلبف مهنمحار :ةسالا ىف دكلاو ةمالان 5 ااةبامس الحر ىلو هللا زمعة لا نيئمؤملا

 ردقوهو نا اوءاللمرغام ىو ران دا ”امعيرأو راسب دفاا تع سلساةئاعاكعو ةرشع تسد ةندسافاىلاو 59

 اهلخ دا نم لوأف مدآ باودر ىلاعن هللا هتءاىذلاحانملاو واطأا ”الكلاوهو ىار [اامأو ردك

 ىءارأا اوعيابت نأ سانلا ىلعر اهدا دا ال ءاعوان اون د كل ذاريصو حارا | ىلو اسر بدم ني ده ارم ناوندلا

 هيارد ىري نم ريمالا ذخ أ ف تاعاطقالا ىلا فاضياممدمعصلادالس ىارملا كرداو هتهح ع نمالا اهو شوو

 ل لةاالف هماعنأ ددعب ةمشاملا باص نم ىف سأر لكن عالام :# لك عيتكلا» دلب ضرأ ف

 بدن. نأ ِةعَدَملا ةدانعلاتناكو كلدقسالا وتولد 6 تسة:سدام ةنككلاثداوأطاق ديعصلا

 كلذ نوكيالو أف سأر لكنءاببابرانم نوجرذطسسو ىئاوملا نوه. بتاكو دومشسو دم ىئارمال

 دمص نم ىلاعتو هناحس هنا مطاام ىهذ دياصملا امأو « ىعرملل هكالبتساو "الكتل تابنو لتلا طوبش دعنالا
 لوقلا ةعانشو دياص اركحنم من>اواناوبد اهاريدو ربدم نبا اضب أ ناوندإ ا اهلخ دانم لوأو ردلا
 امترسثا.١ بدن. ناكو كلْذَرَة سافل .ثلا سراغمو راتوالا براض محار ناوي دلا ىف بكي نأ يم أف ايف
 طاسد رغلو وركن ةريو هير دنكسالا ةريدحو :ءردئكسالا ميلخ لم« /اتازياط عش لإ تاكو دويتو 3+

 عرازلا ن نم ءاملا د رجم لذلا طويه دنع نودحر هنت اريدلاو كربلان هكل دري غون اوسارغت لدانحو

 عجا رع 00 كيداندنع تدعسُرو زالانملاناوبأوتركسددق علا اوذانوكتامدعب لتاار < ىلا



 ايام

 نيعطقاا ضوعو كلذ ىلا الطب أف لال الاملان ههلل أ هضروعل م ىن ولا ده ىلءهل ناك نمو هنماريسخ

 عبق ول كال ذب بدك ةرثكتسم لوب تناكو د موةر هاقاايرابنلا ةسارح لطب نيت سو ثالث ةنسوهلدب هملع

 رورة اح ورا نأ رشعو ةعرأ ةيالولاموسر نع ةمحاترملاو ةءياهقدلالاعأن نم لط:أ و
 مولا نمرمههةبالو موسر ىلءرّرقام لاطراب بوةكمرمصم عما ع ةَئاقسو نحس نيدنتا ةتلكسا نار

 نيّتسسو سخ ة:-ىف اهاكر مص هران دنم ششحلانامضلطباو كلذ لطيف ةيرمدم مهردفأأ ةئام ى 2
 راطقا عبم < ْن طاوشناو تان اللا عمو تاركسم ا تو ةدفعتو تاركتملا لاطباو روما ةقارانهأو ةئاقسو

 رينملا ني دج نيدلا رد يح وع ع 1اتدروالو عاقبلا اذن مترهطفماشلاو رصد ةكلم

 ءاوأم ريمالادالب ريغ 5 برأ اندنءس دلي ال سدل لاق

 هاع رهو :هرامالخلب - * اعم 1غ ناوقلا عرج

 رازا!نيسحل اونا ل ذافلا بيدالا لاعو

 هباضرنمرغثلا ىلشاو * هنابح نهبوكلا لطعدق
 هامش ن نم تاف ىذلا ىلع 5 ىي وهو يتسشلا مصأو

 داسفلالاطناو روج ةقاران سريس رهاظلا كلما سه: ب دوم الا ىداج عسانت فو

 تروطتف ةيرصملالاعالا رئاسو رمدمو ةرهاسقلا ع.يجب نم ءامغيلل ضّرعتلا نم ئطاومللا ءاسنلا
 مهضعي أو مها نأك كامعسجا» 2غظإه11111] ]1 ]ذ ] ]

 : ناويدلان نماياغيلا ىلع رّرقاا لاملا طحو كلذ لثع دال ملا عمج ىلا ببكحو ندوزتن ىتد ءاسنلا تسددحو

 روها تقيرا ةئاهسو نيتسو عسن كي ىزرتخت عئاقسإفو هريطظم "لح تاهج نم ةيسشاخلا ضّوعو

 روخخا ةقارا نيعبس ة نس عتفاو ربانملا ىلع ىرق كلدي عمم فول كفكو ران دفا أ مول لكن اكو اهئامض لطدأو

 نيدلا عاصم ىئاوطلا نسي كيو عزا ةيدكم و هضليو رافال ياو تساقؤو ناكو جاز ا ةلازا ىفددشتلاو
 لواملو * ليلا ةءلق تحت هقنثفرجلا برمثي هنأ اريك انك هل نكَمت دةناكو زاملاودصب فورءملاريئع

 نعل جلا نم ذخؤي ناكأموهو ةلودلا اك لطب ريدم ةكنام ىنلالا نوالق نيدلا تس روصنملا كاملا
 اذا هلكرمصم ملقا لها نم ىيي ناك ام لطداو هتثرو نهذ-خؤي تاماذاو هنهمدعولو ادبأ هلام : احكمز

 لامك لذ نم عمجيو مساق ءطردق ىلءعرمهم ور هاا ان سالا نم 1 .ف هوتوا ندح فب : رشم ر مذ

 لطبأو ةنسس لكى دانجالا هدفت مسرب ةملاملاىوسرام دودو ةمذلا لها نم ىبح ناك ام لطدأو رثكم

 رحان كن ءراصقوةز املا حر د اك ازغلاو ركسعلار ةسدنءراصتلا نمر امردلاةب اجر ردم

 كِل د فرمصم ىلءجو سأ.. ةااىف ةهك أافو ىولحو ىوش هيل وعباس لدنلا لتوانتع ناك اهلظباو رائد

 ترك ندم تاه :تعنوالق ند عزتمالا كلا ال طناو « طغلاا ذه نمةريثك» اما لطبأو لاملا تاب نع

 ةنامعيسسو نيعبسو ناك ةنسىف طيرار ةاانامضو ىفاغالا نامذ هلاطبا كرد امرخآ او ىرصانلاكورلا ىف

 ةرامءوهو اهظع ءالب ناك ذ ىاغغالا نامذامأف *« نرالقني د_# نب نيسح نب ناعش فرشالا كمل | دب ىلع

 ةنماضلا دمع اهمماتازن ىتد ءاغبلا ديرترمصم ىف : اس ا”لدا تسخر قاما اغبلا ءاسنلا ن :لامذخ أن ع

 ند اذا ءاسنا ا ىلعناكو 0 ع

 ةئءاضلاهذخ اترير قس لام ن«تبالاحرف لمسهد نأ دح أ دارأو | ءان < اه دية أ ها تيضخو اذ سها نسّرعوا

 هناف طيرارتلانا.هذامأو « فصولال ءالب هب” لح ةئماضلا نذارمغ نم هن أس ا سفنوا ناغأ,احرذ لعف نمو
 مكشاتي متع نوايا همر دزوارتعم ردن ءاكتام عاب نم لكن م ذخوب ناك

 ةاس لكف ةملاسإلا هبسش ميطلبو ىروشو ساربلا لها ن اح ناو رغاظلا كلما لطبأو « ادد

 نيب درا نم عاب 1 طايمدرغُدب ءارقفلا نم ذ_توي سكم نم ملا ىلع ناك ام لطبأو م-هرد فلا نيم

 ذخؤي ناك ام لطبأو هس رغلا لاعالاو هب رب ركل انجوّرقلا ل وعم نما كم ذخؤي ناك أم لطبأو ام_متودا
 ا ىلع ذوي ناك ام لطب أو كل ذريغو ملاو لاسم جاو ل: الا نم ةساسعلا ىلا حرمس نمل ةم د:

 رغلاالا الانا هو نينو“ *الا لاعأب ببصخ نبا همم ىناغالا ناهض لطدأو ةرهاشلا حب راخرمد“ || باس



 ه١١

 املا لح اسموسرو ةزمااب نأ غلا عنابذ ارانردنوتسسو ةعبرأو ةنامةيو نقوش ارامي. دنوعبرأو ناث'ام

 نونالثو ةهوةناهركسلا م باطم نم لطرلافصنران. دةنام ىو ااروذت ريناند ةسهم كولا حش ريناندةرشع

 نوالث ١1:1 !نامقاران د نو خو نان" ام لا-هباقوسرا بد ةناءعبر ار مصمو ةرهاشلاب باودلاقوسارامد

 رادغلا لونا ارا دنون الثو ثالث نيش اثلاي ماسلا تلفنم ارا دنوثالثو ةقس عدرا جلالة داعاز اراد

 ة.درأوةئاماثرب رحلاو غيصلاموسر ريناندةعيرأتاراطلاو رعشلا ارانيدنوأ الئحوّرفلا توم ارانيدنوءبرأ

 ةرداةلاو ريصمب روخافلا ارانر_دنوناو ةعبر ا رزملا لمءماران,دنو.ءدرأوةنام لذطلان زو ارا. دنولالثو

 3 ىذلاو ن .دلا حالص ناطلسلا هطقس أ يذلا نأ ”ى طىبانباركصذو« اراد دنوثالثو ةةسونات'ام
 كلدب دب حاس بدرافل أ ىناأو رامي دم د نع هغا.مهنا بيسو نيت سو عيرأ هن كاياعاتا نين ةدعل هب

 داعأف سو نيدلا حال هني نامتعزب زعلا كلما ناطاسلا ىلواأف نيلماعملا نعءهطقسأو نيواو الا نمل اءدأو

 نامعشىف عباتت دق ناكر ةئامسنو نيعسن ةنس تاد دم ىف لّماغلا ىناقلا لاك احاتنكف دوو نورت

 مالا شحافتو اول ىهذلاو سهالا لها ةحاباواهاراكتالا كرئو تارك اناولما ىف ةر :اتااو رصءلها
 تدرفاورزما ششح نطل ةيدوهلاةراح نواط تدقاو هرصعب نم ةرثكل بنعلارعس الغنأىلا اهيذ
 عنمو ارانب درمشع ةتسم ىلا مول لكف ءسهأ ىههتن اماهنخ:هلمقنلا بْن بئارضلا اهيلع تيقاو رز لا تو تبجو همسرب
 ركنم ريغ نم قاوسالا ىفو داهشسالا سور ىلءرجنا ناو ا تامحو ةسجحلات وبلا نم ءارسلارفوسا قوسلاارزم ا

 لاهو ه'هرو دم تقوى ةهلغلا ةدابزو اهداتعم نعىلذلاةدابز فوقو ”لجوزع هللا ةبوةع لجاع نمرهظو

 نأىلا محو زيخ نمدبْري زعلارادلا ةفظو فوقو ىلا ىهالا لاو ةنا.مسجو نيعستو نيتثثا ةنس تاد دعم ىف

 لاملاّقوو عمسي لف مه اوكشو موهير كو زيخ نم هن غلي ام ضءبلاسواك ال تافوالا ضعب ىف له

 ىلا اذه ىذنأو هبابرأن ءبصغياموهدالوا هيتانتقيامفو هلامع ىلا فرسدياسعفو ناطاسلارادف قف امف

 رادنا مهن ذخؤرامرادقمب ةماعلا تالوك ًاااراعسأ ىف نو ديري نيك اكدلا بابرا نمنيشيعتملاناف راعسالا ءالغ

 راسهظ ىف عفو ونراذ .دفارشع ىئانر ناو رزملا ن مشو يللا ساكملافر ظنلاىلا كلذ ىذفأت ةئاطلسلا

 ةءاعلا نمدجا عاطتساامو بجر لالهتسابرق عم تنناوااو تاعاسقلا فهل عسبلاو هبنالءالاو هركتم
 لامو روغثلا لام لدن او هماعطو ه:ةفنل ه,ناطلسل ادر دان تدسلا اذهراصوناسللاءالو ديلابال راكنالا
 فو كالحلاو مار اانيب قري الو لالا ذخ أ نيان .قانطو نمل تالاوريسص» نأ ىلا بد اطلا لولا "ناو ها

 ىدنأب هممر « ءافتساو ”قاطالا هنمعضتر يكل هنابرأ هيرهاظت راهتمريصعلا ةرثكك ب اذعالار ءسالغ ناضمر روث

 بارشاتالآ هب عنص هلأ ىنغابف هيلا لح أ هنم ل_د>و راثي د فل اريشع ةدعب سس هنامذ غابو هرم ردعسم

 0 ىلعو خف فام جياخلا ىلع امديمال ناضج لاحراو ا ارثكو تايضفو تاسهذ

 عماج لاقو ٠ اهلم أ :ءارصا لعانبقاعبال نأو اهبانذ اوبال نأ هننا لذ صاعمب ليلا همق قلتو ءاسما

 ةئانهسو نيس ةمس فر صم كل معى لاعدلا <ىننارتلا كسا نيدلاز ازع زعملا كالملا لقتسساااو ةيكرتل !ةرعسلا

 ىزيئافلا دعاصنب هتنا ةبه نيدل | فرش فرع نيواو دلاراطن نماصمرزوسا بوبا. ةلود ضارةنادعب

 ىرّرف هءانتكحلا ةمدخ ىف قرتو لم اكل اكل مايا نممالسالاروط ادق ناكو طابقالا نانكح د١

 تالماعمواوةاهومستاناعضو اسوكم بترو راسقعلا بابرأو راسلا ىوذو راجضلا ىلع الاوما هترازو
 هرفس دفع ثدح | كب از عملا نس ”ىلعروصنملا كمل هعلش دعب رصم كلم زطق نيدلا فم_سرفظملا ]| ىلوامأ و

 كالمالا عمةصن اهتم رتتلا عودب لاسفل هكر ىف هفرصو لاما عجب لجال ةريثكلاظم هسف ل ت3 ىذلا

 ةئاهسم كلذ غلبف ةلهالا تاكرتلا كلثذخأو هنمذخؤي ازا ,ة قانا لكل تذكر اعز واجو وعلا

 لبجلا ةعاقب كاملارب رس ىلع دعب سربس نييدلا نكر رهاظلا كلما ساجو زطق ل ةناإف ةنس لك ىف رائي دفلا

 نيتسو ندنثا ةنسىفهناه>ورزملا نامض لطبأ مث رباساملا ىلع تترق خيماسسم هببتكو هعدج كلذ لطنا

 ةراثآ [قعبو رزملاتوس لطي نأ رصمب ةنطلسلا بئان <ىلا ا نيدلاز ءريمالا ىلا ماشاءلله اكو ةثاهسو

 لاهو ثالذ ىف عم ث دحت نيحلاصلا ضعبّناف ن اولد |نم هعافترا طّةسدو هانعأ مريسكد و هنود ب ردو

 هضّوع هللأسش ك7نسوتلاط نال اعتذق الاعب 5 رقت دقو لجرالاب سا دي لاعللانوق ىلا هنئا ا ءجج ىذلا حقت
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 غلبت تاكوهلاعأ عج ىفاهطاةسانبتكو قفار لاو نواعملا ساندأ نع هزنتو بغر ةيماشلا روغنلاو جارشلا

 عماسجل ارابخ ارك ذ دنع هتركذ دقرتعمربك هفربخ كل ذ ىفهلو ةنس لكحوف رالبإ دفلا ةبامهصاخ رتصع

 ترايصو تفعضامدنع ةيمطافلاةلودلا ل دق ةيلالها|لاومالا تدبعا مث باكلا اذهنم قولوطلا

 طاةسان م أ ريدم كل بوب نب ف سوير فظملاوبانيدلا حال صرصانلا ناطل للا ديت سا اف سوكاايفرعت

 فلأن ام ةنش لكف كلذ ”دلد-ناكو كلذب اموسْم لضافلا ىضاقلا هنع بتكف ةرهاقلاو رصمسوكم

 عئاضبلا سكم ارامي دنو:سو ةءبرأوةنالثوافلأ نوثالثوهثالث هتلاسعو راملا سكم اهاصفتراش د
 ساما او اهيلا درا دإازيلا سكم نع ةءانصلاتافام ارائنيدنوس#خو ةئاملثو فالا ةعستامتاانعو لفاوتلاو

 ةتسرمم؟ ةءانصلانءرداصلا ارائيدنوعستوهثالثوةئامو فالا ةس تالضافلاو ناجرملاوربدزةلاو

 ةناعءاع عئاضبلا سم نع ةشااقدنفلا راش دةناملثر قا اةريسع» اراثدنوةسو ةةسوةنانّجسسو ف الآ

 حملا وليوطلا ب 1:1 موسر ريناند هينا وةناموفالا ةثالث د:ةلارادموسر ارا دنوسس#جو ةنسسو راد

 ةعانصلاب شدتفتلاموسر رام دةئام ىرواو سببلب ىلا ةيوسنملابلعلا موسر ارا دنوعبسسو ةّمسو ةنات»

 ا ارامي دنوءاسو ةع٠ .سايبلادراولا نع تنمرأ ةمخ ارامي درمدع ةعمسو ناس ”امهريغو راهلان ع

 روع اراثددريشع د> اوهن النو فالآهثالةةزيجلاب مانغالاروبعو ةرسمسلاورصمو ةرهاسقلاب غلا قوس ران. د

 ةعاذصلا ىلا بطلان اكلا نمدروام ب> او ران.,دان' امو فل ا ةرطنةلا باس راعبالاو نايكحجااومانغالا

 كار لاو ل اولا سلات مسا لا رار ول تدلع باو موسر رامي دام

 نوثالثو ةد- مانغالا نم ةعانصلاىلاد ربام سكم راشد فال ا ةدش جر دلارينموهوهطو بهذا 5 ريزح

 اراشردنوعستوةئام مانغالا س كمو ةزيخان ىوانسرسلاو ةصر ءلا ارا درشعانثا ةتوتسلا مانغالا ارانمبد

 نوتسو ةئامو فالآةعبرأ ءريغو مورفلا نمةدراولا عئاضبلان مو ”هلدقلا نم ناكل ن نم درباع مومفااتلذنم

 3 :اسرلاو تاوقالاوهلغلا لحاسب ةدحلا رار دا ام شءتفَتلا مسرو ةعانسصلا ىلا بولاق رولا سكم اراد

 نيامسر راش ددن ' أهدعمسم :فل أ ةرهاقلاب َة ةصرعلاو رمدع بطزاو حافئاارادار ارا .دنوّدسو ناو ةئامعبس

 نم دراولا ىلا بحاو ارا .دنوعبرأو نان“ امزئازكلا ةفراشم رام دنلأ نيللارادرانيدام ام ىنأملا

 ةنام دمع_دلاتلفتم راب داك امو فل افصا ا ةرمسعم مسر ارامي د نورشءوفلأن طفلاو ىردلا هجولا

 ا مسالا 5 2 "ام فودلا س مرام ددن 'ا هو فلآ ق..دلاو برعشلا متاخ ارا رنوتسددح أو

 راببلاةلجو ةعانصلاب فيرعلاتافنم ارا دنو جو ةئاعلثر اسعسلا دكداراشر دريشع ةعبرأ سقاا لاس

 نيقرسلاو دقولا ارا نود ةسو هن ام"هلمقلا نمةدراولا ءافاحلا ارا درشع ةّدسو نات ام عااضما اد

 رادموسرو ءار+اوافدلا موسر اراميد نولالثو ةسؤرسملاونينانلاب "هلق تلفنمو حافتاارادب ممطلاو

 0 هدد ا ا 2 ا ارا دي ود اتكحلا

 0 وهن 0 ا 00 بهذلا 0 ةيتمع تال تلكم

 نم دربام سكم اراد نوّدسو نال باصقلاو افلا بحاو ران. دةئامنامث َريلا ىفةدراولا ءانإا باو

 نوجه نب ركسلاقوسران دان“ امةلاربلاو فونطسُم ةخلاسم ارانيدنوناثو ةعبر أو هن ام ةينملا ىلا عئاضبلا
 ةرشع ةرعاقلا ىلا دراولا مسفلا باو ارامي درشع ةءستنادرو قوسو عراشلاب بما ةم> موسر اراد

 رع هك ةغايدلارادب ةمحلا اناس دنوءبرأ ىرقبلا ةمخاران دنورشعودن ام ةزماساب ريسملا هي دعه ريثاند

 هن اع رهاقلابلناو جريشلاةريصءمو نهدلاا ناك اراد رم انتو ةنانملن يك وسلا نم كاةرسقع اراد

 فلأراةبالانانذ ار ارانب د نو وهن ,ي ؛ةماعصملاو لزغلا تو 1 ددن ؛ا.عبرأ هعمامو ضد املا لكنا راثإ د

 رات نامل نإ تم رار نيد اكل ةلالدلاموسر رام. دان امو فل ًارمصمو ةرهاقلاب كعدلا قو سراشسيد

 بهذلا ةريج ىداعم اراد نول الثو نانثاو ناّ'ام لسعلا ةهد سهر !'.دّةنامعب در أ نيمع امصلاة باس موسر

 اناره ادب دكر .دةنامعيس ةصيذلا ةيرز ارامي دنوتسوثالثةر هاقلا نمعشلا تار اني دقن امياث اهريغو

 ىريطلا لمعمراش ددئاهس+ 0000001 دون اه ام غايدلا :كداراتب دئنول , الث د اعل م ل باةلوجرال دانام



 ورا

 لكلو بصقلا عم سساةلقلا عرزيو » هلو-احخ اراطنق عست ةجولبالاو ةجولب أ نينا ىلا داق ةجوابا نيعبرأ

 ةنوؤدو ساشإو هدومربو تاومرب ىف نا ذا ءلاعرزبو «روتهف لر ديو هبورح ساةلقريطانف ةرمشء ناد

 لد هلا عرْر موه سأ نمالرديوةَح ونادفال ةعبرزلاو سد ن مايلتلا عرزتو * ىرمسم ىلا هنوؤانم كردبو

 دحاو حدتنا ذدذلا ةعيرزو هس أىف تفالا عرزبو 8 نيد دق ىلا د او حدق نم نادفغلا ةعيررو ةمحْدللا لوط

 اان تو»ف بنركلا عدزبو * نب رمش دع لكؤبو الت هبوط ىف ساللا عرزبو »امو نيعبرأ دعب ٌكرديو

 توتلالةيو « ريشمأ ىف حافتلاونمتلا سرغيو » الب وشو القن ريدم ا ىف مركلآ سرغبو « رو:هىف كرديو
 لوو سرغد مث نابضق ىشو مانا ةثالث ةروط ءامف شعاملاو خودللاو زوالا ليو سرغبو » تاهءربف

 نيع-ايلا عرزيو ٠ ىرمسم ف سجرتلا ل ه:نفديو « لةنفادو لَو م ئرقلا ىون عبزيو * ةبوطىفاهرصت
 بح عرزيو « هدومربف نارا حرزيو ٠ اسرغربشماو هبوط ىفنمسرملا عرزيو « ريشه أ فو ىلا مانأ ىف
 » تاهمربفرين_ثراممللا لودعو « ريثمأ ىف ءىئصلاو ةبوطىف ىوةشلاازوملا عرزيو « لدنا!مانأىروثنملا
 ريش ماوهيوط فران الا لهو 5 ابنمنيعلا جرذق ىت- تاسهمربن مايا ىلا لامعا عبد ىلع مور ككاو

 ىقسنو ةامحلا ءامهنوعهسوادحاو ءامةبوط قراحمالا قدتو * هدرو هرب ملة, هناف قلارح وهو ردا !١الا

 ءامم ثالث سنشد ىف قسنو رقلا دقعن نأ ىلا ني رخآن يءام تاههربىف قستو رهزلا و رخ دنع الاب” ريش م5 ىف

 ىلبنلا ءامنما.ةي رغن ةدحاو ةّرمةيابو تول ىف قسنو مانأ ةعبس- لكىف ءام ىرسمو بيبأو ةنوؤب ف قسنأو
 ةدحاو ةّرم لينلا «امن مروه ىف موركلا نم لعبا قو بطاسسملا قب رغب لذا ءامنهروتهىف ىدنو

 ةيصق صرع ىفالوط ةكااح ةمصقةن امعنرأ نع ةرادعوه ونا د قلاب ساق: را عسيجو « اتي رغت

 ىذاقلالاوو اسي رقن ةتراحضأا عارذي عرذا ة-هو شالا عارذب عار ذاشلثو عرذا م ا راسل اود او

 اهمكح قس عزان خرزا يقع رطم) ةنبانولاق بسجل ءارسدم سمج زعل :ا1 باك نحلاولا
 فرعنت ةحاسملا ةمصقواضرع ةمص5 نب رع ىالوط ةمد5 نورموع هنال ةمصق دن ام_عنرا نادفلاري.كحتو

 كراذلا عراد ل

 * رصم لام ماسقأ ركذ 3

 ىارخلالاملاف ”ىلالههل لا, رخ الاو جءارخ هللا ةبامه دحأ نيوسق مقلي اننز فرص م لامن لءا

 مع ا هذخؤدامو ةهك افوانعو التو ابو.> عرزت ىتلا ىذارالا ٠ ةهئاس د خؤدام

 51 هولا ةالواهوث دح أ اهاكباوبا ةّدع”ىل الهلا لاملاو « فيرلا فرط نءهريغو كثكلاو حاحالاو

 ضرأ نوي أي نيلبسلا نم اراهت نأ هخاب هنع هللا ىذر با طنا نب رع نين ءؤملارممانأ مالسالا ف كلذ لصأو

 نم كيري رحان لكن م ذخ نأ ةرصبلا ىل_عوهو ”ىره الا ىمو م ىنا ىلا بنكفرمشعلا مهم نو ذخ أف دئملا
 ني رمع لكن م ةمذلا لها ىنعي دهءا ارا نمرحا ل كح نمذخو مهار دة دج مهرد ىئام لكن م 1

 رشعلانيإملا نمذخ أير عناكرع نبال لقو اههرد مهاردةرشع ءلكّنم برالارا نمو 1

 هذكلو سكملاب سلق سوككلا هذه سانلا نءاو هذ ن :تحر لذ نع رب زعلا د.ع نب رع ىمنو ال لاف

 تدقنالا ومأو باو دانصأ اولا :ةماشلا لها نم ساند انثأ هنع هللا ىذر باطخلا نب رعنأ ىورو « سحدنلا

 هذع هللا ىذر بلاط ىلا نب "ىلع لا ةفرواثو ىلبةناكن م لععفب ملام لعفأ فكل اسقف اهب انرهطن :ةدصابنم
 نعءو ةّئامت نيعملا نعو سرفلا نع كل ذكو مهاردةرسشعدبعلا نع ذخأف كل د_هبنمهذخ أي ل نا هب سأبال
 نب دم هللا دبعوب ا نينمؤملاريمأ مالسالا ىف حاركنا ت تناوحلا ىلع عضو ن ملواو * ةسخلغيلاو نوذرلا

 لام ىوسالام ثدحانءلواو * ىمرحلاد_ءسكل ذىلوو هن امو نيدو عيس ة:سقروصأ ار فعج ىلا
 سانلا ةاهد نم ناكماف نش" امو نيس هنس دعد ريدم حارخ ىلوامل رب .منب د نب ى_حارمهمع جارذلا

 ناك ندهن نضر جسو خا ورفمل او طارت لسكن هت جول تراني رجع عا ناك 3اس
 الامرصلا نم هلنا مطبام ىلعرّرتو ىعارملا ءاسالام متاببلا ءاعرت ىذلا "لكلا ىلع رّرو سانلا ع. احابم
 ةةيياتومشلب و اعوان <ىل الهل1 ناكو<ىل الهو ”جارخ ىلارصم لام ذنمح مسسةناف الذري ءىلا دياسمملا هاعسو

 هللا ىلع عملا ني: مورا اريا هيلا فاض ورمصم ةراما نولوط نب دجسا سا. ءلاونارعمالا لوا نواس او قفار اان
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 توردام ىلا ثاتو بدرا نيب ام رزبلا نم هشضرذس نأ نادنا ١ حاتحمو روده روش ىف نام كر زاخلا

 بدارأ تس نمرزبلا نمو كلذ نودام يلا 3ث نيث الثني ام نادنلا نم ردو هدومرب رشف كرديو كلذ

 هن الد صال د قو هنالث ىلا ريناد ةسه نه ديعصلا ضرأب ميدقلا ف هنمناذفلا ةعيطقتناكو اهنودامىلا

 رخأت ىشإ الو تانضفْلا *لشلا» انزل ما عررو * راند هن الث كالذا دعافو « ارام د ريع

 دوروناادعدعرزامبرو هءارهشف رذ ام لأ او هيسررا اها لاقي ىلا ةسونحلا عب زا كوع اقل عل

 اهلوح املا فمن نيتيو نمدا دفلك رذي د دونه اناحأ اعرزبو هيوطو كببكق عرز هنم”قارخلاو

 نيام ”قار1ا نا دقلا ند ل صحتي و ري-_ثمأو هبوط ىف ثارحلا راو كف رمازتا هئمرضخالا لردبو

 6 رج لر روش نه موُدلاو لصدبلا عرزبو ه« تاسو عبرأ ىلا نيبدرا

 ىذلا لصيلاوهدومربىف كلذ كر ديو ةمزح ني سخوةن ام ىلا ةمز>ةئئام نهموُلاو 2 ا تو
 ودار اة هتعبرز نم ح راحو هبوط نمرمشاعلا ىلا كيك لوا ن ءعرزب هناف ةعيرز عرزماحجرذع

 لدشو هدومربىف كرديو بدران ا دف لكل هتعيرزو هبوط ىف سمرتلا عرزبو « سغشدىف كرديونادفلا

 (ةيفمصلا فانصالاامأو) 5 ةهيومشلا فانصالا ىفهدهرامنودامىلاابدرا ني رع ندأم نادفلا نم

 «سنشدىف كرا ناحتنك نادعلا ل رت «* هدوهربف دن ىلات اه هربفدن نمناعرزبا بوللاو ئيطبلا نا

 نيبام نادفلا نم لهو ىرمسمو ب أ ىف كر ديو ناّدفلل هيو عبر ه2 ءيززوهدومرب مسعسلا عرزبو
 نم جرذف تول ىف 'لرديو نادفا بح تاو عيرأ هتةيدزوهدومربف نقلا عراد 5 بدارا ةتس ىلا بدرا

 شربلاو قابلا رثاىف تاهمربفصن نمركسل بدق عرزيو ه« !منودامىلا ىورالاب ريطانق هدام نم نادفلا
 ناّدف نك همهدرز رادقمو سند روش ءاضقنا لم تافرغ ثالث هل لءاكست :امابلاو كك عاهل ةضزا ققرقو'

 ءاناحلا نمابجام علقو لنلا ءاماهالعو ”ىراااهاث دق ةممدةدمج ضرأ ىلا بدقلا جات<و تادف لكل هلو امو
 ىرخ ا هوجو ةدس شربت مث دون ىت- فّردتو هو>و ةتسرامكح ثرراحم ىهو تالقلقا اء تشرب مث تفاطو

 ههردلا كراتواا اال كراكر اهوبت اذ ضزالا تحلضاذاف ثرخلا شربلا ىعمو فّردتو

 0 ضرالا ل« نأ دع ةدرخم ةعطةو :ا نم ةعطق نيتعطق بصقل ا اهيف ىربو تالقلفلاب ذ كا تقاس

 ضعبو لماوك سب انأ هئالث بص !نم ةعظق لكل وط نوكيو ضاوح الا ىلا امم هاما لصي لوا دحاهازرفتو
 لاقيو بهةلان م هيوعكت رثكو هس انا ترصقامراتةواوانسأنم ىرخا ضودو ةعطقلا ىلعا نمددو.لا
 ةمئاقالةاقلم ةعطقل |نوكتنأ بدنلا ىف دبالو هملءبارتلا دمعا بصةلا بصن لك اذاف بدنلا لعفلا اذوا
 تتةرهاظاك اروأرااصو بصقلاتناذاف ةّرم مانا ةعبسسم لكل عسا ىلهف لوا ىف هبسدن نيح نم قيم

 ضر شك ”نأ قازعلا عمو هضرأ قزعت كلذ دنعذهلجرلارمصم لها !ميوس ىتلا ءاشجلا هلممااو ءافاخلا هعم
 كلذدنءلاقف فئاكشو ىوق» ؛وبصقل ارز غي ىتح كل ذدهاعت لازيالو بصقلا عم تانآم فطن, وبدقلا

 سوداقلاب قبام ومجد ه:مبوشالازربب ىد اذهنوكالو ضرالاق اع نكع ال هناف هقا ءبصقلاادر 1

 تناكاذا اردهال روات ىأ "”ىلارع لام لكىلع باصق الا ندهسصل .ىذلانأ ةداعلاو ءام نورذعو ةئام

 : راب الا تن :كَنافرقب سورا ةناع ىلا حاشي ةندفأ ةيلامثراب الااشر برق عمداسملاراقبالاب هلغلا ةحا م
 .عفتر او لدنلا علطاذاف ةعيرأ ىلا ةندفأ ةتس نمراك أب لاجما موعي نأ 6-0 نكعال لشلا ىرحن عةدعل

 قرغلا نم همةمل هملعرب دأ دق نوكم رمدج بناج نم هيلع عطتي نأ كلذ ةفصو ةحارلا اقدم تق

 داب مري-_دو بصقاا ضر ىلء واعي ع - رسل اكلذ ىف هاك نس ءاملا لخ دمف ةدانزلاب لمغلا عاسفةراد ع

 بناج نم فرص مث نوحي نأ ىلا ثالثوأ نيتءاسردق ضرالاقوذ ءاملا كرو هيلا ل_صيبال > ءاملاهنع

 مطغي مث مولعمر دعب هكَر مما ىفارا ضان دام زهق ل كشم حا ءام هلع دة رعو هلك بض . ىحرخا

 لبق نارطقلان هبال دبالو لاخلا ه.ؤ ىله>- كلذ نع صن ناف ةييرصتلا#و هاناتام لعاذاف كلذدعب

 مدقنا كح هفزعو هيتس مراش اان بصقلاران "قرح نم دب الو كوع 5 نسسدلاو 351 وسو بال ى-ول< نأ

 كارداتقوو سأراادو: ةةماسلا دوج ةقلللا دوتمو نملزلا لوالا ىعسو هفلخلا هللا أامسصق تدثمف

 نيب امنا دغلا نم ل صو زورونلاوىلا ب_هةلارصاعم ةراداةباعو روده فصأىق ةضالنإو هيوطتف ليلا
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 خام لاو ضرالا ىف وان ودو عرزلا نارا تاف ىىحافرمص هدم موءانلا اهب لصح ةئماو ضرا لكر هاما
 ريغ ايف حاملا مكه سلام تءرزامب رو بوبا ةعارز ىفاسه+ عفان لو تلم ىت لا يلع بلغ ضرا لك
 3 وروديتا هلعرضت# وب ذارال جعالاغمو * ى.راشا )بعزل الخف عرزو ناغباهلا واو ءاهاكبو.لا

 ىغمسبس نيح ىلا ةفاكدالما | ىلع ل.ل | اطغذرح ىف ع ءوبلا ةماعلا ىف 4 كاطلس اارو-هاف ةيداب و ٌةدانطاس نيمسق

 كلذ دعي راض م ىضارالا تالابق نم ميياعا ما يلع فرماج مسهل بذي كارلا فات نات غارت ىاونلا لاومأ نمل مهتميدقلا ف تناكو ةس لا لامعالاو ةيقرتشلا لاس عالا ىلع ةيغانونم موسراهلاو هنم
 ردانلا مانا ثداودما تندح نأ ىلا ةلودلاءا ما نابع كل ذو :راص م لاما تي. ىلا لمت ةيقبلاملا نمل ذشبو اهيلع فرمصي وناولدلا نم نم هد تملا ىديان لام نيسايعلا ني ذ_ه نماوامع مسرب حرت سي
 ءامري كح قره و ناطلسلا ىلا عقرب ىلإ ةملا؛ 'ودهنم فرمهدالو ميظعلام دالملان م ىعراصف حرف

 رخدنف ىلاعت هنا هان ا هيلع فت ساك لانا ىف رولا ل-عىف دال- .1لد ار دسي و ناوعالا ىديا
 نوعطقملا!تماقاى لود ةيحان نود ةمحان ايد: ومع انتة رانع اها ةندلبلارو سلا امو ه تارا ناسا
 ىلع نيعتيىدلا ةنبدملاروس ل ىرقل! نم ةمناطاسلا دروسا لو ةيحانلا لام ل-هان نزح القل
 رولا لخادنمىتلا زودلا لت ةيداباارو_للا لسمو هما ةيعرلا ةناسفكو هترامسعت ماسةذالاناطلسلا
 نم أ. قفنا دق ناكو ل_دفنا اذا عطقملانأ ةداعلا نمو اهررض ليزيواسههلصي نأ راد لكس خاص مزامذ
 عطغملانم دمعتي نأ هلن افا عذ هع عاضقالا لةّا ىت اا ةن-_سااةراسع لد الرمس ةماقاىف هعاطقا لام
 عزب ناكو فارم كاوقايلارثاىف جملا ع رزام ملصاو ع هريغ ةن_سةرامعىف هتنس لام نم هشفنا امري -ظذ ىاثلا
 فد .محقلا عرزيو رب ربعشلاو ناكلارثا ىلع كانه عرزامع روح رطلا ةراكل عحقلارثا ىلع مهلا دم انشا
 عرزلا تنودنمت الار 'اهأاامآو ابردي جرت ىا!ضرالان ه«ىلاوءااىف اذ_هوروةهرخ ىلا هداثزب#
 (وةعضو ضرالا رق بسب فلتذم ممقلار ذي نمدح اولا نا دفلا هيلا جاتك امرا دةءو كاعبلا [ىلا اميذ
 تاس و عيرأو تاب وسجن ىلا بدرا نمر ذيلارثكاو ثرح ىف عرزرامو قوالا ف ع رزبامو اهطسوو !متثرو
 نتبولا و اهنمنادفلا ىف كب ض ارا سس -هرفوح واذ هنود ل. ضارا د.هصلا ف دجوب ناني
 دملا نم حرة اوعرزا ذارصمىفنأر كذو ةحالفلا باتكحو ةم_ثحوني ركبوا لاقو ايدرا نير مشع ىلا يدا ماخاب ىطارالا تنبت حمقلا نادفنمح رخام فاتذيو نا ساوهو ساشب ىف رصم عرزلا كرديو
 تس ةنس ىف ناكالو « لاا ام ةرو دك ةرثكو مهضرأ نع“ عم م هدال:ءاودةرارح كلذ فةلعلاو دمة
 اهءرز ءاجو تءرزذفسوب ري موداااها لاقي ىلا مودفلا ران ساب تك يراظلا نانا
 نادف ةعماط# تاكو اك تاسيو عسن امبدرأو مو.فلا لمكب ريع نم درا نيعيسو ادحأ امتمنادنلا ىراسع
 رس ةنامفتحمو ئعيسسو ننثا ةنئلس فدال ءلا تددمال بدارأ 2 ةيمطافلا ماياىف دمعصلادالب ممقلا
 عاب ذخؤ ف ضرالال هسا ىثذارأامأو نادفلا٠ نءنايدرا ذوب راص مث دنو نادرا نا دو لك ىلع

 عقلا ةعارز ىلع هتعارز مدعو ةبطر ىهو تقرغ ىتلا ضرالا ىف هريغو عحقلارثأ فريعشلا عرزيو « تلال
 رثك |حرذعو ضرالا بس هيفر ذي نأ هنم نافل اتو محقلا ل_فدص هنافهداسصح كلذكو مانأب
 لك يو هبانر مش لوا نم بءاربلارت ,!ثرط اف لوغلاعرزبو « رادآوهو هدوءربىف هكاردا نوكيو حما نم
 لصغتو هدومرف تلايو اهوو تاسو ثالث ىلا هئمرذملا ن نم ناّدفلا باتو كبيكرهش ىف رضخ أو هو
 نادحلاو كبيكح ىلا روده نم صخاو سدعلاعرزربو « كلذ نودامىلااءدرانيرسشع بام هناّدف نم
 نا دف كح فرو سرخلا ىذارالا ىاسيول :عرزبو ةملاعلا ضرالان ءانثح ىذارالا قرأ ىفالا عرزرال

 ىلا نيشرو نمس دعلا نمو تاببو عبرأ ىلا بدرا نم نابل انمو تاسيو ناُمىلا بدرا نم ص جلا نم
 ندوة ةرشع ىلا بدارا ةعبرأ نم صان ادف نم لهو هدومربىف فان الا هذه كر دتوام_منودام

 نوكستياووكاتاشلاو « اهنوداماددرانيرمشع نم سدعلاو اهنودامىلا بداراةرشء نم زابلملا
 افالسا ذئنبح ىئسو اناسض#علتبو انكر لاش ماوس تال اع مسي نأ اشكو شرللا ف عرزاذ

 كلاين رمخالو ناكل ارز هئم حر ذف هزوتح لزعو ر دهو لج فحاذاف فد ىتد هعطود ىف ماو
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 راش دفل أ فلأ ةلودلا قابو في لاو هعافتراءازابهئاقفنوراش .دفلا ف لأ ماشا اهنمراسإ دفا ىنلأ ةلودلا

 « ىلا ار دب شومل اريمال تلمع ةسب اقم ىلع ثفقو حارخللالءىف حابملا باك نسحلاوبأ ىذاقلا لاق
 ىذلان اا يفح رش نيدسفملان داش هرهثوا٠ عا ىلع بلغور صم #ملا ةفلخلا ماراىف رصم مدق نيح

 هفناويدلا هسضاقإ «ام ىلع ”ىحار ملا ىفو ةئامسعدراو نينامتو ثالث ةنسل "ىلالهلا ىف عافتر الا هملع لها

 2 :رهاقلاب لولحماو هريغب دروملاو عطقملاو ن ووذملاو هعم ىرجتأم و حارا نمدب رمدملا لامعالا ىفان راج ناكامم

 امهلامعاو طاصدو سند اهاانعاو ضرالا ل فسأن هدب .رغلاو :قرشلا ىتحانوام-عداوضؤرصمو

 ةيجارملا ةئامعب داو نينا ةنسل باذبعو تاحاوو ةينادلاو ةملاعلاة ب دعصلا لاعالاو ةريصلاو ةيردنكسالاو

 ةينطسلفلا لاعالا لداوقو ِنِن :رصّتلاّدح نماهاوا ىتلا ةصاشلا لاسعالا نمناك امو ,رصملاموسرلا ىلع
 تالت انمع "لها هملعت هد ساام ىلع ةمجارخلاا ةئامهب رأو نيعبسسو نام ةنسلو ةيسساأ رطلالاعالاو

 ا مو مج ناكام "هلس هيلعّرقش سا ىذإ !ناو راند | تفأفالآ

 فلأن لااهغلس ناكف ةمجاركلاةءامصي او نيذسو ثالث ة نسال ةسققاوملا شودحاومأر تلق ةيلالهلا
 3 ةرامعلا نسح هنع برعاا مران, دفلأ ةئاملث اهابقا-ع ةيش .ومحلا ةئسسلا دئازلا ناكو راني دفلأ ةئامناُ و
 ريمأنب لضفالا نا رسسم نب ازك ذو « ةئامسعي راو نينامثو ثالث ةنسسٍةسي اممم ادده ملت ناكو لدءلا لومشو

 هنا هتامو امم ىف لضافلا ىذ اقلاركذو «رانردفلأ ف الآه ءاف رصمرايد عافترارب د: لمعب أ شويملا
 ةئاودإلالاومالا بار اوروغدلان ءاسراخة امو نينو سجل ةنسل باذمع ىلادب ردنكسا نم داليلاربع

 ناىلإ ترصاة نع مت ار ار اميد نب ريشعو ةعسنو افلا نيسحو "هن الدو فلا هن امك سو فلا فال ةعنرا حاوف ة ةدعو

 فلكلاو نؤملا دمبلاملا تيبدحلا اصلاخانمع< را ىبكاعلاموصعمنب مركلاو أ ق ذوملا ىضاةلااه امج
 قدا ةيايحلا.د هايج لهده مث + 2 نيعل رادحشس رجا هلا راح .دفلأ ىنئامو راب دفاأ فلأ

 رصم تف لبق او 1 رخ [ىفموزلا عم غاب امدعب ريدم حارخ عاضنا بسو « ةممطافلا ةلودلا تضر نا

 12 01 بأم ضررا نقيل رع موقت مست لواملا نأ ران دفلأ ف لأ نيرمشع

 اهضرا ةخاسصواموب نيس ابثزحةدمدجوةرتصم ضرا لاسربتعاامرخ آو هثلث ىلا اهلصحتم عب رن امايهيل
 ميال هناو نا دف ف. ف لأ نورشعو ةعب رأرب دمي اةرشابم ىفاهنم عر زينا دف فلا فلا نيناسمو فا ف لأ ةئام

 ردقلا اذهاجب م ا اذافامتاد اهيف لمعلا نوم زا ثارح فل نونامثو فلأ ةثامعب راف نوك ىتح اه>ارخ

 عرا نم فل نورشعو فلأ ةئاماهب ناك امرخ او اهج ارخ لمكح راّترامع تة ضرالا ىف لامعلا نم

 ةميدقلا عاضوالا نمابب ناك ام عمج نأ الاريغت دقو فل نوم ضرالا لفسأ فو الن وعبس دمعصلا ىف

 احافال التخا تلتخاو

 *« اهتعارز ماسقأو رصم ىضارأ فانصأ ركذ +

 هناف ىاقملاو طرلارثآ وهو قابلا ةعيطقاهالع آو ارعساهافواو ةمق اهالعا فانصا| ةدعرمصم ىضارا نا لعا

 تراصو ة الاف تي ورادإف ةيلاهلا ف تئيظ ىلا ضرالاوهو قارسشلا ئر قابلا دعب و ممقلا ةعارزإ صب
 ضرالا فعذل قابلا نو داهرعسو ريعشلاو معقل ارث أوهو بياربلاو اهعرز بهن !تءرذو عدزلان هدد راسم

 ىناطقلاو طرقلا ةعارزلمللاص بي اريلاو قابلا ةباحتكب مني لامه دح ًارثا لع تعرز تح نفنصلا نيده ةعارإرب

 ناف ناكلار ١, ةهايتسلاو قاب ضرا ىلإ املا ىف يسصنتو فان فصال او ده هعارزب ب تست ضرالا نان اّقملاو

 ثرذرابو ىورام خبالسلاو قارش :!!نودوهو ةيضاملا ةنسلاقرانو ىررامرثاة نو :كاررم_خاعق تءرز
 لغاش اهب قس لو اهيف عرز امرثا نم تاخ ضرا لكاقنلاو امج انن وكي هءرز ناف ىارمشلا ىر لثموهو لطعنو
 هتحازا ىلع نوءارزلا ردة,لو اهنعمو مكتسسا ضرا لك :حءولاو تاعارزلا ف انصانماهيف عرزب ام لوبق نع
 نع اهل تانئاهق لصح ضرا لك اغلا راهو خو ءانلح اطلت ءرزءانةلاهياو ءوزواوثرح لبابم هاك

 عئاومنءاهيف مكحساإ تدسف ضرإ لكس رمللاو ايف تراصواهتءارز نم هنرخكسح عنمو ةعارزرا لوب

 اهحالص يت عئاوملا نماهيفام لاا ىلعن مدا اذاو بلاغلا خسولان هدداوهو عامماببتناكو عرزالوبق
 كلذرمغوأ اهنعءاملاقيرط دسوأ ضرالا َراَعوُألشلاءام روصةةلاماءاملا اهيل لصد ل ضرا لك فارشلاو
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 دنع نال ا دمع ن نب ماش ةفالخ فام. هدحأ ٠ نقوىفالاةرثك هصتانتدعد رمعم حارخن ا
 للا ءام همك ريامم يماغلاورمصم ىذارأ نم ماعلا عضو هس 8 3 باصلا نب هللادسع حار كلاىلوام

 ةياعاواةعو اهلك اهكارأ ضرالا: ح-وو فرالا عاشترا ىوس نادف فاأ فاأ ني' ال كلذ نوتاه دون

 عبس ةنس فو تطال رم خاررعسلاواذ_هراشإ د:فلأ قآل اة هممت نعل دعتلا

 امىلالزت لو نيواودلا ىف دن وو فتم ةموأءم تام ظ مدع بالا نب ' فظو كلملاد» ءنب ماشه مانأ لوال امو

 ىلعا,ئمارا“ .دنول الو ةعيو ةثامنامتو ران. دفلأ ةناهعي سورا 4 ناطع ل“ نغليمو ةمسا ى باه د دعب

 لاقيو ضرالا لذ ءاررك ىلع قاءلاو فصنو ارابدن ورمذعو رايد ةئاس4 0 ا ع رح

 ىفىناثلاتقرلاو مران دفلأف ًارسشع م اغلبم كاما دبع نب نال ةفالخ ىف اهابجدي زن ةماسأ أ
 اهخارت قو د - رصم ضرأ تب رخدقو رب دم نب دوش نب 3 ندرصم ضرأ كافل نولوطنب دك زامل

 فلق ال [ةعب رأهعم تدمعف يب ا وي مو ع دكا 2 ل ا ار كل

 راعسالاع ءاخر عمرا دف فالآةعبرا دج نب هيور ام ُش م.لاوأريالا هئبااخابسوراش "اويل نعام ( تور اد د

 رع .حارخ ناه.دادرخ نءاركذو «راشإ ديب دارأ ةرمشع لك حقا ةيث ولو مانالا ىفعم عسب اعرهناف ذمانا

 ةثالثو ىلا ةئامهعيسو ىلا ىلا ادابج ب ناسا وع دف فلن يعستو مسن 6

 لاملاتدب ىلا هز تامودردقلا 0 همدي_هو سر اراشيد نب“ ؛الثو ةعتو ةناياعو اذإا ني رمرعو

 فاأنينامثو فا ةئامو فلأ ىناأ< أ -ىع* اها ىسع نب ىءومارنم لجسو لاق اه اكو رصم لهأ ةمطع أ دهن قشم دب
 عباصارشعواعارذةرشع ا رخ ناكو لاق فاكلار "او نزملاوءاطعلا دعب ىنعيراشيد 5
 ةقالخف ني راند نادذلا ن نءضو.ةملاو رام دل انيسجو ةعيسو فلأ ىتئامو راب 8 ا [ةعبرأ

 هعام_طىوسراْسي دفا أ ىنلادب_ثخالا عفط نب ع ركب ىبأ ريمالا مايأ فرصم حارخ غاب وهريغو نوماملا

 بترملا هيفْزع اريدقت ل عدة الك نبا هساكناكو رمدع بئاورلا لت ن نم لوأ د. ثخالاو هلاكلم تناكى ب 3

 6 ءالؤه سلف قازرالاو تاءارخلا نم ط لاك لمعت فدكدسشخالا للاسقف ران دفا ىتئام عافترالا

 بتاورلا باع |اذاف تلقامف تركه دق دمشخالا هل لاق دْغلا نمدان الف اذهرب دنو ىئئيحتادغلاقف بجاولا

 لاف هللا ناصح سالك نبأ لاقف 3س انلا يد ماب اأو نورو:ملام-يفوءافهضلا

 شا اوععساموقاءلاةف هعنصام ىلع بتوع كاذب ماشلاب هطخ ذأ ىت م-دم_ثخالاه.لاز امو | كدست

 هذهو ٌىد رط "ىلع دم ةخاللالو 'للداعم ناطاسلا نيب و ىجاب ام هل لاف ىلا دراملا نب دجت ني دج هءاس لمن ناك

 هذه ل امثال تلف ةيلاطم ىنادراملا نبا لبق كل لاهو ىنءاخ كلران دفلأو دم_ثخالا راني د فال ؟ةرمءةب ده

 "ىلع نب ده <ىلا ىدهاو ران دفالآ ةرثءذخ اوافق اطعاف“ املا هجو ىلع كن“ ءاحدق راش دفاأ |

 كل امام كنلا تلسرلا 311 مفرج اعمحا إف اهتلإةةساف هدي ىلعر اسر دفلأ نيرشع تقوى ىنادراملا

 لاقف ىلع نيد لؤق ترك د فاذلا نير سشعلا قااطعاو ةئاملا حائرات 1
 (بتاورا تغلب و) « اههلش كنا معااناو اه دح ا هدي رت كَتجاس تقرل فل ةئاملا كل تظفح اذ هدربا أم

 د> مع سلس انلا سائح اوني روتملاو ممالا بايرال ةئسلا ىف راند فا ةئاه .ىدثخالا روذاكماناىف

 رفول نا باكلا ىداذورا ملاص نب ”ىلعهل نف لاعالا ىفنيف سصتملا نمالو ة شالا نمالو شدا نم

 هب دي زب لاكسلا ولقب دك هنيمج هكح لمعي سلج ةعاسف سانلا قا ازرانمهصتش ًاسشبتاورلالام ند

 هذهو ةئامثثو نيعبرأو عبس ةذس ناضمر ف تامىتح ديدحلا.ذئنح لب وعف هباملماك 3 لمعلا عطقناىلا
 نحم تزئرؤفاك تاماملو ههلدامالا# ْئبلاركملا ق.يالو ىلاهت لاق ءولا,سانلل طسول نم هللا نم ةظعوم
 برغملادالب نم دئاقلارهوج مدق ناىلا اهجارخ عضتاف نعفلاوءاننا او ءالغلا نمر ةردكص ديد

 7 دفا فالآ ثالث ةئاهلثو نيسس+خ ونامت ةن-ل حاردلا ىف دعم ميت بأ هللا نيدل زعملا هال 7 0

 ةفالخ قرصمريزو ىروزاسلا نجراا درع نيسحلاوبأن يدالرمصانلا رب زولا هأو اندورانرد فلأةنامعن راو
 ةضاقتالا و اوبد لكب ابرا لهعف تاّشفنلا نم اعلعامو تي ا هاطلا نب هللا رسمنا

 عافترا د حوف هيءان ًاواعما ال عهملع مظنف ني واو دلا مامز وهو ساما ناوبد 0 عبجلا مل_سو هملعامو
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 هللا بص هللا لوسر نا ةع نرخ هل لاق ةريخلا له لص دلاخدارأ الفول هنتنب ىطعأف ةريخلا كسلع هللا جتفنا لسو
 ا سيو إس نب دعو دعس رمش هل دمشق كدطص ىف اولخ دئالف هل م افا مسو هلع

 اهلها ناكو !ممصخ راد دلل. ةفابنم دهعءا ع تلاحو تدع تناكو مهردفاأب تقل ةعارخ ىلا اهعفدو

 عااقالا حداذاو ةوورواملا لاهل هرثك |نوكياددعناّنظات تنكام لاف تلأ سام فاعضا كلن وعن دب

 ملصلا مكح نع ةجراخ تناكو !عءطقملضرالا تصاخا_هلص ناكن اذ فلا لاح رظن هجولا اذه ىلءكملقتلاو

 01 هوةسباو هعطتتساا؟ قحا بهو ملاو عطال 5 ةوذع حفل اناكناو قداسلا عاطقالاب
 مهضواعاو ف ىتح ١ واعي لنا صوب بكمل 0 ةيهلاوأ عاط .دالاباواعاوناكن اف نع اغلا

 ةباطمسما مامالا مزلب ال ىلاعث هللا حر ةةتح وأ لاوو متانغلا ن هكلذري غن د مهسوفن ببطت_بام مامالا

 كلذ ىف ةحلدملا ىأراذا ٌتانغلا نمهريغ نمالو هنم مهسوغن

 * لاومألاو جارخلا ناويد ركذ

 لق هلع ناك ام ىلءقارعلاو ىشمد.مال_الاىفناويدلا 2 0 ا ل في رمصتلا لق جارمن هناك لاشي

 هذه نيواود تلقنف ة.طيقلا رصم ناوددو ة.سرافلاب قارعلا ن اون دو ةممورلاب ماشل ناوي دناكو مال.الا

 رممهمريمأ ناو يه نب كيما دبع هللا دمع ةس رعلا ىلا ةمطمةلا نمرمص م ناون د ىلةن ىذلاو ةب رعلا ىلاراصمالا

 هلع ل_عجو ناوردلا نعش اننن|فرصو ه 5 رعلانا هذ نو ني 0و ب هلق كالا ادع يدلل يول 3

 مور مخه ني دلولا ةسرعلا ىلا ةسسسزافلا نم ,واودلا لقن ع نملواو صخ لك أّنِم ”ىرازفلاعوب رينبا

 ىلا قارءلاناوبدلةنىذلا نا ىلع نورثكالاو نيش" امو ني رسشعو نيالا ةن سولو نا ارك زن, نامل 4

 د.ك ذو قارعلا نيواود باص دئمول وذو دعس !ىلومناكو جالا بتاكن جلا ديع نب لاص ةس رعاا

 بتكوةباكلا ف اصر ومو ناّتسسهم ىبسنم هوب أن اك اذه نجحلاد عنب حلا هنا كال ذ بدسو نينامت ةنس

 ا هيي ءلاو ةمسرافلاب هيدي نيب طخو ”ىنثلا فسوب نب جا ا بناكح ورفنادازل

 ةسنق كاع ىنمّدقي نأ ن نءآ الو ىفضتس | د: ءاراو ريمالا ىلا تادو يح ىنةقر ىذلا تنادل لاقو ناداز

 ّتَآَو حاملاقف ىريغ هياس هيفكم ن نم ديال هلال هملا ىتم<ىلا ح وحأ ًاوه كلذ ّنظنال ناداز لاف كتازءم
 ضرامف ش ضراسة لاقت لعفف ىرأ ت>ارط» اهنم لوك لاك 5 اود ةس رعلا ىلا باس ا لو- انا تئ دول

 ب ناداز نا كلذ بسقع قفتاف حاعلل روظيالن اءىهأو ناداز ىلع كل ذ قشف هيددطب حاحا هملا ثءبف
 جاجا لعأف اطاص دعب جالا ب بكت سا هلزنم ىلا همف ناكعضوم ن نم حي راش وهو ثعشالا نب دهم نب ندحرلا دمع

 كلذ كو ةس رعلا ىلا +. سراقلا ن نه هلةنف هن اضما ىف هءلع مزعو كلذ ه: ع أف ناويدلا لقنىفناداز عمد ىرجامب

 عطقح ورو ناداز ني هاش ناو سمه لات: مويلع ىبأ لقنل ارهظبال نأ ىلعمهرد فلأ ةئام هلاول ذبو سرفلا ىلع

 ىلعه تنم ظعاام ملاصرد هلل وة: عي نب د-_.+ل ا دمع ناكو ة.سرافلا لصأ تءطقاك امندلا نم كالصأ هللا
 فاخاو ل: 0 م راد ضو كربلا مهله ىذلا ناف ماشا !ناويدامأو بالا

 بنك ىألان كو نب ماشه هك الح لهو ناورص نتا! ادع ةنالخ فلق: : لقفل: تقو ىف

 رودصنم هبا هدلسعي بك مث نا. ةس ىلأ نبه , واعم مانأ ىف فارمصنلارودنم نب نوجم» ماشلا ناولد ىلع

 نود رس نب ا

 » مالسإلا ىف رصم جارخ ركذ م

 رايد فلأ ف لأ ر يشع فا هر امج تناكف هنع هللا ىضر صاعلانب ورم مالسالا ف رصم جارت ىبج نملؤا
 راس ايي نهرا ومر نارزلشم حرم ىلأ نب دعس نب هللا دمع ىبج مث لبر لكن م نيرا دنيراميد هذ 1 رق

 متررضا لاف لوالا اهرد نه هرثك ا. ةحقللا تردهقنا ديعانأ اب صاعلا نيور عل هنعدتنا ىذر نافءنب نامع لاف
 قْملامهدعب رمصمحارخ طخغاو حارا نود ةصاخ مجامللا نموهامن اهلا دمع مور عدابح ىذلا اًدهواهدلو
 سادعلا ئءافلخو ةنما وباب لف بورحلا عوقوو ضرالاراك ١فبار نا نان رمسو نامزلا عم داسفلا

 نادل ستاد 55 راصحلا بهل دبع ىصو هلاف كلملادبعنب ماشه م انأالخام فلل فال 1 ا نودالا



 هاب

 ًأطخ ! نا: نكسب ناف ناةءنامزار ابه نب اورمساب نبراسعو دو همن هللا دعو باخ وريب زلا عطقا لاق

 رب ريو ةمط هنع هللا ىذر باطلا نيرع عطق وانذ,دمجن مءانذخ انيذلامهو اوأطخا أطحلا هنم اولبق نيذلاف
 نم لعنلا هو ىلع عئاطقلا|مناو هنعان دخن نم ةةعفل لاا دزرفمالأ عطقاو ورم للسرلاو هللا دبع نبا

 ريح عطقأذ دعب امأ ىلحلا هللا دمع نب رب رج عم ملوح نب نامءىلا نعوم قطر ع ىتكو امان ااه لم

 هنؤفيام هحامقن كنم باب "ىلع مدهارب رج نار عىلانامعبتكف ططغالو سكوال هنوش امر دق هنا دع نبا

 عطقأو قم اوم ىف تنسح أدقو كلذذفنأفرب رحقدص هلا ب كة همض كعحارا ىت- كلذ ىضمأ نأ تهركف

 فسلا# ىنعلبا هلفغنب ديوس عطقأو ىلناهن نو درك ةبحر لاذ ىلأ نب "ىلع عطقأو ”ىرعشالا ىسوموبأ

 امهناودلارا| ديوس ىلع عطقأ اماذه بتك ا لاف اب الع تعطقتسا لاه هلْمْع نب ديوس نع هع رهنب تبان نع

 نايف ةيواعم هعطقا ام مكتمل دبع نبا دبع ني نيحرلا دبع مقل وب كذو هللا ءاشاماذكىلا اذك ند

 سابعلا ئ ءافلخو ةسا ىن' 'افلخ نا كح دقو هارثك أسش دروأرصمرود نم' :اقلهلان م 0

 رصم ضر انرتل امرك مرعلا لاير ايالو ده هانم رفنلارميصم ضرا نم ىذارالا نوءطقب
 هعطقانمدس هناف ىضارالان م عطق | امو لاملا تدب ىلا لضفي ام لءدعو فلكل ارئاسو د1 ةبطع |هنم فرصصب
 عطقن تراصاهاكرصم ىضار ا نأف اذ_هانموي ىلا بونانب فسوب نيدلاحالص ناطلسا ا مانا تناك ذ:ءامأو

 مسقلا اذهو ناطلسلا ناوبدىف ىرجي م ةماسقا ةعبس ىلع مويلاريصمضراو ه هدا: أو هن ىعأو ناطلسال

 عطقادقرصم ىغارأ نم مسةودر نا ناوي دل ىف ىردعام + بو صاةلا ناو ديف ىردعام هممادقاهثالث

 عماوملا ىلعاسحت افتو لعج ثلا مقر يرط انا كورلا د دنع كلذ لم ب دقو دانجالاو ءارمالل
 تايحالا لاقي عبار مسقو ,ماقتعو ىذارالا كاتى ئاو ىزارذ لعد تملا تاه ىلعو كناوملناو سرادللاو

 :لباقمىفالمهانوكآماو عماجو أ دسم ملاصع مهمابف نعاما انو كأي موق ىديأب ضارا هم ىري
 سداس مسقو + لاملا تن نم ىرتشا هنوكل بهوبو ثرؤبو ىرختشيو عابياكلمراص دق سماخ مسقو +« لمع

 اذهو رقتوهف لدنلاءامهلهثنال عباس قو « هوغو بطلات شوا ىاوملاهاعرتف هتعارز نءزمعلل عرزرال

 هذهرئاسو برخ مث لوالارهدلا ىف !ىهاع ناك ام هنمو ةقماحلا لاوحا تفرعذنم كِل ذك لزي ملام هنم مسقلا

 نب مساقلا هلل! دمع ونأ لاهو ىلاهث هّللاء اش نا هَماَمأَ: تن نا اهدحت ٍناَكلا اذه ىف اهرابخا ةروك ذمماسقالا

 هلل !لوسر لاه لاف سواط ه3 نع سو اطنب هللا دبع نعرمعم ثيدح ىلع مالكلا ىف لاومالا ٍباَكَف مالس
 ىف لص اريل اذهاعاطقا نوكت لاق كلذ ئعمام تلق مكل ىه مث هلوسرإ او هلل ضرالا ىداع سو هلع هللا ىلص

 ضرالاامأو لام امال ىلااهمكح نافايارخ تراصف ى أ اوصرقن اف ناكسا ها ناك ض را لكىداعلاو عاطقالا

 نمو لفنلا ه-و ىلء نوكي مامالا ءاطعات لهأ اها ةيهاع ىو سلا ضعبل ملسو هيلع هللا لص ىلا اهلعج ىتلا

 لبقو ماشلا تفي نأ لمق نم, ماشلا.اضرا را ما لا يروح كلذ

 لبق اشلا امهوانا لفت هم 010 برخلال هأ لاوما نم الفن هلاهاعف نواسملا اهكلم نا

 ىرادلا يمل هنع هللا ىضر باطخللانب رع ىضما كل ذكو هنع هللا ىضردماولا نيدإاخهلاهاضماف ةريخلاحاتنا
 جرم ةقلملا ةماععلا ذه هلا دبعوب؟سسرش دقق ىهحا لت مسو هيلع هللا ىلصىب!ناك ام نيطسلف تحئامل

 ةيئاطلسلا ماكح الا ف ىدرواملا بدبحتنب دهغ نم“ ىلع نسحلا وبأ لاقو « 0 ةاقملا ضءد مامالا هل ىذإ!لفتلا

 امهدح نان ريض ىناثلاو ماعو تاومىلا سن ىناثلاو كملمت عاطقاو لال د ءا عاطق نان ريض عاطقالاو

 راد تناكناف مالسالارادىف تناكأذا لامللا تبل :- ىف ضرالا كس الا ههفن اطل لارطنالو كل ام نيعتي ام
 لأسدقنزوح هنافابب رفظلا دنع عطقملا اهكلمل اهعطقي نأ مامالا دا راقذيا عا يلسصلا تك [كطيسر ا
 هلأسو لعفت ماشلا تفي نا لبق هنمناكىذلا دابلا نودع هبطعي نا لسو هي اع هللا لص هللا لوسرىرادملا ميت

 كئعب ىذلاو لاف اذه لوقي امن وع مسالا لاكو كاذ هبعأف موراا دس تناكاضرا هعطدب نأ ”ىشللا ةباعثوبأ

 برا رادو الام مامالا نمد أي هود ساولاذكعو ”ىدرواملا ىلع اراك كل ذبهل بتكف كي لع نعمل قاللاب
 هنم ةبطعلا تحصو زا تحتف اذا هب وحانوكملاهي رارذوأ اهيدسن ماش هبهوتساوأ اهله أ كام ىلءوهو
 هلع هللا ىلص ”ىنلل لاه ”قاطلا سوا نب ةمع زخ نا ؟ ىبعشلا ىوو دقو ه ةماعلارومالاباهةلعتلاهبةلاو طاعم
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 مالسالا ىلع فلأن لسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر عطق أ دقو كلذ حابااضرأو ار مهعطقأو ادانا هعطقي نأ هلأس

 نأ هس انع بعد نب ورع ن ءي م ىلانبا ىور « احالص هعاطقا اىفاوأر نمهدعب نم ءافلخلا عطق أو اموق

 موساقباهورمعت موةءاطاهور معي لفاضرا ةموجو اة لم نماسانأ عطقأ ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا ل وسر

 ةعبطق اهنكلو اهم ددراركبىبا نموا م تناكولر ع لاف هنع هللا ىذر باطما نير ع ىلا نوب زملاوانوسنمهملا

 نورخ .[موقادر هعف ه رء٠بالن ينس ثالث اهكرت مث ضراهلتناكن م مالا عرسو ملم هينا سنع زوالا

 لاوءانم لن اهمفاضرأر بلا لو هيلع هلنا ىلص هللا لوسر عطقا هس أ ن ةورع نب ماشد لاهو «اسبب أ موو
 عجب أ قيقعلا عطخأ «شنع هللا ىضر باطلا نيرع نأركذو ه فردا وا لاقي ضرا ا.ماركذوريفنلاى
 ا ريخه .ذ كين اف مويلا دنف نوعطقتملاريبزلا نب الاف ةورع ةعمامق تزاج قد سانلا

 ماو هلاع هللا لم <ىبنلامدقاما لاكراشي دن ورع نء ةنيمع نين امفس لاهو هانا هعطق أف همنءطقأ ريمج نبأ

 نع تاب" ىلأ نب ببح نعراوسنب ثعشا لاهو امممع هللا ىذر باطلا نب رع عطق ًاوركيإنأ عل طقا تفلت

 رعنمز فاهوعابف اهتراعنءاوزهتفاضرااموق لو هلع هللا ىلص<ىبالا ىطع | لاق نادين <11

 ف ر بااط ىنأ نب "ىلع دنع مهلا اومااوهضوذ مهردفلا ةيامئاميوار اد فال ا ةئامتب هنع هلنا ىذر باطإلا نبا

 انفاوهو دجوف هتاكزاوم_ف- لاق هتاكزاو ,سح ا لاك صقانا ذداولاف ةصئانا.هو دجو اهوذخا الف هنعءهتلا
 نويء هعطقي نأ لسو هبلع هنا ىل_مدهلتا لوسر ىرادلا م لاس دقو هكزاالوالام كمان أ مد. الاسقف

 هبعأف مورلا دس تناك انضرا هءطقب نأ شتا ة.امذونأهلأسو لعفف هتف لبق ماشا اءهنمناكىذلادابلا

 نع دعس نب تبان' لاق اءاّتككال ذب هل بتكف كلع نتفمل قاب ه:ىذلاو لاقف لو. امنو«ءلتالا لاهو كلذ
 نب عرقالا لاسقف هعامقأ برام ملم ملسو هيلع هللا ىلم هلل! لوسر عطقّسا لاب نب ضسالا نا دج نع هيأ

 لذموهو ذنب درو نم ماه و ناسا ةلادجب 0 ادهن فيوا ا ”ىيمتلا ساح

 نكي نعهسأ نع را ا املا لثموهو 0 :موه

 ةعس رنع كلام لاو اهتروغواهتملج ةملب هلا نداعملا ثراسإلا ني لالب ملسو هملع هّللا لص هللا لوسر عطقا

 نعو 1 تاي اعود رلكا اوال سو هيلع هللا لصق لوسر نا مهاد نمموق نع

 نيداحنعو عجا قمم قيقعلا هعطقا سو هيلع هننا ىلص <ىنلانا ثرهلا نب لالب هب نع لالب نب ثراحا نءةعسر
 اهءفاضرا الالب لو هملع هللا ىلص هنا لوسر عطق أ لاف ثراا نب لال لوم ةمركع لأن ع نيكمى لأن ءةلس

 ضرالانعبامن ااولامن نان دعم لاهو !ن دعم اهءفرو ظنا مماضرازيزعلا دمع نيرعلالب او عابف ندعم لج

 هميقأ لاو هينبع امي عممو خفور ع اهل .ةذ:ديرج ىف مهلا لسو هملع هنا ىلص بن :ل| باكيا واو نداعم ا كءعنلو ثرح

 را نم هذع هللا ىذر باطان|نيرع ئطصاو لضنلا م ا لا

 ناكمهردفلأ ف الآ: هتغ غلب ناكفاوكلدوا بارا هنع برهأمو هش .لدأو سك كاوخ طاوس

 اهتغلرنوااهعاطقا ىأر هنالاهعطقا هنع هللا ىذر نامتءن ا مام أ اسعد لوزا اسم امئرسب

 ناك مهردفلأ فلآ نيس هتلغ غلبم ناكف « ىنلا وح هنمذخ أي نأ اهعطقان ه ىلع طرم ةواهذ طعن ن

 ثعششالا نب نجسرلا دبع ةنمذ يف نين اهو نيتنلا ةنس مج اجلب ماع ناك( لف ه دعب“ افلح اهلقانت مت اباطعو هن 0

 اهتمزاف غبصالا ةينمر دنس نب | هنع هللا ىذر باامح نير ع عطقأو مهءلي ام موق لك د أو ناويدلا قرحا
 مهنءهللا ىضر ”ىلءالورعالوركب وبا عطقي ل ىماعنعع ىنعلارباجن ءنامفس نع عبكو لاو نا د: فلأ هسفنا

 ناانغلس لو دهس نب ث.الا لاف ناسميع ةفالخ ىف نوضرالا تعسو هينع هلأ وتد نامعع ماطقال لطفا هلواو

 هل لزت لذ غبصالا فم ضرا ه عطقا هنافر دنسنياالا ارموم ضر نم أش سان ]© 0

 لضف الوا مم مدقا ةعيطقرصمب سدلف هتكرو نم ناو م نيب زعلا دب عنب غبسمالا احلوت اهارتلاهَى

 دوعسم نب هللا د.ع هنع هللا ىذر نامع مط لاودخا د ىديش نع رحاهملا نب ميهاربا نع شع الا لادو
 هللا دبع ناكسحو نمره هب رق صاوو ىنأ نب دعس عطقاو اديهدو انابخ عطقاو ا فدا رسانن راعز ني ربا

 صاع نع د#خ نب ورع نعرسعنبف.سلافو عب رلاو ثاثلاب اه-هضرأ نايضعي دع سو دوع نيا



 ع

 مه فد نورشع هل نممه فو عاس ةرمذع هلنممو.ةنأالا سرافةناعسمو سراف فالا اك ىوس نامعءزيزعلا
 فلأ ىتئام ىلءنو ديزب ةرهاسقلارهاظ اودكراذااوناكتف دم! نمد_او لجرل عدن ام ىلا كلذ نمرثك هل نم
 بوباىموهلاوم ودحاو ذخلارئالا كلا ملامه دمع ما.ةبمهتلو د تلاز ىتح فالتخاو قارتفاىفاولازرمل مث
 ىتح اره اسمالرتلادالب نمبلت ىتاا كبل !نماوة ساو داركالا نم ذو كازئالاَلع اورمدتناو

 هداو كيرلا ةدعتناكو افل اريشع نا لاسة,و ولم فال [ةعبس تناكنو القرو دذملا كالا اكل امم ةدعن الاقي
 رك *ىف نوال ىنةلودتلاز نا ىلا اذهن ماس رق كلد دعب غلام لل مث لول, فل رمش ىف !نوالق نب لملخ فرمث الا

 كتلردا م .ةريشالاكلامملاو فذ خاف قوقرت رهاظلا كاملا“ |عيسو نيناسمو عب را ةنسناضمر

 هاهدعب ن.ماقالفاللق هزتوافالآة برا مدختسسمو ىرتش منيبام مهت قع تغلب ةمسسكردلا كنلامحلا
 ىلع ةكرت |ةلو دل ا فرمص هركأ عو هريغو لقا انم من ءريثكح كله ىت> لاقي لذا ذات اواوقرتذا حب رفرصانلا

 تغلبا مناف نوالق نب دغر صانلا مابا ىف ةةاكا دانا تناك امرثكاو ةيئاطلساا كدلاءااو ةشاطاداملسا نيوسق

 ىت>ح صقنت تازام مث سراذ فاأ ني ريشعو ةعبرا ىرمدانلا كورلا قاروأب شدا ناولد نازك ناجل

 لب م ويلا مناف كيلا ملا اماو مف دتالو عفتثالاهن اف د_اولاو ف لالا ابنءءاوس بت ةءالا عم مولا تراص
 راك نانابامكي نزاف فالآن خلت نأ داتا ةنئاطانل ااكدلاملا عم ةقالادانج ا تعجول ثحي اهددع
 ماسة ةيلاطادلاكمااءملاو ةداطلسلا كل ا.ملاو ةقماادانجا ناهدق موملا ى تاو ذو لاكمال

 لاهل انو كن ركل فز خنأو ديالا ءتضتسا ىو ةنرورؤفو ةطكي باهت ديول او دلو دوم مضانو ةيؤغلاظ

 هللا ه2 ميهاربا نيدلا مراصريمالا هنن اكلم ا هللا ديوب نأىلا ىئال .هكلم هلادلخ جشرص الا ىفأ دب وما كلاا دعب
 لمربي ا ىف لل ثااو « هلبق ة.هالسالا ةلودلا فرصم ولم نم د> ًادكلمالام ة.مورلا دالملا نم جف هناف هرزاهب

 «مركلا ف ىدع ىدتقا هيأب ه هدلاووذح ىفلاوذ< نأ ورغالو « امدارسسا .عرساذا ىرملا ياو « دسالا
 عبس كيلامملا تراصىابسربفرشالا كلءامل مهر ضشلا تشراهءلعلوصالانا + لظاسخ هنأ هباشب نمو
 ثا ذلفاهعجل ةئراسس اهتم ةفئاط لكة مر مشاو ةيرططو ةممكحو دب زورونو دب ديؤودودب رصانو دب رداظ فئاوط

 اوناكح ناو مهقّرذل مهتروث فم لو موةلئاغناطلساا لع تس ومجتتحت ريدك و مه:كود تاححضا
 نيدمطافلاو سابعلا نو ةبما ىنبن مءاسفلاا ةداع تناكمنا لعاو نيقفتم .رهاظا ا ىف اوناكناو مهني اء امو نعم

 ءا مالا ف ناوي دلا نءؤقّرفت ُْث جارمن الاودا ىي نأ هنع هللا ىذ اللا نم اع نييسومل اريخأ ادام

 صالا ل !زاموءاطملا مالسالار دص ىف كلذا لاقي تاكو مهري داقمبسحجو مهسرردق ىلع دانجالاو لامعلاوا

 قرف هلا فرعنم لاو دنا ىلءتاعاطقا ىذارالا تةّرفو م-رلا اذ هريغف مدعلا ةلود تنكنأ ىلا كلذ ىلع
 نالةربلارب زو ىءوطلا ساسءلا نب قاسحسا نب ” ىلع نتا ىلع ولا كالا ماظن دنحلاا ىلع تاعاطقالا

 ىلالبنأ ىأرفتعستا هتكام ناكلذو نال_ثريلانب هاشكل ه4 لبا رزو مث قوس نب لاكم» نيدوا د نبا
 ءانسءالاهترامع نيعطقملا ا ىخذارالا ميا ىف نا ىأر هنال هءاطقار دق ىلع <لقاوارثكاواةيرك : عاق لكح

 للملا لخ ديو عس قرخلاناف دحاوناوبدةكلمملا لامعا عجب لش اذا ام فال اهرم ا باب ومعطقم
 ماوعان ءلولملا ندير ان نمو كسار تولغلا ركل للون كر فى قالا اظأ لعفف دالملا ىف

 ثب د ف بئاسلا نبع اطعركذف لا! تنب نم قزرت» افلذناتاكوادنك هانهول ىلا هن امعنراو نينامتو عضب

 ني دج نعذون نبلاو سأرلا هب ىكيأ مو ةاًمرطش موي لكدل ضرف منعا هنع هللا ىضرركب يأ نا

 لق قف ناك يلهأ ىلع هتقشنو رفاساذا هرهطو امها مذخأو !ءهعضوا.ىةلخ ا اذان ا دربهل صرف هنا لاله
 باطانا نب رمعل ضرفو ةنلاىف مهرد فال 1ة: سهلاوضرف ىذلا نا كرات ىريثالا نبا سعال
 موهلا ل لل و ”ىلع 4 لاقو فورعملابهلابع لصيو هدلصإام فلسا ام هنعمقنا ضر

 ةنسلا فراش دفالا ةريشع ماشلا هلع ىلع نابفسىبا نبي وعلرع ضرخو هتوةذخأي "ىلع لاقام لوقلا
 هنئاوهو راس د فلأ هقزر لب لبقو

 « تاعاطقالاو عئاطقلا ركذ

 اهانأ هعطقتس او اهءاطتقا ىف ل نذااهانأ نعطقأو هنم هعطتقا ام ةعطقلاو اه ذا ىلا نم ةفث اط عطققا لاب
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 لاقف هماع م ودعم اماعط هيمهل تعمصول 4 لف نيم_هردنينمْوملاتاهمال ضرؤو موب لك ىفا-هرد

 ىذلادمءةءالود لاهو ناضمر ماعط مها عضوفدازو كلذ هنع هللا ىضر نام عرف أف متو ىف سانلا اوعيلُما

 رصعناكو « هدعلن مءافلللا هبكد- أه ن ناضمر ىف سانلاب نيرتعمالو لسلان بالو روعسأ | ىف فلاب

 ىلا لمحت ا: ا ناكو ني" ام نيش ام فالاة عب راممتمن اكو افا نوعبرا نامفسىب نب ةبواعم ةفالخ ىف
 "هلق لك ىلع ل هج دقي راق نامل ل ل امو 21تابطعا لضف نع راش 0 هس واعم

 مكب لن ل-هودولومم مكيف 'لدللادلو له لوقف سلاحا ىلعرو دس ءوب لك مجصيالجررصب برعلا لث ابق نم
 1 وكم ىلا رم لت لاقي ,معماعسا تكي ديراب الشو مال الفد و لاقمف لزان
 ناوودلا لغارصمريما ىراصنالا دلخم نب ةلسم ىطعاو كل ذ تدم تح ناويدلا ىلا لبقلا نم غرف اذاف هلابعو

 ىلا ممقأا نالحو ةبتكلا قاززأو روسملا نمدالءلابثاونو م.ئاونو مهقازراو مهلامع تامطعاو متامطعا
 هذع هلبا ىضر صاعلا نب ورع دب ىلءرمصع ناكني ودن لواو الضفراشر دفااةنامم“ هن واعم ىلا ثهدوزاخخلا

 انو دتناوفص يرش: نود كاائلانيودتلا كي رش نب ةردنودو اذ دائاشسإوو دتناو يه نر زعلا دبع ن ودم
 نب كلا دب ءنب ماشه ةفالخ ىف ناويدلاءس قالا نم ناك امال ارك هلأ عرش نيوذتدع نكي اعبار
 نينومأملا هللادبعتاماذا ى-ءاسشا اون دح !سابعل اون ةدوسملا تيلغو ةما ىةلود تضرقنا الف ناورم

 نوره نب دم قام اونأ مد: :ءملاهوخا حف "امو ةرسشع ىف ع ةنس بحر نم نولخ عمسل دمشر ا نوره

 لعفت ممءءاطعلا عطقو برعلا نمرس#ناول دف نم طاةساند ص انريصمريما ىدةصلا رصت نب ر دمك ىلا بنك

 0 ةكمعةنس ءاطعلا ريصم لهأن ء عطق ةيمأ ىف لالخ رخآى دعملا دن ناومناحكحوااذ

 تهجو دقو لاملا ىلا تدم اف قرض ودعا ةمضاملا ةنسسلا ف٠ ءاطعلا مكنع تسحامن اىناهفرذتعباناك
 قل عدت وتلا قصته [انكز رار (لتلوكان كل ةقمل الو ةماض الل اةننلا ءاطعن كسلا

 هل لافو مادجو مكن نم عب يف ”ىوردلاريزولا نب ىحي حرخر صم لهأ» ءاطع ردثكع طقا لو هيدي ىلع ءاطعلا عطق

 2 "الا عبر فر دنكت امو لجر ةئامسخ و هيلا عقجا فان فوانقح انعنمانال هنم لضفا انبف موقبال م اذه
 اريساهذخأ آو سد ةري ىف هانا اهو ىح ىلار اس هدعل ندرمص هر ةطملاهئاىلوو نش 'اموةرشع عست هلا

 دوا سابعلاوباربمالا ىلو نأ ىلا مصتعملادهع نم لاوملاو معلااهدنجراصورصم نم برعلا ةلود تضرقناف

 نيعبرأو "كر مالغ فأني رشعو ةعبرأ ىلعةدان زمرت دع تغلب و دعلا نم راك اف رصم نولوط نبا

 فوح ةرئاذش نم ةدع هدسعن هب وراج شدلاوباريمالا هسا دوعسا م قره -- فالآ ة ةعيسو دوسافاأ

 ماشلاو رصع راس عةةعتفاب رصم ىلع دبش خالا يفطنبدجصركيوبارمالاةراما تناكصال -
 نادوسلا نمةدعدحتسا ىد.شخالا اروذكك سا اانأ ذاتسالان ا مفئاوط ةّدع ىلع لشن فلأةئامعبرا

 نيبام ندد ودا مطافلا دعم يونا هللا نيداز هملا مامالا كغتالف رصع همكحت مااىف

 لو« تهم ونموه ليفاكددعلا ىف مهو ةيلاةصلاو مورلا مهفوربربلا فئاو طنماهوو "ل. وزو ةماتكح
 شح دعي صضرالا أطي ل هلا لمق ىّتحو م كح هق دم سبام لكنم هد ناكهسو ااملالو « دعت ه-ُثودح < نك

 هللابزب زعلا هب اهد_هي نمرصمب ةفالحلل | ىف ماقال ةزعملا شودج نماد دعرُمك ١ىنو ى-ةملا شد. لق نمر دنكسالا

 ةنازخش نأ هع ران ىف ىجسملا كاملا دب عر اتخن اريمال اركذو « مهم صتخ او كلارئالاوليدلا م دخس ار ازنرو هنموب'
 نياركذو « ةلودلارراكاوداوقلا نئ اخ نع اسراخ لم فا1 نورشع ماكل ىلازيزعلا جرخا.1 اهلج صاشخلا
 "نب "ىلع نسا ىلا هللانيد زازءال رغاطلا نبدعم مع ىلا للان رصنق#ملا مأ ةدم-ساا دبء نأ همي ران رسسم

 لدا دس اجو دبع فلأ نيس ممم دع تناكسح ةصاخ هقئانزرب زعلا نير وضم ”ىلعىبا هللا ماي مككلا

 لقا يعب رأ تناك كيزر نب عئالاط حلاصلا نإ كازو مانا رسم نتؤنملاهذع نا قاع نيدعتالا طم تبرو

 ضارةنادنعاذهو لتاقمفالاةريشع اهفةب رح ىناو د ةرشعو هريغدازو لحار فا نيث الثو ةتسو سراف
 رصمدنج لازأ بوبانب فسول نيدلاحالصرصانلا كلما ناطلسلا دب ىلع متلو دتلازالف ةمءطافلاةلودلا
 ةصاخ كارتالاوداركألا نماركسع دمتساو مهريغو نمزالاو نانرعلاو نتن رصملا» !سمالاودوسلا دسبعلا نم

 كلملا هسا عمرمصمب قلو هدعب نم تقرتذا تامالف ربغال سراف فاًاريشع ىنث ارتدوا دفيع ةعتفقلاو
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 نب نحلا دمع نب ةاسىفأ نعو اولان ىذلا لثم لي ل نم مهتم سفن بط نع هلضفب اوس اون نآالاةوساب مهناعأت

 فوعنب ندحرلا د_.علاق» قدا ىرصمو مهخودمو ةيطءإلا ىلءنيلسملا دز ىلا هنع هبا ذر زرع لاف فوع

 م.م بردال !اف برقالا مث م-فهيل .اع هّلنا ىلص هللا لوسر معنالا ادي ال لاق كفن أدبا مهنع هللا ىذر «ىلعو ناعءو

 ىلار دب دعد نا ضرؤ مث فالا :-خفالآ ةستور ل جلا سرإ# م هبأدبو ساسعلل ضرفف هللا ل وسر نم

 هنالث ةّدلا لها نع همعهلنا ىذرركيوبا علق نأ ىل ةيبب دا دعب نإ ضرف مث فال [ةعبرا فال !ةعيرأ ةديدحلا

 هنالث ىلع» ءالؤه لكةيسداش: ل: مانالا ىلو نموركىفأن ءلتاتر حفلا دهش ن «كلذ ىف لخ دو فالاهث الث فال

 جزانلادالبلا لهال ضرفونيفل ًانيفلأ لومربلا باس اماشلالهأو ةسد ادا لهال ضر مثىفال [هئالث فلآ

 ةجردب مهقملال نك ل لاف ماالا لهأب ةم_سداسقلا لهآ تةاسأول ال. .ةفدن'ا وسو نمذ أ ةئام-و نيفلأ مهتم
 اوناكمهلاشفهنانفن ءىل: اهو ءرادتب رقد" ن؟ مهراد دعب ىلء مو و دقهل ل .ةونذا هّنلااهال ١ وكردي ل ند

 نررح اهملا لاه الهف مهتباهت_اىت-مهد وسام هلثامياو ودعا ىهاو قرية ءدر اوناكم مال ةدان زلان ا

 رجاهو مهئانفي راصنالاةرمدن تناكدتو رادنالازيبو ني رحاها! نم نيقباسلا نيب ام وس نم مهاوق لدم
 ةئاممت عفلادعب 'لومربلاو ةم_سداقلاحاتتفا دعي اوذدرنيذلا ف داورال ضرذر دعب نم نورجاههملا مهياا

 ءاوسم_متاقبط ىفمعيمعاو مه رعمهفعذو مهي وق لذاف: مس سلءاطعلا ىف ةّدبط لكس ىو سة نالت
 نيش امو نيه ىلع مها ضرذ فداورلا نم عب رااتفدرو مهاناسسس نماووس نمرادمالا لدا ىوح اماوح

 رعش لها هنع هللا ىذر ر-عهل ضرف نمرخ ا ناكححف نش"ام ىل ع سا فداورلا نمفدر نا ضرفو

 نالسو رذانأو نيملاو نسا رديل هارب غنم ةعبرأر ديل أ ىف لخدأو كلذ ىلع رع تامر نان انتزع
 لدا ذا قتيل امها وتم ىتثا ىلع ”ىردزلا لاو افاأني رمثعو 2# ىلع سابعالر ع ضرفذاسوا لاقو

 ءاسن منال هاملت ىلع هس داقلا لد مانالا ىلا كل ذ دعب نمءاسنو ةناوعب راهن امعيرا ىلع ةمسيدط |ىلازدي

 هيام هيام محربعوو ديل ها نم نابل هيو ا ددس ءايسلا نيب وش منيان نسرام لع ةمسداقلا لا

 ناسدنا لكي ضرغت نيج نم جرد هود حوف هراكاام اودح انك ازيج مه دبه اذاايكشت» نيمءاعدم

 ريشع سو هيلع هللا ىله ىلا جاوزال ضرفو مهرفاكو مها سمر هش لكى ني تس نيب رح هلا علو هل ممالان موشي
 ناضل رعد لس هلا لوسر ناكأم ثمل |تاهكت تلاقن عسبلا هلع يري نمالا فالاةريشعاقالا
 هللا ىذر ةشناع لذذو فال: ةرشع فال ا ةرمشع ىلع نهاعش اند ,وفانشا يوشك كلو ةم-لا ىف نويلع

 نينا باجر كابر دج اد ودرع شا نضيشإ لو دروع كرم لذهل لامتذ تأ نيفاأب اهنع

 ىتح كلذك اولازا اهفارعا ىلع لنا قزرو :رشع ىلع برع لك ب رع فال هثالثءاف رعلاتناكف ازاشغعا
 فلأ ةنام لكىلع في رعةنام ل_عجواءايسا تلهبوراشءالاوءافرعلا تريغفةرصبلاو ةفوكلا تطتخا
 نمنيسجو :ًاسمانيعيراوان'الثو الجر نيعبراو هن الث ةصاخ ةمسداقلا نم ةفارعلكت ناكو فب رعمهرد

 لع لكاو ةأ سها ني رمشعو فال ه ثالث ىلع الجر ني رشع مادالا لد أ ن ةفارع لكو مهرد فل أةنئام مها لالا

 ناكنم لامعلا ن ٠نيعبراو ةأ رها نيتنسو الجر نت سللاوالا ةفدارلا نم ةفا رعلكفم هردفأ نام ىلءةئام

 تايارلا باصحاو عابسالا «!سماىا ع ديالا ناكو مهرد فام ل ةاعسو فلأ ىلع اوقملام هااحر

 ع تاك مهرودىلهأ ىلا هنوعف دف ءانمال اوءابقالاوءافر ءل | ىلا هنوعف دف برعلا ىدابا ىلءتانارلاو

 تم دّقل لاوو فالاةعرافالا ةعبرا اطعلا لعب. نأ هيوم لبق مزع دقو كا ذ ىلءسهالاو هذع هللا ىذر

 امنه فلأو هرفسىف هعم اه دوزتب فلأو لهأ ىف ل>رلا اهل فلأ فال ؟ةعبرا فال ةعبراء اطدلا لع> نأ

 ةنسف ادمعب ناك ا ةفاملار دق ىلع ثوعبلا ىرقي ناكو لعفي نأ لبق كل ذدايترا فوهو تاهنابب قفرتي فلأو
 لخ ا دقن الفا ذه لسقف همح دسم ىف مف ةاو هتماع تءرنهرغش لجرا لخا اذافرو ةتفكلذنودناكناو

 نبرع ىقاَرتَصَمئوِم فيد عاشا در ص اغلا ورع و ةرشع سة دس دخ ؟ءاطعلوأ ارعنب فيسلاقو

 نم زيضم ثالذل هنع هللا ىنر نام ءفلختس الف هللا اتحي ناك ام سح دعب ةيزاان هنع هللا ىذر باطما

 مهدفر نءلواودوراصمالالهأد_:روداز نموا ناكسو هئام سانلاداز ني ريشعو عبرا ةنسمَرلا

 ناضمرىفء ىفلا لها نم ةسوفام سفن لكل ضر دخر ع ناكو ةدابزلا فءافلخلا هب عساف عئانصلا مهيف عمصو



 كاملا لاهو هلو#

 هذ_هولخال لا

 هارطن ن ءةرابعلا

4 
 ثيدح نم لسمو ىراخعلا هجرخ اهم الءالا ىنامآو هدب قازر ا ىف هفرمدو تالغلانمّرمْءلاذخ ا دق ناك

 الأ هلان,ةكف سانلا نم مالسالاب ظل نم ىلاو تك !مل_بو هياع هللا ىلص ”ىبنلا لاق لاق هنع هللا ىنر همي ذح
 سايعنب هللا د_,عشثب د> نم ىراذهالو سانلا مامالا دامب ان ف ”ىراخملا رك ذ ثي دس !لحر هام

 اذكو اذك :وزغ ىف تددنكا ىف هللا لو. سرا. لاتتف ل_سو هيلع هللا لص ىلا ىلا لدر ءاحلاقامسبنع هللا ىذر

 ”ىنلا هيف امرخآل اف ةدان: نع م نع هدنم نب ورعلاهو كن سمأعم يجحاف عجرا لاق ةحاح نآس هاو

 هيلع هللا لص ”ىنلل نكي لوهاضمأ ىتح هاجم نم ماها ني ردعلا نم مهرد فلآ ةئامن اع لسو هملع هللا ىلص

 لوارع باه نبا لاقو هنع هللا ىذر باع: 1نب رعلام تدب, ذذغانم لوأو ركب ىب الالو لام تاب. لو

 ةرشع را ىطع أف لوتا ماع « ىلا بأ مق تلاك ابنءهللا ىذرة كاع نع دعسنءاىورو نيواودلا نود نم

 نأ همس نا ل.ةفني رسشء ني رشع مهاطعأف ىفاشلا ماعلا مسق مث ةزمشعا_متمأو ةرمشعةأرملاو ةرسشع لوم ءملاو
 هنامس لاةةهب تاج اذامرع هل لاف نيردلا نم لامب هنع هللا ىذر رع ىلع م دق هنع هللا ىذر ةرب رهانأ

 ىردأاللافوه بطر علاقف تاّرم سخفلأ ةئام مث لاق لوةتام ىردتأ لاهو رعهرثكتساف مهردفاأ
 ٌمْكَش ناو المكمكلانلك ممم نافريثك ل امان ءاج دق سانااايأ لاق مث هملع ننأو هللا دمف ريئملار ع دعصف

 اناوند تن أن ودف مولان اون دنونودب مجاعالا تير دق ني_:مؤملاريسااءلانف لجر هنلا ماقف ادع مكلان د دع
 لاومالا هلها تطع أ دقثعبا ذ_هرمعا لاقف نا نعرولا هدنعو امعب ثءيرعنأ هببسلب لماو « رع نو دف

 نيإملاراشة سافل هرمسف ى>ناوبدلا نء هلأ فان اوند مها تنثأف هب كح اص لهي نيا نم لدجر مسبنم فلم ناف
 ايشهنم كالو لاملانم لدسنع عةجاام ةنس لكم سقن بلاط ىبا نب ىلع هلاقف نيواودلا نيو دن ىف
 تشخ ذخأي ل نم ذخ أن مفرعي ىحاود ل ناف ساسنلا عسي اريثك الام ىرأ هنع هللا ىضر نامتع لاهو

 اودنجواناودد اونتداهكوام تيأرف ماشلا, ت: كحد هنع هللا ىضر دساولا نيدلاخ لافو سهالار مشت نأ
 معطم نبريس جو لذون نب ةمرختو بلاط ىنأ نب لل قءاعدو هلوب ذخأف ادو:ج دنجو اناودنودفادوذج
 ركيى بأ دالوا مهوع.لا م مهوتكو مشاه ياو دبف مهلزاسنم ىلع سانلا اوبتكا لاقف شيرق باتكصاوناكو
 ال لاه همفراتاف هنء هللا ىنر رعىلا كلذ او عفر مث ةفالخلا ىلءاهوعضوو لاابقلا اومتكو هموقورع مث هموقو
 هركشفهّللاهعضو ث.حرعاوءضت د برئالاف برقالا سو هملع هلا لم هللا لوسر ةبارةباو دبا نكلو
 هنع هللا ىضر رعايف ضرف يلا ةة سلا ىف فاتخ ادقو كجر تاصو لاىو كال ذ ىلء هنع هللا ىذر سايعلا
 كلذ لعج هنأ ىدقاولارعنع دعس | ىحو ةرمثع سس ةنسف ىاكحلا لاه :نيواودلا نودو ةيطعالا
 نيلسلا ىلع هللا تفامل لبقو ةرجهلا نم ني رشع ةنس مّرحلا ف ْكلا ذناكو ”ىرهزلا لاقت نيرشع ةنسفف
 لاملا اذه نم ىلاوال< لب ام لاعتو نيململا مب مالا نمحوتفلا هنع هللا ىضررمع ىلع تم دقو ةمسداسقلا
 ناّبادو فسصلاو ءاتشلل ممتوكو هتوسكو ططشالو سكوال هلاسع توقو هنوةف ةصاخلا ام اعيجي اولا قف
 مربو مهدالبر دق ىلع دالبلا لهل ىطعي نأو ةبوسلاب مقلاو هترعو هتخت ىلا هنالوسو هحئاودمو هدا جلا

 نولغم لكىلامهزو< مث «قاالهأبأ درو فش ك2 تح لزاونلاو دناد ثلا ىف مهدهاعتو ده سانلاروما

 لهانمحلاص نم حاصو ةيسداسقلا تكتف املام_.مء ملا ىضر سابع نب !نع لاخلا لافو « ىنل غلب أم
 ءافاامف مكآعقورضح ًاناوعقجا سانلل هنع هللا ىقررع لاق ماشا لها حلاصو ىشمدتدتتفاو دا هلا

 اولاقف نآرقلا لبق نمهوذخ أب نأ امسمنء هللا ىضر رعو ”ىلءىأر عمتجاف ماشلا لهاو ء.سداقلا لدا ىلع هنا
 ىذلو مسقلا لورا ىلءو مالا هللا نم ىنعي لوسرللو هللا سا نم ىنعي ىرقلا لدا ن + هلوسر ىلع هللا ءاف أام
 ةعبرا اوذخأف يالا ني رحاسهملا ءارقفالا علت ىتلا ىرخالاةيتالاب كلذاورمسف م نيكاسملاو ىاتبلاوىبرقلا
 اودهش ةسا مث ّمغملا هيلع هللا ءافأ نإ سام ةءدرأو ثاثو ىئثو هب دن نم" را هلع مقام ىلع سا.+خالا

 ناس اج أ ةعيرأو ثالثلاتامترطلا كال: نمي الاه هتاف ئثنم َمْهْعامنأ اولعاو ىلاعت هلوقب كلذ ىلع
 مني رحاهملاب ًادبف كلذ دهد نوأ-ملاهب لعو ”ىلعو رع كلذ ىلع عقتج اف كا ذ ىلع سا-ةالا مسقف هلع هللا ءافا
 ٠ 'نم مصلا ىل!اءدوا حلاص نم ىلع ارا نم ةمطعالا ضرف مث مهوناعأو موعماو دوش يذلا نيعيانتلا مث راصصناالا
 مقاس ناو مهنم كلذ ىلو نم مهلففوو ةمذلا عنم نمل املا ساجأ ازا ىف سداو فورعملاب مهيلع هدرفةبارح



 ةا

 لجر هذهطم ن اسص هلو نم نأك ”ناطا ا !نأ ىلاءتو هناعس هللا ردو ه- .اعهدي تعقوامف كلم: ريغ نم
 مانا ضعي فن اطللا ساق فحسلا نم لوي اهف ضرتس هبالو هب بدعلو هملءك هذيد هنرض# لز يح كدذم

 ىلعةبر يللا: ؤ ناو كنخقملا اذه ل> دف ءارمالا نم داما هدنعو ىلا هعلشب ناتحلاىف ضدرعلا

 هحرخو شيدك الايك ارودو - رضا لاب كورا دانس القش كادمسو لاه نأ ىف" اطاسلا كذضما هثداع

 هوّرعو ه هوذخ حاصوادي د ءامضغ ناطاسا |بضذغف ن ءطلاودب ر ذدأا اذ مدمني نتحكم قوذ هكرو هفلخ

 راقالا برش نماورثكاو سداوقلا عم قالا فهوطنرو هباسشاو“ 'و هل-ربهوّرجو ناوعالا هردابتف هبا

 سكش مث مث ىرخ !فربوةران» املا ىف سطغبو سد داوقلا عم ب لق نيكسملارام د١ ةيقاسلا نارو دب تءرسا ىتد

 بضغة وق نماوأر امل ءا سعالا عر داو كالوهلا ىلع فرشأو هس> عطقنا نأ ىلا ةعءاسرا دم ه.لعّرع هاملاو
 هنأب نيكملا اذه نعاورذتعاو ةيكصاشملا ءاسهالا : نم ةفئاطىف راداودلا ىاغطريمالا مدقتمث ناطاسلا
 صان ا ىلالوةلانماذ هوو مه ءاقتتا الو دانجالا ب.ءد.هقني لو هالكن م ناطاسلا هذي نأ الادرب ل
 دجواشنم هتقو نم جرخ ًافرمص مرادي تالا مح ناك نا هنأب ناطاسلا سءرو بهدف لكزس هن 5 سأ اذاف هل

 هعجرام ىل_عرصمب مالا لازامو ضرعلا لاى مالكلا نع توكسلا نم هقفو م ىلع ءارمهالا نم لكمتنا

 نينامتو عبرا ةنسنا_ذمررهش ىف ق وقرب رهاظ اذ ارئالا اب نوالو ىب ةلودتااز نأ ىلا كورلا اذه ىف رصانلا كلملا
 نحناو ثداوملا تناك ىلا السلق اللة ىشالنتتنخاهنم ءامشا نأ الا كلذ ىلع مالا قبأف ةئامعبسسو

 : ءل_كب رهسو دح أ لابي رطخي مام ملطلا عونت :وتاريغتاا عاونا ن م ثاددح ثم أ "اماعو كش هيل

 اهحاون فدل واقر ممم ىذارال تناكو ىلإ عت هللا « ءا5نارمضم ميلخا بازخ باس أ رحتحذدنعتلذ
 رمال ناكحو ىاوثلاىف وللا اهءضو هيناطاسلا ىواقتلاف ةيدلب وانو ةلاطلس واة:نيوسق ىلع ىهو

 ناك اظفابب بلوط هنعحبرخاذاف ةيئاطللا ىواقتلا نم هلام ضده 95 , عاطتالا ىلع رف سام دنع -ىدنملاوأ

 نيتسو فلا ةثاماهتلمب تغلبف ىفاطاسل !ناويدلا ىف تطبضو اهب ة.حان لكىواسقت تداخ ىرصانلا لوزا
 هدانا ىواةلا ىوس بدرأ فلأ

 * ناويدلا ركذ »+

 لاومالاو لامعالا نم ةنطلسلا قوةحب قلعتام طف< طوف#ن اوبدلا ىدرواملان_اساوبا ةاذةلا ىذقأ لاق

 باك ىلع موب تاذ علطا ىرس؟ن أ امه دحا ناهجواناوب دمعست ىفو لام_لاو شو كس ن نماهب موقت نمد

 دنع ءاهلا تندح مث مسالا اذسمب مههضو.» ىعسف نيناجم ىا هناويد لاسقذ مهسفنا عمن وبسم هارف هناويد

 مهمسانباكلا ىعسف نيطامشا) ةيسر اف اب مع اناوبدلانأىناثلاو ناويدل .ه مف مسالا ةمفخع لاوعتسالا ا

 ناكم ىمم- مم دعدو برقام ىلع مهعالطار قرقنو دشاا مهعجو ”ىئذلاو ا مورقوو رومالا موقد

 ةاكو شروبملا هيادكح ماسقأ هنالث ىلع ناوبدلا ةياكنألسءاو ىذا ناولد لمقف مهعساب مهسولج

 ءايعلادرفادقو ةيئالثلا ءاسكإلا يه لامع ا لود لكل ديالو تامئاكملاو ءامشنالا. هباَكو جارالا

 هاك تناكو و ركاسعلاو شويا ةياَكى أ بث عجبا دح أر أ لو تافنهمةدعتآا نالاةباكف د جار كنا َدباَمف

 د#م نب هللا دع ماهو ةممأ ىن مابا تضقن الف ةجردم افعص هذ بتكيام لع نأ مالسالا رده ىف نيواودلا

 نو اودلا ىف رافدلا لعفلال_لنا نا لس نب صفح ةلسىبأ دعي كرب نب دلاخرزوتسسا حافلا سايءلاوبا

 د.شرلا مانأ رومالا ف كمربنب دإاخ نب ىدع نب رفعج فتةرصتنأ ىلا جوردلا كرتوا يف بتكو دولا اند
 ىخذافلا مزاحوبا ئدح لاه قارولا رغااونار هتسصزذو »* مو.لا ىلا هدعن نم م سانلا هلوادتو دغاكلاذ اف

 ةعارزللاهتح اسمرمهم ضر َنا لاقو ايندلا لاغأب تنولا هاكربصم ترعولرب دا ا نب نك اونا ىل لا لاق

 نازي دلت ناك هنا ربدملا نئا ىللافو لاق نادف فا فا امئْمرمهملااغاو نادف فا فا نو رسشعو ةينامت

 دقو تءاعر تكفر صم تدلك هيشالو بأ 1 ىح ىلا للا نم "هلل طقتب ؛1لو لاك برغ ةملاناوندو قرمشملا

 تحض 5| ههتسام لرعلا "ىلع قد

 #« شويجلاو ركاسعلا ناويد ركذ #

 هلبك ذابتتكن او سرفلا نم ةئاشلا ةقطلا لوام دحأ فسار عك م وامي دنا ناوبد عضو نم لواّنا لاق ٠
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 مّدقتو ني رشابلاناطاسلا لطب أف كل ذو و ّداشو باك م :ّدع ه.ذو الارب.كحو ريغصداب نمام ىرحلاو

 تاهملاءذهلاطباب قلخلا هناصس تلا حارأف طقف ناسا لا لام اسيؤدلب نمالا ىحاوذلا ةرمشاسبم نم 06
 ها ىهالل تاعاطخالا نيمعت نم غر ذو تاو! هذه ناطمل#لا لطب الو هفصو نكع الو هر دةردنال ءالب ن
 ةزيسملا ىهو :.بريلا تاعاطقا ىف ناكحامم حاونةدعرمصم ضرا دالب نمناطا )ص( رئاداتخالاو
 رابصو ميلقالا نم طدرارق ةرمشع غلب ام كلذ ريغو صو دخل او حرملاو طولفنمو رجالا موكلاو وهواهلاعاو

 نأب او دف هفرككامنكمأامث طاسقالاركمو اطاريةرشع ةعبرأ مهريغو دانجالاو ءارمالا تاعاطقال
 ةيق رمش ىف هضعبو ديعصلا ىف للا ضعب راصف تاهجةّدعىف دح اولا عاطقالا اوقّرْفرصه ركسع اوفعضا

 ىلادالبلا قاهوقّرؤو صا.1:!نم مدل ىلاو> اودر و ةفلكللا دكت ”ىدز.لل اناعتاةس رغلافهضغو

 ىلاعت هللا ءاش نا هلع فقت سايد حاو ناوي دفن يسم اوناكىرانهذلا ناف داتحالاو كمل تفل
 ىرملا ىف نولمساو 0 روىراصاألا لام عسناف ةعيضا اكلت عطقم ىلا مهابلاجن وعم ديدلب لكى راهنراصف
 سوكم لات اه نم قيام ودرع دس وللا له لصعم *للدفنو ديرب امالا مهدي زج نم نوءءف ديالو
 هنئم ل هدام فرصاوأوس وس مث اتناكت هنماودروبو كال ذاولوانتمل طاعسلل فرصت ىتلاءاناخ تاو اا مسرب

 ناطمللا رظنمث م نيواودلاداشو رولا بف ثد تبادم سوكملا تاهج تراصو لك الابد 0
 مسءانو اء بتم لك مسساد ناكامذخأتو دالمباانم ةمطلسا| بئان رالسو ريك شا طا سربس نيريمالا دس ناك اهف

 تاعاطقال راس ىف دمءاو تاعاطنأ ع و 1و وو رلواك اع انش كارم عدي دال شارح

 غار لا أمري دولا لطبأو عاطل ربع "لل نم هماهأو د الذ سف ه>الفز ستات د دانراع

 ”لغم ثاث ىلع تان اءسللا تمظن دقو َهنامعي سو ةرمدع تس همس نم مر 212 هأاناف ة:بتلارعخا ىلا كلذ نم

 ىلع دانحالا ا.ت:رئاسل مدقت دقو للا ا ةءلقي هدحسا ىذلا ناونالا ف ناطاسلا سا ةرمع سة همس

 اهييفاضع نيم 31 ءارهالا نم نيريمأ مول لكى ضر لل لعجو م-هدانج ارو ذهاب شيخا بسقن ناسا
 ىلع ماما ريمالا كلذ ةه دن نم مهيع اس شدا ارظانو هوفاسضه هعمو فئديفاالا مدد ريمالا ناكف

 21 ذاف ناطلسا | ىدينيب ام ىلا هسقن دي نمدحاولا دعب د>اولا شدملا برن م دمي مواز انمر دق

 راص نم ىلاو مدق نم عمو رمصمرايد ىلا هروض> ثقوو هسنبو له أو هم“ان هكر ناطاسلا

 نم كلدريغو برحلا ةءانص نم هكر هاو وزغلا ىف ادرضح ىلا هدهاشم نعو مهريغو ءارهالا ند

 دل م ملقهل هللا ماقام كام # ها مالاثم هدس هلوان هانا هماهف- سا ىودلا اذا ءاصقتسالا
 نأب مهرمسأب ءامهالارب " اسىلا مدن دقوا ذه هريخ ند 0 ءارمالا ىلاراشأو هفر ءدقوالا د-اضرعلا
 توكس مهو نورمضي اوناكف هلءذي ئْدىف ناطلسلا ممم دحا ضراءدالو ضرعلا دنع ناوبالاىلا اورض#
 دحا ىلءاوذثأ اف ١!مالا ةيراو ىف ناطاسلا ذخأو هلوقيامل ناطاسلا ةفلاس ن او مك
 درفناو "هل هعم مالكلا نع او كس كاذاواءالف ءىدرعاطةانالاثم ناطل# ااهاطع أ والا ضرعلا سا ىف
 رئاسو راحتلا نم هم دقا نعاكو لع ناكناهلًاسوالا دحا هيلا مّدق هنآ هنم فرءاف منددهر وماندادبةسالاب
 لفي زجاعلا عباثملا درفأو عسا ىلع ف أ ىتح رضع فاسصم كو هو لص نعف !ذهسشد ناك ناو مّدَعناَم
 دان>الا تالامثع نمريثكر ذونو مّرغا لوط ىف 0 موطعب
 ةدع عطقو اريثك م وكماوج نمرفوو ة.ئاطأ سلا كلاس ا قامطأ ضرعىف دخأم لام ى 'امذدع غابف ف
 لعف بخ عطت نع دانجالا» ءافعضل امطق سكم يح ىلع-و تاعاطقا كلذ ن< 0
 قولاملا حس ىقترئكص تاةاعترادنكو مك ارالسو س ريسل ناكو « مه رد فال هلالث ةنسلاى ممم لكلا
 ىلاهعطقي لام فاضأو هبباش امو لطبأو كلذ عجتراف تاباسحو رخنم نم ةيردنكسالاوةزبماكح لاسعالا

 فريمأ عفشيالو ل ةةساولو ناطا || نمهذخ أ الاثم ًاًدربال نأ ضرعل اة دم ىف هبرم امو صا: !ناويد
 رس لو تمرح تب وذو ناطا اياه مت لظعف هزبخ عطقو قنو سحو برضا ذفلاخ نم او" ىدم

 0 هعاطقا ناك نممريشكر رات مو دخل ماكي نأ ريدا عاطة_تاالو ناطلس ١ نءدخ ١الاث .هملع ةرينأ دا
 لاشملا طفي ناكمنافرع.عاطقا ىلا الذ هعاطق ناكر مرثكواهوغو 0 د ىو ؟ام عانطتا ىلا راسب دفأا



4 

 تناكاهم اظنم ناف لظلاو مراغملا نم ميظع بعنو دي د2 ءالب كلذ نم سانلاب لو ىههال ةريثك عفا اهنم

 ناطا لل نئمهر د بدرال ار ّرّدم ناكو أمد مهنم لكدي رب باكو نيذاشو سده: نءلاكو قرمسأ ةتاوننيبام ددعت

 هنف سلجم قالوب لح اسف ةلاكلا صخي فرعي ناكم ةهملاهذ وأن اكو قرسيو بهل امرغمهردفصن هقديو
 سانلا نم اد !نكمي الو نورشابم ايدنس نوثالثو رطانو نيفوتسسمو ٍباَك نب امامهم نومستو داذ

 فمئاضي أ لطب امو قالو ةلاكلا صخ ىف عان ىتح تالغلا لمحت لب ىح اونلارب اسف :هلغ نم احدت عسب نأ
 ةنام لكن ع ميدق نمرّرقتام ىلع لالدلا :رجأ ىطعب هناف امال! رم أيس عادم نأ نع ةرامعوهو ةرسعسلا
 واستنا نيمهرد لكن مام_هردهتلالد نملالد لك ىلعرّرقةرازولا يشل نيدلارصان ىل والف نيمهرد مهرد

 اوثاغيلف اوذواو كلذ نم سانلار رضنتق عئابلا ىلع ةمارغلارعصتو هنداع لان ىتح دةو لدعم لعب لالدلا
 نم نوروك ذملا اه بعذنيم قلعة الوفا قلعة هج تناكو هبالولا موسر لطب ااممو ناطا كل ذ لطنا ىّتح
 ءارماو نوعطتتم دنج اهيلعو نادص دعه ديت دو نماض ةهط !هذهلو س-اوذلا تو-وقاوسالا «افرع

 لطبا اممو سانلارثك ا تول معهونن زوةسسم موق كلهو عنق داسفو عبنش ملط ىلع له شت تناكو م-هريغو

 نم لككح ىلع ناكف ىرحتل او ىلبقلا هجولا نم اهاكرسصم لامع راسو هلي دملان ملاغبلاو صن او ارّرقم
 مهرد ةناملث ةصامح نمت نءلاملا تب ىلا ةنسلا طاسقأن م طسق لكى له<ررقم نيمدقا اوةالولا

 هذهنم سانلا بيدي ناكو لمح اماهنم لة فيو نيعطقم ةّدع ةماا هذه ىلءو مهردة ناهس لغب نع نعو
 ام ةرابءو هو نوحسلار رقم كلذ نمو توملا هعم نو مام نيصاقر لا فسع نم مسرب "لمحو فصوب الام ةهملا
 ةدع ةهملا ذه ىلعو ىرخا فلكئىوس مهارد ةّتسرّرملامكح ىلع ناك الف نع ن ل كح نم ذخؤب

 عم لجر مانت ول ناك هناف اهنم لصحترام ةرثكل !مئاهض غلبم ىف نو ديازتيو ناسمذلا اهيفبغريو نيعطقم
 ءاذكو رّرقملا هنمذخ !ًةدحاو ةطظاالا هرمقب لولو نسا لخ ديامدّرمبف نوهسلا ىلا ىلاولا هءذر هنباوا هنأرسا

 رصم ض رأى اون رئاسىفةدعناهذاهلو ( عي رارفلا حرطررةمكلذ نمو) « اضرأاضقلا نكس ىلعنأك
 زظلاو فسعلا نم لمارالا ىساقتو ميظع ءالب كل نم سانلا ءافءضب رهف حبب رارفلا سانلا ىل_ءنوحرطي
 اناجورف ىرتشي نأ ميلافتالا عجب ىف سانلا نما دح ا نكءالو نيعطتم ةّدع ةهل ا هذه ىلع ناكو اريثك اسم
 وهامو ناكم لكن متوملاهءاج نماضلا ىوس نماحورذ عابوأ ىرتشا هنأ هماءرثء نمو نماذلانمالا: هةوف
 رّرقممهردل خوي الذدالملارئاس ن مج اولا ةالو هسحامم ةرامعوهو (ناسرفلارّرقم كلذ نمو) « تسمع

 وهو( ربصاعملاو باص: الاورّةمكل ذ نمو هن ةيعصالاو ها هذ سانلا ىءاّسو نيم هرد هبح اص هملع مرني قبح
 ىحو ( حارفالا موسر رّردم كلذ نمو)* رداعملا لاجرو رصاعملا نمو ركسلا بصق ىرا م نم ىحيام
 سانلا لام بئارضب ىحامناو هتبلا لص اول اهذهل فرعدالو ناممذ ةدع و1 اهذهأو ىحاوذلارثاس نم

 ري رتب بك م لكن مذخؤراعةرابع ىهو (بكرملا هيا كلذ نمو) » تاعورو تامارغ رّرقملا عماهيذ
 نم ىت-رف-الرصلا بكر نم لكم ذخؤ مف سانلا هيلظامَّدْما ةهاطا هذه تناكو هيامجار رقي فرعي نيعم
 تاركحنااو ش-اوفلانم عمجبانعةراسءوهو (تانبقلا قوقح كلذ نمو) « نيدكملاو لاؤسلا
 قوّمتحو ةدرفم هيد شو (ءاعزلا ةش كلذ نمو) » سانلا انوا نمةِيلاطاسلا اناضتشطل ار ادهم هدمصق

 ذخؤف ةشحافلا لمعاتاناحلااب مهلوزننيح دبعوا ةيراج لكى لعام رّرتمو بك ارملا فشكو نادوسلا
 ىلادالبلا اوس دمه ملال ذ لمصف ىحاوذلاراس نم ى < امودو فيرارحارفودمو نيعمر رقم ىن او رك ذ لك ند
 وهو ةيلعاكملارّرقمو دندا نم نيعطقم ةدع ةهملا هذه ىلءو كلذ لمص ىف مها ةالولا ةئاعاب لاملاّتنب

 عماج بار 'التما اذا ناكف ناهكلا ىلا مسولا نماهنم جرذي ام لجو ةينفالا مسكن ع ذخؤيامع ةرابع
 ضّرعتلا غل نأ ىسعام ةمظنلا نم غلب ولو هنكمبال سانلارئاس ل زانم نم لزئموا هيرتوا طممصوا ةسردمرا

 بلطو مولا ىف طاطشالا نماضا !ةداعنم ناكو ديربامب كلذ حكى ءهلواقيو ةها ا نماض همشأي ىتح كلذل
 مسولا رت :اساقم ىل_عردتب الف فرمدناو هكريالاو نماضلا بلطامب لزملا بر ضر, ناف ةمقلا فاعضا

 عفرو هاتف عسل نم نكي ,ىتح رانيا همضرب نأ ىلا هساب دتشدو همكحت مظع.ذ ابنان“ لاوس ىلا ٌرطضيو

 -ىل.ةلا نيهجولا نم اهاكرصمدالب تناكو (ىحاوذلا نمي رمشابملا لاطب كلذ نمو) * راذقالا نم كلانهام
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 0 اذاو هكطم نه ماعطلا موب لكم د: :-انادعذخأ.و هغمءدانجاعمضتؤالا لك اين أريمالا نكمالو

 ةعشل يجمل تا مهو ءدنعلك أنالو *بذغو اًوزكطح ىهدشاانالفنالاةفا مءل أس دقو

 ةمدرأ 1نلباك ربطت 50 كلذو دالبلا كار نيجالروهنملا ىلا :طل لا تغفاالف:ةهلئاخ ريغ موسال هو

 ءارمالا صح و طدرارق أر ةرمدع) دانحالا صدم و طب رارق ةعب رأب امم ناطا ١١ صام هذ اطاريق ني رمذعو

 كلذرع_.هبو ْئىُ اهتم دان ال ا ىلا ل_هصيالف دانج الا تاعاطقا نماريثكن و ذخ أي 1 طب راركةرمشعد
 قوتاااهنم ع:ءوتاثوهاا اب موي وتلا اهب روسو قي رطلا عا'دقابب ىقدع وءا مالا ني واود ىف عاطقالا
 0-70 ىااداللا لدأ ىلعةترمض هني يسكت ونا جالا نا ا ةلاودلا تارّرقملاو

 ناوبد هنأ ديام لوو ءارمالانبوأ او د نما هرم .أباهحرخ او اهماررا ىلع تاعااط 107 كلذ ناطالا

 ةئام امم هل لد<: ناكو تاعاطقالا هذه نه همف ناك ام هنم حب رخأف ةنطمللا تئانرةوكتمنيدلا ف._سرعدالا
 لجو تاياجلا تلطبف كلذ نم م اعاطقا ىفاماو راو ءا سهالا عجب هب ىدتقاو ة'#س لكى لغ بدر أفلا
 اهانامهعطشيو ارك ءابب مدخل طير ارق ة«ستدرف أ واطاريقر مشع دح ادا:جالاو اسهال كول! ذه ىف نطل 1

 لصفم هلل هلقل ةدانز بلطي هاسع نم ةدان زااطاربقرفور طدرأ رقةرشع دانجالاو ءارمالا ةضكش اكاروا بتر مث

 00 :ردملرع وكم يانا درفأو هل لج لاعاةّدعناطاسلا صال درذأو هعاطقا

 دالرلادهشرمانلادلارذي رصانلا مايالا تنك الف ناكام رتوكم هئانو نيج الروصنما ن ءتاكى جحا مالا
 كورن انووالق نب دير صانلا كلم! ناطلسلار اخ | ةئامعبسو ةرسشء س+خ ةنس فون رمصالا ةريسلا عماج لاق
 لالذ بسس ناكورمهم ىذارا نماريثك أسس هنكلمم صاد لضفيو ةريثك اسوكم1 نم لطبي نا وهب رسم ارابذللا
 رالسريمالاوريكت احلا سريس نيدلا نكرر هظملا كإ ءالاوناكنيذلا ة.ئاحلاو كيا امملاز ابخ ان هاريثكر يدعا هلا

 هلذلوف ني روك ذملاز احا عطق نم ىدْحو ران دةئاسءاءىلارام دف لأ نيبام ىهاذاف ةِ ريل كيل امال ارب ”اسو

 بتكيو رات امن تاعاطقارّرتيورصمراد وربنا شد؛ ل ارظان هللا لضف ني د# نيدلار فن ىذاسقلا عم ىأرلا
 لكل ناطلل ا نيعو اهتحلامو حاَوتلايع هدلعاع كارو 1م عنخ اراتانرتفلا عدصَتقأ ةنادنلت تالاعم اج

 ةبرغلا ةمحانل جب رك ناانابلا نب لكتج نيدلاردب ريماللاموس مم بتكسمو اساناريصمر ايد ميلاف نم ميلقا
 ةيخانىلا ”ىريطخلا ىهديا نيدلازعريمالا ب رد ناو هورؤ نب نيكملا ٍباَكَلا نمو بجاملا لزعا هعمو
 ىدعرطلا نال ريمالا حرت ناو طودرق نب ء”اةلودلا نما ٍباّكلا نمو ىدجملا ش ما تيرا

 ىلبقلا هجولا ىلا ىييّرملاو ىللبلا بري ناو ةريصلاو ةفونملاة حان ىلار ادهما سريس و ىاطنرط نباو ىجيلقل

 حباشم للط هلع لوأب لزناذا مسمنم لكن اكف رك ذ ثمح ىلا 1 ا م ا

 فانصاو لغو نيع نم اهلصحتم نع صخو اهيعطّقم ىدنأب ءااابت الهوابت اذقو اهلو دعو اهءالا دو داب لك

 ةيحانلا ةريعور سمو سرغو قاوبو بي ارتنماهيفامو اهروبو اهعور نمو ن دفا نم هيلع ىودحت امرادةمو

 أد ا هلكك لذ رّوح اذاف ةفاضلا ن هكالذريغو 5 ميسربو فارخو حاج دو "هلع نم اهيعطقملاهيلعامو

 كت تافلكم باطو |ساسقلاب رهظي ام لمعلا ىضاكو نيساسقلاو لو دعلاب طبضو ةمحانلا كالت سامقب
 ىلا ىهتني تح 0 داتحالا تاعاطقاو ءامالادالب و ىف اطالا صالنا نماهيذام لضفواه:ادذْغوَدب رقلا

 رصم ضرأ عامض عمج لاح ةرضغا قاروالا ف رّرت دقواموب نيعبسو ةسج دعناورضح م هلعرخا
 "لاو شحلاا رظانرشقلا ناطاسلا ب ططف فاصو ”دلْغو نيع نما رقلكنع لست امو ا يضارأأ ةربعو اهتح اسمو

 صا دالب ىلع لشن قاروا لمعي مومو ةلودلا فو سمر“ اسو ىنارس بتاكب فور ملا كلملا نيمأ نب دعسالا

 ةفاسسض نم ابييح الف ىلع ناك ام دلب نكح :ربع ىلع فاضأو !٠ مالا تاعاطقا ىلعو مهله نبع ىلا ىفاطلسلا
 دتعاف مكللا اذ_ه ىلعتاعاطتاندانجالل تالاثم بتكو ىلاو لا نم عاطقالا ىفام ةربعلا ىلا ف اضاو ا ميعطقم
 ناطللا ل طباو سككان ءاينلغ نكن رهان لكلا كبف اؤنلا نم للملا لكما فرص: نع 1
 هنملصحتيو دانجالاو ها مالا تاعاطقا «لعو ناوبدلا لص تم لج ناكو:هلغلا لح امس مام ص وكم َدَدع
 هثالثىلا فال آ ةريشع نم ميثم لكل عطق»ةئاءسعب را هماعو مهردفنأ ةئاقسسو فاأ فال آةعبرأ ةنس- لاق
 طبقلا لانو | دج ريثكل صحت هاهل ةهظع ة هج تناكو فال ؟ةرمشع ىلا اهنا يعد را نم ءا سهالا نم لكو فاالآ
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 نيناعو سخ ةنس تاددحتم ىف لاقو هرانردفلأ فا نءرمدةيالو ناوبدلابىر# اعو ةءفوسلاو ةاضقلاو
 ناب نم نيرمشعلاو عبارلا خخ ىلا باذمعىلا ةيردنكسا نم دالبلاربع هماءرقّتسسا اع قاروا ةئامهنو
 طاشنمو طولذتمو سحلاوراكحالاو ةلاويدلالاومالا باوباوروغتلا نءاجراخ اخو نينو سد ةمس

 نيو هنالثو فلأ ذأ اهسو فا فال 1ةعيرأ لج نم ةريع ناوي دل ىف اها نمعي مر اهءامحا تدروا حاون ةدعو

 ةيلهقدلاو ةمحاترملاو ةيقرمدلا نع هريسغو دمعسلا ىلداسلا ناوي دلا ف ىرعام دعد ارامي درس ع ةعتوافلأ

 (كلذل بغن) اراثيدنورمشءوهنالثو ةئاءعتوافل أن وهستو فا ةئامو فلآ فلو هو كل ذرمغو شوبو

 دانحالاوءاىمالا ارانيدنوءدراو ةدامتونات'امو افا نورمشعو ةمناممر فلأ 1: |,عبس ىلداعلا نا وبدلا

 ناوبد ريناندةهثالثوناتئامو افلأن وو ةيئامثو فلأ ةئام ةروكذملا لامعالاب مهتاعاطقاءاسّقبانموسرملا
 افلا نونالثو ةعيراو فلأ انام نابرعلا ريناثد ةعب رأو ةئامتامتو افلارشع هث الف ارشالاو كرابملاروسلا
 خويكلاوةاضقلا ارامي درشعانثاو ةئامعب رأو اهنا نورمثءو ةسخ ةيناكلا ارامي دنوعستو :ةسوناتئامو

 ةئامسخو افلأرشءانثانوب رصملا دانجالاو ةدحلاصلاو هب راماريناندةثالو ةئام_هدراو فال ا ةعيسم

 اراثيدنورمشعو ةسجو ةئامعبسو فال [ةرشع مهريغو سنتو طاس دب ةزكرملا ل ةاسعلاو ةازغلارينأند ةعنرأو
 (ىرهااهجولا) اراميدنوعستو ةس+و انفلأن وسو نا: لاو فلأ ةةامهد راو فا فال [هنالث زرابلا

 ةيردنكسالارةحاوذ(هلمصفغت) ارانيدنو خوة الثوةناقسس و افلا نو خو دا ولة اهو ىلا
 ةئامسجو انلأرشع ةسخو فلأ ةئامةريصا ارا دافل ا دم ثررغث ارامي دنوثالثو ةءامثو ةءامو فلأ ةنامن ام

 ةرمثع نيتبجازا او هوفرناند ةهئالثو ةئامعب رأوا نوعستوناسثلا س سمر فود ارا. دنوعبسو ةّدسسو
 فلأ ةئامرمن ىةرب زحرناندةسجو ةئاثوافل ار مثء ةسخدي واربنلا ارامي د نورشعو بجو ةئامو فال
 نائما نام و املا توق اةناَم انس وع زج ايان :نوعد راو سو دن امسسؤ اقلاع كو
 فلااتئامةيدونملاوناند ةسسجو ةئاقسو افاانوهدسو ةعبراو ىلا ةئاَمس هس رغلا ارانيدنوعسنو
 ةعب راو ناتئتاموافل أن ومد راو ةحسئيو احندلا ارانيدنوءب#سبو ةعسنو ةئامعبراو املا نوعدراو ةسجو
 (ىلبقلا هجولا) ارامي دنوعب رأو ةعيسو ةئاملثو افلا نوعب رأو ةنامتو فا ةئام ةيفونملا اراميدنوع.سو

 فلأ ةئام ةزيملا (كالذلسطفت) ارانيدنوعب راو دحاوةئا.هدراو فالآ ةرمشع وفلان اّهسو فلآ فلأ

 نورشعو ةئامثو ةئامعسسو افلانو و ةعت :.هةطالاريناندةعب رون اة'اموافلانوسةسوْهثالثو

 انذلانوونانئاوفلاةئام ةسو.فلا ارامي دنودسو ةّمسو ةئامعب راو الان وّدسةيريصوبلا اراد
 اراتيدنونالثو ةعبرأو ةئاَمسواَفل وسو نانئاو فلا أ ةئاميلت ةنسنبلا اراء دنوثالثو ةعبرأو ةئاقسو
 نوعب رأو ةعبسوفلأ ةئامنينوهثالا رايد فل نورشعو ةسخانهلا حاوو نتج راك او ل ادلا تاحاولا
 افلأ نوعيسو نانثا طابقنمو طولفنمنع اجراخ ةطومسلا ارا دنوثالثو نانئاو ةئامع.سوافلا

 ةئاهلث ةصوقلالاعالا ارانردرشءانثاو ةئامئاممو فالآة ناو فلأ ةئام ةمعخخالا ريئاند ةعد رو ةئاصسجو
 ربغف ىرجي باذمع رغث رايد فلن ورشعو ةسج ناوسا رغث راند ةئاعسجو افلأنوسسو نانئاوفاأ
 ةقاطالاناوبدلا عا شترا «لعدقعنا ىذلاو ةئاعسونينامتو ناسك ةنس تاددحم ىف لاقو « ناوبدلا اذه

 نيناكو عبس اسس عاضترالادئا ززمع ىذلاو اراندن وعبراو ةعدر وافل نو سةو ةعدرأ ىلا هتان

 ىذلاو اران,دنوءدرأو خو ةئامعبراو افلأ نورمشعو نانثا نينامثو تس ةن_عافترا ىلع ةئاوسجو

 هلع لها ىذلاوارائرد نورمشءو نانثاو ةئامتسو انلنوثالثو دح أ ةروك ذا ةنسلل قاوملا نم قاسنا

 ةعنراو فلأ ةئامئلث ةئا_ وس ونناممو عبس ماب رصملارابدلاب ىرصانلا ىكلملا صا1!ناوبد لصحتم

 نيو كثو فصنو ارا. دنوهو ةعبراو ةئامعد روافلانوسهو

 + يرصانلا ريخألا كورلا ركذ ه

 ىلا حري ىدنملا ناكو ليقثلا عاطقالا ف مهرد فال 1+ غلب وةفا-ذلا ىوس كلذ و فال !ةرشعمواقاو
 هطاع- ىلع لك أي مهرثك اوهلو-لزراذا هتفاضم نوكتوذ :رشءريماك ةقلطا م دةمح رعي و لخلل وطد ناكسأآ
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 تقلعنو ىضارالا نعل دنلاءام طنا اذا كلذ عم ناكو نئازانا نم ركسعلا فئاوط ىف قفنا ناولدلاب حاارخلا
 ملعب ةفر «٠مول تناكو مب قوي لو دعهعمح رخو ةهابن هيف ن مةرضالا نم بدن تاعارزلا فا صان ريدم ىحاوت

 ةحاسم نورّرمعف انرك ذ نم ةدحان لكى لاري و طابقالا ىراصالا ن م بتاكلا اذهناكام اريثكو حارالا
 عيج ىلع عئاطقااو ند_فلاب ةدضاو تافاكم كلذ بكبو قرشو ا ران هلءلامث ىضارالا نم م ل
 دانحالا نم دن رهشا ةعل رأةيط هلا ةذلا نم ىذم اذاف بابلا نيواودىلارض# و ةعورزا ا فانصالا

 طبقا ىراصأ نم باكو ديالا تل م ا نه هعمنيعو شطبلا ووو ةسا#لاب فرع نم
 لام نم بج وام ثلث دلب لككح اورشابم جرد ساو 2 حا ل اوراسو ةحاس 1١ دنع حب رش نمرمغ

 حارسا ىف لمعلا اذكهوركاسعلا تامحاو ف فرم كلا! ذهرمضح | اذاف تافاكملا هت دهشام ىلع حارا

 كاذذا رصمدالي تناكو قاوب “لد نيل هدا او نامضلا تاهب ىف ىدتناكو هل لكم نامزلا ل اوط طسق لك

 سارا ةفمادلا مانا ىف قاوبلا كرت نعذن ىذلا ح ومسملا ةذسأ نم كلذ فرعد قو فانصاو "هلو نيعد لمت

 تلأس ىرصملا بناكلا قام نب اركز نب يذهم ني دعسالا طع تءأرو ىت مئاطيلانوماملاةرازوو هتلا ماكحأب
 كيزر مانأ ىف كلذ ىلو يان دس ناك املشدجلا ناويد ضرع ىفركا اعلا ة دع تناك ربح رادع لضافلا ىطاقلا
 ىدكبانلا نامع ور عوبأ لاو تادوسلان م لدار فلأن ث الثو اهننو سراف فلأ نيعب رأ لاقف حلاصلا نبا
 نيدلارون ناطللا ىلارواشَر 0 ما ةرب زان نصحلا ذاع ا ىف ةرب رسلا نس - ناك

 رونلأشنا حارخلا هلال معو رصمب هنعابشاننوك«هنأب هدعي و ماعرض ىلع هيدعتس! قشمدب كنز نب دو#
 ناف اديأ ىضءااللاقو ىبأن هجوتلاب «حأو هر تنور وس يلع دوو سوات فا رهط نكمل امر ءنيرلا
 سراح ال ةرشع بف م ماا ىلا سراذ فلاب ىذم!ف.كواند نم مولعم ناطا سلا هعم» -امءوسو ىعم نمو ى اله

 نو مهمبارح تيأرذ د ا ا ل
 نولوط نب دج أرك[ ع تناك ام دعب هنن! كْز عا اذه كل ذ دعب هباجا لاق هل لأ | ةتعلا هذ. عبره سلا بعن نم مهمتان
 ىلع ىهو ديالا ميفط نب 850 ا ارحل 1 ىلاعت هللا« ءاسث نا عئاطقل ارك ذ ىف ءارتسام

 دال, نمزغلا لوخ دب نيممطافلا ةلو دى ذةنااملو فلأ ةءاسعبرا تناك ابنا ناكل نب ا مونم دح اوريغ هاك ام
 ىضاقلال اف ه هلك الريغتلا ضعب لاسم اري_غةرصم كلم ىلع بوب ! نب فسوب نيدلا حالص ىلوتساو ماثلا

 ركاسعلا بوكرب ةمحالصا!سهاوالا تجر مرا نما ىف ةئام-ةحو نيدسو عبس ةنستاددمتم ىفلضافلا

 مولا اذه رض اهإ وخواوحالس ل ءاكنواو اودوفاونواهس "نو اهرمضاح رذنا نأ دهد اه ديدجو اهب دق

 جخرفلاو مورا لسرتدهاشراهلئمزحي ل مالسالا لولم نماكت1 دنا هنن سطرقو هن سالع نم لكدهش عوج
 دخلا ةجايساطلاو فل سايل وع كومدعباكو ا ءلازاسج ا لماكت لو ةرفكلا ف ونام غرآام

 ىضقنا نا ىلا اسراف نيعب_سىلا سراف هن ام ىلا سراف ىثام ن ءةدعو بورضم قوبودوقعم لع هلىذلا مّدقملا

 نورشعاهنم بئاغلا وابلط نيعنرأ رةعسو هن امد :رضاحلاةدعلا تناكو مهضرع ل مكي موداعو لالا لخ دو راج :|
 ىلا هثامع.س نم هقرر ند ىئاوطااو ةمشا اوطاهرثك | سراف فا رمدعة عب رأز ها .ةدعلاريد_ةةوابلط

 هلو لج ولد دنوذرب وسر نيب ام اهثودام ىلا سور ةريشع نم لرب هلو كلذ ند امو ني رشعو ةئامىلا فلأ

 مهت دع تناكف نيمادانا ن اب رعلا ضرع ةر غلا هذه فو لاق ابطا دخ ةيمالغار و هاب لع مدلع

 ناكو بجاولار شع كمحلا اذهب ذخأو ريغال سراف ةئاسلثو فلأ ىلع مهتدع ترقتساو سراف فال ؟ ةعبسم
 او-ولو اوصغتماف كاذتنلادتلا كو ل دعي الو لصأتي ىذلا دادتعالا مكحن ىل_ءراش ا

 ناطللاٍباصّتار مسا ةئامم-و نيعبسو عيسةنس بجر روش تادّدحم ىف لافو « مي رذلا ىلا زيحتلاب
 مو ور2اتاماواهفةدانزلاو ارثم صةنلاواهربع ةفرعمو تاعاطقالارو م5 فرط: :لل ةنسلا هذه ىفنيدلا حالص

 اريمر شعءد> او ةئامءا عا اسراف نيعبرأو ةأ اًمسوفال !ةنامع ىلع ةّدءلاترقتسا نا ىلاروكش | ةدايزو
 مهلَرةمسحلاو نو-+و ةثالثو ةئابعسخمو فلأ ةيمالغارق نو ءبسو ةتسو ةئامعستو فال |ةّدسس ةمسش اوط

 دانحالا ع نم نيلرلغانعحراخ لاذو رائد ها مستو افلا نوعمسو فلا 3 :ءاّوسو فلآ فال ا هنالث لاملا نم

 ءاههفلاو ني رمدملاو نيالا نعو ةريصلاو ةقرمثلاب نيعطقملا نابرع عااد لع ن نءورمشعلا ىلعالاو + اننيهوسوملا
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 بجواامم_هرّرضت نملصف مهكالماو مهااوما قرغت_ بام ماشل ا مهمزلأ و مه.اء قلن |تمجوا ضو (4-

 00 هتاه-أ روشنم بنكو امفص م قناع برعضي نأو دعب نء جار نان مهذ_خاو مو.اع ةفطاعلا
 رش عدنالاناو نادو مهخم صاو ل كص ملاصمىفر ظالاو ناس>الاو مه.اعل دعلا ب ه«ةضاخانمهارتام

 نعم م بسجل هانلصوو همن_ءاش .ودالا هلع ةعفثدوعب احالص ملهثالو هانمس- الا ةمعرلا ن هدح أ ىلا ه-ود 5

 ايارقءاوةعوفلا اهكلم هتادلخ ةمطافل هلا ةلودلا ة«اكولسو مهالاو دمعبلا ف ب>اولايالمعو مالا: ا
 5 و رمي فرصترام>اوأ صااناعرلا لاصم ىفرظنلا ىرئاكال ةعركلا اهاناصمو 0

 ةاماحناو ةضلاةباجىلا هفورصا!اهقوة-ءافش ساو نيواودلاروما ىفرظنلا ىرلا ذكاقا انأرو ا.ضام
 للان ذا للخلا نماسورم بجاولا نس ىلع ءابراج هن راظنتو ه.ءارئام ن وكمل نيدحلم او ةرفكلاد اهو نيدملا ن .

 د_هقلاولدسلا» اوسىلاداثرالاهلأسو ه دقعلاو ل 1 قمفوتلاداومدمن سان هوم« بن اوملا - نم

 ديعصلا هتفرا.شم ماءارمب رلان درا ىذاقلاناكو ه ل كولا مناواذيح وهو لكوتت هيلع هللادال انفو امو

 نيواودلا ل الما : نس بكاما ىلا اوفاضتسادقناو لانه لالمالا باي !لاحي -ىلذفالا ساجملا عا ط ىلا ىلعالا

 مظتواهفشك هل مسرواهوزاسو اجادوططخو اهءاع اود ءتوهك المال تالا عمور نوال ا نارا

 رخ ابو ناكمو رط* لكى تيثملا ل دعلا كح هبجوبام كلذ ىف دةعب ناو ناوي دلل اوءاسعراو اهب ججيراشملا

 ناب دن هنأو نما أم او دتعأو هّسط ىلع هناهناو هتف ىلع 00 ن*باسلا نم انرهس كالذ

 دودو دق ابو كلمة هشيمة كال ءهدس نمعا اوسقلا مهنأب ؛ مرنم ةعلاطأاتدروولالمالا

 ىدعتااودحوفهومحضوأو هوفشكامب عبراشملا ناويدلا ىلا اوردص ا اباوج حو الو انكم مم دح ار ضخ < لف
 هعئرب همحاص ةءلاطمو هلاحه هدهأم ىل_عددلا عضو بجوب ع رشلاورص|ةمربغلظااو فلا بانو ار هاظ هم

 ةدها م نع ازارتس ا اهرخّدا ةح ىلا كلذ ىف دنتسدالو اس ار كل ا ةءعب دهشب بام دس سدلو اسال هلالغتساو

 هراثثو هملاعم ايمحاو هرامانغا ىذلا لدعلاو ةمعرال ةحلدملا نم هارئاسع مك نكلو اسارت او هل دس

 اهب اولا ةماهاو سورغلاءاشناو ةرئادملا نيضرالا طابنتسساو اهلاو>احلاصمو دالبلا ةرانعىف ةغرلا

 ىديا,قاوسلاو نيضرالاو لالمالا عسب رارقاب ىلعالا ديعصلا لاسعأب هنوالتو روشنملا اذه بتكبان سها

 ىلع ناوبدلا دهشي و هربرت بعام حرفا نم اهلعرّرتي نأو هعا<تراالوانمءو * عازتناريغنم ن الا اهبانرا

 اع انزوا تو انمعتأ دقو هيدبنو مهيلعهديعن انحرباماماعثاو هلاونو هلثم عب امن لزن مم هلع مولاثما

 فورعملاو وفعلا فاننتس ىلع ان رحو فولأ ا! ىلاىّدعتلا نع حي رخ نما او فن امسي نم انمهمو فلس

 هسهأو هفن أّتسمب بلوطو هنم هللا ,ةتنلذ نيعجلا ةفاكتلا نه داع نمو نيناكاةعاملان مالو ةمديوناعأ: اعحو

 ةماللاو ةعافشلاباوأ ههبوىف تذددسو ةيوقعلاو ةمارغلا هملء تفءاضنو «سفنو هلام نم ةمذلا تئربو

 كلذهللالينأ ىف ”للطعم ةروعهمرتي ةراداو ةرئادءافلح ضرا ةرامعىف بغرب نم لكل كلذ عم انصفدقو

 «جوبامنادف لكىلع رَرَدملانوكي ناو هانا هملت نم ةعبارلا ةئ_بلاىفالا جارخ هنم ذخؤيالو هلع سابو
 دعءهروض<ةداعلا ترج نمو دالبلا ماكو باّونلا كلذ د قعيلف ادكؤماسهأو ادب ؤماجارش هلثا هتعارز
 ىفمهلامازواحت ىذا ناح الا اذه نم مهاعشاممهراع داو قاوسلاو كلالمالا بابرا عمج راضحاو سلجم

 ءانلثم ىذلا عضولا ىلعحارملا نمةروك ذم كلالمالا ىلع بةءامرب رقتو همف نولأسد اوناك ام ىلا مهءاحا
 مجيراشملا طتوامتاعذ ىف بغرب نمله طعملاراب الاوةرثادلا ىذارالا نيعت عم هاضريو هرب رن ناوي دلازبجيو

 ترساملو لاق هلثم تمثب ثمحروشنملا اذه توشدعباولاثم ا مكح ىلع هش دلضا ناونذلا ىلا اهرادصاو كاذب

 نكي هنالعاو دابا ةرامعو ناوبدلا لام ل يصنف داتا لصح لامعا هذه هأ عب ىلا حاصل هذه

 لاخلا هلع ام ىعع تاعاطقا داليلار /اعلرصم |٠ نه لود نم البت ىضماهفالورصمراردب ةمطافلا ةلودلا ىف

 هوحولاو داتحسالاو ءاممالا نءا نمل ةةورعم تالابقب نمضن دالبلا تناك او ةبكرتلا ةلودلا دانجا ىف موملا

 عرازاا ىم-نو ةحالفلامولااها لاقي ىتا ةذبالا هذه فرعبالمهريغو طبقلاو برعلا نم ىحاوذلا أو
 نقوه لب ىتعت ناالو عادن نا طقو ريال هناالا ةمح الا كلت عطقا نا انقا دبعريص ف ارارقاحالف دلبلاب ميقملا
 لامراصاذاف لاملات بل هلعام لجو مدنا الدقي ضر ةعارز راتخا نم ناك لب كل ذكهلدإو نمو قبام
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 ةئايعتسمو افلأ نوثالثو ةنامثوفأأ ةثامعنرا دير انمو اعاب نوسحو ةثام-وافلأ نو ءبسو ةسجو

 ةئاعمسو فالا ةتسفا ارطالا نمو ةيلسنورسشعو هئالثو ةئامعبراو فا بلا ن مو و

 نموايدرا ردع دح نانشالا نمو كلثو اددرا نوع_تنو ةئالثو ةئابعبسو نافل ملا نءوفارطاءثالثو

 نوثالثو نانثادهثشا! نمو سد_سواراطةنوعبراو دحاو ةئام-#-لمتلا ل سعلا نمو ةحافلاأ نامرلا
 ناتلخو ةثامعبراو فال ا هثالثاءالذنا نموالطر نوءيراوةئامسعي را عمشلا نمواد_>او اسوداقو اريز

 نوتسو ةعراو ةثاموافل أن ورشءو نانث ارابالا نمواراطن:نوثالثو ةلامتو ةئامسصتلا للص نمو

 نوسة مارانم نوعي ةوقخشمو عيا ءاسلو نافاأ نمسلا نمو اسر نوعندسو عل د راباودإ!نمو اسأر

 ةّتسرعشلا نموةزج نورشعو هنالثو ةثامو فالآ ةعبرا فوصل نمو الطر نوريشعو ةئامثث نيا نمو

 نومأملاىلاىهتاانو لاق هتالماعمو هن اهحي كلذ لصفو نان رعشلا تو نمو عب روالطر نو و فالآ
 بعتلاو َ :اااهذ دبلاححن * اهعازتناو تاناكلا دوقعخضو تادانزلا لو. ةنمنبي واودلا ىف دّمءنام

 07 احيرخو هبامىف جولولا ن نءىبنو هباكنرا نم عنمو كل ذركنا بصنالو ةفاكربغ نمةدابزلا لذايىلا اهءاسنو

 اومادام هملع تراوح لش نْورطت اعف دان لا لونكؤ منياماعهملاو ءانهذلاو نيعجا ةفاكتلا امَءان

 ىناوبدو رصمب ىبعلاو ةرهاقلاب رهزالا نيعماسلبا ف ئرق روشنم كلذ نعضتو نيمئاقمهالاسقأب و نيقلغم

 قي اواذأ اى دقعإاما”رضح ىلا ىهتاالو »* ربدصتلا دعب هتدطساو ني ديعسلا نيب رهالا صايناو ساما

 ١ امتلاوتاماجلاو نيناسسلاو عابرلاو باونالا نيمذت نميم د_ةسملاو نيفرص“: لا نم ةعامس هدصقبو

 مم اوه امنهّثة؛ رطركنتالو هلماعم رمت ن*اهمف نيبغاتلل تانامضلا نم كل ذرمغو نك اسسملاو
 ديت ضبقو ناك ماش "كه داي زلا نم لذي ام لبقو ناضل مكح هدلع ضةندق ىت- هناهضىف هملءدي نينم
 لوالا نءاضلا ىلع دةعلل ةياعررب-غنمفرمصصتلا نمىفاشلا نماضلا نكمو فرمصتلا نع لوالا نماضلا
 هيبكت مو ه.1ء انند_صقنمانممذو هيدّمعم ىلع كلذ انركنا لو أثيالو عرشلا هصسال ىذلا هضسفىفزّرتالو
 اهراونا هللا فءاض ةرهطملا ةسّدقملا فقاوملا,كل ذانضرءواسه اذ باووصل! به ذم نعو انا قعلا ناكذا
 ند هنأب لاعالا رئاسىلا روشأملاا ذه بكف ةعاطملا ىهاوالا ان رضساواهراشم ادبا ىلءاو

 كلذ نم همزايااو انّدؤم هناعذ طاسقال ناكورفكوا ةمح انوا ناسا عب روا بان نمانامض نوضساننلا
 ماظنلاو بجاولاءاللع دوقعملا دةعلا ىلع هنامذ 53« هلع ةداب ز ل..ةنالءديىفقان هناسعذ ناف هم قعللو امدسم
 دوقعلاباوذوا اولا اسياابلئاق نم لج لوةيذادرجلا هباتحص ىف هيىلاعتهتلامااملاعاس- اودوهملا

 اداعاوا هدنسو بجاولا ةمضق ىلءالج اه تروا وعضو بهذي واهم كح لوزب ونامضلاةدمىذقنت نأىلا
 ٌرصأو هنف هلع بجي امب مهب مقا وخك نياسافله درو اه كنا هب ىدمد ا ع نم لضام يلا ةديرسشلا مكح ىلع

 طو ريشلا هضقلب هناعش مكح مف ىذلا كلْذف همفس عابطلا ميمذ لكألااهدعيال لا ةطلاغملا وةعذا دما ىلع

 دحوأو 030 لآن هناعذ ىف هيلع ديزاذا نم مكح همكحو هملع ةطورشملا

 لائم ارروشنلا اذه هنعضت اع ل. .ءلانيم دختسملاو نيفرصاللا عسوبو ني واودلا بايرا ةفاكد قعيلف هيلا لمدسلا

 سلي | ىناوندىف هنو دعب هبدعتو هزواد ن نمردط اوه ةصنام ىلع نيلماعملاوءانعذلا» الؤهلجورومألا

 فراشملاو ىلاولا نم :تاكملا هتلصوو لاق ىلاعن هللا« اش نا هلم تس ث<و نيدسعسل انبب سهالا صاملاو
 ةحاسملا هتعضواو ف ذكلا» نوط هو حو رتاج قاوقلاو كدا رالا فمكل ا هرقع رتل ناك ذو

 لخفلا ىلع لوشن انا دف نوتسو ةنا ان اهتح اسم ةيقاسا_هةلجب نمو :ريثكسح :دءمهو فاو ىلا هدب نم ىلع
 مهناو رحت !اذه لا. عالا ف ىرهع امو رعناند ةريشع ةنسسلا ىفاهجارخانسا ة#ن دم ركسلا بصقو مركلاو
 مهيلا تلقت: اوركذف مهي ديأبام ىلع ل ديام قا وسلا بان ران ءاويلطواهءمج ىلع ناوبدلا دياوعضو

 دنعو مه هاى هيلع دةعناب مالا حرذمل ةطوما تحت بالا ىلااهك الماوريس دقو اهلعلدياماورهظب لو

 اهلممم كالءالا ناف قاوسلا ءذ- د نءجارملا نم بجيامباوموقي نأ ىلا مولع ميسرتلا عقوامسه اوصو

 ىلا مدعو هب دب نيد مهروض# صأذ ملاظملل هسولج موب نومأ مال نوروك ذملا فةوفا هبل بجيام موقنال

 مهعم هلىرأل مهتكاحن ءاضفلا ىضاقذثمونوهو "ىل رغما بويا ىبأ نب فسوب جاجا وبأ كلما لالج ىضاقلا
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 عضتافرانب دفلأ ةلاماث مرا لهتسم فورا دفلاةيامث الث بجر لهتمىف ةنسلا ىف ناشعف د ىف لمحت تناك

 1 اريدقت لمعي شو. اريمأ نب لضفالا ىهأو ةرسسدم نبا لاكو تابجاولا تمظعو عافترالا

 ومالا نب ىموم كالا او نيدلا لاج ريمالا لاهو بدرا فلأ فلأ» ءارهالا لصعتم ناكو راب د فلأ فالآة سجن
 ضئاطنا كئافئئدمتمت ادعو ل :اقلاىأر ةنامستو ىد_-1ةنس ثداو> نم هذرانت ىف ىحئاظبلا
 تءاسو اهعءافترا سخد# ممحاعاطقا نوكح ن» انعتوراظتو اعط ةلبازة/وكالكلل لامر الاول كفلتس قم

 نم ةيحان لكىف ناو اهريغ نعتدادزا اواهعافترا فءاضتدق» |سهالا تاعاطقا ناو اهنم لصتنا هلل مهلاودحا

 شومملارعمأ نب الضفالا بطاخن امي ب في رشا !ناوبدلا نم لسرلا دّدرتبو فعلا« ىن ل ناويدال لضاوفلا

 ناوبدلاّنال ناوي دلاو نمعطقملا ىلع دوعن كلذ ىفةطدلاناهفّرعو اهكورو اهعج تاعاطقالا ل نأ

 اهكارو تاعاطقالا عمجب ل>-و كلذ ىلا باسأةروة ءدالباهب لد لد ساؤملا ذه مال لام

 نمهل لا فمه ح اون ىف رصاعمواك أل او نتا نانا وزك ذو ةوانمدت ن , زيمملاو١انوقالان ”لكذخأو

 تاعاطقالا تاحالفهرخآ ءاشناو هعان٠ ءاننا مكوهر عاطمالا ف لخ ديال هءاعقاب رهن ذا ناك
 ىلا تهتتانأىلا ءاوقالا تاعاطقا ىف ةدابزلا تعقوفاهمف او ديازتب نأ دام»+الا نم ءاذءضلا ا سعأ

 ب ع مهملعلبقي ال ةاسنيثالث ةّدمىلا مهدياىف ةيقااسمنأب ترا مولعم

 امارخو اهلصحتم "لقوا هريغ ةرثك لاق دانج الادب تناك يت ّجا!تاعاطقالا نتف تونهركي امر !لافو
 كلذ دنعف ىلوالاةريعلا ىف اورطظننالو هبف مكتبغر ىوقتو ناو ةيحان لكى اولذب موا لاقفاهب نك اهلالتو
 تالوسلا مهل ىتكو هب اوعطقأت همك مهم لكب غر ىذلا ديا ىلا تخل ؛نأ ىل اهيذ او دي ازتو مهو تباط

 5 ةتمزواك ا ةروقمدالد نا وبدلا لسدحو مهسوقن تباطو نيتي وهلا ةيلبعلل تاعثف مدقاملا مكسألا ىلع
 لغم تبا راكي هته جو ةرتح رخل سثداو- قلاوو « راش هنا نريبع هغايضاع تاعاطقالاى

 رشع ةنسىلا امهاد>ا نيتاوب ىلع همظن لعجو ”ىجارخناو ىلالها ان هند ينباع ل هتسن نيوعألل لحالا

 نماهقفاوبامو ةملالههن اجو ةريشع كج ةنلسرعا 1 ىلا ةناثأا 'ل-جلاو ةءحارللا ةلالهااةنامسأو

 ترض-االف اهدالب نيعتواهابرا* اعسأب, تحرمشو فانس هالاونيعلان هةريثك دل ىلع تدّقعف ةمجار الا

 انبلا ىهتاامنورثدصتلادعب هتطسضو ةئاه-# ورسشع ةنسرخ [ىلا قاوبلاب ةحما لا نيضتي لص«بنكي رهأ
 ةحماسملا نمىلعدلا اذه هنمذتامب انمعنا ممتالس اعماءاشب نم مم اهج ىفامو نيف رص[ ارءا:هذلاو نيلم املا لاح

 ةبغرااريفوبو هنلط ناوددلا نمهي فا لماع ذات: او هتسد تب رخو هتافغ تااط نم اض صاالطتسس | ىف ا دق

 انكر اش الو اهلا يسن ىتلا هثو د الا ل جنم كلذ ن اصححالاو |همداع ميدق ىلع اهفاهيرججو اهتراسع ىلع
 لاوحاهنلا تهتاامث هيلع انعلط| ال بالا اذهاهءادياو باكلا اذد ىفاهداربالاملا تضّها اه فكل

 انعلاطو ةجسرو ةفأرب مهلعانفطع لاومالاو مّتاهج ىفاباقبلا دمدتو لالتخالان متةكلمملاب نيلماعملاو ءانعضلا
 لالا ىف كلذ عضوب ىلاعلا مالاانجر ساو لاو مهروءان دل. دفا *ىوبنلا فريثالاماقلا

 سور ىلعأر قل نادلبلا عمج ىلا اهذبقنتو ناسحالا اذ 5 رك ذ ىلع ةروصةمةمع ركل تالكلاأشناو

 ةنايعبسو فا ال نيعلا نم لحسلا اذه مخ نيح ىلا ة 1 لا هذه هءلا تهتناام غلب ءمودالل ارب اسداهشالا

 ةرقنلا ةضفلا نمو طاريق عنرو ناثلثو ثلثو فصنو ارائيدنوة سو ةعمسو هناععيسسو افل أن ورشعو فلأ
 فلأ فال هي الث :لغلا نمو مهرد سدسو فدنو مهارد ةسجوافل أ نوتسو ةعبدس قرولا نمو م هارد ةعبرا

 عسر بانعلا نمو طارق ىئاثو سدس فصنو نئواددرانوث المو ةءاو نت امو فال ؟ةريشعو فلأ ةئام ناسعو
 نمو عنرو بدارأ ةرشع ةء-ولا ة هدرز نمو ف هنو بدارا هئالثو ةئامعبرأو نافل غابسصلا قرو نمو بدرا
 بشلا نمو الطر نوعبسو ةهئامعنراةوفلان مو صو لطرواراط:ةنونامئثوةئام.هد راو فل, غامبصلا
 ا فل تفز انموالطر نوالثو د اول طرد اهس# دي دلما ع نمو فدذو اراطنقرمُس عادي الث و هن اهعست

 رزانملا نمو باول اةهئالث< ىلحلابا.كان نمو ثلثو الطررمشعةعسن نارطقلا نمو سدسو عدرو لاطرا هنالثو
 ةئاهلث والا نونالثو ةسجو فلأ انام مانغالا نموالادرغ نوءسسو هن ام ل. ارغلا نمو فو هرزئمةنام
 فاأ ةثامثالث ل صسلا نمو ال طر نوثالثو ةنامثواراطنرشع هئالثو ةئاملثر سلا نمو سورا هو
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 ابسكواشاعم عرزلا مهذاختاو اهفمه.لاهاو ممناطبتسا واهفانرأب برعلا لوزرن دعب رص ءئئضارأ رمح نم ناكر
 حارخ ىلوةمنأ تالسملا مهحاكنل نيالا بانأب مهباسنأ طالتخاو مالسالار اهظاىلاطب ةلاروه دان او

 سانلا عّمِجادقو ىذارالا ةلابق هب :ًا هنت ىذلا تقولا ىف طاط فلا نم ص اعلا نبورع عما ىف سلج نأكرصم

 نوني جارخلا ىلوةمىدينيب جارنا باكو تامفص تاقفددالملا ىلع ىدان لبر موةمف ناملاو ىرَعلا نم
 نينس عدرالاباهولبةةماهابقتي دالبلا تناكو سائلا ن ءاهلبقتينم ىلءتاقفصلاوروكلا غلابم هيلا ى متاام
 هتمحان ىلا اهنيذواضرأ ل, ةتناكح نملكحيرخ مالا اذه ىذقنا اذاف كل ذريغورادةسالاو أمظلا لجال

 نم هلعام لمحتو كلدِإ هيدشنإ نمو لهو هسفئاهلانعاوور' اسواهروسح حالصاو اهةعارز ىلوّف

 اهرو-> ة رامع ىلع هقفمإ امىخارالا كاذل هنا عذو هتلابق غلبم نم هل بسحيو طاقا.ىبعهناءاف حارخلاا

 ناعضلا تاهج ىف ةنس لك ىف حارفلا غاس نمرخأتيو حار ملا ناود ىف ةرّدقمدا رض اهيل ر فسو اهءارتدسو

 اذاف ةّومهبعاسنوةّرم كلذ بلطو ددشن ةالولا تناكضو قاوبلا حار 11 ل ند رخأتامل لاقي نيلبق لاو

 ةدابزلا ل ةعاسمف ديزفاديدج ذاب دعتاهولّدعو اهلكداللااوكارو لا اَولَوَ- ةنسنوثالثناَمْرلا نم 0

 ناىلا صاعلا نب در# عماج ف لمعد كلذ لزب لواسمنم ص قندلا ىلا حام امذ صقنو دالبل | نامضربغ نم

 لقن م نولوط نب دجسأ عماج ىلا ناوبدلا لةذف رهمءامال الزمر كح _ءلاراصو هعماح نولوط نب دج أر ع

 ةدءه ٌرقساو ةرهااابرصقلا ىلا ناوبدلا لةنربزولا تاماسإة س اكنب بوةعبرز ول اراد ىلار ازنهلنابزي زعلا مانا

 رابخا باك قالوذنبا لات تركذام هب مضتيامكل ذأ ن مكيلع اولت سواه دعب هنملقنم ةسمطافلاةلوذلا

 دعسملا ىف ىبنادراملا "يلعن ركح ىلا س ا! ليعامتانن بهو نسحلاويأرض>و رص باكيا دراملا

 ىلع ىدوذف كذدبو تدب ةكرش رش اهذف ةقفص ىلعءادنلابمةعاسا 1 ركب وبأ لاقت عابضلا دعي وهو عماججلا
 ضنتسافر اني دفل أن يعير اهل تلضف أف اهلمدتو هملع تدةسعف نس ا ىلألعاهودةعار كب ونأ لاَقف هَقْمَد

 بوةءيوبأ لاقت انثدحمل 0 رام طويلا ىلااهفلمعيامر ديل و راش دفا نبرشع

 يجلي لطم ر جر قوولايسجتالا باقل لوغشم مودا ىف -نادرامارككب ؛انأ ىنعي ّيسشلا ترأ ار

 نرسل اوبأ ىضم نا قفناف غابملابهطخ ءاجو هياااهذفن أذ انمى لا. تف راند فاأ نب اراطعو ف ىدافغ

 ىدذع لصح دوران دفل أن وءبرا لضفو اهلعام تق هاع دق ةةفصأا كلت هللا: ”ىنادراملار تحصرىأأىلا

 رعلااذهام -ىنادرا-ما لا ةفه اف قابلا جارذتس ىف تاسرأو بوةعب ىلا ىلا اهذلج راس دفا نورمع

 هيلعدربنأبوةءيابأ ما مْكلع لاما ظفحتدراامناو كب رت نمافوخ كنببو ىنبب نوكت كل تلق امنا
 ولاهم لا ىقرصمحبا رخ غلبو بوعي ىلأ ىلا هعف دام صبقف هطخ هءلعّدر نس أ ىلال لاقو هنلا هعفدأم

 هللا نيدلزعملاةريس باك لاهو اهذوران دفلأةئام_هبراوران دفا فالا هنالئدْئاقلارهوجاومف لخد
 ريغو لاومالا هوجوو ح.ارملا هللا نيدلز ملا داق ةثالثو نيتسو ثالث ةس مّرحخا نم تء ب ةريشع تاو دهم

 ىلع ءادنا نواوط نب ا عماج ىف ةرامالارادىف مولا !ذهىف الجو نسا نب حولسعو ساك نب بودي كلذ

 نيليقلاو نيكلاملا ىلءامت لاومالانماايلا اوملطو تالامتا سانلارض-و ل اودالا هوجورئاسو عامضلا

 ةلودلا عافترار دق فرعين أد اراو ىروزابلا "ىلع نب نسا نيدللرمدانلارب زولا ةريس عماج لافو لام دءلاؤ

 هناودفىردعام عافترا مهتم لك لد. هب نأب نيو او دلا بامس | ىلا مدة اممم سباق تاقذنلا نداهمءامو
 اعنا الع هلع مظنف نيواوذلا مامزوهو سلما ناويد ىلو ىلا هاسو كلذ له هذ تاتفنلا نم هب ءلعامو

 اهتسو هعافترا» ارارهناقفنو راش .دفلأ فا ماشلا متم كاس دفا أ ىلا ةلودلا عاف” اىأرأ : هااهرضحأو

 راند فلان و ٌرهو قوم ىلءرمكتمو لولعمنعا مم فقن راسل دفلأف أ ةلودلا قاوشرا

 روصقلل هلغ نة نعوران, دفلأ ةئاملت ”مهيداسكو متاجاو نع لاجر انف كفرت ران دفلأ ةئامئامت قو

 'لولملا نمنيلصاولا فوم خلا ماةءامورثاع نءوراسشر :فاأاس :'امروصقلا تاة-هن نعوراشإد فلأ ةثام

 ىف نوصملا لا-ل1 تدب ىلا ةةسلكاو مدع ل صاح ران دفا أ ة نام كل ذ دعب ىو رار دفلأ ةئام مهريغو
 عي لال ااهعافترا نمهل ةيسنالامىلا ىلفسلا ضرالا عافترا ىهتناو لاق هباق ىلعفخشو هناطلس دنع كذب
 راشد فا ةئاّمس ىروزالا ماا ىف ىنءينتفلا هذه نسل .ةوهو نئسألا ثو دو ىروزاسملا توم عب
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 ىف كاذو باعصا نمد_-أ غني لو «بفن هكرعملا نما” مهيراحو سددلب لزنق م ولاستقل شج ىف دهم هئبان ىسع
 فوملا لها نراط دعم ساق ىبمتلا دملولا ني ريع ىلوو رمصم ن ءىسعلزعف نش امو ةرتع عيدا 4 يسرغص

 ىفريعموعتت اوءزهناو عج فو ا لدا نم لشق اولدنقاو هبلع اوحزف رخا الا عبير ف هشو حج ىف راسو
 ىسءلرف ف الا عسر ند تاخ هلل ةرمش فل ولقد فول لهال نيكه دلع فطعذ هبا ا نم ةفئاط

 لام قرحأو اطاطسفلا ىلا مهم مز ما نأ ىلا ت تأآ ةعقو مهن تناكفراعم ةيشع م ,قلف مويلاراسوا نان“ ىدوللا

 فوم !لزنف قارعلا نم دسثرلا ن نبقا-ءاوبامدقو بحرى كلذو طاطسغلا ىلع قدنخو ل-ر نم هماع

 لاوشىفطاط فلا ىلا مههوجو نم ةدعبرفط دقو لد ونابعش ف مهاناقن هنع 000
 ةنس ىلوالا ىدا.سىف ناك ااف ىراسالا ند هعمل نيش "ايو ةزيتسورج نصت علقذاز 00

 هول ةعاطلااوءكخو لامعلا اودرخ أو اوطمقو هيالبلا فر طورت ؛ضرالا لذسأ ضان نن'امو ةرسشعت

 ريمأ دقلا دبع ةغيلخلا مد نأ ىلا تّدتما بو رح طاطفقلا ركاسسء نيبو مهاب تناك م ينال للامم ةريس

 قنارلارو هنم نب ىدع ىلع طن ف نيت'امو ةريشع خيم ةعطنج عاج نول جزيتم رمصم ىلا نومأملانيئمؤملا
 نعالا معلا ثدنا اذه نكي لاق هلدب ودع ضاس ساما: هذخ او هنازل ل < سعأو رصم ةراما ىف ؛ غاَناكَم

 ىلءنومأملا دعمه دلبلا برطغاو ىهالام ةاف” ىو ريخلا ىنتقكو نوةطيالام سانلا ماج كلا-علءنو كلعت

 ةمحان ىف مهي عقو أف ةعاطلا اوعلخ دقو ط.ةلا ىلا نيش الاب ثعبو اض- ىلا ود لكتراو درعا ىلا هب ثعب سمج

 لافطالاو ءا- الا عبو لاجرلا لّدقب نوءأللا مف كي ناني لاا مكح ىلءاولْزت ىّت- مهرصصح و دو رشللا
 لاى دمورفصفف عقلا ىلا جرو ارك امان قففالخت بلا ىوب نم كتوم عتتو مهرثكأ سف
 نيعدراو ةعستناول>و انه-و طاان فلاب همام ناكحورذصن متلخ ةرمدع نامل ل راف داعو ناولح

 فلآ قنامورام دفل ف ال ةعبر ادام 1-1 فاصنالا مكح ىلع نومأللا مايا ىف غلب دةرصم حارش ناكو اموب

 بريد كده : رق لكب هل د الد لت اور اناا رحل نالاع 0

 اهلخ ديف لما ءاطاوأ لاسقةب رز هل بلو اموبةب رقلا ىف يقي ناكسسو هلو نمركاسعلاو هقدارم.ا هلع
 ةديغتسم نومأملا انطق عيصت ىهوةيرقلا ةيحاص ةمطبقلاةيرا فر عزو ع هملا تب رخاهزو اجتالفا ممر اقل

 نين ءؤملارممأ اتلاف .طسةلاناهلاوركذذ سذج لكن هي دي نيب ةمجارتل اوالاادبأ ىثعال ناكو اها فقوف ةلظدم

 قءيبضف هلوا ىئنفرشي نانينمؤملاريمأ لأ سااناو كاذب ىنريعت طيقلاو ىتعيض تزواعتو ةعيض لكى تلزن

 لزنواهملاه_مرفنانع نو نو. ءأملااوا قرف اريثكءاكب تكبو ىنءادعالا تعثتالو ىدعلو فرمشلا ىل نوكمل

 لعلاوركسلاو لباوتلاو كءعلاو خارفلاو حاجدلاو نغلان عاتق كأس و جطملا بسام ىلا اهداوءاخ
 نومأملا عمناكو دايز هيلا كلذ عسجير ضح أ هتداع يترجام كل رو ةضولعلاو ةوك افلاو ععشلاو ببطلار
 ترضحأف دواد نب دجأ ىضاقلاو مك !نب حيو لكوتملاو قثاولا هيخأدالوأو ساسعلا هاو مصخملاةوخا

 نم نومأهال ترضحأ م هريغ ىلا داولا نمالو مهنه ادح أ لكن لو .دارفنا ىلع «_مذعام مهم ددساو لكك

 مشع اهعمو هبلا ترضح ىلرلا ىل« مزعدقو عبص || لف كلذ ملفعتسا هلا ىق>اريثك أسشهذيذاو ماعطلا خاف

 عاكلا في لاةي دهب ةمطبقلا م كبءاج دقرضح نا.لاق دعب نم نوم أ !اهم.اعانإف قيط ةفيصو لكعمفئاصو

 تلاَتف هنداعاباه سعأو كلذ نس<ساف بهذ 121011111101111

 لءءنءانلامتسب زعنامعر بعاهشلاواذه لاف هلكدح او ماع بريش هبا ذاق بهذلا لَمْأ:: لعفأ ال هلل اوال

 كيلع ل.ةثتلا بحن الو هي افكل تعنصام ضعد ىف نا لامفانمبر ةندع الو اني ولةرم كت ال نم م ءؤااريمأ انتلاسقف كلذ

 اذه نم بهزإ ىلا تراشاو اذه نينمؤملاريمأ اب تلافتو ضرالا نم ةعطق تْذخ أف كف هللا راب كلام ىّدرذ

 هب أف ريثكى نا ذه نم ىدنعو نينمؤم اربمأ اي كل دع نم م ضرالا نما-هتلوانتىتلا ةنياعلا ىلا تراثا او
 ريكن ءابععسم ف رمصناو حا رخرمغي نا دف ىتئام لما !ءاط اهي رق نماهاطعأر عايض :عاهعطق أو ارنمذخأف

 ا

 املاح ةعسو اح ءو سه

 ىرقلا ىف برعلا لوزنو طبقلا ىف ىف مالسإلا اشف ام دعب رصم ىضارأ تالابق ركذ #
 2 ٌىرصانلا ريخألا كورلا لِ كلذ نم ناك امو
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 ىلا كلة لعد ن نم طدقلا داذ ىرَتلا ىلءنومللا ياغو ناطلسلا ىلءماسقا االو جوردلا ىلعمهنم د>أر دقد

 ناكو جارها باك مهيديأ عا طوب ةناكالا نم اودكفو ركملا لامعّساو هل !1لاعابملهأو مالسالا دك

 ىلاهثهنناع ءاشن ا باك | اذه نم هعضو م ىف اهريخ أب عئاوو مييف نيإسملل

 1 داما نم مهوزت ف ناك امو اشاعم عددا 6 0 فيرب ع لوزن - .

 1 ا طر ل عما ربا امال ك1 _بةيادتخأ

 طاط فلان مهارب ال نأ ىلعرصم ىلا مناوي دلي وتو ممم فالآ هن الث قا ىف ماشه هل نذ 8 اناسا مه هريصم

 ءالواما باصخلا نب هللا بع نا لابو همف مهقرذو قرمدلا فو! مهلزن افمهب م دقو با صا نبا مهأ ضر ءق

 ماشهىلا بتكف ناو دعو مهذ مهو "هلي دح ن نم سانلالا |انح ايف سدقل ىرأ ام لاةرصم كلا دعنب ماشه

 رصهتم دق ىناو ,هركح نع حفرو مه علو ساق نم" ى ىلا اذه فرش دقهءاقب هللا لاطأ نينمؤملارعمأَنا

 احارخ كال ذ رم كي الو مهعم مهادْزن ا ادأب رمضن س دلو د ايف سل روك ايفو مهذ ن نتتاناباالااط- مولزأ لَو

 1 يا ملا اذهاهازني نأ نيمو ارعمأ ىأر ناف س ديل ىقو

 عرزلاب مه يمهأو شيب مهلز 1 1 1 راو لو ىسطسركت هناناللل خس هلالاقبلا لا

 بشي لخزلا ناكو مزاقل ىلا ءاشلا توام واكس البا اورتدافمهيلااهذرمدفروشعلا ن م ةةددااىلار انذو

 بكرب ىت> اديان تك ذلف رومى: لكلا لع لورا ءارعشان مه هأ مث رثك او ريدان دةريشعلا ارمشلا ىف

 ميلا ل صوذ ميلا اولمحت مهموق ةمأع كلذ اق 1 هدو 1+ مهلمخالو مهلبا فلع ىف ةنوؤم موياع سلو

 سدمل مب راض تاب ,لهأ ة نام نمو م انا ةةساوماه اة كل لثم ىلعا فاكقةدانلا ه تان .لهأ هنا

 تاام رصم ىلهابلا لمب- نب ةرثوأآ ا ىلوودمم نب ناو ص نهر ناكاذا تح سد ق نم تدب لها ةئامدو فلأ

 تاع دش فو مدق نمي داملا ند مجبل ءمدقو اودلاو مس لهافال ؟هنالث : اهو ناو ص تاس س دقهنلا

 نيعرازملا لع دازو جارح معأريصمريمأ سابع نب قنا دبع نب ”ىلع نب ناماس نب قاصسا ف كة ئامو نيعبسو

 ةعاج شدا نم لقت مبهبراحو نوبل ججبلاكعيف اوركسعو فوألا لغ ءا هماع حرش مهيب هاير

 لزهر صف ىلا هيث عنو ميطع س مدح ىف نيعانب همر دقعف كاذب هربذي درسا نوراه نينمؤملاريمأ ىلا بكف

 فوم !ىللدانا مث 0 هلكهحج ارخ حب رختساو مهنم ةئرش لبن ح.ارخلا ءادأبا اونعذأو ةعاطلاب له أ هاة1و فواعا

 0 ل و ا

 ثيالا مهياا جرذن طاخاطتطفلا كاءاوؤاعسو 20 ثدللا ىلا سانلا مظف عباصا هم ةمصقلان

 تاك اننا ادع مزبغاف ناتسومو مهتم نتا اق هن ةايقولناعو اس دس 0

 ضرأ ىلع م هزاقداناكو ةقبع مهب غلب د مهد د ؟ل 4 نشئاملاو مى قلو هرمشع

 00 د ع 2 0 ا تبلا تاي كج

 ا م نوار حارخلا ع 0 روق لاذ ا هعم تعنْنَأ 1

 ءالوفاصعالو طوسالب هزخا نءرمص ٠حارخ هل نعذي د مسكرا ىلا ظو دكت عفرو ديوشرلا باس مماس نب طوف

 نءفولملا لها عنتما لج نينيه1لا ةبالو فواهجارخو رمص .تالص نع لضفلا نب ثا فرصو حارخلاا
 ىدحا ةنئئسلا وشف سلب لزق مه ما ىف ذانعم نب < دسشر ا نورا نين ءؤااريما ثعبف حار دكا 1

 ىلووهن امو نم« ساو ثالث ه هس رح ' الاعسد رمش دس اا لج نب نيس -ا:فرممو هئامونيعستو

 ديشرلا باك هياء درو: ةرخ : الا ىداجىف طامانقا|مدقو فرذا ىها نءداعم نب ى < عرفو مهلدنب كلام

 4ك نو مكن لخدأو مهاد كلام م ا >- اوددقانا فو لا لهاىلا ب 1 هلا جورملابرمأب

 تذخأافتاوبالابم افدورقلا مها ةءأدقو ةسسقلاو ةيئاسملا ند مر“ هةر دلل + 5 آرب 0

 مل "مهم ىلع ”ىدولخلا ديزي نب ىىس:ءةرامافو »* عع مه تبحر نم فصال م مم هحولاو مش تو لد اناعدم 3

 ثعبذ اوركسعو ضرالا لذا لهأض ةتناف مهحارخ .مياعدازو سادنلا جارانا ل هاعداررعس نب نبا اص
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 ىناف كلعمالس صاعلانبورع نه بااددلا نب رول مسا نجلا نادي صاعل|نبورع هملابتكذ

 نءدمح ىلا معزرو جارح ىف ى:طبتسي نين ؤماارمم ا بَ ىنان أدت د- هاما وهالادلاالىذلا هلا كلا دجا
 مهتلغلردنن |ىلا فور اغن:ساضرالا لها ن نلوم اغيل اضن ءبغراامهللاو فاوقب املا نك تقداو كلا

 لاقو + مالبتييلاو منعم ا نع الامع ء-- ىلا اوريصف مهم قر 2 نأ ند ءاريخ مهب قفرلا ناكف نيإسملل ترظنف

 سقوةلااهابجو راني دفلا فل ار مدع ١ |[ هج :2 نايك ريما نتورعا ان ع هللا ىذر دعس نب ثدللا

 نب دعس نب هللا دبع اهاسجو بتكاس باطما نيرع هلا بت كلذ دنعف رامي دفلافلاني ريشع ةنسسلا هلق

 صاعلانب ورمعلن امتع لاتذر ارد فلا فل ارمثع ةعبرأ ر مهم ىلع هنعمللا ىذر اه“ هل عدس نيح حرس

 م -نرلابش ا هيام ةيزمخأ لاجل ]اعيد دم 2 ادلع ءهلز ءام دعب

 طسشاا نم ل>ر لكى لع دز نأرصم حارس ىلودق ناكو نا دردىلا نافسىلانيةبواعم بتكو « لسصفلا تع
 ناذرولز ءىفل_.فوةبواءمدهلز ءفّئ *.عاعدازبال نأ فتاه قو يل ءدراشت تادرو كلا اطارو

 نيش "ام نيش ءامبف فالآةدير مهتم ناك افل أن يعبرأ ةيواعم نامز ىف ناوبدلا د ناك ةعسوا نبا لاقو 5 كلذريغ
 قازرأو دوش م دالبلا ب اونو مهقا زراومهااسيعتاسي طعو مهتا طع ناويدلا لد أ دام نب ةلسم ىطءأف
 تضينالف ريفع نبا لاو * ل_ذفراشإ دال ]هل ا تن هيواعمىلا ثعبم زاخملا ىلا حفلا نالجو هب 5 كل

 باب ىلع فقو ىتح هودرف هور اندالب نم حج رذيا نام لاباما ذهام لاستف ل < طلاع
 هودخ هنضمولهتلالرانال لاق منن اولاكم كي'اونو مكلاسع ءاطعو مكه ازرأو مكتاسطع مت ذخأ لاقن دعما
 لوةو» رمي باطانا نب رعهبلا بكف رام. دفالةرشع صاعلانبورع ىج موضعي لاق و « هبا 0
 لافو ء رامإد فا فأر شع ىئءاورع هاسبج لبقملا ماثعلا ن اكانافرات فلفل نورس مرا هال

 لها نمفاأ ةئامئالث ابهيف دجو هنال ران_ دفلأ ةئاهستي زحلا ةيردن :كسالا صاعلا نبورع ىبج ةعمهانبا

 ملع ىلا هتهلئاو نيرا مدني راد دم 21

 ه« كلذ ىف لا ادسلا نم ناك 7 طبقلا ضان رك 5

 نعهدس - ةريرهىبأس فن ىذلاو ىا لاق ة ةر رانا اناش عم ب اولاك امهردالو ١ امد 2

 نوعنمف ةَمذلا لها بولق لجو زعهتلا ةثفهلور ةمذو لا كلذ مع اولاف قودص اق داسدا!لوذ

 رصمريمأ ف سون راما فو رصم ءارها باتححص ىف :ىدنكلا ف سوي نب دور عوبا لاق مهيديأ ىف ام

 1 ةدابزلا لم تحت رصم ضررا نان كلملاد 0 لا ا ا

 لهأب زل ةاهضن قريشا رفولل اعد امجلو طو طس ردو ىي دونت :رو؟ت سقتناف اطاررةراشإرد لكح

 ةئامو عبس ةنسىف مهضاقتا ناكحو رصم طمقلا ضاَدَنا لواكلذو ريثكر شب منم لآ ةف مه وبر اخ ناويدلا

 ني رشعو ىدح | ةنسىف مهلاسع طبقلا براحو دمعدا! لها ضدنا ثرهشأ هن الث طاس ديف سو نب راسا طبارو

 شحب ح رخو مهب رفظو اريثكاسان طبقلا نماولّتُف ن اوندلا لهارمصمريمأ ناوذص نب ”هلظذ مهيلا ثع يف ةئامو ٠
 نمريثكى لنج عزتقف ب هنري ب كلقظنب عيوب ناو سه نب كاملا دعب هملا ثء ف دونء-ىف طبشلا نم لبر

 ل دال ”ىدعجلا دم نبناو ص مهيلا ثعبف ديشرب طءةلا تفلاخو ثا الثو نزل ”اة:ء ف كلذو هباصا

 ىلا نب باهم لا نب ةدصدسق نب متاح نب ديرب ىلع طبقا اح رخو مهمز هذ ةعستىل انب ناممعب سابعلا ىبنم ارافربصم
 طاش_س اريش ىلا اوراصو هن امونيسمت ةنسف كلذو مهوجرخأو لامعلا اوديانواخ- ةمح الن رصمريمأ ةرفص

 لهأ ىل ”ىلهملا بمح نب رصأل دّمعف متاحنب ديزي ربما أف موهتلاوة سرالاو دورشلا لها مهيلا مضناو

 طبقلا حخسو تمرال فل نيإسملا نم اولتقو طيقاا مهتيفم-لا اور فن رصم هو>وو ناوبدلا

 تسةئس ىف بمهاس طيقلا حج رخرصم ىلع حارب -ىلءنب ىموم ديالو فو نيمز مرصد ىلا نو ملا فرمصناو
 مهب توف نين امو ةرمشع تس ةنسىف ضل نَم عم اوذقتلا ع مههزوذر ع ميلا يرن ةئامو نيسخو

 عبو لاجزا !لتقب مهيفمكف نومأملا هلا دبع نينمْؤ اريمأ مكح ىلءاولزن ىت- دورمددلا ةيحان ىفنيشفالا

 ملفممكوش لذخو رصم ضرأ عجب ىف طبقلا هللا لذأ ذعندح نمو مهرثك آىبسو اوعسف لاتمظإلاو مايسلا



 افي

 هللاب ل ذبعالاقف كل ذىف ةريجح نبا هماكف ةّمذلا ل ها نم لسا نم ىلع هب زاسا عضب نا ناو صم نري زعل ا دبع

 اهعضأ فدكف مهنم بهرت نم ةيارج نوئمحتل ملا له ١نا هلل اوفر صم كلذ نس نم لا نوكتن أر مم الا اهيا

 لسا نعي زا عضت نأ حبب رش نب نابح ىلا ب زعلا دبع نب رع باكو « كلذ دنع مهكر ' مهم لسسأ ند ىلع

 روفغ هللا نا مهلسساوافت : ةاكرا اوناوةالصلا اوماق أو اونانناف لاه ىلا عتو كل راسن هللا ناف ةمذلا لذا نم

 نيد نوم ديالو هلوسرو هلئا مّرحام نومرح الو رخ : الا مونلاالو هللانوةمؤدالن يذلا اولداف لاهو محر

 نيرعىلا برش نب نابح بتكو 1 نورغاصوس دو ديزع ةيزملا اوطعي ىح باكلا اووا نيذلا نم قحلا

 تَهَعاَر اند فلأن يرمشع ةّسان ن ثراخلان مك ىحشب زاابرضأ دق مالسالا ناف دعبأما ني زعلا دمع

 كراك ىنغلب دقف دعباما رع بلا بتكت « لعق هئانضٌي هانا سْوملارماىأدنأف ناوبدلا لها ءاطعاجب
 نعي زد عضف طوس نيرسشع كاسأر ىلع كب رضب ىلوسر ترم أ دقو كافعضب فراعاناو رسصم دنج 3

 3 2 قشآ رمعل ىرمتعلو اب اج هثعب لو ايداه اسو هيلع هللا ىلصا دهم ثمداسمنا هللا ناف كير هنن ا جق لس سام
 ورع له نم حار الاه ع هللا ىذر باطلا نب رعأطبتسااناو لاق هيدي ىلع مالسالا مهاكسانلا ل> دينأ

 مالس صاعلا نب هرعىلا نينمؤملاريمارع هللا دع نم مب محلا نجا هللا مس هيلا بكح صاعلانبا

 ُكّْظْرا ذاق هلع تنا الاول رما ترك قاد عناما وهالا لال ىذلا هللا كبلادجا قاف كيلع هللا

 هنعارفلا اهتحلاع دقأ اورو ردى ةودو ادل-و اددع 4 هللا ىطع أ دقو ه ةعضر ةضي رع هيفا

 تناكأام فصن ىّدؤتال امنا كد! ءاطعإو كلذنم تمض مرتك مهوتع شعم اك العاني اواعو

 جاردن نم كضرا ىل لعىذلاىف كتاكمىفترثكا 520 طو4 ريغ عود حار الا نم هدو

 اهب ابعت ضي راعع ىئدن 1 اتا اكل ىلا عفرتف ق-فن نأ تودحرو رزرز ريغ ىلع امن ًامسكلذنأ تننظطو

 كلذ عمىردأ تلو كلذ لد ادك حارختاز د هى خؤت تناكىذلا نود كنمالباق ت عبا ىتف ىذلا قئاوال

 سعالا ناانعطن اعظم تك ناو ةعفانل ةءاريلا نا ا دك ايفاكأن روع تنك نلف كضدقو ىناكن م كرفن ىذلاام

 دةوكلذ ”ىلا عفرتق ىرغت نأ ءاجر ىضاما ماعلا ف كنم كلذ قالا تكردمو كفن ه.بث دم امريغ ىلعل

 ءاوددقنا ن ذاب ىدنءوانوكلوذنتا ففلتو ك دلع سلاوفامو ءوسلا لا كلا عنأالا كلذ نم 00

 بأن 1اوتردلا رع رملاناف هاطعتو قلع ١كم ْدخوَن نأ هللا دبعانا عزمتالف هنف لال اس ا-ع ءافش همف

 ديعل حرا نوحرلا هللا مدد صاعلا نب ورعهبلابتكف *« مال_لاو افلنا حربدق هتاف حبل هنعامو ىنعدو
 ىغلب دقن دعباما وهالا هلاال ىذلا هتلاد_>١ ىناف كاع هقامالس صاعلا نب ورعنم نين موا اريمأر ع هللا

 نم هبات او ىليق ةنعارقلا لع نم اهيفركذ ىذلاو حار كلا نم هذ ىنأطبت سا ىذإاىف نيئمٌوملارمأ كراك
 ممنالرعا ضرالاو رثكاو رذوأ ذوب جارخلل ىرمعلو مالسالا ناكذ.ءابنم كلذ صقنو مهيديا ىلعاهجارخ

 الحاهتئاغردلا حرت رملا نا تركذو مالسالا ناك ذمانم مهضرأ ةراسع ىف بغرأ مهّوتعو مهرفك ىلءاوناك
 ىره_هل تئفري_ثرغ ىلع هفع ئث نعءكلذنأ تلعو تيرتو تضر ءو تيناو كب اك ىف ترثكأو اهردعطت

 هللا لول اناعدقلو قداص غلب مرا ص نيصر ل ولان باودلا َنَمهْنف كل ناكدقاو تاعدقملا تاعطتلا
 ابق كل ذرمغ ىرئانتع | قع نم هللا مظءاسل نمظفاحانتانام ال نيدو م هلنا دم انكف هدعن ن !و راسو هيلع هللا ىلص
 عال رع ةامسالوأ[كفلاذ * نمو معطلا كا: نم هللا ذ ذاعم انبات هدف قددتوانا كاد كراك لجو

 اخاه مركت ٍلواضرع همف قيتسن ل ىذا كراك دعب ايف ةم غرو ةيئدلا مالا كلت نع تهز دق هللا ناف كل ضدأف

 هدف هيلع ىرا لعن ذاك عاشو ماك اوادهشاذ :ااهلو ىفنل .ضغ 323 ىم كل ذ داربنمحانال باط1لا نيا انهللاو

 املاعاهب تزكءاش ا نَء تكسو انلو كال هللا ليا رت ديول تيك رادع اء تفلح 1-

 نءهنعهلنا ىذرباط1نا نير عدلا كف لو الام ْكة- نم مظءهّللا نكلوالولذ ند اهي ناسسللاناكو

 ني يوي وهالاهلاال ىذلا هللا كلا دج قاف كملء مالس صاعل نب ورعملا باطالانب رع
 زيبلا قحلابالا كل: ا ظو ارطنوو ىزافلا تاتش كل اكناكَو حارخلاب كئاطباف نيا ينك ادعت

 لع عارانا لريفو نمتو>رامل  :نه-و نكحاو كموةلالو ةممعط كلا وا ٠+ًارمدم ىلا كم دقا لو

 همالسلاو نوروص# موقرلعت دةنمىدنعو نيلسملاءىفوهامناف حارا لو-افا ذهىل ام كانا اذاف كساس



 ا

 لهأ نمنكَنمووه كىرداال لسءو الدور: نب زطاو ماشلا لهأ نمناسنا لكلر ملكى فتن زم طاسقا

 يما وكي ىتلاةوسكلازبلا نم ممم لسعلاو دولا كىردأالو نانا لكل روش لكى بدرأف رمد
 انا لكلاءاصرسشع ةسخ قارعلا لهأ ىلعو مانأ هثالث مالسالا لدأ ند ممم لزرث ند نوف. درو سانلا زم مؤملا

 ةزملالدأ لبر فان فتن ةرتاملاو ءاسسنلا ىلعةي زا برمي الن اكو كلدولا نم مولكىرداالر

 اهطبقرفأ ءارعالا هلقثو تسال صاعلا نيورمت ناكو لاق دادما ةّمس صاعلانبورعةيالو فرع مب و تناكو
 اوصضت رخراهلهأ لقنا رمويلع ديز اه اهأرتكوةيرقلا ترعاذا ل يدعتلا مهتابج تااكذ مورلا ةبابج ىلع

 مسقلا نم اور -وأ اذا ىتح بارخناوةراعلا ف نورظانت» ةاهلد اءاسؤرو اه» !سهاودب رثلكاوذاَرع عم:ع)

 ةعسو ىرقلا لامت- ١ ىلع كالذ اوءزوف ىرقلا“ اورو مه اوعتجا مثروكلاىلا ةعسقلا كلَ اوفرمدت اةدانزلاب
 نون دف دف :يماعلا ضرالا نما عيفامو 0 رقلك حا رخو مهد ف نو عمد" موعسقإ ةبرق لك عمتجم مث عداز 1

 ةفام_ضااددعاثم حج رذ مث ضرالا "هل نم مهم اندعمو م-متاءاجو مهنا نيدادف ضرالا ن٠نوجرخمو

 نا مهلاة- ار دمت ميلعاوم-ةفءارحالاو عانصلا نم يرق لكىنامل اورظن او غرف اذاف ناط# !لوزنو نيلسملل
 نءىنبامنورطت مث حزتملاوأ باشلا لجرالالا نوكت تناك ابلقو اهلاتحار دّدبا_ياعاو مق ةلاج مهي تناك
 دح أ زعناف مهتقاطر دق ىلعمونم عرزلا دب رب ند نيب كاد نوعسقي مث ضرالاد دع ىلع مهندن هنوء-ةمق حراما

 زعام ىطعا ةدايزلا ديرب نم مهتم ناكناو لاّ>ال اىوذ ىلع هنعز عام اوعزو هذرأ عرز نءافءضاكشو مونم
 اطارعق نيرمشعو ةهدر أر ينان دلا طيرارق ىلع موتهسف تناك مهمدع ىلع كلذ اوه قاو-اش'ناف فعضا | لهأ هنع
 طارعقلا اهيفركدياضر أنو كةنس ممكنا لبسو هيلع هللا لص" ينل نع ىرر كلذلو كلذ ىلع شضرالا نومي

 هلع ن نكي لف ظر ةلاالاريع د نم نيدنيوو مث بدر ف صن ميلع .نادف لكل لعدنو اري اهاهأب اودوتداف

 ىلعىم م-امنيدهاعملا نم هحلا صنم ذخأي هنعهّللا ىذر ناناللانب رعناكو دادما ةةس ةسولاو ةمي رض

 اوجاتحااذاقءرما فرعرطت هدو أش مسي لودي زدلا ىلع مهم ؛ملزن نمو هباء ديزيالو أ كا ذ نم عضياال «فأ

 اذا ب حام مدع ىمغللا ةيقرىبانباماثهلاقو « مهئانغدساردتب مهلعداز اونغّتساناو ممن ءففخ

 ىلاريشي وهو ورعلاقف اهارعدنف هب زا نم اندحأ ىلعامانربخ اهل لاف هنء هللا ىذر صاسعلا نيورع ىلع
 ؟.!ءانرثك انماءرثك ناانل ةنازرخ مناامتا كلغ ام كتريخأ ام فّةسلا ىلا ضرالا نم ىئة.طءأول ةسدنك ن كر
 بدم ىلا نب ديرب نعو ةرآ“ تدقرص نا ىلا بهذ ثي دولا اذه ىلا بهذ نمو مكتءانففخ انع ففخ ناو

 هللاءىف نما خاف ضر نم ناك امو هلامو هس: تحل هب ا

 حك ثلا لاهو « مهتيقبل هضراو هراد تناكم مونم لسن ؛ اهتوطعن هد , زح ىلع او طاص موقامياو نيمل-ه ا ىلع

 ريسدوا 5 ةدياووأ دب ءنم مهلع ىذلا لانم هينوذ_ثبامو مهب 2 طبقلا عابام نأ دمعسنب ىحيتىلا

 زاب ووش نم اورك ًاامو اورمسبأ نا مهّياعدود مريغو مذ ممم هع اا ند معلعزت ”اس كلذ ناف ةءادوا ةرَشبوأ

 د ىيالضف ناكن او مه زحب ترضانا مويلع درتنا ضرالا لءلف مهياءىتاا ةب زاب رضب نوكيناالا هزارك
 ةبزحو لاجرلا سور ىلع هيت ناي زج اب زملا لوةنن هتف ىح لاق مهتماهار كين 1 ازياحاه» ءاركئرتاناق ةيزحلا

 هب رقلا ىلع ةاعم دب زج مهيلعىتلا دي رقلا لها نم كلهن ب رقلا لهاا ذوي ةيرقلا لأ لع نوكم هل
 هس رقىلا عجرت هضرأنا ثراوالو هلداوال ن ِء هب رقنالهأن هاله نم نأ ىرئاناف لاحرلا سور ىل_عسل

 ثنللالاقو نياسملل هضرأ نافاثراو عدي لو لاجرلا سور ىلع هب ب نم كل نمو راسا نم مويلعام هل
 ىلا ,زعلا دب ء نب ع بتكو ةمذلا له أدير نيذرالا ىلءعث سلو سورا ىلعةيز راسب رمال ب لاو
 تضمرصم ضرأ نأ ىريناكرعّتأ ل ء لدي اذهو مهءاسحا ىلءطبقلا قو مةيزح لع نأ حب رمش * نب نامح

 مهتم تأم نمت ومن اوم هيلع ةَسام* دب زكا كلمت تأ اكىرتلا لها نمت ام نك ىرقلا ىلع هانم اًديز طا ناو ةونع

 جا ّقن نم ىلع تبان حلصلا كلذ صب تدق رصم ن وكحت نأ لةحو لاق أيشتي راما نم مهن عضيال
 نمل را نرد لامكع ب + عج سال لاا « أبش هيلع اوطاصام مهن عضرال مسبنم تام نم توم
 ذو توا اواسا نمر اش ع ىف مهم لسأ نم مصناوبدلا فاسأو رص ٠لهان « ةتبذلا لدا نملسأ

 ىلا ناو سم نب كإملا درع بتك مث فسوب نب حالا ةَمْدِلا لها نم لأ نم ةيزحلاذخان ملوأو ملسأ نمت كلذ لة



 ا؟7ك

 ةيئامْنيغلا نم لبر فلارسشع دحأو فاأ ةئام موت 3و مهار# ىرآي نمو نازل نم مهامنا ىوس نيواو لاب

 ولذعال ىت> هملا نيج امري غاوناكناو لاملا تان نممهلاذ رذماتيالاو لمارالا ف فرص امل وراس 1ك الا

 مهتاول تور ئاسو مهتم أو مهب ارب ةنهكى فرمصبالو راني دف ةئاسعيرا نيعلا نس مهيلا لصي رب نم مهلامآ
 ةقاذل ههدو فدكل حر نم ةمذلا تئرب سانا! ىف ىداش و تاه دص!! ف فرمهداملو رام دقلأ ةئامنمعلا نم

 اذا ىت- هضيقب ام ضيق دعب درفا كلذي هتداعرت ل ل ر ىؤر اذاف سول ءانمالاو د> [كاذ دنع درالؤرضصاف

 ةمالسلاو اًبلاب هلا اوعدو لاملا ةقرفشس هونهو هلا ن وعرف ءانما لذ دةدع ةفئاطلا هذه ن 1

 لعسسي مث نوب رشب و نواك أب و ةطعسالا ب 1 ءللاو ماخاب اهئعشريبغَس م فةروكذملا ةفث اطلالاحا اوهأو

 ميد علو ةاوس نع ناكنا ذر كاوفاكام لم هلعّدر نامزلا ةذانم ناكن اف هتاف بس دحاو لكنم

 هذهى لصفؤو نيتام هج كلذف راس دفا ايام نيعلا تا ل ا ل ف

 تو فن وعرف هلت ام كلذ دعب لدعو رام دفا ةئامئاكو فل فال [ةعسننيعل ع نمةروكذملاتاهملا

 لبفو ران دفا هاد مسسو راع . دفل فل ريثع ةعيرأ نيسعلا نم نامزلاتان'داحورهدلا بئاولةّدعهلاومأ

 ضرالا لفس-| ىلا عت ةبيوب نوعرفلسرا ىذلا تقولا ىفلاق ران دف: فلأ نيعسنرمصم تدقع ىتم مهضعبا
 ةرامعلابدالبلا ع مج لغشا هر دش اعضوماها د لف دعصلاىلاو

 ه طبقلا عم كلذ ىف رصم رمأ نم ناك امو جارخلا ىف رصم حتف دنع نوملسملا هلمع اه ركذ #

 قارعلا تعنم لو هيلع هللا ىلط هللا لوسرلاف لاه ةرب ره ىأ نعد نعل مرمس أنم دح هب راعمنب ريهز لاق

 دندسءوأ لاه مأدبث > نم مت دعواه در اك تكسر اطهر دواه دم ماشلا تءئمو اهزيفةو اومهرد

 ىو هللا لعىف ضام هنال ىذاملا اظفا ىلع هظذل ب رن نئاكح الع وهو نكي لا سو هيلع هللا ىلصريخ |

 نءةرفكلا ىلع هفنظوام هنعهللا ىذر رع نمهاضر ىلع لدو هت تامثا ىلع لدام دعوقو لبقاد.مب همالغا

 اوراصف ماء فظرام مهلع ضد را هنااحه دح أ « ناهحو عئا اريسةتىفو «راصمالاىفحءارخلا

 ةعاطاا ن نع نوعجرب مم !ءانعم ليقو » مت دب ثمح نم مت دعو هلوق هم جلع لدن م-معلءفظوام م همالساب نيعت ام

 عيل جو هرتسم د اعلا نور ع فام ةعمهل نب هللا دب .ءنع مكس ادعنب!لاكو « نسحالوالاو

 نب راني د ىلع ْيالو”ىبصالو ةأرها مذ سبل كلذ قوذ ام ىلا مللسا قار نمت طبقلا نم لاجرلا نماسويف نم
 صاعلان ب ورعنا -ىمخللا ةقرىبأن بما دهن عر فل أ فال [ة ام ممم دع تغابف كلذاوصح أ: ني راشد

 سرطن هللا دمهدلا شر نم اطقّناو هتلتق هلع تر دةذء دمع ازئكى ةكنمنارصم طرةل لاقر مهم فام
 نعل اسي هنوعم-ت له هنع ل ًاسيورمتو نلا ىف «سفسداحو ركأ ًافهلأ ةهنلا لسراف اًرثكم دنع نا وريعلركذ
 بهاراا كلذ ىلا بك مث هتاخ ع زغةسرط:ىلاورع لسر أ روطا!ىف بها رنعل أب ها:هءسامن االارل مذ دحأ
 ةفصت اهيفدجوذ ورعاهصتفف صاصرلاب :مودخم ةفاش لع 0 ءاهخل «ءاخم هخو ل دنعا ءتىلاث هدانا

 اهتحت ىذلا طالبلا عاق مث هاملا ابنع سدس ةيقسفلا ىلا ورع لسرأف ةريبكلا هية - 0
 مهزونكط نقلا رخاف دص-لا ب دسار علو جارالستا نر طيتل خللا نيسخو نينثا ايف دسوف
 دوبطالام لكس نعاتلا ليرد ءاقا نتي نب نة عود قرط هاه ستحل ءافنجنا اًةَدُش
 نيسجواععضي هنم حرذساف لال ذي مويلا ب :كيو نيالا تاروع ىلع مورلا رهظب هناه دْنعَر نيا يدم

 ةكحيتل قطر ائاطللا نو ىلا تفلت هللا ىذر صاعلا نيو رع ناكو م ها اد.عنب الا رع ,ناند ايدرأ

 عطقو اهرطانقءانواهرو ةماقاو اهلخ فطر صم ةسذد رف تناكو هيلا ع ان الام هح دعب ةن زلاب
 ءانشالو امص كا نوعديالٌ 3 نومقتعي ةادالاو ىحاسملاوروطلا مهعمافلا ني رونو ةنافانغزل 1

 اوزجيو مهةطانم اورهظيو صاصراب ةّمذلا له باترف معنا هنعهللا ذر ناظنلا نر عهملا بتكم

 ءاسنلا ىلع اوهرضيالو ىسوملا هماء ترب نم ىلعالاهب زا اون رضبالو اذرعفكالا ىلع اوبكريو مهيداول
 هنع هللا ىضز باطما نب ربعنا ملسأ نب ديزي نعو * مهسو- ءام ىف نيا - اان نوبت م يعدتالو ناداولا ىلءالو

 له أ ىلعامهردنوعب رأ مهي زج و ىسوملا هملع ترحب نم م ىلعالاةب زل اوي رمضيال ناد امبالا ءا سها ىلا بتك
 هن الثو ةط' >- نم نادم تن لاوةطنال ١ نم نيسلسملا قازرا نمميلعو بهذلا لسهأ ىلعويئاند ةءيرأو قرولا



 ؟ هه

 ىلارطم الك لماعو اهتراسع دعدالائثامنمذخؤيبالزا. ..بنينمؤملا ريمأ انلاقق مالسالا ىلقاهجا رخو رصم
 ورعنملبق» لاقام هنعهّللا ىذررع فرءفدحاو ماعلالااه ديربال هناك هلروظام ذ_أأيامناو ةرامسعلا
 لاضخم ل !ةفاهترامم نوكت مبفرصم تي او تناس قوبل هلع هللا ىذر صاعلا نبورعلافو ٠ هىرذتعي ناك ام

 طورسشلامو !ىفوبو لهأ لطم لقي الوالغنمالااهجارخ دخؤياالواهءرتواهرو ب ةساوا منال اورفحت نا

 ىيرورعن لاذبف مهلذ ةوقنوكسل ابادهااو نواسعملا هله أ نءعفتريو اودتريالثا لامعلا ىل_عقازرالارديو
 قازرال مسقو كاما ةصاخش مست ةماسقا ةعب رأ حارالا نوعسقياوناك عبق نم راو وامام و ماهجارت

 لف [ةئامايذ دوو لنا هبكراهاه ص اعو اهرض عا ياكريم نطرا حس هسفا حرت كاملا دعني ماعلا
 ةج ات تناكوانا دف نيس ثر ثار او اموب نيد ساه دجوف ثراا 5 ل ءربتعاو فانورصتسا ىقابلاو ناد
 ٍ ثاّرح فا نينامث وفل ةئامعنرأ ىلا

 , كك ل ابل 1 1

 2الى يرو امسلا لاول و ع نمديا حاتم ضدألا لامس

 ىلءاهمسقوراني دفلا فال ؟هنالثو فل ف لأ ةئام تقولا كلذ دلل جب رخ ناكو دنجلل عب رو لزن" هلزانوأ ثدحت

 سخ مولا ىهو ةيمالسالاانامقاشم نم لق ام ءةرسشع راند لكنا لاق و فال“الا:دءد روك ث الثو ةئام

 بحاصو اهربدي هاك ةروكل كف وةروكن وهبرأ د.ع هلاوةروكن وءبرأو سخ ضرالا لذسأ ةروكن ناو
 نيك م[ فو ناب .,دفلاف لا نيسجو راثإ ةفلا ع نا ا نب سرادن دي ىلع دايلالام عفتراو برح

 نملوالا طبقلاةلودتلازالاو راني دفا فار شءةعضدو رانردفلافلاةئام سرادننب قدلامنب اًيرخ

 ةرسشع كلذ نم جر ران .دفلأ فلا, نيعسن اهيسحي لّثالا نوءرف ناكواه مأ لدن ةةلامسعلا اهكل ورصم

 ةرسشعو ففعتلا لهو لولا ادالوأ ن قم انا للام رام دفاأ فال [ةريدعو دلبلا ادار اندفا فالآ

 نوعرفلنوزخكب ونوعرف :ماصارانب دفا فال !ةريدعو ناكْلاو دنملاو مالا« ءاملوال ا دال

 نيعيتو ةعببس مالسلا هيلع ف .بو نوءرفوهو ديلولا نب نابرلا مابأ ىفربصم ارح غلبو + هرائرد فلفل نيس

 ىةدابزلاو دللاروسج حالصاو تارامعلا هوجول سهأف راثر دفا[ فلأ ةئام هث ناب حاف رار دفلأف أ
 فلأن يع تغلبق ةنعا ارقلا مانأ فرمصم تيبجو ةمحد نب !لاقو ه هيلعدازو كلذ لب ىّت- ضرالا طابنتسا
 اطاربق نورسشعو ةعبرأ و ه ىذا امص؟ن- الافورملاانلاقْدم نمليقاثمةنالثوهو" نوءرفا ارامي دلابراسإ 0

 هب رص هئانتب د فلأ فلأ نيء.سو فا أف ا ىتئام كلذ باسحب نوكنف عت 3 نه تابح ثالث طاربق لك

 ناك ام غلبم ب رعلاب لّمنامم دي دمعصلا ةغللأ ءرتكسسماىارلا ض3 دجو افا 5

 رئاسو جارخلا هبجويامم حارا قرص« لاوم أنمدملولا نب نانرلاوهو مال اه. اعف دوب نوع ردل جي ردسإ

 ىلعةحاشمالو داهطصا الو لوأتريغ نمي راخلاموسرلاو ف اهئالاو لدعلا ىلع: د>او ةنسلتانا مل اهوحو

 نيعلا نم مهلا ةيوقتو نيلماءال ارظن نامزلا ث داو 1 هعضو بجيام عضو دءدو هع-رل ىدؤملا دي ىف ناكل ضذ ميظع
 لافو ٠ ىدسالا ىلءنب نسملاربخ ىفاكهيفامركذو رانردفلأ ةئاعنراو رام دفلأ فا نورمشع و ةعبرأ

 غلب منا هس رعلا ةغالا ىلا لةنامم هي دمعصلا ةغللان ىطبق باك ف تدجو لاق ىلأ ربخ ا ىدسالا ىلع نب نسحلا

 فاصنالاو لدعلا ىلع للماك ة نسل تانابحلاهوجورئاسو دجوب ىذلاجارملا نر صم نوءرفا حرذتس» ناكأم
 هعضو بنام عضو دعب و هع -راىدؤملا دي ىف ناكل ضف ميظع ىلع ةشفانمالو داهامصاربغن مهيراملاموسراو

 راند فلأ ةئامبرأو رامي دفلأ ف لأ نيريشعو ةعدرأ نيعلان ءمهلةب وشنو نيام اعملااقفر نامزلاث داو

 ةساسلاو ل.سلاح الصار عرتلا ةسورو-+ا ناقناو نار ةطدالبلاةراع ىف فر صيام كِل ذورمصم تاه> نم

 نءو كلذ ريغو راديلا ىف هعسوتلاو لماوءلا ةماق الاهب هيلع ع وجرري-غنمّدي وةتلا اشحن مهي وقنا م

 فاأ ةئامئامتنيعا!نممهضارأ قير طنتاَتفن راسو فانمالا لج ارحال | نم هين اعّم ل ن نمةرحاو تال اللا

 نيموسوم بناكفلأ عممهءاش شهاوناداغلاو لجو حال لان نيموسوملا اءلوالا دازراىف فرصياملو راند
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 ََق رظنب وا هاهأ ةذع ىدعأ ح رخرمص  ةعافر نب دملولا ىلوأمل هنع هللا ىضر دعس نب ثمالا نع مكحلا دبعنبا

 ناوعالاو ِناَكَلا نم ةعاج هعمو ناوس اغلب ؛ تح دعصلاب ر سا هعمل دف ماقأف ميهلع حارخلا ليدعت

 - هب رقفال [ةرمذع نمرثك !ىرقلان م اودحأو ضرالا لفساب ربمي ؟الثو رب منو دص كلذ هنوفكي

 فال 1 ةسخ كلذ هل نوكيةب زحلا مبياع ضرفت ن يذلا لاحرلا نم ةمعجج ها هس نه لقا ممةب رقرغصأ ىف
 صوم نم ىهو لامعا ةّدس ىل_ّتلا هجولا نا نوالق نب دم رممانلا ةلو دىف لااحلا هءاعّرةمسا ىذلاو لبر فلأ

 ةيواعطلا اهب ونيوعمالا لعو طولنم لعو طومس ىلعو ميا لعو 418 عنرطو تاونمادخو ايا اوه
 لع عما ل كد عوبملا لو عويفلا كا كابل ىبملا ىل رغىلءىرةنع ةرامعوهو ”ىبرغلا هنواست علااللعو

 ةربزح ةس رغلا لعو ةقرب ودب ردنكسالاب بلا لصتموهو اريلا لعلاعاةّتسىرحأا هجولاو ه ةزيسملا
 دعك اونا هااو ”قرشلا ىمسي و طاسس ددنع هبكسم امل ارحلا امهو يرحل نيباما يلع لةثةدحاو

 حانط موعسا لعو ة.ةرمشلا ل كو بوءاق ل-عو رمصن جب ةرب زج وراس |اهنمو ةيفوذ او ىب رغلا ىع-إ و دمشر
 طامسدرة ير دنكسالا هحولا اذه ىفوةروطنملاو د,ثررغنو ساربلارغ هن عقوم ل انهو ةمحانر اأو ةيلهددل ا امتمو

 مكحالو لاعالا ىفالو تاءالولا ف دعت مل هب راغم ىلبتلاه>ولاءارو ةعطةم5 تاحاولااماو « امها ىلعالو
 مع ىلإ«: هللاو اهعطّقم لبق نماهيلع م ك2 اناو ناطل كاىلاو اهياع

 كلذ وحنو روسجلا ةرامعو عرتلا رفح نم رصم ىضارأ ىف لمعي ناك ام ركذ «
 0 هتاقوأ ىف هفيرصتو لينلا ءام طبض لجأ نم

 اهرطانقءان واهرو._> ةماقاواهعلخر ف ريصم ةضب رذ تناكو بي. ىلأ ني دب ني نع مكس ا دعني لاق
 ءاّتش هنوءدبال كلذ نومةدعبةادالاو تابر وطلا و ىجاسملا مهعم فل ري رشعو فاأ ةئام اهرت اززج عطقو
 اهك ولم دوع ىلءعرصع هبلمسعي ناك ىذلا نأرمصم لهأ م شم ضال م عرب لاقلستىأن عءو 2-2

 نم نينس عب رأ لكى الا منع صن. الم ا ل يزور ةدر اوناكم#ت
 دازب و قفرلا ىصتسا نمي قفربف اديدحالب دعت لدعو كال ذ ضَعن ني: سوعب رأت ضماذافراس 10

 عب رلا كلذ نم كال لال ناكم جب و حارذلا ب اذافم_عاع قثيامكلذ نم موياع لمدعالو ةدايزلا ل_هحا نم ىلع
 عيرلاوهز دع عفدو ءارخ ةبامجو هب رح ىلع هب كوت ن نموهدخ1ط يناثلا عب لاو دياز ةب جايقإ هش كهل املج

 لعن -عرازال ةّودلاو اهرطانقءان و اهمل+رفحو اهرودج نم هيلا حانت امو ضرالا ةلصم ىف تاانلا

 ةحاحو الز ة .ءانل كلذ نف دمف اج ار نمهير# لكبيصيام عبر هنم حرك عبارلا عب :راومهضرأ ةراعومهءرز

 دل نوءرفْز ودك ىف م ا.عحارخ ند ةبرق لكى نذ دي ىذلاو كلذ ىلع اوناكف هب رقاا لها

 فلأ نيعبسو نينثا ريدم حارخ ىجرصم ةنءارف ضعب ناركذو «زونكلا نو عشان نيذلا اماط فره ظتساهلا
 عرتلاو ضرالا فيظن تق 2 وى دبعصلا ىلاو ضرالا لفسأ ىلا عت ةبيو لسرا هلا هتراسع نم ناو رائيدفاأ

 مسرب تاسو عب راب ل سريةراسعلا ا دنع ناكهناركذو اهيف ع رزت ةغراف ضر اها د جولملذ ةراو-علان م

 بكام نع رطل ف تعرزف بلاش اعظوماهل دجو ناف ةرو كس -ىأ ىلاو ضرالا لفسأ ىو د.عصلاىلا

 ح-ارف ةءدرأديربلاو ل امها هنالأ حترفلااواهلثم ىف اضسرف نيعي نأ هلت :ماتراعدتمول لا تاكو ةووكلا

 ةحامو الدع اهرع هنات ىءومنوعرذ مانأ ىلا كلساا اذ_ه كل #ت ةنعا را! لزت لوا وائم ىفدرب ةرمشء نوكتف
 هنثازخ نم وال حبونا نينس ثالأ ” حا رخرص# هلهال كلرتف همانأ ىف نم: ثالث امظلا عباتتو

 ىلا هنع هللا ىذر بامان نيرع بت كوب قفناام ضاعف ساو حار دنا نفسا ةعبارلا ةمتانلا ىف اناكاذلو
 هللاتق ورعهلأ_5 انمارخو اهجراعق أنّنيا نمرصم نع سقوةملا ل * سانا هن هّتتا ىذر صاعلا نب ورع
 مهعورز :رماهاهأ غار ءييدكح ا ناباقااو جار حوجتس نزيك ودور نم اهءارخو انهترا ع سووقملا

 اهعرتت تواهنايلخ ة:سلكف رفع و مسهمو ردع ن ماهل غارذ كغ دحاو نانا ىف اهجارخ عفريو

 دب زنعو * تب رخ هفال_2ايذ لعناو ترعابيفا ذه لعفاذاف ىنبلادي رياهلهأ ل طمل .ةيالواهرو جو

 هيلا بتكجار لنا ىف هع نتا ىشر صاصلا نيورع هنع هللا ىضر باطلا نيرع أاطبتساا ل لاق هنأ نءملدأنب
 نع هنع هللا ىذر باطانا نير عوربذتساؤ ةطدقلا نما دق الدر هملا ثعيفرصم لدأ نمالجر «ىلاثعبانا



 نو ١

 ةروك ه ةروكن ثالث قروفكلاو ىئملاىكوس ةيرقنوعدراو ثالثو فل أ دمعصا | رت عم. ىرق عبسنا تأ

 ةروكروفكلاو قا ىو -ىرقنامثو ةثام برت اةروك : هنرقنودسو سج ”قرمشا!فرهلا ضرالا لفسأ

 ةطةروك روفكلاو نملاىوةيرقنوسجو ةئامامن ةروك روفكلاو ىنااىوس ةيرقنونامتو عمم ولي
 نامتطس رهةروك سوقانو ةماهااورب د_لا'الم ةيرقنورمدعو ناس ةسارطةروك ةنرق نونالمو

 عسل شيرعلاو امرفلاو روهتساممةيرق نوعبراو تس لبلباو اص ةروك روفكلاو ىلا ىوددي ركةرمثع
 سسمداتروك فيان اد روكعيسىف ىنا!ىوسةي رق نورشعو ع_تو ةئاعسم قرششلا فوهلا ىرق

 علا ونس رسل راقت اور ةروطان ةروكص روذكلاو ىنا|ىوس ىرق عر اودنام فونمو

 ىئملا ىوس هيرق نور ءو ثالث نو>ار ةالاو هدب هوو هبرق ةرمشع سدو ةئاماض-ةروك 030

 رعصوبو 5-5 ةروك 0 ىرنفل تيفو ةبرقنورشعو عدرأ دورمثدلا هروك روت

 ةدوكا ”ووفكلاو ىلا كوسم رقنورمدعو ناو ةنام دوس ةروك روذكلاو ىنأا ىوسب رقنوناةو نامت

 ىوسب رقنوعبراموهتلاءروك اا ىوسب رةنوهبرا ةسوالاةروكى اا ىوسةبرقنورشعو ىدحااسون

 ثالئاصةروك ىبرغلا فوحلاةبر دكسالا «ريثكى ث ىهو ىنا| ىوسةبرت ةرشع ثالث طاممدو سات ىلا

 نازك دا :رر رع كفه اولا ر لوك ازا ولا ياخ رك ومكماو نا رم رةدوعممو

 ىرتتلاو ل ارشلارو ذكلاو 111 ىوسةيرق نورشعو عسانوةديلازي-روذكلاوانملا ىوسةبرق نوعب رأو ثالث
 نوريشعو نانثا اطرق ةروكروفكلاو اناا ىوس ةيرقنوةسونانلا اد رخ ةروكىرق نا طونرت رد

 عبس دشرو روئ-ا انروكاذملاىوسدب رقنوعبرأو عت س د.املاو ل صءاتروكررفكلاانملاىوستب رق
 ةيولوة ير ددكسالا ةلابدمو طوب مو لعبلاو تاموركححلاو هب ردنكسالاب صصخلاو اريصلاة ب رقةريشع

 را مويه دم < وسب دا هميم هزيم 2: ةئام هبقارهو

 8 رقزيث الثواعنتو ةئامعدرأو اذلا ضرالا لف ًارصمى :رقريصت هكر ات ىف ىجملا لاق ةروك ةرشء ثالثىف

 دم هتتادعون أى ذاقلا لاهو هةيرق نيعسنو اجو نالت ونيف ضرالا لفسأو ددعصلاب ل 'الذ عمج نوكيو

 للي اموهو امضرا لفس او اهم بون ا بود ىل, امودو اهدمعص كلذ نك نيه -ةرصم ضر ىاذتلا ةمالس نا

 ميسوو فنماتر وكو اهلكمو ةلاةروكك لذ ند ةروك ني رشعو نامت ىلءدسءصلا مسقف اثم لامتلا بوم

 هدو:_ءزيحو اعطةروكو انملاو نشفلاانروكو سانهاةروكو ريصوبأو صالد انروكو ةيقرشلاةروكو
 انروكو ءوقهمةروكو طوم-ةروكو ماق صو بطشواهالءأو انصنا لفسأو نينوهثالاانروكو طب ون ةروكو

 ناو-انروكو تنمراو "سا اةروكو رصقالاو طفق ةروكوةر هئدووافوانقأو وهةروكوةياشباوريدلاو جلا

 ةروك نونالثو ثالث ةخ-ذ ىفو ةروكنورسششعو سج ىهو ص رالا لف ساروك كلذ نمو دمع اروكهذهف

 انتروكو ىئتو ى اتروكو سة نيعو بيرتااترو؟:قرمشلا فو اروكك اذ نخ ةروك توثالثو نامت ةضان فو

 فيرلا نط روكك لذ نمورافاو شب رغلاوامرفلاةروكو ليلباو اص ةروكو طس ره ةرركو ةارطو هطسب

 سنتانروكوتهلوةددروكو موهتلاو ة.بوالاانروكواسونودو:«-اتروكو ريصوبو اب ةروكض رالا لفسأ نم
 ةدسو اضءةروكو فوذمو هوط ةروكو فونمو س:-هدةروكو ضرالا لذسأ ندةريزحلا ةروك|نمو طاسدو
 ساء-ثةروكواصةروك<ىب رغلا فول اروك كلذ نمو * دورسشا!ةروكو اصيدو نشمةروكو نو>ارفالاو

 اتروكو سدنلللاو ليصمو اسطرق ةروكو اًيرخ ةروكو 'لارشلاو سد اةروكو اهزي-و نوقدنلاةروكر
 زاخلا ىرك ل .ةلاروك مو« ةمقأيمو ولةروكو طول يه ةروكوةبر دنكءالا ةروكو دمشرو ةريصلاوانخا

 اهزيحوءارو1او دئوعلاو اهزيحو ني دمواسهزي ودل اةروكو مزلةلاوةبارةدوكو نارافو روطلاةروك ىهو

 راتب ىسعن | طخ قع ةديرجب ىلع فقو هلا ن ناوي دلا أو حارختابةةر عم هل ْن هرذو» بغشوا ديةروك من

 رصهروكو ك ذ ىلع ل مش قمر ني هب تعجل "فوزا لمن هلوصا نلولاب فزاع طبشلا يتاكلا اعْسْنبا

 سخو ةئامت“ثو نافل ضرالا ل_فسأو نيد.عصلاب اء رمصم ىرق نا ةئاملثو نيهبرأو س+ ةنسس ىلا اهارقو

 ةبرقنو الثو مستو ةئابعب رأو فل ضرالا لسبب رقنوسخو تسو ةئايعسن د.عصاان اثم هب رق نوعسأو

 لافو «ابمبرخام تار كلذ د- ١# تريغت دقو ةروك ذا ديار اهمف تدّردىذلا تتولا فاه د دءاذهو
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 دع ماذلا ازهريخرك ذدقو هب فرعف ىدوهبلاامم_ئنياحتملاوبأ هش لع داكن هيلع تس ةجس ف
 رصانلا رفد سةملارهاظى جلخ! ذه (ىرصانلا ججاخلا) باتكلا اذهنم مهن عضاومواغاخلارظامركذ
 باَكلا اذه نمهءهذومىفرك ذدقوةن اهعبسمو نب رمدعو س + ةنسىف نوالق نبد#

 ه لّوألا نمزلا ف رصم ضرأ هيلع تناك اهركذ ه

 معخو م نم كلذ ءدبناكححو اذ هانقو ىف طاط فلا عضومو ضرالا لذ ىلا ديعصلادالب ىلع طسمن و
 هراششب ةيونلا نم لصتي امو هناررجوءاملا لامن نم عناوم كلذ ضرع نأ ىلا ةيونلاو ناوسا نيب ل دانا, فرعب
 بضل. ءاملا لزي لورص هدالب سال نكسو صم دال, نم عض اوما ضد نعءام ا بضنف عضو هىلا عضوم نم
 اودقءوناحلآ اهلاورفحوءامال اوةّرطورثام_علاو ند | نم رمصم ضر تألم ءا ىتح الملف اليلق اهضرا نع

 ىهت ا ناك فكم هاكس لوا ةفرعج بهذ نامزلا لوط ّنال اه منك اس ىلء كاذ ىى نأ ىلا تابدسا ا ههجو ف
 ريان اك[ وةبطنف اهلع طسمب لكلا ناكرمدم ضر نآةرولهلارانث الا ٍباَكف سيلاططسر ارك ذامو تاق
 لاقيو سانلاو ىرقلاو ن دلت التم نأ ىلا نك والو أفالوااهتمالعام سو اهنءبضن. ءاملا لزيإو
 ىتلاارياغملا ىهواهورقن ةريثكل ز انم ىف مطةملا ل_.1ا سقس ن ونكسد فرم ةنإدم يكس ىل.ةاوناكس الانا
 ىرط ةمح ان ىلع لطملا لغيل ارب دب فرعي ىذل اريصتلارب دب ىلدّتملا لما ىف مطقملا ”ىلرق نه ىلب اها لبا ىف
 ىهر اهلخد هفراسو ل1! ىلا ارط نم دعص نمو ىلا مهمدب و قرمشلا ىفريئاةملا ىأر ايم ارهادنعفثو نمو
 ىلعهلديام ىلع دي لود > اهل داذاو ةئرد ءلهأ اهتم ةراغملا عسن مزلقلا ىلا ذهن ترئاغم اهيفو ةعتمرياغم

 .نامسف نب لس. الهم نيدرب نب خوخ |نب شو :ماهعطقاف اهب تاسنالءادرجرصم تناكلاقيو هريحت فكل رخل
 ضرانعءاملاب ضن: نيل كلا نيبامدسدقاهاناو دو اهولزنالةهدالوا نم ةفئاطل مدآ نب بدست نب َِس ونانبا
 الخاء ىللنو ةبلغلاب مدآنبابان رعب لوالا ماةنءاه ذ> | نامز د_هد ماهتاكرب ضرالا تجرخ افاوءورز

 نم عنمل ةبسعةنوءبرا هضرعاروم لبد اىلارهجأ ا نمرفحو للام فا نيءبسدربدالوا لاتقلز هجوا_ظع
 ارانرمدم ضرا لع تءيف ىلاعت هللا ىلا اوءز فالس هلا او دع لفدرب وب هانأف همتاب

 * اهروكو ةيرصملا رايدلا لامعأ ركذ

 سجوةنا علو ةشيدم ةروك لكف ةروكن ى--+و ان الو ةن امرباغلا لوالا نمزلا ف تناك ر مصم ضر نا ملعا

 مالسالاءاج ىتح تصقانت م ةروكنيناممو س+ ىلع تر اهرمصن تاب دعير ممم ضرا ترعاذف ةروكن ووةسسو
 ىلبقلا هولا نيعسق ىلع "لب !ىف اهاكرصم ضرا تَرَةَمسا منأ 5 صقاتالا هارق عم محب ةصاعن وعبر اهفو

 تعمق دقو « ردم ةمدملاعم ق ناك اموهو ىردلا هبولاورصم ةمسبدم نم بونالا ةهج ف ناك اموهو

 رغثو ةيئاولالاو ةيلوقدلاو ةيحاترملاو ةيقرعشلا ىهوالمع نيرشعو ةّمس ىلءاهي رو اهدلبق اهعمجب ضرالا
 هونو ةيوارتسلاو ةيفواللاو ةيواجتدلاو ةيدودم-لاو هس رغلاو انسب وقةريزج ىرحلا هجولا « طاصد
 ةزماج | ىلبقلا هجولاو « سسم دفو> وا, ياوضوذب ردنكحاو ةريعلاو رمن ىنةريزجو نيم.حازملاو
 ةيهمحالاو ةيطومسالاو ة.طولنملاونينوعئالاو ةيواساهبلاو ةمويقلاو ةيريصوبلاو ة.صفطالاو

 ةئانهلث تاكا لاقيوةيرقنو سمو تسوةناماهيفو مويفلاةروكى هوةروكنوثالث اضيأ ىهو هيصوقلاو
 ةبرقةرمشع عبس ةيحيفطالاب فرعتو ةءقرتشا ا ةروكو بارق نو خو سخن ميدوو فلم ةروكو هب رث نينسو
 ىوسةب رق نوء-تو سة سانهاةروكو ىرف تدريصوبو صال داتروكو ىرق ىلا ناس عمو سام داىرقو

 نوثالثو عب ساطةروكو ب رقنونالثو عبس نشفلاةروكو ةيرق نورشدوةناماسنيبلا ةروكودوفكلا
 ةيرق ةريشع ى دحاانصن |لفسأ ةروكو دب رق نول الثو ثالثوةن ام نينوعمالاةروكو ىرق نا ةدونسزوحو هب رق
 عبسهوةهتةروكو دبرقةرشعاتنت انصنا الع اةروكو ىرق نام بطش ةروكو دب رةنول الثو عبس طو.-ةروكد
 ىوستيرق نودسو تال”تاحاولاوةبانسلاةروكوةيرقنوتسسو ثالث ريودلاو ميجا ةروكودهب رقزول البو

 طغق ةروكو ىرقر شع ةر دندةروكو ىرق عبسانقةروكو ىرق نامت واف ةروكو ذهب رق ندرم“ < وه ةروكوروفكلا
 ةروكو ىرق عمس تمر ةرؤكو ىركس+خائ_ءاذروكو ىرت سد ردق الاةروكو ةيرقنورمسعو ناس
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 ادتاال سودربس جاح - روح ىلع ن اماه ل يدضانوعر 5نااهبنع هللا ىذر صاءلا نب ورع نب هللا دمعن ءءء

 هده 0 هبابه ناكل الام هنوطعيو مهّرق تحت ميلخلا ىرع ن ا هنولأسب هب رق لكل هأ هانأ اهرهح

 "هللا ىف ةب رق له ىلاهدري م برغلا ىفاب رقىلاهدرب ع 10 ن*هب رق ىلاهدرب مث قرشا اوه نمار ل

 كلذ نع هلأسف نو ءرفىلاءلم<كلذب ق أرامل دفا ةئام الذ نم هل عّتجا ىج ّج>الامّدب رثلكلهأ نمذخأيو

 بغربالو م ه- اع ضفيوه دلع يسب ادشبالا ل هنا لركو نوعر ةهللاسقف» رفح قلعفاميدريخأف

 همم افاطعن ارثك | جياخر ص ملعب ,الف لاه هلأ ىلع هلكمّدْرذ ةمهنم تذخ امن رتل كح لدأ ىلءدر .هيديأبامف

 1 ىذلانالاقيو مك! ا دمعنبا لاق( ةيردتكسالا علخ )اماطثناماه ناكر رذح ىف ناما هلءفاا

 لدعب ناكءاملااهلخ دين كي لوةب ردنكسالا هتلخ دا ى> اهحيلخ تقاس ىتا | ىهو كلما ةرطءفذي ردنكسسالا
 ىدذكلا لاقو هتعام تطلب ىتا ا ىهودب رددكسالا هتلخ دا ىتح هترفش نوب ركلا ةلابقاسكاهالاشب هب رق نم
 نب واودلا نينا اوقٍباكى ام ني دعسالا لافو ذب رددك_نالا اخر وح ريصم ىذأف نيك سم نب ث راطانا

 نيتص# نم هضرعو ةمصقتن اّقهسو 0 مفنمهلوطو ع رتةّدع هيلع ةير دنكسالا علخ

 هبكؤتماع 1: ةماكرصع اوضة تلك اف لكلا ىلا ةم_بنلاب تملا ءادقلو فدثو تامسصق ثالث ىلا فصأو

 اذاهنانولودب ةفرءملاىوذو :زيدتا ل هلأ نمةعاتس تلا روم نير هك هدير انكم ام اناعناححزاو

 سدسم دو فوحو اهعمج ةريصأا تيأرو ءاتشو افيص هيفءاملا رفا ةقالز جت ىلا عت ةينم لابق نم تاع
 قرشل ارح ىر# ىرجو ىئ.صلا ةعارز عاونأو هل ناو ساتاّلاو بسلا هماءتءرز دقو ةعساشلاروذكلاو

 ةريصلا ىف بوطلاو ةوبر ىف ةر اخ ادو>ول ةذكم ةقالزلا هذه ةماقاواوءافترا ماظءودالءلا هلع تفعءاضتو هل او

 د تلالوطان راحة مق هاملاناكهنا لاقيو رائي دفالاةريثء زها هو د_توف هس. ١احادعاماوردقمماو

 هدمص نم سانلا عنمو لاس ةالولا ضعب هنءذف قرالاب لافطالاه دمت ث. ةرثكلا نمةياغهبف كمسلا ناكو

 فسوب هللا ىن هرفسأم ( ى تاو مومفلا ح جاخ)كابشلابحرضراطن 27000 اعيرب لو كعلاهمم مدت

 لينلا نم قد ثم وهو باكل ادق موق ايتفرزخ موتاهم عامد:ءمالسا هيلع قي دصلا
 بئانلا نلغي نبا ىنعي في رشلا ةرو دب مو. فرعن ىتلا ماير ةرو د ةب>ان لنلا لباف اذاوادبأ هي رج عطق.ال
 ن الاوهو مومفلا ىلا لهدبارمن لقت للا ا ىمست ةمهش تيل ب نمت سرس رفاق ابالا ف

 هنام ل-ذ7 ردي مامئادابق-ةتاعمومفلا ف ةنسدلا عسجب ىف هناي رج عطق سس الر خودو ةسولرحب فرع

 افععض ابرج ىرح مىد: م1 ناكملا نود لاب هل روكي مت ه:هوذ نم هام عافني هنا بههلا نمو لانه ةرهج ىف

 قب مومفلا ”ميامسق س.ةايوراسنا هس ٠ بحشو نف ابالا عط,الاب راحار ملتي مث لليلا ناكم نود

 ىبرغلا اهمئاس نمةرهاذلار هاطبجاخلا اذه( ةرهاشلا جلخ ) لءأهللاو هنك اما ةّماعو هنت ابو هعرانمهوءارق
 ةولوالا ملذعو ىت 1 جيانا مودلا ةماعلا هب ةمتو نينمؤّ اما هاذ مالسالا لوا ىف فرع سهل انيبواهنب امف

 ميهاربا امدق ىذلاو ةرو عدمه :ةةناوتك نيذلا ارمصم ل ولم د أ [.]ام نب سنطواط هرشس ن نملوأميدتجلخو هو

 هللا تاولص لمءاسسا م ًارحاهاهمد:أو ةراس هنأ سما هنمذخ او رمد ىلا همادا ىف هيلع هللا تاومل ل النا

 هديغتلو ب دج ناكمب اهنا هنَّر هت سدطوط ىلا تعب ةكم ىلا ليعام» ااهئاوىه ميهاربا اوجرخ اال امهيلع

 ناتابورشتاوللا مزال ادلب اح أف د ىلا اهريغو ةطخالا ل |. ةتابهمق اهلا ثءرو ملخلا اذه رف صصأف

 نفلاهبف تراسو يالا اًذهرفح دّدج ىبو دما سلة نير دنكسال ا دعب مورلا ولم دأ ايلياب فرعي ىذلا
 ربصم تقام هرغح ددح هنع هللا ىذر صاعلانيورممنا م ةنسةئامءدراو فمن وبنلا ةرعملا لبق كلذو
 باطخلانيرع ىئعب نينمْؤملا ريءا يل ريعسلا زال اىلا ةريملا لم نذءا وترجو رهشا ةسور ل

 ىلا ملت! ةْ دم ىلارصم ط اطسذ نم نف ا | همف ىر# لزت لو هرفح راسا ىذل اوه هناف «#فع هلل ا!ىبذر

 لدلاءام بصي ناكو سد وتابرصلا ىلعمومل فري ىلا 0 ا
 هم قبو مطفُهئامو سيخ ةنسس ىف هم طبروهتملارفعجولأ يلا رس نأ مزلقلاةطر د ءد:عن هرعلاف

 نم ةرهاقلا رداوطركك ز دن» ىلا متهللا» هشور ابالي ويم ةدبلع مالكلا نأ سون ندد

 شودلا ريما نب لضفالا هرذس ىذلا اهلا ىبأرع ةتاعلا همست جيلخلا اذه(اهتأاىنأرع )باكا اذه
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 نيدلاءالءريمالاو بجا للا حير ةروك ذملا ةذسلا نم + ررهش نم ريخالارشعلا ناكا لف سناك ارك ذ دنع
 [مذخأو ىرآصنلا ةستكت مدهفرضم ىحاوض نم مان اريسم ةنحانىلا 5 ةرهاقلاىلاو”قاروكلا نب<ىلع

 ىت>رعلا فهدامرىرذو نا د١1 ىف هب دنزيب قرحاو حلاصلا كلا ا ىلارمض>-او قودذص يف ديهشلا عصا

 ةنملاودجلاهتو دوءلا اذهىلاذئمون نمدمهكلاد_.ع لطف ىراصتلاهذخأبال

 * لينلا نم .تقش ىتلا ناجلخلا ركذ #

 نعةدمعبلا دالملا ىلا الاعأو انمعاهفءاملا قرع عرتو ناحل ه نم تدقق هن دان ز تهت 3 ذاليتا!نآللعا

 دد.عصلادالب وهو”لبقلا سول اع ”ىرددلاهجولا:راوخالاو روللاو عرتلاو نانا رثكاو لدنلا ىرم

 اخو واخم ملح نايا ن نم روع ثااو كلامه نم هموسر تسردو هملاسعم ته ذدقو هدف للة كلذ ناف

 ىأ ركوةرهاقلاحلحو طابمد حلو ةير دنكسالا جاُحَو سودرم. .ججاخو حان طمو.شا حاحو ىبنملا جاو فم

 تاذرصم تناكح لاق اعلا كوالا نع عجن ع نانو ع ةرعاقلار هاط ىرصانلا حان اواسنملا

 فيك هنولسرو اؤاش فدك هنو هفاهت ناو اهازانم تت ىرح ءاملا نا ىت-ربب دئورب دقت رو بورطانق

 نورمصتتالفا ىتت نمىرتراجنالاهذهورمصم الم ىل سل ان وءرذ لوق نع ىحانعىلاعت هلو كلذف وام

 نييلانملا ىف هرخآ ىلاهلوا نم لبنلا ىتةانحي تانهلا تنكورصم كلم نممظعا كلم ضر الا ىفذئموب نكي لو
 جلخ وفنم لح طايم دياشو اضل وذي ردنكمالا عاش لخ 00 ناوسانيباماعيجاعم

 0 ئئاسبنم عطةرال هل همم تانج سو درس اخ و ىلا حلخو مورفلا
 اهرطانقنم اوريدو اور دئاملاءارزر مش ءةةسن مىورتاهاكرصم ضرا عم ناكو) ءانللا هغل ايانهزشاى لا

 رانملا< راو لاف م و راسو تان ءاوكرت ّكقاعت لو ةكلذفاهروسجو اهلخو

 وهو حوف نب ماحن بر مص نب مياريص نب يطق نباص نب سرا دن هرفح انه« جاحو (ازه- جلخ ) رنمفلأامبناك
 كلمنملواءالا| سرادن هاش فصو نبا لاق « لوالا ارددلا قفرمدماو 000 امدلا طا كلولم دحأ

 رهط ًافروم الا, ةفرعمو ةّوقو ديأ اذان اع لالا كو التوسع مكه ًاد_عباواكزامحالا

 لام عف”راوامجيلر منا دلال نات رك ار راقت .ةاهلهأو لكايسهلا ماكأو لدعلا

 هجابتساو هيلا حرفت ماشلا ةقلامعض ءيهدصقو راكي دفا فا نيد ورام دفا افا ةئ مهدي ىلءدلبلا

 نيثالث سأر ىلع لولملاه اهو رصم ممكحرأو اهم ضعد ىبسو اقلخ اهب لمقو نيط_ىلف لخدو

 ل -ءأورصم لا.عانم شوبخلا ع .خلاو دفاواوثاعو هضراىفةبونلاو نزلا نم نادوسلا عم طدكلم نم

 ليو نامت يق لاعلان اهلثم قرخآ ا دئافو فلأ ةئاساث ىف سطولف هلل اهتدادئاق :واطعكار ا
 فا فلأ» ءاهزىف اوناكونادوسلا عج قاف ة ةريثكش وبج فحرخ من بئاسلان ءنوعا لمعي ن ا

 جزا ادالب نم ماهلمفلا ضراىلا اولصو ىت- هكو.+ + مهتعشواقلخ مهن هرسسأو لق حربا م هراكا ل-تقو مهءزهف

 هوب هيل ءروأرانمدابدودح ىلع لعدال ةةرصمولاهرقاسو شرحولاودوغلان موءرعانتمار دخت

 نمو نك وكلا ف انها نمار كح هيلا لن سووان ف نف دفرص# تامو هبفراس ىذلا تقولاو هر هطو

 هْبأ ىلا دهعو هنم عنمت نا. سلط هرلع لءجو دكاله خعبرانو هما هيلعربد لب“ ايااز ةعيشل ا درهؤنملاوثهدلا

 تلي سلع سلج كلا سموق نباملط ءاش تفدصو نب لاف نام اسف هر ةدح ( سو درمس اخا) سرادن نب قءلام

 د..اولا هنأ نوعزيفرثالا لهأ امأ: نقود نوع ل .ةلاركذتىذلاو هو مهن ءازرخ ىف ز اكححام عيجزاحو

 ةعللا لد وسال امفالط ناكو ةعيس ةهنعا ارفلانارركحدو ةةلاوعلا نم هناو بعصم نا

 زويا محب لعأ لسنؤ لطم 31 نء هنا موقم ءزو حرع |ناكو ةماش هنيبج ىف ىرمسلا نيعلا ريغص نيئيعلا لوما
 اوضرف كلما ةملؤو ىفاونرطض ادقاوناكو هعبدسلءاج نوران اهملع نانا ىلع ف نمل ددنا نورخ اركذو مه دنع
 نءبرقو لاومالا لذي كالا ف ساجاسلو مهءلع» هوكلمهوأرالذ سانا! نمأرطي نم لو امه.لعاو ل نأ
 اهفرصوزوذككا ض»درانأ عطب قلاع ناكو ن اماه فلذساو هسه ل دمع اف هفااخ نم لاقو هعاطا
 برق ىلا هحّرعالكن اكو ضودري علو رفح ىذلا هنا لاَعيو ةريثك اناحلتر ن-دوتاراهعلاوئاداءا ف

 مكلا ديعنبا لاقو# هلدأ ىلع هدرب م أةريثكل ام كلذ نم عقجا ىتحالام اهله هملا ل جف وا ىرقن
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 عباصا نم عبصا هنف بشي نمانوبان ف ىراهذلا قلي قدح ةنسبل كح ىف ديزي الر صع لناانأ نومعزيو
 !جاع نوبعلبو ىل حلا همف نومك بو ىرقلا عس.جب نم ىراصنلا هيلا لسرتاد.ءمودلا كلذ نوكيو قوملاموذالسا

 قسالور ازا ىفو لدنلا طوطش* ىلع محلا نو.مأبو مهماةبط فالّدخ | ىلعرسص هو ةرهاشلا لها هّداع حرخعو

 قسافالو كتافالو عيلخالو نحامالو ثنخم الو ”ىتدالو بوةهام برالو وها بحا.صالو ةلغمالو نم

 لم الاعالا رعاه وزص الل اوني فارس عا عنل ا جفال ميظع لاع عم يةدمعلا اذهل حرخم والا

 فلآ ةئام ىلع فيا امب موماا كلذ ف : هماخرجلان م عاسيو سانالتق:ونتفرودتو قوفلاو ىدا عملا نم
 ناكورملان م ةضامهردفاأرش ع ناب د- - او موي ىف" قارضنعابناب هدرا ,دفالاة+خامنع ةضفمهرد

 حارفلا ءافوىفامئاد ىرب الذ داع ا ناكو :رهاشا!ىساوض نم كرب ةمحا امن ادد. مشا ادعل سانلا عامجا

 نيتنثا ةنس تناكنأ ىلا كلذك عاسجالا نمركذام ىلع لالا لزر لو دمجدلا دمعىف رنا نم هنوعبدبام ىلع
 سريس نيدلا نكر ريمالا ةلودلا ريب د متاتلاو نوالق نب دمرصانلا كل ارصمرايدب ذئموب ناطل لاو دن اعيسو

 سريسريمالاماقف رص هرابدب ةنطاسلا ب ب'انرالسنيدلا ف بسريمالاو ناطلل_ااراداّس اذئمون ودور يكتشاملا|

 هنطب عم” ىلعر دقي الامهرجج تحترصاانلاورالسريمالاو وهرصمرايدروما هبلا ناكو اهظع اما كلذ لاطداىف

 ىلاوو باج !بدنو دنع هل لمعي الو لأ | ىف عبصا ىربال نأ سري ريمالا فا مدقق اهلنا وول 'مالا

 ىلا بتكلآ مهعمو رمهم لاسع راس ىلا ديربلا جي رخو م داع ىلع ىربشب عانتجالا ن م سانلا عنا ةرهاسقلا
 كلذ قف د.هشل ادع لعل رمضحي الو ىراصنل نمد ١حب رم النأب ميلاعالا ىف هنالعاو ءادم اراها ةالولا

 ضعب ىلا مهضهد ىشمو هّدبنارصن ىلع قابوه نمو لسه هنأ معزو مهن. مالسالا روظا نم مهاكرصم طابقا ىلع
 ىوتحا دقو سريس ريمالا ةم دخ ىفذ ءوب دو :ب انكحل ا ىف ا.د ةلودلا د. هس نب حاانلابفرعب لبر مهم ناكر

 ط.ةلا نم مبا دامقنالا ىف كارت الار لبجارتعلاو لبيت ةلؤلاو الع فاكمر اردل عسب ىلىلو ساو هلع ىلع
 نا ذ ف سربب مالا همودخع عم دف نأ ىلا باستا طانقالا لازاَمو + هزه نا هورفكلا س.أ نممهنمءاوس

 دمعلا لمعي ل قمه لاهو كلذ ن مدح امن ااربش حار خرثك | ناف دمعلا اذه لطب اذا جارد نا لام فان نمهللمخو

 ريمالا هللا ت شف ركملا تو لوقلا فته ن«كلذو و لد هنلا عواط م دهارمصم ميلقا برذيو ادبالدنلا عاطل

 ليلا ناكنا الل لافو معلا لمع عمم ىلء رم او لولا نم هفرخزام عم نع ضرعا ىت> هاوقو سربس
 كِلَتنم دبعل ا لطبف ىراصنلا ب ذك هذ فرصتمل اوه هناعه هللا ناكن او علطب الذ مالا اذهبالا علطبال

 لءئاار<ىقرسمحلانوالق نيدترصانلاك لما رعو ةناءعسسو نيث الثو نامت ةئسصلا اعطةنم لزب لو ةنسلا

 *ىواصا اغلب ريمالا باطف باكا اذه نمهعضوم فرك ذاك ةزيما ةدحان ىلا ةرهاقلاَري نع راسا ةّوق ىرما

 انيزنعِمأ اع وراه غلاك ناد ني نلت ملف:3ءاسسغي ودمصلا ىلااج رك نأ ناطلسلا نم ئدراملااغشالاريمالاو
 هزي هللعاكح رقت نوكش دمهشلا دمع لع ددعن ن ئامدهللاتفرغلانءامهتزضذارأو 2207

 دبع ل ءةداعا يلقالا ىف عمشأو كلذب هنماسضرف دمهشلا دمع تقوناو ا برق دةناكو دمصلا ىلا اج ورخ نم

 سانلا عمجاو قيرارسريغيربت اذا | ىف لنل ا ءا مالا بكر هيف هلمعب ةداعلا تناكىذلا مولا ناكا ف ديهشلا
 مم داع تناكحام اورهاجتو لبنا اويكرف ةءاللئاووهالا باصصأو ءامغلا بارز رب و ةهجج لكن م

 اوحرخ اعسو اهربيغو تاو الهلاو ةءعطالا عونتىف هايتس مقتولو تار تجحنملا عاونا نم هب ةرهاجا

 مايا هنالث كلذ ىلعاو َرّمهساو هنرثكل هفهو نكمالامم ممم سانالا مو ةغلاسلا ةرثكلا ف دملانءهنف

 رهساو هن سنن الثواتسرصانلا كلملاهداعأن ىلا نب زمالا كلم يع لاس علال ةذ+ 15-7

 قاروا تلعو ىراصنلا ىلع نوابسملا لَم هن [ععيسسو نينو س + ةذس تناكنأ ىلا كلذ دعب يك

 فاروالا لجو كلذرب رب ءاسمالا باّكمزلأو مج اراددو ىراصنلا سن انكح ىلءرصم ىمارا نم فدو دقامب

 تارايدلا ىلع ةفوةوءاهلكناّدف فلأن ي رششعو ةسمن ىاءتلَمشا قاروالا تركن سابحالا ناويدولا

 ريمالا مقار موزا قب اعتب جلاس ميلا تملا اباىف ةلودلاربب دس نيمماَقلا ةلودللا» | ما ىلع تضرعف سناكلاو

 مهتاعاطق ا ىلعةدابزءا مالا ىلع كلذب مهني نأ ىلء لالا رز رقت زاطريمالاو شتَغرص ريمالاو ىرمعلاوذ
 باّكلا اذه: نم هعطوم قروكذ موهاكس ساب وا وباوطن راما و يدعوا و
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 اهنافةس ونال ااهأف هيرب فوتل ةملاعش حارا نوكتن أ !هنمو ةيحانلا كل :فراط.ءالاهلقلالملق ناك صلاوا
 رصم ةحان ىواهتلقواراطمالا ةرثكن ٠ بونملا ةم>ان ىف نوكي ام تلعاذاف ثياب هعدتالو هراد- لا عرست
 نمرصمب ضرعبامهلاس نمٍلهنو نوكيف يكل نا لاح تاعدقف فسصلاو عسير اىل دفوف حابرا بومهن 75

 ةدانزلا ىف لدئاارادقم ملعت نأ ثدرأ اذا سوولطإ نع مهلا سنوب نباىماسوبا لاقو ند لاو بصالا

 ىفو ةديح اعلاودعا تن :ك نافرمةلاو دراطءوةر هزلا ىلانا.طزسلاحيرب سعشلا لت نم _-رطناف ناصقنلاو

 لولا سكت ةفدعض ىهو كاز فال_خاهلاوحا تناك اوهبةجاسملا غلو ع لااا سودا نم هنرب
 اهفعضو لنا مات ىل_علدن هنالثلاةوقنأ طباضلاو لنا ىفلاحلا طسوت ضعيلا ملصو انه دع شتان
 لالا اد: ىلعاماونمعللا لكيترالاو هدعنالااهد ءيىفاهعوقووأ اهقارت_> ارا اهساحت او هطسول ىلع
 حربىلاسعشلا لاقت دنعر 53 رشعموبا لاو بولا ن « ءاملا لزتتس-ب دسالا حرب ىف ةرهزلا قارت_>ا

 طسوال ا اهريس ف تناكن او ةوظعلدنلا ةدايز نافربك الاا هريس تناكنافر هةلاو درا'ةءو ةرهزلل زاطرسلا

 ينتشل "للك لبغلا ةدايزفرعسلا ةيطب تناكد اوهارتام بس هيسناو هلقا مو اهري_مراكحا مكفرعاف
 بسحي لقوةلالدلا حْرماواهاوقا لغفريساا « ءىطب اهضعيو ريك الا هريسم ىف اهضعب ناكف ًهنالثلا هدهريسم

 دزف مانالا نم ناكاخ ”ىبرءلا رهشلا مابا نم هقذاوبىذلاامةدومربرهش نمموب لور ظني طبشلاتلافو ه 5
 ريتعملانمواولا# ةن_لا كل: ىف عرذالا نمليشااغابم ددعنوكي هناف هسدس دخ غلب ا نينامثو ةسجن هيلع
 اعدرااعاعدزف ”ىبرعلارهمُدلا ن نال وامير نق علا ئذايتلا فوت: يعذلا مواز اهنحنأ ل نا سها ىفاضيأ

 نملدنلا ةدابز وهذرسش *ء ىتا ىلءةدانز ددعلا نم طاقسالا كلذ دعب يب ناف رشع ىت ا هطتسأ غلب ان نيثالثو

 .روتكلا مز هانعلا قاكاذاو اولاه ةئيدر ةنسىمذ ريشع نا قيناو رشع يالا عم ةنسلا كلت عرذالا

 وهفالاو ارصّقم لدنلا ناك برقغلا فقل ان 'راةمناكن اف برقعلا حرب فر مقلاو سأر مشلاةفاوم "ىف رعلا
 راهنلا طسو تبه ناواملاع بنل |ناكرابنلا# :ركح,ىنالامث عيا تيهناف دن نم مول لوقارطتسي واولاه دج

 سدخ لوا اذكهرعتمي ل. قو ةنسسلا كلت علطب | )بل ناو ارصاق ال ناكراهنلارخآ تيهناو طسوتم هناف
 نأ حدف هر ”رج نم هيهربخأو هب رج هنأ انخو مث ضءب فره_خ أو نينسانأ هيرب ىذلاربتعملا ن هو » "هنود نم

 يا ةنسلا كلت ىف لينا ةدايز وهف غلبا ة عرذا ةيئامم ءلع دزف لدشلا غلبم يىرمسم نم موي قار طلب
 هيلع ّرمىذلانيطلا نمرهطلا تقو ىف موب ليكم دبع لبق يا حدف اضيا هدب رحو رص »لها دنع
 نزؤلو ليثاكبم ددعمول ةركح ىلا ىطغم ءانا ىف عفرتو ءاوس امهرد رع ةّمس اهتز ةعطق 5لبشاا ءام

 نمو عارذ هيوّرْخ لكل بيرارخلا كل ذد دءر دقب ةنسلا كلت ىف لنا غلبم ناك ب يرارخا نمابزو ىلءدازاغ

 ”هلمل لوط ىطغم هكرتو لدنلا هلع رم نيط نم للعدقو ران ءانا ىف لمنلا ءامب هننعو ىمقلا نقد نمئنذخ أ كاذ
 رود ىلع لدرم ل. دجو ناوانناو امان ل مننا ناكهسفتلا رق ا دك دنعلا مول ركايجوا دان لكتاكتم دمع
 ريغ تبهناو ريبكل دو وانادط تيهناف ءاوهلا ىلا ليثاكسم دس.ءمول ةركبشلذ عمنورظن مث لبنلا ادناه
 تامالعلا ةلالدفوهامنام هدنعناشلاو فاك الث نوكي هاف امس: سم تبهن اامسال رصقم لسد وهذ ب بايط
 تقيل جن نيم دان افلا 5 حدب داكب الم كلل: ىلتحااراداامأف دحاو ىه ىلع ثالثلا

 ند هيلع عرزو ح وأ ىلا دمعف مدقن دقتاذا هنأ براغتلا باح اركذو ةيلاحلانورقلا نع ةبقابلا را * الا باك
 دوحابلا مانأرخآ ىهد مورلارو مذ دح زوق هش نم نورشءااوةماخلا هللا ت كيان نع تا

 ةنسسلا كال: ىف وك زرالام لكن اف ْئْ ءامسلا نيبو هدب .لو<الاهيورغو بك او 511 عولطل ازراح والا عضومن
 ىلغانا تب تح دقو الذ لعفت طرتلا تاك كلذ كصورضخأ قرابنمدعير لصنامو رغصا عبد عددزلان ِ

 رعس غلي هناف ىطنقا ارث ن م مو. .!!كلذامرطت .هبان رهش ىف لذولو رطم ل_ه>اذا هنا باكل ضءب هين دافأ ام

 مول هبابىف رط «عتو هنا اذه تب ّرجام لأ هيابرمم مانا نم ىضمام ددعن مهاردلا نم ةمسسلا كلل“ ممقلا هس بولا

 0 0 يس سيما
 «* ديهشلا ديع ركذ



 ,.١امناندح حرخ اذارصم لم قف نوكي ىذلا سرفااو ىدوه لا لافو 5 داصي ذة ريلا ىلا ءانملا نم

 رسال يلع ها شنب مشا الذ ىلا ديزي لفلان ص نها لع ضرالان , طازملا نْض عد ىلا انو

 تالغلا وضرالا ب ابرأي ررمض ءاملان ههروهظ ىفو برا حلاو تاداسهلالوطل م هدنع كلذ فخ ال هنع

 لاح ىف ىرف ءاملاىلا ادئاعىلون مث و عرزلا نم عضو ىلا ىهتن. هلءللا ىف هلل لم رو هنأ كلدو عرزلا همعرا

 برتشو ءاملادرو ىراذاوهَر ىف أيش هاعر دق ىذلا كل ذ نم ىعربالو هريسم هلا ىهتلا ىذلا عضوملا ههعوجر

 عامضلاٍبابرأ أب هررمذ ل هذ او لعف ند الكولا اذاو ةنانهَر مكالذ تداسف د عضاومىف هفو>ىفام فاذا

 ءاملاىلادوءي مدلك أف اطو بارد« ةريزكى اكمهنم هجورخ فرعبىذلا عضوملا ف سمرتلا نمهلاودرط
 ل>اس ا اىلا هب فدشو ءاملا ىلع وهطبو ترعو هم هفوج ىشنف قشاو هفوج ىف سمرتلا ابر هذه برشا ذاو

 همبمحو كلذ فال هشدوهرفاو> ناالا سرفذلاةرود ىل_ءوهو حاسع هيىريال هذ ىرب ىذلا عضوملاو

 ةقللامااىف ريصم لمي فرعاملواًكمدلا فانصانمىل اان فورعما ف :لاّنا ىدسملا لاكو ه ةعماو

 ىمتامتاو سنبالابف رعب ك_«ءاضيأ همانا فر وظو للا ىف لق فرعي نكي لو هللا ني دل عملا نيرازن هّللاب ب زعلا

 «ولمطاب 3 تلد للا ملا لاععا٠ نمابنا نطاا بااعو هب سلاف لخار صان ىذلا ىروبلا هبلششي لال نم يللا

 قاتلا قو زابخت ا ناهنالا بوك فورم تاور مانعا راطالا بأ: اا حاقلارهااناوح نهو

 كرد ن ناومح لك نارهز نب لافو< ىل لا نرولاو هو نادو لادالب ىف دحوب دقو نارهمر م ىف د- بوبو اريثك
 وناتيلاب عاذاحاسقلاو هشو لفسالا نود ىلءالادكف ْدلَر ب هنافحاسقلا الخام لك 200
 عحطص ىلع قلع مةيرق لوح حاس دلجج فيطناو دقن تماداماهءدافذ قعر مةجأوأر مى رماو "هلق همق

 مطلن ناو هّتءاسن م اربحاسلام ه* ةضعلا ىلع عضوفانافثاحاسقلا ضعءاذاوةبر هلا كل: ىفدربلا عقب ل زيلهد

 هيهذ ف نيعلا ف ضاسللامب لكي هيرارهو بيوتا ل كتا ن'حاطن 0 ام

 جوشو هانبع تءلقناو ميدقلاو ثي د+انيعلا نم ضاسلا ليزي حالا ليزو اري نواجلااهبرصإ هديكو

 هعاجسفف داز ل-جر ىلع نعالا بناس اب ىتلا نه ئ قلعناو ءىذ هد ءاعدز, لو هفقوأ ماذح هب نم ىلع تةاعو

 عضتدراو نع ديبالا اذا هتصتو ىربسلا هس ع ىعفب نأ ىرمسلا هنمعو ىتعلا هنمع ىست_ثي نمل ىئملا هامعو

 همه ذأ حضولا ىلع هب ىلطو ملم او لله هب طاخو حاس لامدذ_ثاذاو ءابلا ف دازو نيتيلكلاو باصلا عحو نم

 ف.هنلاندبلا نهماحان لا فسا هك لكأ اذاو ةةرقشلا عنو نم عفان :ءغدصلاو ةبباا ىلع هبىلط اذاو هنولرمغو

 هند نهداذاو مهلا ن « عفن ن ذالا ىف هريطق: نم دأ ناو اسوعفن ةعحولا نذالاف باد. نأ دعب ر طقاذا همدمو

 نوكت ة يود نم هنا حافلا كلذكو ىدوعساالاقو سوعكلا ءىدر ههلنو هنع تنكس عبرا ى ح بحاص

 َريلاىلا حرخ كلذ ها ذا اذاف ادود هنطرىف نو ك2 هلك أبامو هلريدال حاسما َنأ وشو هرب "او لسللا لبا

 كلذ نم هذوج نمرهظبام لك أف هنم كلذ داستعادتو ءاملاريط هءلا ضفاف ارغافهافق ىلع 0

 ىلا هسفس . طمذعف حرذتو هفوج ىلاريصتو هقلجرىلا بثق ليلا فيسركمت ٍةيودلا كلنوكتو ميظعلا دودلا

 نأ لقد نن لدفاع روب ردو هةر قرع م دفردو دس ىلع هو 1 0 نداارعد بلطرو ضر لا

 لاقيو بلاتو ىتش مئاوق اذ سرعناةرود ىلع عار ذا او نوكت ةودلا هذ دو هناومدعب حرذت جرد
 باتا هدو دح غلب اذا ناكل هلوح برتلا عمطتسسب الحا - ملا ناكوا مب لومعم مل طرمصم طاطسف لام < نا
 ادهنا م هعابط ىلادوهدو انوتسمدوعب مث هل دار[ لأ تانلما اه يعقل ةلمشساو

 غل_ىت>ربكت مث راغص نيدارج ه5 داونامب رو زوالا ننعتشك ضرب حالا نا لاقيو هلعف لطف رمد كمسلطاا

 هنو داو لو ةدحاو دكر ىف ةّرم نيت بش ءنربحاسقلاو تراست الوط دادزتو عرذا ةرشعا- هوا
 ضفانلل ةعؤان ىرسسلا

 « ةنس لك ىف لينلا لاحب ةفرعملا ةمدقت نم فرط ركذ #

 شح اونف ةءااوت اوتمراطمالا وكجن ًاابتم طور ىلا لدْيلا ها لطصدقوخررالا جوش ف ماو ترانا

 ل دمى نينرتتم دراطعو ةرهزلا تناكى به لش نوكي « نا بحو كلذلو هذم توقو هدم لبق بونجلا

 عمرا لخ دمىف بونملا ةمحان ىف لزانملا ضءدوا عب رملا ناكىتدو ءاوهلا ةبوطر ةدايزلاريثك في.هلا
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 ةعاسرهملا مشو ءاملا نم سرفلا حرشن و“ عضولال كلذىلا رهااو ةرخا» اف رخارهم ىف عمطف ةرودلا بدع

 لاق)* هيلارهم ا الو سرفلا دعب لق : اريثكح ناكملا كلذ دهم ل اراضر ما[ ةياعاملا لا كنوع
 ودق َةَدَح اولا داعرلا"فورعملا كمسلا كلذ نخ تانا اولا نم ةريثكب ئاعاهضرأو رميهم لذ ىفو (ىدوعسملا

 نءاه>ارخاو اهذ+ اىلارداسفاهءوق ولعيفهدضعو هذي تدعترا دامصلا مدس 0

 عادص هب نم سأر ىلع تاعج نا اهم اوسونسلاج اهركذ دقو كلذ تلعف يصقوأ بش ايكو يمت

 ثدح ىذإ!ىرحأ!ناو.ملاو هسونمااج نءراطسلا ني لاق :هتعانس نءأده :اىللا ىهو ةققشواذيدش

 هن دعم تءلعنا نم دعم نم قد ن او هعادص نكس عادصل ا ىتشي نم أر نم ىندا اذا هنا موق معْزور دفنا
 عود« سأر نم هتدن دا ىف ثرححح ةفا همم ا دح اوالو لعفي هدج أ لفاعمجب ني رهالا تيران ا نكلو اهدا
 هتددوذ ةيودالا ةلزع عادصاا نكي نأ ن كمي ءاو دن وكب لال اهذه ىلع هنا تننط ىنال ”خوهامناو.ملاو
 نءزملا عادصلا هل ض رع ىذلا س ًارلا ىلع تءضواذا ةردخم ةيرحج دك وه سو ديرو ةسي د لاف ا. ما دام عفش

 نكسر هيف حطي ىدلا تنل ون لاقو اهلصا حراخ ىلا زرت ىتلاةدعما او ذولّم>١ اذاو هعدو ةدش نكس

 ةكعم سا دنال ا دالب ن ا را كل رك هيتنهد اذا دقي را لصاةملاعاجوا

 شاور ممم داعر لعفكح اهكسامرب دخت ىف اهاعفو ضر أ منطانو هاوس رصم داعر نول اهرهاظ نول ةضب رع
 ناكلذكوامنء دعبل ااهجوز نطيل اهيلعداعرلا نم امم ةأرا تقلع اذامهضهد لافو ةتبلأ لكؤنالاماالا
 لكاث الذ حاسلاو كوسا نمدل او بفن فئاصوهو روةنقلاو« هقراةتناةأراا دكت ل هملع ل جرا !متمّقلع

 فقد حام ا رعسلمأ درحأ هءنذّنال حاملا لك شيالو نيلجرو نيديهلّنال كعساا

 دقلو دنهأ ١ ضرأ ع ند نارهمرم ىو لدنلا ىفالا ناكب نوكح, الو عامدلل اروةنقساام ملاك ةرعرتقم
 داصي نروود ءاننسنالافروةنّةسلاو * ةدداو ةعاسف مواك اونا اهنم اولك ًاواهووام اوقأَنأ ىنغملا

 جرخ اذافحاسةلاخرف هنارخ[لاكو عبرا ىف داطصيام دوج أو حاسقل ل-:نم هنا نولوةب رمد لن نم
 دارملا نم سنح وهراط لا نبالاقو اروةَسرا_صلمرلا دصقامو احا فراص ءاملا دصقاف ضل ا نم

 ديدشوهو عا4ا ضبا بارشب هالك ىلإ ىذلا عضوملا نمنيمهرد نزو همم برش اذا في رملا ف فن
 ىعي ١ املا ىف لخ ديو ربلا ف ىسباموهو اه دمعص ىح اون ىف رصصم لذ ىلت ىتلا لامرلاب دجوب نرولاب همشاا

 ناتيصخركذلل دس ونو ىن'او ركذ نم داو وهو ءاملاىفهلوخدإو هبهمبشل املا نرولا هل لبق اذواولدنلا
 روةنةلانمركذللو لمرلا ىفامةدتو ةض- ني رسثعلا قوذ ضد هئاناوامهعض و مواموةلخ ىف كيدلا ىببدك

 خرَتو لايمدحب ملناو هنفلخد هدجو ناف هاملاياطبو ناسنالا ضدي روقنقسلاو ناجرفىنااللو نالماحا
 ليقهلخ دؤ ءاملا لا ضوضءملاقءسناقفنانافروةنةااملسو هتتول ضوضعملات ام كلذ لءفاذاو هلوبىف
 ىفغابالاو هنمرك ذلا لضذالاو ضوضعملا لسو هتقولرو ةنقلاتام هلوبىف هْعَرَمو ءاملاروةنقسلا لوخد
 ىذلاتتولاو هنرمس ىذاسحو هند ل صا ىلإ امهئاضع نمراخلاو قنالانود كاذب صومصخن اوهلبدابلا

 هنافهددمص مول ف ىكذ ذ 5 اعفن غلا تقولا اذهل نوكفد' هلل اياه هفنوكي هناف عج لادم دداصد

 الوط هئو> ق ةثيو ل اصئتسسارمغ ع ند هب ذفرطو هسأر عطقب مهله فعضو ه4 لز هر همك“ ”لازابحكرتنإ

 ام ع ةاؤلا ل وص للطاقات وكس ولو نعل ا ل واسهلمىشح فظناذاف هسكو هالك الا هيفام قابو
 هوو صوالارفاصغحلا رش نابسضة نم روما لال لاكءاو هلل ةقّرضم ءاناىف عفري مث هداسفنهؤاو
 راح هحاْم نم هلاهءّجسا قى قفاوبالوةبوطر لكأو ةرآرح 3 أ فذحملاو بطر راحانر طدهجو ةحا4لا تقر ىلا

 قبسشلا جويو عاملا ةومث ضا.منا هوحشو هج ةصاخو ةبطرلا ةدرابلا ةج مالا ىود قفاوي انغاو سأ
 ا.كترصواد رفم عفو همن ذ ىذا دج و هر مس ىلو دام ةصاحو ةدرا-' ”اابقعلا ند اسر عدسو طاعثألا ىوشو

 داملاو حاز ماو نسلا بح لم 080 ع مح ىلا لاقثم نم هفيضجت دعب هنم رادتملاو غلبأأ ادرغم هلاوعم_ساو

 ترعلا حاج دلا ض- ةرفص ىلع رديوابانزلا مقنو العلا ءاموأ بارششب باذرو قد: رمذاسلا تدولاو

 را د رفع ضدنا 5 رفص ىلع ردو نيمهردىلام-هردن هدد | اذادمدج ؟لععي كال ذكو ىدحتو

 جارح دربلادم_ثااذ|تانميرالا ىفه دمصرثكاو ةصاخ مومفل ا دال: ىفالارو ةذق لا دجول الو قود صرب ج رحب
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 لو عسرارخ[ىفردا هو هي يي يه اسال زوجا 0 ازحات اذ اهناو ةلضذلا ةنوطراو

 رهاظو ةسوسحم ةركنم ةعار لرمصب نأ ىلا هنفع غل . نا ىلا همف قاب ام ةرثكب ند ةعق انام .فصاا

 ىذلا عضو ا نم لنا ءام تسب نأ ىخي اب واسو ا رمغت سانلا حبا نمريغ الام ا هذه ىلعراصاذا ءاملا اذهنأ

 ماناىف نورورحلا امأ هجا نم قفاوبام ب ءا املا اذهن ا نا لكح ىئدبولقأ هنفةنوفعااو 2ث هبرح هيف

 نودوربملاامأو لكئاو ضوضرملا رورعزلاو ضوذرملا قدلااو ةرغملاو ”ىتءرالانيطااو ريشا طاف فم_ىلا

 نأ تن ناو برسيو قورام فافاي نأ ىو تدك وريفسلاو نقتل قل دو ارو : ءامشلا ماناىف

 ءاوهىف هتاعجو رانلاب هتطط تئثناو ح عشرا“ ”لذ نم ل امودول ا! اوراغفلاو فزالا ةئآىف لق نأب همف هذ

 تدع هدر مرانلاب هضطاف تا ادرتاضكمن ترهظاذا و ٠ هلل.عاساو قوريام هنم تفطأ ثقورب ىجح ليلا

 اراه دي نأ ءاملا اذهذذئاامدو-أواهت ركن ىتااةيودالا طالح يسكن ياس للا ةدورب ىف ءاعسلا

 ذخأتمث م ةيودالا ضعس اضيأ هسضصتق هلم قوربام فاطةيو ل- ءللا ءاوه ىف هد "ربي من هنعطبو | هناط د نأب كلذو

 فزختا فيصاا ىف ءاملا اذه ةنآ لاو هبرمشنف حأ 0 ل.الادربؤلد# ةآىف هلعتف قوربام

 نوهدالاو حاحزلا لالا ءاتس ءلافو اجو كاش هنر لا فور انااو هبوط ىف ناومعملاراشقلاو

 حيد قيراختىفو بارسالا تحت فيهاا ىف هعضوم نوكيو فزلْماَو راشفلا نم فضلا ف لمعبآمو
 ةشبو ةفمطن ةقرخذخؤدو درولا ءام هعم طاذط نأ, ف صل اف درببو ةراسملا عضاوملاب ءامثلا فو لاعثلا
 هطلاخيالراهدرب نمذخ ايامك هدف قايوةر وأ ”ىمزاانحاظوأ نضسا سشااهشخو اهل بر رزبو ريشا طاهيف

 نانالاب ءامش'قولدندلاو و او ام يي ايم اسال

 عش ناد دب ا طلال هخذ دئعرصع لذلا ٠ ءامنوكامأ آدرأو دوعااو ىكط طم ابر هاو دعسأاو

 لماكت ذينع ةبوطف نوكيا ذوخأو هتوزل عطقي امرئاسو شمشملا ىون نولشي هلساصت ىف م غلاببو خطي !نا

 رر اوةلاىف هن هنزدع * مهتمريشك راسص ىّت> ءاملا دوا يولط ءاياقأت هب ردلاب زول رمصملا تار ءاذه لسان 3و دربلا

 ةياغ ىلع هنأ مماظل نامزلا اذه ىف هنو ةديالاضبأ اوزامو ذاع علان 12 واراك فلم وفرت ”ىئددلاو حاجزلا

 مدنم ىدنءاماذهف ذهفرمغت نأ دب الن وز خلا ءملاف ناكتلاس ىل ىلع هفدو كلذ ىلا نكتنالف تنام أو صالللا

 ا تلقامالا مالا ف عمت ام كلو ريالث ةيدر هن اذ نأ ال هل رب < ءانع هس ٍكرغل ءاملا نأ ل داحو لدنلا ءام

 تايفيكلا نم هطلا عام لوزب كمن هلساعتام تار ع دةف همك ل نءريغتام بس ارسلان
 همركحو هنع قذوملا هللاوديدرا

 * لينلا بئاجع ركذ # .

 نيبام ةفاسو ةيوالارابخا باك فاوسالا لسن د_جا نب هللا دبع لاه ردلا سرف لينا !ٍبئاسع ن دو
 لضفلاو ىثاوملاو رئااز اراعاو عاسخلاو ىرقلا نذل ذىفو ناوساو هلة: دنمب اس رثكا ةولع داب لوا ىلا ”هلئند

 ر "رج نك امالاهذهىفو «٠ مالسالا ضرأ ىلب ىذلا بنانا ىفام فاعضا مركلاو عرزلاو لةملاو رهشلاو

 هده نم فطعن للا ٠ 2152 كا اهم فاز راع عادلا 7 -ولاو تامل |اهيف مانا ةري_سم ماظع

 صل تن دل و ردها اكد .عدلاريصب د مانا ةفاسماهب رغم ىلاو سعْشنا علطءىلا جحاوذلا
 فري رصلا سرفو ”ىرمقل رد هنمو ريق شب فورم هدلب ىهو دك شان فورءملان دعما ىلا لدشاا نم

 طوطشلا باو دن ىفواهئم ةباد نيه مس ةريزح ىف ىددحأ هنأ ةول دهء باص نو مس نت دحو عضوملا

 ناذ : كراغهناذآو فارعأب ل دان اولأىف ىهو اهل متاوقااةريسمت سوءا ظلغىف سرفلا قاخ ىف

 اهلةالخ ابيل نأ اهلارظانلاّنظب ضب رءموطرخ اهو سماوامابانذالئماهبانذأو كاذك اهقانءأو ل الا

 اهدلجو بشعلا يلا ىفاهيءرواهقَر همة بضغلا دنع يكا اراا ضرئعتو حاس اهءاذح موقيال بايْئأو يهد

 هرفاحو انولن أ اواشذو افرع ريك اهيناالا تلا 0 * ىتهسا اب ايد هم ندد ءيطع هنادمهف

 ةرهاظ وق هبل ىوقبواعيرذ الكسصأ حاسقلا لك انوهو لل ابل ندرك تشو كلاما

قناو و نسما هياَعَف سرف امني داوسف ريا سرف ىلع ارو ءاملانم حيرخامعرو
 لزرئسانلا ضعن نأ ق

 هنمتامخل ةراطا ىلع اف ضس طقن هيلع مهدأ سرذ ءاملا نهجارفل# ةرخح هعمو ل نلا فرط ىلع
 ارهمتدلوو
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 سقالق نب !لاقو

 قةدلاةرج نماهدعن املرظناو * ةهيراغلشلا وذ سعثلا ىلا رظنا

 قرغلا ىف ءاملا,تقرتح امن اك ٠  اهفلذ هتماعاهش تقلأو تءاغ

 قرو نم غيص دق قروزادرئاىف ه٠ اهدفتما ىفاو اهذ لال-هالو
 مدنا نب ,اكلملا د لافو

 قذالا نم نطرا ف فرطادها ,, « اهب تحوملا ىف ةيَساسم 2

 قرسفا[تام نابج.اهآرز اذا...« . .لزتعب ل.ثقلا ىف ةمشغلا ثم .
 قسغلا ةمعشندةرفدملدئااب ه ةهاذبرسغا ةيراغ س كلل
 قعشلا همدنمال ن عطاأةروس نم ه# ادن نانلاكفاطعنا ل العالو

 امن'"ئف عارذلا ىلا عمصالا نملةّناو عاقبلا ”المدةف ل. تااامأو هلع ىلاعت هنا ةجر لضافلا ىضاسقلا لاقو

 بوغ هالو هاوس قي رط عطاقر صب دج ونام قشت ور ذو دمت ان انام وااو اغاطغف ضرالا ىلءراغ

 كادكت سل هريغو لالا ىلا ب ونا نم ىرح هنافراهنالا لاغل هيرب ف فاخر صم لذ و« هاناالا بوه رم

 ىصاعلارهنب مولا فرعي ىذلاوهو طبرالاربنو د:_لاب ناركمر ماهو للا ىرجي كن اير<امماف نارمنالا
 ءامامأو ةيطبنلا ةح الفلا بام ةمشحو نارك ونا لاق موق ىلنلا ءام باعدقو « ماسشلا نئادمدح اهاج ىف

 سمثلان مهعقوم ىلءنال ديهندابزو هنو الحو رمقلا لابح اهل لامي نادو كا دالب ءارو لام نم هح رخت لبنا

 .ءازب ادت ثدحي هملع ىوقتالو ةرارحلا هعزرتال اةرلال,ؤ ا اناضسا هتنضسأ لب قارحالا لكأل هتقرحا اهنأ
 ثدحو ندملا نفءدهيرمش ةرثكراصو اًدجا وا كلذإهؤامراصف هملع لدّدعي لب ةنحسارلا هءازتجا سو ةمطرا
 مهم ادبانع مدلاغار ة-سا ىلا نيج اتحم نيب ومد هنمنوبراشلارم هم له راصو حورشلاو ل.مامدلاو روثملا

 لدنلا ءامررض همسج نع - دورتك ةارادم نس وهذ ةعسطلابم ,مماملاع ناك نذةريصقة: 1مل كصوف

 رئاس نعدربلا صقان ءاملا اذهنأكلذو ل.ءامدلاورثبلا راشنتاو تانوفعلان هان ركصاذاضعقب وهفالاو

 ةيدرلا لوضفل ا اهيئرثكن ا ديالا فماعطلا طلاش | ذاراصف هاما ماو:نم نأ ًاوهاماوق  مبطلا لري ص دقءاني ملا
 ةهكافلا بوبر برش نامدا لدنلا ءامررض مهنع عفدي ىذا ارمصم لدا ءاودو انكي امكلذ نم ن دحف ةافعلا

 هلا وذط لاطو لنلا ٠ ءام ىلع س مشلا ةرارح تدازولو لوضفال ةَغرفَت لا ةيودالا ذخ أو ةضباقا!ةذماحلا

 تبانملاو عورزلل قذو ا وهو حاير بوبهو رحيل ارب تةوالاااهلةكرحال ىل!ةدكارلار اصلا ءام لزب |! امراصل
 ىفام ل--غدةو رمصم ضرأ ىلاريسصر مم نادوسلا نمةريثك مأب رع لدنلاو ناوضر نب الاقو ناودألا نم
 ىف بص, نأ ىلا لالا ىلا بون !نمرمصم ضرأ طسوب ارام قثدوخاسوالاو تانوذعلا ن هنادولادالد

 هدم تافوا ىف هنمو+ا ىف قتريو ف د رحل لاصق ىف هن دايز ىهدانو فصلا ل_صق ىف هيدانز ديمو مولار >2

 لل غفريوم ضرأأ ىلع ضافربملا ةماذاو في ردئاو فصلا سدب كلذ بطريف "قولا لاحتاب ةريثك تادوطر
 هعم كلذ عمجرد>او عاةنلاهاسو تابنلاو ماج - الا لوظفواهلابزأ أو تاناومما ف جو خاسوالان ماهيذأم

 هايمىفو همضىبرت ىذلا كلوسلا ن نم همف ضارو !متذاذعسلجا 515 رادتماهذمطو ضرالاهذه نار نم هطلاحو
 اهيفعقجا دق || ةنفعلا عئابنلا» ماس مظل فج ام راك نر وت هك فتاه نالت كلذ لق ن مو عئاشناا

 ىهنم عتجاا ةصاذاو : الحا لشع ءصأرخارصب ىحر كصوت مم !مذع نما مولرضخ او باعطلاو ضدءهر هلا

 ءاملا اذه ةءادررووظىف ءاشالادكوا نماذهوةركنم ةحارو ءركو مساهل ةجز/ةبوطرو ريثك نيط ءانالا

 ءانملا اذه 56 نموراطمالاه اع سلا هتؤطلام رفعلا ىلا املا عرسأّنأ سوابااحو طارش. نيب دقو هفعو

 تان ودع هر طلخا اداف نادولادالب ةرارح ةدش نم ةفاسطللا نم ةباغلا 3 وذو رم صضرأ ىلا لدينا

 تابنلاو تاناو محلا ل وضم تافاةيزيتك شت كلملا عاونا نم هنم دلو كا ذاو هتلاحسا ىف كلذداز ريصم ضرأ

 نا وحلا بام سيلاططسر ا لافا يلامس الا هذه ن وكت ىفاٌداوماهعمجب ريصي كلما ضو ءاملا! ده ةنوفعو
 نيباعثلاورألاو دودلا ن نم داو امراصاذواو ناومألا هنوةعنمدلو بن نوع ئىش لكن أذ ىحالرهاع 'ىذ كل دز

 ةرار ارمصم نطرأ ىلءىلاغلا حاز 1 نأ ن ابآسا دقف اريثكرمص» ضراباهريغو بايذلاو ريبانزلاو براعلاو
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 عذتىم بونحلا نافع نمدرا دعت ا سداسلا «رومهملارابنا نم هريغرم ىف هد هنالام هتفاسم لوط ند

 8 دو نبا تحرذو ٠ رموم ىداوىلا عفت سم ىلبج ىلسعان هطغا ل دانا اىلار ا هاذا اسال لامك ن ع

 هلزخم نع لسو هملع هللا ىل_ه هللا ل وسر هل أس نوح "ىلدخأ | هلل لامع نب ر يرحب ثب ددح ع ركب داسلل نواز غاساكف
 ىا سلا ءاملاريخ سو هيلع هللا فص <ىنلا لا ةفولعن نم ىرجينا عانمانؤامو لاق ن أىلا هرك ذه ةبلل

 نمذوخ أم هم دقن أس العث لكحو ضرالاه جو ىلع ءاملا م محلاو ضرالا هجو ىلعار هاطناكمام

 عباسلا ه ولع نملزتياسع جزع ىامينست ند ها مو ىلا هت هلو5ىف ني رسفاا ضعبلاقو ويضم ماكو
 ةّرمرعغ تا ةريتعادقو نزولا هله نضال ه اعاد ةممطلا لامشلا عب ردة: ةف لاوشلا ىلا بوذحلا نم رع هنأ

 ةدعملانعمراد>او ءاذغلا مضهف هرب !نسحو ه.عطةيو ذع عماتلا «نزولا ىف امن :ءفخ هاما نم نءمهريغعس

 'لدنع مظ٠ي هاف بطلا فرعو ”ىعسطلا لعااسرام نت تنكناتاةدهذهو ءاشح هنرش لعد ثدح لا تدك

 بكا ع نمودخاشام هنالك تك نيرا ادن لاةيو «هن_سام جرثك وادخل ارغ كل نيو لمنلا» ا

 لعح امالول ءاكملا ضءد لاقو رصصم ل2 بهما لب به: كلذ سلو هرخا ىف لاق مث ةءوعا لكم مذفاشدلا

 دنءابنع ءاملا طو.هو دالبلا ”ىر ىلءاكت ىتح عر دتلا ىلع فا نمز ىف ةدانزلا ةمك- نم رمصم لد ىف هللا
 ضعنالاهضرا متن ةيراج نو.عالو ةيفاكراطما هيف سا هنالء كح در دعتو رمصم لقا د فل ةءارزلا ءدب

 لثاةااردهتو مو.فلا مياقا

 مهسالاهم دح لثمب ركب « ةسع”ىالدذنلا اذ_ولاهاو

 500 "لمام اذا دس اموت مانعلا ىف قرثلا قي

 نجس مودا 0 هره دق ل الها | لدم لشمس

 رخآل اهو

 هنمسانلانيعل ودياملا « بلومهفوذلتااتاك
 هنعنوذغت!نيح ىضعو» هيا ممجاحنيح أذ

 ردتعملا نب مست لافو

 رفق ءوتبم مو[ ل كدول:: ةرتسمك لكجبللا انا مؤ
 ردصد ءاأاأ شد>و ا دعص 5 ان لوماناكىر# نفسااو

 زارت ةتارادر ع اكوا ب - نعال ىياراخكطو
 اذا لاقو

 اكهذتساو ضءوأ دققربلاو ٠ قكتناو ىب دعرلا ىرئاما

 يباع ضزالا هو كح راه كالا عت عىل ع فراغا
 تحت موا لدصامناك « هدمىفل_ذلا ءاءارطااو

 رخآلافو
 ارحاركسعاهربنمهباشسرا ه« ايصلااذاهنم لئلا ىرحت هّلاو

 ابةبدنع ضار حومو ٠ البد هب روعملا راهي طشب
 اًرمهدعب ولوانول هءام كس « افص ناواضغدرولا كاسر ماذا

 هتعفنم مظعو للا ةدايز ير دتىفريزولا نب د# نسح اونا لاهو
 لالهنءةقسقحلافاردبو لبلق نماريثك ا دبا ىرا

 لام جيلذع بيسمرصع « ءام جلخ لكف بهتئالف
 لاح نسح ف عرذاةداز *« مول لكى عصا ةدانز

 ىرهعلا هللا لضف نيدج-|باهتلا لاقو
 رشنلا دغرلا مشعل 5 رهاب ل ضف ريدم

 رضخ او ةاحلاءام * قلب ضور مفسىف
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 ىتلا لب ةّرج نيع لكاالو ير ا نءريسخ ةّر- ةنمط نم ىه ىتلا نكل ة.بضرالا هنوذع نفعنالنأب ىلوانوكت
 امأو هل تظفةبراكلا ب كيامم اذهّناو حانرلاو سعلل ةفو شكلا ةيراسلجا لب ةيراج لك الو ةيراج تلذ عم ىه
 ليو خال تركت ىتلاهاسملاّن أ لع ءاورو رتسلاو روغلابايسكتالةءادر ف شكلاب تي تك !اس؟ ر ةاذانك ازا

 لعفال ةراخلاو هقوريو ةمير غلا تاحوز.ءلاهنمذخأيو اجا ,نيطااَناَو راحالا ىلع ىر < ىبأا نمريخ

 ديدُما ارمغ ءاملا اني ناف كل ذريغالو ةاهسالو ةأدالا رد> هلمسم نيط نوكي نأ بي هنكل الذ

 ا ل ا اكن اف هّتعمبط ىلا هطلاخام ةرثكي لم ديب رولا
 برغم اىلاه-ولاو لاعتلا ىلا هجوت ام مث هنأ دمم نم اًدجدعياذاامساللذذأوهف هلم ”ىيصلاىلا

 لفضذا لضفلا راس عم ةيااععضاومن ءرد:ىذلاو بونللا عب ربو فه دنعا صوص «ىدرٍبوذملاو

 عي م٠ نزولا فة ناكوال.اةالا هنم هب حماذا رجلا لقحيالو ولح هنا ل ار ذعناك ةفدلاهذمناكامو

 رادجنالا عب رسن 3 و ةحئارالو ةتبلأ مط هياع بلغبال ف.هلاىف اراحاتسشلا ىفادراب لخذل نيكطدلاو دربلا
 سد: نب مر 1 |ىبا نب ”ىلءنيدلا٠ ءالع سدرلا لاق هم .ذزيطإام خجطو هبف ىرهيام ىر ولاعب رس -فيسارم لان

 ادو#ث هنوكل هجوما امشالا نم ى ةرا حلا تالا تيللاغو ادم + لا

 ليدلا عبنمنأ معاو د بيس ءانملا ةفاطل بج وب كلذ نأ انسب دتو هعينم دعب ةعبرالا ذه دحأو

 مظعاهواخ ةققدنيئالثو ةجرد ةرمثعىدحأب ل ءاكن ا اذهو رمقاا ليحهللاسكي لمح نم

 نم ةقمدنيث الدو ةحردنمعنرالاو ةسدا-لا نم ل.+لا اذه ءادّس ا ةرد ةثامالث ضرالا ىف ةرئاد
 ليلا ةهدا دتحما وكيد ت2 دنا دم يرد كاتس دج رجا ادع مزعااواورعللا ههه وتل كانعل] لوا
 اذهنم حر ذو ةجردنوتسوةناملث ضرال' ىفةرئادوظعا هبات ةقصدني رسشعو ةحرد ةريشع س+خرادقم

 ثمح اهزكرم نيةريلا نيتاهىد>او ةرودم ةعظءةري ىلا اهنم سده لكى رت. ةنيعان مرات اةريشع للا

 ىدحاو جرد عبس بونملا ىف ءاودسالا طخ نم دعتلاو دحر وح نر خلاب ةرامدكلا ءادشانم دعبلا

 دقدلا ث حو ةحر هوجو جس هور شما داقعلا كون زع دعبلا ثيح ةيئاشلا زكح مو ةققدنولالثو

 لكر طقو نايواستم ناتريكلا ناناهو ةةىدنو الو ىد_حاو جرد عبس بودل ىف ءاوتكيالا طخ نم

 ةريغم ةريج ىلا رتراهبنا ةعبرانيتريصلا نمةدحاو لك نم حرذو حرد سخر ادةمام_بنم ةدحاو

 نءو ةققد نو الثو ةجردنو خو ثالث برغاانةرامعلا لوقا نع اهزكسح سه دعب لوالا مي اةالا ف ةرودم

 زانلالا نمدحاو لكن سيو نامٍبرداهرطقرا دّةمو لوالا لقال" ن نم ناّتحرد لاعثلا ن نا اوتلفيإلا اخ

 ىلعاهزكسربغ نم هوا د ارخاربم ةبوذلا دالبب رعو ريص» 1 يداي شكا لع ةريصلا هذه ىفو ةريحي ىف ةيئاسعلا

 نوءبراو ثالث برغم ا ةراوعلالو٠ نءاهزكسدءنو جرد ثتالثاهر طخ د ةو دان اوراكل ءاوتسالا طخ

 ىذعناذاو ةقيقد نوعبراو ثالث برغملاب ةرامعلا لونا نمدعبلا ثيح ل.نلاربنا نيعلاهذ_هربن قليو ةجرد
 رعب فرعيامهدحا حلاملار دع ملا ىلا ناصرب ني رهن ىلا كاش قرشب كفرتطاطتلا لاك اناء ىلا زئاعمزأ هند ىلدلا

 نتج يريم فا دمفا ناز هلااذهو طاسدرحإفرعيام_عنانأو ةيردتكسالا جاخ نوكيهنسو د كر

 نم ىهلدنلاةدازو طامد دنع ملام ار لا ىلا ىر هيقانو لانه ةري_< ىلا ىرب كو دخإ فرع ره هد

 ا دعاة اخو هرم ةريقتملا تاروتسدلا نمنوزوملا نأ لءاو) لسعا هللاو ةشيخادالسب ةريثكراطما

 كلذ دحت هلاقامربتءاو"ءلضافلا هاما تافص نم ءائدس نبا س .لاوركح ذاماذهذل_ذفالاوحالاراكا

 لاوحالا نم م ىمهب ّرعام هبرت ىلع با غنالودَر رح ىضارا ىلعَر ؟ نع ل )نلا ءامنأ هلأ » لدنلا ءامى معجادق

 بهذا تنثلا ( ىلا ىذارالا لع اهو و تيراكلاو حالمالاو بشلاو طفنلا نداعك هيدرلا تاء ةنكلاو

 طوخ نمدوخ [[1لَمَرَنَم تفزإا ليودت هعاج ىناع دقو بهذل!تاضارق ند رالف و اام لع ادب

 نتا دفوشكس ا ديا دتاررجف لتتلات أ قاتم رك الاملاف بهذلا نوك هل ._ففوالام هنماو<رفلدنلا

 نم كلذ كلر هظيو ٌةّر- ىضار ا ىل_ءّرعراسطما نم ةعمجت اسم ل سم نيطن م هنبط نأ ثااسثلا 0 حابلاو
 اذا ده_علا فصقن داكن ىلا رحةدشو لنا ءام ةرومت عبارلا « ءاع هه دناذا ن نيطلا تا ور هب راطع

 مشت دقو حلاملار هت معورع ادسدلا مابا هام خرجوا ةيظعلا لاقثالا عف 0 فرعا



 د

 ليثلا» ام غابول هللادذا ءلاوهناو ىربكلا ةعللاردقلا اذه لضافلا ىذاقأا ى مس ف .كرافناف ىربكلا ةعللارمصم

 روسملا لب عن ءمليفااملالا لاذامو سانلا هش كلي نأ هنم فاض ءالغدال. اان لل ط_ةفردتدا| رق لل

 ٌكِذْرَمساَو يدقلا ف ىرلا نوناف ناك كل ذناف ميظع حرف اعارذ ةرمع تس ل نلا افون رم مللدال لصعو

 دقو * سائمقملا قءاضل بكارااىف لزنيوهركا ع ناطلسلا هف بكر ريادمءموملا كلذ ذكي و اذهانموبىلا

 نيرسفلا ضهلاهو ةؤلؤللار اند ركذدنع م جيلا عشب ماههالا ن «ةسمطافلا ةلودلا ىف لااا

 لاق ىلا هتهلوقف عاوجالاب مالا هملع ىسوم نوعرف دءوىذلا موملاوه افولاموهنا و هللامهدحر

 تدولا ا1:ىف نوكي قلل سانلاعامت جانا ةداعلا ترجدقو ىعض سانام ناو َةْ رزلا موب ٌكدعوم

 لاه هللا نيدل زري زعلا ةريسف قالوز نبا ه.ةفلا» اكحام لدلا ىلع ء! 0 ىف تاسامسلا نصحت زالوا

 بكي الناو لدنلاةدابزب , ءادنلا نم هللا ني دازعملا عن :.ةئامملثو نيتسوننلا ةنسلاَوُش عي رهشلا اذهفو

 عدبأ ام لمأتق جيلها و كاز اخ هب ءاد_هلا حابا تالف رهوج دئاقلاىلاو هملاالاكلذي

 مد 0 نوةاَدن الع دازوأ هندانزمانأ ف لمنا!فقوت اذا انءاذ نساتنلان او داتا كلذ

 ىلام هدنعع نمدهتحيو رعسلا عانفترا ءاحراه + ن نمنوءعنسيو لالغلا ىلعم- .م ديا نوضبت .ةلدنلاعولط

 ناك الاورعسلا ”لخا ءاملا دازناف ءالغلا اذهب ث دعيفهلابع توق راد ب تاطارأ رهدلا باطلاما ”هلغلا نرخ

 حرخو رصم خب رانقف هسا الافو ةدئاعل- أو ةدئاف مظعا ةماعلا نع ةدابزلا نامت ىنف طعقلاو بدال

 مل لاف لدنلا ىلع اودان ايمن ز صنت وو[ طاو معجلاطالل هت نرش مقا ضن قرا

 رضخا هندايزءادشا دنع ناك ا ذارص» ل2 ةداعنمواذك را. م١ لءشاا ىف هللاداز ىذتال هللا نئازخ نم ميكخلا

 نا هرارضخابسىف لاقيو رضسم دئمح هنم برسشلانأنورو لنا محو دةرص ٠ لهاةّداع لوقتف هؤام

 ريغسف لانه رطل اةةثلاهددع : ةراكعماييف عقنتتو لنا ىلاعأ ىف ىلا تاهطبلا د 'للفاا امس شودحولا

 تاهطبلا ىف ذئنمح لوما ترئاكت مهدنع هتافوأ ىف هونحلا هلا ق رطملا عةواذاف ت تاحطلا كلتءام
 رصع ريمع كتلاوجو ديدملا ءاملاهدسقع ءاحو رص هىلاّردو ريسغت دق ىدذلا ءاملا نماسريف ناحكام جرن

 رصم ضرأ ىدْع هن دايز تهانت اذا لوملا هيأت ىذلا نيطلا نم هطااخعامل اًرغ ءاملانوكي دن ؛حو
 بك ارااىفالااعاال صوت الف كايباب طاحأدهو ىناورلاو لاللا قوف يلاغالا تلا ىرقلا ريسهتف

 ىك هى لدنلا ءام كلذ دنع ظفصأ جارخلا عير ىف شك تاعاذا يلع فرسصي ىتاا ةدسملاروسللا قوؤ نموا

 اهبةطيغارو_لا .اهلها عاق حاونلان م ةمحأن ”ىر ل ماك اذاف هنلا حاحا د1 ىلا ناك لكح كر

 ىلعةداتعملا امتاهوأ نءرخأتلالو مدة نإ :دوابش تاقواىف اهءاثمو دالبلا هلو دنع ةفورهم ةنكمأ نم

 صقخن | ءاملانمايف عقجام عماهيلب ام ةهج لك ىورتؤ ىاونلا نمة.>ان لكن يناوق هبددبام بسح
 ادهاتامز ف ىرجدقاكلينلا ءام عافتتالا لقل ناهلخناو عرتلارفحو روسحلان م كلانهام ناة:االولو

 هنأ لجأ نم مابيميدقلا ىف موانعل جارحلا ثاث ةن_سلكفرمد ٠ ىضارأرو ب ةراه_ها دصرب ناكه نأ كح دقو
 لا-عا نم ناك ام ىلع بي رقنع ىلا هللا ءاش نا فةّدسو داب علا لاه هيىذل ا البلا ”ىراا ع ىلع بنرتي
 لكف ارا, دنوس+«املاىراخت لكلا غوت رةممطافلا ةلودلا ف سامتءال ناكو كلذ ىف مه دءد نموءامدقلا

 دادرلا ىبانءال قاطت هس

 ه لينلا ىف هيلع ربعي ناك ىذلا رسجلا ركذ

 ةري زاجا نيبامف ناكو ةضورلا مولا فرعي ةربزخلاو طاطسفلا نيبامف نؤس نم رمسج ليثلا ىف ناكهنالا

 هلكت فان مناط كر زشاو

 ه مذو حدم نم لينلا ءام ىف ليق ام ركذ

 هدما#خ نوع.دعو اديدشاط رفا ل نا حدم ىف نوطرفي موقو هنع هللاافع ءاني_سنيا<ىلءونا سس "را لاق
 بونحلان ع لاعثلاىلا ءذخ أف بوتملا ن نعلاثااىلا هذخأو هترومغو 0 هعبشم دعل ةعبرأ ىف

 دوسعلا لك الونوسلا هانم هاسملا لضفأف لاق هريغاويف هكراشدف هتروغامأو هاسمملا نم هن ىري ال ف دام

 هبرخ نوكتوا ةسب رغلا تاشكلاو لاوحالا نم ءيئاجب زل رمان ل[ نطرألا را نورعلا امن نكلو



 هع

 اعارذةرشع ىتنثا نمواهيصا نورشعو نامت اعارذ ةرمشع ىتننا غاس نأ ىلا عارذلا ةحاسسواعار ذرسشع نها

 كلت ىفو عرذا هئالثءاملا نم سابقا عافت ىف قام لقأواعبصا ني سشءواهبرأ عارذلا نوكي كلذ قوف ام ىلا
 عاردلا ىهوارب كح اركنمنا.عدت ناعارذ ىهرصم اهيلع قت ىتلا عرذال اوال لقءاملانوكي ةنسلا
 ةرسع س4: | نم عارد د فص د دازو نعارذإ ا نيذه نءءاملا فرصنااذافرمشع عدارلا عار ذا اورشعثااشلا

 ناك اعاود رقع تالق لخدو ةومشع س+ ”متاذاو نادابلا لكل لما ثااررمذلا ناكفرمممب سانلا قستسا

 ءام ندرصع ذخعي ذسنلاو ناطلسا احا رخ نماجقن كلذ ناكحو هيف ى.ةسالو سالا ضعبل حالص هف

 تقولا كلذ ىف لبنلا» ءام نوكم أَم ىدأوةبوط نم ىذَت :ريشعاوهو ساطغا ا دعب د ىناثلا نوناكوهوةب وط

 ىرقرئ سو هن وو طاسسدو سنتلدأ“ املانز< هسفو تقولا اد هى لينلا» ءامع ءافصن نورخخشب رمهم لهأو

 ءانواهرو > نم اومكح أماه ماعواهماغاعارذةرششع تس نم قوزت اهاكرصم تناكد قو 5 ةرحلا

 جيلخو مويفلا جا ميلخو ىبملا جياخ لخد عرذأ عست هتدابز ىف غلب اذا ءاملانأكو اهناحلخ ةشلتواشر اطاخف

 ةتس 1 1 انت انإ تناثر عااد ةكتوع أ ذجتخو فيعود ولا »+ اضع جياخو سو دزمم

 رولا لاحداسفل هرك ذ مدام ةماع اهي راو جم ناقل دارت ع مقرا بتطل مدد ااعار دش

 صق:”نيح هل دسلاو دسالاو ناطرم لاحيرب سعشلا تلح اذا ظمقلا ىف ديزي هنا مو.لا هنوناكو نايلسلاو عرتتاو

 نه ةدانزلا ئدتبتو هندانز نوكتفاهضيغد دع اهئامع هدةرابمالا نا لمق 'الذاو رومعم ا ىف ىلارامالاةماع

 ناقل فذخ ايو هيان ندب" ىف هند انز ىبنهتشو بدن أ ند قانثلا ىف هعفد لوو هزمثع ان“ ىف رهطتو َدْنْؤَت سداح

 بدن |ىهر انتو نجا دعو ةيشاوو 2 ةندإ ودعت ذك أن ايل ازينبا نم هندانزةدمنوكتف هنم نيرشعلا نم

 مؤ 8 ا ا م يو مامون ورسشعو تولو ىرمسمو

 ميدقلا# اكليل مق امو>و هعاف دخؤبام دعب هن هنود ند ني ريشعأ اد عتابا عوبلا اعاد هنلع ىداخ نأ: دابا 59 5 ١

 نم هللابدوعن نولوةبسانلا تكردأواعارذرشع ةتس“'املا لك أاذاريبكلا جيلدلا ع هدو يود رمس -ءتلاث ف لعمل ند هركذام ىض: 5
 نيتاسلاو عاضااقّرغو لينلا» ام ضافاع ار ذنب ردع نم 0 نم ةدازلا: د هنألل-.5

 اعبصاةنسىفءاملا غلب اذاةنامئامثو تد.ةنسدعب ثداوملا تناك ذنمنمز ىف نحن اهو عسلالمل!ترافو صقن. نأ ىلا اهئاد
 ةسليتلا نونافةرحهلا نمةنام ملا دعبام ىلا ناكورو كا نم ف دقاملاهاكضرالا ميال ني رمشع نم رج ةسجور متاةعرا
 ةدحاواعارذ كل ذ ىلع دازاذانولوةباوناكد اعارذرمثع لا همة! ىف هو ةربزللا سا. ةدىفاعار ذرع يعم ها لم سلف امو

 ىوصتلاةياغلا تناك عار ةرمشع هاما ناف ةيلاعلا ىذارالا نم ىوربا رايد بااةئامرصم حارخداز
 رشع ةناغلا ىلع داز ناف ىلءالا دعصلا ىف اعار ذ نورس دعو نازل ةربزحلا سامقمىفاعار ذرشع يناثلا ناف

 ثداو- فرمسه نب لاق * ةضفخملا ضرالا نم ريف الراميد فلا ةئام حارخلا ند صم ادحاوأعارذ

 تانملاع ءاملا غلبو عباصأ عب راراعارذرمشع ةعسن ليشأ |« امةدارز تغاب اهفو ةئاعسو نيعيرأو ثالثة هك

 انافرباقملا ةمحان نهرصم نم ةرهاسا! ىلا نو وج ود سانلا ن احح ره اقلاجراخ عراشلا لو ديدحلا
 عاطتنالاو نزل ارهظأ دي دحلا بايلا ىلا لصوءاسملا نأ د## ني درجت ادع نومملاابأ هللا نيدإ ظئاسملا ةفلحلا غلب

 ملمالل ل دج ايطلنا[تابلا» املا لدوا ذاد.فاذافاناك هل رخاف بدسلا انع هلأسو هصا > ضع هملا لخ دف

 رخآفىف ظفاملا ضرفاد دعب َةًأياموانتاو دلاو>ًاوانلاو تا ماقد كت! دخلا دا دبع

 نيعبسو تس ةئست ادد ىف لضافا ١ ىذاقلا لاكو قنا ونت جربو خيرأ سلوق نامو هن امدح

 حلا هندازةةمنوكت هلوق

 ل:ال.هال"قفاوم يغود

 ريناافو كقطع نيدادع تلاوهوولوالا عم ررهش ندنيرمثعلاو سداسأ !نينثالا موي ىفو ةناعس>و
 نواف هد فرغتام اتيأاذ هو م دق م نمز ف ع راتلااذم.هوافو فر ءدالوع انولاودواع ار ذرشء ةدس ىلع

 عسانلا مولا ىف ةنامئاعو ةرمع ىب ل همك اذولا ناكدّقلو ىرمس» «٠ لت :اوأ ىف ىوبراد هنافاشامز ىفلبناا
 رع ىداكتلا نإ قهناو للا تادانزفخرؤيام نع ادع هو غوت رمت كبق هشارو مهني رشعأاو

 ةعسنب زورونلا دنعب هنان ن هريشع عسانتلا مويلا كل 5ناكو لدنلا ىف ةنامبعيسمو عسست ةنسس ىلوالا ىداسب نم

 زب زعلا كلملارش + ابو ىفملاىفارحب ريدك هاهو نيعستو نيانناا ةنس لاو ىف هيهريشع عسات فو لاق اموي نيعنرأو

 لءأدنع ىعس تملا اذهواعارذ ةرمشع نان ند ةرمدع ةنماسلا عمصالا ى هواعيصا هش لدئلاد ارو ةرساك نام
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 ةرمنع تس ةرمع عد رالا ل عجو ناعارذلا ىهواس.صانيعب رأو انامترش عى الا ىلع ةدايزلا غاس نوكياعارد

 دافةدازلانو قرظن ناحلا اذه ىفو عاضاا لاق نيم دع ةرسشط نانغلاو ةزئتط خلا ةرمشع تنلاو

 توَرشعو عبر أ فهرخآ ىلا اهلوأن مة دمعصلاةعدقلا سب استملا نأ كل ذدهاشو لاوحالا ض اقتناورابمالا
 وهوةريزمحلاب يخونك ديز نب ةماسا هاش ىذلا سابتملا اهتمرك ذام ىلع ةممالسالا سد. املاو' عارذ لك اعمصا

 ساي ىذلاوهو ةرب زلابرخآ لكلا ىو تاذوربلاب ضرالا لذساب رخآ نومأملا ىو ءاملاهمده ىذلا
 ىرسم نم اموبرشع ْىنا ىف ءامملا ناك اذا نيم دهم ا طبل ا نعريشع نب لاق « هركذمدقت دقو ن الا ءاملا هملع
 لاهو كلذ لءاذ ّمءاملافزورونلا ل .ةاعارد ة - تد”اداو صفانءاملافالاوءام هنس ىهفاعارذ ةرمشع ىتثنا

 فئدتي هنافرمقلا لمح فرعي الانه لج نم ءاوةسالا طخءارو نموهف هعوشو لدنلاامأو .داصلاونأ
 عج يغت_ديازتلا ىف هنا د ادنعو بمب دءاسلل ناكب با لخد اذا نولود,نوب رصملاو بدءارهشف بازتلا
 غلب اذاف لح ام كلذرمغملا هعماهلتعفاه ال اع ةنجاها.ه علاق هرورم كلذ ف ب.دلاو دفيو هتاسفدك

 ماةمودو دعم موب هرسكلو جيلط اري كح ا د> اواعم_دارمدع سداسلا نمدازواعار ذرسشع ةسجءاملا
 حاسوءاملا ضاففناملألا تاهوف ىهو عرتلا تحتفريسك اذاف صاخلاو ماعلا هرمي صاخ عمجتو دوهشم

 ءاملا ىو:ن.الابرو ماك ا ىلع ىهو لزانملاو عامضاا نءمهنك اسم ىلاعاىلا سانا !مضن او حاط. اوناعستلا رو

 دملا غلاي راهبلج نيبامل !سصاغارح كأ ذدنعاهرس أبر مهم ضر ا دوءتفاهءاعلمسلا طات الواسلا
 ىرمىلا ههصوادئاعذخ أيمث اعارذةرسشءىنامت لوح مو< كا ذرثكاو دل لج وزع هللا ةئيسشم ىف دودحلا

 مهلا ةرارق لك لرتفا تماطتم بنساك اهفردصواسلاع ضرالا نم ناك مالا بضاق هب ريسمو لدنلا
 ةئاطللا ماكحالا باّكَف ”ىدرواملادمهْنب "ا ا تالق لا موسملا دربلاك ةنتام لكرداسغبو

 نوراه تع وو 1 كين د انو عب ًايرودلا عارذنم لوطا ىهفءادولاعارذلاامأو

 ةراأ اوزم' اعرذ اهب سانا !لماعتت ىلا ا ا و اكلم مداخ عاردباهردقد ثا

 ننال ايقاع از وتطتو لاف ةلح نادل مزيل فاعلايلا) * رصم لذ سايفو ةشالاو

 دحاو عارد هسفق دو هنأف هن امو نيتسو سجن همس هنم دجو أم لقاواهبسص | نورمثعو دحأو عرذا ةعسن

 اعبصازمشغ هعاتو اعار ةرتشع ةلئاتع علباةناف هئامنو نيعتتو عيت ة مت دال غلب امرثكحأو عباصأر ثعو

 مانأ ىهواع.صا ةرمشع عسنتواعار ذرمشع تا غلب هناف ةماالهلاةناماثو نيسخو تس ةذاس ف ناكام لقأو
 اذهوهللاهب انتقاد تعامل ةننرستت متو ماقو تمر اماخردوعءساشقااو «ىدشخالاروفاك

 يح يمر سا طوس هاش هم عارذ لك اعارذ ني رش ءوندنلا ىلءلصفمدودعلا

 تلاف”ىدوعم لالافو ٠ عارذ لكاعصاني رشعو نامت ىلع هل دفم اهناف لو الا اعار ذ رمش ء ىنالا ادءام

 طق دز /مورلاتلافو ه« راطمالاةرثكوءاونالا ىلاوّد كلذ فرعن ندغو لو.لاب هناصشنو لئلا ةدايز دنهلا
 هثطاذش ىف نودع نم هناصقنو هندابز طسّتلا تااكو تاصتاو ترثكن ودع نم هنادةنو هتدانزامناو صقن لو

 ىلع ض-ةف هسدحم تلصتاو ترثك اذا لامشلا عي ربهتدازامناو طقدزب ل لسقو هملاع أب قطو رفاس نم اهارب
 فلخ نمرطاملا يلهسلا لمحتامناكلذو نقلا رىع-ت عير بوش هن داز باس موق لاوو ضرالا هجو
 ناف كلذ عمو لدنلاةدايزب رصم ضرأىلا هددمق أ فةيونلاو ةشخلاو نادوداادالس رطمفءاو ةكمالا الح

 لود كلذ قودالنلا ىوري تح فةوتبف ل ثلا هجو ىلع هام فذ: مل ارح ىلا

 نملهلل كلادنركبتلا - هنكلو لضفو ذ لدنلاف 3 ىممنأو ىدنع ه ادي ىلعا عمالف عمساف

 ادئازءاملاع ناك اذاف بآوهو ىرسسءوزوّتوهو باب او ناربزحوهوهْنْو ةيقبةدايزلاو سفنتلا,لدنلا ئددتيو

 حارخلا مامت هفف رشع نماشلا عارذل ا ىلا ةداءزلا تهد ا اذافهئاضقن ىلا لولي او دو لإ كح تولر,شداز
 هعبس هلكدلإ] عفنلا ةماعلا اهلك تادائزلا"متأو « الكلاو ىرلا مدعا متاهلانراضوهو ضرالا بصخو

 َن مر وهاس اهقلغواعار ةرشع هناك غلب و كلذ ىل_ءدازاذاو اهضرا عسج ”ىرواهت افك كل ذ فواعار ذرشع

 ءانةرتشب ةنامث ىكءددازا تنك ذاوراصتمالا نمار ذا عاشلا سس رولا فوج اريصم نضرأ

 رب زعلا دلع ءر ةفالخ ىف غاب دقو ءاعارذ ةرسش نامت تادا نارثك اوءابو ثو د> هفارمدذا ىف ةفاعلا تناك
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 رصقلاب سا.ةماضبأ مورال ناكو نب الا ةيقابملا مهتش ار لاو نصالا بن نولسملا يتب |نأىلا كانه هملاعمو
 نبورع نمش « هيلاوحو هيلع ئدقو مونلا ىلا تاق هرثاقاقزلا لخا دىف هم لخ دنم ةنمب باملا فلخ
 لزي لفان_طنان سايةمةبو اعم مانأ ىف ىت متدردن ددل لاقي عضوع تم نا وساباساءّةم رصم هحتق دع ضاعلا

 عرذلاريغص سايت ذه ناكسصو هلزنم تناكو ناوا اس اشم ناو سم نيزيبزعلا دمع نأ ىلا هبلع ساقي
 ىبىذلاوهو ةمقوا لأ هضرسكه نال ةوديزن , ةماس دعضو ىذلاف ةريزحلا ف ئبىذلا مدةلا ساما اماف

 هملا بكف هنالطس كاملا دبع ناهل ل رصم جارخ لماع ”ىنونملا ديز نب ةماسأ بتك مثرصمب لاملا تن

 ةلسل و[ قاسا.ةماج .ةلكو لا ع نيعستو عبس ةنس و انبف ةريزالا فاسايقم ببن أب ناملس

 نآب او ديدحلا فورد اريبكلا ساس وهو رضم ىلع ا هللا دمع نب ديزي هي الو ىف نتن امو نيعرأو

 دعب هللا دب« هم-او لملاد دادرلاابأ سايقملا ىلع -كَرلاهلنادبع َنَدئَرب لع هسانكن ءىراصألالزعي

 نعل 5 ىلع لءجو مب د-ورصصم مدق ةرصصبل اب لص ”ىمنت تا لوشن ناك نذؤملادادرلا لأن اقادعر مالحلا

 كلذ نم سابقا لزب فرجت لكى رينان د ةعبس د شموير سم حارخ - يح |ص بهو نب ناملس هءاع ىرجأو ىذا

 ةنسنوأوط نب دمأ بكر و نيت امونيتسو تس ةنسدا ةراوب/ىف وو مودلا ىلا هدلوودادرلا بأ ديف تقولا

 هحالصاب أو سا.قااىلا اراذنف ىذاقلا ةمدتقنبراكبو هارش بحاص بوبأ ولأ هعمو نت "امونيسجو

 مكحأ ا دعنتا لاو * هلعرتعيال قارهرثاواساسقم ةعانصلا ىف ثراحلا ورمهذراسردفل أ هلر دقو

 انلشل ناريمال اهم هلاول اعف م امنة نمنْوب لخ دزئح ورعىلا ا هلأ ق أر يصمصاملا نيوز 0

 ىلااندعرهشلا اذه نمولخع هلماةريشع ىتنثل ناك اذا هنا اولاف لا ذامو مها لاقفاهءالا ىردعال هنا
 لبتاا ىف اهانيقلأ م نوكيام لضفا بابمااو ىلا نم اهباءانلعسو ام وباانسضرأفابهيونان ا
 وهو ىرسسمو ساو ةنؤناوماق اق لبقناك ام مدي مال سالا ناو مال_.الا ىف نوكيالا ذه ناورمع مهل لاقذ

 بتكف“ "| ذب هنع هللا ىضر باطلا نيرعىلاىتك كلذورع ىأرااغ الل اناومد ىت> اريثك الو الماة ىردعال
 ىباك كانا اذا لمتلا لح ادى اهقلأف ةقاطس كلا تثءردقو نبق ناك ام مده. مالسالا نا تصادق نأرعوسلا
 اقرت اخونا كنان راس هليثىلا نينمؤماريمأ هللا دبع نم اسيفاذاف ةقاطملا حور مع ىلا ب ٍباكلا مدهالن
 ورع تلات كب رك نأراهقلا دحاولا هللا ل أف كي ر < ىذا اوهراهةاادحاولا هللا نكن اورحت الف كلم ند
 الااهف مهتم د موقيال هنالا مح ورمل اوءالعاارصم لأ امة دتو موب ٍبباصلا مويىل## ل.شاا ىف ةقاطبلا
 ل ءوسلاةئسلا كالت مسا نادر ىلاعت هللا و ارجأ دقو بيلصلا موي اودصاوليتلا

 نذاب ىرخ فتو نيح لدنلا ىلا هنع هللا ىذررع ةقاط_ءاجىذااوخ -ىدصلا الخاحنأ مهضعبإك ذو «ر صم

 اودار اىعلتتلا مهنع هللا سف نوعر هل ؟ىعاعدمالسلا هدلعى ا زا ال وقامت

 هللاءارحادكو اودصاف بيلصاا هلل كلذو اوي ءاحر هللااعدف هتلاوع دنأ ىسومىلا اوملطف ءالخلا

 ماللا بلع ىءوم همن باهتس[حباطانا نب رمعل هلوطب هللا ب ا ساق اعار ذرشع ةةس ةعاسلا كلت ىف
 رع ف رعرصم برعلا ثحتفاملل اق من1 دبع نب دم نب ن_سما ىلا ب ونم ةلاسر ف تدجوو ىاضآلا لاق
 هرصاشن نعالضف مهل سامةمىف هد> نع للدنلا فوتو دنءء الغلا نماهملهأ قاب ام هنعهللا ىضر باطخلا نبا

 ىلارع كف طةريغراعسالا دعاصت ىلاوعديراكت> الا ناوراكت الا ىلا مهوعدب راعتسالا طردناو

 ىذلادللاو اعارذرمش ع ةعب راهاهأ طعقتنال قدر صد هب ىو رئام 0 يلح ءهلأ ساؤر#©

 نانفوخنا نا اهلاواعار ذرمشع ةةسىرخ أ ةنس توق مه دنع قيبو متاح نع لضفي ىبح اهرب اسهمم ىورب

 ادهةداءزلا فاعارذرسشع ةئامتو نامَعنلا ىف اعارذرمثءاشئاراصتسسالاو أمظا | مهو ناصتنل او ةدانزلا ىف

 ريمأراشتساف هيف ةرامعلا ريو طرقا نمهواتام ددعرو لا دوةءمرام :الاروذ#© تةولا كاذ ق دلملاو

 نععارذ صق. ن أو اساقم يب نأ هملا بتكي نهم أف كلذ ىف هسنع هللا ىذراملع هنع هللا ى ذررع نينمؤملا

 نيبصااعار ذر مدع همس ا دعب عارذ لكن م ص ن أو لالا ىل_ءاهدعبامّرقي نأواعارذرمشع ان

 قالا لعج نأب فاضي ناكمنمام لاوزو فاجرالا لح ن .مدارأأام لك كلذب هل عتجاف ناولجب انو كلذ لعفف

 رمشع ىئال ىلا اهاراأ ع عفوي وشع واجد امتاهلءكاعصا نذرت عبرأ عارذ لكن الةرمثع عب رأاعارذرسثع
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 دودسف لام اوهاذه ملل ارهلا ىف بصيو ىضارالان م.للانهإم ىوريوو ءاملا ىريعفدحلا اذه م

 الاخن ناك لفإط ايمدو سينتو ديس قلح ىف السني شع ن ءرثتكحصأ دعمار هلا» 0

 نافرصم ضر آف رعد لنم لوقاذه لوقنف عدرلا غواب ىهتشم ىلا ناوسا نمر هاا ل_دطولبذعلاءاملان

 رمل اءام ضافاذاف ةديدعتاماقيب ضرالا لفسأ هنوك دنع هنم ىلءأن وكي نا لع مب

 نيباهف لينلاءام لمي ىتس ليثلا ناهةنمانأىف لينلاءامرصلاءام بلغامرولذنلا' امووه عفادتي نأ هسدح
 عفاديامسمنملكو طاسد نم مرحلا ىف ليثلابهم تدهاش اف لدلاة:دازمانأىنامأدروك سرافو طابمد

 لاملاىفكاذن اوس لد لع تعنت اذادا دسالا ناهلوقوربتعان |ةريعنيعتاقماراص ىت> هقطرالفرخ الا

 ةريثكىضارأ هام قرغأف عطقم عطقن وأ جل راو فاذا ةريثكلا ماوعالا ف لذاادها شا نزل !ل-مريغ

 قوأدقو لينلاءاقو ةرارب صوق ليا ايدل 0 برئامفالا هم صتالار يطال

 ريلي ءناكامناهلوقامأو اهوغر مانأ هثالث دعبالارمصع سايملا كلذ وي الذاعار درمشع ةّس مهدنع

 ونال اىفاهءاروامو ةءوالادالس نوكت هتدانز مانألنلا ىف :دانزلا لب ؛كلذكس لف هفااخ ةشدال ادالس

 0 رم ضر هنا امنه نيش الا اممثه قرفالورمصم ضر ف نوكناك

 ناش رحيما هدّديتل هسامق نكمال 'لانو رصم ضر ىف سبشل ايريتعت هن دانز نأ اثل او ىنارالا ىلع

 رمقلا لمج نم راها ةرمشع نم هن لدنلا نا لاقيو ه بونحلا راطم !نعن وكت لدنلا٠ام ةدابز نأ لعرصم
 امحاذب ةريحج رصتترابم ار 0 توبا اع اعتقل
 رحل ف بصي مث كانه ندمنىاد ”عو ىلوداف ل. ىلع اهرمش ذخ أب فطار < ةمرشلا ةريدكأ م م حرت مش

 ىمسن ةعتم ةريج ىف ةسلااراهنالا عمتجتوراجلا هثالث ةريحت لكن مرا. اةتسنيترمصلا نحر هو ”ىدنهلا

 رع ىعس ارهنريصي ونادوسلا لموهو ةعيطبلا برغ نءاههدحأ حري نيفصتءاملا قرف لج اهفو ةصطبلا

 د يا من هناع "ىلاثوةر ع "ىو دج ىلع هباغو ةرغمس ني امابر +مذخ أو مدامدلا

 لانه ةريحج فرش مث ”هلفز ىلاءا اوتسالا طخ حرا اموذج فلج تت ذخ أنو هسنرب هل دم ىلع زعم ةناعىلا

 حرةووتبلق ةئبدم ”ىلامش طار صل ىف بدن ىّت> روركشلاو ىلامدالب ىلا هب رغم ةشاثلا ةقرفلا روستو
 ىلا اهرشذخ أن ةبعش لانه هنم يعشن مث ام> ةئردم "قرش ىلا لاما ىلءاذخا الماش رن الا فصنلا
 ءاوتسالا طخ ىلا ىهتشو هكرم ةئيدم ىلا مةئرصم ةئييدم ىلا بون اور فطعت ماوس عجرت م تر“ ةئردم
 ةلدم "قرش ةبعشلاكإ:ةلابقنم لل نلادو عىعس وةري لانهرصي و هجر دنو سو سخ لوطا | ثدح

 ىلع ريح :هلقند ةسايدمىلا نادوساادالب ىلع لما ثنيمث ةشدط ادالب فارطأ ىلعاذخ ؟الم اشنم ىبعُش
 ”ىاشلارصلا ف بصي تح ريو رصم طاطسف هم دمى اديعمل اد الب وت وهور ديو نآوس اىلا لدانحلا

 نير فرفع مامغلاهيلعن "جز لع دس لا نمر دهني لشاانأنادو لادال- ضرةةسادتو
 ”ةءانقلا رطل ف ترمب رمت لأ ع الاو ىبونملا ةلظل ارم ةهج ىلا طيار ملا ىف ايفدح اة

 كلن نمحرختو ةعبسلا اراهن الا عمشت مث ةعطتتم اكل را ا بود ا

 نادوسااد الي ادح او اره ءارخعلا

 « هتدايزو لينلا سيياقم ركذ

 ناو مهن زي زعلا دبع عضوو ميجاباسأ ةمو عر ذل اررغصوهو اند انسان زو كلا لقاح ةيلداع 01

 0 اوذو ةرب زخلاباس اش ءد لولا ةفالخ ىف "ىو ذل ديز نب ةماسأ عضووريغصودو ناولحياسامشم

 نا لاتسقلا ا اوو »*  طاطفلا ىلا هيدان زب ل دير فنم س ادم ف سدي سامشلا ت كرد بكب نب ىع

 ل قو مالسلا هيلع هعضو سامقم لو أ ودو فن اسا.ة .ةمىئو مالسلا هيلع فسوي رسب لينلا ساو نم لوأ

 نمو لطب نأ ىلا هملغ سقت تناك بقل ن او 9200000 ةولع ضرأب رمصب ساقي ناك للان ا

 منا ل ةورصمب طحلا طئاخلا تن تلا ىهو ريجايرخآو عرذلاريغصو هو انصناناسا.ةم تنب زو هع ةكول ده دعب
 ةءدك الاةيراستب فلا لبق ىذمامف سا.تمملا لري إف ةصاصرلاب س اسةمما عضوب نأ ل, ةءا انو سشب اوناك
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 عضوم ىف هنال رمةلا لبج نم هأد.ماوث اعالو نع اودهاشب ل مناللدنلا مانا ىف رمصم لها ىلع كلثلا

 ةّماعلا ناهذا نم دمعي هنال هسها نم أش اوم لذ هلعدارا”ىو:سلاذدملا اوقَمَحالو هيلع نكااسإل

 قردلا و ءطو ءاتشلاماءاىف مظعي نارعلا ىف مه دنع دووءملانال فصلا مانا ىف مظعي رحلاءامنا اواعننا

 رحبلا نمناكامالا رخنتالا بناملاا ىلا جرخيو ض.ةيف هداج د> ا نم هلع ةباهلاحابرلا نع نوكيامن اءامسشناا
 ضرالاو نطزالا هو ل ء توك نأ هغلطن باطن طل انأوهو ربلاىلارصأا لخاد نمادبا رعي هناف طمحلا

 دملامظع ف بدلاو لاقاهدربب !مكرواهولعي نا اديا باطد وهذ بكر تلا نم ايذامب هعنات ىهف هطمسب تسل
 رعلا ضف مظءاذاو رحلا ضيف مظع ةراسسلا بك اوكلارم-قلاو سكات جحازاذاف ةعشالاةرثكرزااو

 رطملالزنو رب رهمزلا ةروك ىلا دعصو راذمأا عفتراةرامسلا د>ا لبا ةار قا! ضوماذا كا ذكورا منالا تضاف
 قااثاس وراس عدلا طسؤ دءراوملا فدنف نوكيا لم لا ةرثكلرطملا عفترا بكا وكلا رهقلا قرافاذأف
 باوصااررلعا ىلاعتهتلاو نيرا طم طسو ىلءةريبكلا بك اوكلا لول دنع نوكبآكو
 نم ىهامما هئدابز ناورمقلا ل. نم هجر للان الوقلا اذه ند لمت ىذلا ىلا ..ةهللا هجر فلو « لاق
 نمالا نوكنال هندابز نوكامأو كلذ ف عارنالذا ل هرم #ةلا لبب نم هجرخش نوكاماف دملادن:ءرصأاا ضد

 هلرحلا عدرو ةدابزلا روذو ىلع ةلامثلا حابرلا بويه ىلا ون مذ كلذكس الف دم ا نم همف له>اسع هلرصلا عدر

 هؤام عسرلا لصف لئاواوءاّسشلا مايا لازال هناف دبالو هبف لاس المس نا لع ل نا! لمان نمو ةدابزلا ىلع ةناعا
 ثري راصو ةرضملاا ىلا هنول لامو همءطرغت هصقن ةبان ىفناكو هتدابز مانا تٌءرفاذافةردكلا نماسفاسم
 :لفلااهدرت بنل ا ىلاعاىف ىلا :عطبلا نا لل 5ب هسو باعط نم ةريغصازرج ا هش هذم بسرب ءانا ىف عضوا ذا

 ىفةطب اهلا لوءسلا تمظعو فمدا!لصف ف بولا راطماترثك ا ذافادؤ امريغت ىتح شوحولا نماهوو
 كلذكءاملالازبالو لدئاامحو ٌكاَذدِدَع لةِفَريَم ضرارىلا ىرحو »املا نمريغت م اهنم ضاو ةعطبلا هذه

 هبف ده عيل نيط هلفسأب بسرءانا ىفئث ددايزلا مانا همم عضو اذافءاملا ةدانزب هركعدازيو ريغتمءام همشعي ىح

 عرزلا نوكي هيفوابنم هن دابذ نوكت ى- ليشلا ف بصات ىتلا لويس !هل مت ىذلاوه نيطلا ا ذهر ةدانزلا مايا ب3
 نيطلا اذ_ه هنمدكرولدناا ءام هملعّرمامالاامنه تدمر الو تنذتال ةذخريصم ضرافالاو ل شاأ طوره دعب
 رحل او ٌرِعو لمسلا لم ةرز+لافرعاانوكل لمناا ضيفي الورلا ضيف تقوربغ ف نوكي لسلا ناهلوقو
 دال راطمالا ةرارْغنءالا نوكتال لدشااءامةدابز اهلعىتاالومسلانا ةداعلا ناو لمريغ عدار هعدرب الف

 نوكنا ىلءلملدلوأو ءانشلا ىف لنلاةدابز طق دهعب لو فصلا مادا ىفال ان وكن ال بوما راطماو بونجلا
 ىلدنلا بسب هلالدتساامناو لولا نم هيف طءريام ردق ىلع يرد ديزربا-غا همف لسسي ل.س نع هن دايز

 طبي ولدانلا ام والام نيابج نب قرذفمىف ولع نم بهي هنال كاذاغات ضرالا لذساهعاستازناوسا

 تراك اذادادسالا نا هلوثامأو طاسنالا نعهزعك ازحاح دحال ثو> هعا_تافركل ا ىف بدد وح ضرالا ىف

 نم عرت خفي مث عيلخ ىف دا دسالا نم دس لكرمسك دنع ءاسملاريص» لب كل ذك سالف ةعذد ضرالا ىلعءاملا ضاف

 ىررباماه:مو امد ريم ىوربام ىذارالا كانك ىورب ىّتح ىضارالا نم ه.بناج ىلع ءاب ىلا جاخلاا ىلا عيلخلا

 لمدام عمال بنلا دوعصءادت ادنع دمت براشملا ل7 عجب نا هلوقاماو هواعل ىوربالام اه هو مانا دعب
 رك ذاكدا دسلا نوكتنا لسمريغف هلع ملا ءاملا لود هلم عنعو مهضر ا عسجب معيفرثكيو لنا ىفءاسملا نم
 ريسي نمىورب ضف هانمو ةريثكة دز نمالا ءاملا هلا ل_ هبال لاعاهنم ةريثك ماسقارصم ىضارأ لإ
 عرتلارفح ىلا د.عصلا دال, ىف ميشح |كلذاو اريثك انوافن ضافذخ الاو عافترالا ىف ةنوافتم ىذارالاوةدابزلا
 حجاشحالا دثع هملامبتجاح ردق ىلع ىحاونلا لها ىوريل ءاملا سدح ىت- رولا لمع ىلا ضرالا لغ سا فو
 تةوىفىذارالاهباذخحوم ىذلارادقأ | هتدابز نم عقسجا اذا ّت-ىئارالا قسريغىالوا ديزي ووفالاو

 مولعمدح ىلاءاملا هسف ىر ىح عيالنا دس تف ىرم مرهش ءاشثاىفاسلا كلذو لالغلا نم ىذارالا اخ

 ىر#<ى-زوربنلاموبىف تااتالذ خدمت ضرالا ن.ءاملاهدنعفقو ىذلا 3ل1 كلذ تام ىوري ىد دو
 برلصلاديع موف دس اذه تفي م ىضارالا نمىنانلادلسا اذه تحتام ىو رب تح هدنع فقيورخ اة حىلا
 ىغارالا نمدحلا اذه تءأ ام ىورب د كلاثثدح ىلع فةيؤءاملا ىرد ىتحاموب رشءةعبسزورونلادعب
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 ضرالابوا ةجاجزلاب طي ىذلا ءاوهلا ناهس روناهل ث دعت هجاجزلا ىناجنع حرخم اك عاعشلا حرخ

 وهاذهذ ةرمسقلادئوةلابق نم عاعشلا حر ةلامقو صرَملاةلافكلذو ديرو هب ىعي نيطست هش ءاملا فرتقف

 رمقأا لب انينأوه "”ىربشلاةااورمقالر هّدلا كلذريو دئورمقلا كالفا ءربو دتو كافل ةرادّ-ابرب هتسيوامتاددملا

 ىوقا هل باملاىفو فعضا سا كاعسرتف هنوكل سعشلاةلابقرمقلا نوكألا س ا هنال يقرا ليكألا

 كلذفمعا ضرالاوءاملال فانئكالاو دما ةحصر لا نوكن ثمحب ضرالا ةركادسو ىلع اهاباناذا كل ذكو
 ىو:لاٌدااوه

 03 . نعبفي ليس نأ لإ نأ لقت نم" لم: ةرلا, ل, لف .

 املا, كالا بكامل ضف لاب لاش بن ءأ يخلو شرا الراو اب ,لوهالعاف

 فيرنا ىف ضفيامت ' لدنلا نالهدمف ضرالا تت لمنلا ىلا نطومو ضرا لك نمرفاس ءاملانا معز ىذلا
 امو لاسحلابرخ الا ىلاامه دح ااوفاضأف" هلقو ةرثك او أر فرثك,لمنل اواهؤام لقي تقولا كلذ فران الاونورعلاو

 رزملا فرحلانوكل ل دنلا ضيفي الوركلا ضف تقو ريغ ىف نوكي لس سلا نأ ضافب ليسن سل هنا ىلع كل دي

 لول نم رهشا هنالث ةدم 2 ردن ىلع ليثاا ضدنا اهنمو) عدار هعدر.الف رلاوهفرعو ل سلال دق

 لماعلو نب ره ةّدمب هضف لبقهب نو. سانلاو 'لينسلا حرب رخثتاب اهاول- ىلا ناط رسلاّلم ارنا
 موب لكى .دوعص رادةداهب لعب اعرذاا منوعس طوطخا مذ ةيراسودو عوذوم ساشد ليشلا طسو قرصم

 ريغى ىلسلاءىردق هنااهنمو )ف الخ الا ضعب فاتخال لسا ناكولف دحاو تقوىفادب ا هذ نا هنمو)

 . هر لينلانأ اولعديزبرااوراذارصع قاذلاناابنمو) ضيفي الذ تقول اذه
 ةيدوالا نم داووهامناناوسا نمهيصم عضوم نأ اه:مو رونون دو بكوك ةدابز نءالا نوكسالوءاملا بوذيف
 لم كن طاف حدرلا غولب ىهتتمود ناوس او لس هن ام نما اول هعادنا ضرع نوك د ٍِ الدنا امو

 ابْنمو لمسلا نع هلفسا* الما ناكول ءالعانوكي ناكف نك هلذساو ءالعابصم نب ةيسن نالرهش فصن هرسم
 اودخال. الا نح اذاف ةظفاحم را غلاه .1ءنوظفاسحو ةبقا رم مسهل عدرلا غولب نوبق باسم انا -١لهاتا

 وفقط حابصملا+ طا هتونكزراواغسو كلذلم ه داع دعم رج ىلع هنوعضإ مم احايصماييفاوعضوذ فرخ ةمح

 هولعي رصمريما ىلا كلذ ١ وينكم رزطلا ىف ل ١ مهد ةدوهعملا هّساغلدودق عدرلانااو | اعهيلعءالا

 ىتلادادسالار سكي رمأن.: دئنخ تيم مهطسق اوذزشادق مهنأاو مه دنع ةدووهعملا نامل ودق عذرلا نأ

 دنعدت براشملا كلن عج نأابنمو) ةدحاو ةعفدريصم ضرا ىلع ءاملا ضمفمف براشملا صرقهاوفا ىلع

 «تلم< عنميو مهضرا عجب ميو رثكيو ليث! ىف بذعلاءاملا نم ىلسبام عيا بارتلاو بششلناب لينلاءادّبا

 هروهظ ءاد.!دنع براثملا صرق.اوفا هلت حدفلو كلذ ىلا جادا ام ال.#ب ناكولذ هملع مل لود
 عسوا لينلا لمس أذار هل ىلا هبنج نء ىلا ناكسرهداا نم عداراهل ن نكيرلو تّدساذا ناجل نااهنمو)
 قال طناندو طوعا السني ريشء نم رثك ا دعدب ركل ءامنا اتمو) ه هالعا نم ضفخأو

 غول, ىهتنمىلا ناوس 'نم رصلا لصو ب ذعلا» املأنم املاخ لمنا!ناكولذر زو د ا لخ دئ ىتلا دي دوال اريئاس
 نمةجراشا طوطالاةروّتسمةرك ةمفص ىف نوكيناو والا لب ضْفْحْن | ام هعبطب بلطي ءاملا نال عدرلا

 رمصم را حاطب ىلع للا ضاؤو ميلا تركو دادسالا كالت تعتفاذااهنااهنمو) ةيواستم طمحل ا ىلا ةطقنلا

 كلدنالريدم سرا ىلءىلذنلا ءام ضافو و م ديل ع اسر نمعلل ناوسا لها كل ذب رعش

 لمي ىتاا ضرالا نعرطملا عفترا دق اولاقل بصملا ىلعا ىلغمهو المس نانو لف ةعدءاملا لوح مها نيب
 هنالث هوت سيف دكه ضافرمشلا لب رس الاوت تحيا ةقيللا الل بى ت1 زفت ااه

 تيشتا ياو ايليا لاو و لح هبناوجرمت للا هيفرتك اذا هنكل هماقمة دم ضرالا هو ىلع مقبالورهشا

 لوقنالوادحا واما ناكل داو بعش نما ء_هو لمسلا نعل ءئلا ضمف ناكجولف هلع عدرا هندام

 رصمر ابد ْيطام ناكلو هيلارصلاعدر لش دا ءام لس هنوك الولذا تا نر سوولا اياك

 ل دامتاو لحاوسلا مدر رصلا ةداعذا رصلا همدرا هنفلئاسلا ليسا الولو هلةرواسملا لحاو لارا دك
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 همظعمو لبنلا دوعىش ىرخالا ةةرفلاو قرم لارع ةقرفلا هذه ىعستو طاس ددنع مورلار < ىف بصن ىّتح

 لاقيو ه نامزلا يدق ىف ريك ةئيدمثناكو دمر دنعاضيا موراار ع ىف بصت ىتح رمت برغلارحب اها لاب

 ىىرد هناو ا'دءرق نوعيراو ةنامتو هن امعيس ديشر دنعرعا| ىف بد»ناىلا هءنم نم ليشلاةفاسمنا

 ءامةداز نا ىلا مهذعب بهذو هريش ةفاسم مالسالا دالب قون روش نادو_لادالب ىفو رهشاهعبرا تارا

 كلذ ىف عضوو ىضارالا ىلع ضافو ل.نلا عجارتدؤام ضافاذافرصا!ىفنوكي ىلا دلا بسب نوكتامنالينلا

 نيئّرم ىرةروهش لك ىو نيتّرم هلو مول لك فد_بوب رزحلاو دملااهل لاقي ىلا رحل ادكرح نا هل صاحاناك
 ناكاذاقءاملا مرج ىتنج نم هنء عاعشاا جب رخو رمقلا صرٌل عدا ”ىودلارزللاو ملفه نينّرم ةنسلك ىفو
 قرشلا نماعلا ط رمقلا غْزئاذاف ضرالا دتو ىف رمقلا ناكاذا اذكودملاةباغفرعلا ناكءا.كا طسورمقلا

 دنعاضي اءالتمالا هللاةيورهشلا فصن ىف سعال رمقلا لا .ةةس دنع نوكي ىرهشا ادملاو رز ا ناكبرغوا

 قاقفو رهشلا عباس ف سعكلرمفلا عس رتدنعنيتقو ىف اضيانوكي رزحلاو رارسلا هللا-ةيو عامجالا

 لولح د:ءرخ الاولين لاجب رب رخآ سلا لولح دنع د دا نينقو ف اضيانوكبىو:لا داو« هب ريشع

 ن الثمالا عم ذئن.> هناف عاتجالاوا ءالتمالا تقوىفف كلذن وك ناو ةنانافتوااحريرخ انسعنلا
 ءامسلا طسو ىف ءالتمالاو ا عامتجالا عقو نا اهمسال ضيفلا ةياغىفردلا كلذ دنع نوكيو ىو:سلاو ”ىرهشلا

 دحا عما دءاصف بكوكع قو ناف ضيفلا مظعي هناف ةرامسلا ب كاوكلا دامه دحا عموا نيرينلا عم عقوو

 عام الا ناكن اف دارهم هتاقها دازوا دج ةعطع ةدسلا كلت لينلا ةدابز تناكو ضيفلا مظع دياز نيرينلا

 اء-متدابزة يان ن اغلي الن ارهمرمو ليلا ناف بكوكن يري:لادحا عم سدلوءاعسلا طسو نءالئاز ءالتمالاوا

 ىدملا ىسأرب سلا لولح دنع نوكي ىونلارزإلاو الغلا ةنسلا فرمص؟نوكيوهامملاريثت ىتلاراونالا مدعل
 ةدرد نم رثك ا طا نم جرام نار ملا ىف ىودال هناف طحنا رلا نم عفادلا ىودلا دااامأف ناطرمسلاو
 ةيدوالا ك دكجو رز اوه هفارمدناو فرص“, مالمم نّتس نمو ضرالا نماهتحاسمو ةمكلفةد>او

 ث.حو طدخلا ارلا ىف بصنتال ىتداه كسب وهوراصلا ىداق ىلا هن ىروشلا ةملاوةده وضرالات ناكاذا

 رهلانع ةجراملا راعلا ىفديزبهناف ىوتسلا دا ااماو هفرطورحلا كلذ نهم لانهف ىرهشلا دملا ىهتن
 دنلادال_ ىذلاولّ دلاونارهمرهنءالتماو هزالتماو لدنلاةدابز نوكت ةدابزلاهذه نمو ةنبب ةدابز طمحلا
 ناوساى لينا! نوكي نا لاح ا نمناماعو ليثلا بصمىأرور د:كسالا عمرصم ىلا وط_براءاجءاملو لاق)

 هلو ضدفلا ةياعدنع لسة ام ىلا ىهنل رصم راد لفسا ىف هضرعنا ىح عسنا عسا انكو ةيدوالانمداو

 ثحب ىداولا نوكينا الاس ىأرف عنصل كلذ ىف نازيملا نم طبهي ام لكع ستر حلا ىف ةعراش ةريثكسح هاوفا

 ءاملاةيرج ل مقَمسناح ارنا لاق كال ذ ىأراملةهلفسا ةعسو ءالعا قيض عم هالعا هي ايام لج نءدإفسا قيضد

 ضرفي ىح ىداولا ف لئاسلاءابملا عدربمبرلا نوكين الاسلام ناردنكسالا لاهو كلذل ضيفيف هعدرتو
 رحل |نالركلا ىلا لمسو ىداولا لفسا نم تلفن ءاملا ناكل كلذ لعف: ميرا تناكو لو لبم ةئامنمرثكا
 مدرلا هءشاهب رثءف رحل ا ىلا ىضذغت ىبلا عراوشلاكلءاوفاف لمرلا فذ ة”حابرا نكلو هالعاالا كال

 روظيءالتعا لتعي ل لمرلا نا عم رحل ا ىلا الئاسد ذغنو هلا ءاما اف لهم مسج لمرلا نا لفغاو لاف ضفيف

 هنوكه لات سال اونطفف ةيرددكسالا قاحو دشر قلو طاضدو سنت قل - ىلع نيح لك ىف لئاسءاملاو سعمل

 اولفغاو ضرالا اودةتساوءاوهلا اوصةةسا مهو لمرااو عب لاىلا هفتؤن اويسنو لماح ل سس نعءالئاس
 روظي الفرهشاهنالث ىفالا هياغلا غل الاه: الهيونسلارخلا دكرحاوذرعب لممالءاملاوهىذلا ثااثلا ءاطةتسالا
 ناوشو دحاو هاك داو لاك * رصم رابدب سابق ارصمريما عضو كلذاو سعلا موب لك ىف اهدوعصرا دةم
 ءاوهلا سمملا نتا امم ضرالاة ركل ءافاذا رم-ةلارونف ضرالا سمشلا لباشناك ءاملا لباقي رمقلا

 ىح وعلل ةيهلملا ةرحما ةرااكه تصاخع ىغيو ضف .فءاملا بي ذينيضست ضعبءاملاب طحن اءاوهلا ىرتعمف طمحما
 قلب ءامةءوامملا ة-احْزلا نوكرارم لا ىف هلا ئمو هلي ام | ىف هلاثم ا ذهذ سعلاو ةآرملا نيب ةعوضوملا ةنطقلا قرحت

 سعشلا نيب لاحا ذاف سعشلا نم كلذ هب اتكصحار”ىرون مسجره-ةلاف اضيا ةخطقلا قرتكت ا لح ىلا عاعشلا
 هيباج نع فافش مج ءاملاو وةيفدلباقامن طف ءاملا ىذج عم روذفان عاعش املا ىئاجنعح رخ ضرالاو



 و

 رهن ا لاقيو هجولا كال ذ ىلار هلا لبج تحت نم حب رت اضب أ نيعل ا كالو دن هلان ناركسر من ةمد ان ن هجر ذت نمع

 رصقلا عمود نيديلولادبوو لينلا لاما لثم ىلا ذلاعسالاو عيسا.ةلا هيفو سنو ديري لبنلا لثم ناركم

 مع مارمصم نبا مطبق نب مي رطنقنريشدو لا تقو ىف لوقالا سمر هاهلع ىتلا سات لئافلا هيف ىذلا

 مطملار هلا ءارو نم ىتلا بهذلا ضراى ةبقنم دحاو ل ه ها نمجرخت ةعبرالار اهنالا نأ رثالا لدا نمموق

 لبقان او دجربز ن ءةبقلا كلن ن أو ةذملا ضر ن نم ضرالا كلن نأو لمنلاو تارفلاو نودبو نودعس هو

 قاصما نب صنعلا دلو نمل جرا ذهب ءاج نو روفاكتلا نم ةدكيار ببط أو ىل_.ءلا نم ىلحا ملطملاركاا نالت نا
 هذه م فن” نورخآ لاهو دياح ل لاقي ناكو ملظملار حلا عطقو ةبقلا لال: ىلالدو مالسلا ! هلع ميءاربا نب |
 فئاكت جولث نم رامالاءذهنورخآل افو مالا. اسل نيعبسو نينئا ءاذد امس نيعيسو نيثثا ىلعراومالا
 دياولا غلباملو" اولا هقلخربب دنت نم لجوزع هللا دي راسا اهيلع نم ىستورامجنالاهدهىلا ىلمتق َر را اه-ذيو

 نتن | ىقزلادوسالار حلا ىلع فرم أف هفلخ ام ىربل هملا دعص نا ىلا ”هلمح ىلهعف املاعالبس ىأر ره#قلا لمح

 اهلج نم هياحصص نمريثك كل ةنئنم اور رصلا كلذ نم هنت ف قاف دلارا مالاكه اع ىرع لدا ىلارظأو

 دنعسعئلارو:كحر+ ا ارواالا اركالواعثكانهاورب لمماموق ذو# كلبي داكن أ دعب لوزنلا عرسأف

 قراو امن ريذيا مف ناكو ْىث هنمهمدقب قدايال هيلع ايس ام مظملار مهلا هعطقو دياح نعركذامامأو اهباسغ

 ىف ةنسنيئالث هلع ىذمي ماقاا هنا لاقبف كلذ ىلع: وق هاطعأف ىلذلا ىه نم هيربنا قامتدقا ل أس هلاو ةمكح
 دعس افرصمب ماق أو فم لخ دو دامو س نيعلرأ هدم .ءىدلولا ماق ؟واؤلاه تارخف ةئان قير ع

 همانا ضعي ىف بكر ناىلا هوم سو هوذغبأف ة هئاسْلإ رشعو هن 'امموكلمو مهلاوماو مهيرح حاب ةساواهلحأ

 هم سانلاحارتساو هلّتقف ةدهو ىف هسرفءاملأف ادمصتم

 اب ىرجت نيءنم ءاوم_ءالا طخ ءارو رمفلا لبج نم لمنلا ثاعبلا حارا! باك ىف ركع نةنانلاق)
 ةريبك ةهطل ىلا ةعيرالار اج الا ىرجتو نارهن ةهطن لكن هحبر دعدعس ا تناك ك م ناطر زل

 قاف , الا قارتخا ىلا قاتشملا ةهزن نباح ىفلافو ليئاار جرخع ةطبلا هذه ع نمو لوالا مب ماقالاق

 عقو نم نراك أ نيشحوتم اهلوح نوكتننا نال مهقث اطل هنوسنم نرزك رض يسارسلاودطالا

 ىرروك د الد قشبا مم لينلا ح . رخاذاف ةشدحلا ارو هناعرجم مهل جرد :ريصلا هذه ن مو نفاثلا نسخ

 ردحاو اهس رغنم فطعةيو: 11 د ؛اذاق ةيونلاو تاك ميت ادوساا نم ةقئاط مهو 3-0 دالب و

 ىلا قرشي مث ىرقلاو ندالأب ةرصاع ةعسامر "از لانه هسفو ةيوثلاةراع هبط ىلءنوكف ىاشلا يلقالا ىلا

 رمق |١ لمح تدحت نم ارهاطاروصمىلدنلا 1101111111

 امبتمءاملا عج م حئاطبلاكك لانه نيتري ىلا هامملا لال”: بصتق !مع ةرشع ىنالا نمهروهظأ دبمو هعبممو
 ججزلار < ىف سو جلخ هلم بعشق بف جئرلادالب ىلو ءامف نادوسلا ضرا قردعو لابجو كل اذه لامرب ٌرمفابراج

 ناوساق أي ىح بارخو ناربع نءيماغو صاع ىف خ-رذ فل لسفو حرفه , امع ست ضرالا هحو ىلع ىردعو
 قريص.ذ برغلا ةمحان ىلا لمي من مْلَقلار ب فير نم هجر لبنل رهن سوس دره ٍباَكف لاقو *« رص دمعص نم
 لمحل ازوانعا_هفنيعنم هجر نا لو رصم ضرا قسف لامثل ا ةمحان ىلا لمي كلذرخ آو ةرب زج ءاط_سو

 راسدلا ىلع لمي + م ةْسكار اغق ىلع طم ارصلا رباس مث ميظع سن هريصو دعب جر ذم لامرلا ف بيغن

 ىع-اىذلا اوهو لبنلا رهتو لاق ءانبكح ام ىلع هارت تاكذا يظع هنأرملا اذ_مب نظيام قكفرصم ضرارىلا
 رك ذو لسا“ امهنلا» ءارجم يطع سد لانه هلريسدبو ةشدلا ضرا نم هلاقأ ارداط نكلو“ قع هحر < نواب

 فلي سبل ةشيخلا ضرا نم لينلا لابقاو عيساقلا لئلا تف دجوباماريثكو لاهرصلا ىلا ىهدني ىتح هجرخم
 لبث اموالمم نو الثو ةثامعستواهلانوع:وفلا ةئام هضةومىلا فورءملاهبرخم نمهلاساةّدعو دحأ هذ و

 بكا موا رادحض !يونلا بك | نم ءايسادتعن اكل دانا ىلا لصواذا لنلاو ىهبمنا نفوس !ضركع

 نوكيف لامعتلا ىلع ذاب لينلاةدايزماياىفالااهيلع بك ارمللرو مال هسرضم ةراسج انهو اعالقا دبعصلا
 ىبرغرخ لاو ”قرش امهدح صم لامعا نافننكي نيلبج نيب ريو ىلعالا ديعصلا نمناوسا هيقرعش ىلع
 رع ةقرثنتقرفراص موت ةفا؟ رمصم طاط فزواحت اذاف "قرم !هربيف نوكتةرمدم طاط ف هدو اباوع



 تح

 داكدال ىميحو ةرعمس نيب ةعطقملا هم دمدازاعسملا ةمعشال اًءاسمىربكلا ةسور قرش هلام ىف ىاشلارصلا

 عقت دال ذكو ةدر د نيس ضرع ىلع مالا هذهلادنا أ شنم عتيو ة ة-ردنو ١ الثو سة لوطلا ثمح اهوطخ

 مالاءذه هل دو ىشان لو ةسنلب و دنا درس ني اماهرخ دنع ةر د نيس ضرع ىلءبونملا فةدخت الااهعش

 عاطقنادعبمالاهذه د5 مث لما ا لخاد ةيسوس قو ةناكرر زحتالا ةلامثلا ةءاهنف طيح ارصل ا ىلا

 ةباعولاادتمم نشافنالا رع؛ةامسملا بلقصأ | ىلع برغم ا ىف طممل ار لا ةجرخ فاطعنا فطعن و فدطا

 ابونج قريشا !ىلا لاهشلا نمفطعشر مث دربلا ةدشل ادماج رصلا هءارو وانو قاف لمح لانه ىبسي و قرمشملا
 نينرقلا وذ ىوس ةجرشنملا ةجرفا! فام ثنو نافرطلا لانه قال ىلامأدل ا دل ا ف: كح ىلا بي رغنب

 لمح نمي اه زغىفاهل انو العمو اروطنق نم اميقرمأ ىفناهدح ًاراهنا "هثالث هرمقلاةدو-قو نيف دصل أ نيب
 لت ثمح امك هذ .دماهب ونج ىف ةريحي لا :هرحتيو ار در ة#اردم للعارامذخأيو ابسس لير دم ىلع م دامدق
 فوطد ليذإ|بدو دج ام هشملا لمحل ا نم حري واضد ا اهمر غقاهئلامعو سانلانواك اي نيذلا نادوسلا

 ةربزااك كل داريصب واب رغوان و: بوافر شاهباطم وه نوكي امش ةرب رح ىفامهد هدم قت ام_هد ةلس دع

 حرر مقلا لدج نمو ه ىدذعاارلا ىف بصو ثمح هسرغى ءراوق ل دم عقتو ىد وا رحل اباهلاعش لصتيو

 لي اود نب لاك نب لالا عيرصم نيرا دا شوارقن مدةاملذ ضرالا هججو ىلع دري نكد و للارهت
 ةئيدماجاوُو اهوتطوتساو بانرع نم ةدع هعمو رصم ضرا ىلا مالا هبلع مدآنبابادر ءنبا

 قرفنيو عطبأب لب ىركلا ل دتعم كلذ لبق نكيملو مهيلاهءاماورجا ىتحلدنلا اور نيادملا نم اهريغو سوسما
 اهون ىلا مدمن مة عمار اانا هنماوقاسو هوس دنهذ سوارةنّكملاَدْب ونلا ىلا هجو ىتح الا ىف
 نب طف نيريشدو.» ءلامانأ تن :اتحو نافوطلابرمصم ضرا تب رخاسا مث سوما هند دمىلا ارهنهنماوهاسو

 داش الالاف *« نافوطلا هفلتاام دعباان' الب دعت لبنلا ىناج لدع مالل- || هلع ح ون نب | ماح ني رم نب رمص#

 تاكدقو نوعلا نءبت>او رهاب لعو نوكتنم لوو هوربكتو ريش دولا كالخءاش فيس صو نبا مينءاربا

 نم ىلع هوبا ريمت امهلركذلا ناكذ هوقو هتوربحي مهره هناالا مدزام>-١ ىلعاكولماصو بي رئاو نوما هماسعا
 حرذ ىذلارمذلا لبج ىلا ىري ملا نداكلا سمره لسرا هنا لاةءذ هنعاوضغ ا كل ذكو مهربك 1 ناك هنال هلذق
 ىذلا هنا لاقيو لينلاءام اه ف بص ىتلا ةعطبلا ل دعو ساصتلا لئلا انه لع ىتح همحم نم لنلا

 لّمَسي سامتلا لمامت هن ىذلار هقلا اذهو عطاو“ ف عطةنإامبرو ضيفي ناكخددةولانلا اج لدع

 اه ف ىرحي تاوّقو ةرودم باصمو دفاعع لهنا | امن محير امل ةءماح سد هرهاهاعج ةروص نناممو سخن ىلع

 اسايقاهل لءجو اهقولح نم حرذوروصلا كلت نم لخ دي ىحرهقلا لج تحت نم حج رخاذا اولا بصدوءاملا
 ىلا | مم ريصو مترا مالا ىلا بص ؛الا نمرود! هذه نءجيرذمام لعجو ةرّد#قم عرذاو عطا امولعم
 ريداةءروصا اناا لعو لمللا! تدق نهج رذ ىذا ءاملل ةعما+ | ةدهطبل ا ىلا ىهتذن يد امهنم حرتو نيتحطب
 رشع ةيئامت لصملاءاوالا كلذو داسفلا نوداهلهأ هب عمت ورم“ .ضرأبحال_دااهعم نوكي ىذلا ءاملا نم
 براس اا اهل امش ورو صل | كل نم ن نع لدع كلذ نعل ذفامو اعمصا نول الثو نانث ا هرا دةمىذملا ع ارذلاناعارد

 ىلانادلبلا لنا ام قّرغل كلذالولو ءاودسالا طخ فا نما عفش ال ضامْغو لامر فبددو حرر

 نكشل اهكولمرههب وتادابلا ىف لّقنني فشكسش هج ىف جرش دق قيام_علا عمر دب ديلولا ناكو لاك « اهيلعرب

 اورام دابو ءانلا ىلا راصدقاه سها ناواهردق ,ظدورص هربخ هدلا ىهننا ماشلا ىلا راصا-افابنم هقفاوبأم
 اهنيك 2 ةعاج لتقو لاو مالادخ فال حاسد [ويافم امك رار ديوان نوع ك5 هلامالغ بون

 ه-ورال دعت نينسثال”ماق أف معالا نم هينقاسح ام فر عض للنلا ب صم ىل_«فقبل جرد نأ نا هير م

 اهيذىأرف بهذلا ضرا ىلعَر رم مهرواءونادوسلا م | ىلع َرمواهداناالا هَمَأ رع لف ميظع شدج فحرخو

 تحت نم حر عه ئااراتالاو ءاهفىلذلا» ءام بصن اا ةهطب ملا غلب مرعب لري لو بهذ نم دسأنأن امسض»
 نالرملا ل بئيحامناو لأع لبجوهورمتلا لبج غاب ىتح- ءزواستو سلا لكسه غاب [قوبزانجو زر هلا لبج
 قاف دراهنأو قيارط فّرف هتحت ند «حرت لكلا ىلارظنوءا اوّتسالا طخ تدق نه جيراخ هنال هملع عملادزالرمقلا

 هن دم ءاوتسالا طخ زواج اذاف:ىرخا ةريظح ىلا هدأ ىتح نير ىف امهم جرت منية ريظح ىلا هس ىح



 ها

 ةنملاىفنلل ارت ناك جو ةنحلا ىف ءام ار هت ناعسو ةنحلا ىرهلن ارهت تارفااو ةملا ىف لعل ره لنلا ا: دلا ف
 دقو ةعنرشلاريخ هيدرو ام ىلء ةنلا نم جرخي هنالراصلا' !فارش أو رانالا تاداس نم ل نلار هب ىدوعسم ا لاهو

 اهتدار نم هضمغو امضمغ نم هب دانز ::تداز ضاغعاذاو ران الاونيعالاورابنالا لتضاغعداز اذا لينلا نا لاه

 ثدحلا بي 708 ةبتقنبالاقو ه هراهتساو ريكلرصم ل ةريغارم ىعس رهابلالا راها ىف سدلو
 نارفاكلا امأو تارغلاو لئنلاف نائمؤااامأن ارناككحزذارهجونانءوم ناره مالسلا لع هي د ىفو

 ثرحلا !ناق دو ضرالا ىلعناض_فيامس مال ههنا ىلع نينمؤم تارفلاو ىلذلا لعجامن الب رهخو لج دف

 أسالا نارقيالو ضرالا ىلءناض.فبالاممالنيرفاكل رهو هلح د لع-وهنؤمالو كل د ىف بعنالب رعشلاو

 نيرخاكلاكمفنلاورملا لق ىفناذهو نينمّوااكمغنلاورمخنا ف نا ذه هنومو بع لملقلا كل دو السلق

 5 هثاعبناو لينلا جرخم ركذ 2

 باح ىهو جرار ىعست ةماق هنمناكر مدقناعا عاق قرتفا دنهل ربت هنم رح ذارر معلا طضاارصلا نالعأ
 لاشبو هلمومءارو ميل ناكساو فاقلا مذنر هلا ةرب زجابتمرث ازج ةّدع ةعطقل هذه ىفو ربربر < و نعل ا دالب

 ةريزحلا هذهو كلذ نم لقأ ىلا امون نيرمشع ضرع ىفرهشا ةعبرااهاوطو ىالم : ةر زحاضي أ ةريزحلاهذوا

 ةريزملا هذهبنالاقيو ىرمقلا رئاطلا بف اهملاوةب زقابتم ةراتك الب اق عدو دن مارا فاقت

 تاضةريزحلا ءذهناوال-رنوتسوةامءر عن ف مانزظو وشهر طلاع ةيسفا) ا سم كل
 7و « رمقاا لج هللاسقي مهي فرعي لج فس ىفا مونكي تالت لالا ىلعاونسف اهلهأب
 بعشت اهاكلاسحلا موهو فاق لع ىسلاوهو ضرالارومعم بااغبرب دس لا لكلا نم ةيعشتم اهلك

 ن الاون فرعبال ةريدتسالا ةقلل اكن اكذا لواه فر عدالة رث يمي رد

 رلا نم امهدحأ حرخ نال لابلات اها نا موقمعزو ةطاحاةرادتءاابنكلوةب رك ةرادتسا نكمل

 ”ىبوثحلااو :«ودسلا د :ءاقالت ىح الام اذخاىوراارحلا نمرخ الاجرخوانونجاذخ بر الاى طبخلا

 فاق لح ىعسي ىذلاوه هناورومعملا ط. بلاغ طحمو دحاو ل هنارهظالاو ان وقاف ىلا ثلا اوعمو فاق

 ءارو نم ذخ سلا فتكن طحنا للا اذه أ دبموانوقافل بج لامعشلا ف فر هوو بونملا ف كاذب فرع

 فاطعم مث نيصلا نيص برع ىلع تاج موتو كرو هوبا ايد

 ئدخهلار هلا ن نيبوهنن ةجرفأ | ة-جرفاا عم ط.غارصاا ب ناح ىلع قرشا اةباهن ىف اهقدسم هيو ىلع

 1 تت اره شروع و هام لوطلا ث>ءاوة الا طخ عم طمخما ”ىدنهلا ردلا حرم دنع عطقل متل الا

 رصلاحرذءارو نمريثكب ونحب قرملان .تالطلار < ىلا ةجرافلاط لا ةيعشل ىقالملا ىدنهلارعأا ةبعش نم

 أن رغم اك *تالطلا بوذج ىلعة كاملا طمخحلا ةمعشنيتبعش !!نيتاه نم تالظطاا دو نوعا تايإلا

 لبي وارسسلا لمصفتكل ملا اذه حي رحم دنع ناتسعشلا قالت وع تالظلا ىلع ةئامحلا ىدنهاارصلاحرذتو
 0 ادصوءاملا سفن محب راخ هن اكامهني قنا قو لدشنا اذه دنس ل عناندخش نيرظل ماس ربحي رفل م
 ىحذتع مدَر ر!هلواىف لمحلا اذهالاقيو ةحردةرمشع سخان :ههدعيو اهيقرمش نءنيراةقءاروانه ليلا

 لبج روكذملا ليها نم بع: الاشهو برغملا لوا نم ةجر دنيتسو س+ ىلا هلوط ىلا برغلا مسقلا ف ىهتان
 قدتااو كم اهرطن نم ل كسص تهابلا ةكدخ ىيش'ال“ الن ةضفلاك ةقاّري راجعا هيو لدنلا هنم بص. ورهقلا
 ةجرق هنم حرف“ مث شودحولاكهلها ىن.سا ىجست بعش هنم بعش بو سانلا سدطانغم ىعدي و تومي تحاسب
 فطعمو قاطتال لاوط نورق اهل عاسس هب ةم_ث-و لمح ىعس طحن اركأ ا ىف برغملا باه ىلا ب عش ه:مّرعو

 برغلاو قرسشلا نم لمنلا ىرحم نافنتك.» ءاوتسالا اشنالا ناخد اتباع شة فان لن مقر هلا كلتنود

 نا ادولا لن هيلع يرعب هدانفرعنىب رغلاو ءارتالا اح وا دنع عطقنو لوقاف لبحي فرعي قرسشلاف

 هبعس هنمدتمي ةيعدلا هذه ءارو ىم>وةرةسةن دم مدام ةشدحلاتالاجم“ ءاقلت عطقمو مدام دل ارحب ى متل

 نورشعْ لانه لوطلا ث.حءاوتسالا طخ ىلاروكصألملا ىيسأب لبحلا هش فورءملا عضوم ا نم مالا ى 0

 ءارو كا دو ةحرشب هنود عطقسو طم ارصلا ىلا هن . مةيراضشوحو هيو مياقسركل حي لانه فرعيو ةجرد

 لحا-نم مالا لهن مْثسانا نول أ أب مم مهل لاقي نادوسلملا اذهءاروواروكق ردم دنعروركتلا
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 نكس ذم ههنا ىلاعت هللا هجر ىكركلا ىلسارغلا نب د# نب د نيدلارمصان ةقثلا لضافل اريمالا ىنربخأو
 نيب امتاد هريس لزئلامو ةريغلا دة نم 8 ةقروانسلو هلهالاصخرتو هقالخ ىف ةضاير هسفن نم در صم

 فاوعلافر طنلا٠ نع ضارعالاريصم ل_هأ قالخا نمو « هنطو بي رغلا ىب-ذ لسنلا» امبرشناسانلا

 قاوسالا نء موب لكه بذغانولوانش لب نا دليلا ناكس نم مهريغةداع هاك اداز مهدنعنورخّدب م هد الف)

 ةالابملامدعوراتهةبسالا ةرثكوذالا ان نمناعمالاو تاوهثااىف امبالا مسهتالخا نمو امشعو ةرك؛

 باسل نماوغرذامن أاكح رسم لهأ ىلاعت هللا هجر نودلخ نب نجلا دبع ديزوأ ذاتسالا انذش ىل لاق

 لاةفا ماكس قالخاو نادلبلا عئابط ن ءرايحالا ب ردك ل كييلمنا هنغةتبا( عرار زراطلا نيرع نعىورذقو

 كعماناو ةئئفلاتلاقف ماشلاب ق>الانا لقعلا لاقذْئذلئذ لكح لءجءابشالا قلخ اا ىلاعت هللانا

 لابو ه كعمانأو ةعصاات تاانقةيدابلابق الان أ ءاهشلا لاقو كعمان ًاولذلالاةةرصصمب ق>الانأب صان لاهو

 رققلاو ئغلاو قافنااوريكلاو ةنسمااو ةدحنلاواساساو نامعالا ق الخ !ةرمشع مهعم اش قلخا هللا داخامل

 ةننفلا تلاقف مالا, ةقحالانأةددنلا تلات كاعمانوءاماا لاقف نو ملا قحالانأناميالال اذ ءاقشلاو لذلاو

 كعمانأو لّدِلا لا5 رضع قءالانأ غلا لاقو كعمانأو قافنلا ل اذ قارعلابق حالا: ريكا لاكو كعمانأو
 اهم ةعسن احا ةرسمدعركملا امهنع هللا ىذر سامع نبا ن ءو كمان و ءاقشلا لامفةبداملاب و و>الانأ رمفلالاقو

 ىةعامتلاو كرتاا ىفءافولاو مورا فءاضسلا را د لاكي راسا ارتاس وعتلاذو طمقلا ىف
 اراكمواه او اراغصسانلا سك أ باغ نادسع لاقفرمصم لهأ ةسرعلا نب !افصوو « منزلا فرمعلاو طبقلا

 كلدريغو رصمو ماشلاو قارعلا نم نيللا ىلع دالبلا هنع هللا ىشر باطل نير ع ّتفامل (ىدوعسلا لاهو"

 دالملان نكسنو ضرالا وبنت نا ديرنو دالبل انيلع هللا حف دق برع سانلانارصعلا* كح نم يكس»> ىلا بتك

 ضراامأزهبلابتكف اهناكس فدي وهالاو برتلا هرئؤتامواهنك اسمو اهب وهأو ندملا ل فصخر اصمالاو
 دئازاهر جيو زردك اجو اره اهحيدم قمل!« تن ءربابلب اهكلشسو 5: ءارفلارادءاروغءاروق ضرأةزصم
 نم: امنًاريغ تالغلا سراغمورهوه او بهذا !ندعم ىهو نحالا ب بكرو نطفةلاوناولالا ردكتدئاماهةرشو

 تسل بكم ةدلب هو ةهيدخو ءاهدو ثبخو ءابروركم هاه ور عال اه.فومن :وناسنالادوتوناديالا

 بعكن ع ةرصبلارابخ ا باك ةدسء نيارك ذ هبش نيرعلاكو اهرورمث ل اصناو اهذمف ف دارتل نكح .ءةدلب

 هنو فارع اسنان ءمسو هيلع هللا ىلص”ىنلاركذامالا ةريصبلا لهأ» ءان ضرالا هجو ىلعءا_:ريخرا.حالا

 ريع حر فو ةرصبلاب هم دق عم ضو سلب | طيها ١ وربع نب هللا دمع لاقو رص» لهأ اس ضرالاه_-و ىلعءاسن

 2ظظ101111118 قطن لذاعلا : ًارااك ة-غ ضرا رص وراح الا بهكلاقو

 ساسنلا مهنيدلا كيلإ امن ضانال تلثو سانا هنسعر .تاثوي سان تالتة ةلفل بس ا هتالث نيم له تادتو

 طبقلا ىتهد ةملا.ملا سانال يذلا ثاثااو ىلاومااف سانا !نورمشد نيذلا ثلللاو برعلاه

 * لينلا لئاضف نم ءىش ركذ «

 ةردديل تعذر مث لاق ملسو هيلع هللا ىلص”ىبنلانآ حار ءملا ثد د- ىف هنع هللا ىذر سن ثد د نم ا

 ةعيرااذاو ىهتنا | ةر دس ده لاق ليريح اناذام تاق ”هلفلا ناذ !لثماهقرواذاور عب م لالق لثم اهةئاداف ىرتنملا

 ل.فلافنارهاظلاامأو ةنلاىفناربنف نانطاملا ام لاق ليريج ااذهام تاق نا رهاظ نارمونا: طابنارهراجنا

 نو«ج ءازحا ةعيراامهعهةفنارههنمحي رخاو هش نانالا لوحو ندعىفاسودرف قاخو ةاروتلا فو تارغلاو
 نءاىورو « تارفلاوقارعلا ىلا دخالا هل دورمص# «لدودو شوكض رأبطم ١2نودهسوالد ود ضرأب طبخا
 برغملاو قرمشملا نب رهن لكمل هنن ارض ءراهنالا دم سرمصم لن لاه هناا منع هللا ىضررع نب هللا دبع نع مك دبع
 دارا ام ىلا هترج افانودع ضرالا هلهنئا رو اهثراجنالاهَّدَمْف دع نأر بخ لكسر مهم ل2 ىرع نأ هللا دار ااذاف

 ىلأ ندب وانعم نا ببح ىلا ني ديزي نعو هرمض:ءىلا عحرب نأ ءاملكىلا حوا هّبرح تهتنااذاف لحوزع هللا

 ى.-وارحلا قلذئذلاو ىا لاقاربخ هلا باك لدنلا اذهادت لهرابحالا ب بعكل أس هنعهّللا ىضر نامغس
 ىرجيف ربت نأ ل رمأب هللا ناهتيرج دنع هيلا ىسوب نيترم ماع لكف هملا ىسول هلت نا هقلا باف هال ا

 هللا اهعضو ةنللا نمراجن اعد را لاق هنأرايسالا بعكن عو اديس د علا كلذ لعب هملا ىحون مهل هللا بتكام
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 موضعي مل اف نوإسملا ادق نأ ىلا كلذ ىل_ءاوةبو اورصنتسقر مهم ضرا ىلءب لغو ةيئارمهللا نيدرهظ نآ ىلا

 لاغتشالاو تاذللا فلامنالاو تاوومثلا عامنا اهلع بااغلاف موقالخ'امأو ةئارمدنلا نيد ىلع مهضعب قدو

 ةلعذ :وق ةرطفلاب م4 دور كنا دي ٍايةربش ماو تامر جئاقزل اراا فعضو تالا ابوي دصتلاو تاهرتاا

 امارفالاباوصخو تاع اهفاوبرأ ىتلا ةشاشبلاو قلملانم مهةالخ ا ىفامل هبل ةيادهو هب 120007

 لع اونوبألوشيم هركمو ئهئبخ قو اورمضم مرج لالا وارووشم كلذ ف مهم أراد ىت - مالا عبس نوداهف

 بيصنب مدان نم اوذفنالا ٠ ىذطصن رسوم له انمكتذت

 بورشدالبلات اد لوكأ ةمم نيئمؤملا ريمأ مامر

 بصخ فكي ىءوماصعناف # يش نو عر كن اق اكي اف

 نون دي كلذلف ريصم لها سرت مان ءازوملاةقطنم ن اا: دقىل رم دةو ىلاعت هللا هجر هفاؤم لاق

 لاف)ةروهثمرابخ |بابلا ادهىفمهاو 'لقتسملا روءالانور د, ونواب نوريذع واسم وكل بق ءاشالاب

 ةم تاارافنالقسع هب . دم ىلءةسارااو ظفح اداعذ رود هدب دم ىلع جي رفا٠٠ ةذلع .ةساركذ دقورب وطلا نبا

 دانجالا ىلع ةئفءارا الا فال:خاءالو افالؤا فعضتةلودلاو لمطاسال اوركاسعا | نءاوءلا ةدّرل الا ديالاب

 تءعسدقاوة ناس نيعبر او نامت ةنس ىفاهوذخ ا ىتح خر ةلااوقياضفامعاراغتثاو مهد :ءاش سضاربكر

 ةءقاو بالا اذه نمو « نامالاب التسع 3و نامث ةنس ف لوشبو روءالاهذ مث د« نيس كلذ ل" الجر
 سانا اوةنئاهعيسو نيرشعو ىدح ا ةئسرخ الا عسر ربما عسا ةعجلل ا موي ناكأمل هنا كل ذو ىراصنال ىتلا سثاثكلا

 هذ ةعاسلا كلت ىف مدهف سناتكلا مدهبة ب ردنكسالا ىلا صوقن م هلكرص« مياة ا ىف ىد ونامئاك مولا ةالصفف

 اذ_هنمو ىراصتلا ناكر كد دنع بالا اذه ن٠ هعضوم فركذاكس ناكل نمريثك د دع ةريبكلا ةفاسملا
 ةيامعتسو نيد ال“ ةنسف تر هاقلا ن جيلا ديربر ا دنجريسا سهدل اريمالا حيرخ هنا كل ذو سم دلأ ةعق او باسبلا

 رضمو ةرهاقلا ىف هنمعب مونلا اذ_هىف عي شاف ةخل اىذرسشع عب ارةعجلب امون سهدلأ اهمف لتق دك نسف تناكو
 نب د#ترصانلا كلا اثرتكي فر تش اورمصم فير ربل ذهراطف سمدلا!يذ لتق كب تناك ةعقو نأ ب لب ةعلقو
 ىذلا موملا كلذ ىف مدل نيدلا فن, سرج ءالا لدتو ةعئاؤلا .اوريخ |ةداعلا ىلءنورمشدملا مدقالةرمهللا اذهب نوال

 ايلا حرش دقو ب .رغلا فن زاخلا نيدلا لرب ءريمالا عم تنك يرصانلا ةرهسلا عماج لاق ةرهاةلادهمف ةعاشالا تن

 ةنفنأب عمم ا هناانزهخ أف ةرهاقلا نم هنالغ ضءد مدقتدبلا ىلاان دعو هعجلا5 الدوهواناثيلدالف افشاك

 دحاريض> لهن يدل لعريمالا هلل اهتفرا دن ري أ م دلاريمال || رف دقو دان جالا نم ةعاجج ا هيف ىلآق ة كب تنا<
 مهم فكم ر هلا د.عدس»ب مون كلار'الا ةكع ىنم نمرض تام سانلا كيو لاقتنال لاوربالا ادب زاجل نم
 نابضمررهشف: .ىلعقوو ) عش ايرهالا ن اكو كاذ ضف مةسادق لان لقاع هءمسال ىزإ اربخلا اذ.

 ةماعلا اذاف ةمعلا دعب ةرداقلاءني رصقل انيب عراسشلا ف تر سه ىف | ةاوعبسمو نيع - او ىد- | ة:سروه د نم

 ىدلامو.لا ناكف كال ذ تاممضف سانا | ه- 2 تام كلاب هنصس ن حيرخ وقرب رهاظل ا كالملا نأ, ثدعت

 هناحس هللا هصقام ل افكو ةريغلا 'هلقرمد له أ ق الخ أن نءو) «ريثك اذه نم بابلا اذهىفو ندسلا نم همف حرخ

 نيباعا-يلعاهاهأ نمد_هاشةداهدو هسفن نع هلزي زءااةأ سها ةدوا سهو ماللا ه.لع ف سو ريخ نم ىلاعتو
 دبع نيالاقو ه نيئطاسمل ان نم تنك ك ناك نَذإ ىرذغةساهلوق ىو ب كلذ ىلءاه.قاعب مذ ءوساا اهنماه-وزل

 كاع نع اوزيصي ل٠ ارحالاو دسعلا الاس لو نو ءرف عم مهمم فرغ نم قرع نيجرمص» هلهأءانن كوم ا

 نوذابالا ايس اولعفيالنأ لاجرلا ىلعن 0

 كلذ ىلع طبقلا» ءاسأ نا بيب> ىلأ نب ديزي ن عة «موا نبا نك فس لاجرلا ىلع» ءاسنلا هان اكف كلذ ىلاّن هواحأف

 قرغامل نوءر ةنالاقو أسم ا ىضمنملاعاسشا موملا ىلا

 ةريزوريز ولا نيو هحلمكلملاتن , مهما !ىهىف سانلا دعف# 6ع لسور لالا تم ستاو ارمشاهعمو

 :دم ةكلمملا ىلعءاسسنلا تاوةسافدانجالاوداوقلا تاني كل ذكو مكمل اذه ىلع كاملا تنبو ىلاولا تنبو
 تراص اذهلونامزلا رمةدمكلذَّرَدساف ّنهلف رمصتلاو مكمللا نا مهيلعن طرت_ُئاو د سعلاب نجوتريو نينسس

 نهودلو ساو قرغلا عن طلاع ءانا وعئن نيذلادوسلا د علا دالوا مما لج |نمارع“ رضا له أ ولا
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 مهيلع هليلاو ظلغا مهعابط نافرو عدلا له لدم طاط هلا لا” ىف ناكنماءسالو لالا فاهم ناك ام

 هده لاماو سدنتو هير دنكساامأو ه«ىدرلاءاملا نم نورمشي وا دج ةظملغة ب ذغا نول عسي مهنا كل ذو بلغا

 مهمش عقريو مهعابط قرو مهما حلصاامم مهيفايسصلاروهظو منع دربلاوةر ارا نوكسورصلا نءاسجرقف
 هازل م 3 © دم ملا ةطاما ةيداملاو عمطلا ظاغ,مروعُساا لهال ضرعياممهل ضرعيالو



 في

 اضءرا وذم: دهذلاك ا ثمناالا ارثكح ضاىمالاثود_- بوب مدقتاهف ءانركذامو مهضرا

 اهتداع نءتحرخاد دام اذقناشلا فنون هضر 3 ل ا 01 نم عت ةدخاو نابل اقئار

 ىلع اهقدوحوملا فال:>الاالاضرءافالة>ا ها ىذلاو هرصعام داع. نءاه>ورخو اضزم ثدحت ىهذ

 اكةداعلا ىلعدي زثة3م مادو هن دايز تطرفأ اذا هنكلو اضم ةنس لكنا ديالا ىف ثدي سدا لل نلاو مئادلا

 ريع 3 هيو ب بت حو يم وعو فدكاذهب ا نان--!باوحلاف اد ض سه ىف

 امأ لاك ضارمالا و دادعتسالا و هريذل 51 مكدلو جاد ض م ىف نيد رداان ادبا سا كلذ ل> ان ةطسول

 ىتاا ةاضفلا ضا مالا | هرثك | نارهظو هب افك بف اماه سها نارك تفوقا ابل رديك عاما

 .٠ ءاتشلا لواو فد رانارخا ىفة اخو برقو ةعرم:مه دنع ث دع نضاىهالا فاننا ىلعماخوءار هما

 هللا ,:عولهنمودح اونامزو د>اودلب ل وا ةدؤفاولا صارم الاامأو

 ةعلر |سانجا ىف عج ةر مك ب انسان نءذو) ؟ةدفاولا ضارمالا ثودحو توما هعم رثكب ىذلاوهو نانو 1

 ريغ اوهلاف ه 4 كئاسنجللا تادنسالا ة له كرقتوتي خالات ركزي عقول لن كواترو هيلا ةةكريغت ىل هو

 ىناثلاواضرماريغت سلوا دفاو اضرم ثدالاذدوةداعلا هبت رح ىذلا هريغت ا ء_د دج ا نيب رمض ىلع هتسفاك
 ةيقابلا سانجالا ف لال اكل كو دفاولا ضرملا ث د# ىذإاوه اذ_هوةداعلا ىر نع جرا اريغتلا

 دل ثدحي نأ نم عنام عنب سل هنانالوّدب سوةبلاجو طارةءاناف دعب وا ةمي رتنوكسحصت: نأاما ةنفعلا
 نيانوملا ىلع نرد لاو ولا ىلاتقارتو ةاثطادالب و تعم ةنوذع نءد_>او ضم نييئانوبلا

 مخ اديان دقرعثكدفو لصينأب ةدانعلا نءءاوهلا باه اضرب ريغ دقو دفاولا ضرما مهف هر ل

 دفاولا ضر ارهظيو سانا ١ ىف ءادعالا عبو ريثك ئث اهسءاوهااطلاخعف موطالخات امورفسلا لوط

 َرطضو هنةع لاح هطلاخعو !اناصقنلاو |ةدابزلا ىفهرادّقم طرشي نأب اما دفاولا ضرما ث دح دقاض أ املاو

 ٌرعام ةلزنع ادعبوااسب رقاما هطلا 2 لاحلا هذهو مهنا ديأب طم لا ءاوهلا اضيأ هر نقعيو هب رش ىلا سانا

 هعسج طلاخو هعماهر : جف ةنفع عطاشت» ءامعو ًاريثك وذ قوملا مه. ىح نم هذ عتب ادق برج عضومب هناب رج ىف

 اذااماو اهلكأ ىلا سانلا ٌرطئاواهراعما تءعفتراو نافرلا اهوا اذااما دفاولا ض !ثدحت هيذغالاو

 اماو اهبا.ةماضمم نوضرمب و مذعلا موف رثكش دامعالا ف نوكم ىذلاكد- اوقف انامل

 ع يا ويتسا .برش ىذلا» اولا لأ ادع

 طخلاوعق -والاحلاءذهى ةقيملع يوك لا وا نط اتم واوا قب > د الع ءلا

 ثدحت ءاشالا هذه عبمذ ثددوساع مهغدت_ثيوءابسشال اراغ داى دارت >الاو :دكرلسا نورثكتق نينسلا ضدد

 رثك اذا هنأ رهاظو د_حاو تتوو د_حاودلب قريثكى اخ اهل ضرءتملان ايم دفاولا ضرما سانلانادياىف
 انعم مان دب ف داص ا ذافءا اوهلا حا مم ريغسف رثكر اع مماديا نم عمنرا ةدحاو هلا دذع : ىذرا ا دحاو توف

 داخشف+ نعاما ث دحترصمب :دفاولا ضا مالا سانا هملا ض رعب امل ضرع ل ةاساف ابوك او:ةعاطإطا

 نادولاكحاههرراحت ئلادولنلا لوز مد وصول شف دا ا ناكءاو_ءاوهلا ضرعن ةداعلا هب رءغ

 فيعق | د هن دابز لقتوا ن ةعلاو هنوطرلا ةدابز رثكتف هن دابز طرفتنأب لمنال ضرءدوا ةقربو ماش ثااوزااو

 ظذ101 ا طسضغدوة د :اعلار ادّوم٠ نءءاوهلا

 مهملا هنفعءلصتنو هنفعف »اولا ىفموةيجراس عفت وريثكق لخا هذ توءاهريغوأ نا دولا دال ور يصم

 قحلواةرضماهوهغو شاكلاا ىلع لخ ديوا ةقاتالغلا و ولد :وأرعلاولذدوان ةءلا هعم لمحو ءاملا لمسيوأ

 راد جوة نوككيا تاو فو رمل انساك ان اطال بكن كل ورام طونقوا ماعفوخ سانلا
 يوسع عويس طوب امنوا 007- 6 ونزيف قلاع
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 را نم ءاوهلاىلا قرتيام ةرثكي ىىمبطلا فصلا جا نمريذ مرهم ضرأ ىلع ض.ةلاو ةدانزلا ىف لنلا ذخأ

 نوكتام دذع عرلا» اوهاهؤ اوه لكاش دمانا» ءازولا فس عدلا نوكتامدنع لصفلا اذهلوا ىف دجوبوءاملا

 لولا ةيودالا ق-دو*ابطالا نم ريثكص طلغب | ذهلو ةياسه لاهل .لانوكتوا مويغلابةروتسسم سعثلا
 نسا مانالا هذه نم ناك امرا وهف قدح امهنمناكندالاحرذع ل عم لا لسة نأ هنظل نامزلا اذه ىف

 مّدقَب ل_دفلا اذه نأرهاطق لينا ض0 ل لاول نراك: ذهم ةتبل نور عش :الرثكالاو ةرارح

 رارةساالولف ضرالار اذه ندهبلا فربامةرثكب بارطضالاريثكه ناو هرخآ م دقت, امر دّمب "ىعمسطلا نامزلا هلوخد
 ثدد# اهنا طارقب اركذ ىتااضارمالا موف تن دل لالا هذه! متلكاشمو فالدخالا اذه ىلع ممادبا
 ةبابو تون مث ىرمسم نمريخ الا فصنلا نم ةسباب هتعسطو في ركنا لصف لخ ديمث «ابطر فصلا ناكصحازا

 لصفل ا اذه لوا ىف لملك د برةعلاونازملاو *لمشاارخ ىف س عدلا نوكتورو اه مانا ضعنو

 ىلا سبيلا نعفي راثا حازم لقتنيفري كراع قلبا ف هنم عفت يوريصم ضرا قرط. ةنيضرالا ىلع قلطإو
 ىلعا.الَر حاةديدش ماا لسفلا اذهىف دجويو وما ىف غلا راك اطضإل اك ف عدوامير هنا تهب وطرلا

 هلا ةديدش مانااضيأ هو ةرارحخلا نم اهتهبط ىلا تداع بطراارامأ | نمو | ىتنا ذا ةفمعض ةةقملا

 ءاوهاا بارطضا لدفا!اذهىف ٌدَمْشِنَو ءاوهلا سدبءاملا بطربوراسمنل! لم الا ىواسيام دنءنوكن عسرلا مانأب

 ةيوطرا هيلع للغد هتافوأرثكاو اساند رمو ادراب ىرخاوا احر منوكف باراراضلا نمهملا ةتربام راكب
 ادج ةريثكل عسا لمنلا نمشب ردنا ماراىفداصيو مالارخآ ىف ام لاةبوطر ةملع باغي ىتح حزم كالذك ل ازيالذ
 ل> ١نذابوارفصاطاخ ندءلا ىف تفداصاذا ١ نفصل ا ىلا ليت سام اريثكو ةجزلاطالخس نا ديالا ىفاماك ا دلو

 قورعلاو ةيعوالاو نوطءلا ف مذهل اد_سفيو طالخالا متو -ىناو.ملا حورلا نم نادبالا فام برطضي كلذ
 اهضهدو عيا مابا ادرس رماهضءدوءارغص# ا الخالا ةريثك د ةديدر تاس ومعك كلذ نمداوّدو
 فرصلا اذاىوح ضامالاريشتف هيراغالا كلان 1 يي د تسبوا ماه ضعدو ما طلخ
 نقيل عامر انو راك هع دعت اوهلاذرنو ضرالا تكلا اود رانارخآىللذنلا
 ءامشالا هذول رصصم لأ فااالولو ضاهالات ديازت فعلا دوبو كلذ دنع مك ساو ةنوفعلا نم ضرالا
 فصنلا نم ةبطرةدراب همه سطو ها ثلا لصف لخ دي مث كلذ نمر كحد | ضا مالا نم مهن ثدحن ام ناكل

 نملةاكاذوولدلا ضءدو ىد_لاو سولاف سلا نوكتآم د_:عكاذوةيوطو كه دك مروباهنمرخ الا

 لصفلا اذه لوقا ىف ضرالا فشكتتو هبرطضم نا دبالا نوكورمصم ضرا ةرارح دوه كلذ ىف ”لءااورهشا هن الث
 ىهو ةف.ذءامنالو اهلوضنو ناومملالابزا ناهض اموروزمل | نم اه ف قلب 0 بان نفعتو ثرحتو
 لحو ةزيك يم الإ كلذري غو بشعلاو تابنلاو دودلاوراسفلا عاونا نما ىف دلوتسخ نامزلا اذهى :ًاحلاك

 نءاضيأ داصيو ةييرقلا ناولالا نع راصءالل ارتاست او دةلانبابضلار يصد ىت> ةريثكةر أولا ىفاجنم
 ةرثك الوضف نادال فاهلكلا راو اهنكرح لل نفعا اهلخا دقو رذكاو * ةنوزذملا ءاسملا ف ةسوبحم الا مسالا

 مذهلا ىوقو دربلادَحْشا اذا ىتح ل_طفلا!ذه لوا ىف ضا مالا ىوةتفن سلا ا
 تنكسو تانلاب ضرالا تةرطو لا دىلاةيزي رغلا ةرارطا تداعو داو ئث ىلع ءاوهلاَرتتساو نا دبالا ف
 ةرع ةكرمصم ضراب لوصف! !نأ ن ابتسادقفدبوطىوا كييكرخآ ىف نوكيا ذهو نا ديالا نالذ دنع تعصابت ودع

 رواهرهش ىف“ 'الذوءادشلا لوتاو فيرذلا رخآوهاضا ها اهرثك او مهدنء ةنسلاتاوقأ أدرا نأوفال:خالا
 رصم ٌضرا فنا ديالاب اذال وطفل اةريضخ ةءادرلا نم مهضراهيلعال لك اشم لوصفلا فال: خااذاف كويكو
 فلدااتمودكلذىفلوالا سلا نأ اضدان ا.ةساو فالتخالا اذه تفلت اا ذارخالا نادلبلا ىفامنم لقا
 يدى دعا اناني ردع قرانا الأ اص هلعام فال في رمل مابا ىف ضرالا هقبطنو فصلا مانا
 ةريثكر صم ص رأب ةيلضفلاة ب وطرلا نأ مد تام نابتسادقو لاه# ع راو راوءات_كاودوةيوط !انتاقوالا

 3000- ةيدلبلا معذا سها تب ًارالق انا اف هن وطراوذه عوننمنوك. ةيذليلا مهما ضان هاطو

 اهاكتاقوالا ىفمه دنع ث دكت ءاكضا سمالاو مايا طاشاو ملبلااه سما لوا ىاهب وشبالاواكءذه عون
 حازم لكاشيام ىلع ةسغغابودب وارهد طالخا نم ةئفعلا ىنعا ةيلضفلا ىه مهضا سمارثكأو طا اردبالافاك
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ديزيحلا نم عون مهيحالف دن ءوابن«لهعبامو نابلالا لكا نورثكياريثكوا-اموانرط كما
 نمله هياكمكى 

 اهنابعأب ءابشان مم منا دبا تنثبا دق مهنم موق لكفالة جابواهاك ةنلا مهلك ارثك اوهو فديو ةطئملا شب رح
 ىلع ةيراج تما دام مها نمريغت تسسبلو ةئب درلا ب ذغالارمصم لهأ ىلع تااسغلا نأ ال ابيلع تأشنوااهتفلأو

 :كررك ١ فلا لهأو ضا مالا ىف عوقولا ةءرسسو ةفاضدلا فمه ممادك ؤبامتاذدأ اذ هوةداعلا

 مهطالخا ديعصلا له أو اهب وةنومهءاضعأ بل هن ةارلا الانا دبا حصأ مه كلذلو ندملا لد أن م ةضايرو
 ركحارسع ضرالا لذسأ لهأو ضرالا لذسأ نممهطرأ ةرارحة ذثا ةفاساع-و الئلذت و ةناخ درثكاو قرأ

 ساقلقلاك ةظلغلاو ةدرابلاءامسثالل مهاايعتعاو مهضرا ةرارحروتةا لوبل اوزاربلا مهاو كف غارشت_ا

 ريغتلا ةعب رس ةفضح مما دباو ندملا جازا ةعبات سفنلا ىوقّنال ضءب هسغاوضعيف ند ردا طالخا اماو)

 نيدلاو ةعدلا وئثىلا ئثنملقنلاو ةلاعسال | اهيلع باغي موقالخ اكل دكحو داداو ربصلا *ل_لق
 ناطلسلا ىلا ساو بذكلاو ةومدلاو د هلاو فودللا ةعرسو للا ىف :.غرلاوربصلا :هلقو حشلاو طوذلار

 مهيف ةتاعرورشلاءذه سلو سفنالا:«اند نم نوكتىتلا ةسيئدلارورعش مهل بلغبف ل هجايو سانلا ّمذو
 ضر أ دماوب لجأ نمورورمشاا نمهأ نبو قلدنا نسحو ىلذفاابدّنلا هد نم مهنمو مهرثكا ىف :دوبو مابنكاو

 بالكم ةءارجب لقا !ممبالكو لساننت لو تاذ تاخ داذاو دسالا منكست ل سفنلا ىف ةئانادلا رورمشلاو نيلسارمصم
 هذهل ةمع الم هعمط ىفا م ناك امال امرخالا نا دلل ا ىف هريظن نمفعضا !هيفامراس كل ذكو نا دابلا نم ادرمُغ
بطر راح هنأ ناظ نم ضقانرو لا ددءالا هنهدسط عسرلا لصف نأ ىرب سونبلاج نا لاهو ه بنرالاورا اكل ااا

 

 ىاومحلاحورلاوف هب و هدف ةيزيرغل ةرارطا رمثةاثو اهعضه دوو نا ديالا ف حصدت نأ لصفلا اذ هنأش نمو

 ٌرحالورهاطدربب هم سعال ىذلاود لدتعملاءاوهلاو مدلا ةءاغوهرابنل هلل ةاواسمو هنانصوءاوهلا لا دّعال

 رثكيو نادبالا عدنو بسلا ادهاىاو.للاحورلا هذ ىو ةفا.قنافاص هسقاىف نوكيو سالو يوطرالو

 ةنسلا نم تنوىفهدحن ل ءاوهلا اذه لثمرموم ضر أ, اذماطا ذاودلاو دلو ديزتو ٠!.ثالاوغتو نا ومما طاش

 روثلاو لاو تول اوول دلا نمريخالا ف مالا ف سمثلا نوكتام دنع سن بو ةدومربو تاهمربو ريشم ا ىفالا

 ةسو.الو هب وطرالو دربالورهاظر همه سعال ةيفاص ةبقنةل دعم امانا نامزلا ا ذه فرع دوم اناف

 حت هناف سنثبوةدومرب كلذ نوكي نأ ذا كلر تءالاكاسءاوولاو مو.غلا نم ةبقناهبف سعثلا نركنو
 نو هدافسوناو.1ا دكرسرثكت نامزلا اذه ىفو سعشلاٌرحاه درب لدتعل لاسعشأ ا عي ربهم نأ ىلا
 رصم ضرا ف ل_هفلا اذهو مدلا سروك ب لغبو ةدلوملاةوقلا ىوةةورعزلا دقه يوراصمالا قرونو هناوما
 اذهل وا ىف ضرعي دقو ضرالا هذ_هةرارح وة كالذ 'هلءو هرخ ؟نع صق“ امرا دق :ىهبطلا هنامز مدد

 وخد شالو مولا نم ةضتوغ سمنلا تاكو ل اعلا عر تبها ذاربشما ىف كاذو دوا ةد شمال صن
 ةراكلو دربلا ىلا لادتعالا دعب هنداعأف ءاو هاا اهدربب درب ل امشلا عب ر تيه اذافءاتسشلا له: ىف ع رلا ل_هذ
 دربامبروءاد كا ىل هفىف هلا ىلا دوعبو ءاوهل ا بطرب بطرلا راضلا نم نامزلا اذه ىف ضرالا نم دعصنام

 ةدورب تنك |نامزلا اذهىف تبهاذا ةرارح حارا دنا ىهىتلا بوذا مب رنافرخاحانربوبهنمءاوهلا

 اهبوه ماداذا ىتح ةيضرعلا مت دوربب هندّرب ئشب تر ءاذاف ءاتسشلا٠اوه امهدَرب دقنيذلاءاملاو ضرالا نم
 ىتلا بوذملا حاير دربنا ىلع ليل دلاو اسي همف تث د و ءاوهلا تن أو امترارح ىلا تداع ةااوسةريثك امانا

 اهب وه مانا ىف وحلا ىف عقال هنأ اها ىىبطئثرال اهضرأورصم هام درب ن مداوي ى-:رملانون رمد/ !اهفرعت

 قّرفت بون اب رةرارك للا, هلة دوربلا محو رابنلاب بطراراضلل ةراراا للدت نم عت ىذإ! با,_فلا
 ىفاهتعبط ىلا تداعو ضرالاوءاملاتنذ-أ عررلا هذه بويه ماد اذاوءاوها فهد دو هع نع ةدوربلا
 فاني رصمب لصالا فءاوهلاو فالتخالااذهفاتذعو :ىهبطلا هنامز مَدَعَِ عسب لا لصف ناكا ذاوةرارالا

ضءاسطالارخأو حابرلا هبف ترثكك لذإو لودفلا نمهريغب كنظام راضلا نمهسلا قربامو هتلاكتسا ةرثكب
 ه

او هوب سن ثيرخآ ىف فصلا لصف لخ دي رولا عم لها سمس ىف هم أر تتسي نأ ىلا هل ولا ةيودالا قم
 بي.

 اذهىف سبلاو را َدَمشِف ليتسلا ضءبو دسالاو ناارمسلاو ءازولا ىف سهلا نوكتأم دن 6 ىرم-د ضعنو

 ناطرسلا ىف سهلا تازئاذاو ةئيدر تاسوممك نا ديالا ىفاهاكا نمم عمجيورامنلا عضننو تالغلا فوتو نامزلا
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 بارا راضلا نم هملا قرتي ناي موي لك ىف ادو اوه بطرتي رص ضرأّنأ اضيأرهاظو:ردنلاىفالا

 اذه فاضنا اذاف ءاملا ةعسط ىلا ءاوهلا لا تسا نمن وكي بام لانا سانلا ضءب (لاهدقو) لاكتيامو

 ضرأَنأن انسادقو اية ةودملا اكد تعم صرع ءاووااريغن ةءرسس ناس ىف دنز اناكح ءانلنامىلا
 ن وه كلذ عم فىوصقلا هلعلاو) نفعلا ايلا عرمس د ىتلا ةدضفلا هب وطرا ةريثكف التخالا ةريثكرصم

 لدللا دي فيرملاوفسصلا ىف بطرتت اهمال ةيوط رلارصمب هنف ذرثكباهاكن ضر الا ىف فافلاب تاق والا صخأ

 ىفعأ ةيلضف فيرمللاوفسصلا ةيوطرتأ طارقب  انإك دقو ه رح . الا نادليل اهملءام فال امكاتلا هو هضمقو

 ةلضفرصمأب وطر ناانل هذه لح [نمو فضا ف ثداسحلا ارطأاة ب وطر تسص ”ىىسطلا ىرخلا نع ةجراخ
 ةيوطرلا ىلا سدبلا نع هجرخاام 4 ضرعامتاو ”ىعيساملا رصم حام ل ةرارخلان أكلذو
 مظعالا ب, لاوها ذه ضرالا ذهب تانوفملا ترنكسك كالذلو في رمللاو فدصلا ىف لل ذلا د دع ةلؤفلا

 هذه نأالاءاوهلاو ءاملا ةءادرو نفعلاةرثكو ضرالا ةفاض- نم هلع ىهام ىلع هم ضر تراست ان
 هذهانيب رصملا فلا لجانم اهتداع ىلعترحاذا ةسوست ةلاصتسا نيب رصا|نادياف ثدحتال ءاثالا

 ةفاض-قرمصم ةيلعامل هبانشمت ابنلاوناومحلا 0 نر ادا ا لك تانايل مهنادبا ةلكاشمو لاسحلا

 ةكيشو مناف رص ةطنلاك دا رصقو ضارمالا ف عوذولا ةعرسو ريغتلا :زكو ىوَقلا فءعضو نادبالا

 دحر ةطنملا هبلعام_فاضت مهرمغو سادنلا نادبأن أن عطمالو ةريسبلا ملا نفعلا اهيلا عب رس لاوزلا
 نم رمصم ضرأب داو ام لاه ءاشالا هذ_هنم ةنيمم_مادبأو كلذ الا نوكيال ف.كو ةلاعتسالا
 اهضرأ ةفانعم لاكض مالا ف ع وفولا ةعرسو نذهلاو لوذفلاةرثكو ةفاضلا ىفناو لاو تابنلا نم

 نافاهب تابنلا نانو اهذ ناومحلا اح نكم كل ذإوة د>او ةيسنلاّنال اهتلاهتسسا ةءرسو اهلوضذد اهنفعو
 ىلاتلخ داذااهنافةسرفلا ءامشالا (اماف) اهئامح نكم أمتلك اشم نم دعم لو اهتدسان ثم نم ءامسشالا هذه
 ضرال ةلكأ شم تدص دلع ترسا وءا اوهلا تفاوت رةَسا اذا ص ءا وهلا اذهلاهئاتل لأى ف تريغن رمدم

 نامزإلاف دس: -لئلضتم ةفيضءريغتلا ةعب رس الغلا نافرصصم ضر أ, برشيو لكؤب ام سنجامأو لاه * رصم

 نم ئشل سدل هل لقلا ةّدملا ىف سوت هذهناف نا.ااو ءالفابلاو صجلاو س دعلاو ريع-ثااو ةطنحلاكريشبلا
 امون ثبا ىتمرصمب ةطنلا نس لومهملاريملاّْنأ كلذو رخال نادللا ىف ريظنل امةذاذلاهنم لمعت ىنلا ةيذغالا

 ج رك هنكلو كولع هيف دجولالو ض»_ هضءبل كساتالو ةذ اذإهادجوب ل لك | ناو كس زيال هةللادحاو

 رصم تال عبس ىف "لاملاءالذكو رخالا نادابلارامخافال_خاذهو قيقدلا كلذكو ريسبلا نامزلا ف

 رهاطرصم ىلا ءذه نمل مع أم امًأفرعفتلاو ةلامتسالا دعب رس لاوزلا دك ثواجنافاهيف لمءبامواهوهك اوفو
 ناك امّناالارصم ضرا ذلك اشم ىلا هيلع تناك اس ل. متاسبو اهيلءءاوهاا فالتخط لدن اهجانمّنأ
 ىذلا نا وما (امأو) تالغلالاحاذهفذ ةملاصالاتي هتدوج ن ههمق تقي دةفرغسلاب ديما رفاثيدح

 ىقءوهف ةلاصاسالا ةعرسو ةفاضلا ىف ىذارالا هذهب سانلا حب زالك 5 ةنمىدلبلاف ساننلا هلك أن

 طالخ الك اشنالاطالخ اواو الخل اهنادباىف ثدحيي رف لاف ةدقرملا ساكاكبول ار مه ءثابطا ميالم اذه
 أم قفاوواهج اص ل 3_اهاصانامز ت كح روحا اذافاهرثكأ ضيم رصم تلخ داذأ اذهلو نيب رمدملا

 برشر مهظعد ودب افكهيفاملنلا امى اناق دقو لمنلا هام نم ممنمروه4!برعُم (رص*لهأو) نديم هملا

 مهدنم ةيرشالاد وج ًاورصم ضرأأب اهب رشي نم "لف ةنوزخملا هامل و متلك شم سم ةني رق ىو لان الا هايم
 وهف را صلاخ همف لمعي ىذلا نامزلاو ةعرسب ريغ هع ديالو هنوق طفح هبف ىذا !لسعلاّنال ىلا
 العاهمم قابوالااهرصتمب نم لفخ( رمل امأو) ءاوهدو> أ دالب نم بول م هن ءلبعي ىذلا بسزلاو هبه ذنب

 رهخخاو ى مثلا ادعامواييلع ”ىسمشلا نورا اوراص ا ذهلو مسول ةلك اسم نوكتن مهمدكن :٠ ةرصمعم ىشو
 ءزملاوخوبطلا و" ىرقلاذسنلا هنّدامدا فن مهتلاصتساةءرمسل هيفريخال ءىدرةرصم ضرأب بارششلا نم
 نم ةلومعملا ةوالملاو لضرب ارمثكن وذنب دمعصلا له نا ةفل ةرمصم لها ةيذغأو « ةطذاسان م لودمعملا

 ساقلقلا.ارمثكنو ذنغب ضرالا لذسا لهأو لك ٌونو كانه عابتاهرمغو طاطسفلا ىل اهنولمحيو را

 لك | نورثكير صم لها نمري كسصو لك وتو لانه عابتاهريغو طاطسفلا هن . دم ىلا كلذ نول و ناملحلاو



 او

 سور تما. بت سءشااف ف دلو ةحردنورمدءو نانا ءاؤدسالا طخ نع اهدعدو ناوسا بونملاةه>-ىف

 مناقل نوكبأل نعتتولا نيذسه فو ناطرملا لاف وا ءازو+ ا رخآىف !موكدس نع ةئلا قف نيتّرم اهلدا

 اهتابوطر فشنت' سعسلاّن الاه نم ىلع باغ قارحالاو سيلاو ةرارااف الالظ رابنلا ف دن ناوساب

 اخ نمرص ءضرأ دن رخآن أو ه عبارلا ذعار مهضرا قارتتسال هجم هروءثوادوس مهاولأ تراص كلذاو

 ديشرو بر دنكسالاكةرياكحم نا داب رموم ضرأ ن مهباعو مورلا رع فرط لاعثلا ةهجىف ءاودسالا
 وهدعلا اذهو ثاثو ار نونالثو دحا لاعشلا ىف ءاود تايارتغاو نع طاب مد دعبو امرفلاو سذتو ظاسمدو

 ميلعللاغلاف برقلا لكمبنم برقنالو دعبلا لكم منع دعسشال سعدلاف عبارلا ييلقالا لرتأو ثلاثلا ميلقالارخآ

 لف الا طسو لوو هو ةماعلا نا دمللا نم ةنصلا ىلع لدتتعملا عضوملاّْاف ةزارااىلا ريسي لدعم لادتعالا

 ىلا لادشءالا نع ةجراخدربلاو ردا ندب 0 <_ اهلمح 5 هتطاحاو ردلل اتفه احلم ادع 1

 *لومسموةالخأو ارعس مهناونأ ترا كلذاو درانالو رتاسح سل ىذلا بطرلا حج .ازملااهيلع بلاغلا نوكش ةبوطرلا

 لامتلا هب نماهرخآو قارت الا هيلع بااغلا بونملا ةهبنمرصم لا ناكحاذاو ةطاسمهروعشو

 هملع بلاغا ارصم ضر أن «نيعطوملا نبذه نيبام ةرا راو ريسسب ليمعم لادءالاابيلع بلاغلا
 سوذبلاجو طارقب لاف ذه لج [ن مو مورلار هانم هارقو نأ ؤسأ لمه ةعجي اردخ هثرازشة وق نؤككو ةرارخا

 هنافاسصلا عبر امعيوعب شضرالا هد_هقرمشمىفامول ل بجو لاق ةرارارمصم ضرا ىلع للاغلا جاز انا

 قرشملاوا لامشلاو قرشملا نيباكن تيهم_هدنعا.بدا|!ترهىتم نككةصاا امض رممم طانط سف د جوي )

 تراسص كلذ لج | نمو هل مضفلا ه ذهرصم لها تمدع دقو نفعلا نم ةعئام ةسباب حابرلا هذ_هو بونالاو

 قوعيو سشو ةيودنكسالا كح اهريغن مالاح نس اريص م ضرأ نءابسصلا ب رابيف بهت ىتلا عضاوملا

 ىلع عاعشلا ثبانامز نوكش ى ذالا ىلع تاكحاذاو رصمضرأ ىلع سهشلاق ارثا ليلا اذ ءاضإأ

 ةريثك ضرر صم ّصرأو هطلغو ءاوهلا دوك بس لا اهدي لثدو "ىدطلا نم لقأ ضرالا هذنه

 اهارتكناف "لزم ضرأ ىهو تابنلاو ناوماا ن نمءاواخاعضوما ند داكتال الج تاينلاو ناورحلا

 ةريثكلا عضاوم او اماظع افوقش تقمشت ةيوطرلان ءاييئام ةرارخلا تاحاذاف ةأ+1 ةلزنمب لاا فارمدنا دنع

 نم اهفام ةراكبصو اهجازم ةرارح ريدم ضرأ ىلع عقجادقو ةنوذعلا ةريثكض رأ تابنلاو ناورلا
لك طلابنا تزتامز ءادوس انشر تراسدصت اهذمط داوسو يناس انين هشخر اناترانكلاو ناومالا

 مسا

 روم ضِرأو فمصلا مانا ىف ةصاخو ريغ ًاوأدو - اراض تامشعلاب رصم ضرأ نءرهظيو حلاموا "قروااما

 لالا كرم قعاملزولافا غن اراها قمض كلذ هلءو هريغنود ئشبامم ءزج لكص تف ةريثكء ازحبا تاذ

 كلذريغو مقل قارحا عضاومو ىدربلاو بهقلا ماجآو ط:سلاو لذا !نءهنف ديعدلاناف تااثلاو فاسلا
 ءيفرصم ضرأ ل فسأو رثكى :ناتكسحلا نيطمن عضاومو بصقلا اجر حناقنلا نم فو وفلاو دثكئن

 اهب صتخم ءامش ااه رمصم ضرأ نه ةعّقب لكذ "هله ابو كل ذرعغو زو او ساتاشلاكةريثك عاونا تابنلا نم

 رصم ضرأ ىلء بلاغا جازملاّنأ نابتسادقف في رخلاو فدصلا سب بطرب ليتلاو لاق اهريغ نع لضفنتو

 عضاوملانألث اوالانيب دقو ناثي درادءاّمواهءارهّنأو ةريثك» اًزساتاذ اسناو ةملضفلا ةنوطراو ةرارألا

 نابتسا ناكدقو اه دعصن فالتخال لاح ىلع َرقَدسِن هعدتالةريثكل وضف ءاوهلا ىابتءللخت نفعلا ةريثكلا
 لجانك ةبعسطلا دا |اهعاسعُش رمصم ضرأ ىلءَتش ال سمعا ٌنالريغتلا هيلا عربي رص ضرأ ءاود نأ

 دربةّرمو ّرح ةّرم ةفلجتم تالاح ىلءدح اولا موبلا ف دور راصف رموم ضرأ ءاوه فالتج ارث كح نيذه

 ءاره "هلجابو مغلااهرتسدو ةّرمو ةمححاص سلا هَ زك دلك لاو كرهه َبَرمو بطر ىرخاو سب ا.ةّرمو

 ندنلا طالخ نم قو هرعلاو ةبعوالا ف كلذ لا نمري_هبف ةدحاو ب رطل مزالربغ فال الارتنكا رصف

 ”لقو ءاوهلا فالبتخا هقوعن رصم ضرأب بطرلار ايلا نم موب لكل لكتب امّتاف اضاوادحاواد- مزاد هال

 ىلعراضلا اذه ردنا لدللا دربب ها وهاادرباذاف ٌولباؤ عافجإلان ءضرالا : رار :رث كح لاسحلا كم

 اذاف ىنللا لاما راضلا اذه لل امبرو ادنلاو لطلا هنءثد< : ىذإباءضاا هنع دلو مق ضرالا هرحو

 رصم ضرأب رامدملا ميلا عقال اذه لحج أنقل ىذلا مولا ف راضلا نم عقج !ناك" ام موب لك لاحت
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 هراشإ د رايعراسم ىتحرصمب راعلا فذئني- نمددشو رابع لكن مدوجا اهدجوف ريناندلا قاب لجو راشد
 هنالا ىلطنال ناكو رامعدو>١!<ىدجالابفرعىذلا

 + رصم لهأ لاومأ كاله ركذ

 كل. .سنءاول ذلاسر اندلاةامااىفالاوم او بز هءالمو نو ءرذ تن !كنااشبر ىو م لاهو لجو زع هلنا لاق

 اذه اكتوعدتنجا دن لاك ملالا باذعلا اورب يتحاو: وب الف م_,بولق ىلعددشاو مهلاوما ىلع سار

 سمط حاجزلا لاق مهلاوما هللا كلي نأ مهرفكاربصم لدا نم هموةو نو ءرف ىلع مالسلا هيلع ىمءوم نم ءاعد
 الاقاموملا ىظرتلا مك نب د# نءواممنء هللا ىذر سامع نب هللا دمع نع * هيروص نع هباهذا ىْبلا

 ندعم ق ملف افاصنأو انثالثأو احاصص !مملءو كح ةشوقزم ةرانك مه-_.هاردورصملهالاوداتراص
 دعاكم لافو ةراح ترا مهعورزو م_وااوماناانغاب ةداّق لافو مهدعب دحا هب عفان لف هلع هللا سمطالا

 نبالاكو سردوافءاذا عضوملا سطو ةيهاذ ىاةسوهط منوع لاى رتال ى- ىلا تهل اه كلها ةيطع :

 عمن وكب مم٠«لدرا ناكو بعكن ب د لاقو ةرامح مهل ئئلكو موُبرفو مههفاردو مهريناثد ترامصديز
 جرخ ًافرصع تسصا ةطب رخي اعدف كلذ تركذف زي زعلا دبع نير ع ىناًأس دقو لاك ني رح اراص دقو هشارفو لها

 لاف زي زعلا دءني رع ىلع تلخد”ىرهزلا ب اهني د لاقو ةراخ اهناوريناندلاو مهاردملاو هكاوشلا بتم
 نبا لكل !ةذ لوفو س دعو زوجور و رينان دو مهارد !هيذاذافاهيفامرثن ةطب رج ءاكةطي رخاء ىتثامالغأ
 رصم ىف ناورمهنب 'يزهلا دبع باصاامم !اذهلاكننمؤملارعماان اذهامتاقذ ةراه و هاذاف تيوه أخ باهش
 -لذهلا ىأر نم قربا ىناشلاهتنا دبع ني براضملا اكو مهااوما نم هيلع هللا سمطاموهوامااوابيلع ناك ذا
 نالبقمهيف تككص كام مهتبأرول مهااعاىفادوعتو اما.ق اريثك اسان تير دقاو رخل اهناو ةعورص مرصع
 لّنو ةراخخ هنرولو هناو نيرو ىلع ثراك هناو مه كر نم لحرلا تير دّداو ةراخ مهن او سانا مهن مهتمون دن
 ماللا هملع ىموم بدن هتلتاع لئارساوب تنمآو هموةو كاد املنو<رذ نأ ءاسدنالا صعق ىف ىدومنب هو
 رشعانلا هطيس نم د>او لكعمنوننب عشوب رخ الاوابقو ءنب بلاكا مه د>| نيبسنرشع ىثالا هنابشن نم
 اوداعو ءزونكو نوعرذرث اخد او ذخ اف نوعرف عما هادا قرغا اهيماس نم تلخ دقو رصم ىلا ام واس راواشلأ

 نو.عو تامل نه مهانجرخاف نوعرف مو:نء لجو زءهللالوق ىعبرمصمضرأ مهر كلذف ىدومىلا
 نوفعضة:باوناكن يذلا موةلاانثروأو ىلاعت هلوقو نيرخآ اموةاهانثروأو كا ذك يركسح مام و زونكو

 نيذلا نو ةءذضلا مه منال لمئارسا ى اهانثرور ممم ضرا ىئعي اهيف اكرام ىجلا اهيراغمو ضرالا قرامشم

 نكمو نيثراولا مولعجنتو مم مواعشو ضرالا فاو ةعضتسا نيذلا ىلع نع نأ ديرنو ىلاعت هلوق ىلا دياهيذاوناك
 تاحامسسهلتناكو هلبادبعني قزر نب دواد ىف اررسخ ًاىلاعت هللا 4-ر هفلؤمو هعماج لاه  ضرالا ىف مها
 طن نيام ةريهكسص تاناسقم ء-ف ىأرذ ىل_قلا هجولا,نواةلا نم برقلاب داو ىلاربع هنأر صم ضرب, ةريثك
 رصد ص رآ نمدال.لا ىلا هرفس ىف دهاش هنأ ناسعالا ضعبامع دةىريسخ ادق ناكو ةراجج اهاكو حافتو ءانقو

 ىلديعلا هل ل امي ىذلا فصلا ن ءزهطملا كل ذكو ةراسج هلك اريثك انهطب

 م مهتجزمأو مهعئابطو رصم لهأ قالخأ ركذ «
 مالسلا هيلع ىنلا حوندالوا د١ ىلع لديةاورلا تاقئاعف مءارمصم سدبطلا ناوضر نب ”ىل؟ نس+ اونا لاق
 مو.لا مسالا اذه هملع ل دي ىذلاو همسان تعسف اهرعواسويف لسأف ضرالا هذبب لزن اذهرصمَنأ اورك ذم خاف
 قرم ايةرامعلا ىصتأ ىل_عقرشن سلا نأ ىهو ةعبرأدو د> اب طمعو ليتل اهيلع ض في ىلا! ضرالاود
 فصنلا ف ضرالا ءذه نوكتن أ كلذ نم سيف ةءاس ىئلثو تاعاس ثالثب برغلا: ةرامعلار أ نع بغننا لبق
 رثكأو ةرارح لقا سوءلطبو طارقبأ لاقنام ىل_عرضاسعلا عبرا نم ”ىب رغلا فدالاو ماعلا عبرلا نم جب رغلا
 سمثلا نا كلذو سل ابكوكسسف يف "قرمشلا فصنلاو رهقلا بكوك مسق هلال ”قرهشلا فصنلا نمي وطر
 بفصتلا لبق ىف رغلا فصنلا ىلع ل ٍيرمشلاو”ىب رغلا فصنلا ىلع اهةورش لبق "ىرسشلا فصنلا ىلع قرشت

 سايقلابام أف عببطلاب ضرالا نم رومعملا نم عنرلا طسو فرمهم ضراَنأ ءامدقلا نم موقمعز دقو قرشلا

 'ءاوتسالا طخ نع ضرالا هذه دعب لوانأوه ثااثلاد1لاو”ىبرغلا فصالا فانا نم“ انرك ذام .ىلعت
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 نمءاهركحزمدقخملال؟ :الدلاو ضراالا ىف ةيظءةر «ف-اورفتداف م-افع ىل: كانه ناكو هم ف لمهدو كلذفف

 مهر نذ- ىفاوهتنا مثالاحرلا ن هرثك او ةقذنلا ىف عسوأو كلذ ىلعاسصرح زي لا دبع دادزافر هانت ىمرملاو ماخرلا
 همئاوق تاانب نا - نابت توقاسلان ١ ه هيل .ءىفاسأ ميافع ناءاهرووط داع قري كيدلا سأر روهظ ىلا

 درت اونا قف تافاطو ةرطةمر قالا :ةو ماخرلاو ةرااعاونأ, نامن لا نمدو عدو .ءا| لور عطو
 اه ةتبطغأ اهيلع قيطأ قرا الا نم ةيرجأو بهذلا رو دل خاونا ند صااه*ا روصو ل. ءاع ا مهتحالو
 عضور مهضعب عرسأف كل ذ نم رهظام ىلارظاف عضوملا ىلع فرش 1 ىت>ن اوله ارت نيزعلا دمع كرف ثكماتسو
 نيع نع نانداع ناشدمس روظ ةاف رملا ىلع هام دق ترقَتءاال لانهامىلا ىودن سا نم ةحرد ىل لع همدق

 ضع ىلع هه تمس اا القس ههدج ىودوا_عطق ءازس قدح كردي لجرا ىلءاشتلافاولامو ةجردلا
 هت ٠ ند ترهظو همح اح ْلَر ردحو لانه يبي يعاربفص كيدلارفدو دومعلازتا حيردلا

 7 هع ادبلاطو» ىش * حردلا كل: ضع ىلع عد ءم«لام ادع تاكوطاو بكاوكلاب تاع دن ةبسع تاوصأ

 ا يا هاا كالت كفساىلا لاجرلا نم كاسه ن نمار
 ذوعن لبنا عونم مالا بمع مدراذ_هلاقوزيزءاادبع حجرقلا هد او كاهن لحجر فلأ و ئيا.و هأيو
 عضوملاناكف سانلان مة دل كازثنا 3 نه لانه نم جرخا اماو-رطف سانلا ند ةعاضم ىعاو هنم هللا
 بلاطو رثافملا رفحي ىرغأو ىّدعا دق نمو بلاطم او نئادلا لها نم ةءاس ناكدتو ىدو.عسالا لاق « مهلاريق

 مالقالا ضءيباتكح مهلا عفو دقرسصمدالب ضرالان طب ةعدوت#ملا ةقلا لا مهالاو كولملارئاا دوزونكلا

 ديشخالاا اوريخأف ايمعابلطم هيفّنأب ماردالا ضءد نم و ته وو حسم ةفلاا |

 حزاىلا اوهتا ناىلااهظعارف-اورهف هجارخا ىف ةهلملا لامعتسا مو-اأوهر هع مهسمأف كل ذب عفط دج

 نم ةعناملا ةلطالاب ىلاط دق بُمانان ءاهلجرا ىلع ةئاق لشامتاسعةروقنمةر مدى ةفوحم ةرابحو ءاسفاو

 عاج نس ينج لهل اقيئاتلنو نابشو خوم_ثرودءاببف ةفلت# روهلاو ءازجالا قّرفتو ءالبلا ةعرم»

 لسشاقلا كان: ضعب رمسكف ةذفو بهذ اههوجو امابنمو حزو ريفااو دجربزلاو دصزلاو توتانلاكر هولا
 نماهرمغو ىباربلاكة نبالا نم عونابنم لاثمت لك ناجىلاو ةئافاماسحاو ةلاناممر اهفاوافاودجوف
 قوصسم ءاود ءالطلاو بشالا شالا ف عوضوملا تملا كلذ هنم ىلطدق ىذلا ىلطلا نم همفو ماخرلاو ىضرملا
 عاونا نم عون ىف فرعتال ةةلتم ةبسط بر هنمحافف ىثراشلا ىلع هنم لفل اهل ةحئارال ةلوهع. طالخاو
 مهرامعأر يداقمو ممن انسا فالح ا ىلع ساسنلا نم هسفام ةروص ىلع ب شا نم لات لك لءج دقو بيلا
 موت دابحم بس ىلع ممصلا ةُبه ىلع رضخالا ماخرلا نموأ سهر ماار خطا نم لات لا لكءازابد مهرود نياسو
 ةياردلا لهانمموقمءزو لاما لها نما ارذضتسا ىلع دا فتن ل تاناّكلانمعاوناا-هيلعروصلاو لسشامال

 ىراصنالو دوه اوس ءالؤد نا ىلعةلالد ءانرك ذاهفو ةنسفال [ةعيرأ رصم ضرا نم دف ذم ملةلا كلذل نا
 نمناكد هو ها هلو ني رمشعو نات ةنسسىف كل ذناكو لثاقلا هذ_ه نمءانركص ذاملالار ذل |مهدؤب لو

 رامخ مهل ة:اهاثو نيئالثو زيت: هن وهر تقلا اذه ىلا ءرمغو نولوط نب دا ن ءرمصم ة كو نم فاو فلس
 انيأدنو روبقلان ءبلاطملا:ذهىف بيداامو رهاواساو لاوءالاو نئاف دلا نم م مايا ىف حرس | اذ ةسسع
 مهيلع ءموقب باح !ءاناف مارهالا ىلااموب نول و طنب دج. (بكدد) * انفدصت نم مد ةنامناهركحذ ىلع
 اوبر خت ال مها لاقف بلاطملا باطن موق نث اولاّةف نول عب ام نع مهل لف لواسعملاو ىحاسم | مهعمو فود باش
 مّدقتو قفارلا ميلا ضف هنعاوزمع دفاباطم مارهالا تمسفّنأ هوريخ أو لبق نم لجروا كرو ثعالا اه دعب
 نبدا كرف مها رهظ ىتحنولمعب :ةماوماق أف فرصذاو تافنلاو لاجرلاب مهتناعا ىف ةزمجلا ىلءاعىلا
 ءأرتنم رضح-أذ ةيطبربلاب هيلع بوتكس“ ءاطغ هملعو ريناند ءولم ضو نءاوذشكَف نورذحب مهو مهيلا نولوط
 رظاسلف هكلام ىلع ىكام ل ضف لي نأ داران ذهسلدو هْسْع ن هبهذلازيمىذلا كلا |نالف نب نالفانا همفاذاف

 دج لاَقف هتافو دعبو هن ام ف صل ُسغلا نءبهذلا صاخم ناف ا ,,دراسء ىلع ىراشي درامءلضفلا
 ىئئامب ةببلا املا موقلا ن هلك أ لاما نم <ىلا بحادباَكَلا هذه هماع ىنتوئامَنا هتدجلا نولوط نبا
 فلاب مداشلا ميسنلو را دةئاملثب قئارالوول عةرجا ةيفوب دعب ريئاند ةسم عانسصصلا نم لكلو همم رايد
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 ثادحالاونيقتعملاد ىعلارذ-اوهاذاف هرب دئاباك ىف اربلا ضءد ف تيار لاق دو.هلاو ديالا نمايلعسسرو
 ىفو كلعذي ءاضقةلاو ردها ار دة همفاذأف هنرب دتاباك اهذعب فتي ارو نيب رعت_سملا طينلاو ني د.عتاا دمكطاو

 ديربام لعفي مدخلا برو 3 ىرذ تلو وضل اردن اهتدحوو 0 اهتمشنأ ةناكمرخا

 رارسا ةفر « د ىلع نع .طظاوملا ن٠ ءموخلام اكح !ىفرظنااب هعمل ىلاريلا هذه تذنعاى كلا ةمالاهذهتناكو لاق

 وهامناذوطلال الذ ىلع عطتب مو ضرالا ف نوك<ب.انافوطْنأ موهعتلا ماكحا اهلعتلدامماه دنع ناكو ةعسطلا

 اهلها ءانفباه» ءانفو مولعلاروثد تفا خت اهله دب, ف .سو ا اهذر "ام تيا ع اتركك سرألا 23 ا

 ةراخخو اس مط نيع ون امن اش تلو بانت كحجلاو ليثا.ةلاو روصلا نم اهمول ءاهيف تمسرو ىباربلا هذه تذذاف

 دراولانافو لآ ناكناو نيطلان ى أ عابس مهتسااران ناقوطلا اذه ناكنا تااقو ةراس اب ام نيطلاب بام تزرفو

 يطا | نموتامم نيعوتلا ن ملكق قف 0 وطلا ناكناو ةرا ا, ىئام قبو نيطاابانماءام بهذأ ءام
 رابأءونيعي لو هنو. .ةرباوناكىذلا نافوطلاَت او نافوطلا ليف ناكمنالعأهللاو ل قاما ذ- هدرا نموهامو

 ىأر نم مهنمو اهاه أ دانأف اهيل لزن كلمو اتسع هما نمرمصم لها عبج ىلع ايس ناك فاس مأ اممأوه
 مغص نم سانا! نم ةر ْدَهَدلا لالتلا نم سند البس دجوب ام كلذ قا دصمو اولها َمءابو ناكنافوطلا كل ذ نأ

 م دجوب امو موكلا تاذب رصم ضر ا نم سنن دال ةفورعملا ىهو ماظعلا لاك اك ىثناو رك ذو ريبكو
 نم ةريثكح عذئاومو سرداوالاو ناريغلاو فو هكلا ف ض٠: ىلد يي ماه د.عصو

 مهلئاوانممسمنالوقت دوهيلا الو م_هفالسأ نس مهن | مهعريت ىراصنلا الف مهرمالا ىأ نفر كل ال ضرألا
 لاب او ىلاربلا كل: ىف د و ام اريثكو م,ماوث !مهيلعو م عأاح ع نع ءىنب عي رانالو ءالؤد ن منور دينوا-لاالو

 كلذريغو دون لاو غااارربل !اكحص سعمئاف ناش رصمدالس ىناربلاو همه ةماح نم

 * بلاطملا رصم لهأ ابيمسي ىتلا زونكلاو نئافدلا ركذ #

 نآس اءنب اثي د ند ل'الدلا ىف ”قودلاو ربلا دبعنب ورعوبا داورام نئافدلا عش زاوج ف لصالا
 فيقثو اوهو لاغر ىباربق اذه لاف لاغر ىبأ ريقي رم فئاطلا نم فرصن اا مل سو هملع هّنبا ىلص هللا لوسر
 هعم نفد هنأ كلذ ةبآو هعراشب هامر مرا نمحيرخ الف هللا هعنذ مرا ىف حاص موق لاله اذا نا تصح
 تعءءعمرع نب هلل ادبع ثد دح نمو هنمدومعلا اود رض-ساو هو دف هربق نوإسملا رد_اف بهدنمدوع

 اذهب ناكو لاغرىبأربق اذه لاذ ربةبانررخ فئاطلا ىلا هعمان جر نيح لوب سو هيلع هن ىلص هنا لوسر
 أصع هعم نذد هنا كل ذب او هسف ن نندفناكملا ادع موق تدامصاىلا ةمقنلا هتباصاحرخالت هنع عادي يبل

 ف-ولزول كر معو 5 ا يا او-رح كا هردح أف هعم هوعبصا هلع مشن نا بهذ نم

 بئاودنؤملاو تاةفنلا نع ل_ذفيام زثكم ناك, هنال هدعل نم لولملاو هلبمق نم كولاازونكو مالا هيلع

 ةسنكى زونكأا ل_عنالا.ةيو زو:كحو نو.ءو تانج ندم هانجرخأ: لجو زع هللا لوةوهو رهدلا
 اهلاوما نماريثك تزغتك ١ رمهمو ماشلا نم ت> رخام ل مورلا نا لاسةيو هلطملط نم اهيلا تلقت ةينمطنط تقلا
 ةنيطتطس تنك اال تع دز اواو .!!لوصولا قرطو اهءضاوم مالعأ, اينكت دتكو كالذلامت ا عضاوم ىف
 نيون ءاهلق كلم نم زونكلاعم بتكب ترفظا.ءاو بكت مورلان ال ةوكلذ ةفردمدافم_سيامنمو

 هنالبقو ةليتكا ىف اهولعجو مهعم بتكلا كالت اول ماشلاو ريصم نماوجرخاساف طبقلاو نيذا داكلاو
 رصاو -ىدوعسملا لاه هطح توكل هجرورهيلا قديش ةدم كح امد_ذ ىّت- د اكل ذ نم ىب طعب ال

 م-هريغو ضرالااهوعدوةسا 11و ازيد م نت اهدا ىف د وبامو ناشلاونئافدلا ن د ةيسعراخا
 امدمك نم فاس -اهف لال ذ عمج ىلع انين اد قو ةياغلا هذه ىلا بلابطا اب ىدتو ضرالا كلت يكس هم د! نم

 لالا دبع همخالرصم ىلءالماع د نأو يهز نعلا دمع ناكل اه ريكبنب يت مر تحدذام (اهرابجان 3

 يادحصمابو ب رعلا دبع لاف عب ظءزتك هذال الفلا ةمقلاب لاسق هدحتا نعال بف حوامم ل>رد ان فن اول نا

 هتعر فصلا نم بان ىلا 1 ا نوم وي ولالل روت وجلال كلذ
 ذصزلاو تزةاسلاب ناحرم ذءهاحانمسو ايلدلا كلم نابواست نان وقاي هاسايع كي دءالعا ىلع بهذلا ن دو
 لاحر)ا نمرذ < نمةرحال ةهفنب زر زعلا دع هلرهأذ دوهعلا كلذ ىل_ءا ىلع بهذلانم حاف هىلع ةسلرو



 و

 ىلا راصدتمهىمان أ مهاوح لولملا غلب الث مينو هت ام ىلع ممسفنا ىف كلذ ممباص | م نمرو دلاب ملعفاابام

 نومي الاوةفطفاربلا ف ىتلاروصا كان تك رعرمهم لع نماون دالذ مهيلا اوهجونو مهي اوءمط ءاننلاة بالو

 كات اولعفاخ ال ناكَناهلثم ميلا ىلٍ قا ناكىذلا شابا كل ذ باسصا الا أ ..ئ اهب نولعفي الو ئشب دوصلا كل:

 ممتدارا ىتلا ىلا, كلذ لثمرئاانوادب ربوا اهومع ٠*قفوااهةوسوااهسر عطق نم ايريلا ىف ةروو كما لدتا
 سانلا مهر دابة كلذ ريشنتاو هماعم_ها وتأو رهان سانلا لعأا وناكو كلذ لثأ ةلاحرو أانفس تناك ناو

 :ًارااتقذطف لاجرلا نع نري_صبإل ءارجالاو دبعلا الا قلو هموقو نوعرذ قرغ نيد رصم لها ءاسن ناكو
 نهوباح اف نه ذادالا أع اولعشب ال نأ لاجرلا ىلع نطرمثو ادريجا ىرخالا حب مزتتو هجوزتتو اهدسعق نعت
 مهنم ىضم نملاعالا موملا ىلا كِل ذ ىلع طبقلا فنا بدمح ىبا نب ديزي لافت لاجسرلا ىلع |! سها ناكتف كل ذ ف

 حر موع مه أرب دن ةنس نير شع ادز تن: هكول :م تكلف ىلأ سما هأ سا لاعالا ىرتثيالو مهم دحا عسشال

 كالتريب دب ةعالمر صم لزت ملقم ياء ءوكلف سطولب نب نوكردهل لاشي موفارمشاو م هرباك] ءاسبأ نم ”ىبص غاب
 هحالصا ىلعدح أ ردقي ل روصلا هسفرومد ىذلااارربلا كاذ نم مدهناالكو ةنس.ةئامعبرا نموه زوما
 ابربلا نم مدهناو تبلا كلذ لها عطقن اف مهريغ كلذ فرءبال تدب لها اوناكواهدإو دلوو اهداوو زوحملا كلتالا

 نورمهدب ناكام عطق:او هلاح ىلع قو هلع ةفرعمو حالما ىلءدح أر دقي لف سو نم نب ساشل نامز ىف عضوم

 ليكارسسا ىن ىلع رهظو سدنتما تدب رصن تمي مدقا إف مه دنع لاملاو ريثكع جلاّنأالا مهريغكاوةبو سانلا هب

 ىت>أ سم اهب لرتي لو اهاها عم ىجسو ادارقو اهنئادم برخو رمصم دصق لباب ضرا ىلا مهبح رخو مهامسو
 ةنسنيعبرأ دعنا يأ ارمهم لهأ درمم هب عفتنب ال به ذيو اها ىردع نك اس اهيف سلاارارخ ةنسنيعبرا رم تي
 ةمككماهتدجوفاهامأتأ تذخ او ىلاربلا تير ءاكملا ضءن لاهو * ذئموب نمةروهةملزت لواهور هع
 تاماكت ىتح موق د«: موتاهاع ىلو لب دحاو ميكح اول .ءبإل هنأ ىكرهظ ىذلاو كالذلا لاكسشا عجب ىلع
 دصر لماك الو داصرالادالا ل عت ال 1ع الا هذه لثمّنال ةمسعم ة:سفلا نون الدو ةّمسوهو لل هاكرو د ىف
 ةراخلاقاشقتو رولا ارقنو ارفح نامل نولعجاوناكو ةروكص زل ةتااهذ_هنمل قاف عومجلا
 ةظعو موا ميظع ىهالا دهءوا ميسج مال انهضتم ناك اذار فه اوه باكا ناك امبرو ناينبلا ىف ةبك سم ةقاحر
 باب ىلءو نادمت ةبق ىلءاورنك ككل ذك نيب رمد اريغ بكد قو هركذ ديل ع نو ديريف رش ءاحاوا اهعفن ترب

 اوناكو اهرلا باب ىلعو درغا !قلبالا ىلءو رة ىلا نكسر ىلءو برام دوت ىلءو داةرعس باب ىلعو ناوويقلا
 نماهءنمأو روثدلا نم عضاوملادعباىفططنا نوعض.ف ةروك ذم عضاوملاو دب رمثلا نك امالا ىلا نو ده-هد

 ىلاربلا رتصمب كولد تذذعاو ىدوعسملا لاهو ه رهدلا لوط ىلع ىشالو اهب ّرمنماهاربنأ رذحأو سوردلا
 الخوا تناكالبا م-مباودو ةمحان لكن مدرب نم روصلاربلا ف تاع جو ره تالآت .كحأو رودا او
 ةدمشملا : ىظعلا ىباريلا هذ_هىق تعجو ماشلاو برغلار < ند بك ارا ىف رلا نهدرب نم امفتروصو

 اهلاصتاو ةيكحلف تت اووا فكل: تلعجو تاناومجلاو تاناامئلاو راالا صاوخو ةعسطلا رارمءانامنلا

 لبالا نم ابربلا ف ىتلاروهلا كلن ترّوع نملاو زاسلا وحث نم شجم-يلادرواذا اوناكو ةيولعلا تارثوملاب
 روصلا كالت ىف ىلعفماشلاو حن نم شد !ناك اذاو هنا ويحو هسأن منع عطة إو شالا كال 3 ىفامروعتسف اهريغو
 هسانف تافالا نم شدا كف ثدحفا:ةصوامب لعفام مادلا شدح ابهنم لق ىتلا ةوطل كل ند ىلا

 نءرحلا ف درو نمو برغلا شوج نم درو نم لا ذ كسحو ةهجلا كالت نم ىتلا رو دا كال: ىف عنصام هناو.-و

 ريب د مهكلم لصتاو مهو دع نط مهتما اوعنمو مءالاو كولملا._م.اهف كلاما نم كلذ ريغو ماشلاو ةسور

 صاوكلا , ذه ففلخو فلس نم ماكنت دةو) ةيسايسلا|هءاكحا رتكلمملاراطثامزلاماةئاو زومعلا هذه

 نمرص؟ىلاربلاو هنف نوكيال ضمة مزومعلا لءف نم ريالا اذهو رصمد الب تناكىتلا ةهبطلا رارمءاو
 ىلعالاعؤاتثدحا ءاسشالا ضء١:ىف ترو مءاذاا مت روصلا عاونااهيفو تنولا اذهىلا فان هريغواه درعد

 قريخأو (لاق) كلذ ةيفكيلعاهتلاو عئابطلا ىف مهاوة بح ىلعهلج ا نم تعنصو هل ترام بسسح

 ناكو دهازلا ”ىمج نا ”ىرصملا ميهارب نب نونلا ىذ: ضفلا ىفا نعرصم ددعص نم ميا دالب نم دحاو ريغ

 اهيفرو مام اريثكن ماو ىناريلا هذ هرابخ | ىلع ردن نم ناكو اه دظهد "لغو انمتأب ةقيرط هلتنأكو (ىكح



 مم

 ارامي دةد_حاو لكمف نم حر ذو دك دكمساهذخ أي راص هناو اهتعا ارقنسحيال هباَك هملعراش داهخ ىفاذاف

 هياذاو سوردنللا موكلا ىلا ءاح ى 0 :ذخأ هناو ريناند ةّدع كلذ نم هلعمتجا تح

 ناك كسور دنساا اذاف جرخو اهعضاوم ىلا ريناندلا داعأو ك.دسلا ىلا داعف عضوملا هملءّدسىّتح عفترا

 -ٍ اع دس ىح عفترا دق سور دنس اذافابب حب رك ىثمو ريئاندلاذخأو دامت حرتتو هزرا#ي ثمحالوا

 ثري الؤا ناك اك هلاح ىلع سوردنس.اا اذاف جر خو اهعضوم ىلا ريناندلا داع أو كمعلا ىلا 3 عضوملا
 انكر كلالهلا ىشخ ىتح ركذام ىلءلاملاو ارا صاهتداعاو ريناندلا ذأ رركص هنأو جرخو هزوامحت

 هعفر ىحرخ الا ارالوافرخارح  عضوو روقدقوراد>.و 0 ارح ىأرف اهءطوم نكس ةدمناكا لف جرخو

 داعأواهعضومىفةقبلا 'ارتوادحاوامئم ذ> اق كوسلا ءاوفا ىفاه دجو ىلارعناندلا كلت ن مرن امد ةتس تح اذاف
 رهلا طسونااذ لاق <ىل رغلا بلا ىلا ”قرمثلا < بلا نم ىدعنل للا بكر هنأ كلذ دعب هللار ةورخلا ىلعر لا

 نمل نءافوخ باكرا حاصفابت ”رثكن م قرن ان دك ح 1 ا ا سا الانا ذاو

 تناوتق ءاملا يف هتسئاأو ىب.ج نم هتحرخأف همس ناكامر اذ_هّناو يم ىذلار انبدلا تكد لاق

 هنأ همتاال ن هضءداع دوى ريخاو تلق طور ءاملا فاهسفن تقلأو يكخ را نم لامسالا

 دبع نا لاق كلذ ىرأ نأ ىلردقي ملف ءاملا ن نءتس كسلا نيرينأ دار أوه دنع هناو عملا اذه نم مسلطدر نط

 ديعلاالا اهب يلو دا اهلها فارش نما سنل هدر ع دعت رصم تبع نوءرف لآ هللا قرغأ المكلا

 لاقي نم :أ سها ”نيلوب نأ نهي أر عجأو ادخ أ مهنم نيلول نأ ءاسسنلا نمرمص؟ نمقفتاق ا. فلاو ءارحالاو
 نّدسو ةنام دا ل دامو ى مهو عضومو نب مفرش ىف تناكو براجت و هفرعمو لةعاول ناكوابز تن, ذك كولد اها

 دحأ اهيف عمط»ن كيرلانالب نا نما تاو فارشالا ءاسن تعمل كولملااهلو انت نأ تفاسفم اهوكلخ ةنسس
 قدح ااه ىأنأت ًاردةو مب ىوةناكن يذلا هلا ةارشأوانرباك ا كله دقواهيلا هنمع دعالو

 ىلءهب تطاحأ ارادج تنبف سانل انف عمط» نأ نمأنالاناف ةمحان لكن م سرا هملع عضأف اندالب عبجب
 عرتلاو رطانةلا ثماقأأو ءاملا هنف ىر< الخ هنود تلعجو ىرقل او نئا دملاو عرازملااهاكريصم ضرأ عسج

 ليم لكىلءراغص سراخ كلذ نيامثو ةحلسمو سر لايمأ ًهثالث لكى لع ملاسمو سرا هم هف تاع>و

 هنوفاخع تأ م هانأاذاف سارحالاب | 5 رح نأ ممت صأو قازرالا مويلع ترجو الاجر سر لكف تاعدو

 رصم كلذ, تع: كلذ ىف او 1 نمريذلا مهان قاع رجالا ضءيىلا مهضء:برض

 هلم دع_صلاب تقي دقو ردعزوحتل ارادح هللاةب ىذلارا د1 اوهو رهشا سى هنا نم تغرفواه دارا نمم

 رحلاو ل ع صنقااريثك ناكواهدلو ىلع افوخ هتنب انا لب ةو ىدوعس ا لاق ةريثك اب
 ا لءق دقو اهريسغو مسالا نب اا تطّوُخ ىداودلاو لولا نم مهضرأ رواج نم لامنْغاو

 خيشلا فريخ ايامي دمعصلا دالب ىف اذه زودعلا طئاح نم قي دق هللا ه<رفلؤم الاف لو:ىف <: سني الث مهتكلف

 ىغ اذاف هنملاميم مهدحأ علتفاف ةّمفر هعمو زودعلا طئاح ىلع دمعصلا دالب :قراس هنأ ىدوعملانب د#رمعملا

 اه .درف مهامواهنولَمْأَح دحاودءبادحاو موةلااواوانسذرا دقملا ف نيللا ن هن ١ الادو عملا فلان ادج ةرييك

 اهعلعام اورو 1 ار ل ممدعل هنم بدعتن ىذل اربكلا هيا ىف لوف ةبح ن «تةافناف ٌصرالاىلاتطتسزا

 ةءظق ةعاسجلا اهلك أفةتباأ 'يئاهيفريغت ل اهدا دهعةبب رق اهنأاك ببعلاو سولا نم ةملاساهو دجوذ

 لاق ه اهقزر فو: ىتح سفن توت نا هنا ةءااملتارمهعالاو ميدقلا نزلا نم مها تئيخامن ااهناكو ةعطق

 تثعبف مهر بو مهلع فاهم د :ةواهمظعت هر هلا تناكو رودباها لا ةبةرحاسزوت مناكو مكحلا دعب

 نم هيباغت ا.كانل ىلعاف ل ولملاانبف عمطي نأ نمأتالو كلا انعزفو كرم ىلا: ا دقاناايز هبا ركولدابلا

 اننلقأ قيو ىسوم نوعرف عم قرغلا ىف ىن_هبانرباكحا بهذدةو ف. .كف كلا حاتحي نوعرذناكدةقاناو-

 نرغلاو ربلاو ”هليقلا ةوج ىلا اتم باب لكباوبا ةعبرأ اها تلعجو فنم ردم طسوىف ةراخ نمابرب تامعت

 لكهيكل ع الع مكل تاعدق مها تااقو لاجرلاو نذلاو ريملاولاسغيلاو لسملاروص هش ترودو قر.ثلاو
 0-0-2 ءاللؤم مكنع عطقبو نصاا نع كيسي ذهو ارحوأ ار دءاهنم نولؤت ةه> لكم كدارأن م

 نو أب ىثأأ مهتود+ ماو وكلا ةد هتكرحت ةلاحروا ن ةس قو أ لباوأ لاغبو ل. > ىلع يلا فاوناكنا مهنا



 اذ

 عيطت كلد هلا | اومهون ىت-ةدم رتتساهنامث برمثيالو لك ًايالامانامرهلا سأر ىلع ماها ار هنا نولوقيو

 نكلك ل قأف به ىداو غلب ناىلا ميظنع شح ىف موداسهللاسةي برغا نم كلماه دصقورمهمىفلولملا

 رص راصو عف عقنر | منوهجوتي ني انور ديالاماما هتحت مهو رار اديدش ما.ءناكح ىس هره- نه موالدو

 للك 90اراطل هورّوصر ةنهكلا عبج هباهفاؤلام دق مهءاودوموةلاءاذاف اوبرفت مه هأو لعام مهذّرعب
 نوعرفلاوهو (نايلانبمرادماباىفو) «ب ادبع هل لعجو برغلا ةي>ان ىف دوسان او ن٠ لحزا ااك.ه ىو
 لعوامظع أش هتماوران' اف لمملا نم مادا ثالث ىلع ةذف ن دعمرهط شوميرد طبقا دعول لاق, ىذلا عبارلا

 لينا! "قرش ىف هوبا هاش ىذلا ماخرلا رصقلا ىلع هب_كنو ناطرمدلا حب ربناك هعلاط ّنالر ذأ | مسا ىلع 2
 او ناطرسلا جرب ل خ دالك اديع مصال لعو رجالا ريرحلا امسلأو ةضفلان 0 ا
 امالعا ماقا سداسلا نوعرفلاوهو سوميرد نبمرادنب سوب داعم نينا دعم هس أ دعب كاما | س دايت لو

 لقفماو 1 اهو ةدوقرب لو ضءب ىلا اهذعب نم دع نيطاسأ | مياع لعحو فذم لوح ةريثك

 اهتهدو بكاوكلا !ةروصابملع ش ةنوةهضف نم ةدوكل عوةريا كح نامداطو دوةوالرئانمو العض رألا

 ىلعو ربدهدوسا به ذنهل>ز ىناحور هسالكمه ىفل-عو عدلا طسو ىف رانم ىلءاهءاقأو ”ىيدلا نهدلاب

 سمشلا لكشف اقاعم ناكف بهذ نم لسالسو ةْضف نم هتقالعو بهذ نم هاتفك سانلا هيريتءيانازيم هتقو ىف
 ماطلا ل دمف ب بك اوكلاءاتاا ع اءشّشن دة صوسف هةحبو لطاب ىرخالاو ىح د

 ةقكفرخ الاو ةفكى ني هقلا دحا لعجصو هديربام هيلع 1و نمورسملا ك1 اسال تل مولاظااو
 0 الا ىلعو رفا مسا اه دحأ ىلع ءركذونسنذخأ ارغددارأن نو مولاظاا ةفكعفت ة”رئولادتلا فكل نتن

 ناورئاساءةتراناو تاسست يا ايه دج عفنرلواعبج القل نان فاق دحاو لك لعحو ةماقالا
 لاقتيو «هدانوءىمأحال_صىفرطتيو أ بئاغهلز هونيده.لعن ءاذكو راس عر ذا رخأ امه دحأ عفترا

 فلعو رانا توس نمت ىف ل_عجو لباب ىلا لحام هعمنازملا اذه لى رمه٠ىلا لداء ارصن تئ نا

 مم,ذب ىتح لبقأ متاجبل انمى اهار اذاف بصن ”انيكسو رانريغب همف جاور انزع نم <«.فىوشي اذيأ اروثت همأنا

 (ىبارلا اماو) ه نط اودلأر تامعرتلا ب ءأ.تو ءاوهىل. ي<-اجاجزو اران ليصتسي ءام ل عواهب هسا

 امرلعاهاعربزو زونكلآ ايف لعو اه فارلا ىىذلاوف ءارهألا ى ىذلا رود نا داك ف.صو نبا ركذف
 ةراخلا نمىباربلا اها لاقي ةنبًارصمبو تسر هفا| با: كح لاقو اهد مق, نم اهظفحت ا
 اهنا ىلع ل دئريطقتلاو دةءلاو لأاو قودلاو ندعلا عضاوماسيذو ةفلتام لاكشا ىلع ى هو يا

 مولعلا ذه ايف ضرالا تحت تمص أ دقو ىهام ىر ديال تاداّمو شو ة.نبالا هذه ىفو ءامكلا هن هما

 رصم ىنارنأ ىلا دمهلا دجا نب 7سم دو رار ساعلاو بهذا حئاسفص 0
 نب د ناحراوباركذو « مال لا هلع مدآ نب راق نبخونخ نب ل, و نب ل. مردلا نب بارب ىلا بست

 قوز !اهذهاتش دكر طم ر5ضءبىف ةسنكنأ ةيلاملا نورقلا نع ةيقاسبلا تاراشالا نك ىفوربلا دولا

 رب رس < يؤوةأه م نإ رسشعو فب هملا لني بادرسا-عيف مهنع هباورامتوجن «نو.٠ألامهيأرب ذوخأخامهاوقب

 اهفود ىف ساحل ن نم هشسنق اهلخ دي حاجز ةمطان , هفوج ىف ماخر روث هقوفو عطأ ىف نيدو دم ”ىبصو لجر هنن

 كلت ىلع قهابف ماخرلار وكلا ىلا ض فتوايز جب اح زلا ةمطابلا لدم ناالا ث ليالف تيزاهيف بصق دقو ناك" هلدق

 ةمطابلا نم تيزلا غرذأو والا نع ةرءابلا عفرو هب وو نم هيلاراص هنأ <ىنا يطا ركذو ه اهلي دانقو ةبّتكلا

 ثلا اهله ًاوىرخا "ل فهل ديأو هدنعن هانز "بص هلاف تيزلاالااهحاهداعأو راسلا أفط أ واعمجروثلاو

 حرخاذا هنا ”ىفاه+اركذو ه رصنعالود دمريغ ءنم ما رلاروألا ىلا ضاف مث حاجزلا ةما املا ىلا ضاق نا تيزلا

 الج اه فنى ةمهوتللا:ًأرانأ هي رقلا لها نءركذو « تيزلا ضي لو راذلاتأذطنا رب رمسلا تحت نم تملا
 لاق و هكر صحت لنا سأيتوأ ةققح لولا ن اكنانطملىفاهدإو ل رت فاهر حج ىف هعضتو ”ىملا اذ له

 اهلاوحا َهف رغمو ريصم ىذار 1 ةريثك ت اح امل تناك هنا دمع نب هلللا قرر نب دوأ د فرمخأ ل ا

 ىو ءاطغ لاو سور دنس ن» هميظع موك ايفا ذاق ىلبقلا هجؤلابل-ةاةئةراغ اهل انقب ةردبك ةراةمىرع هنأ

 اممنقو كيس امد خ أ هناو توما دعن تافك دق اهم "كباس .؛ةقوةل ماه ءمجبو كسلا نم ةراغلاىلا ريثك ئ ءاذاف



 شي

 السب ناكحو ةن- نمعبراو نيش" امهرعو ةنس نيعبسو 5 الثدكلم ناكو لامر اهياعل.هو صاص او روذعتلا

 ْن امص ل سو داسيا نب اصمم دا-اهنياه دعب كل موه دعب نم لكمهاا نمزلو هواية كنتو ةمسح ةرذواذ

 لخادي نو بدجتو رمصما يؤ بصخت ىتلا تاووالا ىرتفنم ةميدمىف ةأرص لمسعف داباو ا سنوق ع

 رذعت نم لكن ايفل ١-1 مد ل لاقي اص ماطقملا فل لو هب ةريثك امالع أر اا برق بصنو ةمبدم تاحاولا

 نم هفث د« امورحلا ما هنم ملهد ارانم حلا رلا ةفام لءجو هل هالا ال ذرمستنف هرذدنو هشان صا! هساع

 ناش لكوفنم ةل دمرفإكحصا ىئهنالاقيو اهذذتا نم لواوهو مانا ةريسم ىلع رصبلا هللا لدبام ىصقا
 فن ءهليدمىلرغىف رهم ل الم هلاصو هس ادعت اهلكز ا.-الا اص نب سرا دب كلماملو «ةبر د:كسالاب مظع

 هروسو ةقرزب حولي بهذب هجوتو بهذم دروزال نمامظع اخص هضماقأو ةرهزلا بكوكل اهظءاشيب
 اياحرىفو ريدم دوسا بهذ ند نانريفض هانا ةروطَف مما اناكو رضخأ دحر بز نم نيراود

 ىف نم ىلع ةإ م اهناك امرت ىهو ناجح ىم سيضه اه دسو به ذ نم ن العنو فان رج ارح نم نال اخ

 هم-وو دروزاللار عج ةصئوم بهذب همر جا سا نم نيعرضو نينرت تاذةرب لاثمت اما لهسو لكمولا

 ربدمءام ةروطملافو عز< ماخردوع ىلع داس الا طالخشان م ةرهطم امهمبو ةرهزلا حو هاحت ةرقملا

 ةئهكلل ىمارك ل كمهلا ىف لعجو مانا ةعيسم لكى اهيول دس ةرهزلا ةشيش< لكسهلا شرفو ءاد لكن مهب ىئشت

 مول رضي ناكو ريطلاو ش>-ولاوزعملاو نأضلا نمسأرفل أ مصلا اذهل بَّرقو ةضفلاو بهذلاب تس فص دق

 ةيرح هعمو ناح اح هل سرد ىلع بك ار لجر ةرزود ةبق تحت همف لعجو هرتسو لكمها | شرفو هنفوطبو ةرهزلا

 ناكحو سرادتن لام مانا فرمدن تم هه دهن اىلا لكمهلا اذه لز, لو قلعم ناسنا س راه انسىف

 سادنالادالبو همي رفاضرأو ربربلا ارغفرصا اوريلا ىف ميظع شج ىف ح رخ مياريصمو يطبق نيد ىلع اد-وم

 ىبرغىف ناكو ضرالا لولم هباهذ عجرو هريسمو م١٠ ابيلع ربزام الءارصلا ىف لعو رحملا ىلا ث رفالا ضراو
 تدارأف عجرو ادصق مهنم لا لذ مهازغف ةرحاس: أما مهيلعاوكلم دق موقاسمب هدسرقاها لاقي ةْيدمرم هه
 ترثكواه ذا ىت> عرازملا ىلءءاملا ضافن ل دلا ىف قاف ترماو اهرد-نمتامعذ رص داسكا موتكام

 ةئهكلا قلام رضحاف بزراقعااو نيباعثلامبهيف تايناو ناقل ضاىمالا تشفو عدافضلاو عسافلا

 برغلا ةمحان نم مهملة الا هذهنا اوأرفمهموةىفاورظنف كلذارظنلابمهمزلأو ,تمكحر!د ف ءاكسملاو
 نم مه دنعامب كلذ عفد ىف اودوتجاو ةرحاسلا كل: لعذ نم هن ذئنمح اولعفلدنلا ىف هتقلأو هل عةأسهاناو

 ريغ اهباو دوج لق ةمردملا ىلا شدج ىف ادئاك اوز وجو ةرضملا باو دلا تكاهو دسافلاهاملا مهنء فشكتا ىتحرلعلا

 رضخ ا دجربز نمنهاكة:روص كلذ نذ * ىصحبالامما:_هالاورهاولاولاوءالا نماوذخ ًافدحاو ل-ر

 فعسمه دي فورد نم ناح امج هلو رج ار هود نم هسأر بهذ نم ىناحور ةروصو دامسالار جح نم ةمئاق ىلع

 عفدلءاما_عفرضخا حاحزةدع اف ىلع قرزاتوةاننمةرهطمور هو نيتعص ىه نيف دف مه مولع نمريثكه ف

 بئاحم نم هريغو كا ذرضح أت هبراط دحا هيكرو هتنخ دب نخ دو هع ارعب هماع مزعاذا ةضف نم سرفو ماسالا

 مهدمقلاف مواانعا بع أ نع كلل ا هلأ لجرلا موعمو رصم ىلارهاوملاو لاومالاو مهمانصأو ةرصسلا

 ىلانهاكلاقأف مانصالاىلا اودسو مهنصح انسب دم لها قلغأف :هلئاه لير اختو ف.ثك عمججربربلا ولم ضدب

 ىت-ءاملا ىلعم ضرب دخاو اهةنهكلاءاسور طاحاواهمهاح ىلع ساخ اهم نوب رشياوناكر عملا ة دعب ةهظع:دكرب

 ىت> مظعن ةروصلا كو ادوحس اها ةعاج اًرذن ءوضامها سعّدلاةرادك هحواهطسو ىفرانهطسو نم حب رخوراف

 ةروص نا كلذو هعس نمرثاسو كد دة مهو دعب اذاو اوماقف كو دعترش ٌمسفكدقاهند ععسو ةبقلا تقرخو ت دعص

 اسي رخهسأ دعب رصم نكلك دالءادو 5 اهباوكله ةيص مهلع تحاصف تّرومءاما نهترهظ ىأ اسما

 داوس نكي دورهلاناكو هاقلب ناهملا هحوو هرازتساف هرصسو هتمكحريخ دورغب لسصتاف هتقوىف دورلا ناك

 هلو-ورانلاكمبتطاحأ دق ةحن> اهلل مدت سارفا ةعارا ىلع نكلكل بق أف مالا نمرمثك ىلع بلغو قارععلا

 نكلكن ا طبقا لوقتو ه مكملا لل < هل فرتءاو هلاه كلذ دورُعلا ىأرالف ببضقلا,هيرض هسأرنينتلا
 مرهلا لو> اوعقجا ما مومهداذا دللا لها ناكو هسأر ىلءحولت ةبقف ىبرغلام ءرهلا ىلع ساده عفترب ناك



 و

 ةكلم سوءلطب تاب ةرطن الة ىلإ هبوب ءاماق اردسءانملا لع ىتلا ةيسافلا ةماالااماو 8 ول نحل

 تاريشارثاسو براقعلاو بابذلاو سفاناللاو عداف غلا نم ة.ةلاروصلا تامع هتةوىو ريثكف ةيردنكسالا
 لمعي هنأاكو لد ىتح ةرودا| كلت ةقرافم ىلعر ديالو سنا كال ذا لا عقسجا عضوم ىف تاعساذا تناكو
 حاحز نم ا.علم برغلا ءارعص ىف لعو » هديربام كل د نم هل حيف اهعلاوطو !متامءاو كلفلا حر درو هداواك لامعا

 لعو :دمعب عضاوم ىلء اوعاعش تقل سلا اهيلع تعلطاذاف نوالا ىفاصرمضخ | حاجز نم ةبق هطو ىف ن ولم
 تاثوقنو ةيسع نامطامئولرمغب اهيلع شنو نزل سل لكحاجز نم ةيلاع سلاس# ةعبرا ةعبرالا هبناوج ىف

 ةئس لكى دابعا ةثالث هل لمتو مايالا بعلملا اذه ىف ريقي ناكو فشي قاطم حاجز نم كل ذ لك عي دباروصو ةبيرغ
 هنا مالاءد طق بعلملا اذه لزب لو ماا ةعبس همش نودقيو لنوك< ذيو دمع لك ىف هبلا نو محي سانا ناكف
 كلمة !سنوق سم ما تناكو « هلثم لع نع هز.هعل ولملا ضعي هم ده نا ىلا هلم ملاسعلا ىف ىلعالو ريطن ل نكي مل
 هءاهدرغي الكهاهل لم_عينا اهيا تاأس اهلا هيمو املا هل لاقي ىذلابكوكلا دبعباهوناناكودب والا
 اهيراوحي هللا لخدتتناكف ريرارودلا هلع ىخرأو اهص هيذ ماقأو ةضفلاو بهذلاب هسقصو لمعف
 هلت يصنو هرارنو هللءرطتونيبارقدل بزقت دمع ره لكل تلعو تار ثالث موب لك ىف هلدص نو اهعشحو
 رمالا نهاكلا ىأرالف هتدابع ىلا ىىدو هل دم ىتح اهئبان لزتلو هرذيو هل بَرعيو هب موي هب ونلا نما: هاك
 ةروص ىلع ضرالا ىف الائماه لا ب كوكل نوكي نا ب>| كالملا ةهج نم مكحاو مت د_ةبكاوكلاةدابعىف
 لال ارض أةسانلاب تءرسذ أ ورصمب ترثك نا. ةءلا نا قفا نا ىلا كلذ ىف هل. لمعي ماقأف هدب ناوح
 ناكناس نوم لا.ةف هلدص-ال ارمظن اها ل هعتلاواسرا كهلا نا لاسةفا,ةرثكب دس نءهلأسو نداكلا اذه
 وبسم بهذ نم عارذ ضرع ناعارذ هلوط نا ءلءبعب أف هاضر كالذ نا لاسقف لءافان أف كلذ همضرب
 ةقلعمةرد هراقنمؤورضخ ار هوج بيانا ىلعموظم ْواْول نمزعحاشو هللعو نينتوتاننم هضم لعو
 نيع نعحزاىف هلعحو قرزا حاجز ةمئاف ىلع تكردق ةشوةنم ةضف نم: دعاف ىلع هماهأو رجالا ر دلاب هلورمسو

 ججيرارفلاةراكبودوسا الع هلبّرقو غومهلاو هيوافالا عبجب نم ةنخ دل ل«بوريرااروتس هماع اأو لكيهلا

 ذه نداكلا لزب لو سانلاهباحأف هيلا دو ملا ىلا مهاعدمابا ةعيسسهلتمتالف نيحارزاو دك اوذلا ةروك اند

 هبلامهاعدام لوا ناكو « هفوج نم ناط_ثلا قطن امون نوعبرا كالذل متاساذ اددعهل لبو باهتءلا ةدام<ىف هسفن
 دخلا مهذّرعو ىلاوحلا سؤرنم ذخؤن ىتلا ةقيشعا ارنا لكمهلا ش ريو لدن انروهثلا فاصنا ىف لري نا
 افّرعي كلملاماىلا هوو كل ذب نهاكلا يسذ نونا امانه ريغىف لعفي كل ذكواهررضر نابمعلا مهنعلازا
 هبطاخ ىتح لكمهلا ىلا بكرف كالاا غلبو هة.ظعاو كلذاه ساق بادعاا مالك ت عمسو لكيولا ىلا تراسف كلذ

 دصسو لكبهلا اذهب موقي سنوق م ناكو ةمرزلا فانصادنب زي نأ أو هن د. هل ماقأو هل دصسق هابنو ءسهاو
 برغلاءارعص ىف نفد هنا لاسفل ولملا نم دح اهل عب ملام |٠ .مكلا نم للعو ه هريخضتف ديرب اعاهل بو ةروصلا كالت

 رطنت ا سماه ديفو ةسلاجةأرماةرود ىف مص هيلعادو ع امص ةبر دم باب ىلع لع هنا لاقيو « نيةد ةئاه د
 انيءىؤر كان هتلء نم توي ناحص نافاهذ د اهلرطاإو اا ميفرظاإو ةأرااهذ_هىلاىأب لماعلا ناكواييلا

 اولعاباوم هوأر ناو عجار هنا اولعههجوبالبقمهوأر ناف رذاسملل اضباابيفرطتو ايد ءآر شدعب تاك او

 ىلع سلا بهار ةرود ةبرداكسالاب لعو ه ةآرم.ا ىف كلذكموأر امموااضي م ناكن او هرفس ف ىدامت هنا
 هتعاضد ردق ىلع لاما نه أ. هب ديزبب لهجرحانتهي َرماذاف زاكعلاكءديؤو سنرل احح هسأر ىلعو :دعاق

 كلذ نم عمت-< ناكف هناكمامئاق توزاوملا ىلءر دقي ل لاسحلا هي دي نيب عضي نأريغ نم دعب نعولو ءزو اع ناف

 لك ىلعو اه لع هعاريزي نا هاو غب رظةب ومما لكه مز ف لسمتو هارقفلاوافعضلاو ىمزلا ىف قّرفي ميظع لام
 لام, ابزا هتحت لو مادس 4لاقب لبج دنع ضرالا لا دف اسوان هسفنل ل عو « مص لكو مسلط لكو لع
 هفقسو نواملاحاجزلاو ممرملاب هعقصو اعارذنورشءهضرعو اءارذ نوثالث هءافتراو عارذةئام ةوطنا

 ىلع حاجز نم كح د حِزالا طسو ىفو ةبوع | ةءاط بم لك ىلع حجاج, ةطاسم بط م ةرئاا دايذ لمعو ةراخ اد
 نم ضو دح دكدلا طسو فو ءىطمرجاهملع ةرانم نيتروص لكن نوايااوناللا عنمت :رر م اهئاكرا نم نكر لك

 حزالا بادّدسو هريغورهود لاو بهذلا نم هرئاخد هيلا نو دكساملاةيودالاب هدعشام دعب هدب هسق بهذ



 نا

 فرعت ةرعسلا هل دم نم برقلاب هدم برغل ارعص ىف سو اهقنم نب سوانم ىو» كلمالم,تماهنوذخ أب ةسب رمضد

 ءاماسهيف ةرهطم ةبقلا تحتو اف .ذخ ارطم اهصو ا ةرطت ةياصسلاك | يلع ةبق اهطسول لعحو بئاعع تاذ رطب
 ةداضء لكى نان داضع باب لكل باونا هدرا هلاف طل ابرب ايقرش ىفىلعو هيربمفءاد لكن مهيىواديرضخا
 ههجو ىناخق'ةراهطرنغىلعابربلا لذ دنخهمونفف ثدوعامب هب ادام_منم د>او لك سطات هو ةرود

 هقنتعانمدومعلا ةرودفرونلا طمهم هطسو فنا نولو..اوناكو تومب ىت هةرافتال ةعظف :دعر هبا هأن
 ةروص ةاردملا هذه باوب نم بان لك ىبعو نولمءبام ىأرو مههالكعمسو ةءئاسورلا نمْىش هرطت نع بتم 0
 ىلءام هرم أو هيد اهصخ ةرودلال ال7 ىفا ماعلا كلذ ةفرعم با نذ مولءلا نم لع همف فرنعم هديب بهار

 اموااح انك دراطءودو سمر ملال او نال داانيتاهنالا.و هردص ىف معلا كلذ تيم فهر دص

 4 دم ىلع عقوف قرمذلاءا ارعص ىفهأن' هنأ هق رهفرصم ريمأو دو ناو سه زب ز.علا دمع ىف اهنا لجرنءىكحو)

 ىب دم ى د اهذه الاقلام ل كر لاي كوري المل لك اا اهل ' نم فنص لك لهن ةرصش اهيف بارخ

 ارث ىراضعلا كلت نوفوطد او هاى ًافدازو 0 هدححوو راك رت انفو تنوع

 نو'الثهلوطادوءاوط_ءو ىف تلعحو برغلا» ارعص ىف ةيظع دكر رب كلا سطالم ماتللمتو را ىلعاهلاوفشي لذ

 هنولمدراخن فانتا ركربلا لو> تلعجواديا صق٠ الف ءاملا | مخءروشب ةراد نم ةعصق هالعاىفواعارذ

 كات ناجل هنود ناو جر كحوم ماهيلاو ريطلاو نزلا لقانا 0

 ميفصم ىم ىه نم نيطاسسا ىلع ةبكس ع سلام هدف تعفن ذمصلا تح ناك هنالاهزتنماهابال تلعو © هن فت
 تارّوفنم علطي ءاملا ناكتف سوقنلاو ةدممعلاريواصتلاب هنةرخزو نؤلملا حاجزا ورهوملاب عصرم بهذا

 رهصت ل ثا اهاود ميقأ دقو تاشورفلا ميدناسيذ قاادحىلا ىرخغ ةضفلاب تءقص دق راجناىلا بصُبو

 ءزولملاتاشو هس عشان ناس>نهاهثال تراتخاو حاسيد نم اروح سس الا ىلع تخرأو تاغللا عاوناب

 0 بكمل ها ام ؟؛او ةنهكلاوءارزوال سااجم ةنمللالو-تنبو ةئهلا هذه ىلا هتلو>و هّد-وزاو

 دعب كلملا داق: نمط الم ناكو بارعشلاو ماعطلا مهلا لج مهلاسع | نماوغرذ اذاف هنولمعيام عرج هملانوعفرب

 هد !ةامح ىف هيلع تاكا 1 ررمالا طوب انك غ < ةمزاح ىهو كلها ةريدم هما تناكو< و ”ىبصودو هوق سه هسا

 ةعسلاو ريثكلأا بصقللا اهاك ةدمعس همادا تناكو حارانا ضعن منع تءءضوو ةدعرلا ف تلدعو تنفلجلاو

 | لص ما اوحلاب هعم نم لكنا سهأ يف هند ىلا عجربو دمصن ىلا هيف جب رذك موي هل ناكو ل دعلاو سانا

 تاغ رّدجو ةنسةرشع ثالث هكلم ناكو هئاسنبامو ولذعو مه - هاضقو سالا حلاصمىف اموب رظنال

 رعلا طاش ىلا بك ارا اهم بذدحت ة[سم هسأر ىلعو مزلقل ارحب ىلع ارانم بي رئا نب نواق نب نو سرف ىلعو
 ةنسنتسو ةئس ىتئام نوسرف ماهأو بك/اراازوحت تح ةآرملا ترتس ترم نا ذافرشغت ناالا حربت نا انكمجالذ
 هبكنالةيوعا تس لكى ادب رشعانلا اهاوح ةمقهطسوىف قرسثل ادوالا لدحلا فاخ اسوان ه-ةنللعو
 لمعذ ةمكح او مولعلاو موهتأل اب امكح كلملا سوة سه ناكو « هكام ةدمو همساا م اعربزو ىرخالا
 كرتغف ةدابز هءاع باطرالو مهردلانزوي هنم هعاشب ام هل نزين ا طرتشا ًاسش هيحاص هي عاش اذاامهردهماباى
 اين امس ع اع ةريثك ل اطرا مهردلانزو ف عقو امه كلدمتا ذاف طّرشلا لبةيو كاذب عئاتلا

 هم اى نئازخ ىف مثمهزونكف مهردلا اذه 1111111 لخد. أت -ااذا

 قلع تارباه فاعمل هربإان نوكسف اضرا هتقو ف تاعاب ا ل فرخ م هارد او دسوو هنمنو دعس سان لا ناكو

 ىذمو ةءلااذخا اذاف داراام هب عام او دهعلاريذا لاقو لبو 1111111 عاّس نأدارا اذاف

 رود كاذلثموا ا.ساط رذواسآ ة ةقرو مهردلا كلذ عضوم عئابلادجيو هلزتم ىلا هّقمس دق م هردإادد»و هدب ىلا

 لعو ًاسشلوالا اهنزو نغدزتل تنزو م هريغوا» ءاماق هادو نزو ىتلا حاحزلا مآ الاتي هتقؤ فو (هردلا

 ةناماف قتجايتتا الاوده خدش دعوف م خراف تكتل وتوافق ١ رحراصءايملا اهيف لعجاذا ىت جلال الا هتةو ىف

 غئاصا!ن_سحلاوبا اهددجو ىذلا ناكو ضاسبءافرز ةورعب ع رح يرث تولوط نيدجحا نب هيوراجنب نوراه

 اودقرلا اوماقو هنماوركح ١ رهو دوف ءاملا | ,اونرمشو لهشلا ٌّىطاش ىلع اولكأف هعمرفنووه ىلا سار انا

 اهتيزتشال ةطصص تناكسول لاهتو اميلع فساف نوراه ىلا اهب» احو لدا م َمغاف عطقة دع ترم كناف هب رشلا تعوذ



 فاو

 ءاوواايهدعو لظلا لثمر هوجان عضوملا كلذ ف كلذ اطيل هور هاتوا ةسدنهاانأزح راضلا كلذ نم

 لسو>ءادهأو لمعلا اذه لثم ىلع اقيطلاح دق ىلعو ملاعلا هام برشولورهدلا ىلع هؤام كاذب صقن الف

 نفدو ةنس ني الثو ةئاعبس نئاودو تامو ة:سنويراو هئام مدع م مكلمو ىنانولار دنكسااىلا كاملا

 اطفق»٠ ارم ىف لع يدع سوو ان نأ طبتلا ضعب ركذو « طغق ءار ع ىف لبقو بأ ”اههلا تاذنئادملاىدحاىف
 نم رياط احلع هذنم ةركاهسأر ىلع دوتءم قارب ريشضخا حاجز نم ةمظع ةبقتحت ضرالا هجو ىلع

 7 و اهلثمىف عارذةئام اء-هرطقناكو ةبشاا ىلا لوخدلا نم عنب نيحاناا رون مردوع خدوم بهذ
 ورغملا بهذلاب ةجوسنم باس هءلعو هجولا فوثكموهو كِم_ثم سه ذ ند هرب رمس ىلع اهطسو ىف ةدسج

 و ةمكملا فحاصم نم افدم نيعبسو ةئام ةبقلا ف لعجر اعارذ نوعبرا ةبقلا لوطو مواظنملار هوملاب

 2و ابنم اهماوا ىولق هذ نم ةلئاَحَو اهنماهذ اواو رجاىنامرردح ند ةدئام اهئماهاوأب 4 5

 رجا ت يربك نمةدئامو اهنيعا تلاسافالا هملا تراقثا ذاىذلا دحر زااودو اه أن «ىضملا س مثلارص

 ةرعش رهاوج ةبقلا ىف لعجو دو ةعم ىيز نم ةدئامو اهي انواَرب ؛ رب لم ضد ١. طم نم ةدئامواهتن اب ريدم

 يورسا. ,لع بهذ نم سارفا ىلداعو ربدم ضي أ دي دح نم سارت اوفا.سا ةءيسهلو>و ةربدم ةع:صىناربو

 ىنارىفةبودالاو تاموعسلاوريف اةءاا ف اما نم هعم لهو هيروص ابل عرم" اند نم تداول ةدعيسو بش ذ نم

 اهتماوناكراهو دصقاذ مهناو اعلا لوصولا ىلع اوردقاخاماءااوماك أ مهنأ ةقلا . ذه ىأر نمركذ دقو ةراخ نم
 امزااهب ار [نو ذاحي اوناكمهنا هوركذ ام بعا نمو © م هائامث نعوأ منايا نع ةمقلا ترادعرذا ةيئامت ىلع

 ردت كلملاهحوا ارم 8 دحاو ىعم ىلع رخ كلا حيزالا تماههتور ىتلا ةدوصلاازينغنورنالفاجزا

 اهوًارنيذلا ءالؤهركذو ةدازو عرذاةرسشء هن دبل وطاور ددو ةفو ثكةريبك هتبطوريبكلا, ف دنو عارذ

 ىصوأو مهنم عش ىوساوفرعبا دحا او دج لفاهنع طفق لدا اولأس مماواكافتااهو دسوف ةجانلع اونو مهنا

 يلار ديا ميما عامي زيدي ايامي هناا راينا وج جسق كب نا يدع ناد حا وو
 نيسأرباجسد هملع ماقا اران٠ اهئارتكىف لعو بعالماهم لعو هم-ااه. .اعربزو اخ ارانمىلعو ننوعثالا

 ْيطاسأو دع ىلع ةعفت م ةيظع هساريف نو بي رتاىلاهمف جرخ ىذلا تقولا ىف نينرتقماناك نيبكوك مسا ىلع

 هم لهعف اصز زيح ىلا ىضمو بكس اوكلل اكيه ل عو بهذ نماربغصاخصاي-أر ىلعو ضعب قوفاه هب

 امانا هنفماقأو تنمرا لكه مدعي با دش ىلعو عجرد ميلاقالا ىروت طالخا ند ةآسه هسأر ىلءارا: م

 ىئولاءاسكو نولملا جاجزااورهاو1اب هشقنو ةْمرْرلا نس>اي هللزو نداسملا عج نم بكاوكلاءاممءاب

 نما ماوأ وادب زادكسالا رشالكمهو بررئاب هذ ماقأ والكه انصنا نمل خ ادلا نا دملا ىف لعو جاسدلاو

 ممم ةروصاها دج ىفنيادم ”قرشلا بنام ىف و "ىبرغلا بنامللا نه لينلا ربع ىلع لحز مسءايدو ا ناود
 ءابلا ىلع ىوقو هركسص ذرشتت هيدي ىلكب هحسف هرك ذرشتس, ال نمور وه ملاو دوةعملا هان اذا لح اهلو مئات

 جسساقلا عجبواهنسلر دي لافي د امتصصواوتلا ةأىمهانيل دعنا اذان اريبك ناعرضاهل 00

 اهريغو نغسلا ىفادولاهلبعتسسيو اها ةقيفابابسنا ميجا ىلا لينلا ن مبصلت تناكف طو سا ةيحانب ول عمم

 عفاف حالعلا نم للصيام لائم لكس أر ىلع ب كو للع | عيم م لبثت هيرو دئاّس ها *

 كف هنو همها ذالاءومهماهار ال ةعستم:أرماةروص لمولوم شعناه دس نايا انامزابي نال

 نيحانحي به دمر ف نمالاث# لو « كلذ دعنهو دبعام "لج نماهو دبع ناو :اوح نوذوطبو اهتوبوانني سانلا

 كالمالف هنماهرف انزلا نم او«ةئمافةانزلا هءنونحتي سانلا ناكو هدس هتروء فدك الا ةئازالو ناز هنّرمال

 كيملا عم قاوزلاركذ ىف تولد محلا ال ذب نتمنا تفاخو همدخ نمالح>ر هدنع ةبظح تةشء نكذك

 بصي مل سواقنم نأريغ كلا قدص تلاقف عفان ان مهشامو مم ْمصلا كلذ نكلكركذ ف َنِهَمذو نب نم ترثك أو

 ثيح كلملار ادى بسن نا ذه كس نو فن نودةماه الصلع "يكسو نبا ال اذ

 ةوهشلا نم؛ سن بولقب ضرع ىتمَّنهلاءدارنوكَت اهب لعانذ نها دحا تنرتقاناف هيداوجو هوا نوكي
 تلعول ع لطبف هرادىلا هِلَعنو هعضوم نم ٌمصلا عزتي مأف عدن اهنم اذه نا ّنظو تقدص نكلك لات

 الا ةعلقملا بكارملل حابرلا نوةلطيال اوناكشف ةرذللريصقلا لبج ىلءالكسه ىو » هبتوه تناك امةأرملا



 در

 اهوقح ىلع ةآرملاىلهحت ةز رخاهم ناكو هنطب فئ؛ لك أياقت هيدياتلكب نان الا دكسهأ اذا رخحا مب دجوب ناكو
 دةتتقرسكن ةوخرةراصاه د.هدبدج و ناكو هزبخ طقان روذتلا فرح ىلءمضوب را مب ناكو لبحت الذ
 2 ع ا مرو دتتالال دب ناكضو> اهات ن هوا ؛اهملاك

 ىفاافءاملانمحرخا مث هملارظاةرصم ىلا ”ىذدمش حالا روناكمذخ أف لع نم لءبال بناج ىلا بناج نم دوربعن
 اذا ةامنسس اهيذ ىنث دب فرعت ةعضاه د.عصب نا امثاحع ندو « لل اطد مث ىه ام ىر ديال هب اك هلفسا ىف ناكو يلا ىف

 ن ' الادوجوملاو ودوروبلملاو عجارنتف اكو كنعانوفءدقاهل لاف رعذتو عمتجتو لب دن عطقلان تدم
 عوناهبو تدهوشورمهم ىلا تلهب دقو تعج ارئا_ منع تعفراذاو تلبداهيلعد ملا تازئاذا ديعمدأ | ىف ةاومس

 لب وطل | نمزلا ف :ريكحااردقلا هنمدقوب ىذلا طذ هما 1 ا ل .
 ةسنكلا دنع نا< را باكل اقب ىذلارعبكلارمدقلا بان ىلء ء ناك هنا ىرملبارمصن نبارك ذو م دامر هلدجو الف

 نالعن هبلجرىفو ةيرعاسوق نكسم ةمان6 هلع بكا رلجر هءلعو لبا ةقلخ ىلع سا نم مص ةالعملا
 كلذ ىدينيباوفتب ىتح هللا اوراجت ضعب ىلءمهضعب ىدتعاو مهذب اوداظت اذا مهرمغو طبقلاو مورلا تناك
 نوذعي تس !ماتنش كتم ىلو ملا ذخ اف لبا بكارلا اذه حر نا لق ىنفصلا ملاظا مولظملا لوقف للا

 مايولغ ادهاش نوكيالاا لهما كلذ مورلا تبغ صاعلا نيور دع مدخا لف لسو هلع هنا ىلصا دمت ءىبتلا بكارلا
 ”ىاضذقلا لاه هاهلعءنءىرديال ني:ساهلعن الا أ دقعضوملا كلذ ىفةرودلا كل: نا ىنغلب هعم وأ نبا لاق
 هبفدلب نم سل لاقيو ريثكد دعا, .ءالط تط سولف ئاع ةدع نمذ#:ام تاج نم ةب وع ا نورمشع هذهف

 باكو اهاوس داب ف تس! ىتا !!,يئاهتب نا دلبلا ىلع رصم لضفت مث هب هس_ٌدوا هلثمرصم ىفوالا بي رغئش

 ته شخ نمريغصر ريم تدملا فو ىراصنلا نم نامهر هدف ضرالا تحت تان رممع ناك هنا باملالا م

 اذالتق هبة ساخت نم بوبنا هيف ةيطابلا لثم ريرسسلا ىلعو لبج دود شم ميدا عانن ف فوهام سه ”ىبص
 ةيطابلا كَم ىت- قئافلا نس 1فاصلا تيزلا بودالا كلذ نم جرخاارسراضوران :لان لسفا له

 جر لرب ريسلا تت نمسملا ىصلا جب رخاذاف ءىثنهدلانمحرذع لأفطنا اذافتيزلا 1 رد
 نءنوشدعت نابهرلا كئلواو بث هذ اعضومالو 1..ئاهتحت ىرءالف ناسنالا اهةيري ةمطانلاو ئش تيزلا نم
 ناكم رطقن نب كلا اميدع هاش فمصونب ييهارباذاتسالا اوتو © هءنوعفتنف مهتم سانلا هيرت *:تيزلا كلذ
 ناذلل|ناكتلملا هتقو ف ناتححو ن راوالا ل عام امره لم_علروذعلا عطب صان قاما ميظع قاطزالا رابح

 ثدوبإانيميدعكل انا لاةيناكو ركل ارمصم لدا نالعي اناكودرادناهل لاقي رثب فاناكو ءامدلا نما اها

 سدلو هلاهبو هلوءامها ل اهي نانا طش اهنا نولوآو طمقلا نمرمص«لداو لبادىلا القنا مث امواع ن هرثكسا

 تديعتقولا كلذ نمو ةعاسلا موت ناىلا ةركسلا اهامغي كلا: ه ركب ىف لباب ناكلملاو نيكلملاامو
 مص هاهنا يسص لواو هرودب اهصننملوامو:لافو مهلاببصم و رهاظإ ناطبشلا ناك موق لاو مانمالا

 تنرءانمانآَكلَذَو بلصْوملوا ميدءواسمتدابعو اهبصنب لولملا هاا لوتالا دورغا لب نورخا لاهو سعتلا
 امبئم داو لكر هظ لهو نب رانم ىلعاموبلصن مف كل | باعصا نم حوزاها ناكو تاعانصلا لها نم ىل<رب

 نع سال! هتاف همذام_م.كالذ لعىذلا تو ولا رانؤؤ هالءفامو امهعما ني رانا ىلعربزورخ االارهظ ىلا
 لع رك روك اكدت تاملطلاو لا_عالا ادع ن م ةريثك افونماهعدوأو نادم عبرا نورا

 رزوهد-زوامعت نالامراوركلا باودعنمي هيدي ادام قرمشلا ىلا اهب وم اخص هسار ىلع ماق ًاوارانم قرمشلا ىف

 رحلا نم ملا“ ءاملا بلغلا دهالولو ادهانقوىلا متاهرانم ا اذدنا لاقيو همض همن ىذلا تقولا خب رانةرد»ىف

 عيرا ىلا هجوم مانصا ةميرااهياعبسنو ةيوالادلب لوا ىف ةرطذق ل فلا ىلع مو رمصم ضرا ىلع" رع أ

 ىلا لاحم لزت لذ ىلا كالت نم تآم ءانأ اذاامهب برضي ناي رح ماندالا نمداو لكى ديىف ا دلا تاهج

 ىد>-١ىفلعو اذهان قو ىلا لانهودو هبوثلا بأن ىلءابربلا لعر مالسلا هملع ى«ومنوعءرف اهمدهنا

 هيلا بلتجا هنالءزامرتخَ_ الور هدلا لوط صن. ال* ءام هوامم دوسان اّوص نماضواهانركذ ىتلا عب درالا نيادملا

 مهد٠ل كلذ ل عوهؤام صقن. الو هنمنوبرشب ةئيردملا كلت لهاو ةم> الا كل لها ناكوءا 0

 ممخفرصلا رام اهرحع عفرت سعْلا ناف مملارصلا نم هيرقامءاملا كلذ نا طبةلا ة:هكض عب ركذو لبذل نع
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 دص-م ىهروتايرغارشع ات دلارثاباهنمةيوعانوثالثات دلا بئاخغ نأ هريغو طا اركذ ىاضقلا لاق
 ىرسك ناو ءاو نوّرزلا مٌمصو ةسمور ةانتكو نادعرصتو راس ةرطنتو ادا ةسنكو قشمد

 نن ارذو كاع رامحالا ةئالثلاو ةرحل ابرد لاو قئرواتاو سه دس ععررلا تدبو ناداا

 كلذ نه (ةبوعا نورسشع رصمب اهامو) تءدبتف اهيفتنب ةعبسلا نم بكوك لكل ناك هناو هرهزلاو

 تناظامهّرأراذاو امهم لوط ارح ىلع رح د.لاب ءانبابثدلا هجو ىلع سيل هبع أو اش لوطا! «هو نامرهلا
 ىنافنمءرهلاالا رهدلا نم هجرا اناوالا د ن٠سلام_هارنم ضعلاف كلذلاو ناءوضوم نالبج اما

 ىلءباغب الكل ل مرال مسلط هنا لاشيو تمهلب لاقيوةبوهاي ودو نيمرهلا مد كلذ نمو هاء نمرهدلام -رأال

 نزخدقو هتارلاف هنا <ىدنكلاورعىبان ءركذو اهسحاعانمودو دوام٠ ايرب كلذ نمو » هزيل ازيملبا|

 ئم نمل خ دبل طرقلا ىف بان دلك طةسدل+ دي ناداراو دل هع هنأن ن هانداذا لخا ت تدًارفاظر :اهاانع ضع هف

 بدجاعاو روصلا ن :رم هسفامع بنادق | نمبحت ميخلا ا ايرب كلذ نمو ةناممامأاو نيسهللا دمع برخ مث ا ارريلا ىلا

 2/7 وهي مام ةيظعاكحا فأر > ىلارع كارد 3 ىبخالا نوذلاو ذ ناكءرص*نوكلمي نذل كولم ار روصو

 ىتح ةدافلامث ءاهذم 0 ا نونامت هف ب, هعابرب وهو هردئدابرب كلذ. نهد

 0 اىلا شي رعلا نمزودملا طئاح كال د نمو «اهئادب عطوم ىلا ةعج ارّركتْم اهرخآ ىلا ىهانت

 ىذلا ٠عمللااو ىراولاو 01 ”اع ٠ نه بئامتلا نمايفامو هير دنكسالا كلذ نمو « انرغوافر يشرع م

 0 رف عقتالف 5 ركن نو رب ةن#لا نم مولىف هيف نوهةاوناك

 سانلا نمفلا لأ ىعاملا اًذهرضح مث مالسالا ف كلذ دعب دلملا كال هر ىف: ةركلاتعفوف صاع نوزع

 بعالاعا و |نم عون بعلوا اع هوعم- -ناّك ئرق نامت م هم همحاص هدرا رهرالادحام مف نركيالف

 امهو ناتللا اهئاع نمد ٠ ةلقسلاو ةماعلا بتارملا ن نهءراكجأب هش نولواطتال مهرخأن وا

 2-5 ًاعابتحت لخ دين أ دع 21 نكرلك اهناكراف 2 تاناطرس ىلع و

 لجامبنم دوعلكءاروناقلم نادوءام_ذر امعالا ادوع !هئانع نمو ه لعفل رخالا هينا نم هرمعب
 ,ءارو ير مث امهدحا ىلع دلي ىتح تا.م> عبسي بصنلا ب2 ىف نمل لبق: يك را ةطازاسك اندم

 2 امي نمو هبعت ن٠ نب سلال لمع 0س ىو تلا هلق يت ؛

 لاعمال 0 الاف نامل ا ا دم 0 ضزالا ل ذسا ةننكز سرأف

 نمو ه اضرءوالوط ططخملا س د نط مال اوان دملا نم اهمامشرو اه دع نال كلذ تعم دامعلا تاذمرااما

 امو كلا لاقيو فهكلا لبجابتت لج اهثالث ىهو اها ىلع اه د.عص ىهىتلا لاي ااضد أرسم بئاسع
 دح |ابيلا لددال لذلا ىلع ةفرشم ةرهالن لما نم ةقلح همف نا لامتد ةرحاسلازم> امز لمح امو نواإطلا

 يعشوهو دعصلا ضرا نم نرءثاةمحانب تاريقوبلابعش !مئاغ نمو ه مهالا كءاب قولت طخاريف حولي
 ريقوب لخدا املكف عدصلا ىلءاه غنا ضرعتف افورعم ناك ذا نم مون ىف تاريةو ىلا هبتأ:عدص همف ل. ىف
 لازرالو اهاكىضمتو هسدحتفاهنءريقون ىلع عدصلا ناي تح كلذ لهي لاري الق هل دسل ىضم ع دصلا ىف هرامقنم |,مم
 نادومعلا ابو سمشلا لكمه ىهو سعم نبع ايام نمو « ىئالو طقانب ىتح اماعتم هس ىذلا كلذ

 هو ىلع نالو#نام-هو اعارذ ني نم ومن ءامسلاىفامهاوط امن أ نمالو !ء-مم برب لناذللا
 امسأر نمرطق لئلا ءاجاذاف سان نم نيةعمو هلا هبشامهسأر ىلعو ةباد ىلع نانا ةروه!ييفو ضرالا
 ٌتلح اذاو هريغو جوملا امهلصاىف تدفع و امهلفساىف ىر# ب عاش امهاو امهم هارتو هام تو ءام

 نو هسأر +8 ىلع هيلع تعلطف اهنم را تا ه:بلاىف مون رصقاوهو ىدلا نم ةققد سمشلا

 لغالوتءاذك ةنلار "اس ةشاحو ةيهاذامثن ترام متامهنم ةطساولاىف ءاوم اومسالا طخو نيلمملا ىهتنم

 نانمرثكسصا اهفرك ذبامو اهزو:كواه:ثافدو اهتش ا واهمانصأو امئاعو فنم اهيئاحع نمو كلذي علا

 نمو ه ارا ارثك اواس "اعرثكا ىفوامرهلااهثا نمو « كالذ عف ديالءام ءادئالاو ءامكملاو لولا اراب نم ىص

 ةلك هس هيأ اكهف يس و لختا ىلع وذطد لم نار د هجن فورعم ار خا [يئاع نمو اهايل اهنا ن نمو « مو.فلا امئاع



 ىلا

 اح دهوراّركلا هل لامن اسرفو ةيرام نب اهنا لاو روبام يو لا ودصخو ربصم قلع امك نماوب ني رس ءوا.هذ

 ءاةبالو كلم ثلا َنض لاق دكربلاب هيفاغدو سو هيلع هللا ىلص"ى لا تسع انا ل دلع ايكوم

 رع نب د#ءانربخا لءسنبا لافو ه ل لو سهالا براو ةعتاب ىلا نبا ب كاك اريخ لاه سقوقملا ناف هكملا

 سةوةملا ىدعا لاق ةعصعص ىلا نب ندر ددع نب هللا د ء نع ةعصعص ىف ني دع نبا بوّعل وبا ”ىدقاولا

 ايهد لاهم فا أو ني ريس اهتخاو يرام ةردقلان نم عبس لا :سىف لو هيلع هللا ىلص ىل 1! ىلاةيزدنكس الا كعنام

 ىف [5مالاسالا هير امل بطاح صرعترو امل لاشي امصخو اريغعءراحو لدادلا هتلغبو ابو ني رشعو

 نبالامرانء ىىلوم ىطبقاا هللا دمع نبا هع-اةيرام عم سقوةملا هْعب ىذا !ناكو دعب ىصخل السا ماهتخاو

 لوشرلا لالذ لعفف ر عش تاذ ةريبك ةماش ىرب له هر ىظىلارظنبو هؤاسملج نمراطس . نأ هلوسر ماو مكلا دبع

 هاك را هاو باذثلاو ىلسعلاو نيسادلاو نيدخالا 0 ا ومو د

 اهمتخاو هيرامىلار 101 سانلان 1 نماسه دربال ناكو وهيدهلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمة ة ذي ده

 لالذوةيرامهلهلارات> اف كلىنارتخا ايلا لا 2 ني اهل د تيكر و امه عم ناد هركوهاتبعا

 تثكمواهتخ لق ت'ماو تدم. ةةيرام تردامف هلوسرو هد.عا د َناو هنياالا هلاال نا ادا امها لاقامل هنا

 مهضعب لاهو ىراصنالا دهم نب هس اهتخالسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بهوذ تنءاو تدهن مم ةعاساتخا

 رعنب هللا د.عنع ىروملا ةماشن نورا دمع نع بيبح ىبا نب ديزر نعو * ىاكلا ةهياخ نب ةيح دإامهو لب

 اهعم م دق ناك اهلا دسن اهدئعدجرؤو ةيطيقلا هدلوّما ميهارباَءا ىلع 1 ماع اع

 كلذ ف رعف هنع هلا ىذر باطن انب رع هدقاف عرفى «#ف:ىف عقوفا يلع للخ ديام ار بدك ناكورمود
 كلذ :ىأرالظظ ف سلاب هلا ىوهأت اه دنءاوب ردوةبرام ىلع ل خدم فيلا م اي

 لاقف هريخ اف لسو ءلعهنلا ىلص هلا لوسرمىلا عجرر عءارادلفئ 0 اكرم سبل اود دع اكل قع تكلا

 ىمام الغابنطن فن اواهب رقو اهأَريدق ل-وزع هللا نا ىنربخ اف ىنانا لي رمد ن اردو باعشا ل مدت وسر

 مهاربا هاربا ءاتدلوامل سنا نع ىرهزلا لاهو * ميهربا ىلأب اكو ميهربا ه..-١نا فرم و ىف قلحللا هسا هناو

 لاشو ميعار اناا كلع مالسلا لاس لب ري هءاج ىّتح ْئش هنم رسوم الع هّلبا ىلص ”ىنلا سفن عقو هناك

 ىراوج لسو هيلع هلا ىلصَننا لوسراىدها س ةوقملان ا لمقو ايلا ىوأي ناك ى معا غم ثعب سقوقملاتا

 تبان نب ناسحل اهبهو د اوو ةفب د- نب مهج ىبال ملسو ه.اع هللا ىلص هللا لوسر اهو ةدداوو هاربا ءاْن 5

 هلس ناكو هيدبوذ تام ىتح هيلا سانلا ب> !ناكسو مهاربا لو ه.اء هلا لص هننالو سراةيرام تداوذ

 هبحعأو اروذعي راجلا ىعمو لدادلا هلغبلا ىعبو هبلا هباود ب> اراسملاو "هلغبلا تناكو ارهش رشع ةّحس تام موب
 ةيرامتخا ما ناكو مل و هيلع هسا ىل هاهضهدىف نفك ىي> بامشلا ل17 تست وةكربلا اهب ل-عىفاعدف لسعلا

 عبد نعئيز اجا عضي نا ف ناضس ىلا نبه يوعم ىلع نب نسا ا ماكو « ةئج لق و ني ريس ١-6 ناكل ب لقورمه
 اهلها نمي رغل! لها عبد ناكر حارخ مهئمدحا ىلع نكي مذ مونع حارخللاعضوو لءةفارتمرخل يهارباءاَدي رق

 تعضوال ا ايطرة تكرئام هاربا قدول لاق هنا ل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوربو ه او ءطةناف اهئابرقأو
 ةعمهل ناو بولا نبى نريخابتهونبا لاقوة دملاب ة ةرمع سد - ةئس مر ىف ةيرام تناوب زخلا ه: ع

 لاف مل- دوه .اعهلنا ىلص' "ىبنلا نأ عنب |نع شخ الا نب هرمغملا نب هللا دبع نب بوةعب ن ء"ىرهزلان ءل.ةعنع

 ايف صايؤرصم ل د مث قاش لح لخ د ىت> هودرطف ماشلا,]خ د مامنه همح اح ىذَقف قارعلا سدلب الحد

 ةعيرالارصاتءعلا ىتحا ااه ولا مئساحم لا قفرص» ء«مهضعت باع دقو بي رغ مم ثي د هي هب ريع طسوخّرفو

 رادلاو عرزلا تدننال ص ىلءر ىوذالاو ءاملا ل ىف ولحم نارثلاو بودحلا نم ولت لدلاىفوهرءاملا
 هلما ىف اذهدازدقو مْراَملا نماماو "جور نماما نب رصلا د انمالا اهب بويالءا اوهلاو اةرصماب دجوبال

 ةرب زحلا برت ىت> بارخللا نم ةنمارصمو ه: مرا بردت ىت> بارخلا نم ةنمآ "321 الر اي الا نيقك لاك
 ١ 1 طا ن وك ىدج تارلإ نم ةنسا ةةوكلإو

 « كلذ وخو ىباربلاو تامسلطلا نم رصمب تناك ىتلا بئاجعلا ركذ 5

 هفوج ىفام ع. أف: هيلع هيفك عجب نمرجت رمع ناك هلا تانزج الا بن ارغو تاناكملا بئاسع باك فرك ذ
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 رصم للا اضف نمو © هكمرابخا فى وك افلا هلاق عباصا ث الثو عارذا هعرذ درادنب دم نب هللا د. ءامه.اع
 رعغ نمدلو هلداوب لورمدم ءان نم لسو هلع هللا لص هلدلوو اوادا نم ىترمسن لهو هلع هللا ىلص هلا لوسرّن ا

 لسو هلعهقتا ىلص هللا لوسررح اومن ءتةنس تناك ال مكمل ادب عننا لاق رصم آن نمالا برعلا» ءاسن

 هللالوسر باكي ةعملب ؛ ىلا نب بطاح ىذخ لولا | ىلا ثعب ةس دهان م مل سو هلع هللا ىلص هللال وسر عجرو

 ىذاحال فرصلا بكرفرهلا ىلع فرشم سلجم - يا ا اعمل وم
 هيلا لصوأف هب ىعأر ضقت باكل انها ه .ارالذ هبعبص نيب لو هلع ها لم هللا لوسر باب راش ه- 1

 م ىسعت عئمام بطاح هل لاقت ىلع طاق ةىلء وعدي نأ ايت ناكنا هعنمام لاك ٍباَكَلا ارقالف
 هل لاق تكف بطاح هلع اهداعأف اهداعمس من ةعاس مجوف لهذرو هب لعفينأ هلع ىف نم ىلع وعدينأ
 كلناو كب رشعتالو ةلريغب ريتعاف هنم م51 مث هيهللا مةسناف ىلعالا بلا هنا معز جر كلبق ناك د هنا بطاح

 ةنافكألا ست يسر اخ دامو هاوسأم دك هبهللا فاكلا مالسالاو هو «ةمريخر هام الا هعدتن لاس, د

 سملا نيد نعال اه :انلو لمن الا ىلا : ةاروال الدان ئاعدكححاالانارقلا ىلا كاياانزاع دامو دم ىبددع

 طبقلا يظع سقر دملا ىلا هللا لوسر دهم نم ميرا نجلا هللا م دب هيفاذاف بالا ا رقم ف هيل مم أن اكلو

 باّكلا لهااو نب: رمالرحا هللا كويل ةلس أت مالم ءالاةباعدب'لوعدأ ىناذ دءدامأ ىدهلاعبلا 5 ه ىلع مالس

 هللا نود نماءابرا اضعبانذعب د الو امش هبالرشنالو هللاالا د_هنالنأ مكسو انما كول اولاعت

 حلا صني نانا نعو ه هل هلع َج مهثو حاتم مل ًارقالن 0 اودوشا اولر ةفارلو ناف

 ىان اهنع كل أ سار وما نع ىريذتالأ هل لاق نارتلاالا دح اهدنع سدلو "هل بطاح ىلا سقومتلا لسرا لاق
 دعت ناىلا لاف د# وعدبامىلا لاف كتتدصالا ىث *نَعْىاآسنال تلق ٌكثعي نيخ كرب د كي حاصنارلعا

 مايصو ”لللاو مولا ف تاولص سخ لاق نول صن م كفلاق ةالدلانمأو هاوسام علذعو أ. هيالرشتالو هللا

 هموق نم نادفلا لاف هعامش ا نملاك مدلاو ملا ىكحا ن 3 ىهنو دهعلابع افولاو تنبلا جو ناض هرر و

 ءاسسشأ تدق 0-2 يلع تلو هّتوص نم ةفدد هتفصوت لاك ىل هفص لاعتمن لاق هلوق لهب لهو لاق مهرمغو

 تارقتلاب ىزتيو" لمدلا سدلبو راجلا بكري ةودلامتاخ ةي تكن يبو «قرافتام "لآ ةرجح هنمع ىفامركذ الرام

 هحجر كش نأ ّناناتنكدقو قباب هن نالعاتتكدق لاه همه ءذه تلف ءْنبالَز ع نم قال نم ىلا بالزمكلاو

 طشلاو سؤدو دهد ضراىف برعلا ضراىفحرخدق ءارأت هلق نم ءامدن الاع رع تاكخ كانهو ماشلا

 هدهانت اس هدع نم هاا رتبو داللا ىلعر مانو البا رواسك ملعتنأ بجاالو هعابنا ىف نعواننال

 ةرعلاب بس كياسناك ىد م لاق كبح اص ىلا رانا اذهن هط. .ةاركذا الانأو انههام لءاوروظ ىت>

 وعدتامو تبكى ان م59 كراك تأرق دقن دعنأمأ مالس طبقلا ميظع ءسقواانم هللا دمع نب د#ل) بتكف

 نيرا كملا تثعبو كلوسرت ءركادقو ماشلاب حراس نا نطاتنك دفو قب دقايبن نا تاءدقو هلا

 ىراقلا دع نب نجرلا دبعنعو « (مال لاو امبكرتل' لغب كلا تي دهاو ةودكبو ميظع طبقلا فن اكمام-وأ

 هلت نسسحاو ابطا مركاو بالا سقووتملا لبق لسو هملع هللا ىلص هللا لو سر باك, بطاس ىض هاما. لاق
 ا رامااههادحا نيتراجو اهحرمس هلغبو ةوك هةلىدهاو لو هيلعملا] كح دش !ذوصورلا هدحرمش مث

 رمصم ىلع صاعلا رم ةغلخ نا ىألا مهجن ابركتحز ما هذ ىردبعلا سقي مها ىرخالا هوو
 ىلكلا ةفلخ نب ةدحدإ لب لاقيو ”ىرادنالا إسم ني دمج سو هيلع هلا ىلص هللا لور ابدو لب لاق. و

 هذ لو هلع هللا ىلصهلنا لوسر بامكان اا سقوف نأ بدم ىلا نب ديرب نعو * تبان" نب ناسملس لب لبقو
 عاف يوم اناو ىلا. هتهلنا باك ىف هّتفصو هنعن دن ىذلا < ىنلا هم حرنامز اذه لافو هر د ىلا

 نب ةومنل امتاخ ناو نيك اسما لب ناو ةةد هلا ليقي الو ةيدهلا لقي هاو حاكنالو نمي كلم ىف نيم | نيب
 نوكسو هلونا عتب نفس لها نمامهواتخاوةيرام ن هللا الو نس اريصمب عديم مث القاع الج راعد مث هبفتك

 اراجوءاببشلغب ةىدهاو سو هيلع لنا ىلص هلبا لوسر ىلا امه ثعيف اءصن ا ةروكسحص نم هدعب نون مث هان"

 لوسرىلاىدهاسقرقملانالائبو ةقدص لام «لا ثءدو اهي لسع نم السعورم هم ىلا: 5 نماباشو برشا

 لاقثم فئأزاقو روغعد ههعااراسو لدا دلا اه م-1هلغبو نيّيراج ل قو ىراوج عبرا سو « لع هلبا ىلص هملا
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 ءاكلا نه رصعناكوه دنع ام دم ناكو مالا هيلعى.وم عمرلازاحرضحلا نا رصمرابخا ىف تارفلا

 ةحاسا املعو مولا لعو بطل | لءمهمولع نم ناكو مهرب دتو مه هك و مواكب اس دلا ترع نم ةعابج

 وكزتل مولولا بالا اهيل اريسي لزتالا نمزلا فرصم تناكلاسة.و تاء_بلطلا معو ءايعكلا لعو ةسدنهلا | 3

 مهياءعسولو نيمرحلا لهاربت اهنا ارمدم لئاضذ نمو « ةزطفلا ق دو“ ءاكزلا مهددعزيع ,ىمهاهذأ دوو مهاوقع

 دنهلاو نعلاو نمره ا ىلا هم ل. مزيت! !ةدءاهلحاسف اهل امانا لش نادلا ةسضرفريطمو

 لحاوسو جن رفالاو مورلادالب ةضرفامرفلاو طاسصدو سد ق3 اهاحعاسو نصت واذن نامعو نيصلاو

 ديعصا!ةه> نمو برغملادالبو ةيلقصو سطب رقاةضرفةي ردنكسار فدو قارهلادودح ىلا روغاو ماشلا
 هللا لسسف طايرللة دءماروغثلا نمةدعرمهعو نءلاوزال او ةثدحلاو هدلاودن وئلاو برغلادالب ىلا لهدم

 امرفلاو مودشالاو سنثواطشو طابمدو انخ اوةريصلاو ماج |تاذو هير دنكسالاو دمٌشرو سارعلا ىهو ىلاعت

 ةشحلاودب وئلاوربربلاو خر فااو موراروغتلا هذه نمىزغم تاحاولاو صوةوناوءاو شد رعااوةدارولاو

 سن ا:كحا او رادالاو ىناربااو مارهالاو ىلذلااهب و دج املا نمرثكو دهاشمةةءرمدجو نادودلاو

 عسيجب نعاس يفامب اهلها ىغتسال رو_دابندل ادال, نيبو ابن برعضول هن اىت-دلب لكن ءاس تونغتسي !هاهاو
 كلوامو هب يعدو ريص ٠نم هءلطت ضرال الولم تراحصو هدعف:متهلتءىذإاناسابلا نهدرصعو دالبلا

 نهد نمْئث عضولالا”ىفارمصن ريصنت يال هلا ىرتو هعظعت ودعت ةفاك ىراصنلاو هملط ىلءىئارتنةنارصالا

 لك !ىفامهاو سرعلاو سغلا اهءوركنتال هعفانمو روقناا امم واية هسطغت دنع ةيدومعملاءامىف ناسلملا
 ةداعرلاةكمساا اهبو نيناءثلا ةرثكح نمرصم تنكساملس ما او سرءاا الو لقد ةفركذتال هلمضذ نيب اهثلا

 تحت هم دقو ولذ هانعمى هلريطثالو طنا بط رمصعو بمحت مولا ىلء تاع اذا ىهلا نمءريلا ىف اهعفنو
 هنريغ سرا | هنا لاشدو دولا« ىلعب لات شالا عب رسرمسكلا ب اصكلذ عموهو دامر هنم قبام الماك مويردق

 ردقرموهو خبلااهبو لهاحالاهعفانم له<الو شاضشللا ةراصءنو.ذ الاامو رج ًاراصفرمصم عش

 دوادوبأ لاف حرئالا و ة :رعقل أ ند هنا_عيسس هس ليف عطقنا هنا الار يصم ن سا نمناكرض + الازوالا

 لثم تريصو نيدعطق ريعن ىلع ةحرت كن زوار رشم لزامنةا نترات اصشفرلا ناككفازلللا كا

 نامعن عرزوةر مهلا ينس نم ةنامالثلا دهب دن :هلا ضرا نم لجرودملا حرئالاو عب راتاا ىف ىدوع#لا لاف نيادع

 ةيكاطناىفو ةساشلاروغتاا ن نءماهريغو سوسر طد سانا ارو د ىفرثكى ىح ماشلاو قار عءلاو ةرصملا ىلا ام لشن مث

 نسهحل | نوالاو ةيبطلا ءا ارا ميغارالا هنم تم دعف فرهدالو ده ءب ناك امورمدمو نيط اهو ماش !الحاوسو

 بعلاوطغنلا ندعمو د زا ندعمرتهم قو دانا ةضاشو# هبرتلاوءاوهلا كلذ مدعل دوا | ضران ف ناكيذلا

 مدرار < دص نواك أب رمهم لدأو اندعمن وثالث ند :ايعملا : نهرصع ناك لاه وماخرلا عطاقمو ماربلاو

 نورك ناز ادب اكهو هل او موب كل دوامر هلاو مزاقلا ةْمردمنيبام ةفاسمني رحل نيب نالانرط نءلار 2 دمصو

 ناقل ١ ني رح ١ بره ىلاعن لاعو مزلقلار «وموزار امه لق انرحاح ني رحل !نيب لعجو ىلاعت لاه نآرقل ا ىف

 اهيدجوب هنارصمنساحم نءو امرفلاو مزلدقلا نيبامخ زربلا نيرمسفلا ضعب لاك". ناس ال خزرب اهم
 بطر لاقمفروهشاا ةيَدبْن مءادعامنودموعثملاو لوك ألان نمفنص ةيطبقا ةنسسلا روه نمر مش لكف

 سنشب قلو هدومربدروو تاهمربْئباو ريثما فورخو هبوطءامو كهيكك ع-وروناهزومو هناننامرو تود
 نوكيألا عب راهءاتشو ههكاوف ةزكحإا 5 رخاهؤمص نااهمو ه ىرمسم باعو تسأل كعو هنود نمو

 اللاب اوقلتسف كلوا نم عي 4نااتلاءانع نمو تاكل اواطترملا ئم هنيز كرم
 ضرالا فو> فلو دإاو شدا لا.عّدبسا ىلا فصلاّرح ىف نو ا «الرمصم له ناابنمو مط دقن

 ماشلا له أ ه:ءىنغدسبال ىذا ارانلارءالطصالاوور غلا سنا ىلا ءاثلا درب نوج اك الو دادغب لهأ هينامزاك

 رصمربجو زرص*ىطابقو ريهمدجرز لاقيوأ يملا لاعتسا ىلا نيج اتم ريغ فصلا ىف اضيأ منا | كح

 ريصم نم ةبعكلا نمرخع ا ىف ىتلا ةماخرلا نا رمصم لئاضف نمو "هلءاس قا رال | ىفاههذاشمو رص نيباسعثو
 ةيدنهءارضخ ىرخا ةماخر عمت امو نيعبراو ىدحا ةمسىف د نب سانعاا ىلوهفن رط نب دهام ثعد

 ةلركلو وةريضخ دصسملا ىف ماَحرلا ناسا ن هامهو ةيعكلاردم جلس ىلع نمءاحرلا ىدحا ت اعقل أ
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 موحرا السا اهيأاءلاقو تا ّرم عيس اهلبجو اها ىف كرابو ىوقتلاو ”ربلاو ةرلاب ريصم ضراىفاعدو :دكربلاب

 كب لازالو :ركريرصم اء كتاخال ةمحر ةعبطم ةءاففاح ضراة:4ل1سا رضاتجف الف تكلم ندور ةنلس كم

 تاريخ و كره لاسوةورتلاو ّربلا 3 'اوزونكلاواءامحلا كل فرم هم ضرااب زعو كل « كم «لازالو طفح

 ىوختوا ىريكشلتو ىريجت ملام ريخن كبف لازالو ثدصخو كتكرب تمظعو كنان كرو كل عرض ردو كعدز

 نبا نعو هندكربلاو ةفأرلاو بصحللاو ةجرلاءاهلاعدنم لوا مداناكف كريخروغب مرشألا دع كلذ تاعئاذاف
 هنكسأو هير ذ فو ف لرابف قو ءد باج دق ها هال ال !ةف ماح نير صب نيرصملاع د مالسلا هملعاسون نا سابع
 يلا لضفا اف لعجاو ان دلا رانا لضنأ اهرنىتلادا.ءل!ثوغودالبلا ما ىهىتا!دكراملا ضرالا

 تنكسا ا س دفملا تب ىفىتيغرالول رامحالا هكحص لاهو «اهياع مهوتو مهلاهللذو ضرالا هدلولو هلرط و

 لهالْ لراسداب وهو هوجو ىلع لنا هيك ًاءوباهدارانمونتفلا نم ةاف اع. دلبابنال لاف هل لف رم ه.الا

 ىنا لوقي ناكرابح الا بعكنا لال_هىبانبا نع دي زي نيدلاخ نع بوبا نب عي قربخا بهونبالاقو هبف
 بتكلا ضعب فنا لامي و نوقراشم كل ذب مدو ةلاعب ادا اهاهاو ةافاعمدا: رمصصمنالا-علهاورمصم بحال

 ةعماحرمصمة ءالو صاعلا نيو رع لاقو « ىلإ_عت ها همصقءو باه دارا نكاهلك ضرالا نئازخ رص. ةيهالالا
 فلافل نيرشعو ةيئاث ىلارصم حاتحت ريدم ني دسجا لاهو « ةرامالا عم جارد عجب اذا ىنعي ةفالللا لدعت
 لغَت كاولو اه مماعفاعضا اد صان ت دجوفرمهمضرا تفثكدقو نادفماافلا مءرم-عبا او نا دف
 رع ماباىف هامرفوا طق نكح ل قارعلا ارخنا مومضعب لاقو امادلا جار هل تنولاهترامعناطلسلا

 مانا ىف اهجازخ نم لقا طقرمصم نك: لو مهرد فلا فا ارمشء ةعبسو مهردفلا فلا غلب هنأف رب زعلا دبع نبا

 نمو ه روغثلا ىوس فلا فلارمدع ةعب رات اماثلا تناكور ان دفلا فا ارمع تا غلب هاو صاعلا نب وربع

 تاولص ميرهنب ىسعنا لابو مالسلا ماع موب نوراهو ىمومءاسنالا نماسمبدلو هنآرمصم لئاضف
 هللا بص دث هما ةريقم ,ذهءاماا. لاو هّداىلا تفتاافماشلا ىلاريئاسوهو ماعلا ل للا قس لغد أ هيلع هللا

 ةروك ذملا 'لذلاامنا لاش "هلك هب تناك هناورمصم دمع _ص حاول نم نيا زن قدر الاز ة.الرلجل 1

 نسرامحالاءادعنيب فالخال هلاف مهو لولا اذهو لذا عد كلا ىردو ىلاعتو هناحس هلو نآرقلا ىف

 سدقملاّسب نممل تسب ةيركيدلو هلع هللا تاواص ىيعنا نيلسملاءانعن م هيلع دمعي نمو باَكلا لدأ

 ِباَكلا اذهنم ةرهاقلا عل خركذ دنع كاذربخر كح ز دقو نحرلا لبا هاربا امبنالا نم رصم لخدو

 نمؤماواهأ نمناكو ارا اهلخ دو مو.فلاريخىف كلذركذ دقو طايسالاو فسوت وبوةعب اضيأاواخدو
 ميتكريغ هنا هنظأو هءلصا نوءرف نبا هنا لاتيو نآرّدلا ىف هلال لج هللا هساع نثاىذلا نوعرفلا

 !.عاءنوراهو ىبو ٠ىعاىف مهتروشم نسحب مهاةعةهل._ضف هللا نان ن يذلا نوعرف ءاسمل اهنم ناكحو
 نم مكح رخي نأدب ريمياع حاس اذهنا هل او المال لاق ىلاعت لاما .ه ما ىف نوعرف مهراثتس ا مالا

 نماذهنياو ميلعرحاس لك ونأب ني رماح نما دملا ف ثعباوهاخاو هبرااول و نورمان اذان هردس مكضرا
 اورصنار ءوةّر-اولاف مهنءةراكح ىلاعت لاق هل 2ةب اوراس لا ثمدح همملع هللا تاولص ميهاربا ىفدورُعْلا باتا لوق

 هللا بريشو هلم زعلا هيك ىلا عن هللااهح دم ىَتاا نوع رفة[ ىمارمصم لها نمو ه نيلعاف منكن امكشهلا

 مولا نم غو لبعو نوعرف ن ىو ةنحلا ىف ادي ل دنع ىلنبابر تاق ذا نوءرذةأ سعا اونم نيذللالثم
 اهثع ايدي دا طاشماب نوعرفاهط ده ماللسلا هلع ىمومب تن هاو نوعرذ تب ةطشام اهلها نمو نيملاافلا

 لبق ترهظ ىتلا مولعلا عجن ا مءالا تاقمطاكب ىف ”ىوننللا دعاه لاهو ه هتئاناهنامي ا ىلعةسبان' هو ناَكَلا
 ةيواعلا رهاودجا ىف ماكت ن ملأ وهو ىلءالارصم ددعسصب نك لا لواالا سمره نع تردصاسمنا نافوطلا

 هنامز لهال فأو بطلا لءىفرطن نم لواوا وف هنا مو لكاسهلا !نءلوأوهو ةمموأا تاكرخلاو
 بصتةبواعس فانا ىأرو نافواءلايرذنا ن ء«لواهنا اولاهو ذب واممكاو ةمسضرالا» ءاسشالا ف ةنوزومدئا

 رصم دبعسم ىف ىلا ىلاربلاو مارهالا ىد عئانصلا ساردناو لعل اباه زفات رانلاو ٠٠ ءالا نمىصرالا

 نأ ةفبخو ه ده»نملاه دلذت ىلءاصرح مولعلا تافصاهب .ةمسرو تال الاو عئاذصلا عبجباهف روصو ىلعالا
 نب لمعامسا نب نسملا دجحوبأ امو مالا هناعس ردا وداذشه سمرهو ماعلا نم اه:مر بهذي
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 لبي ةءورملاو « دنقر عش: دمرطلاو » ةارهم نسملاو * روباسثافطاو : ىزاب<ىلاو * داد.ةس ثياذعلاو

 نب ورع ععم هنأ ىرفاحلا رخاد نب ىح نعو لهفدلسيامالك ةدمرطلا ورمي لنءلاو ه رص؟ةراصتلاو
 موب واقف ارشالو مكلو> ءادعالا تك ةماسقلا موي ىلا طاب رف مكنا اواءاو هستبطخ ىف لودي صاسعلا

 مدق هنا ىرعشالا مْغْنِب ندرلا دمع نعو ةيمانلادكريلاو عساولارمذن او لاملاو عرزلا ندعم مرا دىلاو مكلا

 ضرالا ع رار صم نا ىت دحت تنك ل اقاندالب ىلا كم دقا ام لاف صاعلا نب ورع نب هنا دبع ىلا مأ ثلا ن»

 اههطحاهبارخ تفر أ دمر صم نا لاق اهيذ تان أح طاورودق ايف ت واتم تذنتادق كلارا مئايارخ
 اه.فلازرالوابارخاه دعب واارت 7 نيضرالا بسطا مو.!اىهف عاب_ذلاو عامساالا ايف عديرف ةرمدن تذعلا

 نمو فاسثلاو لوالا ميلقالاّرح نم تاق ائدلا ةطسوتم رمدم لاشي و "كرب ضرالا نه ئ“ىفمادامةدكرب

 اهلهأ لسوا.هدرب فش واهَر رد فعضراهاود باطذ ثااثلا ملقالا ف تءعقوو عدا لاو سداسلا مياقالادرب

 نيءاوطونعلا برجو « ةربزدلا ىل.مامدو ه« ةما رت قءاوصو « ناع فءامدمو « زاوهالا قا. ءنم

 هرم تاراغنماوذمأو «رببخ ىجو ه نيركا|لاعطو «مركمركس<براقعو ه قار ءااءاسربو « مأسكا
 اهبوراطمالا طخخو «*« رامالا فزنو + ةطمار ةلاانارسو « ملءدلا دياكسو *« برعلامودشو ه« مورا شو.جو

 رئاسو ةهك افلاو بارشلاو ماعطلاو ةنبالاوربلا عاونان مبئانعو فئارط ايوالاةروك اهيفامةروك نون اع

 ةيراح ضرا اه دعمت ةروك ىلا نول لكس وام اهحوةروكلك فرع“ لولملاهرخ 0 ام

 راثتشو مأش اطر ما اهضرالتساو رجلا وو دل اواطر ةااولارالاو لذكأ| تينبو قارعلاّرح

 ةروكو ه دربلاو لما اهب عتيو نيح لاو لوةءلاوهكاوذلار 01 1 1 ا |
 نياو لسعو ةيشامو لبا دالب ىو بانعالاو نو زلاتان شا.غو لابجو ىرارب ةءقار مو ةسولو دير ددكسالا

 ا ىو بئاسعلاو ماخرلاوروتصلاو ةمنبالا نم ةب كرام أهتم لي دد لكى فة د٠ رص ةروكن مةروك لك فو

 ا ملصتر سوم ىرق ن.ةبرق لكوريعب هاه لمعام اممةدحا ولا ةنمذلا لوحت ىتلا نفسلا

 ضسلااهب لمعد رينانتلاكلماعمر ص ىل.ءد وني رشاح نئ ادا ىف ثعباو ىلاعتو هلا سس لنا لوة كلذ ديؤي
 مظعم ىهو يررا ا نم جرذو اهذسل ةجاحدلا ةناضح ىف ةعسطلاران كاف هملع دقوب ةعئد»

 مي لي ارسا ىد مالا هيلع ىمومح رخنوممنب رعلافو رميرش ادهلمم َميالورمصم حاجد

 نمفلأ هن ام سجن ىد نع عمت ىف جس هزل نم غ رغيال لاف مث حبذنت نأاممأن اوي ق أ: ةا دشن صانوعرذ

 قةئاقس مالسلا هيلع ل 0 رش ءالؤهنانوعرذمهل لاسةذهملا اوعقجاف طَّملا

 ةذصزرهشا هن الثؤ ءادود دك سمرهشا ةثالثو ءاضدإ ةواولر هشا هنالث لاضفرصم مهضعن فدوو انام

 اهيكرب تونو ىرسمو باباره!قرصم ناف ءاضسلا ةؤاؤال ا امأف ءارح بهذ ةكد سرها ةثالثوءارمخ
 ل.سالف هج وك يرام >ادةبكاوكلا لثم لالتوىفاور ىلءاؤءاسضو ءاسضس ايثدلا ىرتق ءام ا
 نا عتح كييكورون اهو هباب ريشا ا ءادو فلا ك4 اكو قراوزلاىفالا اهارقرزع هزت كل

 ريشماو هيوطره دا ف ناف ءارمض 1 تاءارزلا عمت رمشالا هد هىفو ءادوءاضرُأ ريص:ةضرالا

 ةدوم رير ا فناف“ ارجاةكسلاامأو ةذصزا اك ارمذخسرمصتق اهعبرو ضرالا تابنرثكي تاهمربو
 ض..:لأسو« ةعشامو ار اضم سهذلا نم يتلا :ةكسسلاكن وكيت داصالا عرزلا غا ابو ب ثءلادرو. ةنؤبو سنا و

 اهارث فبواهانو عف”راواهؤام ضاعاذا لاقف رسوم ه4 0 عاده بس نب ثللا افلثنا

 بغراهلامو باساوك1مو و بلجا هريخو بهزاهذضرأو بعامهانرخالافو# اهاعرم نكسر ار
 تت اداس نمر صم رخل لاقو *# بلغ نمل ىب عو مدت يي رخو ا بمثاي وم واسو خرج هع ايوب فضا انوا عفو

 تكزأرطمامبدي ل نارمصم ىه لطف لبو ابدي ل ناف ىلاعت هلوق ىف لسا ني دي زلافو ه ناملاءاسؤرو ىرَملا

 اهذ :رمشا نم دلا هل لثم مال_لا هلع مدآ هّلبا قاخامل لاو هنيراتنىفىدوعملا لاف تفعذارطما ماصاناو

 كلولملانم وكلب نمو مءالا نما منكي نموا مارخواه ءاشبو اهراس واسد رابماو اها جوا واو.سواسربرغو

 راع ال ارون او كماهلا بج نم المج ىأرو دكربلا همر دحتت ةنلا نمهتدامراجرمت تاذةهلهساضرارهم ىأرالف
 ىلشلا ىف ماللا هيلع مدآ اعدف ةجحرلا ءاس؟ ى ةنللا ىفاوعورذو ةرممر اهنا هعقس ىف ةجحرلابهملا برلا راطأ نرد



 اف

 تاققاحص-انيد# لافو مهئاميلع هتناتاولم ميهاربا نب لعام-ا عنا لاك مهجرام باسم نءال تلق
 نياىورو ميثم ليعاعسا أرح اه تناكلاف سو هيلع هللا لص هللا لوسرر كح ذوىناامحرلاام ”ىرهزلل

 هللا لوسر عم-هلأ هربخ | لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باع ا ضعب نأ ىفاثدملا لاس ىباثي د نم ةعبها
 طقلا ىف هللا ة:افمكحنءبرغلا لءاكدانج أ ريخ ناو ادانجا نونوكتس مكنا لوي لسو هدع هللا ىله

 مكتاف اريخ اط.ةلااوصو سا لاق ّلسو هملع هلتا ىلص هللا لو سر نارا نب لم نعو رضالا لكأ مهواك أتال

 هللا لوسر نأ هثدح نجلا دعنا ةلسانا نأ بدم ىلا نب دب زب نعو رد لا لاق ىلعناوعالا مث مونو دعت
 نورهظتس مكلافرمصم طبق ىف هللا هللا لاقو برعلا ةريزج نمدو يلا جرت نأ هنافو د:ءىصو | لسو هيلع هننا ىلص

 دنا نم لجر نع قفاغلا بوبا نب ىموم نع بهو نب!ىورو هللا لمس اناوعاو ةدعمكلنونوكيو مهيلع
 ةيلاشلا هيلع ىغامت دعملا مدالاباوصو الاف قافامث هلع ىمعاف ضرم لو هملء هنا ىلص هنا لوسر نأ

 نمرلسو هيلع هللا بدهن 'لوسر !:!أسول موةلا لاف كلذ لث«لاقف ةثلاشلا ه.1ء ىعغا كلذ لث م لاقذ قافامث
 ىلعءعكحااوءاو ودع ىلع مكناوعامهو راهصاو لاوخ امهافرمصم طبق لاف هولأ_ذقافاث دعملا مدالا

 ىضاراافةدابعلل نوغّرفتتو اذدلا لاعامكتو ذكي لاق هللا لوسراءانأ, د ىلءانئاوعانونوكيفيكاولاق مكس د
 نجرلاددعىلاو بي رحب ورعنعو مهنعهزمالاك لظلان «مهيلاَقؤِراملهراكلاو مهبل عافلاكم يلا قودامب

 مكلة وق مهناف اربخ مهباوصوتساف مهسؤر دعج موق ىلءنو « دقت مكن: لاعتلسو هملع ىل ههلئا لوسر نأ ىبلحلا
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرفءىلوم ىنثدح ةعبهل نبا نعو روم طبق ىئعب للا نذان كو دع ىلا غالبو
 لوءر نأ مهرهصةرفعىلوم ورع لاقارهصو بسن موا نافداعحلا معلا ءادو#لا ةر دا لهافف هلناهتنا لاف

 هعبهأ نبا فريخأف بهو نبا لاق مهئم مالا هيلع لمع اها مانا موبسأو مهيف ىترسست ملسو هيلع هنلا ىل_ه هللا
 نم طبةلا ىلارهاص صاصقلا ناو م لاه ورم هد نم امرذلا ماما تناك دب رق برعلاّمانمرحاه لدعامءاّءانا
 لوسرو سعتنبع بحاسص تنبح وزتفسونو رحاه ىكرسن مال_كا هملع ندرلا ليل ميهارباهثالث ءاررنالا

 ماشه لاو نين دمااه دنع ىتلا قاررحاه هب رق بح ىب اني دب :ءلاقو ةيرام ىكرمت سو هيلع هللا ىلص هللا

 رع نعو هوحنوءاملاقارأوءاما قاره اولاقام تص فاالا اهل! نم نول دف رجآو رجاه لوق:برعلا
 نيرصلاو ةريزحلاو رصمو رصممأشلاو رمهم ةئ..دملاف« ةعيسرادمالا لاه هنا هزعهّللا ىذر باطن نبا
 مكارصمةطبقو رع نب هللا دبع لاقو رصم مة ءراابارخ ضرالا لوا لوسكم لاقو ةفوكلاو ةرمصرلاو
 ركذينأدارانءؤ ةصاخ شي رقبو ةتاعبرعلااحر مم رقأو ار_صتع مهلضفاو اديمودهسساو اهلكمباعالا

 رابحالابعكلاقو اهرامترو:تواهعرزرضنيحرمصم ضرا ىلارظايلف ايئدلا ىف اها هىلاراقشنوا سو درفنلا
 « (مدملئاضفنمو)« ترهزااذاةباور فو تفرخا اذارم«ىلارظنسلا ةئللا ه.ش ىلارظاب نأ دارا نم

 ةعامب نمراك اةدحاو ةعاسىفتلسا ةعاج لءبالو :د>او ةعاس فاء اونمآدقوةرصلا اواها نم ناكهنا

 تحافي رع نورس مهنمرح ا لكدب تحت ءاسؤر ا رحاسر مدع يك | هربغو بدم ىلا نب ديرب لوك ىف اوناكو طبقنا
 اناسنا نيسخو نيثثاو نين اموافلا نيعب راو فلا ىتئام ةرصدلا ع. ناكذ ةرصسلا نمفلأ مهتم في رع لكدب

 ءاسورا ٌّرفن للا مالموقبالرصسلانأو ءامدلانمكاذ نأ اونقيأ اوماعام اوم اعالف ءافرعلاوءاسؤرلاب

 ._ *- . اقل ارممأ ىنءنيسشان م عمد ا ممم تفي لومالللا هيلع ىءوم باتا نم اوناك ع سن لاق ب دحام ل هاما
 انك ةضيغلاكرصمطب# لثمرابحالا بعك لاقو طبقلا ةعامب لثم ةدحاو ةعاسىف طق ةعام نمآام عسب لاق
 سخ ىلعايدلا تقلخ ورعنب هللا ددع لاهو مورلارث از متع: هدو مهب ل وزع هللا برا ىتح تتينتعطق
 رصمو ماش لاردصلاو نولاو ةئدملاو كجم سأراذ هدو همح انجوءردصو هسأ ريرطلاة رود ىلء رود

 نم كلذ فاخو او ىاواهل لاقي ةّماقاو فلخو قاوا وا لامقب َةَما قارعلا فلو قارسهلا :نميالا حانملاو

 كساناهل لاقي ةمادنهلا فلخو دنهل ا د:لا فلخو دن_كارمسبالا حانللاو لجوزع هتناالا هلعنالام مالا نم

 ىلامانخحلا تاذنمبنذلاو لجوزع هللاالا هلعبالام مالانم كلذ فلخو كنما- نا لاقي هما كسان فاخو

 ةفوكلابةحاصفلاو « ةرصبلاب ةعانصاا « ةريشعراصمالا ظد احلا لاكو بذلاريطلا ىفام شو سمشلا برغم
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 انكر ضع نب ريثكن ب دعس لاقو رهااف هطرو ىت> هعوررو هنودعو هنانجن ههللا ه-رخأ هتلاوىأ لاق نيعان

 رص »كلم فس بل لوي ث حر صم نم نوعرف بع ام ىردأ امانل ل اقفرص ٠ ءمدتا ل نومأملا دنع ”اوولاك

 انرمدو لوش لحوزع هللان الر ًددم ةشب ىرتىذلا ناتلقف دعسان لقلاقف نيئمؤملا ريما اب لرقا تاقف

 نيذلا ىلع نم نأ ديرنو ىلاعت لاقو كنتم ع فادص يلا نوشرعباوناكسحامو هموقو نوعرذ عنصيناكأم

 ناماهو نوعرف ىرنتو ضرالا ف مهل كمبو نيثراولا مهلعضو :ءأ !مهلعحو ضرالا ىف اوذعضتسا

 نيرهاظ مولا كلا مكل موقانلاق هنا ن وعرف نع اري ىلاعت لاهو نور دع اوواكحام مهْمامهدوم+و

 «هوقو نوعرف عصب نآك امانرّسدو اوريدامب ليارسا ىتب ىلع سلا كير ةلك تّتو ىلاعت لاهو ضرالا ىف

 رتل هايم فن الازقة دجال ةنوقو نوم ذنأ شوكو مكر ءاربخم ىلا عت لاهوت وشرعي اوناكأمو

 سنو نبا ىور ميلع ظسن- ىلا ضرالا ري ربات ىلع ى ىاعح | لاه هنا مالا هلع فسوب نع هب اك ىلاعت لاقو

 ىلاىرتالأ اهلك مرالا ناطاس اه اطاسو اهلك ض رالا نئ ازرخرمصم لاق هنع هتنا ىضر ”ىرافغلا ةرضن فأن ء

 رضاح لك ئموب اهنب'اززخو رص ثم اذ لعفف ضرالا|نئازرخ ىلع ىنلعج ار ص كال مالل ا هملع فسوب لوق
 فسوبل ناكف“ ءاشي ثمح ابنمأوس ضرالا ف فسوسلاكم كلاذكحو لاعت لاقتو ضرالا عجب نمدابو

 هلع ىسوم نعاربخت ىلاعت لافو هيدي تحت ام ىلاو هسبلا مهتج ان اهاكض رالا ناطاس عبجب رصمب هناطا#
 ىلع سمطا ابر كإ دس نءاولض لايران دإ !ةالا ىفالاوم اوه المو نوعءر ةتين'اكنا اير لاه هنامالسلا

 مكةلطتسيو مكّردع كلبي نأ مكبو ىسعىلاعت لاهو ميلالا باذعلا اور ىّتح اونمويالف مهبولق ىلع ددشاو مهلاوما

 لدس .نأ فاخاىناهبر عدملو ى.وملثقا فورذ نوءرف لاهو ىلاعت لاهو نولمعت فيكرظابف ضرالا ىف

 رصم ضرا ىنعي ضرال | ىفالع ن وعرف نا ىلا عت لاق ورمصم ضر ا يعي دافسلان :هرالا فرهظي نأو ام و

 ل1 ا نارا بالا جب ىل مدنا لام رتل اب عبالي

 ةرسشع ىفاهلكش رالاب ريصم تمس هنع هللا ىضر سابع نبا لاقرمص د ضرا ىنعي ضرالا ىف ارابجنوكتنأ

 ثامن ارمطي لتقف ةايادةواه زحل هنا تاكى آن مرصم هنف تك ذاع قرتضح امادهذ نارقلا نم عضاوم

 كوبر غمس امنت ا[ئكر نينمؤملاريمأر ع نت دح لاق هنا صصاعلا نب ورع ثي دح نم ةعمهل نب هللا دمءىور

 دانج ار مخ دنملا كل ذف افي حصا دنج اهيفاوذخت افرص ءىدعد مكلعهللا فاذا لوقي ملسو هيلع هللا ىلصدلا

 قلاب ورع نعو ةماسقلا مول ىلا طابر ىف مجناللاق هللا لوسران كلذ لو هنع هللا ىضر , ونأ لاه ضرالا

 كلذلفل اه ةهبرعلادنحلا ايف سانا ريو هيف سانلا مسا ةننةنوكت لاهل سو هيلع هلنا بص هت الور نأ
 ىضر ”ىرعشالا ىسومانأ تبقاف ةفئاصلا نم تلبقا لاق ”ىالكلا صاعنب عسب نعو ريصم مكلع تم دق
 تلقلاك ف رعضل ا دنما لاو من تاقف ”ىب رعلا دنهل نم لاو مصم لها نم تاقف تنا نيا نم ىللاسقف هنع هللا
 كيفي لبج ني ذاعم ىلا بهذا هج وموم]مهامكمالإ دح أ مهداكأم هناامأ لاق مذ لاق فيعضلاوها

 نم نبسحأأ ك دالي ىلا هيبه ذئءوش ”ىأو ىل لاقف هنربخ اه خيشلا كل لاعن ام ىل لاف لبج نب ذاعم ىلا تبهذف لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هربخ | كل ذب نأ ىنربخ أ داعم ىلا تعجر الف كا> اولأ لفسأ ىف تدتكا ثي دهاااذد

 ةيوتللاناب هللا ف لودي لسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر تععس لاك لاسعنب ناو ص ثب دح نم بهو نبا ىورو

 نورع ثبدح نم ةحعرهل نبأ كورر هو نم سمشلا علطت ىّتح قلغيال اماع نوع.س هضرع برغلاىف

 لحوزع هللا ن الود ملسو هلع هللا لص هنا لوسر عم هلا هنع هللا ىذر ند سؤملارمار عت دح صاعلا

 ةلمرحفربخا لاق بهو نءاىورو ةّمذوا همكتم مها نافاريخ وطبقا اودو ساق رصم ىدعن مكملع عقبس

 ىلص هللا: لوسر تعم ٠ لوب هنع هللا ىذر رذانأ تعمم لاق ”ىرهم لا ةسامث نب نجلا دبع نع ىبصتلا نار .عنبا

 اجرو ةمدمهنناف اريخاهلهأب اوصوئتساف انقل يركن ار اوضح ناو سيعكو

 ناعزانني ل سحرش ىنا نجرلا دعو ةعس رب رك لاف ائماوح -رخاف ه ةنمأ ا عضوم ىف نالتنتي نالجر متي ًاراذاف

 ىلا اونسح افاهومصتف ا ذاف طارمقل ا اهيف ىف مت ضراىهورصمن وخمس ةناوزافو اهنمحرفل ةنبل عضوم ىف
 هحرخا اريخ طبقلاناوصوةسافدازو ثدللاو كلامه اوروثد دالغل ارهصو هم لاهو أ جرو ةَمد مهل ناف اهلها

 دعس ني ث للا لاق مهم لعام انا لاشي ناكو باهش نا لاف بهو نبا ن ءرهاطلا ىبأ نع ميعصلا ىف لم



 نيرا

 ةحلارصمو ثيدحلا بئارغف ةبينقنب لاو ىازلاوءارلاب زونخورونخ عيضا/ لافيورامالاراسقلا
 ديز نب ىدع لاهو اهدودحج ىأ اهلك اهروصعرادلا نالذ ىرتش ا مهطورشش ىف نوبنكي رق لهاو

 الصفدق لبللانيبوراهتلا نيب« هيءافخ الارمصم سمشلا لءاجو
 ماس

 ه رصم لئاضف نم فرط ركذ

 « ءاجاةراتوركذلا عتب رصن ةرانةّرم نير شع اعضيزب زعلا باك ىاهرك ذ لجوزع هللاّنا اهنم ةريثكل ئاضفرصملو

 نؤرقي سانلاروهجو هريسفت ىف ةطعنب نا دبع دمشوبأ لاق ملأسام مكل َنافارصماوطبها ىلاعت لاق

 هريغو دهاجم لاهو هنع هللا ىضر نات فحاصم ضعب نع ىكحامالا فحاصملا طخوهوني و:تابارصم

 ترهاطتامبوةيرقلا لوخ ديمه عا نمنآرةلاهاذنقاامب اول دّساو نيعمريغراصمالا نمار صم دارا اه ةرمص ن.

 فام اولدتساو اهنبعب نوعرفرصمدارا اههفرص نم ةفنثاط تلاقو هيئلادعتماشلا اونكس مت ةياورلاهب
 اهبممشو اهتفحلن شفخ الا لاه اهفرصاوزاجأو هران' ”اونوعرفراد لي 'ارس اى ثروا ىلاعت هانا نارقلا
 ام هريغو بلعت نبناداو نسحلاًارقو فرص ناكملادارا نال الا وا هه تيت سواي يحل

 ىلارصم نه شالا لاه نوعرفرصم ىهلاوتو بعكن "ىبأ ىودعم ىف ىه لإ ذكو فرصل رتب رصماوطبها
 رماواخ د[ اشتق ا ةوعرف كلم لت زرتلم ىدض نبت لابوك لاك ىلع نب حلاصاييلع

 مالسلا هلع فسوب حرخ لاه ”ىنيشلا دقرذ رف نءهريسفت ىف ”ىريطلارب رج نب د#ءرفءجونأ لاق نينمأ هللا» ءامنا
 ناكتحو هبحاس ماحس دحأ اال نومي ف6 فسو عمر سم لها بكزو السلا هلع بوقعي قا
 ادهاذوها.لاقف سانل ا ىلاو لما! ىلا بو ةعب رظنفا ذو يهل لاقي هدلو نم لحر ىلع" 6 ويوهو ىشع بوةعد

 بهاذا. كملعمالسلا هملع بوقعن لاق هم اصنمامبنم دحاو لكحار دال كانا اذهال لاف رصمن وعرف

 رصع اكموقل اوس نأ همخاو ىءوم ىلا انمحو أو ىلاعن لاعتو ىنع نازحالا هاذا: لاه اذكه « ىنعنازحالا
 نوعرف فاخت ليءارسا اونب تناكءريغو سابع نبا نع”ىربطلا لاف ةالصلا اومقاو هلت مكتوب اواعحاو انو
 اولعح نأاو ىمأف: ةالصلا نعرف مهعنم نيح ا وا م 0 اوي

 ىسوم فاخنبح ةيعككحلاوحن لاف ”هلبقمككوس دهان و *ليقلاو غاوهجو نو مهتوس قف مهدجاسم

 ةيعكلا 'هلبقتسم دحاسم مهتوس ىف اولعحب نأ او هأف ةعماملا سناك ا ىفاولصينأ نوعرذ نم هعم نمو

 نعاربخمىلاعت لاهو هةر دنكسالارصم لاك انو رصع اكموقلاَو ش نأ لود ىف دهاجن نعو ا"رسابيف نولصد

 ديعسولأو مكحلا دبع نب !لاه نورصماالفا ىتَت نم ىرحت رابنالا هذ هو رصم كلم ىلسدلأ لاقت هنا نوعرذ

 هذهورصم كم ىل سل ا ىلاعت هلوق ىف لاقت هنا "ىامسلا مهز ىلا نعامهريغو سنون نب دجا نب نجرا دبع

 نيضوالا لها عبجبناكةرصم كام نم ملغعا لم ضرالا فذ ثموب نكسب مو لاف تحت نم ىرترابخلا

 اهازانم تحت نم ىرجي ءاملانأ قحرب دتورب دق ارو ورطانق تناك امنالا ام ورصم ىلا نوجاتحي

 (امأو) ركذلا عيرصب زي زعلا باَكَلا ىآنمرص مى هناصسقناءركذاما ذهن اًواش فك هنو ههفاهسنفأو

 ىلاعت لاهو قدصأ وس لِي "ار سا ىنانأَو ب دقلو ىلاعت لاق ةّدعف تايالا نم هبف ةراشالا اهلا تعقوام

 لطي هييوساو ا داطوا اللا دكاقلو سابع نبا لاه نيعمورارقتاذ ةوبرىلا امهاس وأو
 مماقموزونكو نوصو تانج نم مهانج خف ىلاعت لاهو دير دنكمالا ىه هسا نع لسأ نب ديز نب نجح ا دبع

 سنو نبا لاق نمهك اهاهيفاوناك ةمعنو مي ركماقمو عورزو نو.عو تان> نماوكح ر , م ىلاعت لافو

 لينلا ىقفاحب تانمللا تناكمهزوبأ لافت ركعاقموزونكو نوبعو تانج نم مهانجرخأت هناصس للا لوقف

 3 اض-ملخوةيرددككحر لا مخ ةعبسو دشر ىلا ناوسا نيبام نيمنالا نمهرخآ ىلا هلوأ نم

 عودرو ئد نع ىمابنم عطس. ال قيما راع جياخو مويفلا علو فنم جيو سو درس جاخو طاممد

 نمتئموبىوزاهاكر سامر عج اكسو هلا هقاأ نءرهزتا نارا لوا هلك ن يلسملا ينام
 لاقوربنم فل اب. ناكربانملا يركحلا!ماقم او لاه اهرو>و اهراءانق نم اوربددقامل اعارذ رمشع همس
 نيهكحافاهفاوناك ةمعنو نسح ىأ مب ركءاقمو :داتق لاهو ربانملامي ركلا ماقملاريبج نب دبعسو دهاجم



 ف

 فومل اريسمم ىمساك اهب مسهعاقجاواهلا سانلاريبصارصع رصم تع١امنت ارصم حد هتاتكحف
 رقع ين نارصم ماعطلاريسم عجيوراصمأ نا دلبلا نمرصملا عجسو لاقت هيلا ماعطلاريسملات اريصمواريسصم

 اأو أما تننالاق كلذ لو لبق هنءتفقو مث مالسسالاب تم- م لطخالال اهو لاف ةدحاو اهنال عجم ذه

 ةيراجاب تلا ماعطلاب اهتلدعتساو تعفنر انلا ىف ايصم كلام ىبال ىجض ةيراجاب تلاقف ايش ىنيمعط أ تلقف عئاج

 حا_هعلا ناك ىف ىرهوملا لاقو تففوتف لسا نأب تهمهو تريطتف لاهر انلا فتاه كلامىل ًارمصم نيا

 هيولاخ نبا لاقو ةرصدلاو ةفوكلا نارصملاو حارم لا نبا نع ثنؤتوركسحذن ةفورعملا ة ل دملا ىهرصم

 امناو ثمغم ةنو دقم لاف "ىباربعلا ناسالا ينال امي دق هدو دقم رصدت مل انلرسف دحأس ل باك ىف

 رع ةرنكحلا ىلع فراعج ةنودةمدالب نأ مورلا معزتو ماحب ريصلملا اهتكسالرمصم تمعس
 8 "يم هرب تاس اني خدم مهدنع ىهو ةيفصوالا و دةمدالب نومسو ةءنيطنطسقلاب
 هللا فصد رعاشلا لاف نشا ا نيب قرفلارصملاو ةمعنلا هريسفتو رونخ مارصا لاّقيو ىلعالا دمعصلا الا

 اح
 الصذ دق لملل نيبو رابنلا نيب 5 هيافخالاررصم سوشلا لعاجو

 اهاوأ تاس ا نموهو علا تلصلا  ةسالعوارو ”ىدابعلاديز نب ”ىدع لثاق تمل اذه
 5 لئاساماذ | ببغ رهظنع « هند ام عمجا

 لاو هتانآ انلعواهف « هتمعن هتنانر مادي تكا

 الل خالو امن عدتم ةلطو ةناركوذ لمسو حابر تناك

 الغشدق ناكأمع ءاملا لزعو « تفثكنافءادوسلاةللتلا ماه
 الفقنامو ليماوس ءاميسلات دهم اهردم مث اطس ضدرالاطسو

 الصفدق لمللا نيب وراهنلانمسب *« هيءافخالارصم سعشلا لعاحو

 ال_فالو و انا نام *« انلءىذت جااسصم ءاعسلاىفو

 1 ل ا ل ا
 الدتعاو متدقهنأ ىأرامل » هرّوصذ نيط نم هللا ذخاف

 البج ىذا امسملا ىف حورلائيفنف هه هل باجتساف انوص مدآ هاعد
 العج هين نم ةعلص هحوزو ره اهكي سودرفلا هنروا ةمث

 الك أوا مثنا بط رصد نم « ةدحاو ريغنعهير هبل
 الجب واقلللاىةقان ىرتك » تقةاخذا ءاثقرا ةمللا تناكو

 الجا اهللعجي لو ىلابللا لوط « هتفلخ تغطأذا هّللااهمالف

 الهسناو انزرح هلك أن برتلاو « ترعام ضرالا ىفانطب ىلع
 اهريغ نو دهذه ىهورصمب هتنااهام“و هللا دالب بصخ ًارصمو ةمحد نب رعنيدإادجم باطن اونأ ظفادلا لاقو
 هبفعقجاو ةئدملا هذه هب تيعسركذم مسا هنال ةفرعم ف فرصْ.ال مسا ىهو اهذريص رت ىلع اًرقلا عامجاب
 كلكم نبل اهعرش نم تذخ ؟اذاتاشلاترص» نم هَقَنْشم ان د_ذع ىهو فرصلاهاعنك فير هتلاوثنأتلا

 اهنسلب عفش ىتلا املاك امم هلع ردي ريخ نم ابك اسولذ< الفاهريغ ىف سلا ميريدا نماهيفام ا
 ىهكإذكو ني راصمو نارصم هعجو ريصملا املا لاّشبو ءاعولارصملا"ىنارعالا ننالافو اهتدالوواهفوصو

 اهاكض رالا نئارسرسصم سو هباع هللا ل هقنا لوسر باححتا نم ”ىرافغلا ةرضنوبأ لاق صضدرالا نئازرخ

 دموي رصع هللا هناغأف ميلع طفح ىنا صرالا نئءازخ ىلع ىلعجا مال_ىلا هيلع فسو) لودىلا ىرت الأ

 هان ديد شنو هوأ خب رونخ مأ ىركبلا لافو هراسفت ف ”ىفوملاه رذدابو رضا لك انهائازخو

 رونخ مأ موتك اونو كتالو « مكئامد نعاودوذ ناس ذ لاه ةبهشنب هاطرألاقو ريصمل مسا "هلمهملا ءارلابو
 رونخ مأعارك لاف دون مأىهورصم راتياك بح نم مكنمذخأبو دارا نم مكلاثبإ ءالذأ ازتازكمال لوي

 اهلا قاسي !مالرونخ مأ تدهس نب "ىلع لافواهريخ ةرثكح ارولخ مأرصم تدعم كإذاوةمعنلا'
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 ءاحلاو توريملاو كمملاهدلو ف ناكر دوسأ حرفنح ون هملعاعدف كالفلا فزحرلا ىف دب لج ىذا اوهو ماح نءناعنك
 وهو ماح نب طوق ثاانلا هنباو دنهل اودنسلاوب أ وهو ماحنب شوك ى انا هئباو مهلك ش حلاو نادولاوب ا وهو

 مهربك أوهورصنبنيرصم ةعبرأ ماحئن رص داوق مهلك طبقلاوبأوهو ماحب رصنبعناراارغصالا همباورب يلاوبأ

 بيرئاورص نب نعش ورصصم نب طشق ةعبر ًارمصم دلو ل. ةورصْ نب حامورصنب نب قرافو هلاءدامب حونهلاعد ىذلاو

 دعب مال لا هلع حوت نب ماح نبرصُب رصد ٠ نكس نم لو أ دلاخ نب هللا دمعو ةعمهل فأن ءورصم نب ادورصم نبا

 يجيب دوب يد عل ١-7 هموق ىلاعت هللا قرغانأ

 د لإ ذ لق مهتساق | ناكو رص اونبف مهربك ار مصم هناكو حامو حابو قرافورصم مهواوج ورتواوغلب دق

 م :ىلوا يكاناخلشلا قنرالا فاحت براك قاد نأ 24 ابل ةريثكل زانم ل انهاورقنو
 مل اهلل ذيو هدلولو ضرالا هلرضط ديو تاكربلا ل_ضفااهيف هل لهي وراس مالالرضفا اهربتو ذابعلا تو ءودالبلا

 رصنب ناكو هلاعداملة نفل ىف حون عمرسصنب نبرمصهناكو اولا !مبهربخأو هلاهفصوف !,نعهلأ_:فاهياعمسمي وقيو
 هش وريص“ :.رارتّرقالفرصم تدعم كل ذيو ادور مةرمصه ىلا هنوخاا عج ورص ءهدلو قاف فعضوربك د5 ماح نب

 اهابا كنكسا ىتلا ضرالا هذه نر انل ضف اوانربك !كنانلعدقر صل اوي حابو حامو قراق هنو اريصمل ل اكر سمع

 اند كنف اهاعج ىتلادكربلا كلا تملا ن و مهدالوأو هداورثكن يح كلذو كذرأ ك لع طنعو ئولدج

 اودعامالو -ىلادالملا برقأب مكلع من لاقنان دالوالوانل نوكتو اهتكسنو اهب قدأن ضرا ىفانن كرا دنأحو

 رصمز ام هدالوالو ىدارلو ىلزو تح ىمفلل اهزو> هوجو ةعب رأ نمره ةريسم ىدالب ىف ىلن اك ىند

 نيبام هسةنل قرافزاحو اضرع "هلياىلا ةقرب نمؤالوط ناو ساىلا شردرعلاب ىتلانيرعشلا نيام هسفنلر مص نيا
 ىهننم نم نيترشلا نيبام حامزاحورجش ةريسم كلذو ب رفا تبعس كلذلو ةقرافالا» هدلو ناكو ةمقب رذأى ا ةقرب

 ةرعسم قرمشلا ىلا رحل ا نيب ام اهلك ةريزملا» اروام حابزاحو مالا ط. ةودأو هور ةريسم ةريز-ا ىلارصمدح

 رق ةريقم ل وأ ىهف مارهالا" ىلرغ سدمرهىباريد عضو م ىف نفدو ماحنب رص ىو مث قا رعلا طبقونًاوهورهش

 لاتيو اذ هرصء دلو نم طبقلاو اصونءثءاو بي رئاو طغق مكسر الا ناكوراسمٌ الو ارخكو ررص» ضرب اهيف

 زاحورصم هبا فلتساو ىفون ماحب رصنب نأ ملاكم بارصمو ميطبقو ميطفق مبءاسلب وهو طفقوخ أ طبقنأ
 راو ررتكحص الف هداولو «فنل اهزاح تا ار صم ضر اىوس هسفنل ضرالا نم ةعطقرص ةوخا نم دحاو لك
 هلبال عطقف لبنلا اذه مهل مسقو هداولو هسفنل اهزو < ةعبطق هدإو نمد او لكتارصم عط# مهدالوا دالو اوريصم

 برغااو قريشلا ىف نوءماىلاامودامو ناوسا ىلا اهقوفامو اطفق طفت تمس هيرانكحح ف طفت عضوم طف

 نيبام بي رتال عطقو هب تعسف نوم ا نم ا نكسف برغلاو قرمشلا ىف فنم ىلا اهنودا نوما نم نمشال عطقو
 ىلع اهاكررصم تناكف هب تسمسضاص ن كفرا ىلااصنيباماصل عطقو هب تعسف ابي رت را نكح فاص لا فام
 كلم ىل سيلأ ىلاعت لاف ةشؤم رصمو ”ىركملا لاف نضرالا ل فسأبْنب ءارسو دعصلا,نيءزجءازحا ةعبرأ

 هلوقامورصم هتعطق أف صاعلا نور امأ ب واعمل اكل ءيلئاوىلا نب سماع لاهو 2

 اهيلعىتلا رصم ىه لاهو رصم اوطبها شمعالا يلس ار قو راصمالا نم ارصم دارا هناف ارصم اوطبها هنا صس

 ل ماح نب رص ناكر عاششملا لاهو اهّرع ملف "ىلعنب ميلس

 هبت عمركم مس اهنالةفرعملاف فرس, ال مساوشو ردد تبع كلديو اهولزَف ريدم ىلا هنوخا

 اذافرص راف ل اهكرطب ةملظعةلب دم لكل لك مث فرصلا اهاعنه في رعتلاو ثدن أتلااهيف عقجاف لإ دملاهذه

 هلع ىموم نعارابخا ىلاعت هلوقامأو فريرعتلا ىهو نيتلعلا ىدح |لاوزل فرمدراصمالا نمرصم ديرا

 ريغ ُسمجالاو نسما: ةارق ىفوءارقلاريئاس ةءارق ف فورص ه هناف ملأ سام م تم نأنارصءاوطبهاماللا

 هللا فذ مو اوناكمبن :الراصمالا نم ارصم اوطيشادار اذن رع ناهحو هلفاهفرمص نك فورصم

 رك هب بم مسأ ع وهو دابلاءامسأ ارصم ل عج هئالاهثرصو ا هتمءيهذ_هرصم دارا هلأ رب الاو
 ماللا هيلع فسوب نعارامخا ىلاعت هلو كلذكو ةئردملا:ذهرصمب دارا هناف هفرصب ل نمامأو فرصلا هعنم لذ
 برعلا مالك قرم ااماق ءذهرصم هيداربامئارص كلم ىل سبل أن وعرف لوقو نيمآ هللا ءاشن ا رمصم اولخ دأ
 طحاحلالاهو اهدودحمئأ اهروصعرادلاّت رثْكانولوس رعف ل هانا لاو نيضرالان يبدل اوهذ



 "ع

 نملا ضرأب بشي هس أد مب كلم نالهكوريجو ب اربك ال اابسسو هو ايس نم لأ هلال بسس اني أهل لسقو سمشلا

 اب. ناك م ل قو اهحتفف لبان ضر ا ىلا مهب راسم وزغلا لعمبثحو ماللا هبلعدوه ىو ناطشل ى عمج

 ةريزما ضرأو ماشلا ىلا انه نمربعي نأ دارأوحون نب ثفاي ب ضرا كلمو ةبنمرا ضرا غلب ىتحراوثلا نم
 ىلا ىضارالا كلت دخ أف ماشلا ىلا اهياعزاجو رعلا ىلع ةر طنو ىف كعب رطق عوج زاريغزا-<# كل سل هل لمقف

 هندوشم لها عجبو لينلا ىلع زنق برعلاذالب ديرب ضمن مثدحأ كاذذا بردلا فن نكسحي لوب ردلا

 الصاف نوكححن مزاةلارحيو موراارح ىعينيرحلا نيه نيب دحىلا ارصم ىبأنأ تيأرفامسها لاهو
 ىلا ىضمو نوبلباب هما اهيلع لوو رصم اهامس هش دم ييةكلملااهيأ ىأرلا مناولا قف برغلاو قريشلا نيب

 مهبارذ ىسو فئاوطلا كلت عبم < عقواف طبقلا ةيئوم_عيو ةيلومب ىلا ىاربلا ف لوزنمهو حوت ني ماح

 هنباىصرأو زاجل ادير ماشلا ىلا اهيف ىضمو رصم ىلا داع امس كلذ لج | نم هل ل .#ةقرمشلا دالس لعفام“
 ها لمح ر دنع نواب
 لحاف برغلاو قرمشلامامز تكلم . ٠ :ةمكح لوقلاو نودباسل لقالا 0

 لقانا نعاموب اوفدصناف .!» . هطسو ىمالانم ماع ىئباذخو
 لدعاف لدعلاو قحلا هحو نوديرب ٠ ةعاط قفرلل لولا اوكجناو

 لصف هيرش هلعجاو هيُكيلع ه اوريعت س أملا ىف ىأرا نرهظتالو

 ل دباو كو هليدتالا ءاج ناو 6 مقهح يع ىف لابملا نذخأنالو
 لمح دةحلاود مزعلا ل نمقليىتم ه» هنا لا.دامحالا ىوذ ىوادو

 لجأو مييلعا رابح كنالو ه فور تاتا كد دحو

 لاس تاك يعلق ا زل رج كنج عسانا للون دكت
 لهنم لكى هيلوباع قغيس « هناف ترقلا ر ةسلاو كلااو

 تامن اهلثم ىفرهشا ثالث ةريسم نم لمسلا هبا! لصيو در د عرعر برايس قو نانا
 هاخآ دة سافرصم سيرت اودارأو نويلباب ىلع ماحومب اًنءؤابس نب ريجح هب اه دعت نم مأو همس ةن |_مسج نع

 5 ناسا عج و تاو يوم ةنامام ماقأف برغملادالب ىلا ىضمورمصم هملع مده مسييلعد هدحتسلريج

 نيعيراو سو ةنسةن امعبرانع ايس نبريج تام من وسلب ان سقى سا هنا دعب لوور صم ايس نولي
 هل لاقي ىذلا لثاو نب كنس هْح ,اذ دعب نم ماقق تأم تريح نب لو هدعب نم عاق آو هنسهن ؛ امعد را كلما ىف اهنم ةذس

 ايسنب نوسلبان نب سما ا كرم نب ورمج هيقلذ ماشلا ىلا راسو راوثلا برا. رجح كلم قرتقادقو دما عقعقم

 هرحاههبهوو مالسلا هيلع للخلنا هاربا هيلع مدق ىتحر صم ىلعهّرق أفي ده هل مدةو هس ادعي كلم دقو ”هلمرلاب

 00 لاق ارد ا تا ل دس اا

 بغراحو ن ّنأو نوطخيو ثذابو ماحو ما سدإولا نم ةعب رأ مالسلا هيلعحونل ناكحصلا# امهنعهللا ىضر

 هدلوحون ىدانف كلة هدعوذ دكرلاوءامعلاناولماكتن مح هير ذو هداو ىف ةداجالا هقزر نأ هلأسو "لحو زعهللا ىلا

 هيقلطنافدشفنر أ هباالا مهنمدح أ هيب مة هدلو ىفم اسحاصو باب هباجفاءاس ىداسنذ ةرمت ا دنع ماع هو

 ماسىف لراس نأ لحوزع هللا نأسو ماسي دق الع هلاعشو ماس ىلع همم حن عض طرفها أ ىتح هعم

 الووه هللا مب لو هبحي لفالامشو انمب تفلتو اماح ىدان مث دشفلرأداو ىف ةومنلاو كلما لع ن أر هكربلا لضفا

 ماحنب رص نيرصم ناكو ماسدلولا دبع م هلم نأوءالذأ» دلو لعبحي نأ حون لجوزم هقنااعدف هدلو نم دحأ

 كيحب مذا كئبحأدق ىدحالاقو حوت ىلا ىعسد ماق دلوو هدح ىلع حو“ اعد عمسلف هدح تنج ىلا امان

 باجادق هنا هللا لافو هسأ ار ىلع هدب عضوو حونحرفف كن اع د نم ةوءدىللعحاف» دلو نمدح أ الو ىدح

 راهنال ضف اهرب: ىتلا دابعلا ثوغو دالملا أىه تلا دكر املا ضرالا هنكسأو هير ذ فو هبفلرابف وعد

 هيجي قنا اع اي لايق سرا فولو يجد اكسيل لس اين لسانا

 نب دشفنرأ هنباشاعو تام نأ ىلااكرابم ماس شاعو قلخل ارارسش مها« نأ مسهيلع هنااع دف هدلو نم ا
 ماحدلوربك !ناكو ماس نب دش خر ًاداو ىف ركرلاو :ّودنلاو هللا هبحي ىذل كام لا ناكحو تام ىتحاكرابم ماس
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 عم ناكر ةوقهل ازاحح سوارشنناكو ميرضم هنا م-اناهامتو رستم سوارة ىو ةسمملا عئانصلاو ةمكسحلا

 مد.آل اهلعليماوز ناكىتلا مولعلا نم هيلا عقو ناكدقو اعاطم لزب لو هسا لاله ىف نيارقنا هواملاع كلذ
 هتمخ عضوم 6 ةئيدمءان ؛ كلم نيح سها م م_ نيكول و هلس اوناكنيذلاةرباحلا هيرهقام مالا هلع

 انطتخا ايقاف كرش اطال 8اس ةئقؤن لاول كمؤ نالسا رانا ًاولامملانمروذصلا هلاوعطقت

 ةمحان لكح نكسأو ىرقلاو نئادماءاشب مهما مث ضرالا اورمعواوعرزو عارذتن اماه ماع لك لوط
 عطبني ناكأمما ىرحلا لدتعم كلذ لبق نكح مو مهيلاءاماور أ ىت- لمنل ا اورفح مث ىأر نم ضرالا نم

 فويل ةريثكع ضاومىلا اراب اهنماواسوهوسدنهفةءوذلا ىلا هجوتي ىت- ضرالاىف قّرفتيو
 نب ماح نب رصنب نب رصمب ناقوطل ا دعب رصم تمم مث اهطسو ىف ىرجتي سوسما ىهتذي دم ىلا اره هنماوقاسو
 هنذمالتو هدلوو إهأووه هب نمآو ماللاه بلع حو قل ورصم نم حرخ نهاكسحلا نوملق نأ كلذو حون

 هدالوانبب ضرالا مسقو ةنفلانمحون حرخا لح ون نب ماحب رصنب نم هتنب اح وزو ةنبق لا ىف هعم بكرو

 هبىض»ا ىتح ىأ هللا نان عم ثعباحونل نوهت لاذ ميارصم هام» اداورصنمل تداو دق نوعبلق هتنبا تناكو
 اوف مام الغناكو هب لها نم ةعاجبىف هعمهذفنأف هزومرو همولع ىلع هفتوأو ىزؤنك ىلع هرهظاو ىدلب
 عضوملا اذه ىف كل ذ دعب هل ىب مث ضرالا ششح هرتسو رحشلا ناصغا نماشيرع هل ئبرصم نم برقالف
 تراصفرحلا ىلاناسردنم ةنحالاوراسص الا | اوسرغو اوعرزف مس | تداحا ناجر داهم ىو ه هل دم

 عناصملاوملاعملاا اوبوروخعلااوعطقف ةربابج ميا اريصم عم اى ىئداأ ناكر :نامرذلا -أو عودز لانه

 حاشنب سم اعئؤلا مانا ىفاكلمر صني نب يارصم ,يلعاوماقأ ريصم ل هانا لاّشو 2

 سرع مح ارصم نأ لاميو همساب اهاعسو ل_دنلا ىلع ةعينم ةمردم ىهورصم كإخ حوف نب ماس نب دشغنر أ نبا

 ءائقلان راهةصنريعبلا ىلع لمهيف نيفصت ةجرتالا ىشب ثمحي ةمظع اهرام تناكحو دس رام الا

 الوط عارذةئا لن تنكح ةنيفس لوقأ ناو لل نلاب نغسلا عنصن م لأ هنا لاقيواربشرشع ةعبرأ لوط

 ددعب ميل. مكتو ميطبق» اهفاراودل تدلوذ ةنهكلا ىنبنمةأ سها مكن ا 0 عار م قل
 صضرالا اورعو اورغكحفاصو ٍبررتأو نومثاو ميطبقرفن ةعد رأ هل تداو سها هرمع نم ة همس نيعيس

 نوثالث ةفانىئئعمو ةفاناهوعس ةم ..دماونفالجر نيثالث مهعم لصو نم ددع نأكمه نأ لقواهيف مهلا كرو

 /عمهولعو نداعملا اوراثثأو مهمواعورصمزونكن ع نهاكلانوملق باصحصا ف شكو فم ىهو م

 رضح الوبر دنكسالا ناكحجم :دوقرانماندمرحلاريغ ىلعاوثبو ةعنصلا اع مسهلاوعضوو تامعدلطلا

 نوعمالو ناوسا ىلا طق نم ما لعف هش نيب رصم ضرا مسق دق ناكو ميطبق هبا ىلا دهءةافولا مب ارسم

 ةقرب نم كل قراف هبخال لاهو ةقرب برق ىل ةيرحلا اص ةمحان نءاصلو هلك فود ا بيرتالو فنم ىلا نوما نم
 هعضوم ىف ةش دم هفنل يي نأ هينب نم داو لكسص ماو قرافالا دالواو ةقي رفا بحاصوهف برغلاىلا

 0 ارا ترا طق صضرالاىف هلاو رفح نأ هبوس دنع مه مهاز

 رس هلاورفخل هذخ نم ةعناملا ىلاعتهللاءامساهعاوربريورهولاو بهذلا نمهشءاززخ ىفام عمجب
 لش لحب سرا بذل ان سافسل ل ل رتل اة اق

 ردصىفاوربزو دجر بز نم هّتاوق بهذ نم هل ار هل عص صه ح رأت هملع بهذ نم لاثعابنم

 رص نب مار صم تام هسلج لبعاوريزو بهذلاب حيفدم ىه سه دج ىف هدحاواعجو ةعئامتانآ لام لك

 ماقهاالو نزيحالو ماقسالو مرهالذا مانصالا دمعن لو نافوطلا مانا نم تضم ماع امعيسدعنحوننب ماحنا

 ثوءعبم ابن مود ونايدملا كاملا ني دب ني دن ولم ةعيس هن داو كلمالا هسلا لصيالو ماظعلا هللاءامسايهنسصحو
 فقرا رخل ادد رزلا نم ةعطقفلأ سلحلا كاد ىف هعماواعجو نامزلا ركن مالا ىلا ىادلا نا رفلاب

 ةيبلا تامسلطلاورقاقعلاو ةهالالا ةعنصلاورخافلا ردلا نم ةءولمم ةينرب فلأو سفنلا رهوجلا نم
 دمحو أ لاق كلملا يطق هْباىلوو نلبح ني لامرلا اهقوف اولاهو روخعلاب كلذ اوقسو ب فهذلا كئاسر

 صاع نبا داع ىخأ دوهنبناطش نب برعين بش نب سعيد بع نأ فئاضتا ب اكاف ماشه ني كلما دبع

 دمع نم لوأ هنال سس دعت فرعو صاع اذه سم درع مساومالسلا هيلع حو نب ماسنب دشفنر ا نب حلاش نبا

 1لاغو هوغلا انع
 نع ةطقاس ماقلا

 'ابز نم اهلعلذ حنا نم
 تاكلا ىلءعاط نم
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 لوطو هنم حرخ ىذلا طخ ارحلا ىلا ىهتن يح ةينيطنطسقلا دالب رهظىلا همك اطناو ايالعلا ىلا كانه نم

 نوعسسو هن ”ام هو لم ةئامتالث ىلا لمهن امعبس نم هضرععو لسم فال 1 همس لسصو لمم فال !ةسخرعلا اذه

 ةلابقو شطب رماو هقروصو ةماقصا بم باْمَلا اذه طرش نم سبل هناالا ةفورعم ةريشكم هااهيف صاع ةرب زج

 رمقلا ىل بنم بيرقىلا ىهت. نزلا دالب برغم ىف طمما نم حرار حج برغملا ةهج نم ”ىدنهلارمعاا
 لباقيو برغملا ف لوطلا ىهش.ىهىتلا نادل ف ئارئازتج لفسا فو ةشدحلا دالب ىلءراملا لدنلا بصم هنو
 رحب ل مصلار حو ةخعاش لاس نب نم طخ ارصلا هل ست هنا لاهو ناري رج قرماملا دج امن م ”تانلار ملا
 سلدنالا ةرب زج اهنمو ةريش رب از هضو عساموهو عناسلا ميلقالاو سداسلا ييلخالا نيب برغملا ةهج نم حرذ

 توك امو توتخأت فرعي رحي مهلو هنولسربدنع ”ربلا اذهب لصتي عارذا اك لب وهو ريبكلا يلا, لصتت اهناالا
 ةعبر أون ىورالا اذه ةفاسمنالاميواهركذ باَكَلا اذه طرشنم سل هناالا بن اع هوو وع
 نكحاللاتافام يهعتل نكامالا تانابندي دحت باك ىف ةقوريملا دج ا نب دمج ناحرلاونأ لاهو رهشا

 ”ىمورلاو مزلقلا ني رحلا نيام اورفحي نأ لعموم ىلع م-مثالمتسا ضعب ىف سرفلا لولم ضعب ض > ناكدقو

 مهل نك لف كاملا شونرادهد.- د نم مث كلملا سطارط نب سساش مهلو أ ناكو خزربلا امهم نم اوعفربو
 ىلع كلذ لعم:ثلاشلا سوملطنءاس ني انوملا ةلود تن اتحالفرصم ضررا ىلع مزاةلا معاج رالدو

 نم مييلا لصب نملاعنم هومط ةرصانقلا مورلاةلود تناك الف ررضالب ضرغلا له ثدحب سدعسرأ دي
 ناك ةمنطنط#قلاندو اهدالبوةير دنكسالا نيب ام نأ ةال اغلا نمريسلا باحصا ضعب ركسصو رع ءادعا

 رحلااهيلا قرر دنكسالا نأو ةنانوملا نم اهلها ناكر ةجو ةنوكم تناكوزبلب تااضرا نامزلا ميدقف

 هتومنآحاذاو توصل نسر اطوهو سنقق هل لاب ىذلار ”اطلا نو عزبامفابيناكو ضرالا كلن ىلع بلغف
 ا دحأ نكعال ى مح مايا ةعبسب كل 3لبق هنو ه نس در
 نم قيسوملا لماعنأ اوعزو حامصلا نم ًادهيالف رورسو ميظءبرط مادأب هنوم لبق دكرديهنأو عماسلا

 اًدسمهيلذات ف هنوص نسح هلتقب نأ هيلع معهن | ىشفن لاما كلت ىف سنقق تود عمس:نأ دارأ ةفسالفلا
 هعامسىلا لصوت نأ ديرري مايا ثالث ىف نينذالا تف ف لمكتسا ىتح ئئدعب اش هذا نم عضم لعق هملا برق م كح
 ئع * هخارف نمالو هنم قس لو كلهر 0-2 اوعزو هبلعق أف َ رم لأ ىف هنسح هتغش الف هسردعن ةسر

 نم كلمدارا ةفسالفلا ضعي نالاقيو به هل قييلذراكوالا ىف للا هطهر ىلعو هملعر هلاءامموبه بيس

 مكمل ااهأ اذهامهلاقنحرنو ةءرسم هنمرهظن كل ذب هلعأف هيرشل ”مسس هسيفاح دق اطع اقءلتق لول

 سنقت لثم نوك ١نأزعا لهلاقف
 « اهئامسأ دادعتو اهانعمو رصم قاقتشا ركذ

 هلجا نم ىذلا ىئعملا ىف اعلا لها فلتخ ا دقورصصم تدعم مهل نافوطاا لبق لوالارهدلا ىفاهعسا ناكل ايو

 لوالارصموهو مدآ نب بانرعنب لساودنب لب اكس م نبا رصعب تيم- موق لا ةفرمصع ضرالا هذه تعم
 ماح نب رمصْمب نب رصم ىمس هيو لوالا مب ريصم نب راسحلا شوارعب نب مارمصموهو ىناشل ارمصمب تبع“ لب ىل_بقو
 لاهو فرسم. ال ”ىمعا مساوهو حون نب ماح نير صنب نب رص ءوهو ثلاث ارمصمب تمس لب ؛لشو نافوطلا دعب

 زاخو الانؤعلا لها هاورامع لدتسا هناف”ىمعا مم ارص» .نأىلا بهذ نمامأف قدم" ىل رع مساىهنورخآ

 رصم نأ ى ادمهلادج ا نب نسملاركذو ها ةيطيرنةالوا نيباهعسدو ضرالا هذهب رصنب نب رص لوز نم
 ليواش تنب ماحب امول ىلنو لاقر دنكسح الا دج سو درهاب سمرهنب رصن نأ لبقد مي رصموهو ماح نبا

 رصرهنب رصموهاملاو ماح نب رمص» هنأ انهه نمورصم طبق طيقلا اأ طب ةوريقوب هل تداوف ون نايا

 ”ىدوعم لا نسملااوبأركذو ةنو دعم ىف رص »تسع هيو نانو نب ىلع نب ىورنب نوطب نب ش دره نبا
 مير ضم نبارابكلا سو ارقب بكر مدآنب ل اهاونب مييلع نب واو دساةخامل مدآ نأ نامزلا راخأ ب انكحف

 نوبلطن مهاكة ربابج بادرع بن م اك ار نيعبسو فين ىف مال لا هيلع مدآن ب بابرعنب لاو دنب ل اكسه نبا
 هيلع ىملا اولاط أف لينلا ىلا اولصو ىت نوشمي اولاريلف مها ىنءارارف همف نونطَقي ضرالا نماعضوم

 35-3 دابالا هيضاومو اونطوّتساو هفاونطتأفةراسعو عرز دلل هذهاولاهو مبعا هن حو هيقدلبلا ةعساوأ رالف
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 ىهش ا اذاف ضرعلا نمردقلا اذهنعقاضامبرو عضاوملا ضعي دنع لمدن امعبسسو فل ضرع ىف لس فالآ

 رخ الا لجرلا ىربامر دق هتوف ةعسو السرشعانلا هلوط لبج بدنملاو مزاةلار < ىلا حج رذع بدن | باي ىلا

 ى كمل ازةمرثع تناكو رثع ىلا نورحلاو دز ىلح اس لاهشلا ةهبىفّرمبدنملا با, قراف اذاف «هامجت تريلا نم
 وو وفل لاملا ىلعةيوبنلا ةمب.دملا ةضرف ىهو رام او ن ان ع ىلا ىل- ىلع لانه نمّرعو ميدقلا

 نارافوروطلاو ليادن دمواروخسا ىلإ غبار مويلا ىعسي ث يح ةفخع لي قيام ىلعابنمو ماركسسمالاو ةصنلاو

 قلاوصقلا نمو صوق هضرف ىهو ريصقلا ىلاّر مو بوذمحلا| ةه> نم ف طعنا مزلَقلا ىلا لصو اذاف مزال هما دمو
 (تسدولا ,ءرب لصتو ةشيحلادالب لحاسوهو عليزلا دابىلا بادبعنمّدتيو ةمدلا ةضرذ ةىشو باددع

 رعلا اذهىفو ةحارلاو رظنملا هبركرعودو انو دام ىلا لءةنامسعبرأن : ماض .رعو لسةئامسو لأرض هلا

 وهو ثالثلااهتاهح نم ءاملا اهم طاحارب "ان اخ نكلادالبو دنلادالب فارطا ىلعو تار داي اعد

 ناراو لمد فرعي ناكم :هليا ةش دمو مزلقلا هم دم نيبامف همفو رص لنا ىوراارعلا عدركنارهم عدربر هن

 اهتءس دكر ىه مو نيلمج ىببعش نيب نم اهّرم ةوقو عب را فالتخا ةدشل بكى ه هنموحي داكب ال لبجاه دنعو

 :كرلا هذه لولس نكي ال بونحلا عبر تيه اذافاس يف قرغنوعرف نأ لاقي ل دنرغلا:هكربب فرعت لاسما ةّمس
 كلمللام اغمرصم ضرا نم حب رخ نم سل عضو دقالانه ميدقلا فن اكمح مص مسا ل دنرغلا نأ لاقي و

 ىلاعتو هنا هنا ءسها اور سشم مهب راسورمصم نم ليس ار مسا ىئبب جي رخامل مالا هملع ىسوم نأأو هنمارافرأ
 رمسملانم مهعلمو هعم نمو ىدوم سح دق محملا نأنظ نوعرف كلذ غلب الف مم هلا اذهءامجت لزنن نأ

 ريخ دريسو ىلاعت هللا هصقأم هقرغ كيا دغر رجنت ااولسلو يؤم. ناطق كرباح 1 تال يال

 ةرشع نسخه مزاقلارحج و دوبل شاك كد ىف اَحَتلا اذه نم ءوهد ةلسينكر كن دنع مالسلاهنلغ سوم
 حرعو ىصاسلاة رب زحونامعنلاةربزحو نكس اوسةريزو كله د ةربزج ىهو تاسهاع عبر اهم ةريزحج

 رِلادالبو نادوسلادالب نيب لوحي ياخ ماظعالارصلابةلمتملا دنهلا دالم فيطل يلح ناملخرصاا اذه نم

 نوكي ىدرصمرابدو ماكاد الب لامعا ف ىوزارحلا نمرحملا اذه برقيو نضسرذ نموه هقاكد ضرع

 موو امهنب

 م ىمورلا رحبلا ركذ م
 'امرفلاو سننكو طاسمدو هب ر دنكسالا ةْب دك ىئورلا رصلا ىلع "لطم ريصم ضر نم دالب ةدع تناكاملو

 لمنلا ب مم ةيابتوهورصلا اذهىلا ةبلامثاا ةهحدلاىف ىهتن رصم ضرأ دح ناكو كل ذريسغو شدرعلاو
 مساوالا حرة وهو برغلا ةهج نم اذه ىوزارحأ اجرك[ متم ةندقو هراخ | نمءىُدد فن رعشلا نس

 طحن ارصلا نمءارجأو هرغح راحل ردنكسا نأ لاقبو ةينيطنطسقلا ىلا اراسس برغلاو سلدنالانيب عبارلا

 ىلع ر يغب مه ضعب ناكف نابشالاوررل !منكسح ب :دح او اضرأ تناكر ريلادالب ,و سلدنالا ةري زج نأو ”ىلرغلا

 نيبو مهني لعجي نأ ف نابسثاالا هبلا بغرف نادو د نب سقب رعا نب سوةلس نب رابح ار دنكسا كلم نأ ىلا ضعب
 تا ضرع ىفالصرشع ةينامت هلوطاه ا فز رف ىرخالا نع ةفئاط لكز ارتحا هب نكس رحلا نم كيلر بربلا

 زاوحلانمرب ربلا نوعنمي اسرج اه دنع لعجو اهيلعز اج ةرطاقامبنس دقعو ةاركف هسا ىو السريع

 واكو ةرطنقلا عم نير كسلا ىطغ ىتح ءاملاامطفقافزلا اذه ضرا نم ىلع أر حجلا سومأف ناكد نذايالاهيلع

 ضعل ف بكارملان أن وربخي رصلانقأفزلا اذهىف نيرفاسملا نأ لا ميودالب ةّدع ىلع ىتطو ةريثك ادالب هب دي نيب
 نطلاحنءبوروسلات افا ارش نيب تكلس دق اهنوك اهل عناملانو دحيف حبر رلا دوو عسم هريس فقوتيتاقوالا

 ىرترزجا ذارصلا نأن ورك ذيوالسرشع ةئامتهضرع ار راص ىت- ضرعلاو لوطلا ىف قاهزلا اذه ملفع م
 لوالارهدلاى ءركذ لزب صم لحاوسب هنوكورصلا !ذهرابخأن اف عي غ هنانأربللا اذهو ذئنبح ةرطنقلا
 اربخ نوكي نأ امأو لئ'والا ضعب لعام هدلا لو أ ىف ناكدق كلذ نوكح نأ اما لب وط نامزير دنكسا لبق
 لوهلا ديد_ث لوللا بعص قاقزلا اذهوه معا هتاوركلا اذهنوكدعد ثداحر دنكسا نامزفالاو اسهاو
 طسو ىلا ىصقالا برغلا لاعُمو رب ريئادالب ىف اهتريشم رم قاهزلا اذ هنمردأاجرخاذاو حاومالا مطالم

 فطعي م ماشلاد الب نمل حاوسلاو نيطسلف ضراو همنللامشوة بر دنكسالاو ةقربو هدب رفا ىلع برغملا دالب
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 هسردم ضرع نيبام لف نال كل ذو ردق هلامانا صقن اهنع صقل السم نيثالث غلمت ل لاسم الا نم ةفاسملا ءذه

 ءزجس دسو خو ءازجا ةعن لاعشلا ىف اهلغو ا ىه ىتلا سدن ةئ دم ضرعو بوتملاىف اهلغوا ىهىتلاناوسا
 ني رشعةف اسم كل ذو سي رش االس نيرسشءوةن امس و مغ كل د بوو هي دعب ر دق هل لف اهيلوط نيب سلو

 قيرطلا فال كلذ نمرغكاو 5 لدتعملاريسلا,نيدلبلا نيبامراغسلا عطقت نامزلان «ةلااءذهىفو اهنم بيرقوأ امو

 هبقارمو هسولرخ ىلا شي رعلا نم رصم مسا هيلع عمي ىذلا ىاضقلا لاهو ةماقتسالا مدعو ججيوعتلا ند

 وهو لن نعير ةريسع كاد نوكم أ دعاصذ نش درعلا نمو ةكرب ىهو سلب اطنا ضرا لن همقا يم ضرأ رخآىفو
 ضرر خآت غلب اذافام أس ”هلمقلا ىلا اهم لامشلا ب عموهورمصم ضرا -ىرعوشو ىورلارصلا ىلع هاك ل حاس

 هبصم نم لهرلا نوكي :هليقلا ىلا هجوتم تناو لمرلا فريستو بوذحلا تابقتس او لامس! تاذ تدع ةبقارم
 ”ىبرغ كل دف ةعدرالا تاحاولا ضرأو ابنم مولا ضرا ىلا مصضرانمْل راب نعو هَ رف ىلا كلم نع

 لح ١ سه ىفامتريسن ل نل ا ىلا اريئاس قرمثملا ل ةةستو تاحولا ضرر آن مح يوعت مثهنم هنلبتس ا اموهورمصم
 ناوسا نمذخ أنف لنلا عطقت معةبونلا دالب اهيليو انه مالسالا ضر ًار خ5 ىهو ا دع اصخ ل.نلا ىلع مث لل نلا ىلا
 اهل سم ةرمشع سخ با دمع ىلا ناوس ا نخ ”ىزا-ل ارحل ا لد اس با دمع ىلا ناوسا دلب نعاكنم قرمشملا ىف

 ءاروملا لزنف زاجلا ضراىلاب باد بعزم مملارملا عطش ماهم بوما بهمورصصم طرا <ىلك هلك كل ذو
 وهو مزاَعلار يوه دو د لا هلا اذهو لو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةل دم ضار عيت همم ى مورمهه ضرا لزأ

 ضراوْن يدم ضراو كدنلاو هسنطز ءاروللا ضرا هنم "قرشلاف هر حيو هسرغو هبقريشب رصم ضرا فلخاد
 مزلقلا ةمل دم هنم ىردلاو مطقملا ىلا ماعنا ار ىلا بادمع لحاس هنم ىبرغلاورصمع مطقملا ىلا ادعاصف لب |

 مدراار<يوزاخع ارم ني رجلا نيبامفرحاملاوهو ”ل_لو موب ةريسم ءامرفلا ىلا مْرلَدلا نمو روطلا لبجو
 ناي[ قيس صر | نقد و دش اقف اينماعلا تهترهو ىيارعلا لا ءار وهلا نمرصم ضرا<قرش هلكاذهو
 سل دنالا ىلا ةقريلا نم مهروغثورمصم لها حوف نذ ىبرغلا دحلا نم اذه دعد

 م مزلقلا رحب ركذ
 امهنير < نيب ةرصحتمر صم ضرا تناك لو لابج نعب قمضم هنال مال ارحب هنمو ةعبايضللاونهاورإإ مزالعلا

 ذه طرش نمراص مّدقناكرمصم ضراى الخاد مزاقاار < ناكر اهدا مشن م موراارحجو 'همهرش نم مزلقلارحب
 فل ”ىبرغل اهل - ب ناك منال مزلقلانرمصمر ايد ةدحان ىف فرعامن ار هلا اذه لوقنذ هاند سلا كركم

 دنع ٍِباَكَلا اذ_ه نم هعضوم ىفىلاعت هللا ءاشن ا هلع فةنساك تب رخ دقو ملت | ىعسن ةسل دمرصم ضرا
 ةيناربعلابهل لاقيو هذ اضالا ىلع مزلقت ار جهل لمقو دما كلت ساير ملا اذه ىهمذ ابي ةمورصم ىرق ىركذ

 فرعيو سن ايقارح لاقي ىذلا ضرالاب طحن ار بكس !ارعجلا نم حرذي جلخ ودا اردلا اذهو بوت ع

 حوم مظعبو ةلظلادتشتو الغش هلح نع سمشلا فعضو هتءدع اسما زامل بعت تالظلارصب ا

 ةعا نمي برتامو هلت اوس نع نع فر حام لاعألا هربخ نم فتوي لو اوه ارخكسحتو رعبا اذه
 ا:5 ىهو تادلاىت ارث "احلا هللاءاثنا هركذى الا ىورلارع عءلاهنم جرت ىذلاةىلر ةلارصلا اذه بناحفو

 فرعتاصيأ راب تس نيملا ليام ”قرشلار ماا اذه بناجفو نودحوتم م وتابتكسي راج تس لا

 ةسطنخلا| اذ هنم حرذو لتقلا نم مه فنا ىلعافوخ مالسالا لوثأ فنييولعلا ضءب اهازن ىلبلار "ارحب

 ارجاح ني رحل نيب لعجو هلوقو ناش: اب نيرا حرم هلوقب ىلا عت هلت ا امهانع نا دلل |امهو نان | اهمظعار ا ءأ

 رحلاو ىبصلار هاا هل لامي قرسشلا ةه نم حرامللاف نرغلاةهج نمرخ الاو قريثلا ةو- نمام_هدحأف

 نم جرام: اامأو ناداملا نم هلع ام بحي -ىشحلارصلاو :ىئعلا رحلاو ىمرافلاردلاو ىدنهلا
 نيدلا قرشم نم هجورخ ًادس نأفقرسشلاةه-نم حراما ”ىدنهلار ملا امأف ”ىورلاز لاه لاقبف بر غلا

 002 دم ىلا دنهاادالبو نيصلا الب ىلع رمش برغلا ة-انىلا ىرهيو هجر درشع هنالشع ! تل ارو
 وس . الاو سر افرحي ىعس امه دح ؟نيمسق كانه مسقنإ نا ركذالب ىلا راصاذافناركدالبن مريعتل ا ىلاو
 هني دم ىلا لانه نمدتعف محلا س ًارنكرلا اذه م رصلا ىفح راش لبج نكر نم نمل ارب جرم” نمل ارحب

 ةبامتىدنهاارحلا اذههلوطو بدنملا با. ىلاو تدع ىلا توه يشد هالم تايويستمل ال ريس ورافط



 منادو لا ضراو نادوسلا ضرأ ن نم از نيس نم دح او“ ”رجرمهم ضرأو نس عمس ةرسم نا دوس او

 ان نيط لف هقرش ىندال ارمصم دلب شدشو دره باك ىو *ا هاك ض رالا نم دحاو

 ىدالارصم برغلا فو طخنار هلا بولا فو برغلا ياخ لاوشلا ىف هدحو قرشلا ةحانىلا دنع ىلعالا

 انح نورشعو ةنامت ساذ>الا نم هو مزلةلارحم قرشلا فو

 ه اهتاهجو رصم دودح ركذ
 دو دنا بس لشن ره تحت دو دحلاو ئذلاةباوه داو هيلعوهام ىلع دودحلا ةفصوه ديدحتلا نأ لعا

 كلذلا بطق عضوم ىلا ةراشا ىهىتاا لامذلا ةهج ىهو تاه عب را عاقبلاو نكاسملااهبّدحت ىتلا تاهلاو
 ةرابع بولحلاو ةس وحلا ةه12لا لاعشلا ةهج لباقيو نادقرفلاو ىدحلا هبيكاوكنمفورعملا ىلاعشلا
 ةه> ةثلاشلا ةهملاو ةةيف ا بكاوكن م هعبش امو ل._هسهنم برقي ىذلا *ىبو ملا كالفلا بطق عضوم نع
 ل نازيملا سأرو عس لا لصف لو أل اس رامهنيذلل نيا دعالا ىف سمشلا قرشم وهو قرمشملا

 ةان'عبرالا تاهملا هذهذ نيروك ذملانيلادّتعالا ف سلا برغمودو برغملا ةه> ةعبارلا ةهللاو في رخلا

 مهرافساىف سانلا ىدت امو نك اس ا نما هوو ىضارالا اهو تاقوالاريغ ةريغتمرعغ الفلا تومشب

 ىته1نا:ةطاقمناتهج بوذللاو لامثلاو نافورعم برغملاوقرمشملاف مه راحت عم ن وجرت اجو
 عطاقءوهو زابللا فصن طخ ىعسب بونملاولامثلا ىطقني راملا طخناف كلفلا ع رت ىلع برغملاو قرمشملا
 داس نك جيده داعبأو ةعاماناوز ىلع ءاودسالا طع ىعسملا نرغملاو قرمشملا ىتطةْ راما طغلل

 تامهجلاءذهو هراسي نع قرشملاو هنبب نع برغملاريهيو لامشللاربدت_مادبأنوكي بوذدلل لبقتملاف
 الدب مه ديدحت ىف نولمعتس رمص :له' نأ الا رو دلاو ئضارالاو دالبلا نم د اماهيلا بسن. ىتلا ىف عنرالا
 نولوش, كلذكو ىبوذملا دل !نولوةيالو اذك ىلا ىهنب ”ىلمةلا1-31نولو.ةدف ةمل هلا ةظفا ةس وحلا ةهلسا نم
 دالبلا ضعب ىف طلغلا ني_تهدلا نيتاهىف عقي دقو ىلا .هثلا دا ىرصلاب نو ديربو اذكى لا ىهت ”ىرحلادحلا

 هده روك هل قلا ناف كم لوطن ةلهالا ازلطس]انا ن1 وررءاي طز عانوا حللت
 *ل_قااناف ةكملوط نم لوطا اهلاوطانأالا دكه ضرعاهضورع قفاون ىتلا ف الذ قرسشلا سفندالبلا
 امْمناد>ريصب هناف ةعبرأدو دح سو أ اضر اد البلا هذه نم *ى؛ ىف د3 - نك برغلا سنن وكت دالبلا ءذهىف

 اهتسايا. رودلاو ىثارالا نم امش اماو ددحو لقا ا ةه> ةلابق اهواعحا رمل ةه> كل ذكو ا د> اوا ّدح

 كلذ تةرعاذاف ةدحاو ههدع ىف دال. ا ضءد ىف نانوكي رحلاو *لقلا نأ كا ذواوطلغا؟ اغلا 0

 رهظا نيت ىت- يلا ىف هقرب نم موخمعزوتنب ردنكسالا نم مورلار < نمذخ أبد > اهلرسم ضرا نأمل _ءاف

 تاوشا < ىف يبل اهرادع 3 تاوم ان تيتا رسل [هاانربل مون لبا” كدلار نرطكأللا

 رم ىلاارام ليسا | ىهبل ىلءفطعبو انسروطمىلا مزلةلازو ا و مزال ارح ىل لعدتع مث مزاقلار < ىلا ىتنت ,ىتد

 ىذلا دجلا,لص" .و هيد دكسالا ىلا مورلار < ىلع اًرام لاس ا ىلا عجرو جرو سد رعلا فلخ رافحلا مورا

 اه رسأب ريصم درا ةيرصملا هتااسر قري زعلا دبع ني ةما تل ملا ون لاقو هكرب جاوب نمد هرتكح دتمذق

 اهرابخاءنوننعملا وحو ثلاثلا ىف اومظعمو ثااشلا ىلقالاو ىناشلا مياكالا ىمم ف ىف ةرومءملاىف ةعقاو

 جراما لكلا لاس نم ليا ىلا ”ىبورارصلابومب ىف ىتلا ةكرب همر دم نم لوطل !ىفاهذ-نأ اه« راوو

 ناوسا هل دم نم ضرعلا فاه لو امون نيعن رأ نم بد رقكلذةفا_.هونيصااو دنهااو جيزلاو ةشيحلار هم نم
 "ىروراارصأ! ىف لدنلا طقاسم نم اهاذاحامو د٠ شر ىلا ةروئلا ضرال مخاتملا ىلعالا د_عصاا نم اهتماسامو

 نم ةيقرشلا ةفضلا ىف امه دح أن البج اه اهتم ىلا ضرعلا ىف اهفلسكيو امو نيثالث نم بن رك كلذ هفاصضو

 نت نادرج أن البجامهوام,نم امف فرسشتملئلاو هنم ةسرغلا ةفضاا ىف رخاالاو مطقم اوهو لدنلا

 ذخأبو اليلق جرف اءبتنام عسب مث طاط #فل ىلا امرت نأ ىلا ناوسا نال نم ءوعضو ىفاّدج نابراستني

 رصم را عنتف اممحل د 62 رفنو ايشييوخ أس كارو لعن :مرخ . الاواق رشماممم م طقملا

 عطفا ؛لاثهفةيردنكمالاو دن شرو طاسدو سودا امرفلا هيلع ىذا ىتورلارصا! ل_اسىلا طاط فلا نم
 رادقمف ةئاهربلا قب رطلانانرطناذاو لاصلا ىف اهاغوأ ربونحلاىاهلغوانيبام ةذاسوه ىذلا اهضرعف
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 لوطالا رابنلا نوكي ثمح ىلا سما لقالا ضرع هي ابن دح نم هؤ اد او ةسرد ىبسخو ةدردنيعن راو
 ام'ام يلقالا اذهةف اسمو ةجرد عبرو ةجرد نيعب رو اعبس ضرعلاو ةعاس عب دو فدصنو ةعاس ةرشع سخ

 لام نم رزهلاادالب ىلا رغرغتلاو ريشرحبا نم لرتلا نكاسمب رهف قرسشملا نم ئدتبو لاسما ةرمشعو لب
 اذهىفو ىبرغلا طسحن ارصلا ىلا سلدنالا لامشو ةشطنطسقلاو ناحرب شضراورب رشلاوناللا ىلعمهموحن
 راكلا ندملا نمو ارهبن نونالثو نانثا لاوطلارانالا نمو المح نورمشعو نانثالاوطلا لابحلا نم مقالا

 ةرامسلا نمو ناطرسلا حوربلا نمهلو ضاسلاو ةرقشلانيبام مجناولأ ىبلقالا اذه لهأرثكاو ةمي دمنوعت

 ىلامشلا بطقلا عافتراو ءاوسةعاس ةرسشع ثس لوطالارابنلا نوكي ثبح هطسو عباسلا يلقالاو ه مع, رملا
 ثبح ىلا سداسلا ميلقال اهب اهندح نم ميلقالا اددءادعاو ةحرد لو ة-ردنيمب راوانام ضرعلاودو

 ةجو نام هتفاسمو ةجرد فدنو ةجرد نيس ضرعلاو ةعاس عبرو ةءاسةرمشع تس لوطالاراهلا نوكي
 عافترانأو فدنو تاعاس ثالث عباسلا ميلقالا ة-رخآو لوالا يلقالا د لوأ نيب ام نأن ينف الص نوناسُمو

 ,قالا ئدشو السم نيعب راو ةنامو نيفاأ لاسالا ن :نوكحت ةحردنول الثو لام <ىلاعتلا بطقلا

 عطقيو لامشلا ىلب امم ناجرحر م لحاوس ىلع كرتلا دالسب ربو حوجأمو حوج أي دالب ىلع ةرمشملا نس عباسلا
 لاي رقع ميلقالا اذه.و برغملا ف طرحنا رصل ىلا ىهتس نأ ىلا ةبلاَق هلاوناج رحدالب ىلءمورلارع

 نمو نازملاحوربلا نمهلو ناولالارةثهلهأو ةريسك دم نورششعو ناتنثاوالا ط ارب نوءد راولاوط

 عئاسطلا نم ا ذربغو ناولالاو نلالا ةفاتخم مها ةعبسلا ميلاف الا هده نم لقا لك فو سعشا !ةرامسسلا

 مهضعن هم_ثيال تادابعلاو تاداعلاو عئانصلاو لامعالاو دئاقعلاو بهاذملاو تاناندلاو ءاراالاو قالخالاو

 فالتخا بسحب حجيراونوللاو مطلاو لكشل ا ىف ةفلستم تابنااو نداعملاو تاناو ملا كاذكحو اضع

 جيف هّقفا ىلع حوربلا نمدلب لكعلاوط هّدضتقا ام ىلع اهثحولمو هاما ةبوذعو عاسقبلا هب رتونادابلا ةيوها

 بتكنمهعضا وم رّرةدوهاكعضاوملا ىلع !متاعاعش حراطمو ضرالانم عاسشبلا ةّمماسم ىلع بكاوكلا

 كلذ عمووهالا هلا ال ذيربامل ل عفو ءاشياملهريدقتو هقلخ ىف هللاربب دس ىلا اوو ذربتعبو ىهنااولو أرب ديل ةهكملا|

 نادولاو د: وااو نيصلا مهوراكما عيسنبب مو سةمدراطقا تواسفت ىلع ضرالان م نوكملا عبرا نأف

 شضرالا بوذج طسوولرتلا ديف هلامو نيصل ادي ف ضرالا قرمشم بون سرفلاو كرتلاو مورااوربرملاو

 رب ريلا ضرالا برغم لاه ىو نادوسلا ضرالا برغم بو:ب ىو مورلا ضرالا لاصُم طسو فو دنهل اديىف
 تللامالا مم تطاحأ دق كل املا هذه طسو ىف سرفلا تناكسمو

 م ةعبسلا ماسقألا نم اهعضومو ضرألا نم رصم لحم ركذ
 ن :ريصم ل رك ذ نلف ضرالا ميلاق نم ملقا لكى ام ةفرعمو ضرالا لاو> | لج كذب هناك -هتنارمسذاو

 دسعصلا ىف امم ناكأ كلاثلا ملتالا ف عئاو اهضءدو ىانلا ميلقالا ىف عقا اهضعب رصمر ادد لوةننكلذ

 ةهحفرضمز اند نم ناك اموىناثلا ميلقالامافاىف عقاو كل ةنافنا ىسئاو اعضنأو جداد ميخاو صوقكى عالا

 امرغلاو ةيردنكسالاو هرهاقلاو موسفااورمصم طاط ف ىلا طوس نمىندالا دءعصااوهو انصن نم لامثلا

 لوأنمامهدءب وهو هرهاثلاو طااطسفل ارصمةئدهلوطو ثاثلا اهالا ماها نمثل ذناف طاسدز سدنتو

 رابلالوطو ةحرد نول الث ءاوّسالا طخ نمدعبلاوهو ضرعلاو ةجردنو و سم برغملا ةهج ىف ةرامعلا

 طاطسفو ةجردعبرو ثلثو ةجردنونامتو ثالئاب. كلفلا ف سمشلا عافتراةباغو ةعاسةرسشع عب را لوطالا
 افي رشن دا ىلعالا دمعصلاو ”قرسشلاىب ونجا عيرلا ف ناعقاو ىلاعت هّللااوذ سس كم نم ةرهاقلا عم مصم

 رصمو اهس رغ نم هل الباقم كلذ ىلع نوكسجذ بونملا ةهجىفةدي دع مانأب ط اطفلا مدمن عهدعبل

 امونج ىفو برغملاءارحص اهس رغىفو قرمشلا لبخلاءارو نم مزلةل ار اهيقرشش ىفف ةزاق هنمالا سبيلا لصو.ال
 دادغبورصءنيبومزاةاارعو موزارتع نبا ف ىتلا لامرلاو ىاشلا رعلا اهلامثىفو ةثحلاوهبوألا ةزافم

 زيعبسوةنامسخ نوكي لاماةرمدعو ةنامعيسو ف لأ كلاملاو كلاهما باك ىف هيدادر ني ا هركذام ىلع

 نمنوكئالس نو:سو ةس+خوةنا البو ثمد ئعاماشلاورصم نيبو ا ديربنيعب رأراعضرو ةنامراضسرف
 ةشحلا ضرا هيدادرج نب لاقو رسكو ادب رب نوثالثاهنع خسرف ىئلئوانءرف ني رمثهو ىددحاو ةنام خسارفلا



 ل

 ضرأو فئاطلاو ةل هني دملاو ”كمور» مشو نارصلاو ةماعلا ميلقالا ادهىف لخ دف ةماهتو دحت ضرأ ىف برعلا

 انصنأو 0-5-5 وصورقدهم دم هشربسع شق لشلا عطقبو يلعالارصم دعب رهف مزقلارب عطش وزانلا

 مبلقالا اذهؤقو برغم اف رحلا ىلارب ريلادالب ىلعَر هذ ةشرفأدالإ طسو ىلع برغملا ضراىفّرعو ناوساو

 : ةرمسلا نيبام ياقالا اذهل هاناولأو ةريبك ة ةم دم نو #و هن ؛ امعن راوالاوط ارهنرسشع ةعبسو المحرر مشع ةعبس

 هح ابلصو هلا د مهم برغملا ىنف هلاحرلا, | راقالا اذه نكيو لحز ةراسلا نمو ىدنلا حوربلا نم هلو داولاو

 ةواملا نمو ة 8 .دملاو كم ذو ل<نوكيريلقالا ادهفو حاولا نم ريصمةلاحر م ملص و هقواسمو هنولو

 4 ةريشع عينا لوطالاراسملا لوطن وك ث مح هطسو ثلاشلا يلقالاو هولا قا .هلا لها نم
 ىناثثا ملقالا د كوع نم مياقالا اذه ضرعو ةحرد سهو فصنو ةحردنولالث ضرءلاوهو بالا عافتراو

 سرا النوازل مزمل اومز بالما ع النالاو ياني هيرو كانا رحل عر لواط الا زاب توكل

 راهدنهلا ةئدمهمضفو يس ل حا وم يتاو 04 تاي

 فاريسو زاريشو روباسو رنطص | «.ذوةرمهبلار < ل>اوس ىلا ناتسه«و نامركو لباكد البو دنلالاعشنمم

 اكعو روصو ةلس ىلا ماشل ا دالس َرعو تمهورابل الاو ةفوكل اودادغبو للاززب دستار لارعلا وزوال لو

 لام نم رمصم ضرا ل ذسا عطقبو مزلقلاو نيدمو ةْرْعو نالق عو سدقملات دو ةيراسبقو هي ريطو قشمدو
 لة اليزيوطاسدو سيتوامعاوةيردكسالا هوبا هربا لح اوسورصم طاط :ىلا امصنا

 نوريشعو نانئاو اراك البج نوثالثو ثالث ميلقالا اذهمو برغلا ىلار حلا ىف ىهتنيو ناوريقلا همف لخ دمف ةقيرفا
 اذهىو هرهزلاةراسسلا ن هو برقعلاحبوربلا نمهلو ناولالار هس لهاو ةأ. دم نورسشعو هن امتوهن ؛اموالاوطارجن

 ةرمشع عن را لوطالارابتلا نوكيث مح هطسو عنارا يلقالاو ه ها هرخآاىلا هلوأ نم :لصاوتملار ”امعلا يلثالا

 ملقالا اذه دحو ةحراد سو :-ردنول الدو تس. رضرعل اوهو ىلامشلا بطلا عافتر او ةعاس فصلو ةعاس

 ادد نوفا ةعاس عبرو فصنو 0 نوكي ثدحىلا ثلاشلا ميلقالا ةح نم
 ناسارخو تسلادالس مف قرشلانم ئديو لمة ئامتالث مياقالا اذه ةفاسمو ةحرد ثلئو ةحردنب رششءو

 ناسريطو سمو:و ناحرجو روب اسنو سوطو سخر سودوراوو ىمو هارهو ىراخيو دنقر مو هناغرفو .دنجحو

 طاسعمو نععلا سارو دماو نيسدنو لصوملاو رو. دو ديوابنو نادمدو ناهفصاو ”ىراوليدلاو ني وزقو
 ادم_صوهاجو ةصيصلاو سلب ارطو هيك اطناو بلحو ةبطل ءو وسمو سل ايه ل دق ماشلا دالس ريو ةقرلاو

 رحبىلا ىهتنشف هحتط دالس َرِعو سدورو سرب ةرب زج ىلع ماشلار < عطشبو ةنقذاللاو هيروعو سوسرطو
 ةرشعاتنناو هل داش اموالاوطارمتنوريشعو ةخو اراك الم> نورمشعو ةسخن ميلقالا اذه فو برغملا

 هبرغم نم ولارعلاهضو دراطءةاسلا نمو ءازوحلابوربلا نمهلو ضاسلاو ةرمسلا نيبامهلهاناولأو ةلثي دم
 ءالعلاو ءاكملا رشتلا هنمو نيعج- ا ميلع هللا تاولص لسرلاوءاسبنالا ترها ميلقالا اذه نمو ةمنطنط قلاىلا
 يي ”لمضفلا ىفهدعبو سعشلا مسق ىفوهو ةملامث هئالثو ةس وج هنالث ميلاق الا طسو هنأف

 شحوبو مهرود ةحامسل "هامضفلا نع نوطخ#و نوصقان اهولها ةطدخم لاقالا ةمقيو هلك :- ىلعامجناف

 زمراوي ابان جيوغتا عبالاو سداسلاوىتاثلاو لوتالا ميلقالا م ارخكحصااو ةثبملاو راكم همالخا
 .: بطقلا عافتراو ةعاس ةرشع سجخ لوطالارابلا نوكي ثمح هطسو سما ملقالاو« مهومغو هلاّمصلاو

 ثم ىلا عدارلا ميلقالا ضرع هبا نم هرادّ او ةدرد ثلثو ةجر دنوعبرار ىدحا ضرعلاوهوىلامشلا

 ام'امونوسج هتفاسمو ةحرد يعن راراب' الث ضرعلاو ةع اسصنو ةعاس ةريشع سه لوطالار الان وك

 ناعيرداو باهعبساو مزراوخ هضو ناسارخ لاشي ٌرعو حوجأمو ج وجأي دالب ىلا قرمشملا نمْئدتسيو لبس

 تداارضلا ا قيرجت ىتح سل دئالاو ىريكلا ةسوريلا مورلادالب ىلءّربو طالخو ندرأو ناتسدسو هعدربو
 ناادملا نمو ارهرشع ةسه راكلارابالا نم والم نوثالث لاوطلا ل ابا نم يلقالا اذه ىفو برغملا ف

 هنري رسلاعبا عائل حرموا ةرامسلان مو ولدلايوربلا نمهلو نازلالا ضس هله رثكاو ةئسرد مان" امراكلا

 انته نضرءلاوعو ”لادعتلا و نامتلا-عافتراو ةعاقنباا عفو ةعاشل ع شع عنا روطالا زال وكت شيخ

 ا ةةرصبلارمورضخ الارعلا قلع مدت لاو دنهل ذ البى اًنَسل اذالثلا رامىرشلا رالب نم ىالتعو
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 اهتانراحلاو لابحلا نمايياعام عم اواكضرالاو ة.قابلا عابرالا هالثلاب ىأ ضرالابمرتمدححال لع ءالو

 تلحاذا سمشلا نأ كاذو راما تاعاسب ةعم_بلاملاو الا دو دح تريءءادقو ةراد ةطقنك تالشا ىلا

 ءازوحلاوروثلاو لجلاحربتاجرد ىف تلقت  اذاف اهاكميلاهالار اسىف ىللاو راتلا لوط ىواست للا سأرب

 ميلقالا طسوىف رابنلا لوط غلب ناطرمسللا جرب لوأو ءازولارخآ تغلب اذاف مياقا لكراهت تاعاس تفلتخا

 طسوىفو ةعاس ف منو ةعاسةرمثع ثالث ىناشلا ميلقالا طسو ىف تراصو ءاوس ةعاسسةرمشع ثالث لؤالا

 سماق يلقالا طسو ىفو ةعاس فصنو ةع اس رشع عدرا عبارلا ميلقالا طسو ىفو ةعاس ةرشع عبرا ثلاثلا ميلقالا

 ةرشع تس عناسلا مي اقالا طسو ىو ةعاس هدنو ةعاسةرمدع سجس سداسلا مياق هالا طسو فو ةعاسةرمشع سجن

 ىدقانم 0 يا اراه ريصي ةجرد نيعست ضرع ىلا كلذ ىلع د از امو اوس ةعاس

 لالا هن نوكيىذلا عضوم اوه م دقن مءاوتسالا طخوءاوتسالا طخ ن ءاهدعب وهاهضرعو نرغلا ىفةرامعلا

 ىصقانمو هل وطال برغلا ىصقا ىف دلب لكو هل ضرعال طانا اذه ىلعدلب لكف ءاوسنامزرلا لوطرا-ملاو

 قريشا نيبام طسو ىق هناف هحرد نيعست هلوط نوكم دلب لكو ٌه هحرد نونامتوةنام قريشلا ىصق 5 اىلا برغلا

 نمهلوط ناكسحامو قرشلا نم دعب أو برغلا ىلا برقا هناف ةجر دنيءست نم لقا هلوطناك دلب لكو برغلاو
 موسقم"ىلذسلا لاعلا نأ ءامدقلاركذ دقو » قرشلا ىلا برقاو برغل نع دعبأ هناف ةجر دنيعست نمرغك ادالبلا
 مورلا ميلقاو خعبٌرملا ل رتلا يلقاو ىرتسثملل لباب ميلقاو ل--زدنهلا يلقأف يلق اهل لاشي مسق لكما قا ةعيلط

 دنهلل دراطعو ىدجلاو لبابل ىرتشم اول اموقلاقو ه« رمقلا نيدلا ميلقاو دراطعل رصم مياقاو سمشلل

 روثلاو قرسش.لل هالثمو ل+-افاجربرمع يت | ىلع ةنسلا تراص م مورلل سمشلاو نازيملاو كلرتلل عي رملاو دسالاو
 ناتيظعن انني دم ميلقا لكى واولاف لامثللهالثمو ناطرمسلاو برغمال اهدلثموءازوطلا و توسل الثمو

 ةيقغ ةدحاوةش دم كوسا بن لقا لك سيل ئفرمقلا قاو سعشلا قالا ب يكصوك ل كن بب <

 ردقب سصحو هل د مهن , اىسو هد . دمهم نورشعودحأ امود-و ةعبسسلا يلاعالا ئادمعبجو

 هريطت داودح تام اذاو ميلاعالا هذه سانا تناكوياور قاهدلا هذه تلعجاذا س مرهلاقو كلفلا جرد قئاقد

 ىاثلا ف نأو ةريبكه ب رهو ةئيدمة امو فال [هيالثاها ارو سءشلا عاطمنم لوالا ميلخالا ندمد دعنأ لاقيو

 عيارلا فو نوعبسو عسنو فال 1هنالثثااثلا فو ةربكحألب رهوةساإ دمةريذع ثالثوهئامعبسو ناغلأ

 فال ؟هئالث سداسلا فو ندم تسو فال ثالث سماخلا فو نوعبسو عير أو هن امعستو نافل لب وهو

 لوالا ييلقالاف « رئازحلا ىف ة ةريبكه ب رقو هم دمة اع البو فال !هنالث عمياسلا فو ندم نامتو هن امعبرأو
 تدسقفالا نعابيف ”ىلامشلا بطلا عفتربو ةعاس ةرمشع ثالث ل وطال اهراهن لوط ىتلا عضاوملاب هطسوّرمب

 هذ لوطالارابلا لوطن وكي ثم نم ياقالا اذه ضرعءاهتناو ضرءلاوهو ةجرداشلثو ةجردةرششع
 ةفاسموهو هجر ِدتفِِنو ةجرد نوزشع ض رعلاؤهو ”ىلاعتلا بطقلا عافتراو ةعاس عيرو ةعاسةريسع ثالث

 دالس مث دنهلا لحاوسب ريو بوذحلا ىليامىلا اهيذّرمف نيصاادالب ىصقأ نم هؤادّ اوالص نيعبراو ةنامعبرا

 ىلاّرصم لكن عطقب و ةشيحلا دال رهف مزلقلار ب مطقبو نهلا ضراو برعلا ةريزتج ىلع رعلاىفرءودنسلا

 ىو طبخا رهلاوخ ىلاربربلادالب بونج ىلع برغملا ضراىفّرعوهنوثاا نضران ه هلةند هذ دمو ةشحلادالب

 هلوطامابنمالب وطار نولالث هبفو حءرف فاأ ىلااض-رف ني رمشع نم هلوطام اهيذالبج نورمشع ميلقالا اده
 مبلقالا|اذهلو ناولالا دوس يلقالا اذه لها ةّماعو ةريبك ل, دمنوة هفو اخضمرفني رشعىلا: حرف فلأ

 عدزو حورملاريثك» هاملاريثك هنرارح طرق عموشو ىرتشملا ةرامس كاك انكلان ا ار
 ةراكلر كح ,هداعرقبلاو ةطندالو مركمه دنعرميالف مودعم مهدنع لادتعالا نأالا زرالاو ةرذلا لها

 اذه نمو برغلار <و لدنلا هيرغمىفو ةجردةرسشعث الث اوتسالا طخءارو حرراخلار هأاهقرشمىفو حورملا
 نوكي ئبح فاشل ميلقالاو « نملاو دتيلارغوه ىذلا ”قرملاو هاابرو معمم_هةرشورصم لذ قأي ميلقالا

 رعت [س تمحو ةعيرأردقه ف ”ىلامشلا بطقلا عفتربو فصنو ةعاس ةرمّدع ثالث لوطال اراه !لوط

 عافتراو ةعاس عيرو فصنو ةعاس ةرمثع ثالث :لوطالارابلانو كي ثح ىلا لالا ميلقالا دح نم هضر ءوءارح

 لامي ام_هبرأ يلقالا اويهد لو ةحرد فدو ةحرد نورمدعو ةعمس ضرءلاودو «ىلا عملا ب طقاا
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 اًنرسشولف ضرالارلطت ةساسه ىل موالمنودعب ر آو ةنامعن رآو فال 1 ةتس ةعسقلا نم حرش عيسو هئالث ىلع

 7 نيدثاو ىف لأ ةنامري..كحللاب ضرالا طن ة>-اسمتغلمل نضزالارو د غلبمتفرطقلا اذه

 أ نول الثو لن :الئرعسكتلاب ن روكا | نّرالا عب رةح اسم اذه ىلعف بي رقتلاب ليم فلأ هل اّوسو فل ف لأ
 وودسيفمابلالال ادمدعير دقب عنرأا ادله ن نم نوكسملا ضرعو لم فلن وسو ةئامو لمه فلأ
 رومعملار آى هو ةمئاطرب ف ىلون ةرب : زعبي ىلاهؤاهنناو نضرالاّضسدسؤه الهو هز س دسو | ءازحنوسجو سجل
 وهئذلا سدلا اذهان رضاذاف الس نوسسو هع رآوش امعسسو فال ا هثالث لاسمالا ن نموهو لاعثلا نم

 ضرالا س ديس مم صنر دق لاعشلا نمرومعال ناكل وظلار اد ةموهو فدنلا ف ضرالا ضرع ة حاسم
 نوامتو فال َة ةعئر ابي رقتلاب وهورودلا سه لثمهرا دق ءو ضرالا : ةركماقا قياضتل لقب هناف لوطل اماو

 مساهل“ .ةريحص ريشع ة سم هضو رب ”ازرج ةةعابنمرحب لكى و راكرحبأ ةعبس ضرالان منوكسملا عبرا فو الم
 ةعبس ىلءىوتحت ميااق ا ةعبس ىلع ةشّيوالاوط زبتنؤحي زور هخاح' امو لاوط لمحات“ امه نو بذعو
 ةّماعفف كمل ارصبق بقلللا سدلوب ةعاط تماقتس امل سو. ثوره باك ى لاف ةريبكسم هلا نعت نو

 اعابزا اهروكو اهراحب ةدعو ابن دلا دو دحن فصو هلاو ذخ أي نأ مه سمأف م دامس ةفمالفلا نم ةعبرأريختادلا

 نافثلاءّريموذخ أك لاغلافوو برغملا زب فصوذخ أرى وو قرمثملا رب فصوذخ أ مهدح أوف

 راحلا ”للج تناكف ة هحس نيد ؛ الث نموحن ىف مهي ديأ ىلع عسجلا باك تقف بونملااءرب فصو ذخأ عيارلا لوو

 دح 1 لامثلا» هزهجو ةمئاشيرقلا رخو يئن قرمشلا هزيعابتم اهوخ تارت نيرشعءو ةعست اندلا ىف ةامسملا
 ىو نامث قربشلا ىف ممم ةرب رج نوعم سو ىدح | تاهمالا ةفورعط ار 1 ازااةدعو نامثابونحلا ءزح و رشع

 راكلا لابحلاةدعو ةرششع تس بونلا ةسهج فو نون الثو ىد حا لامعا ةهج فو ةرمشع تسبرغلا
 سيق رتللا ةه- ىفارثمهو رسفامفاهو عم دقو لالا تايم ىهشو نول الثو ةتسايالا عج ةفورعملا

 ىفامئمنوتسو هئالئراكلانادلملاو نانثابونملا فورمدعا:لا لامشلا فو ريشع ةسخ برغلا ةو- ىو
 روكلاو اهوهسدقورشعان ا بون ىفورشء ةعست لاسعشل |ىفو نورمشعو ةسج برغملا ىفو ةعبس قرمشملا

 قو تسلاعملا فو نوّدسو تسب رغملا فو نوعبسو سخ قرسشملا و !منه ناش'امو عست ةفورعملاراكلا
 رش ةعبس قرشلاءزا ام نوسو ةتساندلا عمجيف ةفورعملاراكلارامنالاو نودسو نال بونجلا
 هناك ملم ميتا لك ةعبسلا ميلاقاالاو ةعبس بونحلا ءزاورشع ةعسن لامشلا ءزمو رشع هثالث.برغلا ءزاسو
 لوطلا ةفلت يلاكالاهذهو بونملا ىلا لا_مشلا نم هضرعو برغلا ىلا قرسشلا نم هلوط دمد5.شورفم طا
 زاهتم عياسلاو ةعاسرشع ثالث لوطالا اهرابخ لوط تلا عضاوملابهطسو راهم لوالا ييلقالاف ضرعلاو
 لمس نونملاو من ىلإ لالا يلق الا د ىذاحامّنال ةعاسرم ُدع تسلوطالااهراهن لوط ىتلا عضاوم اب هطسو
 نم ةعبسلا ميلاهالا لوط لعفس ةرامع ف ملعيال لالا ىلا عنا ا ميلقالا ىذاحامو هنشةرا.عالورصلا هيلع
 رابنلا تاعاس نم ةعاسفمدن ل ْضاغَس اهضورعتراصو كفا ارود نم ةع اسةرمشع ىتننا هفاسسم برغل ا ىلا قرمُدلا

 نمهضرعو حرف فال آ لالثو برغملا ىلا قرماملا نمهلوطو لّالا ملقالا اهضرعأ و اهلوط أف لواالا
 برغلا ىلا قربشلا نههلوطو عبالا ميلقالا اضر ءوالوطاهرصتأو اًذءرذنو خوةنام بو:ك-1ىلالامشلا
 زباعفةمضنا ملافالا هشبو اضسرف نيهسس نموحخ بونك | ىلا لامثلا نءهضرعو جرف ةئامسخو فلأ

 اودَمِل ضرالاىف اولاج نيذلا ءامدقلا اهعضو حب راسإلا ىف اهادو>وال ةمهوتم طوطخ ميلاف الا هذهو كلذ

 هئالثلاامأو نوكملا عنرلا لاا ذهاهكلا.قرطاوفرعيدا,تمنادلبلا عضاوم اونقرواهدو دح م ىلع
 ربشا ة خس تراصودربلا كانه طرفأ دق ىدحلارادمت < ةعقاو لامثلا هل بارخاهناف ةنقابلا عابرالا

 نوكيالذ درب ةَوقلءاملا دمجتو :ديدْسَْلَظ ءاوهلا ملظيورامن اهيف فر عيال مه دنع اًشلا لم ىهو ارسم البل
 رمثا ةتسرابللا نوكف لبسرا دمث حبو ا ةمحان ةملامشلا ه1 هد هلباقيو ناومحالو تان كانه
 ركعالةتاسنلاو ناويشخا هز :دشب كا باهر اموع يصبو اوهلا ىمهف مهدنع فصلا ة3 م ىهو ليلرغب
 هتالظ :دشو اوما مطالتل هسف كوالا نم طيحلارصلا عنم# برغلا ةمحانامأو هب ىنكسلا الو دكولس
 ضرالان م نوكملاعب لاف اورصخغ ادة مهعجباسانلاراصو ةخماشلا لالا ولس نم عنت قرشلا ةيحانو
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 تمسنيبام دعب اضي أو هو ,ميلع بطقلا عافتراو لها سر تعسنعراونلا لدعم ةرئاد لس نع ةراسعدمللا

 طخ نم بونحلا ىلبامح ضرالا ن١ فشكتآ امام أف هل ضرعال دلب لها سور تعسو دلملا كلذ لها سور

 نوكلملاودو ماعلا مراوهفءاودسالا ط> نم لامعشلا ىلي ىذلا رتاالا فصنلاو بارخ هلافءاوتسالا
 برغملا ىلا قرششملا نمهؤادس ا طخ هلأ انمهوب ضرفوهامن او حراما ىفهلدووال» اوةسالا طخجو ضرالا نم
 َح - الا نع امه دح أ ص, الو ديزربال ءاوسإ !دبا كانه لالاو رابنلا نأ لجا نمش ذب ىععسو لها س ارز اذن

 ةمحأن ىف لمبسر ا دم ىلعام_هادح |ىفالل ناتمز الم طللا اذهاتانّءنو اهاك ظلاتاقوأر اس ةتملا أش

 نم هحرد نونامعوهن أم برغملا ىلا قرمملا نم ةرامعلاو » لاما ةمحان ىف ىدملا ىلإ اف الار

 فلخو نئّرم سمشلا لم رادشموهو ةحردنوءدراو نامت س قدا سدرا طخ نم لالا ىلا بوذملا

 سهشل ارمسسم لادتعال ةجرد نيعمس نمو ضرالارومدعم لبو ةجردرشع هتسرادةموهو سررأ طخ
 امه ذاحال سمشلا:بونماولامثلا امأو ةنسلا ف نيتّرم نازيماو لما» اروام ىلع ءاهرو مو طسولا ادهىف

 رمغ اهتم ررشءافتت او اهعافترال«سفةرامعلا تناكلاعثلا ةهج فنين رم س عجل احواَنالوةدحاوةّرمالا
 اهتفاسملسقف ضرالا ةفا-مىف سانلا فلتخ ادقو « كل انه ةرامعلا تم دءبونملا ىف اهضمضح نالو ةنكاس

 حوج أ نوع ة :نورشعوة نام ضرالا نمرومعملا لمقو راح ثلثو بار ثلثو ناربع ثلث ماع امس
 ةتس ءازحاةعسادلالمقو مالار"اسل ةعبسو برعللةثالثو مورال ةئامثو نادوكلرسشعانثاو جوج امو
 نارعةنامو بارخةناموةنائاثراصلا ماعةنامس ضرالا ليقو سانلارئاسل دحاوو جوج أمو حج وجأل

 فال [هثالثسرافلو فال ؟ةيئامثمورالو فل رشعاشلا نادوسلل محرق فا ان ورشءو ةعب را ضرالا لقو

 نيريشدزالافو ءارعصلا ىف طاطسفك الا ب ارحل ىفايثدلا نم ةرامسعلا | همم نب بهو نعو ه فل برعلاو

 ةعبس ملاقالا ل ضو نادوس]ءزحو سرفللءزجو برعللءزجو كرتللامممءزتج ءازجا ةعب را ضرالا كيان
 ةتسو فاأا "ام قشاسرلاو فال 1 ةرشع نيادملاو نوعدراو ةسسج ىحاوذلاو: ةعيرا فارطالاو
 همالثالع (١ ماقال ىف ناصحو هن دمه ”انتسوافلن ورشعو دح أن وصحلاو ندملا لبقو انقل نونبعلو

 هيداتلا لاقى ةريبك هيرو 3 . دمرم ع هن الدو هن اهعمسسو نافل ىنانلاىفو راسك دمةئامو فقال

 سماحلا فو ةميدم نوعبسو عبر أو هن امه سنو نافل ليانوهو عنارلا فو 8 رقو ةنيدم نوعبسو عسنو فال

 فال[ هثالث عباسلا ىفو ندم ناموهنامعن راو فال !هئالثسدالا ىو نئادمّتسو ةئي دم فال [هنالث

 شصضرالا سنس فمصنوهو سرق فال ١ ةعبس ضرالارطت ”ىزراو4ن!لافو رئازخلا ىف ه هم دمه "اعدل

 رثاط ل ثم ضرالانمرومعملاىلقو ناودحالو هفتانال با بارخ قابلاوراحأ اوزواسفملاو ل ابحلاو

 «دورصمو عابتلاو قارعلاو دكمهردصو رزدلتا مسالا حانماو دن لاو دنهل نم الا حانملاو نيصلا هسأر
 ةنامعنراو لس فل نيرشعاهرودو الممرمشع ةعب راوةن امعبرأو فال 1 ةعيس ضرالا رطق لسقو « برغأ |

 قررشملا ىصقا نم ضرالا لوط ”ىنملا لا لهس نب دج ا ديزوبأ لافو هب وحيو رب نم هب تطاحا ام عسجب كل ذو لدم
 نكاسموهو لامثلا ةهج نم ىذلا نارمعلا ثم> نم اهضرعو:هل> دن امعب راو برغملا ىدةاىلا

 "لح صم نورمشعو نان'ام نا دولا نكاسموهو بونملا ةهج نمىذإ !نارمعلا ثم ىلا وجأمو حوجأب
 بوثملا ف طحلارصلاو نادولاىرارب نيبامو لامشلا ف طم ارصا ىلا جوجأمو حوجأب ىراربنيبامو

 ىقيرطلاو « اهةدص ىلءليلدال لاوقاهذهو خسرف فالا بج كلذ ةفاسم نأ لاقيو ةراسع هيف س دل نارخ

 نع رابلا ل دعم راد لسردّسب لاعشل ىلا بوذا نمرابنلافصن طخ ىلءان رسولا, أ ضرالا ةح اسم ةفرع»

 هيرو ع هااوعر اوأز نتسوةنامثالث نمءزج ىه ىجلا كالفلا حب رد نم ةجرد بون ىلا ان سؤر.تء-

 نمعزملا | ذريطتوهو أح نيتسوةئانئالث نما جب ضرالا مرحب طمحم نم انعطق دقانا لعناناف ةسردلا كال ةريظذ

 دحناناف ةحردا:لع بطقلا عقترا ثدح هملاانل صو ىذل ا انئاكم ءاهداىلاايرعتسم ءادّنانم انسفولو كال هلا

 نورشعو .+ءامع ليم ئلثو الم نيسجو ةّدس ضرالا نم تعطق دق كافل نم ةدح>اولا ةحردلا هس

 برضلا نمحرخ نيت سو ةناسمالث ىف لايمالا نر كح اموهو :دحاولا ةجردلا ةصاسب رضاذاف اه-رذ
 ضرالارود ةحاسمئه ىقلالاسالاهذ_هانوس ا ذاف ضرالارود ة-اسمكلذو لمهن 52010
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 هلالها نم اموب نيرمذعو ةبنامعلارخآىف ءرون قمينأ ىلا | دب اك عبس فتن اهل ل لك ىهرون نم صقئسف نا دقنلا ىف

 ىشو ةلزنم نر شعو ةينامب اهعماج نأ ىلاَر رهسيو برغلا ةمح انفو دسو سعشلا قرافب ذنمةدملاهذدىفّرعو

 ةبحلاو فرطلاو ةركنلاو عارذلاو ةعنهلاو ةعقهلاو ناربدلاو ايرثلاو نيطبلاو ناطربسلا
 ٌحاعنلاو هلودلاو بلقلاو لل_.اكالاو انانزلاو رفغلاو كلاعسلاو اًوءلاو ةفرصلاو ةريزلاو
 رخؤملا عرفلاو مدتملا عرفلاو ةينخالا دعسو دوعسلا دعسو علب دعسو حمءاذلا دعسو :ةدلبلاو

 نولعنال َمناو لعب هللاو هب افكر كذامفو ةعوضوم بنك كا ذ باسحلو « توما نطبو

 ٠ ابنم ملاقألا عضومو ضرألا ةروص ركذ
 بكر رابتلاو لسلل اب ىلا رح !نوكن فك ىلاعت هقلا هلا نا هب نيش ام لوقلا نمكاالفالا ف مدقتانو
 وهو قرمشلا تس ىه ثمح ند تاهالا« لوقأف ضرالا ىلع مالكلا ذةحزاجام_مم ماوعالاوروهثلا
 وهولاعثلاو برغت ثمح وشو برغلاو قفالا نمرطق لكى بك اوكلارياسورمشلاو سعشلا عملطت ثمح

 وهوتحتلاو ءامسلا لبامتوهوقوفلاو لبهسرادمثمحوهوٍبوذحلاو نيدقرفلاو ىد+ارادم ثمح

 عممج ءاوهلا ىف هفهاو ى مو لكش ا !ةي ركب تسل لمقو ةركلاكر بدسم مسج ضرالاو « ضرالا ره ىليامت

 نم اهدسعبو ةضيبلا فوج خلاك |متاهج عسجب نم اهي طبحت ءاوهلاو اه ماو اه سماعو اهراحواهلابج
 ناك ٍبناج ىأن م اهزكرم ليام اهنطاب قعوش هقبقحعام ضرالا لفساو تاهملا عمج نمواستم ءاعسلا

 اهدعبو طسولا ىف اهنأوةضلا ىف ملاكك افلا فوج ىف ةءوضوم ةركحااكض رالانأىلا روهجبا بهذ
 عافترالا هنأش نما .مسج ضرالا تحب نأمكحلا نب ماشدمسعزو ىو اسنلا ىلع تاهملا عجب نم كزفلا ىف
 نالاقو عافترالا لبر ادحنالا بلطي سبل هنال هدعب ام ىلا اجا سلوهورا د الا نم ضرالا عنام اودو
 ٌرطضفاجرخت دحم ال يح ابتحت ءاملارصح دقو ءاملا ىلع موقتاهخا سطارةعرلافو داع الب اهفقو ىلا«:هللا

 ٌكلذاف هجو لكم اهدي كلفلاو بناج لكم دح اورادّتم ىلع طسولا ىلع ةفقاو ىهرخ لاهو لاقمالا ىلا

 ناف ديدحلا هيذج ىف سطانغملار جك كل ذو ةئفاكستم ءازحجالا ةَوقّنال ةمحان نود كالفلا نم ةمحان ىلا لسمتال
 كلفلاريبدت ةع رس طسولا فاهفوتو ببسو طسولا ىف ةفقاو ىهف اهبذحي وهف ضرالا سيطانغم عبطلا, كلفلا
 لاو طس .ولا ىف موقي بارتلاّن اف ةَويمب اهتردأو ةروراع ىفابارت تعضو ا ذاك طسول ا ىلا هيج لكن ماها هعف دو
 ةهح نم ةسرضم ةرو دم ىشو َهَمَملاِ ىلف لاوه طسولاوءامسلاطسو ىف ضرالا ”ىزراوحلاا دج-ا ني دهن
 تخش ناو لالا ريداقمّنالا تلج تربتعا اذاهيركلا نع اهجرذال كل ذو ةرئاغلاداهولاو ةزرابلا لاما

 اهفراغوا'ئثامأت اذا ال ئمناعارذوأ عارذ اهرطقىتلا ةركلاناف ضرالا ةركسه ىلا ساسشلاب ةرعاس

 'ئء اهتمرهظبال تح اهرغواهشا وج عجب نما, ءاملا ةطاحال سي راضتل هذ هالو ركل ان ع اهحرمال
 همكحر ارسأ ٍلعيال نم ناعسف ناوحلاو تابنلاو ند !هملا ىف ةعدوملا هدْوملا ةمححمل | لطس ذك
 اهذحوام طيح ضرالا قوفءاوهلاو قوف هناف تاهاا عجب نمءاوهلل سامملار هاظاا اى ءطسامأو «رشالا
 ىلعأو ه ىذلا عساتلا كلفلا ىلارخقوفاد_حاو مةقئامف ةروكذملا لالفالا ءاوهلاقوفو تاه ارياسنم

 عضوم لكوءالمالو* الخال لمقو ءالم لمقو ءالخ لست كل ذء ارو اعف فلم | دقو اشر 00

 لفسانوكتادبا» الحرو قوذ ىلا“ املا ليام نو تحب اداهسأر َناف ضرالا نم ناسنالا هش فقد

 لقتاالكو ضرالاةيدحرخ الا فهنلا هنعرتسبواهفدن ءامدلا نم ىربامتادوهو سال لاذ
 ءاملاقوف ةفاط ةينعكءاملاب:ىماغ ضرالاو * هنءىخامردتب ءامدلا نمدل 0

 مسقامناكن يفت ضرالا نم فكما راصو ضرالاىفرخآالا فدللارم_غناو فمللاو حن اهنعرمسغ ادق
 ريغنابطقلاو ةتبلااهل ضرعال طخلا اذه ىلءىتلادالبلا عبجو هترئادت ع رع راما ل دعم طخ تماسم طخم
 ةحان ىلا طقنأ اذه نعداب عضوم دعب و نيسناخلا نمقفال !ةرياذ ىلء لانه نانو كححبو اهيذ نيس م

 بطقلا ضفخت او ةحرددلملا كلذ لها ىلع ىدحلاوه ىذلا ”ىلاعتلا يطقلا 1-0

 بوندلا ةمحانيف ةعقاولا ذالبا نم دعبامةرمالانوكيو دازاماذكفو ةجرد موه ىذلا "ىونل
 ضرعراسمو نادلبلا ضرع فرع اذ_بو ”ىلامشلا بطقلا طاطغاو ىب ونملا بطقلا عافت ام كلذ



 م

 رصع,الا ءامملا تصقنو متامسلا تيهوءاوهلا ىجورملا دّمشاو فصلا لصف ل دو عسب للا لصف مرمصناو لللا

 تردو نادبالاةّوق تدنشاو ئاهبلا تنمسورامنلا تحيضنو لالغل اداص> كر دأو بحل مكستساو يشهلا سبو

 راهنلاو لءالاىواستنازيملا رب لوأو:هليدسلا حرير تغلب !ذاف سور ءاهناكض رالا تراصو منلا فالخأ
 ءاوهل ادرنف في رمل لصف لخ دو فسصلا لصف مرصن او نادةنلا ىفراهت او ةدابزلا ىف لل اذخأو نان“ ةّرم

 ردايبلا تسردورامتلا تمر صو رشلا قرو ٌرفصاو نوسعااترامو راهمالا تفجو نامزلاريغتو حابرلا تبهو
 تارشحلات رحل او ًءاوهلا تنامو متامملا تازهورصعالا ضرالاهجو ريغاو بشعلا ىئتقاو -بملا نزتخاو

 ةأسهااهن اكان دلا تراصو ءاّدشلا توقلنونز# سانلاذخ أو ةئفادلادالبلا ديرب شحولاوريطلا فرصناو
 لقعم نب ا"ىلعني دن سه اوبأنيدلازع مامالاوهو لئاقلا رد هنو ىلوب امماممذخأو ترداب امك
 لوق,ُثمح ”ىصخلا”ىلهاىدزالا

 اع ا ىد ادم ءاوفلا دزنارم( روذلتاسملا كي ردنراب لسسفف هلل
 ايهذلا ىدهت نأ اهن أش نم ضرالاو « ابهذهفاروا نم ضرالاىلاىدها

 اضدألاقو

 قئاروهذهشاو-ثر « الصففي رخلالهذهلت
 قشاعهجويو دبي عمدلاو ه لاسبلق نم ىرجي ءاملاف
 قمراو د1 ىداد دلتا اذه نولو اذه درف

 اضدألافو

 انيعو ابلق بهم نسحو ه8 بط لكي فيردا لصف
 ان اضيسم ءاملاىفاصو ه اراضن اًرْفصم جودلا انارا
 انيلع ماعنا لك مئاو « انبلا ناسحا لك نسحأف

 فيرحلاامذيرخأ لاف
 فاطخ همسنو ليوتسم ه هناف فيرحلاف رثدتلاف ذخ
 فاخي قيدصلا نمواهقيدصك ه اهتايح ىرح ماسجالا عم ىرجي

 رخال اقو

 كامل ةلعدإق هلضف نع « اس'انو شب رمحللا لصفاس'اعان

 هناصتنمنصغلا ىّرعي ادبا *» اهقومىدنعهنمفطلأئ مال
 هنانح طرفو همفالل باف 5 هءاوثأ هد شرفت هارو

 ةناوا ننح نانو لحرلا,تقو .ه انذاذا لاضؤلا تاعاسناأو
 لمللاوةدابزلا فر اهنلاذ> اوراهنل ارصقو ل.للا لوط ىه انتىددلا حرب لوأو سوقلاحيربرخأ سعشلا تلح اذاف
 تامورهدلا قرو طقاستو ءاوهلا نشخو دربلا تشاو اّنسشلا لصف لحو فيرا لصف مرصناو ناصقنلا ىف
 تأشنو ةازلا نم ضرالا هحو ىرعو نادبالا ىوق فعضو ضرالا فوج ىف تاناو ملا تراغو تاننلارثكا
 اهناكامثدلا تراصو فترصتلا نم سانلا عنتماورصمبالا ضرالا هو ملكو ولا لظأو ءادنالا ترثكو مودغلا
 ه.اداذهو لو أ ماعناكنامزلا داع لجاحيربلوأو توما حربرخاتغاباذاف توملا|هنمانددف ةمرهروحم
 ةدوفطلانامزب عسب رلا لصف سوملطب هبش دقو وهالا هلال ميكسح ل اريبملاريب دئو ميلعلازب زعلارب دقت كلذ
 حورلا ىف اهاقثتو سعشل دكر نعو ةخوضشلا.ءانشلاو ةلوهكلا,فب رناو باب كاب فهلا ل صفو
 حوربلا فرمقلا هكر نعو امهتاعاسوابنلاو لدللا نم موسلا تاىوأو ةنسا!نامزانوكتةروك ذملاريشع تالا
 ةدمىف هاككلفلا عطتيورمشء تالا حوربلارو دي رمقلاف ةيرمقلاةنسلاوةب رمقلاروهشلا نوككرسشع ىثالا

 لك ىف هرون ديزبو سعشلا مرج بورغ دعب برغلا ةمحأن نههلالها دنعر وظف هل لوا موب ةلزخم ني ريشعلا وةئاعلا رمقلا لزانم نم ةلزنم لكىف ميقيو بي رقنلاب موي ثلثو نيمو حرب لكى مهيد موي ضهب واموين رمش عو ةينام
 رمشع ةسماخلا "ل للا نم ذأ, مهلالها نم رشع عب رلا هلل ىف ؛ىل:ءوهرون ل مكحي ىت> عسس ف هنر دق هلو
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 سرّدلاو برقعلاو نازعملا ىهو رابنا ىلع لسللاةدئاز بوذا ىف ةطاه ةض رخاالثو هلنثلاو

 طم !كلفلاو « توحلاو ولدلاو ىدمحلاى هو ىلبللانمرابللاةدخ ابونا ىفةدعاصةيوتش هنالثو

 اتش ريثما ىلا برغل نمو نطوالا قوفةنزبتلا ىلا قرمثكلا م ادبأ رودي بالودلاكن ارودلا غادمّدقناك
 ةناممبخورب ةمسودورخ - الا هفصنو ضرالاق وف ةحردننامتوةنامب حورب ةتسوهو كإفلا فصنامتادنوكف

 نوئسودناملت مدع ىتااكلفلا تاحرد نم ةسارو قزيشملا قف نم ثحلطاكلكو ضرالا تحت ةجردنينامتو

 حوربةتسورابلاباهعواطح ورب همس امتادلايالف عباس اا حيربلا نم برغملا قف فاهردطت برع ة ةحرد

 ىلعروديكلفلاو ءامسلا نم”ىنلتاو قرا اننب ضرالا نم لداهلا دخلا نع ةرامع قفالاو « ل#كل اء اهءولط

 نبي واتم نيفصت «عسفن ةرياد نم طخ الفلا مسقيو ةطورخم ا ىبطق ىلع زا ارودباك ىبومجو ”ىلاصش نيدطق

 جيوربلا كلذ ةريئادو حيوربلا كلف عط اقن ىهذراسبنلا ل دعم ةريئا د ةريادلا هذه ىهستو ءاوسنيبطقا|الكن م امه دعب

 فصنلا ادهواس رقت ةجردني رشعو عد هد رار دب ”ىلاعشلا يئاحلا ىلا اهفصن لبو راسبتلا ل دعمةرك ادعطاقت

 لثب بونجلا ىلا بنعفاثلا اهفصن لو: ”لنلارخا .آىلا لا لوأ نم ىهو ةبلامشلا ةّتسسلا(حوربلا ةعسق هبف

 نين اه عطاقن عضومو توملاح رب ربخى لا نازبملا جرب لوأ نم ىهو هس ونملا ةّتسلاحوربلا ةم-هبفو كلذ
 ساارو لج ا س ار ىئعانيلا دّتعالا [ةطقنامه نيس ادا نمح.وربلا كلذ ةرئئادورابنلا لدعم ةريئاد ىنعا نيترئادلا

 ىلع س علا رةورابنلا ل دعم ةرئاد نود جوربلا كلذ ةرب'ا دة اذ احم ىلعم وعلارب "اسورمةلاو سعشلارادمو نازيملا

 ءاوّدسالا طخوهاذهو نيترب 'ادلا عطاشن عض ضوماهنال طةفنيلا دمعالا ىّتطَقْمب اهاواد دنع راهللا لدعم ةرئاد

 نيساسملا الكىلا هنع سءشلا لسّنال للا ىبعر اهنا الورابنلا ىلع للا !ةدايزبنامزلا هذ فلة ةءال ىذلا

 موب عيرواموبنيّتسو ةهجو ةئامتاث ةدمىف اجرب ريشع تالا عطقنو كلفلارو دت سمشل افءاوس ىبون لاو ةىلاعشلا

 ةرهاظراهلاب ادبانوكتو موي نمارسكو اموب نيثالث حرب لكى ميةو ةمسمشلا ةنسلا ٌةّدم ىههذهو بد ر هلا

 ازوحلاو روثلاو للا ىه ىتلا ةءلاعشلا تسلا جوريلاىف تاحاذاو كلذ فالخت لسللابو ضرالا قوذ

 لصفو عس رلالصف مز كلذو انسور تمس نم ة.ب رقءا وهل قطف رم نكس ان ل تسل الس لاو تار لاو
 لف ناكت وه او ولدلاو ىدخلاو سوقلاو برقعلاو نازيملا ىهو ةس . ونملاجوريلا ف تاحاذاو فيصلا

 هللا قلخ ام لأن أ همنهنب بهو معزو نمور كمسوم تاو ليعشلا اضاع اوكف لموارد

 اراحرإ_عف فصلا قلخوابطر اراح ل .4 علا قلو ابطر ادرايولعف«اكلا ةعبرالا ةسنمزالا نم ىلاعت

 لقتتامدنع عبرا لصف نوكبو عسر نمره دنع لوسفلا لدأد ابانادرابل عقلي رخل قلخواساب

 لوأ هريخو عب رلا لصفر اخ ا نم منك لوصفلا نمةيادملا ىفءامدةلافاتخادقو توحلاح ربنم سعشلا

 راخا نممْمو ”ىبب ركنا لادن ةعالامدقت راتخا نم مبنمو ”ىئيصلا بالقنالا دقت راتخا نممهئمو ةنسلا

 فرصن او نامزلا ل دتعاوراهلاو للا ىوتسا ل+ اجي رب نم ءز لوأ تل اذاف "ىو ثلا بالقنالا دقن
 تبتورصما دعاجضرابنالا تدموتيدوالا تلاشو لتلاايراذو ىلظتلا كنهوءاوبعلا تاطو عار لح دوةاتقلا

 معابلا تحتتو ضرالاهجورضخ او روذلا خفتورصتلا قرو اور هز ال 'التو ش.ش 1 اامنو عرزلا لاطو بشعلا

 لالا ر دهنلو نيرظانلل تن دق ةناش ةسصكت راصو تنيزاو اهقرخز ضرالا تح رخأو عورضلاتردو
 ىلاعت هلئا هجم اهنا ظفاملاودو

 فاطل أ هدئعو ميسسنلا مث 5 هنافعسرلااوهل اوقشنتس ع

 فيكم جل 5 0

 نوفرءبالودرولاورونلا هش أبو اشلا عت ىذلا لصفلا هنا ىلاسانل به ذب عس رلا كلذ نمو ةبيتق نب ا لاف

 لصفو فيركئاوهوراملا هق كرد ىذلا لصفلا عسب رلا لعم نس مهنق كا ىف فتحت برعلاو هوبع عسا
 هوعدتىدلاوهو طقلا لصف مث عسرلا ةّماعل اهوعدت ىذإا تقول اوهو ءامسثلا دعب فمدصلا لصف متهدعبءانشلا

 مسيو لوالا عساه رخلاو هورامتلا هش كردتو لدّةعب ىذا لصفلا ى مس نم برعلا نمو فصلا هّماعلا

 اداه في و للا نأ ىلع نوعتجم مهاكو ىاثلا عبرا رونناو ماكلا هبف أي د* ءانشلا هول ىذلا لصفلا
 ةدابزو رابلا صقن داو لالارصقورابلا لوط ىهانتن اطرمسدلاحيربلو ًاوءازودلا حرير س مشلا تاح
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 هللا اركحذ اذاف دبعلل سوسوب ناطمشل ا ثي دا فو صضا.شالا اودو سانخن الا نم كِل دب تمعسرمقلاو

 سنكمهاوق نم سنكلاب تدعسو عوج را نعم بك وكلا ىف اذه ىلع سنخلان وكف عجحرو ضيقنا ىأ سنخ

 هذهل لاقي و سعشلا» وضتحت اهئافتخا ىنعمب بكاوكلا ىف اذه ىلع سنكلاف هّرْقموهو ساكلا ل داذا ىلا
 نوكةنيعلا ىأر ف ة-رغلا عبو ةبقرشلا هكر اب اهريسسم تعم نءاناسحأ عج رتاهال ةريعملا بكاو كلا

 مو م ملتخزف اقم نم ةعتشماب !لاشب تك اوك ذهل ىتااءاعءالا هذ هوريصل ا هبشاهل دادترالا اذه
 دارملا هنا لاقيو كلذ ىلع ديمه عزربوهو دقحلا ل-زلاو لحزال لمقو هريس ءطبل كذب ىمسأطنأ اذان الف لحز

 ىرتشا هناكمنسل كل ذب ىعم ىرتذملاو بئاثلامحتلا قراطلا ام لارداامو قراطااو ءامسلاو ىلاعت هلوقف
 خرملانم ذوخأم عيَرملا» مهاوقىف لاملاو عيرلال_لدو عسسل او ءارسشلا محن هنال لب قو هسفنل نسحلا

 هبىراذا4 شي رالمهسخجبزملا لبقو هرارجال كلذي ىم ران ىروف ضعبب هناصغا ضعي كتحرصتوهو
 تناكاملسملاو كلذ هيث: مهعزب هتلالدو هريس فريشكءاوتلا هفخعبّرملا ازكحو.#مىفىوتسال

 ىفىتلا ةطساولان ال كل دب تم- اهتم نم منال ةلفس هن الثو اهقوف نم لا لس ةطساو

 كاذإو رومالا لكى ذفانلاوه دراطعو ءوث لكن مرعنلا ض--الاوهورهازلا نم ةرهزلاو ةسوشىمد ةئاخلا

 ب مومو بكاوكلا نم هساليو هنراقيأم عمف رصتلاربثك هئاف بتاكل اضيأ هلاقب

 كلو مارب مع, ّرمللو اضيأ سجربلاوريت ىرتشمللو ناودك ل حز لاميو شي الارخالاو ضاسلا
 ادهوهو دحاو تن ىف تعجب دقو هامرمقللو سمره دراطعلو اضيأ ت-دسو داما ةرهزللو روم

 يب و 5 ا دبا ىلعلل فرثو قمت تازال

 مارمو دهانأو سمرهو « اعمربتو ناويكوهامورهم
 كالفلا فاهتاشل كلذب تنعم ةءاثلا بكاوكلا» ءامسلا موف ةقب نم ةعبسلا بكاوكل هذ هادعا ل لاميو
 5 ةدحاو ةّرم ةب_ مث ةنس فل نينالثو ةتس لكد عب مهعزب كلفلا عطقت هن افاهتكرحءطبل لب ةو دحاو عضوم
 اهضعب تامشمتانركماسج اكالفالاو هصخي ل الذالا نم كلف ةراسسلا ةعيسلا بكاوكلا نمبكوك لكلو
 سمشأ ا كلف هدعنو ةرهزنا كلف هدعنمث دراطع كلفهدعبو ردهشلا كلفانماا اب رقا ة«ست ىهو ضعب فوح ىف

 ىوسءامسلا ىف ىرب بكوك لك هو تباوثلا كلفمث ل-ركِإف هتوفو ىرعشملا كلف مث حجيرملاك لن هفوذو

 كلفولالفالا كلذو سلطالا ميو عساتلاكافلاوهو طمحملاكلفلا تباوثلا كلف قوفنمو ةرامسلا ةعبسلا
 ريغ لبقو هب ركىه لب لبقو .اهريغ تاومسلا لب لمقو تاومسلا ىه لصف كالذالا ف فاتخادقو لكلا
 ٌتاد عساتلا كزفلا اذهو كلذربغ لبقو شرعل اوه عساتلا كإفلاو ىسركلاوهنماشلا كلفلا لمقو كلذ

 رب ادبانوكي هتارودو ةدحاوةرودّدب وّمسم ةعاس نيرشءو ةعبرا لك رودبو بالودلاكن ارودلا

 عساتل اًةرادال هب رسق هتكرحانارود بك اوكلا ن ءهتوحامو ةيئامتل كالفالا عسب هلارو دبروديو برغملا ىلا

 ةيوسغةدملللاو ضرالا قفا قرذ سعئلاءاقب ةةمراهلافرابلاو لبللا نوكيروك ذملا عساتلا دكرح نعواهل
 هل لاب اهم سسق : لك زيطنلا زد امسق ردع ناب موسقم ةّساثلا بكاوكلا كلذو صضرالا قفا تحت سعشلا

 سوقلاو 6 نازيملاو ”لشسلاو ددالاو ناطرسلاو ءاروخلاو رولاو ل41 ىهو 2

 اهنم مسق لكل لاقي امس نيئالث مسقنل ريشع قثالا جوربلاهذهنمحرب لكو توحلاو ولدلاو ىدحلاو
 001 يل لاقيامسنيتس ةموسةمزيثالشلاهذهنم ةجردلكو ةجرد
 سماوخلاو عباورلاو ثااوثلا ىلا اذكجحهو ةشان'ابتم مس ةلكتا لاش امه نيتس ةموةمنتسلا

 0 هو 2م ا نداهتوفامورشءىناوثلا

 « بونحلاو لاعثلاو برغلاو قرمثلا ةعنراراطقالا تاهو «ءامشلاو فب رخلاو فيصلاو

 ةيوطرلاو ةدورلاو ةرارحلا ةعب را عثابطلاو « بارتلاو ءاملاو ءاوهلاو رانلا ة-عب راناكرالاو
 روبدلاو ابصلا ةعبراحارلاو« مدلاو مئابلاو ءادوسلاو ءارفصلا ةعبراطالخالاو * ةسوسلاو

 لا ىهو لبالا ىلعراسبتلا ةسئاز لاعشلا فةدعاص ةمعس راهثالثابنمحوربلاف * بوذحلاو لاملاو

 دسالاو ناطرسلا هو رابتا نمل للا :ذخآ لامشلا ىف ةطباهةمضسصةئالثو . .ازوملاو روثلاو
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 ةنس ىف تاموران“الاو ططخلاركذ ىف رات ان توعنملا هباَك<ىاضقلا ةءالسنب دمت هللا دبعوب أى ضاقل ا هدعب
 قم فاقع لجان عقلي عضوم عليالا سي لو ها ركذامرثك ارث دف ةّد ثلا فس لبقةل امعيراو نيسخنو عبس

 انهلهاتاخ“ اولا و اغلا نمةئامعبزاو نيتسسو عبرا ةنس ىلا نيس و عيشة نسن نم ةيرصتتسملا ةددلا

 ”قرشااو ىبرغلا طاط هلا ىناحي نيفرطأ | نم قوف لمت ىلع ب ارحل ا ىلوساواهلاوحا تريغتواهرادد تب رخو
 فرشلا ىلا رصم ةيئدم جرا ةرطاقلا باننماسي رة نآلا تاهارولا ثدح لئاو ىئبةرطنق نه <ىبرغلا امن
 وحنا ةفارقلا ىلتىتلا شدحلا ةكر,فرط ن ةقرشلا ماو ىركلا ةفا رقلا ىلارام تناو دصراا نا الا فورعملا

 عضاوملاهذهو ةنامعب راو نيتسو تس ةنس قرصم لاججار دب شو لاريما لخدمت نولوط نب دما عماج
 هس بارحللاو توما مهتتشو بابتلاو* ابولامس هدانأدق اهسسن ًاوابخاكس نم ةملاخاهشورع ىلع هبواخ

 نم فوملا ةرخكححو راعسالاءالغنم ,منه-تريغتو مههوجو تّرفصادق تاوما مهناكسانلا نماناقبالا

 |<يو ار تعطقنا دقتاقرطااو اذه ىنضارالا عرزي نمدجي لو ةسلللاو دسعلا فئاوطدابسفو هب ركسعلا
 نم لكو ني دالاو يمل وي ركسعلا نم ساسنل حام ةثادابايايأ ةرهاقلا تراصوربسثك ةفاكوةرافنالا
 مدهىف سانلاذخ افاهلهاتومع طاطسغل ارود نمالخا م ةرهاقلا ىف؛ اشامرمعينأ ةرامع ىلا هنردق تلصو

 دعب هبنملا ناك مث ةرهاقلاب همف سانلا طتخ ا تقو لوثأ اذهناكو ةرهاقلا فاهم اورعورصع اهوغو نك | #١

 لضفالا هف هن قابل قلتو ”ىوحنلا تاكرب نبدح هللادعوبأءذدلت اهم في رعتلاو ططخللا ىلع ىاضقلا

 امابحا تن اكحام دعب تكلمتو تصتغا دق عضاوم ىلء ىلا هب ار دب شو.ملاريمأ نب هاشنداش مسالا نأ

 تاه دق لاعم ىلع بف هبن ططخنا نم لكشا ام عب طقنلا باك ىف اولا دعسا نب دم في ركل بك 7
 لمأتملا ظاعبا باك وحان تاهولادبع ندع نيدلا حانت ىضاشاا كلذ ف باكنمرخآو ترئددق رابثو

 ترد دقة ن امعسسو نب ريععو مدي مازعا قايل در ةمال اونا نتدلخكادل همف نيبططخلا ىف لفغتملا ظاقباو

 نيعبسو تس ةنسءالغىف مث نيم سو ىدحا هذ سءابو ىف مثهَ امعيسو نيعبرأو عست ةنسءابو ىف كلذ مظعم هدعد
 ةيزعملا ططخ ىف ةرهازلا ةموبلا ةضورلا با ر هاطلا دبعنب هللا د عنيدلا ىح ىضاقلا بتكو 00

 رووالق نب د دب رصانلا مادالا ىف هدعب نم ةرامسعلا تديازت م هبلا ةبعادةج احلا تناك اراب هف تف ةرهاقلا
 نيةسو ىدحا ةنسونيعبراو عدت ةنس ءانو ام لح ىت> اهلها ىلع مضن تداكن ا ىلا اهرهاوطو ةرهاقلا

 لمث ةئامتامتو تس ةنس نم نحن او ثدا وما تناكالف نكاما ةدعابب تب رف نيعيسو تسةنس ءالغم
 ىلاعت هللا ءاشن ا قردك هلال دتام طاطخلا اركذ نم دالوأشو ميافالا ةّماعو رصمو ةرهاقلا بارخللا

 *# كالفألا ةئيه نم فرط ركذ *#

 ضرالا نمرمدم لحم ركذاو اهنم ميلاف الا عضومو ضرالا ةروصر كسا مث كالفالا ةّممه ن ءافرطركذ انا

 اهانركذاو اهلها قالخأو اهزونكو اهس'عواوائاضفو اهقامد ةشاواهدو دحر كذاو يلاقالان ءاهعضومو

 لوخأف ةرهاملاورصم ططخركذ ىف عورشلا لبق اهبقلع امم كل ذريغو اهجارخ غلو اهروكوابنايلخو
 انه.ظءواهداعب أو حور ربلا ماسقاو بكاوكلا ةكو كالفالا ب كرتةفرعم لوالا ماسقاةثالث موهنلا لع
 ةفرك ةفرعم ثلاثلا مسقلاو ميوقتلا لعو عب زلالعفاشلا مسقلاو ةئيهلاللع مسقلا اذهل لاقبو امكرحو

 ضرغلاو ماكتحالا لع م لقلا اذه ىعسو اهنوكلمق ثداوحلا ىلع حوربلا علاوطو كلفلان ارو ديل ال دّدسالا

 انتم رند اعتفاو املس اللك ك1 نأ معا ه هركذ أي امل ةئطون نوكتةنسهلا لع نمذبندارب اانه
 ىهو ةعمس ةرامسلاف ةّمانأو ةراسس نيعسف ىلع ىب مهو اكوكن ورشعو ةعسنو بكو كف لأ دصرلاب محلا

 وهو دحاوّس ىف تمطاد:و رمقلاو دراطعو ةرهزلاو سمثلاو مرملاو ىرتشملاو لحز

 راغالادراطعب ترهازتف ٠ هع نم هنع رمىرش لحز
 ىتلاو سنكلاىراولا سنالابمقاالف هلوةبىلاعت هتلااهانعىتلا اهنا لمو سنخللا ةعبسسلا هذها لابو

 سنكلا اهل لمقو اهءوجرواهريسف اهتماقَمسال سنفنااهل لمقو ١سهأ تارب دملاف هلوةب ىلاعت هلئااهانع

 نلفتلا ىواسام رهو ةسجابم مسنآلاو سنكلا ل ذو 2 سك تاورلاف عرفا
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 هميالب ام ىلع اهثم لصق لكى و تح افران“ الاو ططخلا ارك ذ ىف اتنَرْاذهلف فئلآتلا اذه مهفصت دنعر هطترخا للعل

 هللا صحا اذاريلا راركت نم شاحما لورصمرامخ ا نمددسو قّرفتام عجب دقرا تع الا اذببراصو هاك اشدو

 00 ا ا ل دالا نطفلا اهنعمتساالو بنر الاه سس هب رطب

 ناف(باكلا اذ- هةعفنءامأو) ذا لاو ططلخارثب رابتعالاو ظعاوملا باك هتسسم كإذلف لودفلا نم

 ليس درا فرخ: | فرشي نأ ىل ه هسعفمم ن أ ىنعا هناونعنمو هعضوىف ضرغلا نم نيش اهيف مالا
 هلال كا ذريدت بذهتنق ةريشتكلا م اوعالاوةلواطتملا ةنمزالاف تاريسغتلاو ثداومحلا نم رمصم نضراىف

 لابقالاوابنع ضارعالاب ىلخعيفا دلاع "ا تري هج حلا هرج و لعفيوريخلا بصق هقالخا ضانرتو

 نأ تبن ”ىلقنلاو ”ىلةعلا ام .هنيذللا لعل ىعسق دحأ لج نم هنا (باّكل ا اذ- ه ةتمامأو) قبنام ىلع
 نملهرب دن لصح هنأف ةلقعلاو ةيلقنلا موأعلا نم هتفرعم بحت ام ناقنا دعب هظعاومرب دتو هتعل اطا غرفتي

 مادونا لاوسالا فلولا دب هنخ انآ هملاراصامب معلا هنن هرصنةواشغو هبلق ةنك هللا لازا

 ١ وناكن يذلا ةبقاع ناكف يكهنم فرعسل ةلقنلاو ةملقعلا مولعلا ماسقا ةف رعم دعي هنن ما ذاةدوسلاوءانفلا
 ”ىزرر ملا, فر عبو دست نب رداقتلا دبع نب "ىلع نب دج | همس اف (هشرمموباكلا اذ # عضاوامأو) ىل.ةنم

 ن٠ هتنئرو هب دل ةرعملا سمن امعبسو نيةتس ةنسدعن رصمرارد نم زءملا ةرهاقااب دلو ىلاعت هللا هج-ر

 اييواوابخلا رق نسل (باكلا اذه لع "ىأنمامأو) هفلأو هعجامم هريغو ٍناَكَلا تح ا

 هللا هبتقو نم هءىدتم ب ىذلا مهاده نوتدو | سرو هنادنا ننس تظفحو اهعرش ىتلا ىلاعت هللا عئارش تفرع
 هنعارفلاو لواملا نم ىضم نمرامخ !تلقن اهو هتفلاخم نم هظفحو هتع اطىلا هادهو هندامع ىلا ىلاعت

 هونؤدام ةفرعم ىلعرشللاءاش نم ةقملخلا ردد اهو هنعا اوهناماون |اىل ىلا عت هللا ططم مب, لح فدكجصو

 ركل كل ذربغو ةيئاانلاراصمالاو ةعساشلا راطقالا نم مهنع باغام ملع مهلقأتو عئانصلاو مولعل ا نم

 ةروهشم ةفورعم مه دنعرابخا مهدئ اقعفالتخاومهئاركنيامن ىلع مهعلاو برعلا مهن هَهّما لكلو هلذف

 رصع لكحم ىفرصملاكاذءالع اهفرعب ه,تّرمدق ثداوح ةرومعم اراصمالا ن هرصم لكلو مشب ةعئاذ

 امأو) هرصح نعي رشلا ةر دقلا تزعو ةرثكلاتحزوامكل كل ذ ىف مهقلاو برعلا» الع فنصام تدصقتساولو
 اهجارخو اهلين لاوح أ ورصم ضر رابخ ا نم لهب ىلع لمي اهلرتا « ( ةعمساهناف باكلا اذ_هءازسأ

 نمورصم طاطفرابخا ىلع لةشيابئلانثو هاهلها سانجاو اندم نم ريثك ىلع )ةشداهننانثو ه« اهلابجو

 رك ذ ىلع لشي اهماخو م رامكالا نممهل ناكا موه" الخو ةره اقلارامخ لعل ةشياهعبارو هاهكلم
 اهعباسو «اهكولمو لبملا ةعلقركذ ىلع ل ق تي اهسداسو « لاوححالا نم اهرهاوظو ةرهاقلا هلع تكردأام
 ةدعةعيسلاع ءازرجالا هذه نمزج لك نمضت دو «رمصم ميلقا بارخا_.معأشن ىتلا تانسالاركذ ىلع لهي

 نملقنلا ىهو ءاحنا ثالث بف تكلس اف (باكلا اذهىف تدصقىتلا ميلاعتلا ءاسنا<ىأامأو» ماسقا
 عد ارو هن اعامل:دهاشملاو سانلا لبو للعلا ةذهش نم تكردا ن عةباوراو مولعلا فة فدصملا تكلا

 د يع وع مولعلا عاونافاهوف:صوتلا ءالعلا نيواود نمل قالا امأف

 ارشا "هل ةلراصرصملا انملع لقشاورصعلاهاءاو عض نمارشكسحن هنري نمأر أو هن دهع نم صاخال

 فال درمالا لعراحال ربح مانا اللحد + تا تاس دس شل

 هلا ةعيرشلا ىف حاتحالو هيلع عطقي ىذلا لعلا نم باكل !ذه هنمضت ام سلو هل بق نه هزملان ألا

 ىنأف خمحاشملاو هللا نم تكردا نع ةياورلا امأو « هسلع فقيو كلذ ىف ل_قام لعب نأ ملاعلا بسحو

 ٍقفتيام لقو هتسنأ دة نوك اوأ هنيسعت ىلا ج ءامعالناالا قت نم مهاب حما زكحالاولاغلا يف

 شور ةعيف تلقدعز ف يطالو جرش دقو نوكحانأو>رافأفن هن دهاشام اأو لذ ليش

 طاطخالا نم طخ لكى مالكلا لعج ا نأ ىزعو تددتامف عرمت انأالا لو ةبافكو عنق «بفامةئامتأا

 لوساوةدئافرخكحاو عجبأرابخالا نم هلع لةشيامب لعل نوكح ل ةد-> ىلع ران "الا نمرثا لك فو

 ماع لعيد ”لك فق وفو مقاسه طارصلا اب نمىدربي هللا والوان

 بتكم ”ىدنكلا فسوبنب لدغ ',عولأ هع ناوي دىفام .اس أرك دواهران' اورصم ططخخ بن :رنملوأ (ىللصف)
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 هتارغرامتزعلاعرحيدا باك اهعم<املقدئاوف كلذ نمتعيسو ةريسثكلا ماوعالا ف ىطخي تدمقف

 رايدبامءانا اثم صا نأ ت درأف لاونم ىلع عسنام ةقيرط:ةيذهمالو لاثم ىلع ةمرعب تسل !مناالا باها
 راك مريس دهام نمرصم طاطسغي قباهو هلامللانورقلاو ةضانا مالان 6 هشايلاراب الا نم رصم

 روصقلاراب نم هرهاشلا لب دءامركذاو مدعلاو ءانفلا اهمسروميناالا قلو مدقلاو ليلا هيلفي

 فني رعتلا عم عاضوالا ةعب دبلا ىلابملا نم هبوحو عاقصالاو ططخلان م هيلع تلقثاامو هرهازلا

 لضافالاو مطاعاا ارسنم اهداش ىذلاركح اهي وننلاو لئامالا نابعا نم كلذ سسا نملاح

 ضرغلاب لف فاهجاالو رانكح االوةلاطاريغنم هفي رمش ةعب دباكحو هفضل اكن كلذ لالخرناو

 ططخل ارك د ىفر ابتعالاو اظعاوملا باَكَ) هتيمساذهلف نيب نيبودرطو نيفرطلا نيب طسو لب راصتخاالو
 لولعملاو ىاعلا عابط هنعوشالو داتا دع ىلاعت هللا٠ ءاشن اىلنع نأ وحرالفاو (رابالاو

 يعم ععس هحيالو كسانلا دياعلا قئالخ هاضرتو ىدتبملا بلاطلا هب بمعبو ىهتنملا ماعلا هلححو

 ىلع هينولدتي اريعو ةظعوم ريب دنلاو ىأرلا اولواهدمدو ارهم ةهافراو هلاطملا لهاهدختنو

 0 لاحدعب لاح ىلارومالا لقنتن ءهناعسانبر عنص ئاسع هبنوفرعب و لادبالا لي دست ىف ىلاعتهللا
 هلضف لب نرجو ىلا عت هلل نغم ميع نم كل دف تعضوو تعنص ىذإ! ف تصأو تعجب اهف تنسح ا تنك

 :ءاسالا نانالا ردجااه 12 تاعنامفتأسااأناو هلواط للجو" ”ىلءههعنا مب ظعو

 مديل مدلج نعت ستنقل 0

 ردق محي لامْئطخ أووهسا « رشب ىنا ىسفن ئربأامو
 رشي ىئااّرقم لوق نأ نم * « للز ىديلواارذع ىرالو

 ىلع هنمفقو نااعيتصو ازو ادت ضغملو هوفه هب تّرمنا هرتس ليذ هفلؤم ىلع هد أتل ا اذه ىفرظانلا ليسسلف

 راكفالابر طاختاو امسال وشراالو لكبال دنهم بضع” ىأو وبكيامقنعناوداوح”ىأف هرشاةوبكح

 5 0 ا نوهذلاو لواحم رئاف اهرسعتورومالاع اوثلال مزعلاو لوغشم

 لملعنحالارئاونو نحنا ىلاو:ا بلقلاو

 قاقلب ةهيركلان مون لكى و 3 ءردعف اكىرهدف دناعب

 ىناثلا قردكتاموب ىقارناو * هض هنم ىنءاج أش تمر ناف
 عجوتلا ىدباناحورتسي رو دصم ةفنو مقس نأ لإ رو دقملابرصضتل الو ءاضقلاب مّرهَتلا نما ذه امارفغ والا

 ندملاو ىوكشلاب حاباذا هِلَمُث نمافخ دحبو ننالاو

 ارطسىدبكى بح ا باك ماوأر *« اشحلاو خاوملانيس اورظنولو
 ارذع مهل تلعجوأ ىنورذعاذا *« ىوهلا نمت مل دقاماوبرحولو

 هلادا-حلا ىديا قّرطت نم هيذوعاام ءالعلاو للا دنع لوبقلاب باتكحلا اذه ىلحي نأ لأسا هللاو

 ليكولا منوانيسح هنا لسسلاءاوس ىلا لاعفالاو لاوقالا نم هاوسامفو هذ ئيدهي نأو ءالهطلاو
 ا ثداومحلا عمج ىف لك ونا لجوزع هملعو ثداح لك َنمّولس ىلهنر دق تلج هو

 + ةيناهلا سؤرلا ركذ *

 ضرغلا ىشو باتكصم لك حاتنفا لبق ةئاملا سؤرااءاوب أب نأ ترحدق نيلعملا نمءامدقلا ةداعن أ لعا

 «لمعتسملا يلاعتلا ءاحخلا ”ىأو ءازحا نم هذ كو وه ةعانص”ىأ نمو باكا ةحصو ةترملاو ةعفنملاو ناونعلاو

 نم ملي ىكابناكس لاوح ا ورصم ضرأرابخا نم قررفتام عجب هناف ف.لأتلا اذه (ضرغلاامأ) لوقنف هبن
 ناك امي تقو لك رمت نأ ىلع ر دق نانا ن هدف لسع اذا عيل نمور ارا لع يرعاك
 مهروم ارياصم تناكفيكو اهلح نمواهأ دّس | نم لاوحاص قبو ةدياملاو ةشايلا ران ” الا نم رصم ضراىف

 (باَكَلا اذهناونعامأو) رت مالا كال دب ةملكلا ةدّئالا هب لصخت ام بسحياهلا .عاستالا لمس ىلء كا ذبل صر امو

 لعحج نأ اهتعجذا لأبه لف ةقرفتم ةطلتخم اه دحو رصمرامخا نع تصخلا ل ىناف هب هتعسو ىذلا ىنعا

 سانلاءامسا ىلعاهعضانأالو ةلاختارصعالا ىفاصسال لدا لكتقو طمص مدع نيشسلاا ىلءاس صاهعسضو
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 نم مهياعىلاوو هرهاظو ةنطابامعنهدابع ىلع غبسأو ملعءنكيلامنانالا لعو مهفو فدءىذلاهتدجلا
 ىدشهو نوم.ءنت هن مهف هلام مهةلختساو نول انح هضراىف مهو هرئاودم ةرفاظم» اننمهئالا دب زم

 موهفلانيدامع ضكراوربدتلا حراس ىف نئفلل مهقوشو مولعلاو فراعملادراود صانَنَما ىلا اموق
 لكنغ نيرخآف رصو هيلعرما لك داقعالل مهقفوو هلا قلما نود نم عاطقنالا ىلا اموقد_ثرثو
 نيرخا بول ىلع عبطو هللذرو ق الخ الا نم ةممذ لك ىلا يهودى ءانرقمها ضاقو هلسضنو ةمركحرم

 .ءانفلاب لكلا ىلع مكح من الو-الو ةرقاوع اطتسااه تاريخنا لمس نع مه طشو الوقنووةش نوداكر الف

 لعفاعلابال هلدعا دة وم نعو 0 اط اعهلاسو هلع منم لماع لك عقن | ال 5 0 5 020 : و 2 0 ءا 2 0

 ديزملاىضتةءادج هاوسقلغلل قلاخالو هاناالا دبعيالهلاهنأ لع نمدج هناصس هددها تواكب مهو

 رشدلا دمس هللخو هسو هلوسرو هدبع د#ثأن دس ىلع هللا ىلصو * الالاد دست نئملا ىلاوو ءامعذلا ند

 رشبلا نم قالطالا ىلع لاكلا مسال قصكسملاو ريسلاو قالخالا نساحل عمال ريغو ىنضم نم لشفأو

 هلك زلاةرخافلا بالصالا نم لقنت مم نيملعف لزالا نم هم“امهرو نيطااوءاملا نيب مداواس' ناكىذلا

 نيلسرملاوءاسنالاهبمخو نسم! ىداينلا نإ "لور زع دا همضرملاةرهاطلا ماحرال ا ىلا

 دعبو ه نيدلا موي ىلا اريثكام لبست لسو نيعباتلاو هّنامسودهل | ىلعو نيااعلا نما دحأ طعب ل امهاطعأو

 رادنالاو ظعاوملا نمهيوحن امل ارطخوهناكمء العلا دنع اهفرشأو اردد مولعلا ىلجا نم خيرات الع ناف

 لاعفا|ءادم مالعتساو اج ىدتقمل نالخالا مراكحجب ىلع عالطالاو رادلاهذه نع ةرتخ الا ىلا لمحرلاب

 هقشاعهلو :لئامهلا ةيلاعلا ممهلاو هقمار هيتيإ ضافلا سفنالا تناكنا محال ىهلااولوا اهنع غربل

 ىلارتابعلمو ىسارطقسم ىهرصمتناكو اريبك اش هنم مهبتك هل جالا نمذو اريثك ةمئالا ه.ؤفنص دقو

 شعو هركوىفح انج بر ىذا !ىؤجؤجو ىتشاعو ىصاخ نطومو ىتءاحو قريشء ىنغمو ىمان عمججو
 ةفرعمىفبغرا مهقلاوةناطالافرفانآو معلا توذشذم تازال ءركذ ريغ سننالا ىوجتالف فرأ»
 اهرادناكس نعناكحرا“لئاسىودأو اه راثآنمفارتعغالا لءفارمشالا بحثو اهرانخإ



 ص: راثثالاو ططخلاركاذب رابثعالاو ظعاوملا بانك
 ةرهاقلارك ذو لمنلاو رصم لقا رابخاب كلذ

 خيشلاان دس فيلاناهولق ابواهم قلعت امو

 نب دج انيدلا<قثمانالا ةمالعمامالا
 ده نب رداقلا دبعنب ىلع

 هجر ”ىرب رقم اب فورعملا
 همولعب عفتو هللا

 نما



 /اموة١ا

 ةيناثلا ةعبطلا



 را لدِعاَوْلا
 رن كن كا ظكاش

 تنير ملا ططخ اف وغلا
 اع

 فيلاح
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 اور ند ا تال كلل
 ه6 نم حلا

 لوألا ءزجلا

 رشانلا

 ةينيدلا ةفاقثلا ةعكم

 الد 2 تا ةرهاعلا د هلا نادم
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