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 07 م 5 ما فووو/هاغأو ررلا دم هدأ طرب 4

 رثألا لدا ملطسم ىنرككلا .ةبخن

 اهحرش و

 ركفلا ةبشن بضوت ىف رظنلا ةهزث

 رباط مغ اي ا ل ع يأ ه«م/ 2/- '

 1 4 ىجرم 2
 ىدالقسعلا رجح نإ ىلع ند دمحا ىنودلا باهش ظوذاحلل

 نوك#

 يدنلريالا سيل وسان ميلر نانبك

 رداق مالغ يولوٌ'او قعلإ دبد يولوملار

 يا

 لاكتب نآ ىتيسوس كتايسا

 سيرا ياك

 2 |م4م ةهئنس  هنئكلك 5





 دمع“ اذديس ىلع هللا ىلص و « اريد املاع لزي مل يذلا هلل دمحأ
 ٠ , (م) 5
 ةيحص و دمحم لآ ىلعو  اريذنو اريشب سانلل هلمرا ىذلا

 لهإ حالطصا يف فيناصتلا ناف «دعب اما  اريثك امياست مله و

 ناوخللا ضعب ىئلأسصن ترصنخا و تطعبو ترثك دق ىئيدعلا

 يف جاردنالا ءاجر لاوس ىلا هنبجاف كلذ نم ميملا هل صخلا نا

 وا نيعم ددع الب قرط هل نوكي نا اما ربخاا لوقاف  ىلاسملا كلت
 ديدغملا وه و رتاوتملا لوالاف دحاوب وا امهب وا نوني قوف امب رصح عم

 ىار ىلع ضيفّنسملا وه و روهشملا ىناثلا و هطررشب ينويقدلا ملعلل

 عيارلا و ةمعز نمل افالخ ييحدلل اطرش سيل و زيزعلا ثلاثلا و
 فتقونا كودرماا و لوبقملا اهيف و كاح) لوا| ىوس اهلك و بيرغلا

 اهيف عقي دقو لوللا نود اهتارر لاوحا نع ثحجلا ىلع اهب لالدنمالا

 نوكت نا اما ةبارغلا مث راتخملا ىلع نئارقلاب يرظنلا ملعلا ديغي ام

 ىسشاغلا ىلا  ن ( ".)



 لقد و ييسللا درغلا يذاذلا و قئلطملا نرغلا لوالاف الوا دكسلا نليمأ 5

 مل من م

 دنسا) لصتم طبضلا ماث لدع لقنب داحالاربخ ر هيلع . ترعلا قالطإ

 ل ا ٠
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 2 هدرط ةرثكب و هئاذا مو طضل] فش نات 0

 ةرجغ ه«قفاو كلر ع يجسذلا درغلا رركذملا هلداقرم و 1 ا

 (بلذل قرطلا عبتت و دهاشلا وهف هبدشي نم دجو ناو عياكملا وهف

 هاذمب ضروع ناو مكحملا وف ةضراغملا ىم لس نا لوبقملا مث رابتعاا وه

 0 0 هل" م .

 وون رخاثملا ثبت و الرا ثييذحلا ؛ فلتخم : وهف عمجلا نكلمإ نايف

 نا اما دودردلا مث فذوتلا مث ييجرتلاف الار عيوسنملا رخآلا و افلا

 نم دنس | يئدابم نم نوكر ىلا (رمإ طقسلافو نعط وأ طقسا نوعي

 ىناثلاو قلعملا لوالاف كاذر يغ وا ئعبانلا دعب هرخآ نم وإ فنصم

 تيس سس س سس ب اا7< ا
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 تدثوا -نا()
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 ئذالذلا مدعب بكلزدي ل و" ادؤخ وأ !هف]و نو“ دق طقم ل 3 ث ا لاو

 0 تح دري و :لهلدملا ىداذلا و جدراتلا ىلا 000 مث نمو

 نعطلا مث قليمارصاعم نم ىفخاا لسرملا اذك و لاق و عك ءاقللا

 , هالفغوا هطلغ ضشحت ا الكل كز 'ةرمابت وأ يوارلا بذكل لرؤك نأ اما

 لوالان هظفح ءوشاوا هكعدب وا هثلاهج وا هدغلاخ# وا ءمهو وا ةقضفؤا

 غبارلا 1ذكو ىعاز ئلعءاركنملا فيلاثا و تكورخملا ىناثلا و . عوضوملا

 للعملاف قرطلا عمجو رك 3 6 ةهنلع علطا نأ مهول" مثا 00 | ْو

 ثؤقوم يمد را كانطلا ج راكم قاعشلا ريد غب تناك نا ةغلاهملا“ مك

 ديزملاف وار ةدادزب وأ بواقملان ريخات وميدقتب وأ ندما| جردمف عوفرمب

 « "و

 00 قادسلا ءاقي عم نو ورخ و1 كر ه رينغلكب وأ ازاغام) !دمغ

 ملاعا الا فدارملا و صقنلاب نقملا رييغت دمغت زوج# الو فرحملا,و

 بسير غلا حرش ىلا عيقحلا ىذعملا 0 نأف ىنعملا لوح) امي

 زكذيف 'ةتوعن:رثكت : دق ئوارلا نا اهْببسو :ةلاهخلا مث لوشملا نايبو

 5 5 وس 0 2 ”٠

 رككي الف القم نوكي دقو عاوعلا هيف اوفند و ضرغل هدرهتشا ام ريغد

 م مر 1

 لجقي ا و تامهبُملا ةيفو اراصتخا لىدصي ا وأ نادحولا هدفو ةنء دخألا

 ةنع دداو كرقنا را ىدع ناف يملا ىلع ليدعتلا ظفلي مهباواو مهبملا

 ىناذلا رروهمججلا اهبحاص لبقيل لوااف قسفمب وا رفكمب اس) ةءدجلا مث

 هع
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 كثريف ةدعدب يوقي ام ىور نا الا 0 ىف ةيعاد نكي مل نم لبقي

 ناكنا ظفححلا موس مث يأسنلا ميش ىناجزوجلا حرص هبو راخدا ىلع

 عييسلا عبوت ىتم و طلقخملاف .ايراظوا ىار ىلع ذاشلاف اممزال

 انسح مهثيدح راص سصادملا و لمرملا و روتسملا اذك وربتعمب ظفحلا

 هللا ىلص يبنلا ىلا يهتني نا اما دانسالا مث عومجملاب لب ةتاذل ال

 ىلا وا ةريرقث وا ةاعف وا هلوق نم امكح وا احكةرصت اما ماسو هداع

 انمؤم ماس و ةيلع هللا ىلص ىبنلا ىقل نم وهو اكاذك يباحصلا

 يعباتلا ىلا. وا مصلا يف ةدر تثالخغت ول و مالسالا ىلع تام و هب

 بوقوملا .يناّدلا .و عوفرملا لوالاف كلذك ىباعصلا يقل نفور

 نيريخالل 5 و هلذم هيف ىعباغلا نود نم و عوطقملا ثلاثلا و

 هددع لق ناف لاصتللا ةرهاظ دنسب يباعص عوذرم دنيسلا وزثالا

 يذذ ماما ىلا وا ملمو ةيلع ةللا ىلص ىئبنلا ىلا يهني نا اماف

 ةقفاوملا هدث و ىبسخا ىناثلا و قلطملا ولعلا لوااف ةبعشك ةدلع ةؤص

 ةيف و هقيرط ريغ نم ىنيفندملا دحا ف ىلا لوصولا يهو

 ءاودس|ى ه و ةاواسملا هيف و اذ هيث خيش ىلا لوصولا وهو لدبلا

 هيف و نيفنصملا دحا دانسا عم ةرخآ ىلا يدرارلا نم دانسالا ندع

 ولعلا لباقي و فنصملا فىلذ ذيملت عم ءاودسالا ىه و ةعفاصملا

 ناشلا وهف - ن ( ا: )



 لا

 نمحلا لدم رما يف هنع يور نم ويوارلا كراشت ناف لوزذلا ةماهقاب

 ىور نأو م انهن 3 ىور نا و نارثألا وهف يدل و

 ةركك ةمكع ينو ءائبالا . نع ءايال| جرم ورغاصالا ى نع رباكالاف هنود ىنمع

 مدقت و مم لع را فكركشا ناو ةدج ند ةيبا نع ىور نم ةئمو

 يقفتم ىنينثا نع ىور نا و قحالا و قباسلا وهن امهدحا توم

 دحج نا و لمهدلا نيبتي امهدحاب  ةداصتخابف ازيمتي مل و مسالا

 ثدح نم ةدخو خدإلا ين ليت الامدح] وا 0 امزح هور جيشلا

 تالا نم اهريغ وا ءادالا غيص يف ةاورلا قفتا ناو ىسنو

 تأرق و ينربخا مث ينثدح و تععمس ءادالا غيص و لسلسملا وهف

 يذهناش مث ينلواذ مث ينأبنا مث عمسا انا و ةيلع عرق مث ةيلع

 خيا ظفل نم ةدحو عمم نمل نالوالاف اهوحن 5 ث ىلا يتلا مذ

 ءالمالا ىف اماهعقفرا و اهحرصا اهلوا و ةريغ عم وهف يوارلا عمج ناف

 ءابنا) و سماخلاك وبف عيج ىاف ةسفنب أرق نمل عبارلاو ثلاثلا و
 رصاعملا ةفعنم و نعك ةزاجالل وهف نيرخاقماا فرع يف الإ رابخالا ىنعمب

 امهئاقل ثوبث طرتشي لدق و سادملا نم الا عامسلا ىلع ةلومحم

 ةباذكلا و اهب ظفلتملا ةزاجالا ىن ةهفاشملا اوقلطا و راخملا وهو ةرمول و

 ةياورلاب ىذالاب اهنارتقا ةلراذملا ةحص يف اوطرتشاو اهب بونكملا ةزاجالا ىف

 نجح ىرر 2 ن ( 9 ) رخآلا نءامينم لك - ن( م )
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 ةّدصولا وأ ةداجولا ىف نذالا اوطرتشا !ذكو ةزاجالا عاونا عفرا يهو

 و لوهجملل و ةساعلا ةزاجنالاك كاذب ةرجع الف الا و ' مالعلا ؤ باتكلب

 مهؤامسا تقفنا نا ةاورلا مث كلذ عيمج يف. جمالا ىلع مودغملل

 نا و قرتغملا و قفنملا وهف مهصاخش| ثغلذخا و ادعاصف مهئابآ ءامضا و

 ناو فخاتخملا و.فلثؤملا وهفاقطن فءفلتخا وءاطخ ءامسالا تمقفتا

 نا اذكاو .ةباشتملا وهث ضععلاب وان ءابالا' تكفلتخلاو ءامعللا تقفتا

 بكري و .ةبسنلا ىف فالتخالاو بالا مسا ومسألا ىف قافثالا فلذ“ عقو

 تفرح يف الا ةابنتشالا و قافثالا لص نإ اهنم عاوذإ هلبق امهو ةئرم

 * كلذ وحث وا ريخاتلا و ميدقتلاب وا نيفرح وا

 مت اخ

 ميناداد و مهتاجذو ر مهديلاوم و ةاررلا تاقبط ةفرعم مهملا نم و

 فصولا اهؤسا و حزجلا بتارم و ةلاهج و احيرجت و اليدعت مهلاوحا و

 د١ ليل اهلوسا اراياذكاا را ءاضوأا لامك مش نيانلا بذكاك لعاب

 فصولا .اهعفرأ و ليدعتلا بّئارم و لاقم ىنذا هيفرا ظفحا ىييس

 ظفاحةقث وا ةقث ةقثك نيتغموا ةفغدب دكأت ام مث ساخاا قثوك لعفاب

 ةدكزملا| قبقما) عمك ميرجللا لهسا نم برقلاب رعشا ام اهاثدا و ٠

 قلك ءدغس زجل "و ميصالا ىلع دحاو نم ول و اهباجساب كفاه قم
 لبق ليدعت نع الخ اف هبايساب فراع نم انيبم ردم نا ليدعتلا

 ةمشأ نم و ىنينكملا ءامعإ و ندمسملا ىذك ةفرعصو راةخمل | ىلع الم



 : " ا

 كتقفاو نم و هثوعن وا انك ترقك نم و ةنينك يف فلتخا نمو ةئينك

 هخيش مسا قفاو وا هنجرز ةينك هتينك را سكئعلاب وا هيبا مها هنينك

 ىلا ىققبسي !مريغ ىلا وا هما وا ةدبا ريغ ىلإ بسن نمو هيبا معا

 مهيش ريش رهخيبشت سا را هدجو يبا مسا و همسا قفتا نمر مهغلا

 ةدروملا ءامهالا ةفرعم و هذع ىوارلا و هخيشرسا قفتا نم و !دعاصف

 !دالب ناطرالا ىلا و لئابقلا ىلا باسنالا و باقلالا و ىنكلاو ةدرغملا و

 و قافتاا اهيف عقي و فرعلا و عئانصلا ىلإ و ةرواج“وا اككس وا اعايضوا

 يلاوملا ةفرعم و كلذ بادسا ةفرعم و اباغلا عقد دق و ءامسالاك ةابئشالا

 تاوخالاو ةوخالا ةفرعم و فلحلابوا قرااب لفسالا نم و ىلعالا نم

 ةبانتك ةفص و ءادالا و لمحللا نم و بملاطلا و يشا بدإ ةفرعم و

 ام هفينصتو هدف ةلحرلا و ةعامسا و ةءامس و ةفرع و ثيدعلا

 فتارطاا ىللع وا للعلا ىلع وا باوباا ىلع وا ديناسملا ىلع

 ىضاقلا خويش ضعب هيف فنص دقو فثيدحأ ببس ةفرعم و

 لقذن ىه و عاونالا هذه بلاغ يف اوفذصو ءارغلا ( نب ) ىلعي يبا

 اهتاطرسبم اهل عجاريلف ليثمتلا نع ةيذغاسم فيرعنلا ةرهاظ ضحم

 ه«وهالا هلا ل يىداهلا و قفوملا هللا و

 ةخيش مسا و ىوارلا معا - ن( ؟)
 جسييسيسيسييييييييتس
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 2 كيدي دنيوي
 2 ف

 0 ميحرلا نمحرلا هللا مهب
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 ني

 مس ل سهلا مج كح سسممب مشب تبتت٠تلبي هت-تسستنتسل مس يسم٠ل

 حس سسسسييييبس ص سسسبننب بيسي سسيييببيينببب )بيبي «دييهيهيهييتس

 ممل لا سس سس سل _ حس اه سميد ي-يإيببي . سس بيبييميبب سس نسل

 ميدقلا ىف ةمالل [* ترذك دق - ثيدحلا لهإ حالطصا ين فيناصنلا ناف

 يبزمرهمارلا دمح» وبا ىضاقلا كلذ يف فنص نممف  ثيدعلا و

 هللا دبع وبا مكاحلا و - بمعوتسي مل هنكل لصافلا ثدحملا هبادك

 لمعن ىناهفصلا ميعن وبا ةالث و  بتري مل و بذهي مل هنكل يروباسينلا
 مهدعب ءاج مث  بقتعملل ءايشا ىقبا و اجرختسم ةبانك ىلع

 هاهم ابانك - ةياورلا نيناوق يف فنص و يدادغباا ركب وبا بيطخلا

  عماسلا و نيشلا باد  عماجلا هامس اباتك اهباد) يف و - ةيافكلا

 امك ناكف |درغم اهانك هيف فن دقو الا ثيدحلا نونف نم نف لق و



 4م

 دعب نيثدح+ل| نا ملع فصنا نم لك ةطقذ نب ركب وبا ظفاحلا لاق

 ذخاف  بيطخلا نع رخات نم ضعب ءاج مث هبنك ىلع لايع بيطغا|

  عاملالا ةامس اغيطل اباتك ضايع ىضاقلا عمجت  بيصنب ملعلا اذه نم

 اءزج ىجأايملا صفحوبا و ( - عامسلا دهيقتو ةياورلا لوصا ةفرعم ير
 ىتلا فيذاصتلا نم كاذ لاثما و هلهج ثدحملا عسيال ام ةامس

 ىلا اهمهفزرسينيل[ *  ترصنخا و ! اهماعرفوتي' [ تمطسب و ] - ترها
 حالصا نبا نامثع ررمعوبا نيدلا ىقت هيقفلا ظفاحلا ءاج نا

 كثيدحلا صيردت يلو امل عمجف قشمد ليز يبروز رهشلا نمحرلا دبع
 يدش دعب اًئيش 'ةالصا و هنوذف بذهف روهشملا هناثك ةيفرشالا ةسردملاب

 فيناص”ب ىفتعا و بسافملا عضولا ىلع هبيترث لصحت' مل اذهلف

 اهزيغ نم اهيلا مذ و اه دصاقم تانش عمجف ةفرغثملا بيطغلا

 ساغلا فكع اذهلف - ريغ يف قرغت ام هبانك يف عمتجاف  اهدئاوف بخت

 رن“ نو اساس مك ىصح# الف - ةريسب اوراس و هيلع
 فا ا ا لل د دا ا

 كا

 قىركفلا ةبخن اهئيمس ةفيطل تالي هتصخلف |( ه«كاذ نم مهملا هل

 اهنا عضا نا اناث ىلا تمغرف .دئاوفلا دئاوزاو - دئارفلا ثراوش نم هيا

 مهل - ن ( مر ... طقن ةدحار ةخسن يف( م ر
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 ندم ىدتبملا نع فخ ام مضوي: وز اهزونك ستغي وب. اهزوصر لع اجوش

 يف تخاابف [-ه فكااسملا فات يف جاردنالا ءاجر ةلاوس ىلا هتيجاف]  ىاذ

 بحاص ىنآل !هاياوز ايابخ ىلع ثتهبن و  هيجوذلاو حاضيالا ىف اهحرش

 ر.+ قبلا طسبلا ةروص نئلع ةداريا نا ئلرهظ و - ةيف امب:نورذا ثيبلا

 [لوقاف] فلاساا ليلقاا قيرطا اذهتكلسف- قئفرا اهحيضوت نمضاهجمد

 نغلا اذه ءاملع دنع [ ربحا ] - كلانه اميف قيفونلا هللا نم ابلاظ

 ةيلع هللا ىلض ىبفلا نع ءاجام ثيدحلا ليقو ثيدحلل فارم

 لغنشي ىما ليق مث نمو هريغ نع ءاج ام ربخلا و ملص و هلآو

 كتددملا ةيوبنلا ةنسلاب لغتشي نما و يرادخاا اهلكاش امو خوارذلاب

 ريغ .نم رجخ ثيدح لكف قلطم صوصخ و مومغ !هبنيب لوقو

 افيلا هلوصو رابكعاب وهف .لمشا ىنوكيل ربخأاب انيه ربع و نمكع

 ليعف و قيرط عمج اذرط نال ةريثك ديناسا ىا [ قرط ةل نوكي نا انما]
 دارملا و ةلعفا ىملع ةلغلا ىفو ىينئمضب لعف ىلع عمج# . ةرثكا ىف

 بحإ  ةرثكلا كالت و ىرذملا قيرط .نع ةياكح دكانسالا و ديناسالا قرطلاو

 ةداعلا نوكت لب [ نيعم ددع .] رصخ [البا] تدرو.اذا رثاونلا .ظورش

 دصق ريغ نم اناغتا مهنص هعوقو اذك و بذكلا : ىلع مهؤوطاوت ثلاحإ دق

 لوقو ةعبرلا ىف هنيع نم ونمو -- ىلع ددعلا نييعنل ىنعم الف

 رشعي ئفثلا .يف.لهق و ةرشعلا:ىف ليت او غعبسلا نق َلْيَخَو ةسمقلا قف
 لئاق لك ىسمتو كاذ ريغ ليقو نيعبسا يف لدقو نعبر"! يف لوقو
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 ةرجغ يف درطي نا مزالب صيلو ملعلا دافاف فدعلا كلذ ركذ هيف ءاجليلدب

 رمالا:ىرتسي نإ هيلا تاضناو كاذكر بخلا زو !ذاف صاصتخالا لامتخال

 ءاونسالاب كارما و ةئاهننا ىا هئادتبا نم ةروكذملا ةرثكلا ىن هيف

 ةدايزلا ذا هيزث ال نا ل عضاوما ضعب يف ةروكذملا ةرثكلا صقنت ! نا

 دهاشملار مالا هئاهننا دنتسم نوكي نا و ىلو"١ باب نم ةبولطم انهه

 طورشلا هذه عمج اذاف فرصلا لقعلا ةيضقب تمبث امم ال عومسملا وا

 فكلذ اوور بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا تلاحاريثك ددع ىهو ةعبرالا

 و سحلا مهئاهتنا دنتسم ناكو ءاهتنالا ىلا ءادنبالا نم ,هلثم نم

 وه |ذهف هعماسل ملعلا ةدافا مهربخ بحص# نإ كاذ ىلا فاضنا

 رتاوتم لكف طقف اروهشم ناك هنع ملعلا ةدافا تغفلخت ام و رثاوئملا

 كملصح اذا ةعبرالا طورشلا نا لاقي دقو صكع ريغ نم روهشم

 ملعلا فلختي ن3 نكل بلاغلا ىف كاذك وهو ملعلا لوصح تسزلتسا

 رصحالب كري دق هفالخ ورئاوئملا فيرعت اذهب عضو دقو عنامل ضعبلا نع

 [ نينثالا قوف امب رصح عم وا ] طررشلا ضعب, دقف عم نك اضيإا

 نينئاب ىلا [ امهب را ] رتاونملا طررش عماجي ملام |دءاصف ةثلثب ىا

 امهنم لاب ري ال نا نينثاب كرد نا انلوقب كارملا و [ دحاوب وا ] طقف

 لقللا ذا رضي ال دحاولا دنسلا نم عضاوملا ضعب يف رثكاب كرو ناف
 ملعلل ديغملا وه و رئاونملا وهو لوااف ] رثكلا ىلع يضقي ملعلا اذه يف

 ىنلا [ هطورشب ] ةريرقت ىتاي ام ىلع يرظنلا جرخاف [”ىنيقبلا
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 دملعملا وه اذه و قباطملا مزاجلا داقنعلا وه نيقيلاو تمدقت

 فرحت هيلا ناسنالا رطضي يذلا وهو يبرورضلا ملعلا ديفير تاونملا ربخ| نا

 ملعلا نال عييشب سيل و ارظن الا ملعلا ديغي ال ليق و هعفد هنكمي ال

 بيترت رظذلا ذا ىماعلك رظنلا ةيلها هل سيل نمل لصاح رئاونلاب

 يف :نميا و نونظم وا : مولعم ىلا .اهب .لضوفي ةفونظنم وا:ةسولعم روما

 ريرقتلا اذهب حال و مهل لصح اما ايرظن ناك ولخ كاذ. ةيلها يماعلا

 ملعلا ديغي يرورضلا ذا يبرظنلا ملعلا و' يرورضلا ملعلا ندب قرغلا

 نا و ةدافلا ىلع لالدتسالا عم نكل هديفي يترظنلا و لالدنسا الب

 يله هيف نما الا لصح ال يرظنلا و عماس لكا لصع؛ ىرورضلا

 ةيغيكلا هذه ىلع هنا لصالا ىف رئاوتملا طورش تمهبا امنا ورظنلا

 ةحد ىنع هيف ثرع:: دانسالا ملع نإ دكانسالا ملع فكثميدابم نم سيل

 لاجرلا تاعص ثيح نم كري وا هب لمعيل ةفعض وا ثيدحأا

 نم هي لمعلا بج لب هلاجر نع ثمح# ال رئاوتما و ءادالا غيض و

 ريسفتلا ىلعرتاونملا لاثم نا حالدعا نبا ركذ ةدئاف ثحب ريغ

 امو ىلع بذك نم ثودح ين كلذ ىعدي نا الا ةدوجوزعي مدقنملا

 فكلذ نا مدعلا نم ةريغ هاعدا ام اذك و عونمم ةزعلا نم ةاعدا

 مهتاغص و لاجرلا لاوحا و قرطلا ةرثك ىلع عالطلا ةلق نع أشن

 اءاغت) مهذص لسح# وا بذكلا ىلع اوؤطاوخي نا ةداعلا داعب) ةيضخقملا

 ثميداحالا ين ةرثك دوجو !دوجوم رئاودملا نوك هب ررقي ام نسحا نم و
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 عوطقملا اب هرغ و1 هرش ملعلا لع يدياب ةلوادكملا ةروهشملا ىتدذكلا نأ

 فتريدح جارخأ ىلع كتعمتدا |ذإ اهحؤنصم ولا اهلبسي ةوص) مهدنع

 طورشلا رخآ] ئلا بذكا ىلع ,هؤطاوت ةداعلا ليحت |بدعت قرط تددعتو

 رهثك ةروئشملا بذا ىن كاذ لثمو هلئاق ىلا هلع ىنيقيلا ملعلا دافا

 رثكاب ةروصعم .قرطهل امم داحالا ماسنا نملولا وهو [ ىناثلاو']
 وهو ] ةختوضوا كاذب ىمس ني 080 دذع | زوهشملاوهو:] نلت نمف

 نم ةراشتنال كاذب ىمس ءاهقفلاةميا نم ةعامجإ ىئار ىلع نغيفتسملا

 مهفمو كاذ نم معا روهشملا و ءاوس هئاهتنا رهئادتبا يف نوكي ضدؤتسماا

 روهششملا مث نغلا اذه ثدحابم نم سيل و ىبرخا ةيفيك ىلغ رياغ نم
 كافسا هلام لمشتف ةنشاالا ئلءرهتتلا انمىلح و انهق ررَح اهئلاغ قلّظب

 [ زيزعلا ثلاثلا و ] الصا دانسا «ل دجويال ام ىاء قلطي و !دعاصف دحار

 سيل ر ] ىرخا قيرط نم هئيجمأ ىوق ىازع هنوكل امنا و ةدوجو
 ا الاُحبنل”أ ثا000ا7

 ةلزتعملا نم ىئابجأا ىلع وباوه وأ[ همعز نمل ًاناخ ميحدلا اظرش

 لاق ثوح ثيدعلا مولع يف هللا دبع يبا مكاأ مالك ىموتي هيلا و

 نادوار هل نوكي ناب ةلاهجل مسا هذع لئازلا ىب اهندلا هيوري نا م

 حرص و ةداهشلا ىلع ةداهشلاك اذه انو ىلا ثددخلا لها «أوادقي نمص

 اخبل| طرش كلذ ناب ىراخنلا حرش يف ىبرغلا نب ركبوبا ىضاقلا
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 ليك ناف لاق هنا رظن هيف باوج# فىاذ ىنم هيلع كروا امع باجاإو

 ةمقاع الا رمع نع ةور مل وردع ريغ ةوري مل رف تاينلاب لاوعال تكريدح

 ةباحصأ| ةرضحعإر بنملا ىلع هذع ىلاعت «للا ىضر رمع هب بطخ دق اذلق

 درغت مث هنع ةمقلع درغت يف عنم هنع هلل نع هب ميهاربا ن د لمجحم» ى

 ميحملا وهام ى اء دمح» نع هب ديعس نب ىيعا درغت د ةمفلع

 ماصن لل |ذكو اهب دّقعي ال تاعباتم مهأ تدرو دو نيثدحملا دنع فورعملا

 قي ماعلا ىف ناي هبقلو .دوخر نبا اقر مد ثيدح ريغ يف هباوج

 نبا ىمعداو هيف روعذم ثيدح. لوا يبراخجلا طرش هذا ىءعدا ام نالطب

 ىهنني نا ىل نينثا نع نينثا ةياؤر نا لاقف هاوعد ضيقن نابح

 دجوي ال طقف نينثا نع طقف ىينثا ةياور نا دارا نا تلق الصا دجوي'

 هيررمألا ناب ةدوجنمن اهانررمب ىنلا زيزعلا ةريصامإ و. لحي نإ: ييكمدف راما
 ثميدح نم ناخيشلا هاورام هلاثم نينثا نم لقا نع نينثا نم لقا

 هللا ىضر ةريره ىبإ ثيدح نم يبراخبلاو هنع ىلاعت هللا يضر سنا

 نوكا ىنح مكدحا نمؤيال لاق ملسو هل] و هياع كالا ىاص هللا لور نا هذع

 زيزعلا دبعو ةدانق سذا نع ةاور و ثييدحا ةداو و ةدلاو نم هد بمحا

 زيزعلا دبع نع 7-2-2252 ةبعش هداك نع ةاورو بيهص نب

 [بميرغلا عبارلا و ] ةعامج لاك ع نع ةارر و ثراولا دعو ةيلع ن , لدعمببا
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 نم غب كغتلا عقو عضوم يا. يف دحاو صخش هتياورب درفدي اموهرو

 |اهلك و ] سفنل بيرخلاو قلطملا بي رغلا ىلا سقيم رم ىئلع دغسلا

 لاقبو[ داح] ]رئاونملا ويهاو [ لوالا ىوس ] هروكذما| ةعبرالا ماسقالا ىا

 قو دحاو ص خش ةيورد ام. ةغالا يف دحاولا ربدخ و دحاو ربخ اهنم لكل

 0 لادا نقوعتل [ اهيف فوز 8 طورش 0 الطصألا

 و لاوحا نع كدبلا ئ اع اهب ' < الدنس |! فنوتل ] هبربخملا قدص

 فالذي « هردخ» قدصب عطقلا هذ :دافال لويقم هلكف رثاوتملا وهوا لوألا نوذ

 نا اما اهنال اهنم لوبقمااب لمعلا بجر امنا نكل ناحالا رابخا نم ةريغ

 و درلا ةغص لصا و' لانلا قدص توبث وه و لوبقا ةغص لدا ابين دجوي

 نظلا ىلع تبلغي لوالاف كاذ الو اذه دجوي ال وا لقاذلا بذك توبد وه

 بذذك نظلا ىلع بلغي ىناذلا و هب ذخويف هلئاذ قدص توبثاربخلا قدص

 دحاب هقحات ةنيرذ تدجو نا ثااثلا و حرطيذ هلئان بذك توبثلر بخلا

 راد هب لمعلا نع فقود اذار هيف فتوئيفالا و هب قحتلا نيممقلا

 ةللاو لوبقلا بجوت ةغص ةيذ 5-0 هنوكا لب درلا ةغض توبثل ال كودرملاك
 مس سم سم مساس ميسم ممسسم

 هس سبب سس يس يسب ل ميس سس بسسس سال

 انالخ [ 2 ىلع شارقلاب 2 لعل ددغيام ] بي 0 وير

 قالطا زوج نم نال ىظغل قيقحألا ىف فلغاذو ىاذ ئاان

 قالطالا ىبا نم و لادنسالا نع لصادعأ وه و ايرظن هنوكب ةددق ملعلا
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 الخال“ ب وففيإ هذكل ينظ :دنع هادع ام و رئاونما'ب ملعلا ظغل نصخ

 انام : اونا نئارقل د: فخحملا ربخلا و اهذع الخ امم جرا نئارخلاب فنحا

 فدخل هناذ رئاوتلا كح غاب ما امم امهيحاع“ يف ناديشلا هجرخا اهم

 7 ةددعو يغنا ادهو ك8 اد امهفيبادكل ء'ملعلا ىقلت ميد

 بذاجنلا عقب ءامب و نهبانكا) ىف امم ظافغبعلا نم دحا هدقتني مل امب صخب

 ندعي نا نا جلسرإل واعرب ال ثردح نوبانكلا ىف عنو امم ةهجاولدم ندب

 امو رخآلا ىلع امهدحلا ميجرت ريغ نم امهتدصب ماعلا ناضنانتملا

 نلعاوقغتا امنا ليق ناف هنعم ,يلست ىلع لصاح عامج!اف كاذ ادع

 ميصلل 5 ١ : !+ ١ ١

 كلا عجرب اهيف ةيزم امها 2 ىامم لصاح عامجالا و ةبزم اده 9

 يبرظنلا ملعلا ناخيشأ هجرخا ام ةداناب حرص نمم و ةحدلا سفن

 هللا دبع وبا فميدحأ ةميا نمو ىنيارغمالا قاحم] وبا ذانسالا

 ةيزملا لاقي نا لمتح# و امهريغو رهاط نب لضغلاوباو يددمعأا

 5 ط هل تمذاك !ذا روهشملا اهنضو ميجلا حما امهثي داحا نوك ةروكذملا

 ماعلا مةدافاب حرص .نمم هلم و :لاعلا وا ةاورلا ببعض نم ةملاس ةنياجتم

 2 5 ْْخ 32 0-0 / 5 ل * ال١ هع

 ١
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 اهيرغ نوكي ال ثدح نينقنملا ظافحلا ةميالاب لسلسملا اهنم و امهردغؤ

 ' هريغ هيف هكراشي و الثم لدنح نب دمحا هيوري يذلا ثيدحأك

 ديفي هذاف سنا نب كلام نع ةريغ هيف هكراشي و ىيعفاشلا ن ِ

 نم مهيف ناو ةتاور ةلاج ةهج نم لالدتسالاب ةعماس دنع ملعلا

 ىنم ريثكلا ددعلا ماقم موقي ام لوبقلا ةبجوملا ةغئاللا تاغصلا

 سانلا رايخآ و ملعلاب .ةسرامم ىندا هل .نم فىئشتي الو : مهريغ

 اضيا هيلا تاضنا اذان هيف قداص هنا 0 ههفاش ول الثم اعلام نإ

 وهسلا نم هيلع ىشخا امع دعب و ةوق دالدزا ةجردلا كلت يفرم نم

 ماعلل الا اهنمر بخأا قدصب ملعلا لصحت ال اهانركذ ىنلا عاونألا ةذه و

 نوكو للعلا ىلع عاطملا ةاورلا لاوحاب فراعلا هيف رعبتملا ثيدعأاب

 ةروكذملا فاصوألا نع هروصقل ىاذ قذصب ملعلا هل لصح ال ةريغ

 ىنلا ةقلثلا عاوذالا لصعم و روكذملا رجبكملا ملعلا لوصح ىغني )ل

 ةددعنم قرط. هلامب ىناثلاو نيحيح لاب صنخي لواا نا اهانركذ

 دحأو ثسيدخ ين ةثلثلا .عامتجا ىنكمي و ةميالا هاورامب ثملاثلاو

 يف نوت نا اما ةبارغلا مث ] ملعا هللا و هةقدصب عطغلا ذئنيح دعبي الف

 ولو عجري و هيلع دانسلا رودي يذلا عمضوملا ىف ىا | دنسلا لصأ

 مسلسل يم حب ا سس

 [ قلطملا درغلا لوالاف ] دخاو صخش رهنم دحاو نع هلياورب درغكي م



 رول

 نب هللا دبع هب درفت هتبه نع و ءاولا عيب نع . ىهنلا :ثيدحك

 نع وار د كرفكي لك و امهخع ىئلاعت ةللأ ىذر رٍرمع با رع رانيد

 ىبا نع عيا وبا ب كرفت نامه: الإ "يعش ثيدحك ثفتما| كىاذ

 رمكسي دذ و ع ىبا نع راكيد ىب هللا دبع هب درعتو ةريره

 طمو' ا مجعم | و رازبا دنسم يفو مهرثكا وا هتاور عيمج يف درفتلا

 ايبسن ىمس [ ىبسنا| درفلا ىناثلا و ] ىاذا ةريثك ةلثما ىناربطال

 ثيدحأ) ناك ناو نيعم صخش ىلا ةبسنلاب لصح هيف درفناا نوكل

 كرفلا و بيرخلا نال [ هينع ةيدرفلا قالطأ لقي و ] اروهشم هسفن ىف

 دح نم امهنيب اورياغ حالطصلا لها نا الا احالطصا و ةغا ناذداردم

 قلطما ٍكرغلا ىلغ هنوقلطي اس رثكا درفلاف هنلق و لامعتسالا ةرثك

 تيدد نم اذهو ىبسخا درغلا ىلع هنوقاطي ام رثكا تيرغلا و

 قئشملا لعفلا مهلامعتسا ثريح نم امعإو امهيلع ةدمسالا قالط)

 نالف هن برغا وا نالف هب. درغ:ىبسخلا و ىكئاطما ىف نولوقد: نوقرغيالف

 نارياغتم امه له لسرملاو عطقنما ىف مه: :الثخا اذه نم بيرقو

 دذع اما و مسالا قالطا دنع ةنكأ رياغتلا ىلع 5- رثكاف الوأ

 نالف هلسرا نووقيف طقف لامرالا نواذعتسيف قئشداا لعفلا لامعتسا

 ىنمم دحاو ريغ قلطا همث نم و اعطقنم ما الشرم فىلذ ناك ءاوس

 نيب نورياغيال مهنا نيثدحملا نم ريثك ىلع مهلامعتسا عقاوم ظحالي مل
 قلع "هنن قي 2و و 7 ةجن 0 و ةائ امل ىكاذك مبا و عطقنما| و" لسومفا| < 6-
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 طيضلا ماتا لدع لقنب داخالا ريخو ! لع هاو ىكاذ يف ةنكذلا
 هييييشع. + ل بد دا هم لل سمسم يسسشششسهصهعه سس بسس با

 0 تت ميس دسم ميس حصصصا

 لوا اذه و [ .هناذل . نيح هلا وه ذاش الو لاعم ريغ دذسلا لصتم

 لوبقلا تاغص نم لمكشي نا اها: هنا عاونا ةعبرا ىلا لوبقملا ميسقت

 ريجب ام هيف دجو ىا ىناثلا و هثاذل ميحدلا لوألا :الوا اهالغا ىلع

 ثوح و ةثاذا ال نمل اضيا عيحدلا وهف قرطلا . ةرثكك روصقلا كاذ

 لوبق بناج مجرت ةنيرق تسماق ناو هثاذا نسحا| وهف نانربجال

 جيدصلا ىلع مالكا مدقاون هتاذخلا» نلباضيا نهجلا وهذ هله لفقوقيا ايف

 ىئوقنلا ةمزالم ىلع هلمحت ةعلم هل نم لدعلاب دارما و هنبترولعل ةئاذل

 ,قسف وا كرش. نم :ةئيسلا لامعالا باذدجلا ' ىوقنلاب «انازملا زر. .ةوزملاق

 نكمتي تيحل هذم هعمسانم تبثي نا وهو ردص طبض طبضا) و ةعدب وا

 هدف عمس فذ هيدا هكذا دصوه و باكك ظبش و ءاش ىنم هراضهلسإ نم

 انيلعلا ةيترلا ىلا ةراشا مانلاب ديف و منص يدوي نا ىلإ هه و

 ثيحب هيف طوقس نم هدانسا لس اس لصتما و كلذ 6

 بذمبلا و هخيش . نص نئوزملا تكلذ عمس هلاجز نم لك. 'نوكي

 ةلع هيف اص احالطصا و ةلغ هيفام ةغل للعملا و ةفيرعت مدقت

 ئرارلا . هيف فلان: ام احاطما و نرغلا ةغل ذاشلا و . ةحدذ ةيفخ

 دانحالاربخ ةلوف *« هديت « ىتايس :رخآإ ريسفت هلو هذ جفرا وه“ نم

 هلق. امع زارثحا  لدع لقنب هوقو: لصغفلا » كويت ىئابو سدي اك

 5 فو وكلا الشمال ندب طشولي الصف ىمشي وه هاوث“ و لدع.ريغ
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 ىلا [ هب تا تو ايفل وا مدقت امك هنع جراخ رماب اجيحب ئبسي

 ةرقلا ين ىيحصنلا ةيضنقملا ( يفاطوالا ةزهل توف بس ] ريس

 كتضنإ) ةح<أ رادم :عيلع ىذلا نظلا ةيلغا ةديعم ثيناك امل اهناف

 15 و ةيوقملا روما ابهبسسح!' ضعب قوف اهضعن تاجر اهل نوكت نأ

 رئاسو طبضلا و ةلادعلا نم ايلعلا ةجردلا ىف هتاور نوكي امف بكاذك ناك

 اداعلا ةبثرملا نمف ةنود اممم حدا 0 مدح 4 باجولا ىلا تافيهلا

 نم يبرهزاك ديناساا سدا هنا .ةميالا ضعب هيلع قلطي ام ىاذ يف
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 ةديبع نع نيريس نبا نمعجمإك و ةيبا نع رمع نب هللا ديم نب ملاس

 نيا نم ةمقلع نم يعج | ميهاربأك و ىبلعب نع املا ورهع ند

 نع ةدرب ىلا, ني هالا : دبع يب ديرب ةءاررك ةبترلا يف اهنود و دوعسم
 سنا عى كميات نع ةقلاس ند نامحك و 51 ودوم ىئبا هدبا نع

 هالعلك ر ةريره فا نعم هيبإ ىع ميل ىببا ىبا لبهسك ةبثرلا ىف اهنودرو

 مهلمشو عيمج ا نافذ ةريره ىبلت ى / ةيبا نع ىندحرل) ديع نب

 ةيعجرملا تافيصلا نم ىئاوزلا ةبنرماا يف نأ الا طبضاا و 1! دعلا مهم

 نم اهيلت ىلا ىنو اهيلت ىلا ىلع مهني اور ميدقت ىضخقب ره

 ةياور ىلع ةمدقم ىهو ةثلاثل' ىلع اهميدقت ىضنقي ام طبضا .ةون

 * ديدي مصانع مع قاحس] نب دمحم“ افسح هب درغتي ام دعي نم

 هذه ىلع سقو »دج نع هيبا نع بذعشا نب ورمع ورباج نع
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 ةميالا ضءعب اهيلع قلطا ىنلا ىه ىلوالا ةبتزملا و اههبشي ام بئارهلا

 معذ اهنم ةنيعم ةمجرنل قاطلا مدع دمتعملا و ديذاسلا مما اهنا

 ىلع هتيحجرا اكاذ هيلع ةميالا ىقلطا ام عومج» نم كفدسي

 هديرخت ىلع ناؤيشلا قفتا ام لضافتلا اذهب قدناي هو ةوقلطي ملا

 ىلا ةبسنلاب ىراخج" هب درغنا امو امهدحإ هب كرفذا ام ىل ةبسنلاب

 لوبق'ب امهيباتك ىقلت ىلع امهدعب ءاملعلا قافتا ملسم هب غنا ام

 «نه قرم جرا هيلع اقغلا امو ججرا امهيا ين ميضعب تفائل َر

 ىر 0000 كَ 1 عا ع1 ىلا 1 ا لل ا ا وا

 ىنع لّقذ ام اما و ةضيقنب ا دحا نع دجوي ءلو ةيصلإ يف

 كانك عا ءامدهلا ميدا تنده لاق ةنا يدوب اسدألا ع ىبا

 ىغغن امذا هنأل يراخبلا و نم حض «دوكب يو م

 ةيصضخقي اموه امنا يففملا ذا مام بانك نم د بانك دوحو

 خوصلا 0 ملدممم بانك كر اشي باكك يف عيص ةدايز نى 7 لعفا. ةعلمد

 ىنع لّقن ام ع و ةاوامملا فني ملو هيلع ةدايزلا ىانب زادمي

 فكاذف ا ميك“ ىلع ملعمم يب“ لف هنا ةبراغملا ضب

 2 6 و بيترذلا و عضولا ةذوح و قايسلا ىن سح لو ١ عجري أمم

 مهيلع هدرا هب اوحكفا ولو ةيعدالا ىلا عجار كاذ ناب مهنم دخا

 ىراغبلا باتك ىف ةعصلا اهيلع رودي ىنلا تاؤصلاف دوجولا دهاش

 ةناحجت اما ذشا و ئوقا ايف ةطرش و دششا و ملسم بناتك يف اهنم مثا



 مرق
 ءاقل هل تسث دق يدارلا نوكي نأ هطارتشالف لاصتالا ثريح نم

 مزالب سيل هب همزاا اموالصإ ةنعنعلا لبقياا نا ىلا جانحب هناب ىراخبلا

 ةضورغم ةلكسما١ و اسال يم نوكي نا هدايرج قرم مزلي هنآل عمسض نوكي إل

 لاجرلا نالف طبضلا و ةااذعلا ثيح نم هناجر اما و سمادما| ريغ يف

 ملكت ىنيذدلا لاجرلا نمد ١ددع رثكا ملسم لاجر نم مهيف ماكت ىنيذلا

 مهثيدح جارخا نم رثكي مل يراخدلا نا عم يراخبلا لاجر: نم منهف

 نقتنا امص !ددع لقا ثم.داحالا ىم يبراخبلا ىلع دقنسا ام نالف

 ملسم نم لجا ناك يدراخجلا نا ىملع ءاملعلا قافتا عمم اذه ماسم ىلع

 هجارخ و ه«دذيملك اهلينو نأ و كمي دحأإ ةعءاذصب هم فرعاو مولعلا 2

 ىنطترادلا لاق ىتح هراثإ عبتني و هنص ديفخسي لزي مآ و

 ةهجأا هذه نمو يا [ همث نمو ] ءاجال و ملسم حار اما ىراخبلا ل ول

 [ يراخجا ميحم مدق ] ةريغ ىلع يراخبلا ظرش ةيحجرإ ىهو

 [ ملسم ] ميح» [ مث ] ثيدعا| ين ةفنصملا بتكلا نم ةريغ ىلع

 اضيا لربقلاب هباتك يقلت ىلع ءاماعلا قاغتا يف يراخإلا هنكراشمل

 ام ] ةيحملا ثدح نم ةيحجرالا يف مدن [ مث ] لاع ام ىوس



 ( ؟0

 موؤدلا ىقيرطب 0 لولا ىاع قافتالا لصح كف انم داو

 لدادب الإ منع نلف لصا ادهو مهقاياور 5000 00 0

 طراش ىلع مدح 0 طرش مدقيف امهدحا طرش ىلع ناك ناو

 : ماسعإا ةكس |ذه نم ال جرخف امهنص لك .. لص ال اعيت ةدحو ملسم

 قلمي نحيل ام وهو عتباس مسن همثو ةوضلاإ ف اهتاجرد تراغفني

 ةيثيدلا ىلا رظنلاب وه امنا تواغنلا اذه و |دارغنا و اعامدجا امبطرش

 ىضنتاب وركب قونمابد ةقوق نها اذه قاع مست نتج ولام در رؤكافنل)

 ةحرد ىنع رصاق روبشم وطه و الزوم مل همم كذع فثعيدحأ 57 ول امك اقثاف

 ثيدحعلا ىلع مدقي هناف للعلا ديغي اهب راد ةنيزق هنفح نكلر ثاوثلا

 ثيدحلا نك ول امك و اقلطم اذرف ناك اذا ىراخبلا هجرخا يذلا

 نع كل امك دينامنلا صا اهنوكب تغصو ةمجرت نم هاجرخ# مل يذلا

 اميمال الثم امهدحا هب درفنا ام ىلع مدقي ةنات رمع نبا نع عفاف

 لاقي لقى[ طبضا) فخ ناف ] لاقم هيف نم هذانسا ىف ناك اذا
 3 5 1 522 4 ١

 كح 3 ةمدقنملا 0 ةيقب عم دكرملا و اولق انوفخ موقلا تفخ

 جرخ و قرط تددعت اذا تك فثيدح وع' داضتعالا ببسب
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 فراشم نه نم ,سقلا اذه و فيعضا| فاصرالا ىقاب ظارتشاب

 ىلا ةطاسقنا يف هل هباشم و ةنود ناك ناو هب جاجنحالا يف ميال

 ةيصلاب هل كح امنا و [ م2 ةقرط ةرثكبو ] ضعب قوف اهضعب بئارم
 طبض هدرصق ىذا ردقلا ربجت ةوق ةعومجملا ةروصلل نال قرطلا ددعت دنع

 كانسلا ىلع ةىصلا قلطي ,ث نمو ميحصلا نييازا نع سال قفار

 درغني كثيح اذه و ددعت !ذا درغت ول هداذا انسح ىوكي يذلا

 لوقك دحاو 2 يف ىنسعلاا و ميجا ىل [ اعمج ناف ] فصولا

 نم لصاعلا [ ددرتللف ] ميحع نسمح ثيدح هريغو يذمرنلا
 اهنعرصت را ةئصلا طررش هيف تعمتجا له [ لقاغلا ىف ] دهنجملا

 باوج اذهب فرعو ةياورلا كاقب [درفنلا] هنم لصحخب [ثييح اذه وز
 يبيح دلا نع هات نسحلا لاقف نيفصولا نيب عمجلا لكشتسا نم

 لص و هيفن و روصقلا فاذا تابثا نيفصولا نيب عمجأ ىغن
 دهنجملل ىضنقإ هلتان لاح يف ثييدحا ةميا .ددرت نا باوجا

 ميح» موق دنع هفصورابتعاب نسح هيف لاقيف نيغصولا دحاب هفصي ال نا

 نأ ددرتلا فرح ةنم فذح هذا هيف ام ةياغو موق دنع هغصو رابتعاب

 نمي فطعلا فرح فذح امك اذه و ييج» وا نسح لوقي نا هقح

 هيف ليق ام نود ىبح» نسح هين ليق امن اذه ىلع و دعي يذلإ

 دحاو ثييدح فدو ين - ةخسل ينو -دحاو ثويدح يف- ن(؟ )
3 
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 عالاو] درفنلا ثكيح !ذه و ددرنلا نم هيف ىوقأ مزجلا ن ىقرجخيو

 نوكي ثيدحلا ىلع اعم نيغصولا قالطان درغنلا .لبصح# مل اذا يا

 اذن“ قرا و: قسمي رجلا[ و مبع» امهدحا [ نيدانسإلا رابتعاب ]

 رب# هدف ليد اص قوف "د نمهح هيف ليو امك

 ١ نسحلا طرش ناب يذهرتلا حرص بق ليق ناف ىئوقت قرطلا ةزثك

 نأ اذرف ناك اذا طقف

 كك

 ل ا ل ا
 اقلطم ىدحلا فرعي ما يذصرقلا نا اولا هجولا اذه نهالا فرعنا

 نك ةينيف لوقي اهتوماو هبافك ف حقويمنم ناخب, عوفب عدفرع امنا ر
 نشح ثيداحالا ضعب ين لوقي هنا كاذ و ىرخا ةغص ريغ نيم

 يخو نرجح اببخعب  يفاوب مسي رف اهاقعبا يفر رييح# اهينعب يفو

 اهضعبأ يف ريستزف ريح“ اهضعبر يف ور جيرغ: نسج ؛اهضعج فو

 هثراجع و طقف لؤالا ىلع عئو امنا هفيرعتثو كيرف ا

 انباقك يف اذلق ام و هباثكر خاوا يف لاق ثنيح كاذ ىلا دثرت

 ىوري ثيدح لكف اندنع هدانسا نسح هب اذدرا امناف نشح ثيدح

 نوكيالو ككاذ وأ ةجو ريغ نم ىوري و بذكب امهنم ةيوار نوكي.ال و

 هيف لوقي يذلا فرع امنا هنا اذهب فرعن نسح ثيدح اذدنع وهخ !ذاش

 قمل وا” بعيزه رشح وا يبت نفصيوعن لوقا ماها و طقف ىنسح

 فيرعت ىلع جرعي مل امك .هفيرعت ىلع جرعي ملف بيرغ يي“
 دانغتسا كلذ كرت هناكرر طقف بيرغ وا طقف ميخد 2 لوقف ام



 باكل ل

 ةباتك ف هيف لوقي اص فيرعت ىلعرصنقا و نغلا لها دنع اهترهشا

 ءاوقب هديق فاذا و ديدح حالطصإ هنا امإ و هضومغل امإ طقف نسح

 ريرقتلا اذهب و يباطخأ١ لعق امُك :ثيدعلا لها ىلا هبسني مل و ائدنع

 هجر رفسي ما و اهيف قيعجا| لاط ىنلا تاداريالا نم ريثك غفدني

 مج دلا ىا[امهبوار ةدايز و ] ملعو مهلا ام ىلع دمحأ هللف اههيجوت

 زكذي مل نمم [ قثوا وه ن نم ةياررل ةينانم عقت ملام ةاوبقم] نسخلا و

 ىم ةياور نيب و اهنيب ينانث ال نوكت نا اما ةدايزلا نال ةدايزلا كلت

 ئذلا لقتسمل ثئيدحلا ,مكح يف اهنال اقلطم لبقت هذهف اهركذي ما

 ثدد؟ ةيفاذم نوكت نا اماو ريغ ءئيش ىلع هيوريال و ةفثلا عب درغني

 واهنيب ينجرتلا غقت ىنلا يه ةذهف ليزخللا ةياررلا هدر اهلزبق نم" مزلي
 ءاملعلا نم عمج نغربتشا و حوجتملا 3َرِزَو عجازلا لبقيف اهضراعم نيب

 قيرط ىلع اكاذ ىئاذبال و لدضغت ردغ ص اقلطم ةدايزلا لوجقب لوقلا

 نورمفي مث اذاكي.نوكي ل نأ ميعصأ) ىف نوطرتشي نيذاا نيثدعملا

 ىاذ لفغا نمم بجعلا و هنم قثرا وه نم ةقثلا ةفلاخمب فرذشلا

 !ذكو ميحدلا ثيدحلا دح يف نوذشلا ءافنذإ طارتشاب ةنارتعإ عم مهنم

 نب نمحرا دبعك نيمدقتملا ثيدعلا ةميا نع لوقنما و نسعأ
 وا نيعم نب ىيحب و لذنح نب دمحا و ناطقلا قليحي و يدهم
 و ىئانسنلا و متاح ئبا و: ةعرز .ىبا و يراخبلا و ينيدما نب ىلمع

 اهريغو ةدايزلاب قلوتي' امّيف 'ميجرخا زابتعا مهريغ و ىنطقرادلا



 2 ا :

 قالطا كلذ نم بجو ةدايزاا لوبق قالطا مهلم دحا نم فرغيالو

 ىفاشلا صن نا عم ةقثلا ةدايز لوبقب لوقلا ةيعفاشلا نم ريثك

 هنربتعي ام ىلع ةمالك ءانثا يف لاق هذاف ا ةمحر

 ظافخأ١ نم: |دجا تكرش ]ذا نوكي رأ عضن ام طبضا ىف يرارلا لاح

 ةحد ىلع لدلد كاذ يف ناك صقنا ةئيدح دجوفن هفلاخ نان هفلاخب م

 ىئوننا هثيدحإ كلذ رضا ثغصو ام فلاخ ىتمو هثيدح جرخم

 لدن هثيدعإ كلذ رضا ديزا هثيدح دجوف فلاخ اذإ هنا ةانضنقمو همالك

 ظفاحأ نم ليقت امنا ر اقلطم اهلوبق مزليال هدنع ندعلا ةدايز نا ىاع

 هقلاخ نم ثيدح نم صقنإ فلاخمل] !ذه ثيدح نوكي ناربتعا ةذاف

 ةتحم ىلعاليلد ثيدعأ نم يوارلا اذه ناصقن لعج و ظافحأ| ى

 هيف تلخدف هثيدحب اردفم كاذ ادعام لعجو ةيرعحت ىلع لده ةنال

 اهبحاص ثيدحب ةرضم نت مل اقلطم ةاوبقم دنع ثمناك ولف ةداوزلا

 ةرثك وا طباخ ديزمل [ هنم رج جراب يي فئوارلا فلؤخ ناف:] 0 هللا و

 ظوفحملا ] هل لاقي [ [ مسج | يجارلاف] تاحدجرتلا ةوجو نم كلذ ريغ وا ددع

 ىنذمرنلا ةاور اه كلذ لاثم [ذاشلا] هل لاقي حوجرملا وه و [ هلباقهو

 .نءرانيد نب ورمع نع ةنيده نبإ قيرط نم ةجام نبا و ىئاسنلا و

 لومر دبع ىلع يفوت الجر نا ةنع هللا ىضر :سابع نبا نم ةجموغ
 هقنعا وه ىلوم الا اثراو عدي لو ملمو ةلآو ةيلع هللا ىلض هللا

 مهغلاخ ر هزيغ و مهرج نبا ةلصو ىلع ةنييع نبا عباتو :ثيدعأا
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 نبا ركذي ماو ةجصوع نعرافيد نب ورمع نع ةاررف ديز نب .دامخ
 نب دامعف ىبننا ةنييع نبا ثيدح ظوفحملا متاحروبا لاق سادع

 وه نم ةياور متاح وبا جر كلذ عم و طبضلا و ةلادعلا لها: نم ديز
 لوبقملا هاور ام ذاشلا نا ريرقتلا اذه نم فرع و هنم !ددع رثكا

 بسحب ذاشلا فيرعت ين دمتعما| وه !ذه و هنم ىلرا وه نمل افلاخم

 هل لاقي ! مجارلاف فعضلا عم ] ةفلاخملا ثعتو نا [ و ] حالطصلا

 متاج ىبا نبا هاور ام ةلاثم [ ركفدلا ] هل لاقي [ هلباقمو فورعملا ]

 تابزلا بيبح نب ةزمح وخا وهو بيبح نإ تييبح قيرط نم

 نم سابع نبا نم ثدير نب رازبعلا نع: قاح#ا ىبا نع عرقملا

 ةركزا ين) و ةولصا ماقأ نم لاق ملسو هلآ و هيلع هللا ئلص'ىبفلا

 نل ركنموه متاحوبا لاق ةنجأ لخد فيضا يبرقو ماصو جحر

 فرعو فررعملا وهو انوتوم قحا ىبا نع هاور تاقثلا نم ةريغ
 اعامتجا امهنيب نأل هجو نم اصرصخو اصومعركنملا و ناشلا ندب نا !ذبب

 ركنملا و قودص وا ةقث هيوار ذاشلا نا يف انارتفا و ةغلاخملا طارتشا يف

 مدقت امه [و ] ملعا الا و امهنيب ىوس نم لفغ دق و بغبعض هيوار

 هقفار ] دق ادزف هنوك نظ دعب دجو نا [ ىبسنلا درغلا نم ] ةركذ

 فتيلصح نا بتارم ىلع ةعباتملا و ةدحوملا رسعب [ عباتمااوهف ةريغ

 ةرصاقلا ىهف ةقوف نمف هخيشا ىئلصح ناو ةمانلا ىبف هسفن يوارلل

 هللا همحر ىعئاشلا ءاوز ام :ةعباتملا لاثم ةيوقتلا اهنم. كافتشإ و



 ا عا

 هللا لوهز نارمع نبا نع راخيد نب هلل) دبع نع كلاس نع ممألا يف

 ىنتج اوموصت الف نورشع و عست رهشلا لا ملس و هل[ و ةيلع هللا ىلص

 نوئلث ةدعلا اولمكاف مكيلع مغ ناف ةورت ىنح اورطفت الو لالهلا اورت

 بكلام نع هب بغت يعفاشلا نا موق نظ ظغللا اذهب ثيدحلا اذه

 مغ ناف ظغلب كانسالا !ذهب هنع ةوور كلام باح#) نال هبئارغ يف ةردعف

 هللا دبع وه و اعياذم هللا ةمحر يوعناعلا اذدحو ا هل اوردقاف مكيلع

 ةعباذم هذبف فلام نع هنع يراخإلا هجرخا كاذك يبنعقلا ةملسم نب

 ةياور نم ةميزخ ىبا يبحم ين ةرصاف ةعباذم اضيا هل اذدحو و ةصأد

 هع ند هللا ددع :دح دإ دمح“ ةهوبإ 5 يرش قرف مصاع
 و يرع كير اهترم

 رمع نب هللا ديبع*ةياور نم ملسم مبحم يفو ٍفنو عرجشلا اوامكذ ظفلب

 هذه يف راصنفا الو نيثلت اوردقاف ظفلي رمع "نبا نع“ عفافا نع

 ىنعملاب تداج ول لب ظفللا ىبللغ ةرصاق وا ةمات تناك ءاوس .ةعباتملا

 دجر نأ و ] ىباحصلا ىاذ ةياور نم اهنوكب ةصنخم ابنك ىغكل

 ئنعملا وظفللا ىف [ههبشي ] رخآ يباحم تيدح نم ىوري ( نم
 هانمدق يذلا ثيدع'١ يف هلاثم و [ دهاشلا وهف ] طقف ىنعملا ىنوا

 نم سابع:ىنبا نع نينح نب دمح» ةياوز « نم ىثاسنلا ةاور'اص

 هللا دبع كثييدح لثم ركذف ماهو هل) و ةيلع هللا ىلص ىبنلا

 ةهاوز ام وهف ىنعملاب امإ و ظفللاب :1ذهف ءاومن رمع .ىنبا نع رانيد نب

 ظغلب ةنع هللا ىضر ةريره ىبا نم دايز نب دمحم ةيارر نم ىراختلا



 لوب احا

 لصح اب ةعباتملا موق صخ و نثلث نابعش ةدعاولمكاغ ركيلع مغ نان

 لصخ امب دهاشلا وال ما يباح لا كلذ ةيارر نم ناك ءاوس ظفللآب

 رمالا و سكغلاب و دهاشلا : ىاع ةعبادملا قلطت دت و ياذك ىنعملاب

 ديناسملا و عماوجلا نم [ قرطنا عبنت نأ ] رادلا و | قتاقم هيف

 هل له ملعيا كرف هذا نظي يذلا ىيدعلا [ ىلذل ] ءازجالا و

 تايعبانملا ورابتعالا ةنرعم حالصلا نبا لوقو [رابتعالا وه ]ال ما عباتم

 ةئيهوه لب كاذك سبا و امهل ميس رابخعلا نإ مهوب دق دهاوشلا و

 ةدئاف لصح» لوبقملا ماستا نم مدقت ام: عمد و امهيلا لضونلا

 سقي [ لوبقماا رث | ملعا هللا و ةفراعملا دنع ةبتارم رابتعاب ةميسقت

 [ ةضراعما) نم ملس نا ] نال هب لومغم ريغ و هب لومعم ىلا انفيا
 [ ضروع ناو ] ةريثك هتلثما و [ مكحفلا بف ] هدانغي ربخ تاي ما عا

 ىناثلاف |!دودرم نوكد وأ هلدرم الوبقم ةهضراعم نوكي نا اممإ ولخ الف

 الوا كت ربن امهيلوادم نع ا نا اما وللا [هلذب ]

 لثمو [لقمي ذبل فقلفاخ# ] ] ىمسملا قا 0 نما ناف ]

 ضراغتملا !مهرهاظ و سيحصل يف امهالك ودسالا نمبكرارف موذجملا

 خلا عض لوغ ال و رفض الو ةماع الو ةريطنال و يردعال - نإ( ؟ )
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 للا نك اهعبطب يدعت ال ضارملا هذه نا امهندب 0 ةجحوو

 ةثادعا ايبع ييحصلل اهب ضيرما ةطلاخ# لعج ىلاعت و هناحبم

 عمج |ذك بابسالا نم ةريق ىف امك هببس ىغ لكل نلعب دق مث *فره

 نا لاقي نا امهنيب عمجلا ىف ىلولا و هريغل اعبت حهلصلا نبا امهنيب
 هلوق ريم دقو همرمع ىلع قاب معي ملس و «ل] و ةيلع هللا ىلص ةيفن

 ملس و هيلع هللا ىلص ةاوق و اًديش عيبش يدعي ل ملس و هداع هللا ىلص

 اهطلاخيف ةييعصلا لرا) ىف نوكي برجالا ريعبلا ناب ةضراع نمل
 هذاحبم هللا نأ ىنعي لوألا ىدعا نمف هلوقب هدلع در ثدح برجأف

 رارغلاب رمالا اما و لوالا ىن هأدنبا امك ىناثلا ىف فاذ أدنبا ىلاعت و
 , هطلاخي ىذا صخشلل قفتي ال عئارذاا دم باب نمف موذجملا نم

 نظيف ةيفنملا ىؤدعلاب ال ءادنبا ىلاعت هللا ريدقتب كلذ نم عريش

 رماف جرحلا ىف عقيف ىودعلا ةحد دقتعيف هذطلاخم 5 ىلذ نإ

 يعئاشلا مامللا عونلا اذه يف فنص دقو ملعا هللا و ةداملل امسح هبذجُنب

 فنص و هباعينتسا دصقي مل هدكل ثيدعا فالتخا بانك هللا 2

 ولخإاالف [عمجلا نكم قكميؤل« نأ وا] | امه هريغ و يواحطلا و ؛ ةبينق نبا هدعب ءدف

 هنم حرصاب را هب [ رخانما تيثو | فرع ناف الوا خيبراذلا فرعي ىا اما

 001 ا يع مس اا ا و خوسنملار خخالاو [ ممانلا و هذ]

 نال زاجم اخمان هتيمست وزوكذملا عفرلا ىلع لدام عيسانلا و ةذع رخأتم

 لام ١ مز

 درروام اهحرصا روم'ب يرملا فرعيو ىلاعت هالإ وه ةقدقعأا 6 رعبا
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 ةرايز ن< كتيب كماك ماسمم مم 5 ةديرب كثي دوك صخنلا ىف

 هناب ىباحصلا ىزجب ام اهنم و. ةرخآلا ركذت اهناف اهورزف الا روبقلا

 و هيلع هللا ىلص هللا: لوسز نم نيرملا رخآ ناكر باج لوقكر خانم
 اهنم و ننسا) باحد ةجرخا .راذلا هتسم امم ءوضولا كرت ملس و هلآ

 رخاذملا ئباحصلا ةيوري ام اهنم سصبداوريثك وهو ميراثلاب كريب م

 رخآ يباح نم ةعمس نوكي نا لامثحال هيلع مدقتملل اضراعم مالسالا

 ةءامسب ميرصقلا عقر نا نكل لسراف هلثم وا روكذملا مادقفملا نم مدقا

 طرشي اذهان نوكي نا هجتيف ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص يبنلا نم هل

 0 مس : . 2

 لبق اًئيش ءلس و هلإو هيلع هللا ىلض ىبخلا نع لمكتب مل نوكي نإ

 عبج نخلا نكمإ ناف الوا كانسالاب وا ندملاب ةقلعتملا فج نذلا ةوجو نم

 ىلع اعقاو. ضراعتلا ةرهاظ ام راصف الف [ الا و ] هيلا ريصملا نوعت

 [ ميجزتلاف ] خوسنملاو ريسانلا رابتعاف نكما نا عمجلا بيترثلا اذه
 فقونلاب رهبعتلا و نيثيدحلا دحاب لمعلا نع [فتونلا مث ] نيعت نا

 امن رخالا ىف امهدحاأ جتيجرن ءاعذ نال طقاستلاب ريبعتلا نم ىلوا

 ةريغا ربظي نا لامثحا عم ةنهارلا ةلاحلا ىف ردعملل ةبسنناب وه

 لمحت مل رخاذملا نوكي نا - ن(؟ )
 ع
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 امهإ ] درلا بيجوم وه و [ كودرملا مث ] ملعا ىلاعت هللا هيلع ىفخاس

 لوجو كفالكخا ىلع وار 0 أ ىنعط 5 دائم ىرمص [ طقسل نوكد نأ

 0 ا ا ا ل حج اح حج

 قت تم سس ص سس سسوس سس مج 20 م سس سسسسسم

 [ قلعملا لوالاف كلذر يع وا يعيانلا دعب,]داذسلا] يطا يخل ةرخآ ىن 07

 مومع كر 4 يذلا لضعملا ندب و هنيب و رثكا و ١ ادحاو طقاسلا ناك ءاوس

 نانثإ هنم طقس هناب لضعملا فيرعت ثندحا نمف هجو نم (صوصخ و

 قلاعملا دييقت فيح نمو قلعملا روص ضعب عم عمتجا |دعاصن

 معاوه ذا هنم قركفي دنهلا ىدابم نم بفنصم فرصت نم هناب

 لاق الثم لاقيو دنسا١ عيمج فذع# نإ قلعملا زوص نم و بكاذ نم

 يباحصلا لإ فذحي نا اهنس و ملمو هل[ و هيلع ةللا ىلص هللا لوضو

 و هثدح نم هفذد# نا اهقعب اع يباحصلا رو ىععباتلا الا وا

 دقف فنصملا ىكاذل اخجش  هذوف نم ناك ناف ةقوذ 8 ىلا ةفيضي

 ناف ليصغنلا اذه يف يبيحصلا و.الوا اقيلعت ئمسي له مف يفلتخا

 قيلعتف الا و هب ىضت سلدم ىلذ لعاف نا ءارقتسالا وا صخااي بفرع

 مكح# دق و فوذحملا لاعب لهجلل دودرملا مسق يف قيلعنلا ركذ امنا.و

 عيمج لاق ناف رخآ هجو نم ممم ىريج# ناب بفرع نا هنجحصب

 روهمجلا و ماهبالا ىلع ليدعنلا. ةلئسم تءاج تاقث هفذحا نم

 يف هففحلاا عقوا نا اننبه'جالصلا نبا لاق نكل ىمسي ىنح لبقي 3 . 8 320 2
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 هذا ىلع لد خاب هيف ىتتا امن ىراغبلك هتعم تسزنلا باتك

 هدف ىذا ام و ضارغالا نم ضرغل فذح امنا و :دذغ هدانسإ كمبث

 ىلع ثىنلا ىف ىكاذ ةلثما تمحضرا دقو لاقم هيفف منجا ريغب

 5 يءباذلا دعب نم ةرخآ نم طقس اموهو [ ىئاثلاو ] حالصلا نبا

 لاق اريغص وا اريك ناك ءاوس ىعبانلا لوقي نا ةتروص و [ لمرملا ]
 هترضحب لعف وا !ذكلعف وا اذك ملس و هل[ و هيلع ةللا ىمللد هللا لوسر

 تفرذعملا لاعب ليجلل دودرملا مسقلا ىف ركذ امنا و كاذ وحن و'اذك

 ىناذلا ىلع و ايعبات نوكي نا لمتك#.و ايباحم نوكي نإ لمتح# هذال

 لمتع# ئناثلا ىلغ و ةقث نوكي نا لمتح# و افيعض نوكي نا لمتع#

 رخآ ىعبات نع لمح نوكي نا لمت و يباح“ نع لمح نوكي نا

 ىلقعلا زيوجنلاب اما ددعتيو قئادغا لادتحالا .دوعيف ىناثلأ ىلعو

 امرثكا وهو ةعبس وا ةنئس ىف ءارقتسالاب امإ و هل ةياهن ال اص ىلاف

 ىعبانلا داع نم فرع ناف ضغب نع نيعبانلا ضعب ةيارر نم دجو

 ءاقبل فقونلا ىلا نيثدحملا روبمج بهذفن ةقث نم الا لسري ال هنا

 نديفوكلا و نييكاملا لوق وه و اهبيذاث و دمحا يلوث دحاوه و لامثحالا

 دضتمعا نا لبقي ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاقو اقلظم لبقي

 يجود ةنعزسوا ىلع ادنضم اولا قيرللا نابي رخآ] هجو نم هديجحب

 نم ينزارلا ركب وبا لقن ومالا سفن يف ةقث فوذحملا نوك لامتحا
 لسري ناك اذا ىوارلا نا ةيكا ملا نسم ىجادلا دياولا وبا و .ةيغنأ|
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 ماسقا نم [كثملاثلا ] رسقلا [و] اًناغتا ةلسرملجقي ال مهريغر تاقثلا نع

 [ لفعل وه يلوتاا عم |دهاصف نيتثاب نع ىآ.] كاذسلا "نم طقسل
 [عطقنملا وهفز الثم نيعضوم يف نييلاوتمريغ نينثا طقسلا ناك ناب[الا] و
 [ مث ]ىلاوتلا مدع طرشب كلا فتا عقم تك |ذؤا طقف دحاو طقس نا اذك و

 ةتفرعم يف كآرتشالا لصحب [ امحذاو نوكي دق ] دانسالا نم طقسلا نا

 [ اهفخ ] نوكي [روا ] ةفع ىور نم رضاعي مل الثم ىوارلا نوكك

 ديناسالا للعو ثيدحلا قرط ىلع نوعلطملا قاذحلا ةمثالا الا ةكردي الف

 ةثوكب هخيش و ىوارلا نيب [يقالثلا مدعب كردي ] مضاولا وه و ؟ لوالاف ]
 ةداجو ال و ةزاجا هنص هل تسيا و اعمنج# ما نكل ةكردا وا ةرصع كردي مل

 مهتاؤفو و ةاورلا دذلاوه ريرحت ةنمضتل لدلل ىلا مينحا مث نيو

 خويش ىع ةيباورلا اوعدا ماوقا ملغألا دق و مهلاحدرا و مهبلظ تاقواو

 سادملا ] ىفخلاوهر [ ىناثلا ] مسقلا [وت] مهتاونعد بدذك عزاوللا رهط

 ةعامس مهوا و ةثدح نم مسي مل ىوارلا نوكل كاذب يمس ماللا عاغب

 وهو فيرحكلاب سلدلا نم ةقاقتشا و ةثدحت:رل نمم .ثيدعلا

 سلدملا دري و ءافخلا : ىف امهكارتشال كلذب يمس مالظا طالتخا

 سادملا "نيب [ءاقللا ] عوذو [ لمكعي ] ءادالا غيض (ىنم [ ةغيصب ]

 ةغيصب عقو ىل سو [لاق ] اذك [ و: عك ] هنع دنسا نم و

 سددتلا هنع كثبث نم مكح و ابذك نا اهيف زوجت ) ةحيرم

 ىلع فقميدحااب هدف حرص اذا الإ هذه لبقي ال نإ الدع ناك اذإ
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 نم [ قلي مل رصاعم نم ]ردص اذإ ىغخلا لسرملا :اذك و يصل

 صخخي سيلدنلا نإ وهو اذههركذ امب هريرحت لصح) قيتد ىفغلاا

 «دقل هنا فرعي م و ةرداع نا اماف هايا «ءاقل بفرع نمع ىور ندب

 ةرصاعملا "صيلدنلا فيرعت يف لخدا نم و يفخ لسرما وهن
 ةقرغنلا باوصلا و هفيرعت ين ىفخأ١ لسرما لوخد «هزل ىقل يغب ولو
 اهدحو ةرصاعما نود سيادتلا ىف ىقملا رابتعا نا ىلع لدي وامهنيب

 نيمرضخملا ةياور نا ىلع ثيدعااب ملعلا لها قابدبطإ هنم دبل

 سيلدنلا ليبت نم ال لاسللا ليبق نم مملس و ها] و ةيلع غلا

 نيسادم ءالوه ناكل ,سيلدتلا ىف.:هب ىفنكي .ةزهاعماا درج نك ولو
 له فرعي مل نكل و اعطق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبخا| اورصامغ مهنال

 ىعئناش' مامالا صيلدتلا ىف. ىقللا طارتشاب لاق ندم و ال مإ ةوقل

 دمتعملا وه و ةيضتقي ةياغكا ىف بيطخلا مالك و رازباا ركب وباو

 نوكي نأ لامتحا امهنيب وار ةداييز قرطلا ضعب يف عقب نا ىفكي لو
 لامتحا ضراعتل ىلك مكعب ةروصلا ةذه يف مك<: ا و ديزملا نم

 مهيما ليصفتلا باتك بيطخلا هدف فنص دق و عاطقن)] و لاصتلا

 مكح ماستا انهش ثهتنا و ديناسا| لصتم يف دوزملا بانك و ليسارملا
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 يف دشا !هضعب ءايشا ةرشعب 'نوكي [ نعطلا مث ] دانسلا مم طئاسلا
 طيضلاب قلعتت ةسمخ و ةلادعلاب قلعتت اهنم ةمسخ ضعب نى ديل

 ىدنتا ةعلصمل رذاا نم نيمسقلا دحا زييمتب ءاذخعالا لك 5 :

 لوبس ىلع درلا بمجوم يف هشالاف دشالا ىلع اهبيترت يهر كلذ

 ىوبنلا ثيدح قى[  ىرارلا بذكل نوكي نا سا ] نعطلا نآل ىلدنلا

 ملم و ةياع هللا ىمذ هلقي مل ام هنع ىوري ناب .مالسلا و ةولصلا ةيلع

 نمالا ثييدحلا كاذ ئوزرو 0 ناب [ بكاذب منمهت وا ] كاذل !دمعتم

 ةمالك ف بذكلاب فرع نم اذك و:ةسولعملا دعاوقلا افلاخم نوكي و هذج

 مالسلا و ةولصلا هيلع يوبنا ثيدحلا يف ىاذ عوقو هنمر هظي مل نا و

 ناقثالا نع [ هتلفغوا ] هترثك ىا [ هطلغ شع وا ] لولا نود اذه و

 را نيب و ةذيب ورفعلا غلبي مل امم لوقلا وا لعغلاب ىتا [ ةقسف وا ]

 قسغلا اما و نغلا اذه يف دشا هب حدقلا نوكا لوا رفا امذا و .مومع

 مهونلا ليس ىلع ىوري ناب [ همهو وا ] .هنايب ىتايسف دقتعملاب

 راه ههع رع فني لاءوب جيتا ليز تافشتوول يعيق

 فررعملا فالخ ىلع ثدحاام داقتعا ىهو [ ةدعدبوا ] نيعم سرج ال

 [ ةظفح ءوس وا ] ةهبش عوتب لب ةدناعمبال ملسو هيلع هال ىلصى ننلا نع

 نعطلا و و[ لوألا مسقلاف ] هئب اصا نم لق ةطلغ وكي نا ندع ةرابع ىشو

 [ عوضومااوه ] مالسلاو ةولصا هيلع يوبخلا ثييددعلا يف ييوارلا بذكب

 دق ذا عطقلاب ال .بلاغلا نظلا قيرطب وه امنا عيضولاب هيلع ركلا و



 ىو 4#

 أهب نوزهمي ةيوق ةعلم تيدعلاب : ملعلا لهال نعل بوذكلا قدضي

 ابقاث هذهلذ و امان هعالط| نوكي نم مهنم كاذب موقي امذاو كاذ

 فرعي دقو ةنكمتم كاذ ىلع ةلادلا نئارقلاب ةتنرعم و ايوث ةمهفو

 لامتحال كاذب عطقي ال ىكل ديعلا قيتد نبا لاق ةعضاو رارقاب عضولا

 لمعي ال هنا ميضعب هنم مهتو ىبننا رارقالا تكاذ يف بذك نوكي نا

 مزلي لو كاذب عطقلا يغن امنا و :دارم كلذ سلو الضارارثالا كاذإ

 كانه وهو'بملاغلا' نظااب عقب مكدعأ نآل معا يفغن عطقلا يفن نم

 انزلاب فرتعملا زجر ال و لنقلاب رقملا لت غاس اما كلذ الول و كاذد

 فردي ئنلا نئارقلا نم و هب افرتعا اميف نيبذاك انركي. نا لامتحال

 ركذ هنإ دمحا نب نومامل عتو امك ينوارلا لاح نم فخوي امم: عضولا اهب

 هنع هللا ىضر ةريره يبا نع عمس نسحأ) نوك:يف فالخأ هترضخ

 ماس و هل) و ةيلع غللا ىلص ىبنلا ىلا !داخعإ لاعأ ىف . قاضف لوا

 ميهاربا نب ثايغل عقو امك و ةريره ىبا .نع نسحا عمس لاق هنا
 لاحلا ين!قاسف مامعلاب بعلي هدجوف يدبملا ىلع لخد ثيح

 فخرا لصن يفالإ قيسال لاق هذا ماسو هيلع هللا ىلص ىبخا ىلا !كانسا

 بذك هنإ يىدهملا فرعف حافج وا ثيدحلا؛يىف دازف حانج.وا رفاخ وا

 نوكب نأك .يررملا لاح نم ذخوي ام اهنمو مامحأا يدب نضايتإ هلو
 رص رأ يءعطقلا عامجللا وإ ةرتاوتملا ةفسلا وا نارغلا صخل اضقانم

 *«فرتخ# ةراث "يورغلا مث ليواقلا كلذ نم ىيدش لجقي ل ثيدح لفعلا
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 ءانص دق وا جلاصلا فلسلا ضءعبك ةريغ مالك نم ذخاي ةراث و عضاولا

 |دانسا هل بكريف نانمالا فيعض اثيدح ذخايوا تايايئارسالا وا ءامكحلا

 ةبلغوا ةقدانزلاك نيادلا مدعام) عضولا ىلع عضاولل لمامتلاو جوريل اهي“

 ىوه عابتاوا نيدلقملا ضعبك ةيبصعلا طرفرا نيدبعتملا ضءعبك لهجل)

 نم عامجاب مارح كلذ لك وراهشالا دصقا بارغالا وا ءاهورلا ضعب

 عضولا ةحابا مهنع لقن ةفوصتملا ضعب و ةيماركلا ضب نا الا هب دنعي

 نأ لبج نع أشن ةاءاف نم ءاطخ وهو بيهرذدلا و تيغرتلا ىف

 دمعت نا ىلع اوقفنا و ةيعرشلا ماكحالا ةلمج نم بيهرنلاو بيغرذلا

 دمح#وبا غلاب ورئابكلا نم ملس و ةلآو هيلع هللا ىلص يذلا ىلع بدذكلا

 اوقفثأو ملعو هيلغ هللا ىلص يبنلا ىلع بذكلا دمعت نمر فكف ىنيوجأا

 ملسو ةيلع هللا ىلص ةاوقل هذايببد انورقمالا عيضوملا ةياور ميزت الع

 ملصم هجرخا نيبذاكلا دحاوهف بذك هنا ىري ثويدحب يذاع كد نم

 يرارلا ةمهت بمبسب نوكياموهو دودرملا مامنتا نم [يناثلا ] مسقلا [و ]
 اسس ب ببي حبسا يس ايس ح شنب لل ميسا

 ركفملا ف طرتشي ال _ىن رد [ ىار ئلغو ىئملا ثملاثلاو كورذدملا وه ] بذكلاب

 تركك وا «طاغ نشحن هف [ * نيج رعاار# أ |دكو 1 ةفلاخملا ديو

 : سداسلا مهقلا وه و [اةهولا» مر مثار 220 فشخ ةقسف ربظ وأ ةهنلفغ

 مهولا ىلع ىل.[ هيلع هدلع .علطا نا نأ ] لصغفلا لوطل ' هب جيتا امئاو

 ' لاخداوا عطقنم وا لسرم لضرو نم ةياور مهو ىلع ةلادلا [ نئارقلاب ]

 ةنرعم لصحع# و ةحداقلا ءايشالا نم كىاذ وحل وأ تميدح 6 فربدح
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 نفمغا يياوهر [ للممل ]وهن اذيمإبق قرطتا عمجو] عينت ةرثكب كاق
 امهف ىئلاعت هللا ةقزر نم 2١ هب موقي ال وابقدا و تيدا مولع عاونا

 ةيوق ةكلم و ةاورلا_بيئارمب ةمات ةفرعم و اعسار اظفحا ر ابقا#

 . ناشلا اذه لها نم_لدلقلا الا هيف ملكتي مل اذهل وا نوتملا و ديناسالاب

 نب بوقعي و يراخ+لا و لبنح نب دمحاو ينيدملا نب يلعك

 ةرايع رصقي دقو ينئاعت رلدلا _ةمز يبا. يزازلاب متاجز يورو ةديش

 مهردلا و رانيدلا دقن يف ينريصلاك هارعد ىلع ةجأكلا ةماقا نمع للعملا

 ريهغت ] تبع-[ب]ةعئار [كمناك نا ] عباسلا مصقلا وهو [ ةفلاخملا مث مث

 جردم ] وهربيغتلا كلذ هين عقاولا-[ف ] ] دانسلاا قايم يا [ قايسلا

 ةغاخم ديناساب ثيدعا ةعامج, يوري نا لرلآ ماسةاوهو [ دانسلا

 و ديناسالاب بكلتا نم دحاو دانسا ىلع لكلا عمجنف دار مهام «يدوردف

 ةدنع هنا ذم انرظالاءرار دنع ندملا نوكي نا ىناثاا فالنخالا نينيال

 فثيدحأ١ عمسي نا هنمو. لوالا كانسالاب اماث هنع وار هدوريغرخن] داخساب

 امات هنع وار هيوريف ةطماوب هخيش نع ةعمسين ةنم افرطالا ةخوم نم

 نيدانساب نافلتخم نانتم يوارلا دنع نوكي نا فيلاثلا ةطمساولا فذ

 يدري وأ نيدانسلا دحا ىلع ارصتقم هنعوار. امهيوريف نيغلنخ“
 رخآا نذملا نم هيف ديزي نا هب صاخأ) هدانساب .نيئيدعأ) دحا

 لوقيف ضراع هل ضرعيف .كانسالا قوسي نا عبارلا لولا ىف سيل ام

 نموه مالكا ىلذ. نإ .هعمس نم سضعب نظجا هسه لبق نم امالك
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 اه)و دانسالا جردم ماسثا هذه اذك هنع ةيوريف كانسالا كلذ

 هلوا يف نوكي ةراثف هنم سيل مالك نتملا ىف عقي ناوهف نما جردم

 ةلمج فطعب عقي هذال رثكالا وه و ةرخآ] يف ةراث و هئانثا يف نوكب ةرات و

 مهدعب نموا ةباحصلا ملك نم [توقوم مدي وا ] ةلمج ىلع
 لصف ريغ نم ملع و هل] و هيلع هللا ىلص يبنلا مالك نم [ عوفرمب ]

 جردملاردقلل ةلصفم ةياور درزوب جاردلا كردبوأن نما جردصزوها ذه.
 ةمثالا| ضعب نمد وا يوارلا نم فىلذ ىلع صيصننلاب وا يف جردا امم

 فكلذ لوقي ملس و هلآر هيلع هللا ىلص ىبنلا نوك ةلاحكعاب وا نيعلطملا

 ام ردت هيلع تدز و هئصخل و ابانك جردملا ف بيطخلا فنص دقو

 [ريخاتو ميدقنب] ةفلاخملا تناك نا [:وا ] دمحت'ا هلل ورثكاوا نيترمر كذ

 مما امهدحا مسا نأل ةرم نب بسعكو بيعك ند ةرمك ءاممالا ىف ىا

 بايئرالا عفار باتك هيف بيطخلاو [بولقماا ]وه اذه-[-ف ] رخالا با
 ملسم دنع ةريره يبا كيدحك اضيا ننملا ىف بساقلا عقي دقو

 ةةدصب قدصت لجر و هيغف هشرع لظ: يف هللا مهلظي نيذا| ةعبسلا يف ظ

 ىلع بلقذا ىنمم |اذهف هلامش قفنت ام هذيمي ملعت ل ىنح اهاغخا

 يف امك هنيمي قفنت اس ةلامش ملعت ال ىتح وه امنا و ةاورلا دح)

 نمو دانسالا ءانثا يف[ وار ةدايزب] ةغلاخملا ثمنا نا [وا] نيحيدعصلا

 لاا 4 1 0 نمم نقنا اهدزي ١
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 ىل [ هلادب اب ] ةغلاخخأ) ١ كذاك نا' [ وا ] ةدايزلا' ثدمسرت الثم' انعذعم

 وه اذه-[-ف ] ئرخالا ىلع نينياورلا دحأل [ مجرم ل وا ] يوارلا

 لق ل: ننملا ىف عقي دقو ابلاغ فانسالا ىف عقياوه وأ[ برطضملا ]
 فالتخالا ىلا ةبسنلاب بارطضالاب ثيدعأا ىلغ ثدحملا ,ىحي نا

 زابتخا كاري نذل [ ادمع لادبالا عقي دق و ] كانشالا نود ننملا ىف

 ةطرشو امهريغو يليقعلا و يراخبلا عتو امك هلعاف نم | اناحتمإ]ءظفح

 ادمع لادبالا عتو ولف ةجاحلا ءاهتناب ىهنني لب هيلع رمتسي ال نإ

 وهف اطلغ عقرول و عوضوملا ماسقا نم وهف الثم بارغالل لب ةحاصمل ال
 فررحوا فرخ رييغتب] ةفلاخملا تنذاك نا [وا]لاعملا وا بولقملاا نم

 ىلإ ةبسنلاب كاذ نك ناف [ قايدلا ] ينطخلا ةروص '[ ءاقب عم
 ” ع فرحملا:] ف لكشلا ىلا'ةبسنلاب ' نك نإ [ و فهصملاف ] طقذلا

 و ئنطقرادلا و يبركسعلا ةيف  ففص دق و ةمهم عونلا اذه ةفرعم و

 يف'ىنلا 1 رثكاو امهريغ

 راصتخالا ) و اقلظم [ ىنملا ] ةروص [ رييغت دمعت زوج ال و ] ديناسالا

 هل فدارملا ظفللاب [( تدارملا ] ظفللا لادبا ال [و .صقفلاب ] هنم

 ميلا ىلع [ ىتاعملا ليعب اهب ] و ظافللا تالولدمب [ ملاعلالا ]

 نأ طرشب ةزاوج ىلع نورثكلاف ثيدععلا راصتخا اما نينلكشملا ىف
 ام الإ ثيدحا نم صقني ال ملاعاا نال املاع هرصتخ# يدلا نوكي

 نايبلا لتخإ ال و ةلالدلا فلثخإ ل ثيعب هنم هيقبي ؛امب هل قلعت ال
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 ىلاع ةركذ ام لدي وأ ان ىنيربخ ةلزنمب فتوذحملا و روكذملا نوكي ىذدح

 ءانئكمالا كرثك قلعت هلام صقخي دق هاف لهاجلا فالك هفذحام

 اضيا زاوجلا ىلع رثكالاو ريبش اهنف فالكلاف :ننللاب ةيوارلا اما و

 موناسلب مهيعلا ةغيرشلا حرش زاوج ىلع عامجالا منج وقار نمو
 ىلوا ةيبرعلا ةغللاب ةزاوجنث ىرخا ةغلب لادبالا زاج اذاف هب فراعلل

 نمل زوج# امنا ليق و تابكرملا نود تادرفملا ىف زوج امنإ ليقو

 هما زوجت امذا ليذ و هيف فرصنلا نم نكمتيل ظفللا رضعحتسي

 ةلف هةنهذ يف امسترم ةاذعم 0 ةظغفلا ىف ثنيدعأ) ظفحي ناك

 ارضحكسم ناك م فالخإ ةنمالكعلا نونشفت سات يملا هبؤزد نا

 كاريا ىلوالا نا كن الو ةمدع و زاوجلاب قلعتي مدقت ام عيمج و هظفلل

 دس ىنغبني ضايع يضاقلا لآق ههف فرضتلا نود هظافلاب :ثيدحأ|

 سحب هنا نظيي مم سعب ل نم طلسأي الكل 'ىنعملاب' ةياوزلا باب

 ىفخ هيلا هل ] قئوملا هللا و اًديدح و اميدق ةاورلا نم رطذكل عمو امك

 قلق( بكم عماد ىلا ييدحا رخحا ] ةلقب المعئسم ظغللا ناك ناب [ ىفعملا

 رهغ وهو مالس نب مهاقلا ديبع يبا تاكك م يتيرفلا خرشتا] 5

 عمجا و فورا ىلع ةماق نبا نيدلا قفوم لا ردو تؤلم

 ىعوم وبا ظفاحأ هب ىنتغا دقو ىئورهلا ديبع ىبا  باتك ةنم
 قئاغلا همسا تاك :ىرشخ»زلل و فكردتسا و هيلع بقنف ىنيننملا

 لهسا هباتك و ةيابنلا ىت ريثالا نبا عيمجلا  عمج: ,ث كنترتلا نسخ



 .ةكاريني

 يف نمل ةرذكب لمعت مظفللا ناك نإ و هيف ليلق زاوغا عم الرانت بنكلا
 نايبو |رابخااا يناعم حرش يف ةفنصملا بقكلا ىلا يينحا ةقد هاولدم

 يراوطلك ىلذ يف فيناصنلا نم ةميالا رثكا دق و اهنم [ لكشملا

 ىه و يوار'اب ( ةااهجلاأ مث ] مهريغ و ربلا دبع نباو ىباطخلا و

 رثكي دت يوارلا نا ] امهدحإ نارما اهيبسو] نعطلا ىف نماثلا بيبسلا

 عييشب رهنشيف بسن وا ةفرح وإ ةغص وا بمقلوا ةينك وا مه نم [ «ترعف 7

 نا نيف ضارغلا نم[ رتل بارما حرمت رئديب ]هن
 [ مدفوملا ] عونلا اذه يف ىلا [ هيف اوغنصو ] هلاحب لهجأا لصعيف رخآ

 ىنغلا دبع هيلإ هقبس و بيطخلا هيف داجا قيرفنلا و عمجلا ماهولا

 ةبسن يبلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم ةتلثما نم و يروصلا مث

 نامه مهضعب' ةامساز ارقي نب تيس لاف ةذجأ ىلا .مهضيبلب

 مهضعب و ديعس ابا مهضعب و رضنلا ابإ مهضعب ةانك و بئاسلا نب

 رصا| ةقيقح فرعي ل نمو دحاو وه و ةءامج هنا نظيراصن ماشهإبا

 نوكي دق ] يوارلا نا يناثلا رصاا [و] كلذ نم أيش بفرغي ال هيف

 ”[ىادهرلا هين ارفنم دق [و هذعؤخلارثكياف ] يدعلا نم [ةقم
 نسل و ملسم هعمج نممف ىمس ول و دحاو الإ نع رري ما نموه و

 ةنع يوارلا نم [اراصنخا ] يوارلا [ ىمسي الوا ] امهريغو نادفمب نب

 ٠ لدتسي و نالغ نبإ وا مهضعي وا لجر وا نيش ..وإب نالف :ىنريخا هلوقك

 [غيف ] اوغنص [و] ئمسم ئرخا قيرط نم ةدرروب مهبل مسا ةفرعم ىلع
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 لودق طرش نال مهي ملام [ مهبملا ] ثييدح [ لبقي ال و تامهبملا ]
 اذك [و ] هنلادع فيكف هذيع فرعي ال همسا مهبا نمو ةثاور ةلادعر بخلا

 ينربخا هنع يرارلا لوقي ناك [ ليدعتلا ظفلب مهباول ] ةربخ لبقي ال
 [ ميصلا ىلع ] اذه و ةريغ دنع اهررجم دنع +85 نوكي دق هذال ةقثلإ

 هد امزاج لدعلا هلسراولو لسرملا لبقي مل ةنكخلا هذهل و ةلئسملا ىف

 فالخ ىلع حرجا ذا رهاظلاب اكسمت لبقي ليق و هنيعب لامتحالا اذهل

 يف هقفاوي نم قح يف كلذ أزجا املاع لئاقلا نك نا ليق و لصاا|

 ناف ] قفوملا هللا و ثيدعلا مولع ثحابم نم سيل اذه و ةبهذم

 لوهج# ] وه-[ف هنع ] ةياورلاب [ دحاو ] وار [ كرفنا و ] يوارلا [ىمس
 جصالا ىلع هنع ِكفّني ىم ريغ ةقثوي ناالا مهبملك [ ىنيعلا

 مددنسلا

 ةنع لور نأ [وا] هكاذل الهانم ناك اذا هنع درغني

 [ روئسملا وه و لاعلا لوهج“ ] وه-[ف قثوي ملو !دعاصف نانثا ]

 ةياور نا قيفشتلاو روهمجلا اهدر و ديق ريغب ةعامج هئياور لبق دقو

 اهاوبقب ال و اهدرب لوقلا قلطي ال لامتحالا هيف امم ةوحن ورونسملا

 ةوحل و نيمرعلا مام] هب مزج امك ملاح ةنابكسإ ىلا ةفوذوم ىه لب

 ببسلا ىهو[ ةعدبلا مث ] رسغ هريغ حرجب حرج نميف حالصلا نبا لوق

 نك[ رفكمب ] نوكتنا [ اما ] ىئهو ينوارلا يف :ىرعطلا بادسإ نم عساتلا

 [ روممجلا اهبحاص لبقي ال لوالاف قسفمب را ] رفكلا مزكلسي ام دقتعي

 لوق هتلاقم ةرصنا بذكا لد دقنعي ال ناك نا ليقو اقلطم لبقي ليقو



 ادن

 اهيفلاخم نا يعدت هفئاط لك نال ةعدبب رفكم لك دريال هنا قيقحتلاو

 مزلتسال قالطلا ىلع كلذ ذخا ولف اهيغلاخ» رفكنف غلابت دق و ةعدنبم

 ارما ركنأ نم ةياور درت يذا نا ددعملاف فئاوطلا عيمج ريعكت

 هقنعا نس اذك و .ةرؤرضلاب يدا نم اميلعم :عرشلا . نم ارئاوكم
 «دوري امل هطبض كلذ ىلا مضنا و ةغصلا هثذهب نكي مل نم اماف ةسكع

 هناعدب ىضتقيال ىموهو [ يناثلا و ] هلوبق نم عنامالف هاوقت و ةعرو عم
 وهو اقلطم دري لدقف هدر و «اوبق يف اضيإ فلتخا دّد والصا ريغكتلا ١

 هركذب اهيونت و ةرمال اجهورت هنع ةياررلا ىف نا هب للع ام رثكا و ديعب

 عدتبم ريغ هيف هكراشي ىيش عدتبم نع ىوري ل نا ىغبنيف اذه ىلعو

 لبقي ] ليت و مدقت امك بذكلا لح دقنعا نا الا اقلطم لبقي ليق و
 ىلع هلمحي دق هقعدب نيئزت نال ةءدب ىلا [ ةيعاد نكي مل نم

 ين ] اذه و هبهذم نم هيضنقي ام ىلع اهنيوستو تاياورلا فيرحت

 نم ةيعادلا ريغ لوبق ىلع قاغتالا ىعداف نابح نبا برغا و [ يصالا
 يوقي ام ىور نا لا ] ةيعادلا ريغ لوبق ىلع رثكلا معن ليصفت ريغ
 يقم ويب ظداجلا [ حرص هير راتتملا ) ويحمل ( نيلع نمت ادب
 يف [ ىئاسنلا ] و داراد يبا | ميش يناجنومجأ ] بوقعي نب ميهاربا

 قحلا نع غئاز مهنم و ةاورلا غدو يف لاقف لاجرلا ةفرعم هباذك

 ' مثيدح نم ذخوي نا الا ةليح عيف-سيلف ةجيلا| قدداض" ةنسلا نع يا
 مما لا

 ةجهللا قداصل ةنسلا - ن( ) ٠
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 ةلعلا نال هجم هلاق امر ىهننا هتعدب هيوقي مل اذا اركنم نوكيال ام

 ناوي يورملا رهاظ ىلع اذا اميف ةدراو ةيعادا  ثبيدح درت ىنلا
 وهو [ ظفحلا موس مث ] ملعا هللا و ةيعاد نكي ملولو عدنبملا بهذم

 كيذاح مجرب مل نم هي دارملا و ىنعطلا بايع نمر شاعلا ببسلا

 يارا 0 ىلع وهو هئاطخ بناج ىلع هدباصا

 وا ةرصب باهذا وا ةربكل ام) ىوارلا ىلع [ علا ظفحلا ءوه [ ناك] نا

 اذه. [.ف] ءاسف هظغح ىلا عجرف اهدمتعي ناك ناب اهمدعوا ةدنك قارتحال

 ليتزيمث اذا طاتخا!لبق هب ثدح ام نا هيف يحلاو [طاتخملا ] وه

 كلذ فرعي امذإو هيفرمالا هبكشا نم اذك و هيف فئقوذ زيمذي ملاذاو

 نوكي ناك [ رجتعمب يي طولا م قليل ]ذم عبوت ة؛ئدمو ] ةخع نيذخلا رابتعاب

 دانسالا [و روتسملا ] رزيمتيال يذلا طلذخملا [ ذك و ] هنودال هلثموا ةقوف

 ميلا ] هحِم ف فرعي ماع [سادنل ] اذك ا

 دح ىلع 0 را ةاجاونم | هتناززإ نوك لادعسي 0 هيو: لك ند

 نيبناجلا دحا عز مهبدخالا ةغئاوم ةياوز نيربثعملا نم تءاجاذاف ءاوس

 ظوفحم فثييدحلا نا ىلع كلذ لد و. نيروكذملا نيلامثحالا نم

 ةثاقثرا عم و ملعا غالاو لوبقلا ةجرد ىلا فنونلا ةجرد نم ئقتراف

 بفقولا امير و هثاذا نحل ةيثر ندع طجخم وهف لوبغلا ةجرد نئل)
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 نذملاب قلعتي ام ئمضقنا دق و ةدلع نسجل مها قالطا نع مهضعب

 ىلا ةلصوملا قيرطاا وه و [ دانساا مث ] كااو لوبقلا ثيح نم

 القفل ئضتفي و (رتمر 607) ةيلعاللا ىلق ىبتلا ىلا يب ىنذي نإ اما ]

 ىلص [ ةلوق نم ] دانسالا كلاذب لوقنملا نا [ امكجوإ احيرصت ] اما

 لاثم [ ةربرقت ] نم [ وا هلعف ] نم [را] ملسو ةلآو هيلع ةالا

 هللا لوشر ثمعمم يباحدتلا لوقي نا احيرصت لوقلا نم عوفرملا
 هبال ىلص هللا لومر انثدح وا اذك لوقي ملس و ةلإ و هيلع هللا ىلص

 هللا ل هللا لومر لاق ةربغ وا وه لوقي را اذهب 50

 قا لوقي نا اعارصت لعغل) نم عوفرملا لاثم و 0

 ناك هريغوا وه لوقيوا اذك لعف ملس و هل[ و هدام هللا ىلص ىبنلا ميار

 هلآ و هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرضعب ثلعف ىباعصلا لوقي نا اهبرصن

 ال ١ ىلص ىبنلا ةرضعب لعخوا نالف لعف هريغ وا وه لوقيوا اذك ملم و

 امكح لوقلا نم عوفرملا لاثمو كاذا هراكناركذي ال و اذك ماس وعلو ةيلع

 ام تايليئارسالا نع ذخاي.مل ينذلا ى ىياحصلا لوقي ام احارصتال

 نم رابخالاك بسيرغ حرش وا ةغل ناوبب قلعت ملال و هيف كهنجالل لاجمل

 هتلااوا مالجلا هيلع ءاقبناالاجعلا و قلخ دنا نتن :ةياناملا زوميا ةيتالا وا مالملا ءادبنالا رادخا و قلخلا أدب ىرم :ةينفاملا رومالا
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 6 نييشلا
 ةلعقب لصحت امع رابخالا !ذكو ةميقلا موي لاوخا و' ندغلا وا محالقلاك

 اقوم يضنقي هيف داهتجال لاج# ال امو هل اربغ# ىضتقي كاذب

 ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص يبنلا الإ ةباحدلل فقومال و هب لئاقلل

 مسقلا نع زارتحالا عقو اذهلف ةميدقلا بنكلا ند ربخا نم ضغبوا

 هللا ىملد هللا لومي لاق لاقول ام مكح هلف كاذك ناك اذا و يناثا ظ

 ةطساوب هذع وا هنص ةعمس امم ناك ءاوش عوئرص وهف ملسو هلآ ر ةيلع

 لاجم ال ام يباحصلا لعفي نإ امكح لعغلا نم عوفرفلا لاثسو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةدنع كلذ نأ ىلع لزئيف هيف داهئجالل

 هللا مرك يلع ةولص يف هللا همحر ىعفاشلا لاق امك ملس و ةلآو

 عوفرملا لاثم و نيموكر نم رثكا ةعكر لك يف فوسكلا ين ههجو

 يبنلا نامز يف نولعفي اوناك مهنا يباع#تلاربخ# نا امكحريرقفلا نم

 ةهج نم عئنرلا كح هل نوكي هئاف اذك مله و هلآ و هيلع هللا ىلص

 مهيعاودرفودل كلذ ىلع ماسو هلآ و هيلع «للا ىلص ةءالطا رهاظلا نا

 يحدولا لوزن نامز نامزلا كلذ  نالو مفيد روصا نع ةلاوه ئلع

 عونمم ريغ وه والا هيلع نورمثسي و ىردش لعف ةباحصلا نم عقي الف

 زاوج. ىلع امهنع هللا يضر ديعس وبا.و رباج لدئسا دق و لءغلا

 ىبنل هذع ىهني امم نك ول و لزني نآرقلا و هذواعفي اونك مهناج لزعلا

 عضوم يف ةيانكا| ةغيصب كو ام امكح ىلوقب قحاب و نآرغلا هنع



 كي

 ىعباملا لوقك ماس و هلآ و هداع هللا ىلص ةيلا ةبسنلاب ةحيرضلا غيصلا

 هاور وا هب غادي را ةياور وا هيمني وا ةيوري وا ثيدحا| عفر يباعصلا نم

 ىلص يبنلا هب نوديري و لئاقلا فذح عم لوقلا ىلع نورصخقي دق و

 ىلاغت هللا يضر ةريره يبا نع نيريس نبا لوقك ملسو هلآ و هيلع هللا
 صاخ جالطما هنإ تييطخلا مالك ينو ثيدعلا اموق نولتاقت لاق لاقدذع

 اذك ,ةنسلا نم يباعصلا لوق ةلمتحملا غيصلا نم و ةرصبلا لهاب

 اذإو لاق قاغتالا هيف ردلا دبع ىبإ لقن و عوفرمم فىكلذ نا ىلع رثكالاف

 نيرمعلا ةنسك اهبحام ىلإ اهغضي مل ام كلذكف يباحدلا ريغ اهلاق

 و نالوق ةلئسملا لصا يف هللا ةمحر يعناشلا نعفرظن قاغتالا لقن يفر

 ىزارلا رعبوبا و ةيعفاشلا نم يفريصلا ركب ركب وبا عونرم رجغ هنا ىلا بهذ

 ددرنت ةنسلا ناب اوجنحا و رهاظا لها نم مزح ىنبا و ةيفنحلا ىم

 ةدارا لامدحا ناب اوبيجا و هردغ نيب و ملسو ءلار ةيلعدللا ىلص ىبنلا نيب

 هعيع* ين ىراخجلا ىور دو دهعب ماسر هيلع غلا ىام ىبنلا ريغ

 هديت يف هدبا ,نعر مم :نيدللا بيع نب ملاس نع بايش نيا ثيدعب ين

 لاق ةواصلاب رج ةنسلا ديرت تمنك نا هل لاق ثيح جاجتأ عم

 لاقف. ماس و هياع هللا ىاص هللا لومر هلعنا ملاسل تلقف بابش نبا

 لها نم ةعبساا ءاهبقف دحا وه و ملاع لقنف هدنسالا كلذب نونعي له و

 ةنسا| اوقلطا اذإ فلم ةباحصلا نع نيعبانل !نم ظافحلا دداو ةنيدم'|
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 2 نس

 املمنو هلآو هيلع عللا ىلص غللا لوسر لاق هيف نولوقي ال ملف اعوفرمس ناك 7

 نم ةبالقىبا لوقاذه نمو اطاينحاو اعروث كاذب مزجلا اوكرث ربنا هباوجن

 ةاجرخا 57 اهدنع ماتا تبيذلا ىلعركبلا جوزت اذا ةنسلا نم نهنا

 ىلص يبنلا ىلا ةعفر اسنا نا كلقل تئشوا ةبالف وبا لاق ىيحصلا ىف

 نكل ءانعم اذه ةنسلا نم غاوق نال بذكا مل ثلث ول ىنا ماس وةيلعدللا

 ىباحصلا لوق كلذ نم و ىلوا يباح اهركذ ىنلا ةغيصلاب:داربا

 نل هلبق يذلا ىف فالخاك هيف فالخلاف |ذك ند ايهن و اذهب انرما

 لومر وه و ىبنلا ورصالا هل نم ىلا هرهاظب فرصني ىلذ قلطم

 اوسمت و ةفئاط ىلذ يف فااخ و ملسو هلآ و هيلع ةللا ئلص ةللا

 ءافلخلا ضعب و عامجلا| وا نآرقلا رصأك ةزيغ دارها نوكي نا لامثحاب

 هذعلا لفتخم دادءام و لوالاوه لصألا ناب اوجيجاا و طابنتشالا وا

 ترم| لاق اذا سيئر ةعاط يف:ناك نمف اضيا و حوجرم هيلا ةبسذلاب

 نظي نا لمت لاق نم لوق اما و ةسيئز الا ةرمآ نإ ةنع مهفي لل

 اميف روكذم وه . لب ةلّئسملا ةذهي ها 'صاصتخا الف ارمار ماب سيل ام

 لامكحا وهو اذكب ملس و ةلآو هيلع هللا ىادص هللا لوعر انرصا لاقف حرثهول

 دعب الإ كاذ قلطي الف (ناشالاب تراع لدع ئباوصلا نال فيعض

 امك اضيا عفرلا مكح غلف اذك لعغن انك هلوق كاذ نمو قيقعتلا

 هنابا لاعفلا نم لغف ىلع يباعصلا مد# نإ كلذ "نمو مدقث

 يذلا كشلا موُي ماده نم رام لوقك ةئيصعم وا هلوشرل وأ هلل ةعاط
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 مثح !ذهلف ملع و هلآو هيلع ةللا ىلد مساقلا ابا ىصع دقف هيف كشي

 ملعو ةلآو هيلع هللا ىلص هتعداقلت امم اكلذ نا رهاظلا ن) اضيا عفرلا

 ا لثم ' ىنل [ ٍفلذك يباحصلا ىلا ] كاذسلا: ةياغ يهنني' [ وا )

 لت نموه  لوغفملا لاب +يزصنلا "ئنضفقيظفللا, نوك يا مدن

 لب مالقت ام عيمج هيف يجن 3 و ةربرقن نم وا ةلعف نم وا يباككلا
 اذه ناك امار ةهج لك نم "ةاؤ' اسملا هيف طرتشي ال هيبشنلا و ةمظعم

 فيرعت ىلا هنم تدرطنسإ كنيدحأ مولع عاونا عيمج ' ةماش رصخخملا
)5( 

 هلا و هيلع هللا ئاص ىبفا يقل نموه و ] تلقفوه نم يباددلا

 امهدحا لوصو و ةاشامملا و ةسلاجحأ نم معا وه ام داقللاب كرملا و

 نأك هاوس رخلا] امهدحأ ةيور هيف لخدي و ةملكي مل نا و رخآلا ىل

 ئباحصلا مضعب لوق ىف نولرا ىقللابريزغتلا و يغب زل ةطفنت كلذ
 محكم ما نبا ' جرخت ةن) عاشو  هياعب هللا يلص: يبنلا ىازاى م

 تغيزعدلا اذه يف نقلا و نذرت البةباحم مه و تايمعلا نم دوحن و

 روكذملا ءاقللا هل لضخ نم جزخي لضفلا افمؤم يلوق و سفجأك

 انغؤم يقل نع رضع ناذ لنصف هب يتوتاو ار نك "لا يف "ل
 ةئاب انسؤم هدقل نم جرش له نكل ماسلا مهيلع دادبنالا نم ةريغب نعل

 امي- .ن (وبو)



 ؛ةسنللا

 لصف مالسالا ىلع ثام و ئلوق و رظن ةيف و ةدعبلا كردي مل و ثععجؤح

 هللا ددبعك ةدرلا ىلع ثام و انموم هيقل نا دعب دذرا نم يرخ# ثلاث

 هب انموم هل هيقل نيب ىا ةدر تللخت ولو 0 و لطخ ىنباو شح نب

 مالسلا ىلا عجر ءاوس هل قاب ةبحدلا رسإ ناف مالسالا ىلع هدوم. نيبو

 راش يملا ىف يلوق و ال ما ايناث هيقل ءاوس و هدوم دعب ما هتويح يف

 نب ثيعشالا ةصق لوالا ناحجر ىلع لدي و ةلئسملا ىف فالخلا ىلا

 ةذع هللا ىضر قيدصلار كب يبا ىلا هب يا و كثر نم ناك هذاف سيق

 فلخي مل و ةنخا ةجرز و كلذ هنم لدقف مالسالا ىلا داعف اريعا

 اهريغ و ديناسملا يف هثيداحا يبرخت نعال و ةباحدلا يف هركذ نع دحا

 ةلآو هيلع هللا ىلص همز نم ةبتر ناحجر يف ءافخال امهدحا ناييبنت

 ١ نرضع# مل را همزاي مل نم ىلع هقيار تمحت لذق وا هعم لذاق و ملسو

 وا دعب ىلع هار وا اليلق ةاشام وا اريسي ةملك نم ىلع و !دهشم ةعم

 سيل ىمو عّيمجلل الصاح ةبحلا فرش ناك نا و ةيؤفطلا' لاح يف

 فىلذ عم مهو ةياررلا ثيح نم لسرم ةثيدحف ذم عامس مهن هل

 فرعي امههناث و ةيورلا فرش نم هولان امل .ةباحصلا ىن نودودعم

 ةباحصلا ضعب رابخاب وا ةرهشلا وا ةضافتسالا و رئاونلاب ايباعد ةنوك

 ٠ 1 531 0 ع ع
 تناك ١ذإ ىباحم هذاب ةسفن ع ةرابخاب وأ ىنيعباتلا تاقد ضعب' وا

 ةباحدل| ىف هايا نّيعباتلا تاقث دعب وا - ن( ه )
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 ةءامج ريخالا اذه لكشتما دق وأ ناكسالا تحت لخدت كلذ ةاوعد

 جانخ# و لدع انآ لاذ نم ىوع د ريظن نكي هاوعد نأ ثدح ىرمص

 [ ىقل نم وهو ىعباخا| ىلا ] كنسالا ةياغ' ىهنني [ وا ] لمات ىلا

 ناميالا ديق الإ ةعمركذ امو ىقالاب قلعتم !ذهو [ كلذك ىباسدلا ]

 راتخملا وه اذه و مام و ةلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاب صاخ فكاذف هب
02 

 زيدمتلا وا عامسلا ٌةدحد و ةمزالملا لوط ىعباذلا ق طرخشا ىدل افنالخ 1

 7 مهتاحأ ف فاتخا ةقبط ىيعبانلا و. ةباحادلا : ندب ئقبو

 اوري مل و مالعالا و ةيلهاجلا اوكردا نيذاا نومرضخملا مهو ندمسُعلا َّ 3 55 ٠ ١

 ىعداو ةباحدلا ىنربلا دبع نبا مهدعف ملسو دلآو هيلع هللا ىلص ىجثلا

 وا هنال رظن هيفو ةباح» مهنا لوقي رجا| دبع نبا نا ةريغ و ضايع

 ماه و ةلأآو هيلع ةللإ ىلص ىئجنلل نم يف امام ناك مهم ددحاولا نا

 ةليا
 عل 1 1 .٠ 1 ١

 ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص ىبخاا نا تبث نا نكل الوا ىشاجخلا

 نم دعي نا ىغبنيف مهارف ضرالا ىف نم غيمج ىع هل فشك ةارسالا
 لوصحا ةباجدحل 7 هدالب ما نإ و تكا ذ) هتويرح يف د انموم ناك

 هركذ مدقت امم [لولا ١] مسخ [ اف ] ملسو هيلع هللا ىلص هبناج نم ةيوراا

 ةياغرلم و هلآو هيلع هللا ىاص ئجذلا ىلا ىبتني اموهر ةثلثاا ماسقألا نم
 يش سا

 ىناثااو ]7 ما لصتم داذهاب ءاهننالا كلذ نك ءاوس [عوذرملا] وه كاذسللا



 4 نسل

 وهو [ عوطقملا ثلاثا و ] يباح !!ىنلا نفي اموهر [ فوقوملا ]

 نمف نوعباخلا) عاجتا نم [ ىععبانلا نود نمو ] ىعباتلا ىلا يبنذي امم
 يعباذلا ىلا يبنثي ام لثم يا [ ةلثم ] ةيمستلا ىفىا [ هيف ] رهدعب

 نالف ىلع فوئوم  ثلاذ ثّدش ناو اعوطقم كاذ عيمج ةيمست يف

 نم عطقنملاف عطقنما و عوطقملا نوب حالطصالا ىف ةفرغتلا تاصحف

 ىري امك ىذملا ثيدابم نم عوطقملا و دقت امك ىكانسألا ثدحادم

 حالطصالا| نع ازوجت سكعلاب و اذه عضوم يف ىن اذه مهضعب قلطا بكو

 يف [ دنسملا و رثلا ] عوطقملا و فوقوملا ىلا [ نوريخالل لاقي و ]

 ذسب ىباحد عوفرم ] وه هنسم ثييدج اذه ثدحلا لها لوق

 لصفلاك يباح» ىاوق و سذجلا« عوفرم ىلوقف [ لاصتالا هرهاظ
 قئلعم وا لضعمم ةذاف ةذود ندم وا لمرم وزاغ قعباجلا ةعفر اس هب _ جرخ#

 ةيفام لخديو عاطقنالا هرهاظ ام جرخ# لاصتالا ةرهاظ يلق 5

 مهغي و ىلوالا باب نم لاصتالا ةقيقح هيف دجوي امو لامتحالا

 رصاعملا و سادملا ةنعتعك ىفخلا عاطقنالا نا روهظلاب دييقتلا نم

 ةميللا قابطلل ادخسم هنوك نع ثيدحلا يرخب ال هدال تمبثي مل يذلا

 مكاحلا لوقل قفاوم فيرعتلا ذه و كلذ ىلع دهناسملا اوجرخ نيذلا

 نم هخيش |ذكو هذم مءامس رهظي عيش نع ثدحعدلا ةاور ام دذسملا

 ملم و هلأ و ةيلع هللا ىئلص هللا لوعر ىلا ىباحص ئلا الصنم ةخِيش

 دئكسب ءاج !ذإ ففوقوما| اذه ىلعذ لصتملا دنم"١ لاقف تسيطخلا اما و



 ل

 ةلقب نكل' يناي دن هيكذ: نان لاق يقل ادنسع هلذعللا رعي [لطنم

 هناف كافسالا ضرعتو ملو 5 ذنسملا لاق ثيدربا| دبع نبا قعباو

 لئاقالو اعوفرم ننملا ناك اذا عطقنماو لدفعملاو لعرملا ىلع قدصي

 يبنأا ىلا ىبنخي نأ اماف ] دخلا لاجر ددع ىا [5 تدع لق ناذ] هب
 رخآ) دنع ىلا ةبسنلاب ليلقلا ددعلا كلذب [ مل هيلع هللا ىلص

 [ ماما ىلا ] يبتني ا ردك ندعب ةئدعب ثريدحأ كىاذ هب كرب

 ظبضلاو هقفلاو ظفحأع [ ةيلغ ةفص يذ ] ثيدحلا ةميا نم

 [ ةبعشك ] مدجرتلا ةيضتقملا تافصلا نم كلاذريغو فينصنلا و

 وهو [ لوالاف ] مهوسنو ملشمو يراخجلاو قعفاشلاو يروذلاو فلا مو

 قئفتا ناف [ [ قلطملا ولعلا ] ملسو ههلع هللا ىلص يدل ىل | يوتنيام

 ةدوجوم هينولعل) ةروصف الإو ىوصقلا ةياغلا ناك اجيت“ هدنس نوكي نا

 لقيام وهو [ يبسنلا |ولعلا [ يناذاو ] مدعلك و هف اعوضوم نكي ملاه

 ةابنغم ىلإ مامالا كملف نم ددعلا ناك ولو مامالا كاذ ىلا هيف ددعلا

 رثاك ىلق قلو لبق نم" هيف نيرخاقملا ةبغر كبظُع ادقو اريدك
 ادوغرم ولعلا ناك امناو ةئم مها وه امب لاغشلا اولمعإ ثددحع# مهغم

 داذسالا لاجر نم وار نماثم هنال ءاطخلا ةلقو ةحصلا ىلا برقا هذوكل هيغ

 ناظم ترثك دنسلا لاظو طئامولا ترثك اماكف هدلع زئاج ءاطخلاو الا

 ولعلا يف تسيل ةيزم لوزنلا ىف ناك ناف تلق تلق املكو زيوجملا|

 لدرت الف رهظا هيف لاصتلا وأ ةقفإ وأ ظفحا| وأ هذه قشوا هلاجر نوكي مع
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 امع 0 رماب مسيجرن :كاذفن رجآلا 2 ةقشملا ىضنقي 0

 ةقفاوملا ] يبسنلا ولعلا ىنو ىا [ هيفو ]ف ٍيعضنلاو ,يعصتلاب لمني

 ةقيرطلا ىا [ ةقيرط ريغ نم نيفنصملا دحا عجش ىلإ لوصول ىو
 ند ةبيتق نع يراغجلا ىور ةلاتم نيعملا فنصملا كاذ ىلا لصتىنلا

 انيور ولو ةينامث ةبينق نيبو اننيب ناك «ةيرظ نم اذيور واذ اًديدح كل'م

 ىناكا الثم ةبينق نع جارسلا سادعلا ىبا قيرط م هفيعب ثيدحأ| كلذ

 ىن يراخدلا عم ةقفاوملا افلا تلصح دقف ةعبس ءيف ةبيتق ىيبر اننيب

 0 صلاولعلا ى 0 00 متو

 يخعقلا نوكيدف كلارم 3 يا ىلا 0 قيرط ى هن ةكدعد

 الاو واعلا اذراق اذ' لدبلار ةقفاوماا نوربتعي ام رثكاو ةبينق نم هيف الدب

 [ةاواسملا ] يبسذلا ولعلا ىف ىأ [ هيفو ] هنودب عقاو لدبلاو ةقفاوملا مسأف
 تس ل ل 22227722272222322222-77373777--3-5 0

 ن3 ةسإ عمت ] دكانئسال] ىلا[: ؟رخآ 7 ىلإ ىوارلا ن متاقسالا قدح ءاوكسا ىحهوإ

 ىوخلا نيبو هذيب عقي اخ الدم ياما ىوزرت ناك اك [ نيؤنصملا 7

 ةهلدعب كميدلعا| لكاذ ذل عقيد انيعت رشع* دحا مالمو هيلع هللا ىاص

 ىجنلا ى ديو هدف انندب عقي مالمو ةياع هل !ئا هيجدخلا ىل بح تك'ذساو

 فدعلا تكتددح ىرم ةفاسعا يواسخف اسفن رشع دحأ هداع ةللا ىلص

 واعلا ىف ىلا [ ةيفو ] ص'خنلا دانسالا كاذ ةظحالم نءرظنلا عطق عس
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 [ فنصملا كاذ ذهملت عم ءاوتسالا ىهو ةحفاصملا ] اضياىبسفا

 تلاغلا ىف ترج ةداعلا نال ةحفاصم كمدمسو الوا حورشملا ةجولا ىلع

 ىئاسنلا اذيقل اذا ةروصلا هذه يف نحن و ايقالت نم نيب ةحئاصملاب

 نوكيف [ لوزخلا ] ةروكذملا [ هماسقاب ولعلا لباقي و ] هانحفاص اناكف
 معز ىمل انالخ لوزخا ما.قا نم مسق ةلباقيولعلا ماسقا نم مسق لك

 هذع ىرر نمو يوارلا كراشت ناف ] لوزفلل عبات ريغ عقي دقولعلا نا

 ذخلإ وهو [يقنلاو نسلا لتم ] ةياورلاب ةقلعتملا رومالا نم [ رما يف

 وكي ذئايح هنلل [نارقلا ] ةيرر هللاقي ىذلا عونلا [ووف] ب اشملا نع

 رذالا نى« ]نينيرقلا نه ىا [ امّهنم لك ىوز ناو ] هذيرق نع ايوار

 نارق'لك سيل ر نارفا يب دم لكن لراا نم صخاوهو [ يبدملا ]وهن

 يناهبصاا ميشلاوبا فنصو كلاذ يف ينطقرادلا فنص دقو اجندم

 ىوري امهنم الك نا قدم هذيمات نع نيشلا ىور اذا و ةلبق يذلا ىف

 ةياور نم هذال الرهاظلاو ثمحب ةيف اجادم ىمسي لهف رخالا ل

 يضنقيف هجوا ينجابيد نم ذوخام يببدنلا ورفامالا نعزباكلا
 [ىور ناو ] اذه هين عيدجت الف نيبناجلا ني ايوكسم كلذ نوكي نا بة ا ١ يعل ع , :

 عونلا ادهف] رادقملا ىنوا ىقللا ىنرا نس'| ىث [ ةدود ]وه[ ىنمع ] يوارلا

 ودو عوذلا اذه ةلمح نم ىا أ ' هنم و رغاصالا نع رباكالا ] ةياور وه
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 نيعبانلا نع ةباحدلا و [ ءانبالا نع ءابالا ] ةياور ةقلطم نم صخا

 ةداجأا وه هنا [ ةرثك هسكع يفر ] كلذوحن و هذيماث نع رييشلا و



 ا ا

 ليزذت و مهجئارم نيد زييمتلا كلذ ةفرعم ةدئاف ر ةبلاغلا ةكولسملا

 افينصت ءانبالا نم ءابألا ةياور يف بيطخلا فذد دة و مهازانم سافلا

 حالم ظفاحا| م نم ةباحصلا ةيإ رر"ين افيطلا ءزج درفاو

 نعىرور نم ةئرعم يف اريدك |ادلج# نيرخاتملا نم ىئالعلا نيدلا

 اماسقإ همسك و ماس و هيلع هللا ىلص يونلا نع هدج ىمع هيبا

 دوعيام هنم و ىوارلا ىلع ةدج نع هاوق يف ريمضنا دوعيام هذمف

 ةمجرت لك يف جرخ و هققح و اكاذ نيب و هينا ىلع هين ريءفلا

 ةريثكمجارت هيلع تدزو روكذملا هباتك تصخ' دقو هبورص نم اًديدح
 وه 1-4

 ابار شع ةعبراب ءابالا مع ةياورلا هدف فكلسلسُت ام هدف عدو امرثكا و ادح

 هوس ل مس سس

 رخآلا ىلع [ امهدحا توم مدقت و خيش نع نانا برقشا ناو ) 5

 نهبام كلذ ىم هيلع انغثو ام رذكاو [ قحاللا و قباسلا وبف.]

 ظفانغلا نا كلإذو ةنس نوسمخ و ةئام ةافولا ىف ةيف ىيءعقاؤلا نييوارلا

 هنع هاور و اًئيدح ةخياشم دحا ينادربلا يلعوبا ةذم عوس يفلسا

 عامسلاب ىغاهللا باتعمإ رخأآ نك مث ةثاملا سمخلا سار ىلع تامو

 نيسمخ ةنس هتافو تناك و يكم نبا نمحرلا دبع مساقلاوبا ةطبس

 ىبا هذيملت نع ثدح ئراخبلا نا اذ ميدق | رضا ةثايج تنسو

 نيمسخ و ثس ةئس تامو ةريغو خيرانلا ىف ءايشا جارسلا سابعا

 مششسسسشسسلا

 !( ءدج نءعويبا نب يور. نم ةذم.و ). نيسنلا ضعب يف - 4( نر



 ةي 4

 فافخلا نيمحلاوبا عامشلاب جارسلا نع ثدح نمرخأ و نيثأم و

 اليوط ارهذ ةئم عامسلا دعب شيعي و ثادحالا ضعب هْنم عمسي

 | ىور ناو ] ملعا هللا و:ةدملا ةذه وحن كلذ عومجم ىم لضعيف

 دجأ) مسإ عمرا بالا مسا عم وا [ مسلا يقفتم نينثا .نمع ] ينواراا

 رضي ما نينقت انك ناف امهنم الك صختامب [ ازيمتي ماو ] ةبسخا عمرا

 نع بوسن« ريغ دمحا نع هتيارر ىف يراخجلا ين عقر ام كللذ نمو
 لمع# نع و ! ىسيع نب دمحإ وا ماض نب دمجا امإ هناف اههو نبا

 ىبحعت نب لمح را مالس نب دمح# امإ هناف قارعلا لها نع بوسنمريغ

 كارا نم و يبراخجلا حرش ةمدقم يف فلذ تبعونسا دو يلهذا

 خيشلا ىا [ ةصاصتخابن ] رخآلا نع امهدحا هيزانمي ايلك اطباض ىلذل

 ناكرا كاذ نينتي ما ىتسو [ لمبملا نيبني امه دحاب ] هند يورغلا
 بااغلإ ىنظلا ر نيارقلا لا ةيف عجرجف ديدش ةلاكشاف اعم اميباصتخ»

 [ اصزج] ناك ناف [ دوره ر م عيشلا دع دحجو ] انبوح ريش نع [ .ىور [.ىور ناو ]

 فىلذ هنم عقو ناف كىلذو حن و اذه ثميور امصوا ىلع بذك لوقيي كك /

 يف احدات اذ نوكيال و هئنعب ال امهينم كحاو بذكا ربخا) كاذ [در

 !ذهركذإ ام لوقب ناك[ الامتحا ] ةنوج ناك [ ىا ] ]ضراعتلا امهنم دحا و

 نايهن ىلع لمح! (كاذ نال [ جمالا ىف ] ثنيدحلا كاذ[لبق ] هفراالوا
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 ايثرددعا ثميدعأا تايد يف لدصالل عبد عرغلا نأ لدقي ١ لدق و شل

 اعرف نوكي نا ىغبني كاذكف عرغلا ةياور ثدثي ثييدحأ! لصالا ثا اذا

 ىدتقي عرغلا ةلادع ناف بقعذم اذهو ىفغنلا 0 هل اعبت و ةدلع

 اماو يفناخلا ىلع مدقم كثيذملاف هيفاذيال لصالا ماع مدع و ةةدص

 ىلع ةردقلا. عم عمستال عرفلا ةدابش نال ددافن ةداهشلاب كاذ سايق

 عوذلا اذه يف ىعا [هيفو ] اقركفاف ةياورلا فالخ! لصالا ةدابش

 املف ثمييداحاب ا موف ردذك نوكا ميعصلا 0 ةيوقت

 اوراص مهخع ةاورلا ىاع ,هدامنعال مونكل اهوركذكي مل مهبلع كيضرع

 جلاس ىبا نب ليهس فيدحك مهسفنا نع مهنع اهورر نيذلا نع اهنو زري

 لاق ىيميلا و دهاشلا ةصق ين اعوفرم ةريره ىبا 85 ع هدبآ نى

 ىبا نب ةعبدر هد ىئثدح ىدرواردلا نوعي» 00 زيزعلا كدجع

 نأ تملقف هفرعي ملف هذع هذلأسف اليس تيقلف لاق لدوس رع نمحرلا دبع

 يذثدح لوقي فكاذ دعب لييبس ىناكف "ذكي كلذع ىنثدح ةعيبر

 [ ةاررلا قنغتتا نا تلا 1 ةريثك هرئاظن و هب يبا نع هكددح 0 يأ ةعيبر

 تثعمس لاق انف تعمسك [ ءادالا غيص يف ] ديناسالا نم دانسا يف

 نم اهريغوا] غيصا| نم كاذ ريغ و نالف انثدح لا نالف انثدح وا انالف

 نالف يذثدح دغلا «للاب دهشا لوقي انالف لسن ل ةيلوقلا [ تالاحلا

 ةيلعغلاو ةيكقلا ر'ربلا ارمث انمعطاف نالف ىلع اذلخد هلوقك ةيلعغلا واريلا



 ( ه5 )
 ىلا ردقلاب ثنم| لات هنيحاب ذخآ وهو نالف يذثدح ءاوقك اعم

 لسلستلا عقيدت و دانسالا تافص نم وه و [ لساسملا وهف ] ةرخآ

 يبتنت ةلساسلا ناف ةيلوللاب لسلمملا ثيدحك دانسالا مظعم يف

 مهر دقف ةاهنذم ىلا السلسم ةارر نم و طقف ةينيع نب نايفس ىلا هيف

 كتعمم ] ىئلولا بتارم نام ئلع اهيلا راشملا [ ءادالا غيص و ز

 اسلللشد١دمكه

 ءره 0 00 ا 1 . 2 :

 ةدناكلا ةبثرملا »قو ا ةدمع تارك و يدربخا مد 4 يح

 ةعب ارا ىهو [ينابنارث ] ةلاثا ىهو [ عمسا اناو ةداع ىيرق مث ]

 وهو ةزاذللاب ى | يلين ينيفاش مث اش مث ] ةسماخلا ىه و [ ينلراف مث ] 0

 [اهوحن و نع مث ] ةعباسلا ىهو ةزاجالاب ىا [ يل بذك مث ] ةسداسلا

 اذه و اضيا عامسلا مدعلو ةزاجالا و عامسلل ةلمتحملا غيصلا نم

 ' تعءم٠ امهو ءادالا غنص ىم [ نالوالا ] ناظغالاف ىور و ركذ و لاق له

 سصيصخل و [ - ع ظفل نم ةدحو عمس نما ] ناحاص ىفثدح و
 ثيدعلا لها نيب عياشلا وه 2 ظفل نم عمم امب 96

 ءاعدايف و ةغللا ثيح نم رابخالا و ثيدحنلا نوب قرف ال و !حالطصا

 ةقيقح كلاذ“خر اص حاطص"ا ررقث اما ىنكل ديدش فلعت اههنيب قرغلا

 عاش امذا حالطصالا !اذه» ناعم ةيوغللا ةقيقعلا ىلع مدقتف ةيفرع

 حالطصالا اذه اولمعّدسي ءلف ةبراغملا بملاغ اما و مهعبت نمو ةقراشملا داع

 يا [ يرارلا عمج ناف ] دحاو ىتعمب مهدفع ثيدحنلا و رابخالا لب

 انعمم وانالف انثدح لوقي ناك ىلواا ةغيصلا ىف عمجأا| ةغيصب ىنا
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 نوذلا نوكي دقو [ هريغ عم ] ةعمس هنا ىلع ليد [وبف ] لوقي انالف

 حرص !ىا [اهحرصا ] بئارملا غيص ىلا [ اهلوأ و ] ةلقب نكل ةمظعلل
 ينثدح ىنالو ةطساولا لمتحعت ال اهنال اهلئاق عامس يف ءادالا غيص

 | ءالملا ىف ] عقيإ ام ] ارادقم [ اهعفرا و] اسيلدت ةزاجالا ىف قلطي دق
 [ عبارلا و ] ىنريخاوهو [ ثلاثلا و ]ظفحألا و تبثنلا نم ةيف امل

 ناك [ عمج ناف ] نيشلا ىف [ هصفنب ًارق نمل ] هيلع تأرق وهو

 انا و هياغ ىرق وهو [ صماخلك وبف] هيلع انأرت وا انربخا لوقُي

 ريبعذلا نم ريخ أرق نما تأرقب ريبعتلا نا اذه نم فرعو عمما

 هوجو دحا ريشلا ىلع ةأرقلا « ةيبنت ه لاعلا ةروصب صن هذال رابخللب

 دقو قارعلا له) نم كلاذ ىبا نم دعبا و روهمجلا دنع لمح

 ىنذ يف مهيلع ىييندملا نم ةريغ و كلام مامالا راكنإ دنا '

 كاين ريغلا ظغل نم جابجلا ىلع اهححرف» مكفعر" غلاب لىدح

 نم ةعامج نع هحدح“ لئاوا يف هكح و يراخدلا نم مج عمج

 ىف ىنعي هيلع ةءارقااو مدخلا ظفل نم عامسا| نا ىلا ةمثالا

 جالطصا و ةغللا:ثييح نمم ( ءابنالاو ] ملعا ةللا و ءاوس لوقلا و ةدصلا

 [ دق ةزجالو م نيرخاملا فرع يتالارابغلا ىنتتب] نيماقفملا
 ةلومح» رصاعملا ةنعنع و ] ةزاجال نيرخاتملا فرع يف ابنا
 ظرشف ةعطقذم وا ةلسرم نوكت اهناف رصاغملا ريغ فالخب [ عامسا) ىلع

 ثيل اهناف [ صلدملا نم الا ] ةرصاعملا تربث عامسلا ىلع اهلمح
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 ىلع رصاعملا ةنعنم لمخ يف [ طرغشي ليو ] عامسلا ىلع ةلمع»
 ةدحاو [ ةرم وار ] هذع يوارلاو ميشلا ىلا [ امهئاقل توبذ ] عامسلا

 وهو ] يفخلا لمرملا نم هذوك نع ةنعنعم ىقاب يف نما لصحتل
 و داقنلا نم امهريغ و يراخبلا و ينيدملا نب ىلعل اعبت [ رانخملا

 ىف ةباقكلا ] اذك [ و ] ازوجت [ اهب ظغلقملا ةزاجالا يف ةهفاشملا اوقلطاو ]

 نيرخانملا نمريثك ةرابع يف دوجوم وهو [ اهب بونكملا ةزاجلا

 ثويدح' نم ييشلا ةبتك اميف اهنوقلطي امنإ مهناف نيمدقتملا فالخب

 طقف ةزاجالاب هيلا بست اميفال ال ما ةقياور يف هل نذا ءاوس بلاطلا ىلا

 [ ىهو ةياورلاب ىذلاب اهنارنقا ةلوانملاب ] ةياورلا [ ةحم يف اوطردشا و ]
 نييعتلا نم اهيف امل [ ةزاجالا عاونا عفرا ] طرشلا اذه لصح اذا

 بلاطلل ةماقمم ماق ام وا هلصا ريشلا عفدي نا اهتروصو صيخشتلا و

 يئةياور هذه ىيتروصلا ىف هل لوقي و قل لصا بلاطلار ضح# وا

 ام) و كيلمتلاب امإ هذم هنكمي نا اضيا ةطرشو ينفع ةوراق نالف ف

 لاح ىف درقما و .ةلراف نا الا و هيلع لباقي و هنم لقنيل ةيراعلاب

 نا ىه ر ةنيعملا ةزاجالا ىلع ةيزم ةدايز اهل نكل هديعفرا ندبني الف

 تلخ !ذاو هل هقياور ةيفيك ها ندعيو ندعم بانك ةياورب رجلا ةزديج#

 ىلا اهربنعا نم منجو روهمجلا دنع اهب رجتعي مل نذالا نع ةاواتملا ٠

 دق و كلب ىلا دلب نم باتكاب هيلا هلاسرا ماقم ميوقت هايا هتلوانم

 نرقي مل وا و ةمثلا نم ةعامج ةدرجحلا ةباتكلاب ةياورلا ةحد ىلا بهذ

/ 



 ( ه2 0)
 قرف يل رهظي مل و ةذبرقلاب فىلذ يف اوغنكا مهناك ةياورلاب نذالاب كلاذ

 باثكعلاب ةلاعرا نيبو بلاطلل دي نم باثكلا )سيشل ةلوانمه ندد يوت

 نذالا اوطرتشا !فكو] اذكو] نذ#) ىعامهنم لك الخ اذار 31 ىلا عضوم نم هيلا

 نالف طخ تدجو لوقنفهبناك,فرعت طخ دجت نا ىهو [ ةداجولا يف

 نذا هنم هل ناك نا الا كلذ درجمب ينربخا قالطإ هيف غوسي الو

 ىو [بانكلاب ةيصولا ] اذك [و ] اوطاةف كلاذ موق قلطا و هن ةياورلاب
 لاق دقف ةلوصاب وا هلصاب نيعم صخشل هرقس وا هثوم دنع ىصوي نا

 درجمب هذع لوصالا كللت يوري نا .هل زرجب نومدقتملا تا وي

 اوطرتشا ذك [ و ] ةزاجا هنم هل نكن ا الا روهمجلا كاذ ىباو ةيصولا ةذه

 ةبلطلا دحا ميشلا ملعي 35 وهو [ ماعلا ىن ] ةياورلاب نذلا

 ربتعا ةزاجا هنم هل ناك ناف نالف نع ىنالقلا باتكلا ىوزا ىنناب

 نأك هب زاجملا يف ال هل زاجملا ىف [ةماعلا ةزاجااك ] كاذب ةربع ا

 ميلقالا لهل را يتويح كردا نما را نيملسملا عيمجل تزجا لوقي

 راصعنالا برقا ةحصلا ىلا برقا وه و ةينالغلا ةدلبلا لهلل وا ى يذالغا

 ةزاجالا اذك [ و ] لمبسوا اميه نوكي ناك [ لوهجملل ] ةزاجالا اذك [و ]
 ةغطع نإ ليق دق و نالفل دلويس نمل تزجا لوقي ناك | مودغملل ]

 , بنرقالا و كلا نلويش نمل و كل تزجا لوقي ني مد كوجوم ىلع

 ريغلا ةدشمب تقاع مودعم وا دوجوما ةزاجالا اذك و اضيإ ةدصلإ 7

 لودي نا ال نالف ءاش نما تزجا'وا نالذ داق نا كا تنزندذدا لوقل ن
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 [ بلذ عيمج يف ممالا ىلع ] اذه و تش ناااكل : تزجا

 هنم كارملا نيبتي مل ام لوهجملا ىوس فكلذ عيمج يف ةياورلا زوج دقو
 ةزاجلا لمعتسا و «د>اشم نم .ةءامج نع هاكح و فكيطخأ)

 ةدنم ىب هللا دبعوباو كواد يبا نب زكبوبا:دامدقلا نم مودعمال

 ةماعلا ةزاجالاب ىور و ةمثيخ نب ركبوبا اضيا مهنم ةقلعملا لمعتسا و

 مجعملا فررح ىلع مهبترو باذك يف ظافحأ ضعب مهعمجريث“ عمج

 ةراجالا نال يضرم ريغ عسوت حالصلا نيأ لاق امك كلذ لك و مهترثكل

 وءامدقلا دنع ايوق انالتخا ابتعد يف فتلخ“ ةنيعملا ةصاخلا

 عامسلا نود ىون نيرخانملا دفع اهزايتعا ئلع رقتعا لمعلا ناك نا

 افعض دإدزت اهناه روكذملا لامرتسالا اهيف لصح ١ذا فيكن قاغتالاب

 انه ىلا و ملعا هللا و الضعم ثيدخلا داريا نمردخ ةلمجلا ىن اهنكل

 مهئامسا تسقفتا نا ةاررلا مب ] ءادلا غيم ماستإ يف مالكلا ىهتنا

 فىلذ يف قغتا ءاوس [ مهصاخشا فمثلا د] و] ادعاصف [ مهئابآ ءامها و

 ةبسنلاو ةيذكلا يف !دعاصف ىنانثا قغتا اذا اذك و رثكا ما مهنم ىاذُا

 ةيشخ هفرعم ةدئاف و [ قرذغملا و قفتملا] هل لاقي : ىذلا عوذلا [وهف]

 اباتك بيطخلا هيف فنص دتو ١دحا و اصخ# ناصخغشلا نظي نا

 نم مدقت ام سكع اذهو اريثك ائيش هيلع تدز و عتلسطل دقو لقاح

 اذه و نينا دحاولا نظي نا هيف ىشخ# هذال لدمهملاب ىمسملا عوذلا

 [ طخ ءامسلا تقفلا نا و ] ادحاو نافثلا ناظي نا هنم ىهخت
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 ويف ] لكشلاوا طقنلا فالئخالا عجرم ناك ءاوس [ اقطن تغلتخاو ]

 يلع لاق ىنخ نغلا اذه ثامهم نم هةفزعم و [ فلتخملاو فاتؤماا

 ةناب ميضعب ههجو و ءامسللا يف عقي ام فيحدتلا دشإ ىنيدملا با

 فنص دق و ةدعبال و هياع لدي ىييش ةليقال و سايقلا هلخديال ىيش

 هدرفا رث هل فيحصتلا بانك ىلا ةفاضا نكل يبركسعلا محا وبا هيَ

 هدكشم ين اياكك نيبانك هدف عمجف كدعم 0 ديع فيلاثلاب

 فىاذ يف ىنطقرادلا هخيش عمج و ةبسنلا هبنشم يف اباتكو ءامعالا

 الوكام نب رصنوبا عيمجلا عمج مث اليذ بيظخلا عمد مث الفاح اباتك

 مهماهوا هيف عمج رخآ بانك يف مييلع تردتسا و لامكالا هباثك يف

 ةدعب ثدح» لك ةدمع وه و كاذ ين عمج امم عمجا نم هباتكو اهنيبو

 5-5 داجم يف دعب ددجتو| هداف ام ةطقذ نبركب وبا هيلع كردتسا دقو

 كا ذك و فيطا دلج» يف نيسلا تغب ميلس نب روصتم هدلع ليذ

 هيف دمتعا ادج ارصتخم» ىاذ يف ىبهذلا عمجو يثوباصلا نب دماحوبا

 عوضوما نيابملا فيعصتلا و طلغلا هيف رثكف ماقلاب طبضلا ىلع

 ريصبت هئيمس باذك يف هحاضوتب ىلاعت هللا رسي دق و .باذكلا

 ىلع فررحلاب , هتطبضف ,دحاو دلجم وه و هينشملا ري رحب ةيئذملا

 هدلع فقي مل وا ال اممم اريدك انيش هيلع تدز و ةيضرملا ةقيرطلا

 اقطنو اطخ [ءامسالا تمقفتا نا و 5 كلذ ىملع محلا هالو

 ىنجعلا منغب ليقع نب نيم“ اطخ اهفالثيإ عم اقطن [ ءابالا تغلدذاو ]



 ( انوا

 امهو يبايرف ىناثا و ينوبايسن ,لوالا اهمضب ليقع نب دمحم و

 اقطن دامسلا فاتخت ناك [ سقعلاب را ] ةيراقتم امهتقبط ر ناروهشم
 نادعيلا . نب ىبرشك اطخ و : اقطن ءابالا: قفتي و اطخ فاتأتو

 وهو ةلمهملا داحأإ و ةمجعملا ىيشلاب لوالا نامعنلا نب يرجر

 ميجا و ةامهملا نوسلاب ىناثلا و هنم هللا ىضر يلع نع يوري يبات

 دقو [هباشنملا ] هل لاقي يذلا عونلا [وهف ] يراخجلا جوش نم وهو

 هيلع ليذ مث هباشتملا صيخات دامس اليلج ايانك بيطخأ) هيف فذم

 قاغتلا ] لذ [ عتو نإ اذك و.] ةدئاغلا ريثك وه و الوا ةتافادب اضيا

 يعز قم يقرتي وياجطنلا ىف اهنانعلاا رسال ماو نجلا
 بالا مسار. مسالا ىف ( هابنشالا و قافتالالصحب نا اهنم عاونا ابق
 وقأو امهئموا امهدحا نم رثكان [ نيفرح را فرح يفاالا ] الث»

 ةنباث فورحلا ددع نإ عم رييغتلاب فالتخالا نوكي نارامإ نيمسق ىلع

 نع ءامس الا ضعب ناصقن عم رييغتلاب فالتخالا نوكي را نيتهجيلا ىف

 نهئونو ةلمهملا نيسلار سكب نانس نب دمحم لوالا ةلثمإ نمف ضعب

 فاقلا مئراولا و نيعلا تغب, يقوعلا.مهنس,ةعامج مهو فلا .امهلجب
 ءايلا ديدشت و ةلمبملا نيحلا ىنغب رابغ نب دمج و يراخبلا خيش

 زمع عيش يماميلا مهنم ةعامج اضيا مهو ءار فغالا بعيب و ةينانسللا
 داي امهنيب نينون و ةلمهملاءاحأ مضب ىيذح نب دمح# اهنصو سنوي نب
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 وهو ءار ةرخآآ و ةدحوم ءاب اهدعب ميجلاب ريبج نب دمح» و ةريغو

 فرغم اذ نم و اضيا روبشم يعبات معطم نب ريبدج نب دمح»

 يش ىندعلا لدب ءاطلاب لصاو ند داع و روهشم ينوك لاو ند

 نيسعلا نب دنحا اضيا هنمو يدبنلا ةفيذحوبا هنع يرريرخآ

 هي هلم نيسعلا نب ديداو نورخآإ و دعم نب مدهاربا بداص

 هللا دبع نم 2 يراخب ينفك وهو ةيزاكئحت ءاي ميلا لدب

 ع ةرهيم ىنب صفح .اضيا فىاذ نمو يدنكيبلا دمحا نب

 نر هللا هدعل من .ةرضيم نب رفعج و كلام ةقبط نم روهشم

 و ةلمهم داص اهدعب ءاغلا و ةلمبملا . ءاحلاب .لوالا يفوكلا ىموم

 ىناثلا ةلثما نم نم و ءار مثءاف اهدعب ةلدهملا نيعلا و مدجأب ىناثلا

 ا ناذالا تببحاص ةباحصلا ين مرنم ةعامج مهو ديز نب هللا دبع

 امه و مصاع هدج مهعااو ءوضولا . ثيدح يوار'و هبر: دبع هدج

 ةروسكم يازلا و بالا مسا لوا يف ءاي ةدايزب ديزي ئب هللا دبع و نايراصنإ

 يف هثيدح و ىسوم ابا ىنكي يمطغلا ةباصصلا ىف مهنم ةعامج اضيا مهو

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشياع ىريدح يفركذ هل يراقلا و نيحيعل)

 ىيحي ىب هللا دبغ اهنم و رظذ هيف و يمطخلا هنا مهضعب معز دقو

 ءايلا ديدشتو ميجا يافا وز وطألا :رضب يم < نب هللا دبعر ةعامج مهو

 لصح# [وا] هنع قلعت هللا يضر يلع نع يوري .فورعم ىعنبات

 ةايتشلا وا فالئخالا لصحعب :نكل قظنلا و: ظخلا ىف قافنلا
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 نك [ ىلذ وحن را ] ةلمج ىيمسألا ىف امإ [ [ ريجا#لا و ميدعنلاب
 ىلا ةبسنلاب ةنورح فدي لاير مسالا ىن ريخادلا و مما جو

 هنمو رهاظوه و كوسالا نب ديزي ديزذ نب دوشالا لرالا لاثم هب هبنشي ام

 رايه ب بويا يناثا لاثمر +! دبع نب دئزيو ىمطخلا ديزي نب هللا دبع

 ٠ لوبجمر خآلا و يوقلاب سيل وروهشم ىندم لولا راسي نب بوبا

 ه ةمتاخ #*

 ىمالا «ةدياغ و | ةاورلا تاقبط ةفرعم ةفرعم ] نيثدعملا دنع [ مهملا نمو ]

 تفوقولا و ضي'دنلا ىبهبت ىلع عالطالا نكماو نيهبتشملا لخإدت نم
 ةءامج نع ةراجع مهحالطصا يف ةقبطلا ر ةنعنعلا نم دارملا ةقيقح ىلع

 نيتقيط نم دحاولا صخشلا نوكي دقو نيباشملا داقل و نما يف اركرقشا
 هللا ىلص بنل هدبتم توبث تدج لص مناف ةكلاض نب تحذاكن برادا
 يف دعي سنلا رغم ثدح نمو الث ٠ ةرشعلا ةةبط يف دءي ملسو هلآ و هياع

 عيمجأ) لعج ةبحصدلا زابتعاب ةباحعأ) ئلارظن مف مه دعب نم ةقبط

 ردق رابتعاب مهيلا رظن نم و ةريغ و نابح نبا عنص امك ةدحار ةقبط

 نئلا و تاقبط مباعج ةملغاخغلاا دهاشملا نوهش وا مالسالا ىلا قبصلاك دئاز

 هباتكو يدادغبلا دعس نب دمع#ال' دبع وبا تاقبطلا ببحاص منج كم لاذ

 مهخع ىلاعتدللا يضر ةبايصلأادعب ءاج نم اكاذكو فاذ ين عمجام عمجا

 لعج طقن ةءاحدلا ضعب نع ذخالا رابتعاب مهيلا رظن نم نوعباننا مهو

 هيلا رظن نمو اضيإ نابح نبا عفص 'امك :ةينحاو ةقبط عيبجلا



 4 ياو

 هحو امهنص لكاو لعس نب دمح“ لعف امك ممسق ءاقللا رابكعاب

 لص اهقفرعمب نال [ مهتايفوو مهديلاوم ] ةفرعماضبا مهملا نءف [و ]
 سيما رمال سفن يف ٍموهو مهضعب ءاقلل يودملا ىوعد نم نمألا

 نما «ددئاف و ريناطرا 1 [ مهنادلب ] ةفر ءم أصيأ مهلا ن ما[و و ] كلذ

 اضيا ميملا نم [و ] بمسنلاب اقرخفا ل اقغتا اذا نيمسالا لخادث

 فرعي نا اما يوارلا نآل [ ةلابجو احيرتجت و اليدعد مهلاوحا ] ةفرعم

 3 ده ءيبيش ةربف فرعي الوا هقسف. فرعي وا هكلادع

  مسصسسسسسس ا مسسسع

 كنف مهنال ليدعتل) و 1 حرجا بدار 1 ةفرعم عالطالا دعب كىاذ مها

 بابيسإ ادب دقو هاك .هديدح كر مزلكسي ال امي صخشلا نوكحرجد

 رالصفم اهحرش مدقت و ةرشع ين اه انرصح و ىضم اميف كاذ

 [و ] بتلرملا كلت ئلع مهحالطصإ ف ةلادلا ظافل الا ركذ انه ضرغلا

 حرصاو ةيف ةغلابملا ىلع لد امب [ فصولا اهءوسا ] بئارم حرجلل

 ىهنثملا هجلا مهلوق )ذك و [ سانلا بدك اك لعف اب ] ريدعتلا كاذ

 [ باذك وا عاضو وا لاجد مث ] كلذوحن و بذكلا نكر ره و عضولا ىف
 ا ا اذيإ 0 )ا هم ءب . . 58

 [ اهلهسا و ] اهلبق ىلا نود اهنكل ةغلابم عون .اهيف ناك نا و ونال

 ىندا هيفوا ظفحلا ىييسوا نيا ] مهلوق حرج ىلع ةلادلا ظافلالا ىا

 وا كورثم مهلوقف ىفخإال بتارم هلهعا و حرجا ءوسا نيب و [ لاقم

 فيعض ميلوق نم دشا ثيدحعأا ركذم وا طلغلا ششخافوإ طئاس

 بتارم ] ةفرع» اضوا مال نم [و ] لاقم ةيفوا يوقلاب سيل وا



 ( هه )

 حرصاو هيف ةغلابملا ىلع لد امب اًضيا [ فصولا اهعفرا و ليدعتلا

 ىهننملا هيلا وا سانلا تيا وا [سانلا قتوك لعفاب ] ريبعنلا كاذ

 ىلع ةلادلا تاغصلا “نم [ ةغصب دكاتاص مث ] تبيثالا.. ين

 لدعوا |[ ظفاح ةقثوا ] تعبث تبثوا [ ةقث ةقثك نيناغص وا ] ليدعنلا

 1 خييشك مب رجثلا لهعا نم برقلاب زعشا ام اهاندإو] كاذ وعثرا طباض

 ىفختال بتارم ىاذ نيب و بلذ وحأو هب ربتعيو هثيدح ىرري و

 ليقت] لوقاف ةدئاغلا ةلمكتل انهه اهتركذ كاذب قلعذت ماكحا هذه [و ]

 درجمب يكزيالكا فراع ريغ نمال [ اهبابساب فراع نم ةيكزنلا
 ةرداص ةيكزنلا تناك [ولو] رابنخا و ةسرامم ريغ نم ءادتبا هلربظيام

 نمالا لبقت ل اهنا طرش نمل انالخ [ صالا ى ريصالا ىلع دحاو ] زم [ نم ]

 ةيكزماا نا امهنيب قرفلا و اضيا رصلا ىف ةداوشلاب اهل اناحا نينثا
 دهاشلا نم عقت ةداهشلا و ددعلا اهيف طرشي الف محأ| ةلزنم لزئت

 ين ةيكزنلا تناك اذإ ام نيب لصغي لبق واو اترتفان مكاعأ] دنع

 هريغ نع لقفلا ىلا وا :داهتجا ىلا ىكزما نم ةدننسم ىواراا

 نوكي دذّدنيح هنال الصا كدعلا طرخشإ الف لوالا ناك نا هنآل اهجنم ناكل

 اضيا هنا نيبدف فالخلا هيف ىرجبف ىناذا ناك ناو مكاعلا ةارنمب

 ام !ذكف ثدعلا ةيذ طرتشي ال لقخا) طا نآل كددعلا هيف طرخشي ال

 نم الإ ليدعنلا و حرجلا لبق ال نا يغني و ملعا هللا و هذع عرغت

 اد, ىضنقي ١ امب حرج هيف طرغا نما حرج لجقي الف ظقيأم لدع

0 



 2 ههيب)

 قلطاف ر هاظنإ درع حا نم ةدكزت ” "ندعو كل انك ثدحعحأ) ثعيردحل

 لاجرلا دقن يف ماثلا ءارقتسالا لها نموه و ىجبهذلا لاق و ةيكزخلا

 فدعفض قيثوت ىاع طق ناشلا اذه ءاملع 0 نانثا عمذج# مل

 فكرثي ال نا يئانسنلا بهذم ناك اذهل و ىبننا ةقث فيعضت ىاعالو

 5 ماكقملا ردعيل و ةكرت 1 لك اع عيمجأ| عمدج# ىلح لجرلا فثمردح

 ريغب لدع نا هذاف ليدعتلا و حرجلا ىن لهاستلا نم نغلا اذه

 لخدي نا ةياع ىشخيف تثباثب سيل امكح تبثملاك نك تبثت

 حرج نأ و بذك هنا نظي وه و اًفيدح ىرر نم ةرمز يف

 و كلذ نم يرب ملسم يف نعطا| ىلع مدقا زرعت ريغب

 اهلاغ اذه ا ملاس ىنيمدقدملا مالكو لسافلا ضرغلا و ىوهلا نم ةران

 اًذردحو اميدق اريدك دوجوم وهو دئاقعل) ف زؤاخملا نم ةراث و

 لمعلا ىف لاحأ| قيقحعت انمد5 دقن كاذب حرجأا قالطإ ىغبفي الو

 ةعامج كلذ ىلطا و [ليدعألا ىلع مدقم حرجلا و ] عدنبملا ةياورب
 مم سمس سسسجا ك1

 رجغ ناك نإ هذال [ هبابساب فراع نم انيج» ردص نا] ةلع# نكلو

 نو جرحلا | لبق لبق ليدعت نع. 2 جورجملا [عالخ نان. ناف ] اضيا هي

 [رانخملا ىلع ىلع ] فراع نم ردص اذا بسلا نيبم ريغ [ المج ]

 خراجلا لود لامعاو لوبجحأ زيد 5 ناك ليدعت ةئف نكيرل !ذإ هنال
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 * لصف ه عدن غتوملاا ىلا اذه لثم يف حالصلا نبا لامو+ لامها نم ىارآ

 ريتشا نمم [ نيمسملا ىنك ةفرعم ] نفلا اذه يف مّبملا نم ا

 ني الثل ئنكم تاباورلا ضعب يف يتاي نأ نموي )ل ةينك هلو همساب

 ةفرعم [و ]4ابق ىذلا صكعوهو [ نيثكملا ءامسا ] ةفرعم [و]رخآ هنا

 | هتينك يب فاذخا نم ] ةفرعم [و ] ليلق وهو [ هنينك مسا نم ]

 دارا ونا ناقينك هل سب ره نياك [ هانك ثرثذك نم] ةفرعم وريثك مه [نإ
 [ هقيفك تعقفاو نم ] ةفرعم [و] ةباقلاو [؟هتوعن ] ترثك [را ] دلاخوباو
 نوبات" عامتا دحا يذدملا قحسا نب ميهاربا قع ىباك [هيبا مساز
 ناحمت) نبا انربخا لاق هيبا ىلا هجسن نمعطلغلا يغن هتفرعم ةدئافو

 [ ضععلابوا ] قحمإ وبا انربخا باوصل ناو ىو ويصخلا ىلا بسن

 ( هنجوز ةيذك هنينك ] تقفار [وا ] يعيدسلا قاحم) ىبا نبا قدساك

 هخيشرسإ قفاو وا ]ناروهشم نايباح“ بويا ماو يرادنالا بويا يباك

 نظين تاياورلا ىف يتاياذكه نحنا نع سنا نب عيبرلك [ هيبا مس
 دعس نع دعس نب ر ماع نع ميلا ىف عئر امك هيبا نع ىبرب هذا

 هج و يركب هوبا لب هدلاو عدبرلا يع سحنإ سيل و ةوباوهو

 عيبرلا سيل و روبشملا يباحدلا ىلام نب سنإوه و يرانا

 نب دادقملا ( هيبار هذ ىلا بسن نم] ةفرعم [و] ةدالوا نمر وكذماا

 ورمع نب دادقملا وه امنا و هانبت هنال يرهزلا دومالا ىلا بسن درسا

 مهمقم ب مههاربا نبا ليعمما وه و ةيلع ى داك [ةما ] ىلا بسن [وا ]



 هاي

 عل لاقز' نا بح ال ناكو اهبربنشا ةما مما ةيلعو تاقثلا دحا

 هل تو يذلا ليك انرجبخا) يعئفاشا| لوقو ناك !ذهلو ةيلع نبا

 7 ناك امنإ كاذك سبل و اهعدب وأ 91 ىلا بوسنم هنأ

 مهيف لزن ىركل وميخلا ىفب نم نكي مل ىميخلا ناميلسك و مهيلا اسست

 الفخر ةدبا ماو همه قعفتا ى 20 ل ةفرعسص |[ و ا ةذدأ مسا

 5 دقو اهعلاط 3 ب و نب نمسح نب 2 نب نسدعأك

 1 نمِدلا ىباك |دعاصف ةيبا 5 و دجلا مسا عم بالا ساو

 مسا ]و يعوارلا مسا قفغتا [ وا ] نسحلا ب ديز نو نسحأا نب ديز وهو

 لولا ٍنارمع نع نارمع عرفا ناؤمعك ماع وج خيش و هش

 ني صخ نبا كااثلا و يدراطعلا ءاجرلا وبا ىناثلا و ريصقلاب فرعي

 نب دمحا نبا لوألا ناميلع نع ناميله نع ناميلسك و يباح

 نمحرلاد يد نبا كتااثااو ىطساولا دمحا نبا يناثلا و يناربطلا بويا

 ىوارال كلذ عقي دقو ليبحرش كنب نباب فورعملا يقش دا

 ىبا نع ةياورلاب روهشم راطعلا ىناذمزلا ءالعلا ىباك اعم هذ و

 ند نسحلا ني دمحا ند نمتتلا ةمسا امهفم لكو ناد يناهبمالا يك

 و ةءانصلا و دلبلا ىلا ةبسنلا و ةينعلا يف اقرثف) و كلاذ يف اقغثاف دمحا



 ( يقرع

 ام ا انعم راق ارز عيد نيو ١ ييتخ
 هتدئاف و حالضلا نبا هل ضرعتي مل فيطل عونوه و [ هذنع يوازلا و ]

 يراخبلا هماذم) ىنمف ابالقنا وا اراركت هدف نا نظي نمع سبللا عفر

 يديهارغلا ميهاربا نب ملسم مهيشف ءلسم ةنع ىور و ملسم ىع ىور

 رميحصلا بدا يريشقلا ج اجعل + مام ةنع يوارلا و يبرصجلا

 ىورو ميهاربا نب ماسم نع ىور اضيا 001 نب دبعل كاذ عقو !ذك و

 ايفطو و اهخدعب ةمحر ىلا ذهب اًديدح مجيع“ فى جاجا نب ملسم ةكع

 ماشه مئيشف راشه هنع ىور و ماشه نء ىرر ريثك يبا نب ىيح#

 هيلا دنع .ىبا نب ماشه نع يصوارلا و دارت نموه و. .ةورع نوب

 ماشهي هنع ىرر و ماشه نع ىرر سرج نبا ابنه و ىئاودسدلا

 ةييخع ب مكلا اهنم و ىناعنصلا فسوي نبا ىندللا و ةررع نب ىلعالاف

 ىمحرلا دبع كغ اءالاف ئلجاىبا نبا ةذع ىور و ىليل ىبا نبا نع ىور

 [و 7 ةردذك «ئاذم) و روكذملا المعول ! دبع نلف نمو ىندللا و

 ةءامج ابعمج دقو [ ةدرجملا ءامسالا ةفرعم ] نغلا اذه يف ميملا نه

 و تاقوطلا سى نعش ناك ديد رذغب ابعمج نم مكه ةميال نم

 نع 1 ف مثاخ ي دا نبا ُو امهخرات 5 يبراخجلا و ةمددكخ يبا نبا

 دهاش 0 ءلراجح مذا و ياجعل تاثلا كرف ها نم م 1! نايدعتلاو

 و ا رصن 1 ١ 0 صوصخم باثكب ديقث نم



 يي

 رهاط نب لضغلا 6 أعم ماجن 1 - نب ركب ىبال ماسم لاجر

 كثوواد ف و 7 ةنسلا لاجرو ةبراغملا نم ةعامجل ل ليئاسنلا

 هيلع تدزو هنصخل دو و لامكلا بميذهت يف يملا هبذه مث لامكلا

 نم هدلع لمكشا ام عمم ءاج و بسب كبنلا 0 ةكدمم وةريثك ءادشأ

 |[ ةدرغملا ] ءامسالا ةفرعم امفيإ مدهملا نم | و ]لصالا ثاثردت تادايز دزلا

 ءايشا ركذف يج#دربا 00 نب دمحا ركب وبا ظفاحلا هيف فنص دقو
5 ١ 

 ءاغعضا| دحا نانس نب يدغص هاوث فكلذ نم اهضعب هيلع اوبقعت

 ةميعحملا ىندغلا نوكس د ةلمهمس انيس لدبث دوو ةلميملا تاصلا مهبوهو

 . بسستلا ظفلد ملع مما وه و سرمخا] ءايك ءاو مث ةامهمص لاد اهدعد

 ىنوكا يدغم متاح ىبا نيال ليدعتلا و حرجلا ىغف !درف وه سيل

 يليقعلا نب راد يفو هفعضف هلبق ىذا نيب و هذيب قرغو نيعم نبا هقثو

 ظوفردمردغ هدي ده ىليقعلا لاق ةدانف نم ايزر# هللا دبع نكح ىدحغم

 ةركذ ىليقعلا نوك اما و متاح يبا نبا ةركذ يذلا وه هذظإ و ىبننإ

 خطر ّةفال| تكتسيبلا و هنع ةركذ ىذا ثريدحأل وه امناغ ءافعضلا فى

 دو ملعا هللا و نمحرلا دبع نب ةسبنع هنع يوارلا نم ىه لب

 ةبحدهل يماذجلا عاونز ىلوم وهو رفعج نزوب نوخا| و ةلمهملاب ردنم كاذ

 امددوربغ هب مسكي مل كرف ماوه ر هللا كدع ادا لنفي هذا روهشملا و ةياور 3
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 ةددم نبال ةباحصلا ةفرعتم ىلع ليذلا ىف ىموموبا:ركذ نكل ماخذ

 ىذلا وه هناب كلذ هيلع بقع و اًديدح هل ىور و دوسألا وبإ ردخشس

 يح عيدراا نب دمح» روكذملا ثيدحلا ركذ دقو ةدكم نينا هركذ

 ديو نوري ىلومر دنس ,ةمقترني وليا نيذلا ةباعمعا عصرا ين

 و ةدرجمأ] [ىنكلا] ةفرعم اذك [و] ةب'احدلا ىن يباذك يف كاذ تررح

 «رركت ةراث و مسالا ظفلب نوكت ةرات ىهو | باقلاا ] ةفرعم اذك [و] ةدرغملا

 لري مايهلالاب | ةفزحم اذكر | عفزستوإ ةقاع كتي عقذ و ةيذعلا ظفلب

 نيرخاتملا ىلا ةبسنلا بر ثكا نيمدقتملا ىنوهو [لئادقلا ىلا ] عقن ةراذ

 لولا: ةبسنلاب رذكا نيرخاةملا ْىقااقهأؤ[ناطوالا ” ىلا ] ةرات [و ]

 وا اككسرإ اعاوضوا !كالب ] نوكي نا نمم معا نطولا ىلا ةبسنلاو نيمدقتملا

 زازجباك [ فرحلا و ] طايخلاك [ عئانضلا ىلا ] عقت دت [و ةرواج»

 [ اب [ ل باسنالا [ عقي دق و ءامسالاك ةابتشالا و قافتالا اهي عقي و ]

 0 و ىناوطقلاب بقلي و اهيفوك نك يناوطقلا دلخم نب دلاغك

 باقلالا ىلإ [ ىلذ بابحا ةفرعم ] اضيا 56 و جنا 0 كميل

 نم يلاوملا ةف ةفرعم ] ] اذك |وإ اهرهاظ فالخ ىلع اهنطاب يذلا بسذلا و

 فكالذ لك نآل مالسالاب وا: عيفيلسلاب“ رار قر لفشل درس ١ يأ

 و ةفرعم ] هيلع صوصننتلاب الإ كاذ زييمت فرعيال و ىلوم هيلع قلطي

 تاتا

 اهخم بهسضعي ناك و ( ن )
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 نئذيدملا نبا ا ءامدقلا هيف فنص دقو [ تاوخالا و ةوخالا

 1 مج مس مسسسما

 ف ناكزفافي و | بلاطلاو ميشلا بدا ةفرعم ] اضيا مهما نم [و]

 درفني و قاخلا نيسحت و ايذدلا ضارعا نم ريومطتلا و ةيذلا ميوعت

 لب هنم  ىلرا هيف داب ثتدحإلال و هيلا عدخا اذا عمسب ناب خيشلا

 سلج# وربطتي نا و ةدساخ ةينا دحا عامسإ كرتيال و هيلا دشري

 اكلذ ىلا رطنفا نا ١! قيزطلا ف ل و الجعال و امئاق ثدحتأل وراقوب“

 وأ ضرما نادستلا وا ريب خكلا نع ثخح !ذإ ثيدعللا ني كسمي َنأو

00 

 عديالو ةعمس امل ةريغ دشري و ةرجضجال و يشلا و ناد علاجا

 نم ] ةفرعم مهملا نم 70 هذ»ذ يف حويل هظوفحعمب ركاذيو

 عامسلا ىف : !ذه زييمألاب لمعلا 5 م رابخعا رق َّ ء|ك هالاو ليمحتلا
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 ثيدحعأ) سلاج“ يف لافطالا ,هراضحاب نيثدعملا ةداع ترج دقو

 عمسملا ةزاجا نم كلذ لثم يف دبال و اررضح مهنا مل نوبنكيو

 هرثعلا لموعد حدب و كاذإ لهاني نأ ة«سفمب بيعلطلا نش يف جداا و

 دعب ]دا اذا ىاوالا باب نم ىوكئسافلا اذك و مالسإ دعب هادإ اذإ اضيا

 ىمزب هل صاصخخا ال هنإ مدقن دقف ءادالا اص) و هتلادع ثوبُذو هليوت

 فالتخاب فانخ“ وه و كاذل لهاذلا و يايتحالاب ديقي لب ىيعم

 نوعبرالا دنع ةيلعر كني الو. نيممخلا غلب اذإ دالخ ىبا لاقو صاخشالا
- 



 ( ب 1 )

 ٌةَفَص ] 'رعم رهملا نم [و ] كلامك اهلبق ثدح ىممب بقعت و
 لذشملا لكشيو ارسغم انيبم بذكي ناوهو [ ثييدعلا ةبانك
 زطسلا ىف مادام ىنميلا ةيشاحلا ىف طئاسلا بمدكي و هطقني وإ هنم

 عملا ياهلا عاج ةكلر اف واو [ عضرع] ةغص[و] ىدرسيلا ىغف الاو ةيقب
 ناب [ هعامس ] ةغص [و ] ائيشن ائيش هسفن عم وا ةريغ ةقث عم را
 ٌةْفص [و ] ساعنوا كثميدح وأ ريسذ نم هب لخإ امب لئاشني )ل

 عرف نم را هيف عمس ىلا هما نم كاذ نوكب نآو اكاذك [ هءامسا "7

 [و ]| فلاخ نا فلاخ اما ةزاجالاب ةربجهلف رذغت ناف هلصا ىلع لبوق

 مث عيءوتسيم ؛دلب لها كري دعا ىدكبي ثدح [ هدف ( هيف ةلحرلا ] ةغص

 ريب هاذتعإ نوكي و :دنع سيل اه ةلحرلا ىن لصعيف لدزي

 كاذو [ ( هفيذصت] ة ةعصا]ر يا خويشلا ريثكتب ةئانكعا 1 ممرذكا عومسملا

 ناذ ةدح ىلغ ىباحم لك دنسم عمج# ناب ( كيناسملا ىلع ] ام)

 لهسا وهو مييعملا فوررح ىلع مهجتر ءاش نا و موقب اوم ىلع هبتر ءاش
 يف عمج# ناد اهريمت وأ ةيبقفلا [ باوبالا ] ىلع هفيذصت [وا ] اوانت
 نا ىلرالا و ايذذ وإ انابثا همكح ىلع لدي امم هيف كرو ام باب لك

 فنعنضلا ةلع نيبيلف عيمجلا عمج ناف نهحرا ىص ام ىلعرصنقي

 هنلقن فالتخا نايب و ةترط و نكدلا ركذيف [للعلا ] ىل< هغينصت [ وا ]

 ىلع هعمجي [ وا ] اهلوانت لبصيل باوبالا ىلع اهثريبنا ”سحالا و

 ىلوا - ني( ؟ )
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 ةددناسا 5 و هكدقب ىلع لادلا ثديدعلإ ف فرط ركذيف [ فارطالا]

 أروي

 ك0

 مدع دم هيف فنص دقو ثتيدحلا تمبس ةفرعم ]

 نيددلايةتوييشلا ركذ دقو يربكُتلا صفحوباوهر يلبفعلا [درقا ب
 عرش ةرصع لها ءضعب نا ديعلا قيقد ندي

 يار ام هناكو كاذ عمج يف

[ عاونالا ذه بملاغ يف اوقنصو ] روكذملا ىربكعلا فينصت
 انرشا ام ىلع 

 قلق ] ةمئاخلا هن يف ةروكذملا عاوثالا هذه ىإ [ ىه و ز ابلاغ هدلا
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 [ عجاريلفارسعتم اهرصخو[ ليثمتلا نع 55 5-

 يدابلاو قفوملا هللا و ] اهقئاقد ىلع فوقولا لصعبل [اهتاطوسبم] اهل

بينا ةيلاو كثلكوت هياع [وه الإ وه الإ هلا ال
 ليدكولا معنر هلل انبسح و 

 محم انديم ىلع هللا ىلص و ميظعلا ىلعلا ةللاب الا وقال و لوحالو

 ىنيملاعلا و جلل 0 و اريدك امداست ماس و عييم و لآ و

 ال ا ا ار
 م د سس

 عبس يف رثالا لها حاطصم يف ركغلا ةبحن حرش عبط مت

 ىندعبسو نأمد دس يف ةدعقلا ىذ ربهش نم كثاخ

 اقباط ءيزجفلا نوتسلا نص: نيدتامو كاقلا همز

 ةذس يف ىمم ر هش نم كتاضم مايا ةعبسل

ام نامث رفلا دعب نيس و ىندننا
 ةئ

 « ةيحيسملا :كالولا م
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