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 * ىبا هل اهئاودو هيلع اهديزم هثم بااطلا هير مست ىلا رقتقملا *

 د

 د

3 

 ىراخلا : ىيونعلا ١ تكلا لع ن نيج :قدقيدص اقطلا

 فصنو-رهش و2 ىف هنم غارذلا نأك و هونذ هل هللا رذغ

 نيناعو ناع ةئس لاوش نه نوسشعلا هلعا ءاثلثلا مون

 ةملصلا انكاصأ لع ةيرجملا "فلا نيحاماو

 اك 1 الوات هلي داو دعو

 انديس ىلع مالسلاو ءواصلاو الطابو

 اع ير :اذهاو تيك و رثلا واو د2

 انك فو [نعرلتاو

 ع

00 

3 

0 
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 نااار * لوصالا ع نم دع

 كارلا نبأ و١ "تابيطلا مك لح قادت هلوق وب نما ١ تخلل

 كلذ و اعيطباظةس) اع هريسدت بحوف راركتلا هك الإ وا لالالا اهنع

 امي ضرالا ىفام مكل قلخ ىلاعت هلوقو اهرساب عفانأا ل- ىضَتَسِ
 ىف دجا ال لق ىلاعت هلوقو ”هعفنم هيف اع صاصتخالا ىضتقي ماللاو

 لعق *هباالا "هتيم نوكي نا الا همعطي عاط ىلع امر ىلا جوا اه

 تاوودأ "وام كلا ردخ# ىلاعت هلوقو ىثتسم مرتغلاو ”ةحاالا لصالا
 نيد ىف تدث اء اضيا كلذ ىلع لدتساو اعيج سنا مصل |

 لسو هيلع هللا ىلص ىلا نع صاقو ىبا نب دعس ثيدح نه امثريغو
 ىلع مرهق ءرش نع لأس نم اهرج .نيئسملا ىف نياسملا مظعا نا لام هلا

 نال نع هحام ناو ىذعرتلا جرخا اعأو هتلاسع .لجا نم لئاشلا

 هلا دع عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئش ال لاق هلا 'ىقراقلا

 هعرخ اه مارلاو هلاتك ىف هللا هل>ااه لالا لاي ارقلاو ةريخلا و

 اب نوعئاملا لدتسا و هنع اًفع امم وهف هنع تكسامو هلاتك ىف هللا

 لالدتسالل ملصن ام اونأي ملو هنع با وا عاززلا لحت نع جراخ وه
 12 نوجو ىف اوفاتخا دك ةيتاقلا 80١ ١ ١كقوتلاب نورراعلا انك

00 

 مهتفاو نمو ةلرعلاو ةيوثلا ةوعدلا هغاب“ 1 نما لعب هكر

 لدالا توجواا و اًذيهو عرسشلا هغلج مل نم ىلع لقعااب .هوبجوا

 تانكلا حرص دقو مهب هيف عازر الق 0 بوجحولا اهاو

 دس

 كش بوجوب لقعأل مك> ال ةيريشالا روهجج لاقف القع معنملا
 ر

 يا ةهدانز بلس هنأب اضدأ حرص و مهر را دايعلا

 اهلصاحو ادج ةريثكح اذه ىف ةيودلا ميجاو ةيئآرقلا ةلدالاو
 هع ركشا ىلاعت هللا ائةفو ةرخآالاو ايندلا ىريت ركحاثلازوف
 هقلوم مب هع كيرا ا ىهنا انه ىلاو * يعل ميج ائء عفد و

5 



 الا لوح #5 5

 ىو كلذك نكي ملام ىلع قتعلا باجنال اررقم ناك اه مدقي هلا ا

 :هب قرعيو ”هعدفتلا ةثحايش نم دافتس ىقالخ تاعجرملا هذه بااغ

 مدقت دق و ادج ةريكك ميبجرملا قرط و كلذ عيج ىف حارا وه ام

 ع هجو ىلع هرظذ ىف وق رطاثلا دزباه ىلع معيجَولا رادم نا

 ريتعم مجرم وهف كلذل الصح ناك اذ ةيعرشلا كلاسملل قياطم
 ده دبل اددهسييههسسسم مسج مب عمّن

 مد باتكلا اذه دماقمل ةمئاخ خيم
60 

 تاكدضك ! هيف مكحل و. لمعلا اهكردي ءايشالا ضعي نا ىف الخال

 رابتعاب لدعلا ماكحا و هترفاتمو ضرغلل ةمئاللاو صقئلاو لامكلا

 ءاضفك بوجولا خ لوالا * ماك>ا ةسون ىلا مسقنت هئاكردم

 ناسحالاك بدثلا * ثلاثلا * مظااك ىيرلا #* ىناثلا# ندلا

 "هحابألا * سمالا* قالخالا ءوسك ةهاركلا .* عيارا *

 نحالا له 6 نوالا د2" ناتلقتم اننههو بكلم ى كلاما قرتضتك

 ةحارالا هعون ص وا هةصخم لياد هيق درب ملو ىالألا هيف عمو ام ىف

 ةيعفاشلا نع ةعاججو ءاهققلا نم ةعاج بهذف فقولاوا عئماوا

 ةهداو هحارآلا لصالا نا. ىلا وهما قا نرخأتلا ضعي اةسقاو

 هعو ص وأ هص للدب الا غلا مكح ا 4 ها كل واوا

 ركبوباو ىرعشالا بهذ و عنملا لصالاف كلذك ليلد دجوب مل اذاف

 ركح انه له ىردي ال نعم فقولا ىلا ةيعفاشلا ضعي و قريصلا

 ىفو نذالا عفانلا ىف لصالا نا لوص#ىلا ىف ىزارلا حرمه وال ما

 ىلاعت هلوُق هيلع لد و ةدانالا عفانملا ىف لصالانا قألا و عنملا راضملا

 مده 2ث كا و نتافيطظلاو هدامعأ حرا لا هللا ”هنيز لا لَو
| 

 ع 2
 ةياكلا

 5 ع



 ا

 سس سس | آخ || ط/ط/ |! سس سيسبب بببييبيبيانسل هم اممم

0 

 عرفلا بس * عباسلا * ةجراخلا رومالا بسم * سداسلا *

 عونلا 0 داشرالا ىف اهالصو ماسك ةعبسأا هذه 0 مسق لكللاو

 * لوالا * ماسقا ىلع وهو ةيمعملا دودملا نيب مجيجريلا ه6 سداسلا

 بولطملا ىلع ةلادلا ةحرسصلا ظاقلالا ىلع لوشْلا ىذا مجرب هلا

 ةكرشلا وا ةيزاحلا ظافلالا لع نشل ىلا ع ,نال ا الا
 * قاثلا * مائّرلالاب ىولطملا ىلع لد ام ىلعو ةبرطضلا وا ةيبرغلا وا

 حالا "لسع ىفرعالا مدد نا دا نو اولا

 دللا مده هلا .# ثلاث * ى>الا نم بولطملا ىلع لدا

 * عيازلا * 2 تايضرغلا لع لكشلا ىلع : تائتانلا لع لوغلا

 ليك و. ةهاقلا ريثكتل اهزخ الا "لواشع نع عا ةلوادم 06 ا

 مدقب هلا سماخلا * هلوانت ام ىلع قافتالا صخالا مدعت لو

 لصالا نوكل كلذك نكي مل ام ىلع ةغللا و عرمشلا لدنا اعفاوم ناك أه

 لوقثملا عملا ىلا برقا نأك اه مدقب هنا * سداسلا * لقتلا مدع

 هناستكا قرط ناكل مده هلا عباسأا 0# ير

 مدقب هلا 2 * نماثلا *« . رخآالا نباسستكحا قيرط قم عجرا

 امهدحال اةذاوم نأك اه ع نيمرأا لها لهوحا اهذاو٠ ناك اه

 ةعبرالا ءافلكلا لمعل امهذاوم ناك ام مدعي هلا #* عساتلا *

 كة صدا دف عامجالل اًهذاوم كا مالقتا هنا ؛ . # نيشاغلا"#

 * سشع قاثلا * للعلا لها لمعل امذاو١ ناكح اه مدقي هنا

 *هحابالا مك اررقم ناك ام ىلع رط1لا مكمل .اررّده ناك ام مدقب هلا

 ( يلي رزة ناكحااس منقي كنار ل ا
 مجرب, هلا .* رسشع عبارا *  تابثالا ميك اررقق ناكام:]ع

 * سثدع سمءاحلا# اهل ابجوم ناك اه ىلع دودلا طاقسال ناك اه



 د2 لومأللا لوصح 0 1 : ١و

 | مدعتملا م د0 أن لمعتت هب لوش ال ن هاامأو

 تاع راب اءيح نياوعلا ىف ا ريلا ىلأ عوج بجو ركل ل

 ةيحر اذئا تناك ةملا للا م ”هلالدو امتمو اظانانا انودسا أآذاو ةمدعتملا

 ىدلجلاا ىلءو هدحو لك 1 اضراعنو جراح ا دجوا "ل ناو

 ىلا عجري و امه4>رطا) وا امههدحاب لمعلا ىف دهتلا رين له مدعتملا

 نع ىزارلا ماس .لقنو ةياصالا ةءارتلا ىلاوا دجو نا را

 تلد ادعوا الازأ كدولا ركذ, 'هيف ؛ىدذلا ريطلا' افق هنا ةقينح : با

 0 الا نودالا .تالكتم اند هلثسملا هته ديعلا _قيقد نااالات

 ىلا ةبستلاب نيظفللا دحا ىلع موشي عجب الا فقولا نرخأتملا

 مومعلا لوادم صخب ال ىذلا ماعلا حجَرلا ,هدارم 36 ا

 مومعلا .لوادم نع ةجراخلا روعالا راسو ةاورلا ةءدكحب عجّرلاك

 ناف اههيف رظني هلا 0 دم ديءس ىلا لضافلا نع قا

 ا كالذكو صيصخمأا لوا و5 هيلع عم صصص 2 لحد

 ْ ايو اقن أ دموع ناك "ض ىلع حر مومعلاب ادوصعم اه نخح| ّنكك اذا

 ظ تن داحأ ق ىفاشأا قر قردللا وه اذهو را َق ىقكنإلا 5

 | صيصخعلا اهلخد امل لاَو هناف ةهوركملا تاموالا ىف هولصلا نع ىهنلا

 ”ةيضعأا تن احا اه يلع م5 [ماالد تووضصض ةزائلا هوالص َّق عاجالاب

 ةسقالا نيب عجريلا 6 سماخلا عوناا + امهريغو رجشلا ةيحو

 انوئاظم 6 امانا و همم موأعم وه ١ نيد نوكي ال هيا َّق ْدلَخ 51

 * لوالا * ماسقا ىلع وهو اهرب عجرتلا تبني هلا ىلا روهمجلا بهذف
 ”هلءلا دودو ىلع نادل "لإ اءلذلا | بسلا د ىاثلا 2 *ةلغلا بس

 ,كولل فصولا ةيلع ىلع لادلا ليلدلا بس## # ثلاثلا *

 0 عك كاع د سما * مكللا ل ل نبك د2 عدارلا 1#

 737ظققاشفسظه١ : هاو" .١
 سداسأا



 666 *ف لوصأالا ات

 ىف الو رثكألا لوق ىف ةحال هلال رظن هيذو قا ةباصصاب ىلوا

 هدا اك او لقالا عم نئاشلل ا قا قل نوكي لعق ميل

 نوكي نا #* سماخللا » هناتكح نم عضوم ريغ ىف "لقا هللا

 قفاوملا مدقي هناف رخآلا نود ةعبرألا ءاقلللا لمعمل اًعذاوع امهدحا

 لها هثراوت امهدحا نوكل ه0 ا لا د ا

 امهد>ا نوكينا # عباسلا * رظت هيقو رخالا نود نيءرلا

 ناني يم .قماثلا كاوا ارطنا هقول تلا لما نت

 قفاوملا مدقي هنأف رخ الا نود سايقال اقفاو» امهدحا نوكر

 را نود نارشلا رهاظو هيشا امهدحا نو نأ 5 عساتلا 03

 هودي هل ىوارلا هرسسف اه مدقي هلا #* رسشاعلا *# مدقي هئاق

 لوصالا لها ضءب ركذ دقو كلذك نكي ملام ىلع هل-عف وا

 اهانركذ دقو انهه هانركذ اه ىلع ةداز مسقلا اذه ىف تاعج ره

 ىلا جات اه مظعا نمو قصلا اهب اهنال ةمدعتمللا عاونالا ىف

 نم صوصخو مؤع امهْد ناموع ضراعت اذا ةجراملا تاحجرألا

 تكلم ام وا هلو عم نيتخالا نيب اوعمجن ناو ىلاءت هلوقك هجو

 كلما ىف نينخالا نيب عجبا ىف دمام نيتخالا ىف ةصاخ ىلوالا ناف مكناها

 ىف ةصاخ امهريغو نيتخالا ىف همام ةيناثلاو حاكنلا دقعإ وا

 نع مان نم مسو هلآو هيلع هللا ىلص هوةكحو نيِعلا كلم

 هيلع هللا ىلص هيه عم اهركذ اذا اهلصرلف اهيسن وا ةولص

 لوالا ناف ةهوركملا تاووالا ىف ةولصلا نع عسو كرابو هلا ىلعو

 ةولصلا ىف ماع ىاثلاو هيضقملا ةولاصلا ىف صاخ تاقوألا ىف ماع

 ناك امم رخأتملاو نيمومعلا نم مدقتلا لع ناف تاقوالا ىف صام

 مدقتلا صاخلا حش رخأتملا ماعلا نا لوقب نم دنع اهدا رخأتلا
 ل

 ا
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 فعضا هتلالد ريضتف دونه ءلا ىف هليمعتسا ريكا ماللاب قرعملا نشنجلا

 دءاخلاتلا عاونلا 9 ٠ هليق ىذلا ىو ؟اذهغ .ق قورد٠ قالخ ىلع

 ناك اه مدعي هلا *  لوالا *  ماسقا هيقو لوادملا رايتصاب عحولا

 هيلاو سكعاان ليقو القاث نأك .اه ىلع ةءاريلاو .لصالا مك اررقم

 ا لاو .ئواتتملاو يفازا علا (لوالاراتغا ور روهخا ىغذ

 مادا 11١ كرذا امهادحا ”نوكل نأ "< قاثلا فا: :نوويقبالاولا

 ىب ولا هلعن ملا ىلع تبثملا مدعي هلا“ * ثلاثلا * حجرا هتاف

 ليقو سكعلاب ليقو مع ةدانز تبثأا عم نال ءاهقفلا روه#ج نع

 ديش أه مدعي هلا عئارلا *  ىئصتساا ىف هراتخاو ءاوس امه

 تاكا اق مدعو ظيااقو "دع سماخلا #*# © هعونر ديقت أم ىلع نك طووس

 00 0 يك ليوا طلع هيلح ناك اما هك حا !اديكح

 كاز 11 عياسأأ * هب معن م ىلع ىوايلا 4 عل م مدعم هنا

 هلق دحاو 0 ايجوم رخذذاو نيمكححأ ا.جوم امهدحا نوكي
 مدقي هلا #* نماثلا * ةدانز ىلع هلاكشال نيمكملا بجوم مدقب

 هلا »*« عساتلا * سكعلاب ليقو قيلكتلا مكمل ىلع ىعضوأا مك
 : )ع 2 0 َ 7 1 7 3 ْ ١ 2

 ه3 م8 لدم َّق عحرماو 0 [ ه3 5 كح 00 89-4 8 مدع

 ىلع مججرا هدنع ناك ام مدعي) قلطلا دهتللا رظأ وه تاحعرلا |

 ةحراخ روما باسل ميرا 31 عبارلا عون 7 تضراعت اذا ريغ

 ىلع رخآ ليد ك2 م حدي هنا 0 لاو 3ع ماسقأ هيقو

 راو هود فهدا نو نا "< ىاثلإ بد« رد ليلد هدضعا ىل مه

 * ثلاثا * هل ةفيصال لعفلاو ةغيص هل نال لوقلا مدقيف العق

 برضك كلذك نب مل اه ىلع مكملاب ميرصتتا هيف ناك اه مدقي هنا

 * عبارا * ةراثالا ىلع ةرابعلا عجرت اهناق اهو2 و لاثمالا

 "دا 1 كلدك شلع لع فاذا تكا هجيلع لع“ ام .عدقي هلا

 لوا

 و



 كي + ل وحلا 0 نه *

 )ال5 نال' تالذك نكي ملاع ىلع كلا هلع ىلإ! ءاعألا ةنيق ناكام
 مادقب دار 12م املا هك ةلاعملا ريغ هدا 0 ١ للحملا

 يملا ليف وي ردم هيك كاكاذ اح نك 7 فا تيرا در

 ركذ ملام ىلع :طضراعم هيف ركذاه مدعي هلا * مشع ثلاثلا *

 لع لادلا عل اغورويرق'الا رولا ,مراو نع ( 22 هن تنك كلا

 ديدهتلاب نوركملا مدقي هلا * رثع عبارلا * اقلط» ةرابزلا مرت

 ا نورعملا مدعي هنا * سئع نسا ب 2: نرعي / أم ىلع

 ادودصعم ناك اه مدعي هنادي د معع) سدا كر 0 يع ىلع

 مدعي هلا ** رسشع عباسلا # هب ديصعب ىل هل نا

 اههدحا مجر الو سكعلاب ليقو ةقئاكلا موهفم ىلع ةقفاولا موهقم

 ىهنلا مسعد هلا , * سشع نماثلا * لوا لولا "0 ىلع

 ةحابالا ىلع ىهنلا مد كعرادلا ١ 4 ششع عساتلا نإ

 * نو رسشعلاو ىداذا * هحاالا ىلع سمانا مدير هنا * نورشعلا *

 2 نورسفعلا و ال د هن يحا ريك الا ىلع الئ -| لق ها مدع أ |

 مد هناا ا كالا هك كتل ىلع 0 مكعب ا

 هراش اب لد م ىلع ءاضتقالاب لدن )ب مدلسعب هنأ ع نورشعلاو

 ل *  ةفلاحو 0 موهيغلاب و ءامعالاب لدن اه ىلعو

 اكل اب ع ماعلا صب صد 3 د 8 مدت 5 3 نوربسعلاو

 ماده هنا: . ««نرورتشملا ور ناسا,« ) رتكاب هناا صا طلا ا

 ل 7 1 فون 0 قى : 2 5 نا ل ثعلاو مياسلا * ةللظلا 12 د هل

 هنو هموع هر اص نا كح 5 ع حيردنا طرفا دموع هعرص

 نءانلار اخ هامهوص ود انآاضمتوا اهزدع لع ىلا ىلا ا
 ىلا 0 1 ١

 مسأ ىلع لوصوأملا مسالاو نا عجل

 2 2 لا



 ع 3

 مد 1+ نوحيرالااو قالا 5 هيلع 0 7 هءاور ىلع؟ هيل

 عولملا 0 0 ع ةنا هر ىلع عولللا للعل 07 2 ند ةعاور

 ناكل ةدافا لال فا ب ا عج ريلا ءودوق "ةلدنانو
 أ 2 ١

 0 ىل»و 0 هده صعل قى ضراعتلا عقو ها 1 وهذ

 4 ١-١ : ا 2 0 . 2 .
 ت1 رملا د ىباتلا عوذلا د امم ْضراعد 0 نيد 0 نأ

 ىلع ص كلا عر 3 ١ عاق هيو

 لمعلا مع ماعلا ىلع ضاخلا ميدقت نا كاف الو ليق اذك ماعلا

 ْ (١ مجرلا باب نا لو اعف . حافز -ليغلا هلوانح اهقيد

 محدفالا مدل نا د قىياذلا 3 حولا 0 مدعم وهو مَ

 ىوقا ملمو هيلع هللا ىلص ىبنلا ظفل هناي نظلا نال مدقلاا ىلع

 تالا مضل 0 مح هقالاب ماكتب عيبا 3 اذه 6 1 !35و

 اك صصد+ رو ذل ماعلا ىلع صصخ 0 علا ماعلا مدقب 3ك

 د عئارلا نا قلل ماس 4 مر نعد ند قوما 0

 مبباس 1 دراقلا ماعلا ىلع تيد ىلع ا 1 1 هةعذلا ماع'ا مدع هنأ

 ماع علا ف ١ 1 راسل ىذه واو ايكلاو ناهرعلا ىف ىيوجلا هلا

 تا نسماكلا 3 ل م لا ا

 00 3 1 داقلا < 1" اغا "كسر ءااذآ ناجلان نع تدرك "دقت
 دك 1 ىلا راكاا لعن علان هش "وه ىلا راها مدع
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 ا مدع هنأ #3 نءاشلا آئ هيوقل ةقيهح ناك ئه ىلع

 5 ) 3 : | 2 1 536 0 2 د د "نأ 00 تالزكا

 و ل

 56| ]2 كلذ كاك ى ىلع نيه>+و نم قازملا ىلع لادلا مدوقد هنا
 ل

 4 عساتلا د هيلا رهئقم وهام ىلع هك ْق راعدأالا ارد

 رعقل دارألا 0 كاف ين مدلهد هنأ 3 رشساعلا آ دس>او هدو

 مدقب را نا ضد اوال #ء ةطساو هيلع كا ىلع ةطسأو

 00 اذ خذ ل ل ل ل ل ا ل ل لل لل ااا اا ل لل ل ل لا ا ا ا ا
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 2 * لوصالا اع نم *

 0 0 م نم ىلع تسلا: روه م نك 0 ”هياوز حرا اهنا

 او. مثالا قورعم امه دحا نوكي ناد  *.نورشعلاو مالا
 فيعض مسا همنا تلف نم ىلع ءافعضلا نم تلا مارا وعشان

 لع همالسا رخآت :نء ةداور مدنقت اهنا , * ثورتقعلا و مسالا *

 ند هاور ا نوكد نا لاك ال همزاما مدعلا نو

 لاقو ىواضتنلا و ناهر نبا و ىر ارهشلا قد“ وبا هلام | اذكه م

 ةكا مده

 ركل ةياور مدع اهنا 3 نوي الثلا د« ع تلو 7 "نىدم 0

 مدع "لية وا "ايظعتجج تلا اههذ ىو رولا ذنب ندا ىنالا 0

 نانا كافل 02 آلا ةياور مهل اهنا 3 نوداتلاو ىداطلا *

 ه نون الثااو 3 * مده ال ليقو يركصا بذكلا 0 -

 ء لس 0 1 ند ثيدحا تيس كد ص ةداقر مدس اهدا

 هاورلا فل تدم 1 نم ةياور مداسقت اهنا 24 نونالثلاو تالا 7

 نوكي نأ * نونالثلا واعف 02 ا ا
 هتاور عر ا-هيناف ردا لإ م تدع ءاقيدسأ 00 نمهدخا

 2 اهامذ عمم نم هياور مدع اكد * نون الثلا و 00 ص

 كولين * نونالثلاو نيداقلا 800 تا
 هوو اناا طولا نم عجرا اهذاف انريخا وا انثدح اطلب نيريخلا دحا

 4 و عباسلا # انريخا ظفا ىلع انثد> ظفل عجريو ليق

 :ءارقلاب عمم نم ةياور ىلع مخل طفل نمت عع نع ةياوازا نكمل

 عايملا ور نه ةباور مدقت اهنا «* نويالثلاو نماثلا د 0

 مدعت اهدا #»* نوثالثلاو عساتلا # هزاجالاب ىور نع هباءر ىلع

 * نوعءيرالا # لسرما ىور نم ةياور ىلع دئسملا ىور ن# ةناور

 ةندراكلا ثيداحالا نع نيكعصلا/ىنأ نا تاداتلا داس

 لا 0 1 1 ةياور مدت اهدا د نوءارالاو ىداحلا دلع امهه:ع



 د كوخ لوصح 6

 * سثع ,ثناثلا * عالطالا ىف ةدانز ىضتقت طالتخالا ةشك نال رخآلا

 * رع عدارلا عر الا 5 نيت دعمت ق5 داء ريكا امهدخا 38 نا

 نود سو هيلع هللا ىلض ىننال .هتبعص.تلاط دق اههد>ا نوكي نا

 0 02 00 نق امهذدحا نوكي نا + سقع "نيماكلا :# ب رخآلا

 500 نإ دع رسذع سدادلا»#) رهاظلا ردع رخالاو ةيكترلا

 "ةيكرلا درعع رخ الاو راتذالا و *هسراملا هتاادع تت دق اههدحا

 امهدحا نوكي نا- * سشع عياسلا * :”هئياعلاك ريخلا سبل ةناق

 كب نا ما مع نماثلا د ركإلا نود هتلادعي مكملا عقو دو

 رود لدغ رح الاو ليدجتلا نانا ار كخذ عم لدع دق اههدحا

 - ٠ ال اقع 1 ثا ءز - 88 3575 5 هنإا -* 5 عسأتلا *! لهيكد
 ري ةحسا | هك يو ا نكمل 0

 ”اانالا توكل نوكيرب ناي < نورقعلا ** . .رخ الل نيك لا نم

 | دانا م ١١ الل نيكحدلا نع ,ساثلا كاوحا نع انعاشكا

 0 دال ويك ملا نع عا امهدحال اوك مما نوكب نأ نورتو

 00 عللا طق دف ايعدخا نوك نا .:* نورمدلا و ىاقلا«

 * 0 عدلا و؟تلاثلا ++ ”هءاتكتلا ىلع نوعا وا ىنءلاب ىور نم عجرا

 هئم انايست طك ادا نء اظفعح عرسا امدوخإ روحا لا

 رخ الاو انايسأ عرسا و اظْذح عرسا امهدحا ناك ول اما عجرا هناق

 لوالا نع عجرا رخآلا نا رهاضظلاف انايسن أطباو اظفح أطبا

 ىلع ل0 قداوب ند ”ةياور عر اهنا نورشعلاو عئارلا 2

 « نورشملا وسم اكنا * ةتاياوزا نعي رثك ق. ىهنع درتي نم ةباور

 طات+خا نم ىلع طات# ملو هلقعو هظفح ماد نم ةياور مجرت اهنا

 هطالت+ا لاح وا هتمالس لاح ربخلا ىور له ىرعي ملو هرع رخآ ىف

 ةلادعلاب رهشا نأك نم ةياور مدعت املا #* نورشثعلاو سداسلا *

 * نورسثءلاو عباسلا * بذكلا نم عنع كلذ نال رخ الا نم ”هقثلاو

 با

5 
7 
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 00 د لوضصالا ع 0

 راش عاب 2 0 كا 0 راش تعا 0 لق ث نيل راشعان 37

 1 نإ علا سا 0 عاونا ةعلرأ هذهف جرا

 د لوالا عونلا 00 يوما دودأعا نين تل 00 عونلا 7

 هاك محرم د لوالا ع يوحو هأ 9 تا د 0 حارللا

 5 9 8 95 هلا و هب نطلا هول لقا هتاور 0 ىلع كت هلآ 2 محرق اا

 56 م |١ كا 5
 ا عحرما ا ئقد-- كلا كاف - 05 6- ةهكاماد

 ةريكلا تضراعت واو ءاوس اههنا اكسل لات و ىلا ت1

 كلا 2 نالود هيد كلا تئالا نك هلادعلا 9 تتاح 0

 نال 115 5 ةعدلا ّق لحكرا فلا لاعلا لد -- هئاق 9" محيتارا و

 نوءدعل ةبادتك ١ىصلا ناك دق و 0 لددت ناكص جب ايل 0 ةيعش

 2 عرب هنا د قاعلا 5 هريغ 5 ور لع ودادصلا ةناور

 ه2 نلاثلا < +١ ايلاك هذان نوكن نا كلذ تا ام ع

 الا طبضلا ىلا برقا. هئأل ريغصلا ةياور ىلع ربكلا ةياور مجرت |
 * عبارلا * هنم اطبض ريكا وا ظصلا قل رغضلا نا

 هلال تال دك نايا 0 ل ل
 نم, ةماور حبر انا ٠ نس عادخإا يلا ةماعلا
 كاذك نك لل نم ىعلاب قرعا هلال ةيبرعلا هغللاب الاع نأك

 / ١ 0 6-5 . كي | . 7 5 01 11

 ا 2ع عياس | 2 56 زا نب كرب امه نانا نوكي كا 2 سس ادامس ١ “أ

 ١ نوكر نأ 2 نماثأا 3 رخاالا 0 122- أ نيكو ل 5 ا

 1 3 0 / 92 0 5 ِ 5 .٠

 نوك نا د عماتلا 2 7 الا نود ةءلرالا ءاعاذنا 0 اه كل

 مما 9 نا *»  سشساعلا م 0 و اعدم ا.هردحا

 نأ "ا سمع ىداخلا ©  ةضقلاب فرعا هلال هدد

 نأ # رس قاتلا 3 0 نود 7 1 | رسشأنم اها نوكي

- 

 نود سو هلآو هيلع هللا ىلص ىنال ةطاان كا ل فدا 9

 م



 00 اقل نيو 0 و 0 عاجالاو عاجألا نيبو

 محب ملا ت0 حلا زاو> ك2 اودقلا ١ نوري تحالا لوضع ّق ىراراا

 20 ىفقوتلاو ريكا 3 صرأ اك 0 0 مهصضصعل هركنا و

 ىلياد ْنِإد ضراعتلا نكو 20 7 قاثلا 2 د لوألا

 قافد ١ الا ا 16 نايل 2 وأ كا اوع ناك ع ل غافلا نييءطو

 1- لاو اسد نيذكأن م ا لروحأ 0 اذا محا 6 ّق ىو

 كفو تا ثلا صضراعت» 1غ" ضيعتلاب عطعلاب قس نالا ا اهنط

 نوكي نأ 0 أ 0 مالا نيندل َّق نيم اكرم نيلياد دودحو ةعاج 2

 وهو تب كد 1 ضعي ىلع ءواهح راح نإ و 8-1 ع 2 1 .ض 1-

 ل 5-5555 3 ىريتعلا كاف هب و ءاهعقلا قاع به لم له هاظن

 00007 رداكلا نع وعلا وهو دحا نع حا

 مع َملا نع 0 حرا ذل دلو الداعتلا ضرد لغو نيف

 نع و ىالق ا.أ اال هنو ل هلا ليد - لئلذ 5و مدع و أههنند

 دما عجرب وا رخآ مضوم نع ركشلا بلطدو ناطقاش امهنا ليقو
 000 ل ها ول نوتتلا ةوهو :ةيللمالا» ةءاربلا تاتوإ مدع

 كاكا نإ لرقو .ةلزهاظلا ىلإاا هتيسن.. مرح نبا نكنلاوا مل! ناو عطق

 0 ريد تالا ند! ىاكا نا ون اظفانلب نيئطدح نيب ضراعتاا

 مزج و فقوأاب ل 0 5و هرمص) و 0 هلا نع 'ريجولا ىف : ناهرب نأ

 ه4 . تااكللا نعمل 97 كلذ ريغ ل ىدنهلا هدعشساو مس هب

 مالطا 5 لييوذشا !نيعنااو د 2 نيكواعتملا ني ميحرلا هوجو ىف

 ةبافصلا لاو>ا ىف رظن نمو هب دتعي ال نءالا كلذ ىف فااخب ملو ركاز
 مح اراب لمعلا ع نيعْفَدَم يللا 0 و مهيعلان و نيعئاتلاو

, 3 

 ا 5[ راسعأب نود 7 دق ..خيحرلا نأ معاو 3 حوجرأملا 5-6



 6١ . * لوصالا مع نم 3

 ك
 دعك 2 شا عع 5 نأف هلءو دل“ ل اءدلا لا راني مالسلا للي نبا

 نم ىئازوالا نع قهيبلل نتسلا ىفو م مل الاو ملا عرشلا قا.
 تحملا اذه ءافيتسا دارا"“نءو. * مالسالا نع يرخ ءالعلا زداؤتت هلا

 * هلا ا ىلا 0 تت اوصلا دحو ىلع

 و ب سس بيس سس

 مد حيجرللا و لدا عباسلا دصقملا اه

 26 : آ و ادذما 2 - .٠

 + ترحاعم كي »| فق 5 دع
 .٠ 5-5 و

 اما هطورمش ىفو ميجّرلاب لمث“لا ىفو اههانعم ىف * لوالا ثلا #

 مجرتلا اماو نيثرامالا ءاوتسا عرسنشلا ىو ىواستلا وهف لداعتلا

 جرطاو هيل 3 عدلا معي رخ الا ىلع نيفرطلا دحا ةروقت وهف

 ضراعتلاو لطابلا لاطيباو محا م

 طورش معجرلاو ةعئاملا لييس ىلع نيليادلا لباقت حالطصالا ىف

 5 دصعلا و رخ لا ل

 ريخل وأ باتكلا نيب ضراعت الذ توتا لواشلا ١ * لوا

 هوعلا لك ىواسنلا «ي قاثلا 00 ل نم الا دحاولا

 هلهن اك قافتالاب رئاوتملا مدقي لب داح الاو رتاواملا نيد ضراعت الف

 نكاوا تق ولا هذاا عم مكملاىف امهقافتا * ثلاثا * ىيوجلا

 نذالا عم ادناا تقو ىف عيدلا نع ىهنلا نيب ضراعت الف ةهملاو

 ملا

 نيبو باتكلاو باتكلا نيب ضراعتلا عفيف ةعبرا ةلدالا نال

 ساكيفلاو تاتكلا» نيببو .عاجتالا وب ناتكلا نيب ككاو كالا

 ل
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 ميرو هو هس حسم

 د لومأللا لوصح+ * ع

 هيلع مهوأدبو هيلا مهنودشر اه ىلع نولمتلاو ءالعاا د صوصنلا

 ىباسعلا ىلع ب له ديلقتال نوزو#لأ فلت:ا هي ةسداسلا

 ني 1 همزلب م ةعاج - لا هعقاو لك ىف نإيوم بعلوم مازرتلا

 اينو ىووثلاو نع نا هعجرو همزاي ال 0 لاو ىو اعلا

 ناكها صضعا مهضعل كلما ةماعلا لع ا 6 : ةياهكلا كأن

 تهم ازو | ةلانلا صعل ركحذو رح را 0 َْق ,هطصعحلو

 روهط لبق :اوءاش نع نودلع. ةفلساا ناك دقيوب # لتتح ن دجا

 دعل ثنيعم تهزم مايل ىذتس ليلدلا ريثما نا لا بهاذملا

 ءهاضتقا هنا هلئاق عز عم ليصفتلا اذهو * ىبتتا مهابق ال ةعبرالا

 نوفصتملا هلا تب ام نزغاو. نوعماساا ةءعست اه بعا نم ليلدلا

 ردا قداس كلذ: ىف مهلف ائيعم ايهذم ىماعلا ماريا اذا اماو

 نخأياو لئاسملا ضدي ىق هماما فلات نا هل زوج له هنا وهو

 "ةلّئسملا لع دق ناك نا ليذو زو ليؤو زو< ال ليعف ريغ لوعب
 ىلا ةثدالا ثودح دهي ناك نا ليقو زاجالاو لاعتلالا هل ني ١

 ذل | كيو قوما هراتخاو زاحالاو لاعتالا هل كم ل امو 5

 هيه لم نع ىئوما ةلغسلا كال ق ةماما ريغ ناهذم. نا هنط ىلع ف

 كه دالاس اكأ نا لق 4و ا هنو ني ملالاو 0

 ناجح الار لاعتالا رح ل كلا قضشني ا ةيلا ناتشالا دازا ىذلا

 هردص هل حرمشش نا 00 زو ليقو مالساا دبع نءا هراتخاو

 ليدلا قيقداب ناك :ةرانكلا و تعاند ضاو نوكحسالا ناو

 هدعي ال لمعلا لبق زوجي هنا بجاحلا نباو ىده الا ىعدا دقو

 هيلع قاغتالا ايعدأ 1م داح قد م ناب امهاع ضرتعاو قافتالاب

 هإ فخالاو هيلع نوهالا وه ا بهذم لك نم دلعملا رات+>ا ول ١

 لام قسفب ال ةريره ىبا نبا لاق و قسفي ىزورأا قد#أ وبا لاقف

0-1 "5 

 0 ب هسا



 حا
 | * لؤصالا ع نم *

 نع دهن بهذع قش نا دلقللا زوجي هلا ىلا ةعاج بهذو
 ىلع اءلظم رظنال الها أملا كلذ نوكحي نا طرمشب ندهتملا
 نع ىلا وهو زوجي الف الاو هب فا ىذلا لوقلا كلذ 7

 لد هلق كلذك نعباو ان راكوالا ىلا نرخأتلا ضعي هيسذو لاغقلا
 ا 53 نا 1 زو# هنا ىلا 00 بهذو نيدلعلا 0 نيرتكالا

 ام يش نا ىلا دلقا زو هلا نورخآ لاّوو الف الاو دهتلا مدع

 بات؟ ىف ايوةكم هدجو وا هلودب قوثو٠ هيلا هلفتي وا هن ةهفاش

 اذ تف درواحلان قاب ورلل لاق كليا تيل لإ ن2 و د
 اقااث#ةحوا هيف قدم ناث هلل: كلهذ اهليلذ و ةكدللا كح ىناعلا عع

 اطابتتا و-ارظف ناك ناو نادل. هكس.ى ا. ناتنك نمءاسصتب لالدلا لقوا

 دلالد كانه نوكي دق هنال اًهلط» زوي ال هلا مهدالاو لاو ني ىل

 نآس اعلا نا: اقللب رزعت اذا هع” ءدمالنا لع لسد يا ا

 نيفورعملا علا لها لأسي نا هيل لءاكلا لأسي سصقملا و ىلاغلا

 علطملاو امهيف ىراعلا ةئسلاو باتكلااب ىملاءلا نع عرولا لاكو نيدلاب

 ةيلغ هولدن :ىح هلال مولعلا 'نءءناهوصف اا اليللا ناحل

 اهيف هل ركحذ, نا هنم ايلط ه:ثداح نع هلكسف هيلا هودشربو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ”هئس ىفاموا هئاكغس هللا ناتكحص ف اه

 ,كمالا دقتسو هلدعم نم قملا ذخأ, ذقيف مسو هلآو

 ناهي: كاملا .قمأر الا ىذلاا ألا نب ,ضصتسشماو عضو 0

 0-5 اذه كس نمو قدك اجلا عرشلل فلاذلا أطخلا ْف عشنا

 ىلا هدشرب نم دعفب الو هيلطم مدعي ال قيدرطلا هذه ىف ىثمو

 هفرعتو هب موشن نع نأثلا اذهل دجوا دق هناحس هللا ناف قحلا
 مكح رسمصعملا اذه مكح اوكي كلذ دنع و نامز لك ىف هتقرعم ق>-

| 
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 د وعملا لوصح »ع 10

 نيعباتلاو ةياهعلا نم ننرصقملا لع ناك اذه ىلعو ضحلا
 ِض نئدلا ةعاعلا نورعلا ةرزده لها عمو 1 هع د مهيعلان و

 مذ دقو هلع هللا عسوا الذ قالطالا ىلع همالا هذه نورق ريخ

 ءافيتسا دارا نءو * ريثك ىف زيزءلا هباتك ىف نيدلعملا ىلاعت هللا
 34 8 : : ٠ ,«ا| 2 0

 دقعتاا مك 3 تسفم لا لوعلا 3 عجريلف ماع ىلع ثحلا اد درع

 ثيااعلا بر 00 نيعءقوملا مالعا و رمال | لرعائسأ 1 6-00 ككل داهتالا

 نسح دج ةمالعلا ديسلل ءايكحذالا ثيدحو مقلا نإ طؤاملا

 ىلا م فالذ ريغ و ئدتسلا نيم لد هر بديلاب 1 ةوسالا

 د م نار نأ ىف ىقداغالا هئانازغا وردت - ”بنابلاب اذه
 لئاذلا دعذ دثع انه لمعلا هل زوج هل ”ةصخر وله اًعا ليادلا مدع

 ةعاالا 01 2 اذهلو لاودحالا ند لاح ام لمعلا هريغأ نو الو

 ذخأي اما هنا دلقلا لاح تفرع دقو مهريغ ديلقتو ,هدياقت نع
 الان لد هك كلاطغا نع دايتدلالا نضع كلك: ةياوزلانبال ىأزاب

 كلذ هللا لي ملو عرش بءاص دهتملا اذه لعج دقف هللا هفلك

 لءاك نع الو ميسو هيلع هللا ىلص أه مدن دعل ةمالأ هله 0 تك

 اعدلا درع اناواطق ةعح اذه لع 08 00000

 هيعرشاا رومالا تزاج واو ”ىثب تسلف, هللا عرش .ى تافزاَحلاو

 ءاحش اع ءاش 0 كامو ءاش م اكد جرب دال ىواعدلا در

 بهذمع ىفن نا دهتع؟ سال نل زو له اوفلتخا ه#* ةحبارلا

 بهذ هيلاو زوجي ال ليقف رخآ ماما بهذمب وأ هدلقب ىذلا هءاما

 # امهرغو قريصلا و ىرصمأا نيا وبأ منت معلا لها ند ةعاج



 ١15 / * لوصالا اع 0

 بهذ وهذ امال نكد : نأ ديلعتلا 01 عنملا أ ع اذهب 9

 تاومالا ديلقت زاوج مدع ىلع عاجالا ةياكخ اذه ديؤإو روهجا

 كولنلا مدع دنع هل ”هصخر وه اعا هنأ نيهتلا لك نأ تانذككو

 ديلوتلا ناثدك ناماجالا ناذهذ عاجالاب 0 لوك نا هريشأ زو# الو

 اوكحن مل ثي- لوصالا لها نء رشكح نم بهلاف هلصا نم

 مدلك ْنِيْلُد اعأ| بهم لد امو هل ريعملا صعل ن 0- الا لوعلا 0

 ءالوهو راالا مر و ل بد ل ةيوشألا صل زاوألا

 ىلعو م4 بهن | ىلع هوي+وأ 6 لهطلا 0 هيف م ئ اوعئعن ]ل

 وهو ليصقفتلا 1 تلاكلا| بهذملا و 0 س4 ءأو لهحج 38 اهلا : ْناف مهريع

 + ريث كح 0 اذهنو كيم ملا ىلع مرد و اعلا ىلع بدلا هنأ

 0 ىالخلا ََق ريمعل اعا هنأ | كا الو د ةعلزالا ةعالا عابتا

 يس الو كف ريمعل نم اوسلق نودلعم ءالؤهو نداينكا

 اودسعل دقو مهريغ ديلعتو يه ديلعت 0 مهلوعع ةعيرالا مودع

َ 3 5 ّ : 
 سانثلا 0 ندخل اودارا مهنا ىلع ءالوه مهعا مزيت اوامك

 ديلعتلا +ازوج“ نم «تأر الن هللا لصاتتاو ! نعلن اق داما

 در مون ملو طق اهءاو# لاغتشالا ىتش ةعح هيجوا نع الضف

 ناف هلام ِهلاَو ام انرعا لب لاجرلا ءارآ ىلا هنامعس هللا عئارش

 هلوسر ”ةذسو هللا 0 ى لوسزاو هللا ا هودرد وس َّق متعزان

 مكب هيأ مصأ 03 هلسرب 0 د مسو هيلع هللا ىلص ناك دقو

 هل رهظي ايف دجي مل ناف هللا لوسر ”دنسف دس ىل ناف هللا باتكي

 مهل نإ داعيتسا ند هور 55 و ذاعم ثتندح َق 3 ا 0

 صمالا يل ديلعتلل انوسم كلذ اولءد>و عرشلا صوص نورصعملا

 لهاطا لاوس ىهو ديلعتلاو داهت>الا نيب ةطشاو ا:ههق ةوركذدا اك

 هدا ماو نعل هنأر نع ال هل ضرعب ام ىف عرمشلا نع ملاىلل

 تسسستل 9 "يلد مه

00-0 
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 3 لوغللا لوصح #* 115

 وهو ىلمجلا ن'ءالان ءاودكألا مهعحال و مهعناس به زم لد هو>ولا

 لب ممنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث نورعلا ريخ هيلع ناك  اىذلا

 0 ةلاهطاو "نإ الكاا ٠ نم هلء>و لد َق رطظنلا 0 1 0

 م رد. كص ردص 6 ناعالا دحو ماوعلا لاودا 9 00 نوعا

 ىف نيضئاخلا مالكلا : نيلْعَتْشملا ضع نر سا وكلا 6

 هدكد ض: لو هناعا 3 لازب ال اهاها اهيؤ طرد مدل هتالودعم

 اذ كاي كر مذلا واع ةيئابلا ١ قاطلالاا ةبكرما نان ١ وزع 1ع

 ا ل الا ند لع نوكيا ناد ةرعيوخلا دونهم رثكا لع

 2 ةاطا هأ ند ْكنَع ى 6 ار اه ةروثنملا و ”هموظنملا تاكا 2 كلذ

 ثيععتملا 0 امهريغو قيوطاو ىرشعلا 5 و ساثلا رايخا ىلع

 ةقاردم -كإ ىلا ىناىعملا نبا لاق ىرعءشالا نع ةمدعتملا ةباورا ةعك

 6 0 تاوصلا 5 كيعل 0 هود ا ىلع لوانفالا

 و 9 0 000 1 ماوعل ن 75 0 1 كلذ 0

6 

 كىالذ َّق 58 7 3 َن هدقدعل 00 دير 0 ندمان 0 ةءاغ

 الف ذحاوتلاب اهيلع 3 ُ ءاوهالا نك ال باعت اهيلع مسن م

 0 تاخد تاه.ش نع دعبلاو ةمالسلا مهل اًمنهق لوزي الو لو

 له ةيعرفلا ةيعرسشلا لئاتسملا ىف اوفلتخا هي هثااثلا 6 مالكلا لها

 زو< ال هنا ىلا معلا لها ن م هعاج بهذ م عا امو ديلعتلا زو

 لاطياو داهت>الا بوو اعلا رو«#او ُكلاو بهذم قارعلا لاو اعلطم

 انههف لاوو ديلعتلا نع ىهنلا ىلع عاجألا مز> نا ىعداو ديلعتلا

 1 2 ةقدقإو ةفسح وناو «ىقاشلا !كلذكااو نيلكتلا# ختع ىهن ٠.كللام

 ىلا ةلاسرلا ىف ديلقتلا نع ىهنااب ة>رصلا ةعبرالا ةمئالا صوصن

 كلذ ركذي ماقملا لوطن الف ةئسلاب ةئسألا ةوسالا ىف دنا اهتيعع



 ١5 * لوصالا اع نم *

 كر دارملا ند هيعفلا عملا نأ لاي 1 لود هلثدو هناي مدع دكو

 نم وأ لاه عك سل 0 ىديسملاو لوصالا لها اكمل َّق رهتدملا

 ةدحلا سن هلعذو ميسو هيلع هللا ىلص هأوو ند يس َّق ديلعتلا 0

 ىنلا لودب ذسخ الا نا ىلع عاجالا بيرقتلا ىف ىضاقلا لشن دقو

 ليلد ىلا رئاص وه لب دلَقع سيل هيلا عجارلاو عسو هيلع هللا ىلص

 ”هيلقعلا لئاسملا ىف اوفلتخا هد ةيئاثلا 2١ ىهتنا نيش لعو

 لاَو ال ما اهيف ديلقتلا زوي له هئافص و ىرايلا دودو ةقلعتملا ىهو

 تس قيما وا ءاكد و زوج ال هنأ لأ روههطا بهذ و زو ىريتملا

 نبا لاو فباوطلا نم ,هريغو قالا لها نء علا لها عاجلا نع

 قانمعملا نبا هاكحو دي>وتلا ْق ديلعتلا عاشتما ّق اقالة مع 2 ناطعلا

 لماشلا ىف ىنيوجلا لاّوو ءاهقفلا نع ةفئاطو نيملكتملا عج نع

 هي) فلا ال ىقئارقسألا لاوو ةهلباتلا الا لوصالا ىف ديلقتلاب لقي ىل

 ةقرعم ريغ 2 دقضعأا وأق روصخم ولا تالا لَو رهاظلا لها الإ

 ناو ةعافشلا لهنا“ نع «لرمءؤم هنا ةعالا: زكا نافل هيه اوةلتع اف لرذلا

 ةوهجب و: ىزمشالاا ناواز؟ تموللا ذا لاو هيه لالة

 *. ىهننا نيدلعملا ”هلح 3 اهيو جرم 2 هوم نوك ال ةلرتعملا

 ٍددع فد و دولا انها "ادمنت الا لاقل هزه اذ نقلا هل اف

 قا ةموحرألا مال هذه روج ىلع ةبائد اهناف هردئوأالا اه ءاوس

 لوسر مهفلكي ملو ىلمجلا ناميالا اهوبراو الو دامت+الا ةجرد اوغل

 م4 جرحا ل و كالذ ةقرعع مهرهطا ند وهو 0 هيلع هللأ ىلص هللا

 ءاك> اهو هئلداب كلذ معلا ىلا غولبلا نع مهريصق:ب نامالا نع

 ن ةح و مهذع قيسعتلا ع الو ثريدحلا وق 0 روصخم وبا

ُْ 



 #* لولا لوصح * 4

 داعب ليقو هنم معا وه نع ديلقت هل زوجي ليقو اقلط» ه1 !ةينع

 ليرط | مالك! تحال يزهو ,لؤضالا :لغالوب يباطعلا ند ادت

 ضخ الا هل دتتسم ال اهيف لوقلا نأف ليوطتلا ىلا "هجاتعكك تسل و

 ىلاعت هللا نم دهتدملا صيوفت زاوج ىف هد* ةعساتلا #4  ىأرا

 مسو هلاو هيلع هللا ىلص قتلا ىلا ضيوفا زاوج ىف قدا

 يوت ق' الملا اما ودايت+الا و نافثلاب اةارااع كح نا دهنملا وا

 لام و زاوجلا ىلإ موق بهذف هل قفثا فينو ضوفلا ءاش اع ركملا

 دارا ام مكي ناب يع اذ نأك نع ضيوفتو باوصلاوه و عتلاب ”دعاج
 فلت# ةيعرشلا ماك>الا نوك عم داهتجالا و رظنلاب دييدت ريغ نم

 هزاو# لو نا سل ىجيان ال هللا دنع قااوه اع ديعلل مع الو اًههكلاضض

 ةةلدالا نم :هلكسملا هذه ىف هب اًواج اه بلاغو هنالطد ىف ددّرتس الو

 اهن» ”ىبثب عا'زللا لن ىلع لالدتسالا نكي ال هعقوم ريغ ىف عقاو

 لهج هب اًواحام عج لب عسشلا هيلع لدي ليلد الو لوععلا هليقت

 0 قود اه<هضعل تالط و لهح لع

 مد ىنملا ماكحا نم هب قاعتي امو ديلقتلا ىب ىفاثلا لصفلا جيو

 <22 حس

 ىف هلصاق ديلقتلا اغا ئذتسملاو ئةللاو ديلقتلا د> ى'*+ * والا *

 ىذه هع 2 - ى دلعلا !ن كف ئدهلاليلقت اهئف و اع زتغ باق ىلا ةدالقلا نم ةغللا

 هدلق نم قنع ىف ةدالقلاك دهتدملا هيف دلق ىذلا ركملا كلذ لعج

 ن* ىأر لوبق وه لاه نا ىلوالاو ادود> االطصا هلاوركذو

 دهت:<اوه ىغملاو ةفورعم دويقلا هذه دئاوذو ةدح الب ةعلا هب موقتال

 دقو
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 غظك*11 لل للا يب ب ب ب بل

 14 * لوصالا ع نم *

 ةلاقملا هذه نأف تاداهت+الا نع مهنع ردصد امل اعبات ئدوهتملا ددعتب

 هرهطملا  هّتءل رش عماو لحو رع هللا ح بدال | اهتوك 6

 ةتدضءالو ليلد هل دهشي ل ىذلا ىأرلإ ض<# نع ةرداص ا!ضنأأى

 اهفلخو اهفلس ةمالا عاججال ةقااك اذبا ىه و لودعلا اهافت 3

 نوئط2 اولاز ئ روصعلا ٠ نم مدع لك ق مهدعل مو هراعك صلا نق

 كالذ ْق كك 0 4 00 ع صضهنا وه 6 هداهم | َّق فلاح 0

 ند أه رسسأب ديمال_ىالا رئافدلا نوط َْق ع ىردب ال وهذ هزكشلاو

 ضارتعا و ضعبل مهضعب ةئطاغ لئاسملا نم ريثكح ىف ميرصتلا

 ىف دهني نوكينا زو ال © ةئءاثلا لا ضعد ىلع مهضع»ب

 نال دحاو صخ# ىلا ةبسنلاب دحاو تقو ىف ناضقانتم نالوق "هلّدسم

 تبدو محدرلا الو عجل نكي مو هحو 1 0 5 امهلياد

 اههدحا مجرت ناو هيلا ريصملا بحي عجبا نكما ناو فقولا هيلع

 كأ !متجالا ريغت راو اود زاحف ني:وو ىف 0 44 ا ْنيدد رح الا ل

 نوك.يذ نيصاخم ىلا يا اماو ذخالاب ىلوا وه اه روهظ و لوالا
 لاق ن 5 نيئرامال لداعت دؤع نيقورءملا ”نييهذملا ىقالتءا ىلع كلذ

 مث ةرم قفا اذاو ءزوحب مل فقولاب لاق نعو هل كلذ زوج رييذغأاب
 لوألا .داهتجالا ققرطاو اًركاذ :ناك ناك ةعداتا كلك نع لاح

 هادا . قاف دايتدالا فئاتشمب نلا همز هيشن ١ ناو هن ىوتقلا هل َراَغ

 اناث هداهتجا هيلا ىدا اع ثا لوالا ىف هاو:تو ىفالخ ىلا هداهتجا

 0007 ك1 م الوا يا دق امي( ةيعفاوع ىلا عدا

 اا 8 اع دهتدلا كح.> اذاو ىوتغلا هل زي ىل داهتجالا
 ّح

 لوعب نا هل سلو هدام ا هيلا ىدأ اع ديعتم ل لطاب 1ك

 الو هدابتجا فااح ام ىف رخآ ادهت# دل نا هل ل الو هغااخت

 ديلقت هل زوي ال هنا قحملاف دمتي نا ليق اماو اذه ىف ىنالخ

0)" ( 
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 ١9 كوعألا لوصح ١د

 ىسيرأاو مصالا لاق هنو مكض ملا هب قاعت ام ردق ىلع هؤاطخ

 ةيدقاشيلا نم ةعاج نعو رهاظلا لكهو :. قك>و ةيلع ناو

 ”ةلكساا هذه ََق مالكلا لوصالا دعا لوط دقو ةيوزلا نم ةقئاطو

 ىزازا كالذ ند ركتساو نما 3 مودل ال 8 "ل دالا 0 اودرواو

 01 فري لباد انهو. قالا تلاط قشااع تأيملو ىلوصلا ىف

 ثيدألا وهو بائرأ بير هدسعب قبب ال احاضإا قملا 0
 نارجا هلف ا ديهتحا, اذا ولالا زرار قرطي نم عت واح
 دحاو قط كا كديفت ثردملا انك ف رجا هذ ا دوا 0

 نب رجا قدعسلو بوصم كل لاخعيف -- فاو نيدهتهلا صعب نأ و

 مراتسا 3 رجالا ا |[ أ لاعب و هفااك ني ده :ىلا صعلو
 و 0

 ند رجا هل نو 5 ال أ مزات سا 0 هياع اطل مسأ و اييصم هنوك

 رهو ندوه ددو ا قا لعحو بدرصم دوم 1 لأم

 هللا لص ىلا ناف. ةزهاظإ ةفلاخت, باوضا ففلاج و: انيب. أطخإ َظَخا

 كا ناك ا اًمط# و أصم نيوسك نديح لءح و هلاو هيلع

 5 . خاف
 أ كَم ع 0-0- ىعم مسعتلا اذهل نك 1 صم مهم دحأو

 ر ثيدحلا اداه ناف ملا هفااك و د>او قا ةعقدب و انسب ادر ةلعاد

 قا قفاو ليم 0 ” سو 12 هلثا ىلص ىلا نال ارهاظ اعذد

 ىذلا قحلاف رجالا هةاوعسأ كلذ ىلع بترو اًمط# هداهت+جا ىف

 ناك اذا روحام * طخ دقات و ذحاو قملا نأ هةعشالو هيف كشبال
 نوكي امل هزار>ا دعب ثحضلا ىف رصش ملو هقح داهتجالا ىفو دق
 نكي لوا هناف هِئلُث ةاضقلا ثيدح اذه ىلع هب محب امو ادهتحت هب
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق هلئهو ىنعم مسقتال نكي مل ادحاو قملا
 ىلع لوززلا نصح لها كنئم بلط ناو ةيرسلا ريمال اسو هلا ىلعو
 مهيف هللا مكح بيصتا ىردتال كناف هللا مكح ىلع مهلزنت الف هللا مكح

 اددعتم لجو نع هللا مك نولعاملا ءالؤه هلا ام عنشا امو, ال

 داع

 هدو
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 4ؤ 2 لوصأالا 1 0 3

 بيصلا الو: مث اي اهيف ئطْخللا سلف اواو فاّوملا و درفما ىف ظفللا

 داهت>الا ِ ًاطللا دردمب مالسالا ىدايدل رثمأكعلا لوألا < زوج ايت

 نا ال“ ننال“ اهبل "دفتصر الا دوتك ملفك لدتا ئاقع

 ةهمش ن ء سان هةطعيو ةهييصعلا نع شأن ه لوعلا تلاغو هلل دب

 لداسلا هج يوغا عزو د جا هوا

 اكيكا نزا ”قالفاتلاوخ ىردشالا . نيمو و 1 1لا وواا لا

 نم هلا ةروسخأاب امولعم ايءطو ناكك اه # لوالا * "نا

 م يدل ههاو

3 

 رملاو انزلا ميرو ناضءر موصو سمكا تاولضاا بوجوك نيدلا
 هل قفاولف دحاو اهيف قألا لب بيصي اهيف دهت# لك سلف
 ىرورضال هتفااخ مهنه ةعامج هرفكو روذعم ريغ ئاللاو بيصم

 نا ليهق هيعرشلا تايرورمضلا نع تسل و - اد اهيف نأك ناو
 6/1 فاثلا رع 32 ريغ ئط# وهذ سصقت ا 2 | ئطخ2 وهف ردق

 اليوط افالتخا كلذ ىف اوفلت+ا دق و اهيف عطاو ال ىلا ةيعرسشلا لئاسملا

 أ كَ حلا مجت بهذ را امالت+ا كللذ ىف مهذع لعثلا فلت+ او

 برص مهند 2 ناو قَ اهي نادهتملا لاوقا نم لوو لك

 ىآ لوقا وهو: ىداؤالل از اذ يرارك الا 32 ىاورلاو“ درو الا

 ىجفاشلاو كلامو .ةقش> وبا بهذو ةلرتعلاو ىرءشالا ندا

 هللا دئع وهو انا نيعت ملو لاوقالا دحا ىف نا نا ىلا ءاهقفلارثكاو

 اوفلتخا مث صخألو نامز ىف هتءهرحو دحاو ةىش لح ةلادالا نيعتم

 نا امهريغو ىجفاشلاو كلام دئءؤ ال ما بدصم دهت# لك له

 دحاولا تكالذ الإ "ىطخت مح ناو نيعت 0 ناو دحاو مهذم بدصملا

 قا ناك ناو تديصع دهت# لك نا فدوب وبا م ةعاج لاو

 دماح ىلاو يرش نباو كلام باعصأ نع هلاعه ىور و دح>اولا عم

 فاتح و.مثآ ئطخع هل فااملاو داخحاو قانا ىلا موق بهذو

 ب



 اوه ةلوحد 3 1 0 ١8

 لع فوكوأا ضو قىردو و مطعم ناكو قيفوتلا ةهمد

 نهادملا ن . *؛ تددا بضل نود 7 ب م 3 رودعا و او

 لا لالا 0 2 دراو 3 هم تركيا ىذلإ رهنلاو

 الا الا كيك ادعي لع كييوفدشإو فتاح لك بلا يوني ىدلا

 تدحو ةبادهلا 5 تال لو لععو قدو و تلو و حرس لم ردصد

 اهائالد ىلع قووولا دل زنا َي || ماك>الا كاد 0 هءلطل ل 513 اههيو

 مالكلا اذ تاطعتس سأ و لاملا انه تدعم 1 50 ا 0 5 5

 نام ينال ةناثلا و ىباتكلا ةةلؤإب ناي نئاتلل ود رثك هلت اك الدو

 اه عت ىلع و ع تيصأ كريصعل ليو 0 0 تينا ل نكي 00 ل

 بولق و 5 دوو مالك |١ ادم ح رشات ائا و 2 05- ف

 هيلعلا :ةدالا ةنيل نندعتسف 0

 دو امو ده لك ىلا لا َّق اوقاتحا 3 ةعلا_سأأ 3

 كللذ ىن مالكلاو ندهتلا نم دحاو مم او قا ىلا لئاسملاو

 عاونا ىلع ىهو تايلععلا #2 لوالا عرفلا * نيعرف ىف لص#

 ا 0901 دنلا د2ردف نع اكناما هيف طاقلا" نوكي ام 77+ لوالا

 اهيف طا هدف "اواو لذععلا و ' ديحوتلاو عئاصلاب معلا تا

 94 تلا راك وهف مأطخا] و و قدا نرانطا“هالقا“ ند دخلإو

 امو راثاا نم نيد>وملا جورخو نآرقلا قلخو ةيؤرلا ةلكسم لثع

 امد تمور ف
 ىلع هلج نم. هباتكا نذب يفاشلا كلذب نيلئاَقلا نمو رقكي لح

 اصا دقف هلاصا ند دحاو اهيف قاف كلذ هباشب

 ملاذا .#* ,ثاإللا معنا نارفك ىلع هلح نم مهنمو هرهاظ

 راصحا و ءازجا ينام نم ماسجالا بكرت ىف اي ةيطد ةلثسلا نك

 ظفالا

 غد



 18 * لوصالا لع نم *

 ام ىف" نوكي الي كاذ> لثع و ىئبقللا تعمل كونا ايف را

 ةئسلا و ناثكلا ىف ةيثنك كلذ لاثماو جؤلاي لس و هيلع هللا ىلص هلع

 04 ل د اهاحال فقوثلا وا عنملا قدس 1 نوعئاملا 3 مو

 نورتكالا بهذف عسو هيلع هللا ىلص هسدع ىف داهتجالا زاوج ىف

 مهد و ىضاعلا مو نيدفحملا 0 ةعاج هراتخاو هوقو و هزاوح ل

 لصف 0 مهنمو مشاه ىناو ىلع ىنأ ل ىور | كلذ 0 عنق نع

 تيدح ىق : عقو 0 ع باغ 0 هزاجاف سماخاو تئاقلا ناد

 ناو ىلاذ ||| هرات> او ةعد ريشلا هلرسدد> َّق نأك 0 نود كاع

 قيوحلا هيلا لاهو نيماكتملا و ءاهمقلا 2ك 8 كلا هلهن و عايصلا

 ىمتنا مهادكا لوصا ىلع ىوقالا هنا باهولا دسبع ىضاعلا لاق

 كالذ نم عقو كد و قا وهو ةيلع هرب رقت ط رعنل كرو نا هاد

 ىالخحلاا داو علا لاك ثردملا 0 هل كعب 3 5 تاعقاو

 هو كاد هياع ضزرتعا دوو هعفلا ىف هل ةرعال هلدشلا هذه د

 هداهت>ا ىف ُه هلع لن ١ دهتدحلل ىف مد َّق 7 ”ةيدانلا 0 5 هدحو

 ناك ةئسلاو.,تاتكلا صول ىف رطب نا الوأ ةياقد, هلع 27

 امحم رهاوظلاب ذخا هدحي مل ناف ريغ ىلع همدق امهيف كلذ دجو

 ىلا لاعقا ىف رظن لس ا 0 امه وطذع داع

 كاك رقاب ّق َ ها صعبا هل ناري رهن : 3 و هيلع هللأ ىلص

 كللابنع لمعلا 0 هداهم ا هيض و ىلع سو علا َّق ٍّ كك -- . لوشت

 كد ءو لش ةءارعااب كك دلك كاد هزوعا اذا و اًضعحد وا 0 اقل

 لويقم هحو لك عمجلا قار ُط مدهن ا ل دالا نيد ضراعتلا 0

 اه ركحذ أي _ِ يلا را رااب 86 ل 50 عج كلذ هزوعا ناف

 ةيويثلا تيفال و ةينارقلا تالا الا عيل 1 را 0 نأ ىدنعو
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 د لوما لوصح ع اذه

 ثححأاب هتقزاحم مت و قزاحم وهذ كلذ هئنظ نك

 تاولص ءايبنالا داهت+ الا زاوج ىف اوقلتخا ه5 ةعبارلا ف هعم
 ال_هع زو هنا ىلع اوءجا نا دعب نيءججا مهيلع هتايلستو هيا

 2 9 ءاكح ام 0 نيدهتدملا نم هريغكح داهتجالاب مهدبعت
00 

 0 انه ع اهود و بورا ريبدت و اندلا حاصع قاع 8

 م 2-0 هللا ىلص هئع ل ام كالذ و ت0 52 9 كرار مي

 ةيلع منعام كلذك و ةئيدملا راع ىلع نافطغ ملاصت نا هتدارا نم

 رومالاو ةيعرمشلا ماك>الا ىف مهداهتجا اماق ةئيدملا راع 2 كا

 نعد *2 لوالا * يهاذم ع كالذ ف اوفلتخا دعف ةيقردلا

 ناعصا ع ىلا وهو ىجولا لورد صنلا 00 مهتردعأ كلذ م4

 اوأاَمَو دن بهذ هيلاآو ءاينالا 0 هريغأ و مسو 212 هللا ىلص

 ءازئألا# نم راغ نع ا و هيلع هللا ىلص هنم اريثك كلذ عقو دق

 36 وأ 0 هو 7 هلوقك مس و هم اء هللا ىلص هذ

 اذه ىف ىجولا رظتني ملو رذذالا الا سايعال هلوقو نيد كا ىلع
 ىناو الا يسو هيلع هللا ىلص نا دقو هنع لتس ام ريثك ىف الو

 نال زادوا دقق لثك رع نءااما و هعم هلو :نآرقلا تنتوا ذك

 َّق قريصلا عدو كالذ نم ىلإ عطعلا ن 2 فوكولا 5تااثاا

 الو ىلارءلا 3 ىالقابلا هراتخاو ىعفاشلا به ذم هنأ هلاسرلا حرش

 ل عوذولا ىلع ةلادلا هلدالا '"هلثسأا هذه لثه ىف فقوال هحو

 0 هللا قع ىلاعت هلوق ةرهاظ ةدداو ل كلذ ىلع لد هنأ

 ةمناعل " ىولاب كلذ ناكيولو هئم عدو م ىلع هيثاعف مهيأ عطاك :

 تلمتسا وأ هلود نم مل-سو هيلع هللا ىلص هيع حد ام كلذ 005308
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 اال * لوصالا لع نم *

 ةرهطملا ةعيرسشلا هذه رهف سصقو هقلخ ضعي ىلع هللا لضف سصح

 هع! رس ىلع 9 ل>و 1 - هللا ىلد ق2 لوو ه رس رس مدل ل لع

 تايكلاب هللا مهديعل نذدلا هدا ع ىلع ً هدأمع نحل ةعوضوملا

 7 تالاعم ن مزلتسلا تر 3 تالاهج

 ل نذلا لاجرلا «ديلعتالا قي لاصار 0 يل
 ءاوس لرد ىلع 6 ءاج 1 يفتك ةدعاإو حرا ولا نوديعمم

 ةعباسلا رودطعلا َّق اوناك نر كك 300 )او باك 04 ١ ديعتلا تاك نق

 5 ىلا هلل أو ةئساأإو

 ةقردع نع ,نودك ع ال ويوهددعت نيل ميلدتلا الا, كلكول ىو

 هذه ىلع ليادلا اذ هلوسر دئسو هللا نات كح نم  ىلاعت هللا 2#

 اذه كناعس اذهالا مجددا لهو ةفازلا :ةهلاعملا و .ةلطابلا ةقرْدَتل

 نوتيرن وع وافايتع لا عودك فرع . وعملك 1 مظع 1

 ةلدالا نم دامت+الا طانم وه اه لئاسملا ضعب ىف هل لص دق ىلاعلا

 3 2 دن وا اهو دوس نأ ذل لصق كلدرفل لضخ اذا اهريغ كورت

 نهدف  لءايملا عيد ىف هيلا جات اه هدنع اهلطم ادهت# نوكي نأ

 نا لام ىلا الإ لأ ىدععلا قفل, هان عار ىرت هلا ىلا ةعاج

 ورح بهذو يجئارلاو ىلازءلا هزوج و رازخلا وهو ديعلا قيقد

 اذا اه ىال1نا صيصخ ىضطتقي. مهمالكحصو ىثكرزلا لاق عتملا ىلا

 نهاظاا و: اعطق: ىدضإلف تلئشم نوفا ةلوسم للا تايانود لل كا

 قرذ الو ىهننا ىرابنالا حرمص هنو نيتروصلا ىف ىالخلا نانر>

 اوقفتا دق ىمناف داهت>الا ىر# عانتما ىف نيتروصلا نيب قيقحعلا دنع

 نذلا ةيلغ هل لص وح ليادلاب مكللا هل زوجي ال دهتملا نا ىلع

 اما و قلطللا دهتدحلل كلذ لص اًماو مئاملا مدع و ىضتقلا لوص##

 هل لصحم الف هلكس ىف وا بان ىف .هيلا جباتحم اع ةطاحالا ىنعدا نم

 هلع هيلا علب لك اى ريغلا زو لاو ال هلال كالدب ناطالا ؛ ةهمل ع نم ىش



 0 ٠ اال 2

 رظق ىلا "رطق ن٠ .دحاولا 'ثيدكل لدر نركحالا ءالئه لق
 نيم دعتملا ىلع دايتجالا م لهنا د ركشا نرخأتلا ىلع 27

 315197 ئوؤس قدندغو 2 مهذ هأ نم اذه ىف فلاح الو

 ال مهناف ' مهسفنا لبق نم اوتا ابا نير 2 6 0 1

 ىلع اودكخ ةنسلاو" ناتكلا لع ريغب اولغتشا و: ديلقتلا لع اونكَع

 معلا ةحز رث قد 12 دلل ا ا اويسهصتساو هيف اوعقو اع مهرغ

 كحول نا ؟و-:هةشلاث و: ث الا مولع عاونا هيلق ىلع ضافاو مهةهلاو

 ريشدت ىلا داقثلا داشرا ىلا عّجراف ثححلا اذه ىلع عالطالا ماع
 0 ءالوه نك اكو ةدسلاب "| هولا 6 هيكل ١ ل

 ةيففاثشلا نع تجحو نم كل عدطوت اهف ذيمفاش ندهتدملا دوجو مدعي

 داهتالا مولع ىقاءضا عج هنأ ىف ىلإ فلا ال نم مهريصع دعب

 دال رااةو دلل غاليشا ياك نباة هواة امالأللا ذلك نانا

 ادام ريكا نبات و يلم عب قارا قكلاو نو ها مث ساتلا

 ردلاو» لكحأ+ هيءقانثلا نع ”مالعا ”هتس ”ءالؤهف ' ىظوشلا هذيلت ُئ

 داهتجالا مولعي طيح ”هنساا و باثكلا ىف ربك ماما و هلبق نم ذيأب ىهنم

 ءالؤهل نيرصاعلا ىف مث اهنع ةجراخ مولعب لاع ةفعاضت» ةطاحا

 مهنا غولب نع سدقن ال نم مهدعب ءاجو ىهل نيلئاملا نم ريثك

 ركل لووطا لقانا حجات 0 ١ع الخف مهضعيل دادعتلاو

 رثاام ' ءايدتانأب نيعنملا“ ءالسلا "احا انباتك ىف ”رهاضمي مئارت انركذ

 اذه لثم ىف ثلا ليوطتف ةلجان و هيلا عجراف نيثدملا ءاهقفلا

 هلودن ام نسال و منذاو لك نم حجذوا هرما ناف ةدئاق ريثكب ىأيال
 قراسعملا باوبا هيلع هللا ع5 نا مزالب ديلقتلا ءارسسا نه نأك نم

 ةرذاق لواب هذه امو لاحرا ديلعت نع 4 حر أه علا نم هدزرو

 نمو نورمصملا اهلاَو ةلطاب ةلاقم لوا ىهالو نودلقلا اهب ءاج
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 8١ه تن لوصالا ع نم د

 ىلص هنع 0 كلذ ص 05 ه0 تكلا هنو مهيأا ا

 ف رهاطإى دك ع ها نم هداك لا ال هلوؤ ن ّظ مو هيلع هللا

 رحملا ىف ىشكرزلا ىكح دقو نيبلا قألاوه اذهو ةعاسلا موقت
- 

 عاب هلل ماو نع ضرالا ولحم نا ىريبزلا لاق ىلازألاو ىجفارلاو
 ديعلا: يردد نا لاو ريثك ى لياقتالذ و نامزو رهذدو تقو لكاذ

 وان نيلئاقلا ءالؤهو ىبثكرزلا لا * ىهتناب اندنع راتخحلا وه اذه

 رابتعاب كللذ اولاق نا مهناف معلا هثم :ىدشإاام دهتلا نع سدعلا

 نم ىجئارلاو ىزاراو ىلازءلاو لافعلا رصام دعف مه) نيسصاعملا

 نءو مهند ةعاج لامكلا و ءافولا ىلع داهتجالا مولعب نيمئاقلا ”همئالا
 لك ىف مالسالا ءانع لاو>ا ىلع عالطا و ميراتلا لعب ماملا هل نأك

 عمج نم ريعلا لها نم مهدعب ءاج دق له اذه لثم هيلع قم ال سدع

 اولاَق نا و داهتجالا ىف لعلا لها هددعا ام 0 مولعلا نم هل هللا

 هب لضفت اه عفر لج و نع هللا نا رايتعاب لب رابتعالا اذهب ال كلذ

 كاردالا ةوةو مهغلا لاك نم ذءالا هذه نع ءالؤؤه لبق نم ىلع

 ىه لب تالطابلا لطدا نه ىوعد هدذهف ىراعمال دادعتسالاو

 لبق نم معلا سسنت رابتعاب كلذ ناك ناو تالاهجلا نم ةلاهج

 اًضدا هذهذ 0 لها ىلعو مهيلع هةلوعص و راما ءالاوه

 هرمسن دذ داهت> الا نا مهف قدا 0 م ىلع ىف 5 ال هنأف "هاب ىوعد

 زر ندلا ناتنكللل ريسافتلا نال نيقباسلل 7 ل م نب رخأتمال هنا هللا

 ةرهطملا ةئسلا و هرمصح نكمي ال دح ىلا هرثكلا ىف تراصو تنود دق

 حيرملاو ميوصألاو مججّرلاو ريسفتلا ىلع مالا ملكت و تنود دق

 نمو ملاصلا فلساا ناك دقو دهتد#لا هيلا حجات اه ىلع ةدانز وه اهب
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 ان لومألا لوصح 3 8١م4

 لح عالطالا ىلا .عموتلا و ' اهلا ةسراخملا لم ؛نائكيتسالا لب: دحيا

 هريصإ و جارخسالا ىف ارصنو ثحلا ىف : ةوق دهتلا ديزي امم اهتالوطم
 ند م أ مسم لك ىلع بح ىعفاشلا مامالا اع 19 لوص> ىف

 ”هقرعم ىدرواملا لاق و هضرف ءادا ىف ءدهج هغليي اه برعلا ناسا

 * عبارلا *  هريغو كلوت نم مسد لك ىلع ضر :نرقلا نايل

 داع وهو دهتوحلل مولعلا مها هاف هَقْقْلا لوصا لعب الاع نوكي نا

 لآ دلق و ةناتن ناكرا "هيلعب موقق «ئذلا وسان وأ داهتالا١ كاطاتنف

 لك ىف رطنيو هتالوطمو هنارسصت# ع علطإ و هيف ع" لوطت

 * سءاكلا * اهيف قا وه ام ىلا هلصون ارظذ هلئاسم نم "هلكسم

 * كلذ نم ”ىش هيلع خال ثيم خوسأملا و محهانأاب افراع و ١

 رادع خويشلا ةدافا اهم ةيسرافلاب هلاثز .كتالذد قتءجااذ5 و

 كا يع تانك اعل دو ا نا اهيف تبثاو خوسنمللاو محمانلا
 0 لك ١ كلذ طم" لولا ريغ ال ثيداحا ةهسشع ةئسأا نمو

 لعلا ىزارلارقلا و ىلازغلا مهنم ةعاجج طرشو قيفوتلا هللابو اهدارا

 اما داهت+الا نال قملا وهو نورخ الا طرتشا لو ىلقعلا ليلدلاب

 بهذ كازكص و ةيلقعلا ؟هلدالا ىلع ال ةيعرشلا ةلدالا ىلع رودي

 ذاتسالا مهم ةعاجج بهذو نيدلا لوصا لع طارتشا مدع ىلا روهجا

 بهذ و ىلازغلا هرات>ا و .عورفلا ٍلع طارشا ىلا زوص:نهوبا وقف «اىنإ

 00 لي وسلا جرجا كو كازا ةوعتو طارش دعت اكورد
 مو5 نع ردص ام هطارشا لاللعتسا 6 ةرؤارمص الو ةئسلاب علا تح

 نم باب هئاف هّقفلا لوصا يع تح هطورمشي سايقلا ”هفرعم اذك و

 ىذلا ىلا ىعرششلا مكلا وه هيف دهتلاو هيعش نم ةبعشو هباوبا

 ةيداصمتج الا "هلّكسلا ىرمصيلا نيسأا ونا لاَ عطاق ليلاق ةيذانشل

 قفقيوُص اذه و ةيعرتشلا ماك>الا وس نودهتلا اهيف فاتخا ىتلا ىه
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 اذ * لوصالا اع نم *

 يواوتلا هاو" نئفارلا هطعيت و !ناكسالا .ثيدادلا 3 اع وهلا

 ف كو بعوتسل | م ال قف ناس 0 عدل الا

 علا قيفد نال لاذ جادكاو ديفا نبل ا نم سم و ىراخغلا

 نم بابلا اذه ىف معلا لها مالك نا كامب الو ناوئءلا حرش ىف

 هه نإ ةماشلل واعف كقناالي دل ياك طن دارا طارد لكم

 قذلا لوا اههغنص: لاب هزعتلا عما هيلع تلعشل اع انا نوكي نادي

 او هيلع يعش نا ] عودا امم و نير تك تاهت

 نا ذه . طرتشااالو نئكاا ووادي مرا | 2 7 تايرذؤسأا و

 اهذيا سا ده دكشن نع نوكي ل هذهذ ىف يضخ مدا ةظوتش نر

 0 2 ربيع كلذ ىلإ ةعاشا دعرابنغ تعلا 4 كارد
 ندع زوم خرالا تنك ىف تسلا رن كعاذك وجه علا ا

 با.سالا و الاسر ومل عر هلا هقرعم نم

 اهو للعلا نم حداق وهاهو دودرم وم اهو اهن» لوبعم وه امو
 0 دفا الزانبع افراغ ووك هاا لع نقلا علان داعب

 ىرتو --- . لوش 5 ناك | عاجالا عدو ام الح قى ال

 عقو اه داهتجالا ةيثر علب نم ىلع ستلب نا لوو ىعرش لياد هنا
 ناسا الام نوكحد نا . * كثلاثلا # لئاسأا نم عاجلا هيلع

 كف اذ نو طحنا وب هناك! روق دروبام ريسفت كك تاك ا

 ندا و كجللا يتلا لراوبل ةورهظ وع ىطفحي طرشل لو

 اهوذهو بيرقت نسحا اهونرق دق و ةعالا تاقلئوم نم اهجارهسا

 املاع ناك نم اهابازم فئاطاو اهناعم ةفرعم نم نكمتي اما و بيذهت غلبا

 هذه عز نقال ىف هل تيثت قد نانيلا ور قاعلا او قرسصلا )2 5

 ليادلا ىف رظني كللذ دنع هناف هيلا جات ام لك اهب سؤحعسا ةكلم

 رادقملا لء+ نمو انوق اجارخسا ماكحالا هنم ميرطسل و اصح ارظن

 لو امافاوم 0 طسوم كاتككوا اهنارس ون " ةقرعم وه هيلا جيانا



 © قولا لاول« امك

 | 1-0-3 نالصف هيقو ديلقتلاو داهتحالا ف سداسلا ديما -

 -_ سس © 9 و 2 سس سس سس

 ك لئاسم هيفو داهتجالا ىف لوألا لصفلا :

 وهو كوذا 0 5 هللا ىف وشو هدلح ىف ## لوالا 3

 ”ىثشب نظلا بلط ىف عسولا غارفتسا حالطصالا ىفو ةقاطلاو ةَّشملا

 0 لا يا و 2 و 712 يعرقل «داكتلالا ب

 ىعرش ركع نظ ليصفأ هعسول غرفتساا هيقفلا وه دهتملاف هيلع

 جارذعسا ىلع اهب ردت ةكلم هإ تشن دق اعلان القام نوكي نا دب الو

 * ؟لوالأ ؛» . .طظورنشت, كلذ نم نكعغ ااو اهذخ 1 ماكحالا

 ا هرحالا قا يشق .ناف. ةيلمسلا و ناثكيلا | ضوضت انلاع نوكت نإ

 عيمبل هتقرعم طّريشن الو داهتالا هل زوج الو ادهت< ن كك ل

 ىبرعلا باو ىلازءلا َلاَو ماك>الاب اهه.ف قلعتي اع لب ةئسلاو ىلتاكا

 الكر اهدا ةئاع نمد ندقأ كلذ رع نازعلا“ ناتكلا ق“ ىدلاو

 مانرلالا و نوكتلا قيرطي ال تاذلا. ةياوا ةلالد هلام وا رهاظلا رايتعاب

 ةفاعشا ف 4 عاكحالا اهثم حبر عسا لا تان دا نعل عطعلل

 ا الا نم ماك>الا ميرذطست لمأك ردتو 006 0

 ا هلام سوح ةنسلا نم ل5 و لامألا و" ضصعاا قرش ”هدراولا

 هد عءرلا 0 اهم“ نحول ىلا تردابالا نا نرحل 6و

 ا ىلا هم دا 0 لوصحملا ْق ىلب ر ءلا نا لاَو ةفلوم ىولا

 هللا ىلص ىلا نع معلا اهيراع رودن 0 لوصالا لفض نا ا

 ىلازءلا لاّمو نيام و اغلا نوكت نا قط مسو كرابو هلا ىلعو هيلع

 كسلا ف «مو قوات كل 00 ل 37 نيياوصالا نم ةعاجو

 قوهيبلل
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 املا د لوصالا ع نع

 داو هو مكذلا هجو هريسغ ىلع سناب م الك 2 أ اطرح

 هيعضتا نا ئىدوع .ما ىلإ اما كوس يدرب ميشلان دلا ل

 نع نا مث ماهلالا درت وه ولا اذهف لدعلا ىلإ كير توات

 ةياع هللا. ىلص لاو هتتمطملا هكدا شوعتلا ىف دك اهولع ىلا

 اه رجااو نابت لامو مهن] رع ناو ندا عاج نع ' نا ميسو

 ىف #* ةعباسلا * نرملم سوفتلا نا ريخاف ا_هاودتو اهروكت

 مهم معلا لها نم ةعاج 5 مهو ه1 هللا ىلس ىنأا اور

 نوكي ال: ليقو, هني لمعلا مزليدو :ةدع نوكي هنا قس ولا ةلخألا

 هلك لغ نلا7ليص نطقت ور دخناك "نازو عرضا رح د نر يل

 لها نم سل متاستلا نك هب لثغال ناطيشلاو ق> ةيؤر ملسو

 امرمش فلاخت مل ام هب لمع هلا ليقو هظفح مدعل ةياورال لمحلا

 اني ناسل ىلع انل هللا هعرش ىذلا عرمشلا نا كافي الو * اتباث

 تلكا مويلا لاّقو ىلاعت هللا هلك دق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دهم

 ىف سو هيلع هللا لص هور نأ ىلع ليلد "اجاب ىلو مك 1

 لوب اه 5 لاجتحابنا سو هلاو هيلع هللا ىلص هتوم دعب مونلا

 دوع هيلا .قاعت ادها هتضيق نر حو البلا: نوك الدف اهف ل01

 كلذ دعب قي ىلو هئاسا ىلع اهل هعرش اه همالا هذهل لك نا

 عئارمشلا غيلبتت ةثعبلا تعطقنا دقو اهئيد ىا ىف ةمآلا ةجاح

 هيلع ىلاعت هللا ىلص اتيعو اي> الوسر ناك ناو توللاب اه:ديطو

 نكي مل مئانلا طبض انردق ول نا مست اذهب و سو كرايو هلآ ىلعو

 ريغ ىلع الو هيلع + هلدقوا سو هيلع هللا ىلص هلوق نم هآر اه

 دم ال أ 0

 جرس



 د لومأللا لوصح د اع

 الو لقثلل مح لولد الا اهنع لمني ال هناف ةيلصالا ةءاربلاب كسلا

 اهركحذب لوطا الف ةلئسملا هذه ىف ةءيسلا بهاذملا ةيقبا هجو

 ايهرهاط ىلا هلكسملا 8 ةعءيرذلاو عئاردلا لس *  ةعبارلا *

 نم عنملا ىلا كلام بهذف روظ#لا لءف ىلا ام لصوتي و ةحابالا

 06 2 ايهم نوح ال ئفاشلاو ةقي-اولا لاو عا ”ذلا

 000 هللا لظ هود تالا انته لع هن ,لدتسا اه نسحا قع

 00 كا توا: ردا لوح ماس نك فييصاعع هلئار( نجح نايو الأ سو

 الام ىلا كبيري ام عد هلوق هب قلبو مث” ثيدح وهو هعقاوي
 كال ا كاتياعب الان وو ايضا ع ثيدح وهو كبي رب

 قة هلوذو نس ثيدح وهو ساثلا 12-5 عاطب لل تهركو

 ل اًضنا ندسح ثري ددح وهو نوفا كاتو 0 كياق

 هيقدلطلا نو معلا لها نم ةعاج اه لاو دقو ناريقألا ةلالد

 001 جانا لاق هر ره ىلا نانو ىلا "ةيعفاشلا ؟نماوا تساوت "ولا

 طوهس ىلع كللام لالدتسا كلذ نمو اريثك اهلمعتسل رصن نا

 01و اهوكرل رخو ا لاغلاوو ليطاوا قاءت هلوس ليلا ق هوكزأ

 كلذكذ اماجحا اهيذ ةوكز ال ريجلاو لاغبلاو * هذه نيب نرقف لاق

 ماظنلا ىف ,ناريحقالا نا اولاتف روهجلا ناّرقالا .ةلالد ركنا و. ليلا

 هراتخاو ماهلالا هلالد # ةدسداسلا * مكلا ىف ناريقالا مزلتسي ال

 حالصلا نباو :هلبقلا ةلدا ىف هرهسفن ىف مامالا مهنم نيرخأتملا نم ةعاج

 ضراعم هضراعي الو ردصلا هل حرش نا ةتهالع نمو لاق هاواتق ىف

 ىلع ةيفوصلا ضعب مي>او قالا نم قملا رطاخ ماهلا لاقو رخآ
 اناقرف مهل لءجب هللا اوقنت نا اوئمآ نذلا اهدا ان ىلاعت هلوقب ماهلالا

 هل لء2 هللا قي نهو هلوؤو لطابلاو قملا نيب هب نوقرفت اه ىا

 أجرت



 1005 دع لوصأالا مع 0 0

0 
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 جرم نع ةيجراخلا هدابزلا نا" ررت دقو نكع ل نا كدرلا ذا

 ريصملا و ا 1 نحال يع ةلويعم د نإ ةيقائم ريغ ةعقاولا عج

 الق نهاذملا رابتعاب رذعتلا ىف ,ىالتخالا ناك ناو اسهاوادم" قا

 ىدؤي اهو هداهم+اب ديعتم وه لب سائلا بهاذع ا يع راتعا

 سلق داقملا اهاو طسولاب وا ا وأ ؟لدشلاب "دح الا نع“ هرطت "221

 لوقت ' هتيلو هند عيجج ىف هعاما ريسا وه لب ةىش لا نع هل

 بدا هامس ىذلا فاوملا ىف ديلقتلا ىف مالكلا قاكوشلا محذوا دقو

 ديلاهتلا مكح ىف ديقملا لوقلا ةاعسملا هلاسرلا قو برالا ىهتتعو باطلا
 كالذ ىلا مهضعل راص دقو لية ام افخاب ذخالا ىف ىالخلا عقو دوو

 داب لوقو ا ومدعلا 1 ذل دو هيلا مكب هللا ديرب ىلاءت هلوعل

 ةيقيئطاب تثعب عسو 0 هللا نب هلوقو حر> نم ندلا ىف مكيلع

 اورفنت الو اوسشبو اورسعت الو اورسي هلوقو ةلهسلا ةمحسلا
 ازيك لثع قرى الخلا ىسرالو قدا ديحالا نااراخ_ ت2

 بح ىذلاو ةلهس ةعمس اهع.جح ةعيرثلاو سس هلك ندلا نال

 000 ْنأف ةلكاد 1 وه 2-02  لذعلا نيعتيو 1 لح دا

 ا م قذالا وا ديلع تلذ اخ صخالا نوكب نأ طمخت ]1 ا
 00 2 لال ١ ةرتعلا « راح ألا لإ 0 تا

 اوذلتخاق هل ىناثلا اماو هيلع ليلا هعاوأا لل حجات مكحلا تلد

 بهذزم وهو هيل ١ حاتح هنأ | +201 521 بهاذم ىلع كلذ ىف

 قريصلا و لالا هنن مزج و نيياكتلاو ءاهققلا روهجو ىجفاشلا

 1 علا ا ا لا تا

 لوالا بهذملا مجر هناف مزح نبا الا رهاظلا لها بهذ هبلاو

 نيا كلافد "ناش 52 نانكلا تاك اذ وذ تمل كا

 هئيلح لااللا“ تال“ مدع ىق هين واقول 2



 #2 كوول لوصح 2 ١ الر

 هللا ىلص ادمن اهدن الا ةمالا هذه ىلا ثعبب مل هناهس هللا ناذ

 0650 12 او تانك و دحاو لوشر الا ال سلو لشو هلآ ةيلغ

 |0000 ادا نير قرف ءالو هيت هنمو فاتك, عابتاب ةزومأم دمالا

 اك 0 5ع هيلا ند ف ب عودت اهذأ 'ىلإو نقر وتلك ى مهدعإ

 ادب ال12 لاذ دعذ امهيا اعجرب اهو هلوسر ”هنسو هللا باتك ريغب

 7 ملام ةيمالسالا ةعيرسشلا هذه ىف تدناو

 و مظع

 امم اهب لمعلا مهيلع بحي نيلسلا ىلع ة> ىهلاوقا وا هلوق ناب

 ا اذهو هل هلذا

 ىلا-_هل هللأ دايع نء د 7 وا درول مكحلا ناف علا لوقت

 )اه ناك هلأ .نوكلا ميس ند داو هلا لح وادع هللا را

 مظع و ئيدلاو معلا ىف علب ناو مهريغل ال هللا لسز الا نكي مل ماقملا

 كالذ نكلو مظع ماقع ةيعكلا ماهم نا كش الو غلبم ىا ةلزمملا ||

 هد كشال عسم اذهو نأشلا ةيظعو ةجردلا عافتراو ةليضفلا ف

 هللا لوسر ةلزيمم ممم دحاو لك لعج نيبو اذه نيب مزالث الو
 كلذ نأف هعابثاب ساالا مازلاو هلوق "هيلع ىف سو ةياع هلل ىلص

 * هيناثلا * دحاو قرح هيف هنع تنثالو هللا هن نذأي ' مم

 مهضدب ىكدو قالقابلاو ىفاشلا هتبثا هناف ليق اه لقا ذخالا

 ا0- مآ ى نوفلتلا فاتح .نا_ هتقيفحو هيلع رطألا لها عاجلا

 اذ رح لدى لءاد ةدائلا ىلع لدن ل /ذاياهلقاب مخابق لذ واقل

 عاججالا نم اينكحزرنم ليق ام لقاب ذخالا اولعج مهذا لصاحلاو

 مْر> نبا لاق لي ام لقاي ذخالا- ةعاج ركنا دقو ةيلصالا ةءاربلاو

 ليبس الو مالسالا لها عيجج لاوقا طبض نكما اذا كلذ ميد اماو

 فيلكتلا ةدهع نم حجر ليق ام ركاب ذخؤي هناي الوق ىكحو هيلا

 ناك نا ريثكلا و ليلقلاب ريدقتلا ف ىنالتخالا نا كاْمْدي الو * يقي

 نكما نا اهنيب علا عم اهنم هل خد اع دهت#للا ضرئف ةلدالا رابتعاب



 مل اع ةعيرشلا هله ىلع لوعتلا نم وه لب ”ئش ىف عرسشلا نم

 6# ةهلسرملا لاصملا سماخللا © ىرخا اهداضي امو ةراث اهيف نكي

 نع دسافملا عفدب عرمشلا دوصقم ىلع ةظفاحلا ةحلصألاب دارملاو
 المع بسانم مكحلاب رعشب ىنعم دجوت نا ىهو ىلازغلا لات قالا

 م لوألا 2+ 51 كهاذع.اهي5: وا ةيلك قفص الأ دحوا ا

 راو" ا قاثلا <: ””روهملا بهذا هطللاوا اعلطق اك كش
 هعولعا تناك نا ' ”* تلاثلا 20“ كلان 2 اوم ا[ تا
 الاو اهيلع ماك>الا زاي عرستلا ا 3 نر يا لك ل

 كل ضاك ناك + عبارلا * راتكا قا هنا ناهر ن٠" لاق 7

 هذه دحا مدع ناف ةريتعم تناكح 0 هيدظَو ةيرورم ةحطصلا

 كنود وذو ل دع + ”ىراضيلا و اغلا «راكتسا وك مل ةثلثلا

 لوف ق0 قوالا + >> لالدتسالا »تحال لاصنا | ضعلا 0

 سلا دانهد> الا ؟لئاتس قى ىافعلا لود نا. لع ؟اودقتا ذه قاتلا

 ةرامكلا دعب نم ىلع هح نوكي له اوفس او ردا ناك لع هع :

 ةعح سبل هلا #* لوالا *. لاوقا ىلع مهدعب نم و نيعباتلا نم

 هيدعم ةعرتس همح هنا >*' قادلا + زويا يهد داو انا
 * ثتلاثلا * كلام نع لعنو ةيفنملا رثكا لاو هنو سايقلا ىلع

 لوق هعم سبا سايق ىلع مدقيف سايقلا هيلا مضنا اذا ةجح هلا

 هلا # عبارا * ةلاسرا ىف ىجفاشلا لو رهاط وهو ىبامك

 ناهرب نبا لاو فيقوتلا الا هل لمت ال هنال سايقلا فلان اذا د

 ىفاشلا و هقيتَح ىلا نيمامآلا لئاسمو نيبملا قا وه انهار 1

 ١ لوف ىف مالكلا نأ كانك الود هن ين

 لد" اهنه نك. مل اذا انآ داتهتجالا لئاشما 2 الق ام ناك اد

 هةعح سلا هنأ قدعاو ةددصت ندا ام سلف ةفيقوتلا للك لاذ

 كسلا
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 أ

 * لؤمألا لوصح * 3

 ]ل هنا 3 لولا 3 لاوقا ىلع كلذ ىف اوهلتءا 3 ما هل.د م

 ىزارعشلا 7 ذا "لاو هلو امنع [يهتع ناك ال, الهاعابتالب اشتم نك

 هنا 0 0 6 1 رخا ىف 0 ا 3 1-0

 ريجبحصا ام هنو هك م 8 الا هلو 3 عرستلا نع ناك هنا

 نسا سب 0 هرات>أو نيداكت ا 3 ساشا ةيفئطاو ةيمقاشلا

 ةيكالا مظعم هيلا بهذ و 50 بحاخا ناو ناهرب ناو

 لطفا 552 ناهز انو. ىنتعاا نا" ءاكك ةففولا“( شلاق ف

 قاس 2 انامق ند عرش ائءلب اذا لاق ام ال.صفت مه كعل

 لو راكحالا تع 1 مدا ل هللا درعك ا 5 2 ا وا لوسز ا

 ىطرعلا ازده 0ك نيو اك عرش هناق اصوصخت الو اكيد نكي

 مولعم وه امل ديءتلاب نيلئاعلا لوق ىلع ليصفتلا اذه نم ديالو

 الو ديقلا اذهب ديقم مهقالطاف ليدتلاو فيرغلأ عوقو نم

 لوقلا بسنو د* ناسحالا عبارا ا هانأب مهتم اذحا نظا

 ا يهلك كلا لا حا ارواهج ا مرككا و هلئاكناولاو هيك قناتك

 لها اهةلطي ةلك نادعسالا نيممملا ضع لاو عرش دقف نها

 ليلدلا مدهش نا وهو عاجالاب بجاو امهدحا نيبرض ىلع علا

 هتسح اه نسما نال هن لمعلا ب اذهف. هئشنلع ىلقعلا 7 رفا

 ةفلاحم ىلع نوكي نإ اهيلفاحي عرسشلا هن 5 أم جبع 0 عرشلا

 اقلا !عناداعأ قو عرش لولدي ءاروظ# . ”ىشلا نوكي ناد كثم :ليلذلا

 هداعلا كلا ارو 1 ادأا #3 بآل و 4 6 1 اذهمو 5

 ل1 نايادتالا امص: ديف ةدباه ذل لفقد "كرا وأ نايبضطسالا ركذنا

 سدلف اهئء احراخ ْنأك ل و 0 5 وهذ ةمادوتلا "ل دالا كلا اعحار



 اان 2 لوصالا مع ند د

7 539 
 بهاذم هيقو الص ىهننا هو مدع ليضالاو توات قف دفعا ناك

 ةضفاتلا كازو :ةيكلاللاوأ ةلنانللا "تاق عنو حلا ١ كي

 "صحن سل هنا * ىتاثلا * تايثالا وا ثلا ىف ناك ءاوس ةيرهاظلا و

 تايعرسفشلاب مهدنع صاخ وهو نيملكتملا و درةذلا ريكا بهذ ديلا راو

 < كافل دع ) قادما مق“ هداغلا قرح طنا هللا نال تاس

 لدن ام الا فلكي ال هناف هللا نيبو هئب ام ىف دهت#لا ىلع هع هلا
 هفكينو كالا كانعلا اهل: زا ماوس تليد دج ؛ را ذاع رو هما

 عفرال ال عفدلل د ملض» هنا * عبارلا * .ةرظانلا دنع مصقلا ىلخ ٠
 دهسا هب حجرلا زوجي هلا * سءاخلا * ةيفنملا ريكا فهد هلو

 وصتسلا 3 دع نسداسلا د ىفالا 7 اره لون ريغ 0م

 هضرغ ناك ناو كالذ 0 2 أي 8 ىوس هضرع ناي : نإ

 ام ىفا ََق لالا ناوكتسا ندع ه>و نم 7-1 لود ىالخ تانثا

 / بصاشالا كل كات ارح ه4 الق هنا

 كالذا ملصي ليادب الا هنع لاقتنالا هيلع بج الذ عنملا ماقع ىف عاق
 ناتلكيم هيفاو.. دك اتلاف ع عرش ثلاثلا 6ع هب ءاي ءاقدا نك

 عرشب اديعت« ةثعبلا لبق سو هيلع هللا ىلص انين ناك له * ىلوالا *

 اهل رهاظا 0 كلتا هده ىقيوملا لاَ ىبتهاذدم ىلع هيف اوفات>او ذل مأ

 ىدؤواناو "ىرزاملا ةقماو و قلودنملا :كراوتلاا را يركب لو

 اديشن ناكيذلا لاق ند لوح قاؤقألا ترذلاو مح اذهاو .اههرغو

 ام المام اهنع ثححأا ريثك ناك دقذ مالسلا هيلع مهاربا ةديرشب

 تاناالا ::دشيفت اك ورينا نتكح نم كلذا :ىزوي اكا اهنم هللا علا

 ةلللا كلت عابتاب ةثعبلا دعب لسو هيلع هللا ىلص هرما نم ةيارقلا

 عرشب ةثعبلا دعب اديعتم نأك له. * ةيناثلا# اهملع الا نكي ىل ةثعبلا لبق
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 د لومألا لوصح ذل 4

 عتملا بلقلا ضقناا بجولاب لوقلا ريثأتلا مدع رابتعالا داسف

 رّوهج اهركذ دقو هريذ فلت# لكلاو ةبلاطلا ”هضراعملا ميسهتلا

 0 ركام نازعلا كلذ قا فااخو ادعفاا" لاضاق“ لؤضصألا لها

 عضوم ناو هيلع ةوالءااك اهنا لاّوو هقذلا لوصا ىف اهركذ نع

 ا نقم وبا تاغ قا زالا ىلا اكتم ركذبو لدا عاامزكذ
 عابتالا لهال اهعفن "هلقل اهتكرت

 1 77لل 0 كتل

 م لالدتسالا ىف عياسلا لصفلا هي

 ةهثلث ىه و سايق الو عاجلا الو ضن سل اه مه>الطضا ىف وهو

 الا و هلع نييعت ريغ نم نيمكحلا نيب مزالتلا د لوالا # عاوؤنا

 ورش نا ع تلاع ع 2 لاذ كاعكتسا | ادع املا اا ي !انابق" نك

 تلاماو نا ده سالا اننا د عبارلا ين < ةويلكا تااثد اق ل

 نم دحاو لك درفئتسو ةلسرلا لاصملا وه اهنم # سماخلا * ةيكلاملا

 عجرب ثححلااذه لصاحو #2 مزالتلا ف لوالا  اثح ءذه
 000 ىلع لا لاق  ةيارقالاو . مياخسإالا .ةسقالا لئلادتسالا لا

 لاقو طرسشلا دقف وا عئاملاو بدسلا دجو مهاوق لالدتسالا عاونا

 لدا هلأ باوصلاو ليد ىوعد وه اعاو لولد سدل هنا مهظطعب

 لالا ناوصتسا ىنإ دي ناوصتسالا ىاثلا ل ىوعد در« الو ليلدال

 017 تيل اه بنا" ةانءمو ىعرشوا ىلوع ىبدعوا ىدود>و سها

 131 ىرراودلا“ لاو ”:كيديسالا ملا (ىا فاشل لدضالاه ضال نزلا

 ىف ةثداللا كص.> قفملا دج مل اذا ىوتفلا رادم رخآ وهو ىناكلا
 ع

 ناككتسا نم"! مكح ذخأيفا سائيقلاو عاجالاو ةئشلاو باتكلا

 ناو هواعب لضالاف هلاوز ىف ددّرْلا نأك ناف تايثالاو قنلا ىف لاخلا

 نآك
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 كدا دلع لوصالا ع نم 0

 ىنْللاو قتعلا ماك-ا ىف ديعلا ىلع ةمالا سايقك عرفلاو لصالا

 رهذلا ىلع ذيبنلا سايقك انوئظم هيف قراغلا نت نوكي اهوهو هفالدم
 ةمرألا ىف

 6-3 سايقلا هش ىرحت دي م َْق سماخلا لصفلا 0-0

 2000 ممم تت زو تو تحي تحل 000

 " ةيعقاشلا ند ةعاجو ةفيشح ل نادصأ بهذؤ نايسالا كالو نش

 نم ةعاج بهذو أو 2 3 ا للا لوصالا م نم ريثكو

 ا رابسالا ف سايعلا عمو اهو 2 دنا ل هاشلا ياك

 ويل ب سا و 6ك 0- يعد ركاب كف هياع ا ف مك دس اذص اداتلا»

 َّق 05 اولا هيلع سأع 23 نوما 7 انآ |ءح 56 كالذو أملس دوك

 ال ما ةارانمأللا و دودملا ّق سايعلا ىر< لهو رولا دس 1

 مهرغ هزو> 9 ةيوزللا 0

 000000 جبيل بحل

 م لصالا ىف قم و هدام مالك ىلء ضرعملا 9 ضرما اه 05

 | امأ ضزعملا مالك 3 ةهضراعم و حداوق و تانااطم ماسقأ

 نا اما ىناثلاو ةضراعملا لوالا الوا ليادلا تامدقم ملست وكس

 دقو حدقلا ىناثلا ةبلاطملا لوالا ال وا ليادلا كلذ هباوج نوكي

 وال ابق كالا راد! وةدو"و ا تاضارخالا# هزت خو قوباوخلا كلل

 مهضعبو نرشعو ةسبخ ىهضعي و اضارتعا نيثالُث اهن» مهضعب ركذ

 عضولا تا 0 لاعق اعلا ةعحار ةيقانأ| لعجو هرسنع اهلءح

ْ 
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 < ليسألا لوصيب <« ا

 كالاثلا ىوكا ند“ كالسملا اذه نا ىربطلا لاق للعلا هب توام

 ئَظ الو اهطو ال هدر 5-35 ال هنأ ىلا لوصالا لها صعب بهذو

 بجاملا نباو ىدم الاو ىلازءلاو ىتاعم“ا ناو روصنموبا هراتخاو

 دوحولا 6 ةتراعملا نع هرامع درطلا نأ درطلا نيدو ةهئا قرفلاو

 طانملاو ريدا و بيذهتلا هغللا ىف ميقتلا و . طانملا ميت د رشاعلا

 قراغلا ءاغلاب لصالاب عرولا قالا نيياوصالا دنع هائءمو "هلعلا وه

 ىف هلل دم ال كلذ و اذك الا عرفلاو لصالا نيب قرف ال لاقي ناب

 سيفك هل. بجوملا ىف اههكارشال للا ىف امهكاررشا مزايف ةتبلا مكحلا
 وهو ةروك ثلا الا امهنب فردا هناق ةيارسلا َّق ديعلا ىلع "هلا

 ا قالاو [ 2 دعا ىصلا كلذ ةيلعلا ىف هل ل ا عاجالاب ىغلم

 هع واهو :سالنبعلا» قاطع ١ تح .جرادت» : ضاخ .قسايق :: ظانملا ممتن

 نكل ايعطق و رثكالا وهو اينظ نوكي دق امهنم لكو هريغو هلواس

 قالا ال ىذلا نم ريكا قرافلا ءاغلاب قاحلالا هيف ام ىف عطقلا لوصح

 --_ و عوقولا ََق لا ىنعلا َّق أورو كلذ قول نكل عماجلا ركذي هو

 دج ١ دب نلدلعي ىداسيللا كيما لع ىدلا اسمهتم ”قرذال

 01 مائرابك شالا فا ىلا عاملا ةوورضا وه رك

 ةهلعلاب هيف جربص 08 وهو ”هةإع نسايق هلصصا 0 ماس 1 سايعلا اواءح

 نإ وه ىف ةلالدلا,,شايقيورمدلاك « مركد نكسم, هنا[ نقتلاب:ق لاش اك

 ذيبنلا سايق ىف للع ول اك اهل مزالم فصو لب :هلعلا هيف ركذ ال

 !١ وهون !لصالا نعم ىذا ساهي قلا دوب دتشملا محتار ونيل لي

 اضداو طانملا ميش وهو قراغلا ىنب عرفلاو لصالا نيب عمج

 نيب قرافلا ىب هيف عطق اه ىلطاف خو ىلج ىلا سايقلا اوهنق

 لصالا
 ع



 اال دع لوسألا َّ ٠م اذ“
 ل

 عيهذ دديلااو' ةيفنطا كا" ناو و ل ا لف

 قنا فايسالا او ركب ىلا ؟قضاقلا بهذ هيلالزو# يدل 0 مكللاا ىدال

 ئريطلاو قريشلا و :ىزازبتلا قدما واو :ىزورلا قاكسأ را وأروكتع
 2-2 ةعا * عبارلا * ةروصنا ىلا ةعجارلا هايشالا ىف هرايثع ءاا* ثااثنا د“

 هكذا تزعل زلم هنا راما ناز اعكلكا ركام هذاا نطل رك لا

 ىغملا وا ةروصلا ىف ةهباشملا ناكح ءاوس سايقلا ميد تانك و5

 00 هدر. «كلعرع نا... جاتا ذعار" وازرا دعنا كعذ ال

 رطانملااهأ و 25 الا و نظلا ةءلغ تلص> نا هقح ىف هدا ناك

 د ا مو عاق و ىلازَءلا هرات+ا اذه اةلطم هئم ليعيف

 انزاتسم الو ابسان١ نكح ىل ىذلا فصولا هئم دارااو درطلا

 ةراغملا روصلا عيجج ىف فصولا عم الصاح مكدملا ةاك*اذإ 'كقراخلا

 نم 'ريثك لوق وهو 'نانرطا و دارطالا نم ادارملا 'اذهو. عاملا لك

 فصولا عم الصاح مكملا انيأر امه لاف غلاب نم مهنمو ءاهققلا

 درطلا نو؟ ىف 0 دقو هيلغلا نط لاصدوث هدحاو ةروصض ف

 نا نواز ع لا ل مهضعب بهذذ ةمح

 ىقرو نا كمت ىلا لوذطالا" اها ضعي تهذو اهاطم هع هنا

 لوبقم وه جركلا لاَو ة< هنا ىواضيبلا و ىزارلا راتخاو داشرالا

 نذلا ديز وبا ىعمو هب ىوتفلا الو الع هيلع ليوعتلا عودا الو الدح

 لها ةيوشح ةيلعلا ةمض ىلع الياد دارطالاو ة درطلا نولعج

 دي عساتلا كلسملا 4 ءاهقفلا هل نم ءالئوه دعب الو لاق سايقلا

 هعافتراب عفترب و فصولا دوجو دنع مكملا دجو نا وهو نارودلا

 ىلإ ,رازاوذلا مكلح ار معلا لو 5 مم ميرعأاك ةدحاو ةروص ىف

 وه ىدنهلا ىئنصلا لاق محازملا مدع طرشب ”هيلعلا نط ديفي هلا

 ولا هنأ. ىلا لادبسللا ىلا ؟ىدغي نم لك تهذلا روكا لقد رانخا



 #2 لوعألا لوصح #* 17

 !هاركذتسو ةلسرلا ملاصلاب ىمسملا وهو هواغلا الو هرايثعا ععبال ام

 لدب ناوهورثوملا *لوالا# ىفائصا بسانلا مث الفتسم اثحب

 05 ى فضولا نيع ريش أَ نلعر لد دع. ةنوك ليغ عاجلا ور نضتلا

 هنيع عراشلا ريتءعإ ناوهو ماللا ىناثلا * هعون ىف هعون وأ م ا

 خاهجا الو ضنب ال فصولا قفو ىلع مكملا برب مركحلا نيع ىف
 بتّري ركدلا نيع ىف هئيع ريثعي ناوهاو بيرثلا #*# ثتلاشلا *

 * عبارا * محلا يرن ىف راكسالاك طف هوما ىو ىلع مكملا

 بورتلا * سهاخلا # هدر ىلع اوةقتاو مالملا ريغ لسرملا

 ةضراعلاب ةيسانملا مرت له اوفلتا و قافتالاب دودرم وهو متالملا ريغ |
 | دما ارا و نرلصم تاوق ولا ةد فم دوحو لع لدن ىلا

 نورثكألا بهذ هيلا و مرت اهنا # لوالا * نيلوق ىلع اهيلع مجرت
 هراتخاو مر“ ال اهتا* ىتاثلا * بجاللا ناو ىتالديصلا هراتخاو

 امل قلدنا ادهاو جايناإ قيىواضلاو .لوصحلا ق.ىزارلا رجلا

 الكا اذا, اما هللا ءاعتنا ىلع هلادب ةيضراعلا .نكت.مل اذاووه

 ضع هيمسلو هيشلا عباسلا الذل د ةحداو ىو كلادك

 ءانتعالا بهن ام رها نع وهو هلثم ىلع ةىثلاب لالدتسالا ءاهقفلا

 ردع قلتسم  لوضالا) لئاسفيى ئرا تدل :ئوايالاب نيلي لاو

 هريغ لاؤو هديدحت نكعال قيوحلا لأ هقيرعت ىف ايفلتخا دقو هنم

 فاصوالا ىف لصالل ههاشا ةرثكل لصاب عرف قالا وه ليقف نكمي

 هيلع لصالا ام عرفلا هاش ىلا ىاصوالا نا دونما نإ ريغ نع

 ىهشلا نا لصاملا و درطلا نيب و هئيب قرغلا ىف فلتخا و لصالا مكح

 نا ىف نافلاخت4و بساثلا ىف روهظلا مدع ىف ناعمت# ىدرطلاو

 هنوك ىف اوفاتخاو هيلا تافالالا مدع عراسشلا نم دهع ىدرطلا

 نوعك الا تغذ هيلو هج هلا *لوالا * بهاذه» ىلع هح

 ىناثلا
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 205 * لوصألا و نم نت

 عطقلا و ىدعتملا ىلع ناعكلا ناجحا نيرعءاب لاملا ظؤح اهيئاث ملاصملا

 ا ةيلع ةيوقعلا باجا و انا مرحب لسثلا ظفح اهثلاث ةقرعسلا

 انهتضاح راقكلل لاتعلا#و ةدرات لتقلا ةيعاقلا نانلا"1ظذع اهنا

 ماوذ وه لوعلا" نام ركسملا تزمت» لع ديكر علك 5ك نرخ

 داز و ةميظع دسافم ىلا ىدؤي هلالتخاذ ةلص# د, قلعتت لءف لك

 ةداع اف“ نطاردالا“ طوخ "وه وما دا1لا [اننقاا نأ 1111
 ىف عرش دقو مهضار عا نود مهلاوعاو مه سوفت لد ءلاتفعلا

 0 ا 00 هدا 8 نحل قوفا| ”ةنلع انجلا

 ْق ع عادل | ميرو هيق دا بوجوو ركشلا َلِئاَق َع مذ

 رظنلا ميرحهد بستلا ظف> ىف ةغلابلاو اهيلا ىعادلا 8 ةروقع

 معن "ام وهو بانل "+ < :ىاعلا »+ كلذ لك عا ل

 ضارعلاو ةاقاسلاو هراحالاك هرورمؤلا لت ال ”هجاملا ل

 تق 0 نرورمضلاك عطقلا ىلا ىهتنتف ةيلج نوكت دق ”هيسانملاو

 راق .لاعح اهوارع ا[ 113 كاد" ناحل هك

 * ثلاثلا * ءافلطلاو ءالخلا ىلا "هيسنلاب اهريثأت فلتك و اهل عرشلا

 ناف تاروذاقلا ميرهت؟ دعاولل ضراع» ريغ نوكي ام وهو ىيسلا
 ىلع اثم  اهلواتت "همر بشائي ىنعم اهتراذعل اهنع عايطلا ه هرقل

 ”هيسانلا مث  ثئايخلا م«يلع مرو ىلاعت لاق اك قالخالا مراكم

 ةثالد ىلا اهقادعاو ريفاتلا وا ةعاللاب اهل“ عقلا هداني رادعاا تدلل

 ناحتلا معلا دارااو هل عسشلارايتعا لعام # لوالا # ماسقا

 هيلا ءاعالا الو هيلع صيصتختلا ال هعقو ىلع م كلا دازبا راءتعالاب و

 هل دهش هلوقب دارإا وهو ”هبسانملا نع ةدافتسم هلعلا نكت مل الاو

 اهلصف لاو>ا ”ةعبرا هل ليلعلا ءافش ىف ىلازألا ركذو نيعم لصا

 ااا عرشأا ءاغلا مع ام ب افلا 207 تاشرالا 6
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 د لوألا لوصح ## ١14

 نبا راتخاو ارما مدخلا ىلع بجويال هلهجو الياد ملصاال هريس
 رود ال ناب كلذ و سشتنملا اماو هريغو دهت#لا نيب ليصفتلا ناهرإ

 ادعاما ةيلع ىف ىلع ليلدلا نآأك نكاراد وا تابثالاو ىنثلا نيب

 ةعحن سدل هلا #* لوالا # بهاذم هيفو اينظ هيف 2 فصولا
 ىيوملا هراتخاو 0 تايلمعلا “يو دك هنا ' هع قاثلا اًةلطم

 * ثلاثلا * 0 اوه ئوتملا ؛ دصلا لد ىلا

 هنا ىبرعلا نبا ىخ و ىدم الا هراتّءا و رظاثملا نود رظانلل هع هلا

 هب قطن دقذ علا وه لاّتو ةيعفاشلا ىلا هازعو طق لياد
 اواو و ىلاعت هلوذ نوكلا .نذ ةزقك نطاوغ قءاخرندت و انعك نازعلا

 ناو ناهرب ناو

 هوو حيرصتلا نمو ملع مكح هلوق ىلا ماعنالا هذه نوطي ىنام

 وأ نا لوصالا 0 كنا دقو نيملاظلا هلوق ىلا جاوزا ةيناع

 اهنع 0 ةيسائملا د يكل السما دع 2 اكلم مسعتلا و رعسأا

 اه حارتنا ىمستو .دصاةلا ةيعارب و لالدتسالا,رو ةكصلاب و .ةلاشالاب

 ه>وضوو هطول نع رك نت ايعلا» تانكي وع ىهو طاخملا مرد

 اهفيرعت ىف فلتخا دقو مالا 00 و ةففاتلاو
 د تيك نوكت ام ىتا تاداعلا ىف ءالقعلا لاعقال متاللا اهنا ليقف

 ليو صوصأم دوصتم ليص## ةداعلا ىراحم ىلع هليص# ءالقعلا

 ء وا اه ىه لبق و ارض هنع عقدت وا اعفذ ناسذالا بل ام اهنا

 دحاجلا ىلع هتابثا نكي هنا قأحا و ىلازغلا لاَو لومقلاب ُهْتَعلُت لوقعلا ىلع

 تغلب الق للعملا هادنا اذا طوبضم ه>و ىلع ةيساثملا نعم نيش

 بسانملاو كلذ الا لدتسملا مزلي ال هناف مختلا وهو * ىهتنا هدصج ىلا
 ل ىف عقاو وه ام ىلا مسقني ىقيةْملاو ىعاتقاو قيق> ناعسق

 ركل“ . < :لوالا وتلا نيرعلا لو ها ل ار كلا

 ظؤح> اهد.>١ سما دصاقملا نم دوصقم ظؤط نوذتلا وهو

 ماظن لتخا و قلذلا حراما كىالذ الوا 2 صاصقعلا ةيعرشل سلا

 حاصملا

 ص
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 اندماج * لوصالا لع 0

 لمذا هلوقك لوالاف نيلئاعملا نيب قرفي و نيفلتملا نيب ىوسا نا
 ءايلوا مه ضع تانعوللأو نون:م'اوااو ةودكا لكلا نيءراك نييسملا

 مك اا كولا فضرر ١١ هنسانو طارتخا ىف فلتخا دقو ضءب

 0 ا نوزيكألا كهذا قاع اق ب وألا هطّرشاف ةعا سلا عاونالا ْق

 ةيسائملا نم ليلعتاا مهد نا ؛اولاعد ليدصغتللا للا مود بهذو هطارتشا

 طش الذ ريغ اماو طّرشا نايضغ وهو ىضاعلا ىذش ال هلوق ىف اك

 ةيلدت لق الال تينسالا ا. نك عبارلا كسلا 00 0 ناهياتخاإو

 رعيق وهسال دعست ناك سو هلا و هيلع هللا ىلص ىتلا لعفب ركملا

 لعقلا كلذ نوكي دوو هم عفو لو ا ناك اا دووسلا 1 نا

 بطال هكرك لعذلا مكح هل كَرلا اذكهو نعام مجرك هرأب ريغ نم

 كالعلا : وعي ٠١ مارخالا لال كلذ نات" مرا يعد اهو 7

 حالطصالا ىفو رايتخالا ةغللا فوهو مسمتلاو ريسلا * سءاخلا

 ناثااو ىيضحلا وه اذهو تابئالا ور ىناا نيس روك نأ نكن

 نكف لا ءانفاصوالا ضصح لوزا قو ىشتلا وهو 3 0

 اهنم ملصن ال ام لاطإا و سيقملا ىف اهرايتخا مث هيلع سدقملل اهب ليلعتلا

 هيف نوكي وا ايدرط افصو وا ىجلم هنوكي اما لاطيالا كالذو هليادب

 قف نؤكي دعو. ةيلغال اغلا نيدتف ةباوططا وازئاعح وارسال ١

 مكللا نوك نا كرسلا ذه هع واطوق ),تايتظااةو وا الا

 "هلءلا نا ىلع قافتالا عمد ناو ىلازءلل اوالخ بسائع الزعم لصالا ىف

 فابصوالا ب عت ارصاح نوك ناو“ انرلا' "هلئسن"ى ياه

 راهطا نع :عيب وأ تللذ ىف اقراص 1ع مدخلا هففاون ناب كلذ و

 مف قاضوالا نع تثحب لوش نا لدتسملا ىنكيف الاو دئاز فصو

 لاعملا لوق قتاهفصالا لاو مهضعب هيف عزانو هتركذ ام ىوس دجا

 اند ادنساف اره ريغ دحا ف تريس و تدع رصخلا بلاط بتاوج 6
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 د لوألا لوصح 2 171001

 هفااخ و حيرمدلا نم ناهربلا ىف ىيوجلا هلعج اذك نوكي ىك مث

 هل لوعءعملا 5 رهاظلا ند ناهربلا ىف 0 9 ىب , ولا هلدوحو 5ك ع ىزارلا

 فول ةحوتفلا نا مث ماللا هالعا رهاظلاو ابيدأت هتنسض وحن

 مسقلا اذه نم اهودع اذك ةددشملا 3 م, ةنكاضإلا راوكتلا قل 0

 لياعتلل درت الو ديكأتلاو قيقعلل اهنا ىلع ةاحلا عجبا دق هنا الا
 اب قلع اذا ءاثلا مث كاذب اذه وت هلباقلل ىه ليقو ءابلا مت
 ىتح من ذا مث ةقوكلا ةاحي ىأر ىلع لعل مث فصولا ىلع مكملا

 هه 50- دقو رهاط 0ص ليلعتلا لد نم هل ةفلقلا 0 دعو

 تاودا 0 اضدا دعو ر الا مهيأ ا مرد الع مرج ال علا بداص

 قفف سا 0 112 قوو 6 اولا اهم قوما دعو ءانزطاو طوخ

 دلك ثااثلا ا اع ةِبرعلا هغللا :ىتاعع قرام ىلع قح الام

 ةلعلا ىلع م كللا قلعت #* لوالا * عاونا وهو هيبثثلاو ءاقالا

 نكي لوا افصو مكذلا عم عراشلا ركذب نا . *« ىتاثلا * 5
 فصول نش 6-3 نات قروي نا هي ل ا د قا 0 3 ١ هلع

 مالكاا مظل :٠ روك ذملا مكلللا فكر لاعت موأ ايس ه5! مس ىو أ 00

 مكذلا طير 2 سماخلاا * ال1 همم من ال عدبأا نال عيبلا اورذو 00

 ماعلا ادز مركأ 0 ةيلعأأب 0 3 ميكا قىقيلعل ناك قدشسم مسأب

 و ءارلاو طرسشلا ةئيصب فصواا ىلع 6 اتسرا >2

 ليلعت * عباسلا * هاوقت لجال ىا اجر هل لء# هللا قش نمو
 هداعل قززا هللا طمس وأو ىلا هأو3 0 هم عداملا 5-5-5 مكملا مدع

 هنآ“ جز نم 5* 1ع : هناوجتس هراكثا د نماثلا * 2. ضرالا ىن اوغبل

 ادع مكانةلخ اءا متبع هاون داك سالو 200 قاما قاد ل

 هاوس هراكزا 5 1 ١ ىالسا كرس ا" تاستألا تسال هلوقو

 أ



 6 : * لوصالا ع نم *

 دقو, طابمالا "وا عاّجتالا وا ١ ضناا انا وؤهدعا نعول دالا وأ ابلغ
 يكل ناس ىلا اوجات>ا لوعلا اهيلا تاهولا ديع ىطاعلا ىفاضا

 315 ةزتقف ره لوضع قف ئزازا لاسف اعد 181 وملف

 اهنم ركذنو ىهتنا ةفيعض اندنع ىهو موق اهريتعا رخا روءاو

 ناعون وهو عاجالا ه6 لوالا كلسملا ف اكلسم سثع دحا انه

 ناو ليلعتلا لصا ىلعو رغصلاب ناملا ةبالو ليلعتك ةئيعف هلع ىلع

 فائصالا ىف ايرلا نا ىلع فلسلا عاجاك ”هلعلا نيع ىف اوفلتخا

 نم نا هيف طرتشإ الو ه اذ اه هلعلا ىف اوفلتشاو للعم ةعيرالا

 صنلا 4# ىناثلا كلسملا “ف . ىنظلا عاجالاب هيف تكي لب ايعطق

 هلو وا تناك ةعطاو ةرهاظ اهلع هتلالذ نأك اه ىئا ةهلغلا ىلع

 ىلع انتك كلذ :لجا نع ىلاعت هلوقك احرص نوكي اه عطاقلا و
 ىلاعت هلودكح ءابلاو ناو ماللا ةثلث عطاقلا ريغو ليئاسسا نب

 مسسو هيلع هللا ىلص هلوق و نودبعيا الا سنالاو نا تقلخ اهو

 هاوسرو هللا اوداَش مهلا كالذ ىلا عل هلودو نيةاوطلا 0 اهذ|

 نمل 1 رووح دق نياتبشلا نان نءاوةطو سلا هسا
 نوهب كلذ دنعو ىظفل اذه ىلع ىالطلاو هل نيفاثلا دنع صنلان

 ليلعتلاو ل هده َْق قدام 0 مظءتسا فق رءعصضا و ناآلا

 ماللاو قى كر هقور> نم قر> نم كر نوكي دو

 كلا نمو الذ وك وز *نااوإ ار ءافلاإو اتا: نمور

 لال اذكروا ذك نيش اناكش حوا ذك هلا نس هاك

 ىلع ةلادلا لاعفالا نم لعف نمو كلذ وحن و اذكح ىضنءمل اذك

 "هلعلا ىلع لدن دق هناف قايساا نم واذكب تشو اذكب تالع هلوقك كلذ

 ”هلعل لوعت نا العا محيردلاو رهاظو حجر د ”هلعلا ىلع ضنئااو

 اذك لجا نم وا اذكح لجال مث كلذ و وا اذك ببسا وا اذك

 2 هج سسلا  ج سمل سس سس سس سس سس
- 
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 * سدع عبارلا * ندبط بجو ال نا * .سئع كلاثاا * .هريغ رخآ

 سءاملا # مول افالخ لصالا ركح توبث نع اهتوث رخأتي ال نا
5 

 نوكن ْنا 0 رس ع سداشلا د ائيعم فيصولا 5 نأ د سمع

 اًمصو نوكي ال نا #* رشع عباسلا » ايعرش اهتابثا قيرط

 تاقصلأب ليلعتلا زود ال1 هنأ 5 نورك الا بهذ ىدنهلا لاَ اردعم

 تاك نأ 8 شفع نماثلا * .ننزخأتلا_نغ :نيلقالل انالغ ةردقملا

 هضعي لاطنا وا هلاطنا, لصالا ىلع عجرل 0 ا رل

 أ د 0200 عسأاتلا د حوجرألا ىلا محاولا كَ نأ ىذمب ل

 َّق 6-9-5 قائم ضراعم ضراعل 0 نإ طرمشلاف ةطيلتسم 6

 ىدالا * صالا ها أى ريغ هي ةهدانز --

 ا 0 ند رشا هلل ةضراعت ن وك ال ناز ع7 نورصقفللو
 نا زوجت الف طرشش هيف لصالا ناك اذا * نورسكعلاو ىناثلا *

 دع نورشدلاو اعلا 0 اعرتخلا كلذ لازال ةيحوم كالا نول

 الو همومعل ال عرفلا مكحب الو اهيلع لادلا ليلدلا نوكي ال نا

 صوصتنم لصا ىلع تايثالا هلع صوصخم لصا سايعل هدوم نوكي

 ةرعيدوم ريغ طو رش اهل تو دو و عا طو رس هذه 5 ىفئلان هيلع

 داقيرالاو تاهت محدالا ىلع

 مد( ”هلعلا كااسم ىلع مالكلا ىف عبارلا لصفلا هجم

 در<5 سايقلا ىف تكي ال ناك الو اهيلع ةلادلا اهةرط ىهو

 ذي كيلد 3 هراتعا ف دبل نلف عرفلاو لصالا َْق عماجلا دود>و

 هيلع



 ني * لوصالا اع نء *

 ىزازلا ماسو ىلازْءلا لاق هنو اهئاذل ةيجوم اهلعج عراشاا نا ىعم

 كذبا 3 لايف تاحالطصالا ىنالت+اي فلت# ءاعسا ةلعلل مث

 طاق و * لمالا و © كعانلا و*.: ىدتسال و" "0 عادلا و١ ١ .ةرامألا#

 وأ ومما! بهذ ؤ. تا رثؤلاو "نطل او 40 كمل

 ند مهنهو يكد اك يع وشسم اهدا اه ردك 6 لقاح نم دب ال ا

 0 - ا *ةأع اهنا امههدحأب 0 نيلياد كا جات اهدا لاَ

 ُّ ربو نوكي نا * لولا * نو رمدعو ةعئرأ طو رش اهلو 0

 اهلجالا اهتورث دنع لصام مكلا نا دهتحلا نظ ىلع باغت“ناب' مكحلا

 اهريثأت نوكي ناب اظياض افصو نوكي نا * قائلا.* اهاوس رش نود

 قالا رهظن الف  اهئاذخلل ةدرعع ةمحح ال عراشلل ةدوصقم 20

 هنم ىنخا ال ةيلج ةرهاظ نوكت نا #* ثلاثلا * اهب اهريغ

 صن اهدرب ال ثيح ةملاس نوكت نا # عمبارلا # هل ةيواسءالو

 وه اهل قاكلا “ثلا فراس ذل ناز وها را لا  لا

 ةزالاو "ال6 ىعاخقو“ اسما ووك سمرا هجم ندا يا

 رسكا وا اة رصفت جراج ناد" رهمكلا و (ضقالا 131

 ال ا ”ىتودشلا يكل ىف امانع' نوكتدال نا . '*: عياشلا "* 3
 نوريك الا بهذو ةعاجم هلاّد ىدعلا فضصوأاب ىدوحولا كلا

 وا نك يق ةرادعتلا "ةلذلا نكت النا نين انا عا 1

 مكلا ىئط كَ 3 عسأتلا د اه اددت نم 0 ك5 ل هيوم عرج

 ع 0 مزلد ال ذأ هن نظلا وأ معلا ءاقننأ تارااؤ هاما ءاعتنأب

 هلسم احهفاضاوا نوكد# نال «رشاعلار ولا لا

 سدعملا لصالا نوكر ناديس دمع صولا هل "يدع قا

 عاجاوا صن عارفلا ركحلا اهينع قلع ل ”هلعلاب ةللعم هيلع

 نكح لالا ود كا درا اورام قوه نرسل اك ولا
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 لويز نوضح + 3

 ىف مكحلا نوكي نا #* معباسلا * عرفلا كحل الماش لصالا

 ةرطاثملا ةحاق طءيضتيأ طدق نيمصخللا دنع ىا هيلع اعْهَِم لصالا

 0 نماثلا * لوألا 2 9 ىنكرزا كات هه 2: ليقو

 رايتعأ ىلع ياو بةتح و قايد ءاذ لالا مكح نوكي ال نا

 نوياوصالا لوط دوو هوريتعل ف ةعاجم مهغلاخو طرسشلا انك

 *« مساتلا * هّيحن لئاط ال اه طرشألا اذه ىلع مالكلا نويلدطاو

 هايف 1 دا 3 عطعلاب تكتل كالذ ّق ن دعم نوكي الأ 5

 ةهداهشك سانيدلا هدعاو نع هب الودعم وكس 10 #* رشساعلا *

 ةييلع سايعلا ابق نا دودخلا رداعمو تامكولا دددعو عر

 ىعفاشلا ناوكا هزو> و ةيفضطا لاق هعئعو هيقاذم 2 مكمل تابثا

 فال ىلع اظاغم لصالا كح نوكي ال نا # رسشع ىداحلا *

 انتا عوملا مك 2507 ه2 مالا ب

 كرا و ناومل "وز نوحرللا عاجلا رن مدعت وذ لصألا البق

 َّق اهاصق 9 دالا 3 هريثعملا طورشنا ند ةوز 5 كصاخ أده

 مدع قذعاو اطورش لوصالا الدنها ضع رك 0.59 تاهل

 ةعماذلا اهذال اهتودب سايعلا جد 0 0 ”ةلءأا كَ معاو د#* اهراتعا

 هريسع و ةيفنلا ند نيسايعلا نع بهدو عرفلاو نارا ناد
 "ع

 بهذ اهف..قطاو# ةهنشاا :ضعب حال, اذا .ةهلع 'ريغا نم:.هنك ىلا
 ل

 هغللا ىف ىهو سايق لك ىف اهنه دب ال هريتعم اهنا نم روهجللا هيلا

 لاوقا ىلع اهيف اوفلتخا حالطصالا فو هلوص# ىلا ريغتيال مسا

 الع تلعج ناب ركعلل ةفرعملا اهنا اهن» داشرالا ىف اهاكح ةعبس

 ن٠ ديز وباو ىريصلا هلاق مكحلا دجو ىنعملا د>و نا مكحلا ىلع

 هرات+!و ءاهعفلا ضعب نع بيرهتلا ىف ىزارلا ماس ءاك>و ةيفنألا

 ىلع مكعلل ةيجوملا اهنا ليقو حاهاملا بحاصو لوصحلا بحاص

 نع“



 ا * لوصالا يع نم *

 ا
 مد سابقلا ةناكرآ ى كلاثا لضفلا رعت

- 

 هذه نم دب الو مكحلاو ةهلعلاو عرفلاو لصالا ةعبرا ىهو

 عقي ىذلا اهثم روما ىلع قلطي لصالاو سايق لك ىف ةسعبرالا

 ءاهفقلا لاو هيذ ىالملا عفو دكو انه دارلا وهو سايدلا هيلع

 ريغ ليقو معلا وه ادهو قاوعسلا نإ لاو هب ةءثملا يكملا وه

 ىداطا ل2 و الصا :قافولا: لحم نوع ءاهععلا هلا لع كلذ

 ى هلا لي وطت ا,ىقادتب الو تاسالطيصالا ل هحابيشا 2

 كح دا كلذ نوكيا و هب ةيشملا وه ل دل اع , هفناك ريثك اذه

 ةلعلاو هيكل ال هبدملا وه عرفلاو هليلدل الو مكللا سقئل ال ركملا
 سايعلا ه هر 8 وه مكاو عرد )او لصالا نيد ءءاجلا فضصولا ىب 1

 سايفلا نوكحر 0 هإصال هنو كول عرغال تحن َّك 4 دا 1 ا

 ةادسالا ى دهر اعاد دبل ا ستط نا طل ناو ظ
 اتا عرفلا للا هن دعت ديرأ ىذلا مكدلا -- كَ لوأآلا غ# ظ

 لصالا ىف تباثلا ,كصملا نوكم ناد. ىااثلاوخغ» ليطاللاو
 ا

 ىلا قيزطلا نوكن.نا ٠ # ثلاثلا .* انوءلالو ايلقع ال ايعرش

 وهو صنلاب امان مكحلا نو نكد عبارا # ةيععم هتؤروم

 موه .تياثلا مكللا ىلع سايقلا زو< لهو: ةئسلا' وا ناتكلا

 امهتثا نم دنع امهيلع زوي هنا رهاظلا ةفلاخأاوا ةقفاوللا

 مدع قاما زاولا مص ناهحو هي عاج الا تك ام اماو

 لمالا7 نوكليال نانا !*+ نيعاطتاب + ميك سبل اذهو زاوجلا
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 هوانا و نييل وصالا 0 رذكح هريثعأ ىذا سافل عاونا عيمج

 6 ناهذالا ا_هيق ردا د لي قائعأ ام .و عطوذلا كللاسع

 سدل اع 0 - لووعلا 0 45 لغلذت“ و ئه سد 1 0 علم

 ةءارملا نم الو ردص الو درو ىف عرمشلا ن َّق 1 هناا 1 ١

 مكتكرز اع 0 ميسو هيلع هللا ىلص هنع 2 دقو ربد الو 0

 لاكن ر كلا "ناتكلا" صوخلت تءا وءاهراهتك اهليلا ةكاؤلا" لع

 هاوقك 03 5 دولو هئاالد م و ىنعملا ان لعن اعو نردلا

 صوصتلا ءافو الا لاكالل مم الو رككد ركل تلكا مويلا هلاحس

 أى حجاردناب وا 509 05 0 صنخاان 5 عرشلا هيلا جات اع

 ام ىلاعت هلو كلذ دعوي امو ةهلماشلا تامويعلا تح هيلا حبات
 تاك و101 نسبا الو كرطزا لاو" هلوق و قش: قه 'ناتككلا' قد انطرد
 اه لك رادهاب اواوقب مل سايقلا ةاقث نا عاف اذه تفرع اذاو #* نيبم

 قب هيف اموطقم وا هتلع ىلع اصوصن٠ ناك ناو اسايق ىمعس

 ,مم حالطصا ىلع ةئط وا باط4لا ىو باب نم ناك اهو قراقلا

 اذه اولعج لب ةقفاوملا موهف» نم هلا مدقت دقو اسايق كلذ ىعس

 ايردنم هب الوومم لصالا ليلد هيلع الولده سايعلا نم عوالا

 هىرظعتسا م ا كطا “ك1 ن اذهو 1ك

 رامص صاحخلا عوذلا اذه ىف ىنالللا نال هودعب ام كندأل برقبو

 ىنعملا نم وهو ايظفؤل اا | كار د دحألا لع قدتع

 ا | ىوتعلا :ىندلبخالا» متاع ال ليحل ةقنارط" قداذعأاو

 ىف نا اص م45 و متل ىذ 5 ىف م 3 أفرع الو ع

 ىنب ام اههكصوصت صوصخو امهتاقلطمو ةئسلاو باتكلا تاموع

 ناي كالذي فَرَع 'لازتتا هازان لكي نانت .مودب و" ثدح ”ةثداح لك

 هله نم هلهجو هفرع

 لحما



 ١1 * لوصالا ا

 ا
 ”هؤباط تااّق مث م اه در ماتا ماكحالا ىلع هب لدتسي ةعب سثلا
 ىضطتش_لدعلا ةفياطإ تااؤ و ”هلخجأ ى هن ميعتلا راو ىذتقنا لقعلا

 علا مما كذا 2 ليصفت امهم لكل و هب ديعتلا نمت علا
 ني ريستلا و, قادعلا كاعد عرشأاب , لياد وه نورتك الا لاعف 5 5

 ب2 قاودلا لاؤو هلددك ومتا تورو كعمل اا را لعل لا

 كل تضرر ؤ زمساب تيا كا ا ا ا
 هعانتما ىلا ماظألا و رهاظلا لها بهذو لاو ليثح ني دا بهذم

 هيلع ععسلا كلالد له اوقلتخلا مث # دج ليم هيلاو |اعرشو القع

 نيتطا ولا تعدو 07 ىلا نيركالا يهذذف ةدظوا ةيعطق

 ةعباتاو ماظنا ليئابعلا زاكناب جاب نيم لواو ىاكلا ىلا مد

 هل ىرهاظلا دواد 0 ّق هيت ىلع مهعبأت و اهل 'ريعملا نع موق

 راس و راصمالا ءاهقذ ني ىالخ ال ا عاج بانك يف ريلا دبع نبا
 دواد الا ماك>الا ىف هتاثا.و ديحوتلا ق سايعلا ىفل ىف ةئسلا لها 1

 هنا 0 دواد اما روصتنم ونا ذاتسالا ناَو اعيجج امهف هاقن هنأف

 لو دعم وا دنسلا وا تاتكلا بى /هرلع نصوص ك2 اهضو اا ا
 مدح نبا لاو :ساسيعلا نع ىنتثي كلذو ؛هليادو ضنلا ىودتل هنع

 وهو اهلج سايهلاب لوعلا لأ طا ىلا رهاظلا لها بهذ ماك>الا ىف

 دوأد نا لصاملاو ى ١ للطار لاعلاب , لولا و هن هللا ند ىذلا'اناوق

 هيض صم دلعلا ن6 فلو 0 نولوعي الا هعانتاو رتل

 ىلا مهل تجاحلالو ةعيلعتاو هيلعع ةهلداب كلذ' لع انا ا

 نيلئاقلا ىلع ليادلا داراو معفكي عتملا ماقم ىف مايقلاف لالدتسالا

 اهركذب ثحفلا لوطذ الف ةدعللا اهب موقتال َديلَمَع ةلذاب اًوام دقو هن

 ىعرشلا ساعلاب ديعتلا 0 ىلع ل اولاعق "ةيلعل ةلدا اًواحو

 ىلع اسم لالدتسالا ىف .مالكلا اولاطاو عاجلالاو ةئشلاو باتكلا

 اوأاَد مهنا ىلع ليادلا اهو هت مط 0 زيخلا اولغشو كلذ
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 0:7: ةاتاتادلا اكوا تال تداوي ادت يديبويوويووورلا



 * لوءألا لوص+ # اه

# 3 
 7 سماخلا يل 0

 0 مر دالتلا َِح لمت افلا لددعدا م 3 لصتامو م اءقلا "5

 ا

 مي حئاصملاو ناسحتسالا و انلبق ن٠ عرشو باحصتسالاو
 و ةعيس ةيقو هدرا

 يب يحس

 7 سامقللا فلرمت َْى لوالا لصفلا هج

 يوتصمسسلا

 ه] 1 4 هنوسلاو 5 0 و 2 0 دل 2 ريدعت ةغللا ىف ع د

 اهركذب مالكلا لوطا تاضارتعا اهن دح لك ىلع ادود> امالطضا

 ركحذ. ملال روكذملا مكح لثم جارذطءا .دح ىف لاش ام نسحاو

 توكسما عورفلا ماك>ا بلط هعوضوم قايوزا 1 00 عماج

 05 قرن اهياعع نع ةطتسلا لالاب ةضوصتملا لونصالا نع اهنع

 هأن 0 اني نود وه ام كالذ ريع ل |. و هلصأب 3

 77-0: حس +

 د7 سايقاا ةيجح ىب ىناثلا لصفلا اع

 ادا ردك ةنويندلا ةروغالا" ل دج نلا" لع قاتفتالا وو ذك

 هللا لق همم رداملا سايقلا ةيجح لع" اوققتا كلدكو ةيذغالاو

 روهلا بهذ ىعرسملا سايعلا 6 وداعا عقو اا 5 ملسو هلاو هيلع

 لوصا 0 الاخ 3 لا نيماكتلاو ءاهعقلاو نيعناتلا ِه ةياصصصلا م

3 72 

 ةعا نسعلا



 ١ هال/ # لؤضالا ع نم *

2 
 ,قوعحلا ا ناضمر رهش موصب اروشأع مول موص معاتك

 لاف. ةيقدص لغ نم تيدح زبك يا ىشك ولا لاو هوا راالالا ةةلكلل

 اذهل مهلامعتسا كرث ىلع اومفتا ةيادصلا ناف هلام رطشو اهذخك انا

 تاويا/ نوه تهدم دقوا قرقل عض ولع تان ننك تس

 لدتسي ىضاقلا لاق خوسنملاو معءانلا ناب ةلدا نع ةباهصلا عاججا

 هن جس ال عا_جالا نال معدشلا هب عقو اربخ هعم نا ىلع عاجالا

 0 الا ع تاما 5 مدعت) ناك ىصنأ 0 3 سعال د

 ا

 ظ
 ناريخلا ناك اذا محذاو وه ىناءعسلا نبا لاو هيف داهتجالل لدم الذا |

 عقولحا هلقفاوازنالا لبق "ناك هنلاوتوتنا نامل انا لأ ل

 ريغ وهو داح الاب رئاوتملا صدت نكي هنال ليش ال هنا نورثكألا لاق ظ

 ادخال نإ 1و نو ؟ ىنامعملا نا طرشو ليش ليقو نباح

 ةداحلل اهقاوم رخ 0 اعرب نا تاركا ف ا سكاس

 نارا نكن !١ئصانملا" كلذ أ كفلاذاو خ10 قعر

 مسنلا لئالد نع كلذ سلف همالسا رخأتو ىبادك'ا ةئادح اهاو

 7 مود 2 هر ودول هجوب خوساملا ند 3 املا ب ل اذا

 رذدعل عم ا_ههةاَريقا ع هل ىدفال ١ لاو و فوولا حاشا ا

 موق هزوج ناو عوقولا روصتم ريغ كالذ نا ىدنعف مهن مخلا

 ريخملا وأ اضدحا لمعلا نع فكقولا أما بحجاولااق هعووو ردع و

 كلذ نم ”ىش ملعب ىل اذا اهىف مكملا كلذكو منكما نأ اصل

*# 

 نإ



 0 لومأملا لوصح د اع

4 6 
 ىه دمع نا قد اذا و #* هلصاح ىهمنا ءوضولا ىف هينلا طاّرشا :

 كياع ناه اهيعش تركو اهلونذ تلاط ىلا ةلئدملا هذه ىف ةدناغلا

 00١ لاكصمتلا نا ى ىدلخ الا 32 ةسنتغ ةسداتملاا 9+ ١ يطخلا

 ةص هياعىفتوتال ام نا ىن اضنا ىفال>ال و اهنم طوسا امل محل ةدانعلا

 ند هاوس كلذ هيلع تقوتناع اماو اهلا (ًهابت طل نوكي ال ةدايعلا

 نإ ١ 2 لوألا <  تهاذم .هيفذ طرعشلاك اهراخاوا رطشلاك اهل اءرج

 بهذ هيأاو ماءلا صيصخت هباثع نو كر لب هدايعلل 2 نوك 1

 01 1 قام دحالا» لاو ىدماالاو زارا وجعلا راتخا وب ةففافلا

 بهذ هيااو ةدابعلل مح لافتا ع ان جيركلا نعءاذه 55

 ها ا اهدف , دس نوكم القا ظوبعلا نيب ليصقتلا :تلاثلا# يفتح

 او اهل امجد 1 نوكيف ه هواصلا َّق 6-5 يلا ماي 2|[ ء ..رلا تيد و

 طرسقلا ف ازه و ىطرعلا م ىلا رغلا هعقاوو رايخلا كي بهذ

 ةنارغال محد قيل دحتسل نإ ىف عئداتال 'لاعف لطفل امأ لعلا

 لا ىقيدرطلا .ى 4 ةرسدع ةعلاسلا د نأ: صوم ناندامع اهنال

 كا آ كوالا 3 روءهأ كاذو ا_ع هنأ محمانلا 0 5 فقرء)

 * لو رز ىف رجالا دان وب انفدحاب مدعت ىلع لدب اهنا هيفا نوكي

 ةو األ ام وخان ه هك ءلا ىلع ةقنا بس روهش ةعبرا هما ْناف ةودالتلا

 محدن ىلع لدي امي ظفالا ىف مجرصتلا كلذ نمو اهل ةععان اهنا 5

 اومدقت نا متةفشأأ هلوق لثمو مكنع هللا فخ نالا ىلاعت هلوقك

 ىلص هلوعب كلذ قيرعل ناإرا# ادا ةفالص ماو ىدل نيب

 هاوقك هانعم ىف ام وا اذهل معءان اذه لوش ناك ملسو هيلع هللا

 د | دك تلاثلا, *. [ اهنروورق لا نونعلا ةرانز نع يكتم 2

 هدا ١ و زعل هجرك معو هلآو هيلع هللا ىلك هلءقب كااذ فرع

 خوسنم اذهو محمان اذه نا ىلع ةراوصلا عاجلا عبارلا * |

 2 ا
 م



 ١66 نب لوضالا 12 نم د

 هيلدا ٠"

 ىلع ةوكزلا ىنأ ديفب هلاف :وكزلا مانلا "داس ىف هلوقك عدت ةدانزلا
 نساصو ناهز. نبا هاك اكس نوكلالا تالا ناك نأ ار هقولك

 ارك فت هيلع يزرملا ترتخ نأ هانلا نا ا مارا | (هرحو كلل

 ةدانزك هب كدعل ١ اهو لوفي ناك 52 32 او 5 نو عر

 هدانا نود هلعق 2 هيلع ديزرملا ناك ناو اذن نولي "هكر

 ىئوصباا و ىنالقايلا هراتخا و دلجلا. ىلع بيرغتلا ةدانك .اًدذكدش نكي ىل

 نإ #ع ىف هب ا ل يم ؛رسعأ د ىداياريسالا و

 «ف 2 طاتملا 2 ١ .لادفلا" ةزاحلاو | يس 0 منا

 نان الاو ا 3 ليعتسملا ىف هيلع ديرما كلل رغم 5

 نام هو "هفيتأ ىلا ناككا نع كروف نبا ءاكخ الق هنراعت او

 امكح تعفر نا # عباسلا * ىرصبلا هللا دنع وباو جركلا
 ناو ل همذلا هءازاك ١" ؛لضالا نات دعا كرت ازا 1

 طبر الا أ ناغر نأ هاكح | فض راك 0 0

 بجاملا ناو ىد. الا هراتخا و قأعا هنا لام و تفاشلا باقحصا نع
 قرظلا :ةودا "هنأ ئدتهلا" ىلا "ناو ىواضصبلاو ىرالا) لا

 تسلو اها لصاح ال ليصافتلا هذه نيدفا ضءب لاو اهتس»او

 اك ربس امج قفز اع نأ لكلا فدك ينال ا ةناق 0 لح ىف

 نكي ل اهو ناب وأ عقر مدا نا ى. مالكلا , ةقيقح اكمل
 5 1 رخلا ف 5 ا 008 3 لس كد ْ

 | بيرغتلاك عطاقب الا 2 هلق 4 اعوطم ناكو عسا ادا نم هلا ٌتد' اه

 | دحاولا ريثع نآرقلل عن هلال هاذ اطل هدنع نأك امل ةقيتح انا نف

 ظ عل اودر د5و ةطضراعم الو مهد لاا نيل ذا نوما هل.و و

 ١٠١ ثيداماك ”نارقلا ىلَع ةداز .تدتقا 1 ةضتاراتخا“ كلذ ”ةيقتللا

 2 ناكا و ناعاازو .راكاشلا قددرو ناو" وا 0 هانا
3 . 
32-0 32 



 تن لوألا لوصح ع : +١

 2 نأ 2 لوالا ذي ناعسد وهيو - زاو> اماو ىشكرزلا

 زاو> ىن كش ِ 3 5 اعبت دش نا * ىناثلاو # هلصا ءاّقنعم

 امههرد>ا نيا وو ىلع هيف نويوصالا كفليحا لوك لوالا اماو ناثلا

 هن مزج و ىزارلا ماس هعمك و عنملا ىتاثلا نيملكلا رثكا نأَو هنو زاوملا
 كعؤو  ءاهدقلا رثكا نع .. ىناععتلا نتا .هلفن و. .ىئدزؤواملا و 'قانوزا

 لمت# ال قوطالا هلع تنأك نا. لاعف. ليصفتلا ىلا ير ا ضعفا

 هنا ىوع يعل مم ع داتا ند كيدي وا مار 1 رييغتلا اة : 1

 ادز 126 0 ا كَ وأ أ زاح صعناا 21 !قايو دوصعللا ى صامد ا

 هطول الو عهرد 5 رق هطعغا لوقت 9 هلامر> كل اذ !ممرد ْ

 اذه و هئاساو# هلع ىلا هنامر> ةلع نعي لقتنا هنا لاعحال ايهرد |

 ضل ل ل *عء هرسيعع هيت يعءاا دح ىئوذ ليصفلا | ال5 ملأ ]1ع هقانلا ىإ ب هويكع ةيضالإ لعب . | ١

 آعإ ا :لاد نوصاا ىفالتءان فاد لرموز ما صنخأ | است نوكد ١

 لوألا سدح ريغ 2 ا أ ع مدلل 9 3 هيعمل تلو نوكت 5

 تادانعأ نم مدعت ا 00 و هواص ىلع هوك بوجو هدانز 3

 ىقاثتلا مدعا مالسالا لها نع دحا اذه لثم ىف فلا الو ىنالخ الب

 ا - . ا 1 02 00 |
 2 اهنا قا قارعلا لها صعل ىطد و روههاا لود ىلع 7 3 ا

 5 1 ٍّ 3 1 ١
 ىدطسولا هواصلاو تاواصلا ىلع اوظذاح ىل اعد هاوعك هيلع ديرما ملل

 داخا ىلع بورْغتلا هدانز و تاعك را ىل ةعكر ةدانرك لعتديف ال ىذلا و

 هلا * لوالا * لاوقا ىلع هيف اوةلتخاف نائالاب ةيورلا فصو ةدازو |

 ادا لاطلو دكلالاوو  ةسفاتجلا لاو هيرو اقلطن ءادعتسن توك ال

 تيسلا ىف ةدانلا تناك ءاوس ”هيفتللا لوق وهو حس اهنا * ا

 كل ا ءاوتإ ك5 :انززلا قل هيلع كن رمل نأك نا عءتااقلا آ مكاو

 هدانارلا



 | هع * لوصالا مع نم *

 ةفقالاو هيدقلا ناتكح ىف ىدادغبلا ظفاحلا هزوح نمو هدئسإ

 لاا قر مان :نيرنت مععلا ىف ةئذلا ئقلؤلا) تدك نك
 هوا نعمل حلا مهظَميا اك هنافصاو عاسو هيلع هللا ىلص
 اهركذ ني اهلصيلف ةولص نع مكحدحا ىهس اذاف هرخآ ف
 كلا لاح ئاطقا قرأ يالا ةولطلا) ةداواف لاذ تدوالا 2210

 ةقلاثلا ع بهس ال سجال .نياسلا عاجلا جوستع تقولا قاو

 اا و" نشات توكل ال ”قئايعلا نأ نا رووملا| كهذا هير

 لوتس نمايعلا نال نا علات ةةملاو)نارقلا نو سا علا رود

 مسا عشب ال قريصصلا لام ضنلا مشي نا زو الف صنلا مدع عم

 رتاوتملا هب محشي ليقو الصا هيف سايقال ظح الو ىيبقوت ليلدن الا

 ىلا سايقلاب زوي ليقو. طقف داح الا رابخا ليقو نآرقلا صئو

 عوف هنوك اماو "هطيئتسم ال ةصوصتخم هتاع تناك اذا ليقو ىنذلا ال

 ءاقب عع وحل مدل لهو هلصا مس 0 نوكي هنا كن

 لوصالا لها نم موق لاَم هلو هعن٠ قألا ىنالخ كلذ ىف هلصا

 ىلا هميستت مدقت دقو موهفلا محدش ىف 46 ةسشع .”هعبارلا

 كلذ و هلصا سن عم كلذ زوجف ”هفلاخلا موهفم اما ”هفااختو ”هقفاوم

 كراو هلاو هيلع هللا ىلص هأوقك هزضا حل نود زوحنو رهاظ

 اهيعش نيب دعق اذا هلودب هموهؤم 0 هناق ءاملا نع ءاملا سو

 ناتمللا ناتخللا ىتال اذا ظفا فو لسغلا بجو دقف اهدهجو عدوألا

 الب لازتالا" نم“ بحاو لسفلا نال 'خوستم ريغ امك هدوطلا د

 رهظالا و نالاق->| هيفف موهفملا نود لصالا صسش اماو ىنالخ

 محدتلاو -- زو<2 له اوةلت+اف ”هعفاوملا موهقم اماو زوحن ال هنا

 هب مزج و بيرقتلا ف ىضاسقلا هزوحت هب مدنلا زاوج اها ال ما ه
 هبعهتسأ و هيلع قافتالا ىزارلا رذقلاو ىدمالا لقنو ىتاععملا نبا 1

1 
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 ١65 * لومألملا لوصح 0

 عابدلا ثيداحاب ةخوستم اهتاف ةديملا مكيلع تمر> هلوقو ريطلا نم

 0 ل ١ نانا اح وسر تام'الا هذه ىنام كوكا ق ليوط عار ىلع

 نيرا هلا قاعسلا "لاو روها"دتغ ا كلذف؟نآرقلاتا ةنالملا
 ام كلذ ىف تأي ملو طق عنال هجو الو ىقريصلا هن مزجو قملاب

 عوتشلا ى' درو لن "عرش نم الو“ لقع نعال مقاما "دب [تناتش

 باقث ىرن دق ىلاعت هلوق كلذ نذ عضوم ريغ ىف نارقلاب ةئسلا حسن

 سو هيلع هللا ىلص هحلص من كلذكو ةيآلا ءاعملا ف كهجو
 رافكلا ىلا نهوعجرت الف ىلاعت هلوقب ءاسنلا مهل درب نا ىبع شارقل

 معدشو ةياآالا رسبملاو رمكلا اما ىلاعت هلوش رمكلا ليل محمتو

 اروشاع موي موص عنو نهورشاب ن الاق ىلاعت هلوقب ةرمشابملا مير

 رثكب ام كلذ ودك و هعديلت رهشلا مك دهكش نولا قاع لوك

 03 لذدلا نأ لا روهجا اكهذا؟ اج عع ةتدادكا»# !- ترذتف

 ىف كلذ عقو دقو لعفلا مج لوقلا نا اي لوقلا مسي ةئسلا

 تاك [ناك قزاسلا »ىف سو هيلع هلزا 1ك لوقو ل رع ددعلا

 ناكف هله 5 ةساخلا ىف قراس هيلا عفر مث هواتقاف ةسماخلا ىف

 مث محجرلاو ةئاه دلج بشلاب بثلا لاّوو لوقلل انعءان ُكّملا اذه

 هيلع هللا ىلص هعءايق نم ميخحلا ىف تنثاو هدلجت ملو اًزعام مجر
 ]سو هلع هللا :ىلص هانع تالثاو كلذ كرت مث ةزارملا سو هلاو

 ناك ام ضعب كرثو هلعشب ناك اه ريغ لعق مث ىلصا قوعأر اك اواص

 عئاملا تأ ملو هعيش نم ةئسلا ىف ريثك اذهو ادهن ناكف هلعفب

 "1 ا هدانا وج“ عرتشا نساالو :لدع نع الا كلذ قخ لباد

 نوكي نا ميدي الو زوايطا لل مش الو جامل ال عا_جالا

 اًعلاَغ نوي ال نا هن لمعلا طربش نم نال سايفلاب اخوسنم عاجالا

 لب هسفنب ال نكل عاجالاب حلا زوج ةلبانلا ضعب لاوو عاجالا

 هداسل

١ 



 ظ

 ١دأ١ 2 لوصالا لع نم 3

 مكح رارعسال اعفار ءاج اما ةعرفللا ىف حسانلا نا اهنه ةلالد وا انته ىوقا

 وه اًما-خوسألاف ايعطق هليلد ناك ناو ىَظ كلذ و هماودو خوسنملا

 نارعلا محد زو © ةرشاعاا لع اذه ل ىعطعا كلذ ال ىظاا اذه

 نيبلكللا _ةءاعو ةقتحيوا يتهدماوعو ويدل اولا

 روج ال هنا ىلا ىنايعسلا . نبا لاوراك منك هعاماو ىفاشلا كد

 قريصلا مزج هيو ةرئاوت١ تناكح ناو لاح ةئسلاب نآرقلا محدن

 عمأا نم ىجفأشا ١١ هيلا بهذ ام ءلعلا نع ةعاجج ركتدسأ دقو ىاهْذلاو

 هواطخ دع ندو مهرادقا ىلع 0 تاوفه ىسا يلا ايكلإ لاو 5

 ىف ىفاشلا بهز. رظنب اه ريش رايكلا ديع 010 5 هردق مىظع

 ريبك لرلا اذه لاو مضوملا اذه ىلا لصو املث عورفلاو لوصالا

 تاّنكلا ما زاوح ل 5 اح 5 او ل هوم ريك | قا نكلو

 1 داش || بد فن روااغلاو راوتلا ن يع 2 ّو م د>اوأا رخل

 نعنا اذه لا يم ئىدلا ىهو هردو واعد ىولد ا لوعلا انه ا

 نم لوفلا ادا ,نوكيب نا كن ال افااك ةح رح ا نم الواو

 نا كافي الو # ىهتنا اهوركذ لماحم ىف اوقمعتف لش مظعلا اذه

 هناهس هزم عرش لاتكأدا نا ل ل+ؤو نع هللا نم عرش ةئساا

 اوهتاف هنع ماهذ اهو هوذذ# لوسرلا انآ اهو ىلاعت لاَم دقو

 نا ىلع لدب هدر اذهذ عضو ريغ ىف هاوسر عابتاب هلاهعس اىماو

 مكح أه« ع , علا تاتكلا ا لح ىلع انوش فدع هشاشلا 0

 كر . : قل 0
 ْق الو كد كَ ع ا لدعلا 3 سل و رد محدسلا ى نارعلا

 بتك هلوذ نارقلا: تضل : هيك هئساا نا ليق اه ةلج نه و عرفا

 نم ”ئش مكناف ناو هلوقو ةيالا توملا طدحا سطح اذا مكيلع

 امرحت ىلا جوا ام ىف دجا ال لق هلوقو ديالا رافكلا ىلا مكجاوزأ

 بلختو عايسلا نه بان ىذ لكا نع ىهثاب ةخوسنم اهئاف هي الا



 ظ
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 ٠ ١ لومألا لوصح د 3#

 0030 كك اه اى ناآك : تا" اهدا اهنع هللا ىذر ةشلاع ن 7-35 يعل |

 الإ داس قود تاعصر سمك 2 مر# تاعباتت» تاعضر

 نه ناك نارفلا نه لح اه ىف نهو إسو هدلع هللا ىلص

 نكح قبو هعسر 100 ا ع ا ملا ذم اق

 12-0000 اهون 1 نارقلا اوك نيح ةبادشلاا نا 0
 نارقلا 0 يد ىهو اسهاو5 نعت قامعملأ نا ِ مهد

 هغلب ل نم هواع هنا ىنعلا 'ىئهيبلا لاّوو اهظفل نود يع 7 ى هنا

 مع 0 نكح ال ةعمر مد اما 2غ مالا 3 : مع

 داك 02 ناداوا مدا نال ناك ول مختا ىف 6 كلذو "4 معمانلا

 00 لل نو نارا د مدآ نا ىوح داعالا (لللا يل

 الا دنع نأ لات ةعمر 0 1 31 ناك ادق نافل 33

 نارعلا ىف لزن هنا اضيأ ميدتتلا نو ص ةروس ىف هنا ليق ديهقلا

 اننر ائيهأ دق نا ائموو اولد اولاو مهنا ةنوعم ريب لها نع ةءاكح

 امهئدب سلو اموسم راص مع كأن + ؟ةسداسلا +" اناضرا و اانعال 25

 مالسالاب ثراوتلا 0 هناف ةمدتلاو فلللاب ثيراوملاك ولتم ظل

 نيدقلا نأ ىدنع قامعشلا نأ لاو ثيرآوملا ةياب هضتتناو' ةرهتجلااو

 راح الاد وع ةةناتلا او معلا أمي قدا هر كت لاارتعالا

 ةرتاواملا ةئسناب ةرتاواملا ةنسلا عمشو نآرقلاب نآرقلا معمس زاوج ىف

 نارتلا محك اهاو رئاوتللب داح الا مسا و داحلاب داحالا مدن زاوج و

 زاوللا ىف كلذ ىف ىال_1لا عقو دقف داح الاب ةئسلا نم رئاوتملا وا

 بهذف عوقولا اماو نورتكالا هب لاهف الهع زاولا اها عوقولاو

 ريغ هنا ىلا امهريغو تخاحلا نباو ناهرب نا ءاكح اك روهجلا

 0 ةياور ّى

 را دا لا 0 معدل زاو+ ىلا كدشر امو قألا وهو دجا

 هو هعوقو َّلأ رهاظلا لها ص ةعاج بهذو عقاو

 اذكر 1 ما ا ااا

 ل

© 



 ١41 د لوصالا ع نم

 زو اع اريخ :ناك ناو لاحم هس روح الا 365 كذا ماعلا

 ايعو نوكي ,ناناما .ليعتسلاو القمع وا اضان نر راراغط
 روه#ا بهذف محا بوو نع ريخلاك مكح نع اريخ وا ادعو أ

 ريكا لاوو ماسقالا هذه عيمج ربخلا اذهل معددلا راو نإ

 املا نب هفيف و طاولودا عاملا يلا مسلا زو ال نيمدقتملا

 الو ب دولاب ال, :دغولاب :ريططا وهو" لفتدلاا ضنا اور ا علظت

 اماو فلكم نع مكح> عفر هلال رهاظذ فيلكتلاب اما فيلكتاب
 حدع نس>ح ؤه لد هناوس هللا ند عندي الو اوقع هئوكلف ديعوأاب

 حارمص بذك وهذ ىضاملا اماو هسفن ىف هب حدو هريغ نم هلعاف

 لوصاتملا نيطلاز ويععتا الع انوا ادرس واما ضاصخلا ضع كلا

 مكملا نود ةوالنلا معسل ىف ١ هي ةنماثلا سأب كالذ نساك
 محام *لوالا* ماسقا هتس كلذ و اعءامهذك#ل ىف سكعلاو

 ةيأب نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا ةبآ صك هعشر قيو همكح
 زاوج ىلاو اسشعو رهشا ةعبرا ةدعلاب الو- ةدعلا محشو ثيراوملا

 ةعاج ىكحو هيلع عاجلا مه ضعإ دا كواووهمللاا كهذد كلك

 اذه و لوصالا لها ضءب نع زاوجلا مدع ةلباتطلاو ةيقئللا نم

 * ىقناثلا #  نيزعلا باتكلاب ريبك لهج و ةديرمشلا ةفرعم نع روصق

 تيب لابةتسا حسك دعسر و صسانلا كح تبدو دعمر و همكح معدن ام

 * ثلاثاا:* نادر مايصإ اروذاع مارص مح و ةيدكلا لايهتسأن سدعملا

 ناعت هلوةك همكح قبو عماتلا مسر عفر و هعمر قبو همكح ممشاه

 مشا ىلاعت هلوأب ملا توملا نهافوتي يح تويبلا ىف نهوكسماق

 رميا قوتمت دق ه هللا نم الاكت ةتباا اههوجراخ اينز اذا نؤشلا 7

 ا عيارلا »دو نا ييكحلا قبور ماظل جست نخ رع 16 ناك ل
 قبب اك نيكح قلو مجمانلا مسر معسل هعمرو وك حث و
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 + لومألا |لوصخاب ع« ْ 14

 #* سداسلا * هنه ىوقاوا َةوَقلا ىف خوستلا لكم محداناا نوكي نا

 ءادباا مزلب ال ىي> معءانلل ىضتقملا ريغ خوسنءلل ىضتقلا نوكي نا

 وتلا لدا معدل لخد الف هكسن زو امم نوك نا * عباسلا *

 عام كلذ لثمو لازيال و لزي مل هتافصو هتاعماب هئاكس هللا نال

 دعب صسنلا زوج هلا < ةعبارلا © تقأتي ال و دنأتي هنا ضنلاب

 لايةتساك سائلا لك هب لع ءاوس ىالخ الب هب لمعلاو خوستملا داقتعا

 لوسرلا ةاحانم دتع ةقدصلا ضروكح مهضعب وا سدا تدب

 جسلاو طرتشي ال هنا د* ةسداخللا اذ سو هلآ و هيلع هللا ىلص

 هلاق هب هريس ال ىذلا قطا وهو روهمألا بهذ هيلاو لد هقل نا

 ىلا ال ةفورعم روعال ةرهطملا ةعيرششلا هذه ىف صشلا عقو دق

 محداو لوسرلا ةايائنم ىد نيب ةقدصلا ميدعت يحمل كلذ نمو لد

 ن الاف هناحس هلو ةرشابما مير جحا د. حانضإلا مول رةرادا

 ميسو هلأو هيلع هللا ىلص هقح وف ليالا مايق مندا و نهورشاب

 * لوالا * هوجو ىلع عشب لد ىلا حسا د ةسداسلا

 ىالخال اذهو ظيلغتلاو فيفذطلا ىف خوسأملا لث» محدانلا نوكي نا

 *« قااثلا * ةبعكلا لابقتساب سدقملا تب لابقتسا صسك كلذو هيف

 لا محنك 0 دلع دن لعدن اوهاو كالا ظاقالل مج

 فخالا خش #* ثلاثلا # اسشعو رهشا ةعبرا ةدعلاب الوح

 الاد. ءاطالا انالنخ .ناوح ىلا, نوهجلا: تهدف ”طلغألاب اى

 هضرغب مالسالا لوا ىف لاتقلا عبضو مس ىف اك عوقولاو زاوجلا

 عمت و موصلا ةيضرفشي ةيدقلاو موصلا نيب رييضلا منو كلذ دعب

 موص حستو اهزي و دعب ذعتملا جاكت خسنو اهورب رمملا ليلخت

 نايحالا مس راو زي. دك ةعفاسلا دك -  نايكمز- موضي 'ارؤشاو

 اناوقك هريغت زو< ال اع اريخ ناك نا لاعب نا وهو ليصفت هيفو

 ملاعلا
 اذ



 ا

 ب لوصالا ع 0 د - ةمعمح 5-2

 0-5 خسناا 8 عسانا ىايأا م

7 2-0 

 , دم ِ . 1-7 _ ><

 4+ 2 | بن ةج مدفع املا ك.ف 5 0

 ب >2 أ : 8م ا

 ههييجوحسسللل -----

 دارب و ّىاطإ و ةةلازالا و لاطدالا ةغللا ىنوه هن ىت #* ىلوالا *

 لنلا ىفزاخم ةلازالا ىف ةقيقح هلا ىلع رثكالاو ليوحلا و لقثلا هن
 انههرنغ و ىلازةلاو ىتالقالا لاوو لدنلا ىف ةقيعح ىشاشلا َناَمو

 حالطصالا ىفو امه.5 هلامسال اظول اههنب كّرْشم امه.ق ةقيفح هلا

 ىرش ركح عفر وه لاقي نا ىلوالا و اهيلع داربا نع ولت ال دودح هل

 (ىوعش عقاو دادع 2 معدلا 3 ةيداثلا د هزع هيخار عم هلثع

 تانكفا هن وك "نيرا قرف رع ندا نيالا "نا لاذ اى دا

 قبب مف هيلع عئارسشلا لها قافت! معلا لها نم ةعاجج ىكح دقو ةئسلا وا

 هناف ىناهفصألا ملسم ىلا نع ىورب ام الا مارأا ليوطت ىضتش أه ماقملا ىف

 لهاج هنا ىلع ليلد وهو هنع اذه 7 سل عقاو 0 دنا ل

 ةياكح اهم هلهج نم بعاو !ءيظف الهج ةيدمحلا ةعيرشلا هذهل

 فال دتعي اما هلاف ةءءرثلا بتحكح ىف قالا هنع ىكح نم

 6 ءثلاثاا 9 ةياغلا هذه ىلا لهجلا ىف غلب ند ىفال ال نيدهتجلا

 ايلفع ال ايعرش خوسأملا نوكي نا #* لوالا*# طورش مدلل

 هدماع# 1و اننا خو كمملا» نعول 3 معمانلا نوكي نا # ىتاثلا *

 اصيصخت لب انهت ىعسل ال ءاثتمالا و ةذصلا و طرلاكح نقلا نأف

 تولي مكللا عافترا نوكي الف عرشب محدلا كلل 2

 اديةم خوسالا نوكي النا # عبارا* فيلكت طوقس لب اكن

 2 يلم“ "2 خمس تقولا كالذ ءاضهنا نوكي الف الا'و توب

 5 ضصطصاااااا اذا ااا اا ا ااا ا1اأ 77د ب777 ا١1 9 ١ 17١

0 

0 



 #2 كعامل لوصح #* ا

 تى 000 ع .رو ضد َّك ارا ىد < اولا 8 < قواعت 3 1 ا

 - ارا اوهأو ١ مؤهلا :لاكبق» نملدنا ىلا روه علا كف بوت داوتل
 2 | 1 ١

 4 -- 5 4 لهعا ]ل نم ١ 5 - ءلأ ةممكا 5 مولع لك ش١ وحاب و

 اعاا ايكلا ل هوعلا ق ه5 مم بدر 8 وذ و أعان سصأ امك هوه

 قوطنتم وه له ىالخلا عقو دقو ةهءباغلا موهق» نه ىوقا وه

 نا ل هيطتعي 3 هب لو هناو موه فم هلا قااو موهف# وأ

 وا ماللاب افرعع نوكي ناب كلذو ريخلا ىف أدتيملا سدح مث برعلا

 كلذ ىلع لدي هلا ل25 وا ورع ىبدص و دز اعلا ع : ةفاكمللا

 نع ةعاج بهذ كلذ ىلاو ةيموهفع هتلالد نا قألاو قوطنلاب

 مهتم ةعاج هركتا و ىلازءلاو يوما مهنءو نييلوصالاو ءاهقفلا

 ع

 مم أفاوم نم اهتعبدل لو 00و بلا كر روص هلو نادبلا

 طا 0 سهألا 3 اولا قع ص مالكلا و ىدعم لاو ىداقاكإلا

 دب زي امد وو هع ع ىلع وه اهو م رسخا 0 ا ل 57 9

 دابر وكس دو عا ا ءاخآأ
 ةقصأا م هل ند وف و لاخاب ناطخلا 57 5 اكأ لاخلا موهقم

 نامزلا موهفم .#*« عساتلا* تعنلا ال ةيونعملا ةفصلا دارما نال
 قيفلا ىف وهو ىجفاش || داع -- وهو تام واءم رهشا حل هلوقك

 ىف لءاد

 رعلا ع

 ةدضأا موه مم لا عجار اًضدا وهو ىجفاشأا آل كح تت وهو

 ََق ررد "05 نامل فرذلا قاعتم را :عاب هةوصلا موهعم ق

 درر ماها ةتاديلح 9 تاكد موه ع سساعلا #

* 
 # + ا

3 4 



 ١4 * لوصالا لع نم *

 ىقالقلبلا «راتخا و. كلاغور ةفسخا ىأ نع فورو نودمحالا ف والا

 كيواديف ترعللا املا ىلع دا 3 ىيوطا علاب دقو ىدم الاو ىلارءلاو

 29 ةدعلا موهفم د عبارلا 2 عرشلاو برعلا هل 0 مولع

 ادع اغا قاع ا ءاوتنا ىلع لد هنأق صوص ددعل ركل قيلعت

 دولا ا هياآ تهذ تق و هانضقانتوأ ناكك كار دقعلا اكل
 ةيوضلا 0 ةبانسهلا بحاصو ىرهاظلا دوادو كاللاو كاك هو

 هيلا بهذ ام قللاو ةفصلا موهفع نوعئاملا هن لمعلا نم عتمو
 2 سا #3 عرشلاو نروعلا هعأ ْ مولعم 4 لمعلاو نوأوالا

 قلازو هزرخا ءىشلا ةياقنو ا ىلا 0 دم وهو ٌةباَعلا موهفم

 ا ند 0 0 تلاد“ و ياَص مو 2 ف قافنالا 1

 ىلع 1 لب طق 4 تاك علل مصب اى اوكسع لو قاله ال

 3 سداسلا 2 بعل كىالذ سدا و مهاقلاب لمعلا 0 عنملا بابل ادرط دوءم

 مسأ وأ ديز مأق وع معلا مح الأب مكحلا قيلعت وهو بعللا موهعم

 قاّودلا ركب ونا الا نخا 3ك لمعت 0 هوركصز منغلا َّق و2 عونلا

 نيو قال دلك تاكمالا اول ةلقتاو ححدالا وهو كروف نبا لاق

 ةيدقاشلا صعإو دوادو كلام كو هيو لاَ 5-2-2 صوصأه 0

 لية و راصفلا نباو ىجايلاو داد:مزاو> نبا نع هب لوعلا لقنو ىهتا

 ليعت , ةلرانطلا :تااو ور ضاخشالا .ءاعسأ قوبال عاونالا ءاعسأ قا لا

 اضعب وا الك 3 لّئاعلا نا لصاخلاو هريغ نود ةئررعلا هيلع تلد ام

 هلع تلو. اذا اماو ةباقعرالو ةيعرشاالو هوذا كك تالا

 سصخلا موهفم * مياسلا * عاززبلا ل نع جراخ وهذ ةئيرقلا

 لب نم هنوكبو ديز الا ماَو ام و< الاو ام اهاوقا عاونا وهو
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 ”ئش لك ىلع هللاو ىلاعت هلوقك هل موهفم الف رهظ ناف ممعلا

 '*ىثب سلو نكملاو مودملا ىلع ردا هناع# هللا نا رحال ريدق
 دوعي النا خ#* عباسلا * معلا :ىث لك ىلع هلودب دوصقلا ناف
 لمعي الق كلذك ناك ول اما لاطبالاب قوطاأملا وه ىذلا هلصا ىلع

 مكبنابرو هلاعت هوك بلغالا جير جير دق نوكي ال نا * نماثلا * هن
 هب ديقف روحا ىف بئرا نوكحص بالغلا ناف مروح ىف ىتاللا

 ردك عاد وع و هقالد روحا ىف نيل قيدللا مكح نال الا عللادل

 ةفلاحلا موهفم عاونا ىف ه#“ ةعبارا 9 ةئسلاو باتككلا ىف

 دحأب تاكل ىلع مكحلا قيلعل 6 ةوصأأ موهشم 3 لوالا 3#

 نييلوصالا دنع ةفصلاب دارملاو ةوكز منغلا ةكاس ىف و ىاصوالا

 طرشي سل هيناعم ضع ضخم رخآ ظفلب ىعملا كرشم ظفل دييقت

 روها ذخا ةؤصلا موهفعو طف وهلا لها تعئلاب ةفصلا صخ
 هل ناك اذا ”ئلا نا برعلا ناسا نه مولعم وه امل ىلا وهو

 كلك هيام هبي دارا ناكربرخ الاي نود. ؛ امهدحااب:ففصوق. ناْفَتَصَو

 ةبعفاشلا ضءبو هباحمصاو ةفشح وا لاّوو رخآلا نود ةؤصلا

 ةغللا ةما نم مهقفاوو هيلع لمع الو هب ْنَخّوِي ال هنا ةيكاملاو
 وهو ”هلعلا موهفم #* ىلاثلا # ىنج ناو سراف نناو شفخالا

 اذه نيب قرغلاو اهراكسال رمألا تمرح وحن ةهلعلاب مكملا قيلعت
 لب هلع نوكي ال دقو هلع نوت دق ةفصلا نا لوالا عونلاو

 قالقالا هلا دحاو ةفصأا موهفم ىفو هيف ىقالملاو ةمع

 نيرا دحا هيلع لخد ام طرمشلاو طرسشلا موهقم #8 ثلاثلا *

 ةيليسم و لوالا ةيملس 0 لد ع امه ماعم موه م وأ اذا وأ نأ

 نم عملا جرو قارعلا لها مظءمو ةيفنملا رثكا لاو هلو ىلقعلا

 ذخالا
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 ةقيئحوا كفا بعللا موه م الا روهمطلا لع ةعح ةفلاخلا م ا

 هاضتقم قيقحت ىف اوةلتخاو ةغللا ثيح نم دع هنا متصلا و عجل
 نع ناك ءاوس اًملط» هب قوطالا ادع اع مكملا ىن ىلع لدب له هلا

 ناقر دهب نان ناك هاذا اعلديلذلجل نفتح ول نويت 1, ماكنا 15

 قئرياال ليقو اًيءطق الياد' نوك نا ”ىلا قرا زوكذملا «ماواهنملا ىيوذلا
 نع ثلا لبق هب لمعاا ىف ماعلا مكح موهفملا يكح و كلذ ىلا

 *:لوالا * طورش ةفلالا موهفع لوقلل ه* ةثلاثلا لع سصقخملا
 ناو ةققاوم موه وأ قوطفه 0 7 ع راوه 8 ةهيطضراعا ال نأ

 روك ذملا :نوكي ال "نا: # قاثلا * "+ ,شائعلا متق :ىلكك سايق ةضراع

 نك ناعنال ةماح#ارط نجا هكر اولكأتل نات ودك امتحألا ل
 0 اناود 00 قوطنخملا نوكي ال نا #37 كااغلا] 6# ىو سد مه 0 2

 الو ليق اذكه روكذلاب "هصاخ ةثداحالو صاخ مك قاعت» لاؤد
 لاةؤؤلا صوص دلو تالا صوص## را.تعا ال هيف تللدلا هدحو

 موهفم الف ةفعاضم افاعضا ىب للا اولكأت ال ىلاعت هلوق هتلثءا نمو

 لاففلا زن قعر هسرو اداب اوتاكذع“ بنار ره دال < بذل اعتلال

 ىبرت ْنأ اماو ىطعل نأ نأ لوعت هند لد اذا م دحاولا 6

 تلد كالا .!حاوف# ربك ازاور هدا لما قايد

 لاك يك اناؤار عرفنا هادشي روكذلا وكل ال ناك 2 عبارلا *

 رخ الا مويلا و هللاب نهئوت ةأرمال ل ال مسو هيلع هللا ىلص هلوقك

 مالا ايقت "كد فاو دل مومشما ال ناوالاب ديبعتلا نانا د

 قي هيعتلا ههج لع ركذ ولك الوتس ركدبوا) »» نىءاكا 7

 َْق نوقك اع ماو نو رشا: الو ىلاعت هلوعك هأ موهقم الو را

 نم عونم فكتذءلا نال هل موهفم ال دجاسملا ىف هلوق ناف دجاسملا

 دصو قايسلا ند رهظإال نا د هدانا 6# اواطم ةرسانملا



 د نوعأملا لوصح د 0003

 | 00 الا1 و نو نملا زعل اهكح ؟نوكم ىلا قطتلا ل و *الكطقللا ةيلَغ 8 .

 | تافتس ةراتق اهنم ةدافتسملا ىناعملل بلاوق ظافلالا نا لصاملا و هلاوحا

 قوطنللا لوالاف ا« ولث هدهج نم ةراثو انس صن قطنلا ةهج نم اهنم

 وهوا لدوأتلا لدتح الاع * لؤالا *« 'ناعسق قوطنملا و موهذملا قالا

 حبرمد ناعسق اضيا لوالا و رهاظلا وه و هلمت< ام # ىناثلا و * صنلا

 5-0-2 أ حيرد ريسغ و نعكتلا و ا ةفياطألاب ظفالا هيلع لد نا

 ةهلالدق ةراشاو ءاعاو ءاضتقا ”هلالد ىلا مقلب حيرصلا ريغو مازلالا

 م هيلع ”هيعرمشلا وا ةياععلا ةعحلاوا قدصلا فقوت اذا ىف ءاضتقالا 5

 1 وأ م م ظفللا نرتعي نا ءاعالا ةهلالدو ملك هلا "ذوصعما ةكللذ 10

 ةراشلا ةلالد ا نسايقلا ودافع قايد ايس وادعو ناكل :ليلمتالا نك

 ةقفاوم موهذم ىلا مسقنب موهفملاو * ملكتملل ادوصقم نوكيال ثيح

 اةفاو* هنع توكسلا نوك, ثيح ةقفاوملا موفهف ةفاات موهقمو

 باطلا ىو ىعستف هن قوطاملا نم مكملاب ىلوا ناك ناف هب ظوفامل

 موهةم ىلع صنلا ةلالد و باطذلإ نأ ىمعمتع هل انواسم ناك ناو

 ةفاط تيهذ قريصلا لاق نرثكالاو ىعفاشلا دنع َةيسايق ةقفاوملا

 قدا وبال او و ىلا سايقلا وه اذه نا ىلا يفاشلا مهديس ةهلج

 00 2-5 بهذ و 5 يطا عمللا حرش ىف ىزاريشلا
 ءاو قطناا 2 1 نم دافتسم هنا ىلا ةلّرعملاو ةيرعشالا
 ااا لا هافانا“ دجال دا قوحاب ركاق اونا ها ودل اعلا وأا
 وهو ةملاَْلا موهفم # ةيئاثلا ف سايقلا نم ال ةغللا ةهج نم

 تبثيف ايفنو اماما مكملا ىف روكذمأل افلا هنع ا نوكيا ةظريح

 ىفارقلا لاو باطلا لياد ىع#ل و هب قوطتلا كح ضيقت هع روك

 وا هب قوطنملا ركذلا دضب توكسلاو قوطنملا نيب ةقلاخا لهو
 0 كال زر كح اه دو تافوهفلا لءأت نم و ىناثلا قا هضرهت
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 بانك اذه و لاو اهادع اع ىناع و لاع لك هماجلا ىف ارخآ لا يح

 ىزازا 2 اركحصو ىهننا مهب نر كفلشلا بهذم ىلع هيو

 قيدحرات رو ىهذلا هدافا لك دككإ هناوأ ايعرع رشا ىب هتعا تيوب

 فعالا رع لوعتلا بك رم كضرلا كوطن لع و ا ا

 مذ ىلا ليبسلا دصق قلاسر ىف .ماقملا اذه تدذوا دقو لوحقلا

 عجاريلف ليوأتلاو مالكلا

 ةدام وا لامعتسالا ىفرع وا دغللا عضول اًعفاوم نوكي نا # لوالا *

 » ىناثلا * ميحتتي سلف اذه نع جرخ ليوأت لكو عرشلا بحاص
 هيلع لج ىذلا ىنعمللا وه ظفالا كلذ دارملا نا ىلع ليلدلا موعن نا

 اوان "تاطح "اور "اع قانا "< سك را
 * ايفخ ال ايلج نوكي نا دب الق سايفلاب

 هكيسييسنسسلسا

 ه2 موهقملاو قوطنملا ى نماثلا بابلا اي

 نإ

 7 لئاسم عبدا هشو ص

 سس .٠ تت 0 ير أ

 قديم ١ مووفلااويرملا غدباز يل الامر روك فخلا) اسك نورك اضاع



 ١4٠ لومألا لوصح #

 مد ىناثلا لضفلا جيم

 ١ اعلا اكد" ا كاع عورؤلا ع * امهدحا *

 257 لو وذا ىزابلا تافتص و: تاناندلا لوا و .دئاغلاك  :لوتخالا

 0111 لد دسالا نا ا والا« *«تّعاذع لع اذه ى اوفاتخا
 ةعشملا لوق اذهو اهن» ءىئش لوأب الو اهرهاظ ىلع ىرح لب اهيف

 نع انداعتعا هيازيت عع هنع كسع نكل و ؛اليوأت اهل. نا :* ىتثلا ه#

 وه اذهو تلق * فلساا بهذم اذه و ناهرب نا لاَو ليطءتلا و هيبشنلا

 ىواهم ىف عوقولا نع ةمالسلاب يوعكلا ميعلاو ةكطاولا ةقيرطلا

 دارا نمل ةودق حلاصلا فلسلاب ىنكو هللا الا هليوأت معبال ال ليوأتلا
 0 811 لابن اكوووذت مغ ودعنا لع“ ىسأتلا »بحس رمل ةوساو# ءاذتقالا
 ثلاثلا * ةئسلاو باتدكلا ىف دوجو» منان وهو فيكف كلذ نه عئلاب

 نار الاو لطاب بهاذملا هذه نه لوالا و ناهرب نبا لاَ ةلوؤه اهنا

 نيلبع ناو دود ناو: لع نه كلاثلا اذه لدن و ةباققلان ع نالوقتم

 ةهدلل ةيهوملا ءايثالا هذه ىف ساثلا حالصلا نباو ورعوبا لاو ةللخ ماو

 قلطي مل هنا ىرت ةقرفو هيشت ةقرفو لوأت ةقرف ثلث قرف اهو#و

 ةفاطم اهلوبق نس> و غئاس هقالطا و الا ةظفللا هذه لثم عراشلا

 هيبشتلاو ديدهلا نم ىريتلا و هيزيتلاو سيدقتلاب يرصتلا عم لاق اك

 ءاهّمعلا ةمقا اهراتخا و اهتداس و ةمالا ردص ىضم ةقيرطلا هذهىلعو لاو
 نما دج الو ممالعاوب ثيدحلا دعا عدراهنلاو اهتداشرو نيباكدملا .

 اهاوس ام رع م ريغ ْق ىلاغلا محدفأو اهايأيو امنع ىدصل



 [4 * لوصالا ع نم

 دعي صيصخلاك ايئاث انايف نيني مت الوا انايب نيب ناب يردتلا ىلع نايبلا
 لع الو عرش نءال كلذ نم عئاملا مدعل زاوجملا ىلا و صيصخشاا

 نايا لكلا

 بو تو جهل

 4-3 لواملاو رهاطلا ف عياسلا بايلا 0-0

 ل سس هه 07 هج صصص سس

 0 هاذ ضسونزك . 3

 8# لوف هيلا 49 37

 :ي امهدح ىب لوألا لصفلا :

 ووو تح ب نوت ريبحححلا

 للازغلا لاقو هريسفت نع ىنغي هظفاو مت كاولا وه ةغللا ىف رهاظلاف

 ىو ىعفاشألا كاكاو رهطا اضددحا 2 وهو تنير ند ددّريملا وه

 1 اتلطسبلاو عجر اذا لوؤي ىلا نمل لوو اا وا اضن غلط

 ناف نس افلا و 6 اراب اذهو 2-2 د لك! 0 رمجاأخ د عالكلاا

 كيسا هاا نأ يل كال أتلل 35 رعل ةاكاعجا ر ءريص) 0 اكن طول ندع 06

 ب ىعرش ليلد رهاظلاو واسم وا حوجرع لياد 0 وا لياد الب نوكي

 لاو: طافلالا رهاوظي لبعلا ىلع. ةيادصلا عاجنا لال ةي.ليعلا ون هعانثا

 ىتاععملا نيا اماو اهلجاو لوصالا بتك مقنا بابا اذهو ناغهرب نبا

 ناو قامعتلا لؤلؤ كاثلاذا ذهل ذل دما نشلللا”«ءاما ا

 ادوات ليعت اكضدحا ناس صنلا و كايف الكا ف درو مالك وه اعا

 قايسو ميرمملا ضصتلا وهو هليدإ ال قاثلاو رهاظال قدارءوغاو

 قلاعتان هند هاش. نان ةنانلا» انتعاناد الخان اللا
3 

 داو
 1 وج سمج مسج مر همي عم سجل



 »ع لوعألا لوصح 2 ْ 8“ ١

 ق#اونا بهذ هيلاو اقلطم عئملا 0# ىناقلا * . بجاملا
 نم ريثكو ةلزتعملا لوق ىهو قاّيدلا ركبوباو قرتصلاو ىزورملا

 ”هيعفاشلاو ةيكلاملا ضعب موةفاو و ىرهاظلا دواد ىباو ةيفنحلا

 2 كلاتكلا 3 5 رم ىعل الو قعد ّ امم ءالوه لدئساو

 ىناو قريصلا 2-0 ىو هرهسغ 1 لد نايد ريخأت زود هنا

 ىف ريخأتلا زاوج مدع ىلع لد امم اوتأب لو اهثريغو ىزورملا دماح
 هلا * مبارا * هيلا تقتلب الو هب دتعي الاعالا كلذ ادع اه

 نأ ريخأت زوج و موه ذم قاما لو هنا مولا قاهر زو

 #4 مرحه اخغا * اضا هل 00 6-00 ريغ ناّتيللا لِدَق د سا

 هيل عال في نسسداقاار عال اظدا 0 هجحو الو ا 5

 يتلا زاو> مدع ىلع لادا ليدل مدعأ اهضأا هل ه>و الو هريغ

 راصتةالاف اةلط» زاوجلا ىلع ةئاو :ثكتملا ةلدالاو محدللا ادعام ىف

 * نماثلا *“ لطاب صصخ الو ضعي نود هلعإ تادف صعب ىلع

 قاطلاو ماعلاك ر ,.هاظ هلاك نك كحشالك هاظ هل ش دأ اه نيد ليضقتلا

 قال َّق زوو لوالا ْق ريخأتاا زود ل هناق كالذ وو خوسنملاو

 نكي مل نا:لمحملا نايب نا #* عساتلا *  ليصفتلا اذهل هجوالو

 ارإط 0 انراعم ذاح ارميغل ناك 3 و ايزاطيو أانراعم نا أرعيت الو اليد

 ةلئسملا هذه ىف ةءورملا بهاذملا هل هدهف اضيا هل هجو الو لاخلاب

 زاو< ةيضأو امتدجو ةهرهطما ةءعن سلا نه دراوم 2 اذا تناو

 هل نع هركش ال اهذاو ارهاظ ءاضق باطحللا تقو نع ناببلا ريخأت
 هان 1 ةفارخا :كهاذملا هذه لغاي سلو اهل ةسرانغور اهي ”ةزيخ/ ىذا

 2111 ىرنريجانلا ناو نولئاقلا فلتخا:ةلقرو اء نع ةراثا[ نوزوجا

 نايملا
 ع



 ع

 ل

 اغلا * لوصأالا مع ن "م #*

 سس و هلآ و هيلع هللا ىلص هلوقك ماك>الا نايب ىلع اهم هبن' يلا لاعلاو

 ضمضع وا تيأرا متاصلا هلبق ىف هلوقو فج اذا بطرلا صقنا

 ؟ةمحلا هو>ولا هيد اموهو داتا نعةنايب ءلعلا صخ 5 0 نس داَسلا د

 ريمعل ىللصا نم 1 نيهحو 5 نم هيلا 5 داهد الا ناك اذا

 عمللا حراش داز و هلع لدن ةراما قيرط نم اماو هب عرألا اذه
 هونخولا كرت ,نيرغالاةوخاي نا نورنا 3 ايبا بوهور [سرالنأ اهحو

 ف عقو ام ةهبتر اهالعا لاعف كلذ مهضعل بترو واقلا" كدبم اع

 ةلعلا ىلع هيبثتلاب مث ةياتكلاب مث ةراشالاب مث لعفلاب مث باطخلاب :هلالدلا

 ىفكرزا لاو ةراشالا ىلذ اهلك اهم هناعس هللا نم نايب عفن و

 روعه و لءةلا يفعوقاؤي ب اوقلقعاااو لوغلاب وع كاملا نا ىدلكت
 اذهل هجو الو #* ىهتنإ جركلا و ىزورملا قا ىبال افالخ عّمب هنا ىلع

 لام و هلاعفاي حا و ةولصلا نيب حسو هيلع هللا ىلص ىننلا ناف ىنالحلا
 ٠ عنم نأ نكي ملو يككسانم ىنعاوذخ و ىلصا ىنوغنأر اك اولص

 نم اجعل تالداكت 3 لبا 'لدع خدذلووإ عازخش وسلا كنععل كلذ

 ك4 قاعلسلا رخأت: ىدا سك (نسداعبلا لاضقادهوع لتلا شو هنااا
 زاحت و ماع و لمت نم نايبلا ىلا جاتح املك نا معا ةجاللا تقو

 نيه لع كايذفا :هنايبا رخال ن1 قاطع روب افادرتم  لوفموإ كابا

 ةوروملا تانجو و كلذ و ةجاظانتقو, نعيردا» نام 7

 * ىناثلا © هعانتما ىلع عئارششلا بايرا عامجا ىتالقابلا لقن دقو رد# ىل

 كاذات كفقلا موا اطعاللا ا ثقوب قا: تانك دورا رجه قو كا

 هل رهاظ ال ناطخلا نوكي ثيح ةيروقذب تسل ىلا تانجاولا ىف

 ريخأتك هفالخ ىف لمعتسا دق و رهاظ هلوا ةكّرشملاو ةئطاوتملا ءاعسالاك

 «1ءاوالا بع باى مئازم# كلذ قاوي كلذ وطلاو معلا : صيصخشلا

 تاو ىزاراا هرات>او نيهلكللل تو ءيهمقفلا ةعاص هيلعو البام زاوللا

)1١( 
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 هاعم و :ةلءاك ةرسثع كلت متءجر اذا ةعبسو ميا ىف مانا ثلث مايصف عتملا
 واولاك ءارعلا هكارداب در دلا نحالا * ىتاثلا * ريرعتلا نايد مه عب

 دنع ةمولع» ناعل نايضت6م نيذرألا نيذه ناف ءوضولا هنآ ىف ىلاو

 ىف لكذمل اناي ةدراولا .ةنسا صوصت # ثلاثلا * ناسالا لها

 هقح اونآو ىلاعت هلو عم داصألا دنع حجر ام ىلع صنلاك نآرقلا

 * عبارا * قكلا اذه رادقم نآرقلا ف ركذب ىملو هداص> موب

 ل تان( ملغإر ظنت نارقلا “ىف سلام“ ةأدتملا» جملا ضولصت

 كانا ام ىلات هلوق باتكلا ناي نه مسقلا اذه نوك ليلدو نييبتلا

 وهو ةراشالا ناب #* سءاخلا # اوهتناف هنع مامن ام و هوذذ# لوزا

 انما "تاطوتسا ىلا اظافلالا ؛لثم ةئسلاو ؛فاتلكلا نم طيئتسملا نايقلا

 ةعبرالاب تانوبرلا باب ىف تاموءطملا قاحلاك اهريغ اءاع سدقو قلعملا

 هللارما دقو صنلاب دارملا نأيب سايقلا ةَقيَفَح نال امملع صوصنلا

 رك ذ دقو داهت+الاو طايناسالا و راتعالاب فيلكتلا لها هناه

 مو5 هيلع ضّريعاو ”هلاسرلا لوا ىف ىعفاشلا ماماألا سمخللا بئارملا

 راق و اريخعب ضنا اذا دينك لوقو عاجلا اهعرو نيعسف هلامهاب

 ذحاو لك نال اههلمها اا رعلا قا ىمهككراا لاق ركب ند

 نايب عقب ىناععسلا نبا لاو ةسمخلا ماسقالا دحاي هيلا لصوتي اما امهم

 املا نحو ا نوذلاام <: . اطهكدلاب م 1 ةعيوا ةوشاأ لذا

 ناكل ن1 ىنانكلا: !١ دع ثلاثا “6 ل 7لطشلابتا نتخ قاذلا واجنق

 اهننب عسو هيلع هللا ىلص هناق ةوكلا رداقم و ءاضعالا تابدو تادلا

 هيلع هللا ىلص هلوةك ةراثالاب * عباراو # ةروهذملا هدكب

 ةراشالا داءا مث اموب نيثلث نعي اذكهو اذكه و اذكه رهذلا سو هلآو

 رهشلا نا.ىلا ةراشا ةثلاثلا ىف هماها سدح و تاره ُبلث هعباصإ

 نامملاوهو هيبئتلا #2 نيماخلا #* نرسششعو ةعسأ نوكي دق

 0 يس ص ع 3#
 للفلزو
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 ١؟ه * لوصالا اع نم *

 دارلا و ةفنص' هدا نكرم نايس «|ضطا) ىلا عل تزال لو تاغ

 نس وأ لاو وع رو وذكار ته كلذ قولا زازا وك وال

 ةثآلث هيف لوصتللا :حراش ئذو لود هنا ىرتصتلا هللا دبع وبا

 ناز اذا> 10 د .قمدانتلا بع "ريفا «ايرلا كلتا وا مدا را

 ادحاو ىنعم دافا اههدحا ىلع لج نا نيلوادم نيب عراشلا ظفا

 نييئعملا دحا ىف هل روهظ الو نييئءم دافا رخآالا ىلع ل ناو

 سنا هلا ىلا نورثكالا بهذ ىدنهلا ىصلا لاو امهنبب راد نزذللا

 هيلولدم دحا اهه نذللا نيينءملا ةدافا ىف رهاظ وه لب لمت

 بجاحلا نبا هراتخاو ىلازغلا لاق هبو لمحت هنا ىلا نولقالا بهذو

 روهظلا مدع عم هلا قطاو ةدئاقلا ريثكتا ىدعالا لوالا راتخاو

 هل ناك ام ىف لاججا ال خ#* مياسللا * المت نوكي هيلولدم دحا ىف

 ل واوا هذيلا ةواكملاو ااهواصلاك ا نزازلاب رع و فلا 7
 ثعب مسو هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا نال ىىرشلا ىنعملا ىلع لا بج
 ىلع راط عرسششلاو ةيوغللا ظاغلالا ىتاعم نايبل ال تايعرمشلا نايبأ

 ىلا ةءاجج بهذو ىلوا رخأتملا معءانلا ىلع لاف اهل محءان و غلا
 ىلا ةعاج بهذ و يفاشاا نافكأ ريكا نع اذه لقنو لمحت هلا

 ىعرسشلا ىنعملا ىلع لم 5 تابثالا ةقيرط ىلع درب نا نيب ليصفتلا

 نشلاو قاوغلا'واتخا و :هذ دولا لهلمكا ىنلا ةقياازطب لع هدر انتا تت

 لمث ظفلل نآك اذا اذكهو نولوالا هيلا بهذاه قطاو ءةئثي

 5171 دلال © شعم ىلدت لمح هنأف وعلو ىىعرش ىموسم وأ

 ىوغللا ىلع ىفرعلا مدقب هناف ىوغللاو ىقرعلا ىعمملا نيب ظفالا ددرت

 نايبلا:تئارع ىف. © نسءاخللا لسفلا :9:٠ نيبطاخلا دنع نداشملا'ةنال

 ديكأتلا نايب * لوالا * ضءب نم محذوا اهضعب ةسجن ىهو ماكحالا

 موضع ىلاعت' هلوقك لي ؤلت هيلا قالظتيزالا وذل (لطا ؟نٌشالااوهأو



 د لؤمألا لوصح> * 12

 © دارلاب ثزييب لباد زفر ,قح ةاجهيف فقوتي .نورخآا لاقو  ناجالا

 لصحم دق روما وهو هيف لاججا الاهىف هد“ عبارلا لصفلا »“

 توداوو لوجلا مسق 1 ةل-خاد اهلمكق ضعبلا ىلع هايتشالا اهيف

 ل اهيف ميرخلا قلع ىلا ظافلالا ىف # لوالا * هع

 : ذف مكاهءا 0 تمرح ةتمملا مكيلع تع ىلاعت هاووكح

 7 رصبلا و, ركاب لاورو. كلذ“ ىف لاججا .ال هنا" ىلا روهلا
 مكسر اوك عا اع موق لع ى لاجل ال نى + ناثلا * 0012

 - هءاضتقاب ةكلالا كاعد. اوقلتخا م رووا نعد كل

 هنا ىلا ةيقضلا ت.هذو 5 ِء وا ةقيهح صضعالاب 1 |او 2

 كاك 53 ىلعو ضعبلا تشد 5: ها 1 صضعبلاو لكلا نإ هددّريأ ل

 ناكف هعب مجدمو نيرا لك محام ةرهطملا ةن_سلا ىف ءاج دعف

 هي الا 6_0 ءاوس ضعبلا 0 رد هلا ىلع حلوه هاليلد كلذ

 لل لع ل نإ لال الار * تلاثلا © ,. ال ما لمحلا لق نم

 باودلاوه اذهو روهّا ك1 !هه!اسأ اوعط ذاق ةقراسااو قراسلأا

 0 َْق كاحجلا ال د عبارلا دظ "هل امها ةيقضلا صضعل لاَمو

 لد د لعتلا قبال دعسملا ”راظ ةولصإ ال زوهطت الأ ةولضا ال

 الآ جاكت الإ ليلا نر ءايصلا تردد مل نأ مايص ال باتكلا ةحئاشب الا

 او( رس يرعب نإ :هئال اولاؤ نوه 1 بهذ كلذ قا وج نو
 لاه الق ا روهطد الا 2 عا هولص ال هائوم اك 2 ىحإ] دو داطا

 هلم ن 9 اوهو ىوغأ فرع تينا قرش قرع 507 ل ناو

 ْنيءْنيَذ عمن الك الا ع ل ا ىودطلاو ةقباغلإ ىفل همكم دضصقب

 نوصلا ىفن ىلع هل> للوالاف نيفرعلا ءافتنا ردق ناو لاجا داك كاك

 روصمم وبا هلدنو لمع هنا م ريغ 9 ىب القادإا تهدإو لايكلا نود

 اا لع نايت روصا ىف لاا نرال ى# :نيءاطتا ربع .ىأرا لها نع

 هياع



 لي * لوصالا لع نم *

 وه حالطصالا كو رهط اذا ناب نم رهطظملا ةغللا ْق وهف نيا

 دارا ىلع ]الدنا ىق ةكسفتل 0 نانط# دارملا ىلع لااكألا

 كالذ ل>الو نيبملا لعف ىلع ىاطنو ليلدلا هن دار“و قاطاو

 باتكلا ىف عّقاو لاججالا 6# ىتثلا لصفلا © هريسفت ىف اوفاتخا
 ىرهاظلا دواد ريغ اذه ىبا ادحا معا الو جا ل

 دلال نايملا لي لمحملا تاطالابا نشتاا روك قالوار او يدر واط ل1

 ةوك الا ماعلا مهدبعل و 0 ل 5006 ثتعل كو هيلع هللا ىلص

 رسسش نأ ىلا هيف فقوتلا هيكح ىزاربشلا ىدتاوا لاق اهناع' لبق

 لصفلا #* عاذزللا هيف عش ”ىُش ىف هرهاظي جاجم>الا محدئالو

 انا كوالا و 2تكرلا وأ داردالا -لامانو "نؤوكب لاجالا ا

 لكاشللا نابخلو ةلواتعلاو «لودلا 0 تلو و هر ا

 هك هيناعم و كا اماف هوضو لصاب نوكد 3 اق 9 لوءغلاو

 ريسغ ةهم اشتم وأ نابرلاو ناكطعال لهاتأااو ضيخلاو رهطلال ءردلاك

 كَرشملا وهف اهمتايصوصخ بس ةريثك ىقاعم لواش نا اماق ةداضتم

 ىف نوب اك لاجالاو ”ىطاواملا وهف هيف كّريشَت نعم بس## اماو

 قايكك درا نا ى "افا كانكحالا و كس سر
 حوا نيب هددرنل حاكنلا ةدقع هدب ىذلا وقءي وا ىلا_هت هلوذ

 ةددعت قاو؛ هفضل "ىاوازريقكلا عجرم ىف اضيا نوكيو لولاو

 ,ىلص هدو 2 9 ةفيفطا ىلع هلجح 0 م عئام 2 ةيواساملا نارا

 صاصق حورااو ىلا عل هلوقك ريخلاا ةعيصل صاوالا 00 درو م

 ديفت اهنا ىلا روهطا بهذف نهسفناب نصير تاقلطملاو هلوقو
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 هن لوألا الوصل د نين

 الف ىهنلا و ىلا بناج ىف اما تايثالاو ىاوالا باب ىف نوكي نا

 وهو ىهنااو ىنلا لوانتت عم قلطملا ظفللاب لالخالا هئم مزلب هناق

 قالا هو. بجاشلا ناون,ىدم.الا :طزنقلا اذه راككذ غئاس ريغ

 ّق اطرسس اضلا هل_ء>و ديعلا قيدد نا طرغدلا اذه ريتعا نيو

 ةحابالا بناج ىف نوكي النا * عبارا * ضصاخلا ىلع ماعلا ءانب

 رظا 2ك قو 6 كارلا لَأَو هدانز قلطملا ىف ىو اههذ اب ضراعن ا دا

 ريسغعل نما ناف كا الا اههنب عجل ناعيا نإ * سماخلا د

 نبا ه.ركحذ امهدحا هيلع لد اه ليطعت ند ىلوا هناف امهلاعا

 راك نديعلا نوع دانا ><! :سداشلا 2 | رعلطلا ىف ةعفرلا

 لوح ناك لانا يبتملا كلذ لحال .ديقلا :نوكو "نا هنكعر بنازيزبف

 ليلد موعيال نأ ه## عباسلا * اعطق انه ديقلا ىلع قاطملا

 ه6 عبارلا قتيملااوع رب ' دعت الذ كلذ ىلع ليلذ. ماو ناف: دييقتلا نم عني

 ىف عجرأو ىقاطللا' 5276 ََق راح وهذ ماعأل صيصختلا َّق 4 1 نأ

 101 - ان  ازكا ور ملا تان . عدشت؟امأ حلات كلذ الكاك

 بايلا اذه ىف ثحانلا

 تتحسس ل

 50 نييملاو لمحجملا ف سدا هك 1-6

 -_-_-- ج١7 6 مز: سيلا

 84 5 .٠ 8 .٠

 34 صقؤ كيم هه هم
 0 دل - ر 7

 لججا نع مهما ةغللا ىف لملاف امهدح ىف # لوالا لصفلا *

 اه.لع دارا نع ول# الو دود>ح هل حالطصالا ىفو مهب اذا مالا

 ءاوس نيعع الأ ام دارملا نيش ال "الد لد 0 وه لاعب نا لوالاو

 ناك



 ا * لوصالا لع نم *

 ع
 ىف نامالا, اهدييقتو راهظلا ةرافكح ىف ةيقرلا قالطاك مكحلا

 نيببس امهنوك عم قاتعالا بوجو وهو دحاو مكحلاف لتقلا ةرافك
 ةيغئط | ةفاك بهذف ىالكلا عضوم وه ميكا انيدصب رق نإ اقع

 روه> بهذو ةيكلاملا رركحا نع قىك>و دييعتلا زاوج مدع ىلا

 قاطملا دييعت زو هنا ىلا مهمنم ةعاج بهذو كييعتلا نا تيةاقلا

 نيب مكحلا داتا نا كاف الو ديقملا كلذ ىلع مختلا سايقلاب

 لاف «للا» ده تموت ”بساتتلا نؤكد ىققفعي ةديدلاو ١ قللطلا
 0 عبارلا 4 هفالو بهاذم "هلئسملا ىقو لجلب نولئاعلا هيلا بهذ اه

 رخ الا ىلع امهدحا لمعت ال هلا ىف ىنالخ الو مككلا ىف اكلت زا

 نيد نيفلتحم وا نييفنم وا نيم اناك ءاوس ءوحولا نه هوب

 نيعفحلا ن م 21 212 عاسجلالا ىح دقو فات+ءاوا [ىهماس

 نولئاقلا طظزفشاب :ا ب با ثااغلا تدع همي تعادلا دوت ؛ مكرخللا

 تاز دعما نوكج ءانا همي نوزالا سور نو نير طورتل اا

 0 لصا تابثا ىف اماف نيءضوملا ىف تاوذلا تورث عم تافصلا

 لابقعلا ىركذ نحر الا ىلع ,اههددحلا قلم رالف ددعتوا هدا 7

 نؤكي النا خ* ىتاثلا * يهريغو قابوراو ىدرواملاو ىثاشلا

 ةعجرلا ىلع دوهشلا قى ةهلادعلا طاتشاك تحاور لبصا لا نشل

 ىف طرش ”ىهذ اتهريغو عودتلا ف ةداهشلا قالطااو ةيصولاو

 ناك ناف رظذ نيداضت» نيديق نيب اراد قلطملا ناك اذا اماف عيبا

 ىلع لمف لرادب الا امهدحا ىلع هقالطا لمحت مل اقلتحم ببسلا

 اذهانكذ ئوقا هيلع كما ليد ناك داع وا قولا نانا

 ىضاقلا ىك-و عللا ىف ىزاريشلا قى#ا وباو روص:٠ وبا طرسشلا
 ىكح دقق. كلذك سلوا ىقكرإلا :لاذ هديلعيا قافتالا :١ ناعولا هديغ

 ش مجرب لو انب " * ثالثلا * اش مجر ملو اناحصال افالخ هيف ىثشاشلا لافعلا
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 هللا هذه ىف ةروكذملا ريداقتلا عيج ىلع

 1 م 01 ب مرا حس

 مدإ“© ديقملاو قاطملا ى سماخلا بابلا جم

 0 5 جل

 ري را نارا ككقو 0
 5 .٠ 9 ا

 لد امم هدح ىف ليَمَف قلطلا اما امههدج ىف ه* لوالا ثلا *

 صصأ "و ع 0 نوكن أ اديه قعمو هساح َْق عئاش ىلع

 داريا نع واح الو كالذ ريغ ليقو 0 تحن حجردب ام 0

 ا لد 5و ا تاعويع ّك ا يق 6-5 هساح َّق عئاش

 ءوش ىلع ”هلالد هل ناك اه وا اهدويق نم ديدي, ةيهاملا :ىلع لد اه

 الل درو اذآ كانلطللا نا. دي ىناثلا تحلا لع قوقل زم
 ناو هدييعت ىلع لج اديعم درو ناو هقالطا ىلع لج اديعم ال

 ماسقا ىلع كلذف رخآ عضوع ىف اديتم عضوه ىف اعلطم درو

 ىلع امهدحا لمح الف مكاو بسلا ىف اَكلَمْم نا' * لوالا *

 لمحف مكمللاو ببسلا ىف اَعْفَس نا #* ىقنثلا » قافتالاب رخآلا

 بجاحلا نإ حجرات ةفيئح ولا لاك هيو اًوافنا 0 ل 0

 511 نأ لع“ لاك ىأ  قلطالل ناس وه للا اذنه نا .هرخو

 مهقالطا رهاظو ىلوا لوالاو امن نوكي هنا ليق و ديقملا وه قلطلاب

 لهج وا ارخأتم وا امدقت» قاطملا نوكر نا نيب قرفلا مدع

 نرد سلا 5 افلتخ نا < ثلافلا 8. - " لا نيه ةناق قاتلا

 مك.
 د



 ١ * لوصالا ع نم *

 مس: 4

 نع هلوانث ىذلا ردقلا كلذل اًضعان صاخلا نوكي انههذ لمعلا ١

 تقو نع هلاس ريخأت نال اصيصخم نوكي الو اًوافو ماعلا دارفا
 نود“ ماسعلا نامت تو ««حوجاو#راوو اعمق ىينارغ لاكقلا

 ند :نالاوريخأت [زاود2102 قم الخ ا كلؤأل ىف ةييزرعلا
 ةيلع هب ىضقو ماعلل اناي_ صاخلا لء+ هزوج نك باطخلا تقو

 اذك صاخلا هيف هضرام ىذلا ردقلا ىف ماءلا محدش ركح هعنه نمو

 ىدلا ىدنهلا ئصلا لاق .ىزارا ماسو قلو ةسالا دما ونا هلاَق

 ةيقئلا مظعم نع لقنو ماعلل صصخ#ت صاخلا نا نو كدا تل

 ىهتنا يعض وهو لوا انسان نوكي ماعلا نع رانا صاخلا

 ماعلا نس ةيعفاشلا دنعف صاخلاب لمعلا تقو نع ماعلا ر ا

 رخال حالا نأ نا ةناقصا “شكا و هفيتخ وتأ ثهذو ضاخلا لع

 ىف قاو فقولا ىلا ةلزوعملا صعب بهذو مدقتلا صاغلا عمان

 كلل ضانلا تاطخلا تدو ند ءاكا 5-5 ناو ءاننأأ هروكلا .-

 هذهو ملا ءانبلا ىف هلبق ىذلا مكح ةمكشل هن لمعلا تقوا لبق

 دئعف امه رات لهج ناف امهنم لك : را لع اذا عبرالا روصلا

 ىضاقلاو ةيفئلا ضعبو ةيكلاملاو ةلياثطاو هباعصاو ىجعقاشلا

 و ةقيتح ونا بهذ و صاخللا 5 ماعلا ىئس هلا رابطا دبع

 ىلع امهدحا ميجرت ىلا وا ميراتلا روهظ ىلا فقوتلا ىلا هباعكا

 ةروص ىف هنع لودعلا ىجيش ال ىذلا قحلاو امهريغ نم رخ الا

 ةلدالا نيب عجباو هب ثيدتلا ملصي عئام هنع سلو ءاثباا لهجلا

 ررقت دقو هانبلاب الا لهطا عم ملا نكمي الو بجاولا وه نكما اه

 ماعلاب لمعلا ىفو مجرا ىوقالاو ماعلا نم ةلالد ىوقا صاخلا نا

 نيسملا وبا لمن دقو ماعلل لامها صيصختلا ف سدناو صاخلل لامها

) 0 



 1 ااا وسع 5
 معلا ناوجب قريطلا قلطإو كلذ ىب ىفاقلاا لوقددرت دق : 5

 اوعج دك سائلا نا سانلا مهل َلاَو نيذلا هناهس هلو هلثمو هب

 نم رباكالا ضعب صن ماملالا حرش ىف ديعاا قيقد نبا لاو مكل

 لا صيصخملاب ةيضاقلا نئارقلا صصخ مومعلا نا نييلوصالا

 ضعي ىف نوعطش تي> اًضعب مهضءإ سائلا تايطاخم هل دهشاو

 ساثلا بطاخحي عرشلاو ةترقلا ىلع ءان مومعلا مدعي تابطاخملا

 صيصخملا, نئارقلاب صيصخعلا اذه كيلع هبتشإ ال و لأ مهفراعلا بسح

 تعا نا قايسلا هلالد نا قألاو #* ىهتنا رات ريغ هناف ببسلاب

 أم و» صصخملا ناكح دارألا نييعتل ةيضتةملا ٌةيوقلا نئارقلا ماعم

 دافا الو ةلّزيملا هذمب قايسلا نكي ىملْناو كلذ نم هيلع ناش

 ا 1| © ,نورستعلا ونا ةعساتلا , قع .:صصتكب سلف داما انه

 سو هلآو هيلع هللا ىلص هنذاك كلذو نايعالا اناضَد ضيصختلا

 قالوا هلبانمطلا نالؤقاه. ضيصخلا زاود قو. ةكحلل ربركلا) سلب
 وا ”ىثلاب نذالا عفو اهلجال ىلا ةلعلاب ميرصتاا عقو اذا هلا

 ىلع ةقاعملا ةلملاب صيصلا باب نم وهف هنع ىهثلا وا هن مالا

 ةياغىف هلوقف هب لاق نءو بادحتسالب صيصختلا زوجي الو مكحلا
 محد فيكف مومعلاب طقسي نا هقح نم. باعحتسالا نال ضقانتاا
 مومملاو هنع لقثي لياد مدعل مكمل كسلا هانعم ْذِإ ه هصيصخت

 دق صاخلا ىلع ماعلا ءانب ىف هع نيثالث ةيفوملا إلل# لقان لياد

 دراواا ماعلا ناك اذاف زوج الاهو هب صيصختلا زو اه مدقت

 دارفا ضعب حارا ىذتتب صاخ هعم درو دق ةئس وا تاعك يم

 دحاو لك خيران رعب نا اماف امهيلع هب مكح ىذلا مكللا نه ماعلا

 رخأتب نا اماف صاخلا رخأتلا ناك ناف مع ناف معي ال وا امهنم

 ل ىلا

0-3 
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 ١ ؟3/ »# لوصالا ع نس د

 تسل ةداقلا و ماع وهو ؛عزاطلاا طل“ او. هبا نال لم د اقل فانا

 لوصالا لها مالك فلتخاو * ىهتنا هل ةضراعم نوكت ىح دعب

 تنتاك هاذا ةطاغلا "علي ' نا لك والبط 5 الاقكا !كوذ ىلا" ةانعاف

 دارما نأك قالطا اذا ظفللا نا معي ثيل ءوشأا نمز ىف ةرهشم

 هيلع هللا ىلص ىنأا نال هالك ىميت رسغ نود هيلع ترج اه

 ىرج ام الا نومه“: ال ,هو نو.معي ا نيالا" 3 طا ءلعا سو

 الو اها يكح الف كلذك ةداعلا نع مل ناو مهننب ىراعتلا هيلع

 هداعت' ةئسلاو تاحكلا ا صصخلا ع يعل و اهلا تانعتلا

 هو" اوفازاعق !1 2و3 هيلع“ افون د ورطلا» توك رن دف اهمال
 نء اذه ناف عراشلا هيف ماكت ىذلا رصعلا ىف كلذك نا

 ةئراطلا ةداعلا/ صصخلا لاو وا اها ُشءافلا طلغااو نيبلا امل

 اهءاع نيحططصلا ماوقالا كئاوا دعب ثدح اه اهب صصخم هنا
 هب سأب ال ام اذهف ظافاالاب بطاخعاا و مالكحلا ىف رواها نم
 تاضصخلا' ندا وهناك علا“ ذاع ىف ءاعل نا اوك ذل نو دككتلا]
 نم هي بطاخعلا عقو ال ةيفرعلا تاص فهلا: هيج ؛(ةراخخا اولد ةقع رتل

 ىف طيخلاو هئم سال اب نذلا اذهب طاخللا نم ةثداطلا تامومعلا

 ضيقعلا قب ٠١ 6 قووشقلا و ةقئاسلا و -*كمبفا هويام ةلازاون قلكلا
 تنهقاو١ فااذل“ نهض الا ةثا .قنل'روهدلا عونا ىافعلا لذوو

 ىف مهثب ىقالخ ىلع هب صيصخفلا زوي هلا ىلا ةلباتلاو ةيقثحلا

 نأك نا هب صص# مهضعب و اهلطم هب صصخل مهضعبف كلذ

 اولاك ناو "هته زوت «صفماعلاا منه قالو :ثيال قرارا

 نال عاجالاب صيصختلا نم نوكيف كلذ ىلع اوءم< مل ام ةعاج

 زوج“ الف ةسحم نسل ىانصعلا تهذمو :مويعلا ىف. ىها اا حملا

| 
 قايسأاب صيصخمأ َّق 7 نورشعلاو ةعماغلا د 4 صيصخملاا



 ١5 لولا اةلوص هه +

5 
 صيصخملا زاوح نا موهعفلاب لمعلا نوائاعلا بهذ موهغل اب صيصخفلاىف

 مه دع لع ّْى اه كلذو عملا حي رش نإ و 2 نا ن 00 3

 موه غ؟ ”دويتملا ل مالكلا مدت دقو موههأ أب رولا مدع َْق

 موه٠2 ىف وه اما ينالكلا نا ىدنهلا ىصلا مالك ىو بقللا

 ىتكرلا لاق هب صيصخعلا ىلع اوةفتاف ةقفاومللا موهقم اما هلال

 قافتالا ىصلا ىكع اعاو * ىهتنا امهيف تباث ىالخلا نا قحلاو

 هيعم اذهلو َةفلاخْلا موهفم نع ىوقا هنأل هب صيصختلا ىلع
 موهغملا مهضعلو ىلا سايعلا نياعتمل مهظطعلو صناا ”ةلالد مهدعءل

 اه4) لقت الو ىلاعت هلوقك كلذو ناطآلا ىوحت مهذعبو لوالا

 صيصخملا ىلع قافتالا مزلتس كلذو هب لمءلا ىلع اوفا دقو ىفا

 نام اول 8 لهعلا عر مهافملاب صيصخملا نا لصامحلاو هن

 ه« نورسشعلاو ةسفاحلا ع 0 هلل ادن نان اماهتش نط !اوفاراد

 ىك> اذكو افالخ هيف ىفرعاال ىدملا لاو عاجالاب صيصخملا ىف
 2 عاجألاب ب خا هأاتعمو لام روصخأم وبا تاتمال ا هيلع عاجلا

 صرصطصخملا نوكي ةعيقلا ىفو هرهاظ هيضتقب ام ضعب ماعلا ظفالاب دارملا

 داود هتاغقأ 3 قريصاا لءحو ا و كسل ال عاجألا ليادب

 لام هللا 0 ا اوعساف 05 4 اك م هواصلت ىدول اذا ىلاعت

 مرد نبا هلثهو أ عا الو درع ىلع ةءجل ل هنأ ىلع اودءجحأو

 0 تءفناو نورءاص 8 كن رح ةبارالا اوطعد 0 ىلاعت هلوعب

 لَم مهتامدإن ود كالدب ردا 1 نيس وا اسنأق اواذب ول مهنا ىلع

 نا هلثهو ةمولعم ةيرع دارا هلا اتلعف ماللاو فلالاب ةيزجلاو

 ةسداسلا # ديعلل فيصنتلا ىلع عاجالابو ىذقلا دح ةد ان بجاملا

 قا ىدنهلا ىئصلا لاق زاوؤا ىلا ةيفنلا تيهذو ام صيصخفلا



 كاوا

 كسا < ل 12< <١

 ١؟ه * لوصالا رع نم 3#

 مالكلا قيس دقو ىداح الاربخلا ليم اهلزن نع دنع ةذاشلا ةءارقلاب
 رتاولا موع و لاثكلا مونعلاءصيصخملا زوار اذكه و: نارقلال

 لباد لذ م اذا سو هيلع هللا ىلض :هلعف نم تاثباع .ةنسلا نم

 هريرة صيصخلا زو اذكهو لوقلاب زوج اك هن هصاصتخا ىلع

 سو هيلع هللا ىلص هلعف ىف ثححلا مدقت دقو لسو هيلع هللا ىلص

 يطعم اناا ةدايالا# نحر قنا اج ةنسساا !دلصق» قالور رقت قذ
 قبس كالذك و. موهعلا ناب ىف هيلع  مالكلا قيس دقف: ماعلا قفاوه

 ىلعو صوصخلا ىضتب اه هيلع فطع اذا ماعلا ىلع مالكلا

 كاكا قادت اهيلادشحاالل/ ةذدوف ضاع حبشي ل2 دراقلا كلا
 سايقلا صيصلا ىف ه#* نورشعلاو دالاثلا # صاخلاب قلعت و

 تالا ؤ 2 يفاقاو هيلا ا الوق« قه ةزازعا لا رووا اد

 نييلكملا نم ةفئاط بهذو ىرهشالا و ىرضيلا نيسللا ىتاؤ دجا و

 موق لاو م عنملا نا :نضردشالا و تجينا ماهالا ةناور ىفو

 لوضالا ناطما :قوطاؤ انك ناك ناكزوجي الزو ذك ناك نادؤدد
 قاسم ااانهدحأا (ل:اطردالا ةئاؤويميسفلا« هارب تعللا مادرعإ قايدحاكللا
 نم عنم نأ ةلخابو سايقلا باب ىف ىلاعت هللا ءاش نا قألا قيق#ت

 هعاولا ضعي نم عنم نعو هب صيرصخعأا نم عئم اًعلطم هب

 (قللعف ' هاكق اوم زل ضل كاذهد صيقخلا خم عنم ضعي نود

 ليعل |

 ىلا سايهلا صصخ هنا لوبعلاب ىقيفْلا قا و اهلطم هب صصخ

 كلذكو صوصنلا نزاوب دح ىلا اهغولبو هتلالد ةودل هب لوم*“ هال

 ةصوصخملا هلعلا اما اهيلع اهم وا ةصوصنم هتلع تنأك اع صصخع

 كلذ نوكلف اهيلع عمجلا ةلعلا اماو صنلا ةوق ىف اهب ناكلا سايقلاف

 عاونالا ٌهلثاا هذه ادع امو هيلع عمم ليلد ىلع لد دق عاجالا

 «6 نورسشعلاو ةعبارلا ل# هلصا نم هب ليعلاب ةجحأ مقت إف سايقلا نم
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 ١ + لوعألا لوصح *

 عمجم وه و ةرئاوتملا ةئسلاب ةرتاوثلا ةئسلا صيصخت زو و اهتوحب

 رخالا ىلع اضدحا شس الو نا_ضراعتب امها دواد نع و هيلع

 رد ؤب نءلا كيلا صينصخل زاو>ح َّق اوقاتحاو كللذل هحو الو

 ةلب اذا صعل بهذ و 21 هزاوح لا رو بهذزو دحاولا

 ءاسهةثلاو ئيملكتمللا نم ةففاط نع كلذ ىحو اًنلطم هل ىلا

 ناك دان راوللا كايز انا نإ ىسع بهذو قار ءلا لها نم ةقئاطو

 الصفتموا ناك الصتم ىعطو ليادب لبق نه صخ دو ماعلا

 هللا مكيصوب هناخس هلوق اوصخ ىهئاذ ةياوحلا عاجلا هيلع لدنبو

 ثروت ال ءايبنالا سثعم انا ملسو ةيلع هللا ىلص هلوقب م دالوا ىف

 اضياو رفاكلا مسا ثري ال هلوقب الع نيلسلاب ثراوتلا اوصخو
 ىلل> 1 0 هللا صاوا نم عقو اه ةعداو هلل *ةلالد هزاوح ىلع لدي

 ليلغلا هي امج اذاف ليم ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص هيلث عابتاب

 مالا كاولط ناك !١ قارقي مو عا :هضراع“ !ذادوءانجاو انا فانتا ناك

 ةنط هدارقا ىلع ماعلا ةلالدو ا.عم ضصاخلاا ىلع ماعلا ءاندب عملا

 نا ةيداطلالا معك راج الار ةصرض عنل هجو الف ةيعطق ال

 ىلء ةمالا عمجت مل ىلا داح الا .رابخا ىف ىفالذنا لحم ىتامعملا نا

 مس و هلاو هياط ىلاعت هللا ىلص هلوعك هياع اوعجا أم ا ام لمعلا

 الو اه« 6 ىلع عاجلا داقعت ال رئاوتلاب صيصخفلاك كالذ ريصلو

 نارقلا موك صيصخل زو<+ مو اه:ءاور ىلع هداععتا مدع سدا

 رابخات ةةئسلا نما رئاوتملا :عونعلا. ضيصخت نوح :كلذكُم دامنألا ربح

 مو نأ هلا موع صيصخل ىف قباسلا ىالكلا هيؤ ىر* و داح الا

 هضم ف زو تالازذدص اعلا لا ري نارقلا مو صيصخل زود

 ةءارعلاب
0 



 ١ع #2 لوصالا ع نم *

 اليبس هيلا عاطتسا نع تبلا يح ساناا ىلع هللو هلوقك هرظنبو

 عنو او نافث هلوذ>ةةقغو اولاد سلا ءووصصتملا )د6 نوراقعلاو
 ىف نأك اه اهتاجج نم ىتلا ءايشالا ضعي تون مل اهنا عم ”ىش لك نم
 هيلا نحن :هلوق و .اهبز ضان ”ىش لك سدت هلوق,.كلذكو. نائلمل# د

 ىذلا ماعلا نم هلال رظن اذه دع ىفو ىثكرزلا لاَ ”ىش لك تارع

 هللو ىلاعت هلوقو 'ئش لك قااخ هللا ىلاسدت هلوق نا هل ناقيف لععلا

 نك 23 صوصخلا 53 ديرا ىودلا ماعلا ند تيبلا 2 ساّهفاا ىلع

 نسل .ةداهشوو. كقعاا ةداهش نيب قرغلا اخ الاثو.ضوصخلا) ماعلا

 لصا نال لقعلا ليادو سلا لباد نيب مهةيرفت ىف ىردبعلا عزانو
 ضيصخلا .. 6. نوزمشعلا و, ةنئاننكاا ا ب + نسالا اهلك .مولعلا

 روهدعا بهذ [ىمل صيصختلا و هرهطأ ا ةبسلاب و زيزعا تاقكفال

 ىلا ةيرهاسظلا ضعي بهذو تاتدكلاب باتكلا ”ضيص# زاوج ىلا

 ةقشح ىبال كلف هذه ََق ىذاللا بحاحلا نإ لعحو هزاو> مدع

 ارخأت» ناك نا صاخلا نا مهنع ىك>و ىقيولاو ىنالقابلا ركب ىباو
 صيصخع) اسهل صاضت+ ا ال ىو "هلم هدهو مدان ماعلاف الاو

 زوج كلذكا كاتكلاي + باتكلا» قميصخ روع اكو تانكلاب تاكا

 دهسا نعو معلا لها روهج دنع باتكلاب ةرئاوتملا ةنسلا . صيصخت

 باتكلاو .باتكلا. ىلع ىذقت .ةنسا[:اريشبكتص: + نيدو .لوهكم

 فككلا موك صيص زوجت و عمل هحوالو هكا لَ ىذعب ال

 يذم الا .لاقنو ب روصتم الباع ذاكسالا نان كدا ع اجتاز يرانا

 عطب ولا رايي الا راوخلاب روصم وبا قطاو د هيف فرعا 0

7 



 ان لوعألملا لوصح د 10

 ىدا دق و ىجفاشلا لوق ىلع عيا ىلا ادام ناك الجم امهدحا
 هصاصتخا نم لوصه#ا ىف اه هيلع ضّرعيو هيلع قافثالا ىواضيبلا

 لام ل ىعفاشاا لوق ىلع لكلاب وا ةفيت> ىلا لوق ىلع ةريخالا ةهلجخجاب

 ةيميث نأ تاكحربا وبا هلاو اه ىواضيبلا لوق دويو لاخلا ىف
 ايهذ لطر هل ىدنع و« ريل صيصخخلا #8 ةرمثع ةئماثلا 9
 نم را هن عقو اع ديه رارقالا نأَف اههرد نورشع هل ىدنع وا

 ديف 1 وع لوح سد ا اذاو عاونالا وأ ساندالا

 قافنالاب ىواضيبلا دعو عيا ىلا دوعي هناف ابهذ لطر وا
 ديقب امه:0 داو لك ناف ةعمو هل لوعفملا د“ ةريثع ةعساتلا ب

 ىلا :هلعلاب عرصتلا هانعم هل لوعفلا ناك عا“ نوعا اعلا

 كلب لعفلا كلذ صيصخت ديفيف اندأت هتبرعض و لعقلا عقو اهلجال

 اديز و هتنرمض وح ةيعملا كلن لعقلا دييقت ءائعم ةعم لوعفملاو ةهلعلا

 ىلا هللا كلب صتخت هب لوءفلا ىلع عقاواا بومضلا كلذ نا لوي
 1 0 لوك !!سالوو قريشا ! هلع "إب *ةيحادقلل ف سس سس بسسس سمس سس هل | شي لآ ا نس سس

 ةةاصتلا تاصقملا ركذ نم هللا ةئوعع ائغرذ دقف لقءان صصخملا
 ضصيصخعلا ىلا روهلا يهذق ةلصقنلا تاصصملا ف عورش اذهو
 نم ممم و هب هزاوج مدع ىلا للعلا لها نم ذوذش بهذو لععلاب

 الف ىظفل عاربلا نا هبشالاو لقعلا ليلدب مومملا صيصخ# ىف عزان

 ةعوفدم ةعشب لقعلا صيصخت نع نوعءئاملا ءاج دقو هركذيب ليطت

 خجلا نم لقعلاب صيصخعأأ سدا و ىنعملا ىلا ال ظؤالا ىلا ةعجار اهلك

 لامعتسا ناكما مدعل امهنين معا نم لب عرمشلا ليلد نع لقعلا ليلدل

 رذقلا لاو لمعلا ليادوهو ىعطق مئامل هموع ىلع ىعرشلا ليادلا

 هلوةك هترورمضد نوكي دق لقعلاب صيصخلا نا لوصحلا ىف ىزارا

 هاستلب الاخت شيل هنا: ةرورمضلاب شذ انافا ”ىش لك قلاخ هللا ىلاعت |

5 :. 
 هرط: 7



 ١؟1 ع لوصالا مع نم د

 ريغ ملنأو لدن مل ليلا ىلا مايصلا اوما ؤحت سمحلاب هلبق اع

 عدو قفارملا ىهو ةياغلا تلخد قفارملا ىلا مكيدباو لثم سملاب

 وَ لخدب ل نع نّرتقا نا. #: نساحللا ودع ٠ زارلا نذعلا انه

 نا زاج نرتعت | ّك او لد | 000 هذه ىلا ةرعشلا هذه ن م كندي

 نع ناهربلا ىف نيمرا ماها ءاكح عم ىنعي نوكي ناوا ادب ا
 هرات>او فقولا آ سداقلا د قور> 0 هيلع ركنات 4 ىبدس

 ءادحمالا ةياها اانا ءاسمتالا دبا رك قادما هنهاوأ ىدعملا

 مدع اهكواو لاوقالا رهظاو همدعو لوخدلا نايهذه اهيفف

 مالكلا و ءامه-الا و ءادتالا هيا نيد قرد ريغ 3 ليلدن الأ لوخدلا

 2 6 ا ل َّق 1 3 ددومم لعل ةعواولا ةباسغلا ْق

 ود 1-0 :م ضعبلا لد ى : ١١١ لدع لان صيصخعلا 0 ه رسم

 تاصصخملا نه هلعج دقو م ا اومحو اوع مث هناكس هلوق

 كلذ 0 م لي ثلا 7 نم ىلا ف 0 هيف 0

 وأ هوصإ وا ةغات فيغرإلا ملكا و 55 ربك الأ حجار> ا زو< لد

 هيف اه هتع دحاو لك نالب لاعشالا_,لديب نضءبلا !لدس «:قكيو هك

 لاخلا, صيصخملا ,: د ةزيقع ةسذا سلا لع هوا نصر ذاك

 صيصخ درع اكار "كنا نما: ماركا كاوقا الس هفضل نعل وكلا

 نودي هنافا لجعل ةااذا ر:كوكر ا «ةيسام 3 نك 0 كالا

 ف ا فلا ركصذ هلاف رظذ قافنالا ىوعد ىفو كب نيلزان

 لع وريخ الا هلا نصنع وا ىفاشلا لوقي ن2 لكلا اذن لوقا

 راطاو ىفرظلاب صيصخللا © ةرسثع ةعباسلا ف ةقيثح ىبا لوق

 بقعت اذاو اذك ناكم ىف وا مويلا الز مركا و رور#لاو
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 ع1 لومإلا7لوصحيا ف ١

 ةواصال ةراهطااك ىعرش و عال ةايلاك ىلتع ماسقا ةعبرا ىلا

 مطسلا دوعصا مساك ىداعو تق تك نا وح. تاقيلعتلاك ئوتلو

 نكداو لك و ه َكَف لكلا عمو دلع ند و يا كو ةلطرمفلا 5

 نوكي دقو اهءيبج اهلوص- ىلع طورشملا فقوتيف علا ىلع اطرش

 داحاو ىا لوص# طورششملا لص 5 القتسم اطرش دحاو لك

 طرعثلا ق-.ااوةلتخاو :لاضتالا“طاّرشا ق'ءانئتسالاك لظرغشلا و اهنم

 ةقيتح وبا قفتاف ةيلكلاب اهيلا هيكح مجر له للا ىلع لخادلا
 صن هنا ىلا ءايدالا ضعب بهذ و لكلا ىلا هعودر ىلع ىفاشلاو

 ىهو ةفصلاب صيصخعلا د« ةرشص ةثلاثلا # هيلث ىلا ةلجخلاب

 ةيوذعملا ىه انه ةقصلاب ةلرااووا !ىدعم_ دعت قةقوااراؤا ءاددت لاك

 لاَو وعلا لع ىف روكذملا تعناا درت ال نايبلا ءانع هفقح اه ىلع

 ديكوتلاو تحعنا ىهو عباوتاا لاصتا ىف ىالخ الو ىرزاملا

 :ريثك تاقصلا تناك نا ىدنهلا ئصلا لاق لديلاو .فطغلاو

 ةد>اولق لديلا ىلع وا اهي تديعت هلج بدع عجل ملعب تاكد

 2 وا اهلاك خلا دوعلا 6 0-- بتوع هنا كرذ ناو اهنم ةئيعم ريغ

 ىالغلل هدو الف لج نيب تطسوت اذا اماو ىهتنا الخ ةريخالا

 هع هرشع ةعبارلا 6 اهدعب امل ال اهليق ال نوكت ةغصلا ناف كلذ ىف

 اهلبق مكملا تو.ثا ةيضتقلا ”ىثلا ةياهذ ىهو ةياغلب صيصخلا

 لاف ودك ىإ و: « امهاوا ناطظذل“ ٠ اذهل واءاهتذغب كافتناو

 ةياغلا ىف اوةلتخاو قفارملا ىلا مكيدناو هلوق و نرهطي يح نهونرقت الو

 د0 ا تناك نزاع كلاهلانو . ع ٠ -ناهرتلا داك راه زوهجلا

 ع
 اع



 م

 ١114 *لوصأالا ع نم *

 هلا ال اواوقب يح ساثلا لئاّقا نا ترمالاَو هنا سو هيلع هللا ىلص

 له 100 لو لول دراولا اة َّق اوقلت>ا 34 ةرعماعاا 2 هللا الا

 هللا 2 نوع دب ال نذلا و هنا س هلو هريخالا ىلاوا عيمجلا ىلا دوعل

 نأ ند الا هاو ىلا قا الا هللا مرد> ىلا مرتع نوأتعي الو ركل اهلا

 5 هصخ | م اه عيج ا دوعل هنا لن هراعكا و ىفاشلا بهذق

 صن ل هوأعنو "هلءانللا 05 ىو هباجصاو كلام ايلا از هه 50

 ةريعجالا لاا ىلإ همؤوطمي ىلإ ديبكا نوي وج ودل 1 وايه ذو للا
 ىناههصالا لاق ىزارلا رئقلا هراتخاو مي ىلع ليف موه كا

 هللا ديع ىلا نع ىك>و ةيرهاظلا نع لعتو هيشالا هلا دعاوعلا ىف

 راسل 0 قط او 00 ]كم/و هيف لوعلا اضف ار مهيد

 هدوع نم علام عني ىل اذا لوج دعب عقاولا ٍديدلا نا ؛اهتعا لودي

 قا كا وهذ 2 حراخ نم الو ظفالا سعت 0 م اهعيجح كل

 مالكلا لوصالا لها لاطا دقو كح هإو علام عم ارو اه ميج

 كاف تك“ لئاظتال ام :ىلهاذللا !ةلدا نق. اوقاسوور هلتتسيسللا »هذان

 ليلدلا ماو دق. ةئسلا وا باتبكلا ىف ةصاخ ةصقي ياه> ا. اهضعب

 وهو علا ىف سايعلا مزلة سا اهضعب و هب تصتخا ام اهصاصتخا ىلع

 ىثنسملا و. ىلمم ىثسأملا دعل عقو اذا 3 هرسسع ةيداطا د عونم#

 كلان نإ هلعفاشلا :كنعذي امهنهي يحاور لكلا غدص !نوكت ذا ع اخ

 از ككصح هو ىشنسملا ىلا ةيويلا دئزعو هكئم ىشسملا ىلا عج ل

 ةيناثلا 0 اههنم ةدسحاو لكل 2 ربعك لجل كاع 1 اذا

 ةئاووس قبلة الام: ةدسحا و. .طاطلاب نهي هكا 6

 مسقنبو ءاضفالا و ريثأتا ىف هل لخد الو دوجولا هيلع فقوتي ام



 ع لؤمألا لوصح دع ١م

 نسا وبا و لء:- 51 --- نيه املا ند نييررصيلا بهذ 8م 3 ٌ

 رثكأو ةفوكلا لها رثكا هزاياو ىجفاشلا ىلوة دحا وهو ىرعشالا

 ةلود نيم ةاهاأ نع دنع وباو قاريشلا لوق وهو .نيبلوضالا

 نم اكفبتا نعأالا ' ناسظاس مهلع كل سأل ىدابع .نا ىلامعت

 ىدانع نع ليلقو ىلاعت هلو5 ليلدب رثكالا مه هل نوعبتلاو نواغلا

 كل هلال ىذكاوا نينق وع تضارولاو نانلاةرثاكا اهو هلوقاإ لووكلقلا

 * لقعلا ةهج نهالو عرشلا ةهج نءال و ةغالا ةهج نع ال عنملل

 وهلا روهمللا نهد اهلا و. ىلوالابق ىواتسملا ةاديانسا! ناو اعانو

 اليلق الا لوللا ق هناه# هلوق وكم زيزعلا باثكلا ىفو ةهغللا ىف عقاو

 قيواكطملا م2 هنأ ةلبانكلا نع كلمناو الياق هنم صعتاوا هفصن

 هيلو !ذا اماف فطام الب مالكلا ىلب نا * ثلاثلا * كلذل هخو الو

 1 هارد ةرانقاول قرط لوما قافتالا»اوغا ؛قاكا كفطعلا زخم
 راقت وا" هلأ راقف' ناقل < قطع اوم :نوكيالا نا: عباراا * امهرد

 ماعا لاو اذه و اذه الا نالغل مهاردلا هذه لاعق ىهارد هرسشع ىلا

 هم عئامالو هزاو+ قألاو معكبلدل ثالذ نا ةءاهنلاا ىف نيمرطا

 نيب قرذ ريغ نم هاهنا ىلع ىفوقوع مالكلا ءادساىف رارقالا درحتو

 نم ءانثنسالا نا ىلع اوقفتا هد»*#© ةعساتلا هك هريغو هيلا راشم

 هنا ىلا نايت تهاذف“ ينلأ نه“ ءاثثتنالا :اغا و“ « ” ى تاققرتالا

 ناب ارك !١101 قوكخ' الا ا "قا ةيفدطا ترها يؤ نراك

 رذقلاو مكملا مدع ىهو ةطساو ىنئلب مكحدملاو تانثالاب مكحلا

 ام قللاو هريس ىف ةيفتلطلاو لوصحلا ىف روهخبا قفاو ىنازلا
 ةغللا نع مالا لدنو ةدودرم ةطساولاىوعد و روههجلا هيلا بهذ

 ةلك نكت مل (ه*< هيلا اويهذ ام ناك ولو هيلع درب و ولاق ام فلاخي

 هلع تبث دو و ىقث ن ما ءانةضسأ وه هللا الا هلا ال ائلوذ ن «.أؤ ادي وت دي>وتلا

 ا شيش سس تي
 ىلص



 ااا دع لوصالا رع قرع د

 عطقنم ريغ ادحاو مالكا نوي ناب اهلل هنو نسا للعلا

 ءانالسالا محبي هنا سابع نبا نع ىورو معلا لها روهج بهذ هيلاو

 ّليَق و ةئس ىلا ليقو رهش .ىلا ليعذ هنع فلتخا مث نامثلا لاط ناو

 نك ةصاخ هللا ةئيشم ىلع قيلعتلا ىف هنع لوعنملا ىفاردلا لاو ادا

 * ىهتنا امتاوخاو الاب حارخالا ىف وه سدا و هللا ءاش نا لاو و فلح
 ةيان اأن م مل هلعل سابع نا نع معدل ١ ةلاعلا هذه ناب لاق نءو

 فلح اذإ ظفلب نيذهشلا طرش ىلع حتت لاوو مانا كردتسم ىف
 ىيدملا ىسوم ىلا دنع هل أمو ةئس ىلا ىثتسا نا هلو نيِع ىلع لحزا

 هللا ىضر هثع ةياوراف ةلمطاب و قرط نم امهريغو روصن» نب ديعسو

 جرادم ىف ملا نبا لاو هلاقاه ىفالخ باوصلا نوبل بكص دق مع

 دنع ىثنسإ نا هلف نثتسا ىلو اًمْش لاو اذا هنا هدارم نا نيكل

 هعفدب ليوأتلا اذهو ىهتنا همالك مهشب مل نم هيلع طلغ دقو ركذلا

 ةياغمتاذ انو وك فلا دئعو ريسلا لصفلا دعب ءانئلسالا و هنع مدعل و

 مث تكسمن اشي رق نوزغال هللاو هريغ و دواد ىلا ثيدح اهنه نيودكا ا نلدالا
 لاعف اهالخ ىلت# الو اهر هم نتضح»إ البو: ثءدح اهني هللا عاش نايل

 ملسو هلا و هيلع هللا ىلص لاقف مهتويب ق منخل 6 ردد الا الا

 ملص ىف سو هيلع هللا ىلص هلوق اهنءو جتا ىف وهو رخذالا الا

 قرغتسم ريغ ءانثتسالا نودي نا * قاثلا +, ءاضنب نبا ليهش الا ةينيدخا|

 مهن نيعمملا نع ”هعاجج .اك> عاجالاب لطاب وهذ اًورذتسم ناك

 ىلع اوةفتاو ىهتنلا سصتخم ىف بداخلا نباو لوصللا 3  ئؤارلا

 ار ذل ايوان ىقنسملا نه قيناع لدا قسما ناكيراذا ان

 ١ لاو جاجا مهنم ةاحضأأ نم موق كلذ عنخ هنم ىباممرثكا ناك اذا

 ةيبرعلاب اماكتم ناك اه-:نيدساو تفعس الا. هناه ئذنعي هلا لاذاؤل ع

 دماج وبا ميلا لاق ةغللا ىف زو ال هنا .لئاس اك
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 * لوفألا لوصح * 5

 انثا هذهف هلال لوعفملاو هع»لومفملاو ْريمْلاو راجلا ع

 كل دل اغا لدتا قو :ةلفعتالا ]هدا قخاو: "اووف نسال نئشع

 او و6 فاضاحلاا 9“ ايت لةتسانزتع نابض اةزغ قا ناك اعَوع

 الو لصتملا وهو ادنز الا موعلا ماهك سنجلا نم ءانثتسالا زاوح ىف قالخ

 اراج الا مولا ىءاج ود هب صصخت الف عطقتلا اماو هن الا صيصخت

 ظذالا ناك ام عطهنملاو ىناثاا لواثتي هثم لوالا ظفللا ناك اه لصتلاف

 عقو له عطعنملا ءانثئسالا ف فلت+>ا دقو ىناثلا لواثتي ال هنه لوالا

 سمت ه>رش ىف دضعلا لاّوو هركنا نم ْدْغللا لها نذ ال ما ةغللا ىف

 ىف عقو له اضبا اوفلتخاو هغل هت ىف افالخ ىفرعت ال ىهتذلا

 1 الا  ةلكطف نا لاّوو هيف هعوقو مهضعب د 0 نارقلا

 ىلع زاحم ما ةقيقح وه له اضيا اوفلتخاو ىمعا الا نآرقلا ىف هعوقو

 رهاظ وهو نجح ناو قالقايلا هراتخاو ةقيمح هلا 0 * بهاذم

 قرا هنا وشلل «روهدمملا لام هنو زاخم هنا ىنإللا # اعلا مالك

 اوذلتخا مث ىدرواملاو بيرقتلا ىف ىضاقلا هاكح ازا الو ةقيقح ال ءانثتسا

 4 صص## ال هنا تقرع كشففا ةكئاف نك كلذ قلعت الو هدح ىف

 018 راطتلل» ؟لدنلاب الا#قصةصخي البو !قضيصخعلا ؛ق وه اماءابفكو

 ىف ءانثتسالا نا مهضعإ لاق ي ةعباسلا ل“ هب قلعتما مالكلا

 0 هاو هذا[ نه اعظلا ىف روهاجلا .انالدبا رنغتم يينرعلا ةغل

 نرعلا ةغلا ىف ةعّؤقو ررقت دق ءانثتسالا نال ةداغلا ”هلياق ةلسسملاو

 لا نكت ام قااقلز هتؤا ةزكذ نا نكس لست ال هب اووطقم اررقت

 ىف الا عاازنلا سلو ىفالخ الب اهلبق ا1 ركملا نع حجراخ ء انئئسالا

 مالكحلا لوطنالو هلامسا تثو هعوقو ررقت دق ام هيجوت ةدك

 4 اعلق اا ءاهتروخا لدار ةلشسللا كلذ ىف 'نيق ام ءاسؤيقمان

 هل ارسل كلب علوش .ءادقتللالا ة ب وا! ظارتشوا .١ 36 :ةحاثلا دول

 لاضتالا
١ 



 16 د لوصالا عع م د

 ةكيئارقلا تالامعتسالا كلذل:نهشت اي ريداقثلا شعب ؛لعو: تالاخلا _

 املكلاو

 نايضتأن ال ةيرقالا و ةيرثكالا هذه ناك ماعلا لولذم ىلا برقا هنوكي
 درب هاف ماعلا ىلع ماعلا الوادم امه نرقالاو ٌرثكالا كلذ نوك

 لأ صن دق ام. ركا ةهنوكو قابلا نييعتلا هوا الو ةقارعأا

 ريصا اك هدارذال لماش ريغ ماعلا ريصن ماعلا ثارزلا فدو جارخا

 رثكالا نا لاقب نا انهه <نالو اهريكأ جارخا دئع اهل لءاش ريغ

 هئوكب ديبشتلل هجو الو ظفللا لوادم ىف عاززنلا نال لكلا مكح ىف

 نب قرألل هدو الو عجلا نعم ىف ال مويعلا ىنعم ىف عانزبلا نال اعج
 هذه ناف ةدرةمريغ اهنوك نيبو اهو نك اظل ةدرؤم ةغيصلا نوك

 رايتعالاو هددعتم اهيناعم ناوكلا ىف ىالخال هدرؤم اهظافاا ولا ميصلا

 ىف اوكلتخا هد*# ةيسماحلا #  ظافلالا دردمب ال قاعلاب وه اعا

 'مجولا ىف ناهر نياو صخلملا ف ىضاقلا اهثاكح نيلوق 7 صصخملا

 هنا امهمزاثو ةدارالا كلت نع فشاك ليلدلاو ملكتملا هدارا هلا امهدحا

 رذق وا ناهرت نأ لوالا*زانتخاو صصضخعاا هن عقو ىذلا ليلدلا

 ع ملكتملا وه ةقيقح ضال" قذلااو ةلؤضخ ف ىزارلا ندلا

 تاعدق و 0 ضتصخملا نتا ةدارالا/ صصع راكتملا ناكاال

 ىففالا ليادلا وهو هتدارا 0 م لءج م ُ 1 ةدارالا

 قال دلا» نه نافل اعتق دارال و حالف لالا قف ا ازا وا

 لهتسإ ال نااماو لصفالا وهذ هسؤنب لقتسإ نا اغا ماعال صصخم اف

 نق ايطست ل ضادإلاه (لدصتلا زاهد هلع: يذلا ةعفالانا7 ادم

 ماسؤا ةعيرا روهملا هلعج دعف لصتملا اهاو * ىلاعت هللا ءاقكا

 قارعلا لاو ٠ ةدادلاو ؛ ةفصااو ”"ظرشلاو 2!لضتملا ءانثشالا

 ىفهو ىرخا ةيئاعو ةعيرالا هذه سئشع ىثا ءارهتسالاب امتدحو دقو

 زو ركلاو»# قاكملاو قاما" افرظؤ لاك لكلا نء«نضفنبلا لد
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 هن لمألا لوصح 2 1١غ

 ءىش لكب هللا و ىلاهت هلوق الا صوصخت وهو الا ماعال هنا ليق

 بسن نم اما تيعسام لكف مكتاهما مكيلع تهرح هلوقو ملع

 لك ناف ناف اعلع نم لك هلوقو مارح ىهف تلع ناو عاضر وا

 اب ةوز هللا لقإ الا“ ”نضرالا ىف ةياذ' نع اه هوقو تول ةعتاؤر عت

 صيصخفلا دعب هناقن نع دال ىذلا ردقلا ىف اوقلتخا ه6 ةعبارلا هي
 لوادم نم برب عج ءامب نم دب ال هلا #* لوالا * بهاذم ىلع

 هزاتخاو؛ 'ىيوجلا نام هيلاو ىقاشلا :نادصأ رثكا بهذ: هيلاو“ ماغلا

 ا بر ناك نا مانت لانا ندع ىناثلا وطرع © ىتاراو# اوفا

 صيصخلا زاب قراسلا عطقاو رادلا ىف نم لتقاو< ماللاو فلالاو

 نأك ناو :انعبو+ امل لص# منالا نال دجاو وهو بئارملا لقلاّىلا

 ىلع ناتثاوا ةثالث اما كلذو عجبأ لقا ىلا زاج نيلسأاك علا ظفاب
 ليصفتلا * كلاثلا #* عابصلا ناو ىشاثلا لافعلا هلام ىالملا

 اا كولا ولن روض ل وبلا ؤ# ءادستسالا 7 شضدصاطلا نوكنإ؟كوَن

 لقا ىلازو< هلا خ# مبارلا * رهطملا نا هاك- ىئثكرزلا لاق

 دع ولالا زوج هنا * سداخلا| 3 هريغو ناهر نإ ءاكح اهلطم عجل

 روهجلا ىلا تسنو يجفاشلا هراتخا ىذلا وهو مومعلا ظافلا عبج ىف
 لدبلا وا ءاتدتسالاب نأك نأف لص« صيصخماا ناكءنا * سداسلا *

 ةقصلاب ناك ناو لاهأطلا الا سائلا مركحا وج د-اولا ىلا زاج

 ىف ناكو لصفنمب صيصختلا ناك ناو نينثا ىلا زو“ طرشلاوا
 وأ روص+ةرغ ماعلا ناك نإ .نينثان ىلا .زامب ”ليلقلا:روصملاب ماعلا

 ماعلا لولدم نه ابيرق قابلا نو؟ طرششد زاج ارشك اروصحم ناك

 الو لوصحملا حرش ىف ىتاهفصالا لاو هراتخا و بجاملا نا .ركحذ

 نا دب ال هنا ماقملا اذه لاء ىف هداكعأ ىتش ىذلاو هيغل هفرعت

 صعب َّق وأ و ماعأل الوادم نوكي نأ 00 م صيصخملا كعل قى

 تالاخعا

 خخ



 ١ * لوصالا اع نم *

4 3 
 باياا اذه ىف دامو صصخ هنأن كلذل دمتعملا فضصوب و باتكلا

 . | 8 .٠ 11 . .٠
 نأ هدي ى لوالاو صوصخلاو صاخلا نود ضصيصخملاا ليج 3

 مدع ريدعل ىلع موحلا تدع داك نآك و ضع حار اوه لاعت

 وهو صيصخملاو مدنا نيد قرغلا ّق 7 ةيناثلا 2 صصخلا

 دارقرالا ,نضفيل الار نوكي الز ضيمعلا ناي يك اهنا وضم

 ةريثكص صاخشلا وا دحاو صخخش ق> ىف اتباث ناك ءاوس كح

 رثج انيزوخاب هنا . « اينوفا ىسلوالا وا ]كاز قرط ترا ص١

 ” دعا سا ةعل رش 2 زود هنأ 23 اهندو دع صوصخم اب لمعلا

 لعل مكمل عقر مدا نأ 2 اهئمو آ صيصخملا زو الو ىرخا

 * اهئمو * ماعلا ظفللاب دارما ناب هناف صيصخهلا قالت هتوبث
 خوسملاب دري ملاه نايب مسنلاو موهعلاب ديزا ام ناب صيصختلا نا

 صيصختلا و باطخ و لوقب الا نوكيال مسناانإ #* اهئمو *
 2 اهئمو د معبلا "هأدا ا نيارقلا و لوعلا ”هلداب نو د م3

 ةب نوكي نا زوجي ال مسشاو عاججالاب نوكي نا زوحب صيصخفلا نا
 هناف مجنلا ىنالخم ماعلا ريغ ىف لدي ال صيصخملا نا # اهنمو *

 ءح ١ ا 1 5 .
 رايح الا 03 نوب صيصخل نأ 3 اهنمو 3 صاخلاو ماعلا مكح مخ

 زاو> 2 اهنمو دع ةهيعرشلا ماك> الاب صنخ عستلاو ماك>الاو

 كوت عم 2 دا هيلع همدعقتو ماعلاب صيصخفلا ناّريقا

 امضحبو مسم ريغ اهضعبو كلذ ريغ ليقو خوسنملا نع معدانلا رحت

 لها قفتا ا نوي ةقلالا لع, اينما رخال ضعللا فب ةلوحد نكي

 ىف فلاخت ملو زناج تاموهملل صيصخقلا نا ىلع افلخ و افلس معلا
 . 5 ما 0 - 1 9
 02 ةرهطملا ءءل رسما رض 8 مولعم وهو 4 كنعل نو كح تلاذ

 ا 2
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 ١1 لودألا لوضح *

 ١ صوصخلا ماقلا:ىف رثكالا ةداراو ضوصخلا هب ديرا ىذلا ماعلا يف 4
 لك ىلع زاحت صوصخللا هيدي را ىذلا ماعلا نا كلل رهظد اذهدو

 ملكت دنع ةئلرق موقلال ىذلا وهف صوصخلا ماعلا اماو ريدقت

 مودعلا ىلع هدارذال الوانتم يف هدارفا ضعب دارا هنا ىلع هب ىلكتملا
 جارخا ىلع لدب امب رلكتملا ءاج اذا ةقيدح لواثتلا اذه دمع وهو

 ما قابلا ىف ةقيف> وه له مدقتملا الملا ىلع ناك هنم ضعللا

 دا

 م2 صوصخلاو صيصختلاو صاخلا ىف مبارلا بابلا اتي
 ك# ا

 # هلكسم نونالث هذو
 اهي 7

 ىمعسم ىلع لادلا ظذالا و» صاخلاا ليةف اهدح ىف * ىلوالا #

 اا كل لدااما لك و افنضو اعون وأ ادرق نوكت نأ نع عا ذحاو

 نوكح وه صوصألاو امهماع داربا نع كلذ ؤا2الو ةصوصخم

 ىذلا ماعلا هيلع ضّرعبو ةعيجل ال هل ملصن ام ضعبا الوانتم ظقللا
 نيعملا د>اوال الوائت» ظفالا نوكوه لبةو صوصخلا هن دزا

 صاخلاا نيد قرفلاو هد>ولاب «كييقل ىلع ضّرتعتو هلالا لطب ال علا

 هظفا هيلع ىوطتي اه ضعب هب داراه وه صاخلا نان صوصخللاو

 صدسخملا اهاو ةدارالاب ال عسضولاب نصةخا# ام 'لطؤ صا عضولاب

 ماعال اصصخم هنو كصر رلكتلا فصويف ةقات# ناعم ىلع قلطرف

 صيصخعلا ”هلالدا ايلف ال قلعو و هلوانت اه ضعي هب دارا هنا ىتعم

 صصخم ةئسلا لاقي طك صصخت هناب ليلدلا فصوب و صصخم هنا
7 1 3 

 باتكلا



 1. # لوصالا ع نم *

 لاك يدكتملا ىدااو بحاملا نإ و ىواضيبلا هراتخاو هر وا

 ىربطلا ايكلا هيسنو حيحكتلا بهذملا وهو طسوالا ىف ناسهرب نبا

 قيام ىف ةقيقح هلا ىلا زعلا لها نم ةعاج بهذ و نيققحملا ىلا
 ةعاججو كللاع لوو وهو هاعكاو ىفاشلا به ذم ادذهو ا[ 26

 وه 2 واو : ردا يهاذم هيقو ةلبانأاو ةقياح ىلا نادك نم

 هصرصدل دعل ماعلا ْق اوولت>ا د نورشعلا 0 ةعلاسلا د لوالا

 اذا اما نيبع صخ اذا ام ىف ىالخلا ل« و ال ما هذه نوكي له

 ىلع هب < الف مهضعب الا نيكرشلا اولتقا لام وا اك - 0

 35 نا زوو الا نضرو نم ام هناء نو داكن زاب داروالا --

 تالكأ ىف تاوقاتخإ نقف نيم نصيصتعاا ناك اذا ةاما و١ جرا وف

 ةراتخااو روهلا بهذ: هيلا و. قابلا ق هد هلا اهتم ةيئاع لاوقا ىلع

 قالا وهون رجأتلار ققح قم اههريغوم تحالا نراون ىذو الا

 ماكللا ل راسم“ ناك ماسلا. لفللاب نال ىنيش الو( فق. كفنيألا ردلا

 رعت نحو لكلا كلذ ماسقا نم دحاو لكح ىلع ذ> نوكيف

 جارخاف ةيوسلا ىلع ماسقالا لك ىلا ظفللا ةيسذ نا ةرورضلاب

 الو قب ام ىلع ظحدالا ”ه] الد لامها ىطتعي ال صص#كب اه ئه ضعنلا

 00 ندو ةفالا نه فاس 00 تلا دقو 4 ديطعتلا عقوب

 امينا الق ةقنو عافت كلذ ياش و رت صولا ,تامويعلا نا

 6 نوزرشعلا و ةثقاغلا 9+  .,تامومعل تس اع هرهطلاةعر ماا

 هلواتلم. نا مومعلا د امم هدارفا: ضعن . هيلع فطعو ماعلا ركذ اذا

 يف لد لهق ىطسولا هواصلاو تاولصلا ىلع !اوظفاح هإوعك

 قايوزاا ىح دوو ال ما ماعلا ظعالاب دارم ريغ هنا ىلع ص مل



 د لومأللا لوصح 38 ١ ب

 بسلا ىلع هدورو و ,مومنعاا ىذتمي وهو ظفللا هديقي اع ةمئاو "دحملا

 هيف كش ال ىذلا ىلا وهو روه#ا بهذ اذه ىلا و اضراعم ملصن ال

 وهو عراشلا نع دراولا ظغالاب وه اغا دايعلل ديعتلا ال ةهبش 07

 كلذ ىلع همدقا ”هئيرق ملصيال صاخ لاؤس ىلع هدوروو ماع

 يا ها موعتر لولد تايافر علذل ”لطصمردنإ ,نعداو نم عيوش
 ىرذل قفاؤملا ماعلا دارذا ضعي ركذ يد نورتشعلارو ةدارلا د ع

 ملسو هيلع هللا ىلص هل وةك رووهل فتع سيح ىضتش ال مكملا
 ثريدح َّى ملمس و هيلع هللإ ىلص هاوو حم رهط لوو عبد ناها اعا

 كردملا ّق ةاضلا 0 صرصتتلاف اهروهط اهغايد ةدوكم هان 6 خا

 صيصخت هنال رهط لو عبد ناهأ عا مو< صيصخل ىذتم 3ك رخ الا

 1 بعللا موه 22 در زنا هأ موهةم ال ظوأد ماعلا دارقا صعل ىلء

 3 تلاع و ل صص# ل 4 دا ]ل نا 4 صصخ+ ل 5

 هك نورسثءلاو ةسءا1لا دك ةريثك ةهلئسملا كلت ةلثءماو هب ذخالاب لاق

 كا حول 06 ”هلعأا كلن محل له ”ةاع ىلء امل عراشلا قاع اذا

 دودحو روص 2 َّق موضعلاب روهكعأ لاوف هروص لك َْق اهدودو مكشحلا

 له مومتلاب نولئآقلا فلتخا مث .معبال ركب وبا ىتضاقلا لاقو ةلعلا

 هناف ةغالاب ال عرمشلاب مومكلا كلذ نا رهاظلا و عرسشلاب وا ةغالاب مومعلا

 تيت ديقو : سايقلاب كلذ ىضنقا ,لب كلذ :ىضتقي, ام ةغيضلا ىف نكي مل

 ةييلل) ندالعلا| ةن وكيد نان :ةهلتسملا هذه ةئيعن ليد ةنكلا و عوا افيعتلا

 دره ال لفقع وا لقت لاش تقلل ىلا ةسقالا نك *هلعأا ه:طتقأ

 كلذ حاضيا ىلاعت هللا ةنودع ىتأيسو لتخلا لايخللاو ىأرلا ضخم

 صخ اذا ماعلا ىناوفلتخا ه# نورسشعلاو ةسداسلا ه١“ قؤتسم

 زاحم هنا ىلا نورتكالا بهذف ازاحم ما قابلا ىف ةقيفح نوك له

 ظوأب نك ءاوسو لصعتم وا لصتع صيصخملا ا ءاوس ىايلا َّق
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 ٠٠١7 د١ لوصالا / نم *

 لقتسا ناو صا اصاخ ناك ناو ماهف' امام لاؤساا ناك ناف

 وهف مويعلل أديم اما ا كال اندت.م درو وأ م هسا باول

 الو و ال هأ أنواسم تاوألا نوكي نإ * لوالا م ماس أ كلك ىلع

 رخل ءام نع لُسوا اك ىالخ الب هرهاظ ىلع هلح يف صخب

 ناوجاك راكلا كارب لوميف تالا "دكا فوط نول نعيد لا

 روصنم وأ كاسل احد | قد الب عل الو رعلا ءاع كالذ صنف

 انينعو لاك 20 عا باوطلا نوكد نأ 3 كنااثلا ل هريغ و

 1 ام ريغ ردا مك ىف هم عا 0 ا 3 لو 3 ناوسك

 ضخ ال ماج هنا قالدخا الق“ ةثتيها لاو "واما روئهظلا وكت ةلود

 نا كب نع رو باعلان ايرث را ا اا
 امهريغ و لوص#لا بحاس و كروذ نبا هلاو اذك رايتخالا و ةرورتطلا

 لاؤسلا عقو ىذلا يللا كلذ ىف هنم عا كاي فاس لا

 روهط ءاملا ةعاضن رب ءام نر 1 ا يو هيلع هللا لص هلوعك هايع

 * لوالا * بهاذم هيف و ىاللا ل مسقلا اذهو 'ىش ةيدخت ال

 كتيرقتلا ريو ىاضاعلاب هاك 1ةيققاولابا» هب الاقل الور سنام اوشا نو ناكل

 زيزعلا ديف ءاك> ان اه« ص: الو امتودح دنع ادراو ماعأا لوعلا

 لودع نال موهعلا 12 هإ]ح بولا هنا د علارلا و ذ ىودترملا حرش .

 نإلوا موبعلا_هدارإ غليل: ع ماعلا علا, دنع ناواطالا نضصاخلا غن ناكل



 م
 ١٠١5 لاومألا لوصح ل 3

 هللأ ىلص ىننلا لاعك 6 0 هرسشع نع سا ناليغ نا نا هلاثم لاعلا ىف

 ا هلأ ملو نهراس قرافو نهنم اعيرا كسما سو هيلع

 ىلع الاد لوقلا هقالطا ناكف بيئرلا و علا ىف نهيلع هدّةع دورو
 ةرداذلا هلع بئزتلا ىلع وا اعم دودععلا كلت فت نا نيب قرف ال هنا

 د قافتلا,نونجينا نانا ءازع :كتحذو ل كو ننوودشماااو

 راد ىلا وعدب هللاو ىلات هاوق وو منهو ىطعي ديز و< ممعتلاب

 لا هركدكب 1 ناو مومتلا مانيتبقا ندب كالذإ ةنوكير نا ىف ماعلا
 ريدحذ اهى موهملا نا رهاظلاف ث# هيذو ىثكرزلا لاو لوصالا

 در وه اممعا ىنذملاو ما ردقملا نا ىلع ةئرقلا. هلالد وهءاعا

 ماعلا مالعلا 6 نورششعلاو ةيئاثلا ف معمعتلل ال راصتخالا

 راعقلا ناو يعن نولا رازرالا نا ناو# مذلاوا حدملا هه رطل لا

 ندا ىهذ نو ظداح مهجورقل ,ه نذدلاو مد مي ىف

 مومعلا ىطتعي ال هنا ىلا هباعكا عفعبو ىئاشلا بهذ و 1 هنا

 هنو 0 هنا, اضمازرهلارداجكلا) لاقرور ىجركلا ى. :ناشاعلا ول انيك

 نيب قانثلا مدعا روهمجلا هيلا بهذ ام مجارلاو ىشاشأا لافعلا مزج

 هديغب اه كسْعلا بين ىفاثتلا مدع عمو مذلاو حدملاو مومعلا دصق

 حدا دصق دنع ةموعب وعز عنج قرع تأ ملوى مومعلا نم. ظفلا
 ا دك نوويشعلا و ملال دع نا يحج م موقت اهورد ذللزوا

 نا لوصالا لها نم ةعاج قلطا دقو صاخ بيس ىلع ماعلا

 هاور اك اماهجا كللذ اوكح و بيسلا صوص#ل ال ظفللا موه*! رابتعالا

 باطلا .نا.وهو ليصفت: نما كلذ ىدب الو: لاق: ركأأ ىف ىثكرزلا

 لتس نا اماف اباوج ناك نآف ال ما لئاس لاؤسل اباوج نوكي نا اما

 1 ذو فاح هن ءادتسالا لص 0 تي لمتسا ( 1 ناك ال وأ هسفنل

 هيو اذاعه كاما كك 2 هصوصخو هموع َّق لاؤسال 2 | 0

 نأف
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 ١ ٠٠ه د لوصأالا ص نم نو

 ال ما ماء وه له ئضنتقملا ىف اوفلتخا ' #4 ةرمثع ةنفاشا 4
 ظذالا ْنا ىنعع راعذالا بلاطلا ظفالا وه داضلا سسك, ىضنقملاو
 اهعيجج ردقب لهف ةددعتم تارعذ» كائهو *ىش راعطاب الا مةتس ال

 داضلا مه## ىضتقملا وه ريدقتاا كلذو اهنم دسحاوب قت وا
 مهضعبف تامولعم رهشا محا ىلاعت هلوق لثم ةلثما كلذل اوركذ دقو

 هللا ىلص هلوق لثءو محا لاعفا تقو مهضعبو جحا مارحا تقو ردق

 كلذ ىف ىور دقف نايسلاو أطملا تما نع عفر مهو هيلع

 وو كلذ وو نامضلاو ناسملاو ةيوقعالاك ةفلتخم تاربدقت

 ةريثك كلذ لاثماو تانشلاب لاعالا اما سو هيلع هللا ىلص هلوق
 هلمت< ام لك ىف مومملا ىلع لمح هلا ىلا معلا لها ضعب بهذف
 هيف فلتؤلا مكملا ىلع لمحت هلا ىلا مهضعب بهذ و ةدئاف عا هلال

 لب ةل"عوعالا هنا ىلا رؤلهجا تهد, عانجلالاب مولع ءاولطااع لال
 مكيلع تمرح هئاكس هلوقك هئدارا ىلع ليلدلا لذ ام اهنم ردقب

 ىفو لكالا مير ىلوألا ىف دارملا ناف ركتاهما مكيلع تمرحو َةئيلا
 ناك هئيعب اهنم دحاو ةدارا ىلع لياد لد مل ناف ءطولا ةئاثلا

 نازللا هناي ؟لزلدلا ' تاز ئذلا 3[ كرش. ةاولا ردضح و كبت

 هتع“ قغتسم ةادعام ركذ ناكف ةجاملا عفدشلاو دوصعملا لص

 ردق ىلع ةرورمذلاا هيضتعت اه ىف فقوتلا بج هلا رردت دق اًضااو

 ىزاريشلا قدساوبا مشلا هراتخا دقو قااوه اذهو ذجاملا

 بحاملا ناو ىدم الاو ىزارلا ندلا رذقو قاعمسلا نباو ىلازةلاو

 بهذف ال ما موع هل له موهفملا ىف اوفلت+ا د ةرشع ةعساتلا هع

 قف ةفاقينو قازقلااونكب وااو ماعلا فهذ ؤالموعالل اا لونر وول

 ىفاشلا لاق هد* نرسشعلل ةيقوملا 9 هل موع ال نا ىلا ةيعفاشلا

 مومعلاب .ةلزسمللا ل ةيإير لاق الاب مايق عم لاخلا ةراكح ىف لاصفتسالا كرت
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 هل 55

 ناو هلاهج وهف ظفللا نم دافتسم كلذ نا اوعز نا ءالؤهو

 لوسزا مانا امو ىلاعت هلوفكح رخآ لياد نم داتفس هنا اوعز

 >0 مع ةعداشلا .9٠ . :ةلثسلا هذه نغ حران وهف هود

 ىف مك هب صاصتخالاب حرمص نا همالا نه دحاوب صاخلا باطحلا

 كش الف كدعب ادحا ىز الو كيزحن معسو هيلع هللا ىلص هلوق

 كلذب ضاصتخالاب هيذ حرمصي ملناو بطاخملا كلذب هصاصتخا ىف

 الل ءيع لواسي ال ويد صخب هنا, ىلإ .روهشتا: نهدف بطابخملا

 0 مع هنا هيعقاشلا صضعلو ”هلبانكلا ضعب كلادو جراح نم ليلدب

 فاصنالا هيجونو قألا هيضتس ام ىلع هلئسملا هذه ىف لصاخلاو

 * جيراشملاا ليادلاب لب ةغيصلا ثي> نم بطاخلا ريغا لوانتلا مدع

 هيلع هللا ىلص هةيضقأب لال رة الا مهدعب ند ةراوكلا نع تينا ددو

 كلذ لث». توبث ىلع ةصوصخلا ةعاجلا وا دحاوااب ةصاخلاا سو

 ىلعو ةلاسرلا موع ىلع ةلادلا ةلدالا عم اذه ناكف مالا راسل

 ريغ قاملال ادية» ديعرششلا ماكحالا ىف ٌدمالا هذه مادقا ءاوتسا

 ليلدلا موشي نا ىلا قالطالا دنع مكملا كلذ ىف هب بطاخلا كلذ

 نع مملا مجارلا نا اذهب تفرعف كلذب هصاصتخا ىلع لادلا

 لياد موي تح ضيصخفلا مجازا نإ ليخ اعيذب صيصخملا لياد موقي

 اوةلتخا هد*6 ةهسشع ةعباسلا 6 ءانركذ ا ماو دق هنال ممعنلا

 روهجلا بهذف هباط+ موع ىف لخدب له ءاطلا رسكب بطاخلا ىف

 ناجحا رثكا لاوو هصصخم لولدي الا هنع جر الو لدي هنا ىلا

 لاك :ن[ ىداعا ىقينر. ىذللاو ليلدباءالا :ليخدإبال. هنا .ىفاتلا

 لعتُي بطاخملل عضو ام نا هباطخ ىف هلوخدب لئاقلا داره ناك نا

 اسفي اهكح هل ىشي هنا دارملا ناك ناو كلذك سلف اعيضو.ىلكتملا

 موهملا ظافلاك هل العءاش عضؤولا ناكو ليلد هيلع لد اذا

 ةئماثلا

 ةذخ



 او د لوسألا ع 0: د

 هصاصتخا 0 ةيعفاشلا ضع بهذو اك درو اذا ٌساَكعلا

 نيساالا" يقود قنا "لا ودك و" وو اقل لول ونا قرالسسلا

 ىلص ىبناا صع ىف اهافش دراولا باطخلا © ةرمشع ةعيارلا هلع

 باطخ ىمعسسو اوثمآ نيذلا اهيااب سائلا اهياان و عمو ةياع هللا

 نيمودعملا رم 2ع ّق هأوع َّق ل م يشكل لام ةهحاوملا

 سايق وا "عاجلا نم رخآآ ليل وا 'ظفالا قه" له“ نكل ةزودص لا

 بهذ و ظفالاب ,هلعشل هنا ىلا هلبانملاو ةيفتللا نم ةعاجج بهذ

 نيد نه ةرورضلاب ىرع امل ظفالاب ,هلعتل ال هنا ىلا نوركحالا

 كرات“ لا و .ةدياع# هللا "كط ةئامز“ لقا قادت كك كنا ل

 لدلك هذه ىالخللاو ةمايعلا مول لا ا عيت لماش وهف ميسو

 لواش ال ةغا هنال قيقحملا دنع قالخ هيذ نوكي نا يجيني ال لب ةدئاقلا

 راك 2 ا ماك-الا اعرمش و نيبااخملا ريغ

 © ةسشع ةسماخللا 9 ناوئءلا جرش ىف ديعلا يرقد نا هدافا

 نس نورا نقسالا هقالا» نهرا انك ودا ةدمالا# نكات" كرات

 باطخلا ناك اذا اماو ىالخ الب ىدنهلا ئصلا لاو عسو هيلع هللا

 2 لا «انيد اة راكم تاسعا 07 لوسرلا لوشن ظواي

 نا ّىألاو هلع ال ةءاج لازو هلعشل هنا ىلا نوركحالا هذف

 ى كه ال”هكييرغلا ةقللا "“يضتدم .هلؤانن فرع كلا تعاضاا لاف

 ناك ناو هناك هللا ةهج نم باطلا ناك ثيح :ةهش الو كلذ

 ىلا ولذا لقف مسو هيلع هللا ىلص هتهج نم ناطألا

 هللا ىلص لوسراب صتلا باطما اماو هناط+ ىف بطاخلا لود

 هلا ىلا روهخلا بهذذ ىلا اهيانو لوسزا اهلان وي لسو هيلع

 كلذ يىور ةمالا لول هنأ ليذو حراخ 0 ل الا ةمالا 1 لحد

 لوصخملا ىلاق قاوعسأ ناو ىف وحلا هرات>او دجأاو ةقشح ىبا 0 ا



 3 لاول قاكحي خخ م

 بست نا جيش. ال لب برعلا ُهْعل قرعت ند ىلا بش نا ىئبش ال

 ىف ثننأتلا ةمالعب ليعتست اه #* عبارلا * مهف ىتدا هل نع ىلا
 روكذلل نيلسم وح ىلاسلا عجلا ! ركذملا ىف اههذذخحتو ثنؤلا

 0ك لأ روهجلا نفلزم د 128197 5-11 وكول ةرارالاا#تالقعاو

 هاكر لكد ال 6 لكياذ" لا روك دلل وه انو ة1 رهانا لك

 ىلع ةغللا لها عاجلا اذه ىلع لد او ليل الإ ءاسنلل وه ام ىف

 تاكد نام" لدن د نا تلغ قتلو :كانلا ععجا اذا هلا
 ىزارلا ماسو روصتنم وبا و لافقعلا هلا عباوت ءاسألاو لاجرا وه

 دقناو سارهلا ايكلاو (قافعملا
 ءاهقفلا مظعم نع هلشنو ىزاريشلا قعمأ ونا مشلاو ناهري نبا

 10001 0 ترهكو للا لقا 6 نع ئريشقلا نتا هلفنو

 نعاَو يظلا'ونا ىضآقلا ةراتخاو

 لوا هنأ للا قاعاسل انا و ديا وسلا قا و ىزارلا م 1 ٍس هت

 ا 5 هقدشح 3 ع يل وبا ىضاعلا ءاك>و 5 رو نلا

 6 روم هيلا بهذ [ه ىو 85 رهاظلاو "هل انا نك 3

 لئاعلا أ مو كلذل ىذتءملا مايق دنع بيلغتلا عن رط ىلع الا لواكقل

 عرضا هدهد 0 الو 5 هدهد ند ال هلا قم نش لَك هلتل كا 0

 نا و بهذ 3 هرددع هئاثلا د لوعلا ههد نءالو

 ءامالا و 3 معلا 0 عيصلأ ن 3 اهودغ و سانلا اهياان لع ناطألا

 ن* ىزارلا ركب وبا لاقو اعرش مهم ال هنا ىلا ةعاجج بهذو
 قوشح نود مهمل هاف هللا قوق- ىف ناطملا ناكص نا ةيفنملا

 كلذ قائي الو نواوالا هيلا بهذ ام قللاو مهم الف نييمداالا

 لدي ليادب ناك اما كلذ ناف ةيعرمشلا روءالا نضعب ىف مهجو رخ

 روهتلا بهذ هد* ةرسثع ةثلاثلا 6 اه منع باطما عفر ىلع

 اهيا ا ون نياسحالل و هل حاصلا باطلا ىف رفاكلا لود ىلا

 سانلا
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 ٠١ * لوضالا لع نم * ١

 لياد صف نااذلا للاكلا عاولا نع عون لك نم هكدضصإلا نسل

 ١ ال ةنا | ىل بحال نا. هعجرو .ةيفتللا نع :ىجركلا :بهذو

 مهلا م 05 د | نعو هد>او هد دص مهلاوما هي 0 ك1 اذا لد

 موهعلا مدعي لئاقلا مج>او فقولا ىلا ىدهالا بهذو ةقدص
 نا كافْحم الو مومعلا نم عن لاومالا ىلع ةلخادلا نم ظل ناب

 نيع وه 0( روها هلو م قام آل لاومالا ىلع ا:هه نم لوخد

 عاونا عيج ذخا ىلع ةلاد ةيالا تناكل تفذح ول اهنال مهدار

 َكلاَذاو .هضعي عون لك نع فخأوهنا كللذ دافا "تلجد الع لاودألا
 0 ع سشعلا ن م ةره ملا هةحكنأا َّق هربطقت درو م وه ضعبلا

 يدعو ردا صعإ ع نعمك عا لح صعإ َّق 2 ع و

 دافتسملا مومعلأ اذه مث ىثشاواا ةوكزك ةعبرسشلاب ةتباثلا رداقملا هذه

 ضع 0 0 اع ه 0 رهطملا ؛ 0-0 | تءاج لو ب > هله 0

 ةيداخلا 0 ا ىلع ماعلا ءاثد كو صعل نود عاوتالا

 ملعب اهتالداوا باقل عطا للغ ”هاعلالب افاعفاالا 1 م

 لخد الذ 3 ءايناو ركذلل نادك نام رجالا لغزو 0 التو

 ريغ وأ نسا يق 8قند حيراخ قم ليل كب الا عاجالاب ر 5 َّق | ميهذحلا

 تننآللاو ريكذتلا 42 لاذ سدا و هعضول نيعب رولا مع ع + نات

 عاجألاب أههنم لك هي ل ديق سرسشلاو ل و سائلاك لخادم هيف

 ليلا دل فاينل نيف لذدت ال ليمق اع نع وص مقللذو دا

 ىف اك امهوم و نشبلاَو سائلا لثع“ هنا .رهاظإا لب «كلذل هجو الو

 هموعالو و نا وأ 1 0 ةاطاضلا 0 0 نمو هنادي س هأوق

 رو دلا نم صاص* ل ىوعدو كلذ لعل 0 ميسعتلا ن هناك مل امهل



 د لوما لوصح تن 058

 عرشلاو ةغللا لها هيلع ىذلا ىلا لوقلا وه اذهو ةاأأر وهج

 ةقيوطا لذلك قيل او عجل قراطا دب 3س مهلا لآ قنابف | وهو

 لقانا #* ثلاثلا * . لالدتسالا ملصن ءئثب هفاخ نم كس ىلو

 الصا هب دتعي ”ىشا ةعيع> هنأ كا بهذ ْنش تب 7 دحاو محلا

 ىلع نرعلا مالك قو زيزوعلا تاتللا َْى تعءقو تالا بعبسإر ءاج لد

 ةكاولا نع عا طفلي نوتعلا زاوج في عاتزللا سنلو زاكي ةعب نط

 د عبارلا * ع 2 ةاكسه تال نو صح ْق عاذزملا لس نيانالا وا

 4 ها لا 0 و نطاوم نم : مءازه سلو ر طا هنو ىو فىقولا

 ىلع ع ود هنال هماسقا ف 5 ماعب سدلق تاه>ح هل نأك اذا هيفا لوقفلا

 لود 00 هيف فقوتي 0 ناك الاو 7 فاز ع ناف هدي>او © دوص

 ضيالاو رجالا 1 لمح الق سمشلا هنوني 6 كيعل ىلص م ازا

 ىضذافعلا هلا ا لعتلا و ضرعلا مث الف ةيعكلا ْق ىلص تالَدِكيَو

 -- وباو قئارفسالا كا وباو روصغم ولاو ىساسأاا لاغفعل] او

 0 تعا ناو ىنوطا و ,قامعملا ناو ئزازا ملسو ىزاريشلا

 000 ب 1ا] تقنلا لدعلا نا ثجانتا نتا, قلظا وا ىزازا م ودلا رككو

 راعلل ةعؤدلاب ىضقو ررغلا عب نع ىهت هلوق وح ىف راثخا مث

 ىرابنالا هش كلذ ىلا همدعتو اعلط» رامخلاو ررغلا عب هنا

 و لعفلل ةباكح سل اذه لد ل قا وهو ىدم الاو

 :٠ مك كاو ررغلا ا «يوح :ةعو ىهنلا رودصلأ ةباكد 01 هلءق

 0 لؤصخلا| ّق هلاك ص 2 فرعا اهو راعلل ةقفسلا تك

 ل دا لفن او ديك ىارال وحلا قدا نالا مورعلا نيترالا هلا

 3 ةرسساعلا د هتقرمو كاببأا ةعع ةياكللا ْق 2-2 8

 خا



 ىف هروهظا ماعب سدا ركتملا "هلا عمج نا لوصالا لها روهج

 نيتدحلا روهجب بهذف ةركتملا ةرثكلا عوج اناو اهثود اك ةرسثعلا
 ناو ىودربلاو مز> نيباو ةيفنْللا ضعبيل اعالخ ماعب سدل هلا ىلا

 ردبخاا امك نيالا ديلا "يني دل ل ل ا

 مالا ع للا نمت لكلا“ ملجأ 21 عاقل" نلاو
 ناو ياا .اططاوتم مازولا ايكلاو © نوت كلود رن عن

 نيكتتنالا و ا تا 7 ”ىش مط ىضذتقب اهعوضوم

 عقب دق لب ىزارلا ملس ناو ىالخ الب كلذ ىلع داز امو ةثالثلاو
 قدما ولا لازأ رضا للا ةلضدت روالا تف لاق 2 د0

 قتشملا لعفلا ثيح نم عجبا نانعم هل ةغللا ىف عجبا ظفا ىئارفسالا

 وهو بقل وه ىذلا عجاو اعجب عمج عجب ردصم وه ىذلا هنم

 عتبا نأ نظف بابلا طلخ قرغلا اذه ىلا دتهي مل نمو ددعلا مسا
 اذا لاَعف لءفلا عع وه ىذلا مدا ل ع علل ىف يول

 عج دعذ  دحاولا-ىلا فيضا اذا كعاولاق مضلا نع عما 3

 كفلالو مبا لقا نينثالا نا .ثدثو اعل نوكي نا بحوف امه

 نا يوما ركذو للعلا لها راسو ةغللا لها ميج لوقلا اذهب

 از ا راب كانط وفق زارت يوت ا

 لثم ركذو ريسكتلل وا ةعالسال ناك ءاوس عمجلل ةعوضوملا غيصاا ىف
 علا لذا ىف اذه تفرع اذا ىلازثلاو روصتم وبا ذاتسالا اذه
 نب ورع نع ىورماوهو نانثا هلذا نا *  لوالا * بهاذع

 قاردلا نك ركب قا قضاعلا نوشخلالا ناو ئردشالا و كنان

 ضعبو رهاظلا لهاو فسو ىنا نع ىكدد و ىجبابلا هراتخا و كلامو

 لها دنع مج ةدثتلا نا بلعت نعو هىوطفنو ليلخلاو نيثدحلا

 لاق هيو ةثالث مجا لقانا خ* ىناثلا * ىلازغلا هراتخاو غلا
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 ا

 د لوألا لوصح د 4

 مونعلاب ل و صوصخلا 0 لوعفم ىلع لدن الو 06 ىطعل 3

 ىلع اههيف ىالذلاو مزاللاو ىذعتملا نيد قر ال قاهعصالا لاك

 ىذدفعلا ىدلاو لا ىلازءلاو قبولا مالك رهاط و ءاوسأأ

 وا ىنلا قايس ىف عقو اذا ىدعتملا لءفلا ىف وه اما ىنالخلا نا

 ىدلاو م ا هناق مزداللا لدقلا قال ال مأ ه]يعافم م له طرعشلا

 داركم اععر انضم سفن ق“اماهتلل" قرقتالا هنا" لكيلا ع ”لداوعتلا“ قف

 قايس ىف ةركثلا عوقو نيبو امهن» قرذ الو امهل ايفن امها قثلا

 هب لوعفم نم هلدب ال ىدعتمللا لءفلاف ردصملا ادع ام ىف اماو * ىفنلا

 نيلئاعلا نإ ىطرقعلا 0 قاعملا 0 َّق رردت 1 ميهعتلاب رعسم هذزنود

 ةهج 0ع الوعفم نوكي 8 نكي اه مم ىلع ل ال اوأاو ل

 م هل اقدر ادخل ال غتر لا“ نكئلاس طوعا نعل, اعقل

 صالا *  سشع ىقاثلا * كألذ ىف عزاب نأ ةفيت> ىبال جيش لو

 ةوكالا اونا و ةولصلا اوعفأ ىلاعت هلودكح علا ةغيصب عمجلل

 َّق ىزازا حرص هك هيلا عدجرب م رايتعاب 0 ىصوص>+و هموي

 ىرعتشقلا ئاو قيؤملا لاو ةناهتلا ف ىدنهلا ىصلاو لوصخلا

 ىزارلا َلاَمو ىقلا ىف ةركتلاو طرمشلا ءامسأ مومملا عيص ىلعا نا

 مدق يلوا ىطلاو ةيقنملا هركصرلا مع ماهفتسالا و طرشلا مسأ

 عوج طظانفلا مويعلا ءو+و نيدأ ىناوعتلا نبا َلاَمَد لكلا 7 ركل

 2 مولا ىلع هذا ةداضالا لاعق رسل ق ىرالا 50 ةمارلا

 ىقاتناك اذا انهن مومعلا ىلع : لدا ةيفاملا ةركتلاو :خاللاو فلالا

 ىسرافلا ىلع وبا لاو اهنع ةدردملا نم كد نك لاف ىلا قايس

 ناو ةداضم ادهدحم نءااوكاإماللاب هفركم ةسسانحتالا ايناس < رع نا

 لاق 7 ةعباسلا 21 مدعت اك موههلا عوص ىوكا 13 غد نأ

2 



 ةيرعشالا لاق و موهكلا ىضتهت ةيهبلا ءاعمالا ىتامعملا نبا لاّوو موعتلا

 0 اهنا: قألاو هنن رك للا حجات لد قارءتسالا ىذتعي 0« ماهندالا

 لزنا اهو كيلا لزنا اب نونءؤي نيذلاو هناك هلوقك موهعلا غيص

 لاونلا, توك ينادي نإ ىلا لع مهل تقبس نيذلا نا كلبق نم

 ىوغللا هصوضوم نع 1 ةئيرعلف كالذ ند جرح امو ف (لط ئفاقيلا

 ىوتسي ,ال ىلاعت , هلوفك نيثشلا نين:.هاوانسملا:ىن ...* سناعلا ©

 نم فئاوطو ةيعفاشلا روهمج بهذف ةنْطلا ناعكصاو راثلا ناعكا

 ةلررعملاو ةيفئطلا تيهذو مومعاأ ىذتمب هلا ىلا ءاهعقلاو نييلوصالا

 اما ءاوتسالا ةئيص نأ لصاملاو ماعي سدل هلا ىلا ىزاراو ىلازءلاو

 مو< ال موهعلا باس ىذتس وهو قداس ىئذلا قرد نإ ناثلا بهذملا

 لد امب اهيذ حرص دف اهب لاثملا عةو ىلا ةياالا اماو بلسلا

 د ةفملا ناعكا هلو5 كالذو رو.ءالا صعب راّسعاب ىلا 5 ىلع

 لمه#لا باب نم ءاوتسالا ىفا نا ىدنهلا ىئصلا مجر دقو تورااتلا

 اكل نامجالا مججرت ىلا همدقتو ماعلا باب نم ال ”ىطاوتملا ن

 وأ ىئنلا قايس َْق لع قلا عقو اذا 2 سمع ىداحلا 2 ىريطلا

 وهو هرد.صأ ايقنت هل ىفنلا نوكي لهو لعءيم ريغ ناك نق ظروشاا

5 

 ناك ناو ةدافالا ىف باهولا دبع ىضاقلا هيلع صن لاقو ّ

 هنا ةيكلالا و. ةيعفاشلا, نع قارقلا ,ىدحر ال ماء مويحلا صقل

 هل ناك الو تلكا ناو تلكا ال وحن هلوعفع حرصن ىملو اندعتم

 فسوب وناو ةيكلاملاو ةيعفاشلا تبهذف نيعم لوعفم ىلع ةهلالد

 نم ىطرقعلا هرات>او مل ال هقشح وبا لاقو مع هنأ كلا مهريغ و

 ةمزاللا لاعفالا باب نم ىطرقلا هلعجو ةيعفاشلا نم ىزارلا و ةيكلاملا
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 لح <2©
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 * لومألا لوصح 145

 اع و رشاعم و سس يع 15 دع سداسألا 2 ىوذغللا عضولا 0

 ىلالا 0 عباسلا 2 مويا عيص ا او ةيطاوو ةفاكو

 ناك ءاوس علا ىلع تلخد اذا مومعلا ديفت ةيعمالا ال ةيفرملا ماللاو

 تلخد اذا اذكو ةرثكلاوا :هلدلا عوجج نم نآك ءاوسو ارسكم وا الاس

 تاخد اذا اذكح و طهر و موقو بدكو بئارك ما مس! ىلع
 ىلع تلخد اذا مومملل اهلاضتقا ىف فلتخا دقو سنجلا مسا ىلع

 كانه ا 5ك د لوالا #2 بهاذدم كلو ىلع ةروك ذملا هذه

 ةيلاو قارءتسالا ىلع ياا ركل ْط مل نأف دهم ىلع تاج دوهعم

 قار 2 ىلع 2 امد اهنا د ىباثلا د معلا لها روهج بهذ

 كسي ع اهنا 3 تاكا دع دهعلا ىلع“ ل : لد موعب نأ الا

 لوالا ىبهذملا ع١ارلاو قارغتعا ريغ 0 سدا ىلع دهعلا دعق

 ثلا اذه ىف مالكلاو ةباعكلا عاجلا وهو غايصلا نتا لآ
 نايبلا لهاو ولأ لهاو لوصالا لها هيف راك دوف ادج لوطي

 نييءن و قا وه 6 ناك الأ كه دارملا نسال قورع# وه اينو

 قالا نا يع لمأتلا دوج و رظنلا نعما نءو حوجرملا نع مجازا

 هاذ وه 9 دهعلا ىذتعل | كائه لدول نأ الا قارءتسالا ىلع لجلا

 كلذكف ملا مساو اَماط» عجبا فيرعت اماو سنجلا فيارعت ىف

 ةقاصالا ”فقزرعت * ' © نماثلا .* 2 لعشأ درفملا“ قارغتسان نا نع لئق

 نو نيد قرذ ريغ نم ماللا و فلالاك مولا تانَضدفم ند“ وهو

 رككتكلا ؟نككر ا نااح و عج مساوا. ديز ديبع و اعجب قاضملا

 * عساتلا * اهوصحخم ال هللا ةم“ اودءت ناو وحن سنج مساوا

 ةيئاطأا 2 تاللااو نيدلاو ىلاو ىذلاحح ةلوصوأملا ءائسإلا

 عيص ن 05 اهنا باهولا 1 م ىذاعلا ١و نا هلأ 2 دقو اهءمجو

 مولا
 ع



 40 #3 لوصالا ع نيب

 خيصا ىاشيم) نيب نم لك هير صتخا ”قشرا د هيو ءارذلا لاق مومتلا
 اهلصأ و: نايباا تارا دنع اهيلع ققتم ةدعافلا هذهو لاو مومعحلا

 تفرع اذا و * ىهتنا نكي مل كلذ لك مسو هلا و هليع هللا ىلص هلوق

 م«]وق ىعم وهو ىدارفالا لك ىنعع وه عيج ظفل نا ررقت دعف اذه

 لك ناب ا-ههنيب ةيقئلا تقرق و ناترتقل ليقو ىطاحألا مومعال اهنا

 دقو عاعجالا ليس ىلع اهوثل عيججو دارونالا ليدس ىلع ءايشألا معلا

 ىا ظل * عبارلا *«#:ىرعللا خنعر قرملل دينه 0 ميامنرلاب نبأ .. ىو

 هلوعك .ةيماهفتسا وا ةيطرعش تناك اذا مونع أ غيص الدجل ا

 انهةيرمت .ضينأب ركصرا هلوقو ىسملا ءاعسالا هلف وعدت ام انا ىلاعت

 غابضلا:قيلوور قاوطلو قهعا ا نع ةعاجع مومن غيص ىن اهركذو

 هريغو لقاعال لصد اواو و ىدنهلا ىنصلا و ىدم الا و ىزارلاو ماس و
 كيد ةازدالاودبهج لعزل واسر اطتيسإلار]ىاديقزولا : ديع 0 لام

 قارغتسالل اهنا مهمالك لصاح جلا ى, شك رز كاد ضاركت د

 ىنومتلا,موهعلل اهنا قدم ىبا مشلا مالك رهاظ و ىلوعتلا ال ىلدبلا
 لاّمو ءادنلا ىف ةفوصوملاو ةلوصوملا ىلا اهءوع دع5 ىقارعلا عسوتو

 ىذضتمت ال ةركش ىا :ةلك عوقتلا ىف ديز واو ةيفنْلا نم بابللا باص

 ص د دجدل . ىزيطلاب ايككلا جيرص ور مييرعم إلا انه كلفت مي
 8 ةركسذلا نما كا 2 لوالا ىهزملا وطه قألاو موه“ ءلا

 العر تءاون اوكا هل فز ىل غتر ولا فوغ ل اديس معآ اهنا. ىقتلا

 ناكامل . وهلا قل نكت مل ولو :رادلا ى.لجر ال: وج مسالا يعوا

 0 ا أ

 نا ررقتف هناكس هللا ىوس ةبهلالا عيب ايفن هللاالا هلا ال اتلوق

 مهضعب قرذ دقو مومكلل ةديفم الوا سلوا مل وا 9 ١ اع ةيفثملا

 ةركذلا مكح ىهنلا قايس ىف ةعقاولا ةركثلا مركحو هت لئاط ال ام اهنيب

 كل فرعلا لعل وهذ روصلا نم تلك ل 0-2 امو 0 قايس َْق ةعقاولا



 3 لول لوطصح ىو 64

 دْعل مهشن نع لكو افرعو اعرشو هغا ,هيلع :دمئاو ”هعلاو لياد

 ك0 1[ ظود لاوو اذه هيلع نك ل عارشأا ؟تالافمتسال و ترقلا
 هيا بهذ و نيقفح مظعم و ىرعشالا نع بيرقتلا ىف ىضاقلا هله

 بهذمو داشرالا 2 لاوقا ةعست ىلع فقولا ل# ىف اوفلتخاو

 نوةذت2ا ا كسي ىلا هلدالا نزاوت مدعل قالطالا ىلع عفدنتم فقولا

 قالطا 6 ع 7 لوالا بهذملا ١ لها غ ذب 5 سن لس مودهعلا ْق

 لقد نك كانا و هل ىذتعم الو فقولل هحو الق هيلع ليادلا مسا

 لكد رهاظ هيف هش الو هن ةريسال ىذلا قا وه لوالا بهذملا

 اهفن ىف اهرادقم ىرعبو ةجللا ليدي و (ضخح امهف  وهش نع
 ةّئرص لك نا ىلع لالدتسالا ىف « ةسداسلا 8 اهفلاحم امرادقمو

 او امو نه ىف * لوالا * ' عورق هيفو مويعلل عيضلا كلث نم

 صوصخلا وا طةذ موهعلل نوكت نا اها غيصلا هذهف ماهقتسالل مو

 الا لطاب إ/كاأااو امهن» د>اوا الوا كاريشالا ليبس ىلع اههل وا طق

 5 هللا ادام ةاناكل قد 5 1ك و هع قابلا للا

 ىذاقلا لاو قارغتسالا كدايشل عيججو لك هيض نأ قاد تلال

 نيب قرذ الو اهنم عا دلك برعلا مالك ىف لك دعب سنا ناَهَولا "دق

 ثنولاو ركذملاو مهربغو ءالقعلا لوشت ىهو ةعبات وا ءأدتبم عقت نا

 نوكت و مومعلا عيص ىوقا تناك كاذلف عومتلاو ىثلا و درفملاو
 لكو ل+ر لكو موقلا لكو ءاسنلا لك لوقت د>او ظفاب ميما ىف

 لك نع تلا“ مدهتن نأ نين“ قرفلا ؟نايبلا ود وكلا“ ءاطع زك ذك ةأقا

 1 "- ل موعلا لك و ا ا ىه مدعتلا نا نانو

 قيهقلؤ يلا عدقت“ نانو *نرقاكرقا هك مانق . اةئتاد لع قموصتتاا

 قدنمي كاذأو ٠ عوولا قد نع الا“ لدن“ ل موقلا لكي مده امل لدم

0 3 
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 ار د لوصالا ع ند * ٌْ

 دإانو ةدافالا ىف باهولا ديع ىضاقلا هلاَم طف لوقلا الا موهتلاب
 ىالذلا. عذو ام مومملاب ماكحدالا ىفاصتا ىف ىنالخلا عقو دهف

 موعو ىلوعم هموع ماعلا نا ه6 ”ةعبارا 2 هن ىتاعملا فاصتا ىف

 هدراهم ..نا ,نايتعا. وه مونعلا عا ىلظملا خلع ىلطاا نك لدا قلل

 ىلع هيف يك ىلك لوعشلا موع نا امهتنب قرفلاو ةيصختن» ريغ

 دعوهفم روصد عع كلنا هنا تح نم يد لدنلا موعو 3 1 2

 درف ىلع ل درذ لك ىلع هيف ركح ال نكل و هيف ةكرشلا عوقو نم

 دحاو نه رثكا لوانتي الو لدبلا ليبس ىلع اهلوانتي هدارفا ىف عئاش
 دئيص هإ موهعاا نادولا'روهملا بهذ: 6 مماطلة عقدا

 تالؤصوملاو.:ماهف:الا و: طرسثلا ى اعنا نهورر ةعيفح هل ةعوضوو

 ةركشلاو سنملا مساو ةفاضملاو سنملا فيرعت ةقرعلا عومجلاو

 ناك دقو اهو#و عيجو لك ظفلو ماللاب ىلأ درفملا و ةيفثلا
 مومعلا ىلع ةروكذملا غيصلا لثم ةئدالا ثودح دنع نوه ةباعحلا

 لاذ ةيلهالا را نع لس امل سو هيلع هللا ىلص هنع تنئام هم و
 ةرذ لاةث م لمعي نذ ةعماجلا ةياالا هذه الا اهنأث ىف ىلع لزب ىل

 ليستلا كريتر فمه لع ركنا نانا :عضانعلا نبيع نع ,تسراسوا 2

 لوقي هلا تععس لاذ دربلا ةدش عم معلا ىلا لودعلا و ةيانلا نم

 كو ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ ررف مكسفنا اولتقت الو

 مهف اعا هناب كلذ نع هن بي>ااهو داوملا هذه لثم نم داعلا دعب

 قاف يأ عون هلع لودي ةل وامل ع قتلي الر اطدربا نيك

 مويعلل |نسلب: نا ديضتللا نعي طلبا عاصش قبب دوجاو  ةيكلالار نت نبتلا

 لوا وهو صوصخلا ىف عوضوم عيصلا قس هركذ اهو هكا هةءويص

 ةشرش هلا موهعلأ ىضتَس الو هيف الخ ىلع ةثالثوا نانثا اها عملا

 اهياع سل ىوعد در صوصخلاا ف خحوطو» مه«أو5 كك ككاو الو



535 : 

 » لومألا لوصح © كك
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 ناك ءاوس ددعتل ما لوو ةغللا قوه, هذح قى # ١ !قوالا ©

 ام مي قرغتسملا ظفللا وه ماعلا حالطصالا ىفو هربغ وأ اظفل مالا
 لاجرلا هلوةك دودحلا نسا اذهو ةعؤد دحاو عضو بس هل ملصإ

 لاّجر نم دحباؤ , لكل ملصي هلال لدر مهاوةك تاركتلا هيلع لخدتالو

 كايرو #نالجوا ظذلا نال ما: الون ةيثتلاب الرو -مهقوظ سو البو هرابناللا
 ائاودك ددعلا ظافلا الو قارغتسالا ناديفي الو ةثالُد و نينثا لكل --

 دحاو عضو بسحم اناوقو هقرذتسالو ةسجخ لكل لح الر

 ىضذتعي ال هموع ناف زاحم و ةقيدح هل ىذلا و كّريشملا ظفالا نع زاّريا

 نأ ناروهدعا تعد ردك هينادلا باع. اهسةيم واهم ف علواتتما الغنا
 ىلع قدص مام ظذل اذه لية اذاف ظافلالا ضراوع نم موىعلا

 صوصخلاو مونعلا نا ركحر,ونا ىضاقلا لاق و ةقيقحلا بسح

 موءثلاب ىناعملا فاصتا ىف نولوالا فاتخاو مالكحأا ىلا ناعجرب
 املا مهطعل لاهو ظافلالا ف ةعيفج هنا ىلع مهةأنا كاسم

 لاق و ازا مه طعل لاقو ظافلالا هه فص اك ”نقيمح هل اعضصت#

 ىف مومءكاروصتب له # ةثلاثلا # ازا الو ةقيقحال مه ضع

 هتبُثاو ىضطاقلا هركذا مام قراسسلا عطق مكح لاعب ىح ماكحالا

 لئاس٠ هءاتحكحص ىف ىننألا ىريمذلا لاوو ىريشقلا نباو ىيوجلا

 لاقو انباعصأ دنع حدنال لامفالا ىف مومعلا ىوعد هققلا ىف ىنالخلا

 فصوبال هنا ىلع روهمجلاو ظافاالا ىفالا مومعلا مديال قعسا وبا

 موملاب
0 
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 اك نن لوصالا ع م د

 ةئيعل 704- ىهنلا نوكي ردا برع 9 اراك عرسشأاا ىلع هنقروع فىقوتي

 هريغأ هتعح ىهنااف عرشلا 00 هو روم فقوشا امو دانعلا يكفل 3

 نا قحلاو لوبق» ليا كلذ ىلع اولدتسإ ملو داسسهلا ىضتقي الف

 ىهنملا مرح ىضتعي تالماعملاو 'تادان#أ' نيب قرق ريغ ن٠ ىهن لك

 كلذ نع جرد الو ايعرشش ءامض:١3 نالطنلل ىدارأا هداسق و هنع

 عروق ا ليلاولا» اذنه نوكش: كالولي هرتطففا مقتل عي ل501 ' هواش لا

 ىهنلا ناك اذا ادله ئزاططلا 00 َّكا ىذا 0 رع هأ ةقراص

 ع ىمينلاك هوصوأ 1 ىهنلا نأك ىل اها هرارط وأ ةتاذل 'ئىلا 5

 ىل-ع لدن ال هنا ىلا روهجللا بهذق ةدانرلا ىلع هإ عشا اررلا لوع

 نع ىلا وع هريغل ”ىشلا 0 ىهنلا انا" و * لطألا كاتو ىذت#ي هنا

 ناكملا كلذ ىف ةولصلا عاقيا وه ميردهأا نال هلصا بوجو داضب

 ىهوذاك وهذ مقل لها 2 ةعاجلو هعاشاو حاشا ه4 حرص اك

 ىهنلا نيد نوةرقب ةيقئحلا 9و أهه كد قرد 0 درعلا مول ف موصلا نع

 نوما و رواحت فصواو مزال فصواو هنزإطو هلئاذل ”ىثلا نع

 ”ىذثلا نع ىهنلا مت هما اهلا موهزاألا :تاغلم قالو قول اكلك

 لاو>الا عيج ىف هداسف ىضتقي هبالا متيال ىذلا هنزل وا هتاذل

 الذ: ماد اه هدا ىذتهد مزاللا فصوال هنع ىهنلاو هنمزالاو

 صال كالذ ىف هعاعلا دنعو فصولا كذب اوصتم ءعاولا دنع هنع

 ماد اه هذان مول سإ امه ا!ديعم هعامدا نع ىهنلا 1 جراد

 هل اديو



 3 قوما لوصح د 00

2 
 6 ىقاثلا 6# لعفت ال انعم ناف هك لاعفالا ءاععأ نم لعفت ال مشا

 وه قيقا هانعم نا ىلا روهأ بهذف . قيقحلا ىهنلا ىنعم ىف اوفلتخا
 هيلع هللا ىلص هلوق ىف اك ازا ءادعامىف دريو قالاوهو مرجملا

 اتلر ىلاء': هلوة ق.-: اك و ةهاركلل هئاق :لبالا كراع قا 0

 داشودلل هناف ءايثان نح اًولأذ تال ماوقإ ق 0 ءامدلا هناف اننواق غزتال

 هناف ىئرما .لثنع ال. .هرما .لثنع مل. ىذلا“هدسبعا ديسلا لوق "اكو

 الو هلوق ىف اكو ريفا هناف كينيع ندع الو هلوق ىف اكو ددهتال
 هناف مويلا اورذتءت ال هلوق ىف اكو ةقاعلا ناسا هناف الفاف هللا نيس

 لصاملاو ساّلالا .هناف لءفت ال كنواس: نأ كلوق ىف اكو سدنأتل
 هنوك ىنالا مالا فلا ال و مدقت اك مالا هل درو ا ازاخم. درب هلا

 يف ل ذكلا كر نق روذلل هوك ىو ةئمزالا عيج ىف راركلا ىذتقن

 ”هلاذ' ةئيرق  دوجولا مدقت نوكى ءاضنان الا فلاخو ليق ؛لاخا

 نيب كريْشم هنا ليق و ةهاركلا ىف ةقيف> هلا ليقو ةخابالل هلا ىلع

 |' ناك اذا عرال نوكي هنا ةيفتلا تلاّوو ةهاركلاو مرا

 وه اعإ عارنلا ناب درو انط لئادلا ناك اذا هها ركل 0 ايعطق

 دقو ايعطق نوكيذف :ىطقش دافتش دق كرولا اذنه و كيلا بلط ىف

 كاذعلل ئرنلا ءاضتذا ق؛ , #* ثلاثلا دع انشط نوكيف ىظي داعتشإ

 م ا ندلطتألا كارلا ا سلا ىدرع سنار اا روما كمتو

 كاملا و موصلاو و ةولصلاك ايعرش وا ذمدملا برش و و انك منح لعفلا

 اع هيضتقن م" ةغل ىذتع ليقو ةغلال ارش هيضتع هنا مهدنع

 وبا لاق هنو تالماعملا نود طعق  تاد ايعلا ىف الا ىذتسي ال ليذو

 بهذو صاصراو ىجالللا نباو ىزارلاو ىلازغلاو 0 نيسحلا
 ةهغأ ال داسفلا ختم ال منا لان جعل ةيفزطلاو ؛ ةيعقاشل م ةعاج

 ىي

 ال ام نأ نا ةيقزطا ترهذ 9و توام اغألا ْق الو تادايعلا َّق ل نذ الو

 م ١
 فقوتد
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 د :

 884 اننذ لوصالا ب نم د

 * سئع ىداملا * ةلوبقم ةلالد كلذ ىلع لدي ليلدب اوتأي لو

 للاص  نيتقكر لص“ لوشوا وات ود ةيلثاعك# تارعا بةاعت اذا اوفاتخا

 اائودجاو ءةرعا .لهفلا تواطملا نوكيفا دك أتا ”ىاثلا نوكس لها تكور

 ديك أتال هلا ةيعفاشلا ضءب لاقف ارركم لعقلا يولطملا نوكيف سدسأتلل

 ةرو فقوااب قرعصلا ركب وبا لاَمو نك هنا كا ربك الا بهذو

 اذهو لطاب فقواا و عجار سيسأتلاو ىرمدبلا نيسلا وبا لاق

 الف امو مص نيتءهكحر لص وحن رباغتلا ىف اماو داحالا ةروص ىف

 يع ور قع اجإا131 كاعالا:ى.نكهيو .هكحتم "اهرع علل ناب تا وف داع

 نيتءكرلا لص نيتءكر لص 0 مويلا مد مويلا مهو كدكلألا هدارا ىلع

 لو الا قاجإلاب أ ارأا نا نادر اعشلا ىب رعلو موياان لم عملا ناف

 ءاغ عما له ا ىعسا وح ناكأللا دانزا 7 نا ةداعل[ ةخبضص [لكا لا
 لصو نيدعك دو 2 فطولا فرد ل ٌاتلا ١ قلك فل اذكهو

 فطعءلا قف رك هداربا دهعت / د أتلل درقملا رركتلا 9

 لوا رثكألا ىلع ل+لاو اليلق نوكي نالاوحالا لقاو

 ” ب ارت 5 'قاقا "ىلا طوجت

 3 تقف ل هشو 0

 يحمس

 0 حالطصالا ىفو عنملا هانءم هللا ىف ىمنلانا #* لوالا

 25 ءالعتسالا ةهج ىلع لءف نع ا ع كانلا هو كنا

 5 7 ءاجدلاو ساقلالا ميرخو ىفكص ريغ لءف بلط هلال مالا
 اب قلبو اهرئاظنو اذك لءفتال ىهنلا غيص مجذواو اههبف ءالعتسا

 الك



 د قوحألا لوصح 0 رار

 هرودصلا نابروص اهل عارم هذهو لوألا سحال أذ وأ كب لسسج سمحان

 قع لاكوفب ٍض تقولا اذنه .ق لعءفا لاو. اذا يي ديعملا سمالا ىلوالا

 كلذ دعب ام ىف لءفلا كلذ عاقبا ىضتشب له لوالا مالاف ىذ

 ةلزتعلاو ةيفدللا و ةلباتللا نم ةعاج بهذو وهدا كهد هلا

 5 نيعملا ناقل َّق ءادالاب صحالا هم" مهنيا ءامضودلا بوحو لا كَ

 3 تابرورمض ن م هيو لخاد هنأ درو لعفلاب صحالا 2 لحاد ريغ نامئا

 نيعملا تقولا كلذ ىلع مدعتلا زو< نا م الاو هنو نيعملا لوقلا

 نا وهو قاطلا ىالا ةيئاثلا ةروصلا هلثم موزلملاف لطاب مزاللاو

 ىف كالذ فلكملا لءفب ىل اذاف نيعم نامزب هدي الو لءقا لوقب

 0 ىلا جاتحن وا دول 1 ًّّ هلءو ىتءذ لهق ناكمالا تاو لوا

 الف نامزن ديف ريغ نم لعفلا ىذتش قلطملا مالا نا قألاو

 ىجاّرملا لاط ن نا و ءاذا ىهو هل فهن الا هلدهع ن 0- فالكاملا جرد

 روقلا 3 "اضيداو هلع قارا د هأ تكولا ءاءدحاأ صعب نييعل نك

 همْزْلَتسا أ هنا 01 ا ناكمالا تاووا لوا كعل هنا مرلتشو ال

 * عساتلا * رخآ تقو ىلا هنع ريخأتلاب اًمأ فلكلا نوكي نا

 بهذف ال ما ”ىثلا كلذب يا '"ىشلاب الاب ىمالا له اوقلتخا

 بهذم مجاراو لوالا ىلا ةعاجج بهذو قالا ىلا روهجلا

 لذطتع ديلكا] ,ةيهاملا .نالا_لهتاؤفلتخا, ١1ه 1ةرشاعلا«* اب روهتل

 قاطم لءفب ىما وه ما نييعتلا ىلع امتايئزج نم ”ىشب وا اه ىالا

 ها رح ىلع ىلكلا قدص امنع كر ريو ةيهاملا هيلع قدصلت

 لوالان ةيعفاشلاب ض»ب لاقو . قابلا ىلا روهّلا تِهذف .نييعت ريغ

 اهب ىعألا ىضتقي ةيلكلا ةيهاملاب رمالا نا لاق نم لوق نالطب قحلاو
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 مالسالا ردص 9 ىسعخرسلاو دز هنأ ىضاعلاو ىزار ال او و هيعلأتم و

 ناكولاو "بكا: ةهازر كك تتم رعألا »نأ رخأتلال/ نع مهعابتاو

 | 0 ولو ةدك 207 هال 20 ىهذلاو اياحنا
5 2 
 ىذتعب اعردغ 006

 عازنلا نا امهريغ و مالا سعمو مالسالا ردص ,هن» ةعاجج لأقو

 كلل مزلتسما ىدوجولا دضلا ىفو ىجارْيلا ال روقلا ما ىف وهام

 صدع ربايهنو تزن مالا نوكأ و فراخ يدان

 نع اههن سل هناي لبق, اذأ طوف هب رومأملا كرب نامل قاف

 هنال دضلا لسء5 نع ىهن. هلاب لي اذا دضلا لءغبو هن وا هدض

 هذه ىف عجرالاو ىهنتلا ىف اذكح واموت ىطعاور ايهتتقءارما عل

 ناف عالا ىنءملاب هدض نع ىهناا .مزلتس ”ىشلان ىعالا نا ةةلّثنملا

 ايفاك اسءم مزاللاو موزلما روصت نوكي نا وه .عالا ىئعلاب مزاللا

 ُكا:ه موزللاب معلا نأ سصخالا ىنعملب مزاللا ىال موزالاب مذا ىف

 صعالا مزلتسس هناف ”ىثلا. نع 0 !دكه و مزاللاب معلا ملتسي

 ههدو ىلع 3 روهألاب رحال د عباسلا 3 عالا ىنعلاب هدضا

 له لوصالا لهأ نيب هيق 1 عقو دق عراشلا هن را ىذلا

 لوصح امهدحا نيريسفت ءازدالا ريسق دقو .ال ما ءازدالا بجو

 نايثالا نا كشاال لوالا ىلعذ هب ءاضقلا طوقس رخ الاو هب لاثتمالا

 كاذو لاثتءالاب رتسفملا ءارجالا ققحت ىضتق ههجو ىلع هب رومألاب

 طوعس سسف ناو كلذ هتهيقه>و لاعت:هالا نعم ناذ هيلع قؤتم

 نادالا نا لوصألا لها نم هعاج لاعهث هيك فلت>ا دعف ءاضعلا

 رابجلا: دبع ئذاقلا لاقو ءاضقلا اظوةس . مزلتس ؛ههجوا لع: هن روغأملا

 ءاضعلا له اوقلت>ا د نعءاقلا 2 لوالا وه قألاو همأ نبل ْ
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 هءا ىف فقوتلا عم رخ الا ىلع امهدحا ناعجر مدعل يخارملاو

 ىف فقواب ل_قو ىجارنلا بوجو لا>١ مدعل روقناب ال حاملا
 301 ل يالا رع اف ل نا دارا قا نأ ملكا ئردبل الاى يللاثتمالا

 كدي شت نغ نءاىاطلا :قاظملا هلا ”لاق“ نع. لوق.. قاطاو *' ىخاّريلا

 لوةك روغال ماوألا ضعي ءاضتقا اذه ىناثي الو ارث الو روش

 11م ردن: تيك هلا موهير كلذ كانو قمظا د ىقنا] كوعلا

 ىف عاربلا سلو هب هتدازا ىلع ةئيرق كلذ ناكف روقلا هئع داري

 صوصخ*+ ىلع ةلالدلا نع هدر هلا سصحأو هال ىف عاززبلا اعا اذه ل

 لوصالا لها نم 5 للدور. اانا ةرسفا ا هني :تاوللاوا 3

 ةنارعا' اذا نيدعملا ؟يشلاب نا: ىلإ نيددحلاو ةيعفاشلا و: ةيفنللابن

 دعلا نو "ءاو ل دانك“ يملا“ * |١١نع ايهاب "ةرءألا "كلذ 0

 هرما اذاو رثكلا نع ايهذ نوكي ' هناف نامالاب هرما اذا اي ادحاو

 اذا أك اددعتم دضلا ناكوا نوكسلا' نع ايهذ نوكي هناف ةكرلاب

 دوعسلا و عادططالا و دوعتلا 2 هيف نوكي هن ماد لاب 1

 3 دحاو 0 026 اق هاك بحاملا ناو للازغءلاو قوما

 ق2“ ةيعقام لاو ًُ قرا 0 ةعاج 2 4 و نيم ردع دان ضل 1

 01 لاف 2 دضنا نع ىهن هلي نيلئاعلا ءالؤه نهو

 عر ىمبين لوالا ىف ىبدنلا مالاو ىباجيالا مالا ق.دظأا ند

 ىناجيالا ىمالاب كلذ صصخ نم ,هنمو ةهارك ىهذ ىتاثاا ىفو

 هدّضا ازا ى هلا نع ىههنلا لءج نم اضلا مهو ىندنتلا نود

 نوك ىلع سدتقا نه مهنمهو هدض نع انهن ؟ىقلانب ىالا لح اك

 ىروشالا أ ورءم اذهو ىهمينلا نامرخ هس و هدرص نع 2 ىااب ردالا

 هك



 مه * لوصالا ع نم #

 هعص وأ "دلعل قيلعتلا نع ادرع صال ناك اذا اذه هبا دتعل ع

 "هلع ىلع اقلعم ناكوناف مده نم : ؟ىشي ناملغم ةناك اذأ اما ظرشاوا

 ا-هتوش يمكللا تايثاو ةلعلا عابلا بوو ىلع عاجالا عقو دقف

 امه. ناك ناف ةفص وا طرش ىلع املعم ناك نا و رركت ترركت اذاف

 ةغيصلل ةلالدال هلا لصاحلاو الف الاو ررك راركتلا ىلع لد ام

 قدصح تلاصد اكن ةديلعةلادت وم كللذ نيفت مني رع هلا وا كلا
 رو ناركلا "نق نينا لالدتلا متي الف الف الاو رارعللا

 كلذ قال لاركتلا ذديفن اذ مالا نا ةذللا وا عرمشلا ىضتقا ةصاخ

 ةعيصلا هلالد در ىف الا عاملا سدل و عاذزملا ل-# نع حراخ

 ىلا روصلا ركذب ماقملا اذه لثم ىف ليوطتااق ةتيرغلا مدع عم

 يفلح(! ف# ,ىساخلا ع رد هساش قايرال نوصالا لت اك

 نواوب راركتلا ىضتش هناي نولئاقلاف ال ما روفلا ىضتش له ىمالا

 اما ولخم ال هب روعألا نواوقيف مهادع نم اماو روقلا ىذتقي هلا

 نوم :قاثلا لع و: البواب .ةتاوشب .ءادالا,توغت تقوي رادع نوكيا

 اذهو هب رومألا توفي ال هجو ىلع ريخأتلا زوجف بلطلا دري

 هراتخاو هلاككاو يعفاشلا ىلا ىزعو ةيفيطاب ندعو م وه

 قاطاو لوض#لا ىف لاذ ئواضديلاو. بجاللا ناو, ىدفم الاو ىزارلا

 ىلع لعفلا باط نيب كَريْشأا ردعلا وهو لءقلا باطأ عوضوم هنا

 صوص# راعشا ظفالا ىف نوي نا ربغ نم ىجارْنلا ىلع هيلط و روفقلا

 تنعق ةنوغلا) ىطتش اهنا, ليقبو :* . ىهتنا_انخارت ير يود 0 35

 ىلا ىزعو هب رومأللا لءفلل ناكمالا تاقوا لوا ىف هب ناستالا
 هلا ىف نيوطلا فقوتو ةيعفاشلا و ةيقئلا ضعبو ةلباتطاو ةيكلاملا

 روغلا نم لكب رودألا لانفف لاو تارملا وا روغلل ةفغللا رابتعاب



 0 لومألملا لوصح ع 103

 عركصلا زيزعلا كنا قىذ ةئاهاللو هم 356 هروسا اوتأف :ريممتلل و

 الا د هلودك ىعلل و ىل رفغا بر ءاعدالو اوريصت الوا اوريصأ ةيوسلل و

 ناوعلفب يا+ اع اوقلا راعتصالل و . لسا الا١ ليؤظا  ,لسيللا اهنا

 لعد نءو ىدم سمع 0 هدهف ىهدنا نو ف ص نوكتللو

 لعحو ىعم سنع ةعيس اهياء> نيا همسه نييئوم رادنالاو تدخلا

 اوكهذيلت وم ريخلاو تاييطلا نع اولك وع نذالا ىناعملا نم مهضعب

 هروددملا و: ات كنا ام نضقاح < .نضئاوضتلاو. اشك اوكيلو: الياق

 ركل ادد رعب ىلا اورظنا وح ةرافتغالاو اا ءنرتا اذا رفتاك ف]وقكا

 لعفا كريظتل كلوقك ساعلالاو ,كناهر اوتاه لق وحن بيذكتلاو

 اوبعليو اوضو# مهرذف وح رييصتلاو ,كظيغب اوتوم وحن فيهلتلاو
 هةعاج بهذ #3 عدارلا د قع“ نورشع و 0-0 قاعملا 20

 يسعون ةضاخناي ةقيهلا نابتعاب 2 ةغيص نا ىلا نيققحلا نم

 ةيقئللا هراتخاو ةرثكلاو ةدحولاب راعشا ريغ نه بلطلا قاطل

 ءاراو ىكبسلا لاو ىواضيبلاو 00 بجاللا ناو ىدعالاو

 هب روءألا ليص# نكمي ىل امل هنا الا ةيعفاشلا ىنعي انباعكا رثكا .ىنأر

 سصالا ةعيص نا دعاج 10 تابرورضلا نم ترا هرج 5 لقا

 لاو ةيعقاش ||| 2ك حميد وبا 3 زعو اظل هدد>اولا هر 1 ىذتعل

 ا ءرعلا بهاذدع هيشالا 2 مصل | دب هناو ىعفاشلا مالك ىذ هم هنأ

 اركشلا ىلع لدن اهنا ةعام> لاّوو ةيقئا ءامدق ف ةعامج لاو

 ولا داتسالاو ىزاريشلا قدما وا لام هنو ناكمالا عم رملا هَذه

 و فوكولاب 1 نييك 1 و ءاهعقاا 0 ةعامدو ىقتاروسالا قوما

 الآ لوةلا و قيوطا نع يورو ةعاشجو ركب وبا :ىضاسقملا لاق

 هل َةَفلاَحْلا لاوقالا لها تأي ملو هنع صرخت ال ىذلا قملا وه



 م #* لوصالا ع ع

 لائو بدلا ىف ةقيقح اهثا ءاهقلا نم ةعاجو ةلوعملا ةعاعو

 نياايطظدا اكاجشلا ةكرتتستاكودا ليفكو معفاولاب | ضاقلاو اةعردفالا

 ةثالثلا نيب اهكاررشاب ةءيشلا روهج» لاّوو ؟>انالاو بدتلاو بوجولا

 هلدالا نفر هذنع:اعي هذه لها لك لدتساو ددوتا و :ةرو كردلا

 هللا .سهذ قي حن ارلا نال, و ةيودجاي | 4:2 مهوفلاخت ى ناحاو

 الا ىتاعملا نم هريغا نوكح الف بوجولا ىف ةقيقح اهنا نع روهذلا

 هناو مذلل هدي_س مال فاا#ىلا ديعلا قاوحشأ نك ندمو ةئيرقب

 تهايم راكم وهذ نايصعلا مسا ةقلاحلا هذه درعع هيلع قاطب

 عرشلا ىف درواه رابتعاب اماو لمعلا رابتعاي عاما عطقب اذه و

 بوجولا ىلع ىماوالا نه ةقلطمللا ميَصال هلها لوم نع درو اهو

 الادا“ هل هرعت" يحرك فلازم تر 1 ىدجد اك رالا و 1

 اهنامعتسا در اماو * ةغيصال يقل ىعلا ىف وه اما عارلا اذهو

 نوباؤوصتلا كار 35221619 رازلا لان ل

 اوفا" ”هلوفك كانا اهو رقع ةالوت “وا إش لوقا هاي

 هنه نرشو اريخ مهيف متملع نا مهوناكف هلوذك نذعال و ةواشاا

 دانا نا "كليا, 186“ ماع نتالا انتو لا

 داقو الل وانو ديلا و عت اهسقل هش ل ادق ارم ا

 ثدنلا نام داسر الا و ”نذنلا نين قردلازو اوينك وجل ا

 كرب باوثءلا صفت ال هاف ايدلا عفان داشرالاو 00 تاو

 اورسشاو اولكك ةحابالا و  هلذهون كنز الاو تاثيادملا ق داهتتسالا

 لادا هيه قر دو تعطدسا نه رزدتسا و مش اه اولعاك ديدهتالو

 20 ةراعتم الا و ردا د[ممق هواك و ناك نارا و 22 57 كارلا

 ةدرق اونثوك ريخسشالو نينا مالس اهولخدا ماركالاو هللا مكقزر

 ل
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 #* لومألا لوصح خ“« | مك

 6-3 لوالا .بايلا اج

 ف و صويصو##4ىلا لوعلا : 7-0 سحالا آول ال 2 لوألا 00

 دو 45 زا هلا لع روم أو اضنا لعفلا ىف هع ره> ا مه كعب

 * ىناثلا * لودص#لا ىف َهلاو لوألا وذ: راتلا و "كريَشُم هلا نيسحلا ىلا

 داربا ل واحب -- هيف اولاطاو لولا د سحالا 5-52 ّق اوةلددا

 معلا اذه ثخح نال ىيصلا مالا فيروت لوصالاب ىلوالاو هيلع

 اسهلاو>اب معلا ثي- نم ةلصوملا ظافلألا ىه و ةيمعملا هلدالا نع

 قى وع و ماك>الا تابثا ةردق ىلا امهريغو صوصخ و موع نم

 لا ١ ليبس ىلع تداكيرعاوش قعولعلا ةتديط ةسرعأا لها حالطصا

 ءالعتسالا عم مزاجلا بلطلا ى :ليعتسما ىه ةغللا لها دنع و الوا

 نمالا لعذ ىالخت ءار م. فلا وه ىذلا الا ظفا زابتعاي اذه

 ةييع ىريولكلا عم قدصب لبإ ركذاام , هيف طوشياالا هناذ اى زيدإ اوك

 هعبات و ولعلا ديق ىرعءشالا ريثعل ل و لوصالا لها ا ىلع و

 مهعفاو و مهتم نيسملا ايا الا اعيجج دلرعملا هريتعاو ةيعفاشلا ريكا

 * ثلاثلا * ةيعفاشلا نم ىتاععملا ناو عابصلا نياو قا وبا

 ةفيفح ىه له ءاثعم ىف اهو لءفا ةةيص ىف معلا لها فلتخا

 انيتاباولا 0 بهذفهريغ ىفوا هيغ عم هيفوا بوجولا

 ىزارلا لاق ىواضيبلا و بحاذطا نا هسمكو طقف بوحولا ىف ةقيقح

 مشاه وا لاؤوو ىيفاشلا بهذم هلا نيوملا حذو قألاوهو

 يد



5 

 ما * لوصالا ع

 ىتازلا) قى و رتاؤتلا د دعا هم ارشا در ووقعت نعله واى دال

 رصخلا َق قب ملاذا ةاتسالا لاو هك نوبل هتازتكالا نق لواطما

 ةما دحاوأل لاعب نا زوو عامجالاك هع هلوعقف دحاو دهت الا

 نرتكألا نع ىدنهلا ىنصلا هلقثو هما 0 عاش

 اذكو عبادولا باتك ىف يرش نبا مزج هلو رحعلا ىف ىثكرزلا لاق

 انالخ يعا ال لئاقلا لوق *6 ةقاخ 8# ةثالثوا نينثا نع لصح نا

 قالتخالا زاوط, اءامحا نوكي ال قريضلا لاق اذك ىق علا لها نيب

 ئعاشلا نا يارعالا :باتكرىب لاقور ماك الاوز مدنا لاق 5

 لوق ناطّةلا نا لاقو ليت> ن دج كلذكو هلاسرلا ىف هيلع صن

 نم نكي مل ناو ة وهف معلا لها نع ناك نا افالخ جعاال لئاقلا

 لك قوف نا قطاو ةعحث سلف ىنالت+الاو عامجالا .اوفشك نيذلا

 ىفاشلاو كلام مامالا لاثما نع رهظ ام دحا عبتت اذاف اهلع اع ىذ

 نع هتورت عم لئاسملا نم دحاو ريغ ىف ىال_حلا دودو راكنا نم

 ىف ددرني مل ,معباتو نيعباتلاو ةباهدلا نع مهييرسصاعم نعو مهلبق

 كالذ دعب رعهألا

 سس لل

 -- عبرا كضفشلا 1:

 دييفتلاو قالطالاو صوصخلاو مومعلاو ىهاوتلاو ماوالا ىف

 محهانلاو موهفملاو قوطاملاو لوألاو رهاظلاو نييبتلاو لامجالاو
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 ان كومألل لوؤصح د 7”

 ناب لَم َنء اها و هج هتان نواوعن ال مهرابتعا مدعل نولئاقلا و - ١

 ريدقتلا اذه هدنع مديالف ةعْلاب 4 انا نع ولكل ناعزا

 -_- >4 رسشع ن ٠ماثلا رحدلا 1-0 ١

 ©6420 تهييس 2

 هب نيقراعلا نَلا كلالذ لها عاجلا وه معلا َنودق ْق ريثعملا عاجالا

 عيجج لوق ةيهعقلا لئاسملا عاجلا ْق ريتعملاف م مهادع نم نود

 ةيوحلا لئاسملا ىف و نيياوصالا عيجج لوق ةياوصالا 1 و ءاهقفلا

 ىف وه نهلا كلذ لها ادع نمو كلذ وحنو نييوحلا عيج لوق

 الف ال نم و نهلا لها ريغ ريتعا عاججالا ىف مهريتعا نه ماوعلا كح

 دة .ريشع . مساتلا ثجبإل 0
 ل مج من ب ل ل حسم

 رواها نهذف . طتق ؟ندهتقا نم :دصحاو عاجسالا لها لاح اذأ
 عم دقعني هلا بهذلا ىلازألا لاو ةعالو اءانجا ن كما كل ١

 ليو بجاحلا نبا هعجرو عامجاب سداو ة< ليقو لقالا فلام

 نود ةثالثلا عم لية و دحاولا نود نيتثالا ةفلاخم عم دقعني ال
 ىرداخ ناك, ,هئااخام ىف داهتحالا ةعاتلا تغوس. نا: ,ليقو ثينألا

 دلل را نادر لق ءالاوا نيادع ياا فداك هاد دكا
 هلا ىسخرسلا لاَ ةيفنْللا نم قاجرلاو ىزارلا لاو هيو هفالل

 ع

 نيمرأسا اماو ىدرواملا لاق هو هج داح الا قدرطب لوقنملا عامجالا

 أ



 ةيدبمع

 م سدع سماخلا ثدحبلا 0-0

 هيد يييويبسسلل ل

 مهد نأ و2 0 ليوا اولواو لبان سصعلا لها لدتسا اذا

 ىلإ رواها :نيدفاكو ناداني ظن ماي واوا رحا لاذ تالا

 نيب لبصفتاا ىلا مرح نباو فقولا ىلا ,هعب بهذو كلذ زاوج
 لية امم كلذ ريغ ىلا زوج الف هريغ نيبو هب لالدتسالا زو” صنخا
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 مس هس ديسادبمب سويس

 م26 رشغ سداسلا ثحبلا جيمس
 وساحات صحا

 رعلا مدع ىف عامجالا لها كّرْشا هل ضراععال لياد دودو نكي له

 ةز اهنا ناك نا ةمدخ و "دإ اعثاوع دهالا لع 6 نا راو ل

 عئمللب ليقو ىدتهلا ىقصلاو بجاسلا ناو قم لا هنا

 الطعم
 يصحح و وننك

 م7 1ع عياسلا ثحبلا م

 مهتال روه+ا دنع افالخ الو اًافوال' عاججالا ىف ماوعلا لوي رايتعا ال
 نوامعا الو دييعألا نوم مفتاالاو كات كرسشلا ف رظنلا لهآ رك 0

 صعب نع 2-6 اذهو ةمالا لح 0 مهنال مهلوق ربتعل لد ناهريلا

 ىناسعلا كح دلقملا رح ىنيوجلا لاق ىدم الا هراتخاو نييلكتلا

 دعا ماوعلا عاجبا, عرف عرف ديتلاو .دلقلا نيب دطساو:ال ذا كلذاق

 هج نوكي له هنع هولخ زاوحم لاق نم دنع دهتي نع نامزلا ولخ
 مهعاسجلا ناب نواوهن 00 دودحو ع مهراشعاب نوائاقلاف ال ما



 9” لومأل] ومد ه6 كل

 --- ضع ثلاثا يوتا جل

 اك فس حو

 قدح نسا ىزارا لاو ىنالذلا قيس دعد عاججالا ُك ثود>- ىف

 كلذ ناك رلوالا ٠ نبصعلا:لها قوق ا ١١ ىلع 'ىاسلا شطعلا:لقلا

 ةيقالاو ةيعفاشلاو نييلكملا .. ريثكل افالخ هتفلاخم زوخت ال [ماجآ

 )000 نال كلذ و قالطا ردي النا امدح ١ نيهحو ىلع هده لاو
 | ١ اضلا والثك لوق مه) رقتسي لو رظنلا ةلهم ىف داهتجالا لها
 وبا ميشلا لاف كلذ دعب هيلع مهءاجاو ةوكحلا ينام لتق ىف
 ىو ىالخ الب ةيعاجلا ةلئساا, تراصص عمللا ف ىزارلا قاع

 رمد نا قاحألا و. كلذ قبدفلاب ,قريصلا دنا ! ىدنهلاو نوكأ

 ل ىضألا شار بكا هزؤدسو ركب وا ىضاقلا هعنك ةدم هيلع ىطعيو

 اوغوسا مل نا لاقف اثلاث الوق ىزار ىك- و ىدم الا و ىزارلا هراتخاو

 اماحا رمصن 0 هزقأ ! يعود ا ةد> راص ىالتخالا هيف
 م

 00 عبارلا ثحبلا ا

 روج لهذ ارهثساو نيلود ىلع ا ّق رسدعلا لها كرتد ا 51

 لولا لاوقا ىلع كلذ ىف اوةلدخاو ثلاث لو ثادحا مهدعي نم

 ىوتفلا هبو ميتا هنا ايكلا لاو روهبا لوق وهو اقلطم عنملا
 ادلاطَو زاوطلا اعلا قريصلاو قانورااو ىريطلاو ىشساشأ | 3 ماردج و

 امههعقر هئم مارأ نا تلاثلا ةيرهاظلا و ةيفئحلا ضع نع 09 اذهو

 نورخأتملا هراتخا و ىعفاشلا نع اذه ىورو زاجالاو هثادحا خي ىل

 هزار "كنا" نا" بنت قولوتكألا قا ةطاجع هتعجر ود هتاصأ كن

 كلذ نم رثكا وا ةعبراو هثلُث ىلع ىالتخالا
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 08 لد 0 لاولا لأ 05 3 دحوب ناب كلَذو اضراب معلا

 ٌنرخاْ, لا ضعي لاو ىئص:سملا ىف ىلارذلا هراتخا و لؤدلا كلذت نينكاسلا

 بهاذملا رارةئسا لبق ة> نوكي هنا * رسشع ىتاثلا * لاوقالا قدا هلا

 مدع ند بهاذملا لوقا 3: ررهل ا توكسال د ال هنا اهدعب ال

 هاا 73 هبهذع كح دحاو ا اذا لف صعل ىلع مي را

 لا لها قفتاول اماو لوق نع ا[ 121 نك اذ عاجالا ىف اذهو

 ىلص لوسرلا لءفك هلا ليقف لوق مهنم ردصا ملو لع ىلع دقعلا و

 ىف ىلازغلا لاَو هريغو ق#اوبا عطق هنو سو هلآو هيلع هللا
 نكم هلا ىنيؤلا لاو ىضاقلا هلاو عئملب ليقو راتذلا هنا لوذهلا

 كاذأ ةيوحولا وا" ندا لرلد مودتبوح ةحابألا نع لولا 53

 نسدح ليصفقتلا اذهو قارولا

 - بستة 0 00 0 وه

 3 رع قاثلا ثحلا 0

 -_- ومحل

 نا ليدق هقالخ ىلع عاججألا عقو دو ئس ىلع عاجلا زوج له

 لها عّمجأ ول اك لوالا مكملا ىلع نيعمجلا نم ىتاشثلا عامجالا ناك

 ةياع اودجلا و 2-45 عوجرلا بجوب أم مهل رهط م < ىلع رسم

 ضارعلا طاّريشا ىف مدهتملا ىالخللا ىلع ىنيم الخ عوجرلا زاو> ين

 هزو4 ١ هرم ول " نمو كالذ رو> هريتعأ م عاجلا لها سصع

 هللا دع وأ هزو+و رووا هو مهريغ ن 1 م عاجالا تاك اذا اماو

 لوالا وهو ىزارلا لاو ىرصبلا

 الا د لوصالا ع نه *

 ا - 221
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 د وا لوصح 3# ١

 نحف

 م7 رشع ىداحجلا حلا 0-7

 2 2 يب لا ب 77آ+>+>آ>5آآ-

 سنو لوعب داندالا ل اها صعل لوعد ل و 6 وكس ١) عاجلا ىف

 0 رهطل الو نود بلك رمهعلا تالد لها 0 0 َْق كلذ

 هال و عاجلاب سال هنا * لوالا # بهاذم هيقو راكذا الو قاّرزعا

 * ىلاثلا # يفاشلا لاوةا رخآ وهو هئناو رهاظلا دواد هلاق

 لاَ لوصالا لهاو ةيعفاستلا 0 ةعاج ل5 هو هدو عاججا هنا

 ةهدح ا د: ثااثغلا تن امم عوطوم هعوه ىهارؤسالا 0 وبا

 ىدنهلا ئصلا لاو ىدمالا هراتخاو . قرعصلا لاق هيو عاججاب سلو

 ه لوعلا كاعد ةجال عاجلا هلا عب هسكع ىلا دحا رضي مو

 هلا عنارلا د 7-00 لعد / نم دنع داك داب ىورلا عاجالاك

 توكساا نوكي نا كللذ عم دعبي هلال ريصعلا ضارقنا طرعشب عاجلا

 ناطقلا نبا هراتخا و ىعفاشلا باكا رثكحا لاو هلو اضر نعال

 * سماخلا * مهدنع هجوالا حدا هنا ىيبقازا لاق قابوراو

 هلوعب مت>او ةريره ىلا نا لاو هنو امكح ال ايتف ناك نا عاجا هنا

 ركذن الو انيهذم ىالح نوضقي مهارثو ماكللا ضعي سلع سطخ انا

 هلا * سداسلا* كلذ اهنم انضر #50 نو الف مهيلع كلذ

 قرورلا قدس[ وا“ هلاون انك نعال مك نع ارداص ناك نا عاجأ

 "ىش ىف عقو نا #* عباسلا * 525005 رع ناطقلا نبا ءهاك-و

 وهف الا و امامجا نأك جيرف ةحابتسا و مد ٌةقارا نم هكاردتسا توفي

 تلك :ثلا+ + ئماقلا #' ١ لئاقالا ةيسيط ملو كولا ءاك> ذح

 ند ىلإ ئزارإ زكا هلا الدف الاواعامجا ناك لقا نوتكاسلا

 ىاناكا نإ + عساتلا *  هلامصا هقرعينال بيرغ وهو ىعفقاشلا

 ناك نا دع قشاعلا عد ,الكراالا و. حاحا: ناكخ 00 0

 د
 م

 ف



 به * لوصالا ع مف

0 
 هوا ةثلك ىلع هلاككا هيف تفاعلا زلم فا نييكافللا و10

 5 هنا اهشنانو 2 هنأ اهناثو جارك ل 0 عاجاب 0 هع اهىددا

 بط لوا راف رثخ ١ ةكراعأ نان قالدتتيالا وا ه5 داع مر ]ل 2

 05 نهرا لها عاجلا تلاشت سكعااب ةهعاج دئعو مهروه

 ضعب . مال ةححب سا ةفوكلاو ةرموبلا نيرصملا لهاو ةنيدملاو

 | 0 ىلا روهمطا بهذو كلذل هحو هلو هد هنأ عر نو كا

 انضنا روهمأا بهذو هع هنأ نيدشا 8 كورو مالا صعب منال

 بهذو ةمعالا ضعي مهئال ةعح سل ةعبرالا ء اقلخللا عاججا نا ىلا

 | عاجلا نا ىلا اضيا اويهذو لوالا وه قألاو ةعح هلاالا مهضعب
 ةيقاقالا 5 ةيدن األ أو 2 سال اهدحو ةريعلا

 -- عسانا دكا 0-0

 هم

 رهاظ اذه:و دجويس نم تعي ال هنا عاجالا ةيعحت نولئاقلا قؤتا

 امهنع ءاك- م ىجفاشلا ناجرلاذبع ىلاو قارولا ىسع ىال اقالخ

 روصأل# وبا 3س

 فذ كت كم

 ظ -- 4 رماعلا حلا ا !

. 

 00 الا 16 رارك الاب ا ا تسلا

 00كم م ع 0695-7

 هيكل قا حاجلالا لها تعط ؟ضارقنا طرا تلادلا ناو 1ك ن

 نملكامملا و ةعاجو دج مهنمو ءاهمقلا نم ةعاج بهذو مه ءاججا

 طرتشإ ال هلا الا كروذ نا مهن



 7 نومألا لوصح * “»

 علب ناو هتفلام عم ل هعمل ل مهءاججا ليق :داهتج الا "لها نم ناكينا 5

 ىجفاشلا بهذم اذهو 2 د الدم دتعل لمه عاججا داععنا دعب داهمت الا

 نءو دسجحا نع ةياور ىهو ةقيا> ىلا باعصاو نيملكتملا كل

 دعل وأ 0 لاح ادهت#ت ناك ءاوس دعد:ي ال لاو هضارقلا طّرتش

 ال_صا هتؤلاد؟ ةريغع ال هنا ىلا موو بهذ و لاق مهرصع ىف كالذ

 ىرخالا ةياورلا ف دج و نيملكالا ضعب بهذه وهو
 ا ظ
 مد مباسلا ثحبلا جيو ْ

 س١ جوس ا ظ

 دواد بهذو هع ادم 0 موعأ اقرا 1ك .: ذأ نيج ةياوسلا عاجلا

 رهاط وهو ةراوكأ أ عاججاب عاجلا هيد صاسم# | ىلا كر هاظلا

 لاقو دجلا مامالا نع روهشلا وه اذهو ه*“ ىف نايح نا مالك

 نوءبانتلا عججأ اذاو راس 3 م” ىلع ةياهصلا تعج اذأ هوين> وبا

 مهانجاز

 ظ 1
 منال روهمطا دنع ع رمد م-هدارقنا ىلع ةئيدملا لها عاججأ

 ىجبابلا لاو مهريغ ىالح دعب ىل اوعججا اذا كلام لاو ةمالا ضعي

 ناذالا ىءديدلاو عاصااك نضرةاشلا لدنلا هقيرط ناك ام ىق دارا اغا

 ناب كاملا ىذتما اعداد للا َّق ةوكازلا بوحو مدعو ةماوالاو

 هلع ناك اع ريغت وا هناف لسو هيلع هيلا لدا حال قدر وكف

 ناهولا دنع ىضاعقلا لاو ءاوس مهريغو ,هذ داهتجالا لئاسم امأف مع
 ا
]| 

 ْ كرو هيلا ريصملا اندنع بح ةد> وهو ىلاث نيبريض ىلع مهعاجا
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 0١ * لوصالا ع نم د

 مهعباثاو روهجبا ىلا ذاتسالا هبسن و سايقلا ركنا نم ىفالخي دنعي ال هنا

 عع حرش نم كاوسلا باب ىف ىووألا لاق ىلازألاو نيمركا ماما

 هيلع ىذلا راتلا ىلع عاججالا داقعتا ىف حدقتال دواد ةفلاخم سم

 ريتعي اي ريتعت صخلملا ىف ناهولا دبع ىضاقلا لاو و نوَعَمَاَو نوريكالا

 بوجؤلا ىلع رمالا ل نهو عومعلا عئيو ليسارلا قب نم الخ

 نوميقي ال نوةقحلا ىئيولا لاّوو قرطلا هذه ىلع هقفلا رادم نال

 الو داهمت+الا نع ةرداص ةعيرشلا مظعم نال انزو ةيرهاظلا ىالخل

 صوصت قرع نم ناب هنع ناجي و اهراشنم سكوب صوصأالا ل

 عالطالا ىف عسوت و زيزعلا باتكلا تانآ ربدتو اهتقرعم ق- ةعيرشلا

 وعدت أم عسي ىل ةءارسشلا صوصن ناب ك هرهطملا ةئسأا ىلع

 ةمئالا راكأ نم مهيف رهاظلا لهاو ثداوللا عيج نم ةجاملا هيلا
 مهل بيع الو م عج ةءلرشلا صوصتب نيديعتملا ةئسلا ظافحو

 ال تنم الاؤإ فات 0 اهيلع لد مل ىلا ةدسافاا ءارالاب لمعلا كرت الا

 ىف اودج دق ,ءذ * اهرام كنع ا هاك كالثو # لويعم سايق

 عقو ام ىلا د اهنكل و اهيلع دوما كرت مهل ىجبثي ناك لئاسم
 ادح هليلق هيلا هيلع ليلدال اع لمعلا نم مهريغ بهاذم ىف

 هج © هج تمس سل

 - سد أيسنلا كيبل /| 0

 دس ل هل

 دهعتي مل داهتجالا لها نم 8 هباضحلا ريصع ىلا كردا اذا

 ميعصلا ا ناهولا لوك ىذا ايكو ةعاج 0 ع الا مهعاججا

 ريمعل ال ةعاجل لاو مهباس ها 0 0 4 فدا نم ىعم>رسسلا هلعنو

 هراتخاو 50 زاوخ نياو ساي هلا تاعنو ةيلع 3 0 ىور» وهو

 لاق رصملا ضارونا طرخخشا :" 0 ىدمالا 5 رزيجولا َّق ناهرب نإ
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 ىالخلا قى لوعلا مك حوح-ا ئق- نوثحابش ل كلذ صعب ند

 زو>و 0 ند الا م عقب آل عاجلا نا تنك 'هلهامملا نا

 ةيرهاظلا هعامو 0و لوق وهو 0 د عاجلا ىداشلا

 )0 بهذف ند ريغ 0 كعك اذاو سايعلا مهراكنا لال

 لع نحال ىدتا ونا :لاؤ هد نوكم-ال هتان عوق :لاؤو .ةدغ هنا! ىلا

 ىلع اوءح اذا ىليهسلا نسا ولا ناو هلثتمملا ا ةلدا ا خا ناك هيلا

 هريغ وأ ساكيف وا هيا ]الد نم هيلع اوعهجا مهلا 0 مو مكح

 بعث الو ةلالد نع الا نوعمج ال م,هنال هيلا ريصملا بجي هناف

 اهو رعم

 -- سماخلا نترخلا 0-0

 ظ ادم تو

 هريفكت ىذتعت هدعدب 2 ع عدتملا اها عاجلا ىف ريثول له

 هيضتعي ال ام دعتعا اذا امأاو ىشكرازلا هلاو ىقالخ الب ال ليقف

 هوة رابتعا لوالا لاوقا ىلع هيف اوةلتذاف عبدتتلاو ليلضالا لب

 ةئسلا لها لاو هيو ريثعي ال * ناحل + 2 وهو ىدنهلا لاق

 روش 10 ا دو ىاروذلاو كلاقو
 دقعتي ال هنا * ثلاثلا * ىلعي ونا ىضاقلا ةلباتلا نمو ىزارلا ركب ونا
 هادع نم ةفلاخم هل زو# هلا ىنعي هريغ ىلع دفعتو عاجلالا هيلع

 ىدم الا هاك اذك هداقي نا دحال زو الو هداهت+ا هيلا ىدا ام ىلا

 هلقن ةيعاد ريغ و ةيعاد نيب 'ليصفتلا * ميارلا * نورك تلاع الا

 ندد ند مهفلس ريهاج نع ماكحالا بتاتكح ىف مز> نبا

 قدسأ وبا ذاتسالا و ركحجر وبا ىطاقلا لاو دساف لوق وهو لاق
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 [ىل

 ادب

 هنا



 0 ل ا ا

 الا * لوصالا يزعم

 ةعابشا داعدما ىلع بو آل و لبد ةكعابإ رخآ ده ىلع بحي و

 ناوصلا وهام تلع اذه كل ررقت اذاو هصوصخ داهتجالا كلذ ىف ا

 مد ثلاثا ثحبلا ابو
 ن0 كه سس

 بهذف ةئظ وا ةيعطق ة> وه له عاجلالا ةيدتك نولئاقلا فاتخا

 ةيفنلا نم هل مرحو ناهرب ناو قريصلا لاق هو لوالا ىلا ةعاج

 رواهشما ىه:للؤغلا, اذنه»نا قابهةصالا لاو: قالا قعود ردنا
 عدبنو 0 | هفلاخم رفكي و اهلك ةلدالا ىلع عاججالا مدقي هئاو

 كاذ اور رظلا الاد ديدي الا هنا ئذم الاو د ب 00 0

 ةيادك يلا 0 بدأ ا يا هيفئطلا نع ةعاجو 0

 نع روهشملا هلع 1 زم عاججاو رثاوت 3 نافكملا

 كلاشلا معلا ”ى" قلاب هع قاس: ىذا عاججالا و 5

 لعلا ال لمعلا بجوي هلا لكلا ىف مهضعب راتخا و دحاولا ريخ :هلزمم
 رابخاب تيثي هنوك ىف ىفالكطلا اهيلع عرفتيو ةعبرا بهاذ» هذهف

 كات امي تينياي كلانا روهتا كهدف نا مانو ضلوطلا و تاكل
 مهلا وهو بي رقتلا ىف ىضاَعلا

 . 222 حس لل

 1 قالا ين او ف

 نال دئتسم نم هل دب ال ةعاج لاقف عاجالا هن دعمت اه ىف اوةلتخا

 رايطا دع قك>و ماك>الا تايثان ل دادتسالا مهل سدل عاجلا لها

 لوعلا ند فيوض وهو 0ك 6 0 نوكي نأ زود هنأ مود ل

 مهضعب ىطرر ال ةباعصلا تناك اذهلو ليلد ريغب زو ال هللا نيد ىف
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 اوءأملا لاوضح د 3, 3

 عا 0 3 اولدتسا 8 هل 0 رودعلا 2 سو َّق ناديا

 ه.لع هللا ىلص هئع رع 3 ثيدح نع ريبكلا ْق ناريطلا هحرخا أه

 : . اتحشلل 2 اوءجحا 1 نولي © ماها 002 مآ ع 0 :] 3 هنأ ميسو

 ”هإ حل 06 7 ا نوتئظأا ءاطملا 0 1 0 باكو او>

 هيلع هللا ىلص هزأ هريغم : ع م ىراذهلا عب .: ا 4 ا وادتسا و

 2 هللا ا مهيأ, 8 نب رهاط ا 5 د كرر 2 م

 ا نم 10 0 ريخا 0 202 هللأ ىلص نأ همام و عا

 0 اذه نباف مر ىلع ثنو روهبطالاو قا وه اع نوك عم مهنا

 م معلا اذه لم ثيدح هل اوادتسا ام لج نمو * عازبلا لحم

 ةعاجلا قراف 0 ثيدحو ع ريغ ا هلودع فلا 0

 دواد واو د هحرد ا ه2 5 مالبالا ةقر علخ لوو اري

 علا هقرافع نم مثلا الا هيف سلو رذ ىبا ثيدح نم عاطاو

 ةيفاشم' هدر, هلع اًاوءدنا؟ | 0 وهو عازملا لدغ نع اذه ناف

 عاججالاب كورلا ل 0 انو زفاذلا 0 ىلا اهتةلاع زوج ال ةشانأ

 0 درو ف ةلوخر دق ةدواكما "ءابكأو !ةديعرش عه ذرإ تلق

 كلا كل كلف قلو و "اود ةةياتك ١ ةناكتش هوز "فض وت نقار“ انها

 ْنآف هاوذو اقل الا ماكحالا نيل ىف ع الؤ ئىس لحل نك

 ىلا .درلا هللا ىلا دراو لوسرلاو هللا ىلا هودرف ”ىش ىف متعزانت
 ق>- اذه تفرع اذاو هتنس ىلا: درلا لودسزلا ىلا .درلاو هناتك

 لاو مرت قل ور هداف كنت ول [!نقذلا قط !ةروه" اعاكال نيفا يقرع

 معلا ناكءاو هناكماو عاجالا ةيححت نولئاقلا هركذ اه عيد لس

 مزاد ال و 0 هيلع اوءجا 8 نوكي نأ كللذ 0 مزاد 8 ةياغعق ب

 باسح ده لك 3 ١ وااو 3 هعابتا تْوودحو ا ىذلا نوك نم

 الو



 4 نو لوصالا ِط 0 د

 ريخأت» نال ؛ةيلا٠“ ةيحالعاا فادقشا لع ٍهركذ ل داخالا] راج النا

 سو هيلع هللا: .ىلص .هلوق اه وب زوج ال ةتعاقعا تموت نخا انانلإ

 ار 3 ىددسعإا اوعحر“ ال هاوذ و ل رارص ىلع الأ ةعاشلا موعد ل

 اعازتنا معلا ضبقي ال هللا نا هوقو ضعب باير مكضءب برسضي

 0 هعازتتد

 دمر اواضق ع ريعل و: داق ا اولثَسو الاهح ءاسور نأ اذقأل نكلا 6ع

 قد مل اذا 0 اعلا ضيع معلا ضيعت ن . داسعلا

 هلوذ و ىاشنا أع ليي )ناك مناف ىئاناا بتهورعاب ص ؟ارغلا اولعن هلوذو

 ثيداحالا هده و لهجلا ٌرركرو علا عقترب نا ةعاسلا طارشا ن

 ام ةلجج نمو * تابجاولاب موقي نع نامزلا ولخ ىلع لدن اهرساب

 انما ونود 1 ةما ماتاءج 0 هناس هلوق هن اولدتسا

 نا الصا عاازللا ل ىلع ةلالذ ةياالا هذه ىف سلو ساناا. ىلع

 مهلو5 نوكي نا 00 الودع مه ءومكك عامجالا لها ناك

 ريغ ىلا ال عراشلا ىلا مما كلذ ناف ىولبلا اب مت ةيعرش ة>

 ”ىش نع انوريخا اذا الوبقم مهلو3 نوكي نا ُهيآلا ىف ام ةياغو

 مهلع انبات ايد ريصن قيد ما ىلع مهقافلا نوك اهاو ءايسالا نم

 انه ىلع لدن 5 هب الا ىف كسل ةمايعلا مو! ىلا مهدعل نم ىلعو

 نعذنا الو: ةقباطو هيضتقت الو ىنعملا اذهل ةقوشن ىهاالو

 ةماريخ منك هناهس هلوذ هب اولدتسا اه لج نمو * مائرتلا الو

 مم الاو ثكلملا نعب نوهتتاو «ققورءاالر نوارغأتا(سافتلا ت3

 لهما مهذاصتا ناف ُهَثِبلا عاززملا ل ىلع اهل ةةلالدال ةياالا نا

 نوكي نا مزلتس ال ركنملا نع نوه: و فورغلاب نورمأي مهذوكو

 مهنا تاززملا لب " همالا ؛لك نع ابان ائيد ريصت ةيعرش ةح مهاوق

 اهيف ركثم وه اع نوهذبو ةعيربشلا هذه ىف ىقورعم وه امم نورخأي

 ةثسلاوا .افاتكلا ةوه اوركيد وا اقع "شل" كلذ نوك ىلع ليادلاف
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 لو لورق خ 114

 فلتخاو دع ريشا دي كاز ملم جراوملا صضعلبو ةيمامالا و ماظالا

 || ما معلا ور لدعلا ويدخ لعب لددلا له روهجلا

 ددعأا ع لوعلا ةههح ل هنوس اوءئمو طوق ععبلا هنأ نإ مهزتكا

 مهعامجا دعي الف بذكلا ىلع رهعامجا لّقعلا ف دعب ناو ريثكلا
 مه ةعاج لاهو هوتنلا ليد ىلع رافكلا عاعجاك اك ىلع

 مهاوقك عا_جالاب عاججالا توبث ىلع لالدتسالا مجدل ال هلا اضيا

 ءىشلل: تابثا كلذ نال عاجالا فلالا ةتط2َ ىلع اوعججا مهلا

 0 لا لاو لاق قع ف ىعطقلا ىلع نوئاظلاب مج الاو» نودَطَع

 ققاشي نمو هناكس هلوق هب اولدتسا ام ةلج نك ةئملاو باتكلا نم

 هون نينمؤملا ليبس ريغ عل و ىدهلا هل نيب ام دعي نع لؤسزا
 عك ةب وجات 000 بيحاو اريصم تءاسو مهج هلصاو لوت اه

 حاججالا اوما مهنا ءاهققلا نم بحملاو ماقملا اهركذل عسب ال
 ةهياع كك ركدلل نا ىلع اوعجلاو راديخالااو تأب آلا تافويغل

 ا واوق مب ليؤأتل اراكنالا» كلذ .ناك اذا سف الو. رفكيتال تامومعلا

 رهن اكف قسافو رذاك هفلاعو عوطمم عاجلا هيلع لدا[ طدلا مكدلا

 ةلالد انيس ةيطع :هلذغ كلذ و لصالا نم ىوقا عرفلا اولعج دق

 ةئسسلاو باتكلاب ةضراعم اهنكل ةح عاجلا نا ىلع ةيآلا هذه

 هي>حاص هئع باجاناو لوص#لا ىف هليصوتف لدعلا اما لهعلاو

 وم ةمدل لكا مح هيف 8 لكف ناتكلا اماو لوضفم لطاب هدجو ىلع

 هللا ىلع اواوقت ناو ىلاعت هلوقك لطايلا لءفلاو لطابلاب لوقلا

 ”ىبغلا 0 ىهنلاو لطالاب مكب مكلاوما ولك ال و نولعل ال |

 اهم ةرشكف هكا اماو اروصعم 2-55 ىهنملا ناك اذا الا زوج ال

 |كجردم_ كلذ ناكولو عاجالا ركذ اهيف رحب مل هناف ذاعم دصق

 اع رس
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 ها * لوصالا لع نم *

 لا هيحاولا ةملكلابب هاكر رادجلاولا لوك ألا نع دكا فانا

 ىلع *. ىناثاا * لوالا ماعماوهو دسفن ىف هناكعا ىلا 1 0

 قارطلا نا ىلع اودقنا دفق هي علا ناكما عضم هسفن ىف هناكما مل 1 ريدعت

 لك دعتعل اع معا هيف ريتعملا نال اهيف لععلل لاحت ال .هةتقرعم لا

 اراها كالذن هللا "ندا هناا ةلشسملا كالت ' ىف ' ندا" نادل دخلو

 ىعدا نمو هئيعي هتقرعم دعي الا هم كلذ ةقردم 0 انطان و

 ايزدلا ءاطع نم هيف ريثعل نه لك ذفرعم نم عاجالل لقاثلا نكعي هنا

 دج-ا ماهالا 1 محرو لولا ىف فزاع و ىوءدلا ىف قرشا دقق

 لدوا فذاك ووو اعابتالاب ااوعو# عدا نمل ا هناك ا

 عالطالا رذعت قللا لاو ةباهكلا عاجلا 1 دو قداط قايل

 3 مهنم اعنا مهو نوءمدلا ناك وحلا عاجلا ال عاجألا ىلع

 هب حال عمطم الق ءالعلا ريكو مالسالا راشتنا دعب نآلا اماو هلق

 هدش و هظؤح ةوقو ةباهكلا نم .دهع سرق عم دجا رايتخا وهو لاق

 عاجلا 0 هل ريخ ال هنا يسب عقلا ١ ل6 1 ا ىلع هعالطا

 هيلع. عالطالا :لصحم ال هنا نيبلا' نمو 0 ١| ىف ايوتكم هدي اهالا
 نات ا اولا ها لفئيوا مهتم ع نيفلا الا

 رظنلا #* ثلاثلا * ىهتلا الف مهدعب نم اماو دبادكلا سصع ىف

 اما هلقث قيرط نال ليصسم وهو هن مح ند ىلا عاججالا لقن ىف

 عما هام" نادل رمان لفل تكف ال

 مث مهنم كلذ نوءعمو ايرغو اًيرش نيدهت#ا نم دحاو لك رئاوتلا

 نام ةعيط 1 تاك مهدعل نم راوتم :دددعا ىلا ةنولقت

 *« عبارلا * عاجلالا لقن ىف هنلويم ريغف داحالا اماو هن لصتي

 ناكماو هب معلا ناكماو هسفن ىف هناكما مالست ريدقت ىلع فلتخا

 بهذو هع هنوك ىلا روها بهذ ةيعرش هع وه له اميل همز



 3 لوألا لوصح 32 ا

 ندلا ياذا ف رار ريسخ لوبيو مر الاو هاوعد قدص ىلع

 هءدك ىلا اوعدا

 4-3 تا هشو عا حالا كأاثلا يطع دل 0

 0 ب سس

 4 احالطصاو ةغل ا 0 لوالا ثحبياا 1

 26 4 هلع 0-1 'أّمو مكرعا 0 ىلا كَ مزعل وهذ ع ام

 00 راض ءالا م ريصصع ق هناقو 1 0 1 0 ند 5

 لعفلا وا لوعل اوا ا َّق كاّرشالا قاغت الا دارألا 9 رو.ءالأ

 مهقافو هريع ال هناف ماوعلا قاقنا ني هما ىده هلو حر و

 عاجلا هتافو دعل هلوعنو 9 صدع قانا انك مهددا الو

 ام رسدع ّق هلودن و 0 رات أ هناق سو هيلع هللا ىبص هر سم َْق

 مول ل اصعالا 2 َّق هقررلا ىدهع+ 2 دارملا نأ 0 م

 لها نم ناكح نم رصع دارملاو لطاب مهوت اذه ناف ةمايعلا

 ادهن 0 ع ريثعل داق هليل 235 فد ىلا نقَوأ١ ْق داح ”>الا

 ل و تاياععلا و تايعرتماا لواش رعأ ىلع هلوذو اهدعب
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 مد( هسنن ف هناكما ىف ىناثلا ثلا نجم

 ىلع مهفاشنا ن قنا || وأاق 0 ١) ضعبو ماظن || مو هتلاحأب مود لاعف

 ّق مهةاغلا نا مك لاحم هرورمؤضلاب امول م و 2 ىدلا دح>اولا مكح

 ةعابلا

١ 



 1 * لوصالا معن

 ليدعتلا و حرخلا لوبقب لوقلا ىلع اهاو حوجرملا نم امهيف مجازا

 ةلادع نع ثحملاو ليدعتلا ىلع مدقم حراق فراع نع نيلمحلا

 ةلادعلا مسذ لصالا نال الف مذ اماف ةباعكأا ريغ ىف وه اما ىوارا

 عاجالا نيوملا لاقو فللا روهجو فاسلا لوو وه ىضاقلا لاق

 نك 50 2 كلا كانوا ن« درو اه لوعلا اذه هحوو

 الودع ىا اطسو هما مكانلعج هلوقو هما ريخ متك هنا هلوقك ةئسو

 نيذلاو هلوؤ و نودباسلا و هلوقو نيئمؤملا نع هللا ىذر دقل هلوقو

 ريخ معسو هيلع هللا ىلص هلوقو مهب ءاجر رافكلا ىلع ءادشا حم

 ام ابهذ دحا لثم ىدحا ىقفلا وأ مهق- ىف هلوؤ و ىنرق نورقلا

 موحأاك ىناعكا هلوقو عدلا ىف امهو هفيصن الو مهدحأ لم علب

 ررتت اذاو اهالوا اذه لاوا ماعلا ىفو قورعه هيف لاقم ىلع

 لجار نع ىوارا لاك اذا هنأ [عأ هحلا ادإ تتثا نما ع لا

 تو 0 ل ايلا سب الو ذح كلذ ناك هعءع-الو ةباهكلا نم

 ىلع ةيعحلا مسا قس نم ىف اوفلتخا مث 1 ىلع مهتاادع

 هللا لص نأأ قل ذه هلأ روهدلا هنا يعد اعأ اند نط 0

 تناك ناو ال ما هنع ىور ءاوس ةعاس ولو هب اهم 5 هيلع

 لدب ام درو دقف هتمزالف ترثك نم وه بحاصلا نا ىضتَقَت ةغالا

 ”هيوراو ليلعلا ءاعألا در الا هدهد لص : لل ني كعلا كاكا ىلع

 اوكردا», نيذلا ةياعكلا نءارقك دوحوا عولبلا طّرشفاالاو ةرك 1

 هلاو هيلع هللا ىلص هتوم دعب الا اوغلبن ملو اوورو ةوبئلا ريصع

 عقو دق موتكص.م مانا لثم ىمععا ناك نم نال ةيؤرا الو ملسو

 ةضافتسالا و رئاوتلاب اداذك هئوك ىرعبو ةياعكلا نم هلا ىلع قافتالا

 اح ىلا مولعه ر ل ىادك ريكو راصنالا ظل مو ١ نيرجاهلا َن م هنوكو

 ةلادلا نئارقلا موعت ناب هديعلا نم دب ال نككلاو ىباكك هاب هلو5 . ليعلو

 ن0
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 2 لوجألا لوصح * 02

 لأ ةعاج بهذف لدعلا و | ةوثلأ قدح هلوقك مهيملا لي دعت َّق

 فردل مل اذإ ان ده جهرا لوالاو ليعي ةقشح وبا لاقو هلو مدع

 درعا حرا ليعي له هيذ رظايف فرع اذا اماو نول : نم

 راك نع !كيدال دنا 3 ا بهذف ال ما تسلا 00 نود ند

 0 5 0 تنال عسملا و ريغ نم ليدعتلا 0 هنا 1 0

 فلتخمم حرملا بس اضااو د>او ماب لص هئاف حرا ىالح

 1 ةعالاو كلامو ىفاشأا بهذ هيأآاو ليدعتلا بيس ىالح هيف

 ليعت هنأ ىلا ةعاج بهذو مبسم و ىراذعأاك هداعتو ثيدحلا ظاوح

 نأ ىدنعو 3 لا ليدعتلا ليعي الو تيد || ركحذ ريغ نم حرألا

 ّق لهاسستلاب وأ ظفطا فعضا هعصل كَ وذ كر لويعملا حرا

 لولعلا ليدعتلازو نيدلاب نيل هاغنت لعب لد اهنلع مادقالات وا ةباؤزا

 مادقالا مدعو هنورب (1 ظؤطاو ةياورلا ىف ىرغأاب هفصإ نا وه ه

 هب عفت كيدي اذه ىلع ددشاف ندلاب هلهاست ىلع لدن ام ىلع

 مد 008 او حرا ضراعت قو ىذ اللا حاوما تار طرضا دلوع

 ليدعتلا ىلع مدعم حرا أ لوالا لاودأا اههندب عجل ناكما

 هلن 5 روهخلا لاث هنو نيحراملا نم ريكخا نوادعملا ناك ناو

 ىزارلا لاقو عاجالا هيف ىضاعقلا لقنو ىجابلاو بيطألا مهنع

 ىلع ليدعتلا مدقي هنا ىتاثلا ميخك'ا هلا حالصلا ناو ىدهألاو

 هنأ تال فسول ىناو ةقدشح ىنأ 0 ىوادطلا هاكحو حرا

 مدت هلق 00 اههنا عبارلا نيادعملاو ني>راحلا نت ةكالا مدت

 دهتمحلل داهتجا ل# كلذ نا قألاو مجرع الا رخألا ىلع امهدحا

 اذا 0 لق ئك لد دعم هلأ و حرخلا ْق ريسفتلا 0 كيا ا هنأ حج ارااو

 دهتملا ىلع ف ١ ل لك ف لدعملاو 1 عر م حراخلا ا

 عج ارلا

 ةذخ



 د
 ن
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 و * لوضالا ع ند #

 هيلع هللا لص تاك دقو ف هلازيع اهلاو نيعدقتملا نم 0

 راث الاو نيرسضاعلا باطلا غلب اك نيحاغلا ىلا ةتاتكلاب ب معو

 ةياورلا ةيقيكو عساو كالذ 9 نأ: ىلا هلالد هيف و رك اذه ىف

 هلواتلا * ةءبارا # ةباتك قريخا وا ىلا بدك لوش نا هذه

 ىنع هوراف ىعام# اذه لوس و ةفيعك هذيلت 0 لواتت نا «ىَتو

 ىورو عاجالا ةعلر طلا هدهد هماورلا 10 عاملالا ْق ضايع 0

 نع بيطألا ءاك>و 55 هدينه ةثزا ةئللاغو  :قهما و هجن ند

 ىعء ىورت نأ كأل تزدتا لوعب نا ىه و ةزاجالا * دتمالا * ةعرخ نبا

 روف بهذق. تكلا ذمه وا ناتكللاا اذه كرا هيتلع ثلارللا" نه

 لوآلا باوضلاو ةعاج كالذ نم عئنمو اسم ةياورلا زاو+ ىلا

 لوعي نا زو و انا زاجا لود نا ةزاجألا ىف تارابعلا دو+او

 عاونا ىلع ةقيرطلا هذهو ديعلا 0 نبا هلا قاسفتالاب ىتأننا

 حالطضا ىلا لوصولا جعنم ىفو ةئس ل كذب ةططلا ى اهتركذ

 لصتا اموه ثيدالا نم مشا ه6 لصف ا لوسرا ثيداحا
 نكي ) اه ةعداو "هلع الو ذوذش ريغ ن م طداض ندع لعب .هداتشا

 وهو لسرما كلذ نمو ةجْخا هن موقت الو عتحي سل الضتم
 هلا و هيلع هللا ىلض هللا لوسر نيبو هيب ةطساولا ييياتلا كن نا

 ىالخ لت وهو ننورمدع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقيو 7
 هاتي بهذ وا منا ةححلا_.مابيق 'هدبع و ةقفص الا ,اروهذلاكهذو

 مايقو هلوبق ىلا ىدم الا هراتخاو :ةلتعملا روهججو ةقيشح ىبا مهتم
 عظقتملا ثيدحلاب هلا مْوَعَت ال كلذك و لوبقلا مدع قملاو هب هدا

 ند وا لدحر نع ةداتشا كاك ضءد هي لودي تلد داو لكلا

 دحا هيف فلاح نا ىجش ال امم اذهو كلذ و وا ْهَهُث نع وا عش

 فاتخاو نغلا اذه ىف مهربغ ىالد راتعا الو ثيدحلا لها 5



 # لوخألل لوصح #* 2

 الإ لح دنع كلذ ور امنا يهالظلاا نال :دجغ كاذبا نابروهزعا

 دنع ةلويق٠ ةباعكلا ليسارؤ ةطساو مث نا ردقت ىلعو سو هيلع

 نارا ا لَم ناف 1ك هاظلا دوادأ اؤالخ قا وهو روهجلا

 لالا روهتعا يهد, نوسفللل يملا ةظيش اذكار وع ءاتيمو والرادك
 لإ لوضلالا ةنادر ارك , ةقفلا نيك لاو اذا اذه لذد ورب ىط ا هيو وع

 أمإ و روهجلا لاو هنو مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ةئس ىلع

 حجرا اذه نيعباتلا ليسارم مكجا هلك, ا دك فقس يوم كلك اذا, عنا

 312 اهلك“ ىامحلا ريغ نو ةيلمرلا طاقات اغإو سلوكي اعدام
 ىح ةبترملا .ذهو مشلا ظفل نم ثيدحلا عع نا د ىلوالا *

 هناف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقيرط اهثال لمعأا ىف ةياغلا
 أطذا ع دونا ىهو نودع مهو هباعكا ثدح ناك ئادلل وه

 موا مشلا ىلع ديللا ةةدي لاث' هناك فخ _ىاالا اهداخ نو هقلا و

 ىنريخاو ىثدح لوقي نا ةيترأا هذهىف ذيلتلل و كلذل هجوالو هسكع نم

 * ةناثلا"* تدحم ةتمعم لودي وا انمعمأاو انريخاو انثدح و قععمأو

 اضرع اذه نوعس نيثدملا ركحاو معد مذا و ديلا )رقي نا

 فىل اا مو اع لوم* 2 ةياورو 4 د ةقبرط هله نأ ىقدالخ الو

 ترق ةعيرطلا هذه ّق نيلمأا لوعتو هذال دقعل 0 نم الأ كلذ ىف

 ىعفاسلا نك ىكورو هياع ةءارق نت دح وأ ىريخا وأ و نال ىلع

 انريخا لوقي نا ةقيرطلا هذه ىف زوج هلا جالا ن مسمو هياعصاو

 ْق نيد دل حالطصا وهو نصلعلا قيكد نبا لاق يد لوعب الو

 ىوغا ماب هل جاجحا الو نيعونلا نيب ْريَعْلا هن اودارا رخألا

 ذيإتلا ىلا مشلا بتكي نا و ةزاجالاب ةيعملا ةباتكلا * ةقلثلا *

 طخ ناكحو ىع هرورت نا تل تزردجا دقو اذك نال نم! تعم

 اهب ةياورلا زاجا دقق ةزاجالا نع ةباتكلا تدر ناف افور.. حشلا

00 
6 
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 الو سايقلا ىلا او: ىلريخللا رهءاب اذا نوعباتلاو ةباهحلا ناك دقو
 سايعلا ميه: نم قاوم ضءب ىف مهضعب نع ىور اهو هيق اورظني

 2 رعاو هذ له ريخللا ا م هنا ىلع لوم هضعاو ع ريغ هضعءف

 دع نسبا نكألا لوف نال هفالخب ةمالا.رثكا لع ريللا سا

 ضعي مهنال هعابتاو كلامل افالخ هفال# ةئيدملا لها لع اذكو

 هقااد هل ىوارلا لع هرؤي الو ريخلا مهغلم ىل مهلا زاوطو همالا

 نه انيلا غلب اه نودبعت» انال ةيكلاملا ضعب و ةيقنملا روم اف

 ىلع ىولرلا, لع عنف نو تأناىلو ىوالا ةيهد عضد او

 ىوابلا هب مت امم هنوك هرمطز الو اهب لالدتسالا ملصن ةححب هتاور

 رايخاب نيعباتلاو ةياعصلا ليعل ىرصبيلا هللا دنع ىباو ةيقئحلا افالخ

 ىجركلإ انالخ ثارادكلا وي دودلا ىنر.هنوك هرمؤح »و كللك ى د

 لخاوش ك1 ْق لدع ريخ وهف ىالحكلا اذه ه>و الو ةيفنخلا 0

 د

 06 موع مرايه لاذ تارايفكلا ووو

 ةنسلاوا,:قاردلا ضتاا ىلع ةدانز. ةنوك ا[يضنا هرمذتاال و ةيعرتتلا

 لبعي ال اضف ناك ةدانزلاب درو اذا اولا ةيفتملا اًفالخ ةيعطقلا
 ىوعد ور ةلوبقم تناكف ديزل ةيفاتم ريغ دايز ءاهذالب لويعلا قطار

 باتك نم ماعلل (صصخم ريكلا درو اذا اذكهو ةعونم ةحمان اهنا

 ةيفنطا ضعي افالخ صاخلا ىلع ماعلا نو لو.ةم هلاف ةئس وا

 ةزلمداب ال وز ةرتاوتلا ! تشل وا تاترككلا [قلطا (ديعم انوي تا انك خا

 الدع ناك اذا هريغ هاور اه ىلع هيف هدانزب درفقتا هوار كوك ا[

 ل دعو روهجلا لاذ هنو ةعاجلا هظوح ال اه درؤلا ظؤحم دعف

 ةياور ليقت ال ليقو مجرا ةعاجلا ةياورذ الاو ةافاملا مدع ةروص

 هيفانم ريغ ةدايدلا: كالت تناك ناو. ةعاجلا :ةياورئاتفااعيإا ذا نحاولا

 زوم ال ثيحي ةعاتطا تناكو ادجاو عاعملا سام ناك اذا دب لل
 هرذيود
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 2 لومألا لوصح »ع "ل5

 امهو نارييك نارس>+ و ناتوطع نائرطنة هيلع ىلا ىذلا ىيدلا

 هءو مه سانلا هدعل م 2-0 7 لدق نم ممل هداهشلاو ةياورلا

 هن ءو ره باهذ تك مزلتسا الو ةيفرعلا هو 1 طل وهذ مر افر 2

. 
0 

 قسافا ةلادع ال هنا معاف اًذ_ق كل ررعت اذاو * ةهيعرشلا

 | لاو قساقلا ريخ در ىلع حاججالا همه*< ىف مسح ىح 3

 م44 هيج د12 هدودام هتداهت ل ا منها كا ل ريغ

 نوكيا هنوري ا اطباض ىوارلا نوكب نا دب الذ طيضلا # عبارلا *

 ناك ناك هوهسو هطاغ هلدو هظفح ىف هلم ةعث ىلع هل ىورأأ

 هيف طاغي مل هنا لع ام ىف الا هتااور تدر وهسااو طافلا 0

 هلا ملء ام ىف الا هريخ لبق طاغلا ليلق ناك نأو ه2 ىيددلاو

 لإ هك كلا رحت نم" سدلاو ةرعو  قاععتلا لأ ناك ذك هيف طاغ

 ا نو للا #0 يقال 0 نك اطقللا تكا
 عاونا امهو .داتسألا ىفوا نئلا ىف سنادتلا ناكح ءاوس اسآدم

 00 0121 ب ل داق“ سدلدسلاب رهعشأو عت نأك نما ناد لصاخا 3

 نوكي نا لاك>ال كلزكح لق ملاذاال تءعموا انريخاوا احن دح

 د هنع ريخْلا فوه ام اهنمو الك هلثو ةدخلا موقت ال نم طقسا دق

 هدو+و لوس ال نا #* لوالا * مايةاوهو ريخلا لوادم وهو

 افااغ نوحح_ النا ته ىناثلا » در لّعلا هلاحا ناف لدعلا ىف

 هاكر دع لاح أهان علا قول هحو ىلع هن عوطوم صن

 اماو ةيعطق ةد هنا لوقي نم دنع ةمالا عاجلال افلام نوكي ال نا

 لفايقلاب لتع» مدفع دنادزوهتجا اعف تواققلا“ سانملا | تفل واذ

 مر حجبر# م راو“ رثطلاا مانقزا؟ىااو“ أ كلج“ :ةوالجب !ايقاو

 نع هجوب امهني ملا نكر مل اذا اًهلط» سايقلا ىلع نس وا

 سايقلا ىلع نامدقم امهذاف انارعلا ثيدحو ةارمصلا ثيدك هوجولا



 هال د لوصالا ع نم *

 ءايلعلا نيعأو نيئس سجن نبا وهو دم هيف حم سو هيلع هللا

 مهدعب نمو مهعباتو نيعباتلا نع ةباعكلا دعب نم ناك دقو هتاور

 ول اذكهو دحا كلذ ركشي ملو تاناورلا سلاح نايبصلا نورمضن
 ىف عم“ وا اماو - لدع وهو ىتور مث رفاكوا قساف وهو 0

 نونا تقو طباضريغ هنال كلذ 2 الف قافا 0 ةيودحت لاح

 ىارصنوا ىدوهص نه رفاكلا ةياور لبق الف مالسالا #* قاثلا *

 ةياور لوبق ىف فلتخا دقو لوصت#لا ىف ىزارا هلا اماجا امهريغ وا

 اموعب و ةعدب لاا وعدن أم ْق ليعت ال هنأ قااو لاوقا ىلع عدتبلا

 حالصلا نا هس وااادجلا تهدم وهو اظل لاق كلذ ريغ ىال

 نيهذتلا ىو اهالؤاو ,ابعهاذملا لدعا وها لاق, نين د لا
 نارك اداهتتساو احاصحا ةاءانلا ريش هةعدتملا ثيداقا 2 0

 ىف نابح نب متاحولا لهنو امهريغو نيصألا نب دوادو ناطح نب

 وهف ةيعادلا اما ناصطقلا نبا لاو كلذ ىلع عاجالا ةاقثلا باتك

 ةماقتسالا ذغللا ىف اهلصاو ةلادعلا  ثلاثلا * عبتللا دنع طقاس
 نيدلاو ةريسلا ةماعتسا ىلع قاطت و مةتسم ىا لدع قيرط لاقي

 ةيقنللا دئعف اهائءعم ىف فلتخا نكحل قافئالا/ طرش ىهو

 عع سفنلا ىف ةكلم مهربغ دنع و١ قدنعلا مدع عم مالسالا نع ةرابع

 ةحابلا لئاذر اور ةيعل ةفريبك ةسللا راض ورراكلا تالا

 اهشرعت ىف لا نا لوالاو كلذ مغ ليكوو ؛قئرطلا ق كودك

 لدعلا وهف .اكرتوالعق, انني كتسع نك عرسشلا باص ا نكي ان

 حدب ”ىثلا كلن لالخالا ناك ناف اهنم ءىشب لذا نهو ىضرملا

 لدعي سلف بجحاولا كرثو مارا 00776 وا هلعاف 5

 صاخختالا ىالتخان ةقلتخلا سانثلا نيب, ةيراجلا تاداعلا رابتعا اهاو

 لمدلا | دع ق١ كلذا لذ دم الف لاوحالاو يكس[ سمسا
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 0 لومألا لوصح د ه3

 ةريعقلا رمشلا لعيو هوي ردت ىف لاطاو :هراتخا وا سنا: ن كلام نع

 عفان ن 00- تللام 5 معلا هب اهنم نا 0 لها ندع 0

 بهذو 00 هاظلا كا بجولا هنأ 0 ل 2 كوبا لاَمَو 1 نبا نع

 ىف اوةلتخاو هب دبعتلا عقو هلاو هب لمعلا بوجو ىلا روهلا

 ن دجلا لاو معملا ليا بح اولات مهم ربك الاق هتابثا ٌقارط

 ةلارتسعملا نم ىرصيلا نيسلا وبلاو محيرش ناو ناكل لش

 تاتكلا ةيلع لذ دك و “ لوآلا وه قاعا وب لقفلا لولد قريصلاو

 تال لحب بامر ور لئلا كلاخ ند تأي لو عاجالاو: ةئسلاو

 مهعباتق نيعباتلا لع و ىهريغ و ءافلخلا نم ةياعصلا لع عش نمو هل

 فئصم الا هل عشال ثيحب ةرثكلا ةباغ ىف كلذ دجو داح الا رابخاب

 لاودالا 3 َّق َ لد معلا

 ةمحوا نيكا اىف ةيمر نم ددحاو ريح هنوك ن م ةدراخ ب امسال كالذَو

 ّق ددويلا مهّصعل نع عقو اذاو طيساد

 (- هداكا قف ىداخلا و كلذدو ىا محار ضراعم دوجو وا ىوارأل

 اذا اماو هبوقب ام هيلا مضت مل ناك اذا ام ديق» معلا وا نطلا دايت ال

 ىالخللا هيف ىر الف اضيفتسم وا اروهشم نآكوا هيوعيام هيلا مطنا

 هاضتقم لمعلا ىلع عامجالا عقو اذا دحاولاربخ نا ىف خازئالو روكذملا
 ريخ اذكهو هقدص مولعملا ند هريص دق هيلع عاججالا نال معلا ديف هناف

 ند هأ لا 2 لماع نيد اوناككف لودعب م ةكدلك اذا دد>اولا

 * لويقلا عرف ليوأتلا و سمو ىراخضلا ىهم“ ثيداحا مسقلا اذه

 آى 3 ريما َّق وه م اهم د طو رش دد>اولا ريك لمعللو

 اهاداو اينص انها وأ اما ءادالا تقو رابتعاب اذهو نوصسناو

 نيئسااو سامع نا ةياور ىف 1 اهاوبذ ىلع كلضلا عوجا لوو [ لك

 ىلص هلا تيد ىور هنأ عب زا ن دومتك م4 ةالٌءارع ناك نمو

 0 اممم ممم ا ل



 6ه #* لوصالا قم وع

 عجرت طورش اهلو هو وا دياقت ةهشا ريخلا كلذ فلات ام داقتعا

 هن اوريخلا ام نيعطاو نيملاع اونوكي نا ' * اهنم # نب ريخلا ىلا

 * امو *  ىنالقانلا مم كل لهأ نم ةعاج هريتعاو نيفزاحت ريغ

 116 لدن لع دل .عحابسرا هاشم عارم 02
 نار رز < لوصور + .:نميركع الوب راتخإلاب ندع نييع دام رع سا

 ديب الو بذكلا ىلع ,هؤطاوت :داعلا ىف عتتي غلبم ىلا مهددع غلب ظ
 لوق اذهو هب ىرورضلا معلا لوص>+- هطياض لب نيعم ددعي كلذ

 نه اذكو اذك مهددع نوكي نا بجي موق لاّقو قألا وهو هوو ْ

 ثيل لبقو ةمالا عجب ليقو ةئام ةرسثع عبرا ىلا ةسوخو ةعبرا

 مدا ىرح نم _- هلل انو ددع مهر الو دلي مهيوحن ال

 الو لدنالو لدفع ىلإ حو ال ولا كاوقألا هدنلعا لاك قلقا
 ريثعملا اهب ريتعيأ اهعأا انرغسا اعاو عءاج عاّرملا ل نيدو اهئ كحوب

 لاو>الا ضع ىف اع لها نم نوكب دق لاقااو ليعلا نا لعيو

 لكَ ثحيو ديلعتلا 0 هرذح كلذ نع 5 ناندهلا نسل

 | عرش 0 هنأف هدايحل ةعرش ىدلا هللا عرش ىد 0 ةلدالا

 لك ىف ريتعمللا ددعلا دوحو #* اهئمو * هلوسر "هئسو هناك ىف هاما

 دوو هنع ريكا لصتن تان ىلإ هدد 35 ددعاا كالذ ىورق تاعيطلا

 ريحه دع داع لابو #بةاهتد ؟ علا ةحورال ررخاةيطورشرانههكاتتا

 ةلكشاو اله هنع ةجراخلاب نئاركلابب هديفيؤا الصا#| معلا هسفنب ديب ال

 لال دح ىريجا ناتو توهالوتراذهؤ_ ماع الاوركد ا

 هلهن اه لع مادا و ىعشا ركلاو ىرهاظلا دواد لاق هاو سم ءلا ةسفم

 دادتمزأ وح نا ءاك>و لودن هو ل ماك>الا ب كاك مر نبا



 ع لوخ/ألا لوصح د 6

 فصتب ال ريكا 2 1 رهطا ىذلاو امههدودحو هيذكو هذدص ناي

 ايفلاكا ناك ةذاعتغالاو عقاواا ةقباطم نيب عجج اذا الا قدصااب

 عقاولا قياطام قدصلا اذكه امهفب رعت ىف لايف بذكف امهدد>ا وا

 اذه ىلع مزلن الو امهدحاو ا. .امهفاا اه بذكلا ون داهتعالاو

 نعد فرعا ومبراحلا مسقت قانا« ثلاثلا ©, «نوذبملا راس لع

 ىناششاا هقدصي عوطتملا لوالا 1 هثاذ وهو نذكلاو قدصلا

 هيذك الو ه5 دصإ عطب ار اال بو رعص امهو هنذكب عوطوملا

 محرم دوو ه زك الو ه5ندص 0 ال هناف لوهلا 1 كالذو

 9 مع الو: هه ر كح 2 رغد دوو لدعلا 0 عطب الو هةر

 راودم 1 ا راكع :عاب مسعتب ريخلا نا 3 عبارلا 0 قسافلا

 دعب د>اولا حم نع ةرابع ةغللا ف # رئاوثلاو # . داحاو
 1 8 مخ حالطصالا ىو راو ان ا أاههذدب هريقن دحاولا

 0 1 0 كب اي 5 3 ايلؤا سد ١ كن. مسق و ا

 ةمزاج سوفت 0 انا عطعلل رويل لوق قأاو فقوأاي ىدم لا

 أهدرح نيل ةيضاملا صاخخالا دوح-وو 56 كاع داليلا دود>وب

 لوصاأ ركذملاف كاتم دوجول اةماح 6 انراغ كدّرلا 2 8

 قصب الي ةةظنذم كلذ و اتادهاشملا, ةزواظ1 ركلاك هب ىوووتكلا معلا

 ْق ءالوعأا نم الو مالسالا 0 0 كاد فلاح مو ةلاكملا اه.> 002

 5 كىالد ََق ةمهارللاو نة نعسل ١ قمل ع ل قل 7 اونلا ريخ كَ

 طو رس 0-- م ةبعلإ' ان اوتملا 10 ممم لع تت اولا قدس اذ

 كد ثءااخ ري ١: لوادع ا ءالدع مغنوك ق م نيءعاس | ىلا عجرت

 داعتعا

 0 عسل
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 7 هف 4 ىمانلا 0 هل هلعثك ”ىشال م و هلاو هيلع هللا 0 2 7 0

 بجو اًئش عسو هيلع لا
 هيق هتعل 6 انرلع

 م7 0 ىداحلا ثحبلا 0-0

 0 عاونا هؤو رابخإإلا ىنإ#

 قاسم وهف ا اما امالطصاو ةهغا ريا ىعم َّى د لوالا آ

 رايدلا ضرالا ل 1 هدناقلا ريشي ريكا نال هو>زا ضرالا ىهو رايدلا 0

 مسقو لوةلا نه صوصأ# عون وهو هؤكو رذاطلا (هعر اذا راغلا رك

 كري و * رعاشلا لوقك لوقلاريغ ىف لمعتسي دقو ىناسالا مالكلا نم

 فصو نه نال قبةح ال ىزاحم لامعتسا هنكلو * متاك بلقلا اه نائيعلا

 احالطصا اما و لوقلا الا عماسلا مه ىلا قست ل اذكب ربخا هنأب ريغ

 اذهو هتاذل بذكلاو قدصلا هلخدب نا <: ام وه لاعب نا ىلوالاف
 نراك او ةروكذلا ظووطاتاتلس لع درا يشن هيلو للا سس سصحا م6 مهلا م جلجامش ودم و يشل ةةمسسمسسيسيسسيللا

 ريس سبل كلذك نوكيالاهعو سكعلا ما ىسفنأا ىف زاخم ىظفالا

 ءادثااو ماه ةةسالاو ىهنلاو سصحالا هيو حردنتبو اهابطاو ءاشذا هنوعسلو

 مسقني ريخلا نا * ىتاثلا * مسقلاو جيتلاو ضرعلاو ىنقلاو

 ىف موعلا لاطاو ىفارعلا كلذ ىف فلو بنكحو قدص ىلا



 3 لومأملا لوصح د ْ ه5

 زلارقك نق د الو عرشلل اداعئم ررعملا 0 5 ديالو سانلا ص كودعي '

 ىيوجلا هلاَو زاوملا ىلع الاد لءعذوا لو ىلع قفانملاو رفاكلا

 هم ن ماثلا ثدحبلا مو

 كلذ و2 و ةئيدملا راع ثلث يي ةحلاصع 4 هنا. متع معور 6

 لوعلا مدعل اولاّمو هيلا 0 "لح نم ءولعد اذهلو ميس 9 هراع

 هنال. ةئسلاب ماسقا نم سدل هلا قألاو مهلا 3 رنرعتلا مث لعفلا َ

 اناا امم كللد سدل و هإ رح نود نم لامأا كك 9 روطخ در

 ىلص هرابخإ نودي دقو هيق هل ىناتا هئاهعس هللا لما املا ونورا

 درا ىه  دع) لاو هنا 6 2 3 رج 'رآل هب هم اع سو هيلع هللا

 مهتويب مهيلع قرحاف ةولصلا نودهشيال موق ىلا فلاحلا

م عماشلا ثحبلا اتي
 

 ني ةباتكلاو ةراشالا ب

 ثلُك رهشلا مابا ىلا رسثعلا 8 مسو هيلع هللا ىلص هتراشاك

 هيلع هللا ىلبص تل ءءزاص 0 هدحاو هثلا ١) ىف ضو و تارد

 ندا كلذ نا قب ىالخ الورك هوكو 3 قءاداجتوملا سو

 نحلا هن موقت امم و ةثيمأ]| 098
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 ها #3 لوصأالا 2غ 0 3

 نه هريغ هيلع ملط ثيحب لءفلا كلذل هلعف درحم لب هلاعذا نع لعف
 ىلا لاعفالا ن هزل 1 3 00 دصق. ىلع يدع نا 37 1

 مد عب ءانسلا ثحنلا 8

 - لاالسسسب ده او مح يصب

٠. 
40 2 

 7 0-5 جو رب 1 ف 2
5 

 هييصحصم

 لوق راكنا نع ٍلسو هيلع هللا ىلك ىتتلا تكس نا هتروصو

 ركل نع تس هل معو هسصع ىقوأ هيد نيب ليف

 زاوؤلا ىلع لد كلذ نأف 4 معو هرسصع ىفوأ هيد نيب لءق لدق

 نوالخ ال ام اذعهؤ قزيثدلا نا لا هند تكلا نئكاكك

 صن لهف جرا ءاقتثا ىلع ونرقتلا لد اذا امى ا اماو هيف

 قبولا يهذو لوالا ىلا ىضاَقْلا بهذذ نيةاكملا راس يد
 ردد نكت 1 انلااذو ها لاو و قا 6 ا

 نهزرد نأ نوكق هل اصد نآك اذاامأ قزاس ءؤومعا اصدخ

 ديعرجم قرش دكا نما ى زر هلا ناك اذا ناو" دهال را

 لوضالا 0 9 ا را 3 مرعلا كلذل انهسان نوكيف

 لعفن انك ى ناو اذا ونا "تر مو "ىلا

 | ا 0 لوسالا مع )( ادهاتصا "وانك .نولطشل' اونا

 الاول ىن امم نك ناو هيلع دهلكم ىح الام نك مو هيلع

 عم سو هيلع هللا ىلص هثم لوقلا وا لوقلا ىلع ريرعتلا نوكي نا دن

 ةءاج مهغااخو نيياوصالا نع ةعاج لاق اذ؟ راكنالا ىلع هثردق

 رييغا بوجو طوقس مدع لص هصئاضخ نم نا اوااقف ءاهقفلا نه

 هللا و هلوق ىف هتمصعب هناك هللا رابخال سفناا ىلع ىوألاب ركذملا



 وهال وص يع ْ 3

 ليلدلا لدي نا د عساتلا دلع مدشت ال لوقلا مدقت مارا محيراتلا

 1 نه ساما نوذ اسو هيلع هللا ىلص هّقح ىف راركتلا ىلع
 ىل-ع دراوتلا مدعأ دا ضراعت ال دديحو ةمالاب م لولا

 عم 1-0 هيلع ىلص هن اصاخ نوكي نأ رشاعلا د دحاو لع

 *« رشع ىداملا 8 اًضنا ضراعت الذ هب ىسأتلا مدع ىلع ليادلا مايق

 ىسأتلا ىلع ليادلا مايق مدع. مغ ةماللو هل اماه .لوقلا نوك نا
 ةيدملااب ضراعت ال 5 مومعلا 0 هأ 2-0 لوعلا نولي ذه لعفلا َّق 3

 لهح اذااهاو هل لا نك لدن ل اياد دوحو مدعل ' هعالا ىلا

 ََق مددقت كك ماو د 9 هيلع هللا ىلص 42 ْق قدلطاو حراس

 +6 سشع قاثلا ع فقولا وا سكعلا وا لعفلا ىلع لوقلا ميجرت

 اننا د لوعأإ نوكي دا راوكبتلا نود سات لعب لباذلل- كورلفا

 ضراعا هالو نوعا[ ا نأ 2 َّق 5 او هما | قى 2غ ضرأعت الق

 02 َّق 5 ا *ل| بأ اذا 00 نا و 10 ّق محا لعفلأف مدعت نأ و

 الق ةمئأب صا لولا 11 ل ص رقع كااثلا 1 مدعلا 3

 ”هعالا قد 3ق اهل 0 هلاو 2 هللا ىلص 20 َّق ضراعت

 2 3 رع 2

 ا نر جانا لع لوو | مايق عم ةعاللو هل امام لوقلا نوك

 نأق ميسو هيلع هللا ىلص 1 5 ازا و 2 را دال قى قف

 لهج عمو معان لعفغلاف لوقلا مدقت ناو ضراعت الف لعءفلا مدقت

 هوعل مس و هيلع هللا ىلص هدد قو [:و> ىف لوعلا مج ارلاف محراتلا

 د لعاو * 3 ل ١ مدع ىلع انهه ليادلا مايعل وا ملائيحا مدعو ةهتلالد

 | د ىلا ىلع لددلا مدعأ 7 + أعلاف

 كرو أه 6 5 لب لمالا ىل-ع لدي صا 001 دو>و طرخشد ال هنا

 هللا لوسر ىف ركل ناك دقل هئاحيس هلوق نم زيزعلا باتكلا ق
 0 ةرماب راعألا 12 كلاكللا كاملا ماط الدلو“ ديبَح هوذا

 لك ىف هب ىمأتلا ىل-ع لدب صاخ لباد دوجو طرتشي الو هيمن



 4 د2 لوصالا ٍ نع د

 مدع 0 كر 5 لوعلا نوكي ا 3 لوالا 0 سك سمات ةعيرأ

 ةللا . ىلَص لعشن .نإ وح كلذ و' سأتلا و راركتلا ىلع لدن لولد دودو

 ضراعت الو لعفلا اذه ل اننا زوج ال هدعل لوعب مث ما يس و هيلع

 لوس نأ لثع لوقلا مدقتي نا * ىناثلا 6 لعءفلاو لوقلا نيب

 ميك اًمههان لءفلا نوكيف هيف هلعش رمت اذك تقو ىف لءقلا ىلزو# ال

 الف ”ميراتلا لهي و هب اصاخ لوقلا نوكك نا“ دي تلاثلا خا للا

 فقولا 2 دقو ىداخ هي هو َّق اماو ةعالا 7 َّق ضراعت

 لولا نال ضراعت ال ذئني>و ةمالاب اصتخمت لوقلا نوكي نا 6 عبارلا ع

 لوعلا و ل د6 سهام لع دحاو ل ىلع 7 و ل لدغلاو

 موع نم هل اصصخم هرخأت ردقت ىلع لءفلا نوكيف "هماللو هل اماع

 ىلعو لهفلا رركت ىلع ليلد لدن نا. ف سداسلا 96 رصعلا دعب

 قا هصراقم ال3 "نئيكو" هن داضاتك لوعلا"نوكياو هفر ة[01 0

 لهج ناف محمان 1 وأ "لوعلا بزم رهاتلاه ةكمح و”اعااوا هل

 ايار سان رك 3 ع ةمالاب [ًضاخ 1 5 7 5 ||| ع

 د و هلاو هيلع هللا ىلص 1 ْق ضراعت الو لوقلا ْق

 ليقف محيراتلا لهج ناو جمان لءفلاوا لوقلا نم رخأتملاف ةمالا

 ةلالد نم ىوقا هتاالد نال عجارلا وهو لوقلاب ليو لعغلاب لمعب

 لادلا ماعلا ليادلا نم صخا هتمال صاخلا لوقلا اذه اًضياو لعفلا

 مدسقتب لاق نم تأب ملو ماعلا ىلع مدقه صاخلا و ىسأتلا ىلع

 لوعلا نو نأ د نمالا 1 4 ل كح 1 لياد لوفلا

 معان رخأ_:لاف ىسأتلاو راركتلا ىلع ليادلا مايق عم ةماللو هل اماع

 لهج ناو انقح ىف كلذكحو سو هلآ و هيلع هللا ىلص هقح ىف

0 

- 



 د قودألا لوصح #* ' خب

 هراتءاو ا هنا لاَّمَو ابا رع :ى 0 0 2 َّق ىسويدلا 51 : [١

 موهل نح فقولا عبارلا آ هد انا لاع 2 ار او ل !هرلا ْق قيوخملا

 ضاوانلا هراتخا و لام ةدر كا ريكا 3 0 قامععلا نا هذ ليلتك

 لاو و اشادك هكا روهج لاق هنو ىث و9 0 مساس هلا واو
 اكل رش كبطل ورا ىطاقلا هدمت اذكو 6 ارنا روقلنا

 هأ ىَد ارااو لاؤألا ل م زاك ا 0 ا

 6-5 عضم ١7 عرحتلا 0

 د. ا دس 06606

 ؟ي لاعفالا ضيرامت ىف آف

 مكاو اهيذ رظنلا نكي اهل غيص اال هناف كلذ روصتي ال هلا قاو

 راطق هز تاووا,ى ةحفاو ةراغتم ناوكا درح ئه لب اهيلع

 هروصلا ىف ضراعتت دقذ تءقو اذا اماو لاوقالل تانايب عمت مل اذا

 نال و انهئايب ىلا الد لاودألا نم .تانننملا ىلا عجارو ةعيدملا ىو

 نيلعغلا رخآ ناف ىلصا ىتوتبأر اك اواص ميسو هيلع هللا ىلص هلوقك
 لوقلا ةباثم لءفلا اذه نال نيلودلا رخ اك لوالا محدش

 0 لل 0

 --. سواسلا ثحيبلا 0-0

 ُ هوقو ماسو هلا و هيلع هللا ىبص ىنل الوق 3 ضراعتلا 0 اذا 0

 -- حو يبو تشاد

 5 ىهو اهيف هدوجو رثكي ام ىلع ىلكتنلف ةنسلا ىف دوجوم ريغ ماسقالا !

 ةعل وا



 م سس م مجم 5
 ءادجو
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 3 * لوصالا يع نم *

 لوالا * لاوقا ىلع كلذ ىف اوفلتخاف ةحانا وا تدنوا بو>و

 اذهو ةدص | كحدنا 7-5 |ماد لد ن اند لءعفلا تأالذ 3 هله ةدعلل نإ

 وح

 2ك َْق هنورص مع : ناو لياش الا ان |طار نوك و , هل عبارلا فقوأا

 اا اهرعغ نود تا دادوعلاا َّق هله م إل 0 قالا

 برودوأل هنأ لوألا لاوقا ىلع هي تل: اف ةيرعلا 0 ةيق رهظو

 نإ و ىرئطسالا كرهس وباو حبر سس ناو 'هل'ّريعملا نم ةعاج لَم هنو

 لوععملا 9و عاججألاو نآرقلا كلذ ىلع اوادتسا و هرب ره ىبا نإ و ناريح

 ىزارلاو ناهربلا ق ىيوملا ءاكح و ىدنلل هلا ناثا * مترالو

 ىزورأا كا قا لاععلا ن 2 اضلا 0 و ىف 2 0 لوصخل َّق

 فقواا عبارلا * كلام لوق وهو ةحايألل هلا ثاثلا  مهلالدتساو

 يع نيكل رك ىجفاشلا ناعحا 7 قريصلا لو وهو
 ناف ةيردلا بصق هيذ رهظ دق ىذلا لءقلا ق كل

 وه امم نوعياملاو اك ف ودر اه“ ىلا ةحارألا نع هح 3 دصعلا اذ ه

 د 1 لد ناكعلا اذه 25 رهطظل ١ اذا اماو بدنلا اهقوذ

 بجاو هنا لوالا لاوذا ىلع انيأا ةيسنلاب هي فلتخا دعف افلطم

 ىزارزاو ناطعلا نبا هراتخاو ىعئاشلا بهذم رهاظ وهو انيلع

 مهريغو قارعلا لها ريكا و ةيكلاملا ةءاو ىريطلا و ىلاعملا ىف

 قريصلاو ةلاررعملاو ةيقزللا ريكحا لوق وهو بودتم هلا ىناثلا

 و هيلع هللا ىلص هلعو نال قا وهو #* تاق ا#* 3 نان

 كداأو ةيردل ,نوكي نا" دب ذل وهذ." هيزدلا كصو" انكر كانا ل ناو

 بجوو بدلا ىلع ةدانز 1 لد ل 5 الو بودنملا وه هن بروي م

 نيدرطلا ءاوتسا عع اهناف ةحابالا هنداعأب لوهلازوج الو هب لوعلا

 ىلع درا هل لوح نا أك طيرفت وهذ عرشلا دورو لي ةدو>وم

 هل هذ حابم 3 تلاغاا ع لاغلاو سحعلا نس قألاو طارفا بوجولا



 لور الا راكب 41

 !اكااؤبا نودحلا“ د نادرا ةاكح !اذكوذ ىالقابلا" ]عب وا ئضاعلا

 هع قورءم وه 3 هب ىدتعي و اذه لثم عيا امه:ع هللا م2

 حجر نآ ل تحااه د“ ثلاثاا ف ةرهطملا ةتسلا بتك ىف لوقنم

 ",ديهو قورعع هجو ىلع هيلع ةتيطاوع عيرشنلا ىلا( ل

 ىجئاشال نالوق هيفو مونلاو سبألاو بسثلاو لكالك ةصوصخ
 قالا مكارأو عبرسشتلا ىلا وا لصالا ىلا هيف عجر له هعع نعو

 6 عبارلا 8 ايودنع نوكيف نيثدلا رثكا نع قوموا ءاكحلاو

 ةدانزلاو لاصولاك ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص ه هصاصتخا لع ام

 ا م قدا ١ هربع 0 راشمال هن عطلت وهذ عبرا 0

 انصدم عرش الا ناك | م 6 هن صاح هناي ع حرص امي كن

 عون نايخن مدعك امو لع هلنا ىلص ل 0 04 سعاجلا 4

 ف نيمرآلا كيل ليقو كلذ ىف 0ع 2 ٠ ليعق 3 2

 ١ ىلص هماعا ناف ةرهاط هوذه ىدتع اذهو 0

 ةهطلا ءنه نم هن ءادتو الز عا الق اعط5 ىجوأا راظتنا ىللع لو

 هضراكلا ْق ا هأ ةيوعد هرهسع 5 هلق اه دك س داس 7

 قفوذود عاججالاب يه قككيف دوب ال لوك هن ءا ادة5الا زو<+ ليعق ريغ

 نيدعس نيب هلق اذا اماو# قطا وهكنت هوو تقلا ةقزنا لع

 هب ىذق ام ءاضعلا ائيلع نيعتف ءاضعلا ىرحت راج وهذ نييعادتم

 ١ ىلص هلوقك اناس درو ناف قيس اع درلا لءفلا © عباسلا

 عطقلاك و مككسانم نع اوذخو ىلصا ىنوءأر اك اولص مسو هيلع

 بجاوو انع> ىف ليلد ها و راح راق قف دلا 5 ص اناس عوكلا 0

 1 دا فاد دج لل 15 ليف الاد دوو ناو "الف
1 
 ءلا

 وكلا هولصو ضرغلا هولص و هر( 058 0 أ لادفاك بدو كوخحو

 نم هعح 0 ةمعص ل ناف ءانستا درو لد كلذ 0 ١" ثتالو
 200011 ة 0 010101010100 ااا ذأ | | ص2 021-1-212211 لا



 10 * لوصالا ع نم د

 فانسلا "اما ور ةينصفلاب ناتددلا "ايوصعلار

 هللا لوسر نع مح دقو اءاجا ليق ءاددنالا نه هعوقو عنتي الف

 نوسأنت' م ىسنا مكلث» رشب انا اما لاق هلا حسو هيلع هللا ىلص

 فا نايشتلا و« وهاتلا | عاتشما لع ' عانجتلابر ضايع ىصاقلا) ولا

 ىلا اويهذ نرراكالا ناو لاعذفالاب ىنالللا صخو هيغالبلا لاوقالا

 نم رثك و ىئارذسالا :قاكتا واب فاتسالا ”“تهذ+ ئدم آلا كاقا ناو

 ئزازل :مانالا عادا رحال و كورلا لاق نايل عانتنإا ا
 نزولا روهد»  طّرشا دقو عانتمالا ىلع عاجلا ينك صضعل ىف

 لبق اماو ريخأتلا زوج نيمرملا ماما لاقو ةعقاولاب هيبنتلا لاصتا
2 

 ريبك كرف داع ءاسالا ن ما عدت نامل نا روهلا بهذف "هلاسزا

 تلاقو بنذ لك مهنم ةلاسرلا لب عئتإه ضفاولا تااّقو ريغص الو
 مهذع رقتتلاب مهعيج لالدتساو راج ضنا نود اكالا عنتم ةهلارعملا

 بتلك ىف طوسم لئلا هذه ىلع مالكلاو سم ريغ لاسرالا دنع

 مالكا
 مه جس

 م عبارلا ثحلا ل

 م ا

 3 ماسقا ةعبس ىلا مسقنت ىهو ملسو هياع هللا 0 هلاعفا ىف 7

 -_-- 2 اوان حس

 ةيرشلا تاكحرااو سفنلا :سجاوه نه ناكاه 2 6 لوالا #

 سما هب قلعت ال مسقلا اديه نسطا 3 و ءايضءالا ىف

 لثف نا ميش ةنكلو ةوشا هيف شلو هقلا نع ىوف د

 هيف محدوو تادابعلاب قلعت الاه ه6 ىناثلا و حاب» كلذ

 ءادتقا هن الو سأت هيف سلف امهوهث و دوعقلاو مايقلاك ليلا ها
 هلدن اك بودنم هلا موق دئعو روهجبا دنع ةحابالا ىلع لد هئكل



 امهريغو بجاملا ناو ركحبوبا ىضاَقلا ىدو رئابكلا .نم

 اوكح> اذك و كلذ ىلع نيلسلا عامجا نيياوصالا ىرخأتم ن

 قالخالا لئاذر 7 مهب صانع ىو ات 'هونتلا كعن ريمموصعخ ىلع عاجلا

 هةر ” راع اهل لاعب ىلا ىهو مهنع رغني اهرئاسو تآاندلا و

 ةيرعشالا ضعبو ةهلرعملا دثع هيلع ليلدلاو . ةيحن فيؤطتلا و يعل

 ةيعفاشلا قدح نم ةعاججو ركب ىبا ىضاقلا دنعو لعلاو عرمشلا

 ةوبالا دعب رهتءدع ىلع عاجلالا عقو اذكهو طقف معا ةيقئللاو

 مهقادلص ىلع ةرمعملا ةلالدل ةيعرسشلا .ماكحالا ىف بذكلا ديعت نم
 ركبولا ىضاقلا هزو> و لوالا وهو روهمملا ةعئح اطلغ نذكلا اهاو

 0 ك1 نيرا ماع لهن تضل قرزت الا لا اع كلا قاعها

 ىريشعلا ناو بجاملا نبا لدنو الدع اهعوذو زاو+ نريكحالا

 ىذلا نيمراطا ماما لاو و عوقولا مدع اضاا نريكحالا نع

 ايفن كلذ ىف عطاّو عرشلا ىف سل هنا نولاس#ىلا هيلا بهذ

 زيو# ضايع ىضاقلا لدنو عوقولاب ةرعشم رهاوظلاو انابثا وا

 العلا اردد ونا يع !تلقلا ن2 دَعاَجَت نع اه غوقو و"راطقلا
 316 ةيلغ مهمل ن م1 و ااولاو نيتدكاو' ءاهمملا نع ةعاجو

 مهضعب ىأر 32 0 لق و وا نيباكملا روههج ىأر ىلع لاملا

 نباو ىنئارفسالا قاحممأ ىبا نع لهأاو للملا ىف مز> نبا لقنو
 ىذلا . ةنأ لَو و 0 رايكتلاوب راعصلا نح نودوددم ذا كود

 نع صولا عاق ىف ىوونلا هاكح>و ناهرب نبا هراتخاو هن هللا ندن

 ىنعل انءاخكا بهذم ند مبدل وهو نيسح 0 أ نيةقحملا

 ىذاعلا لاق لوألا كا ىلع لمحت كالذ 0 اهو ةيعقاشلا

 رات>او ليوأت هولعف مهنا ىلع وأ هوشلا لءو 1 ىلع لم ضايع

 نئدعلا ىقعم اوهات>او اوهس اهزوحو الع اهئم نئدعلا ىزارا

 لعق



 الفانلا تادابعلا ىف ىه ليقو رذع الب اه كرث عم لسو هلا ودياع
 لوك نم و نم م سو هيلع هللا قد ى ءا نع ردصص 0 قو

 ملا َّى دودعملا وده اذهو 0 وأ لعءف وأ

 هي هيوم عسسل

 4-3 قاثاا يحل 0

 )ا ف ا 0 قه ني

 0 هرهطا1لا د 0 ىلع ماا 3 ن“ هب دتعل نم قنا 1

 تدث دق و مارا مرح و لالا ليلخت ىف نارقلاك اهنيو ماكحالا عيرمشاب

 هلثهو نايفلا فيسوا (ىاوردلا 2 كاعركلإ ميسو هيلع هللا ىلص هنع

 موأ مرتك

 ريغو ريطلا 1 بلم و عايسا م نان ىذ لك مير 9 ةءاهالا را

 مالا َّق نانوث قارط 0 درو 7 و رمل ه هءاع ا ١ | كا

 كالِذ و نا 2! 5 قطني |( كلا نيد 0 6 دل هعم

9 

 هنوصو عوطصو» هنأ نيم كَ 2 لاعق نارقلا ىلع 0 صضرعل

 مكانا م تبدد اوءضو جراوذلا ىد هم كس 0 و ةقدانالا

 يد ضرعلا تبدح ضراف دقو هر كل با: ؟ ىلع هوضرعاو نع

 أهو كي اندحو انال 0 هللا فانك 1ع تر لباسا انيه ا:طرع اولاق

 جو-١ باتكلا ىعازوالا لاق اوهتناف هنع مامن امو هوذخت لوسرلا انا

 ىضعت اهنا ديرب ربلا فيَ نتا الام «.باتكلا ليلا فدسلا نم هيض

 لع ةضاق ةنملا رع ىنا ْن ى# لاَو وك هنم دازلا نيصو هلع

 عيرمششتب اه!الهتسا و ةرهطملا ةئسلا ةرد توبث نا لصاخلاو تانكللا

 مداسالا

 م2 ثااثلا ثحبلا جو

 و سسوس جو مس

 هولا كول ءاسبنلا ةويدع كا معلا لها له ريكحالا بهذ

 ٍْض



3 
 ارطاطإ ملام قل ارهلا دصاق 2م ّق ابيل | محد انرعس د ْق كالذ عم انصخلاو

 ىلاعت هللا 3 انك نا 0 عاطملا

5 77+77 1 

 د ع عبارلا لصقلا 2

 2 092 هيج سس سل

 3 ال ما نارَقلا ىف دوجوم وه له برعملا قى 0
 و وو

 كلذ ىف برعلا هتليعتسا مث يرعلا ريغ دنع ىعمل اعوضوع ناك ام هب دارملاو

 يغني الاذه لثءو اهوعو بوقعيو قظ#أو مهارباو ليمعتاك ىنعملا
 نا 01 2 ىلع نورعك الا مغو 0 نك ضعت ىالخ هيف عمل ل

 لكم: ىف: هن: لالدتسالل 0 ثا 0 د هناتك حارربْسو بحاشلا

 هام يرع م 5 فلاح الو دحاب هد الام ةيتابرشلا و

 قفوكولا دارا نمو ةراعللا 0 5 0 5 نارقلا َّق نا تفئرقلا صل

 قريتسالا و ةاكدملا لث٠ ىف رينسفتلا نتكخ .ثنءلف ةمروللا ىلع

 روثتلا و قيزاباو توقايا و ساطسعلاو ليج “او 1
 و رب ا ا ومخم

 -- 4 ثاعا 0 هنا قى قاد كم قدا ريو

 هلل .دططصسيسمسصسو --

 1 اعارناو هيأ شن علا يتم لوالا فدا 0

 _ ب نت ويجيسلل

 1 هداف ليقو ةذومكلا نّدِكَو ةكولسملا ةعيرطلا ىهف 0 احا

 اهاو هرخآ ىلا ةئس> ةئس نس نم ميختلا ثيدحلا ىف مي ةئسوا تناك
 هريرشتو هلعفو ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص ى لا لوو ىهف امرش

 ثيدحلاو ةعغللا لها قرع ْق هريغ و بجاوأ ! لع ماعلا ىعلاب قاطنتو

 قاطنو بحجاوي نسل اه ىلع 0 اءاو هدقلا لها فرع َّق أماو

 هللا 0 لا هإدو ىلع باظاو اه ىد ليو ةعدبلا لياعت ام 2

 هياع



 ها 2 لوصالا ع م د

 2 حا
 حرش راطوالا ليث ىف ركذو ةلقتسم لاسر ىف كلذ ىف لوقلا ىناكوثلا
 هريغ ىلا ث< مل هيلا تعجر اذااه رابخالا قتنم

 --4 3 ثلاثلا لصفلا ) رد

 “يب انارقلا نم ةاتسلاو مكحملا ىف ف

 نه تامكحت تابآ هئم هنا س هاوقا هيف نيعوثلا عوقو ىف الخ ال

 هلام مكحلا ليقف امهفيردت ىف فلتخاو تاهاشتم رخاو باتكلا م

 هناشتملا ىف ل ديف ةدهذاو ريغ ةهلالد هل ام هءاشتمللاو ةدذاو ةلالد

 كلذريغ ليقو خوسأملا هباذتملاو معاانلا كلا ليقو كّرشلاو لمحلا

 لاوقا ىلع هيق فاتخاف هباشتملا اأ و هن لمعلا توجو وه ىلا مكحو

 عبز مهولق ىف نيذلا ١ ايات هنلاحس هاوقل هب لمعلا زاوج مدع 6

 هللا الا هليوأت لعيامو هليوأت ءاغتباو تف
 نيعتم هللا الا هلو ىلع فقولاو هب انمآ نواو# لعاا ىف نوتكءارلا و

 كلذ نال مع' ىف نوئهءازاو هلوق ىلع فقولا 1 محدنالو

 هن مهلع 2 ادع هل 4 ا نواوعل : هلو 05 91 مزلة سل

 | ءاغشا هدم كا ا نوءءايق

 م سدل و لوعلا اذه نواوهل مهنوك لا ىهو هةضانلا لانكا هذا

 ريغ كلذ ناف هل ىنء» ال هنوك هلعا هاشتملا/ لمعلا زاوج مدع نم هانركذ

 هللا دارم ىلع عالطالاو هنأزعلا نع سشبلا ماهفا روصق ةهلعل لب زئاج

 انماهفا غلبي ىل نعم اهل نا كشال هناف رولا اوف نيل ف وركلا

 واف اهريسعتا ل ا م بصل مو هملعل هللا رياتسا |[ ىهت هتقر م ىلا
 ن

 صخكب هراكج م هللا مالك ر يسفت نم َن مو لعد : اع هللا ىلع لوعتلا نم كلذ

 َّق وعلا ىاك وئعلا طس ك5 و هيلع ديدشلا ديعولا درو دوو ىأزا

 رعسفتأ | ع نم ةياردلاو ةياورلا ع نيد عماجلا ريدعلا ا هريس

0 



  3 41٠لومألا لوصح 8#

0, 
 فقر ىلع لد 2 قأرقا لاَق 0 هيلع هللا ىلص ىنلا نا 0 دقو

 ةرقلا تافلنأ+ دارملا و ' نرحل ةهيسا لع أرق! ىدح  هكرتسا لزاذإف

 اسمئاغ ىف تقفتاو ظافلالا نم ليلق ىف تفلت+ا عبس ىلا تغلب اهتاف

 اقرا هاا ولا ىرعلا قلاب قفاو ددسفا تانفللا كلت نم ةشقلا ىقاؤراك

 اهدروا دقو ركذاام ةديوح هب معذسب سذ ىلا ةحاتحم '"هلكسملا هذهو

 لها نه ةعاج ركصذ دقو هيلا عجريلف لقتسم فينصتب ناك وحلا

 يزعمبلا ىف ءارقلا نيب ىالتخالا نم عقو ام ثحملأ اذ_ه ىف لوصالا

 ةلمتسم هيأ وا طقف ةدئاقلا ىف ةبآ وا ةروس لك نم هيأ ىه لهو

 اوااطاو نآرقلا نم ىهالو ةياب تسيل وا نيتروس لك نيب لصفلل تازئا

 داقتعالا لئاسم نم :هلئسملا هذه لدجف مهضعب غابو كلذ ىف ثحفلا

 اهدوجوأ ةروس لك ىف ةيآ اهنا قأعاو ل لوصا لئاسم ىفاهركذو
 نادل ةءاردلإ تالا ىفا مطءالا "نك زاوه كلذو فحاضلا ممر ق

 فلات ىلو اهلك روسلا لئاوا ف فهحلا ىف اطخ اهتوبث ىلع عاججألا مث

 0 اذه و مهريغو ءارقلا نم انآرق اهنوك تشب ىل نم كلذ ىف

 فئاوطلا عيمج نيب ايعاوجا المن هل سيلا 0 0 7 ع

 كالذَق را ىنعلاو 0 عالا ه>ولل اهتدفاوم وهو ثلاث نكارلا اماو

 ماسأ عم ناودلا نمر ايؤك "وانا تاعك نها كارد اذار

 3 د ىوعد كللذكو ةلويعم ريغ ىوعد در# مسرلا ىف اهدوحو

 لك لوا 6 مسرلا ىف اهدود>و مياسل و اعل عم هنأ وأ هدحاو

 اهكامالو هلع ا“ ها عودنا ل وذل !لياذا نع ةقرخ وااو |اهناوز رول

 اهذوكب لوقلا ىلعو أرقت الوا ةولصلا ىف أرقت اهنوك ىف فالخللا نم عقو

 رارسالا نم اهدعب أرب ام ةؤص ىلع نوكي وا اقلطم اهد ريس له أرقت

 لد نع حراخ 32 - ا 5 امد الو ةيرهلا َّق رهذاو ةيرسلا ع

 طسب دق و اريثثكح اةالت+ا كلذ ىف ثيداحالا تفلتخا دقو عازتلا

 قاكوشلا
0 



 ؟6 د لوصالا ع ل ده

 ا
 نا كحأا ظل نم رهشا ىنعملا اذه ىف وهو دايعلا ٌةئسلاب ءورقملا

 "هغللا را_تعاب 0 فيرعت اذهف هل اريسفت لوح اذلق رهظاو

 ناتكلا يح اماو رهشا قدارع نوكي ىذلا ىظفللا فيرءتلاوهو

 هللا ىلحص دع لع لئزملا هللا مالك وه: لاش نا 0 انا

 كورا راس لع درورا# هلع درال ارفوأر اولا ولسا 00
 هه

 3-3 قالا لصقلا 5

 0 ب هلا هاو

 سلق“ رئاوتن للام : ليقف ال ما”نآرق وه" له. اداحأ نودتلا ففلتخا

 تاارقلا نق هدذحاو لكك راو لوصالا لها ىعدا دقو نرش

 تاارقلا هده ناف لع نع ةراثا كلذ ىلع سيلو رسثعلا لب عبسلا

 فرعل نم كلذ قرون اك , انايبااداون هلودتع ءاهها دداو لكك

 عاججالا ءارقنا نم ةعا_وج لشن دقو ممتاارقل ءارقلا ءالؤه دئاسا

 مون دحا لعد لو دل انو رئاوتم وه أم تار هلا هذه ىف نا ىلع

 لّئشا ام نأ لصاحلاو رشعلا ن ١ع الطف عبسأا ن م هدد>أ 5 لك راو

 ناد واهمل نو روهشلا» ءارقالم ةنلغ قولوا همز نسملا ىيعدكلا 5

 يفلت نم دحاو لك ةءارق فوحلا مسر لما ناف هيف اوفلتخا اهو

 لّعح' ناو اهلك .نآرق ىهف ىبرعلا ىءملاو ىنارعالا دجولل امتةباطم عم

 ةعقاوم تناكو مرا هلمت< ملام داس ماد أك ضعءب نود !هّضءي

 رايخا مكح اهلو . ةذاشلا ةءارقلا ىهذ ىيزعلا 0 ىنارعالا هدول

 ملام اماو اهريغوا عبسلا نم تناك ءاوس اهاولدم ىلع هلالدلا ىف داع .آلا

 كال الا هلم لازس الو ناري سلق مسرلا هلمت ملام نم 0 32-7

 ا



1 
 0 لونألا لوصح ماب

 لف بع لكتلا عقرب علدلا:ةرو دقو مطيلكتلا مك ال عضولا

 لام هقرط ىف نآأك ناو 1 ”هثالث نع معلا عقر فينك حولباا

 هل ةمالا ىلث رايتعابو نسا مسق نه هقرط 1 را_تعاب هئكلا

 ديون و ايعطق اليلد راض هل لوأهو هن لءاع نيب متوكل لوبقلاب

 نايدصلا لثة نع ىلا ثيداحاو هولتقاف هرزُدء سضخا نم ثيدح

 لكلا و1 ىذابال ناك اهو. .ةيلع طا ليطتملا تيناولالو الو ةالو

 تأيملو ةريثكح ٍبابلا اذه ىف ةلدالاو فيلكتلا نس غلب نملالا

 هي رعشالا نيب ىقالللا عّقوو هدارال ملص ؟ىثي كلذ ىف فااخ نم

 نو هاا قا ةواوالاب :تهدخ.ال ما 0 مودعألا له ”هل'ريعملا و

 3 «ىالذلا .هلثسف ىلع فقوتا قلعلا ادهو رخ الإ ولا 5 ثبالللو

 قرفلو اهلونذ تلاط 0 ىو عدا ع ّق ةهرر عملا هنا هس هللا مالك

 كرا نلف نط و للعلا له م ةدسلمزا 5 دلو اورو اعو سانلا

 اواو ارم رع لك لماما راق اهلنا نذل الودصا :لئاذلس مظعا ن

 مهيعباتو نيعباتلا و ةباعكلا نم مالا هذه فلس هللا ناص اذهلو علا

 ناالا خودسا او. ىدانملا قع مالكلا قيننا انه خاذون «يغق لقتل نع

 لوصاو لوحا هلو لوةنف دصاقملا ىف ىلاعتو هناديس هللا نوعن

 ا مدبب !!كولفصفلا هيقو: يزرعلا .تباتكللا' ف: ةيلوالا ند دهقفلا -

 - اوه ليسا

 ي لوالا لصفلا

 بلغ مث بو:كم و ةباتك لك ىلع قلط» :ءاوهف باتكلا في رعت ىف

 ىنءيردصم ةغالا ىف نآرقلاو .نآرقلا ىلع عرمشلا لها+ىقزغ.ى

 هنادهس هللا مالك نم نيعملا عومجلا ىلع ماعلا فرعلا ىف بلغ ةءارقلا

2 



 ذأ 0 لوصالا ع نم د

 دءاح وباو ىزارلا ممنم ةعاج لاّوو ةيقئألا نم نييقارعلاو ةيعفاشلا

 اهموع ىلع تسل ةلئثسملا هذهو طرتش وه ىنخرسلاو دزوناو

 يللا لب ةولضلا, ”قارودأغل ندشلدو 1 كنخلا طنا ىاائداكا

 ىا عئارشلاب نويطاخم راذكحلا نا وهو اهنه قرد ىف ةضورفم

 يه موق لاو ئررخ الا دنعال نيلوالا دنع الع تادايعلا عورفي

 قألاو رماوالا نود ةهرجاذلا تاب وهعلاب قولا اهنا ىضاونلاب نوةلكم

 نويطاخ ,همنا ىف ىالخ الو روه#:ا لاو هبو نولوالا هيلا بهذ ام
 مهنوكب دارا و اًضِينا تالءاعلاب و ءفاكلا 1 6 هنال ناميالا مان

 مدع عم ةرخاالا ىف ام نوذخآوم مهنا تادابعلا عورشب نييطاخت

 نياوالا كهذم ىلع لدب امو ناميالا وهو 0 طرشاا لوصح
 اناا ةلدج نع مهو اهوو مكر اودبعا ىاتثا اا اب هتاهس هلوق

 نيكرشمأل ليو هلوقو نيلصملا نع كن مل اولاق رقس ىف مككلس اه هاوقو

 فعاضي اماثا قلب كلذ لءفن نمو هلوقو ةوكارلا نوتؤو ال نيذلا

 اذه ىف ثيداحالاو تانالاو اناهم هيف دلو ةمايقلا مو باذعلا هل

 دارملاو لعقلاب فيلكتلا نا "ب* هثلاثلا *' (!دحت هركاكك نايل

 ميرزا نطاز الا فحل قعأ ئذلا»رثأتلابال .قاؤكالا وه: ىذللا ةركتلا ١)
 نم 0 راما الو اًواقنا هدعل عطقنب و اًوافنا هنود 1 تي

 قاب هب فيلكالا له اوفلتخاو طوقسلا نيب وهذ نيذرطلا ىف فلاخ

 نيوخلا و هلع تلا: قاب ةيزرعشالا و ومجت لاقذإ ال ماا هود 8

 قاغتاب طرغشيو فاكملاوهو د6 هياع موكا ىف عبارلا 3: قابب سبل

 ىنعع هب فلك ا فلكملا مهف تايعرسشلاب فيلكتلا ةدك ىف نيةوهملا

 لاشتمالا هيلع فقوتب ىذلا ردقلا باسطألا نم مهفي ناب هروصت

 نيذلكم ريغ ريع ال ىذلا ى ىلا و نوثيىلا ناررةتف هب قيدصتلا ىعو ال

 ماكحا 0 امهتءانح شرا مورأو فياكتلا ناطخ ناههتن ال اههنال



 د لوتألا لوصح 3 دل

 اذهو هلعاف حدع نسا لدقلا اذه نا لوقعلا هكر اه ةناعو

 باوكال ل هنوك نيبو اذه نيب مزال لو هل ءأف مد جرعلا لعقلا

 أهو هزاع س هاوذ هلمأطا ىف ”هلكسملا هذه هلعإ هيلدا هكقراع ف تاقعلاو

 هلإة1/35 تاذغي 0 اما لولا دلو ونال وار تن نجا دحا نيرو دو راكك

 0 ف نه كتابا عيتنف الوسر انيلا تلسرا الوا انبر اولاعل

 انوع اذه ودع الكرار دهب دكت هللا بيع ةسسانلل نوكك ا هلوقاو

 ابجاو ىعس باجيالا قاعتف فلكملا لءذ وهو هدأ هن موكحملا ىف

 ةهاركلا قلعتمو احابه ىمسإ ة>ءايالا قلعتمو ايو دنم ىقس# بدنلا قاعتمو

 دحاو لك دح مدعت دقو اهار> ىدسا مرا ق]لءتم و اهوركم كا

 فياكتلا عقو ىذلا لءقلا ظطرش نإ * ىلوالا * لئاش ثالث هيقو اهنم

 01 هور واه م نددنع لوب تقيلكذلا نوحي الفا كمن نوك نإ

 ةردق قلعت عانتما ىلا رظالاب وا هاذ ىلا رظنااب اليو سم ناك ءاوسا و '

 عنتم هنا منه ةعاج لاو اًملطم زاوملاب ةرع 0 لاو هن 35

 ىدنعو هل فاكملا ةردق قأعت عانتءال عتتملا : ل ا ةاذل عتتملا

 8 ننساعاملا 00 زوري كلان مولعمات ا فلك :لا مجبق نا

 اممو هدر ضرءتلاو هرير» لاغتشالا ىتيني اع تأي ل كلذل زولاو

 الا اسف هللا فلك ال هنادكس هلو "هلم "هلع ل هذه ىلع لد

 هناا ةقاطال ام ائامت الو 0 اهانا اع الا 55 هللا فلكي ال 0

 ةروكذملا تاوعدلا هذه دنع لاو هناعس هللا نا علا ىف تبث دقو

 عوقولا مدع ىلع لدت اًءا اهو و تانآلا هذهو تلعف دق نآرقلا ىف

 هيلع بئّريال ذيك درا :ىفواطلاب نا ىلع زاوملا مدع ىلع ال

 ام فيلكتلا اها و قاطي ال اه فيلكلا ىف مالكلا اذهو الصا :دئاف

 * د 1 د 000 دوك 3 0 د عمن ال هنا هللا ع

 ةيعفاشلا



 نك * لوصالا ع ْن“ د

 ةولصلا ةعص مدعل ببس هلاق هيوثوا ىلصملا ندب ىف اهيلع عمجملا

 ةراهطاا وهو طرش مدع دق ا:هه5 اطرش ةراهطلا لووث نم دنع

 عئاملا اماو طوف ةبجاو اهلعجي نم دئعال *هساحلا وهو عئام دجو و

 ةوكرلا ىف نيدلاكف بسلا همك لآ ةمكح .هدو+و  ىطتقي ىذلا

 ملو هلام لضف نم ءارقفلا ةاساوم ىغلا وهو بسلا هيك ناو

 ! لاق نم لوق ىلع اذه هب ىساو الضف لاما ىف نيدلا عد

 دعي عرشلا ماملا 00 : ماذا ىف ىناثلا د« عئام

 هل قاعتي ال ةيرعشالا تلاقف كلذ لبق اعاو ةوعدلا غولب

 تااّو و نايا بى الو ردك مرح الف 00 لاعفاب ركح هلاهس

 س> ةفص هيف لقعلا كردذا اه كح هناحهس هل قلعتي هنا ةلارعملا

 و ةثعبل |

 َن
 ىف مهاب ىالتخا ىلع تارابتعاو هدوجوا وا هتفصا وا هتاذل مجق وا
 قشلا دقو هدورو لبق لقعلا هكردا اع فشاك عرسذلاو اوااَذ كلذ

 0 رفاثلا و نس> قفاوملاف هل هترفاثم و عبطلل ضرغلا ةعالم لوالا
 ا 0 8| تاوضصق صقعنلا و لاك كلا هفص قائلا لوعلا داع

 روهجح هيلع قطا | ع عاذربلا 0 هاديء زعهبق ضصعنلا تافعصو

 نورا ىه نيف دلملا! ندب ون ؟ديلعت ناك اهل ةااك 5 نب رخأتلا

 9 الحاعو دك ناقعلا و مدلاو 0 كا ا و حدملا قاعتم لعفلا

 0 "هل 'ريعملا ك6 و عرشلاب الا تكوينرلا كلذ مههفاو ن*و ةيرءشالا

 قدس هل>ال صوص# هدو ع اهقاو لدغلا نوكملا الا سل كلذ

 لدتس ال دقو هكارداب لقغلا لقتتي بق:هدجولا كلذ واوااؤ مذلا لغلق

 ! لقعلا كاردا در# راكشاو لوطي ثحعأاأ اذه ىف مالكلاو

 نسا لعءفلا كلذ نوكل هكاردا اهاو ةراكم اكبق وا ائس> لعفلا٠

 سم ريخف بتاععلل اهلعتم مهيرعلا لغقلا كلذ نوكو باوثلل اهتم

 ذا

 مما



 ه2 نوفل لوصح »ع 6غ

 ىنعااو هكرث ىلع الو هلعف ىلع حدي الام حابملاو مدقتملا روظح لا

 ل قاطن دقو 0 هلو ق هيلع ررض ا يع هنا

 ىقاطلاو زا و نالطا حايملل لاعتو هقارا 10 ىلع 001 - ال ىأ حايم

 ا مكح دو>وأ ل21 ُط تدم رهاط فضصو لوح وه باسبلاو

 نيه 2 2 ىانرلا َق هن احس هلل أ هلادو هدودحو هذ و>+ و مزلتسإ

 وهو ىجضو قئاعتلو هيلع قولا كودو وهو قيلكد 2 2

 لاوزكح ةيتقولا ىلا ءارقتسالاب ببسلا مسقنيو عرشلا لي
 نائخأل كالااكو عرلل راكسالاك ةيوئعملاو هولصلا بوجوأ 00

 اطرش هنوكب فصواا ىلع مكن-ا وه طرشلاو ةبوقعلل ةيصعلاو
 نإ مكعل

- 

 00 ركل نا ماو هيلا وأ عننا هك نافل" يطع 5

 ملستلا ىلع ةردقلاو اهبوجو مدع مزلتسا هعدعف ةوكالا بو+و ىف

 طرش نادحالاو هتك مدع مزمل سا !هه »و عيبلا هد ىف طرش

 رهاط فصو وه عئاللا و اهمدع مرته ةماز و مجرأل انرلا ةيسس ىف

 نيالا مذع وأ ,مكحرلا مدع ملة سا همكح هدوحو مزل سل طرض:م

 نال كددلا ]نة ن دال, صصت قالا: تودي ىداعا زلت دنع كاف هوا كجوك)

 * ةمدعأ انس نلا ريصن ال نا ىذتس نالا بوجوأ ماس بالا وك

 هش رماح لوصالا نيل ها ووو وع 1 اميلط ء حطام ذل( ءلازقل لاذع قام
 ححدمالو همدعالو نالا دوجحو ال هلو و» صاصقعالل ىذتءملا يقلل

 توب مدعب عرمشلا درو هنكل و ؛صاصقلا ةعئام ةمكح كلذ نوكي نا

 ةيالعلا ةعوجو :كلذل ,لثعن قاد كوالا ”لطل- قمم: .عازذلط ضايخقلا

| 
 عم

 وهذ مكملا مي مزال هم لوم ناك م وه ظل ةقيعح

0 



 6 ني لوصالا ع نم د

 طرشلاو ب.سلا وهذ عضولااهاو ةحابالا وهف رييْخلا اماو هوركملاو

 امزاج نوي نا اما باطخللا نال ةسجخ ةيقاكتلا ماك>الاف عئاملاو

 نا<الاوهو لعفلا بلط نوكي نا اماق امزاح 00 اعراخ نوح 259

 انوكي نااما نافرطلاق مزاح ربغ نأك ناو عوف و كم

00 

 بودنملاو روظ#لاو بجاولا اذه ىف لخديف كيلا زاوج موا ملا

ْ 
 ا

| 
 ةيفيلكت ةسجن داع ماكحالا تناكو ةهاركلا وهو كَرْيلا بنا عجرتن |

 ا
| 

 ةحابالا ق كلك ال دا براغل ةيقراكت 1 ةيعسلاو ةيوضو ةثاداثاو

 |( ١ ةقالثلا !اتيععإو روائتطا# نتخاذيور للا: ةيعازكلا او دنا و

 ءافتلا وا ادودو ةيفيلكت ماك-ال تامالع اهءعضو عراشلا نال ةيعضو

 ظ
 7 ا ظ
 نايعالا ىلعو عسوهو قيطعو ريت و نيعم ىلا مسعتبو هريغ هب ْ

 ناك امن لضرقلا ؟ليقاو زوهلا دع نضرفلا؟اةففازاو ترافل 12
 روطخلا و وا لوألا و ءاندظ ' اهليلد "ناك ام كحاولا او «اسافف 7 ظ

 ظ بنذلاو ةيصعملاو مر#لا هل لاقيو هكرات حدعو هلعاف مذ اه
 ٌْ هلعاف حدق ام :تودتملاو مجفلاو هتلعإ كعوتللا مليش رود

 | ١١ عارتمل راظن نو كح هلك نوكي ئانل يحيا ف د سكوا ١
 ْ ةئسو ناس>او عوطتو لفتو بحكسهو هيق بوغر هل لاقيو

 بئاور و رتولاك عراشلا هيلع مواد اذا الا هئس هل لاقي ال هلا ليقو

 كاررشالاب لاميو هلعاف مذ الو هكرات حدع ام هوركملاو ضُئارفلا

 هلعاف رءشا ىذلا وهو هتزنت ىهن هنع ىهن ام ىلع ة:الث روما ىلع

 لحوا+ ىصنلاب ةوليص كرك ؛قوالا كرت قو فلله قع وبح كلا

2 
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 .ء < لوألا لوصخ ناك

 و 5
 ال1 دافع ىايجتلاا لحفل ثري ”ةيضرتعلا ماللا اهتقنو نرحل
 انثورال منك نا و< ةيوقتلا مال اهنمو * دهاعمو معمل راجااكلم *

 لع ىف ةروكذم ماسقا ثالث ىهو نييبتلا نورشعلا و: ناثا ١ نوريغت

 فلالا اهثمو * عا هللاو اهب قلعتمربغ ىلوصالا ثحهلاو بارعالا

 ةفورعم ةعبرا اهماسقأو ةيمولعملا ىلا ةراشالا م هللا ىف لات * ماللاو

 لثم ةعيبطلا عوضوم ىف ةعيبطلا مالب سمت نا قألا هسلاىفو

 ام ىلع اهناف سنا مال ىف ةلخاد ىه لوذا * ىهننا عون ناسنالا

 اهقايطتا ثي> ن مال ئه ىه ثيح نم ةعيمطلا ىلا اهد راشملا اهورسسف

 - رإجل ْق ا[ فر> * الول اهذمو * ضع وأ ذلك اهدارؤا ىلع

 ىفو صيصخفلا ةعراضملاىفو هطرش دو>وا هاوس عاتتما ديعسالا

 تالباوتم عمو * دعبو لبق اهئمو * قئلل درو ليق مجول ةيمضاملا

 ا ناملو دع دامو 211 ىاكضلا ىلكأ معن لك

 ليق اذك اهدعب الق ريمد ىلا وا اهليق ال تافصف رهاظ ىلا تؤيضا

 ادع ءالدتسم ءار 5 وح ةيوئعلاوا ةيسملا ه سؤعلا * دنع اهئمو *

 * ريغ اهثم و * باتكلا نم لع هدنع ىذلا لاّوو ىلاعت هلوق 0

 ماهنالا ىف لغوتم هيلا 5 ال دشن الذ ةفص لصالاىف

 لوعتسل و ديز ريغ لدحر ءاج ود 1 عم هتقاضاب فرعت لف

 ىنثتسملا بارعأ همزايو قباسلا مكملا ضيفن ديفيف ءاتثتسالا

 لامعا ل فادلا ارت عن

 ثاحنأ ةعبرا هشو ماكحالا ىإ# 6
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 ءاضتقالاب نيفلكملا لاعفاب قلعتمللا باطلا وهو * ركملا ىف لوالا *
 ع اما مدعلا ءاضتقاو دوحولا ءاضتقا لاوادنيك عضولا وأ ريل وا

 1119091 رلاقلا لااا
 مرْجحا



 ع د لوصألا ِع ْنَم د

 انوا مكسفلا نه مكل لعج وت كلما اومن سانا ٠] اراك

 نكي ملوا ناك امم ةقوبسم لعفلا ىنع ل>دنو ىثلا ديكوت عياسلا

 مهل رفغيل هللا نكي ىل و<و بيغلا ىلع مكعاطرا هللا ناك اهو وي

 ند نزال نوو دوملا ادلب (عربسم نو هلا اويل مرا را

 منأسا ناو نيبحلا هلتو و ىلع ةقفاوم نماثلا ماللا هذه حت

 عساتلا ساحملا هلا مهيلع عم مهل مهمالك ىف ىفرعنالو اهلف

 ةقفاوم سشاعلا ليلعتلل ليقو قوي تمدق قتيلا وح ىف ةقفاوم

 دنع ىنعيع سثعء ىدالا هنع اوهذ امل اوداعا اودر واو و ىلا

 و عم ةعفاوم سشع ىتاثلا اذ هييش مع لاواخ حبل هتك مهلوقك

 * اعم هليل تبن مل عاّمجا لوطا #* اكلاهو قىناك انقرفت الث *

 هتيؤر اوهوص وحن دعب ةقفاوم رششع ثااثلا مهضعب لوق وهو

 اخارعص هل تءعس وع نم ةقفاوع سثع عبارلا هير اورطفاو

 اونمآ نيذلل اورذدكح نذلا لاوو ون 3 ةعداوم سنع ؟لنماككا

 غيلبتلا مال ىه لية و بجاحلا نبا هلا هيلا انوقيس اه اريخ ناكول

 هانئعم ىف اه 2 عماسلا مسال ةرالا ىهو عيلبتلا سشع سداسلا

 ل املا مال ىعس و ةروريصلا مال مشع عباسلا هل تلق و هل تنذا و

 لَك 0 اودع مهل نوذيلا نوع رد لآ هطقتلاف 1 ةيقاعلا مالو

 مسقلا نع رك يىععتلا رسشع نماثلا ةهلعلا مال اهنا ىرشتعا

 عساتلا 0 هرد هللو بشلل ايو ءالل ان ودم ءادداا ىف هلامعتسا و

 ءاونكح هدحو هللا مساب صتخو امم مسقلاو بعتلا رشع
 كلام نا اهلثهو ةهيدعتلا نوسثعلا * دي> وذ مانالا ىلع قبب هلل #

 لع نا. قطاو: ادياو' كندل نع ىف .نه» ةلوقب ةيقاكلا تشد

 ىه و ديكوتلا نورعشعلاو ىداخلا ورمعل از نرمضا اه ود: ةيدعتلل

 سئوبان مهلوق ىف أي ةمسعلاب ةسلا ماللا اهنم عاونا اهلو ةدئازلا



 2 لوءألا لوصح د -

 سمأد لاعم ةيصعلا مدع را ثيدحلا ىدمو مصعل : هللا فدل

 باو> درو دق و هب نوظعوي اه اولءف مهذا واو هلع انيتك اناولو
 ةيسأ لج وا تاوج نوكي دقو بيرق وهو دقن انّريقع ىطاملا ول

 ا والا لوما و وبما مما وأو ىلاعت هلوقك ماللاب ةنورقم هلل دنع ن للا ىئع ٠

 هلوةك ءافااب وا كلذ ريغ هيف ليقو ريخ

 ت"ارشوا نا ةفاقع تزرذانكل## ةعارذ مالسااب ا لتق ناكاولا ©

 لمعتساو وس ىوس ىف لاقي اك ىك اذ لاو * فيك اهئهو *

 ظفالا يفت» نيلعذ ىضتم:ؤ اطرمش نوكت نا امهدحا نيهجو ىلع

 ىلاعت هلوق وحن اماهفتسا نوكت نا اهنف“ كلاغاا وهو قناثلاو ىغلاو
 ىاريسا نعو ىرظ فيك هيوبس لاوو مكلع اورهظي ناو فيك

 فيك نإ دحا لس ما كلام نا لاق ىرظ ريغ مسا اهنا شفخالاو

 010 كلود ل كراك الأ ايدك لن اكلك“ ةطيوس انام اتشيبل نإ قرا

 لاو افرظ يعش هءافلا لاؤخالا او دههالاؤ يوكل هلاك لالا

 بهذو هدوكص هل َّلا رظنا ىأ "ة|اذلا اهانعمو اهكرادص مدعل

 ةيلع "وانقر" او, ةدظاع قا تقيك-نانا موق

 * دعارالا فيك ىتدالا ىلع نأه و أ هتانق تنال ءزملا لام لقاذا

 لوألا ىدم نو سنع و نانا اهلو آع ماللا اهندءو د 0 وهو

 تاومععلا ْق ام وك ىالما ناثلا ئنييسملل ةئطلا 0 صاصتخ+>الا

 وح ليلعتلا عبارا نيففطلل ليو وي قاقحسالا ثااثلا ضرالا و

 عراضاا لءثلا ىلع هلخادلا مدلل "انتم و ديدشل ريكلا بل هلاو

 اذ "تك مو وع كياقلاااريسطلا»نالقلك اوم قاراالا و نييفوكلا ارنكأأل

 اراد
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 ناك وأ ىلاعت هلوقك هريغ مدقعتلا فلي ملو بسان نا ىلاتلا تش مث

 روهج ىلع هدرو بجاملا ئا هراتخاو اثدسفل هللا الا ةهلآ امهذ

 كلوقك هفلخ ناال لوالاوه عئاشلا نكل لرالا رايتخا ىف هاهنا

 عاضرال تلح امل ةسر نكت مل ولك ةاواسلاوا صعب مل فخم ملول هلوقك
 درتو عاضرال تلح امل بسلا ةوخا تفتلا ول كلوةك نودالا وا

 وكف انآ لوألا لداشما ةندقا لذ اناوا ىوعالا !نان لعظم

 و ليلقتلل نوكت. نا قاثلا . اريخ بدصتق اندنع لتول وع ضردل

 ثااثاا هريغو ىمغللا ماه نبا هلا قرحم فلظي ولو اوقدصت

 ىه ليق نيئموملا نم 0 نا اهلا نا وا 2 ىعلل نو

 ةدحا ,ةيودصلا وا ىه ءكلاع نبا لاؤو ىنعلا يعم .تيرشا طا

 عودو ريحماو نأ هل ريع ةيردصم نوكت لا عيارلا ىف نعل لعق نع

 مهدحأ دوا هأود 9 نونه درو نهدن ول اودو 2 دولو دو دعل هده

 5 5 5 ب 3 5 5
 ءارغلا اهركذو هدرد.صم ول دورو تع 0 مهر او كس فار ول

 سفن كلانون ! فر ءاعبلا دياوط ىرررتلا نرحل نمو 207

 00 1 نا فعانتماي اعوكب لزهطرمش |نيوك مراب «ةديطرش 0

 جرن باجضالا لب قيلعتلل نكت ىملو كلذك باوجملا ناكل هلوصح

 هنال ريدعت لك ىلع اء ا مزلب هالو اهاوج اماو اهائوم نع

 ند 1 0 25 ةيوكا يكد ممن ظرفشلا عان أ 2 5 ا نوكي لو

 كلوفكو م هانعق ر 0 وأو ضط عاما مرأ هريغ بريس اهماودل

 قاثلا عانتما هيق مزلي اذهف دو>وم راهثلاف ةعلاط سعّشلا تناك وا

 ءوضلار ناك .ةعلاط سعتلا تناك ول. وك. مزلب لالا و لوألا عاتتمأل

 مزلي 26 1 ةفلاو ةمعحلا و ريعلا 0 لص دو ءوضلا نأف ادو>وم
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 مل ول بيه ص ديعلا معن هنمو ادلطم ءوضلا مدع سك



 2 لومألملا لؤصح 2# 4

 لدا ىذنقا ناعريش قب قثلا ,عقو ,نآو.. ىهاردلا لك ذخآ. ملو

 نكي مل كلذ لك معو هلآو هيلع هللا .ليص هلوقك ادرذ , لك .نع

 نيب ددرتم ىا دو>ولا رطخ ىلع وه ام قيلعتال * نا اهئهو *

 دا اعلا نظيف .هيفانلا ذل نا نحف دق و: :نوكي ال نايوب «نوكك نأ

 وا لدرو رشات ند ناار ىجرتاور قرذنت .الاو ىتشب ةيانتسالا
 (00- م او نو ةاكلا نأو وك ديععسالا هلا لع .لخدتف هحفاث

 دازت دقو # هه رك ا ىكن تما نا ع د ودا ا نوح دوو

 ةيحاتقتسالا الا دعي و ةيردصملا اه دعبو ةيع*الا ةلوصولا اه دعب

 ناو اذه لدفا رانا 3 ىأ ىف نوكتف واول اهيلع لغد كفر

 وعسل تع نع نإ در“ دقو 2 ىف لاو هلعف ىرغ ىلع نع

 نإ وأ دز , وك و اغايفلا !نع تغ نأ زؤ لص مك ىعع نوكتف

 اذ مراكلا لطول ىا,قيبكلا 1 3 هيف "نا ّ هلام رك

 را ملعامحل اديقر طرشااب :دارملا نسل نكل .لاخل اولا و, ضعت

 005 ل هلا ىلا علا لب اعمر هضيفتو ."ىقلا لع قاف ذا
 00 لكاو) ءاعللا اولا , لاواوس ئىرص2ا هلا لاح 1ك

 ا صا ركل وا ةيكاردتسسالا الاب هريشت قا قوي ةئاف : ةيلصولا

 ءارجا ىقوسدلا لاّمو هداوذ رك نك همح رغص ناو كانكلا

 ارك رو + ىاراهتمو * 2 نيدلوملا" لاح عتسا ىلا قاكع نإ

 هلالدب هيق ءارطلا تليق هيف طرشقلا ءاقتنا عم ىضاملا ىف قيلعتلل

 كام كوألا 01 قتلا :عاقتمال انيذا نع مشا اه و ةيفارللا

 اوكري وا . نيذلا نيا و :ىلاعت هلوقك .ازوج , نوكيو  ليقتسلل | لب و

 1 عويس 9 ا قرح هوا لَك مهياع اوفا انادض ةيرذ مهفةلخ نم

 د2 نيد ولسلا لاؤو عانتمال عاذتما فرد هريغ لاقاو هريغ عودول

 هيلاتأ همازاتسا و هيلي اه عانتما مامالا شلل اًواذو ميتكاو طيرا 3 0 5 0 0 .صل
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 * ىا اهثهو #* لاوقا طسوتملا وا ديعيلاوأ بيرعلا ءادنو ريسفتلل

 ةلاطووا نب علا ندع رشاد اور طوس وااو هتانالا ار ير ا
 الدبو هنالوءذم و افرظ ىذاملل مسا * نا انهنما واق لا

 لياعتلل درت و محدالا ىف لل هيما اعز مسا اهلا افاضم و لوءفملا نم

 افرح ةايافملل * اذااهتءو * هيوبسا اّمافو ةاياقهللو افرظ وا افرح

 ناكه ىرظ روذصع نباو دريملا لاو كللا١ ناو شفخالا اًنافو

 قدم هنعذم لاعتسلل فرط هرث و تاعز ىقزط' جاوزاو :ئرتتزااو

 ديم لاهب و دب اهنهو * لاملاو ىاملل 0 رالف اننأعأ كرا

 روهشلا وه نا عم اهلامعساو اهتاصو ناىلا ةفاضالل مزالم مساوه و
 نك سو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ىقالخ ىلع ليعتسا دقو

 نايتعم هلو يق خرم تاتكلا اوتو“ ةما لك دع نودنالسلا نورك ل

 اهرسسف مهضعبو وحلا معي ال هلا دي ةباتكلا نسح هلا لاقي ريغ اههدحا

 نك ىا دم هدا ةتوإ لل ند نع نوكت نأ نانلاو 1“

 اههدحأاب ارض نك ريخكتلل #* مين راراومو ف

 دعبو اهلع قسو اريثك ءافلا دعب ىقذحم دقو كلذ عاز افالخ
 اه 21 ى ءاثلا فاز دقو لأ" نهنودن و" دايلق لب دو ريكا 001

 آف نعال 20 انهعم وا تع كاف 5 تندرا نكت

 عومجلا ىرعملا و ركتلا دارفا قارغتسال * لك اهنمو * ةيردصما

 لاكاو .انروأا "ةهاق سمن لوول نات يور عا حدا

 نسخ دناز' لك ثلاثا :لافم"و  اذرق ةهفاقلا كوك هلا ملك

 تقاضا ناف دارذالا ١ مويعلا تناك دبل" فيغر لي تاكاا كاف ذاق

 نيينايما طا فاشل در5 ءاءدجا مومعل تراص دز لا فيغزا

 ةطال لوألا ىلا ”انينحوم“ وتلا ناك 'ئتلازيغف ىو لس قنا ذا

 موةلا لك ءاياه وحن دارذالا ضعبل لءقلا توب هموهشم دافاو
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 روصتلل ال ىباجنالا قيدصتلا بلطل «* له اهندو ثا يحتم نع

 ” اذندلىا ودل دكت  فلغعاال و ةلويع اغ 9 تول ا 0-0 1

 هاوق ىف سالا ركذ ناكل و ايسنا مويلا ملكا نلف 0 لج 0 ,ىف مويلاب
 ءامدال دراو هرم للاع لصالاو ميعدلا تدق عزا دنا هو“ 1 نأو ىلاعت

 هود ََق ةولا و رودهصع 0 اًافو كالذل هل ا ١ مك

 * لابجلا دولخ ادلاخ مل تسلز *« ال مث مكلذك اولازت نا#

 امو 5 ميكدنع ص 2 ىذلا ىعع "وصوم 5-2 درب *“ ق اهندو دع

 ه1 61 كلل ترحم اع كر رم اوي" شا قطو ةةلؤأماةركشاو, قاب هللادتع

 0 ةياتكلا لهو ن 5 م راثك الاب كد نع راي غلا َّق ةهءاأم هو كلل 5

 وس ىعع ا 3701 رهأ 0 قول وه ا كد ل مع ادنز نأ

 اها عمو ةيماه ةيسالا امههدد>ا فر ا[ ع يعدم 2 ا دوو

 ةيطارسس 55 دوو ىو ا كئيع تال ا و 0 هإوذ 2-2 حس ىأ

 مكل اوماقتسا اه و< ةينامز نوكت دقو هللا هلعاربخ نم اولعفت ام وك

 دق ةيقرطلاو مكل مهتءاقتسا ةدع 7 اوودنسإ ىأ يأ [ىوكتساو

 لولا ”ةيءاهز ريغو ةينامز ةيردصمو امشي اذه 9 ه5 نور

 نوكت دقو مكتنع 00 نع ىا مانع 0 4 ا ىلاعت هود م ا |او

 نع ةقاكلا ماسقأ ل لوالاو "هقأك ريغو 3 ناعون ىهو ك1

 نع ةداكلاو عدر /او بصخأأ 1 : ص 6 عقرلا ل ع را لع

 ءازؤغاو باودلل هيوس لاو * نذا اهزماو * وعلا تتك ىف هليصفناو

 ( نوكسلالو ححغلاب ان 06 امنعو 3 الا فر اعلا لاَقو 6 نييواشلا لق

 ل



 0 *لوصالا - نم *

 نو.ءاغيس مباع دعل نم مهو ضرالا قدا مورا وع ىلا ىلاعت

 هدب ىف .رادلاو ةوي- صاصقلا ىف مكلو ةيزاجلاو نيئس عضي ىف
 نأ ملا َْق اه ةيقرظلا قاطم َّق ”ةميهح اهنا جوانا 0 حوابو

 ون ليلعتلا ىناثلا لصالا ىنالخل مالا زاحم هد/ ىف رادلا وحن

 عوذج ىف مكبلصال ؤحن ءالعتسالا ثااثلا هيف نتا ىذلا نكلذف
 ىلاعت هلوؤو متا عم ىا مما ىف اولخدا وحن ”هيحاصلا عبارلا للا

 هلوقك ءاملا ةقدارم ,سهماخلا هتلمز َّق هموو ىلع ير

 اديهش هما لك ع تعلن 3 ىلا عل هود ا ل ةقدار م سدا

 ةويللا عاتم اه وحن ةسياقملا عباسلا ءاقيلا ونا هركذ مهسفتا نع مهيلع

 ىلا ةقدارم نءاثلا هر لا لأ ةيسنااب أ ليلق د هر> لا قى امئدلا

 ضاوعل 1 ريغل ةدنانزإا 6 دكاوللا عساتلا مههاوقا ىف معدبأ اودر 5و إ

 ىسراشل أ كا أ

 *  ايدنرب هداوس ىف لاخن * ىججد ليللا اذا دعس وبا انا خ*

 تبرم ! رهف تير“ نعت تدرعض  ةلوعك ضلوفلا ةسانزإا 0
 نع عع ىف ىأث و ءاقبلا ونا لاّوزوب كلاع نبا ةزاحأ هيه قعر 5
 ىف برغت اهدجو ىلاعت 0 دنع ىنعيو ىعا ةرخ الا ىف وهف وي

 نو نا اهذحا هحوا ”ةسوحل ىلع 0 #« نه المو هيج نيع

 ادن ل نع ءاشكيلا ونا لاق اقره نو مشا وه و ا

 2 ءوس لمع نم وحن ةعزاج ةيطرش ىتاثلا هن نك لفكتي

 تاوعملا ف نم دحعما هللو و الوصوم اعمأ نوكت نا 1 هب

 هئطب ىلع طع نع مهنم و و نلدعت ال اليا لذف نيك نا عبارلا

 وت َْق بر اهيلع تا اذههلو ةقوصوم ةركس نوكن نأ سماخلاا

6): 

5 
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 ىعل ةياغلا ءاهتنا اهدد>ا ناعم 100 اهل د نزلا اهندو د هيلا بهذ

 * لومألا لوصح # 4

 اكل الق هجر م نساك هللا 2-0 م و اهم و أ لاعل

 لددالو اوذرغا ره اًيطخ مم 4 لك اعدللو 3 3 4 ا امهم و

 0 ه5 ذارأ 5 20 ] ماو ةرخالا نه ايئدلا ةويملاب ميرا و

 نورظن 0 ءا ءلا ةهقدا ل اذه

7 7 

 نم مغ 3 انك ذَق انا وان 2

 دعوا 2 0 هواصال ىدو اذا و َّق ةقدارأو ق فرط قل

 هللا نع 0 الاو 0 مون ىذا ناءوع هع ههاررلال

 لصقلل 9 موعلا 0 هانرمصلو 0 ع ةقدا رأو قازسلا هلا نك

 كلام نبا هلام معلا نم دسفملا معي هللاو 2 نداضاملا ىلع لخدتو

 ىلع صيصتختلل و عضوملا كاذ نم هتأر لوقت ةياغللو هيقاه ةيقو

 دل> | 0 قءح 5 وح مو.علا نك لحر 0 قءاج اه ود مويعلا

 اه ىلا "اههِزتاعن قاب ”قورق لك مجراو مولا عيبض نع ادغأ: ناف

 ىك

 ضع دعَر ام الإ لععلا !هبب سيلا" ” ىلا, رخآا عوأب ىلع لد اا

 را ىلع .لدت اهنا ىنعم ا ل لا
9 1 

 د 2 ءاللا" قنات  انهنارا قانا ةيتاكماو: ةباقز ةياعلااوإ حلالا

 هناحبس هلوق لج نكعو ىف ةقفاوم ثلاثا كيلا هدج- ىهنا ىا كيلا هللا
 عبارلا روفصع نبا هركناو كلام نبا هلاَو هيلع ةمايقلا موي ىلا مكتعمجحل

 وهو نيبرصصيلا نم ةعاجج لاو هنو ”ئش ىلا ايش تعد اذا كلذو ةيعملا

 ةقفاوم سماخللا هللا ىلا ىراصنا ن» ىلاعت هلو ىف هفوكلا لها لوق

 ةعقاوم سداسلا * لسلسلاا قي>رلا نم ىلا ىهشأ * هاودوكحص دنع

 ةرششع اه] * ىف !هنمو # ىنم ىا ارجنا نبا ىلا ىورب الذ هلوقك ن

 وا اينامز الاعشا هلبقاه ىلع اهرور# لاعشال ةيقرظلا اهدحا ناعم

 هود ى [تلعجا ةيناكملا وا ةئاعرا ديفالظلا اون انهانشت واب هيف ايناكم

0 
 : ىلاعت



 لذي #* لوصالا ع 1

 الا نوكت ال اهنا: مهضعب .:عز ور اعسأ ور افرح نوكت * ىلع اهثمو

 ليلعتلا اهردا ناءد 00 اهأ ةيقرألا ىلعو 5-5 هوه و ئسأ

 نالف هنملا لخدب ال كلوقك بارمدذالا و كاردتسالا نوكت نا ىتاثلا مكانا

 اهالعو 5 هراء الاب تعلاقلاو هللا هججو نم طعن ال هلا ىلع هعينص ءوسا

 هللا ضو و 1 ان وتعم راسم ل نول دوو نلمح كللولا ىلعو

 كبر ناو 0 ع ةقدارع عئارلا هحرد ندعإعلا ىلع ندهاجلا

 ضي وه:ال هداز نود نا نوفا مهلك ىلع سانال ةرذغم وذل

 هاوقك

 د لكش م ىلع امو ل : نأ لع كي او ميركلا وا

 هلوقك 3 ةقدارو سم دانس هياع لك ند د ]ل د لصالاو

 د اهاضر ىنبعا هللا , كا نو ىلع تدضر اذا #*

 نمالا ”هذغ نيح ىلع ةئدملا رمد 2 ْق ةقدااو عباسلا

 ةقفاو» عساتلا نوفوتس سانا ىلع اولاتكا اذا و“ نم ةقفاو»

 ءاعبلا وبا لو ءاملان ىبأ هءار َّق لوقا ال ْنا ىلع قيعح و ءايلا

 وع اهل.و 1 اظرش |هدع ا كف ': ااويواعرس مهل 0 ّق 0 و

 زا“ 411 قس ارشسلا لاواو "هللا تك رسشن ال" نا لعب "كنس ان واظن

 اههيو زا ررعلا َّق 2 ل طظارمكلا ََق ةعيفح قاصلالا

 َتاَخدااذا !قؤذ ندع نوكيت : ةيعمالا لغو اههيف: ةقيقحلا ريرعتلا قو

 * نم اهنمو * اهؤيْط مت ام دعب هيلع نم تدغ * هلوقك نم اهيلع

 ةغللا 1 0 0 لو ةياغلا ءادتال اهحو سد 1000 ىلع يأ

 مالسالا رذف بهذم وهو هللا 0 نع مهند وع ضيعبتللو دربلا مهنم

 اهدورو رثكاو سنملا ناسبلو ءاهةفلا نم ريثكو عيدبلا ب>اضصو



 ن لوكألا لوصح »ع 2

 كرا ماعلا, ناسا كلا عدو نو سألنا اهلا وحك "ايي رعتلا

 هلاَق برضلا دعي تاهوا شاع نا ىا تاموا شاع هب سدال“ وح
 02 ا ا قو ا ال5 رت كلا نا كللإ

 هلودك ءانلتس لل رو نأ ضسضا ىذا دكا

 37 [يهتسل وا اهب وعك 0 موق 0 تع اذا تنيكاو 2

 ىراصت وا ادوه اونوك اولاؤو ىلاعت هلو ىف مك ضيءتلا سثع ىلثلا

 ائاراضتالا اوان توهيلاعب (ئراضتلاو دومال اوأاَم ىف ريعضلا و اوت

 لذ (١ ضيعتلا# ىراتيضت ا ونوك دوعال راولاق :ئراصتلاو دوك ووك

 ثنا يلج اذان ال وأ عع وزنا نوكير مو ,ءاتعيلا وال522

 وانا قألاو اروقفكك وا امنا مه عطن الو و ىلاعت هلودك نييفن

 نوءدعتملا هيلا بهذ ام ىلع ءايثشالا وا نيدلشلا د>ال ةعوضوم

 ةباغلل * ّىح اهلءو# ماعملا نئارذ نم ةداق:سذ قاعملا ةيفب امأو

 ندلا باهش مجدل عز و ءانثتسالل و ليلعتلل و ةفطاعو ةراج نوكتو

 ل اوك سلو و2 نشعل ام لود قائدا ال هنأ" قالا

 ةضفقاخلا ال ةفطاعلا ّىح ىف وه اما قافتالاو روهشم اهذ ىالكلا

 ح عم ةئرق نكت مل اذا هلا لصالاو واولا ةلزنع ةقطاعلا نال

 ةلوقك اهليق يو |هدعب م لوخد ىلع ل

 دي ا هائئملا هلعر ع دازلاو دع هل>ر فيد ى ةؤيوصلا ىلإ

 ىلع لوخدلا مدعل َُل دول اء كلذ لدم ْق ركحو لوخدلا لج

 هدم قاصلالا 3 ء.انلا امو دع نييانأا ْق فأاغلا ىلع داك سكعلا

 اذكصو ديكوتلاو ةياغلاو مسقلاو ءالعتسالاو ةرواحلاو ةلباقلاو

 سوءاعلا بحاضصو كا ناو ىسمراملاو ىجعدالا اًوأفو ضيعبتلا



 1 * لوصالا اع نم *

 تحسم سم
0 

3 

 ا "لانلفؤإلا "ديف 0 دق هلا قملا نكلو هب حيرصت اضيا مبيولآلا

 تسيل لا ىف لب نا ماشه نبا محو اريثك هريغ مالك ىف عقو

 لت" ىلاعت هلو5 ى أمك نا ىعع لب و دقو ةهكيرادعلا لب ةقظطاع

 لجو نع هلوقك له ىنعمب 000 دقو قاعش و ةزع ىف اورفك نذلا

 ةفيقخ كاردتسالال * 0 اهنهو * ةرخالا ىف 2 كرادا لب
 1 داخل ىو وبلا نمت ؟قوكت نإ 552103 ' كك ا نكلا و بف
 و ىف ديكأتلل ءىحب دقو ىنعمولو ايفنو انابثا اهدعب اهو اهلبق اه

 هلود

 0 رطب مل هنكلو تراطل * اهلبق راح وذ راط واو 3

 قحن اهذودب و نيملاظلا مه اوناك نكلو وع واولا, لمعتست ةقيفللاو
 وردأتملا اهل كذ وا اهتمرور*# رظتتت نراا ىف هعئامو نكإ * هود
 هدارع ملكت لا ءافخا وهو ماها اهدحا سثع ا ا

 لالض ىفوا ىده ىلعا ماناوا اناو ىلاعت هللا لاَو عماساا ىلع
 لاّوو العتم وا املا نك و بلطلا دعب عمت و رييْخطلا ىناثلا نيبم
 كشلا عوو ثلاثلا اهتخا وا ادنه حجوزت وحن عجبا هيف عتتوام موق
 عجلا عبارا موي ضعبوا اموي اننا ىلات هلوق وحن ملكتملا لق نع
 معمل سءاخلاا "ع لا لهاو ىرطلا بهذم وهو واوااك عا

 بلطلا عمي ام ىهو ة>ايالا سداسلا ىيهوا برعم اما مسالا 0
 ةحانالل اهدورو ريكحاو نرسفملا وا نيثدحلا سلاج يدم هلا

 عباسلا كلاه نبا هركذ ةوسق دشاوا ة راحتلاك ىهف و هيبثتلا ىف

 مادعت و لءاعلا: ةداعا .هنوببسأ دنع عالذ قا طّتشتو لك ا ريطألا

 قارا اقام .نارضالا ئتأتب ههريغتو نويفوكللا لاله ا كلا

 لوو وهو لب ىنعع نودزب وأ فلا هام ىلا هائلسراو نلف هلو

 نماثلا نيب رسصمال لاوكا اهيذو واولا ىعع مهكعل لاّمو ءارقلا
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 ةرمصبلا ةاحن عمججا ىسراغلا ىلعوبا لام ءاهقفلاو نيباوصالاو ةالا

 اءضوم سم هعيش ْق كب ومدس 0 و قاطملا عما اهنا ل ةقوكلاو

 كلام نبا (ىاثلا ,نا :هذرو قاأعإ وهروب قلطلا عمجلاو اهذايهناتكا نم
 5 ءلدك# ىورو ::دييع افزاو تلعتوز ءارقلا [تااثلا لا ميهذو

 تازي1وإا هنيداص ىلا .ىاثاا و: ةقشح ىلا ىلا: كلذ بسن و. قالا

 ىدتسو هب لالدتسالا لصين ءىثي بيتل واولا ةدافاب نولئاقلا

 َرْشِع ةسم#ل فطءلا ىرحا 58 نع واولا درقتلو هبئع ناوملا

 وهو ةغالا لها عاججاب بيقعتال * ءافلا اهنعو # لاجل راعتست و ايكح

 نأ وف نري رخآ يلع كتالْزَو بيقدعل ريغل تدرو اذا 0 كل َّق

 ىوذعم ناعو وهو ركذلا َّق واو ”ه] هم الب بائرتأل م اهائعع

 وحن ل# ىلع لصفمع فطع وهو ىركذو ورمتت دز ماو ىف اك
 كلام كالذ و ةهيبسألو ىلها' ند نان نا بر لاعق هير حوأ دايو

 ةوص وأ تام ا هاع ىذعف 05306 هك وذ ود "هاج ةفطاعلا ََق

 نوب راش نوطنأا ااه نوثلاك مودز نم ةرش 0 نو ود

 فطع قرح ْخ اهو لاعب و مضلاب ا اهنمو * مع 3 نم هيلع

 و ىندهلا ىلع ماهتسا ا ىدنتها 1 مك لعو 0 بات 1

 دنع ملكتلا كا عج يجاّربلاو ىقشسا 0 ذا ىلعا ا ١ هينا

 ه* لب اهنهو # ىدانعلل اوالخ بنزللو | 2 ركل 0 هقشح أ

 هلعداو هديسعل اه لل مكملا قرص هل.د اع بارصالاو ئىطظخلل

 ل5 و (ىريلل (لمعسمت دقوا ىذا قبضت ل هك عمو هنع وك تلك

 1 دقو نودهر 1 دايع لد ىلاعت هلوقك هلاطااب هل.ف 9 ئع . تارمصرا

 ايندلا ةويللا نورثؤت لب ىلاعت هلوقك لاطيا همغ نم رخآ مالك فةضافالا

 مولتلا

0 



 مه

 15 * لوصالا اع نم #

 ىرهللا ىنعلا ىف ظفالا لمعتش ال هنا ىلا ”هلريعملا نم عجنو ة-تعفاشلا

 امهنم دخاو لك داري .ناب مكحلاب نيدوصة٠ امهتوك لاح ىزاحلا و
 عتلبا نكي ال نا الا افلط» تهرسعملاو ةيعقاشللا نضءب كلذ زاجاو
 ىذت#ي ديدسهلاا و لءقلا بلط 0 ناك اددهتو ارما لءثاك 4

 هلامعتسا حدي هنا نينا وباو ىازغلا لاو اعم ناعمتجت الف كر

 هلامعتسا مصيق عومتملا و .ىئااك طل ريغ ىف الا ةءل ال القع امهيف

 اذه مجرو نيناسللا دحا ةلا ,هلوقك ددعتملا نئذتل ذغا امهيف

 علاملا دعقو ىضتعما دجو دق هنال ىوق وهو مامهلا نبا ليصفتلا

 قألا و ددعتلاب قيقللا ىنعملا عم ىقيقطلا ىنعلا ريغ ةدارا الفع عئتع الق

 ةريغ هكراشإ نا ريغ نم ظغللا نم ىقيقا ىنعلا رداتل مهند عجبا عانتما
 كلذ ىهعيعملا ريغ هدارا نم عني هدركك اذهو قالطالا دبع ر دانتلإ

 هيدنعم ىف ظفللا لامعتسا زوحن له اوفلتخا و ىقيَقلا عم درغلا ظفللا

 ةكرذ نآل قطا وهو ةغتم ىلا نوععحكا: ىهذف ةيزاحلا هيئاعم وا

 1 تازوسملا ع :هرمغو :دازأ! اني زاك لك

 هو هيج سلسل لل

 “ فورخلا لئاسم ى ان

 -_-_- 5 سوس

 ضع ّق ثتحامم داعم ىف لوصالا لها نم م رد 5

 يع ند ىف هنود ىمو :قنوصالا اعلا حاتع اف ىلا

 امنا ىف ليوطتلا ىلا انل ةجاح الق امان انان ةئم نارعالا

 * واولا امنع * .لوقنق راصتخالا ليس ىلع انهزلا ريشل' نعلو

 روه#ج لوالا ىلا بهذف بيتّرلل وا ةيعملا وا مجخلا قلطل ىهو



 سس ذثذآذآ| .سهمممهه ههه سجس سس سبي يبييبِبي_ سس(”

 35 لودألا و - ا

 ثا لياد انارطالا "نسل و .لوط هيف امم هدغ نود ليوطلا ناسنالل

 هودعولا هذه ريغ ,اوركذ دقو عاصتلل دنسالاك درطي دق زاجملا نآق
 ليف“ ظفالاب "نإ ىف. نماقلا» دعب ”لؤوقعلا" دارا و فكلرسطتلا ,ىهزو

 دح نع هحورط ازاحم هنوكب ال و ةقيدح هنوكب فصتي ال لامعتسالا

 نالراكا "مرات الوةعيعلا نا لع اوعقتا دقاو امنع تحاوابأك

 لكل مولع» اذهو هريغ ىف لمعتس الو هل عضو اه ىف لمعتسي دق ظفنلا

 زوج ليال ما ةعيقلا زادلا مزلتس له اوقلتخاو برعلا ةغلب ىلاع

 الصا هل عضو اه ىف لمعتسإ الو هل عضو ام ريغ ىف ظفللا لمعتسا نا

 هلو كل فاو 2 تاق منان الا روهتاا لاق دولتي ةعاجت اك

 اكرش١٠ وا ازاحت نوكي نا نيب راد اذا ظفللا ىف عساتلا * لوالا وه

 موق عجرف زاعلا ىلع كاريشالا وا كاّرْشالا ىلع زاببعلا مج لع

 ا 1 نانخا لف 2 اد ىلا ود قاحتلا# نوعا و لولا

 بلغالا عالا ىلع لجلاو ىنالخ الب زاحلا ةيلغل كاّرشالا ىلع لجلا
 ظاقلالا لاو>ا.نيب لصاملا ضراعتلا و نيعتم رداتلا ليلعلا نود

 . 1غ 8 6 5 .٠ | ك2 < 85 5 اا 0 |
 لوا زادلا اهه ذاب 6 اذاو زاك و هلدضلا ل ضراعتلا 02-6 0

 ىلوا لهتلا نا ليعفذ لعذااو كاَرْشالا نيب عقو اذاو كاَرْشالا نم

 راعكألا وأ كاوشالا "نب عقو اذاو باوصلا وهو ىلوا كارنشال ]فرق

 ند عقو اذاو. ىلوا نام الا.نا بئاوصااو ىلوا كاّرشالا نا ليعد

 زاعجملاو لقثلا نيب عقو اذاو ىلوا صيصخهلا لوف صيصخخلا و كاَرشالا

 صيصخملا ليقف صيصخلاو لقثلا نيب عقو اذاو .ىلوا زادلا ليقف

 لوا زاعلا ليقو ءاوس اهه ليعف راعذالا و زادملا نيف عقو اذاو ىلوا

0 0 
 راع<ألا نيب عدو اداو ىلوا صيصخ اف صيصخخا او زاك

 ١

 ١ نيب عدو اذاو

 اف صيصخملاو

 0 نودع و ةبيونكلا ام را هتيدرولا لها روعيج تهذ زاعلاو

 ةهيمذا ناد عججلا َّ سساععلا 0 لوا صيصخ
| 

 ع
 ةيعفاشلا



 كودو كدع تارا ىلا رم بيرغلا ىلا عاّربخاب نو>داع و رثثلاو

 َْق نامل د: اذه 00 مهنم دحاو نع عع ١ و زول 2

 ىا مالكلاو ملكتملا نع "هجراخ اما ”هئيرقلا نا عا زالأ نئارق

 وا مالكلا سنج نم نوكتالو هل”هفصو رىلكألا ف ىنعم نوكتال

 نوكت ىلا هدسشعو ”مداكلا سدح ند ناوكي وأ ملحلا ى عمق نود

 ناب هيف زاجلا نوكي ىذلا مالكلا اذه نع 0 ظذل اما ةسنح

 ريغ وا قيةللا ىنعملا ةدارا مدع ىلع لدن ظفل رخآ مالك ىف نوك

 مدع ىلع الاد نوك. هنم ”ئش وأ هنيع وه لب مالكلا اذه نع حراخ

 دارذالا ضءب نوكي نااما نيعون ىلع مسقلا اذه مث هعيفألا ةدارا

 كرصخعاف لوأ نوكانل وأ ةيلعاطتللا كلذ هلال ل رمل 2
 دق قبةمللا ىنعملا ةدارا نم ةعئاملا ةئيرقلا مث ماسقالا هذه ىف ”هئي رقلا

 نو تخل 0905 6 1 دقو ةياسح> ناوكتاسفأو ةيلفعا نود

 ىف عباسلا * عون نود عونب زاملا نارق صتخت الف ةيعرش

 نب قرفلا و ةَقيَقْللا نع اهدنع رين و زاهلا اهن رعت ىلا رومالا

 نيهجو ن١ صنلاب اما لالدتسالا وا صنااب عمي نا اها زاحملا و ةقيقملا

 ركصد» نا ىناثاا زا كاذو ةعيق> اذه عضاواا لوش نا لوالا

 هل عضو ام ىف لمعسم اذه لوي ناب امهم دحاو لك دح عضاولا

 لك ةصاخ ركذ دملا ماقم موقيو هل عضو امريغ ىف لمعتسم ُكلاذو

 ىعملا قيس نا لوألا ةثالُث هوجو نك لالدتسالا اماو امنع دحاو

 هلا كلذ لعيق ةئير5 نودي ظفالا عاعم دنع ةغللا لها ماهقا ىلا

 زاعلا وهف ْش ةئرعلاب الا دارأا ىتعملا هئم مهش ال ناك ناف هيف ةقيفح

 سفن ىف ىيهملا ىئعيلل هننض مدعو ىزاحلا ىئعملل ىننلا هةمص ىف ناثلا

 عم لحم ىف هلامعتما زوي ال نا وهو زاد4أ دارطا مدع ثااثاا رمالا

 دلذهاان زوعلاك رخآ ل# ىف هلامعتسال غوسملا لامعتسالا ببس دوجو

 ("؟)



 * لومألا لوصح * 3

 مساب '؟ىثلا ةيعست ىا ةياغلا و لعاقلاو ةروصلا و لياقلا عاونا ةعبرا

 ةردعلا ا هنروص معاي ما ةيعسلو ىداولا هاب وع هلأ

 ءاعسلاب رطملا ةيعشك انظ وا ةقيقح هلعاف مساب ”ىثلا ةيعمتو ديلا

 ىفو رمحلاب بنعلا ةيعستك هتباذ معاي 'ىثلا "هيعسو ثيغلاب تاشلاو
 هذ_ه نم سكعلا ىلع عاونا ةعيرا بسلا ىلع ببساا مسا قالطا

 دد>او ل َق لولحلا تاَّوالءلا نم مه كعل دلعو اذه لبق ةروك ذملا

 ملغ ازا لولخلاوز انهدض قءاتوملاكو معلا و نامالا ىف ةويلاك

 نيرا ةتم نيريح ىف لولملاو هلوسر ءاضر ىف هللا ءاضرك نيبراقتم

 عاونالا هذ-هو مهاربا ماعم هيف ىلاحت هلوق ىف اك مرا ىف تدبلاك

 00 ةقلابسلا".عاوتالا+نا' اي ةيلحلا و:ةيلالا ةقالع ىلا ةعجار
 نيد ال 35 كا هعومجل ا :ءيضذ 5 11 در ١ 4 وشما توب | 2م كدي دكا

 00 مالا هل قلعت الإ ف تاع نم مهطعل دعو "هؤالع

 انا وحن هيلا فاضملا ىفذ>و اهلها عي "هيرقلا لئساو وك قاضما

 مومحلل تلعج اذا مابقد كنلاو 7 لجر نبا انا ىا الج نأ

 فذملاو اهءاوبا ند اياب ىا 0 اولخدا و2 اركشمو ادحاو ه
 اوك ةدانزلاو اولضت نا ”ههارك ىا اولضت نا م كل هللا نيب وت

 2 تاع اغلا ا ككل كوك ويه كل هه ككاو و بس 7 5 سنا ىلاعت

 ةريشع ىدحا ىلع دزثال اهنا مهضعب 7 أم ال "هدالع نيددرا

 ايتو ئرشعو سد لع رخارلات ور نمتعي لع نحا لاكو

 ا0هد هلاو اهعول ريغملا و هماك ةقدلدلا لد زاخأ داما ىدلقلا

 اه ل م نك كلذ طّررششا نم تأ مو قالا وهو روهمملا

 ل لها نا 0 مه3و مع هل ىو لكو ا6هيعقدل ضرءتلا 2ك و

 بص و "ه5 اء || 0 كاع تازادلا نوءري2 اولاز 1 ةيرعلا

 مظذلا ىنو *هعداتتلاا ل نم ىهدءل ءاج نع اذكهو ةئيرعلا

2 
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 1 2 لوصالا اع نم 3

 تويكتعلا تالي 0 نموا وه اع لدتا دقو ام هق روم قدا هأ 0 ىلع

 ذا ,هافتلاب لالخالا مر برعلا ةغاىف اعقاو زاحلا ناكول هنا لاف

 نم ىنخا ةشرقلا ءافخ زوجت ناف ليلع ليلعتلا اذهو ةشيرقلا قُح دق
 ع يلح ران نم زوشأ كوع لدعإلا ف 0 0 دا اهسلا

 الإ ىند ' ال ثي اريثك 0 0 31 - زيرعلا 00 عقاو

 هيون 8 عاملا نع ىور دقو زاهاو هك ا م ىلع

 لقعلا اهدعتح ىلا مهلئاسم لوا اذه اهو زيزعلا 0 0
 اموقو ”هئسلا ىف عقاو اضيا وهو بقاسلا مهفلا اهركشي و ملسلا

 سوو هدب ف ْق زاح هك ”هقالعلا نم كي 4 سمايل 2 اريثك

 لاصتالا كلذ و هل عوضوملاب هيف لمعتسمللا لاصتا ىه ةقالعلا و ةقيقملا

 ةراعتسالا ىف أك ىنعملا رايثعاب وا لسرملا زالأ ىف اك ةروصلا رابتعاب اها
 نوك.نا بي نكل اقلطم ىنعم ىف كاّرشالا ىهو ”ههماشملا اهتقالعو
 نععلا لير كاوشالا كار 1و هريغ نع ءافتلالاو هلك تودثلا ةرهاظ

 ناصعتلاو ةدانارلاب زا ىلا ىف كلذ و ظعأالا َّق اما ىروصلا ناصتدا و

 قتيل كيع ! 5 هيلع 0 وهو ىدم ام راشعاب ' ه5 راك اهلنوكات دوو

 "هيلكلاا رايتعاب وأ ريصعأل رهلاك هيلا لوالا وهو لوعتدبنألا رابتعاب ؤأ:

 "هيلحلاو ”هيلاطلاو مسرلا ءارو ام ىف ديلاو ةولصلا ىف عوكراك ”هيئزلاو

 ةةيطوسصشملاو "نيط جاو "ةيادنلا و ”هيفورظملا 9 "هيقرظااو ةرواحملاو

 لوعتملا وأ لءافلا لع, ردصملا قالطا تاّالعلا نمو ةيدضلا و

 | هدو>و مسأب ”ىشلا ناكما عيوس اهنمو مولءللا وا ماعلا ىف لعلك

 دار تضل طؤللا قدلطا: لايتم دو ةركسم انآ نرسلاع ف ىلا لا لال

 بدسملا ىلع ببسلا مسا قالطا ىف مهضعب لءج دقو هنم ق:ثملا لاوز



 ١4 «* لومألا لوصح *

 هذه ىفو زاحلاو ةقيقللا ىف هيك ةسماخلا 6 ةضقانتلا ىناعملا فال امهننب
 ق> نم ةةليعف ىهف ديفا اما اههريسفت ىف لوالا * ثاحا ةرسشع ةهلئسملا

 لعق و ةفرصلا ةيقمالا" ىلأ هيَدضْولا نع لقتل ءاثثاوتنقووعم < يقلا

 لوألا ل23 لودفلا ىلع 0 لعافلا نعم نوكي نق لالا َق

 اق ١ ةثدلا كه  كوكك' قالا خل 2و هته اغلا يل وعلا ركل

 ىا اذكعضوم تزج لاق اك 0 وه ئذلا زاوملا ند!لءْفم ويف زال

 ىلا عجار وهو عانتءالاو 5 ميسق وه ىذلا زاوملا نم وا هتزواج

 لعشتف هل عضو ام ىف ليعتسملا ظؤللا ىه ةميةلاَف امهدح ىف ىتاثلا * لوالا

 كلذ ريغ ليو ىجالطصالاو 5 و ىعرشلاو ىوغللا عضولا اذه

 ريغ لق و ةئيرق عم ةقالعل هل عضو ام ريغ ىف لمعتسملا ظذالا وه زاجل و

 ةهيقرعلاو ةيوغللا ةءرعللا توبث ىلع معلا لها قفئا دق ثلاثلا * كلذ

 نم ديفتسا ىذلا ظفللا ىهو ةيعرشلا ةعيدلا توبثىف اوةلتخاو

 لها دنع نيلوه# ىنعلاو ظفلنا ناك ءاوس ىنعملل هعضو عراشلا

 ل مهنكل نيم واهم .اناكب وا ذدعللا
 لها عضو ال عراشلا عضو دارملاو امواعم رخ الاو الوهم اههدحا

 ةوكارلا و :هةولضلاك كلذو اهتابثا ىلا روهدلا بهذف نظ اك عرشلا

 ظافلالا عازبلا لدش كلذ ريغو ماصصلاو ىزملاو ىلصملاو موصلاو

 قئامح اهولءج روهاف ةيوغللا اهناعد ريغ ىف "نر عتشملا مرش ”هلوادتملا

 ملص ءىثب اهافن نم تأي ملو قا وهو اهل عراشلا عضوي ةيعرش

 معلا لها روهجج دنع برعلا غل ىف عقاو زاجلا عبارلا * لالدتسالا

 "هل الد علبأ لدن انه هقالخو ا هكدا قد#اوا كلذ ىف نعلاثلاَو

 بيس نان توص ىلعاب ىداشو برعلا ةعل ىلع هعالبطا مدع ىلع

 هذه نم ةيلع عالطالا يجي ام ىلع ع الطالا ىف هطارفت اذه هفالخ

 قى ال ىلا تازايلاو قئاقللا نم هيلع تليشا اهو ةفيرمشلا غلا

 ىلع



 ١ 0 لوصالا ص نم د

 نيب كَريْشم هناف ءرقلاك راكم الا كلذ ركنب ال ”هيبرعلا "هغللا هذه ىف

 كاّرْشالا نعم وهو عج ل ريغ نم ظيهيذم لمعتكم ضرألاو رهطلا

 ةكرتشم |هئاف نيعلا هرقلا لثمو ”هغللا لها نيب هيف قالخ ال اذهو

 اذكو دوسالاو ضيبالا نيب َكريْشَم نوملا اذكو ”هفورعملا اهناعم نيب

 ءارتسالاب برعلا "هغل ىف 3 قف وهراكورنيداوز لقا نونو كرش

 هلاك اقر نفي لوشن, رابتعا الك جدتسلا و قايكتلللاق عقاو اضيا وهف

 منتتخ+ ىف لاطا و تاق هللا ىف ال امبث وا طَقف باتكلاىف عقاو ريغ

 لايعتسا زاو> ىف فلتخا #2 ”هعبارلا # كلذ نايب ىف لوصملا

 ركب ونا, ئضاقلاو ىجفاشلا بهذذ .هيناعم وا هيرتعم ىف كَرْشملا ظفللا

 رلعج ىطاعلاو نيا 5 راملا دي. ىذاعلاو اجا ىلع واو

 وااو لاوكتبلا لعام اا نب رفكر از وو عا ل نلعب مشو

 مث ةعاثتما ىلا جركلاو ىرصيلا نسا واو َمئاه وبا بهذو

 هذه علم نع مهلمو داع لاء انا عجري يمال هلم عنم نع مهنخ اوفلتذا

 كّرشملا ىبنعم نيب عملا زاوج مدع قحلاو عضولا ىلا عجري ىمال
 ال ازا عجلا زوجي هلا ليق دقو ةححب هزوج نم تان ملو هيناعموا

 كل علا ةدارا زوجي ليقو نيارح أنما نزع فاح نلاتنذيو مقكك

 ىزارلاو ىلازءلا ىلا اذه بسن دقو ةغللا ثيح نم اال دصقلا دردع

 اشغ تيأر اه الام لاقيف تايثالا ىف ال قئلا ف عملا زو# ليقو

 مح! ال و ءاملا نيعو سلا

 ةدارا زو ليقو ظفالا اذهب ىتاعملا هذه دارتو نيع ىدنع لاش نا

 ثيعو بهذلا نيعو ةحراشلا نيعلا دارب و

 ادك2 11 نو اتعملا كال, دارت: نويعإ ئدنغ داع كاع عمجلا ْق 7

 دوسأو ضيا داريو نانوح ىدنع لاعيف عملا مكح هيكقن ىثملا

 وه اعا ىالخلا انه و د رقما ظفللاب ىناعملا وأ نييئعملا هدارا ب الو

 عمجلا حد! نيذالا نييثءلا ىف و اهني عجبا محدن ىلا ىتاعملا ىف
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 0 لومأللا لوصدح تن ا

 نإ قااو لوصحلا مدعم ىف كللذ ليصفتو "هل'يعملا نم مشاه واو

 كلذب هفاصتال ةقيفح عطقنا دق ىذلا ىضاملا ىلع قشملا قالطا

 نامي م 90 نا اولاعو لويصقتلا ىلا موو بهذ دقو "لمذا 6

 ءاقيلا نكمي ريغ ناك نا و زاعش عطقناو ىضم اذاف واب طّريشا ءاقيلا

 فقولا ىلا نورخآ بهذو ةقيقح هيلع هقالطا نوكيف واب طرتشي مل

 عطعتاو ىذم ام ىنَع قيد | قالطالا ه2 هذا نأف ه] هحو ال 9

 ظافلالا ىلاوت وهو ىدارتلا ىف  ه#* "هيناثلا 9  ةيوق ةرهاظ

 ازه ند حر دحاو ىعم راتعاب دحاو ل ىلع "هلادلا ةدرغملا

 نيددص راسيتعاب ل ددحاو رايتعاب ال د>او وى ىلع نيظكللا هلالد

 قطانلاو مجيصملاك ةمضلا هقفصو هةوطاأ أ رايتعاب وا دنهما و مراصلاك

 لكفت مهدارملا نا ةدكوملا# ءابع“الاو . ”هودازتملا ءاعسالا» نيب :قدعلاوو

 حقو ىدلا مسالا ناك هر ملا اماو تاغ تواقن ريغ م هد>او 0

 مدع وا وهسلاوا زوححلا هوت عفد وا دكؤاا ةيوقت ديب ديكأتلا هب

 وهو ”هيرعلا ةغللا ىف فداولا فاما ىلا نوي. نهزجماو قوق

 وهو هلئاسو ريثكت و ريبعتلا ةراد عيسوت وا عضاولا ددعت اما هببس و قا
 عاوناو يتلا و مظنلا لاخي ليهست وا نائتفالاب نايبلا لها دنع ىعسلا

 ةلبام ْق ”ة] ومفعم 5 ةغللا و هعودوأ نوعناملا ت مو عيدبلا

 ك1 لدم برولا ةغا ىف فدازلا 8 ن ةرورمؤلاب مولعم وهام

 علا ادجرشك اذهو دوععلاو سوال او ا و "دطنألاو ثيالاو

 [ىهعس وت 0 سر اف ناو تلت 0 ىلا عوقو وأا نم عملا 10 5

 "هعوضولا ةظفللا وهو كريشلا ىف * ”هللاثلا لك علا اذه ىف

 فات+او كلذك | .ض تريح نم الوا اعضو رككاوا ني:ةلع نيةديه

 عنتم هلا نورخآ :لاقو عوقولا بجاو هلا موق لاقف هيف رعاا لها

 دوجوم كريشملا نا كاف الو عوقولا زئاج هنا "هفئاط تلاّوو عوقولا

 ف



 ١١ *لوصالا ص ضر د

 عبارلا ف زاجمو ةعيفض الاو هلفاث ىلا بسن لوقتك ىناثلا

 05 مسقنب ةعبرالا نع لكو ىدارملا ىعمل و دحاولا علل ددعتملا ظفللا

 مولع ىف نيب دق كلذ عيج و ةفص ريغ و ةفص ىلاو قاشء ريغ و قتشع
 اديك ىلاضأ ثابتا ع رجع انهي ركذتاكت راو تفل »لبق 5/355 و
 نيب دج ناوهو قاقتشالا ىف 6 ىلوالا © امات قلعت معلا

 زاك ا ةوعدتم الا برأ هاه تشع كريم تكرم اوف حلا ك5 نال

 كلذ ىلا ةبسأ هل رخآ ”ئىش اهيئاثو * ىنعل عوضوم مسا اهدحا * ةعبرا

 * ةيلصالا ىقورأا ىف نيعسالا نذه نيب ةكراشم اهثااثو # ىنعملا

 اههةوا طقف ةكرح واطةف ىقر> ىف مسالا كلذ قلب رييغت اهءبارو
 ناصعتلا وا ةدانإلاب نوكي نا اما 25الثاا ماسقالا هذه نم دحاو لكو اعم

 رعبطا ةينرجتل لا عاشوا ىو ليق و ماسقا ةعسل هذهف اعد امعوا

 لذ ريك آلا و ريبكلا و ريغصلا دا معن و عابر ا ل م كليك و

 نود. و ريغص بيئَريلاو ىورألا ىف ”هقفاوملا عف ةعقاوملا نم عا ةيسانملا

 "هسا ريكا ةعفاولا نودبو ىكنو ىنكو ذيِجو ىذج و< ريك بدلا

 ىف ريثءلاف مقرلاو مجرلا ىف ةدشااك :هفصلا وا باث و مث ىف جركاك اه

 سدل ريكألاو ريبكلا قاعتشالا و ”هيسانملا ريخالا ىف و ”هةفاوملا نيلوالا
 قانلاع وغلب اجا تلو اطألائ.اوقمد» ىو كتل نآلت ل و دضألا» عطر غلا لا

 ىلع لدام ىهو ”هذص نيعست ىلا مسقتي ظفللا و ريغصلا قاقتشالاب

 براضك نيءع ”هؤص:٠ ىسنج الو ىصاخأ نييعتب ”هنيعم ريغ ”همحع تاذ

 همضص* تاذ ىلع لد الام وهو ةفص ريغ و برضلا اهل تاذ هائءم ناق

 مسألا قدصأ طرش قاعتشالا هحو ءاعب له اوقلتخا م ىنعع 1

 ىضاملا ىف و اًوافْنا ازا لابقتسالا و اوافنا ةَقيعح رشابملل نوكيذ قئشملا

 *ةيفئأا تلاعف *هيعفاشلا و "ةيقتملا نيب روهشم ىالخ عطقنا دق ىذلا

 * ىقللقلا نم انيس نبا بهذ هيلاو "هعيعد ”هيهقاشلا تااؤو زاحن
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 7 لومألملا لوصح 0 00

 الا و لك وهف 00 عار 6 *هل الدلا دم ردع كصو نا عوضوأا ظوأالا

 ماسقا ةعبرا هذهف هانعم كلذك و ددعتم وا دحاو اما درفملاو درةموهف

 الا نورثتك طع و وقم ق* كرت تا "نحاول نحاول !!"د دك لوالا ع

 5 الر عتسأ و اورضو نا اكل ن ةذيعتأ ةفرءذ اردوم الو ا هوك

 ءاوس ىلصالا هورطوب افاضم وا ع ناك نأ قيعح نزجو ىو

 ا نا وأ ةقيعدلا وع روذخلا راكدعا ا دهعلا 0

 0 ةيعم دود+وأاا كت نس ةيهتم وأ اه« د قوأا هروك ذه ةةيعم

 [هدسات ةيسلللا ةراشالاب اماو صصخلا ' نم لكل وا صيصختلا ثيح

 ىريذك اود وأ ب للا نك أهي اس اهاياد 0 2 الق ةيلفعلاب اماو

 نورشكهءوهفم ىف كّرْشا ناو تالصوملاك ام>ال وا ىلكتلاو بطاخلا

 مافالاو سنحت دحاو هنا ىلع ريثكلا لوانت نأف ىلكف اريدقت وا اقيقح

 ةيلوأب تواغتلا هجو ىلع ناك نا هتاينرط هلواتتف ناكام اناو سنملا

 وهف ةيوسلا ىلع اهل هلوانت ناك ناو ككشلا وهف .ةيدشا وا ةيواوان وأ

 ائيعم اذ الا اوضو لواذني ل 0 والا ه له 3 داو كا ا .

 روصخ 0 و لوانت ناف اهةرغتسإ ىل 1 نيا تالا

 نم دعو ركهلا ع6 قاردبسالا طرتشا 1 م تع اما

 ةيعطق عجل ك 0 ا صاخ هلا مجارلاو ةطساو هظرشا

 هدارؤا تلصافقت' ءاوس قئيلبتلا نك هلا و: دلتا ا ىعبلل دد_ءتلا ظفألا

 سب "اغا 1 ع 5 0 5 ؟١5)
 د تسال 2 مراصلا و اعبمس 5 تلصاوت وا و سرعلاو ناس لاك

 ىف رشا ناف الا و كرش لكل عضو ناف ددعتلا ىعبلل دحاولا ظفالا

 ىناثلا
 ع



 9 د لوصالا ع ند *

 هراخإو ةيففاشلا ريكا و ,ةيفنللا ةهاما#ل وذ وهو .ىدع لاو انذار

 ليصفتو.قملا وهو نيرخأتلا نم ةعاججو مامهلا ناو بجاملا نا

 ىف عاززنلا سلو هعضوم نع بلطإ اهتنوجا عم نزوجلا :هلدا

 لعافلا عفرك ءارهتسالاب وا براضلاو لجرلاك لقنلاب هممت تدثام

 مسالا اذه ىف مساب ىعمم ىمعماذا اه ىف عاززللا لب لوعفملا بصتو

 اذه رابتءا نظي ىنعم ءريغ وا قافتشالا ثي> نم هلصا رايتعا

 ادوجو ىنعملا اذه عم مسالا كلذ نارود لجال ةيعمنلا ىف ىنعملا

 مسالا ىدعت لهق مسالا كلذ ريغ ىف ىنعملا كلذ دحويو امدعو

 كللذ قاطيف مديد  ىعملا_ كلذ, دوحو تيس رريعلا تالذ لا وون دلل

 ىالحلاا اما ازام قالطالا زاو» ىف عازن ال ذا ةهيفح هيلع مسالا

 بنعلا ءام نه ”ىنلل مسا وه ىذلا رمخلاك كلذ و َدَميَمح قالطالا ىف

 *ىجلان هل 0 ذيننلا ىلع قاطا اذا دسالاب ىذقو دتشا و ,ىلغ اذا

 ىف هرابتعا نظي مسالا ىف ىنعم اهناف لقعلل ةرماكلا عماج روكذملا

 ءاه ىف دجوب : امهذي ةطمأ أ ةيوسلا نارودل هل روك ؟ذملا 2-1 سلا

 1 0 3-8 تددحو اذاو اريصع 0! اروح هبل ال بنعلا اذاو هر
 قع

 مسا سخي وا ديبنلا ق كلذ دجو دقو الخ لب هب مسا مل ةنع تلاز

 ىلع ةقيقح قلطي الف روكذملا بئءلا ءام وه لةءلل مان رمثلا

 اياز طياللاو ةيفطلاب ذختالا اوراس شالا ةيعست كلذكو ذيثثلا
 ةغللا تابثا عنم قملا نا تلع اذه تفرع اذاو مرا جاليالل

 سايقلا

 0-5 قفيلاقلا لصفلا 1-6

 4 فكرمو درفم ىلا طشللا مسقت 989

5 ' 
0 
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 يم ميسا يهيج يي

 لوما لو طب 1

 لوعلا وهو اهدحأب مز ريغ 5 اهلك زاو+و فقولا نم روهجلا د

 و "ةتسلا تايكارلاو تادرغملا هيف لخدو ىنعل مضو ظفل 0ك

 ىقوصلاو رمل ىددعلاو قاصضالاو قصواأ و ىدان تالا

 عم ءازأب ظفألا نييعل ,عالاف صخاو عا نيرا لواش عضولا ىقعمو

 عوضوملا نع 6 عبارلا 8 ىنعم ىلع ”هلالدلل ظفالا نيبعت صخالا و

 عوضو» ظفالا نا امهريغو ىزارلاو ىنيوللا لاو ىقالخ هيو هل

 ىقوا جراملاو نهذدلا َّق هدو> وه تناححح ءاوس ةفنهذلا هروصأل

 لايقو يجيراخلا دوحوللا عوبضوم قوس ولا لاو طوق نهذلا

 قو قاهةصالا هعحر 3 ىجيراخلاو ىهذلا كك عدلا عوض وم

 ريبعتلل وذ اعا عسضواا نال م ئك تتيح نمد ناعلل عوضوم سلا

 قاودلا لسعجو ريمتلا
 نهذلاب همايق تح 0 0 ىعملا وه يجيرامخلااب كارما نان ايظول عاربلا

 تايبزإلا ىف جيراخلاب لوقلا دعب الق ايوئعم نأك ناو * تلق *

 ىف سل ريمذلا ىن هنوكص و ريضلا ىف اع

 056 3 ١ - . ١ 3 .ه
 لعتلا قو عضولا اع ىرعول لعل قارطلا 0 3 سماخلاا 2

 ليو رتاوتلا قيرطت لوعتم اهعيجح نا قألاو لوعلا هب لوتس الذا

 رطاو راثلاو نونلاو ءاعملاو ضرالاك كيكشتلا ليش ال اهده ناك ام

 ليعت ا هده نإك امو قااوتلا قيزرطت لوعتم ىوهق ايهوذو دريلاو

 قدك و داع آلا قيرطت لؤهتم قيهف هبارغا اهيف ىلا تاغللاك ,كيكشتلا

 اواعن دق هللا لد نيلغتدملا ةعالا ناف اذهل هحو الو نالاب اهي

 نياغتشملا لاوداب ع هأ 07 لكلا موأعم اذه روصعلا 0 سه 13 ْق

 سايعلا قي رطن ةغللا تابثا زاوح نع 4 سداعلا 7 برعلا علي

 جت لاو ,ىالقايلا رك ولا ىطاقلاب نوح هيف فلتخا دقو

 قيوجلا هعنهو ءاههقلا نم ةعاججو ىزارلاو ىزاريشلا ق*“اوناو

 ل ااا



 ١ 0 * لوصالا 7 ند *

 لالدتسالاو ةئلسا! و ناتنكلا ماهف ال ةيردلا ةغتلا واقل دع ةقطلابالا
 ع لا ماك>الا تاق نو ناجح 0 |( دا اهملع نافقوت أمهم

 بوجوال ىمالا اتاودك اهقن و.امتايثا دوصقملا نال اهروصت ثيح

 مارح ايرلا و "هبجاو ةولصلاو ميرتغأل ىهنااو

 مد# قىناثلا لصفلا اهي

٠ 
< 

 ©« ةيوغالا ىدابملا ىؤ#

 ىلعو ةقباطم هل عوضولا ماع ىلع ةهلالدلاو اعضو لادلا ظفلا ىه ْهْغللا

 نمكتلاوا ةقباطملا ةدحوب لوقلاو ماَءلا جيراملا ىلع و نول هنرج

 ا ىف ال دصقلا ىف ةيعبتلا دارلاو عسوت ةقباطلل نوذتلا ةيعبتو

 © لوالا ثاحنا ةتس انهو ماّرلالا ىه ةيلقعلاو ةيظفل ةلالد ىهو

 ةعطقملا تاوصالا ىلع لاش نملا اذه ىف ىهو مالكلا ةيهام نع
 ردك كه داو دانسالاب نيك 12 6 0 ١ ةاهملأ صسخ 00
 3 قالا د ند يع ةديحاوأا أك 0 لوصالا لهأن

 ا هللا وه عضاولا نا اهد>ا لاوقا ىلع كلذ ىف فلتخاو عضاولا نع

 عضاولا نا ىتاثلا كروذ نياو هعابتاو ىرعشالا بهذ هيلاو هناه# |
 نأ تاع اب هل رفا ند هعبأت ندو مشاه ولا بهذ هيلاو رشلا وه

 نا عبارلا حالطصالاب ىقايلاو ىلاعت هللا 3 ماعلا عقو هللا ءادتا

 ذاتسالا لاق هبو فيقوت قابلا و حالطصالاب عقو دغللا ءادتبا
 ظاسفلالا“ نيف" نا نسف "هل25 ؟ئذلانألل قدها لديف وأ ك2

 مم>او ىريعذلا ناهيلس نا 552" لآ هنو امتاذب اهيماعم ىلع تلد

 امنه * ى صه , 1 اع الوعن هم الودعم ةرو كدذلا ليوامالا 0

 لوصوحملا بءاضص 06 6 قاف هءضوم ىف طوسام وه 1 7 نول

1 



 د

 ىف لوعألل لوص> 8 3

 مَ تاوش وا هدر هروص) امزاح هنوك كر صنخا 7 بحوملا ىنعملا

 لع لال وا قيفن !.نوكسام نود نع ”ىثلانا موطا:قها/ليقو فيفا

 اهاث ىقداطم ريغ وا اعياطم مزاج ريغ وأ امزاج ناك ءاوس قددصتلا

 قياطم ريغ مك هزال تب كهرلا لهجلا 2 حجردنيق داب ريغ وأ

 لهملا اماو ريغلا لوق درك ةناكفل وأ ردا تونا عر 2 ديلعتلا 9

 مدع هنال ةكللاب مدعلا ةلاقم داقتعالاو مءال لبا ةموهف طيسبلا

 عوضوم اماو #* ادددءم وا انا نوك نا هلاش نمع ع داعتعالا و معلا

 ةهةئاذلا هضارعا نع 2 تحي و علا عوضوذ هعقلا لوصا ع

 باتكلا انلودك علا عوضوم ىلع اهلج اهنع ثلا, دارملاو هتالومح و
 ىلء وا بوجولا ديفب رالا !:اودكح هعاولا ىلعوا مكملا هاتشن

 ىلع وا ةييعطق هل الد هاولدم ىلع 16 صناا ائاودك نادل هطرع

 ىلع لد ضعبلإ هئم صخ ىذلا ماعلا اناونك ىتاذلا هضرع عون

 لا ةعحار ةتففلا لوصا تح>ايم جو هياط 0 هدارؤا يعن

 ”هأدالا تاكا 0 نم ماك>الاو ”هلدالا هكمالو ضارعا تلا

 نتا انها لكاس عيج نا ىنعم ”هلدالاب ماكحالا توبثو ماكحالل

 كاويلفلاو اهب قولي اذبعو !كلذ زتغ : ليؤرو: توقتلا و .تاينالا وه

 عورشلا طابنتسا نم هلجال عضو اه ىف ليغس ايذاء نتلعتلاب ضخم

 د دقو 2 كاف 23 نئرادلا هداعسإ زوقلا اند س 8-0 لوصالا 0

 ريس ةءاك> وه اعا نَا انيكه نأ قيقا د هل ظحال 00 صعل

 2 سدل و ماك>الا ىف راطفلا قكالببع مهكولس و مىهليسل اوم ماوقا

 لءح ىلا لوو هنأ رعبخ تناو اليادو ايهذم هوهطو أو ْق مهعابلا الأ

 ةيعرمشلا "هلدالا فقوتل مالكلا لع لوالا * ءايثا هثالث ند .دادعسا

 اهكلدا ةررقم هيف ناثيبم اهه و عليا قدصو هناحصس ىرابلا ”هفرعم ىلع

 ْق

 يس سس سس سس ص تس اسس حي لا ا ل 2 س22 2س سس لا ا سس. مصخسل صم 2
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 0 * لوصالا ع نم *

 مالكم موق لاقاو. بسك ١ 1رو رك . نا عسا كلان لك
 الا هتورعم ىلا قيرط الو هد ك2 اس يعل ةنكلو ىراظل هنا ىيولحأ

 نسعن الو ىرظف هنا زوهجلا ناو وا فينغا اك ردغا ل لاخلا نوسعلا

 لوالا و داربا اهنه دحاو لك ىلع دري ادودح هل اوركذ مث هديدحت

 هيلع درب التان هو نان افا عكا بولطألا اه فدكت ةوص وه لاعب نا

 ع نتاكفذالا و دارطالا # ايضا وا ناك ايعيفح فنرعتلا ىف طرقلا و: ىش

 سدل ءىش هيف لخدي الف دود#ىلا دجو دملا دجو الك هئاوه دارطالاف

 ةلءاكفالادو !اضام نوم نايعالا ا درط# سدو يذ كوكل كاكا
 هدارؤ م وس 6 حرا ا نللا دحو دود ددحو اآك هنا وه

 00 فن رع قيعحلاو اعماح نو" ردا عجج ىنعع وهذ

 9 مسعت علا مث ةيراتعالا تاكيهالا» فن نك ىعسالاو ةديعيدلا

 رظا 5 هليص# ىف عجاطدعلل 4 ىرورضلاقف خيوط ىرورض

 لكو نظوا مع هن بولطلا ركفلا وه رظناا و هيلا جاتحن ام ىرظنلاو

 مالكلا و قيدصتو روصن ىلا مفتي ئراالا و ىرورمضلا نم دحاو

 منتغم ىف اهنم ةلاص لج ركذو *تلق * قطالا لع ىف

 هيف رظنلا مجد لصوتلا 5 اهل لدلدلاو لوصالا اع ىف لوصحلا

 40 00 كلذ ريغ لايقو ٠ ىربخ 2 لا

 طوسم اهو

 يكح هيف نالاف نيف نا نهذلا داق 0 ه6 زوج

 مهولا و 2 ا صضيعنلل 1 3 2 حدس الو ع لا | لوصأل

 قاعتم وه ىذلا ضيوعنلا د نيضيعتلاب مكدلا "نإ | سال يبق يفند

 مار مهولا قاعتم وهو حودجرملا هضيدأب مك ول دك مكح نو نطلا

 ىواستل نيفرطلا نه دحاول هيف مكحال كشلاو اعيج امهم ىكملا

 حدرلا مرأ اههلو دحاول م ف واق لدع || رظاذ َْق عؤقو الو عودولا

 وه داعتءالاو نيضرونلاب علف حر هيج أمهم مكح وأو 2 الب



 23 لوألا لوصح د 2

 هل ةلدا ةطول 0 لويعلاب قيدحلا قملا ىلع ةسسوم كعاوق نُلا

 ودعا ىلا اهم سس َّق حدعلا 0 رس قت د لووهنلاو لوهععملا 0

 معلا لها نم ع راص "ةليسولا هدهم و د لوطلا ْق تغلابت ناو

 لع ريغب لمعي ملهنا نظيوهو * ةيار مظعا هل اعفار ىأرلا ىف اعقاو

 * في رشلا عا أ اذه قاع هلال "اذه لع كلذ“ نام كك ةلوا
 7 كك نم وع ناسو * ه>وجاو نم همجا دل هب ادصأو

 ىميذ هم لا ااكا دع ةعاخو ل 2 ةعيسو 2 ل هتنرو

 لوصف ةسجل ىل_ع لئشل
 د الشلل ون () يو يحسم ع

 7 لوالا لصفلا اجو

- 

 حس

 ماك> الاب معلا ح الطصصالا قو "ا ةهعللا ف را 08 ماعملاب

 نع ىل# الو كلذ ريغ ليد و لالدت سالاب ةيارصقتلا اهتادا نع ةيعرشلا

 تااع ل نطلا 0 ل أى ىلع ديو علا ل كل اهالوا اذهو صضاّرتعا

 م هعقلاب صنع 7 ةقاضالا راتعاب هعفلا لوصاو * نوئط هعفلا ع

 دعاوعلا َكاردا وه نيلعلا راتعانو هيلا 1 هيلع أيكم هئوك ل

 امتادا نع ةيعرؤلا يقرع ماك>الا طايغتسا ىلا ام لصوت ىلا

 اماو * اهالوا اذهو كلذ ريغ ليقو قيقحلا هجو ىلع ةيليصفتلا
 مو ةعاج لاق ّىح اريك اوالت>ا كلذ ى راعظنالا تقات>ا دقو معلا

 سدل ام اوادتساو هن رعل ااه درف ىارورتط معا ق ةاطم 0 ئرارلا

 نادجولاب مولعم و هام هوا ام عقد ْق ىف و ةلالدلا ن ى د

 لكل
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 ناكزأ يلع موون ىذلا هساسا و: داهمتجالا طاطسق داع.ؤه هققلا

 ناإاكو « هللاوا ىلماحو نذلأ اذه لها تسنع وروت ام + هتان

 * لّوصالا لع نم قللا قيقحن ىلا * لوعقلا داشرا ناتنك
 دج ن ىلع نيدمت ىضاقلا امش «مالسالا و نيلسملا ..ى د مامالا ظذاحلا

 هللا نصر .هينرحملا كقلاو نيحام ور نيون و. نصح دس ول

 لعشا ال اعلا اذه ىف هليق مالسالا ىف هلث م فاؤب ىل اباتك هنع

 لوصالا لها لدا ىلع ىوت>او #* هيلع اهو معلا اذه ىف هل ام ىلع

 صخلا نا تدرا * هيلا ىجلي ام ىف مهلئالد و مهبهاذم ىنالتخا ىلع

 لهسل * هلنالد ىأرا' صحم نع درحاو * هئاسم 5 نم

 10 25 ن1 * بايلالا لوا ىلع هلداعت نوهيو * نالطلا ىلع هلوانت

 را لباسم نع رك ىل اع ضعب هب تةأللاو * هيضئرا نكا ملام

 * هيلع ليوعتلل ملصن ال امو * هيلا درال هئم ملصت امل اهضوم * هيف

 اهب هل حت هلع نم ةريصب ىلع هيف رظانلاو هيقفلا لاعلا نو

 * باح لوبعلاب قيفللا قألا كرد نيبو هش قالو # باوصلا

 ةيق ركذا ملو اذه د« لوصالا اع نم لومأملا لوصح ا“ هتيعمو
 ءزك دلإ ناك اه يالا رزعلا ارزغ ى :نوعيصملا .انيعوكدن تلا يدان

 هب ريغ افشك * ناجْلا اهنع تفشك دقف دصاقلا اماو ةدئاق ديد
 ىيرطانلا نيعا نعي هروتسسم تناكي ناودع_ اه.تاؤضلاب ند اخ

 انف سةاثنن. هدئافب ملمَعا ىهل اذه نانو *,ةينايلج, اقثكاي, قيرطاتلا و
 * تاءلطلا ةيا 35 قا وه اه ارب رك نال * نالطلا نم نوسفانتملا

 نم ريثك عجر ىذلا نفلا اذه لثم ىف اهسال * تابغرلا ةياهنو

 عقوو * نورعشإ ال ثي- نم دياقتلا ىلا هيلا عوجراب * نيدهنجلا

 فيك »© نوثعإ ال مهو تحعفلا ىأرا ىف هيسسإ 'هلدالاب نيكسعلا تلاع

 نع ْذا * لوصالا لها مالك نم ةيكع هلق ال ديه شتسا اذا

 اذه طاشع نا

 مهدحلا ناف

 مهداقتعال * لودقلا نم اوناكح ناو نوعزانلا هل

 - عج مص هج ويوص اس  ج ج حج مس ص سام م يسح
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 | ا او فرعم
 ١ 1 انميرب لع ار جس مسيو بو
 لل ارك قاس ناد عاصم ولا رعو مف رسم

 00 2 >1 ير 4

 ما لوقا 2 :-

 نع 3 2 5 9

 4 لوصالا ملع

 عورشلا اهلك مولعلا ىف قيما كلم قللا لهاب كلس ىذلا هلل دجا
 درو لولا لوبفل لزالا ةفباسب مهعقو و * لوصالاو اهنم

 ةواصلا وب * لوسرا ةنهو وعلا ىاتكلا هم ,قفاو ام الا * لوقعملا

 ةعيرذلاو ىيظعلا هليسولا وه ىذلا دمحم هافطصم ىلع مالسااو

 لخو 5 لومأع لع نلت« نزولا لك لوصخ ى .ىربكلا

 ايعلت هتعمو هلدو هيده اوهلث نذلا هئلدح لهاو هيعكو هلا

 لوصا ع ناك الق دعدو *# لوزيالو روهدلا م ىلع * لو 0

 90717 مولا
 هعفل |
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 د ماقملا ىلاعلا مامهلا ريمالا ليثالا دجحلا ىبذ ليصالا ىلوملا

 © لاوقلا ْعيابلا لاضفلا ميركلا #

 د رداهب ناك نسح ىادص لع هدرا باو مدتملا كلا انالوم 0

 2 جس

 « ىلاعلا بابلا ماما ةنثاكلا بئاوجلا ةعبطم ىف عبط

 « ةينيط:طسقلا ىف :

١١51١ 



 كل

 كك ا ا
 سايهلا, هيق .ىئر# الام قف سءاخلا لصفلا

 تاضصاروعالا ى سداعألا لمدلا

 لالدتسالا ىف عباسلا لصفلا

 نداكفا ةكو ديادللا و 8! 2 الاى نداسلا) ككفلا

 لئاسم عست هيفو داهتجالا ىف لوالا لصفلا

 نم هن قلعت, امو ديلعتلا ىف ىناثلا لصفلا ىدملا ماكح»> |

 لئاس٠ 'تس هيف و ىقتسلا و

 تح ايفا دي داق ا هيفيو ظجملاب ونا لذا تنل عباسلا دصعملا

 نإ اكيسع قعارل 1 كادكلا اذه نشضاعأ ةءاش

 ععانملا ُْى ةحابالا 2 ا



 ىويدك

 ا

١ 

١ 

039 

 معلا نوئذ ىف ريثءلا عاججالا شع نماثلا علا

 عاججالا لها دحاو دهتحم فلاح سقع عساتلا حا

 داج الا قدرطت (لوولا عاجلا" قا نررعشعا قولا تحل

 اذك ىف معلا لها نيب انالخ معا ال لئاقلا لود ةعاخ

 باوبا هيقو ىهاوثلاو رماوالا ىف عبارلا دصقملا

 لوصق ه3 9 رهالا تحايم قى لوألا ىبامأا

 ثحايم ثالث هيفو 0 ى"قاثلا قابلا

 كا نو 0 هيف و مويعل و تلال بايلا

 همم نو الث هيذو صاخلا ىف عبارلا بايلا

 0 ا.ه ةعيرأ هيذو درعملاو قاطملا َّق سماك ىايلا

 لود هن هيف و نييلأو لمعلا قا[ ىسداسلا تلا

 لوصف ثالث هيفو لوألا و رهاظلا ىف عباسلا بابلا

 1 اوههددح ق لو لصقملا

 ناعسق وهو لروأتلا هلخد ام ى قاثلا لصتلا
 لاوأتلا طورت ىو ثلاثا ل ملا

 لكاس عبرا هيقو موههلاو قوطنلا ْق نءاشنأ تانلإ

 لكس ةرسثع عبس هيفو غدتلا ىف عساتلا بابلا

 لوصق ةعيس هوو سايعلا ْق سماخلا نا

 سايقلا هع ىف ىقاثلا لصفلا

 سايةلا ناكرا ىف ثلاثا لصفلا
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 عامتالا هك ىالتخا قاؤلاثلا ثلا

 عاجالا هن دقعتي أف َّق ىداحالا عبارلا كحل

 عدتبملا نيا حاجالا ىف ريع له سماكلا لا

 راسب له ”ةيباضضلا ردع: ىفاتلا كرولا اذا نيداسلا ثلا

 هج ةباعصلا عاجلا عياسلا ثحلا

 ةئيدملا لها عاجا نماثاا 1 لا

 َن نم ريتعي ال هنا ىلع عاجالا ةيصحن نيلئاقلا قافتا عساتلا ثححلا

 ع

 عاجتالا ب لها كصع لضارقلا ظارتشا قب رشاعلا.قخلا

 قوكاسلا عاجلا ب ستعا دال نجلا

 علقو دق '”ئش ىلء عاجالا زاوج ىف سشع ىناثلا نعلا

 هفالخ ىلع عاجلا

 تاجنالا «واند زن منع  تائلا قدلا

 ىلع هلئس» ىف سصعلا لها فلتخا اذا سئع عبار تملا

 الان لوف تاَدَحا مهدعل نأ زو< ل5# نياود

 رخآ لياد ثادحا مهدعب نأ زوج

 كّرْشا هل ضراعم ال لياد دوجو ناكما سدع سداساا ثححلا

 4 علا مدع ىف عاجالا لها

 عاجالا ىف ماوعلا لوقب رابتعا السمع عباسلا ثلا
 ثحلا
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 امرش ورةعاتتلا نس ىف لوألا ثعلا

 5 انا تح
0_7 
 ةرهطلملا هع

 مالبلا مهل ءاببالا هوصعا ىف كلتاا ثلا

 مسو دإأ و هياع هللا ىلص هإاهقأ قى عبارلا ثحهلا

 لاعفالا ضراعت ىف سماخللا ثحفلا
 هلاو هيلع هللا ىلص هلعفو ىتاا لو ضراعت ىف:سداساا ثحلا

5 
 ريرقتلا ىف عباسلا ا

 هلعشب ملو لسو هلآو هيلع هللا ىلص هب مهام نماثلا علا

 ةباتكلا و ةراشالا ىف عساتلا ثححلا

 هل هلعفك ”ىث سو هلاو هيلع هللا لضا هكرت اويشاعلا فلا

 هي كن نانا َْق

 غاولا هتفويرانخالا قف زيغعا يداملا تِحْلا

 ريدا ىعم ّق لوالا

 كيلا و دبص كا ريح | ءايطدلا 35 ناكل

 هيذكو هقدصب عطقي اف ثتلاثاا

 كلاود رااودم ا هءاكقأ َّق عبارلا

 ةباورلا ظافلا ىف لصف

 فيءضلا نه لسرااو ةخ تيدا نم م ل

 ثاحبا هيفو عاجالا ىف ثلاثلا دصقعملا

 ام الطصاو هع نأ عمم َْق لوالا لا

 2 َّق هناكما ىف و ىناثل /| تلا



1 
 1-3 نسا ملع نم لوفاملا ل نال" سره 0-1 ما 6

 "نراف
 ناخ نس> ىقيدص دم ناوثلا كلما أنديس د

 نورك

 «٠ ه 6

 ؟ك.٠.

 *« ةسضح * مركألا ليصالا دجاملا * مْكْنالا ليلخلا عامهل

 3 هدي ماد ردا

 كاكلا ةمدعم

 ك5 7 ةءوضوعو دففلا لاوصاا ةقيرعت ى لوالا لضفاا

 هدارئسأ و

 ”هروعالا . قفانللا ق.قاثاا لصفلا

 كرءو درف٠ ىلا ظفللا مدقت ىف تلاثلا لصفلا

 فورا لئاسه ىف عبارلا لضفلا

 ثاحا ةعبرا هيقو ماك>الا ىف سعاخلا لصفلا

 مك.لا ىف لوالا

 ماذا ىف ىتأثلا

 هن | موكا“ ق١ كلاقلا

 ء موكا ىف عباراا

 لوصف .هيفو زيزءلا باتكلا ىف لوالا دصقملا

 باكل مقيد: و كوالا "لصفاا

 ال ما نارق وه له اداملا لودثلا ىف فاتخا ىقاثلا لصفلا

 نآرغلا نه هباشتملاو ركحلا ىف ثلاثلا لصفلا
 ال ما نآردلا ىف دوجوم وه له برعملا ىف عبارلا لصفلا

 ثاحنا هيو ةئسأا ىف ىناثلا دصقعالا

 علا



 ل
 دي ماقملا ىلاعلا  مامهلا ريمالا # ليثالا دجملا ىذ * ليصالا ىلوملا ؛

 6 لاوقلا غيليلا * لاضفللا يركلا ٍِ
 6 رداهب نا نسح قيدص دم ديسلا باونلا * مدتملا كلملا انالوه

 0 يا ا يبوس سم

 لام بايلا ١ ماما ةنثاك 6 ةتئاكلا ١ فاوجلا ةعمط م 1 عبط 22

 9 ةنيط:طسقلا قف 0
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