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 ا سس

 ءوضولا ضقاوت لصق

 لسغلاق لصف
 ئ مو ل نا 0 لصتأ "9 رهف ضولا براعم ى نلاءاملاياب
 | 09 ٠ || مهار دل ىضأقت ق نيميلا باي 09 | هفصودقالطلا هيبشتو لصنأ ". ريسلاف لصف
 م ةّقرفتم لك اسم "مه || كيرلا لبق قالطلاذ لصفأ ل راسالاق لصف

 ٍ موم دودحلا باتك م0 يروج رض أطل |ضروفتأبأب م١. ها

 3 م6. هتماقاو للا ةيفيكف لصف الا ديلابرمالا 3قلصف لاا نيقخلا لعمعسملابأب

 / ل- ١" بجوبالادوحلابجوبأم بايام و8  ةيشملا ق لصقأ ماو 6 ْ

 اها ءاتزلا ىلع ةذاهشلا ب ايمو (| قالطلا ق نآميالا ب ايأ دروس ةضاحتسملا ق لصف
 د10 برشلادحبايأا"“ ١ ءانتتسسالا ف لصفأ "اه سافنلا 3 لضد
 : م4 ّفالقلا ىح بأي مم ضيرملا قالط بأب ما ًاهريهطتو ساحجتالا باي

 1 ثان ررعلا3- لصف | "هأ| ةعحرلا بأ مولا ءاجنتسالا 3 لصف

 ا تاع ةهقرسلا د اتك ليك ةقلطلاهيلحتأال لصف مس -رقاوملا ب اي قؤلصلا باتك

 أآهرنبأ| مطقيالاوهيؤعطقيأم باي الا اي الا ب يأمل“ ةبحتسملا تاقالا ىف لصف
 | 2089 || هتم لخالاوزرحلاف لصف | ا” ملخلا بايام | : ةرصلااهيرعولاحاقوالاؤ لصف
 كور هتايثاوعطقلاةيفيكو لصت "4 راهظلاب اب ادار ناذالا بأي

 1 هرم ةقرسلاف ترأسلا أب بأ 591 راهظلا ةرانك3 لصن ذا الفلا طوخ نأ

 10 قيرطلا عطق بار مد تاعللا بايأ"ه ادسفلا 3لصن ةالصلا ةفص بأي

 | جوس ريسلاباتبك "000 كريغونيتعلا بااسمب ةءارقلا 3 لصف
 1 هرم لأتقلا ةيفيكباب |" ةدعلا بابلو ةمامالابأب
 : 6 هعداوملا |بأر | مس دانحلا ق لصف | "ه١ ظيقاوجلا قلصت |“ تولصلا ق ثلا بأي

 ا "41 تامالاماكح! فل صف "0 >بسنلا توبثبأب يلا تاكراوممارحجلا بايأ امد عولصلا د سقب أم بأي

 [|دها| اهتسقومئانفلاباب| ثم دولا ةناضح ب ابأ 4« ذأ 1" || ةولصلا ت اهوركمف لصف
 [لههعأ ةعسلا ةفكؤذلصفأ 0 لصف مف نارقلابأي ملخلا باداق لصد

 ]د بع ليفنتلا خ لصف | ةقفللا بأبإ موس رتولا ةولص بأي
 ْ نب رافكلا السا بأ مه ياذلالعجوزلا ةقفن ق لصف مم4 حلا بأ لخاوثلا بأي

 09 نماتسملاب اب |” ةقلطملا ةقفن ق لصفأ س00 1 د لص ةءارقلا ف لصق
 86 نماتتسملامكح ق لصف /00/ |(| راغضلادالدالاةقفن ةقفن قلصنأ «وارتلا ق لصق

 © ىح رع جار اورشعلاب : مم بكره ةقفنل ابجي نم هو ةضيرفلا كاردابأي

 | هع ةيزجلاب اب |50٠١ كولمملا ةقفن ق لصتأ“. تمتاوفلا ءاضق بأي

 | هما ||| ىتنلخبنيامن لصف| "ه١ قاتحلا باتمك | أ وهسلادوجس بأر
 1 م م« مرحملا قتح لصف رمز 5 بأي نصيرملا ةولص بأي

 | هل“ لاملا تيب راصمأ ضعبلا قتع بأبأ لاو“ تاو . ةوالتلا ةرجصس ىف بأي
 1 جموس نيررملاماكحابارأ مبرسأأ نيبريعلادحا قتعب ايا" رذاسملاةولص بأب

 | ج41 ةاغبلاب اب ”بب|| 2 قتعلأبقلدلا ب ايا ١ بأي ةحمجلاةولص بأي

 ١ جوع طيقللاباتك |"/4 || لحعجللع قنعلا ب ايأ مار

 | هد ةطقللا باتك |" ريب دشلا باي
 ل قابالباتك |”ءا || ٠ داليتسالا بابا«
 1 ب. دوقفملا باتك | "49 تاميالا ياحك | مس

 ا ةكرشلا باتك 4 نوكيالأموأنيمي نوكيأم بابل ا”

 الا ةكرشلا لقعنيالا يف لصف 4 ةراضكل ١ لصف
 يريغورحهار نلاي |(01 | | ىكسلا ةلوضلا قف نيملا بأيأ "عم

 | ياس || ةرسأفلاةكرشلاف لصف |01"1-|| دريغو جورخلا قف نيملا بأي

 | تا“ || -نيكيرشلل غضيامف لصقأ "80| برشلا كالا ق نيمعلاب
 ١ برو فقولا باتك "8681| مهلكلا ى نيعلاب
 باعا دجسملا قو ف لصن | 2891| نايزلاب قلعتتأم ق لصت
 ْ يرسل سا لل 0 نسما ب

 ةبعكلا ىف ةواصلا باب ]



 ةيباتملا ةهوقيلةنانتلا ةليزك

 ةنجلا والملك سعاد ملارضفلا 5تيللولن/ران جرحا لعل وولوملا مجالا ظف احلا «أحلا ضف: اكل نار قالا وزع طنا مار. بطفل للضافل لفيت
 ١ هه :

 مي لا يس!!!
 رص - _-_ أ

 بلطم هتامز قم اتالا عجرم رصع ةماهف كرهد ةمالع نبا ىونكلاا ىراصنالا ىلا دج رجع تاتسحل اوب!لوقي اًيلصمواًّدماح
 ةدع ىلع ةبنرم ةيادهلاٌْةمل ةياكلا ةليزمب ةنامسم ةلاسر ةنهميعنلا ةنج ةّيرو نم هلل طل عج ميل لا سبع ظفاحلا جالا انالوم هن اوا قم العإلا
 الخا ةيذهلا نم نيلوالا نيدلحلا فركذ نممجارت ىف ةي طل هافلأس هتفنصامل ةمتتواقباس دتلا املي د اهيلعج ةيافك ةيدهلا بلا طلأ هم لك ةيده
 رح :نارهلا بحأص ناونعب م فيجي تلا ق اظحإلم ةيادهلاحورشو ىنلل تاغللا امس ال بي ندرك اهريغبو ةباصالا ةيدهنت ةبيانمقت بي ندتلا نم

 ص هلل لوس انكىراصنالا ىحرزخلا دير نبادربع ني سبك نيبعكس اوه انذملا ةيناتكل اءاملادي دشتو ظحيملاءابلا رت ةفلالمضبى ب فلالا

 جا نمو دهاشملا نما هويغيو اديدهّش ور أصنالا نم نيعبس ى ةيباذلا ةبقعل دهم ليفطلا ىلإ, باطخلا نيرمع هانكوننملا لاي ماسو هيلع هللا
 لو !ىدتقاولا لاقو كيبع ءرقا نا ىلاعت هللا فرم لاةثكيمل بوس ىلا لع ءرق هللا لوسر نا سنن انعمل سمو ىرانبلا يح تششام هبقأنم
 عمت ةنس|يقو ميسملاوه ميحنوبإ لاَ نافع ةنهاخ ئ نيثلثةتس ةنيدملاب هتاذوتن اكو ى امل سودا للعو هيلع هند! ىلص هند |لوسرل بّتكنم

 كلذريخليقو ديعس تيرذنملا همس !ليق دعس نيورمع لقي ودعس نينئجرل نس همس نيمحسولا كا ذريغ ليقو نيرشع لبقو نيرهشعو
 هيامصلا ث لح ملع | ناكمهريغ ل هس نب سايعيوربإ>يربحس الل دلو هنعىورو ثيداحاةعملسو هلا ىعو هيلع هنن لص هللا ل وسر نعىور
 دنع لاعت اور ةيوأعم ةفالخرخ !ىف قوت لهأشملا نم أه دعب امو ادحا دهش ننسلا ب احح هنع» اور امكملسو هيلع هد للصمر ال وسر ةولصب
 دحاو 5 ايعلاو مرولاو ةخللاووغلاو بدالاو هقفلا نب عمج ل حلا هبشفلا دهازلا ىزووملا نمحر/ربعوبإ مضاو نب كرايملا نب هللا ليعوه كرابملا نبا
 اوصنل اتكنع ناكلخ نب | لقنو ةمئالدلضفب ل هش وقتك ضاوم اثم ةفينح ىلا مامالاو كلاب أمالادىروثلا نايفس نع نخا سمحامامالا ويش
 ملاعإلاق اذهأم تلاق سانلا تر أىلذ نينمؤملاريمادلو مما تذرش أذ كرابملا نبانلخس نلا لفحتأف ةقرلاديشسرلا راه دق هنا صوص لا لها بنارمّلع
 ناكمنا منو ةئآملا دعب نينأمث نتن | ليقو حا ةنس ناضمر ف هنافو تناك ناوعايالا س انلا محال ىلا قر أه كلمال كلملا هلداو تلأقف نأسارخ
 وفول بلط لاقو هيلع هدف أضم اح ًرجرف هالومإلسكف انأ مراه مرضح اورجشلا ضعب ىلا ىخمف اولحا نور نيرا هل لاقوأثي هلم ءاغيهإللل نآتسب ىف لعي
 ( -نا|كلذ سوعلاهل لاقت ةثلاث ةعفد كل *لعفو هيلع هضغ ّنتش اف اًضمأح أضبا دو ىلوملا السك ا ءاف ىرخ ارش نم عطقو ىضمف اولح تاه ضماحلا
 [قح 5جوف كلذ نع فشكف كنم نذالا ىل ل صييمل قال لاققف لكات الملو لآقف -ذرعا ىتح يت هنم تلكا آم فالال لاقف ضمأملا نموللا عت ام
 اعتدتلا ىصر ةشقاعمع أدلعا هثداو مهدا نب هارب | ىلا مهضعب ا هبسن وهند لبعىإ كر ايملل ةاكحلا ةزهنالاقيو هتنب | هجوزو هنبع قرم ظن
 ىف بيطخلا لق ثسيعقلا ىباوخا ملف ا حصصلا تاغللاو ءامسالا بينت ىف ىوونلا لا ةرسيعقلاوب ! لق !ليق رسيبعقلا ىلا نباوه لبق ةعاضرلا نم اهزع
 ننأن م تلد كبعان كات هنم ترتسان حلفا لع لخد تلاق ةثئاع نعةتسلاةميالا ىدرٌئرابلا قف فان كه عج اوبا هتينك< ةمدصملا ءامسالا ب انك

 جليلف كمع هنا لاقفولفا نيب ىندب قو أم هتندخي السلاو جؤلصلا هيلع هّنلا لوسر لعل خرو جأرملا ةتعضر أمنا تلاق ىخا خأرما كتعضر ا لأق
 ىلعو هيلع هند ىلصرت ا لوسر نعىورو هتبنكيرهنشا ىسرزخلا ىراصتالاةبلعت نبديبع نب نانس نبكلأم نب دعس وهىر دل لبعس ولا|كيلع
 ةرودنم هقفا ةباوصلا ةءادح | نمدحا نكمل مثريغ ل ييفطلاوباورب اجورمع نبا سابع نب هنعمهردئعو تب اثنيديزو ءافل خلا نعواريشكم لسو هلا
 اندحا|امكلت ال كنا ىخا اي لاةملسو هيلع هدا قصدت إل وسر ةيؤرب كل! اًجنه ديعس ىلالانلة لاق هببا نع بيسملا نب العلا نعوصنمنب ديعس
 انأو فسوي ىلاي قكيو قط“ !نيبوقعي همسك عيان يتس رس لبق جيتس تلت لبق نادتسو حدر (]يق ريعبسو عبرا ةنس تادادعب
 هلصا ٌهنمحلا لبوط توكسلاريتكتن اكهنال ةيقوف# أن ثم ءانزمن ةبتحت 8انثم ءاياه دعب ةوسكمل تاكل دي دشن ةلمملا نيسلارسكي تبكسلا نباب قرع
 مالقاوهو ةمجمءاز واول دعو ةرجملاءأذملا مضي ناتن .زوخ لأمعا نم ليلى اق اه دعب ةلممم ءاراثعب ةنكأسلاواولااهدعب ةطملا لادلاحتتفب قرود نم
 و فرصلا تيكسلا نياملعتف ىءاعد هّلداباجازملعلاةنباقزريت اف اوطلا ف ٌلاعت هدا لأسف ج دق ناكهن ا هيبا نع كح ةزيعبلا نسراف دالب نيب

 همزلا ف لكوتملا ن اكو تبكسلا نبا نم ةخللاب ملا ىارعإلا نبا دعي نكيمل هن لع انباص عجل لعت لاق ىتحابذ ردو بدإلا نونؤرث أسووغلا
 اناؤزتعملا لاقف موق اف تركسلا نب لاق فان الابزتعملا لاقذمواعلا نم نر ناريمالا بجي ئش ىاب هل لاق ردح سلجاملف هثلابزتعملا دلو بيدات |

 البن نم وم بأصيهتبكسلا نبادشناق كمجو هروح ا دك والخ تبكسلا نبا ىلا تقتلاو طقسف هلي .ءارسرثئف لجعتسأةماقن كنم اٌصوق فخا

 ةعاءؤيخأذ لكوتملا ىلع وقعي لخد خلا نم ناك أملذ د. لهم لحأربت لجررلاي هترثدمادسأر بهذ لوفلا ىف هتزفعف لجرلا ثع نمل اباصي سيلو
 مدخ نبا رات قدكنموهأمم كلذريغو دث ممل اوويصقملا ب اتكو لاثمالا باتكو قطنملا مجالصاك ةليلحب فيزاصت تركسلا نيال دهر لا نب سب هلرمأف
 رغصمريرب همساىراذخلار حول |نيعيرا ضل ل ٌندعيرا تس لبق نردتتأمو نوعيرا برا ةنس بجي نم تيان سما نييئثالا ةليل هتافو تناكو
 5كقايكّقنن لكن خدل الئاسرجلسو هيلع هنن ىلصدتنا لوسرلاِّ اصممالس الا ىلا نيقب اسلا نم تاك قدام نب "ننسي جشم أو هند بعمري قرد نبا
 أمو ققب هب دعالادو هيؤضولا يحي ىذلا ءاملا لصقؤ ةيؤهلا بحاص هركد دو | دول | قيتكمبةاتمنيغلن ةريتنتاةنس ةذيرلاب تأم ةملحلا ىف جعنولا
 اهريغو ةبانعلابحاصو نايبلاةياغيحاصراتتخا أم لعن نسلا بح اصدئاد ونا داولائتن أدو و وب|هفعض نيدلقلا سب دح نمت اشلاةأور

 نملسلبقو هيغو هناحوب اللا ىفاد:سسلارماع ندور ع نيدادش نببثحنالا نب نأجلس هن !ىوونلا بي نمت قأد ىلع هتمجرتو حارشلا نم
 بلقلا كل ثم لوقلا انه ىغلسلا هاطوبإ ظف أحلل لاق د الش نيرشب نب عما نب ثعت. الا نب نأ لس ةساد نيركبوياو نيعولا لآ قود بل (نلبا



 انها هلع بلغ يكلممراد ترزب ةفورعملا ةرلبلا تناكأملنكل ةكلمل مسا وبسكم مجاز هش لاوهو اهرسكو نمبسلا مف نأ يسجن م هلصاٌلبما هيلا
 دهن اوعوباو قاسنلاو ىذمرتلاهنع عمس ع هريغو ندعم نب ىججيو لبنح نيرهحا ىسلايطلاديلولا ياو ىنعقلا ةملسم نب هند للبعد راو | حمس مسالا

 ننسلا باتكفضاملوأه دريغيو نأس|صخو قررعلاهزاجياو وماشلارايد ف ميقلا هل لصح هللعو هلدإل وسر ثيردحل م السل اطافج دحا تاكمهريغ

 هلدا لوسر تير لق هنا ىدارلا نم نب نسححلا نع حو ء١لضفلا نم عمجدح سمو ءاملعلا نممج هيلع ثا هنوعبتي_فصصملاك بلا باصالراص
 اوش نم تيقب ةرشعبرال ةمعبلاب هتاذوو نيّقأمو نيتنث ةنس هتدالو تناكدراد ا ننسرقبلف نتسلاب كسمتس نادارا نملاقفم انما
 هتدأع ىضتقم ىلعوهف هيلع تكس لب هفيعضتركذيمل ننقل ثدح هننس فاز هدؤادوا ىو تلق تاذازه نيّتئأمحريعبس سخ ةنس

 نئسلا بحاص وسلا يطلادادوبادؤاد ىباب دارملا نوكي ن مي ىنبعلالاكو هننسريؤ ىف هفيعضتن وكنا لحي ليقوةياهنلابحاصَهلأش
 هّنل !لوسر نع حفادو ناعجتلا نم ناكوا ري لمرش ىراصنالاىحرزخلا ةشرخ نب سوانب |لبقو ةشرخ نب كاس همسالالل مب" نان اجوولا
 هايف روكدمءاتريغب ليدي ولا ىوونلا لأق انك ركب ىلا ةفالخق قوتو بانكلا ةءايسم لتقف كر اشو ةماهلا دهس د حمود لسو هيلع هللا لص
 قاندقتمهنيد الضان سسعوبا ناكلماكنب سمح! ىضاقلا لاق هقفلاٌّب دالا نوتذ ف لب ؛وط عاياذ ناكمالس نب مساقلا مساويا ب امكن م تاباتحجلا
 ميغ ووأفلاو فاسكلاو يزرع ناو ليدبع ىو عمعالاو دير ىنانع ىور لقنلا حيض ةياورلا نسحرايخإلاو ةبدرعلاو هففلاو تاارقلا نممولعلا فأنص |

 يرغؤ فنص نم لوا دنا لاقيو كل ذريغو ثيردحلا بيبر غورعشتلا ناعم لاثمالاو تاارقلاو ثيرححلا ف نيوثعو ةحضب ةفنصملا هبتكسم سانلا ىورو
 ناعمزب ىيحيبسانلازفكادالولو ةنجلا ف لمنح نير ايو ثيرحلا هنقف ف عفا شلابمهنأ مز يف ةحبراب ةمالكذه لع ىلاعتهللا ٌنملالهلا لاو ضيا
 نيكئامو نيرشعو ثلثوا نتن اةنس ةنيدملاب لبقو ةكمب هتاذو تن اكو ثيرحلا بدرغ مالس نيمس أقل ليبعىابو ثيداحجلا نعبزكلا بد

 لصالا ق مسحت انركذ دق ىذملا نيرعم دعساو ءاتلاب اقيبعوب اروكذملا عضوملا ىف ةيادهلا سن ضعب ىف دجويو نيرثعو عدرا ةنس ىراذلالاتو
 0 ا أقلاهمساو ءاتلاب ةيبعوبا رخسنل|ضعب ىف ٌىهتلاىنملا نيرمعم هعس سب عوبا هجن. ف ىنبعلا لاقو
 ويشملا 5 دانه ولا لعا هتداورمعم ةسينكءاتلابرّحساقلا ةينكء اتلاريخب ديدعأب نإ نمد هتعملا ةعراوتلا نص ريغيو ناكل نبا ةيرات ف امل تلاتم
 واهدي امو دحا سيتي مارح نيرهطم تنب ةشيكهماوزجع ل بق نامعنلاهمسا ناي ىبلكلا نير اولا مزجو ىراصنإلا ىعدر نبا ثرادملا دعس نإ
 ٍْ تاممهريغدرباجو ساو هن !ديعم تباثاءانيإ هتهىورمهريغورمعو ذادم نحو هتعىورملسو هيلع هنا لص هدا ل وسر سراق هل لاقي, ناك

 ان ا ا
 هتصقو ناذالاملسو هل !ىقعو هيلع هت |! لصد! لوسر ولعب ملاوهو ةينانعل ارخفوةلمملانبحلا نوكسو مجمارستيعم نيالرمس لبق سواهمس|
 قدتهوتنم زبن ثركذ و نيعستو عسن ليقو نيسمخو عسل ةنس تام ةنارعجلاب تأياهملعت ناكو ٌقاسنلاو ةح,امنبا ننس ىف ةيورم ةليوط
 ليقو ديز ىلاب ىكب هبحو هلو هيلع هللا لصديلا لوسر كوم ىزحلر ول يب حرش نب ةثراح ني ديز نباوه كو اسارشبلاريخناذا فريذلارهخ تلأسر

 مظع شبح ىلع رماملسو هلا للعو هيلع هند للصدندا لوسر ناكو ةنس قرع ةينأمثو | نورشع رمعو هّنلالوسر تامر هع ىإب
 ةنيدملاب ةيوأعم ةفالخرخاواف تأم نا ىلا نتفلا لزتعباو ةيقي دصلا وغلا لواو ةبوبنلا ثدبلارخاوهف ركوب ذفن اذ ةماس ا هحوتي نا لبق تامق

 دعم نيرازن نيرتصم دال وا نم حمما نب ىلحنب كلمل ربع نب بيرق نب كلملا ديعوه تامه ”) | نيسم>و حبرا تام هناريل دبع نب | ريضو
 ةرداهيغماركنب رعسمو جاهلا نب ةبعش عمسرداوتلاور ايلا ق امأم اّؤغو ةخل بح اص ناكن اكل نب در ات ف روكذموهأم ىلع نات دع نب
 باتككارغتكف نصا نالا ع جرمراصو 0 :راتوراهمابا قدادغبثقو ةرصبلا لها نمو هّمهريئجتأوب !ديبعولاو هللا دبع هيخانينئحرل دبع دهنع

 عبراليقو ع تس كتبت .رمص يف قون دةكام حيرشعو ثلث لبق دنيتنث اةنس هتدالو تناكواهريغو ةزبهلا باتكو سانجإلا باتكو ناسنالاقلخ :

 ةيشرقلامثنع نيرعع نب هلل ليع نب ةريغلا نبا ةبما ىلاتنب كيل سره|ةنس نينامت شا عوورمب ليقوةمبلاب نيّرئأمو شع حيس ليقو ةرثع
 .يلعدثلا لصوت لوسراهحيوزتن تامه ةزيخملا نب ادس ال /دبع نب ةءاس نابع نبا تحتالوا تناكةكتاعاهما مساومصالا ىلع رشه اهمسا نينموملام
 ٌقاسنلا جرخأو ةنيرملا للارجاهو ةكمامدقمث ةشدجلا ىكارجاهواضيااهجوزوأميسشمملس ا نمم تناكو ثلث ةنس ليقو حرا ةنسملسو هلا لعو

 جأرما ىا كيا تلقف هيلع ىنبطخيرمعمل سو هل! قلعو هلع هند اىلص هنن للوسر ثعبف لبق !ملذركيوبا ىبطخ قدع تضقنا أمل تلاق اهنعرمت#رنسب
 كلدككي بتاغ الهاش كلئايلوا نم حا سيلو كتريغ به نيف هلل اوعد ساهل لقرهل هللا لوسر لآقف لهأش ٌقايِلوا نمدح |سيل ناو ةدغوذ

 ىلع نيبسمخو عمسن ةنس لاوششت ف تت أم بثت أصلا ىذرلاو غلايل لل قعلاو عرايلا لام جلاب ةفوصوم تناكو هللا لوسرب اهجووزفمق ةيلس اهنيالومعلاقف
 نيئتسو ىلحا ةنسرخا ق تتأم نابح نبا لاقو يم نينمؤملا ت اهمارخىهو نيتس خيتنث | ةنس ميهوب لاقو ةيرهوب اهيلع صو ىدقاولاهلاقأم
 الخير ناوفص نب هللا دبعو هللا بع نية راحلاناملسم حصص ف ترثأم لاوقالا هنهدربو هتعىلأعت هنا ىضر نيسحلا ىعن أه ءاحيأم دحب

 ةنساؤولل ةعقدتناكو ةنيردملا ىلا ءاشلاركسعب ةبقح نيرحل سم سيزبرزهج نديح كلذ تاكو هب فسخيى زل شيحجلا نعالأسذ ديزي ةفالخف ةءاسما
 هللا لسرتلالوسرمداخ ىراصنالا سر زخم | مارح نيبديز نب مضطممنيرخال نبكلام نباوه سل |ةباصلا قرع نب!لاتاة'كويتسو ثلن
 هانكدلقف كمد#مالغ انه تلاتو نات درع نباوهخلسو هيلع دنرا لصين لوسر لكما ملس مادي تتاهنعةياو ورلا ىرتكمدحا»ملسو هيلع

 هلامرثكف قاعد للعت هللا هياحاف هيف كرابو لوو هلا مرثكر هللا هلوقبحلسو هلع هدا لص هللا لوسر هل عدي نينسر شع همر ةزمح يباب
 ”ةائماق | تناكو هتع فاربطلا هيحرخا امكان نيرعشعو ةسجتو ةعاد 5لودلو ىوس هيلص نم نقدو نيترمةنسلا رقت تناكهضرا ناىتح

 ىييشود حا ةنساهياتوم ةباصعلارخاوهو اهبف تامو قتعبلا نكس مث حوتفلادهشمث ةنيردملا لس ودل ل خو هيلع هدا لصدثرا لوسر ةافو
 ديول هيلع ىلا حيرصلا ءامسالا بيزمق ق ىوونلا لاو ثلث ةئامدرمحو نيعسنو تلئةتس تامىوكلا ميعنوبالاةو ةنسالا ةئأم للا مع خلبو

 تماصلانب.ةرابعوخىراصالا جرزخلا نب فوع نيورمع نيب وكنب مخنب ةبلعت نبرهف نب مرم!نب سيق نب تماصلا نب (رهاو| ان هوه
 نيشلنو نينثا ةنس ةلمرلاب وت مالسالا قراهظ ل وا كلذ ناكو هتأرما نمرهاظ ىزلاوقو عب اموار دب سهرت لصالا قف هتمحرت انركذ ىذلا

 أطوب
 مول

 لظهيلعتد ا لصون لوسر نعىذالا اذ ايرش ايضس اداوج ناك عرل اورخلسو هل لعو هيلع هلل ىلصىبنإ هع بلطملادبعنب سلا طولا
 ماهي ود ليف عسعلا لعمال سالنماظح ديملو بحر قف تام ليقوةبنلا نم شأعلا ةنسلانملاوشوا ناضمر ف تام هلاومانوملسو هلا

 يال مؤ ملاعتزلا نؤت هس ]21 ءلمذ لوؤيلا تفتابال طاشف ىيعير أت ةنس تنام ةانوصع لضاد رضي مارملا ولب حرمت مان لا كسم يت قدام



 قاتلا امثل مساح اهنا الانا اال لقمعى!لاّقن ةرماىلاند هلل بع )هج .وباةدتسو كةيلع هللا لصد للوسر هيلع ل شم ةازولا ةلطحامل بلاطانا تاةزيغو

 هللا لصنتالوسلأقؤدل سي نى ةبلطملا دبع لم ىلئح ملكايرخ/بلاطوبا لاق ىتح هن اوريالازي ملف بلطملا دبس ةلم نعبضرت هنن ادع هجو للف
 نمةعاجىورو حاضح ملا هتحرخ اذرانلا نم تارمغ ق هتادجو متنلاق كل ذ هعفني لهذ كل بضخيو كظفحيو كرصنب تاكبلاط ايا نادّثلا لوسرل لاق هت س ابعلا نعمل سمو ىراخلا مص و ةرألا نيكرشمللاورفغتسي نااونما!!نيذلا ينل ناك م دن لزتاف هنع هناملام كل نرفغتسال مكةيلع
 دؤادوباىدر و هخامدامزم ىلغبران نم نالعن هل طعي بلاطوبااهنعرانلا لها قه! نااعوفرم لاعنلاب قلعتيأم ق لاقملا ةياغ  انطسب امكنيث حملا
 بهذو نيققحلا رنعراة خل اوهورقكل ا ىلع بلاط ىف توم ىف ةحيرص هلأ ثماو ثيم احالا”ز ديف تلستغات قرماذ هتك و هتيراوف تيهنذ ىنبتاتىح اًمِسرتِدحتال مث كاب اراه بهذا لاق تامدق لاضلا كمع نات لقف هلال وسر ىلا تقلطن ا بلاطوباتامامل لاق ىلع نِعمهريغو دمحاو ٌقاسنلاو
 ديد مودرجع نياوأت 'ترغصتسا هنع ليغ ىراذلا ىدرامك هاشم لواوهو ردم ويم ملسو دلا'و هيلع هنن 'لصفتنا لوسرورغمتسارصقلا هبي قحو ,العلافإط سعي شملا ميعصلا لع ىلأوءارلا يفذقتوهو ةفوكلا ليزن كلا ليفطلاوب لاقي ورععوب لاقيو ةامعوبا ىسوالاىدع نب تراحم نب بزاعنيءارب ةرحوملا ءابلا فرح ةياذكهتركامف و هتيتالماقملا ةبارغالول ليصفتم اقملاف خف اذ حمس مل هلوقب هتدايشثلا كيور كلذلو هوقلأبتع الذاك قولا كلذ ف ناك اعلا نا ىلذاكهتومى.ةيدوملا ةسيععلا ثيدأسلاض رات الا هفعنم عما ةياورلا كله نع باوجملاو عمسامل"ّالوسرلاقن هنرماىنلا ةيلكلا ىخا لاق دقل هلل او ىحا نساابلاقف هنذا هيلا ىغصأت كيتفش كرحيهيلاسابعلا رظن بلاط ىلا توم براقت امل هن مبدل نم هيف دانس اي س ايعن با نع مس !نب | ةياور ىف ددوأمب نيدننتسم نآميإلا ىلع هتوم ىلا ههضعب

 ماليقو فيس ما هتعضرمو م ةدل لعد هيلع هللا صدت لوسر نب ميهاربارتظ هت ئرابلارقف قواثيدحه) ىورو ةباصصلا نم ةبادصلا بانك | ةنم نب اةركذ سوانب اري رييزلانب بعصم نمز ةفوكلاب هتاذو تناكو ةوزخ قع سمخ هيلا لوسر عمت وزتلاق هتعىراذبلا حمص و |
 هيلع هلل /ؤصدثدا لوسرل ن ذا نم لواوهو نيم وي لالب هلتقتا كاعن هلل اردقذ هب نعي فلخ نب ةيما ناك !نعلا ىلعر يصبو هللا يب ذعي نممزاع | هتع ىلاعن هللا ىضرركب ىف ىلوم ىشرقلا ىشدملا ةلمملا ءارلا يغب حاير نب ل الي سا نب ءاربلا ةجوز ةيراضمالا ديبل نبديز نيرذنملا ثنب ةؤرب
 داحؤركى الن ذاهن ا!ليقو تأمناْلاا عمات اوماشلا ىلا بهذ طلسم يلع هللا لصمُتم للوسر قون أملو هتامح نامزان ذوممادأمو مسودلا 0 8

 مسو هلا ىلك هيلع هند ا ىلصمأل لوسرربت ةرايزل ةنيسملا ىلااهم دق ةملذ قأضبإ نذارموبلا كلذ نم هرثكاايكايرب حلق م اشلارمع رق نيبح ةزمعل تذاو
 ينيب ك يلعن فشح تعمسش ةدججلا تلخد لاق ٌهنلا لوسر ناملسمو ىراؤلا عج ىف تبثأم ا هلجا نم ريفغ بقانمو ةريذكلئاضف هلو
 ةنبردملا قف نازهلا دنع ةزانملا نم هطوقس ةصق نمرهش أما انكو هخيرات قريزكنب | لاق امكهوضومف نين هللا دنع لالب نيس نانمرهشاأمو
 ريخ ناذا ربذلاريخ لاسر ف هتمحرت نم بن تركذ نق يرعى دحا لق يرهشع ةنس قيشمم دب تناكهناذو نا جصلا نأ أه هتاذوو
 هللا لوسر بيطخنحرلادبع ب! جيرشلا سلا ءرمانب كلام نب س امش نب سيق تب اتيت كتل *لاواثلات ل ا
 بهذا لاقذ لي لعوهوملسو ديلع هّثدا ىلصدتن !لوسر هيلع ل خد واهلكد هاشملاو ار هي دهشس ةنجلاب هل ةهقملاوملسو هلا لالعو هيلع هللا لص

 ىصقاىف هلزنمو ىرد نالف نخا تلّدق امل نا لاقو م انملا ق تباثالات اذامئان لحي نيش اهن اف رملسم لجر هيرمف ؟ردهيلع ناكل تئامل
 قانريخمانملا ىف ةيصولا ءألاعلا لاق روق هتببصو نفناف كايوردر كباب ثدحبو أه قاف ؟للا ىلا شعبف ريخ اذ مل اخى اذ لجرلا ظقيتس اف قيتع يديدع نمان الفن او ههؤملف اذكو اكن يدلا نم ىلع ناركت دال لقيلواه نخايلذ هرمف شيجلاريما ناكو للاخ تاق ىل سرف هءابخ دتعو سانلا
 هللد جلا قيورجعص ىلا نب لاقت, ورهعص نب هند لبعنب !لاقيو ىو سعلارجعص نب ل هنعىلاعت هللا ىضر هصئاصخ نموهف تبائ ةيصوالا
 ريشكف التنخا هبفو هللا دبع هنبا هنع ىورذطفلا ةق دص قم لسو هلا قعو هيلع هدا لصهّند الوسر نعدحاو ثيدح هل ريعص ني ةبلهث نب

 لاق ىرازن الالاق نب امْيو عبس ةنس ىقوتواهدعب لبثو نينس حبراب ةرجملا لبق هتدهلو تناكو هل ىعدو فلا نمز ههججوو هسأر هللا لوسر حسم ردعص نبه نبع ىزملا لاقو دن نبع هنبا ةمجرت ىف عرك لامكلا قو ةينكالب ةدركذ هقفلا بتكؤ هريعص ىبا نيل كيخو واد ىلا ننس ىف
 عايش نب نيعوه تلت" ىرع جب ىلا سن كاتعلا لبقو ةلعم ءارخ !ةبججملا لاذلا نوكسو ةلملا سعلا مظبىرزعلا هتبسنف نتا

 قريتين اصتدل ىحلتل ؟نيبا دل لاقي وجلتلا عيب لل |ابوسينم سيبلو فانمدص نب كلأم نيرمعىب مانا ةبسن ةفينح ىلا مامإلا باح |دحا

 ءاف هقلطاهنةندالوسر هرساةمأعلا لها ديس ىل امل ىقنتحلا ةفينح نبا لوردلا نب ةبلعت نب عودرب نب ةبلعث نب دبع نب ءاماعلا نب تالخإلب قوعمباثلا فيؤختو فلالا مضب لاث نيا ءاشلا مهب كم أمك" ىنبملا لاقا نكن يتئ امو نيتسو تس ةنس دج أس وهورصعلا ةولصف ةءاخ تأم
 كلل |نيعولا ثأه نب بلطملادبعنب بلاط ىف ني اوه - 1 !ثرحابهريغو نيحصلاف ةيورم هنصقو همالسا نسحو

 ظ ا للا ةتوم زغلعمتالوسر هلعتساىش اغلا مالسالابببس عقوو هب اص عما شبح ىلارج اهوا مي دق لس ]لسو هيلع هند لصون لوسرم ع نب ارايطلا
 ْ ةلمماع | ثورحمةبفسنلا ستاقعلا حرش نممهغب امكةماركاين للا قريطي تاكهن ال ال مهريغمْكاحلاو قاربطلاو ىذمرتلا اور ةكئالملا
 | السلا. نيملوادالوارمشع ةثلثبلطملاد يعل ناكر قفمالسالاك ننيمل ٌحلسو هيلع هثد لو نلا مع مش اه ني بلطملا دبع نب اره كراحلا
 ش مقدانكم ةملس ىلا عرب بمب سيبخلا ةعرات قفا نكس ايملاد خرمح نآنلا هامل سيمو نس ايعلاو ةزمحو بيلوياو بلاطودامهنم ةجيرادلا
 | نب. بهو نب كلام نب ةءاسم ني بيج هنا لاحرلاءامس | بتكف روكنملاوهو ىتلبزلا هيلع هبن امك ةواسم نب اهباوصو ليفنتلا لصف ىف ةيداهلا

 | أمت امفاّيلاو ةينيمرا ىلاههجو ىتح ورح ةيواعم عم لزيرحل دعس نبالا55ةي .واعم ةفالخ ىف تأموأضيا*امسلاهنوتبثيم اشلالهاندعم | نيرلاقو متارلاقف هنع هموق تلأسفذ كلذ فرج ملف ةبعص بيبجل ناكل ه ءاهقفلا تلأس لوس لاقو ةنس قوت نش امثل لاو ةولصلا هيلع ١ ةتافو نيحلع ن اكن ارخلسو هيلعدثدا للصمت !لوسر نم هعامس ىدقاولاركت ا ةمملع هلوخدةرثكل علا بيج هللاقيناكىربفلاىثرفلا ةبلعت |
 | رف ةينيمرا قيرطب ةراجت رخ سربق بحاص نا ىرهفلا ةءاسم نب بيسركذ هناثتسم ىف هبوهار نب قمعس| ىورو نيعيراو نينث!ةنس |
 | سشيجياربد ناكر ةيبعوب ياو اهلكذ خايناداراف اهلانثما 3 جردزلاو توقايلاو جابي سلا وريرحلا نم لاغب سمخ لعباس ءاجو هلتاقن بيجا هلع |
 | ةمماملا هذه لبج نبا" اعم حمسو نيالا كلذ نكيمل ةيبعوب لآقف هبلس هلذاليتق لتق نمل ا لوس لاقدقهل بيج ل أقف هضعب نحايناالا |



 دز 0
 4 نزربطلا يف ىورسمفلا طعأذ كل 5 للعرمهيارعمتجأف همأما سفن دب تياطامورمللامنال اونا لوسر تعمس قاف هد !اىقتنالا بيس ل أقف
 سيل ةلس ىلا نب بيس لاق لقد (قِعو هيلع هنن للصين !لوسر نا نم ةيادهلا بحاص ركذ أ مأمآو فيعض كدانساو ةؤرعملا ف ىقببلا يبل همهم
 ناكساوة لعملاء احلارسكب لسح نياوه ءاحلا مذب كهل لحس هحرش ىف ىندعلا هط سلامك سلف كام لرسفن هب تيأط مالا كليب بلس نم كل
 تلسا وجهل بهو تأ ط خجل سلا هلتق نموي هوبا ل ثق وادحا | دهشو ةنيدملا ىللوجاهو وب وهم لسا ةعسسر نيرباج نب تال اب يضعملا ةطملا نيسلا
 نايزؤونيدلاو ىرلاون نهرقف تاكو لو هيلع هّندا لص دّرنا لوسررس بحاص ن اكتريسحل ار سحلا بق اتم ىف ىذدرتل اىور امكت رج اهو ةفيدنحما|
 قوةتوطسمرتسلا بكى هلسق ةصقو ةدوهشم هبقأنم ةنجلا لهب أيش ديسو اين رلا  هتن أ ِررملسو هيلع مننا لصدتا!لوسر طبس بلاط ىانب ىلع نب (عيبسحل لأ نيجيرابٌناغع لتق دعب نيثلثو تس ةنس تأم حاب لزيملذ نئارملارمع هالوو ةيزجلا مف دهشو ذي لع بع ف الخ
 نأمز نمدوركذ ا,ىنعتقي ىلا ريسحل اهيخا ةذالو زهرات اوركخهراملو ناضمر ق ةزجهلا نم ةثلأتلا ةنسلا ف ىلع نب نسحلا دلو ىعفايلل نانسبلاةازم
 لعق جارلا ةنسلا نم تآيعشش قدلو نسحلا ناهيذركزي ىللأمل|ىطرقلا هاك ع تفقومث ةسم أخل ةنسلا ىف نيس ةدالو نوكتن ا ربع موا اذو
 كولعتمطافنا ىرحاولا لقن نم هيلع تفدو اماه سي ريو يوقول ار ران ةذاعلا ف بدرغا نه لذم نسحلا ةدالو نم ةنسلامأمت لبق نيسعلا دلو اذه

 ةيهش هبقانممهئالضفو ةب أصلا تاداس نم بهارلا نياوه ةكئالملا لبسع كل ط صحم لعا هللاو ةليل نيسمخب نسحلا دوم دعب نيسعلاب
 حمجلاقف هن ًارمااول اسف ةككالملا هتلسغ ةلظنحلاباوملسو هيلع هند اىللص درا لوس لاق دحام وب. ىف نزجهلا نم كلث ةنس دهشتسا|مل هت اهلج نم
 هضوززإ ىرقاولاركد شهري نابح نبارمكاحلاو ناربطلا ءادر لاستغلال رخاّريمملف بزي وهن ح | بناجنم ديلا قصلا ىا ةعبهلا ةياور قد ةفتاهلا
 تل وتقم هنا تفرعف اهنود هب اب قلخاو ل ظن لخرذ وقف أ سلا نمايابناكأهم نم قتآرذ ةليإلا كلتاهب ىنتب ادق تناكو لولس ىلا ني ىلا تذب ةليمج
 ترئقةيطهلا تيدا حاره نهى ىلبزلا كركك لك زن كلذ ق مقيحةيشعاجب لخد هتامهدهش اوأهموق نملاجيرب تعد تععصا الف نضل
 ةلظنح لاو ناذكا نكنسيلو هرعت فالتخإلا:ه مكيفرم اعلا نب ةل ظنح ن ايحنب|ةي اور ف ءاحبهارلا نب ةلظنح قاربطلا ةياور ىف حقو
 ناين دعوه ناك بهارلاب ةيلهاجلا ف فرعي ناكو قدما ىسوالا ىراصن الا وربع ريع همس !ليقرمأاعوب | هتبتكو ةيما نب ليز نيىغبيص نبورمع
 تاكوابراحي حا قي شرق دقو ةكم لا ةنيدملا نم ورب ناكهنال قس قل اب هند للوسر مسوي ظيرمأعوب او كنطمي ناكهلل البخت ندقف انملولس
 داعم نيب لعس د !كيسلا ترحس ىنيعلاو ىوونلا لاقانكرشع .واعست ةنسازذاكك انه تامف لةره للا برهف تحقن نا ىلا ةكمب
 هل !لصدتلالوسر هثحب ناجرنمع نب بعصم لب لعملسا سوالا ديس قدملاىراضالا رسقلا ئرما نين اهنلا نيذأعم نب دعسرعوباوه
 زتها لاننا لوسر نحيسصلا ف تبثو هباصا حي نم قدن خلا ماعا ديهش قوتو قدنخلاو محو اردب دهشو سانلا لعل ةنبدملاىل!حلسو هيلع
 اذهزمريخ دعا ق دعس لبدأنمل لآقف هتسح نم بجنن انا عجل ربرح بوث هل !لوسرل ىده! لاق ءاريلا نع نيصصعلا قو هتومل نجحرلا شرع
 | .مهريغو ةيفنحلا ني ريع نب ىسحلاودبيع ىلا ني يبزي ءالومْس اياهنبادنعى ور ىدملا ىاسالا مسوك هل |ىكيملس ةزينكبتانم هلو نيلاو
 دولوقي عيكوزكدجا] اق _ثيغو ةششاعوزيصح نينارمعو ديري هيب نع.ىور ىزورملا ىلسالاءابلا مضيق برب نب عراهجطس ننن أمثو حير ةنس تآم
 داضيا خا تام هتوم غب, قوةئابو نيسمخرسمخ ةنس تامةقثمت احوباو نيعمنبا لاق ةوىقلاو نب هللا دبع هيخا نماثي ردح معا ناكنأمإس نإ
 نيتس ثلث ةنسورمب تامو ةكم نورين دهشوأه دوش ملو نب لبةملس | ثر اهلا نب هلل بع نب بديصحلا نب لدرب وب نحاو نطب نم دلو دقانأك
 ةرلصاا لع لوقل كبر انهو رلع هدداباوناحتس اروبا نان لاتقل | ةيينبكب اب ةيادهل لمح اص لوق ايرهظ هيرو ىامصب سيل هنباوداعم ةييريف ةيوأعم ةفدلخ ىف

 رمهلازعر وكنملا ثيردحلا ىوار ناةابعلا "نه نمد د اينملاتاف ةحماسملا نم الل ةيزحلا ءاطعا ىلا مهعداذ كلذ اود ناذ ةردرب ني نامإس تيدحَق
 اب نثج نب كوس م هاذ هيبانح نأ ميس نع ريفي جلسم حيعص ف ىور موه لب كل نكس يلو ن املس وهملسو هل لعو هيلع هذا ىلص
 ةنيدملا ىلا هما هب تمدقةردخصوهو دونا قوت ىرازفلا ةّرمث نب يرج-نبلالهن ب نمحرل لبعوبا لاقيو ديعس دياره ميجا مهب هأهت و لارلامضب
 ةلضنزم نيريس نبارسحلا ناكو هتوضخبي ةيرورحلا تناكا ذل و جراوخلا ىلع اًديردشن ن اكو قوصبلا نكست تاوزغيمملسو هيلع هثب للصدر! لوسر حمازغ
 1 نيتس لاقيو نيسمتو حست ةنسرحخ !لاقي بره ىادعب ةرعس قون ىراغلا لاق نيسمخو نامث ل يقو عست ةنس اهب قوت هبلع نوني رصبلا

 ىلا هعم ترجاهو دمع نب ناركسلا اهمعنب تحتل و اتن اك ةدرمأعلا ةييشرقلا سمث دبع نب سبق نبا حتفلاب ةعمز تنب نيم ملام ا كدة
 كاع جيوزتل قو ةيمردخ قاذو سيلا نمرمشع ةنس أك هلل !لوسر جوزتو بقعيم لو هنع ىلاحن هنن ا ىتمر أه ناركسلا ىقوتف ةكمامدقمث ةشيسلا
 اتدنعت تالا ى لقاولا لاقورثكالا لوق ىلع مع ةفالخرخاق تتأم" ةشنث احسب اهجيوزت ليقع نب سمع نبدثل ع لآقو امهربغو ةدأتفو قع !نياهلأق
 ةنشاعمث ةؤسمت ةرخ هللا لوسراهجوزت نم لوا قس! لاق ىوونلا لاق ةركاف *:ةيواعم ةفالخؤ نيسمخو عدرا ةنس لاوش ىف تتاماهلا
 )| ميو لاقرتصنب نزع هللا ىهر ةنوعممت ةبفصمث ةيربوجمت شح نب بزيزم ثق ةهسم اش ةبيجمامث بزيز مث ةصفحيمث
 ةىحلا(نييشلا فرح برة نعديلع فقتس امكرخألا ناكم ا هرح ا بتكف ةيادهلا بحاص طاخ لو ناهلسو | ةءاس همس !تاذ هنأرما ع هاو نلارخص نب اريغوهو ىنبعلا لقن انكهيب | نعىمسل الاخ نع هني ردحبو عومبلا لدزن ليهس ليقو ىقيللارضم ني لهس ىشزلا لاقو ةبصعدل
 لتعانزلاب ترفاىتلا ىه ىراخلا مصحح رش ىف فالطسقلا لاق !نكن نه ةليبق نمةلمم ءاحاه دعب ءارلا فيتو ةمعلانيشلا مضب ةحارشن
 ةلسملاة:تاّدثلا ق نايح نبا ركذ دبعمنب ىقوكلا ىبلختلاةيملاءابلا تف ةطملاداصلا مضب ىدص اد ان درح اهبجرن لع
 ركزي ملو بيزدتلا ببهنتو بينهتلا بي نق ىف انك 5 هيلع ثنا ىلصدتن الوسر باعص | ةماعبو ب اطخلا نيرمع- ىورةقث عباره مساقنب
 فاك نن> سهش نادجيم لس ىملا ىشرفلا بهو نب فلخنب ةيما نب ناوفص هيماوب ليتوبهردباوه يق نب ناوقص هتافيزمي ان
 لا لعو هيلع لصد لوسر مع يلطملا دبع نب سايحة ]ممل نيبعلا فرتح هنعىورةعسم نبدللادبعنا هبق نمنموةدزغ فعن للا ل عو هيلع هللا !لصدألل |لوسر عمارغ وكلا ىدارملا ةلمهم 5 دشم نيسو ةحرتفم ةلمهم نيب لأ سع عرب ناوقص رف ا«ليمويدبلتقو هيتلثو تس ةنس لمجياماع ليقو نأتع ةذ الخ وت ليقو نيعيراو نيتنثا ةنس ةكمي قوناد ةفلؤملا نم تاكو
 كدي لقاولا ىورف همالسا نمز قاوفلتخاو نانجلا ارم ف امكةريهلا نمرشع ةعبأسلا ةنسل ا ف كلذ ناكو هيو ىراخضلا حبحص ىف ىور مابك مك هل (لعو هيلع هلا لص هنن ا لوسر ةقافو دعب بأط خلا نرجع ىقستس اهب ةزيهبش بق انم هل يخدم ادياللالوصو ناكو ىيّنس كلب هنم نس !تاك
 تبثدناببي لت ق رج نب اظفاحلا هدر ور بيم موبر اذكلا عمرس ارح اهيل هن اال دعم لضفلا تماس ار دب لبق ةكميملسا ىف ناسابع نب !نع
 مترسا نيح لسا نإ اذ ىداف | ىل ءاسم ن اكولذالِيّمعد ىضن تيدات قارسانيحرملسو هيلع هللا لصدتلا لوسرلر نيمو لاق هنا حملا

 نس للاد نك نمل نم ,هدراص الفلاح نال نامل هموق هامسفراصنالا نم لهشالا سبع ىفب فلاح ةنيرلل ىلا برهذ هموق ىف اد باصا هنال نأميلاب بقل مناهل



 نييلث عننا ةنس ناضمر ف هت اذوتن اكو هيب ونص لجل مع امن اذ فذ! نقف ىع ىذا نم سانلااهبا'ثنا لوسر لاق تح همالسا تس ١
 شع هللا كتارذن مؤمزرفح.رنعوقلاب شير ق نمقلامل بلطملا سبع ناريسلا بايرانمدويغو نلمس! نيارك «لثأق نينازو ميرا ليقد
 ناكو لحب هيلعمشد !ىلص دب !لوسر دلو هند ربع لع ةعرقلا تحرنغ مهيب عرقار نذلا ىلع دوقفاو واوغلب املذ مثدحار جيلا عنمي قتحاو غلب لولا نم

 الزم ةئأو,تجرخف ليالا نم ةرشعو هلل دبع نيب رقي ناراش اذ نابولا ضحكت لعاوقفت مث شنرق هنعنمف هحبذلر دابف هيلا حاج اومهرغصا
 دلو ديس كلو جي حلا ىلا ىلع ىريكلا ةعنلا باتك ىهتيهلا ىكمل ارح نبا ةمالعلا لاقو كريغو فابطلا يف ىورو خي؛نلاب هلل دبع بقل مث نمو أاهرخف
 رغصا كلل لسجن لبق أَمَو نيه دج ]بق ترشعمهدعف جزمح نم مرغص| س ايعلاو هنن ادبع نمرخصا زمحو لبق [امكمشع ىثا بلطملا دبعدالوا ةلمجمدا
 نعام هيلع هدا صرت !لوسر نعى ور ةييلاووعوب !ىسوالاىراصنالا ميكسلا نب بهونب فيبح نب (ه) ُ همالكىتنا ينلاةدارا دنع هب دارملاذ

 نيرمع »وو اردب دهش هلوق قف ىذمرتلاضتو هريغو ىركسعلاهل اق أهدعب امو دح| سشمهريغو ةمدزخ نب ظرأمعو هنن ادبعنب هنن اديدعو هايخا نبا
 ةيواعم نمز ىلا ىقبو لمحلا لبق ةرصبلا ىلع هنعىلاعت هثنا ىضر ىلع ي]حتس ارمهارد ةرشعمركلا نم بيبرجلا لع عضوف نأملا نب ةفيتح عمداوسلاباطخملا
 كيس نعى ور سبعوبا لاقيو ورععوب لا ةيورمأع نبا لأقيو داعس نبا نبجل اى لس. نب ومن نب سبع نيرهاك لإ هنع هللا ىنر
 بيق ىف لاق نازقلا عجن مدحاناسللا يصف هقفلاو ئارفلاب املأعاير اذ ناك ةعامج هنحىورو نع هلل !ىضررمع نعوم اسو هيلع هدا لصدلل
 وب !اىورندسمخو نامث ةنس ليقو هتنالخرخا نونو هلزعمترصم قرا ةبوأعم ىالو نافع بيدرتريع لع هطخيرصمب نال ىل هفعصمو بيزفإلا

 رماع نب ةنفعاولاقف نه نم تلقفم هن سوهو ناورم نب كلملا دبعة ذالخن لجّع ةعامج تيأر لا ىسن نب ةدابع نع هخيرات ف ىقشمرلا ةعرز
 نيعس نب مغأه نب لئأ نب نيو روع ةيوأعم ةذالخرخا ى ةبقع تام لاقوركتاف اص نبدمحإ كا ذركلخ ةعيرزويا لاق ىنبجلا

 رصم لا شيج ىف هتعهثدا ىضرومع هالوو هجوتن سوق مأشل ا ىلا ديما هنعهثر !ىضرركيوب اهل سرامث هلل !لوسر قوتىتح أهيل زيملف نابعىلع

 ًاهيلعايلاو قوت ىتح اهلع ىقبف صم لع هنع هتد !ىضر ةيو أعم هامحتسامث هتن لخرخى”ناغغ هلزعمش ع قوت ىتحاهبأ هيلاو لزيملو أاهحتفف
 عصضصقلاوهوءايلاب صاعلا ةباتك ل عوهمجلا 5 لت [ق عع لوآلا ىوونلا لاق نيسمخو ىلح !ليقو نأمث ليقو نيعيراو ثلث ةتسرطفلا ديع ةليل
 تاووولا لاقاذك موحد ءارلاولاعتملاريبك اكهومت حبسلا قف ءرق دقو غل هو ءايلاف نحب هقفلاو ثيدحلا بتكنمربشكي حقبو ةيسرعلا لها دنع

 و تاوزغهلذ!لوسر عمازغو هلا نم حبس ةنسرببخ م أع ةزيرهوب | وهرملس | نيج وبا ىرصبلىعازخلا فلخ ني ديببع نب نيصح نب |نييصلارسكت |

 ةكاللمالس ىنعيدأدن ىلا تكرت من كرنذ تيونكا ىتح ىلعملسي دق ناكلاق هنعمل سم يعم ف وع للا بأم ناكو اهلها هقفيإ ةرعبلا ىلامع هدب
 مانا دو وتكاذ هيلع ملست ةلالملا تناكو همه لعربصي ناكوريساوب ن لمعب تناكمل سم حيحصرحرش ىف ىوونلا ل اقو كردتسملا فم كاهل اىوحن ىورو
 مرت اويرطب ىلا نع ىلا ناكول لاق هن! ىقهيبلا نعشللملاٌينلا ةيقر ىف كلها رب ونت هب اتك قف ىطويبسلا لفن :ىهن امهمالس دأهذ كرت مهمالس
 ميعنولاوقبدلا لئالد فىقه بلاص خيرات قف ىذمرتلا لاق وىتتن ا نزل هيلعمل سب ناككلم هقرافق كمل بكير هناربغ ثيردح اب هيلع عم نارععو تكي مل
 نم#رمللا انيلع (رأملاق ناطقلا سِعّس نب ىلحي نعائنلا لئالد قف مجخنوباججرحتاو ادا يرن هلومكيلع السلا حمست ور ار ارسنكت نا انرماي نامعت أك
 هيب !مالس ا قاوفلتخاو نيسهخو نيتنذ ءانس هتاذوتناكو هتيب بن وج نم هيلعةكت المل املستت ةنس نوثلث هيلع تت !نامعنم لضفا ةبأىصلا
 ٌقلعم هيلع هند !ىلصمتد !لوسر لاق لاق نارمع نع تاوعحرلا حما باب ق ىذمرتلا ىورامباكي آو همالس !ميقلتلا ف ىزوجلا نبا كو هتبصصو نصح

 أما نيصحاي لاقفءامسلا ف ىذلا لاق كتبهرو كتبغرل سعت هيإذ لاق ءامسلا ف لح اوو ضدالا ىف ةعبس لاق اهلا ديعت مكنيصحاي ىبالملسوهلا'
 ثيسحلنه ىذمزتلا لاق ىضنرش نمو دعو ىلشتر هلا مهللا لق لاقذ ىنلع هل الوسرايل اة ملساأ لذ كنا فنت:نيملكك تملع تيلساول كنا

 ربكألادلاخ نب سيق تنب ةمطاف ىهو ةماس اتجوزت ةمهجلاوباو ةيواعماهبطخواهجون اهتلطىتلا سبق تنب لطف غافلا فرت بيرغ نسح
 ةولللقانكنيعباتلا نم ةعامج اهيعىور لامكوريفاو لقعت اذ لوالا تارجأبملا نم تناك سيق نيكاادضلا تخل ةيشرؤلا ةيرههلةبلعن نب بهو نبا

 وب | فانمدبع نب مث اه نيريمع نب بسك حاصلا ىف ةيورم هننصقرموجرملا ءانزلاب فرتعملا كلام نباوهىمأساالاَو 4 ف
 وهو هللا لوسر دعب سانلا ملعيل ىدالا ةبقعلا دعب ةنيدملا ىلا مث ةشيحلا ىلارج اهو ةكم فم لسا مهر اخو ةيأهصلا جاستن نمَنأ 0
 نيريعنيليجج نبذ ىوونلا لاق اظكرحاموي,لهشتساريضح نيلديس اوذاعمنيدحس هيدي عملس او ةنيدملاق حمجلا عجن ملوا
 صيت !لوسر ىحاو هريغيوا دحأ وار دي دهمو ةيناثلا ةبقعلادهشو ةنس ةزرشع نامث نب اوهرحلس !نمحرل لولا قدملا ىراصتالا رخلا س سو
 نارقلا عمجدت ااهنمدٌقاسنلاو ددادوبا تامر كبح نا هثدالوسر هللاقهناأهّنم ةريثكل ئاضف هلؤعسم نب هل ادبع نيبو هتيبرملسو هيلع هّثلا

 شع حبس ليقو حصالا ىلع توشع نامت ةنس م اشلاب قتتاومع نوعاط ىف ون تريب ىنمرتلا اور ارحل او لالحلابممهملعا هنا اهنمو مجومنل اسدعلا يف
 3حاةنس لوالا حمري دل خب, تام ىراذلا لاقو ريغ دبز نبدامح مس. لاما |منعىور نو فسوي ىلا نيملتىتارلاوصنم تيملتملا
 ايدزس, نب نه ىيسل لقاك هنح لبر سس دح ناو عما هنعىرالا يلو نمور شحن هيلع تاضددئاو اع
 وك ذل بطخو ىاذجو كاواناهتن للوسر تعيإب لاق هنحىراؤلاىورو ىاتن !ناورمرما كردا ةبصص 5و هيبالوه]ىبهزنلا لاةسسحإلا نب
 أي تيودام كلل اقف هثدالوسر ىلا هتممأخغ ترا كايا أم هلل او لأقف أهن نخ اذ رىوسملا قف لجردنعإوحضون اهب 3 يصتنرين اند خا بزي, ىلا نأك
 ] ةيبيرحلا دهش وقرن اماعملس ىلبعوب هند لعوب قوكلا ىغقثلا دوعسم نيرماعىوإ نب كيعشن نباكرخعم نحمايت ذخاامكلودبزي
 | هلمحتسامت نيمكحلا دهشو نأغع لتق دعب ةنتفلا لزتعاو هلزعت ”نامثع حرقاذ لتقىئئحةفوكلا هالوف هلقن مت ةدم قرصبلا باطخلا نيرجع الوو
 اهجيزت ةيلالهلا نزح نب ثراحلا تنب نينمؤملا ماكي و مجم نيسمخو ىدحا ليقو نيبسمخ ةنس تأم ىتحأ هبل زيملف ةفوكلا ىلع ةيواعم
 ]| ةروسكم ءارو ةللا نيسلا يقي قرسي تت أم هثدالوسر اهردؤذ 8كاهمس | ناكعبس ةنس ليو قزجهلا نم تس ةنسملسو هملعدثن الصد لوسر
 ديس 0حاةنساهنافو تناكواّصيإ كانه هلل !لوسر اهم ىنبو كأنه تنفوو ةنيدملاةهجّىلا ةعس ليقدةكم نم لايما ةتس لاع عضوم ءانمث
 ةلاح ف اكمل لوسر جوزت اهنا قاوقلتخا لك (ق ةلطاب ةذأش ةثلثلا لاوقالا نه ىوونلا لاةنيتسو تس ليقو نيتنثا ليقورهطالا ىلع
 لول | رحم نويلوصالا هطسب ابكر ظن قدالاوشو لوالانبأ صار اتتخ واتوبثو ةياوروالاوهو ناثلاةيعفاشلا تر اتخاذ لالحإلا ة لاح وا مارحإلا
 ناوضرلا ةجسو ةيجير حلا دههشملسو هيلع هثد ا لصرلا لوسر ندري بحأص ب دنج نب بعكن ب ةيجان ليقو بعهكنبب دنج نب اوه ىلسال كبحج أن
 72هنم:أاهتمءدي هت الاهملا كعاطلا بس سدقملاتيب 08 امرلا ندب حضوم ثق اثلاو لوالا مفي هل ةدنم»هلّشم ىانونل ات ,ولَسو طل اداصلارسكي هلا



 ف
 ت اغلا امسالا بينه ف ىوؤلا لاق ةبوأعم ةنالخ ىف قوت شيرت نما ذا ةيجازملسو هيلع دّثدا ىلص هد للوسر» أمس ناوكُذ هعسا ناكل يقو
 .قماقملاا تشى لبصفتلاةدايز و ىقتناروهمشملا وه ل وهل او ىقلطصلا عازخلا ثراحلا نب ةيجات ندبلا بحاص دسم ىف ليتح نيدمح ا لحج
 قيرفلا» س نجلا هغبناصت نم مالعالا بت الادحا ىفطانلارمع ني نبع نب نمحا سايعلا ده ينط لأعتلأي قلعتي ام 3 لأقملا ةياغ ىتلآسر
 ايكيا رككى نملة وهو ىف ارحل هنن ادبع ىلا خيشلا نمل وهو هعببو فطانلا لمعلا هننبسنوثامعبر او تدعيراو تس ةنس ىرلاب تامتأدتاولاو
 نزلا لاق انك ةفينح ىلامامالا نيملتوهو نسحلا نب ري نيملت وهو نايا ني ىسيع نيملدوهو ىضاقل ا مزاح ىلا نيملتوهو كلا نيملوهو
 ١ فاقلا فب ليقم بم كلملا لاقيوريمح كولم نم ناكىمرضحلا ةحبب در نبا ميججلا نوكسو ةلمملا ءاعل مهرخع نب لئاو ,واولاثرح
 ليقوو لقيرشل هلل !لوسر ناكرخلس و هيلع هدد لصد الوسر لعادذ او وه ءاجر_ةهكولم نمار ناكو لايق !هعمج و ةيتكلا ةانتملاءايلا نوكسو
 و هدالب لعهلمعتساو هسفن حمد لج !و هب بكب هيلع لخداملد ىلاعت هللا ىلا اغار توموضح نم يعب صر نم لئاومكيت اي لاقؤ م اياب همددق
 سال لعهلادبعنب سبق نب ةيمانب لاله | كترحح ايلا دبعو ةيقلعهاتياهنع ىور”ةيواعمماياملا شأعو ةذوكلا لزن انوا دعطقا
 هتارماعم نع٠)نمدحاو ئءارب ةروس قرحهتنبونت لوبق دروو ةعمسر نب ةرارمد كلأم نيبعكو لالهوهو كاوبت جوزغ اوهلخنيذلا ةثلثلادحا
 نب ةحسر نبكةبتع تنب ىتايفس ىلإ ءّارما لكهانخأواردب دهشالصفمةديغو دؤاد ىلا ننس ى ىورموهأمكءامعس نب كررشب اهامرو

 دلاوةنأقوبا وتم وي معة ف الخ لوا ف تيفونو ا همالس | نسحو ةليلباهجوزمالسا دعي جنتل ف تملسا ةيوأعممأ ةيشيرقلا سمش دبع
 ةلاصاديلع هنا هلريبلا لصف ى هل وق تامهملا نم اهملعو |مهلكريخإالاو ةيادهلانملوالا فيمنلا قف ةعقالا تامهلا حرش فكي له تك ىلا |

 ةليبقو املا نوكسو نيعلا مهبوهو لكعنماطهر ناداوجلا باتكف ىراخلا ةياهرف حقو |اهنايلاد لب الا لاوبا برشب نيينرعلارم ا مالسلاو
 هحرش فرج ندا ظنا ا لاق ةفطأعلاواولاب كنب درعو لكع نمأّس أن نامل ةثلاةياورق و ةنب درع نماّساننادل ىرخاةياور ق عقو وبايرلامهت نم

 قاملقلااذه تلقنأنكع نم ةّثلِيو ةنيرعنم ةجيراا ذاك اولاق ةداتق نعد يعس قيرط نم ىربطلاو ةناوعوبا اورام يب ؤيو بارمل اوه لذه
 كرا لوسر لعمهمودق تناكدة هلا عبتم اح ني.تليبقلارغ نم نمأثلا َن 2 نالت تلق ةينامث لكع نماطهر ناداهحلاق ىبراذلا ةياور

 ةراهطلا ب اتكنمريبلا له ق هْل وق ق الطسقلل ىراذبلا حصص حرشت ىراسلا أشراف نكت ةنس ىلوالا ىدامجلا ف قطس نيا هلاقأم ف
 ىققومهريغو ىقفمبلاو ةسيش ىلا نداو ىنطقر اداه اور نكه هزمز ريب ىغن تأم نيح هلكء املا حزني ا يتق س ايع نب اورديزلاني|تال
 :هيذءاجو تادوسلا نم ليج هو نزلا لإ ب وسنم حتفلاي ىثرلاو ايبشبح و |ًايجنزمالغلا! نه نوكي نا نكمي هجرش ىفىنيعلا لاةمالغتابفةياور
 ىورامل مجتلاب اب هل ] يش مزمزريب ن عقاولا ىغ زلا ذه مس الع نألا ىل فقلملو همالكى قنا ىشبح ريغو ىوادطلاةياور قو اضياءزلارسك
 ءاسفنلاو ضاىلاو بذجل انيذو نيرهيش واارهش ءاملا دحنالو لامرلا نه نكسن ذموق انااولاةومحلسو هيلع هند الصين لوسر ىل اًواج موق نا

 لصف ىف كو مهريغو هيوهار نب قلع او ىته بلاد دمحا ةيادرق دروأمك ةيدابلا لها نماوناكموقلاا ذه ل وق| مكضرايممكيلع لاقف
 ىزيمرتلاودؤادوباءاور امكءابت لهم اوقالا ذه ل هه | ءاملا أجي نوحبتي م اوق| ىف تلزن اورهطتي نا نوبحي لاجر هيف ىلأعت هلوقل ءاجنتس الا
 لعةؤرعملا ف ميعنوباو همهتم ىف ىوغبلاوريرج نب او هخير انف ىر اكل اهدمحلو ةييش ىلا نباو قازرلادبعو هيودرم نب او خيشلاو باو ةجأم نباو
 لا مننا لوسر تعب ةيالالاجر هيِذ تلّرنامل لاق سايعن ب !نع هبوردرم نياومكاجلاو حيشلاوياوواربطلا ىورورؤتنملاررلا 3 طوسيموهأم

 دعسزبا ىورو هتدعقم لسغالا طئاغلا نم ةًارماالو لجر انم ميرخأم هند !لوسراي لأق+مكيلع هدا ىتثا ىذلاروهطلاانهأم لاف ةدعأس نيروبوع
 موقلامحن لاقف ارهطتي نإ عبحي اجر هيذم دب هند لاق نيزلا نم هّنل| لوسر لأس ةعأس نيرهيوعنا هيودرمنباو ,خيبشمل اوباومت أح ىلإ ن باو
 لاق رييوعربعلا مهن اًوؤرمدّتلا ديعنير باب نعد عس نب ا ىورورميرعربغ الحر ىكس هنا اند سل رببزلا نيةورع لاق ةلعأس نيريدبوعمهنم
 لوس عف نم تباث عت اغلا دعبرجح اء املا نيب عمجلا تشم ف ىنخلب أم ىف ءاملاب هتادعقم لسخ نم لوا بوح نآكهت اور دحا بوقعي نب ىسوم
 تريل هناياومكح و لويلا سعي مهيب, عمجلا ق تلزن ةيالا نه ناموق نظَو تذرع امكءابق لها لات هند ا حدم هيو هب ا صا ؤلسو هيلع هند الصودا
 امديعمجلا قف تناكامت اهل وزن ناروكذملاةي الاريسفت قرط لع فقاولا لعىفخيال هتاف كل كسل واّصي لوبلا دعب أمملكءاملاورجحلاب ىلإ
 نعتيلحلا ف ميعنوباو طسوالا ف فاربطلا» اورّرمع نعال واعز مهنا هب أصم !نعالو هنن !لوسر نع ايرص ان لقنيملذ لوبلا دعب أ ماو طئاغلا دعب
 | هسيمثر جي ركذ حسيب ش لوبي ناكهناهنعوأت لع انكه لاةوأنيلا تفتلامث بارتلاب ركذ ممسممت لايرمعأتيأر لاق ليلى نب نمحرلا دبع
 رطاّقتلا ف اخ نممحن ءاملإب زيوطتلا ىفك لينيدلا تايرورضنم تسلل وملادعيرجملاب ةبقنتلا نابابلاا ته ىف هقفلاو قازرلا دج تاور ءاملا
 نا ةفص«تاذالا 5 ابلالا ىلو لع ىغخي ال امكنادلبلاو صاخعتت لاو لوح تالتتخاي فلتتخي كلذ واصير جلاب ىقنت نادل سحيم
 مأنملا ق نادال هيردبع نيس نب هدرا دبع ةيدر ةصقدن اسملاو ننسلاب اصصا ىدرد ل وقأءامسلا نم لزانلا كلملا تذاامكوهو ةذورعم

 لاق نحرلا ع نع دسم ف هبوهار نب قحس !ىورو ناذالا هماعت نارضخا نإبوث هيلع أابضعب ىف داز ل جر ءاج هناا هعيمج قو ةفلتخم ظافلاي
 ثيل بكامثداربكهثد لاقو ةلبقلا لبقتسس اق طاح عم أقفءأمسلا نم لزن الجر تيأر نا هللا لوسر يل اقف هللا لوسر ىلايدز نب هلئ طبع أج
 هلد ا ىلصدلللا لوسر كلا تاهعاؤ لف ثيحاضياآلخم دئادإ) ةياو نم كلذ طبنتسدو ةيارهلا بحاص هيلاراش اامكاكلم ناكملعملا كلذ هنا ىف رص نهو
 ةلماليلع ىلا نال هل يق لدالا رهظنتساو ىنيعلا هيف ددرت يغرم لد جوه كلملا نط لهو مانملا قوه ءاش ا مددايع ىري اكلم للعتهلي نا تاياورلا ض عبي تبثدقو ىلاعنهثلا نمالا نوكتال ىلا يؤرلاناذ ىلاعت هللا ءاشن ا قح أي ّئرلاهناهابقر هند دبع هيلع ضرع امل ملسو هيلع
 | .نمز ناككلذ نادجسمنب | ثيدح ىو نينح نم هعجرم نيحمهضعب لاقوربلا دبع نيا ههصوربريخ نم هلوهق نيح كلذ ناكاولاقو ىزاغملا لهانم طيغو قطس نب رع هب هربيخب تناك ةصقلا نالع لديأم قيرهىا ثيدح نوملميرخاذ اهنأمز قاوفلتخاو اه مياوصاو هذدا لوسر سرعمتالهيةليللا كلتاتمدّقل أمت آد ليلل ارخ "قف لوزنلا سيئرعتلا لوفا سدرعتلا ةلبل 5 نة رحشلا ىطق رفا لاو
 لاقو ةمالاهّد لوسرل كل  ضرعنملا هو هييسحاربلا ديع ندا لاق كوبت وزع قراسي نب ءاطع ثيردح قودئادولا ةاور ةيبيدحلا
 : ملح هههذن اك ضيا ةعيبر نيرمأعن ا ىقهميسلاو معن ىباو ىنطقر لاو مت أح ىلا نياوريرج نياو ةجام نباوىسلاطلادؤا ب و نممح ني دبح نم | ”نمتلةياور نمملعيمخ ةياورؤمهعيمج ةيمسشد يمل ل وقل لدسرمهيع .ركيب ملواولصواورحت ةبأسععلانال لوف دسلاد عدول | نومؤأ مول نولصي ذاكو ئ رعاوج رف ةنيفسل-هب ترسكا اموق نارمع نبا نعاتدانس ابل الخلا ىدر ينيعلا لاقو بيرخ نه ىعطزلا لاق | ومهتيبعت لع فقإمل وق | هللا لوسر ب اعصاهلهذ نكه ةؤلصلا طورش باب ق كل وق ىنبعلا لاق انكةفلتض لزان تائه موضع



 آ 6
 مق يهكاورادتسا ةلبقلا لوحتن عمد امل ءابق لها نال مل وق مهن ناك اّصيإ هللا دبعنبر باج نا ىنطقرادلاو ةيوورم نباوىقم بلا ةياور ن

 وق ةلصلا فخا نيح يلارعال هلاق لصتتمل كناف لصف مة مالسل | هييلع هلوقل ةولّصلا ةفص باب قف هل مهييح لعفقامل لوق|
 سلا بلع هلوقل دعب أم قف ةيادهلا بحاص لوق نمداوملاوهو ىرايلا ظن ف ١نكللاخ نب هثلا دبع نب ىبحيت نب ىلع دج قرزلا عفار نب دالخوه

 - ا يح

 مسوس بسس وبوس سوس وجووبسج يسوع بسسس سوس سس جس ؟وسوسو سجس يرويستس وسو سسوس مسج سس رس مجسم جبس جس سر سس سجس جر جنجرع

 مياه لوقأأ٠«لم نيح مّييلاو شلع رقت السلا هيلع هناآتلو ةمامالا بابن هل وف خلا كسأر عفرامث بارعالا ثيدح ق
 لوف ىنيحلا لات انك ةريمضهمس او هيب )١ ست اوخا مجتملا ليقو ةبحص هيبال حلو هييع هلل لصدتا لوسر لوم ةريمض ىلإ ننريمضوه

 ءاشعلاو رخل اورمحلاو رهظلا ىه ل وش | لا ق سنذلا موب تاولص عدرا نعل غش ههثدا لوسر نال تّئاوغلا ءاضق بابن كلو ةجبأم نبا ةيادد ىف
 كلذكسيلو تئاوفلا نمأضياءاشعلا ناتي سل ارهأظ ةيذاهلا ثيداحا يرخت ىق ىىلبزلا لاةمهريئعورازبلاو ّقأسلاو ىذمرتلا اه رامك
 مالسلا هيلع هل وق قاثلاهجيو ني .ديعلا ةولصب اب ىف كل وهن أحب ةتياذ ىوارلا اهاعس داتحملااهتقو نع اهرخا امل نكلاهنقو ىف اهالص امن او

 ىتيسلاوفالطسقلا درك لبق امك ةملعت نيم امضوه ىارعالا نه لل وق | ولعت ناال ال لاق نهريخ ىلع له هلاوس بيقع يارعإلا ثيدح
 اة مك لاو نابح نبا ىدر ل وه | راصنالا نم 8 رماربق ىلع لص السلا هلع هن ال تيملا ىلع ةولصلا لصف ىف هل وق ىراضلا عيص حرش

 لاق اًئءاصالتا تنك اولاق نونتت 5! الفا لاقف اههرعف ةن الذ اولاقن هنع لأسو أهرب لعهد الوسررمف ليللاب تنف دو تتامراصنالا نم ةّرما نا ٠
 لوس اسف تتامف نجلا موقن تناكدوس االجرو|ءادوس ئأرما نا ةزيره ىلا نعملسمو ىراخلا ىو روةقارملا كلنرمستملو ثيب لحل |اولحفت الف
 ىوارلا نم كشلا اذه ىرابلاوتف ةمدقم قرجح نبا ظذاحلا لاق لصو أهرب ىلع قاذ بق ىلع نولد ئومتن ذ!'الفا لاقد تن اماول اقفأهع هللا
 وهو ةنجماهمساةيما نعيبرب نبا قيرط نمى ور حرجمم اا هأمسو ةولصلا باتك ىف ,خيشنلاوب مزج هبوةأرماالاهنظ ا ىرخأ ةياور قو
 قرك ليعس جار تلارانيد نب نايفسمهنم لو | مثسم هنارجخ مال سلاو ةولصلا هيلع ىنلاريق دهاش نمو نفدلا لصف ق هل وق ىقدعبلاف
 هل نيملاس وركن ىبا نب صم ني مس اقلاو لع نب سعرفعجوب | مهنمرغهريخو دعس تباد ةبيش ىلا نياو جرختسملا ف معن وب او ىراشلا هنعاكاور
 توراه ىندح ىنح لاق ,وهمسلا دمحا ني ىلع نينلارونل غعطصملا ضخ بجيابب اذولاقوزئانجلا باتكف نيهاش نب صقفحوب كادر امك
 تاأيفس نعىر ويلا بج ىف اماماوءاحخب اهلع ةطسمأ|أهناةيررشلا قبقلا تافص نا ةنيرملاةئاشم نمدحاوريغ ىنثادح لاق ىبسوم نب
 تاوقهسلا لاق مكلمتذهفرمالارخ | قالا فيرشسلا»بةلاربمملو ةيواعمنامز فدل نايقس نالدضرأعي الف نسم ثنا لوسرربق ىأرهنانم
 نيديلولا نمز فا متسم ار هن نيسحلا نب هن الع نب هلل اربع نعىنيحيىورادقف ر لجل هنعطقس|مل مسمق [مسم نكمل لوالاقربقلا
 دعسمنبا رمال هلق ةلصلارج اور دق دصلارجا نارجا كلمالسلا هيلع هلوقل ديعْال نمو هيلا ةق دصلا عفد ذوب نم ب. ف كلو ىلرتن اماه |
 ادعب لعمار ناىودامل ك] وداد ىباالا ةعامجلا ةبادرق حرص موه امك ةيفقثلا ةبواعم نب هللا ديعوأ ةيواعم تن, بنين هلوقا |
 انلو ثملا باتكف هل وه قاسلاو داد ىلا ةياور ف درو امكل قعموباوه لوظ| ج احلا هيلع لمينا هللا لوسر كماف هللا ليبس ق هل |
 همسا لعق قامل ل وق| مهبلن لكامل نمو هموي ةبقب نكاب الذ لكأ نمال/لالهلا هيرب يلارعالا دوش أم دحيم السلاو ةولصلا هيلع هلوق. |
 دوادوبا اورامكهبف فاهش هللا لوسر لبق” معنياوه ئه ل عق| ناضمر لاله ةيور ق ندحاولا ةداهش لبق هللا لوسر نا مصدق دهلوق ١
 بجعيأم باب ةعيرالا نتسلا باصع | هجرخلا ترحلا نم ءاج اضيإ ارا ةداهش لبق كل نكومهريغومكاحلاو ىتهيبلاو نايح نباو |
 _عفقاملو لجحرلام اب دئادوباهاورلوقأ كموص لعمت انشأت تف هرشولكا ىزلل م السل !هيلع هلوق ناستسالا هجو ةرافكلاو ءاضقلا |[

 وهلبق لوق| ليعتم نأضمرر اهن ىف قتأرما تعقاو لاق تعضام لآقف تكلهاو تكله هند !لوسر ايلات هن اذ ىلارعالا ثيرملو «إ وق هعسا
 قره اظبلاوه ةبلس نأب هيلع بقعنو ىذلا دبعاذف أهل! مزج هيودوراجلا نباو ةبينت ىلا با اور ةضايبرتب نم ىنم ايبلارتص نب ةملس :

 لجرلان ا بيبسملا نيديعس نع ةداتف نعرشب نب ديعس قبرط نمديهنلا قربلاديعنباىورورمقلاق اهل اخلخ يأر ليلا بهلهاق اناضمد
 نايلسوا ةءاس و هامن ا ظوفحلا نال ةاورلا نمارهو هنظ!لاق وةةضايب ىفب دحارخك نب ناءاسوه ىوبذلا دهعلا ف ناضمر هلهاىلع عقو ىذلا |
 نما هرمعي ناةّشكأع -ارماو ب اتك3 هلوق ةريرهىب |ةياور قدروأمكايب ارعا نأكتاضمر ىف عماسجلا نا ىراملا تف ىدراهظلا ن

 ةشهلشلاةل دابعلاو ناهتعو ىلع نعروت املاوهو ءاليالا ب اي ق ] وف كريو ىراخبلا هجرخا امك ركب نا نب نججرلا دبعوه ل |مجعنتلا ْ
 بميزهت ْىن ىوونلا لاةوىنيعلا لاق نكمفيع ىلأخن هثداىنمررمع نب هنا دبعو ساايعنب هللا دبعود جسم نيهثئادع مه درمل لوقا ظ
 نم تريغو لمح لاق نكمل سم اهلا ني رعت اريعزب ٌْسايع نيادرهبزلا ندا مهو ةجرالاةل دايعلا دحاردبزلا نب هثدادبس ناملع| تاغللاو ءامسالا |

 قلي رة يملع ىلا منتحا قحاليوط اوش أعبال هو تمدغت لق هتافو نال قبلا لاةمهنموه سيل لاق دوعسم نب اذ دمحإال ليقو نييثرمملا
 هالكون رهاظ طل خذ صاعلا نيورمع نباجرخاو ةجيرالاةلدابعلا دح اروعسم نبإ نا هحاعم ىف ىرهوجا] قانا سملارراسانه ىف د يسم أب

 -ةظما#ثدحا نيبرشمةلدابعلا ف ناذ طيلختلل هجوال هنا قحلاوةلأثطلا ق دوعسم نباهلاخدا ىف اضياسومأقلا بحاص ىرهوجلا طلغدت كملف
 رفا لئاضض ًأضي ا دوعسم نب الوال فيكورمعنب هلل اديع جار خاو دوعسم نبا لاخد اوهو ءاهففلابرشم فاشلاو ريخبو ىووتلا ركذ اموهو نيث نحل |

 لاقو لعنلاب قلعتيامذ لاقملا ةياغ يؤ هتبجرت نم انهن انركذ دقو ءأاصعوملسو هيلع هد لصد الوسر لحن بحلاصوهو قرث اكتم بقانمو |

 ىف نابرشملادحاركذ نمو هيلع ىتتكاو ىرهوجي !عركذ ىنلاوهاذ هو ين اممهف لخ دي نابىلوناكف هقفل ايرهتشم اضراوعسم نبا ماعلا يا |
 نبةرلسوه وق |كراطتسا ةرافكلا لبق هراهظ ى عقاد ىنلل مالسلا هيبلع هلوقلراهلقلابابف كل وق ىضخيالامكطاذلا هيلابسيالرما |

 تبنكمالسلاو قؤلصلا هيلع ىنلا دنع نعالملا كلذ لوق هيلع لد ناعللاباب ف هل وق هعماج ف ىذمرتلاركذ ان كرخص نب ناملسوهلبقو |
 لاةزاليجلا كلأم نب فوعف تدرو ناعللا ةيانا طيسولا ف عقدو ثيدحل تاياور ق درو انك الجل ارببرعوه ل قو | خادثلا لوسراياهبلع |
 أهريغو باشالاو خراتلاوةقفلاو ثي سلا بتكنم لك, لب اهريغو نيحيصملا قوه امكريدوع هباوصو رص طلغا ذه ىووتلا |

 نمناك اه رلوو ىرايلا وقف فامكم ماع تند,ةلوخ هنأرمامسا ول | لاله نع ةيما نب لاله ةرمادلو ىفنمثلسلاو ّيولصلا هيلع هن اىدرامل
 ىف هتيإر ىنلاو ةلدايعلا ف دوعسم نب !لاخداهيلاىووبلا ةيسن ةصمرب لفت لعانه هلجحر هتم١٠ةكأم محسلو يشع ىادحاهةنس ٌقهتاكو

 كنم'ىفّمن !صاعلا نبورمع نيهّلدادبعورمع نب هلا دبعو سايع نبهتلادبعةثلنةل دامعلا| نكه هحاصم |
 هل



 باتك دلج تا
 | باتكلا غلب تح كتيب ن ىنكس اهجوز لق ىتللمالسلا هيلع لآق هديل لا لصف ق كُل وق بالى دي امو ةرصبلا ىلعاريمناكو ةمركك لاق ءانزلا
 | نا ىور هبقحا نمرلولا بابو ل وُ نتسلا ب احا ةياور ف امكىد حلا ديعس قاتخا نانس نب كلام تنب ةعدرف ىه لوقأ| هلجا
 ا هل ردخإهقير هلوقب قيدصلاراشا هيلا لإ قاهمسا ىلع ىقامل ن هق | لا ءاعو هل ىنطب ناك اذه ىنب! نإ تلأقو هللا لوسر ىل تءاجةيأرما

 لل وش ىنيلالاق انك ليج أ هس اورمع نب مماعما ىش ل |هت رما نيبو هنيب ةقرفلا تعقو نيح هلاقرمع اي لعريتو لسع نم |
 ( نيوريعوبا همسا لوق| تيدحلا ثلثىجوزىقلط تلات اهنا ةمطان نعىورأم هلوذ هجوف نئايلاأماد ةاقفنلا ب اب لوصف نم ناثلصفف
 | _ قولصلا هيلع هلوفل قاتلا ب اتكنم لصف ىف كوه ىنيعلا لاق نكيديمحلا ديعدمس !فرهشالا ليقو دمح! همس نان |سلاركذو صقح
 | ةعبرز هند ادب دبع نادروو ةلكنب راحل سبع يركروب امهنم ل وق | هللا اقتعوه نيملسم هيلا|وجرخ نيح ف كاطلا ديع قمهلسلاو

 1 ىرتاولاهاورامكنأغعل دبع قوزرمو ىغقثلا شرخ دبعرباج نب مهارياو ةلس نبناليغل دبع عفان و هثداديعنيناةعلربعراسد و ىغقثلا |
 ] ييزنيبةماساق فئاقلا لوقملسو هلال عو هيلع هّندا ىلصهثد!لوسررس دقو داليتسالاب اب وق ىلبزلا هنعدلقنو ىزاغملاباتكف |

 | هينا رسكو لارلا نوكسو ميملا مضب ىل د ملا ىرخا ءاز مث قوسكم قدثنم ةرججم ءازممث ةحوتفم مهجن ةمومضم مسي ززجم همسا لوقا
 ] ةلعم ءاراهدعي ةلمملا ءاحلا ناكس اينرحم هنا هنع قحو ززجم يف ىلدالاءازلا قف مرج نبا نعمهضعب ىح و ريجصلاو ب شملاوهاذه جد مىنب ىلا |
 ١ ةمهئلابالجر ديل لوسر سيح رشددةحلا بانك 4 وفاهريغد ةتسلا حآصصلاق ةيورم هتصقوملسم حمص حرش ىف ىوونلا لاق انك ا
 | ةزرماهدح له اينزد نية مجي مالسلاوةلصلا هيلع يذلا ناىورامامهلدحلاةيفيكل صف ق يل وقدمسكعنقاحل ل وفا |
 | ماق اع ناىورامل برشلا - بايد 4ل وق ىرابلا قف قاذك ةيادرؤ مينملو لير اهناتد نقلا ماك 3 نرعلا باوك ةرجاهمسا ٠
 | بابن مزرحلا لصف ف كل وق,ةياورق هتيمش درتملو أهريغو ةبيبش ىلا نباو ىنطقراللا ناورانكه ل وق |ذيبنلا نمركسر للعدل |

 | نيحو لاتقلا ةيفيكب اب ]وك اهريغو ٌفاسنل اودؤاد لا ةياورف درو انكه تاوفصءادر قرس نمدندالوسر حطق دقو ةقرسلا
 ١ مدئراسالاضعب لعهّتد![لوسر نممئانغلا ب اب نق |[هريغودئادوج او ٌفاسملا# ادرانكش ل ىأه لاق ةلتقم رم اهلا لوسرىأر |

 | حيحصو دعس نبا تاقط ىف ةيورم هيلع نملا ةصقو .: هيلع دثدا لصد! لوسر تن بني جوز حببرلا نب صاحلاوبامهتم ل وق ددب ١

 || اجا ناكىحمجلا مج نب أع نبب هنن | دبع نب ورمعمهنمو هليبس ىلخت ىراصنالا بويراوب رس | بطنح نب !بلطملا مههمو أمهربغو ىراغلا |
 1 امهريغو بهو نيربمعنب بهوونأيفس ىلا نبريمعمهنزمىدتاولا هو هتريس قمأشه نبا ركذ ١ كهيلع نمف هدا لوسرملكف تانباذ

 درتلو ناجل ماكحا ف ناجرملا ماك" امككرجخ »اين لا ىلإ نبا دار لوف نحلا ىاوهتسا ىذلاؤربعىضق نكشدوتفملا باتكذ كلوق |
 3 0050 ُ ما. سعات لأ سامع ل ع 39 . 0 0 - ءالز لأ
 ا قليل طقرالاةيطد در ل فأل ةئ عسب تعابد قدما كلت ةشئاعلوقانلو دسافلا عيبلا باب تاوهكساىنلاةبمس ]|
 مقرا نياديز نلوما تناك ةئامناهتب ترتشا مدعي ةئاغس تعابىتلا نا ديحاةياور ىف دروو ءأحلارسكو مجملا من , ةبعمااهمس | نا ١
 | امييشريخ نما هرعت نمرتلاو خجأم نبا ةياور ق دددانكش | وذ | نيريخص نيوخا نيمالخ لعل السلا هيلع ىبلا بهو دركي ام لصف ذا
 | لاتةوطسا نبا وكذ كف ل وقأ لا نيريجركوب اعاتب | قزجهلادارااململسو هيلع هند لصىبتلات ار نقو ةايلتلاو ةمجاوملا بأ هيل ا ٌْ
 ]1 ىلهسل اوحانكو ا عرججلا ىماشه نب !وركذ امو شقاع تلاقو مهدد ةكأم نآهنب دازتتساركيوبا ناكو ىوصقلا هّثدا لوسر نخادانساب ىدتقاولا |
 ؛ تحل اريح ناكل كيوتب هترتسول ةنع هش ىذلل مالسلا هيلع هلوقل ةداهغلا بانك لكل يق ةبتكنب ا ظفاحلا ةيرات فانكومع !نبادع أ

 | نيلجيزا ةةفرط نب ميمت ثيدح تلو نالجيلا هيعدي مبا, ف لل وق حاصلا ق ةيورم ةتصقو ىليزلا لاق لازهدمس لجرلا نه لوقا
 | مالسلا هيلعهلوقلءالولا ب اتكف كل وق اهريغ وقازرلادبعو ةبيش ىلا نباطرا دكه ل ف | نيفصن مغيب ىضقف هللا لوسر قلامهتخا
 1 لجي ىلع هدا لوسر ىأر سبلاا لصف ىف هل ىف لجرلاماهبايقازرلا دعو ىترلا ىاور كالومو كوخاوه هقتعأت نيعىرتشاى نلل
 | ل وق اوم ضرماب داع هللدالوسر نا صو ةقرفتم لئاسمق ل وق لجلاماهبأب اهريغو قاسنلاددو ادوبا هارر وه | خلارفص مت اخ
 | ميمت ىلا 0 ةيدهلا ةعقاولا هون ولئ ايقلا»باسن الا ف كب )ده ىرايلا مف قف امكس و لّقلا ديع هعسا
 ١ كل 5 دعب اوقرعت مث ةفوكلا صران ابيذحل اوةمأحلا ىلا تدتماو ةماعلاو ةرصبلا كلاته نم #رئاد سن ضرابم هلزاتم تن اكةخ.اأط نيرم نب

 | ولضتاهملا ةبسلاوةليببتوب اماللرسكب بلذت ةياقولا حرش ىف ةيدرشلا لص لات يسلق هتيربعل !نعالتان برعلا باش يق به نلكئابش انك |
 | ةقادصلا طخ اولاقواوباذ ةيزجلاب مع مهل اط برعل وثم نم موق بلختونب ا صصلا ف !نكهرسكلاي اولاق مدر و نينرسكل ا ىلاوتلأش أ صتس ام اللارقفب
 | لاقو برغملاو 54 ميلع هي اوح ق ىلح فسوي لضافلا لاقو ىهتنا متّش اماهوم سقم كسيرزحب هنهّربع لأقف كل ذ لع اوحل وصد ةفعانصم
 | بظتوتئورهلا نيرلا ماظن ويلا ملستلا ومش تنب يال ةياولا رش قو ىهتنا برعلا ىراصن نمموق بلغتونب نأيمبا ةياغو ةيافكلاو ىاكلا ف
 | امامهاش ْق ليبرعلا ىرشم ىلع فظونمملرمع نا تبث امل هنموهسف برعلا رشم نم موق ىلختلا نا نم ةيارصلا قأمو برعلاىراصن نمموق
 ةين ارصنلاةيلهاجلا قف اوراتخا بنته نبطساق نب لئاو ٍنالماللارسكو نيؤلا نوكسو ءاتلا قفب بلذتونب ىنبعلا لاو ىهتناممالسالاو فيسلا

 1 ريماايناهتحلا لاقت مهضعب ىحلذ ةق لص كرشم نمنخان ا ل ةيزسج ىلا مع مهاعدذ |
 لق اناكش و ىات !كل ذ ىلع ةباىصلا عمج اومهرلع فعن خهرلط ىف” مع قعبف ةقرصلا مس اب ةيزجلا مهنم نخر يدش سئأب مهلموقلا تا نيزمئملا |
 | تزوةوسكماب بده نب طساق نب لئاو نبركي نب ىلعنب بعصم نب ميل نب ةفينح ىلا بسنت ةقورعمة ليش كشربحس وثب بهذلاكئابس |
 | ءابرمت ةولسكم عممت نيتلمم ةنكأس نيجيو لادلا مضي ىعذ نب دلما داصلا فو ءاقلا ناكساو زمهلا حب ىصف نيا دحوم ءابمث ةنكاس |
 | نم نطب ب | ويبي نمتلا قىوونلا لاق ان كاوقرفتمث ةماعلا يؤ الداةلييقلا كنه بلاغناكو ةعبر نبرس | نيلي دج نب ةدشم ا

 | لها ةناصنلا اهلها ىلع تبلغ ميلا نمدلي ميجلا نوكسو نونلا خوه عرارتت لأ اهنمملسو هيلع هللا لص دل وسر هللا لعجشيح | 5 للا, رح ىو بلطي اذ مرج نيرمت اهلل بن قاثل وقيل فان مزج نيش لا بسس رت قامت ع ب١
 | !نكورو رحوءارورح له [ل نقف يل اويسنف جراونلا جايتجا هذ ناك ةفوكلاب ةيركرمهضت هدمن ةلمملا ءرلا مضو ةلعملاءادلا ظقبوه عأر ورتح |
 نح ىرخلا ريكو و ةكم نمهتريش دعب هعمرج أه نمومّلس وهلا لعد هيلع هنا لصد 'لوسر اورصن نينلامهراضنا)] [ىنسلالاق |
 أ ىزلا انه كارظناذ هلوقي حث اوسلا ةؤكن باي ىف ةيدرشلا »لص هيلع در ىنلاوه هل هدا همحر هنم!؟ىدادغيلا نيمار زوفلا ىلا لضافلا بسلا هلا |
 مهتم ١ كلارخ ا انكر نأميالا ق دا ا

 سس



 6 سر

 مهيةاّمَو تددوو هب انك للعت هثدانأمس لب لآق هلا مكأامس م ادب نوم متنكاراضنالا مس !تيباراكللا مني سنذال تلق .سيرج نب ناليغ
 دواّصيافيقث مهل لاقيفمهيبا مس اراورهتش او هيلا نوديستي نزاوه نمنطب فيقثونوركب نيهبنمنباره تفرقت ةرينكشيداحا
 الزان تناكو حسننم نطب فيرقثونبرجعلا ف نورلخ ني | لات فلخر مهل قميملنممدومث ناذ كل نكس يلو ؤمت ايأقب نمممهنا ةباسنلا ضعب

 ويصإعللاعن لدا مهقلخ تورعم ليجمه رجل |هباتكنم حضاوم ي هب لأعت هثداأنبط اخ بط خوهو هتيرذ ىاره أ و غب فئاطلاب
 سفن باتكمهلاوحا و ةفسالفلا نمةليلق ةمزرشبالا مهدوجو ىف ءالقعلا فئاوط نمدحا فل ازيملو شالا قاخ ل بت ضرالا مهرمعو ىتش
 يلعوأتيبن لع حون نيماحدالوا نممه كسثتدحللا عجاريلد ناجم كحل ناوللماك ماعم ملباتدل و امهر بخجل ماج ىفنجل]بشلا نيرلار دب ىضاقلل
 دوعسمن ب | نع ردي و هحصصو هكر نشسم قرمك الا ججرخ ا و_.ههرد غور متاح ف! اور نتملا نباوريرتج نباوىنمتلا هجرخا امكمالسلاو تْولصلا
 ءاشزمثيدأحا ملئاضف ف تدرو دقو ناةسلاوب اوه كنول هلا دوس لستغاان اوىلارظنن لاقف هملار ظن م أح هني !ىرف موي لستغا احون نا

 ضفادرلاددض هوضفب و لع لع اوجرخ ةفئ اطمه/7راوصخلا ىطوبسلل شوبحلارابخا ف شورعلار اهزا ةت ىلا عجريلف اهملع عالطالا
 اومدق نينلاطهرلا مهتمورامنا نم نطب ةزيرعونبف كئأيسلا بح اص لاةرسق نيربن نيا ةنبرع ىلا سس نييعلا مضب قرع عمج عب ؤ

 ةليبق هو ةنيرع ا هريغصت تاذرعب داو ةنرع كلم نباالر انملا حرش قوتنا ثيدحلابتكروكدموهامكل ب الااوقاننساو هتدالوسر ىلع |
 فقزبملالاقدماغملا ةبسن كيب 0 ىهتنا ىنمهج ةنيهتج ىف لآقيامكةسنلا نع ضي اتلاءاتوربغصتلا ءاي تطقس نويينرعلااهبلإ ب سنن |

 انيباعوسيع ةبنباورقا نينلامه ىراصملا برعلا نم نادمهّلا ةبن كين لمه ةليبقدز ال نيرضم نبدمأعونب لماكلا
 تورجاهملأ مالسلاو ةولصلا هيلعو انين ىلعىسوم ةلاسرب اورق نينلا مه د وسمملا ورع مهن الهياوبقلو مال سلاو ةولصلا هيلعو
 "كي اله نيترجهلا باصامهو ةنبدملا ىامثالوا ةشيحلا ىلارجاه نم مهنمو الو! ةئي ملا ىلا رجاه نممبئمف ةكم نماورجاه نيزلامه
 ةروسكمادحوم ءابرت ةحوتفم ءارمث ةنكأس ةمعملاذمت ةؤدسمريذ ةحوتفم يق عرار ذأ ةيادهلا ف ةحقاولا عضاوملا امس حرش ىف
 متففااوءارلا ناكساو لالا قف عم هلا دم حالصلا نبا نعىووتلا لقنورثكالا هبلعوربشالا وه! نهنؤدو فلا مثمهجمث تحت نما أشم ءايمث
 ءارلاسكو لانلا مضو أهدمد ل قو ءارلا ناكس اولاذلا مض حم ةزمهلا سبدوهلبقو ةفورعمدالب ىلع لمتشذ ةبحان ىهو لاذلا ناكساوومقلا

 دج ىعست ةكسادنم ككس اهمف ورمكلا ءاروأد ملت مس |ةناغرف ىنيعلا لات لدحر وأ يرذادىرذ ااهيلا ةبسنلا ينيعلا لاقو كلذ هغ ليقو |
 ' اهيف ىوؤبلالاةهنع ىلا عت هدا ىضر باطما نيرمع اهرمع ةروهتم قلب ءابلا تهب يهل ةناغرفذ ىرق نمةررقاثحوملاءالارمب ماس

 ًاهلهاب تفكتي اهنال ةكمنؤملاوريخصتلاب ةيصبلااهل لآقيو صفا زؤفلاو ةخللا بي.ن هت ق ىرهزالا نهاكح ا هرسكو اهمضو ءابلا قف تاغل ثلنأ
 ةرشع نامث ةنس سآتلا ا هبكسو قرتع عبس ةنس .رمع ةقالخ ق ناوزغنب ةبتعاهاني برعلا ةنازخوم السالا ةبقو تبلقن اىارهدلا لدا ف
 ةخلاا لمجحم ق سراف نب اهركذ ناتخل ا هرسكوءءابلا مضب ةعاضصب روتر مهاب اواو قد ملو ناوهشمناهجو اهقف ءاملارسكب ىرصياهملاةبسنلاو |[

 متعيهأذولا ءافو قىؤهمسلا لاقو همس اي تمض اههججاصل مس ! نأكل يقرتيلل مساوه لبق ةعاسوفير لب ةبيطلا ةني.دملاب رب مصفاورههتت | مضلاو
 ضع هلكىنصتق وج بضعب نعرج ندا هلقنو سلا هلاقركلا نه اهب ىتلا ةعاس ىنيراد مسا مهضعب اهامهاو ةمجعملا داضلا رمد اهردكى حو ةدحوملا
 فاصاللو ببط بزعأه ءأم موالاة هرايلا نيالاق اضيا أت :ولاءأد .:قوىلجنا ةثلثلا لعاهت ل طارهاظلاورثيلا|نه هيف ىدلاناينبلا مسااهنا

 قاريطلاوننسلا باص! ىوردق د ىتئناهننس ق دّوادوب| هركذ امكؤر ذاةننس اهضرعو اريشو اعارذرشع دح |اهلوط ناكف اهتعيذ سو كل نك اهجيدو
 أهيم وضولا نعل سف نتنلإو ضل هب ىقلي قداسلا ىف نآكو اه قصب وركسِلا هزاه نم ًاضوت مل سو هلا هيلع هند الدنا لوسرن]مهريغو
 ىموتلا ةيياولاقت هب ةبكل املا ت دندس !نسجع حل نيتلقلا ىلع دازاذاءاملا ناق ةيعناشلا دنت سموها نهوّىذن هجن وهط ءاملا لاقف
 قلاينيتاسلا ىفابراج ناك ةعاضب ءامنا ىرتاولا نعاتنسيراتالا ناعم مرش ف ىواكلاىدرو هجروا هنولو همطربختيملامليلقلاب
 ةهئلاوكذام ااعاعابذن 7 35نامث ةبعكلاندب هأمزيب ءارسل لىهيمملا قركبره ه) زب ةيرااراهالامكح هلذ باج نم رخو برأج نم

 نو نييلا دقعلا ق اوسبموها م ا هريغم ةضومو ةبف اكو ةملاس وقيس ةيبطك ةريشكء امس اهل هريشكى ا مزمز ءام لاقب اهئام قرثكل اهب تيممس
 دنت وكلم نبالراؤالا قراضم حرش راهظالا قرايم ف طسبلاي ةروكذ مم السلا هيلعو انيبن لع جهاربا تامز قاهعبن ةصقو نيممالا دلبلا لئاضف
 مهمل )ه حلسو هلا و هيلع هّلدا لصوت !لوسر عياصانم عشوامالا ين ىلا ةأيملضفااهءأم نا لعءاملعلا حمجآو ةقريشكثيداحا ف لئاضن ابل تدوو

 لسغ نمجارعملا ةصفىف ىوراممنَخااَّصِبإهنم ل ضف اهنوك ملا قيقخفلا لها بهذدال لآق نه مهن هيذاوفلنخخاّضي ارثوكلا ءآم نم لضفا
 ةةنيردملا برقي لخت ةلمم ءارأهدجواولارقفو ءأيلا مذ رد وبل ىفخيال بكوب ىج هنملضفارثوكلاءامناكولف هئامب هند |لسر_ردص ةككالملا
 اكول جرو هنعىذهمسلاهلقنازكمهنم صوصنغ ضوم مس: ليقوريبضنلا ىنب لز نم عضوم قيوبلا سحلا لاقو اًكييامالاب ةلءوبل اهل لاقي و كب لا

 اهدعبةلملا لالا قو ةمجملا نيخلا نوكسو ةدحوملاءايلا مب 2 لاقهيل ءالضفلا ًءطوم لزتملرهنلاءاروأم. ةفورعمللب ءابلا مدبإ)
 انه دعطق اذ قرشملا نم ىصخ ل كق1ىرسكن ال مسالا نه تيمسابن !لاقورخألا ق ةمجملا لانلا باس الا باتكف فاعمسا طبضو لبس لاد
 عتوب امها عسو اله لجا نممسالا نه نوهركي ءابقفلاو منصلا ف اطعا لوقب.د طخي هل ليقف خبلادل لاقي, ةنودبعي قرغسملاب تصمهل ناكورعمم ا
 وبات اكوةلمملاب هذخب لب ةمجعملالانلاب ذ دغب لأ قيال لوقتركرابملا نبا ناكدم السلا ىداو اهل لاقي تاكةلجد نالم السلا ةنيدمدروصنملا
 انكهواّصلم همالكى نتنا متصلا ةيطعهن | ىلإ حجارابعيمجطقف اًرخاةمعمجذ ادعو ستمعمب 5 ا نغيو نيتلعمب د طخب نالوقي ديزوباوةيبع
 د نيتلمملا نيل ل لايدل خب لوقب نم مهنمو نؤمل او ءايلاي نادخب لوقين م برعلا نمل اق هنا ىرابتالا نبا نعدلزو ىدادغبلا ببطخلا ةيرات ىف
 ةرجلا نم ةيزاقلا ةنسلا نم نأضمر نم تلخ قريع حبس ىنظعلا ةوزغلا عضومل مس ار ىلي تاغلاا دش! ىهدرخإلا ق ةمججلاب لوقي مهضعب
 قوةببطلا ةنيدملا نم لحارم عبرا ىلع قرمأع ةبرق كانهو همس أب تيمضاار ري ىعري لجرل تناكرتب قااعمل بانك ةبتنق نبا لاق
 ربلا مسا رب لاقي ههمساي ىصس عضوملا كلذ نكس قرمدىنب نم لجر ليقد لذ نبا شيرق نيردب همماراذغنم لجر م ساردب اذولاءاذو
 معرهابتاوارسب مسن طقدحا اهكلمأمو انككموان 5م هامنااولاةورافغىنب خوبشن نمدحاو هرب نحرك ك لذراكن(ىدقاولا قحو هبذ تناكىتلا

 اكعبإ|مايق ىلا رتفلا ناوز نمرصتلا لبطاهف بوت اهتاردب بكاعنمو ةريتكشيداح ا سيردبلا يقام ق تدرودقو ىلئتنادالبلا نم اهريغكاهل
 هحفن ل ملعت ملعأت دهفحمل نم لع هج اةهرملغ نم نافماركل !ضعيراكت ايربتعم الو ماظحلا نمعمج حاكح و مالعالا نم دحاوربخ هحمس سو

 -”هنم ضيم داهم ءاسنلا حعسسن قتلا قرتحلاءابلا نوكسوو أدل ارسكب كش -ءايلا مَن هل
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 لاقبوكانب سيلو اهنم سس ارف حبرا لع حلاطملا بحاص لاق وةكم نم ةجرالبقو لايما ةثلت لع ةممكلا ىلا لحل فارطا برقا ءاتلا تغب مجحنتلا

 نب ثذأي لسن نم قرعم موق منعلاب كل رش نونلا تف نأعندل لاقي ىداولا ومعان هل لاقي لبحج اسي لعو ميعندهل لاقي الج هنيمي ىلع نال كلي تس
 ضعب لاق مهلع اروطنق ىب قاالطا دئاد ىإ ننس تاياور ضعب ىف دروو اهرديتو بيطخلا و مكأحلا هحرخخا امكم ال سلاو قولصلا هيلعو أنيس: لع حون
 هلسن نمءأجوادالو اهل ت دلو ميلستتلاو ةواصلا هيلعو أنين ىلع مههاربالةبراح مساره ليقو كرتلا ىب مسا اوصقم ءاطلا موف أقلا ةفبوه هحارشت
 قرماع تناك زيك ةيرق ةلعملا ءادلانوكسو ميجا مضي كنه حجر يثكبي نعل دعب ”ةيدابلا لز اتم نموه ىنيعلا لاق ةثلثملاءانلا تب ةيرلعتلا كرتلا
 لجوا هفحتجا ليسلا ناهي اهتنجست هجو ىف كديغيو علاطملا بحأص نع ىوونلا لقنو لحيرم ثلث ةكم نيبو جنيب ةنيرنملا قيرط لعةعقاو قب اسلادهعلا ق
 و وقفلاب ةغج لييسلا فج كل نكمضلاب ةؤرغ تؤرخ لوقت امكةؤرغلا باي نموهو فخضتجاو ليسلا فج نم ةلعف ةفجي اف طمهلا قفل اوبالاقو اهلها
 باجاوأهملاةنيدملا ى”لففشملسو هيلع هند !ىلص دنا لوسر أعد !نلو هلل انكسم ىوبنلا دهعلا ق تناك ةفجي نام العال ضعبركوو مضلاب ةؤجلا فلا

 نوكي نا نكس ىف نمهلا حتفلاوب ا لاقؤلب يعن أس ارخ فرط ىف نو ,رعمرهت ةلعملاءاسملا مضو مجبل رقفب ايرهحج ثيداحجإ| نمريشكق دروامكاكءأعد هلل
 ةيعيصملارهذ هن أذ نأ مج ورعملار ل اريخرهنلا نهوو أحل اجدسجلا زغب نجلا نموهذ ىاثلا نكت إو دئاز نونلاو بج ايثتحبالا نم ناكل والا تاكناخالوعيقو|انولعف
 تورعمفاقلا مهب سيب :ول| ل يحب ضي ناعجدل لاقي بح نات الملا ويونقت نعىنبعلا لققنو ىوونلا لأق ان كىرهوجلا ركذ امكماشلارجنال
 نيل:ةرلهألا ف ىصسن اكو هب ىصس هيذءانيلاب دعصأولق سيبقى لاب ىمسي نأكل جير هيف ىنري ضه: نم لوا نالدب ىمس مناور ارحل ل ىيسملل بيدرق ةكمب
 نقعلا بحأص اهضعيركذ قريذكل ئاضف هلو ده أ نع قح امكض رالا لعّلأعت هللا هعضو لبج لواوهو ناذوطلمأع نم هيفأع دوتسمرناكؤسالا جيل نال

 ىراقلا لعل هيغوانبجم لبحبدح ادهم ثيداحا هلئاضف ف تدرو نيليموغ لع ةبيطلا ةنيردملا بنجم تورعم نينمضب لكس | ليحب نيغلا
 -روكسو ءاحلارسكب احح | قاتن هلأ حؤان هنوكنعداجم يحللدا جلا ةبحغو هب ةسن اوملاو هيلا سفنلا نوكسو هبا ادام ىعلا ةبحم هلا صعب ىف
 لهكلاقانكءايلا فيفختو رقفو ءالا مب كيبيدب ل حمل | برغملا ىف اذكة وكلا نم ليم سأر عر ذنملا نب نامعنلا اكس ناك ةتبدم هين اتيقلاءايلا
 وضخ ىلع ىهو قرح ارنع كانه تناورتب مساب تيمس ةريسكب تسي ةبرق شو ناروهشسم ناهجد أمه ىوؤنلا لاقرايلا دي دشن نين سيل اتككلاقوةغللا
 ةنيدملامرحأماو ابعضوم ق رركذماهدو دح قيقحتو اهل ايرث اهكح ل عجو اههناوج نم أه. طأحا امع ةزابع ةكممرحر هرجعلا ةكم نم ةلجرم
 ٠ ةيعفاشلا عمه الخ هيذ ةيفنحلاو .ديحيعملا قدروا نك ةنيدملا قتالبح أ مهوروثىلا ةيتقلا ئانشملا ء ايلا نوكسو ةلمملا نيحلا تفر ريع نيبأم دهق
 ز كروم ظع مرج د ا يس يلا طحلا مسا ميجا ناكساوءادلارسب رجلا هعضومق روكذم
 ملعاىا لاقو هلك ووسالار جلا ىلا ءاجن | يرع نع حأدععلا ف دروأماهنم نيبقتلا دّقعلا بحاص اهم |نبنركذ ثيداحا هبقانم تدرو ةبحكلا بناحب ىف
 ليوان نم كلذ تماعولو عفين ورغيوه نينمؤملاريما اي لب لعل أقف هتياور ف مكأسلا دآز كتلبق امها لوسر تيأر فااالولورضت ١و حفنت الرج كلنا
 فم هفاثني بيكديبعلا مهن !و برلاهن ااورقااملذ ةيالام#تيرذ مهروهلت نممداىئب نمكيرذخاذاو لأحت هنن الات لوقامكدنا تمادل هنن !باتك

 أميال معدل لأ قتف ب اكل 'ذه ى هللا نيماوهف تان اومل ب3 او نمل سوشي نانفّشو ناسلو ناتدعدلو ةمايقلا موب شعب من او جلا انه قف «يقلاو قرن
 كيسرأ ضف عرازمو لبخف تاؤماشلا ةهجىلإةبيطلا ةنبردملا نم لحارم يراوغ ىلعةفورعم لب متفلاب ر جرحت سا !ابااياهف تسبل ضرأب هللا
 بازحإلا تررخت امل ٌيسراقلا ناملس مهلصب ٌةباحصاو هثن !لوسر قفح ةنيدملا ق نحوه قاااتحخيل أ ةةبهلا نم عبس ةنسملسو هيلعدثلا لصدتلا
 الوهوحكانيالدا : !ىتيو مشاه ىتب ىلع ةناتكونبو شل درق هيف فلاح ىلا عض اوهدنأت (قدإ ف يوخ سم ليقو حيرا ةنس هيلع

 غل مسللزلا 1 سد لبق انكارأن,ةيرق ميملاو ءاخلا مضب نام تخخا شي طال بصوححلاب ىمسلو هلل !لوسرمدملااوماسي قتحرمهوعيأ ببر
 لحلو ذل نانملا فلاوبا لاق نكاترثكلا تعم نم اق تشم نكي تزويد اريك نم نول ىا لج دمريعب م هلوق نم قتشمدادخب
 ةبثعب اب نم ناكف ةحأسملاب كلذ تريتحادق ىذهمسلالاقو ةهبرا ليقو ةعبس ليو اهنم لأيما ةتسوحن لع ةتيدملا لها تقيم ءاحلا مضب
 أيما ةسمخ كلذ و ءارذ ضصنو نوث الثو نآنث اوةئامعبسو عار ذ فلارشع حست قبلا سمسم هيلا مالسل باس تورعملا يوبنلادجسسلا
 نمزيك ةرلب ةلمملا ءزرلارتفب (ىك مر نمنيتلحرم لع قزرعلا لها تأقيممعارلا نوكسو نيعلاوسكي يق رفس تر أذ حارذ ةكام صقنب ليماثلث
 ”ةلمالع ةيسنوهو ىضي ند بوت هتمواراذج,ةبرق حنفلاب لور لقشت امم ءايل ىلع ةبسلا نال ةبمجملااءازلا ةدابزب ىدار اهملا ةيسنلا ف لّقدو مثيرلادالب
 راجيا ابهداوسل ليقف هي هنيمست هجو ىف فلتخا قارعل | دأ وس لدالا ةياسهلا  هرككرمدت (تقرسس ةياهبلا ف قأنغسلا لاق نكس ايقلا
 دوجو هيذو ءاوتسالا ةغللا ف قارعلاو لابحلا نعاهولخو هضراءاونسال هي ىىعس فورعم ملقارسكلاب قارعلاو مظعإلاداوسلا هنمو هنزنكل لبقو

 رهن ةيأبنلا ف لاقو كرتلارق مساوهنأيبلا ١ ف اص لات عر وححبيبس نورعم عضوم نيسلاّقفب لق هس ىوونلااهركذرخا
 دحيسلا باب رتععفترم ناكماروصفم حتتفلاب | ةنجاراهنا نمتارن اد لينلاو نأ وجججو نآس اًعودرماكلذسم ىف ادامحا جرتخ او لنحت
 ءاجواهف نحت وحيو سأر لم ةدكأس ةنيكوه ىوونلا لاق نورعم مالقزره ب أجب ةيطال ىو متفلاب ةورملا» أهتنم خوعسلا َنيموهو مارحملا
 هن اىرابتالا نبا نعو ىشمد» خرا ل وان مييغوبا ظفأحلا يركذ اهملاومءاشن ناعنكى ب نماموق ناهي هتبحست ببسو ةعامج أح اكح سلاب ماش
 ه فايطاببلا ةيسنلارخجتل اقارعب ةؤزعماولب متفلا, كل | خمس بط ىننلا نمهاحف نيكي ناجم دوتيلا ى ا! ىموشنلا ديلا نمالخأد توكي تازوح
 و عرازمتاذ قرثسلا ةهج ىف ةكم نم نيل حرم لعؤقعم سب تعمق أذ ندرألا ةيحان ف ماشلابة ين دماهناةماشلا ةبريطريغ ىهو اضبا ىربط
 داووهو مجرب لزن قتحاير اه جرت تومرضحب هموق قامد باص !الجر نال هب قئاطلا أمنا هتاىلكلا نبمأشه نع ضايع ىحو نيثاسب
 رطتااوهو ىانبف معن اولأقف برعلا نمعدر كل نوكيكيلع اذوط مكن ينبا لهم هل لاقف مظعل ام ه] ناكو بتعمنيدرعسم فلاحو فئاطلاب
 ٌكيم.تعيننالعة جلا ىذ نم عساتلامويرج احلا فقوموه سوماقلا ف دجلا لاق تالق ره اّصيإ كاذريغ هب هيتعش هجو ىف لبقو فيطملا
 هياتكؤ ةكم ليز نزبزعلا بجنب نمحرلا دبعديزوباةمالعلا حاصلاو سومأقلا نيب كاحلإل او ىنننا ىتمب حضوم لاقفىرهوجلا طلغو ةكم نم
 نإ لوق نم برق ا هلوقو هيلا تاذرعىرهوجلا فاضاةكم قيرتكار وه,مرهاوظلاشدرفل ًلزنم ىنم ناكأمل تلقحاسملا رجلا ميهوتدر حاشولا
 ميهابا ليربحب ىرع< 8 لبقو كانهءاوح قرع مدان الدب تيمسأمن اوىهّنا ةكميل بج تافرعىايسزلالوقنموةكمب 22تاذرعسراف
 ًامكهفرم كرت وهو نوبوغلا لاق تايصّقكةفورصم تناك! نهلو ةؤرعب ىشنأهنم ةعطق لكنا اًدحاو ًكضوم ناكناو تعمجو لا كساتمللخلا

. 

 هحبتو نمرتره هنا ةياهلا ق وكريغو ح ٠
 ”ناميإلا نمر هلا بح قيقحن ىف ةفلؤملا هتلأسر ىاهلط عا
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 وهو ةفوكلا نم بيرق قارعلاجج اه لزخملاذلا تن وةلمملا نيعلا مضي ايسي, لع درفم مسااهنا ىلغت أتيرذاو تاياغتهرم كرتز وجي
 بانك ىذ أهلا لاق نيماسملا روت نماميدق تن اكو قرمعبلا تحت روهنشم زب زج ةةرحروملا ءابلادي دشنت :نيملا تعب أ دام داوسلادح
 امم قارعلا دوس صرخ اوهو فورعم دلي مالا نكس او ءاحلا مضي (عر| ولح- كبقع ةنباثريغ ثيداحااهلئاضن ق تدرو دق فلتؤملا
 ماشلان دب ىورعمرهن ءاقلا مضب تارقءانبهنإل ةعاصد نبنارمع نب ناولح ىلا ب وهن موه ىذأحلا لاق ىوونلا لاذ قرشملال ب

 ه ٠

 هناراتخملاواروصعموادو نسم ءابلاغيفختو فاقلا مب : ىووتلالاق انكلحارم سمخدادخب ندب و أهيبو نيتلحرمو ةفوكلا نيب

 و كانه تناكرتيل مس لصالا ف وهو أه. ةلصنتم تناك ةريبك ةنيدم ليقو ةنبردملا ىلاوعب ةبرق وهو ىوونلا لاق امك تورععم نونمدو دمم

 | ءافسوءايلاديدشتو نيسلاو لارلارسكب كيس داق تيداحإلاهي ت ءاجامك ةتجلاراهن| نموهو مورلا دالبب لبحي نم جرخي قارعلاو

ٍ 
 | ةكأم سمو ءارذ فالآ ةعبس ناكق أبت دجسم ةبنع ىلا ليئربج بايب فورعملا ىوبذلا دجسملا با ةبتع نم هتربتخا دق ىدوهمسلا لاق
 و ناقل قةروكذم ةىهسمو ءابق لئاضقة كام سمخو عارذ فالا'ةئلث للان نم دهقعملا لع ليم عبس اسمخو تاليمكلّذو ءارذ
 | ءللازركس ىوونلالأق بلأعتلا نرقو لز انملا نرق هل لاقي سي له تاأقيم تاقلا ظْفب نرش ةرلاءاوزؤ ى وهمس ا هطسب امكثيداحإلا
 ١ ءارلاّمقي هنا هلوق قحاعصلا بحاص ىرهوجي ااوطل غو م هريغورايخالا باص اوءاهقفلاو ةغللا لهاو ثيدحل ا قاور نيب انه ق فالخال
 / قيلعت قو طلغوهو ءارلا خف مهضعب تاور و دحاو بلاعثلا نرقو ل ذانملا نرق لاذ ضايع قر اشم ىفأم ىرهوجلا دهأش حاشولاق قالا
 | قرط هيف عضوم هناذ هنم قرتفت ىتلا قرطلا دارا متفلاب نرق لاق نمو عضوملا ىلع فرشملا لبجلا دار |ناكسالاب برق لاق نم ىسباقل نع

 تيمس ليقو ةربدتسملا ةلمرللاذوكو اناذوكت أر يبرعللوضت اهترانتسال كل نب تيممس باطلا نبرمعاهرعم ةنورعم5ّ لب لف
 ١ ا ل 8 ل د ل لا
 | جفب مهلصو ىرقلاماوةكيكرخا ءامسا اهل و همشمتما اذا هما عرض ليصفلا كتمارمهلوق نمأه تيس اهنم لضف | ةنيدملا هعبت نمو كلأد
 ظ 0 كميإلملاةروهشم هقانمو ةروث ام هلئاضف ةجكا لوح ىلا يسلاوهرهارحعلا لححسملا| اهريغو داصلا
 نمووهلاًمقدمومملسو ملا'و هيلع هند |!ىلص قلخلا ديس انكسم هن وكهيفكيو ىعسلا ترش لع ل نت مسالا ةزتكو اقولاءاذو ق ةطوسبم
 كبرخلاب برثلا نم ذوخاماهنالأم ارايخالا ضعب ىف هب هتيمست نعىنلادروو ةيلهادا ق هب ىمش تن اكيرث لاقي و رتفلاب برتي اهّياعس |
آيبلاهنال هباهتيمست ثييداحالا ضعب ىف ءاحامهضراحيالو ببرثتلا ةهارك واداسفلاوهو

 ٠ ترهل ترممت مهملارسكي طم داون ن

 د انيبت لع مهارب !هيلعماق ىنلارجحل اوه هيبهارب | اقم كاةربك لبقو بصيد قارب ىاءامدلا نماهذ ىتمي امل كلذب تيبعم
 أهل ب سنت ةليبق مس |ليقو لجر مس !لصالا قرهو نيملاب دلي ءاهلا نوكس ورسككلاب ةرمملا هبذ همدقرتاذمالسلاو ةولصلا هيلع
 لبباكر تعم نال هب تيممس كرتلاوه ممصفلاو هكرتو فرصلانأهجو هبف قروهمشم بفانم تاذ ةذورعم للبر سكا ابرعصمه ةدرهملا ليالا
 [صموهو ىف تلارعم مسأب تيمس لب ليقو ؟دالو نيب اهمسو اهبل زنمالسلاو قواصل هيلعو اتيبن قعم دا نب بابرحن:ليباود نب
 ظعاوملاٌب انك قانك كل ذريغ لبق سون نبماح نيرصنب نيرععموهو ثلاثلامعمب لب لبق و لوالا مييرعم نيرابجلا,شوارعي نب
 أ ةهاقلاوصمرابخاق تضاحلا نسح قف ىطويسلا ا هركذ ةفقمراث'و ةعوفرم ثيداحاهبق أنم ف تدرووراثٌألاو ططخل اركذبرابتعالاو

 ف .كةريشكل ئاضف هل لضفلا اتدعملازالانملةارسكلاب الايه تالابكاو لضفلابايرالا: دعم تلاز الةفورعمةدلب أ
 هجيوالواماسودلااو هيلع هلل !لص دمعات ديسر ول هيذ لح ومال لاو ةولصلا هيلعوانيبن لع م داادبج طبه ىذلا ميل الاوهو
 قا مرمي 3 انغسلا لاق انكر نق سمسب ةيرق لانلارسكو حتفلاب 519 ةيغو هتشرن خجراتك ةيراوتلا بتكف روكذم هيدهنييمست
 0 نامي هيوبيس ىحو اتىتجيإلف اهم لدي فلالا نال ءايريغ نم فيؤختلا بن اميو ىنمب هيلا ةيسنلا ق لاقي تورعم
 ف هيالاش ةكم نم نيتلحرموحت لع همادق لابج نم لبجوهو ةزمم لملا هيف لاقيو نجلا لها تييماملا
 ةكلو قبال مالسلا هيلع هلوقل ةمأمالاو نافإلا باب ق هلوق اهئ اهنم لوالا فصنلا ف ةيادهلا بحاص نم تحقو ىتلاتاهأسملا
 ةياور قوىل بحاصواناٌدثدالوسرتمت لاق ثرم وحل |نيكللام نعارضتخم و لوط م مج كق ةتسلا ةبكالا اور دقف طلغاذهزلا

 باوصلان امكردكا امكمؤيلو أاميقاو اند اذ ةؤلصلا ثرضحا د ١ ال لاق فار الاان درا مل فرمعن باو ٌقآسنلل ةياور قو ىلمع نباو
 أثيياةيادهلا بحاص كركذ نقو تاياورلا فالتخا لعرمعنب اوم عنب اواد| بحاصو ثردوحلا نب كلآمل السلا هيلع هلوقل
 ٌولوللا امنم حيرخي ىلاعت هللا لاق دحاولا ام هبداريدق ننال نال لحما فيسلا ةلئسم يف لاق ثيح فرملا ب اكو باوصلا ىلع
 ىليزلالاق ان كين [مهدحادارملاوأت ذافامنرف اس | ذارمع ننإو ثريوحلا نب كلامل مالسلا هيلع لاة وأب هد حا دارملاو ناجرملاو
 قدئادوياىور لاقف بجحلا ىضغي ام نأيبلاةياَع3ّق ىرازنالا ملكت دق هامهريغور يد قلا ف قمايهلا نباو أهثبردأحا عرفت ق
 ا بحاوعس ناز وو ثيردحملا قولصلا ترضحا 31ه بحاصلو هل لاق دنا لوسر ناثريوحلانب كللأم نع ةيهلق ىفا ىلا ددأتساب كننس

 لوسرناىوري,ل اذ تيح كل ذريغمالسالاز جيش طوسبم ظفل نكلو ةكبلدوبا ثري وحلاةينكن وكت ناز وحي و رخال ابح اص نيروخجلا
 تاايثعا ىلع بيلذتلا يرطب ةيالهلا بحاص لوقو هلمع نب ادنبالل نينبالا ةبمسز وجي ئه لعن هل معنباو كلام لاقاثس ١

 | ثيرحملاركذ هن الر يشك طبخ ثيرحلا ف هرظن ةحسو ماوعد عم ىرازنالا هحرش قىئنيعلا لات همالكىئتن اانبإ ىىس معلا نبا |
 | كليباوصلاورمال سنه قطلغ ةبب الهلا بحأص لوقو لوبقمريغ ليواتب هيلع ةيادهلا بحاص الكل محمث هلصا ىلعالوا
 | هليقب كر ستسامث دحا هب لقيرحلا نطو ةكيلموبا ثريوحلا ةينكن وكت نازوجيهلوقب هطل غرك مث رمع نباوا هل مع نب اوا هل بحاصو
 | ق تيدحلاانهركذ ةيادهلا بحاص نا ىلع قيفوت الو ةيادهلا بحأص ظفل و ثي سحجلا ظفل نيباقش وت !ننه ىلع هلوقب هلواو نكت
 | قواولا نانطلغا قه خلا اورج او اوعكراو ىلأحت هلوقل ةولصلا ةفغصباي ىق هلوق قه ىتثا باوصلا لع ىرمملا باتتك

 5 ةناجد اب |عّضو نجحنا لوسر هلاتانكذت احلا ةولص باي ىف هلوت مو اور اواوعكراباوصلاو نارقلا3 تسيل اوعكرام ا

 نقار هاورامك قب صملاركب فا ةفالخ قف ةرشع ىتنت !ةنس ةماجلا ةحقو فاول !لوسر دعب وت ةناج د اباتاذ طلغان هزل اردقلا ىف
 نع هميم قفاريطلا دنس امك ة مالا موي لتتق ةناجدايانأذ شحانمهوانهىيعلا لاو ىليزلالاقانكةدرلاباتكذ |[

 مد هتم:ةئامنامث و نببجراو سمخ ةنس ىفوتملا ىزيرقملا خرؤمل ا ىلع نيدمحانيرلا ىقت خببشلا هل
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 حئادبلا بحأص هر كذا ن كو نكهاضيإ طوسبملا ف ركذمالسالا حبش نآف ديلقتلا مهولا| ته بيسو قحسا نب
 هند ىلصدثدالوسر جرب ف ىزعلا ديعه مس ! الو !ناكو هند |ادبع همساو نيدالا هذوه ريق قهتنا ل وسر هعضو ىذلاو
 هماتعطق دن ل وسر ىلاهصملا دارا املو ظيلذلا ءاسكلا قدحوملا ءابلارسكي د ابل او كوبت قوزغ ف تأم هيلامل سو هيلع
 دقو سيقتل !مههولا! لله ببس نان قدص قل ا ف همجاكى نا هب قلت ىر خلاب رزتاوأمهدحاي دتر أف اهلاد اج
 نيرداجصلا ىذ نذد ةصقديسصيملف ةيزذهلا يحاص كد امركذف كولملا ةفحت حرش كولسلا ةحنم ق أكضبا نيعلامهدلف
 ٍةِلِقلا ىلا هععججوت هتيملا لاخدا ةييفبكن عرتسلا حفر ىتلاسر ى اهتطسد دقو اهرهغو ميه ىلا ظفاحلل ءايلدالا ةيلح ىف ةيورم

 اة لاقؤلا امهم حف اشنل اذ الخ اهظضنو اهضرف قزئاج ةبعكل اق ةالصلا ةبعكلا ةولصلا باب ف هلوف أسمه 9 عجازتلةربقلا ىف
 ةيختلاو ةصال غلا و زيجولا نممهيتكيف هباصص درو نكابذ ةولصلازاوجىري ىفاشلا نأذ بت اكلا نماوهس حق وانه ةيابغلا ف
 ريوصلا عمأجلا حورشتو طيبحلاو ماضي الا ورارسالاو طوسيملاكبتكلا نم ىدتعأم ق فالحل ا انه انا ملع نم دحادرويممل ها هريغو
 ثبردححلو انيوراملراهظلا ةراهكل ثم ةرافكلاوموصلا ب اتكنمةرافكلا و ءاضقلا بجوي أم ب اد هلوقأ ب يذم هاهربغو
 لوقيال قعفاشلاناق ءاطخ انه زم اجي هلوق ىف ف اشلا ىلع ةجحروهو ثيبدحلا تكلهاو تكله دن ال وسر ايل اق هتاف ىارعالا
 هلوقأهتمو ىنبعلا لاق انك امهريغي وزي جولاو ةصال غأ اكهباصصإ بتكف صوصنموهامك انلوق لشملوقي ليريبقلاب

 نمدحا هيلع هينيرلومهوازه ىنيعلا لاق زلا س ايعنباشيردح3ّق ىور قى تح ةفلدزمب حيصلا ةؤلصركذ دتعمارحجلا باي

 ًامهرحا نيهجو نمأطخ هيفو ساورم نب سايعنبةناّتكلب سامع ب هل ادبع هي دري مل فضملان اي ممضعرنتعاوحارشتلا
 ركذ نشعىبا صا نود ىعباتلاركني نافنصملا ةداع نم ىسيلدن !فاشلاو ريغال هلل !ديعجلا هي داري ال قلطا ذا سايعن يانا
 ةقطان مهتكناذ وهس هناريرقلا ف قلاق زلا نكر هنا ىعئاشلالاقورطسروكذملا لوقلا دعب هلوق أسوعمه و ثيدحاا
 هنجلا]ا3 كيبا نعىرمتعاو ىج هيف ل اقمالسلا هيلع هن اف ةيمعنخلا تيد ريغلا نعجحلا باب قهلوق أهو هنالخب
 باصص | هحرخا امك يقعلانيزر اشي دح قوه ليىرمعاركذ هيف سبلو ةنتسلا اور ةيمعشلا ثيدحناةرمهو هيف

 كلآم بتكو روكذملا نافوهس | نه ىاكلا لاق زك اج كلام لاو لطاب ةعتملاحاكن حاكثلا باتكق هلق أفغم و ننسلا
 لع علطا فضملا هتمزخا ىلا ةمكالإس مش نوكي نا ز وجيهناب ةيأتعلا بحأص هنعر نتعاو ىلتننا ةحتملا حاكن ةمرح
 هحومري ع ماما لوق لقن لانتحإلابو هز اوس ةياور ةيكلاملا بتكنمباتكقركذيرمل هنايىنعلا كدتق «زاوجق هللوق
 ىوريال هنا هتداع هر ييخموب. ءاسنلا ةعتمنعهّنل!لوسر ىلا ق ىلع نعىرهزلا ثتيادح اطوم قف ىوراكل امنا عم

 فمي حق مالسلا هيلع هلوقلر اهظلا ةرانكل صف ف هلوقامعمو هي لمعيوا هيلا بهنيوهو الاد اطؤمىفاثيدح

 همسا ةكارما نمرهاظى نلاناذرخص نبناءاسو ارخص نبةملس باوصلاو وهس انه زا ركع نب لدرس و تماصلا نب سوا
 رخل ارشعلا باب ى هلوق أسم ماو امهربغو ىوونلا بي: مور نبال بين هتلا بينه قامكل هسالنااسواةملس
 ليذلاةهربرحت نمملقلا حارتسا لقل وا نه نايبلاةي اغق امك كلعلا نم باوصلاو وهس ا: هذولا نا دايعمىلا ةيبلعتلا نم
 ًاهيحاملع ةبوينلا جهلا نم نيتمئآملاو فلالادعب نيتأبثو عبس ةنس فاخلا عيبرلا نم تبسلا مويرشع سوداسلاراهن
 نزنغناسحتلاو لضفلا ندعم ةيلحا بتانملا عينمو ةيلعلا بصانملا عمحم ىلا هاصاكهتيدهاو ةّيقلاو خزاصلالضف ا

 ناخلعب ارت كالملار انته ةلوردلا ءاجهت بانحلا ىلاع باطت:سملاباوتلا مظعإلا روتس نلادممركةلاربزولا تانتمالاوممركلا

 او لوماملا ةياغوهق لوبقلازيح ى حقو ناف ةغيزاب هلاضفارامقاو ةعلاط هلآيق !سومش تلاز الد د اه كنجرالاس
 :ناكموتأمز لكف نالكتلاهيلعو ناعتسملا |

 +مهتماىنيعلالاقانكقزرعلا لواوهو ةلجر قر ىلع ةبولعلا لعةفوقومة يرق ةخلثمءات عرخاماللا نوكسو نيعلا فب هل



 . باتكا ةجابيدادلج ةياردلا عم ةيادهلا

 ةيعتجا بلغيترا هالك ءايبناوالسر تحبو ةماعلا مرشلا ها :ريزخاو ةيقال او كلا ملا 2مل ىذلاهّدد لمحل
 ريع ٠م ري همر يلع رع المت 26 و دبع" ةريشا يا هس م اركال تزد ليعر ءالعالا نك

 باحكام س لا .٠ لل هاو ١ ى هك
 نتيرسشرتسمدأهّتجالا كلسممسعرت ؤد ملا ف نوكلسي يعاد مننس ننشن ىلا ءاملع مهفلخاو نيداه قحل !ليبس لا

 نا 1 ايمبالا نعل قش مل هلل أ 5 يطيل. ايما دواهلعلا شيب رم لاةراشا

 ثداوحلا ناريغ قيقدو لج لكن ملئ اسماوعضو ىتح قيفوتلاي نيطبنتسل لئاوا ٌضخو داشر الا لو وهو كلذ ىف ٍهَنم
 نع لا 1 ياا اال وال هلق تم 4

 ةعنصنملاثمالابرأيتنجلاو دراوملا نم س أ يتمالأب ةراوشلا ضانتْاو عوضوملا قاطن اهنعقيضي,ل زاوتلاو عوقولا ةبِقأعتنم
 0 0 0 7 د قافنلا لت نانو ممتلي همي و

 ةديلا قيذوتناهحرشاناىرتبملا ةيادي بم ف سعوملا لع ىرح قو نئّباونلاب أههلع ضعي نخلملا لع فوقولابو لاجل
 7” ةيعا» جلع ةيعاطدنعوهتب  بب داك - 3 ملك بي ش 14 ١

 بانطالا نما نين هبف تنين حارفلاء اكتا هنعامت داك /نيبحو غاسملا ضعب وسي عولاو هيف تعرمشف ىهرنملا ةبافكب ههسراارشن
 دارملا انرطو ايناج لع

 رستم ارا طيز نا لم لد للاعت هللا قيفوت هيف عمجا ةيارهلاب موسومرخا حرش ىلاةيانعل نان تذرصق باتكلا هل جلسه نا تين

 كياتمرف رماد (نم غروأى امل نلت اوراثالا ل ااطنو 5 اضياضاتربجلا_/وباتنم الر سارع اولا تت !قارغتس للم اللاوو من اهل اعتدت نال ابو اعل 2 ايادملا هن راشاشرملا لو هل

 ىهوا تعط اهلا ل لولا اراراملات نعم لكل, تم لملا عشرم و يرو نولي ث اعضوم عم عملا لس ل و كلل داربلا طا زب اش ل اهترل ةقيقص م ادمارىا ضب دبل اذ بسلك لب تموج ام نود نلف ٍ

 لل عئارروريريعلاراطع او ل وق لس ”روفخلا سالم ب اهاطداّيي الاد ”عاطالا جاو وك ةياررل ن ايدي علا ناب ربان طاطا لولا لوالا لو ةالاوا لب او ةماعلا نحب مع متر كا وراولاوا تنظلاو
 عرراشلا نود تمور نب خررشلاب ارا ليتم ملا ماكالاو يد يعلاو مل كلا نيد نكي زيت ائا وضل ازا صيت ريئردقاو ملول حكم "ل دير ىولوم هموت لكل مرفلا ىذ لساني الو لا هتشلا ظلما حري نا كيو لحل
 رنوارلاماكحاو مل وق كش د٠: عيل اذكرو اهدا ىلاحتتلا ىلا ووو سامو رمل ىلا اف عرداشملا ىلا نان انا ماك اذاو عررشلا ىلا عمري رماكحاورلوقر يفت نار الفلام ورمتحملا عضم مخمل عنو نم نوب نازامب لقرار او ليلا لاو
 دو ديرجتف ناب ملوك حك وا٠ معا ىتلاومالسلاو ولصلارلعو انين لثىسوك نكرم نيم ل وسرلا نا ناشسكلا ليث ىساو لوسرلا نيث رياقتلاو قرطلا ىلاةراشااييناوالسر ملو# الرو »نا َمبشاوا هزئاوا باطلا اا
 انيصالاو الغرس منور مل. نولخني ىاداجالا فلسيل قو اوراذا تيرم هما نمو ري ون كاتو لايف وقو ءايبناللالرطوامغلشاو ل وق عدل ربما ثمبواسال سيل اب ليوا روض لا ةركشلا نم لاول زدت ن امل امو السل ف صو
 اني اربنالا تاداع ىلا لصوم قرطىلا نير نحن وكر اداحلا "أ ىفنلانئنسل نطو قيبرطملا لولا نسا نزل نمار اذ بنما ىف انك تس داعو هار فمن ولا يررذستو نمسا نس عمتن سل سنس لا ملوث حقل ا» نايتس انمالان

 ىلا ةراشا فعانملارايتغا ف صمد ,لوق لش ايعريغ ىولوما» ناش ادت نفل ىلا هلصوملااينبالا قرط ىلا ايلا ةلصتوم قرف ىلا نبي اد مس نوكيف قرطماو م لضاو مبتاداعىلا لس قرطما زو نانا اتخاول تيك مالسلا و ةولصلا مملو
 قيل تا تييرصتم و نيزغناوزو اينتسالل نييفنعملاو نيبفتس نم معب ناكرصت نحئىالن قيثرو لل كن لع اسللاوضدال لئاوالا نادريامل باج تداوم 'ناربغ لو تنل وا” ثيسرفلا ل ءاياكن يرتب باول تع اضن
 زخم حررنلا ليم ايطهالاومىذلا ضلال تباوراترالاو رسوما ىف فاذا دولاب ها ذاو ا مذ بعصتتي قلل ثاىلارنزذ ناوين ارايطصا ىا ص اند موق كلل د6٠ مهنا ونعوم ىفيسيلا باكا
 دنا تلك قال اكادابتم الاول اربا تيم ايرباص نم ورز سري شلىنانومسه/و يلا نع انلبجد ل امتسلا لاك وبك ايسر املا ناذ ةويل بسب« ايزنخال لم ايمانا قرياوماب لأ املا اهم طيتتي فزلا
 ريوضنناىلا راسا لما وزب ترلابد لو كك دع: ل ”ادالاكيلوترلا ما نما نزلا ى!لاورلا نصنع ءلوهلع فلغا» ةراش نان زيرو ناكر ترمب ى ارون يس يوراوتلا ملوث حلاس واط تاسنالا نمسا

 مسيو يساورطعا ىارمسرا وق هلع الزج اولوا مت سيجا ناندد جن او نسب نامندزج ان زهاوتلاب مل لو "ضيا لثالرلاوروا لب لئاسم الزي ري لف تيل نبراس كلذ اوتيل ليلرلا عمب ناك اذا لا سلا

 حيي ملا حئاوملا طرا علوا عمل ف عوورطلازوبتى روسي لول حلك ربع ءازطم هزتا مسرا ىااررّقم اذ وزمج ان اضسمرم لكى لجتوارسرقيبص ول حر عم الا ريف ماد نتسالا باي نم لت اذا اهبل يتلا عر وجبر عنب فر صم جرلا نا

 ميكوتلا لاو د اكت بوتس ويصب لابقالاوزففلا نب نال كلذ بي ناب سانماناناو سعنلل لكس عراسلا نحب لو يل د٠ عرورنسلا اير ابجعدسولا ناكل حاولا كلت فراح ال لو وايإ رووا نريد - * --
 + »” لبوطتوف ةر انريف كيم نان ةرئاخد تكتل وصتم الع ريازلا ملكت اوبس بانط لا نم لو يالا ميكا مامن اتش زاوج الا قلب ال عاضملا قو عرابلاروصق نكت لو تت ا ناورمولاب

 كرف رسل يوطتاؤ ارش انكم ناكل دال ىرتملا يارب ىا نئشاوانمؤوقاما ةياربلا تسمسزذ بانط الل ابذار لع نوضقيالوةيافكا نولي سس نلاىا ياللا رنموارلا باتا بانطالا نعزي: بسن ى اجا لير لق هلل
 نانعلارل ثان رصقملا ىلا لصوم اهم اطكئ ال طم م ةبانلا رض داك يانلا اع لو عطل” ههرمث ىولوم + اروبي سرت لف لق ىلا سانلا جوت ةياذكا انك ري وللا ببسبلا هايتك هادسبترشد وقد مول نتل

 تالا بنما ىريجين تشاو م انماو نورك لاو رسكلاب بالاو/ اكو لاوورسكلاب نانا يانا ملوث لاس و ب ليت ليس

 ا ا ل ها ديلا ثيداحا خرجت ق ةياردلا 24
 آمالس و ةولص هيمو هلا لعو هيلع هللا لص ةيأهن ىكتنادروسلا قو ةيأغ ىلعا فرشلا ق ها ىزلا هلوسرو «دبع دمج ناروثثاو ةيا'ئذن لك ق كلذ ىلع هلو هل كبرش ال هدحو

 حم لصالاد ص اقملا عماج راصتنخا عماج و ىعذارا امساتقلا فام اماللز يجولا رس ًايرتمضت ىقلا ثيدأحالا رنت تصخحلامل ققاذ لعيأماةياربلاو ةياهبلا تمزلتساأم نسٌماد

 اركهبهنم لها هب حفتة يلرخالا باّنكل ا صخلا ناةزعإلا با بحالا ضعب ىنلأسف ىعليزلا نبنلا لامجم أمال ةيادهلا ثيدأحا عيرختن هيلع تحجار أذ ناكريتتكيبزم
 هلا ف ناعتسملا هاو هنع نفسي لق أم ضحبب الا لصالا دصآقملا نملنفربغ أنيبم اسح ا صرخت هتصخلف هتبغر قفد ىلا تردإبو هملط ىلا هتبحاذ به نملا لها حفنتم'ا
 ادق أخبلاد ةعداوملاو ةبزجلا هيفورسلاٌَ قجلاور نئلاد ناميالا هعب اوتو قنعلا هج اوتو حاكتلا رجلا هرصلا ةركرلازت الا ةولصلا ةراهطلا هبتك ةنمومف هنهووهالا هلاال اهلك
 ةيداعلا ةهتدولاد ةبراسملا رطل او رارقالاو ىوعرلاو ةل كولا هيف هتاداهيشلاو ءاضفلا ةلافّكلاو ةلاوحلا نرهلا عويبلافقولا ةكرشلاو دوقفملاو قدالاد ةطقلا او طيقللاو نب رترملا

 ةمانلا تايكنلا تارأزحلا نهرلا ديلا ةبرش الا تاوملا ءامحا ةيقاركلا ةيجضالا ماي نلاةافاسملا ةعرازملا ةعسقلا ةحفشلا يصتلار جلا هاركألا ءالولا بتاكملا ةراجالا ةبجلا

 جاب أتكلا رخااياضولا لوقحلا



 تااهطلاباتكادلج_ 0 ةياردلا عةّيادهلا

 قع لقي هناأم مم با هسالا نم عونل لاه ٌنعاّصرعم باب لكؤ اور اكرات ةياردلا ٌنْونمو ةياورلا وبمن
 تمي نمناىتحاهماتتخا دعب ةداعسلاب ىل دعو اهمامن ل ىنقفوي نال هل ناو ف ديك رززف الع عرطفت ىو

 ميل بحسندي لوضا
- 0 

 ا« نيالا عرما
 : م * 2 ةملاومو 0 ع انضم يتوفر ل اجو

 أاميف سانلل ورصق الا ورغصالا ىلع رصنقي هتغتقولا هل عا نمو 1 "لاو لوطالا ف بغري فوقولا ديزم ىلا هّمه
 ىلا ميجا » قاس وع 0 5 نع قير تسل 3

 5 كلعت للأب ندعتسم هتقتفأذ نادلا عومتجلا هلع ىلمأ نان اوخا ضعب ىلا س مث هلكريخ ٌّنفلاو بهاذم نوقشعب
 ب ماو سرزيبب نشوف هال ْ 9

 ولا متلو هللا انديسح وري لج ةباجلايوريرةءأشيإم لعوهوريسع لكل يمل هناهلوأحُ املريسبتلا ف هيلا ءرضنم هلوأكأامريرحت
 ميك 7 لل اهل ليال تا  ريعوب طاىا ِ

 كرارابطلا بانك
 ل 320232- صتسسسعا يب

 رز ١ ا 51 3 ل مرا ا هيالا مكه وجو اوسسعاف ةولصلا لامتبق اذ ااونمانينلااهبإي كأعت هللالأق

 وهج

 3 5 كل هل 50 "1 2 هلك .

 نحو ةباصالاوه حسملاو ةلأس لاوه لّسْلاو صنلا انسب س ةرلا سمو ةنلثلااضعإلا لش رأهزعلا ضف
 اع مدوصولا ةرابطلأب رارملا

 تايورملاىا نووصوم اى ا فصلا دذ انها ليبق نت ايورملاوجج ياورلا نويعنيب لو عل

 ريع 7١ه اذامل تسيل قل دايما نع ذيل اذ "كك نا دوم وزايد رماوزل كرا مل ف حل ربع +٠ ليل لإ لحل ةوق فذكر فلاب ضن عرق نالوا ياتحلا لع لولا ى!يبلصلا ىلا ياردلا ندتسد موقق هل دبع وسةراتلا
 رمرروزعخلا علم سينام اد مار ونمو ىرخا ةرمر حد ' انور حم وتل دوورق ناك اورن اذاروصقن وكي ب اناكازب ف نامي دتيامل خفردام ام موق حش دبع كلا بسحب بيرق راى اظن ب مرضلا ةراذمالامساياهلا عرس زي نع مل و لس
 روفر جيزي لوص اندام حرس رانا لاصفطلا نانع ضرع نم اتباع اب نلمس 1! نانح ل وق حكح :انع ا نيدو رم ناي رتل |ينرب عشا نعجل و ار يلاو نيينضولا اك رإذالارينعبابمانسضا ملوق هلل لادتشلا

 ىلع الا لوقن بر بست ئ ام قرط ى ا بس ازين وتشمل رف سالو لو همح اد هعررخ ىولوما» سنتا ازكولحل بو ولاويرشمو ندم ومسلا نان لوقو قبلا اذيموسول بلا عرشلا مر نع ع فريب بانه الا تع ايلاف

 عر وادنون يلطم لاو ًملطس نفغلاو اوريو يتم خنضلاازب ىاردوللمايها نضلاو روق نك د يب ازي نوار ىف س انللو .|.طالوايملا بح قدام نمد: بتناك حمبرلاو ف وديسا لع لملف راها ىزن
 حر الطصالا ىفو وبلا ىلع نطل روم لالا ىف باتا تارايطلا ب كر لق علا مبع ا مزعلا لعن يلوم تدظرتو تندرهرلوق نوكيث ايل قل الا لافو محلا شميل نارا جال فوم م لكنا نال يارا نمرإرلل نرسل ىلا
 هداز تي تهورعملا ناهينبا نصرلاع خس نير الا عمج !» ةراهطلا ب نك عوف اواطيقللا ب انك موفد ةولصنلا اناقة اهطلا بسك هلا بلاي هطصللا بك اب ىف ”ل عتب رتخا لئلا نعم
 ابنال ةولصلا ترق مث ايلغحلىلاوّرشلا وقت ن ايبلا ف فنصملا مريول اذريفربعلا نقال امترتلا نت ناقه ايف عمت مووابعلا قوت لل اىتسلا قوقترارفتس لاب يدر تامورتسلا تارارطلا بانك مل وف كلا رك ةيلع رس

 دبل الت لغا نأ لاوس ندا يابنتي تادادا نمو ني /هلا(ربظفاهمدب ننراندلا('امارف اهمال نم نير لارا ةزلصلا مل وآل كو هطرْملا ل نيل ايألا ةؤلصنلا اوم اناواولان اف ىلا حترشلا لان اايالارجلمالسالا نارى رت

 و نيدتو الشنان ع قروسارر زجا مارق ف اكشسيئاناءاناب زحف تناكاذا تو رداصملا جز وكيت ارايلا وق هلع ٠ يقابل ارورشلا لام حودصلل يقال امور سلا تامل طاليس ةرامطلا تناكاد تارادطلا ملول لأ
 تر نافذ غراولا ةرامطلا نا ىلا ةراشا عمجاب نايتالاف تاراطما راو حلال ةامنا» نوط ارش اي نونظمتو ىلاهترلوق مو خروبتلاو (/ولعلاك عمجررسللاب ساحل ايدل رسما نالوا ةرعاو ةدالتلمرعاو ناك ىف ةررقسلا تاواللا

 ثيدسنع رفاظلا ىف ايرشس ادخل ”فالتذلا قحبررصمعل بوذا هللا وربطت, ضيم ليو ىلا تنقل لااذكبالا نييربطتتال مسامعنا قرا رطلا تراهم ملوث حلل ميع»» نافلتم نام دف امو ةراط اضيبا تنل فدو ةرامط ساق

 ه دقرمشلاروفم لامر انالوم فين است ياك حرش ريتا دمنم ملا عفلاب يدم م وضعولاب تسدكلاب نعمل نان صاملاب نير عت يف سأرلا حمو يللا اشعالا"رف اظناعرت ةرايطلا نا نم ياردلا ف امو سانوالا نورا ىا ثسيخو

 كرت اهتدسلا لات ملوف علل يرشلاعل «رخربطت ب اياد نبا رير ننس لصاولا فصل مرش نب ءاذ نال لاعب دقو اهنارجدلضيكك ل ضلاوروزعولا نانعقني |هذايزرو ثمذحلاد ثدحلا اري وجد ببس لت تاراطلا مل وق كلل
 ةولصلاىلا ملوق لفل دار باوطنلا باوصاريلعو ورزعوا نال ان ةولصلا ىلا اهم لك عوننولا ببحري اراه مث اذا مل هلع 2 انعا” ابي عت ىواعرلاف ةرعاقلا ناك ادا ثلكس هونهولا يعز لع لادا يلا رت فنملل

 ذك ع اذان الفأي لاي الخ ب احلا لري نوب نناىدانما م ترد مالكا قو ويلا عر نمن وكت: تدراهتملالارتتسالا ىف لوموملا لص ناورهنصوم ىف |ينالكا ونمو لاو تل اذا اتق قف بالظنفلانالوالا تاجا يالا ف
 او لص الات لافيال لربلاو ثيم إب ريقمروضولا لربوم ىذلا 2 اناني دمام نيا ىلا اما بالخملاورمالارم التوب العر اىبدالا لسع ان ىف ياما نا قتلا ار طسن بالنا ل اريطلا نم راقص يلا ىف نا نسؤصتنتلا ىفاز

 ريع ذيلا لص نلا نلاىور رف سلا خنت ىنوتمل نوما نأ ند اركي ريرسلا ىف سيل واي طموتموب الانين عن لكى ماو الانقلاب ايل نموا نور مساو ةولصلا ىلا زامل اي | يملا نكن مكن علك

 ه هقرممثلاروفم لش بع انلوما اصخةباتو حرر احا سنن لاب بانر انلا ىلع وعول مطرف نا نمل يبا صن الفاضي الا لواتم نكرم عمت ذيع ناك امم واونم لكنا تلا رمأو ونهو تاولصلا ىلع .
 0 + قم شلاررفر لما ورم اناطوعذاةيلقو رت ريضاعا» لارا خلاف يروصنخأ او مولحم الا قاباك ا فاضملا تدع وري اءاو ماتا, ذيل رجاعاظف ولحم يل ارمرهتلاذ رف مابا مل و هلك

 تنور وزب متن ةرابع حرالطص لا بق اوداطصام تس اكل الوقوف تابودنملا زعبل وخل خذ مب سييرا ناري ريف دال لي تير تجب لت حرالطصالا و ررتتلاو عطفا ذل عرتلا ضزف مل وف تلك
 لئلا لو ىداقتغالا شيزلاوب آذر نوم تا ذيول اماليدجن يامل ايدام تلت ائلاو كلا كة رعا رفا طو ضرف سأرلا خر عمنا تلق أن هرعايراذكاد باتحاد ال رام تنس ر كو سأل ريف تنس ل ليل

 هلش ةرقرمتاروف ميلر عت اناومارياقو عرس يناع راو الاروف لدا رسم نينا ىف املا لتنو صرصنثم اوك كليب تبانا/مرع يزف للحل ىف ال باهل رلرات تمل م ىف نضالات نطيل
 ىلع ةرابطلا تناكأبل يبس ةرلصلا تنناكامل تلك نان ةولصل الرس ىو ارب (قلاهنال ةولصتلا ب وتو اهببسو ثرف فال غوةفالثلا ىإ هلا يغنالبلعنانلوواهبسن ايي واعر ضو خل ةرامطلا سنن ايي ىلا رام ةرابطا ملول

 ةولصلا وتو يسبب تسرح ادوجورنع ةداطلا بوتبو ىا بسوتولا ثبت نم قرارطلا بس قولصلا تلقرام مفتش مناد (دفنلا ص اوشا ةاذانمامنبؤارلا سو يل لمصر واولا شل نوي فيو دلعلا بيلا نمال اذا ةواص

 زاب طرن مولا مث اكتخ الا ب وجو مومحلاب لذ بوتو ببس ناذ بباولا ناك للوصل اكو عاد: غلاو لاني رار طادوجو(د منو ةؤطعلا زون الإ ىااوب ا شم نم ةرلصلا ار ةرامطلاو ببحياغالا
 اينكرو تقولا كولد عر ةولصلإوربشلاو وبس حم موصلاك ا جم عمت | ايبس ناكولو اف ايس صتل الق لميت ل اذان ىرتالا ايبسشسرحلا نونا تالاوملا نضد شيره ةرامطلا ب وجو طوزنو (وعلاروجوزنع تاك لازكيا ارنا تاك لا

 اكرلوما+ةر ابطا دبكنلا را ةدايولة راه نزلو يت ةرمهجلا ف فل فيتا بي نينا خال ةداجلا ويك حلل ابن »م ةؤلصلا تارت | كعو مب ةرارطلا( يقويك« وعيا سا نكر نال سأرلا عر حم يللا ضعاا لسخ
 لسفلاوب ضرما ا لسع لو لحل هرم ادور يمان لوما ادد وسو نننسعس يلا ذند ىنلا كس أرلارب لسيد طبرجل مرت : لعق ب لسفيى زار اهل مس معلب لل ل ضع و حلال نحب
 لكن ”دادملا انالوم ال سارفا ةيجوسمو يللا اضعالا ةيلوسخمزم ةرارط بالام ىارنم ةراطلدب الا. شفلابو لوب ررصلل لضلاي | نيب داري نآواوو لنا وتيار يرميصيرثاتصعا ىلا املا لوو رندا موا نك نوورعلا,رصملا نب

 ول تملق ةانعلا بحاصرانمم وحن اغلا نا وانني ىبنا يرمون وص نلت راو لسنا رينز نوى نحمل زر نح ةيذخم يتلا رنا شيبحنمترارطلا لير ل وق ءافلا نايداسلا نلوم يطعورو صن زي رلوق

 ميلا بي ا عف دا ةراشناامجانعمر وهف م حلاو لخلف يو لصفلاو ملوق هلحم قاع ىولوم»» مانزل! ضف ناله ريالا تنرعاذا كب مالكا مرّصتل يتاكد دول درو يالا بح اص( اك فاني ليش جرا لحج

 يدل لور رجوي عع تقوي الخ ككل اناخطرشب سيل كمل نايف اسال ملف كلل اتعا مد تسوي ىلا نعى واكف اديلا] نال وضمان راب لبلا نا لاو لع سارا روك فاشل
 تا ةلاسالالا يؤ ف سملو رار طملا تلسع



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا عقةّيادهلا

 هزم قشموهد ةامجبلا» نلف عقت ةجاوملا نال نيالا ىتيضت ىلاو نكنلا لف ارَسشلا ضايق نم هجولا

 ةيآلا؟ذوز اكد كمل !يأيؤ للك ايغملا تدق لخرتاال ةياغلا ني وهي ذزلاةالخ ان دنع ل سلا قتالخدي تادكلاو ناقملاد
 ةعاس كأسمالا ىلع قلطي خسالاذا اهيل اوكحعلا سملموصلا بأي قو لكلا ةغيظولا تبعوتس الاهدلول ذا اه ارو أم طأقسسال

 سارا عروه دايم انا رادقم سأرلا حست ضرفملاو لاق بعامل نمو حيصصلا وه ان ملظعلاوه بمكلاو
 ١ يىصاو كر هيفخدهتنيصان لع حشمو أضوتو لاهم وق ةطابشس قا .ق3يلع هلا لص ىبنلانا ةبعش نب ةريخملا ىدر ا

 ق هب عيتسالا طانآشاى كلام ّلعو تارعش ليس رقتلا ف ىعف اشلا لعةجسحسمو هبانأيب قل اق لم كلانكلا
 تتسك لاق حسملا لا ف لصالاوهامرثكااهنال سيلا عباصا تلشب نباص نب كرف تاياورلا تسب

 رت زمورملاو ميلا نواملا نع موع م للا عشا مل وق لمس مي اسمن ا» سأرلا غس هارب وجد ايضجب ةصاصقو ناقلا تسير عشلا ص اممت ناوبرلا خس صامت ملوث لن
 اننا يملا ماو بو ال بضل يعول نم نتذملا نا حر اجشنساا لنفس ةريخزلا سرك نزلا لفسا ىلا لق هن هرقرمشلار وف مليا بعرمت نلوم اتهلا بن ابل قرصيزاورياظ املا نايل لب اقم يش اج لع تعب

 نزال ل فسا نر ام لاو ملوهغ هدقرمدتلارولم ليا هكر انال وما هيو عرش يشم عا دسم |نانس الا تميزا, نيزلا نييقح' اعتب مو ههنحلا تحتار نييخ وب نزلا ملوق لح راربلا»” ان نعصولا ننث

 نانا ةبجامملا نال ملوق عنك هرقرم تار مدح ريعان لوما بهتو حيرس ةيبشسماها» نين الا تم ىلا لوقي نا ىدالاو نذالا قمت ىلاد لاك تييحزنكلا بحاص ُئاتدق نثذالا موق هطل برح#ن ارق لضم
 مقا ( السم لازم امالادي حرص اشيا كسلا م ىف ”قيقتوم لبى وصدلا نم ةرذنلاى ا[ يل الاريف املاسا نيت مم ايلا نم نحس ملا نا ىرتالا ةججاوملا ب عملى اهسا نيعنت ناهض ل جوملا نم اسما تسلق
 ضرتع ١ اهزم سم لو حله دس فت تئ امتد واربلااطيطن اح نما" مسالا عقب ارب لما وب ددقلا تلو ن وكي نا يجول وف جوملا عيل لاما يبت بحول ىلاكن ادا. اتدسا سلق ويلا نم كوتا شسكب
 هع لوالإر ين فرلا ناقتفرملا ملوث تحلل هيانم !"زئاموب) نيملاو نول ىف بسانت نيتك يب نوي ناوبوريبكا قاقنسمالا ىف اءاورؤصلا قانئسض الا غل لذ نال نب سيمو :نوشسنملا نم يمشم نوكيا ىف الا ناب ان
 هايحشمالا شرا عت سف نا لروكملا ناف لوضالا حس لركؤام تلا اهيرفزل فنعم هركذ ىلا زبن لوفي موق كلش هرم شل اروف مل عر نالوا ياقو رش ةنيشم عا عر ارئنلاورضععلا مش تتر ملا نزو
 هسا يالا زب نلا فنعم م الكلب انو كشل اب لسان لكريشست قفرلا نا زيبا لا زب و ليلا ىلا مالا ومنا مثل اهقرلوق خس اكل يلام ابزنمو هزخأ ىلارلوا نم نقلا تؤرق لوقك ديار تساياذلا نم ناوجد
 2:4 مددادبلااط ةميشم اها عرززنلا لري ف ليلرلا بصن للعلا ن وهو يوما لوقلاب اوجانلو ملوق علل :ةانع٠» لبملا ىلا ايبحلا ومنا ف لضدت ناك اببشس الا ضراعتتب لال نفر
 ملا تايئا اذان مير كفن دة دانتيل اكرر ناكنامكاردص ىللغذاب كلذ ندور داق وايلي ناز لالا اطاتسا ملوث هلع
 سور نسريلا لك ل وانني تريادل انترلوق نال ازن ليث سيف نك زلاو طقسا نادل لعبا جاهلا لؤ نامي يعاود ام ةياذلا لوليك ار دسم ناك قثثد تابثالا تحتل دي الف تال ان لحب ايل مد
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 مسلوق الولع لا مسالا ذا لول ل.ل اولا ىولرم »حلك يؤ لكو الاد نفرلاو سلا نم تسلم اقم تاؤريلا نا ةقرسلا ب كا ىف اكل بح امرؤ! لولذا ملول هل سريان ١ قام مهل ياذا هزب نار ملا
 بعل للزب ”زموام نان كما تعمر زع لجل طرسو ىف ىذلا رج نع ماشي هاورات ذزتحا عت اوم مس فل حل وا.لا٠ امنيا و لعاكلا لس. ١ ترم اذا مدع اذا لكشتومو كلم ل قلطم يالا موعلا لوانتل لالا
 ضر عي مانا تلق أرلا ع لل ملوق حلك ةيانع ١١ ناكبضابب سل نوب دن اىلارتيم كرت اوبس تي لا دادقم يزعم تع رمل ىا ضوزعملاو ملوث لل ند نينلا جن ازا نحل نملفس رف تش زنا
 ىورام موقت حل داربلا هب ىئرذاب صتلا دلع. ةدايز دال يفلان مسج نيا راتخا ا مأو لاذ نع لص الا قسما يا ءاحل اب تيل حرتو سأرلا حموبب لضالا نالما ضورفم ادعي اسعير عر ننام ديلا عيل

 موّهلا قنا ىزلا ناكما نشل دا نفور تيسر افلإب د مهاد نشب هتسانكلاو ل ابسلا رق ايس ملوث كل ان درت بوي ياكملا نمل اب شيول لقن نال ىئردلاةئافك بنيان دس حم رلؤق ثيم ادري لكريم
 مانت ابن موق ةطابس ىلا مالسلاو قولصلاريلع دارنع داي نيا اورزخآل او نيل لو هتيصاني حر دأنموق مالسناو ةولصلار لع نا لسمو اور اءاهسدها قري يباور نون ماتيس ملا زب هي ان لع سنو مل وف نألشم :نابنا» تسانكلا
 وع نم حري ذالانبمج نار قو ب للا نكن الا لمج لاقباط لم ب تكلا ملوق كلمل ند» (وق لابس يانا فيذه شيب صد دي انلا هظس ذا قرم تيع نما يكرم طعج شح نيرا لع نسا مده ىرورتلا عج

 ىثثاشلا لوقو انباعصا نم ناالوقر سخر امقملا ف سأرلا عر لاسم ىنن اشم دشتيبت بمد لو هل دارا امامنا فاد ءرص ىلع باهي ىلا را _تميالف صول لسفل لصخيزرإ) لوري مادلق (ي سارع نيام
 لوفن نككو لكلا ماقر(وقيرثكال لانا لا سسملا سما بوري واو اجب لبق تيب عم اذ لسور يلع يلا هد ل ل لعق كا لتس ا سول زكا ضم نسل لات ىرعبلا نسل لوقو كاسل د
 مظل كيان امن شلا ب كفو ضيفا لع نب بل نإ لوضعملاب روم رين زوجين الو لييطفلا لاك لذ ناك اىناو سضنلا واين ىلا ادا مينكرلا لس لويا] محسوب ل ىلع و هيلع سلا لص لوسرلا لش نا
 ملوق كلل ءامنا» ةدامسأرب حر نا لاقيال تيارعش شن أرب نملوقن نان يلا ءإل ترارعنت لوم ليق مسالا وانتي فداب ىراتيررثاشلا لاقازب نعد بلا رب الم ىلا لعفلا لارمتال عنف ضيعت
 ملو جب اصا تلك عرس اذا زءا هر واوأ ىف 7متر نبا |. روم نع يادروجو تاياورلا ضب خس و ملأ هلك داب ٠١| ةرماو قرعشولو عمل مار سسلع قليلا يجاولا نال |ةعارج ىف ىشاشلا يسذو تارعش نمل
 نان دخلا فالخبدزجو| شيل رسني تح راو زجل زنمب قدا بطلا ازا عرومم نا ىل ةداشنا نسما عمو نيرا ذا قرا طنا ننسو مل وق حل ريان اعيبج فاد جسم "زادت لق ىف امج إيدي

 مسمر رز [عو يلع تلا لمص ىلا ابيل بسظ وام دخلا راينا نتسو مل و” حلل عاف نى ذباب ل لل
 ررَعلا عر اء انايا الق

 لايف موق ةطايس قام سوهلاو هيلع هللدا لص ىلا نا ةبعش نبةريخملاىور هلق ةراهطلا باك 0 دك
 دولا ىلا نياوهوص أع نع ةبحنت قيرط نم ةجأم نبا ءادرف ةطابسلا ثيدحأم ١ نيشيلدح نم عزتنم !ذهو ىتن ١ هيفخو هكمتيصان ىلع سمو اضونو اما
 ىلا نعهي وري شبعالا! نهومصاع لآ ةجش لأت امتأت لابف موق ةطابس قال سو هلاو هيلع هلد ! لص للا لوسر نا ةبحش نب ةرهغم نعلئاو قا نع
 هتنيب امكن مِلس ىلإ نيدأميطعاصأ#قف او دق تلق ىجتتن ا ةفينح نعلئاو ف نع هين صحف اًروصنم تلآض ةصش لاق هظفحأم و ةفي نح نع لئاو
 ًامهتع لئاو ىلا دنع ثي حلا نارهظي ىذلا نكد امحو مم اع نمظفحا| مهو هلروصنم ةقفاومل لوبقمب سيل ظفحأم شمعالا نامصأع لوقو ىدمرتلا حرش ىف
 ةصانلالع حسملا تيدح اماورملسم سع فخلا حسم ركذ اهيذ د اهرلع قطتتم شمعالا قيرطو ملعا هّنداو ممأع ةياور قف تسيل ةداينروصنمو شمعالا ةياور ق نالأّكم
 ىلع حسملا قد نيفخل ١ ىلعد ةمامحلا ىلعد هتيصانب حسمو ًاضوت ماسو هلا'د هيلع هل !لصىبنلا ناهيبا نع ةزيخملا نبا ةورع ةياور نمملسم هيرخات نيفخلاو
 ةدامعلا ضقنيملو هسارمرقم حسمف ةمامعلا تهت نم هدي لخداف ةيرطق ةم امع هيلع وًأض ورملسو هيلع هللا لصىنبلا تيار شدا ثيدحاهّنم ثيداحا ةمامحلا
 ْ مكاحلاو دؤادوبإ هجرخأ



 د

 تاراهطلا باتكادلج
 34 سس سس ذي "ضي اا اور اق نا ياام اال داوم يما ىو.

 [ »+ ندصاديب ظاقسيتسلا ل انعا» روزمولا ل نموكرحا ظقينتساا ذاممالسلا هيلع هلوقل همون نم ىضوتملا ظقرتسا ذاءانالا| مهل حدا لبق ني ديلا لسْخةر امطلا
 ةياديلانستفربمطتلا ل ابيلاتالو كني تتأب نبإ ىرديال هنأت الئ اهيا سخي قحع ان الا ف كدي نوب الذ همام

 هلع هٌروقل ءوطولاءادتبا ق كاعت هلي اةيشستو لاق فيظنتلا ف هي ةيافكلا عوقول خسّرلا ىل للان هدأهغيظننت
 ]ل تءرزارولاورماو ىزيرتلا هاور

 3 ىعسلو ةنس باتكلا قاهأمس ناو ةييسماىز امحصالاو ةلمضنلاى هن هي دارملاو رسم نمل ءوضوال مالكا

 قاع 000 دبع 0 ط ةيانع»» ىدورقلاو ىو غلا رازن دنس ابنولذ نك" 5مل هلل 5.

 هيلع هنأل عصالاب جل اعبركقذ ىنعو هيلع بظاوي ناكمالّتلا هيلع هن ال كاٌوملاو ميضلاوهكسحب و ءادهتسالا

 رامضع الا لس بق يرسيلا سنعيد # نايبال .انالا نم تتخيل ناري ىذلا كاشلا انريفتسملانتيذ_ خس اوبب اه ننايبب بانا فسر وكرم ا نارماظنلا نيبديبا لمخلوق كل
 |رانا]انءنوضوت اوأ المان مشوا ىلع عفو انمب ءانالاركؤ انالا املافرا لبق لو لك رارملاال ١٠ انة بتس اذا رلوقبلو ءانالا هس اهلاذدا لإ وعبر يعمل مو لذ الادالوا تارتغالاواراراوس هريعو فتبسم منسوب ىزلا

 تا ىو الاومو روضولا ارا فس ورضوان لطم خم اب ليو نسيان ملابس امهترارط انتم مانؤلادا ندبلا سخي“ دارامج ام ايايغتسمماناذا مب هديت نب متورط اظانتسالريةلئقاذا ل هلع ريال
 . بنا“ ناح نب ماش ثيمرع نيرا رز تم نقاب مامادديكاتلا نوفر يخب نيس نر وكمل شيبرحلا نستنالف لوف حل قبز عرس "ءميتل هدئسلا مالا رجرتا تلت مالا طرفا لق ل
 نلل ةخملاوا بوتول ادلع لمي نا نري الضم نع زوجي ) اذوب ب اذا لحس ةدايزلا (زلي انصرف لضلا ننهبتولخرىاولاربخ اب نمسك يك نوف هدك ديد ترحل ادعس لري تن مان سن لذ ل وق عقم
 مضلل بجاووبف يالا بباولا متم الام نا لكس انما هانم سيلا نالو مل ف حلل ربع ١ نما لكس هانا ةرؤزطلار تبن بسوجولا نم لزني نا سري لف ةدابيطملا خس نوكيا بجاولا نال زوكي ال لدالا
 هيانعا» بدجولا رع دشس لرياطعال سقيحو محلا راهط نال بزتالا كت
 ثلا ىلصةازبتلا بسحاص ىلا عر فرم زنا ليو نلسلا نك نمل مالس لا نيد ىلع او ملحان مس لوي نادم ىو لاول اعتدنا ّةيعستو رسل وف نال مبان نال لص ار زع فلا ىو, سرا ىلا ملل هلل
 لامير طذزل لاذ انها فيك الوب عيا وانعم ا نيراول زر الصاع اي ريلع لرنيسم او ىل هناك داما ناي يبس رعوف كيسا ىلا ىترلا هركذ ىارادملااط لاقل اعتدنا ديش لول نرخ ,رانح ا: مل و لأ ىو ريلع
 ةتيشماما» يأوي كذا الاهل بو سأرلا عمو نيلجرلاو نيريلاو رجولا ل سو اصور فن عرس ىو ف انا زل مل نعول ءوضولا لو حل” بعرض ىولوم غش بتل نورك( هلا نييراول لقا
 || تساا قربس ىلإ ث يبدع نمو رع للاروس نب لبس سده نمد ىررولا,يعس ىلإ شيسرم نءوري ز نبريدس ضيسرع نمد ةرررم ىل ثيمدع نا هد تلت وفل م اون ىلع هرتر رشلارول ميخ ايسر انالومزا_ياقد رض

 راع روضولا ب[ خس ملي شل ”ليضفلا ضر املا لكنك ونصولا مور نت نم ءريستمل اولعجت وروح اور ماوغملا بوه ا يسب ياو سلا الا دونهول زوال نا متم يوت ضم نينا ننا كلذ مدد م ن ريو ال لَو هلث

 ماو لاوسمار . ؟اوسلا نان فاضل ب زع سل اوسلا لارغتساى ا ابنلا فو ىف ارا ىف از/لاوسلا لاوتتسا ىالكوسلاو 3 جلل فدا" ايف هروب لق امواوف بق ليث عزا تح حجم اوبل وف حلا يانع
 أ تيمرع نمت خس مالسادع ال ل وق عل ياا" ةماعلا رعاك رجلا لوطن ندب نوييو كاوسلاو ممل قف عل لانس تسميلو لايت دنت نفسو و
 7 خم ىاريلغ بسط اري لوهان ٠ دونطو لكنك اورو لل |نلارزعو كبس ةولص لكرنع لس ا#تقو جرلص لكم لاوس مم ا تما ىلع شا نااافول لسمو ل 1 ىو يلع ملا لسرملا لوسر لاك لاق ةرمرمب ىلا

 رحربضتنلاو جو عمم عرب لاب جر ولنا لش لدي رب اند وف |. ددتورنع يشمل ماو عرب ل موقيالو ىل املا ىف هرفرنع ملول ىلا ةيابن»" كأدسلا ماتيو لن لو وطول ىلا مكس ل[ ىو هيعمل لسشر نبا نا لير بانايجا
 وام سس عقلنا ىلع ليوم عرجصالا نم نول نيدملا نم نانا ىلحام لازال ىو ازال يلارتتساا ىلوالان ايدوتبو نع اءاو ع اوبل ضمئف و نسال متيم نوحي ل روع
 0 ل ا

 قيرط نمولسم هبحرخا »للبي تتأبنيإ ىر نيا هناذ اثالث أولسخي ىتحعانالا قت هدي سمقي الذ همأتم نممكلحا ظقيتس !اذا تب لمح

 ىراذبل اه ججرخ او ثيردحلا ليللا نممكرح ام اق اذا ظفلبأطيا ةريره ىلا نع لاص ىلا ةياور نم هجيرخاو هموننم لا هنا الا! نيب ةردره قا نعَقيّمش نب كلر
 هجرخ اودسلاركن بعلو لسخل,رمالا ظفلب كك ثيرحلا ءانالا قا هلخ سي نا لبق هدي لسخيلد همز نممكدحا ظقينس !١ذ١ ظفلب هنع جرعالا قبرط نم
 هجرخارباج نعل ايلا قد لصالا داريال ةقفاوم ىهو سمخي ق سكأتلا ند ةدابزب روهط قدر رسمي الد ظفلب قربره ىلإ نع ندربس نبا قدررط نمرازبلا

 ءا»أوحصوم لعال وه دي,تتاب تيإ ىر سيال هناذ اولسخي قح م ءوضو ق هدي له وراق اهو نادال مولا نممكنحاماقاذا ظفلب ةجام ندإ
 هيبا نعةماس سبب وقحعي قيرط نممكاحلاو ةحام نب ١ ود ادولا ىددو ظفللا!نه» جامل لاحت هند امسبلمل نمل ءوضوالا تي لحس

 برقي مهره ملسم طرش ىلع هديصن نوتتحاملا هنظف ةملس ىإنب ب وي مكاىلا ةيادر ف عقو و يلع كد امس اركزيمل نملوضوالو هل بونص ال نمل ةولص ال هحقر يردره ىلإ ن

 تاتقدلاجرو هيلع هلدامساركنبمل نما تون آم ظقلب ةزيرهىلا نع ةمل س ىلا نعييذكوي »نب ىبجينعراخلا بويا ةياهر نم ىفطقر الا هبيرخا 5 لآحملا لوهجم ىقيللاوهةملس نب
 نلمجرلا دبعني حمر نع دي نبريثكقبرط نيمكالاو ةججام نبا هجرخا سيعس ىنإ نعب آيل اق دا دحاوأتيدحالا ىحينم عمسامل لاق هنا هنع تبث قذ ىجينم هعمل بويا ناالا

 ديرخ] ليز ني نع نعدبز نيريثكشي دحاهذ أم نسحالاقذ ءوضولا ق ةيمشلا نعدمح !تلأس للةرورت لا لامك ا طنتساو لدالا ظغللاي ليعس ىإ نع هيدا نعريعس قانا 1

 اذه نى ٌىتث نسح لاق هنا ىرازيلا نع ىزمرتل ا لقنو اهآيا تعمس اهنا ش صحن نير نب ىيعس تنب هت دج حمس هن ! نئحرل لرع نم حابر قيررط نممكأ لاو ةجام نباد ىنيمزتلا

 نعهلاربع ةياور نم جام نب  هجرخ ا دعس نب لهرس نعو ومهحل | كانب ان دنع سيل أح ى!نبالاقو ليجد انس ١ هل انو د ح بابل !نهقملع ١ لاق سمحا نعبو حاير ثيردح
 لص ىنلا باص ! ضعب بلط لاف سلا نع بايل|| نه د هياقببس ىلا تحج نع ريس نب هلد سبع ةياور نم قاربطلا هجرخا ةريس ىلا نعو دج نع هيبا نع لهوس ني س ايعنبا
 هيلعمجرت ٌقآسنلاو ةمب خ نبا هجرخا ثيردحلا هند امسب اًوضوت لاقو ءامل ىف هدي حضوف ءاممكتم دحا عمل هملسو هيلع هدا لص هدالوسر لاقف | ٌءوضوملّس و هيلع هللا
 هاك ةسجرهطيوناف هتدامساركل لذ مكرحارهطن ١5 !لوقبملسو هيلع هللا ىلص هلل !لوسر تعمس دوعسم نب هّنلا سبيع نعوءوضولادتعةيمستلا بأب قهسلا مث قالا
 زطقرارلا هجرخا هللد ,ىهس ار وهط سماذ |ملسو هيلع هنا لص هند !لوسر ناك ةننك أع نتد ةعيعض أه دين اس اربع نباد قدره لا قدرط نمو هقيرط نم ىقهريبلا هسسرخ-! تي سحلا
 قهلصاو ننسلا ب أيا هجيرخاركد هبذ ةيمستلل سيلو ثيرحلا هلا كرما امك ًاضوتف تمقاذاهلت الص ىمسملا ةصق ىف حفار نب ةعافر ثيدح هلكك لذ نمراحي د فيعض ةداساو
 ناوختسسمل هنالاق عرف أ ملف ىلع ورب ملق هيلع تملسف ًاضونتوهو حلسو هيلع هللا ىلص ىلا تيتا لاق نفنف نيرجاهملا نعو ةدايزلا نه نو نب قبره ىلا ثيدح نمر مصل
 مر نئتبح ةيعسلا بجو فك ءوضولا لبق هد اركذ نم عتتم !هن!هتم لال لا هجدةمكاحلاو ةريزخ ندإو نايح ندإوٌقاسنلاو دؤادولا هيجرخ اع بوضد ريغ لع تنك ١الاكيلعدر ١
 ناوحنممل هنادل لام ثم هتف طئاحلا ريب برض ىتح هيإعدردمملف لج هيلعمل فم لسو هيلع مهلا لص ونلارمللةرمع نبا نعوم السلا ف سيلآم كل نب حيوعتلا:رمأ هيد هثناركذ نم
 لقاح هيلعدرب ملف. هيلع ملسف لجرم يلف ليج ب وغ نملبق ! هل سو هيلع هند !ىلص هيدا لوسر تا جملا ىلا نعو هققد جرو دو ادولا هجرخلا ةزاهط ىلع نكامل قالا كيلعددا
 هيفكنيملوملس هييرخاهيلع دربي ملف هيلعملض لوبي ملسو هيلع هللدا لصدتدا لوسرو لِحِر لاربع ندا نعد «اجرخامالسلا هيلعدرمُث هي ديو ههيجوجسمفرا جلا لع

 لجو! دانس !قو كيلعدرا ال ىلع مل ست الذان كه ىنديار اذا ىلع دربممل:: هيلع تاس لوقت نا ةييننخ كيلع تودرامنالاقو هيلعدردهيذ لاق فرخا هجو نمرازبلا هحرخ ا ممهتلا
 ميرسلا سايحل | ىلا نسم ق كهيسنب ا جرصم درو هناب هيلع درووه هن اهل نيإ نم لاق دناطقلا نبا دبقحت :>هملعا امين لاةرمع نمثل ادعس نم نمححرلا نع نم درمع نياوه ملا نسلق هرمع للا نم

 معةيقب) هيلع هند 1! مىنلاةؤلصل هؤصوةةعمهنل اخ دنع هتيم ةصق ف سابع نب! ثي لح بايلا فو ةجآم نباو اًضيارازيلا هجيرخاري اج ثيدح نمل هاش هلو
 . ولو قارعلا لاق هنن >:قارحلا نيدلا نيز خيشسلا هلاق هيب نم بوقعالو ةريره ىا نمو أمس ثيللا ةفس فرح الكر اتلاف ىراذيلا ركذ حطقنم ثيررحملاو هل

 ْ + لاجرلاءأعسإ نع ىش نمركد هل ئرعيال نوعلم ليقو دلو هعسا ىلا دلاو ةماساي |تالآأصح تاكامل» انا ناكأأ

 ف



 ةياردلا عم ةيادهلا

 انتر ممغ نا هبي ةباومل اع املعف السلا هيلع ىلا نالق ةئئسالاو ةضمخملا»كل كل خم السلا
 را” انايحا كيلا عم نضل تلال بير ظ ثري رع تلك

 متسموولسو هيلع هلل! ىلص هئوضو نمىكحملا وه كل نك شنتس مت ١سي سب ءآم ةرم لكل نخأي
 وا" ةداطنا ف علما زال

 مكحلا نأيب دارملاو سلا نم نان ثالاممالتلا هيلع هلوعل ىفاشلا انا[ نسا قاءابن ةدرس وهو نينذالا
 تراس نارطلا ءاور تسلق

 روصو فصاوور نزلا تتايلخ ملقهل

 و ةركولاو ةريربولاو ىرعشالا فكم ولاوؤوتم تن حينرلاو يررلئروم ني [مارقيلاو بلاط ىلا نب لو وش نب .ةرؤملاو لس ايع نباو نافع نب ناثعو مص او نري نيد يلاربعرفذ نور ةاوعمل نم مولا مرعب يئنلا

 طا ولاوع روق لس تا" قاشنتتسالاو نعم يف اوك ملك يعم مثع نا نر لباد او باع نب داربلاو ىفداىلبا ترث ادبعد ىراصنالا بموياولاد ىئاميورم نب بعكو ضااورش اعد ةاياولاد قرنا جتا ورجت نب ماو
 واوا نكنيئؤلا اد ملول حكم كاع اد دابق شم, ضعي لصفالا رز ناني” الا لول ينام نيغيلو ملوق نس ةيادن»دونولاو بانا لس نايا تيه لب لاق قح
 حس نذإ/ءاظلارم اهبا لاهو نيتبابسسلا لضوانرينذا عسولة يلا لص تلا نا عرشلا ىهر سابع نبا نع تدان سس اي زجا. نبا ىف ىذلاو ىبن لسور لعلمى لضازا ايد رينذا فر عنب الغري مالسالا
 ريدج ءاهب نيم اهعلاو نيئزالا لك نكرعاو لكس رنع ةنسسلا ناذ قنا ذنل اذالف لقد فا للوالد امن اقرأ رثخ مسا نا للري انت اشم نم سارلا حبل ىف نعت ابسسلا لدي لاق نم لوو اهب ابد امرا

 2 طدسلا دسع نا نا ىل, بلا ماا ىلإ نع بضتوح نري يجو نبب نانسي ز نمدامج ثيدع نم زحام نباد رنا ودا ادد يار تمازب شيدهن دان مراقي لات سارلا نمتانزالا ملول تشل د
 سسأر لاكن اعوسمت اهنا نايبدا نأيب لسا تاني الف رباشم نادم فلزل ثول زود يعل للا رتللا نابنون لاء سر ني ناز ليل اناكتلإ و قلل ولقد نم ألات نازلي عصي أو لضف نو

 254 حر ا" بولطملا نيش ألا نم امرما نورك جرلالر مالا ف نيّمجشسل !نيب لك يشالا نالريلا ليس الو سأ ارلاراببال

 فلا 9# هيادهلا ث ب داحا خرخت ق ةياددل
 ناكملس و هيلع! لص ىلا ناشي لوح نامعلا'ةروسمتاوخمونلا نم هبتن آم لوا رق هناأّصيا هند و ىمس هنا هيف سبلو هئوضوو ليللارملسو
 هيلع هللا لص ىبنلا ناكتلاق ةْثّق أع نعد كاوسلايداذ ص وشد م ونلا نعماق اذا ناكملس وهيلع هللدا لص ىنلا نا ةفينحشي لح نم هيلع قفتم كاوسلا لع بظاوي

 .. ... اظوتي نا لبق كوست الار اهنوا ليل نم ظقينتس ال ناكمل سو هيلع هللد | ىلص ىلا! نإ أهيعرخ !اهجو نم دؤادوباوملسم هيحرنحا كاوسلاب ادب ٌةتيِب لخد ذا ملسو
 ودمحا هحرخا كاوسلابأ نب ظقينتس !!ذاق دنع كاوسلاوالامم أني المل سو هيلع هند !ىلصىبنلا نآكرمع نبا نعد

 هلل الوسر ناكلاق س ابع نبا نعو فاربطلا هيجرخا كأنسي ىتحةؤلصلا نم ٌىشل هتيب نم مبرخخيملسو هلع هنا ص هيد !لوسر ناك آم لاق نلاخ نب دين نعو ىلجي وب او ىسلأبطلا
 هتوم رم قملسو هيلع هدا لص دع [شيتس ١ ق ةشماع ثيدح ايلا ق2 ةجام نباد قاشلا هجرخلا كأس فرصتي ت ستكر نيتعكر لبالاب لصماسو هيلعهدا لص

 ةولص لكعم كاوسلاب مهنزم ال ىتما ىلع قش ؛ناالول لس هيلع هلدا لص هلا لوسر لاق لاق ةريرهىا نعد هيلع قفنم قببدصلاركب ىانب ناحرلا دبع حم ناكىنلا كاوسلاب
 ةصق هيفو نلاخ نبدي ثيدح نم ىنذمرتلاد دؤادولاهجيرخاو ىر آيل اهقلعو عونمو لكشنعمكاهلا و ةميزخ نبا ةياور قو ةولص لكرعملس لاقو هيلع قفنم
 آيناو هلحف نماكدجاول عبصالاي راعي كاوسلا نقف لع ناكملسو هيلع هدا لص ىبللا ناىور هلوف ةصقلا :نه حذر هيذوربأج نعىقمريبلاو ىدع ندا هحرخلاو نيزل
 تلقتلاق ةننُك ع نعطسوالا ف قاربطلا ىو رو هقرط ضعب صراع لق داهواهو قرط نم هركذو حباصالا كاوسلا نم ىزحياًءوؤرم سن نع ىقكربلا حيرخحاق هل دق نمءلج
 لع ق اشنسالا» ةضمخذملا لعذملسو هيلع هللا لص ىتلا نإ هلوق فبعض كدانساو هيف ق هعبص! لخ دي لاق عنصي فرك تلقمعن لأت كاتس ا كرف بهذيلج رلاهّندا لوسرأي
 هيلع قفنم معأع نبدي ز نب هللا سبع تيبادح كلل ذنمققأشننسالاو ةضمخم اركذ قاولت جمل عروض و ا وعصو نب نلانإ نم دونم كلل ذناكدانكه اٌييرص كرارل ةظاوملا

 ةريخملا ثيدحو قشدنْس او اهب ضمخمف ةفزع نخأت هيذ لاق ىراولا ف سابعنب!ثيدح كلذ نمورثندس | هيف سيل نكت ناقع ثيدح ا لك رئندساو ىشنتساد ضمدق هيذ
 هحرخااثالث قشنس او ضمطمت مث هيذ بركي دعم نيمادقملا ثب دحر ورثن حس )و ضمخمت ظؤلب ننسلا بأ وص] لع ىلع ثيدحو س ايللا ب انك قدروا كك ةفرنعلا نود توي ةبعّش نب
 !حضمخمو هيف وةبببشت ىلانباد قاعااد دمحاد اربطلا هييرخا ىرعنشالا كلآم ىلا تي سحو زم قشنتس او ضمخمو هيذودٌئادولا هجرخا نوعم تنب عيبرلا ثيودح د دؤ ادوبا

 لا ناربطلاو لمح اءاجيرخ- !ةريره ىلإ ثي دحر ان الث قشتتس ادا الث ضمذمو هابفورازبلا هجيرخااركب ىلا تيدحو قأشنتسالاد ةضمخملاركو هيف دقأشلا هجرخا نتاع ثيدحو
 هجرخاربج نب لك او ثيردحو ركننس اد ضماعمتمث ظفلب ةريره ىلا نعربعس قيرط نم لعيولا هجيرخ اوان الث قشنتساواث الش ضماممت هبفو هنع ءاطع قبرط نم طسوالا
 يرخارش ا ثيدح5 فعض هيفو لمح هحرخلاةمأما ىلا ثيدحو ات الث قشننس او ضمت ث هيفد نابح نبا هجرخا هيبإ نعيرجفذ نبريبحب ثيدحو فعض فورا
 ثيرحيو اذه لصيب(قآيسو فاربطلاودؤادوب ! ةحيرحلا ءدج نع هببإ نعورمع نب ىوعم نب ةىلط ثيرحو تارم ثالث قشننس او تارم تالث ضمضم ههبذو ىنطقرادلا
 هييرخا بزأع نب ءاربلا تي دحواث الث قشندتس اد ضمخمتمت هيف لحي وا هحرخ ا قدا لاني !ثي دحو ىشنمسل و ضمطمب,ناكه يف و قاريطلاو قلع ا هحرخ ا بولا ىبا

 طسو الا قاريطلا هييرخا سنيا نب هللا دبع ثيدح دان الت ا الث قنتتتس او ضيوطصمتو هبف د ىرس نباو فاربطلا هجرحختا له اك ى ا تيدحو قيشنتس او ضعضمت هيفو دمحا

 ةضمنل ابرماملسو هيلع هللا لص ىلا نا ةريره ىف نعر امعىا نيد معقيرط نم قيمسلاهجرخ!ثيردح قامهيرمالادروو لصقات ةلثوشنتساوضمضم قو

 د ةضعضملاواكرفرم ةثكأاع نع ةورعقيرط نم ىنطقرا لاو ره جرعلاو ىتهيبلامث نايس نب بوقحي هجبرخا س ايعنب نع ةرامع نعل بق د ىوقاوهو السرم ىورو قاشنتسالاد
 ان الث قشنتّس او ضمخضمت هناملسو هيلع هدا ىلص هيل !لوسر ونمو نعىح كلو ىوقاوهو السرم ىورو هبالا ةؤلصلا متيالظفل قو هنمديالىذلا ءونمولا نمق ًاشندتس الا
 كرص)ع هنيحلو ههرجو نم ليس ءاملاواضوتي وهوملسو هيلع هدا لص ىبنلا ىلع تاخد لاق دج نع هيدا نع ورصم ندبةحلط قيرط نمدؤادولا دي دج ءام قرم لك نحاامالث

 :ناراةات قشنتس او[ ممن مف ًاضوت لس و هيلع هند ا لص هلا لوسر ناورعع نبا حكاه ج نعلاقو هجولا له نماربطلا هجرخاو قأشننسالاو ةضمخملا نيب لصفي هتبارخ
 هبرحد لسة ملسو هيلعهندا لص ىنلاضوت لاق ةمآما ىلا ثيدح نم دؤاد وبا سأرلا نم نان ذالا كمي لمح فيعحصو هو دوصقملا قريظا!لهواّنِب دجءأم ةدحاو لكن

 هجيرخاو نمق املا مسد ناكو قرم هس ار يسب ناكو سرلا نم ناتاللا ظفلب هجولا | نه نم ةجام نبا هحيرخا د سأرلا نم نان ذالا لاق هدس اري سمو اث الث هي سيواثالث
 مهو هحفر قطقراللا لات ورغاق لأب ءانسا": سيل ىنمرتلا لاقو ةمآما فإ لوق نموارلسو هيلع |لصوتلا ل وق نما نه ىرداال داآمح لاق ةيبنق لا لاقد ىذمولا

 هدا لص هيد !لوسر لاق لاق نير نب هلللادبع نع ايلا ك5 سأرلا نم نانذالا لاق و سكرلا عم هبي ذ ١ حسمف ًاضوترلس و هيلع هلل !لصوبنلا نا ظفلي ىواطلا هييرخاو
 نعدهلاسراوج ارلاوملاسراو هلصو ق فلتخاو ىنطقرارلا هجيرخ-ا هلم س ايعنب! نع هطلنخا دق و ليبعس نب نب وس هيفو ةجام نباهيجرخا سأرلا نمنانذالا ملسو هيلع

 رقه نيقيرط نم ىنطقر للا هيبرخ ارمعنب !نعو قاريطلاو ىنطقرا للا هحرخ-ا ىسوم ىلا نعو نيفيعض نيدانساب ىنطقرادلاو ةجام نبا هجرخ ا هلثم ةريرره ىلإ
 .:.. ...ضيف لاقم لس و هيلع هدا لص ىنلا ونمو ةفص سابع نسا نعي ايلا قو هلاسرا جرد َةَنَشْأَع نع و فيعض دانس اب ٌس!نع هبجرخاو ةفوقوماقيرط هل جرو

 و نايح نياو َُق اسنلا دحرخ ا ةيماهباي امهرهاظو نيتح ايسلاب امهنطاب هين ذاو هسارب حسم
 هجو نم دوادوب | هحرخ 3 سارا عم نين ذالا حسم ٌقاسنلا هل محرتو نين ذالاركذ نددب ىراذل | سنع هلصاو ةدنم نباو ةميزخ نناد مكاو
 ”مربهيقلاضوتنطديلعيش (]تشالوس تراهن اذوعم تنب حر نعو ةادحاو ةىسم هين ذاو هس ارب حعسمو هيف لأق اثالت اثالثءوضولاركذ هيفورخإ

 ةيقبو دحر نم ىدحا ملم اوعلا نب اص نب نيمرازبلا خيشو تلدولاص نلحراا دبع هئباوسأي هب سيلراكب دداتسالا دهب الاركب ىلإ نعىورب الرازبلا لاق هل

 امك ورةموهد نابحنب متيهلا هيف هن ١ فيعض مج نيربغأ هدتسو فارهطلاو هن ”ىهتنا حيحصلالادر هلآنير
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 تاراهطلا بات كادلج ةياردلا عمةّيادهلا

 ومو ةمسب را ةنعن و رف ١ ممول دا ذم

 زلأبتطسوو لل دتحةنس وك ليقو كل نب مالا هبل لقيا مالسلا هيلع ىنل آل يملا ليلَتعِلاَق ةقلخلا ندد
 | وللةرمالتلا هيلع هلوقل عباصال ]يلو ضرغل ال سيل لخارل او هلع ق ضرفلا لامك ةّسلا نال لمد هنح ىلإ دنع

 اع يللا عار !لقار كل
 . هلخ ب + غ2 ج2 : ع

 و ةرم ةرمًاضونم التل هيلع ىلا نال كلنلا ىل لسضلارركتو هل ىف ضرفلا لامك هنالو ونهر ان اهلل ختت ال كمكعي أصا
 راو رجا ماوردازن نشد انما * كناا ظفللاادب عيم بيع تلف

 تت"

 مزلا انا غالرظن يفد باتككا ضد امي السل ءفكرئاناالا بوجولالان اك سنقل موورما ل وق علم ىليز جرزر#تمتا» بنا لكي للف تانموق اذ اقف لجان لات حسو ل[ لشد هيلع شلال صوتا نا سنا نعني ندي زي نصدارح مثل نر عد انندم لاف ةفيفع لابس ذل فلانلا شيداعالا بابو منت يشم ىلا نبا واور تدق نال ملول هم
 ىف و اسير وا :نييللا تمل سك نا بس وفنس سمب ملوقهلع عراا خس يل زم اهب نوفل عم لااا لقف ازب نعو ةرماد قردالا تيفي لاف درعا اذهب لاقو سيح ب لطتكدام نم كرخا سو رلا يلصمو يملا لس نلا نا ىورام لات دان ىلا نع ىور افك تمذنامو كن فخم با ولاب تبي بوتولا نا نادت الر ملف برجل اذ الدرع ب لقي وعول وذارل 9ك

 لامك نم ةءخسلا نوكينا مزيل لارا طقسيل ارب و زتنس نولي اف :نيفلا لسسييلتىف نعل زي رويل الو ةراطلا ىف لالالا تتم دس ل(: لكو ل امال !ليلختو سأرلا باويتساو كريت اكل د ببللا لع زذ لاك ب .ونضولا ناكر ا ىف :خاسا ىا4 !ةخسلا نال ملف نم هينا” مالا نع ياو دبس درمخ لوق ىف نال اهرازعلا نيب ضنا عضطوملا لسضفنلو حر لاو اهلك تس تاياورلا عجل
 مرا#ل طرفا لكك ملوق نك لا طتلا_ضروارملا اطا"_ل ف ضضرفلا لاهل اسيلو م نولا ىف ن تنس بيترتلاو يلا ناو ريان طقسيلاذكو لحب ىف لطفل لكان م عرش ل نا ندب الن نسلا نرلكل لا

 . مانعا ترم ةرموضع لكل شتى ارم ةرم انيق موف هلش د٠٠ ”ليطف رثل لاو خس سمن الاد تضيف لاوالا نا ليو ىسإم ثلث ىلا هراركك ل ب لفل ويب دا نا باكا ففررباظ لضلا رو لوق مل ٠» للا مولر الارتلا للخب ال لعب ام اوللخ طرا ىلا, ىلع ثيرهل نتن لتنال مل وق حش و»» لالا عتلا ىواسيب بوتولابانلقولف ابل عت نوكي ةرلصلرضر لووول ىف ب وجو لرل الاالا ىرعنا جاو نو نال سما لنروق كح نا" ريل نمسك نم رورو رسلان ينام رفصايل امال ليك د مسلوق هلك. :ءانع ع رمرولاد هد نم نرانلامكمابلذاربجولا نم فن الاد مثل اناب بيجاد يفلا لحم يش تالا منا لغ ادد ناتنس بناه قا نتسم الاد رم ابدرواوريا راما لاسيإ برت

 سدي
 ٌفاسنلاو كلام ىورو ىوق دانس او ىنمزتلاالا ةعبرالا هحرخا هين ذا نطاب نيتح ايسلاب و هين ذارهاظ ىلع هيباهأب ا ا 3 نيج ابا ةيعصإ لخ داو هسارب بسم_ك ا: لحج نع هيب ا نع بيعش نب هرمع تي دح قود أءمّزطاب د ًامهرهأظ ب+سمف هيندارهأظ للا هيماهباتلاخو قسباسلا لخدات ةين رممسم ةجأم نبا ةياور ك3 هساررخوم عم هينذ ا معسمو ناربطلاو دؤاد ودا هييرخا ةدحاو ةرم هينذاو هيغ دصوردداأم و هنم لبق! أم هس ار جسمف تلاق

 1 يو هنت اع نعيمكاحلاد نتسلا باص ال وهو هجولا نم ني دالا نا ىلع هب لدتس او ماسم هجرخا رعب ددهحمس قو عووصو هقلخ لل حم نجا دوجسلا قف لوقلا قف ىلعشي صح كلذ ضراعي د هينيعر افش ١ نماي أطخلل تجرخ هههجو لسغاذاذ ثيرحلا!نه ق هلوقل سارلا عم نينذالا حسم نا ىلع ل دي نهربلا ديعنب ١ لاق هين ذا نم ميرخت ىقح هس ارنم اياطخلا تجيرخ- هسار معسماذاف هيف لاق ءوضولا لضف ىف ىعانصلا هللا دبع ثب .سح نم

 نرعو ككقاربطلا ف وهد تلق دب دج ءأم سأرللاو نخ ظفلب دردامت اهناب تأطقلا نبا هيقعنو قحلا دبع هركذ هيب !نعرفظ نب ةيراج نب نارمت نعو ىقهميل اوت مكيلهجرخا هسأرل نخا ىزلا| ءاملا تالخ ءآم هينب ذال نخاف ًاضويتمملسو هييع هند قلص هلثدالوسر ىار هنا ديز نب هللدع ثيدج أهتم يدجقلايدأحا ةرور
 ثيدح نم ىدع نب او ةحام نياو ةبيش ىلا نيإ كل نيممالسلاو قؤلصلا هيلع شريح ةرما سو هيلع هلا لصدتنا ةيللا ليت قىور هل وق ((نه هفضصمةلحتول هنع عفان نعاطؤملا ف كلأم هجرخا هين ذال هيعبصأب ءاملا لخاي ا ضوتاذاناكهنارمع نبإ
 نق نكلد هتيم للخ آوت اذا ناك ةجأم نبا ظفل 3 ديددش فعض هدانسا فد كتبيل لل تأضوت ذا لآقف ليثريج اتا لاق ماسو هيلع هند ىلصمجتلا نإ سا
 هللا لصدّندالوسر تي ارر ع ثي دحو مص نسح ىذمرتلا لاقو بايلا/نه ىف ين م اوه ىراخل !نعىنمزتلا لاق مكاحلاو ةيبزخ ناونايحنباددمحا د ةجأام ناو ىذمزنلا هجرخ ! هتيبمل للخب تاكمل سو هيلع هند! لص هند لوسر نا نآهغع تي دح أ ههنم ثيدأحا ةييلل !ليلخت ىف ءاجو هتبيحل للذي وت اذإمل سو هيلع هللدا لص هللا كسرتيارلاق سنا نعرخسا هجو نعمك اور ازيلا هيمرخاو فر ئرما! لكم لاقو هتيم للخ أ ضوتاذ!ناكملس و هيلع هلل الص ىنلا نإسلا نعرخ !!هجد نمدؤادوباىور
 و ةجام نبا هبحرخا بولا ىف ثر دح وم كاجلاو رح ا هجررخا ةْشأعشي دحو اًيرق هدّقن سن | ثيدحو لولعموهد ةحيام نباو ىنمرتلا هحرخا هتيحل للؤئملسو هيلع
 ىف! تي دحو هننيحل للخمتءوضولا ةفص ق هيقو فاربطلا هجرخإ سايع نبا ثيب دحو هت نم هجب أصاي هنيحل كبشرت ظفلب ةحام نبا هجرخاوع نباثيادح
 مل نم ظظفلب ةلثاو تب دح نم قارجطلا هججرخأ اصيب فيعضد انس أب دوغ ةمشاع ثيدح نم هبرح اددجواو هدانساو ةميقل مود رانلا اهيلاذ# ال مكعب اصااوللخ ظفلب ةبرهوا نعىطقرا ىلا ميجران اهياخت نا لبق وكعب اصا نيب اولاخ تيدحو ثيدح ةيحلل ا ليلخت ىف تبثيال لوقي ىإ تعمم لاق لاعلا قمت أ ىبا نب! للق ىرعنإ هجرخا رباج ثيدحورازبلا هييرخا ةركب ىلا ثيدحو قاربطلا اهجرخا ةنمل باو كلم نب بكو ءادردلا ىلاد قول ىلانبا ثيدحو قاربطلاو ةبي ىلانبا هجسرخا ةماما
 هللا لوسر تير لاق دال نيدروتسملا نعو ةجام نباو ىذمزتل اهحرخ ١ كيلجيرو كيدي حياصا للذغ .تضوت اذا هعفر سابع نبا نعد مكاملاو نابح ناو ةعبرالا هبحرخا عب اصالا ندب للخو ءوضولا خيس اذ تأضوت اذا ةريص نب طيقل ثيردحأهّنم ثيداحا عبأصالا ليلخت. مالا ف درو و ةميقلامودرانلاب هدا اههللخ ءاملاب هحب اصا للذي
 لطونلا نعى در هل وة هربعو ثيللاب هنرقد ىقهسلا هجرخا نك ةعيهل نبا هبذو ٌقاسنلا الا ةجبرالا درا صني هبلجير عباضا كلذ ضوتاذا ل سو هيلع هلا لص
 نب ىل !ثيلح نم كجم نب اهجرخ ا لوالاذ نيثي,دس نم يكرموهملظو هذ ىلعت لقذ صقنوا نه لع داز نمف لبق نمءايبن الا ّيضوو ٌقوضو ا نهلاق وانالئ ان الث مق هلاو هيلع ندا لص ضوتو نيترمرجلا هل تعاضي نمءوضو اذه لاقو نيترم نيترمً ضوتو هبال ةذلصلا هللا لبقيال ءوضو انه لاق قزم ةرمأض و هنارملسو هيعمل

 الا ني ديز قيرط نموتو فيجض كدانس اد ليق نم نيل سرملاءوضو و ٌقونمو اذهلاقواانالئانالث ًاضونمثرجإلا نم نُيلفكمنلاهاطعا نأضوت نم ءوضو ا نهلاقو نيترم نيترمأ ضوتمث الص هل هلا ليقيمل ا ضوتيمل نم ءوضو لاقوا ءونمولا ةفيظو نهللقو ةرمةرمأضوتف ءامبأ درعا س وهاد هيلع هند | لص هللا لوسر نا بك
 ءوضوانه نيتنثلا 3 لأقذ هجولاانه نم ىقهيبلا و قاريطلاهج .رخاو مهارب | هثدا ليل ءوصوو ٌقونمو نهد ءوصرلا غيشار نه لاق و6 لق اضوتو رضوا نقلا ضو اخ ىيتنلاو نآملا ىف لاق لاق ككرمع نبا نع ةرقنب ةيوغم نع هيب »نع ديز نب ميحرلا سبع قيرط نمضي جام نبا هجيرخاو ىلا نعريمع نم يدع نع رق نب ةيوطم نع
 ةرذ نبإ ةيولعم ىنارلا ةعيررز وبالاق مدج نعهيب !نعةرف نب ةيوعم نع هيبا نعديز نب ميحرلا سبع نعرخااهجو نمطس والاف قاربطلا هبوتآو ىيترم جرجا قدا نم

 سيلو ىقهيبل رمت ىنطقرارلا هبحرخا ئرخاقيرطرمع نبا ثيردحلو تلق ثيررحملا| نه عصي الو فبعض حوباو كدرقم بز نب جحرلاسبعرمتاحوبا لاقورعع نب قحليمل
 ةريرغ ىلا نع بيسملا نب ديعس قيرط نم كلام بث ازعق ىنطقرا لا ىدردثب.دح ىف ثيردح هيلع لد->هلعلو ءاطنحل اريك ق ددصوهو ضو نببيرسلا ال هيف

 يسم

 ٠«زلا داصلاو ءاقلاب ريالا نس اركذو نيلا ىم زعيْشلا لاق هلدب حاضتنالا ةياور ف ءاجو ةلمهلاداصلاو ف اّتلإب وهو عيكو هوان كء | غتس الاوه هلل
 ""ىدالاوهد نيردلا ىجع رميشلا لاق سمنملا عمدوكنملا نآت دل اهلعلو ضايع تالا لاق هنم كشوف هلل



 ةياردلا عمةيادهلا

 04 َْن . 2 . هه
 فعأاضيزمءوضوا نهل اق و نيترم نيترماضونو هبالا ةؤلصلا لأعت هند !لبقيال هوتمفا ل طل اك 9

 ةنيعتلا ني ملدا كلذ ىف بيع الو اهب تنم ا عم جاي نباد ل انلا هاورزنآث ير: نم عطار ا لتحت نقف صقنوا انه قعدان نم لبق نم ءايبنالا ءوضود قوضو نه لاق الث نأ ا ضدتو نيترمرجإلا هل هلا 2 0 ا م أ هل . 55 7 1 0000

 قا (قةخنل اف ةرائملا ىتني ننىطرتملا تقسو ( لق ةتم هكر وروف حل ليوا ملظو 0 هع اس م 1 ا ا ةقع نك نك 2
 ادعقم لفرد

 ةينلابال ةبرق ميالة انلو مجتلاكةينلانودب عض ٌدأبع هنال ضرف ّىفاشلا لنحو ان دنع
 رديظم دع ناقل وال نرمنلا يذل وو ئطنلا لا وفقسا 8ر انيج رق لا نغلل كل

 ثيلثتلاوه ةنسلاقفاشلا لاق و ة:سلاوهو حسمل أي هسأر تكوتسيو صصقلا نع ينيوهوا ةولصلا ةدار الاخ قالا هلع 5 مسممأ ب 6 ١ 1 تال 0 .- عله -
 ياعم نصل ا راش ا لع لا ب سك صر م7 لقت اءمود

 ه١ 6. ها نإ يلا يبا . وتنال دو أ ه رحم .ءأ

 لوسر ءوضوأ نهلاأقو ةدحاو 5 رم هسأرب حسمو اكلت امل اضوُن أساناانلد ميسحمل ايار ايدعا ةفلتذغ هأيمب
 كواا» بسرع فس رع از

 لاكدملا ةزواجتننال ةدايزلا ىلا عتار ىرمتر تف ملول حلم واط دعو ىف نع, ىلع خراوصلا ثيداعالاب بنس ليم | نال م وضولا داضعالر وكمل ىلا ىلع ثلثا وب درحلا اب لش ىاداز نن ل وق حلس
 يام م صنت ى ا نيس مظل و لل ادترسلا لام ناصتفنلا ىلا عمري مو سن مكر يف ئنادورصرعتي نمد ىلا دتنلا

 نا نع بساوجي او ريعولا كر الا نوخسسمل لرب د نمسا ل رترم ما اذ اديغولل جو الف نااسعتنلا قر وبش ىف اياو نليفرسملا بسحب الرلسلاو ترلرمالا لعفلا يعول نحس ةرايزلا ةروصىف ناانمسدري ولو هلع
 او ىرمت و ناب باوك اراربلا اطررحو خ ا ريعولاو ىدمنصملا لوت لص اى وبم انزو سفن ىلع لظو ىروت يف يسد عارّوتعم نع صتقفنو ار ملا لعواز نن ثييدحلا خش لس يور( ملربعرلا

 رطل ىدتتلا قمم ا ىلع نقي ل لوقا و هانلكاءرخآكارمالغ ةدايزلا ةرومص يف ماظلاو ىرمتلا نكلو نييلعلا نمر واو لكن ازجراظو ىردت فلوق نال ملظو ىرمت هتف صقل نمو ملظو ىرعت تف داز نا ىا لكلا ىلا عار
 رازو هارولق خس يثور مدن رسل ووو حلل اف اد بعريت ىولوم »رق او مث اذان يرن يلع اغيب اك ا هنم لكم اربع لكن دعت اري لا ىف لع رال ا ىلع ةيانلايماس محال انلابن نناد لوالابق لحل والا نا
 و ثيرملا ”لازا ىوني نا رتروص ىني نا رل وق علل عرس ارت لس [ اليالو لصف لع ررم ا بان اابقس لقب تس: لق هغ تا" م سالف فشل ادلع بلقلا ري انوا دونطولا لسد ونعولا :
 ملوق جلا داربلا» من اكم الا نكل رب ال ينل بالازم الرمل : يدين وتلا نا انياوص ا نغىرورقلاركذرّيف :نلابالا وكب الرمز يبي وضولا اا راملابد زمولا ىف ىد ول اروسولا ىف جتلاز لوث حم ريانعا» ةؤلصما سانا
 يوتسما قا #لهارد يرشلا ىف بله دخلا قالا عي فيت كرتولع م اليو لف ىلع ب انا يخل اوركرتى ع ماياأد ب ديالو اخف ىلس بايام بنس نال نايف نم ميسم او باب تسلا اريل دول نسم
 رضا ببي عليو عمولة ل اًناراريالادارزا انس لوقا قرصمللا يسد ىف 3 او ىرورولا يس لدالا ارب اهلا لوقب ةبانعلا بحاص لوالانبيابانتل ا الح هيلا وق عدت فيلو تملا ىريلع
 رعقبىرألا حرا لحن عرونل مسا ةدابحلا نال ةدابع ال ملت هنأ." ل طيعرم قولوما# مذ اذ رينسسلاب بابقسالا لب امته دري لوقا ا نسملا نس غاب تنسو ةااسلا ال لالا نب اهباورخأ بسه ذ لع
 لورق ازبانل» ملوث ككل عال عينلابالا ص الما الو تدلا رز نيبعلالطااو ريل لا اورما امو ل اهتلوقل يلا تدرب حتي )ة دايك. لكن ال عشب لذ لو عاش يابن اشف ,اوبج نالض ىلع لل اىتر شل | ظنت
 طر شس دال عقب ل وق كأس د٠: الوا ةولصللاماتفم نوحي لب زيا ىف خازن امنا نيل بالا قدابع نركيال روضولا نا ىف عاما خيب عقل الا ل وق كل عنا قا شا رمزا ام مرا ثميبح لعل بمجوملاب
 يالاو يبس ار تس اونلل لزم ءام ال ا عتخسس ا نا بج ويل ف الط ايار وبطء ام ءاسسلا نم تل زف او ىل 1# لق نان ةراطعرتو لوق نلظك ابنا“ ادصق ابدوتوال اب دوجد ىئ اري طورشلاو جلل
 الز والوتر موا ىول

 نالكنم خلاص ا ثلث وطب علو يري نءاصاو بفك بن نازنيفيلو بعوتني» ملول هلشل ند" متل لضرس ايترضف زيفلا ىلا جانسي اصح دبع مرير طتلا ناك ةؤلصلا ةدارالاعىلالا وق كلش
 للاب [ىساير ينص يارم ار تبق حرمو نين ابسلا نط ارب نيالا نط ايو ني اسم لا نط اب نيالراخ مسدد متم لارج فما بديل ىالاؤال ارو نك ايو نام ني اباله لزج سلال
 اكل وسغلاب لول حل د٠ نس بساعيتسالا خت هرنع ثييلتتلا ناب عررمس تسل ىف :صوصمم :ياورلا ثسييلنتلا لوف جلع يانا ئيرلاد ل ملاز# انالومق يفشل ذاتسالا|نايع انهم انك صقسرعي م
 تييأر ل ارم ىل ارسار نع ىف رطما مم ىلا مرذعمت وازع: ااسناتاانو لق هلشل دا" باهيتسالا رار نسما نوكي بازل سفاري خت ملاد فن لاو مثلا ناب لفك سنع نيل, لوصضحل در
 مانو ىليزلا لاك اسب عنتر ينذا هلع امبرما نر يخسر ب ةرم حمم ىلا تق نا ىلا شي دهم اق ا و :مضظوق تنزكك ا قيخلب اذ لسور [ لع و هيلع د ئنل لص ئيلا لوس د وزعو نع ىلر مخ! سمان ةيوازلاباسا

 فدا ىوخبلا م ارجادنسم نمطس والاف دوجوم ب الاد زن خس ني مواوبسوبم ريف هبا ل قلما لاه نيطلا مثنى رنعتب وازع نموت ملول كلتسد
 ثيبدحلاو أغيض ناكد ىئاشلا نيسحلا نيىلع هب درفت لوالاوغ تبان نبديزو فتاك 501 ةيادهلا ثييداحا جرحت ةياردلا

 هيلع هنن !ىلص ىنلاَقالِجر نا دج نع هب! نع برعش نب ورك قدرط نم ىنمرتلا الان نسلا ب اك هجرزا نازي كت
 ءاسا لف صقنواا نه ىلعدات نمفءوصولا نكمل لاةمث سارلا لان الث الث ءونمولا افصركنف ان الن هبفكل سفف ءان اف ءامب اعرف روهطلا فك هّندالوسراي لأ ة فلس و
 وهو مسملا#سابعونتسو هلو -: اذه ,زيص هقلعتم ملظو ىدخنو ءاسادقف قاشلاوملظد ىرخت لصف ةجام نباةياور و ءاس اوملظ وملظ»

 سأرلا حيمج حسم ر كزيريل قرنم نب لاق هيلع قفنم ّيرحاوةرمربدا وأمه لبق اد هب ديب هس ار حسمف هيف ءوضولا ةفص ف دي نب هللا دبع ثيدح للرعشي هن اكةنسلا
 لمح بهو نب لحلذ فننم نب | لوق تبن ناذ ىوأطلا هيحرخا كل ذب ىجي نب ْرمعنخأهيمجرملاس نب هلللا سبع نب ىو كل ام نعيهو نب !ةياورب بقعتو كلام الا
 داو مهب لبقأف هلوق لوانتهناكو هب ررفتربلا دبع نب | لأق نيت رم هسارب سمو ىنحي نبورمع نع ةيادر قف لأقف ةنييع نباب رعاو كلام ثيودح ىلع ىحي ثيدح
 ًاضوتلسو هيلع هند! لصىبنلا ناخي سلا انه ىف «دنسب ىحي نب ورمعن حلف ةياور نم ىراقل ا جيرخاو تلق ةنييع نب انعىيمحلا ةاوردقو نيترم كلذ لع
 هساريوهسم ان ]ئاث الث اضون هنا سنل! تيرح نابح نب !هجرما ةربره فا ثيدح نما نتملل نكن ةنيبعنبالع فو ام معيلفل معقد نوكي نا لتي انهو نيترم نيترم
 كلامرب سا تيآر لاق ةلمدولا ءاحلارسكي قامحلا دم ىف هش ار قيرط نمطسو الا قف ق اربطلا ىدرملسو هيلع هند لصد !لوسر ءونصو !نه لاقو ةدحاو زم
 ةبيش ىلانبا هجيرخا هضراعي أم هنع لاحت هدا ىنمر سنا نعءاججو الوطم كرك فملسو هيلعدلند !لص هد !لوسر ءوضو نع ربحا تلقف ةياورلاب هتعدتدا ىضر
 مت ظفلب نتسلاب اا هحرخ ! ىلع نعو ؟لهت نق هديز نب هند !ديعنعيايلا 3 د! نب نسج ءأم ةىمسم لكن لت ايانالن هس ار مسمب ناكمنزإ سد | نع#دأتق ةياور نم

 ةدحاو قرم هنأذ مسسملا 0! 1كلن نلت ًاضوتي, ناك ملسو هلع هللا ىلصونلا نا ظفليرخا'هجو نم ةبيبش ىلا نياهيجرخ-ا وق ضحاو قرم هس اوب معسمن ءانالا قدي لعج
 4-0 ةرصم سارلا حسم نا ىلع لدت [يلكرح اصلا ناقع تيداحا دؤادوب لاذ سأرلا فق >سسيرتذرجغب هيلع قفنم نع نع و نب الا ثيداحا ق ”داقت دقو سأيعنب  نعو

 مص رن ةيفلإ
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 تاراهطلاباتكادلج ةياردلا عمةّيادهلا

 فورأم لع هيو شت موهو نحاو ءامب هيلع لومحم ثيلختلا نم ىوري عضنلاو مالسلاهيلعهبا
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 ا هل درك« سيخ كدا كي

 ءوضولا قف بيترتلاو ٌنهايملايو ركنب لاحت هللا (سب امب | سبيف ءوضولا بتريوراركشلهرضيال هنال لفل تالي ضخما

 ىهوواولا رح هيقروكذملا ناانل 3 بيقعتلل ءافلاد ةيألا كه وجو اولسغ اق ىلا عتهلوقل ضرف فش اشلادنعو اندنعةنس
 ١ م مما

 هللازامالسلا هيلع هلوقل ةليضف نمآيملاب ةيابلاو ءاضعالا ةلمج ل سغ نآقتعا ىضتقنت ةخللا لها عامجاب عمجللا قلطمل
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 | ةملكد نيليبلا نم جيرخي ام لاق ترسل امو كيل هللا لصيلل كوسم قالا طفل زموكمم حا ءاجوا كدت هلوقل نيلييسلا نم

 : ياسا انلاىسنو اذن شملت فق سو رل ىلع ريلع شلال سل لوس ووزصو ايل ابنا الو طر ناين نع ى ور أروج ىوريىزلاو لأهل

 ماو بالا تالضوو لسخل اوبن ضورفملاو اادعراركلا ريع حلاو عسل أوج ور فمما وريف أتالو لقول [نونس”ناكمه اورارب الم ازا يطع ىلا نكن سجل ىور رورو لوقهلل

 لع لوو مط عراا نمل سكيت سي لروضعولا ف صوب ام لكو ونقول ل عسر حم هريرتت ف ولا حم ل وقح عح عراه ىف لئزطلا لاك وفعولا ىف نسما نإ انونسم ركنا نوبي الذ راج الاد
 تالا بصن منسم ييتيرتلا ةلمج نم نم اياب يايا تناكن ا لافرق ن ءاييلابد لو هللا اذ اسايق ل وضم ىلع حروسم ىفلاشلا سايق ناكمذرسنيلال ناذ لسخلا الخيران ابرسي عر ناو انعم لسا
 مرديفردلا رضع ةدصالامايقلا بيقدنريفيف بيعت اذلاد مل وق عع د٠: لادن مشلا يباب لق دعس زفطع منسم رج نم نكمل ناو  لببضف ىب ىلع ىثناشلارنع ير فاو نر نعناتسمل تميل اب ةيادبلاؤار وكلا رجول
 لب !عرامبا ضنصملا ىئوا نيكل يفن ازخللا لب ا عر ارباب روق يل ت٠) داضععالا لم لب نم دافني ر مولا( لسخبل م يملا بريتتعت ناعما ناك, صفنلاب لئلا محل لكنا كلذ ىلع ملي هريؤعو رجالا نيب بيلا
 عاملا عمم ال ليلا نم لان ن ارثيلع ضل يش اذ ياك اهضومذ دب هيدبتسوركو عما لتمر اولا نا ىلع وهما الا نا هركو ىسراقلا ل ابا ناب بايت نقلا يل نا لول انعمبنو بيرل ديفا لوقي نم لا

 ترجو رب ا نخللا ىف لصقل ل ضن لوو نجاث نا»كباتو لصرتو ل عنو روم ىف قت تلك ف نع اتلا بشل نا مقر شرعنا لعبا لاما نع ءدنسسلا ىورام تتش # اشنانن لو لس نانعاا قوقل

 ,ق نيلي م رلؤق حل امنا يانا ن كلام زامل نو زكام لك مسْلق هل د١ بان بابل, بالا يشيب ترون يقام لاوس
 نب نيب اندم كل طيس زعي كى قط الا ىودو بيزع تلق 1 !ليقو مل فق هلل »»» ةلمف نطير ىفالا مجاور موو ال عي اورلذلاو للا نم عن الا (رزلا بكعب فسم
 رثثلا لوسر لاررع نبا نع عطان نع ضنا نب فل اد قدم ىداضنال لاربع نب قواوس اندم رور ىلا نب تعسويانيرع نبا ادمن نئئلاريع نيران صرع رك نكرم اننرع لاقرطل يرتد قير
 هاي تماطل ىب ارمدوا لبث نن حر اماما درضطولا ضقت لل ل 1 قلع ريطعرلا لس
 ةف ا | هيا دهل | ثيبداح | جرحت ق ةياردلا
 هدربب كقذ اتالثا الث اوت ملس و هيلع هللا ىلصىبنل ١تانامَع تيرح نعملسم ميرخ نقد ىهوتنا) دنع اوركذي رمل هسا رمسماولاق واهل ان ل ءوضصولا اور كذ مهمات

 لقلهاكى ا نعو ةنرححاو قرم +سارب حعسم و ظلي ناقة عع ءدج نع دعس نب نلمحررلا نبع نيرمع قدرط نم ىنطقر للا هحرخ!وهيذ ةجالو ويسملا ثيل ىار نم

 : قايطلا هرخ !تقويرملثسارب ميسم يد ورتيركوذ لاق ًاضوتن فركدثد !لوسراي تلق
 نمر اوزهلا يسأل لشن ف ادي دحاو ءلمب.ن لإعل سارلاريسمد وعم ة.يلتتلا قوت ىنلاو هلو انو يل هيأ دهلا ثيداحا خرخت ق ةياددلا
 للاخزع ةفينح ىلإ ةياور نم ىنطقراللا هجررزح ا لع نع أهنمو لبق كلذ ق دواد ىلا مالك ةرّمت نق و هنع قرط نم. قدريبلا هرازبلاد ىنطقراللاو ننسلا باح أ هحرخا
 ةبحىلا قيرط نمرازبلا هجرخاوة رم هسار سمو اولا قف ةيفل عنب لاخنعظاؤمملا هفلاخ لاق اث”لث هسار عمسم و لاق ءوضولا ةفص قف ىلع نعرديخ ربع نحةرقلع نب
 ديعسزب نآهع قيرط نم نيبمأ_ّةلادنسم ق قارعطلا هجر او ةرم هساار سم ظفلب ىزمزنلا سشع وهو ٍبرأقتم كدانس او اث الث هس جعسمو هيفو لع نع سيف نب
 هللا لوسر ناش أع نع نيحيصلا ق تيرحلا أمن اذ !نكه دجال ّئش لك ف نمايتلا بحي هللا نإ تي لحس «سحلو ءامب ثالث هس ار حسمو ظفاب ىلع نعيوعذفلا
 نباو ةيبرْخ نبا هحمصو ةجامنباو دئادوبا دحرخ مكس | او نبافمت ًاضون اذا هحذر ةردرهىفا نع بابلا 33 ثيرعملا يشن لك قف نمايتلا بحي ناكملسو هيلع هللإلص
 تسمو فاربطلا هجررخلا ىلع تيدحابّم ممدِتتلا د ءوضولا ق تالاوملاو بيتترتسلا مدع ىلع ل! سلا تيداحإالا قلمظمت اضوت وا م:سبل اذ ىقدوببلا ةلياهر قد نابح
 وجدد هيفكل سخف لبانلقمكس 9 هيلع هدا لص هدا لوسر ءونح د مكررا“لا لاق هنا ىلع نع ىلا نيعس ني نامتع نع هل ديبع نيزيزعلا سيع قيرط نم نسيماشلا

 ديز نب هند ادبع ثيرح- اهتمو اثالث هيلجر لسغو سحاو ءامب اثالثاث الث قشننس ١و صمخم د سحاو ءامباث الث هسارب حسمو ثالث اث الث نسقفرملا ىلا هيدي واثالت

 نم فأشلا هيحرخا نيترم هسارب سم و نترم هيلجر لسعو نيترم هيديو اث الث ههرجو لنعواضون مل سو هيلع هللا لص هد لوسر تيار لاق ءادنلا ىرا ىذلا
 لو اثالث هايفكل سف اضوتف ءونموبملس و هيلع هند لص هند !لوسر ىلا لاق بركي رحم نبمالاقمل !ثيدح اههنمو هنع هيبا نعىحي نيورمع نع ةنييع نباقيرط
 | لسعرمي لقت هيذوذوعم تنب عيب .رلاثيدحاّصلا حرخأو دؤ ادوباهيحرخا هينذاو هسارب مسمرمتان الث قشندس او ضمدضمترن ان لثاثالث هيعارد لسغمث ان الث همجو

 هجرخا هسارب وسم تاث الث هيلجر واث الث هيديواث الث ههجو لسغمث قشنتس او ضمضمف ءوضولا ةفص ى نقع ثيرح ًاهزمو قأ.شنّس الاد ةضمخملا لعهجولا
 .[| هند !لص ىنلاِب صا ضعب نع ندعم نب سل اخ قرط نمد زاد وب! مور أم ةالاوملا قف كلذ ضراعيوم خس اولاذ كل نكتب اصلا نمرفنل لاق نع نا هبفو ىنطقراىلا
 لاقذ ىقيسلا لفغ دمكأحلا هحضصو تاقت هلآ جير د ةؤلصلاد ءونعول | سيعي نا كماذ ءامل ا اهسصيمل ةعمل همدق ود لصي الحر ىارملسو هيلع هنا ىلص هنالسو هيلع

 ىلا هرصياق هملق ىلعرفظ عضوم كرت ًاضوت الجر ناب أطخلا نيرمع قريخ ١لاقرباج نعملسم ىورو السرم ثي سحلارهسي ال ق[رصل ام اهبإ ناي بعت و لسرم هنا
 روج ع اورا نك ىتطقرانلا لاق اكول سندا نع ةدانق نعمزاح ندربرج قيرط نم ةجلم نباد دؤاد ىلالو لص مث مجرف كؤضو نسحاذ عجرا لاقفملسو هيلع هللا لص

 ميلا ف بيترتلا بوجو مدع ىلع لتس ١١ طسدالا قف فاريطلا هجررخ او عبزاولا تعضو هق اسم ك ءوضدرت اذ هيف لا قفرمع نب! قيرط نم مهان نب عبزاولا هاد ةَفْثوهو
 ليحصلاو تغرقف ءاملا دج املذ تبنجات ةجاح قملسو هيلع هّند!لصدّند !لوسر قذجيرمعلرامع لوف عمستملا هند |سبعل لاق هنأ قسوم ىلا تيدح نمىراغنل !هجرخا امي
 داهل امشب هفكرهظ اهب حسمت اهضفن مث ضمرالا ىلع ةيرض هذكب برضو !نكه حتصت نا كيفكي ناك أمن !ىنل اقفل سو هيلع هلل ؛لصونلل كلذ تركنف ةياسلا رمش امك
 و كهحبو ىلع معستمت كلاءثب كنيمع ىلعد كنيمب كلامتن ىلع مسمن مث [مضغنت يت نصرالا ىلع كيبديب برضن نا ليعأ مسالا ةياور قال هجو امو مسمر هك هل هشريظ
 || خول ارملسو هيلع هللا لص هلل 'لوسر لس ٌثيي لوس ههججو ويصر نيذكلا ىلع هل عش ىلع هنيسمم و هنديمي ىلع هلأ مثنب بوضممث اهضفنف ضرالا ىلع نيب برضف دؤاد ىنال
 ْ هدجامل نيليبسلا نموجرخياملاقخ ]|



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا عمدّيادهلا
 : 7 يي ا ا يي ل ا

 لاق ووغلاّلمفلا هريهطتلامكحهقحلي مضّوم لاو اقف تيل نماحررخاذا عقلاو مثلا هريغوداتعملا لوأنتتف ةماعأم

 ةباصلا عضومريز>لسخغ نالو أ ضوتبولفءامهلسلا هيلع هنا ىدرأمل ءوضولا ضقفيال نيليبسلا ريغ نم جاتا ٌيفاشلا |
 لمحل ايكو رخا ثيمداعا ىف اشافو بتكا ىف شيمر الرا

 نممالسلا هيلعهلوقد لئاس مد لكن مءوضونمالسلاهيلعهلوقاتلو داتعملا جرخملا اوهووبشلا دروم لعرصتقبم ىربحترما 9 يب اع ايم ١ 1 ّ اتي هقتم
 ن6 ١ يعدم ى وخلل تلا لوني عم لق شال جاز ىرع نباو لتر ارا هادد 0 هياهسا» نتف[ مبدأ

 قررقلا انهو ةراهطلا لاوز قرتومةس ألا جورخ نال اكتمل م هنالص ىلع نبيل و اضوتيل و فرصنيإذ هتالص ىف فعروا ءأق
 7 ريعاج ةولصلان ثاقأ هلع ياسا“ ف اعر لاساكا

 ققحيل انا جورخلا ناُرُيَع ل والا ىدعت قرون ىرعتيهنكل لوقعم ريع ةديرالا ءاضعمل (لعراصتةالاو لوقعم لصالا

 ال ةيدأي نوكتن اهل ىف ةساجهل ار هظت ةرغقلا لاوزب نال عزفلا قرضا مب هريهطتلا كح هلي عضوم ىلا ناكل
 ا نرجو يف اريصو تشرد تسلسل 0 2

 لاه نوكبنامغلاّلمو جورخلاو لأ قتنال عر وهظل أب لسدتسيف ةساجنلاعضمب عسي عفجلا كاذزال نيليدبسلا فالخب ةجيرانخ
 سرج سرارتيم م

 تاليسلا طرتشيالا ن كو ءاوس تريثكو ئقلا ليلترفز لاقو أجير اخربتع اق ارهأظ جرخي هن ال فلكنت لا هطيض نكمبال
 ا ميرنا ىف راع" ضعتلا لس هن ا!ناماتىد مع

 قتال امالسلا هبلع هلوق قالطالو داتعملا جرخمل أب ارأيتغعا

 رلوقهلخ ءابناا وزح اب فصول لات زر نساخبلا ضن نال حروزحلاطيشازواتنف ل وق حلسس يا. ن٠ طوسبملاىف اذكر نع نر. طلا ضال دع اهتسالا(ركدالار غنا نم كاع لوف ق نوزيدراتلا لو هل
 لاوقر» لص |ىججلا فاشن لاتو لق هلك سل بصق ىلا لوملا لوزن تالت دونصولا يف دسم انا ىف لذ ق [خينتسالا نالروهضولا نتف ا فذ الا ىلا مدل لاسول تس تان اوا ثرعلاىف ىريبطتلا مصر عططرم ىلا
 امم جرداذإ اير طنا مص عقوس عفلاو و اتتملا فلسنا نا نرلق نار ونعولا ضن رلو# هه فلا ةرولزملاطوشلابطورشم انرنعوالو لق ني لا لتس اولاماقلطم7هؤزر نع ضو | _ورطم ضال ع ضقن]

 داء سما ٠1ب ضن نيليمس وا نم حرر اك فنا نم خر ذل ناكر ام او لصالارسنا نان ةيبطما |. قلا تاالضفلا م حزم فنم نم ةداعلابنداسن اهلدبال_ لق يليجسا نم حرر |يينعت احم ىرتعوا ناك اداتتس

 نفعت ضي ىىمرابلا عفت ل مل الرتسالا عمن فيلق ل ابا ماحب تسيب. جي لاو ماع لسنا ب هم يرن لاا عضم: وعد منو هاوعد تبي ف غلا لع نوكيال نازوكيئق' نالوا اما سبر امو فرات ملوق هب

 لل انئلكو قامت. شلاانربعت اى اىربت مل و نكح ةروفغلا بع العر يظاما» اًعلطم وتلا مرع ىلع لري ضامتنالا لاح ىضوتلا مدس نالخ انا اماو نتلا بدبي مكتب ريخالا نما إلا ةواو 0

 لقفلاب كر ريريغ طراز ناكر يلاو صولا لسخن تنناو نريطيمسلاروا نم كس ابا ن هارب سلع لعر ونمو ارماوتسامبلا ةباصا عنموم لس نت ,لصعلا اذ لوقتحل اركي نار نع نم وطمس نص شرد ا دوج ورتع سيدال  ءاضغالا

 دوتولا ىنع ا /اولا لحفل: لصيف عت و اذار ورب اورابلاو لجالا عم ننال اسم لكس لق قلز زك ا” تباثان يز شيمر نمو ىداملام كش ييرع ىو تت الق ل هلل ابن اب ضرر وميلع_رمتضف
 مر روضغلاربع المش اءام بجو ادوتلا لازال ا ىف اعم برقاو ىزاحملا نحل لع. لمين اربازغرتح ىف لايف كلؤو صنت ان مونخالو لع اللا مولا قت اهيل عرر الا الكب زك لبذل ةقفل نعمل لع لمت ان الو
 لالتح الا نان فل او جولصنا ىف دمدي الا متت افننا لم لبي مت شسرحل ل ويرل اريك نمنيلخ] وق نم شيمر اا ذب لاالرتسالا لش » انؤنيلو ل وق لل تاد قررإلا ثيبدع ننوشاب ترم ئدر تقم لس يلف وو ولن
 رنمبي ال تساؤل فص تان تساهبلا نوط نالد مل وق حللح مدروفخلابع السنام »محلا ىف نورنا لع ريل كذا ىف نارقلا لوقا نام ماذلكقادتنالاب ةحاباطل نييلو رق رمال لاقيال ب جول ماذا دوتيلو ل قب
 ومب ف انلاو لس الاول والاروك ملافزحلا ىف دلع لبن يروكز يلا رما مص لش“ ابا س ايلا لون لارج نا نير بلف سايل دورنخو عررطلاو لص الر ىلا ناب. نم او جو دع م ايبد لايقلا قيم نيليمسلا يع نم
 رك الو لمس انت تفرح" ارآو يف صنالو ءرظنوم حرف ى ارنب صنلاب تمي اننا ىئرشلا لاى ريت ناو ايان لكلا حش نانصمر (وصد ابك ايلا نكي الوحم توكيل ناورح؟صنب محلا صوتت صال نوب | نارطورثسو عرزلا

 ماس نكون اهبلاب نوكتلاومو قرا غلا, ضمن طاصتنال زحل نع ةرارطلا لاوز ل اري ارنس لا جوز ناوجو لوقعم نعم دلع_ لسمو و طراخلا عطا نيليبسلا نعم حوران فريف نحن ايف لم الرا لوظتخ فلا لوهعار حضور وبلا نمتلك دع
 انها يل رو نان يليمسلا نم عرراؤلا نااوطبتسس ا اورتبع ا انمارلعن ا لكؤو نيليبسلار ينم نردازلاو ريف عررطلا امو ترا ادع الا لكراصنقالاومو لوقعررط نعم ىلعو ىربلل بل | ثدحل اب حذاصنتالا نارابتع اب نربلا
 < ممتو يلا لولا مف اورد نيليمس ينم راثلا ف كل ؤاورجوو س اننلاو لبن مر روك ةرايطلا ضم ان اوبمد ب للعلا بلا سن ف ثار وظل عصولا كلي لولعم ضو طاذلا نم شرمارابوا ل اهل نم
 دَقلايو لوقف تربلا لك رابط لاوز فيم ءادادا نارتمر روث اا ءانعس قتكال اكس اقلار سني كلزو ليتل صنلا مخ لاري مول ءال لوالا ىرعت ةروزه اضياريلا ”نجنرالارانعالا لسراضمالاومو ل نارا

 ملوث كلل داربلا ليئتاع نما# عفن ىدهيال ص ايقلاب بردت نكلالوقحمن اكو وبذ ورا عنموم ترابط لاوز ىف ؤم ءاوارا نآو لمعلارلا ىرحي افراد عنموم نع سائلا ةنوزكب نريلا تت سجن اب عطل يتسم إلا
 لصالاو عررولا نابت ءان تاررشسا# نارع ملوق نا ميعا» نمل ل وقدر كك لذوي الار اضع الاب ندطلا نم نتتكا عرداشنا ناك سايبلا م جرخ ىذا لحما محق اولا ىف ضحبلا كوم شمل لفل ن نتصل لمحل را اهتتاللو

 لمح ىلا نط اب لئن مل اقتسالا نع ةرابع توزحل نال انظف ارنا لق حلل ”دروتضلا ربع المك وريخغىف نوكي نا بف لا رنعول ناك ظاس ةراطلا لاوز بجولواتملا خررانلاوبب ىزلا لصالا نايل زان ناتدافتتال
 اضع الامل يوم ا نزل ادارا ال وزان فد يلذ رانيا يبطل حلب نوم ىل واي اوم وبف لع اسب سينام نال ناالميسلابلا قتال وزان امن تسلق ناليسلا, لوف حاكم ابنا رزسسالا هذ ذكرا
 مت لاق يك سجس يلى دابلاو سجن نكمل انيمسح ني مام تسالني اربفن_لوق حلل دبع ناليسلاب قت روزدلا نال يلا لوزي نال لوك لكل ادله حي طوع ل ناليسلا بلاني اف ناد
 لم نم لسور معي وسم |ذدنس ىلا عضم سيل مل وم لح راسل امل انلاراتعاي تس اهنءامم ل يفو هير ىلع ساو امض رج نع سكى دابلا ناب بيج بطن يح ل عنو م ىلازوا تما تساونب تسيل ىبو سال

 1 رماطنلا نال لابتي لمار زينو عر دز 'بتلااغلا ننال ل والا ل ملا م قربّستل نا بسس انم ان مثاذا نط يلاي بشمر ممل | ئازار ماظل يش نيج نل نارلص عرسان رجال لو ىلا نازل هر مروجو خر وز تك

 يزن ع يس وصم ناو ثيمرع نمزس ف قلما لا واوراق يف ىلسأس ريع ا!رهخالل ثيمرولاو عروب لوالادا والا قلم ليد شيره او ريالا سسوعرلا لعل يماهاادابتم ل وف نسأل ”دروطخلا ع روزا مدع |

 7 ديع اا دب لات الا عشا لادن ضن مثلا ل نقلا ىا ىلقلا رمل ىف لاي نك تلا ى ا سلقنا لو نلنأ“ تلا هرب نشر يبا نت لخ نبا

 د ىرارلا مين ثيدح نم ىنطقرادلا لئاس مدلكنمؤنمولا تيب لمس هرج ملاضوتنم لذ ءاة_ملسو هيلع هلل !ىلص ىبنلا نا تبدع 3
 ملام هتولص ىل".ربيلو أض وتل د ترصنيلف هتولص ق فعر وا ءاق نم ثيي لح جملا نب دمحا ةمجرت ىف ىراع نبا هحرخ | تباث نب ديز تي دح نمو عاطتقن او ضعذ هيذ

 و هونغ ل ةرارلا هبحرخ ادملكته) كلذ قوهد هتولص ىلع نييئرث ا ضوتنلف ىرصنيلف ىذمو !١ سلف ا تاعرو اى هباصا نم اذؤلب ةْمّئأعثيدح نم ةحاام نبا اورماكت أ
 مجيرج نبا نع نولوفي ظاورحلاو ىنضفر ارا لاق اهنع ةكملم ىلا نبا نحهيذ لاقذ مجمدج نب ! نع هناف اهزنما نهد ةفيعض نيبملشلا ريغ دع هثياور وش ايع نب ليعطسا كدانسإ
 :8 نع هيبا نعي رج نبا نعةرمو ؛نكه رم لبعطم ١لاق للقتف ىدع نبا هجررخا ىنطقر الل لاق اوت سمح ١ نعقاسرمث كل نك قهرمبلا هؤأسو كل نك هقاسمت لسرم هيبا نع
 صرب هيقي) + هزمكحبادجرخ ا .طقر) نب ضللس كانسإؤوارته سايع نب ١ نع اّضيا هيرخاو لو الا نم فعض 1 دانس او ىنطقرا,نلا هير ا ىررتحلا نيعس ىلإ ىرع بايلا قد ةنتُس اع

 ليزي نال + اعدح لعد ز.ونلاخ نيديزية بف عدنس نادقعضو هئاشالو هتم حعسملو ىراد]ا عمت نم»اورزيزحلادبع نيربع نإ ثيرحلاءاطقن ا ببس هل
 >7 ىرننملا حرش قاضيا هفعطدق و زيزعلا دبع نيرمع نع ثيل ىدارلاوهو نل اخ نب | رهَش ليغ نب



 ل

 تاراهطلا باتكادلج ممر ْ ةياردلا عمةّيادهلا

 نييح لعل ود والئأس نوكي ٌناالاءيوصوم ىلا نم نيترطقل اد ةرطقلا ف سيلمالّسلا هيلع هلوقاتلو ثدح 6 5 . 0
 هلسسا ه  تا»اضياقطقلرلاهاور تلق

 هاورأموليلقلا ىلع ىعفاشلا اور أم لم جر ايخإلا تضرأعت اذاورحفلا لمت ةحس دوا ةامجثاسحللا لع
 7 ريع !»ويعوراخلا ىر نس قر لادم

 فسوي ىلإ رس مقلا آل مي عمجول ثيبعب او رفنم ءأق ولو هأنمارق امنيكلسمل !نيب قرغلاوريشكلا ىلعّرفز
 7 ١ َ زر ثديي 3 م / تال أسرع ل تي 5 هى 95 2

 دوس وي نع كلا ذ ىورب مخ نوكيال ان نوكيال امون نيزخلاوهو بيسل اد ات اريتحي سس رنخو سلدجل اداحتاردّتعي
 0 واسر يلع فترلال نديم نايتفلاذا

 يس نمار ونمولاو ببال لاا يلم نال كتم اي هولا قطر ل لوقو ملوق فلس دبعااس دم ليلقلا نت غو نطل نرإملا نوكيغ اللاب نوكبن الاوحد لا نم لينتلا ف سنى الاس ندين الالف لس
 مالطا ىفع ى مست بايسسالا ىف ندطلاو مالي شعور ارزمف_ لوقل اقلطم غلا رّمذ حرورطلا فر از ع جس موفول ةولصلا عت وا تسرع دا لول ط قتال لمت زعسدوا لاس (ووا عرارز ف

 ريلط لا لص_ ىلا نع تايذااادلا ىف قنيملا ىورو تري ملازب لع لوقو رلوقل هس تدا» ع املا لادم ريذ نم رسمي ىزلا ينل نم روف عرادز ىف لوقا ناالا مهلا ريق خس يقملاو
 لاتامنارع نمل هلس نا» فيضع ناذع نب لبسرسيفو لا نورتو ةولصلا ىف لضرلا شقد موقد لا لمت دعسو نئو علل و لمادلا (مدلاد لوبا اتق نم جس نم مونضولاداهي مسرى

 عن وم ىف توكسلا نوكا غل اذا موهخصر تع ا ىلا انبب ةحاحال لوقا رول ربع جرابعازيرصملا لوي طبطعلا نايبا ضرحمىف تيوكسلا ناكازذا لادم الا حي اماذ منير تيعسرييع تمل اذا موه ' نال
 لاك است ةريرم ىلا نع تايذال تملا ىف غسيل عررسسخناو بيع تدق وسو لوف هل رنيم ىلا ديقدرق ىولوم ٠ ”اريل ال لقفام نع اثم نر ممالك يرسخ اذ انايب ناسيسبلا
 ميلا نيرا نيريص]لبف لع ارجو رق انج ىل اىصلارثا ىلاراصي ناتنسلا تضر اهتاذا تسلق ن4 ارابنالا تضراعتاذاو روق كيل تان حب نم رنعولاو اي سو مل هلع يلع لا لصد شنلا لوس
 لرمرتاىلا ككل ايلا نيينسلا نيريصملازوك الد شملان شيسددل ثلا ناكو عرامسلا نيغنتن يتم مد اس يق نوحي تح ىارل اب كرد يرينا تنل عراسلاهلع اوم ناك نما لوتحمر مناك ذا ىلا وعلا رثا تسلق

00 
 نبعا» بسبسلاوتا ديسيسلا دامت: نرباؤف نال بسل راوتر وق حش دبع ٠١ ةدسعاو ةرعسالاريلع ببي ل انرعاو سلف رتواطت ةرركملا يلا اكت ازا عمت ىف الخرم هرارتاف نال سلجب ار اب#أمتا

 2 رامبلااط ام نيتكضلو نوسلا /ن وتين |ّنيت نبط لونا ايلا ملا قل نيؤلاب نايملاو سلوق هس

 هن 59 هيادهلا| ثيداحاخرختق ةياردلا

 يسم ةصق قةشك أعنعيرب نّرعنباشه قيرط نم ىراذجلا ىدرد هتولص لع نبمث ا ضون هتولص قف ضعي اذ مل سو هيلع هند !ليصدلا لوسر ناك فغلب سابع نبا نعرخ
 هزيم وصد ةث الثلا ننسلا باح الو قولص لكل قضوؤتد مدلا كلنع لسغ اذ ظفلب ىذمزتلا اورو تقولا كلذ م يح ةؤلص لكن ّئيضوت مثزب لاق تلاةم أشم لاق هيفد
 ءيلصونرلا ىار لاق ناللس نعوملعملا نيسح دوج محا لاترون الا لاقو كلل نابت قيرصت هيذ د ثيرحملاًا يوتفئلسو هيلع هللا للصونلا نا سلال تيدح نممكاحلاد

عجر نعراذ ا تاكةنارمع نإ نعي مين نم هيف دىطقرارلاو رازيلا هسرخلا ٌءوضوتح/اههمّتْؤت نم لاس لق حلسو هيلع
 كا م كلام ةينخا لص قأم لع بو عر مثملكتت :ملوأض و 

 ّقاذ لهدوهو نعي هن !بيسملا نيريعس نع اطكمل 3 د: قازرل بع هبحرخ 2 بف حجزت ًاضوتف فرعنا "قدا ىزم ا فأعر هب ابمانرم لوقي ناكهنارجع نبا نعرخسا هحجو نم
 ليقتس املك نافأغرتيلف فراعنيلف اًِقوااذأعروا| د مكرحل دجو اذ للع نعامهقرد مدآعو ثر ىلا قيرط نم قاررلا يع ىورو لص لق أم لع ىبف مجرر هنأ ضوتذ ةياسما ترج

 هللا قص هيل !لوسر مجتحا سلا ثيدح كلذ ضراحي و نرخ ناىاس قرط نميىضمامب لشعاالاو

 ههيلع هند لصّنل !لوسرنا نابوت ثيردح نماضيا حيرخ اد فيعضداتساب ىنطقر اللا هحيرخا همحاه لسغ ىلع دزيملوأضوتبر حلو لصف ملسو هيلع
 ةيزختداو دواد وبا ىورو ارحب ياو كدانس او نانرقلا قث هنادجول ةضيرد ناكول لاق يقل! نم ءوضولا ةنبرئا هّندا لوسراي تلقذ اضوتف ءوطون, قاع دف ءاقملس وهلا

 ى اراءلذ سيو حرمت مها ةث الثب امر ىتح هفزنذ هيفمعضوه مسيرتنا ل جر كامرذ لصي ناكىنل! ىراصنالا ةصق ىثراج ثي رح نم ىنطقر )أاو نابح نباو
 نيسحلا ني لعنب نين قدرط نمىطقراللا ث رح سلقلا ٌتدلح ًايهعطق ! نا بحاملق أهّرفا ةروس قتنكلاق ىمدام لوا تمكن ١الالاق ءآم للا نم هبام هقيفر

 1 :؟كوزتموهد بعصم نب راوس هيذدأعوهرمانهقكدج نع هيب | نع ع نم

 فيعض هدانساو ةريرهىلا ثيدحنم ىطقرارلا ور الئاس نوكب ناالا ءوضو «رلا نم ةرطفلا قف سبل ثيب 0 ل ا ةياردلا

 الق ةةحسد نمو لاو لئآسلا مدلاو لويلا حبس نمءوضولا داعي هحتر قدره ىف نع بابلا قد هدج مل مهلا الفن ةعس دوا لاك ثارحإلادع نيح ى نع ىور هلوك

 ءوضولاا نا اًدج اسوا اًعكاروااًّدعاق مان نم لعونموال ثني لحس نحس ناو دانس او ىقهربلا هحررخ-ا مدلا ج درو ةولصلا قفلجرلا ةقمقهقو عجطضصملامزنومفلا

 مانزمم ىلع ءرضولا بجنإل همر سابع نبانع ةيلاعلا ىلا نحةتدأتق نع ئالا دلا للاخ ىلا قيرط نم ىقهيبلا هلصافم تخيرتس أ هعطضم مان اذ هناذ أهحبطضم مان نم ىلع

ح نمىطقرادلاو قاربطلاو ةبييد ىلا نب اودمحاو ىنسرتلاو دؤادوبا تاور تيدحلا لص او هلصاغم تدرتايطضاذانن ارب عضيوتح ادجاسو |أئأقو راك
 نباشي ر

 نب نيعس اتاور ىنمزتلا لاو معب الو قالارلادلاخوبإ هب هرضت ىطقر لا لاق هلصافم تخيزتس  ححطضا دهن أذ ٌعطنعم مان نم ىلعدلا بجعال ءبوضولا نا ظفلب س ايع
 اكجطضممان نم ىلع ءونعولا امن !دئاد ون! لاقو ةدأتق نع جامس سلاخ قبال ترعبال ىراذل !نح للحل ا ىف لقنو ةيلاعلاوبا هيذ سيلو افوقومةدأتق نع ةب درعا
 موضو دعاة وا امن اكان نم لع سيل هحذره دج نع هيبا نع بيعت نبورمح نع بابلا قد ةيلآعلا ىلا نمةدأتق هعمس ملرخ!'حضوم ف لاق د فالإ دلإ الا ةوربم ل
 هللد الص ونلاوهاذاف ىفلخ نم لجر ئبضتحاف ىفخ ١ [ل اج تنكلاق ةفينح نعاّصيا ويرخ اد انج جاو دانس أي ىدعح نبا هحرتخا ضرالا ىلإ هينج- حب ىتح

 هعقر لح شي دح كلذ مدع :مونلاب ءوضولا ضقنب قلعتي ام بالا فد ضرالا ىلا كبنج عضت تحال لاذ ءوضو لع بجد له هدا لوسراي تلق مل سو لاو هيلع
تمان اذاف دازو هلّثم هعفر ةيواعم نعو ىعباتلاو لع نيب عاطقنالاب يتاحولاو ىزارلا ةعرز وبا ةلعاو ةحبام نباودوادوبا هجرخا ًاضوتتلف مان نمف نأتبعلا هسلا ءاكو

 

 نم الارئان لكىلع ءوضولا بجو هحفر ةزبره ىلا نعو اذ وقوم ةيونعم نعرخاهجد نمىدع نياهجرخا و فيعض هدانساو ققهبلاو ئاربطلا هبحرخاا ءاكولا قاطتتس !«ريعلا

 هينا ننموتنإلو نول صيرمث وماتت لسو هيلع هل لص لد !لوسر باع ناكلات سنا: سعب هقحضو للعلا ق فاق دل دير خا ناتقفش.و ةقفحخ هس قع
 نب مساقوراربل !هاور نكت سول مهو ىتعي,كرابملا نبا لأق ةيادد قد ىقهيجلا هاورو ميسو ءر قف قتحءانعلا نورظننن ةياور قو دوادوباوملسم
 مج هيلع لدا لص ىبنلا عم هتولص قف سابعنبا نع حبحصلا قو ةولصلا ىلاموقي مت ماني نم ممن مهدونج نوحضيف ةولصلا نورظمني ظفلي خبصا
 ::ثيدحلا فذ !ةمحشب نخل! تضغااذ !تلعجف لاق ليللاب

 ريع تيدح نه تالتحا ةولصلا 3 ةليضاادم نذاو رملي ضقنلا قف سيلو ةصالنحلا ف ىوونلا لاق ىقهيبلا ١ نكو كل
 هعريغو ٌفاشلاةفتودقف طلغوهو هتلاهح ناطقلا ساىعداو نيأع نم نمحرلا نك ةيادر نم ىه) هنن. نىئطقرادلاد ىنرارلا:دمح أضل هجرخاو هلل
 . : ياجعل ونا لاق امك هررضص ق قلتتخ نم



 تاراهطلا بانك ادلج ةياردلا عمةّيادهلا

 سنع ضأن ريدق امذلب ءاق نأق ءامواأماعطوا) رم ءاقاذا انهو يرابطلا هي ضقتنيرمل ثيح مكس سجفب سيل هنا يضل اوه

 قافنالورضقانريدف سأرلا نم لزإنلااما ضوجلا نمىقترملا ف فالذماومغلا ٌلمءأقاذا ضقاتمسويوبا لاة ونمو ةفينحيلا
 قليلتلا بق هب لصتيأموةسأيإل اهلل ال ميل هنااملد رواجا سمت هنأف سويف ةساولا عضومب سيلّنسأرلا نال

 ركاس ارابتع لمه نحل نكت تام ناكذاو ةقرتش ءادوس هنالمفلاّلم هيفرت دي قلعوهو امدء اقول و ضةقانريغقلا
 نملزنول» نوحي ةدرق نم نوفل )ب تسيل قمل نال اي ناك اوؤضول ضقني هن ةوقب لأ نهرو هو

 مليم ماو جورخلا ققحت رب مطتنلا مكح هدأ عضوم ىلا هلوصول قات الاب وضولا ٌصقن فنالا نمنال ًامىلا سنرلا 2508
 ٌّ را 1 ١ نيني ميا : ىف نك 1 :

 نقيل كاع تبادل او ةداع نش جورخ نع ىرعيال لّصأفملاءاترتسال ببس عاجطضالا نإلًامقسل ليراول ات لا لن: سموا
 نم هحنمي,لثسلا ناريعدأنتسالازمعونلا انهمتبإغ مونلا ق ءاخرتسالا خل ضورالا نعرحقمل ملاوزل ةظقبلا ةكُم ليزيرلكتالا ةب كس ولقي ال لس ل عل | ؟تااابر تنيداتسال

 وولتزتسالا تنل طقسل لانولذا قأب ا سقما ارضعيزال مع ل هاهريغ ةولصلا ىدرعبلاو عركرلاوؤعقلاومأيقلاةلا-نالنجطتسلا
 م . م ا . - مللسم نر 0 رانك ياورلإ راما

 ةلذلا ةلضأتم تغرتساءطضماناذا نادم طضمول ذم لوول اهنا طحباسو ادكاروا العاق وأمن دأن نو لعوضل مالتتل ايلعدل وق دف صالا

 كانشرحأت االا مونلا قف س ايقلاوهداهلكل اوشا ف هد امالا وواخسجلاؤ | مطضم منهل ها كن ناضج ل ةعلالع
 كا سس ل ا يال عااد نان مرصا دالك

 ىضأشلا لوقوهو ضقناال اهنا سايقلا هدو و وكر تاذؤولص ىف هبقمفلاو هيلع سأقيالق 2 وقء|مغإلاو رشالأب
 تعال نتيلرملا قلص لضريف ويساو عرروكرلا ...- لص امدؤرملا 01 0

 تر نر الم نراملا لس يي مةهيسش٠شلس

 موق حل نا»لئارزيي ناكر يف قولصلا حتا مرلاردق نمزلا سا ياصاول قت رورقلا بام اباذر ف سوي ىلا اور ارجو راو نب ىف اورزملا تاك جان لوق نع ذززح ١م ادد لو هل
 ةرعلا ف ةرزحلاو اثلاف لوبلاك اهلمت ىف ساهل نا ىرتالا امن وكم سال لريال ةرايطلا ضان مس تلق نا شعت تلح لو لس اع ام تساهنب يل عرشلاو ماجن رراشلا ب مي نوب سس انا ىلا ةراشنالع
 ام هلم لف قبتمل ناو ةرادبر قضي ا اثرح نوب الامد اهلمىف اسال[ عارم ابل ماو اًملطم سانام زارع ناك لا ضع هنن لا ناب بيج تس الل الب سبل ةراهطسا لع |يننا نا لني ضقشنأ] ةرابطما ناعم ةتسامن
 م تيس ةرم ملوق هل مضيفرم ى امبع ىلوما' ضمانا رك طش ىلا ل يفت ىلا / فلا ى از هلا رولا بع تنام ىف موا الاد مخل" ناك ااا علل نركن ول ذملا ملا ىئاازبو لوقا حس دابا ل
 جت ذما ةلتعس و ىل ار وصصتورساط اب اباه مثلا بس او نم عجم قلبا نار رج وجو لوقف ةزويقالغال لبد خت لخخالازب لش لا ى ري مام ار يصسلا م ارإزإ نع قع عقر يف ملوق حلل ةروطخلابع العر يشن اه ط٠” ارزصلاورادوسلا

 ىاةرواجماب ملوك هل ربع ٠س انبلا لكس سارلا نم لبا عنعوم ناوارا راب حفيد ازب عب ضيلق سأرلا قربمبلاضيإ ملا نا ريف رسال مم سيل سأرلا نال ل وق تع .يابط»»« س د١ باه اف دمولتيو نطبلا نم
 لق ناعس لا رلقتا لوو هلع امتس اجر ابيل مسو عرزل لعل ىلاولف نع عطش الور دمي ناذا مسا ةنيزر تنزل مارق قا هيانعا“ سجن نوليفر يساري مم ىلا يرتد قوس اذبلا نم قرملا ىف اءةدو أحب
 قيط اهات قلو وق كلل راب: نطبلا نع لصفلا اذا اب ن الذب رج وزلواوزيف :نن نينو ارز نلعبلا قف مارا. رتل !ناامنبم قزعلاذ مس لو ءلاسلا هيف ياودال تقر تس امني كي قري مس ابل عت خل ارو ضي
 ءاملاو ماعطلا سمن عاوفارعاوفارباسب موقت لس مي ابن »ما لع نيم اندم نوكيا اهم عزرحر مو ةرعملا نم جزر ارادوسلاو رحم اروس قرم ىبانناو مدب سنك لذ نال فلا يب خس ونمولا سم قلل اكل ناسخ
 عمم لعبت نم مين طغعم ل لا ازب ىف تسول ىلا لاق نام الساعي طوس ىنركؤ نبه كلان ث البسملا كابر تلو مصرشلا نم حر ا ريف عرق نم نوي لو عل لس يابن ا ين وبحل' ماا ركاذكرادوسلاو رار فصلا و ةرماو

 هركو ناب بيبا رار كو ناكر يطا مصري ولي عضوم ىل زو ايف ن ميما تماهرخ اذ عتلاو مدلاو لصخلا لوا ىف وق نضع ل الاوز مص ليتل اروضولا لعن وق للك رراذع اال فضضعما هراتخا و”: فينط ىلا عم هت نمور
 لوشالا لسرمرلا ناكد اىجضم ل وق لل يانغ ا قاهنالاب لوقلراشا ميلاد نالاءىلا لصواؤا ضع ناو فن الا صن سل لوصول موصول ضّببال رف نع نال انبا معا نيب قتال نيب نم .كذ لك نابلس نم
 امازبانقس يلزاول ل وق هلع يان" يضفت دلال دبر لام نسسدلوقب قلما تس ليزاول قش ىلا مسلوق كلش يابنات نم رزع سبا مانا ا ناك م حرز لعب تنس راض لاب دونمولا ضنا لوي
 رجلا اقييرق لص املا ءافرتسال ملوث هلم ِيابينا» كاس س٠ لاوزلروتعولا لتس م تل دع نس يزاول لام, ناك ىواهحلا لا[ اذن سس لاهنتم رعاقتلا ناكن اف طوسبملا رك نام اموسبما اور لا نسال ىواطساراتنا
 (لضاعنا ملوث حلق ”وارملا الا ا ايقعا الع امتج» سجاد لف ساكس نكي ل نا لمتد _اذرتسالا لع اكن اطاكم ندوكي نا لتي | ىوهضم ميلا نا راوجو لان لم اينرتساما لماكدانسارلا سن () ل يلطل (لعاكلا رار تس لا ارتس املا نش

 مكرونمو ف تشم حرارتسل 'ل غر نم نا ىلا ب نعيم ال ملوث نحلل تاندلا نون ا» ىراديبد نرشراريب ”ظقبلاو قريمتو نمرب ىرعووتعرنوييوفلاب لصفم حمل صافلاو نرش شل ازكوزدو نرش تل اذرتسالا

 ترصو ةولملاريغ ناكارنااءا ةولصنا ل ناكازا لاوجال هز ف انتم نوكيا ا عر اسضم نبط ورك ال نطرح حبش اوبب لو ىللس يابن" نامنتيلل نوكي ىذا كساتلاىا ليلا ةلسم ل وق نسم ,يازع ٠ هرونعو ضقت:

 ىلا نع ةداتت نعرلاينلا ثيمرم نم كزيزفاودادولإ سو دو ظل اذبب بيزغ تقال نمش ؤدا) موف نسلم دبعا» شيسرح اوبر يعملا» سايت ءانلتاءنال ضنا مؤنلا ىاري لصالاو ملوث ليل هيانعا»
 يزين لص افم ترث عمنا ذا اذ م وطم مان نمدلسالاب ب طوضولا نال ات تسئدق كم ذسلا لوسراي لفن دير ميم موا انزع تحرجاس ومو(: سول لع ويل لا لص ىبملا ارنا لسبع نبا نع ياها
 نا بَل اهءايعالا لاىضشلمالاولرازعاادج بملاذلاو ةيمولنملا مدور » فلاو لوف لعل بعام ليلعتلا نمر سالو راكمالا لاس اويل اسما لاوجالا لس ينلاب ىف انام امونضلااذ١ لو هلل
 هام كات شلارمر روفغلار بع ب نيم لعبت ان اندانعالا نكي نارم ظنا

 0 ا 1110
 نم لترا يري ملاؤا فس رصركسلا عم الفا ىف و ءانعالأو رسل رف جلت ون مونلا نم (.لاوز ف لكا ني اوتكساملا قولا لاوز وبس ,امخرشسالا نمرإملا ناب بييجار ا خزتس الا م شل انكم الو ىنيي ال فكذو لا قرف ناك نا نع

 بسبسلا ( انمووم ان اببس درت ذا مبنال فيذد (ونلا ىف سايفلاوهبو فك رطوروخقلاو مايا نم اكل اوحالا ىف ملوث حلل دبع ال ثلا ب دس نارابتعاب شمدع ناب داذغالا تصصو ثررع مل ىلعا ن» هولا
 مال /ونلا قوق .انعال | ناب لئاقنل!.ةمرشملا ىلا جام الد نايا ف فكيلزب سلك نا ضناوروكانتكالا بجي ذا ريع ازو اها لف صوتى صنرر و نكل انمي مونلا ىف قرزيلا) نا نقصا س اّيقلان نم ىوقلاو ضييضلا نيب نقر فيلو
 سبعملاو ماني صوضخ ايي ةرقتلاو لو هلل بعام رقؤ دال عشا كله لع سا بريفيا ناب لة نئباظ يأن لوا لال افقي مرتشن ضال ناك ااارم دلتا وام لصمالا ن كر قو نك مول
 ةدابع واو ركبلا ان ىف ماعلا بيرت ثييع نم خا تسيل ةولصملاو رونو جراعاب مج ايف سو ل[ و ريل ثلا لس ىلا او باعهالا بة وقس نمد ف قو ىلع تمت نا تاما فاشن لوق لو حلك رب
 حبو يش اه عوللا» تسماصلا نبا



 . تاراهطلاباتكادلج ةياردلا عمةيادهلا

 ةبقيةمكم كورا هال هيلع هلوقاتل اءلصلا مراح ةوالجلا و كسو هزات قاثدح نك در ا عسي مراخي نسل هنال

 ملا ىضو ورع نع اهننالا طرشوبس اهبلا نورت ناب بيبا سب حرافب سيئ اوى ث الار نع وصولا صخشتو وار ووو لااا ككدا وا جر دافب سيلذ ال ل مهل

 مثلو لين ن مالا ملوق هلكرع انمي ايرنعد ةنانلا ةولصف اشبع نو نا بسام ا ناكل اشرح اكول ىا م اازملو مل نسال هدنع ربك تسيل للدليل ماو سايقلا تاني سناب لاو

 يره نا اراد نذل شيمدع نمل اكل ف فرع نب او ةربرسلإ تيرم نمط لاو ىرعنال سوم ىلا تيرم نمد نارا !اورذ ةرنسلا نأ لسرمارضجنو ةرنسما_.نعجب رسقلا شيمراونا نازل تنم
 رهرخ ا نك امي اربإ لسرم ثسلاذلا ايا قطقرارلارصرخ او نمبر يعم لسرم ىف اذلا طقرا لا اهتنرخا نارجورل ةيلاعلا بل لم لالا يراذ ليج ارلا ماو علا لإ ثنيرعد ندصثابا نار ثيرعوشنل اربع نبر ياهي شيررعو سلا
 رع(#ى بف رروولتل الضم للان العلا لوسر مل لاف هي [وصلا شميل ليفت لأني تنك قر فح ىف عقوف وس ديع قو يفارعا ايف لل وسر نعله نولصيم وف هدب ىعلا نزع ىرعبلا نرسم (لسرم حل ارا نيا قطف لا

 كىهتع نم هدر رح نبا ثيرحس نم ىلع نئ!أعيمج ءوضولاو ةولصلا سعيلذ ةهقه,ةركتم كض نمالا تيدح ةيادهلاثينداحا جرحت :ق 0

 دصيتإ لوسرانل لاق لاقرباج نعد لاعت هند | ءانن !فايس امكهيذ برطضا| نق ةيقب ةياور نموهو فيعض داتس اوةولصلاو ءوضولادعيلذ ةهقم تزلصلا ق

 كوهو لأقو هنع نايفس ىلإ نع شمعالا نع ن أنس نب ديزي قدرط نم ىنطقر١نلا هحرخ !ةطالصلا دعيلوتت اضوتيلف ةولّضلا ق كتم كصض نمملسو هيلع هللا

 لص ريد !لوسر ىلخ اوكصض نيح كلذ مهل ناكامثا ةيادر قدانو اهججرخ ام ادوقوم ضمعالا نعت ايثالإ نم. هردنع د ةيواعم وبا حيكوو ىروتلا هاوردقذ هعذر

 عوش رهشاو هنغليقوالسرمملس و هيلع هند !قصىنلانع هيذ ىدر دق و ةييصوصنحلا ىع داارب اج نا١الإ الص !ثيرحلل تابرعُشي الهو ىقتن املس ههيلع هدا
 نع رلاخ ىلا نب بزي قدرط نمىنظفر اللا جرخاو كورتم بيسملاو شمعالا نع كيرش ني بيبسملا ةياور نم هنال كلذ عصيالو ةيلاعلا فا ثيدح بابلا ق
 وعزم تباث قبرط نمرهخصلا قف فاءعطلا ىور و هلوق نم هربا نع رعمصلاو فييغضاكدانساو ءوصولا صفنب الو ةولصلا ضقني كسلا هحفررباج نع ناضس ىلا

 اًةوةومىروثلا نع قازرلادبخ ءاورو تياثالا نايفس نع ةعقريرل لأ ةهمّقلا اهعطقي نكورثتكلا ةالصلا عطقي ال هعذررب أد نعرببزلا لا نع ىرؤتلا نعد هازلا

 كيضاذا هختر باج نعردب زلا ىلإ نعالبل بازبب قيبطزموافعضلاو نابح ناليحرخلو تيان ىلع هيشفريبزلا ىلا نع ىثرزحلا نع ىروتلا شع ناكدلعل لآقو ىدع نبا هجرخاو
 دةيلع هد !قصوببلاداباجنع ةرلسى ا نع فاي زاولا قيرط صنطق رولا واطلاع 5 تى: طهاشمل ةفيحض ليل 3 لك ةالف مسبتااذاو ةالصلاو ءونمولا هيلعذ هنزلص قف لحرلا
 هتع لبق »كسر مملس ه هيلع هيدا لص ىنلا نعهنعىور دق وةيلأعلا ىلإ ثيدح بابلا قف يشر هضاوفصض مناولا تي سحلا ةرلصلا ف ٠ مسيتذ وصحلا هيأ صصأي ىصي ناك

 مثد موفلا نمربتك كل ىضن رون مصب ق ناكد دجسسملا ىف تناك رفح قف ىدزتف لج لخ دز! سانلاب لصيءلسو هيلع هلثدا لص للا لوسرامءنيب ل3 ىسوم يا نع

 صفح نع نأسح ندم أشم نع نوعم نب ىرددم قيرط نم قاريطلا هجروا ةالصلا نيحي دءوضولا دعي نا كرهض نمول سو هيلع هللا لصد !لوسررماف دلصلا َْق

 ىنطقرر للاتةوسوم ىلا لدب راصن الانم لحي نعهيذ لاق نك هب نآسح سماشه نعهندا سبع نينلاخ قيرط نم ىئطقراللا هيرخساو !ندق هيلاعلا ىف نع نربس تنب

 سره ةيلآعلا لا نع ةصفح نعمهلكق !رولارطمو ءا نحل نلاخس د بوبا قيرط نمدجرخا مت هبغالو قسوم ايا هيضاوركنيملمأاشه نعتايثا ظافسةسخ هفلأت
 ناكزمملسو هيلع هند ىلصونلارماذ مهمعب كممضف هب اصاب لصيرل سو هيلع هلل | لصىنلاو رئي ق ىدرت ىعا نا ةيلاعلا ىلا نع ةدأت نعوبعمانربخ- قانرلا دبس لاقو
 ناو ردوسحملا نب دود برحاو ةداتك نحردشل نب ديعس د ةبورع ىلإ نب[ لبعس نب ةناوعىلا قيرط نمىنطقرارلا هحرخا!نكشهد ةولصلا دبعنو ءوضولا ديعب نإ مم كرنص

 ةدأتق نع عيطم قا ندمهلس نعل مج نبورعخ نب نجحرلا دبع قدرط نم هبيرخا مت نآفٍعض بولاو دذاد لاقو ىنطقراللا هحرخا سلا نع ةد أتت نعطوخ نب بوبا
 نسحلا نعنيصحملا نيزيزعلا سبع قيرط نم ىدع نباو ىنطقرانلا هجيوخا ةريره يف نعبابلا قو ةيلاحلا نا نع ةداتن نع حيجصلاى لاق ها نبحرل ديعو كلّنك
 تعصو سن ! نع نسجل نعمقرانبنأملس قدرط نم ىتطقرال هيرخاد هنم فعضا هنع ىوارلاو كورتمزدرعلا نبعد ةزلصلاو ءونمولاداعا هسقهف اذ ١ هحفر هنع

 لاق هيبا نعةماسانب ريلملا ىلا نع نيسحلا نعراتي د نب نسل ىذ قدح قلع" نب نيغ قيرط نمأضيا هحرخاو نشل! هيد سيل هولا نه نمظافحللا كادر لاق و هبوار

 ربل ىاكراللا لا هلّس هربا نعويلملا ىلا نع ءانلا للاخ نع ةرامع نب نسحلا تصحو قط !نبالاق تيردحلاملسو هيلع هدا ىلص ىنل | فلخ قصن نحن انيب
 نعرانيد نب نسحلا نعاترم قادس |نبا لاقو لأق ةيلأعل !ف| نع ةصفح نعءا نجلا اخ » اورأمتاو لسرم نسسحلا نع ظوفحلاا هن او نآفيعض را مع نب نسل اور اسد نبإ

 هللاؤص بلا نع_رسحلا نعوقر نب نملس نعىرهزلا نعرمحم قبرطنمىعفاشلاهحرخا نسحلا لسرمو دقت أمك ةيلأعلا ىلا نعات اور أمن ةدأتقو هيبانعريلملا ىانعدأنك

 نيصحنر» نارعنع نسحلا نع ديبع نيورمع قيرط نماّصيا ىنطقراللا هجررخاو كورتم نيل سو كل ذكىرهزلا نع سلوي ةي اور نمىنطقرادلا هحرخاورماسو هيلع
 لاقو لرهج نبعد لاق كل نكن سحلا نع غئازخلا نيغ نع ةيقب قيرط نم ىلع نب اهيحررخ-ا نق و كدرتمورععو :ةالصلاو ءوضولا نعيلف ةرقرف ةولصلا قف كدض نمظفلب
 هللا لصوتلا|نيب لاق ىنهجللا دبعم نعنسحلا نع تاذاز: نبروصتم نع ةقبنح ىلا ةياورنمىنطقراللا هحرتخاو أضيا لوهغوه ه نسحلا!نعرش أر نب نبض نعى ورب و

 هقمقو كم ناكنملاق مىلس وميلع هّندا لص ىنلا فرصناًاملذ ريقه قحموتقلا كىضتساو ةيبزؤ عقوذ ةزلصلا جبري ىدعا ليقاذؤلصلا قملسو هيلع

 انللاقو لآق ةئبزح ولا001دبعم نس ددانس | ق لقي مل لاق و ىدعنبا هيرخا 3 لم نعنيرعس نب نيغ نعا نهروصدم ةياور نم هي خا ةةالصلاو ءوضولا دعبلك

 راث الاف نسحلا نب سيغ هحرخ-ا لق و ىبتن ا ىدرحا نهد ىراصنا ةدوه نياتال هتم طلغا نه ىرع نبا لآ5 ةدوه نب دجموه هيلا لسييناكو قالو دلادامحنن |

 - - شثيدحالا ة حي ىقخل امههاربا لسارم لاق نيعم سس ىد نعل ماكلإ قف ىدعنب)ججرخاو نسعم هيذ سيل طقذ نسحلا نعروصنم نع ةفيزح ىلا نعمل
 ولسو هيلحمدنا لصونلا)صبلاربيرض لجر اج لاق ميشارب |نعرتمعالانعنوأعم ىاقرط نمىتطفرادل اووه هحرخ أم ىلاريشي ةبقوقلا تبردحو نب دولا كارج ان

 3 ردتتكر لصي ناةرمأت نيرحلا ىلا فلة خاوجأ ىف هللا لوسر ب لآقف لج ءاج لأ مههارلا نعش معالا نع ميكو نع يديشت ىلا نب هححرخلاآم كلو ثيردحلاةولصلا
 ناهل تلقذ هقرط عيمتةيلاعلا ف! عر ودي ةهرفمقلا ثيدحس انلاملعا نأكو ىرم نينمحرلا سبعمل لأق لأق ىنيسملا نب ىلع قيرط نم ةيل أعلا ىلا ةمجرت ف هحرخا!
 كيرش اشرح لأك ىعفلا مهاربا كاهر دقق تلقةبلاعلا ىلا نع ةصفح نع نسملا هب تثرس ن1! لات ىطلس نب صفح ن عري :ني دايس أتت ص نحل ديع لآقذ ةيورينسحلا

 ىرع نيالا نسحل !نعرحقرإ نب نمإإس نعىرهزل !نعىرهزلا ىخا نبا باتكى ت ”ارقلأق ىرهزل ا هاهر سقف تلق ةيلاعلا ىلا نع مهاربإ هب تترحات ! لاةرحش آه ىلا نع
 «دمرح كل لي دارا تيرحل مولع قمكاحلا لاق د تاير ىحابرلاةيلاعلا ىلإ تي رح ىعفاشلا لوق ىلاريشي هتاكدب سانل ملكت لا نمو فرعب.هبد ةيلاعلا فإ تي دحثيرحلل

 هبسرخا ناوعص تّنب قرسب ثيردح كلاذ ق ىثترهشا و ميرهلا سمي ءونمولا ضفن ثيداحا ف لصف هلضويامال ةيلاعلاو اهل سرب امدارا ةفرعملا ف ىقهسلا لاو طقن ةمقمقلا

 هللا لوسر نان اوفص تنب قرسب ىتريخا ناورم لأقف ءوضولا هنم نوكي مركز ف تاورم لع تلد لآق قورع نع مزح نمركب ىلإ نب هّثد| سبع نسينعىحفاشلاو اطوملا 3 كلأم

 لاقد حيض نسح ىذمزتلا ّلآِق هب ناورم نع هيبا نس ورع ننمأشه قبرط نم ةجام ند ١و ٌقاسلاد ىزمزتلا اور وأض وتلف ةركذ سم نم لاقرمل سو هيلع هللا لص

 انك نما شه نعماه قيرط نمهقأسرمت ورع نع ريرح ندورمع نب سس نبركي لإ نمدعمس اماما شه نادانو ىواطلام زانق و هيبا نمماشهعمسملقأشلا
 صرب هيّقل

 - -«تاقثهلاجرىقهبلا لاق هبعا» حيعصلا ل اجر هلاحروٌدضولا دي الو ةالصلا يحي لآقذ ةولصلا ق كيضد لجرلا نع لكس هنعق حب هباةادرام ىلاريشي ها



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا مةّيادهلا

 . .هلغ هلا َ هه همها 0 [ى هلل ار هم ب

 ةمهلاواهيلعهتفنف ةيقِلطم قلص در ورخالاو سايقلا كرت هلثميو كيم ال صلاو ءوضولا دبلن
 تود ةولصلا ييضي ل يق أم لع وهو هناريحين ودل ءومسم نوكي أم كدضصلاو هناريجلو هلايومسم نوكيأم
 ريع ؟رللزيجنم لوقا نال ذلا 3 ال هنممحللا طقسوا رجلا سار نم تجرخنآذ ةضقانربدل ا نم مّرتخت ةبارلاو ءوضولا

 ثور اولا اك نحمحو ليل كل ذداهملعأم سيلا نالذو ةدودلا ةياىلأب دارملاو ضقني
 3-5 . راسك تسل ةوور ل ,رسعل ن

 ني اورلا ىرسا لح_ونمولار ب ىف ارا ةولصو بلا جزلسو جولتنا عرهسو ةزانجلا ةولصىلاى رعت لذا ريعرمتشمف لو نسر وطفل اربع م س ايتتا١ لرب لولا رومشملا تيسر ىا شيبربلا كيز لبى اراثبم ل هل
 هل 0م انتاج هنولورشب اندم تدعجا ابنا حشا لوالاورسكك ل يقو ةولصلا لطبتالو رونمولا نعقنتر اطر نعو لطبتب لعن "ليو جولس لطب و جولصلا ف م اناا دبقبق ضقت ملا عيجبلاو لوك نسلم عاج
 مف ياورلا معن فذ لاقاما لق الع لو نق ب انعا» ةولصلا ىف ولو مسمنالا لسو ل[ لو هيلع شل ا( ص تلا لوسر ف اد امرنلادبع نمي جل اق لظرم ان رل سيفو نعول اوةولصلل لعب سيينا وسبا م ليضاو لوف

 بايزلاراطولاا الأس جاملارض اهنا ّصَسلا نم طيب ترمد ارارملاو رم وأ نطروفخلا و نخاع هددب ار يت نت لاهوا مزمار جلا ع لوم م للا نا ل الل ةفصامار بدلا نم حز ملوك سر وطخلا بعام مارال نع

 تب سلا, نانم اتباس لاّاد تانم لول ار نل ثم ربي ليق يع اء ىغنلا نال ل و حل بع ىرخاةررومص ىف ضن ازرع جروص ىف ان ان نركب قرطلا ى ازبو روق نا ,ياهضاا وصولا ضف ل حررت ريدلا ىف

 رزعتسلا سب ايرإرلا نا الاد ترحب سين ديس ىف ليبقلاو نيتزوعنا لك ليقوم ابي امن اس غد املا زيف ناك ةرابلا طم اا نانو” لاق هكلزب نا ايما هريتولر لس بابين نيو سم سيل

 وزنا نيت مو نانو لب ملمع رفا ارذ نالبج سلب ردقمريف عوز لن ردت ناك نرخ انهمو وزن دل ثرع نايم انا |ريرمخ ىف ليلا ليق ناجي نود لول هل دبعا» الوان را ىف ناكر اوس
 تامل مدس ديس هس سل عش راسلا الم ةدررلاة وعن ترمب تبح تراخ سالو عز اباكرهر نوؤاعر اين يفطتم تروا نع اذا عم اهنا ن الجسلا لع جروزول ا, نلعسا مف اًءرادا نال شح ينو ىف اكلا فانك

 م 14 مئاهيقب 11 ا
 ناف ناورمب يحال لاق وركب ىلا نب هند دبع قبرط نم نأيح نب | هيرخاو ىنمزتلا هجرخا| هحولا!تمه نمو ىلا قت سحمأشه نع ناطق | ييجي نعرمج | درا نقو

 تيهرزف ةورع لأق ةرسب نع ناورم نعقو رع قيرط نم هيسرخارثن لصتم ةرسب نع ةورع نعربخ او أهنم عمسف ةورع أهان ارت رسب ىلا ايطرنت لسرا قتحدب حتقبمل ةورع
 ق رابكت اقرورشع وم ف ثيرحلا قرط ىطق راىلا بعونس !نق د رسب ىتريخ ! لاق ةورع ن اأّضيا ناطقل ا ةياور ق مقوو تلق هتق دصف اهيلأسف ةرسب ىلا '

 هياقورع نع مزح نب ورمع نب سيغ نيركيويا قث دح ىرهزلا قرب ا ىعازوالا ةياور نم ىوانطلا هديرخاو ةرسب نع ةورع نعدان زلايفا ةياور نماّصيا ىزمرتل ا! هحرخا

 للاخر ني زورياج و ةْشش اعو سنن تنب ىؤراو قدره ىلإو بولا ىفاو ةمِصَم ا نع بايلا قد هجرخا امل ىذمرتلا لاقد ةزلصلا هءوضو ًاضوتييلذ نابح نبال ةياور فو
 1 ةمسينع نع لومكمنعتراجلا نب ءالعل !قدرط نم ةجام نبا هيرخاذ ةييبحماثي سدح امان ىثنن !بابل انه يشوع 8 بف كيو هرقل اق دلاك وربح نب هنن | سعو

 لاق ىراخلاناذ عاطقنالاب لعا نكت و بايلا! نه ىف ئش حصا هن!ىذمرتلا ماكح اف ةعرزوبا لآ5 ىتح تأقثهلاجروأض وتلف هجيرف سم نم ظفلب اهبع نآيفس ياني

 ىلا ثيدحأ ماو فجضوهو ةورف ىلا نب قلع !سدانس ف داّصبإ ةحبام نبا هحرخاف بودإ يف! تي دحام [ةرهسم ىلا نع ىواطلا سضساانكو ةسبنع نع لوك عمتنمل
 ىرقمل ا نعامهالكم يسد ىف نب عنانو ىعفانتلا داز ىلفوتلا ديب زي ةياور نمىنطقرا :لاورمكأحلاو هل ظفللاو نايح نبإو قاريطلا» ىعف الاد دمحا هحررخاف ةريره

 طق, لل طوخ بنا تنب ىورا تيدحا ماو نيل هيف متانو يعض ديزي وأ ضوتيلف لت احالورتس ًامزيب سبيلو هحرف ىلا هديب مكدح ا ىضفإاذ ا ظفلي يره ىلإ نع
 ٌرعلا نمحرلا نبيع دانسا قف ونوضوني الو نولصب مت هحورف نوسمي نينلل ليد ظفلب ىنطقر ا نلا هحرخأت ةئدئآعشي لحام او فبعض دانس !وللعلا

 ثيردحام ١في عصوهو مرش نيوريعهداتس او ةورعنعىرهزلا قيرط نم ىوارطلا اهجرخلا ىرخ ١ قرط هل نكلو أمنع هيبا نع ةورع ندم أدّده نع :تاور داّدجناووهو

 هت دري ظازحلا نم ةعامج تعمم ىعثاشلا لاق ا ضونيلذ هجر ىلا كريب مكرح ا ىضق !!ذا ظفلب هنع نايت نب نلحرلا بع نب نم قدرط نم ىف اشنلا هجر اذرباج
 نم نمحا هحرخأذ للاخ نب ددز تيرح ام اوءوضولا هيلحف تركذركرحا سماذا ظؤلي الوصوم هبحولا !نه نم ىوايطلاو ةجام نب !هجرخاو ىننا ارباح هيف نوركري ال
 نالطلغانه لاقد ىداحطلا هحرخآو أ ضوتبلف هحرف سم نم لويد مل سو هيلع هّندا لصدثدا لوسر تحمس نلاخسنب ليز نع ةورخ نع ىرفزلا نئت رحم نزعت | نبا قيرط
 نوكينا للقحأيب يحلو ىتتنا للاخ ني ديز نم هعمس ًائينت ناورم لعركتي قدك هللداءانت امي دلاخ نب لب ن توم سعب كلذو ةرسبل نعدب هنرحأمل ناورم ىلع | ةورع
 قزط نمىقهيبلاو محا هيحرخ- اذ ورمع نيب هلذدل سيع ثيرسح اماو اهنا مز نيببتت طقربخ- و يعمل ناورمو ورع نمي تراد ىتلا ةصقلا نافل لاخ نب نيز توم لق كلذ
 يببجتزنورمع ىلع هيذ فلتخا هتاالا تآذت هلاجروأض وتتلف اهرف تسمًارماامياو اضوتيلف هجرذ سم لج أميإ ظفلب : دج نعهيبا نع ببِعش نيورعع قثدح ىريبزلا
 سمت اند لح! ق ىرتن فيكهلثد ال وسر يتلق تلا ناوفص تدب رسب نع بيسملا نب دبعس نع هنع ححابص نب ىنشلا نع لبقو !نكه هنع ليقذ ىقيمسلا كلذ نسي دقو

 هلل اربعةنعو ملسو هيلع هثد !لص هنن !لوسر تلأس تلاقذاهل اسي آهيلالسرا ناورم نا سيعس قثدحورعللق ةرس أر ًاضونن لاقاضوتيأم دعب ههيرذ سمد لجرلاواهحررذ
 قيرط نمىوأطلاو ى وعلا هّننانيعقيرط نمىنطقراللا هجررخاةياورلاهنغ هيلع تلد امكرمع نب هلل سبع ثيرح نم درو قو تلق ءوضولاب قرماف نالف د تالفو ورمع نبا
 ملأس نعىرهزلا نع ناملس نيوجلىلا قدرط نمىوأطلا هبجرخس ام نأقيعضم أهو ىرمعلاو ةولصلل كعوضو اضوتيلف هركذ سم نمظفلب هنع مفات نع اههالكم أه
 ردب نب هّنلا لع نعو هرمع نب مزالم قيرط نم قأشلاو ىزمرتلاو دؤادوبا كلذ ضرأعي امركذ نلعب فأيس [يكلع نب قلط نعاضيا بابلا قو فيعض ءالعلاو هيبا نع

 هجول لش نم نايس نبا هحمص و كنم ةعضبالاوه لهو لآقذ ةؤلصلا ق ورك سْمنل]جرلا نعل كس هنامل سو هيلع هنا لص ىبنلا نع هيبا نعقلط نب سدق نع
 ان نع قلط ثي دح س الذل ىلع نيورمع لاق وهقرسب ثيردح نم نسحاوه لاق ىنيسملا ني ىلع نعى ألا لفن و بابلا| له ق ىوري يش نسحاوه ىذمرتلالاقو
 قلط ني سبق نع مث الث سهل نب بود! قب نط نم ىلع ناو ةبتعني بوباقرط نمرمح اورباج نب نيغ قرط نم ةجأم نبا هحرخ ١3 قرسي ثيردح نم تبثا

 قيرط نم فاربطلا هحرخ-3 هلسر !لقو ءالؤه لثما ةمركع لاه: ملس و هيلع هند !لصىبتلا لأس اقلط نا قلط نب سبف نعرامعنب ةمركع قبرط نم ىقهمبلا هحرخا 3 هي
 نم ةجام نباهحرخا ةماما ىفانع ٍبآيل اق و قلط تيدح برطضاان ًاضونتلذ هركك سم نم لاةولسو هيلع هللا لص ىبنلانا هيب نعقلط نب سبق نعةّشع نب: بويا

 ةمصع نعو كدزتموهوردبزلا نبرفعجدانسا قو كنم ءزجوهأم!ساب ال لذ لص! اناد ىركذ تسسم الاقل سو هيلعمندا لصىبتلا لاس الجر تاهشي رح
 ىلع ىم لاجروان !تلخد لاق ىريمجلا هنا دبع نب نايفس قدرط نم ىلعن هبا هجرخلا هس اح نعد قادددانساو كلذ لصف !ان او باوجلا قف لاق نكت دونغ ىبطخلا كلام نبا
 و رعي النم هدانس1ق وىقل وا تسسموأي للاي االلوقيرملسو هيلع هللدا لص هلثدإ لوسر تعمس تلأقف اهجرذ سمت تأرملاو | هحرذ سب لجحرلا نعاهانلأسف ةثشاع

 نعو كريغ أ دضوم كنكت فاو كم ةعضي وه أمن ار أمع قيرط نمو نوه دوعسم نباقيرط نمو ىركذ و! ىفن!ت سسم ىلاب ا أم لاق ىلع نع ىو أىطلا ىورند كلذ وخل ةب أصلا نع اج
 صرب كمظلإ

 2 د بدال ب »م ةسينع ملوحكم عامسملعلا ل ها نسعمنقريلا نبع نبالق#



 ةياردلا عّمةيادهلا تااهطلاباتكادلج

 ىقحةس أوبل الغ نع تمحينتال اهنالركذ لاو لبقلا نم ةبيرانملا رلا ذل دم ءأ لاو ءأ ثلا هي أذ امهريغ
 : سي عا ضان لسا يب ه6 ع

 ني دوا ءامأهنم لاش ةطفن رشق نإؤربرلا نمأ هجورخلاتحه) ءوضولا هل بحت اضفم ةأرملا تناك
 مال تحارج ب أددذ لرسول اسطب رولا سلا 1 .

 ا م الا ا اال 0 0 سالو لاما تم ال1 0 ل 14 يي سا ل ]جل ب ببتجيكمسس
 اف هدرا جولاؤ صقتيال2 ف اهل الأ5 خيمج الا ضقنْرف ]5 رمقْندال ليدل نا. ”رصقن حرجلا سار نعلاس نا ريغوا

 2 5-9 . ُ 0 "د 5 ا. 6 0 از وه

 ل |. هلا 1 نيرا طاق" يل 92 وريرصلاو راما كي 2 : 1

 ىكرصحعب حرخنأه مد انا ةسقنا مرت ا هرشق اذا ازهءامهصمت
 ا نورنفا نعم م

 و جيرلاذم ررخ اذا خر جنت رفوزتس بلا لحس ابر ورم بسبسب ماضي سب عررلا نا ىف فلا حر رك لذ انتل مالك واسفل بغا نيج لنمو ءاشملا رضا نيلي نمل يقلا ىر شنو فلل !ريغاذ لو هلأ
 لثمن ملسو لآ ىلعو هلع تلا هصر قنا لوقت لت ن4 !ةيراقلا عترلا تالخب لو حل بخ ٠١ دياين ناد د ررلارم سكر ريوإب مل ايءاضو عرورآرملاومئلاباشجراضلاوراشجلا لوق لس يابن لب لوارسرلع

 د لوقو ضيش او لوبلا كلسم ليت ب يبس خا قل ةرلا املا ةاضفم ملول نكس رادبلا ٠٠١ نير بتجلا عراب اب نيليمسلا نم حروب سكر ناب بيج اورو علا لانني امام نيهيدسلا نم عزب اب لك شرما نم
 مترا طمرخ او داملاساجب لوهرمخلا زان قريدذا لص الاب لملا كيرلا ذا ببيان يتعالا ناب بيجاما صفا ب لامك ابجاو نومي نا ىض تملك نادونضولاابل بقت ملول نال تا» لوالا ىلا ةراشناف 'لامضال

 هزيداماامناترننت نان مل وق عسل واس ممدعو نساقتنالا تاج ااعت نعب لمت نقيب يان تناك راي طا نال نكم لص الاي للا [نسب و لي ارنب ليل را طا وراها ف لص لا نام ايتهالارل بسب الدم

 ناكر بك اهم نزف رقلا ترمه ايلا غرز ورمعب رف لوقف عكس انعدم عمن لااا اني اكدلا ى اذ ملول نك هيانع «« ور مسالا محن عا نزلا زراخلا نيب قفا لعب منعش ناو أدل
 نيليبسم جز كراصو جوز هارخا ناكو عزو حم الا ىف يلا اذلا لاقي نااار كلاو ليلقلا لوانتي اللا حزم دال لوقت ليلعب ام ليلقلا لع بكل رك التو ىدونعو ضي نزف معي لول لاحب

 900 الا 859 ديادهلا ثيداحا رحت ف ةياردلا

 ىعم ئوركد تسسم لإ ةرعس نب بعصم نعد ءونمولا هيف رمع نبا نعو ءونمولا هيذ نا ءاجو لق ىوخم سايع نبا نعو ءونحو ركزلا سم قف نايريالاناكامدغا نارمعو ةفينح

 نعود وعسم نبإ نع ىتمبلا هدنس !نقالو ا ءوضولا ضني لاق نمد ةأرملا سمل تيب دأدسا كدي. لسغ اذ وحق ىب ىلا قف لاق هقترط نم ميراث ًاضوت ىإ ىف لآ فن ف وحمملا

 ذاعم يقول لجو نم هب محا آم برعا نمو ءوضولا سبللا قربملو عامجلاوه لاقذس ايع نبا مهفلاخو لاق ءوضولا هيلعف سمل نمف عامجلا ت ودام سمللااولاقرعغ نعورمح نبا

لاونق | هند! لزناذ لصوت انسحا ءونعو اضوترلسو هيلع هّنلا لص ىلا هل للقف اهعم ا عملو ةيبنحيلاا: رملارشاب ىزلاةةصق
 ىذمرتلا هجرخاثيدجلاراهنل | قرط ةولص

 ضو ضونو ةميطخل امناكا ثي لح. ليل دب كربتلل هيف ءومولاب رمالا نأب بكت و هنم معسل ذاعم نع كمل ىلإ نب نمحرلا دبع ةياور نم هنا الا مكأ للا هحصو ىتطقرادلاو

 قزغر جين اذأذ هنلبق ف ىالجر وملسو هلااوهبلع هد لكننا لوسر ىدي نييمانا تنكتلاق ةدئ اع نعمل سمو ىراخجلا ى درا مهتلباقم فد نيتعكر لصمت اًّسحا
 اهو هبم نق لعىدي تعقوف ىديب هرلطا تلعجل ةلبل تاذملسوملااو هلع هدا لصدّدد !لوسر تدقف اهيعرخا'هجو نمملسمل وآهّيطس مات اذاذ ىلجر تضيقف

 ىقسمرتوب نادارا |١5 ىتح ةنانجلا ضارتعا هي ني نيب ةضرتعم ناو لصيلملس ههلاو هيلع هند لص رد !لوسر ناكر !'هجو نم قاآتلل و داس وهو ناتبوصنم

 متت هئاش نم ةًارما لبق ملسو هلاو هيلع هدا لص ىنلا نا ةشتأع نع ةورع نعت باث ىلا نب بيبح نع سشمعالا قيرط نم ُقاسنلا الا نسل ب أك ىدرو هلجرب

 ةثئاعزع زملا ةورعنعانل باصماأنثدح لاق سمعدلا نعرتخا هجو نم د5اد وبا هيحرخ او تكصضف تناالا ىهنم اهيل تلقف رح لاق أضويتت مل دةولصلا ىلا حررخ

 اثيدح ةنأعنعريبزلا نبةورع نع بيج نعت ايزرلا ةزمحىور لقد دؤادولإ لاق قزملا ةدرع نعالا تبإث ىلا نب بيبحانث دحام لات ىروتلا نعىورودؤادوب لد

 كل ؛لوقي نارسحمال قزملا نالريبزلا نبا هنا قرهاظد زا د ىلإ ةياور ف ىذلا لاوسلاف اهب اوردبزلا نب ةدرعنع ب ابلا ثي رح ف ىنطقر ارلاوةجام نبا ةياور ق عقد تلق

 هلاو هيلع هند !ىلص بلان! ةثئا نعىجتلا عهاسا نعقورقإ نع ىروثلا قيرط نم ُقانل هدو ادولا ىدرد هجولانهريعنم تب سلا نه ءاجدقو ةّسآعل مالكلا

 نمالو نتاع نم عمم ل ىعنفلا عهارب نال مطقنموهو ةصفح نع ميهابا نعق ور ىلا نع ةافيزحولا ىورو قبلا لاق ًاضدبالو هئأسن ضعب لبقي ناكملسو
 هثخاقيرط هَل و فيعنم كدانس !نكل ةْمأع نعكرب نع ىجبتلا ميهاربا نع هيذ لاقف ىروثلا نعرشلا هجو نم ىتطقرا ىلا ةادر نككو هراغو قاسنلا هلاق ةصفح

 قطع ١ لو ىبهلخدأمبرو اضوتيالو لصيو لبققير قت اضونت ناكمل سو هلا'و هيلع هللا لصدثن !لوسر نا سماع نع ةيمصسلا بنيذ ةياود نم ةجأم نبا ىنع
 ٌئضولا ضتننال ةلبقلا ن!لاقومئاصوهو اهيليقملسو هلاو هيلع هلد لص ىنل !نإ ةنّشأع نع هببا نعماشه نب دم نب كلمل ا سبح ىنثدح ةيق ان لحس نسم قا

 ضب مسو هاو هيلع هند ١ ىلص ىبنلا لبق ظفلب مادنه نع عبكك نع نآعيلس نب بج اح قيرط نمىنطقراللا هبيرخاو ةعسل انذيد ف نا ءاريمحاي لاقومئاصلارطفت الو
 ىطقرادلا هبحرخاورمث اصوهو لقي تاكدنا دانسالا| نلت ميكو كادر امتاو هيف مهو ايحباح نا لاق ىنطقرادلا نا الا تاقن هلاجرو تكضع رش ًاضوتي_ملو للصمت «ءان
 ةطقر ل طبجرخاو أاضوتيالدرئاصوهو ل.ةيرمل سد هيلع هند الص ىلا ناكتلأ قف ءوضولا ةلبقلا قرمعنبا لوق اهخلب هنا اهنع هيب ا نعم أ شه نع سيوا ىبا قيرط نم اصيل

 نقل تلاق ةئاعن عاق فن امث ةورع نعل اقف ىرهزلا ى!نباامآو ةملس ىلا نع لأقذروصنم ام! ىرهزلا نعىرهزلا ىا نبا» ناذاز نبزوصنم قيرط نم اًضيا

 هلاد هيلع هللا لصوبنلا ناك ةلبقلا نم ةولصلادأتنال كاقرخؤلا كفل و روصنم اظفل نه ا وتبالو ةولصلا ىلا مرخ اذا أب قءل سو هلا هيلع هثلا ل هللا لوسد تاك

 ىنطقراللا هحرخا لَو وت قث هلاجرو عوفرملا لاه لش ةّنق اع نعءاطع نع ىرزجلاعركلا ربع قيرط نمرازبلا هجحرخاو اضوتي الو ىلصيو هئاش ضعب لبقيملسو
 ًاضوتي لجرلا هند لوسراي تلق ةمأما ىلإ نع ايلا قو ءونعو ةلبقلا ف سيل لاق ءاطع نعاّضي ارخا'هجو نم هجرخا مث ءاطع نعريبركلا دبع نرخ ا' اجو نم
 ةدلصلا)ا جزم من:ليقيملس و هبلع هند !لص هند !لوسر ناك قبره ىلإ نعو يعض دانس او ىرع نبا هييرخ ال لاق كعوضو كلذ ضقني !اهليو هلها لبقيمث

 ءوضولا نيعيالو ليقيملسو هلااو هلع هدا ىلص هند لوسر ناكرمع نب|نعو فيعض نانس نب سزي دانس !ق د طسوالا قف قاريطلا هجيرجا اريونصو ثسحيدلو
 م ١ رس مس دس مس سل مس دس دس اس - ءافعضلا نق لبقتعلا بلاغةمجرت مق ناج نباهبحرخا

 تك تل تت متجر تراس ادت جحا ” ده دج ١م هْسئاع نم حمسملىهتلالسرماذهلات انوشفلو ًاهليقملسو هيلعهثلا لصونلانادئاد ىفإ ظفلو هل ْ

 ,ءاهع ءوضولا كرتىعةي اورلاف ءافعضلا هلم مئ اصلا ةلبق ف ةشّئأاع نم عسعلاثيرحلاذًاهفعضانيب و تايفالخلا بايلا اذه ىف انيوردقو ىقيربلا لاق هل



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا عقةّيادهلا

 رثاسإغو قافنتسملاو ةضئّتضملا لل لضرفو ل سلا ف رصفق لءامهّنداو جيراخي سيلو جرغ هر صقنيالف

 انامل يلو قاشنتسإالاو ةيرطلا م كك سلا نم ى١ةمصلا نممثعرم]تلطبلع هلوفلهبق نآتنسأ هيف [شلادنعو نسبا

 نيل يري احديإءامل الاصيل دأعناالا ندبلا بج ةيطتوهدرا لاله عت لوقا دلو ؤضمولاو ننس
 قف ناسا مالسلا هبل هلوق ليل دب ثلا ةلاسىدر ري داملاو ةمددك مذ ةوجاوملاو هجرل لتنتيف بجو زالوا
 ةولصلا دوضو ًأضوتي مث هنري لع تاكناةساخل لي و هحرخة يدي لضيف للا اربي ناهتنس ددوضولا ىف نأتنس ةيأتحلا

 هلل الوسداا ص :ومم تكح ارك شهيدي ]شيف نآكلا كلذ نع تن ثان نجي -ةأسو هسار لعءاملا ضيفي هيلجمالا

 ال رو برج أ دبع دقعرشني

 مالسلاهيل ملت )عشا [)وصاءلملا لب اذ! لعل اق ا هوتاؤض ضعت ز ارم الع سيل ئ املا ةباصاب دادزت ال. ةيقمقحلا ةسأ بلا ةلازأب
 ركرازا لسفلاف لصف رلوق حما ند خيل تبانوجو سنا حرالاب علا نيلي مل رس ايتلاد ةرامجالاو ءخسملاو بانا نم والا ندا نيك بنا ضنا عزم نا (يالا الا فرلؤدا نزف الرق هل
 دمع ا اليلقن اما كوتمداريالو مثلا لسن ةمررلا نما لو لس يانع ”٠ لات ثلا بكا تكاوا لكلا هس مقص جلاد نربلا لكل سغلا لو نريما زج وعولا لع نازل لس ارامل ى دوضولا ريب لسا
 رمل غلا رطعلا نم لق عل دبع ل نيرعتس كين نالت سئلابق |شنتسالاو يضع صميفكو يلام ىلا نضراريف نط الاورب انا ري را تاو عشا املا نمار هرب اظ ندبلاب ديرا نا نربلا ماس ملوق هلع

 قلط نت رييت نب بعصم نعر بلك اضلاو نس ببدم لانو نازيتمالا ف ىذيرتلاد ةرارطلا جان نياو واد ولاد لسى رائبلالا ةعارجاءاور تلك: ضمت ينيركؤو ملوث نكح رود دملسلا ةوربطنلا قت ايضا دنيانا قنا

 راملا سما ةنارلا قطو طر الا بفن مج لرلا لس رازلالا قو راملاب قا نتسالاو كوسم د لا ناو باشا ضن ةرطغلا نرش لسو ل6 ىلع و يطع ثا سما لوسر لاق تيما شاع نر نزلا نشد نم بميت نا
 اطل ل ضير اهي لا قلعت ل ال امو حررت فام خفر اتسم و نط بلاد مافن ليان ايسقيو مزج لعب ل نيبط ان ابار الا قلت بسب اا وس اذ ندبلا حرب نوجد مل تكتم تا» ةرشس اعلا تميبضد ىدارلا لان
 شم نم هضم لكن كيف قشور ران سبل يل مكانك لا .يبنح نع لسع تس زفو ىزااو درا نم لسن ف ل نيني لكامل اصيل يارد امل وف ل رفا ربع ري ذل يل لاو
 اس سس اس ا ا د د 84 كلاقتشلامرراريلا اطسقاما» اب رورقمو ايقاطم ىاارعسوالا اضنرشلا تلكي ال لاهل وقن نيراخ ملوث يخل يابن ارقي الا ذ_ يلع ضم رضا

 روان عئدنياذيبو فن الاد من او نقف تمدح لكلا يجامل نم علا زبو طك زنجاوملا تموج دلما كناىلا ترصنت املطس عنو مي دج اول انّ اهرلوق نم يلا ل ظل ذل ةيجاولا اكو امرا لحل وق عل
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 لف اذ بس زهق اذنتسالاو نمل سولو يلع لا لصد نا لور لا” لات ةريرمس ىإ نيا رسينبا نارا رلان نع نايتس نع لا يسا نبا ف سل نعى نبا كرب تيرم نم |يننس ف قمم قط ارلا ىو
 ال ىلا نم ابر علا مالي لكل تصويإ تع ةركتلا نعم ىف زداو قمزلا علل ماظل» سائلا ىلزيو ل وق هلل ع »+ نايلا اذكر الدان اك استر اتا نونسم حزرطلا ناس بلا لازارلهب تنك ل يزف يدي ماوق هللع تءتتلا

 نان سنبلاب ريدا تاوارعولارلورررهتنا قتل ولا نال تناكنارلوق باي محلا ري راول ننال جمالا ليو لزق نم لدادتساجن لنور ناد لارا غسساشحيراملا لشكل امترلوقو مست 2 ل ادقلووف تارت "الناب فعسري
 5 ءدضوأزمويت ملوي هلك م: ولد يالشل لزج ب كاف ريتني ردي ىزل مزج وسد. لقال قاس لا لقاوسد نت يرا ناو قاضتسال دلع سنو لامن ب هابلكت ماسالا نوكنال تى وزضلا ب ديد

 يؤ يي لييقو هرسبحرت اس دعس مث لينرسيل الاوان: ني للم لم نعي ل اولا لات ف بعدا زي فيكرلز يول لحب مل وقف نلشلا_ راررلا »رسما حر الوصي بعنجلانا”ل ويف ىلا نيد ايز ني نسحناى ورانا انيارسار حم جولصمل
 از نلا تعضو تلاقتماذإب ملوق هات « لوط نييرم ىف مي ل تمالارصرخا تسلق تلم الب ملوك ل شبعا مونعولا نر لولا انمعالا(ل تس أرلا نسبا رم اسك هرصرلاسو ملول تلكح تا! رسيال مسا

 مله رقه يف ميمرق ل سفراتم نكن ملوح لع رفا سر لضإي ريوددجو للسن قشنختساو عناب ضرالاب وي كيو منورين للي ىس دي رفا بؤ نرد اضن دي دعس رذاذ رب لف اسأل لو
 قولصمل موتي اك دموي ميري لسخم ار باذإا نمل سا وأ مسورل[ وعملا لصر شل لوس ناك هدرا تورابب بنتا والا ةولصللاو هنداوي ناوي اولا لشس لريا. ةنومب تييرهاف سيئو تلقأ/ لانا ملأ
 [ينع هرطو مل قور#ل وقلم لوف لسا تدي اشملا نع اور ن المنا للان ونم ضعف و ضمن مل وق كسل دبع ١١ ضيف ابن نكي ناورم ا اههضفا جبل تسر لنكن نلت الا تن قلق ولأ سد"فيولا
 ا فدل نيررطتظراملا كيلي نيزعمقل#ت يقع تل. : كساد دعس لكنا كيفكي غال لاف بانل الشك زمن اذا ىساررفطط شر ةؤرل فاشل (لوسراي تسلق

 ثيدح نم ةجرالاهملسم قآشنتسالاو ةضمخملا اهتمركزذ زطفلانمةتع ثيدح ل هلا لصنع اك
 ةيبحللاءاقعاو براخلا ضف ةرطغلا نمرتتعحلسو هيلع هدا لص هلل ١ لوسر لاق تلاق ةننئأع نعرهبزلا نب هّنلا بع نع بيبح نب قط نعةبديش نب بعصم
 ميخأو ةضمضملا نوكتن١الا ةوثناحلا تيسن و بعصم لاق ءاملا ضأَمَنناو ةناعلا قلحو طبالا فتن ورمجاربلا لسعور افظالا نصقو ءآملاب قأشنتتسالا و كاوسلاو
 هو ضمضملا ةرطفلا نم هحذررس اي نبر امع نعبابلا كو باوصلاب ىلو هن !لاق وةْأعايف سيدلريبزلا نب هللا سبع نع بيمح نب قلط نعرخا'هجو نم ُكالا
 أ قاثنتالاو ةضمخملا هعئر سابع نبا نعد ناريطلاو سمحاو ةجأم ناو دئادوبا هبحرخا ءاملاحاضتن لاق و ةيبحل افعال سب ن اننتهالا كد هناالا ثيدحلا قاشنتسالا
 و ةضمخملا اود اضيإ ةشئأع نو فيعض دانس !و مهب الامني الىنلا ءرضولا نم ق أش ننسالاو ةضمضملا اعوفرم هنعرخ !هجو نم جرخاو ىطقراللا هجرخا ةنس
 ؟”رطقارلا هجرخلقأشنتس الاه ةضمنمملابملسو هيلع هند ا لصدثل !لوسررما لاق قريره ىف نعو هل أسر عحصو ىنطقرا للا هجرخا هنمربال ىزلاءوضولا نم قأشتسالا
 نياوركاىلاو نطقراىلاميرخ-ا نكن لبق كلذ درو ثراهت نق وانك كدجإ مل ءوضولا قف نآتنس ةبانجلا ف ناضرف قأشنن:س الو ةضمطلا تي لح
 للقو با نكوهو عنب ةكرب دانسا قد ةضبرف انالث بنجلل قأشنلس الاو ةضمضملاماسو هيلع درا رضيت لرسر لدحلا# ةريرض ىف تي رح نم ىردع

 قرطْزماّصي |سسساو ىنطقرادلا هجرتخ) كلن كات لن ةبانحلا ف قأشننتس الاملسو هملع هند لص هد !لوسر نس لاق نيريبس نبا نعانه ءاحبامن !قديبلا .

 تيرم وجو مدع ىلع لانس ١وأرنج قكين الا نيعي ال قاشنتس الاد ةةضمضملا ىسا نمنإ سابع نب ؛نع ردع تنب ةنشأع نعدش ارنب ناع نع ةفبنح ىلا
 دق تنااذاف ةياور ق5 ىرهظتف ءاملا كيلع ىضيفتمث تايثد ثلث كس أر ىلع ىثحم ن !كينكي امن لأقف ىس ارفض دش 5 كرما اهدا لوسرأي تلق ةملس ما

 ةيانجزم و هيلع هلل! لص ىنلا لسغةفص ىف ةنوهم كيدح. دعب قابس و نيويوصلا قوهداللاقف صضمجحلاو ةيانجلل هضقن اناملسمل ةياور قو ترهط

 ظفللا انك هج ول كرعش لوصااءاملا غلب اذا كيفكي اهل لآةملسو هيلع هند لص بلا ناةملسم ا ثرر لحس ةرينكىراوبلا ف هقرطو ظافلا هلد هبلعق فتم
 ًابجعاي لاف نيرسو ءرنضقنب نا نلستغا ذا ءاسنل ارماي ص اعل نب ورمع نب هلللا سبع نا همس أع خلب لاةريمعنب سيبعنعبابلا قف ٠ ثبررحب لبق هت درو دق و

 هحرخا تاغارفا ثلث ىسار ىلع رف! نا لع ديز |امو دحاو ءان |نمول سو هيلع هند !ىلص هدد ؛لوسروان | لستغا تنكر قل نمهس ور نمي نا نهرمأب الفاو رمعنبال
 اما لاق كلذ نعملسو هيلع هند لص هلثد ال وسر اوتفتس | موناوهتدح نابوث ناريفن نيريسج أبن !لاق ديبعنب رمت قبرط نمدوادوباىوو ةيبؤخ نباوملسم
 هيدرزص ىنلان ا ةْمّق أع ثيدح كل ذتاميو افكت افزع تالت ادوس ار لع فرختلف هضقنت ال نا اهملعالذ ةأرملاآماورعشلا لوصا خلبي ىتحو]سعبلف هساريرشنيلفلجرلا |
 صرت. كيل '



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا عمةيادهلا

 ةييللا تالؤج ميرا نم هيذامل جعل وأ تاو لب هيلع سلو هارعش لوصا املا غليا ذا كليفكي اهّتعمُتد!ىضر ةملسرول

 ملا لحيرلا نم ةويتلاو قفرلاهجو لعىتملا لونا لضلا ةبجوملا قاحيلاو لاق آن !لاءاملا لاصيا قريرحإل هنال
 اال يرورقلا ى' ه

 لسضلا ىلءاملا نمءاملارمالّسسلا هيلع هلوقل لسفلا بجوي ناكأم ٌقيكىنملا جورخ نصفاشنلا دنعو ةظقيلاو هنلا ةلأح

 رظقاذ ل)ديلا يزعُي لاقي ةوهلا هجمو لعىنسلا بورختتخلاا ف ةبنجلا»بنجلا لوانتيريماطتلابرمالا نااتكو ىنملا نم
 جد لمناكم نحمل صفن نيه ةفيذح ىلا نعت وب نع مجورتلا ىلع ليش ثيررولاو أملا نم هته
 ىف طايتحالا5 هجوزم بجورتم هنا كب قلعت للا ذا ةليززملايرجورخلاَْسا ضيا هر هبطت تفسوب ىلإ يحد ةوهشلا
 موا لنا لضلا بجي ةفيشملا تبان نانتنلا قتلا ٌذأمهلسلا هيلع هلوغل لاؤتابغ نمىيناتدلاءقنلا د باج
 لاك ريدلا ف جاليالانكو هماقممأةيذهتلقل هيلع ىفخيدقد صب نعبيختب هنو لازتإلل تس هنالو لزني

 نرمهطي ىتحللاعت هلوقل شياو ةصقأت ةيببسلا نال جهلا نودامو ةعدبلا فالكم أطأييحا هيلوعفمل للع بيجو ةيبيملا
 كتاالساقنلا ىف ازلو عاطملا ىا يعاب جوش اييسم وك لس

 معامتجانوكءام منع بسجوم ا نال افنلا نعم ف حام او اب الامم لسخلا بيب ىلا ىف امملاىاةيجوملا ف حلاو لو هكسدع "س [رصعو انفال ىف باوزيلا سنثى ا موطغمب يسرب ذو عي اوب وهل

 ١ 1 نكىدر ةأرلاو ملوق هلك مانام رب ضيجلا د ورك للبر نعو علطلا مرر جورخرتع رح اررلولا نم نلف موب وتم لازما ملوك لسبع ٠ نامت ا]لازن لاو لسخلا ن العاني رم اطل او بحوملا حما

 [ىلايرتعا الوا مونرو قولا يراوس (ونلا لام رملوق كن ري ارنا لستخسىل مت تسلا ةذل فلان بت لاتخ لترفا ىري اي لس ارمانم ف ىرت ملا نفت لع ةيطعر ثنا لصرشنلا لوسي تاس انا ملس
 فلا ىف تيئازا ةومشكوملا حرورخ بانا لوف كسي امنا اينيبر يعي نملا نم عرف سلا نم ايرقسسول اليم لمحل مت ناب رزخآ ضر اول لب قبلا هيما نم حر رغاذا تنس ناك اني م لو هش دبع ٠
 مجول انافتاوركذ لسمو انج ىسيال | هنعاكن ال نغبلا يوب راضق جزل ءركؤ انا ليت جرا نمل وقح و »٠ ةوببش الب ىلا نم نرخ نم ىلع لس ل نلا تسد اهلا هو هلع جن درسفمل او باننا
 8 وبنت نع ىلا نبرع ال صوصخلا صخنارب راف مام وم داع امجادإ مريخ لكناو قوم يو قوببش نع نملاو ىرولاو ىزم او لوبلا لو انتي نال لومتلوقل لس رانعا» ضيدحل الع بوجولا تشيلو لل الع
 هطارتشسلا نمدشلا مر فس لوبا لوقي امل هو الخ ارت ورروا ةرهوتلا عم نوحي نا نم ا متفلاس قوم نع دلل حر ورخ نع ةرابع تم اكن ا خللا ىف بانل !لاويررن يحلل ل وق حلوا يلع لامن اىامجادارب
 ها طرش قويبتلاسضل نا طعنت لازني تالا تالا البل صوالخ ناك اماياو ترورنح ا ترقوا طارتتا مع نم ناؤرطلا وفي ال والف قويا عم ملا حرورخ نع جراب تناكنلاد حر ورمل تنقو قوبل
 تلطربالا عم المتعال اهبرنع ل سخلا بموكب قوش ال رز تم ضن نكس تو رلؤ كسا نير ت الخل رف تعس ديف ادنعو ملوق كلل و ٠) اوفلت ان رخقلا ىف لكذ نوره مل وز اهذع اير وجو اما خلا
 مه مناد جور ةوبشملا حو لس حروزولا نا غلي الو ملوق حلل بع ٠ طورشلا ىف ىرهس ال سايتلا اذار ظن_دليضو طورشماينم لكن ال حروزحلا فس !يرابتعا مزل ليزا ىف ةوبشسلا اورتع اذا ىا ابق لق

 ققشلا موق لل تال هرتسم ىف يبد نر ثلا ديعرمولا مامالا اور تلكم السلا لع رّللوق هلل هر ارينال باديالا بن ابب مرتف ببال مهام ابتعا و لارتغالاببهيديداءدابتنايز نعال فرلا
 ركل يل نم وب د حزما وكلا نم عطقلا عضم نازي الاق يمريرملا عن فس لثمو بنا ءاسسلا نويتمي منا مبدا عد اذن ناناشللا دو ئنالاو ركزلا نم عطقلا عضوم نارا اال ل أنانإإ

 نإ ال انت نوكيا لبقلا ف دضملا وبهم نما نان اراقتسلا نا لمان ازب سنرع ااا لو |. ناك اوس عطنا ضومو بو لاه شريح ةالكتما حرس ترم ف لظمو نا قوتنا عرامجذا هل
 قنصل وق تحتي ابتلا ياو اذ انهو غشت باخورلوق ةو اين ىلا اننا اضيب طففا,سايطسخلا بجسرنيا نانا_تنحل قتلا اذا مل سس مل[ عوير لا دمحم نبل وق نم مجوبي نا مسرتمل ناكل لف لوخرلا نودي

 ب وبيلا رمازدسسم ل منح ا: وبيان الاريقي مروفخلاريع ل اانا ؟رمترنع مونطولا بحول ناكل ضخلا يحوم إل ىراويلارع نم عرزعلا حرز اتالم سف نإ -_ازو فتح راوق م ىادلوق نيالا هالو
 رنمرأرتتسيف ع رمع نين انف اراتشلاو نسم ا لوق ىف مذ انهالا لا9تقي نا نكمو بنا جإرملا نات ركل !سامورجب لمن بت انف ااسلا نا مدع ص مو خضرل ثيمرحلا فرت اناوالصسسكلؤرعب هرج جو ممل

 ىف ماقم( ان ملهق هلك و»» ىدا لاتالا ىف موق تالفرحل ا بوجو نتف لازال ماّممتا للا زب نال_ماتس اذ لول هلل ضيفرم ىف !يعررخ ىولوم» مذاذ يابنلا بحاصريضتى ا تا تمي الو جوبا
 ملوثهلش راهب لبقلانم جو رضلاراضقدع_مدلا نم خوش رادع اوبر >قسضلا نا تعد يسلا لاركل وق تلمع يارج» حاليا لذا ةراكبلا ابي نال لزني ملام لضخ الخ ركب وزءرها نم فاول اديب
 زعلان وراء ت البو لازنإ ريع نم من اليالادرجبب لسخلا ريف بسب ال داف نيسان الغ وق هلت ادلع لسنا بجزق بولطم ةرارطلا ف طايتمالاو تكيالفؤ ذليل ناو تكسو زلت نازوكبت لوغغلا نال اطاتعا

 بهي مولؤالضلا ب رو مل يشل اتغالادبم ىزلار ابطالا ىلا ىذالإب دلعو نابرطنا مرح لاحت شلا نا لع ا: نرمطي تس لوقا يلو مل كللش رانعا» انيياريذ للا ببي لف نيطتسلاو زق
 يضف اشلا بسس زم دس ةرب ا كارل اءزبو ىوا كراطن ا نشل ّقلا يولصلا نحف لاتغالا ناكينجل اد ثسدحلا ىف هزار ةرايطما تب ال ىذلا نيرا نحيف لاستغالا ببوجو تئاذاو نوزلاضح لاب مزل
 هش ورزصلا نواف ماذا زلونعلا لع يخل علنا لانو رقما بن نولوقيل خان قلطم ن ارقلا نومركرال منال الذود م لكديفف فنا ب ديسأماو لت تح روصلا متل ورنع نابل( زان
 واللا نوي عبو فيتو ةزابطلا اتصل وجو ري ضل اب ناتاثرق يلا ىف نال كلذ ةولصلا سرور يلع ضي ملورشعلا ندور ايزو يحبني ناوبب و نينر وصلا نم |. خ فل شفي تح ميلا قبيل مث الص تو اربع

 رنعلا نود امنف بدجولا تسي امل لات ناالامّللا نونا نسرب لف روز اور رجلا ىيشم نإ ملي ميئاَتلا دار قلابو لا تغالا لخس انتقدت اال نوي نا بجي ىلوال رار اب طف ضعيف | نع حر ورمل
 د4 ظس اعترشلارضر روففلا عال يبس اع ن' »سايت ورعاف تنتقد

 كام زادبقب 101 ا

 هأهسار تضقن ايضبح نم ةأرملا تلستغااذ !هحفر سنا ثيدحو ىراذجلا هييرخاىطشتماو كسار ىضقل ا ةرمعب ةعترقم ىهو ةفرعة ليل تضاحامل اهل لاةرماسو هيلع
 ءاملا نمءاملا ثيل هس ىرجبال نم دانس ودارتالا ق ىنطقراولا هحرخا هترصعمث ءاملااههسار ىلع تبص ةيانجلارم تلستغا!ذاذ ناتشا و ىطخمب هتلسغ

 .قملسو هيلع هند ىلص هدا لوسر عم تيحرخ هيب نع يعس ىلإ نب نكحرلا لبس ةياور نمملسمو هنع ةملس ىلا ةياور نم ىررذملا دبعس يف! ثيدح نم دئادوباوملسم

 ١ ءاملانمءاملاامن !لأقخ هيلعاذأم نمدملو هنأرما نعل حن لحيرلا تيأرا لاق هناهيفد ثيرحلا هب رصف نايننع باي ىلع فقورملأس عني قانكاذ| ىتحأبق ىلا نيالا
 ث مكحلا تاهلوق لحي ناالامالتحالاف ءاملا نمءامل املسو هبلع هللا لصىنلا لاق آمن لاق هنع فاريطلاو ىذمرتلا هحرخا أف سابع نب!ليوات حف دي انهو

 :م,نمهياصاآم لسغي لآقف لسكيرمت ةأرملا نم يديصي لجرلا نعملس و هيلع هند !ىلص هد !لوسر تلآس بهكني ىلا نع بابل نق سني مل وصلا كنه ىف قاب ع



 ةياررلا عَمةَيادهلا

 0 هلع لل نيد كو د 20 د1 فوط ل[ 0 لك نإ 11 لق 0 0 10 :

 صن ٍرأنكلا يحأّصمارحإلاو ةذرعو نب يعلاو دم لسلام لا هيلع هنن الوسر نيسو غأجالاي سأقنلاانكو نيدشتلاب
 هاض 0 0 هم لاك يخل 5 ا 9

 مالشلا هبلعهلوقل بلو كلام لات لصالا قانسح ةعمجلا موب لسفلاّن ىت*نو ةبهقسمةعبرالا هن لبقو ةينسلا ىلع
 سيل 2 ريك اب وسم ١ 1 0 السب 8 5

 ايالالع اور هلم انقر 2ل ضف وهف لستتخلا نمو تمتنو هيج ةاعمجلا مويأضوت نمرال سل اهيل وقال” ستغيلف ةدمجلا قا نم
 ريع »م نعرف ا نع اقيفول تلا' ظفشب قرات نبل اضلا» ل ريل اور "وأول صرحا تاانلملب رجا ناديي رلا هاد

 ٠ 2 َ هع 50

 تاربجلا وصلا ذالخ هيقداه ةراهطلاصأ صتتخا و تقول للع تأ يضف أب ريجصصلارهوفس .كلاإ نع ةالصلا لضلا انهم يمشل (ّلعو
 سراب نع ب

 مس

 ركع

 كلأعت هند اءاشنزا كسانملا ف هنيبنسفمارحإلاو ةفرع فاماد ةئلرل ايو اتالم ]| تنهل ايس ل جهلا اعهذ نال ةعمجلا ةلزنمب
ريح جرم عم مويلاءانترانلل هانت ولن

 وامن نركلا رام ل عم موب 

 سس كنزا نئرمت فييدع نم نيب ' ىف ذهل ما تلت لا ةعمج ملول لس وضفلاربع ورب ادن يف لي زنتلاو ىذا ايليف ناذريلع ساياو عبثا سنلا انبب هأشنم عرامبالاب لق سلس
 مجرتا ىلا عاف ميا امرها نااذيدع اضف مارال ءاوتؤرع مرورخلا يلو طفلا مول لتي ناك لس ل[ صو ريع شل! لس نلا لوسر نا ننس ىف جاما واور هس نب ركل ثييرعارنم شييداهل ا نعف نا يدل ماو

 0 ا 17
 لقهط لع بجاو لسنا نا ى ورام ليلرلا وكيف بوجولس يره الا ميطمب لاتو ب رجول الا نال بجاد رلوق هلم ربع تسلا لعسزمم لع لامير و بؤتسملا لع قلطب ثق نسل زل دز #سلاو

 لآمم سانلا ناك شاع تل اازملو ع اهدتسوا لق كس دبعا» ب ابتسم لا هطس لبي من ين #سملا لع لريال افي الريب سن ابدزرلا ناكن او نيرالان غلا يزن ىخروصقلان منا ١و

 نايس (ًبليِشن ةرايزل لؤقهدع دال مبندي ب لفل وكر تو نوصل ع وسبل نيم 6سم لاتفالاباوراذ لحما رار ريطحب ىذا ناكو فقسلا بير قسما ريف ناوقرييو نوما ن وسم واكو ضل

 للا: نان تست الغ ؤضو اوقهقل اماما ةرايزل لوا نا نك :زمج !عودصل لستغيلن وأنعم نركي ناورمب | مويل لستخيلف و( نوم نوي نا لكل سخيف /ىقف) نم سس ريع ثنا لص ىلا لاق

 مج مول ررخ جولصلا سر رإاذان ت ؤدصلل مويا لضنف ناب يبا جولصملا د مديل راهتيل موبيل ,تلاب لوقت نيمدنع ال اهتنم نكي انا ببي د قاضتالاب تخلل تقم نوحي ال ةولصلا ل لس ذا سلق ن اذ موبيل ه نع

 نزلا نغو نوع اعلا اقتل نم نإ انفالا فين [ينمرتمخ يوفر تع عا ل اشغال ديزض ل وق هلل نالوا لسفلا ل نسي لب يلع عج ل نمؤرظنن انتلا رت نشا نازغ لق لش داربلا طعام

 يب ياضام سا ىزئارفاكا لسعر و بس أو تلال ضو بجاو رعاوو نيريعلا مهيد مانح ال ارنحو ف ميو عما مول اسال خس ايس وقر او ساَنلاو ضل !نمو م الّحالا ودام ا

 م27 هيادهل |ثيبداحأ جرت ق ةياردلا

 ماكزنا لسغلا بجو ةفشحلا تباغد نان ذا ىقتنل ذا نمي لاه هيلي ىذلا قركحلا انه خسن ةلداىلأعت هللا ءاشن !قايس و هيلع قمتم لصن وأ ض وني مث ةأرملا
 هدانسا لأتو قحلا دبع هدروا! نهب اعوفرم هل | سيع ءدج نع هيب | نع س عش نيورمعنع هند! نيدبع نب مغ نع ناهمن نب تراحلا نعاكلانسسم بهو نب|لزنيمل

 ةرب ره ىلإ نع بايل !ق دهب بيعش نيورمع نعةهريتح يف !قيرط نمادسو الا ق ففاريطلا هجيرخادقف هب درفني رمل نكت ثراحلا ىلارعشي هناكو !دج فيعض

 نبرجأهرملا نم طهر كل ذ قف ضلتحاا ىسوم ىلا نعل سلا 3 لزقيرحل نا وما سم داز هيلع قفنتم للا بجو نقف أه سهجيمث حبرالا أهمعششت نيب سلج اذااظفلب
 لسا ىو دّفف ناتنحلا ناتدلا نسم و عدرالا أهسعشت ىنب سلج ا ةاولسو هيلع هند الصديد !لوسرلاق تلاقن لسغخلا بجوبأم ةشكأع تلا تبقئنراصنالاو

 ير ءل لاير ماو سعب لستغ مت ةكم قف لبق كلذ لحقيملسو هيلع هّندا لصد ١لوسر ناكتلاق ةثّشاع تتش لح ةنورع قدرط نم نابح نب | ىورو

 تس ني ليتر ةدانس اق 5 كلذ نسعي لضلابىلس و هيلع هند ١لص هلل!لوسرانرماعت طرذسا ىف دا و نيعس ىلا ثيدح ول عي رخ نب حفار ثيرح نمدمح)

 ىثيتمالسالا لوا قف ةصخرو امل !تمءاملا تاكآبنالاق بحكنب ىلانع دعس نب لهس نعىرهزلا ةياور نم ٌقاستلا الا ةعبرالا ىورو فبعض وهو سس

 دؤاد ىلا دنعوهو كل نكهق آس مت مذاحاب | نوكي نا هيشد لجحرلا انهو ةمدزخ نبا لاق لههس نع ىعرإ نم صعب ىثدح ىرهزلا نعدذادفإ ةي اور ق وأبرع

 لزني كبرت هلها بيبصي لجرلا نعت باث نيدبز لاس ليبل نب محن عك نب هليد|سيع نع ديعس نب يحي نعاطوملا ق كلام ىورو كل كت ابح ناو

 اولاك [هريغو العد نامتع ناىرازجإ !قو تومب نا لبق كلذ نع عيزن بعكني ىف نادي ن لاقف للا ىريال ناكبعكنب ى!نا دوم لآقف لستخي لآقف
 د ”لسخل ابجو نقف ناتحلا نأتخلا سماذإ نول وقي اهاك شاع و ناهتعورمع نا بيبسملا نيدبعس نعب اهرش نبا نعاطيملا ف نك لعل تدري ال
 أما و امهريغ و نيحصلا قف قوهمشم اهءذ للا تيداحأف ةعمجلا أما مارحإلاو ةفرعو نيد يعلا هةعمجلل للا نسرملس و هيلع هند إىلصىبنلا تاهو
 موب_لستخي تاكرل سو هيلع هللا لص ىبنلا نا ةبسح دل تاكو هدج نعد كاقلا نم ةببقتع نب نلحبرلا دبع قيرط نم ةحيأم نباىورذ ةفرعو ناسيعلا
 هدا لوسر ناكس ابعنانعة جام نب الد فيعض:دانس او ةعمجل موي و دان ورازيلاو هتادايز قفدمحا نب هلل! سبع هحرخاو ةفرعمودورغل امونورطقلا

 رانساو نب نيحلل لستتغي ناكيلسو هيلع هند ا لص هّنلإلوسر نإ عفار ىا نعرازبلا 3 ف يعض دانسا» ىلا مون ورطغلا موي لست ذيولس و هيلع هللا لص

 اقايمل نمو ىقيويبلادان 5 انهيوع نب ثيردح نم ةجام نيادىنمرتلا لستغيلف ةعمجلا قا نم ثمي لح خيب انك هثيداحا قيس مارحإلا أ ماو فيعض

 ةريره ىلا ثيرح نمور: لكىلع سجاو ةعمجلا لس ذفلي سيعس ىلإ نعامهل 3 لستخيلذ ةعمجلا مك ءاج نم ظفاب ويح صلا ف هلصا]سغ هيلع سيل

 -.-- - يره اثيدح نمىوأطلاورازبلل وهو ةعمجلا مجرباج ثيدح نم ٌقانل دان مايا ةعبس لكذ لستغي تاولسم لكىلع هند !قحدعنر |
 :ىجلا مويًاضوت نماثيدحس ةعمجماموي لسفلابرمأايىلسو هيلعمند لص هّثنا لوسر ناك ةْمُش اع نعىو [ىظلاو ةييسؤوالد ب نان احس نانو

 نسحلا نع ىوردقو لاق ىذمرتلا هحصو قرمس نع سسحلا قيرط نم ةيبيثن ىفإ باد دمحاوةثلتلا ننسلا باهص| لضف اوهف لستتغا نمو تمصنو أهبق

 نب ةمّلس ةمجرت ىف ليقعلا لاقو نسحلا نعاقزحوبا هر جزفن لاقو طس دالا ف قاريطلا هبجرخ | ةرمس نب نمحررلا سبع نع نسحلا ت_عىدرو تلقالسرم
 رحبأبم نب مهاربا نع جاج نع رح نب كآضلا تاور هرباج نع نسحلا نع ةداتف نعردشب نب لسعس هادر ثيرحلا انه قرح ىفا نعةياور ىضلا ناملس

 قرط هيف تلق باوصلاوهو ةزمس نع نسحلا نعةداتق نعظاقحلا نمريعو ليعس ةاورو ةريرض الا نع نسحلا نعى: هلاركب ولا اورو سنن! نعنسدحلا نع

 كدانساو هوخخ هنعشلاث هحو نمطسوالا 3 فاريطلا جرخاو هيلا نيفيعض نيدانسأي ىدأ لاو ةجام نبا هحيرخ اد سشا| تيدحماورباجو سنن !نهىرخا ١]

 لستغا نمف لاقوربلااوكش ءاتشلا ءاجاملذ لاق لستخيلف ةعمجل امكنم ءاج نم لاق حفر سنا نعنابا قبرط نمىدع نبال ةياور قو اًضيا فيعض

 يصوعس لقو نيعس ىلا نس رضن ىلا نعل جر نع ىروثلا نع قازرلا دعو قلم | هحرخاةرباج ثيردحأم او قاو ناباو ميرحالف لسة رمل نمو تمعن وأهبذ

 ىلل نع ايلا قف و ضعض هيذورباج نعرخ هو نم ىدع نبا هبرخاو ك5 عم هيف هيلع ضلتخا قو هرقت ايكياووه د ىتناقرلا ناب اوهو لجرلا نه ليمح نب
 نيااولاسأسان نا ةمركع نخدؤ ادولا جيرخ-او ىقهمبلا هجرخ |! سابع نب! نعو اّضي| ىرعنب | هجرت كل لك زبره ىلإ نعو قيعط سنمبد رازبلا هحيرخا نيعس



 ةياردلا مةيادهلا تاراهطلا باتكادلج

 5 ّ ط 57 م ريالا عج ملا لاف نوكي نمت , يا

 مرتي ض ايبا ىلا برضي قيقر ىنملاوركذلا هنمُسكتي ضيب ارث اتخىتملاو هياردتعم نوكيف اج ورخ هنم قيقرلا بقعني
 ل« لس : تايد نيبرب م 1 1 ريع ال يقم لس

 ًاهتع هياوظر ةنشأع نعروت امرهسفتلاو هله لجرلا ةيعجام دنع
 مال تدرك ى ز 2

 ورانسلاء امية زئاج ازتجلا نمةرابطلا هيذ هجيبالاموئيضولا هيز َووش/ىنلاءاملا آي
 2 هلع ٠ 8 لع ا لل تيبوايفا ل قاتل شبل نا

 الا ين ةستفالروهط أملا السلا هيلع هوقو اروههط ءام ءامسلا نم انلزناو ىلأعت وقر دل اورابعلاو نويحلاو ةيديكلا
 توا نزيل يك و ننسلا نايم هاد مال اهرب مم ماري دام

 الو هابملا ذهل ع قللت مسالا قلطمةتتيم لءااوهؤاذروبطلاوهرحلا قرمالسلا هبلع هلوقو هجروا هيعطو هول ْيْعأم

 لوبلازرمظيلفااىدولاو ءوضولا هيفدىنمي ل لكمالتلا هيلع هلوقلرضولا ا مهيذو لسغ ىدرلاو ىوزملا فيلو لاق

 هه

 مال ماس هزم :

 رانا نم جويل خللا بتكال و بتكما نم ىرتع اءف ترهواملاقو ةررلاو لصرلا قس عم ايلا يلر كسلا ىلا جاني ناز فصلا لتس يل ارينم نال ل ينير تسلا لعرب ىرازالا لاير امزوهل

 ترك فاد رام نم قل لات سيب ايل ة راو لعلام نفاد امل اب وارادشلا نال لسنا لون نال قف ادب سب رمل ارا لاتيال لامن ورلولا نم نوكي نفالاماوم ملا لاو رلا نع !انان ساننلا ب نيف
 سكني يوزر علظما نهارك ئار نيل تاع لرلا قي وري ابن لك م نال أرلا نسر يلعو ري الو لصرلا ينوب فنصملا ركون ئكرنلا تيل تاو يو رريلع نيدو امص بيج( كلن تلق: يس تلاو بلص نيب نم

 ةررا مف سيلو للام تافص نم اسيا نفارلاو لعرلا ىنضازي نالرلدعاسريطرر بلاى رك ان ناهتسامثىزخالا جاما فيلر عت لع ورول فيكن تل نيتساملا ىرما نيرر قف قيقر فصار ا للا ىفضورلولا ثمل ةورلذلا نم

 ىف |ميطاملا ىف ارك صنل ابا هس تن وكيف ع اسلا لب الرضوي [ئم لقينا اذ ىباىصلا لوقوروثا. مل وق حط ادلع مزالب سيق دارا اذلاو وسلا دوجوري رم لعيد مكي ل وق لس بعل ضر

 م نزولا ىف [ب دارت موهحلا نمادووم اب انك موضولا فوري مام نا عمرعم ضلال رونصولا زوج وق حش عروم نمارس ةرارطا ب لصبيرركو ني اهطسلا ناي نم رفا باب لول هل
 فانك رجا ءاسسلادام قضف ارومطرامرايسلا نسال فاد لات وق لك سمن مو ارايسلا دامب ل وق هكتسرآربلا» لالا قيرطلاب بنجلا ىف محا تدشن أل ثادهالاب ديق ثادعالا نسل وٌ حس ربع » طارود ةزتكمملا

 ةدايطماىف تاروبطلاو ريالا تيرا كس نرعيو املا املا يألابك مقتل مو نرعيوا بناني ركلسن املا نعلن ىلا ادت لالا نضام يلا لس نا اارالاد نولاامتف اد ةيددالا
 عوطقلٍ رهتلا لامخ الا نم قيس ام ىلع اذ سايتو سف ليعخنلا نملوهفس يلف لاو نست اوصف راسلنا ىف اهنل نايب ةدايذانب ناكن دورقلاررطصرضل ىف |رماط ناك اير وما نا بلع نع ٌقتاوو بيزا ىلو

 رومط ءاسسلا نم لزم ملا نا ىلع لدن لا لاعيال ى اهت.لوغل ل وق هللا# نسا ربل لب ةزرجلا باقي نم بيرعلا نمور ايل وعلة زري وري للا فيلا عمبربّلاو رلوق تلح » يانلا“ دي دسرنخ روصو

 ىورو ظذللا اذب بيزع تلت اروضرام ا ملوو جلس يانعا»ايددقب حددوا تسل اسضرام ءايسلا نم لون زا عضوم ىنو ضرالا منان كلف امرايسلا نم لن اثملا نارتملا لاق ىف اوترتلا ناال نيد رهط رنيم نال

 مارق هلا تنام ازيولوا_رطوار مير ىلع ملغ امالا_ مت املا نا حسو ل [لبعو رع تلا لص ثلا لوسر ل ان لاق حءاراجلانشموس نبرّشار نئ ءءاص نب يي واح نكسعس نبارشر ثييرع نم لس ىف جام نا

 اف داريطفاصدادهإربغ امبالا رسخت مدع نآنلاو هايبلا عج يرومط اهنا ناين شيره ا يبس رم ناب بيجاد ايما وز حروف ىلع كسلا مقا في ىرابل راما لعلوم يسرح ذي تلقا ايلا هزب لطيف
 تاو عج نعد نيك كريدجم رج اب ودبل يح ١ دش تن قو تت كر جب للا يل دب تك راب ديما داربلا اطا» قكياكرخآ ليلو ريالا راما نم صو ىف اننا محلا

 مل ند ل الب نوكيا قمتي ناب بينا .موصولا بجو ف هربت نحس الضار نات نوكيو لو ىدولا ناب عريس نهار ارونول اينو لاق ع
 لاربع تسرع نمدم اد دؤادوبلامرخاىذيي لث لكل وق حسلع ربعا لطيف ى دولا قى او ةؤلصمل جولصما نع حري لا لوبا لطب ونصو نان لوبلا لسلس ىف مريت لن لو عرار فالب لولا مفي

 رك ا مى ئلاوإ ف 1 : 1
 ج04 ميكا م ظرطع ىارن موق ور يفلرلع لري لرا ىئر ىلا حسب ثاث ىراضن الا روس نب 1! صزاهبقب 0 70

 اوقرعرقورملسو هيلع هند! ىلصىنلا جرتف نيدوهرج سانلا تاك لذ نموكريخاسو لستتغا نمل ريخ هر هطا هنكت و*ل لا قوه بجباوا ةعمجلا لسغ نع س ايع
 سم نسح ا مكدح ا سم واول ستغاذ م ويلا اذه تاكاذا سانلا اهبأي لاق كلذ ملسو هيلع هير للص هد! لوسر لجو ًاملذاهىباوذ تروس ابر مهتم تراثذ ى ىرصلا3

 ةٌكارلامنم مجرتؤا خلا ق نوت اين ىلإ اوحااو ميل انم نم ةعمجلا نوبأتني سانلا ناك متاع نعبو نجريدلاب للاعت هيد اعاديمت س ايعنبا لاق هيبط و هنهد نم

 نعرذامريستلا !ذهو هُلْوَف اهحمركحل ا لدّرهذ تلان ةلعلا نالوكحل اًريسن لع هي لدتساوهيلع قفتموتلستغامكتاول ولسو هيلع هند !ىلصىنلا لاذ

 قئارلا ءاملاوهذ ىنللاام!ىدولاو ىزللو ملا "ةلث ىهالاق ةمركع نحو ةداتت نع قازرلادبعججرخ !امن ا داهزع «سجارل ىدولاو ىنملاو ىنملا اريسعت ىا ةنصاع

 توؤرزلاوهه ىرولا اماو ءوضولادرجرفل ا لسغ هييذف هن ارما لجرلا بعالاذ جرت ىزلا وت ىنملا اما :لخلا هيغف لولا ن وكي هتمو ةوهرشلا ضع نوكي ىلا
 د ةصق هيف :ىراضاالا دعس نب هلل |لبع ثيدح نم سمحاو د5ادوب اويوضولا هبفو ىقمي لل لكشيب لجان هرزتل»دولاو مجرملا لسغ هيف واةرعيو لوبلا عم

 ءاملا بأي قايسلا نطو ظفللا نهربخب نيديحصلا هلصا» نو ىلع ثيدح نم ىواطلاو نيس | مجرخاو حوغرأسي نبل قعم تيدح نم فاربطلا هحيرخا

 ءاملازا هحدر ةمأما ىلا نع رعس نب دش ار ثيرح نم ةجام نبا هجروا همعطوا هتولريغأم الا قت هسغ  لروهط ءاملا ثبب لح ةراهإطلا هبز وج ىذلا
 طقرإلل للا ةرق و تيعص وهو نحس نب نش طد انس !ىقق و توللا نودب سوني و ىنطقراللاد فاربطلا هحرخ اص هنولو هبعطو هحر ىلع بلغلمالا هس الر وهط

 ديطوا هرردختي نا كلارهأط ءاملاناظفلي ةمأما ىلا نعرعس نب دش ار نع فعضاأ هيف ىرخاقيرط نم ىتهمبلا هحرخا كو ىتنا لش ارربع هعقرب ل 0

 لعسري لت ار نعرخسا'هجو .. . ... . ... نم ىنطقرا نلا هجرت اوالسرم نعس نين شار نعويكح نب صوحالا نعقانرلا سبع اورو هيف تست ةس ايغا هنولوا
 د نايحنياو ةميزخ نبا دححو ةعيرالا هجرخاىش هسغال ءاملا هعور س ابعنبانعبابلا قو هعطواهجير ىلع بلَخأمالاروهطءاملا هعرناب ون نع

 نلاخزي دامحاتتدح بيش ىلا نباهتنتيم لحلا «ؤامروهطلاوهرعبلا قرلسو هيلعدثل !لص لا لاق هلق ىنطقراسلا هحرخا هلثمدحس نب ليوس نعد ايهريغ
 هتنيم لحلاو هذ امروهطلارمملا لاقرملسو هيلعسثد !لص ندا لوسرنا ةريره ىلا نعةدرب ىلا نيةريغملا نع ةملس نبديعس نعمل س نب ناوغص نعكلأم نع
 لاوس طيذو الوطم كلآم قبرطريغ نمرخ |اهحو نممككلا هحرخ-اد ةصق هيفوكالاو نايحنياد ةريزخ ناو ننسلا بادصا هحرخلاو ًأطؤملا ف تيرحلاو
 همر وهطلاوه لاق قرصلاءام نع لس ملسو هيلع هدا لص ونلا نا ظفلب_مككحلاو ىتطقر لللاو ةجام نباو محا هجرخارب اج نحب ايلا ق دابا لسخلا نع
 لاو فرمرك ىف نعرخا هج و نم نآبح نب! هيحرخاو قيبصلاوكب ىفا نعرب اج نعرخا هج و نممكاجلاو ىنطقر اللا هجررحاو هي ساب الكدانساو هتتس,لخلا

 !  هحرخ | كوت س ايعنيانعو ىنطقر اللا هبحرخ ! هلم سا نع همكاحلاو ىنطقرا ىلا هحيرخ ا ىلع نعو ىطقرا ىلا لع توقومل او ىتنناى وتوم باوصلا
 اهبف لعجا ة برق ىل تناك نيصا تكلا ىسارفل | نبا نعو جونغ هدج نع هيبإ نع بحس ندورمع ةيادر نمركلاووه هحيرخاو هزقو بوص ظطِقر لا

 ةجام نبا هحرخا ركن فملسو هيلع هدا ىلص ىنلا تلاسفرحبل اءامب تأضوت فاو ءام



 تاراهطلا باتكاسلج مرسم ةياردلا ةعةّيادهلا

 ءاضعلا د ف ةفيلظولاو مهتل ىلا لوقنم قف سكيمكحلاو قلطم ءامب قيل هنالرتلاو هرجتنلانمصتعبإامب ذ دج
 جاع اوم و امادمك ناحد 5 0 3 نق يى

 مجرخ ءامدن ال هب ىضوتل زوجين مركل ! نمرطقي ىلا ءاملا أم هيلع صوصنمل اريغملا ىٌنقتت الف ةيلاست
 1” ندشذم نيب ماروك تضرو م 0 : «نطلاءالا# 5 0

 راصتعالا طرشن ثيحسيلا ةراشا باركلإ فو سوي ىلا عماوج ىف ةركذ جالعريغ نم
 سيب اا تك" يرو لال ااا تي ع سات ل تسوي ياكل
 جورالاءامو ىّوملاو لق الا دام ةندلا لتقلو ةبوشالاكءاملا عبط نع هحيرخ اة رد هيلع بلغ ءامب زوجا و

 ضايع ام كس( للاي نست جم اءانلا

 5 داهطلاز وحجب و هي ىضوتلاز وجي يطلا نونيريخت نادرخطل ار رتت امىلق ابلا ءامد,دارملاو اقلطمءام ىمسال هنال
 ضل 5 تاه تيد 2 ملل 1 11 4 ل 20002150 237 0 اج 000 9لتر تا سس ات ب ستسع

 ىرجألاق ناتش الا وا نوباصلا و !نارفعتلا هي طلتتخا ىنلاءاملاو لملا ءامكهذ أصوا| صحاري نفر هاط يش هطلاخ ءامب
 اما نك 0 00 ب ما ِ

 مامالاو ىنطانلا هراتخا ةكريطلاوه نارفعنلاءأم ةلزنمب هند سوم ىلإ نعىورملاو قرملا ىرج جدُرْرلا ءامرصتخملا ف
 نس م هك"ك ٠ من ب قصوملا نار (مدع ىف لس . نر زويا '

 نارفعزلاءاملاقيهناىريدل أديقم ءأمهنال ضرال ارسج مسيل[ مههايش او نارفعيلا ءأمب ىضوتلاز ريال عقاشل ملاقو ىصنرسلا
 هتداضاو ىلع مساهل يمل هنا ىريالا قالطالا لعق أب ءاملا مننا أنل و قد أع أهزعول خيال ءاملا نال ضرالا ءازجا فالخي

 يلا خلاريتعف ضرالا ءازجبا ف امكمنعيزازتحالا ناكما ثحل برمي ١0 ليلقلا طاخلا نالو يحل ادري ىلا هتف اضأكن ارفع ىلا

 قاض فسلا لاو هقصتسملا ذل انازكورورمر يمت  .ويرشلا عنان ىلاوو عروس ريل كلا لات لوعوما. نا لستات ارب ملول هس
 نرسم تالف محلاب ىلا زينك سنو مسنال ىرازنلا لاو كمال سيور معلا راب ىلا مد ةدورملا ف الو علوصوملاوج لونان دورا نخب عن ناكناو لوم اهنا
 ول دا لك نيتك ب سم لوقف كلل نسق الالام عقل تيد رام الا نصب هريق ال سال ىرانال لت قفار ل نامل ىف عت فدل إبل ذا منعت نقتل ف راؤاملزالسسم
 بسب + ةفيظؤلاو ل قلم رام ريل بوت دوز يطتلا ىا ماو ل وق لس عرا٠ لولا ىلا الا بطاخلا نم قدس افراب تاب ليوان رت امدورنعورجبو:ريجداءناضا تيب ف انو
 بان( مس الا لادا ىف قلما راماب فس ولولا يعول رمل ينتحل الا: ازا شي نم لارا نعم ىف كلم اهب سيئر ثوار نزرع ىلا مانا انلس لاقي نابل منا ورلوق لور لاكشا
 هلل ربعا» انبب انربجورق رح ابل الزم وك لحلا ناذ يلا تاساإلا ىف الا رابتم»تالغب يريعت موق حش ابدع لوس داو س ايلا نشب الور عم لسا م نوبل نا سايل رح رشم نإب
 ل |علا قيرطي سرعتلا نمد نا تسكن ن اذ يفيض نس يلا لانا تالقي س يتلا حشتملف كتل ف نحن ام ف سيلد ل ايتلا نعي وردم لالا مس نوكيا نا سايقنا رشم ناله يع صوم ىلا ىرقتالن ملوث

 لقال الدال ساي تقلا الاف ب. يقل فيكس ملق ناذ فكك بش تماما اسد ةدام لوس امل نالوعو لكن داما نعمل ىف مل تمادئاملا اس توريس لوم وكن اذ ةلالملاب ن“
 مركلا نمرطقتي ىلا راملابرونهولا زوج ف سوو لا فا يوصنمو عرف نإ يف تسوي ىلا هئادجىف هركذ موق شل وادا هس ليتل تكلا فصلا لع يتاب نولي عاط ي نم لول هكتس ني نعل

 ناوي الف ”يازل ال عيعانتتا ةراشا ملوث ىلا نييعءممعماوبلا عم اهدا | دبا عرفانا ن وكر نزوح لمس اىئا بادب اب تداول تش اهترلوق ىفاكتنر قلل كلؤزام تلقوا ليتر اهناريف تلق اذ معاد

 دارملاا» هاما, ىقنىكثل دياز عتاب صيرصنملا

 بسد ابل ايلا يمينا دم ىنحملا ليت عوطلا نم جارالا نسرارلا ىف فلنا و علا يضق فان ملوق حلل روفخلاربغ ال دي شسساىا» عملا نوكيا ورظنو ةراطلاراشأ د لع بجرتيال ىازوتسانو لو ل
 ٠ م#لاب نييعنسو بلا ءابملوق ىف وصوم ا حرربشس عطتني عملا خضومريلغملا طور املا عيل نع ل وق حلل لاعترتلا__حرر وظنعلاريع لسا قرعلا لااوزلا موارد اهث اليس و يامل مقود لوزير نا ليقورارشملا

 ناك وريعر لع بطال املا يشن ريو قرم او لق اسيا ءادنناكورلاوربجتلا نيرصتملاظن نم انام نإ ا لفلان نمو اج ا يور شكر تسلا نم ملا يرث الاب وار اكن ةرغالاك ل وق لس دارسلا ال
 الاكس لك شن ابدرولا دامو موق عللي ابر هريغ لع بلغ ىزلا دارا ةريظن اهلك د دالا تناكممماب طولا للا لما نوب طوول اغسل, لب طولا حر لاب ولا ناك ن آو غنلاو فدل ةونص نم
 قطار املا نا لص اهبل فص نوحي نا لك ّيلطس ار كسل روق هلل بتشام كررو نوري رونس فل ابٌّقرم نيورمم هزمب كيسو / لوي شتتو هزمبب لاب تالا ارو ملوث لحل تنال بض زارزنرك الل

 مال مطارق لو هلع رب٠» اًيقسااءر لاقي قرلا ناطق ىىسال ىل ديلان يت نوبي نازوكسوراما ىلا الطالا قيقا ىل هجار عر ىنلانوكيفروجولا قاطع مين اذ راو ادرج و رومالاتكيم مل

 زوكمزاة ماسالا نم لوقنما نك :ءرا.نلا ىف لات ىلا وك ل نيفصول يالا اةراشا ياو ماو نونلاىب قئاذاصوارع وار زف ملول حلل خلاط هز جيزي فلا نووبر اذا ماو لالا بنز ١
 دد دم ارماورمارك وق نلخل ”لاعال تقر لع ناب نوي ناار نلكو ىواحلايارا اوريكم نيذم نوت ملام[ تاو نوللا شبح نم بارني حقن نيل تنور اجضالا قردان تس
 وتلا صعل ان حركي اممم خم دال لقهنل ثغ  نايريزاووترفس نولارم لش ”دني وشر ماج لارب نرتب ور روت نكي رو كر و تس عبس اًامْسالاوا اهل يزرذم )رم اراب مو ليجسسل ا ومو

 املا ناك ام يدارلا ناك ادا الغ تمسوب ىلا نم ىورلاورتلا باور نيب ناكر ذل ماظن تنم م كقاططا ىلع ناكن رنا :هركذ ام نالعاو نرفع لا راك داصوارعإر خفر اطرطلاغن ال عش اوهب رقه نع

 ءاملا ىف تالا ان نلطملا يور زعم ىلا لونم يلا نال ليزي ياو دلاريلع لطب. نيك !تءارعالاب لاب يلم, ىلا نا لغ قالا نامل :م 1” اشلا لقد موقق هلل يانعا» نال الف جر در زلارازج باب لغم
 نارطع زا هايشم!ىابايشاو لو حلل ن٠ رلغم ل ولطل مار عن ناكو كلذ لاهي ركنا ن مند هوقنو نارطخ زل ام لاقي الد يبتم اقفال لاف الدا كذب م يقم دا ىلع ىقتبطوجو وحد نرفع زلال ىلا
 رين ءامذ اللوق هل قرم سل اوني ومعرض ىدلوم م وبسس بنا تاانعلا فص نم ناري لا لب ادام نلوم ل اًهامد تامل ىل وا لا زغفلل يلا تانعملا نافل يلا ع اير اب نازعخ ادام و اشم اد

 هانا نام لادم لاي لق هللا هرقرم لال لايعرف ىولوم ٠ هددت عم وكب لف قفط اب ورام نلطس مد مليا رن لوقف نعد وج نارفع لاو ناذ شم ا ءامدوتو يازجي هر
 تا ا دارملا !طورولا ايو ارايورج داك ملا بجو م

 مف نتا دات ابهركاو ابا رامىف فلام مسا قطط ارخآ مساري ملاءىف لالا نك الطالا امل مساري عم قرم لع ساروا امو ىلا يارا دريت ل تلقا !ىرالا ملول لسع
 ريئاواةفانمال وق هلأ تل از اوورولاو ىقابلا ام تالخب كات الاطر يل ابابا مسا نم ايارواس نعام فانمالا هزي نام ذك ا رذاناو لوق عيل ومدرلا نط

 ديصوملال نا مرسلا اول تدام دعوي ياللا نالرتتيهل لو ع يلسصو »م بنهلار ام فالغب ل ذي الملا قلم هلطينع نزلا اب ىو دال كيذوورصكي داري بنعلاربلوق ف بنغلا ىلا ضال يي نتا
 ا روقخلار يعاب اًقلطمراب



 ا
 تاراهطلا باتكداج (مه) ةياردلا عقةّيادهلا

 لزنملار وعمى قيمر هنال هب ىضونلاز جزل هريخ هب طلخ أم دعب زيطل ايريخت ناو مميمعلاوه نول اريختبال ءازجالابةيلخلاو
 3 نب را 2 . ا هز 00 1 06 4 تدو كنب للاب كغ عذلاملا, ل ضي تيب نالؤنو تاتش الك ةفاظنلاذ ةئلايمل اهب ىصقيأم هيف زيطا الا ءامسلازم

 ل هب وول رجم مل هيف سال !تدقدءاملكو هنعءاملا مس لهزا طولالا قيس اكديصيفءامل للعلا ذ يلغي تاالاقتسلا
 نيبتلق ءاملا اكن از وجي ىعفاشلا لآق هاتي ئر امل هذ اصو !سحاريخت ملا مز وجيت كلام لآق واريغكد ا ةساملل !تنأآك

 عل عن عر روب ىف الا لوقت ارز ا

 مالتسلا هيلع هلوذ و همأنم نم اظقرتسمل !ثي.ثحانلو اثببخي امحبال نيتلق ءاملالب اذا مالّسلا هيلع هلوقل

 ركب قدرو كلأمهادر ىزلاو لصن ريغ نم ةبانجلا نم هيف نلستغيال ومع انلا ءاملا قمكدحا لوبا
 ك0 لل نإ يقلل يا زيدل 5 هلك ىو تالا يربك ال ىلا نييتش

 ىراجلاءاملا د ةساإ للاّةحا نع فعضروه ها دوا دوب | هفعض ّفثاشلا ناو رامدنيتاسلا فايراجن كك ةأمو ةعاضب
 تواج :خارم ضيعنصتلا معي م ناو ون رعو نسف بإرطضالا عروقول كا 30

 اب ولخم ناين او هي وتل زور املا نول ملغ نم نيل ارا نول نول فل اي ائييش ناكن اردازجالا فسيح نم مثلما وا نوفل نيج نم لوا بايد افلا ىف كزاع ناز ازداك حشا وب لو حل
 "مط اذاراملا نال ب ديانا وريخ يططظامدج مل هلو اس دازجالا ةزكرز رجل انمي انيشم ناك اد بيزلا عنب ىنضونلاز بم شلال متش يلا نلاو دام نين خطل ئيس ناك اطل رب اونميطلا اوم رم
 تسيل واورسكو لوا خب نيلوسلاكم وق هك عما" دسلاب لغرا ىزلاراماب قوما لست درو ءخسسلا ناك كؤذاجاناو ب نعول زوكيتال لزق نمدانتسا ريو م اذار رسول عسل عر يي رونسولا زا برت هرعو
 تل ما تناليت لول كس رابع قر ثوم ىلا وحل اكىرابلا املا حم فوم يرو ىدأ#ملا املا دوام اء لكم ل وق دل شنغ +٠ ف اقف ءايرير شنت حلم يحسم مضي وك قس دنس ك
 قي نال اهترلوق هو لوعغم ندب ليدل ضيلرق لاذ غد ايي نال لطول يبس عبس شؤم اورو نيب قيل م فو لع ازنمب لي زمر واو لكن ام رسايل يفد للعلا لعج رد ضنا مال

 برق ست ناَّملا ليف لارا قم ىف لارا تبرر طنع نير املا ناكنا لول عدل هيانع ١ تيرم سمالوط راما مس مل الس وريطر ثلا لضوتبلا لق نءانيورال لو هك رانا نيسان بيلا ١
 يبلع ذلا دس رثبلا لوسر تروم ارم نبا شيبرم نم ةدنرالا ننسلا بارساو اور تلتف نقيل ما غلا ذا لو لس را» ناتيرقيف عما للا لتواري رحت البيرق نما. تسلل يتتوانم وسمت زك
 ازا لسمو ل [لع وريلع نسل لص. ىلا لوقو سو رمانم نم ةيسملا ثيسرع لف لش تا اشف لمت نير املا ناك اذا بماودلاو [رابحسسلا نمي بسوفيامو و الضلا ىف نوكيدام نم لابو هسو مسن لة سو

 ولا نزلا اذ هاور تلق مالسسلا يع اوقو لوقت هلل .رانع اسمن نوحي نا ىو اذا تح سال لامعا لمجال سلا نع ىنلا ناك ال ناب كسلا صوان ارلضيل تحس دانا ىف هريب سم الفرمانم نع دعا عة
 لع ولع يلا ليش ىنلان لف ىثث [شلا ىلع اماو نيقيبر املا تاصواريخي الذاو لا شمالا نعى ملسو ل لع و لع رطل دم ىقبلا نلف كك ىلع نيقيرفلا لع ديت هزي و: انام لق هلل تلال صا تبادر اد

 لوا صرت ارومض رال ا ثيي دعس ري ري تلك !فناماور ىزلاو ملوق هلا" ع ار اوس أرب رنعو نالقلا ناذ لصتيل ملوربب زم لع اهيبال ملى ستي ى بلا قلطمو م ارلاداملا ىف لوبيلا نعى حسو لك

 اذ قلبو ةعاضيريب نم نموت لسو م[ لظسو يلع لا درشتلا لوسر ايليت لات ىرزنملا يمس ىلا نع عير نب ١غ ار نب لاربع نمر شلاديبع نع ىف انلاو قزيزلادؤادوملا مرغارع انيبر يتب ىف هدوروو بابا
 له ناو ءليرملا ىف مير قريب ىب وري الرسكلاب برغم ا قو حراوملا اركمضنورسكع ايري نوت هللل ترم ا متت الروم داملا نا لس مل هن و يلع رنسلا لمصر بلا لارتق نننلاو ب لكلا مغ مش

 و دوادولا فمش ملوث علك ل اهترتلا رداد اطر يشاع ٠٠ بمللوب لع سر ناو نجلا لاف مالا ناك ااا نوكيا ااذفللا نا عناب يبا ماماظذلاوررمل صون الانا (ومراتنالا تلقنا نتا بلا مل و
 نا اننا ستي نين ل جاوا رخال ياورلا ىف ىورام دري لم دانناذب ناامدعا نيستا كلك لاا ناوا لو هلك تا قدام هظس هرنع حنس بف نع تكسو نيتلعْلا ثيسرمع ىوروؤادأبا ناذ سريعا
 ىداملاءاملاو رلوق هلل دارا اطال سيخ ايضا نع ضعنط ىلا انف لمي م ءاملا لق اذا خلي مس اذبلا لايتحا نع ملوث هيلكس و٠١ يلا لسا جنائي الفرس انبلا لامعا نعريفص انمي زع غل مامن ييلقلا قف ام
 .. فرن نيش السل ار يلاوا سلا عصا سرطفواوا تحس ماطلع ا نم لني راما ناكاا مامحلا ضوحىرايل اياوتملا ا

00 

 دزئانجلا ف قايسو ثيداحا ةدع هيففر سسلاب اما 2ىلغل اديقي »صج ملةنسلات درو كل ليررسلا هيف ىلغا ىقلاءاملاب لسفي تيملا نال كلو
 هيفذ شمغملاا ماو ىرخلا هقلعوةمقمق ى هل نم ءام لستغارمع نا ئطقرادلا ىورو فارغطلا قوهو كبرت نيب ملصالا تب مح نسما ءاملا ف
 د اًدجاناو هدانس او لصعلا هجيرتسا سن !نعو ةسدآس قيرط طسوالا ق فاربطلاهتعو ةبهاد قرط سمخ نم ىنطقرا للا هحررخلا دش أع ثيدح

 حارب يملا مز وجع كلام لاذ هلو هنم ملص ارح ا هجو نم تاقثلا 3 نابح نباو ىنطقرا نلا هحيرتسا :فيعنض د انساب روع ىلع ةرفقوم نعش اذنلا هرعت
 كيرح نممك ا حلاو نابح نباو ةجبرالا اثبخ لمجيمل نيتلق ءاملا ملي اذا شي لم مدقنملا ثيردحلا شت هسجمناالء املا تيدح ىلاريشي ؟نقت امكدفاصوا
 * هجرخ ارياجن عب ايلا قاف هيلعمالكلاربيرحت ف مامالا ف ديجلا قيقد نيادوج و هقرط بأ حينتس ! قف ىنطقرا نلا ٍبنطا نقد يَ هنعمل ظفل قورمعنبا
 وع نب دّندا دبع نع هتعليِقو هلوقر نكمل نب سصغ نع حيمصلاو ياو هداتس او تيذلا لال هنأف هلق نيحبراء أملا علب اذا ظْفلب ىرع نباو ليقحلا ظقؤلا

 امر نيجراةربره ىف نعحيمصلا لاقو ىطقراىلا هيحيرخا أًدبخ لمجيمل ةلق نيجرار دق خو هيبا نع قريره ا نب نمحرلا ديح نعد
 كعب! قب ررط نم ةجأم نداو دو أدوا ةرازجلا نم هض -استخب الورق ارلاءأملا ١ نلوبي لارج باكل الو 1 هلق مكرحا ظقبتس 1151 كد لحس
 0 لا 3 ل 000-67 ١ 2 0 0 لتغيالو 5 انه ةربره ىلا نع هبا نع

 مكرجازل ومب ال ظفلب جيرعإلا نعدان لا ىلإ نعيرخ !'هاجو نم نير مصل ف تي سحلاو ةبارججلا نم هبذ لستتغي تاوسكارلا ءاملا ف لأمي ناىمت ظفلب ةرره
 ,املاؤ ءرحا لستغي ال ظفلب ةريره ىلا نعرخ !هجو نمولسمل ةياور اقو هنمًاضونت مث ىزمرتلل 3 هنم ظل قو هيذ لست رت ىرحيال ىنلاوش ادلا ءأملا ق
 كلام ةاور ىزلاو كلي د كارلا املا فمكدحا نلويد ال هضررب ابن اصيارحل سلَالو انت هلو انني لاق قريرهايلاب لحفي فيلات بتجحوهد ىرجشالىنلامثتارلا
 ننسلاراهصاهحرخاذ ةعاضيرعب 3 5دورو أمآو يق دس الءاملا تيدح كلام هاورىزلاو هلوقب دارا هناكنمت أسبلا نسب أيراحب ناك اهؤ امو ةعاضبربب ق درو
 مماق هحرخا قش هسجغي الر وهطط ءاملا نا لأقف نتنلاد بالكنا ملو ضييحلاا هذ قليرعب ىهو ةعانجبرجب نمأض ,دننا هلا لوسراي لبق لاق ديعس ىفا نعاةثالثلا
 | هبروزتجو كلذ ىوعد ىلإ قبس نقو هلاق نم ىلع دودرممالكوبإ» نيتأسيلا نيب ةيراج ناك ةعاصب عب ءام نإ هل وقأماو عوش نعس نب لهوس تيرح نم خيا نبا
 رعولو ادحي هاودانسا نهد نيت اسبلا ىلا ءاملل اقدرط ةعاضي رغب تناكلاق ىراقاولا نع ىنلبلا علاوي نب ليغ نع نارمع ىلإ نيرطعج ىلإ نك ربرخ اذ ىواططلا
 ** اهار هنا نتسلا قدئادولإ لاق نيوارعب م ايراد جس تتاكولو ندتآسبلا ىلا ةيتاسلاب اوم لقش ناكءاملا نا دارملا نوكي تالامدحلال دارملا هي تئيرل



 ةياردلا عديارهلا

 ةحئارلاواعطلاوهرثالاو ءاملا نايرج عمت قتستال اهنالرثآ اهلرد محل اذاهب ءوضولاز اي ةساجج هبف تعتداذأ
 ميسر لاس ا” ا. .  ل... 31١- بفك .

 كيري هيؤرط لحا كرحتبال قنلاويظحلاريثنخلاو ةدبتي يهنرام ليقودهلاعتس اًرركتيالام ىراحلا5 نوللادا
 ثنا يرام سلاوريام لبد

 هيلالّصت ال ةساجتلا نارهاظلا نالرخألا بن اها نمءءوضولاز اج هيبن اجرح ىف ةس اجن تعقد ذارخلا فرطلا

 هنعو”تسولوإ لوقوهو لاَتغالاي كبرحتلاريتعي هنأ ةفينح ىلإ نعش ةس اجنلارثا ٌقوف ةيرسلا ف كيرحتلار شاذ
 1 هس 0 0 ا رركسلا . تا . 7 57 006 ا

 عاري تحول وتحةحل سلبا ورن3 مرضعي ىضوتلا ىلا اهتم رش ام يجحلاذ هيلا ةحباولان لوالا هنو ينفون اتم نعد أي كيرشلاب
 هيل عرار سامري ناب سا مانع »ايل اف تل ويببلا يف نكي رزصولا ناد

 ىقعدل وقدوم اوه فازتخالايرسيال لاح نوكي نا, قمعلا قربتعملا» ىوتفلاهيْلعو سانلا ىعرمالل ةعسوت نسابركلا
 ايو دس نردرخ هنأ زملزا

 َ 7 5 وكلا نثان* .اأ هلل ن3 1 6 م

 هيف ةسأجلاروهظبالا سجنا هناطسوي ىلا نعد عوقولا مشصوم سب هنا ىلا رات ارخالا بنآحبا نم وضولا ز احب اتككلا
 نيس يي ا ا بح ب يم مسمي بلس ىلا < 1 ه0

 لاقو اهوحمو برقعلاوريباتزلاو باي نلاو قنِلاك هسا ل ءامل ف ةلئآس سفن هل ٌسيِلامت مد لاق ىراجلاءاملأك
 م

 امور مك رهع ”١ ا'>+ اهلا نا نينا م8

 ملوق هلل خا» لزن ى اررخ نوط ةخعب لي ملا ميظحلايرذلاو لق حلس هيانعا» لوا داما نم سيف نوكيالاينادذض اذافربلالاضدالا ل اسد هدي لسع ازاقحزاهتمارركتالا لو هل
 فس ناك ا ذاو اللقن اكن مج لارطج» لبى ا صلي حي راملا ناكاذا ثلشلا الم لاق نالا ن رطما بيرق رلوق لحس ٠١ مافن او عافتراب كلا كريما لاكي الريد فهل فش اك فص ىزلا
 فرت ربتعي سولنأ /نا انباع نع اور ىو مفرخألا يم ايلا ىلا سس اهبل صول نوعي بسبسى اب زا ارنب اولا نك ىراجلاراملاركسروارتطول ولت نا الريف اهلا عوف وف سجن الار كن اكس لنيل

 هنتي ليلرلاا يزل ظن فلاير رئازا ملول هلل داربلا» عررالا,نءاونش ناك بلو عزرا نكي الا| لععبم زجل صولا ”قرر ايتعاب لالا فيلا لوصولا امل لاولا ىف نعيريلا لصتال لوقوع ن»
 ال اّسانم بناج ف نانا ل صغي ناب لاسالاب روق لحل داربلا» لصيا] ناب ىلوا تس انبلارثان لير زثاريلا لسلام اانا قزف روث هسربع»» فكي الاء هطس بغا كصزدا عب لوصولا عل زجل
 نا الازتكن او سنت نا س يبل نااذ ملال عدس ابارك راما قيم نال وتلا روق هلشس ع اطسوتم كيرحتديلا يختبر اهرما كك, ناب دياب فيرؤلاب ل وق هل نا رغألا بماب'ك ري مد اطسو
 اريل لسنلو ىصوتل اي لاسم الاب نولي يتلا ن:نلاشنا مدد: 1لوالا مد وق هلل هيام »دياب يكرتلاو لاستغالا نيت نال ضوتلاب بكرت وب و طسولا بير ارت اذ اغيطخه ايلا نعمل نم سبل ملح اينغس

 و يرق تردي ىزلا بسيسلا افلا نكي قلاب صولح ارت العم اردقفلا نرتلا ناسا ملا ناهس نيزرتل ام ىدايراقلازب ناار اوت اذن! اتق ع سس "سال تسول وايراجا»ناخ ضنا ال كيت نا

 8ث رمللا تلصو نا لاس الا بسيسب ريف لست ىزلا نابل ار راير هو لص اول لاىب ناك ا لاف ةررللاب ص ولخل رع ا داماس نيررت نعى ور دين نب صولا اورتبك !!نباوصا نم ناورف ا #تنملا
 هذ نر فغز قم لارتذ غيبعلاب صولا تع زر نسل نرخ بحال صفح ىلا نكاى نترك سمس نم ربازلا ليعلم مار الا :جيسشسلا نع قو صل موف لص ل ناو ضعي نصجل صلي اتوب رألا بمن لس.

 (السالا جسم ركام لصاعازب صخخي |رمو يف لقا ناكن او صلت الامموبف شع ىفارنتع ناكن ا ىنا دع اسمل اب صولن تع ا نمر صلب ل ارموهفرثوي ل ناو زم زعبل ناك آلا بم اهإاىف نافع زارنا ناف نم بناه

 ىلبا لوط ورا املا ةماعو ياور فسرت ىف عو ع اور غس نان نامت ناك فورس ع ماتا رلف ضحيت زعبل لتر ف امتاز ىرهس ل سنان ال اف ل ملا هز نع لس ار واونلا قررت نئو طوس يف

 ادب فس دنبسم ثلثا زملالا نمدع او لكا ند كر ادتسا اون ىف شيكا الاه ىف خا فيو زوال ىرلاب تارد تملا بصن تلق نان ماس ايات لو حلل ن١ حالات سلا ناهز انادي سم
 نبا نحل وركب نب :رمث و نك ا نب ليلساو بسو نيرشل اربعورهس كب ثيللاو ل ازوالا لاي وذاصوارهار خا ذا لابس مسا راملا نا لاو قرد اريهس ىلا شيد علح دعا اذ لا ءاملثلا لس بايلا

 سولو اخطر ذك ارسلوا ليلقن اكءاوسواركاروا اير اج ناكواوسالص | سجنا املا عرب اطنلا تمل انو دع ةر ومس ةياور قرم! لاي وريفوراولا تيسرولا,ن عليا اذ ىلا او تاور ف مجالا ديو مرا
 ةررزسولاو روم و ىلخ عري نسلاو أيع نب اور وحسن باور و كا ٌئَشحْ الر للا ننقل لوقلا نعى ور نمنو ىلحن ا ( نيالاقو بقت الروطدام ا ىرزيف اديس ىلا تيسر عرب اظل يخيم وار كسروا

 ممل ءاضير ب فرع تلكم يطو ديذ نير اهو يركعو ىرصبلا نسف أوَنلرصلا نركب ىلا نميرمت نب مسالا و بسيسملا نئرديهسو رب اهنوريبت: نب بوسو دل ىلإ ا نيب او هوما نمر اربع دوس الاو مس شسلا صرتي دعو

 فان سا لو صراخ نم عوار ف ادن نامت ف اينامثهدرهو هوسات رظرتكو بت ى رست ناكنلا لات كلذ نع لش املارهف نا كلذ تايب هرم خانها ل اداتتسما نونا

 لافي يع تناك اورييلب قلشواو بابلا مث ىلا تلأسو [ردالا تسمم اهو عاذاذ عد مث ادرم ع انيرمب تعدؤ ردد ادولا لا يلع ليمرلاد نارث فس اينامن عادي رب حسد ناكر نا
 لوطا ىلا, تفقيينما نا ةردؤلا تسمم ابد ود اذان لاقي ةرورريبلا تناكولو نيرعلا نما لوطسلا نوبي نا بل اذا نا ا نمت لوط ناي عردؤا سس انه ناك اذاف سلا نوللار خامل تياردال

 يلمررتعم لا ىلا عري رع ىف ني متلا نما م لاقرشع ىف شع لوك حلل قت هاذ نمدمت غار يرتتلا سال يتلا لحس كلذ شن نال ين الا خس ين مئارادقم نولي ضعوا ىلا قدايزرلا نم
 ساي ركلا راؤول رهاسملا عرار فربما لب م ان حي /ةنضبت لكق ف عيحسم رت املا عراد ذ واحس ى ولولا لعجو اذن حوا هبت لك ف سبل تراشيل تمسومب سابرلا ةرارذب مل تلك د١
 1 3 - ٍِ ارم لاوق ا مبتدا بسم ناكمو نام لك ىف وا
 ييماظ لحال لصالا ليبعت سوق وق هلك ثاط بني تكررظتاب فل | ساي كي ررحم نياك شمر رارسد دورادمو ريالعو رض زاريفس م اب لم نيسسو ةرعومراب ورسكللاب ساير زو ملف
 حيرلل ض وبلا ىف لاو الا لكى قنفلايلعو روق هلك بع وس نييوقلا نالتننا ىلع تمر عاو فو تناتسنسملا نسرعاو لك ىف اما حرصا ماين عم تراتنتم عمن حاملا ع ارذ نال سايركلا عرار ذرابتمال انمي ليلعتو
 نرسل ارا لسيالا ول: داخل عنو نمش نارا ثقل الا ةزاخن ا لوقق ىلا مرق جف ريش ليو عرار ليتقو عل اومب لو لش نو:# نودي اد نحس اتنلاو نيبراو ين ارث نار او جار بردت اجبرم ناك او
 وادا ردح عروقولا صوم وق كلل ]ا اليا ىف وزيري ىف عروقولا بن اهب نم اًنمومياولاث لش وادا 'عراشمو عمر ثلا بحاص لجو ث اربلاو طوسبملا بحاصازب لعد نم لوو للشمس دا
 هرابتعا لب ايزارتعا اميق سيئ ءالا قف لو هلل نانا » تس اءارفا ل نال وري نود عما | فلير يب (زلارلذو لئاس مدى ةلئاس سفن سبل ا. لو هلل دعا كلي اب لركباعضوم عروقولا صوم نم

 معلا بررقعو سوم ازا تلس تدور عمر وب زو يخت زا سكت لوا عن باب ذورترأ تشك ٍش تروزنعل ىسداذدد مب كيل نج نااقرير شت داب مقل | ١ نبلاكرلوق لسكر بعاا ةواعلا كرب ىركب

 تن( يت © ةيادهلا ثيداحا خرخت ف ةياددلا
 هلوقف ىزلا لأس وه هناو قروعلا لان ضقنا اا ةنآعلا ىلا ..ءاملا هه تركي امرثكا اها هل زكذ هنااأههجيق نع ترك ةبدّتت نادارجغتم ءأم أهيذ ىارو أهعرذو ةنيردملاب
 هزيتلقلا ثيي صح سرب دئادولا هفعض نأ شلا هاور مده كاذ لبق هيلع تناكامع تربت ام اهئاركذذ هيلع تناك امعاهؤأنب ربي له هيف ىهىنلا ناتسبلا
 مهلك ننسلا ق هف درا لب اهريغالو ىرجللا تالاوس ق نعط هيذ هنم حقبرمل و هنع قرطلا عيمج ىف هيلع تكسو نييلقلا تيب لح حيرعتا ليدؤاد يا ضعا نهم
 ا ملع | هّنناو هفلاغ نم بهنمل هتفلانغو هل هحيحصت لعل لي



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا عمةّيادهلا

 لع هلوقاتل ةرورض هبف نار اغلا سيول دودف“ كَ ةئايإل ةياةم هاركلا قب ررطبالوب ررتقلا نال نضيع ىئاشلا
 00 »م لئلا ورؤوس عيل ىف ريهري ذ ركاب ىلا قال

 قح دوبل نعال هئازحجأب حوفسسما ملا طالتحخ مرسل آل هنم ءوضولاو هيرشوهلكا لالحلاوهاذه هيفا
 نازلي اس سففرل سيبلامري حق دام قت

 ا قيطلاكةساّا هتروح نم تبيل ةمحلاينمهالد هب مدل ءالسنال كذملا لح
 عاطلين سيئ و ةعاركلا مارح وبذا عاام ىفذ اشلا سيت نع بارج لعنلا رياتاب كثر "د

 د نعم ف اد اوومامل كامسلا االا هدفي فاشل! لاقو ناطرسلاو عروضا ككاككدسني نا

 وهم رىلاو ءاملا ق نكسيال ىومدلا ذااهيفثال هنو امد نع ةساحبلا ايكحدل طعيالذ
 م عرش نادك 'ه ذب اها تح ٠١ نلمملا ربطت مب

 مردلام ساكسي الل بتو تخيل مان هل هس ترتلازاع لت ارفاق سحتلا
 وو يانعا«يلملاو اوربعحلاو لف اك

 تع رجلا ليقو ءاوس ىربلاو ىرحتبلا ءلوضلاو حصالاوهو
 قلاع زل لي يعور ىلا "لم مارد سا ثعا» ه ريأز يب لاو بصب اول ليو

 لعتسلاءاملا لاق نسفمرلوملاّقام نود شأعبلا ٌقامو ءاملاق حاوثمو كىلا اوت نوكيأمءاملا ف شئعبامد
 مبيع از» طبل اك

 ورذز لاق وطقل اكىرخا سعب قرم ريغ رهطي أمر ,وهطلا تن 1نالوقيامهّيعفاشلاو كلآمل انالخ َث لحجلا يطال +رطرال
 ما يلا نول وا املا ىلا شيلا لح تيس عوام بلطتلا نم ليلرلا اذ ال ثءاده الي ريال ى١

 رمهاطوضعلا نالروهطربغرهاطوهن تدخن أكن اوروهطوهف ايضوتم لمتسملا ناكنا و : ئعئاشلاىلوق نجس اوه

 رباط رومط ورر ل جسما صب

 ريعمم و3 رس سراشلا بسام نا ع ام ىويسلا وعل ىوتقلل مرر ءاقيو ةيروهطلاءأفنت |بنلقف سجن ءأملا نوكي بت عابو مكس سف هلنكلاهاط ءاملا نوكي تكابتعلبو ةققح

اطلاقا الر وهطريغ اوت دهنح نإ نحيا نمغ لاق و نييّئشلاب“ ٌكلٌيَعةراهطلا
 هر هاطلا 

 00 مالا

 سجن وهقسوي وباو ةفينحولا لاو ةقردصلا الابكهتفص هب تاغ ةبرك هي َتميق !هناالا سمجضتلا بجوت
 ب ارساط نركيفرسخ آل لرب تسي د

 :ىاقلاهب تليزا ءأم هّنألو ةبأتجلا نم هيف نلسنفي الوردتا نناءاملا قمكرحا نلكيبالمكلسلاهيلعهل و
 تدافع

 رلقدلل ثغر ادق جت ورممواوو (وفخ لوا لاروودلا للا ارور تالغب وق جلسوا 1 شعر لة هلل

 «ان نعل ولو ل لاهم با نائما السماد نجد مالا دعزَو وق ىلس يانعاا» ناي الر لاو لفل سرسلاو دورا تن تاءازات ةن روزص ريف نال

 قلررعت نال |سينم سيل توملاو رج تسيل ةريلا لاما نا لصاملا: لا سمنان الو لوك حش .يانكا» نيفوسبملا ىف ذك مرونمولاو هيرو كا |لالم اومازب لاقف لئاس مرد سيلا, ريف تومي برو ا مال
 ناك مدلا ل اوز لصالا ىف يبس لالا ىف ايدل :يئرش بس نا نبي كما لم قمر وق حال ةدروفخلاربع ١ اذير بتحيض ءذص وم نم مرلا لاَقنتلا نس ئفن سيو س اهنلا بح و رزم سس بو لثمن ورعلا

 يك ا 22 اشم الاء ىاابذ مالو وق هع كداب لم بانءالا قورو تسلكا ناك امب روزا تس اول تح ماتم لببالا نم لعغلا سفن مائإ عرراشنلا

 لصيلال وكمل قرول تكرولطلا مو 1 ناتنان لييقالرتبارايد ف لوكا ق رولا عمةرؤنلالكا تاب ا ع ىاتيدضيالصا,مه لاتتبسالن ايبا يقر وتين نا ةركرمي ن اننا ل اولمل اكو و ور ن طا لكا نين ي لو حر روزشلا

 م نالالبتقلا ىف كفار ألا هزيل اكد ملوق حل ره شنثاو توما ذ 00 انلاىف فوق وليت عنا سب ىف سيل اللا لو ل باشمالا باصنا» اسودب

 ناريرسس ىف تاز مل تللس هي انعا» لا تماركلا قيرطبلا] ميرعلا نال لوق نمرمال ملوق حلل تن: ءاملاكتءاشاملا مرار يعد حم خس يلا لق مرافواداملا نس ترمي نا نين نهال مل [دال» راملا ف شبس

 22د ريم لوق هلل و٠ الاف تومي قرح او ضال دعس لب لضرالا ىف تومتال ىف تر ربلا نمعم تش اكن او ضرالا نا بولا رس ا لطي | ضدنا اذا اتا اوربا عمم نروم طرا تلت

 زيررم نامل يسم اذاابنم لس بنان لاس مو تاناوبج اهزمل سيئا انناو لاذ عيا ليلقلا زر ىلسسلا لعجتر الو موق تلملل هيابنا» ترعم فس اهنلا ن الزوكم هلال واىلسول
 لقو راو هلك 4 ءاشا مد فسرل ىف !نعياوروب وتل نءرمث د بع نريمت لوقو مو نرمملا مارهنال رلوق تل 0 ادايضما لق هلغ 2 يان

 نإ ريرقلا مث ال ىريلا تالخب قرتسرحب اسما نيب نوكي امر ىركلا عررفضلاو روق حلك عرا» دم نع مة سو ةضيفع ىلا نع نم !ةياورر جس و لطاقم نت لو دمج هديل ل
 را طش مالطا هل دم نازي ناعم ما ال زيبر تلق مخ ايأري لمتسماراملا لوق لع راطوبب امداملا ف سيحمل ابرارلا نا ناب ىف عرورتس ما شيعيلارو رلوق حلت

 املا قل ىشاشلا» كلام اذالغ موق هلطس واد املا ةس اهنرلاوز دعب ل ايلا مناط ىذا تنل نير طي نال سكى ورا لكس انك ريجاطر وريم اط زنا ماج ام لكس اب نم ىلا لب لل اكل يزم ع اوبعزذا امض الا

 س الاب تبثيال للا نالرسافذ اسايق ن اكن ا عروطقن هر ل وق لطحن نر ومطورباط كلام لاو لا لمعتسلا ناين ا لوق ىف لاقور طم ورب ايل لوق ىف لاو و طر نيرج اط تارمم لاما ا.رمهخا لاوق ا تل لعتسملا
 انغانابالع لق هل شبعا يروهطلاو ةرايطلا مرحل مم: انس ينلا سعي ىف لاو بروف او ير اطل ا تكسي لوالا ليئرلا نا لص ا ىلا كم سيرك ل وق هل دبع: الي ايرورطلا نا نم [ىصوت ن اكن اد

 قل واروبف نوحي نا نم نرزطر نم اهبلا بجو اضعتو ةرايغلا ب جول نعمل والا تنضصرامت ال خاف رار ار وسكأو ازين او نيييشلاب لقطع كزيعروت مه جروب ع لا نمو ٌةرايطنا لوألا نم

 مساس يشل لمثل لود دنا يدع نم طاب نب وقل لا سي ناي رح نصر املا لوحتي ملال ة رمل متحسسمل نيل اذااء تال لاف
 عروب ل ناو لح نس هن نال سمن قال لير ماطملا قلنا لسنا هلل! نال ملوقت لش ياسا سو ل ادعس و هيلع ثلا ىفسسرشلا لوسر بصامل اسبن ن اكول ورماب لت لازكو ق اذا ميلع دل اسضلبصو
 رام ةرقا عنا نال تخلق حل ءارنا» ىده ادد يب قراها را ةينيلاورج ومو رانعا لسد شرق تينا لق هلل دا هرعو ةولصلا عني نح ىف تير قف ق الط ألا

 ,_يلع طلادص_ ينئاخإل ا ناربيال رل وق لس يع 0 نبا ىلع مرح اذنلو تيئزرم نم نصت يوكدلا رف اذا صنخلا نان ةقرصلا لاك لو هلسلس عر داء تما ريغ ىف

 ازا اًنصوصخ ميريل ىلا نارام نافل ماعلا ءاملا فلوق هلل "تانجو او ناش الن مال لاش الناي كانلادعلا تاويل انرييكمل او د ارتساوبلا نيب ىوس مو لكس د

 رولا ىول اذار وؤصولاريررمتف ىريم ال كلذ نارين ملاالو لق هلا لكلا ف بولس رسلان فرم ار ماعلا, إب سيت ' لون انال رولا بيج لاند نزيل اياديك نذف اه ناك

 1 ا ل ا لا ا ا م ريل سرظنو عم اننلا نمش توتو لريةراهطروضولا لع رونمولا ناررو املي



 تاراهطلا باتكادلج 6(عمر ةياردلا عفةيادهلا

 2 792 ناك د طع مع 9 : هلع . ا.

 ةسأجن ةفينحى نع نسحلا ةيآورؤمن ةيقيقحلا ةساجنلا هب تطال اين رات ةييكحلا

 | _ئالتخالان أكمل ةفيفخ ةس احن هلوقوهو هنع تسود ىلإ ةيادورؤ د ةيقيقحلا 3 لعتسملاب اًراينعاةظيلغ
 ري انعا» وكس اكن يزعت تروي ءاهلحلا  اتخا نام َ 3 ,ماتعا» مبررلاب دقي
 2. ١ اخ 6. 9 يق ١ 5 توك 2 0

 ”فسو استعان هلا ةبرقلا هو لع ندلاف لمعتت اوا ثدح هي ليزاءأم ْقلمحتسملاءاملاو
 عا» مميَمَل ناب

 كن ادقن ايل اع سالا نذل ةيوقفلا ةماقاب لا نقي ضيقا ل لق ذاكر ةقرقدتنا لق ره لقو
 دآفلا تبقيفاًضيارث وم ضرغلاطاقسالوقيفسوي واو ةبرقلاب لازت اهنا و هيلاماثألا ةكئاجن

 راط رام لا شيخو لاوس الا ل رع اطل ثررحلا لارا عل ريع رثاكلا ىوس م١ ِ
 . 2 ان هه ل م سم

 لاعتسالا وكحيطوقس نال "ل مسنسمور اًضوضعلا نعل ان امكهن حبحّصلا "ل معتسم ءاملارهصب مو نيرمالاب
 نادر ضحلا نعرلاوز تّدو ايجاد ل معحسر امل ارمي ى 5 5 ّ ١

 مدحل هلاك لدرلا سوي ىإ ضفول سلا بلطل اريبلا ف نفاذ ٌينجلاو دب ةرورتمالو ةرورخلا لاصفنالا لبق
 ل اينيع ىقص ىك ١ ريع اء اضع ليلى ى١ ربع برع لال ثررفاركزي 9 ١

 سلواملا حصلا طارت ثرعل لجرلا ن ل هاط أ هلك ههرنع ٌيرمالا مثل هلا حج عامل اه ضرفلا ط أسال نع كرش وهو بصلا
 / ٠١ رثرم لاد >5 ارب اق ك"

 مالى /لدي لاررمواذا الا لكي لعرب د يمك ادم بلا مكعهف ل اس ئبلا لع ل عرراشلا نا لصايلا ا ارتعف لو لس

 مدي الو م ارل لع شطخلا تا ار املا نا ىلع ودب مهش الو لمتسمل ا. لاي اين انو ليعر سن ليك جر لسعر خول لس اذا بنجلا ناريلع لي لاو: اي تيليذارام. لو لس روفخلا عر يشم اها! رول مو

 نسياور نم لوق حل سرمالا من ٠١ ةزوخ اري ةذاشس ةياور ىب نسما ةياوردذ مث ل وق لسا“ ارليلق نجي ال يكلا نال مشا لب ئضلا عب ىفو ديال وق حل بابن ا# بيرل الا عمو نص لاب
 رثازسلاو رثابكلانسريف تر قل برذزلارت اس نرمي اضيملاءام ى ًراذا:ةضيطهولا مامالا ناك لامءايلدالارباكا نء فشلا لبا اريل ملهي ل موي مفي ىلإ /مايالا كرارم لوقت صال اهله ىريس تمعسس ١
 فم اط نا كس انا ريفص باكيت ا فلكملا نوكي نا لامع ال ةلسوتملا دس ياك ا فعلا ريب ليزا فلكل نوي نا لامها اطايتها مظلفملا دالك ايرها لاوح يلب ضلك ريفا ةراوطسارار لج زرإف
 يمان لذاك اوحا سلبا لاحلاورصاو لاه ىف لاوقا للا وزب نايرلقم نم عارم مو ”لمب ىف الترا زاب قم اينز سيل كك ناذ اموال فالظول ورك ي كيرا تلكملا نوكي نا لاا هريخريطس عفن
 ناروونلوالفلنلغوانيجخ نونو نمر لاذ لصتسمل ابر بت لارارا ند: رايتس ملول حبل ىلارعتلا باب ولا رحل نازيملا ٠ اردانالا | نمارهاو بزي نا نيينطكملا يلا ان ولخي الو ماقال ميرا برق ذلارمح

 ماك الخ الا ناكل لق هلل كساعت نا مصر راربلا ال موو طلع نس اهنركملا نا تابنناءلكس توتي ل زف وي اقل ويم اب رابتع الادارا ناو تلف دنس هنري ل .ةةريتل يرق ىف لمعتسلا
 ل د رادبلا ال ريش اه ا»“ نع شمول ىلا ةياور ىف درلوق دع الل وقوم ورلرق دس ليد

 لهتسملا كو طعن لاك منسم ني! لصفنملا يل ارالا نا لايداّث اير الاب فهلرعنلا ناب حفري نا نمو وحلا نع لازل لارا ىلع نوير ذر قريدزا عارم ثيلرعتلا نا معا ليزا ءامدب: ملوق حكتس
 نا لص اهلا زي رظلا صو ىلع ملوق مل بع +ريدرت فيلر تلا ذا لب فيبر تلاذس ري رتل سلوا رظفل 4 لمتساوا لو هس مرروضشلادبع ةييشمل امو ل لا: ةلاذالاب فيلر اديقيوا لاصنف اارماا

 . فا ةدايزيصيو تو ظودونصولا ىرمت ناوبج برق ادالوا بقت عم ناك خف رار طزرنعدالوا عفررلارعم ناكب رتل درج زعو بيرق أو ىيررولا عر نم لك ده رسول ل او ذر يفع ىل ارزع لل ارتتس لإ فص تروم بس

 ىلا ”رمث لاقو ملوث هللس ياس» نسوي ىلإ لق حب ..رزع ىلا لوق نوكيا بحي طوس ىف مالسالا جسر تسوي ىبادنع مل هلل ربع ٠ هرزع التسرب نتزدالارعا ندكئ اان ل5 حلشس

 ممل ”قثاشلا عادل رطل رق (د حلم اذاطغرفزدنعد اسر نع اطهتس مررت تررملا اضوقدلد خرامج الابل عتنسمعيلا) ربت قتلا ًانموق لو عرامب الاب لمحتسم هادا را يف تدم نموت لذ هرخآ
 ليال ذارلا ماخألا هس امن لامتستاو يرقلا تايابالا لوتس ال_1خلاوتسالا ناز لو حللس انعم نفاوملا ىفناخناورفزل ناله ملشلازع الوجخسسمر اص ةيرتلل نصوم نموت لد رين الب هرينع ثسركلا هلازا

 تاروذاتلاإب بساسما نم ملسو ل[ ىو يلع رثبلا لص تلا لوفر زن مالا نال ماشا ةسامت ملوق هل“ سادت تلاد وادب اطر يبضس اما' بقل: لا اير يجي ال لاما و”نقرصنا لاب احلال لهن وكك
 ماشآلا قمن اكر ٍيروبفلا معو لاعتسالا بسس ماخالاتس امن لاَسا ناكول لوقت نال ئاقل ا 'لازتايناو ل وق هلت يابنا» تءاسافلا قوق اوه ورفكلا نمش الو كل ادت شارت مناير
 ًاشلاتنيف وق هلك اع » لحن نع د يكعزنساهن لاوزب نوي ارنا اجر تملا نال ايار دم ملوقق علشلس ربع »هيلا ماخألا نيرعت نع خ هن اهيالاروف ناب فذ نمن بيبا يدرب لاوزل هجوم صن ىف
 الا يزيكل وق نعزازتحا حلا لو حلم هيابنا» لاوتسالا عزنا تنقد نايبد جب اذب#لارمصيقنو ملوق هلشلس و٠ يلام اهلا ب تليذا ىذلا راما سا سايق ثمل رو ةنرلا ماهي ىا زم لاب
 قحازعحسس رام رلوق هلل .يابما اديز تيار تييببلا نم تجر اللاعب اكريبضتللاةاجانلل فاكلا"!'لازاك ذا لو هل ندا» ناك ىفرتتسي قت متسع الز ىرؤلا نايس لقوم د
 سمت داب لات نم امان اورلارم اه لمجتتسسملا املا نال بج اور دغ بس ايلا نوص ناب بيج ا نع بس ايثلا نوصر زوننل ةروزصريف تلق نان هدب ةروزعالو ,لوق كلل هيانعا» سم بس ول باصاول
 راا» ىزارلاركوبلا | .جرخا ىلا ةلاسلا هرب بنجلاو رلوق كلل ”ةواردلا ار يشم اها اعامبا فتش حرس نال ونعحلا نع لاذ اال طم فرنسا ذاورنع لاعتس الا معو زضايامنا حارماظ لاق

 راح سيث ىزلا داما ف ل هدنعاوزنس وجو ملوق هلل يانا لكلارنعر ىلا دسنفي ةولصلل لاسفل سضناول لاا ةراشاريفو ورع لان مس اهن درب يف سيئ ىلا بنجلاىا اضفنا اذا ملوق هلل
 (مهن لوق هل يابنا» سات شلارقرفثاشلا لاقرب دانعيا بصل ب لارهطيلال بلان اع ىورو يلا اننسال موق هلل نا ةريبكا لع اييلاو ىرايل راما فس ط ريشي ءا تس قرايلا كح فس وجلد
 4 فا“ لاعب اها لاعب للا نلف رشاش كش ارز ارب يلا ناو خرا طلال لصحت ل الملا لواب اسحب نن اهررلارتتس ايان تلو تس نال نوكلا كلذ مزحسسسم ارنا يطب نمهو سمن اذاخ نيزهالا

 ةيادهلا ثييداحاعيرخت ق ةياردلا

 أبيرق هقرطركد قأيسو بنج وهووش الا ءاملا قمكدحا لستخي ال هحذر ةربره ىلا تي دح نمولسم هتتروبطو ليثنسملا ءاملا ةرابهط ف لصف لصف |
 اذاولسو هيلع هّنداىلصدثنا لوسر تب اراأعم ثيرح نم ىزمزتلا ىورو كءونعو نم هيلع بصر اض ون لس و هيلع هثدا لص ىلا ناربا جن حىراتيلا ىورو

 هيلع هاندا لص ىلا ناذوعم تنب حيسرلا نعى قهيبلاوت ىطقرالا ى دَرْد ههيجو أهرب حسمت هيلع تناك وص ةرجب بلقف أضوت ماسو هيلع هللل لص هلا لوسر نا
 سايعزباو ءادر للا ىلا ددوعسم نباو ىلعثي رح نم !نهىنعم ىورو ىقمرسلا لاق نس كداتساو هدي يق للبس ةبادر قد هيب ق لضح ءامب هسأر حسم ملسو

 ةحمل ىارق ةيانج نم لستغا ماس و هيلع هللا لصىبنلا نا سايع نبإثيرح نم ةجام نب هجرخلاو ةهصضا هنن أس او تايد الخلا قاهحيرخا مث شااو ةشئاعو
 تكد در ب 2 كا ا لاا ل را ب -._:(قيعض هدانس او اهيلعاهّْلَش ةمجبل اقف ءاملا اهببصيمل



 تاراهطلا باتكادلج سو ظ ةياددلاععةيادهلا

 ءاقبل لورلاوةا5 المل[ ل وأي ضعبلا نغضرفلا طاقسال ءاملا نآس امهالك فز نان ةبرقلا ةين
 ال ءاملا نالرهاط لجرلا نا هنعولعتنسلاءاملاسأ نب لحولاةّس ان رع بقو ءاضمإلا ةيقب ثدحلا
 نق يد بأهالكو لاق نعمان رلاقفواوهد لاصفنالا لبق لامع تسالا مكح هل ىطعي

 زروال و 0 ا 0 . لإ م كا
 ةمويج هد رهط نمف خي د3 باها أمي امال سلا هيلع هل وقل ىدالاو رب زنا نلّجالا هتم ءوضولاو هيف ةواصلا
 ش ا 0 ري“ 0 لرب ضو كسر ! اود 3 َ 35 هيالع هرريطي ال لاب لوققي دامت هل 90

 ”رما وفتحت |مالثملا هيلعهلوقوهو ةنيمل |! نم عاقتنالا نعدر اولا ىتلاب ضراّعيالو ةتيمل انلج ف كلام ىلع هَ

 ب نيحل ارب كن اويل و لكل ادلب ف ئعف |شل ىلع ةججختو زو ٌمَملاريغل مسااهنأل باهأب ةنتملا
 دب. ن

 مح هلا

 معسي هزإىردالا
 آما بالا ن ذب ل ناورب. زل 'لم باكل ىنن ثلا سايت نعباوج ثنغاا» نورك يب ف تسول, نئسامييرسكلاب كاب

 لصتسمل ووو رن سنك بانج نئربيل للا نا نتي تحسم رمل سم اج لجرلا نس اب موقق جلس عر هدنع طرطتبل تسيب نانا جول ناو لتسيير ناذ ةامالملا لواب ملول سلس
 ةرافلاو لال طي الفرق الامال ع ابدل لت ل لكل و انني بابا لك لقول ولا يريح يشم املا فاز ل امس لا مصدوم ناين نال اد لوالا نال ّمفل اب تاياورلا ٌقفوا لو هلو

 للاى دا رلج ناقة را يكل هرزب تلقرجاسمو تاولضو عبو عم اوت تدب كلاس اهترلوق ف اري لا ىف محملا لم ىف ناب عطوم عنفملا نالريزتلا مدت ليث دلاوريزشحلا لالا لوق هش ٠١
 هزمت اطيل مقاما نايف كتل اف تززاهج ملوق ناين ارا لي ا ذر نعو مارك اهتسا ورمل نت روكي ال ا هع ابملابرطيل مد !رلج نا :فتلا ىفركذ ناك خابرلاب قرابطلا مدع اف ىب امنا” ابالا ل تاب ملا

 رز عر بطب ىلا تري فلنا ىدآلارلم كن لوالد ابدل لبي ليتل ار لج ىلا و ريزنتل لجالا ملوق تكس وا» ليلعتلا ىف لسو لسمو هيلع رشا دعس ىنبلا ل ةركو نر يزشفل اكوا يجنب
 فز ظيرقل ل نود يلا نرعنت سر -افمل امتدوق ىفرارلاو سر ال نجلا سمير او لاوتتسم ازوكبناإ نكلورابرلا لبي ل يو ع اربلاو طيريجلاىف هركؤ ضجل قرف ارضع ذدارتم ادولصريو نال ةرابدلا لبي |
 طين اضالار لج نا ّناربلاو طبيا رك روف ىدآلارل ااورنوادورعس نب تسيل ب زم وج طل ىف هركو تعسوب ىلإ نع ةياور بو حسم رم نمت الو تاكرقلا عارفا حالو عيبالو ب عر اضسالا وكي ال
 مقفازب تنوع اذاريزنمادلح ابدا لقمان وألا ردم ليث نييولا دسمان اداب دريل توما, صسسمجنت ىو ىف الا وقرا سورس ااا ب عال وريف دوز لسحب نكد عراب لا
 لبقل ياما لك عم اور روق نم نوي نا ىف نلار يمول او بلا لينال الريطيلال ء اف ى دل اوريزسنلالجالارهط زئخعل داذا عرابرلا ليتل ربا لكو قحلا نوبكو عير تنوي نا اسرعا ن اجوراشتسسالا خس صرت

 لوقت نم لق عر ورميلا] غرابرلا لشمال لوقيف نم لوق دع تلك دارط ىفشسال مارب يلح نا ى دلالي مي ناقش مولادب تلك نان عراب رلا لبق ناك اور ال ناقل لج الارموط غل داؤل عرابرملا

 مم لكويلا رج نانا س انلا لحجب لاو رايجشسم الا نضرماحلا ىف الا اخ ولم ناكناو بت اهنا الويل لعد خلصت زوجت كلاي رح !كلي لع لو ق هلل قيال ادهتسمما مرحي نكو رهط لقا
 ملوفل 'عراب دل سطي الرمل لكوي ليرد ن اكنادارللا يبا نم معانا لاف تييابنا لق يابا متعفسا لس لان ين بة اشببر سو لآ دشسسو هيلع لا دش ىلا نا ىوراموم د ةنومي ثمره خابر سي

 ملسو لآ نس و هيلع سلا صر ثلا نئربكس ني اربع ندي ىلا نب نال اربع ني يفيع نم ملا سيبرع نم راما نفسلاباوص !هادرر دم اوراولا ىنلاب ملول هكتس يانا" هيلا كلم تسمح نس ادت
 سلا ريت اذ ابابا ردو بطخم تش اك ابنا فش اه نعى ورام هيلع ليو عم الا لامانك رول لا يفل ملول هس تن »٠ بنا بصع الو باباب :رسبيلا نم اوعضتفتا] نإربفنبر تول نق نيبتج ىلا بتنك ا
 ب ام( ف مقداد ىلا د سو ل1 كس و يلع تسلا دش ىتلاناىور ارلالكأ محامو وجنو بظل اعنا قش رياضا» م الس الا وجت ططوسبم قال ارببب فد امرلاو امل اوك دعس سورلاررقركم با

 وأي بكد اب صيغ ىف ضل باكل ملول هلشس وا سيب لكلا نا دكسازب لرؤنجن تسيلاهنا لان ةرم نالفراو فول ليم ابلكن الفراو ىف نا لاف كلذ ف ل ليي بجيل مقرا ىلا ىدد
 سيل و روق ىف بالا تسمم يلا لك بلك ني نقطع يسم ملا ستيلا ل سمل ان نيا سن وكىلا بمب ذ نم منش تاياورلا لا سما هزب ف تفلت :) !سلو ملر هللس يابن رمان

 راقاراكن يدلا سبك _ ماب ومو كالبتالاب رانا اذب ناب بيج داعي الإ عفش زاذ نيقرسلاب لك لا عزتي _لوقك حلل رانع م نميلا سبت سيئ دا ع الاو ليتر يزنحلاو بلكلا نم سبا تيا
 "عماله وج نالا نوقسلابعرافتنالا علال ناس ايقنا لات نارباظناد مب اس كاب يعز اوت كس ضنصملا لرسم ادقورعيب اوبس اليلد ناكل لارا زجل ب ناريق لاكن اكدل ب عر اضتنلا نالرظن ريكو زما

 ةيادهلا ثينداحا خرخت ف ةياردلا
 و! ن ف س ايع ني نع قلع و نبا نسحرلا ليع قدرط نم نط اورازيلاو دمح تابح نباو ىعفاشلاو ةجام نباو ٌّق اشلاو ىزمرتلارهطدقك عيد باهاامبا ثيل

 تيازع ايلا فق نمسح دانس لاق و ىنطقراللا هبجرخ مع نب !نع بالا قلق هروهط هغاب د ظفل ق ورهط سف باهالا خب د ذ!ظفلب هجولا!نه نمولسم هجرخا
 لاق ةتبم آهن الولاق هب متحفتن اذ كرئتخب دق اهو اهات نخ- اله لآتذملس و هيلع هللا لص هيدا! لوسر اهبرمذ تنامف ةانتب ةنوهمة الوم لع قدصت لآق سابع
 قو ايكسم قدك صخيو ظل ئداهرهطيام ظرقلاو ءاملا ىف سبل وا ىنطقرا سلا ةياور ق5 ىراذبلا ف سبيل كومتخب نذ هلوق ناالا هيلع ىضتم اههلكا مرح أمنا
 ةثبم كناهل لبقف ءاقس نم ضوتي ناملسو هيلع هدا لصوبنلادارا سايع ني نعرخماهبحو نم ةمد زخ-نبالو ةن وعم ثيدح نم هجرخا ةروهط هفلبد نا ظفل
 نيرايجلا دبع هيف وهب سايالذ ىوصلاورعشلاو سحلا ًاماذ اهمحل ةتيملا نممرح امتاهعفذر سابع نبا نعرمخ | هجرو نم ىطقرا ىلا ىدرد هتببخ ليزيهغاب لآق
 هحرخا اشراص ىتح هي نينن انلذ أمرت اهكسم انغب دذءاش انل تتأم تلاق ةدوس نعو كورتم وهو ىلنهل ركوب !هيدو نو رخ !'هجو نمو فيعضوهولسم
 تغيراذةتيملا| د واجب حناقاس نااترمارخا'هيسو نم ىزنمرتلا الا ننسلا باكالو هل و ناآبح نبادحرخا اهروهط ةتيملا د واج غاب داعوورم ةمشاح نعد ىراغلا

 و هحالص يبزي ندعي تاكأ موا ط وااًدامروا ناك ايات تخدد|31 ةتيملا دوا عا وعتمتس ارخا'هجرو نم هلو هغايدرميدا لكر وهطأ عوفر موخ هج و نم ىنطقرإ الو
 سايال] وقد ملسو هيلع هند الص هند !لوسر تعمس ةملس مانعو نايحنداو ٌقاسلاو دواد دادجيرخلااهروهطاميعاي > لات قبحلا نب ١ةملس نحو فبعض نه دانس |

 م |!نعرخل جو نم هجرخاو كوزتم وهو رفسلا نب سوي هيف وىنطقراللا ه>رخا ءاملاب لسغاذااهتورقواهوعش و اهتوصب سايالو غب داذا ةتيملا كسب أ
 طشتع ناكملس و هيلع هدا لصينلا نا سنا نع و ىقفرسلا هجرشما ا هر وهط ةتيملادولج ايد ةححر تباث نب لبز نعورمخلا لخ ل امكل مبا هايد نا لاق ف ةملس

 د واد وباوريحا هجرخا جأع نم ندراوس و بصع نم ةدالق ةيطافلرتشالاةرملسو هيلع لدا لص هيد!لوسر نا نإبوت نعو ىقهربلا هجرخا جاع نمطشمب

 هيلع هيدا لص هيدا لوسر ٍباّكانيلع ٌئرق لاةردكح نب هللا دبع ثيدح نم قاربطلاو دمحاو نايح نباو ةعبرألا بأهاي ةتيملا نم اوعفتنت ال ثبب لمس

 لص ىلا نا ةنيهج نمانل ةطيشم انت سح دك نب هند !|سبعن ع نابح نبال ةياور نكد بصعالو باهأب ةتديملا نماوعفتنت ال نا ةنيهج نمراب نحتبو رمل سو
 تنكألاةنيههج ضراؤ نحن وول سو هيلع هند ؛ىص هد !لوسر بتكطسو الاف ئاربطلا وأم وي نيحبر اي هنوم لبق ىقهيسإل ةياور قدرحاعلا بتكولسو هيلع هدا
 هةيرقواّتش ىمسي خب داذاذ خب ديرل مايه !ىمس امت ١ليماتد نيرضنل !لاق د قادوب !لأ5 بصحال د للجعب ةتيملا نماوعغتنت الف ةنيملا ولج قركت تصخر

 راج نعد ىزنمزتلل ظفللاو ةثالشلا هادر شرتنئل نإ ءايسلا دولج نع ىقولسو هيلع هند |ىلص هللد!لوسر نا هبا نع ةماسا نب اريلملا ىبا نع بالا ش

 كفيغضوهزيزعل ادعزن مث لبع هيذو هع نبا جرخةتيماهئافرافظالا و مرلاورعشملا اونف داهحفر ومع نب |نعو هدنسم قف بهو تناادر يشد ةتيملانماوعفتنت الكعدر



 ةياردلا عّمةيادهلا

 حاذننالٌةمرحو ةيرقل هيلا فرعتم س جي هنأذ كآعت هلوق ف ءاهلا ذا نيعلا شجن هتالريزن خلا نالخجادأيطصاو ةسارح
 رتل طالبا قضوا سرا رف ثول اموفسم وات نوح نال ماض هزل عين داامفدجلالل تلات سلالات هلل م٠ 5

 "”لصحوصقملا نال ابيرتتوا|ّسيمتت ناكناو غاب هوه داسفلا و نتنلا حنمب ا ممث حاد و رامع أدير هنماركل مدل ءازعجأب
 عاطل تايوطر ”ولذاب داضعلا د > ّ نا هع . اا 8

 ةسغلا تابوطرلا ةلازا ف غانا لمع ليي هنال ةأكنلاير مطي غابرلأب بل جرهطي ا ممت طيعطارتش ال ىحمالذ هب
 7 0 نع انعام. زا نت م اذ ملا ا برر تب رلشلا ءااو رجلا ساب ثلا در قب ديرب قدوس دارت ١

 ءاوحب| نم هنال سي عفاف اف كاع اهو ةتجملارعف كلام نكي هل ناو يصل وهو ةمجحل هطي كل نكو

 هبظع ناسن الارعثتو ةريجلا أوز توملاذا توملا مهل 4 الذ ,يعطقب اتي الان هل د اوف ةويحإل هناانل و ةتيملا

 'تسأن لك نيالف هتماكل عيببلاو عافتنالا دع ناانل د هعيبزوجيإلو هب عفتشيال هنال سجن قفا شلا لاةورهأط
 اي ل ع عر ع ناو لاق 8 سس آ ِ - 5

 عراال مسرجيل نمد ب | ملا ا وع رع ىلا سك نكت ملام 8 مايت لع ةينبمريبلا لئأ سمو فل سلا ناجي أهل رهط ءاملا نم أب ام حزن ناكو تحزن ةسأ| ف ريبإا ف تعقواذاهريبلا ف

 عوقول «دسفت ناس ايقلاو نا ستساءاملا نست لونخلاواليالارعب نمناترع | رعب اههف تحقد نأت سايقلا تددراثألا
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 ةرضللاوفعايلتل لل خاهيذ جرلا| قلها يلوحرعيتوش بلد ةزجاس س ةرأمل تسيل تاولغلار اياز ناسغسالاةجنيلقلاءاملاؤ ةسالا
 ش يل ل نابايب نبب رن تاشل . 55

 ثورلاورسكتملاو يملا ثري يللا زيب قرذل و دأتجلا هيلو ةفينحا)ا نعرملا ق هيلارظانلا ذكي موهوربنكلاؤ ةروراغلو
 تناقل 7 ف 08 2 سي 0 نارقب

 :انلذ ليلقلا فعيهلوقورضلا تامل نيللإررشيوةرعبل لرب اولا نينرعيو ةرعب ب[ اؤرعبت اش ؤملكل لمن زور لا زالرعبل ادوثنجلاو
 م نيل يذ بلمي ىلا نرظنا كل ثلا يلا نا

 مل زك نم و رلعو هرعت لاي ففاروصق مولر وصتس يف ايد نال يتمم طر طلال امن: اشملا نمر نم لحجم اوو:لانيعلا سجال لوقت هلسس يانعا؟ر يزل لجالا روق لص يزل تالخب لول
 روق لس هدقرمرثلارون ىف اديع ىولوماركقتق غلب وول بطيئ زا ءوتلا نس مر وارسل ال. لتر قزدا حم م نم كفر وصخ ا) هرلج نال ةغ ايرلاب اضيا ناس الار بر يطيلا) نا ىنغتيل ل يلدلا ازب ناريفو لاق ةيابلا
 لطفل حز نرخ نار اظلا نال ترحل نم 9 جمر جرم لب كيا ذكس يلو ل مجرم يزل نيت انببروريا اورينت للا نوي نا نيئرييعلاراواوا عش افا بيرن يجرم اذا تعرؤأإ اءابلازا
 ميلا نرنم وق هل داربلا ام نح اروصقل ىلا روعوركذلاب روص قمل ناك اييرق ناك ورمل نا لس لكلا ىلا نرصنيف سجر نهال يزضخ ملول وسم دوا م نوحي نا الا ىئاروكر ملا انسان
 داملا الوم ل ان ايفر اظناوم اكمولعملا نخيل م للاو نورا نءاي هز لوق هش هي انع رج ل رجاو رازجالل لمت ا دوك ىواريف نم ذريلا ف انما ىلارعوترو ميلا تانمم او فاضملا نم لكلا عري نازوكيريفلا نا

  هالاو ميرنتحلا لج لوم لع لالا قف غب و بسإ,ا ايا مسرد 1ىلريلعر ثلا لسنا لوقو و باتكازب ىف اقباس تيمورك ا انيوراما ليخغملا اب نمل حبي ن الا مهلا حرمت سيل بنا لو رجلا يع لعس
 تفبرازا :تيلادولك عرافس الا زارج عسل الرلا شيب دامالا نم انيوراب نع عررخ ى ا لاكرادبلا انالومو اب اس هرلؤاىزلا فيس اريريريانيور لاق اؤا ا نم باتا ازب ف فنصم ا باوومب ام لعر مومن“

 اربط هّضف غل »بابا اهيإ سول لكس و يلع ثمنا لصوتبلا لوقي ندي جا عمم مثل وق علل هرذزر م ثلاروف ى اربعررت ىولوم »ل معا شلاوانرم احم هاورام اني دراملوق تسس مث ناك: ١ نما لطم
 لا مياربانراعنع ف ييعولا انندمرانألا فرم لاك عبدو ملوق هكعس كسا شلاق رراربإلا ا ةيبشم اها 1مل اق عابرلاو ةرابطلا مس (اكلا قل ةراهطما بجول:ئرابرلا
 اسدجض وجمال كس دالاب تن الن ان عربا فس ءاقدالاو سيمنس او بيزا نيكعو ا هوجن د طظرفلااك يقييتحان وكتنا نم مح ابدا ما ناكتاو لوق هلشس ريانعا» ابو اسطلا نسرلجلا عن يش لك

 مطرخشسا .|١ لس هون وظرضلا لا تتس اكو ريع طردت ل رلوق هيطسرخالا عم عك اوم و ان لتتسسم ا روحيا اهب نع واسايقند وعي نربط الاد( اءالا نم اتياور يقض راملا رياصا مث ديال اب تناك ناوادبا

 "ودلال تيشسم اه ار يمتلا ني ارازل ايو جرزلا جملا لاذملاب ةاكذلاب ملوق هللس يرقلا خخ "ريتال تسحب ةاكف لالا نم لحنا ىف تاكا ذا ءاكزملاب لجل ابغي اذ اربي ملوق لش داربلا لا ققاشلا

 ندع مك او و سجنا لوقيل نم منو لكلا لعمل نارا مثلا ل اتم ن م انين اشم نم لارا للا نولي تيب ةاكذل طا لو سبت ماو ل اياطصتسم نوكير لحل ليف نا'+ا ةرابرلا ل ملوق هلل
 تالاوعو (| هرلهر بطي ا شمل نيتك ل اًنارعزارحا حيل : موق هللسابن» سنن لور يجلا عملا تس اهرب ختم اوني لج لجلاو مثل نيب لفن كوس اىنلا دعس لدت لاس خس تدرك نارعام

 تز اسم مردلا ددق نمزتكا هرجوا عروب زملا بلعتلا مل م و لص اذا تحس مننا ملوق هلل توارد ائيلروسما رتس انو سجب هروس نال ريو ئابنلاو ةيانلا بعامل ن قراشلا هراتخااك

 همونولاز وكت لب املا خس ابنم يشق واذا اراب اب اني ل اسملا هرب كرماط ملوق هلك رمال عمج م ورعضته فسر اذ الغ نيا سبك زا عتيج ارز اري تيل ارعظنو ملوك حل لس ررازع ٠ قولصلا
 رازجا ننال ملوق هلخ رابتر خسرو ةيززظنحلا ىف فلام لاق ةويج اف وقنا لاو اني رنحلا ورمل ةويجال نط دلع تبس تالت ارز طوسبملا خس ؤ:4 ١ فحاشلا لاتو ل وق هللس ةرا'الدا
 ا ساب لسيف ارا معنا يلا ىف لضن وق هذ ,ابنا» قويا لاوز نم (زلي سصررما تملا لب يسم ا مالي فير مك انيهدؤشدلات ةريث'لاوز ملوق لك يانا» ةوجرذ نايلي سم | لي سك يملا

 كفالادأب ام حزنت لل ىزاج اخس تحزن لو تلشس ياذعا» املا رجول انا رع لع لفنون رار فر وصملا ضن ذك حرز راف انضر يلا ءام ديل رورلك قارب تح تس امن لك عروق ون
 فل اني ماكمحاب صوتيا ءامنإ ريما لاس ملوق هلل ياما هرزعراجتالا لت لع تقدر نم زاروا ذاىلا ةراشنا ابل رابط ملف هللس يرق عفا تس اذبلا ار نسسيمانا
 لاسم دالاب رسم ىنلا طلخا ايا عفن |ل ناس اينريف تدتواذا ناسايتريفنالاور اغلا عرايتاهطس ذم ابا لئ اسماول اهاذب نصور الل اع ابتاداملا تداضنتب تدافنيركع ناذ ليلا راملا مص اذ

 ريانا اهلا عر ري نعل قف كس نت تع بن اب نع ذغرإإ و بن اج نم بيبي ناكل اذا ماه | ضوككر هذ غسا نم عيب الع ا نعول ارك ال ىراجلاراملاكاربا سمن الاراورشب ل اقلك ن ار رجلاو

 اح محا حج مح مد لل اهترثلا رد داريا العامري يغتن م كي ام فل اخي تتر دض عر ازا ناو نيترعبلاب صيف ايدري لو ”لقلا نسي قلن اررعبوا ةرعب ملوث هلل
 رانا ملوق كلش .رابن»ب ةروزعلا| وس زفلاو لب الارعلو سومايلاورقبلا رورو رار او ىرطلا ثرورورسكتملاو مم او سب ايلاو بطرلا نيت مولا اني لع قال ل! ناسحتسالا مو ل وق هلل
 | اسما د تاي امو بلص عبلا ناوبمو ناسمتسالا نمر وب رتعا سيال مضحي ريفر وكلا ناستتسالا (دحل د مبيعا شلن عما لفرارممالاو تاولغلار أب نيب قزمما سَ انامل
 اا ولخيال نا ليقو _-.. ركل يقو وزنك ليتد رجو ل رذخاي ن ليلا نا إما نال يتادز ادام الايزو جلل ندر كتم ب سل نازي ىو تس اهنا ىف طوقس نرضتتشي الذ
 هلل عر دوري نا لبق تيمراؤلا سنت ال هانملا تسرياولات لوق هلل ندرس خنت ال|سب ايينناكن او سنس ايطر ناكنالانفذ ةداشالا باك فق ريشلا ماه ال ذو#!قزالو لوق هلل
 ب تت ية 1 2 ب ا ا ل ا ل ف _  ,ياطلا» بلح العر اما ابتدا نم نال ةروزعما ناكن ل وق



 ةياردلا عّمةيادهلا

 هن الفشل ةالخوفيالذغصملاو ماجا ءرخ هيج قد نآذ نيزرعبلاوارعبلا قحفإ ديبلاكنآةفينحإ) نع ةرورضلا ثمل ليقأ هلع
 هياهناسملاماء سايد عع نا نع اط هر

 قالهتلا ا ءاهريبطتترمالا دورو مرحبا لاف تأمأحلاوأنتقالع نيبال ابن ةج ل ةوزلات لالا
 ءهبع# ىقث تلا ليلو نع باد تورؤاووبا هال را ١مل رجهل 1 1 قازئالاب سجن ربد

 اذادلا مرني 5-0-0 فسلالا ةفينح ةقينحإلا لتعم اكءامللا رنة اش اهمذ تلاينأق 2اهيشاف ةكارزتن
 ما رس لوبا 0 مرق كوم امل تم رسله تر د هايس لأ هيلا داق رب

 ةالصل اديلع هلق امل واهجابلا ليال كلاوب كرب نيرا رمال هيلعوتلانايإاه يزعم دع نيتها محل لكوياملوي نايل صا ءاويرط
 - قاوارر 0 قولعلا باب ىف لسم وىرداعلاو اد هام 400 6 0 0

 هناوورأ”ليواتده لكؤيالأ:لوكراصق داسفتن 2000000 0 0 اهلا
 1101100 ال تساهل ل ري انعا» ايي معن ياينال لكوي الر كراع لول تب

 ةمتلو دل لئياتسدإلو لان مرجال» يرن, نقيل ةنالودانتل هيرش لجيل ةفينحو نعم مناسو مكس فع
 ا م سا را شب 0 السما ا

 زدأاهخمو 0 درنهأجيم عززمربارأ و دا مويا -.!تدفصعياةراذ ام تاادثأ تتاوزادانحهت طل غو ازتلل لير دم
 ا 00

 -زخلف ةّدِلإؤ زان لداقأف اهننو يلة صحلاواول دنالثخا 0 ىخأ 9بلؤ تتاماذاةاقلاؤ لاق هن لسا ان ل قافلا مجارخ الدب
 ادب ايو خوحصلا نم

 المول اليكي غلو سكود ايزاخلاد لوبل اكداضو نى ابجي عروف نيكو لعمار ولا نم عطلا يجي امناذ: لا لاتسا لو هل

 من اييص /دجاس اوبطو سو لس وريلع شل اه صر ىنبلا لقد قيت اظن ىف ادت لوقا جاسملا ربط مالا دودو عم نييحسسملا عراب لو عطس هيانعا» لولا عرونلا نمازي و لصحلاو نبللاو ضيم اك
 رهباسلال ببن اب ل اهتدشملا هاذا تلم تسد اغلا بابهظس ترد اابنا لاف ةمارغ اكتمل [هشس و يعمم لص نبا نا ل بلال ىلا يدع ند صاو تس امن (دع هس ةرمالن كالد ز ند

 ' طقسمل ازمبو ماجن مرعب انلقو تساينب ىثاشلا لاف تم اذ نم ضم اذلاو ماما هر فدو مومن ئنلا سضفو نم لحال بمطف نمو نمل ضرع نفاس الا ناس لت اةلاتساو لو هلم .يانع ١ اباوام
 ا طاع + ناطر يجزم ىلع ل اب لكيم ضو نتن لاوتسا نب فشلا لوق ومار لق هلل وا»خآلل رعاو لكن مليئ وال بيم كلا اني من لبو َايشال رمد الفالاو يفنل صوالف نن ىللاوتتسا نانا لاتنام

 ناوامرتعرم لوق هكلس يابن !مراملا ليلا نيمو عقول اكرب صولا وكي ال مث ابلاغ لوبلا نر نال الا ب ىن يلا زوكيو نس نب بج ويلا ليلا ر اا عقورل تسهرنسباد ل رق هش
 س مف سلاف اور تظل ملرق هكح ريا ال زوكتمتر نعوم جولصلا روب ال اح انارثبل ناو يونا !بامااذاوار تكن وكي داما ف قرطتتلا نال سخن #ليلقلاراىلا ىف نم ةرطقمعتو

 ملا لص رشلالوسر(ل سرا باورلا ارق اسساو ى اورلا اولتعف الاولاد ابمابلا نم اوبر قرصلا لل الاي نا ملسو ل[ لشسسو ريع شا فسر شنلا!لوسر مل صرف ينم ونجا طيرك ناس انا نا سلا شيسدع

 نيرمنم علا ايلا بسب "ليت ب و هير ع تسييس |يرهيصمو تن انرطدادئمد او ننرع نير علا ارلوت هش ليزا" با ةرامب ا نونعديل رج ابكر تو مني سو مل راد ماري مطفي لا لسمو مل سمو رع

 ريع سلا دم ىلا نا لالرّسس الا مو ابنابلاو لبالا لاولا بشل مل كل يابنا: ارطماس يق تيار نع طقس :لمفو ليف ىف رايلانا اه نييفيرعلا ليل شسيج ايلا رنيشلا نئر تلا اي تطقتس انا

 ٌيراَلا نارع_ ماابل لقولع ل ل لاق رهدامارح دوك زير م الاس ناكل لب الا لالا برش رم لسمو ملا لغس د

 لوبا ازعسس ا كارت جرتلا باز ريسانم مولا ماين ان رلوق هللا انهجر امضرامتئازاو رخص نوي ناربال صضخت ١١و: صيف (نوو مضر ولا لشس نالمذ اهماررو اردنا لس ا

 مولا د رع و ررلع رشسلا دبش رشلا لوسر لس يقل "لين ذاوم نيرعس ىل الو لصفر ين نم موق هلل ابن ١من مولعلا لزانم نملزم لوا ةراشلاو ةنألا لزانم نعلم لولا ناو

 دعو ريلع سلا دلص_ ىنبلا نالو ١ مداقش روق هلك ءابنا»اتب [عمرنع لبالا لاول ارارا ان اذ تولص زوكبت ال نم هرسسيل ال نم نذرت لول بورن مو لوببلا نم هرنسيل |) نئاكنا لاقغذ يبس نع

 امموا نعناع سيم اىالاص نوحي نا نمم ما لالا ءلءاعم ب لع اهيا لمرلوقي دارا ناك تلق لكي لق هلك والاكل فساذك سب فاك داش نكي ناره الايجد ييزم م” مم أ
 نا اءاولْكيالو ار منو اند أمووا |. وا ةراخ نوح ن اما واش ن مولي الريل ىف عَ ارلا ناوبيف نا لئاسملاهزب لصام ١ تاء ناد ملأ هلل واط كلملا نور نعرف للا, لك اكريذ

 لاق# ازئاروسوا لو هلع ع ناطر برز ا او رحوب ال الكل رصغلا ايح جرت ااذا ا 1#ةران رلوق ىلا كل. يابا لوا انقسم نوي نا اما توملادجنو ايما ايج زر

 . قربلا نعّيراب تعقد اذا ةراغلا ةرسوجا لدغ ا اش حزن لورق هلكخ مه. عرا» غزولا نيا صرب ماسووإبلا او بلا لكاتب ا ل لا زطملا
 ريم ا ةرافلا لوصتريبلا دس امن بس نال افلا عرار اول نايا ربح نوكيامنا رنلا ناتي ةرافلا ارغب نب لق هلع أل ا كؤوس دا ةعورجم تناك ذل ذك لوجت اما لكنت

 زال :حجشسلا لائوان ظن روصق انع هاضخا ناري ان اشم هرلذ ىردتا ١ اميعس ىباو سنا ثيبرع نيركز ام مانا فثيرك لو هلع را" بيس ءاقب عم ةدارطماب سما نكي اننا

 بف نم ريل ربو لطس عرزنلا نال ككذد ريل ملايف قيوم ناورذم اهم رولا ولو نورس اهنم يرنفيرل وق هلل راق جفا اغلا حرر يع ىف ابنك ن كتف سمج اور ىذا لننا نا نيدلا

 ةيادهلاثييداحا رحتي 0
 ياها رزعتم

 هحرخاو فظنتد بيطت ناروللا ف دحأسملا ءانيب لس و هيلع هاندا ىلصهّند ؛لوسررم! ةمشاع ثيدح نم قالا الا ةعبدالا نسج اسملاربهطنتترمالا تب نح

 ًاهرهطنو أهيدنص ملصنواترود ىقسجاسملا حضصتزانرماب رلس و هيلع هد ىلص هند إل وسر تاك رمس نعو هلاسراىذمرتلا جدو تنايح نبإ هححصو لمح

 تت نداحالا م امشالا باب قٌقايسدال اوطم نشا تي .دح نم هيلع قفتم أ قايلاهلبالا لاوياب رشم نيشيرعلارماملسو هيلع هند !ٌلص ىنلا ناشيدح ددادوباهجرخ|

 ةردره ىلا نعو لسرم ظووحلا لاقو نتن |ثبب رح نم ىنطقر ىلا هنمربقلا | باّنع ةمأع ناذ لوبلا نماوهزنةس ! ثي دح هبل لكوياملوب ةزاهط  ق#دراولا

 لاق هنا سن ١نعىور هلوق ىنطقراللاو قاربطلا هيررخاهنم اوهزنتف ال 0
 د مولا ع تت نا ب تأ جل نع تنم بين عما انجي ادق م تن نشك

 تردي تي اب عش يا يي اب يم يدع ع سوح حج وح كس دود ىلال ظفللاهل
 لاق اقشربقلا انه لعوأة شربقلاا نه ىلع صوت [وهقشف ةفحص نخاف لوبلاو ةعيملاي نايزعيرادلا ىنبل نيريقبولس و هيلع هند! ىصىتتلارم لات سن نعلن
 0 لوا هناذ لوبلا اونن د1 لات لم ودلع !لص ىنلانع ةمام ىلا نع و فيعضوهود نححرلا ديعةيفو طسوالا قف فارهطلا كاور نيتبطر امرع فني لازدال

 ج؟قوكوم لاجرو فاربطلا» ادهرريقلا ق نيعلا هي يبسأع
 يللا اهشش مبلل مسلي ايلا يللا ميل اللا ميل ميلا( حييت ايل يسال سنا يللا يغلي ا” | ايس يشل | ايس



 ةياردلا عمةيادهلا

 مما نيالا ثياب _ابنم مزنروثسلا» ةجدلاك خءادرأحابرذ تتم ناقبأب الاون ,نوثلشلا درأيججلا قيرطب لاو
01 

 نوسمخلا دراويالا نأ يب اة هاول د وعبر هزم حزني رببلاو كتاماذا ةحاحب لاذ لاق هناك لييعسرلا !نع لرجل هد يصتوا نوعيرارجخصلا
 اوععتدام ج ارا عم

 تاودصقل الوم ابااثيررن مم ميظعرل دب أهم مزنولو اص هيفرعسيول ”ليقو أهتم هر نسل ىلا اول, لكقريتعملا هر | ال اقيرطب
 90 اء رداع

 رادو م ,قوغز تأم نييح هلكءأملامضتي يتفرج زللزبا سايعزب١ ًابعزيا نال ءاملازم امد أم عيمج حزن تاكو داداةاشابج كنت
 5 مدي كدا هدب ل 17

 ةرعم در رطو ملازمأيقزاكامر اما نوما حيرخا أ جزن نكمل .ةنيكمردرلا تناكزاؤللا ءازجاؤ ةليلار اغتال اريك تحمل رذ ءارغصأهزدأو حي مرن يفت
 كطالب رش اب فرنسا مصرس 3 من عك ايف ا» بكس زر ان دنلن عز ينل رود

 دات مدل ا ماين ةمالعءأملا جلب لستة مق ايف لسوق لم مزفيأم اهيذي تصيوريبلازمأملا عضوم لثوف حرفيا
 0 عر لع ا# تسر اص نوكس

 ماقلوةفنحل نكماثلب هه ارق ناكل نزار اا منتو تزعل لاق أيزمرنإللكل مؤ يف ضقت م
 ٠ نى رووسملا ىف امك عاين اد رراؤنلا لس

 قاف يلوا نجد نا هقفلاب يش انهذاملارماف اكثر امل نيل قب ندي لبق باها يشب ةيلدل اقول هيلغيوتح حافي
 سايسريزا ويطل ل الاارتزحا يا

 اهيل داي: :تلن ةولص اورأعا- نفل فتن رو تناكزاوأه وأثر اصول اواسغو أينما عض ون اواكاذ اليل و موب را يلاست يلا 98

 ةزيالددس اهلا هبو هيولؤ يأرؤمكراصو كشل ايلوزي يال نيقرلا نأ ح تيجقووم هنا اوقف ح ئق ةدأع/مهلعسيلالا55 ةفينحإب ا نعالفو
 ياضاس نئسلاو تسر نضع ماجن م سقلارسد «؟ر وكلا نزعلاب ةداحالا روكا كا

 و مشعرشلا ضر سنا ثيسرف باهيالا ترطب ملوق هل ْ
 ليقرل لام و ملوق هلس دادبلا»» ايخوق باههتسالا لعل سس اين ني ارلاو برجولا لعس شان ندمت اولو نوي اهنم حرير تيل اف تموت ةرافاىف لات ناس ابع نبا شيسرمل بابتسالا نير طبت نونتلا

 ىذلارارقم لا ئزنوسوروصقملا نوم لق نك ريانع وس مد مو رص ىلا نع نس ١ ياوروب د عاصريف نشدلو لدا اى ارق هل ا

 مروسن اك ناو رباط ءام اخ رماط مروس ناك ن انرياصا اذا ايا رمت د ءاملايصي ملاذا ارزيو ءاملا نس 2 الايح زرت ا اذاريزتت أو بطل, ذي ىف اما ا ةاش اف تايناو ملوق هق را» عررشلا هردق

 لعقلا ندا مف اش دعس فلع ذم اظنلا ىدأو» ملوق هلل يابا قواها رف اكرر ا ري /وكشم ن اكن اوالورنغ ان زن نا بند هور الاخ اموركم ناكن او سمر املاذ سب

 هرومي لك ازكو راملا عب حرز اي ىع حرر او سلال يع يرسل سنن يسلك ا توم باكو ا لو هع هر لاروف ى اد يعرمش ىرلوم ٠١ نتا تجب ثناء اوطحم لعب نا ىلا ذرطعاف ركزت خم

 ناشا عت وولو كح زم اننم ناكناو نوعنرا حرز امدح ناك لا ايح حزنا اذا دل ارجل اذالخرك حرز عيبسسملا نم راب تناك ا يح تعرف ةاشلاو ةياود ف صر بقسم |بوركع ناكناو كولش وا سن

 50 ةراشا ف ناكاسداقم لوقت هش ريانع »دام ىا نيعمرامو تيمور ىذ ضرالا تنعم ا نم نوم لوقت هش عما هسا نادرأ نارا ل نا زورا ل“ لات

 وق علان” ناو نت عرفا لكنا ةداد وضع سنا تاتا لد نا ذات ل زي وق تلشس ناد ان [دقو تقد ف نا زال
 - عر ا٠ ولد أن شلت لعس دي زال دار رابأ نالدارخل راب هايم بلان نم # ار ياش اي دع ملوق هللسس ياما“ ايضا عل ”فوكلارابأ لع دانبوبو تكي تام ازم حرز ذا د فرم ىلا نعى ورم او:| ! رح نحو

 مشلا نال ة خس او ب اَنككا نم طبتم ا ملابس رقفلابديشم زبد موق هللس هيانع رانا هشبل ربي لوق نم مدت كب دما ىار ىلا زب لشن ضوغيل نا متدام نان يادوب اك ملوق نللس
 ا ا مو ار

 اا فلان تم ةران هراقنم ىف ارث ا#ل اى ار تح *::ينم ىلإ لوقب لوتب تسلل! ناكد + !الاقو ملوق لشمس داردلا اء ٠١ نوهت لن 0
 ناس اهلا وقول نقيل ناز ىلا تافبلابمئالف فشلا لوزا نيقيلاو غن امى تماهن كا عقوو نيت ربط ناكدالا نازي نيقيلا نال ملوق هلل مياهنا لفل ذب ىلا يفر غسس

 هياهنا» تاولصلا ناس ةداما ماليال شمل لرنك لو هلع . انعم ثم نيقيالا لوزيال نيت

 ةيادهلا ثيداَحاجرخت ف ةياددلا
 د هيف كلذ سيبلو قرط نمىوأآطلاامهادر قامكرتلا نسالاق اولد نوعبراأاهنم حزني رعبلا قف تنتاماذا ةحاج ىلإ ق لاق هنا ىررزملا ديعس ىلإ نع ىورو هلوق

 ءارببزلا نب او س ايع نبا نعىورو هلوق نيسمخ واول دجعيراةنق اهنم حزني لاق تتتأمفريبلا قتعقو ةجاج »ىف لاق هنا نطلس ىلا نيدامح قبرط نم هيذامن
 نيبع مهتبلخف حزنت نإأ كرم رخاف سايح نبا هبرماة مزمز ى مق وأين نانبريس نيا قيرط نمىنطقراللا مزمز ريب قف ى تت تآم نيح اهلكرببلا حتفب ايتها
 لآق و عطقنم سابع نب نع نيريس نبا ىقهيبلا لاق مولع ترجفن ٠٠١١ . ......اهوحيزت املذ اهوحزن ىتح قراطملاو ىطايقلاب تمسدق اهيرماق نكرلا نم ت ءاج
 نيعاذاقرظنف عطنفشال ءاملا لحل اهؤام حضن ردبزلا نبا كهبرماذ تابقم زمر ق حقو ايشدح ناءاطعنعناذاز نباوهر وصنم انث سويه أنث حةبيبش فانبإ

 ميرخاف سابع نبا هبرماف تأسف مزمز ىف مقوأيجنز نارأني د نيورمع نع ميشه قيرط نم ىواحلاهيجرخ اًووكبسح بزل | نبا لاقق دوسالارجم لبق نم ىرحت

 آهمق اماوحترت ا لاق روث هجرخاذ الجر هيلا لزناذ تأمف مزمز قف عقوأرجخز ناس ابعنبا | نعاةدأتق نعو ةعيبرل نبا هيذو ىقهيببا هحرخا تحزنوت أهنوبغت دسو

 نم ىتميبللا ىدرو سابع نب اركز د ملرخل' هج و نمودون سايح نب !نع ليفطلا ىل نعىفحجلاربأج قيرط نم ججرخاو ىقهيبلاهجرخا مطقنما ذهو ءأم نم

 ناىفاشلال اة ومزمز تدتت لوقياىحا تعمسالو نزلا ثي دح فرعي اريبكالو ايغصر اول ةنس ندعبس ننمةكمب ان الاق ةنييعنباقبرط
 نعاذه تمت

 101 سبك ب عب ع ع يت يس و ل يس ري



 تاراهطلا باتكادلج ' ةياردلا عم ةّيادهلا

 ريضتلا نا ختنالاٌةرع ةضلذلبنقيف ماقتل ليلد عاقل اليل هيلا ءاملاؤ ءيقولاوهد ها يبل نا ةهنرذحالو هبا صارتم

 ر سقيف نال لع وه لعمل للا5 سقف ةساخإلا ةلًا م اماوأيطبض نكميال تاعأس كلؤزودام نذل ةليلو مويبرتاندقذ سهعلا برق ليد
 اديب اهعج « بؤنا دسم م اهسايتنع باج زاب لنيل مشا ٠

 ف لصف ناقرتفيف رعي نع بت اغريبلاو هنيعىأرمب بوثل اق ما سولو ىرطلا ق ةليلوموبب د ّلآبلا ف كلثلاب
 هديل _ لل! تعيس واطي ميل ل قس امقرافلامم ساملاخ رس تاتوللك ف

 لكؤإمو دال ارّوُس وههبداصكح اهرحا نخاذ همحل نمناارلوتب مهنا جر عسد ردت ئش لك قّرْخو اهرهغورأسالا -. . .. . أذل 9-0 نا -.
 ا 1 ناس ر وسلا نص ل روك لا بئاحللا و قرعلا ىا رازملا زبري ايل يا عار وسمك

 سجي باكلارؤس ورفاكلاو ضن اهلل ويحل باوجلا ازه ق لخ نيورهاط محل نمل وت نقد باحللا هب طلتتخملا نال نمط ةمحل
 | سيت اهفوانالا تودءاملا قالي هن سلوان بلكل غول و نمولنال ضيم سلا هيلع هول نان دخلو نمءانالا لسيد
 اد الرف ا تسب انش ا ىلا رين

 رطي هلويهبيصيأمتالو عيسلاطارتفلا ف [قيفاغلا لع ةجوهد لخلا فةيلادةس لا يفي نهد لداءاملاف ءانال
 ال ترام جسر نال لش بلكما عرولو ىف طرت ىذللا هسررلزلا قيمرلا هيلا داشسلا

 رس اظ ببسوبم و كرت ءالا ف نوكلاو بسلا فرن جاور الا بسلا لع هل اهالا نا خس !تول'ن لو هل

 لكل ]اب هرجو مت لط نع بل اطلادم انقو ب اند ارت اذاريصلاب لكريم لامي ل وق هلسس تا»» بيرس دا ماظلا بسلا لعن لاعا ريف تاءزارابتع ا بسيف قرد الا سفن ىف ريذ تروملاو تومل
 تسلاسم فان فت يف (وبج ومان ىف الا عم عرش اها اوتو رم انلا بسلم توملاىلاعاورأ يبس لامار لانج و حررجلا هس ور ماظن بسد وجو عمر تآ يبس لاما انتر ام افي[ بيس توما لاّضا نال

 لاند مايل سل انبب غراضمالا ةريردق تلق تلئلاب رديف ملوق لس ياها هامل كلت هح تدم لاكي تاءاقح سف بحاص رورجلالزي ذا نا عروب كاي ملوق عللس د٠: يلا لاس تال يعلا
 تائاس كلذ نوداينال ملوق هس د" تلئلاب ادب املا ردقي لف ناكملاو نامزلابلاحلا تالنتخال م ادم قتلا حس ربك, كل فرعم ىف ياو نسينا لبترلع ليش زا وسال نفد ىكذلا تيما ىف
 تس انا سبش نا ليث امر ريالف تملشل ا رض ”ريوط هرم نحمر الا نصت ال ررعلا مرو هرمغ مهاب ىذلا سب ايلا نع ةرايع دال سن ايلا نم صخاوبم ىلابلا ف موق هسلس دا“ ةرعاو اس مح اع سلف ليئلاو (ويلااءاو
 مير وسلا اوبس و اشم لوي امرابتعاب ابك ريف تاناويىل' ضن عّوورايتع اب مدع ورام انف نايبب نع عرف الراسألا ن لض لزق هكعس و0 يإ ل اهشباصا ةررم نا لشس ب لدتيي فيات :نيلو مول نمل قا خر لضاو

 تللز سك يسنالا+ ام لكقرعو لقهك مياتعا»“ رام او لخبلار وسل ف لولشمو ابلاغ اسم ورمز اروسك كو قربلاروسكووركلو م دالاروسكر باط انرنع عوفر ا ىدداسألا غس رلوت نكح اع

 هروهتم لق هلش فما طفاخ اي لييتفتب لتي اري ارو مقتل كك لاك رحل الذب "طل ازضزيليى لاو ذا بس حلا لف فل ذو تااهاملا نم طائل معن يب روصتنملا ننال نكلروسفل و وقععم ل صفا نال
 قير علم نان قير علب لت سمك لاهل كلت هرؤس نانزم ا برخ لاهالا امدطم ىدألا رؤسو رلوق هللس و٠: زيك 2م سول العس ويل لا دبع ىثنلا نالارباط هولعبتر ارح قرع س اوفس 8 ايلا بادجي
 ْ ب مالا عم نس قر ولا لكاييلا ىو ل البل اربلاو ىلع اللا باورلاو رويطلا نمر لكومل امو وزرع بصلا وار تشمل ريض نم رتعربطم ًةلطم عب املا تال( ادا نضرب اط تار ثسلن

 تس انبلاذ ترك لكلا مناور اط ىدالا نيع نالو رضا لوان منير شضرنيب نم ناك ايبارعاّق ابنا لوانو بيف نبل نم عريب ىلا لحسم ل[ طعس و ريع رنا دمع ىلا نا ىورامرباط ملاوت تللسس
 ير مصقيل ملا ا داما ةفصريغق لزج لوق لس نيكل ةس اهيلاو انيب اد يلا شميج نم دافعا لعس زن اهنا نال عبق ن انررباط نافشلاو يغش ىرعاوا هاتفشراملا نم بنجلا ل الاءنال بنجملا لوقت هللس ا

 ايفن سمت راملا ناالا بيرشلا مست ناو اني ب طقسا رقد انف ءطقسلااداملا سخن بوق تناك او يكل ا اجلا نال لاق دعس اكو يب ذم هس دام ا فصرت الخ برشلا برص اها يرسل انج برصقتي
 محسو ل1 لع و يلع شلال نلا لوسر رف عطف | بط يح لاح ىف رانا نم تبرم شن اع نا ىوراد ضئاحلا» ملوق هلل راينا يلا نم ليلا امس ناوريلا لاما فس انلارابتعا طنقس لل
 ن وكمل ذا لل استر وفل ضراعيلالو كيز لهذا ادل اسهن لي ذملا نيل ن اكول يكرم اول اكو دهس ىف فيت فو لزا سو ل1 عويمر دمحم ىنبلا نا ىودان زداكماو مل رق هلل و»» يرد يف عرس دع
 ِ تس ا, لل اكل فرد ير نب اواور كنا تيزرم تسلل سيمو ربل /رعاران ىف بكل خل واوا حسو ل[ ىلع و هيلع شيلا لشن قبلا لات م السلا رع زغب لوق هلا ريانعا»رامتعالا شل ري رزرملانإ) سمي

 8" مبرمس ىلا نوع نرخ الا نع بدرع نع مها نبس نمت يبس نع لونه نبب باب ول درع نيعزرنسسي فال طر ارلا رجا لوالا نت ط نعرع ىود قرير مولاه اور شيسرجل ذب ا دانالا لسفيلم السلا هيلع لون لو حلل
 بشكل عل واذا امرفرم ريم هبا نحر اطع نع فلل ادهت انئرم قس اندم الا نكن يبس نعل عادا ىدع نبا مخي ناضل لكلا رول و نمرانالا لسن لس بل[ ىو هيلع ثمل دسصس رثتلا لوسر لاا لاق

 نك, ليي اما مواساة قس لاكو باوسل اوبس و اهبسوولسمم اذان انسب لن يب نب لسا نعى ورب ريعو لاغلب بابل درت طولا اذا تلق اذ تبر بسر لسقيمو ترين صان ف
 ءوضولا بكرت باب ف هركذاءانب قمل فلا فر قاذب هنسو مب جرام الا مع لرش ا ناكر اجلا لبن ىورازا ئاورب جي ازاو لوقلا قالطا مالك ازيرباؤن تلكزاوب البا نى وراذا ام وصخ جيس الوبمو لس ايع

  كللابكثيرع نم عئئرن سس ثييرف زي قطن ارلا كورو لوبي يبا حرجا ناذ فعلا مفص اوني تع ب رعي نافع ارب و لينا نع لعلا نب بابول اربع موق نا هدير س ىرودتقلا لاقدمدلا نع
 جت داس اياضيا ىداوطلا هاورو تارم لتر ضب وقر ءانال ا ف يبل غل واؤانناكا ةريرج ىلا نثر اطع تسرع نم انعيا ىدرو تاره ولسم ا مثموتيرماذ انا فس يللا غل وذا ةربرم ىلا نئر اطبخ نع

 لضفلراطعىل لات لان" عرترتب نبا نع انيا قاذلابع ىددد ةريرمدلابوفااب قفا ل عيسلا حسن ورنع تبي مول ىرم زل زب نمل سيل لادن لا ىف غلبس بلكملا نع ىربزلا تلم ل اقرت ع فنصم ىف قا رلاربلن ىدرو
 ناك كان ]يمنا ىلا لكن او قرع و قردالا بسلا رولو نم انالا لسخلا ءؤنطولا لاهلامف بدالا ءاساو رفع ىلإ هس انجب مز نب عطس فو تباع تلو اسف احبس كلذ لكن بملكلا غلو ىزلارانالا
 و عضازسا نان ىف( الكلاازب تلق في طوب و بر نيا مال لا ءيع ينو اسلازلاازب ىود نال لط ابوس و ذل اف ناك ىو دره ةرسرب ابا ناي ري ملقم لعمل ع او نيدعب ايلا نم الو مياوصلانمرعا نع انفي ال ل ّقازيو

 فام نوم ايمن م لسلاربعو اطؤاس طوقسلاب ما سل اربع دم ماو ءباىعلا نرصا نع طظزعي ال اذب لو قي فيلو كرير مولاي يف ااكن راع ض لل سؤ ناريس ذم لب ياحصا نسرعا الو ىثرل اب يد لقب مل عازب يرسل

 وم امر اسو موو بلا لوب الر ظن ف شلش ابر يفي ملوث تلم يارا اتلاف هركؤتءاسن نرطاب تاىثاملا لكلا برر لولا قت بلل غرولو نم ملوقق علحع ديل ةانبلا نما عار ل را
 نك ل ير را ل ب ل وال سم ايملا ني قف اًسلادنع اوبس لسغلا باري

 ةيادهلا ثييداَحا جرحت ةيازدلا
 شايعنب لمس | نع كاملا نبباهولا دبع هي درفت لاق اعيسو ا اسمخو ا دازوا نه. ةريره ىفإ نخىنطقراىلا اثات بطلا ول و نمءانالال في ثيلح

 قضم | نع أمهالك ةيييثب نبوربع و ىسيب اركلا تيم قيرط نم ىلع تبا هييرخاو تارم ثلث هلسغو هقارحا ظلي اقوقوم !نه نم ىوق!هجو نم هجرخا

 هل دحارل و ىسيباركل اري هعقرب مل ىرعنب1لاق اًكوقوم ةبينت نبورمع ةياور نوه دوقومل ا مغ ةريره ىف نع ءاطع نعن املس ىنف!نب كلملا دبع ن_عقدنالا
 .هحرخا ىلا لفخم نب هنلادبع ثي سحب ىواطلا مّهحا 3 قلاخا 3 !فيكذ درطن 31 هي رتجمال لاقو نملس ىلا ني كللملا دمحب ىقهسبلا هلعأوا ذهريغاركتم اتيدح

 باتلابةنماثلا ورفع ها عبس هولسغ ا ظفلب ملسم لقعم نب هد |ديعةدايزب نخل همّرلي زبره ىلا تي سحق لازلاب خا نم لاقو



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا عمةيادهلا

 نييلارسج هنال سهتريزتخلارؤسومالسالاء ارتب لعلوم عبسلاب دراول ولامالاد لأ هن ذودوهو دروس ةيديصيأمف ثلثلأب

 ؛تعبلاوهدباعللادلوتب هنمو سجن من الريزن لاو بالا ىوس أسف اكل 3 سمتامل وايسوسدرما لع

 يسرا اير خصب تاير السلا هيلع ىبلا نذل كوزكمريغ هناّمسوب ىلإ نعد هوركيهاط ةهلاروت: لبابا
 ىو تنال نيل نمط يو الا هادم شلع اال ب اريرزسلاو ابا م ساىنو باحذلا رار ب اباولاكأ

 ةةهاركلا تيقف تارطلاةلعل ةسايفلا تظفس هناالاوكحل |تأسي دا دارملاو ميس قرهيلا امالسلا هيلع هلوق مهل و هنمأضوتي
 2 تولد عا» ىلا لوقت ب 2 ترم الا واو

 لدالد» زذتلا ها ةساهغل | اهيماخ حل 10 0 هه 200 لا لذام لعلوم كاورأم
 0 ا مرات ريانع سد ءايالا راع ل

 5 1 ءاملا هرونّلع ترشرت ةرافلا تلكاول قيرخلا نميسولاىلا

 ريف غلو اذا ءانالا لسفيل لاق ا ملسو بل ادعس و يطع للا در ىنبلا نع ترج ىلا شيره نم مهب ىف سما مالا هاود تقلا درفولارمالاو مل وف تلسس
 لع || ئيطتسلا لع لرموب لات اىدآلاو قرا نم عليم متسرسا نوب واسيا ةربرمدلا تارم عبس لصلا تسرع ىوردق نال ل انتي عسل لوقو تنال بارتلاب نيل خاوا نيل وا تنارم عنتس بكل

 هس وثب ناك م السماري ةاوبم تملكمالس لا دادنبا دعس لوم ذل لضم لير لاء تلك اذ م السا ادتبا لع لون لوف عل هرم شارف ن اربغ ىدلوم جربت نبال ىرابلا جب عرش ىرابا جف ىل ليصفتلاوارتالا
 راسا ١٠ !رباط ناك قاكزلاد ئرابرلاب هرلثر بطي ناويجروس نال تش نلل نال موق لس ”قبما» بالكدند لا. لاتو كلذ كرت ملا با ااا اوراس نر تال برا ما
 (ًوطلانلوعنصيلو 7 زرع ىلإ اذع هور كلذو غول كلذ نولضي الفيتو لاف تحتاظرت را نولي منا( اولا لجن 0 عم املا رشف ديبالا سلام وربط رمل روع د لق هن
 [بئالص نم تزف الفابزم سد اذ ةربب تدابف تسرب نم دعصق اب ىف دلصنت تناك رذاضنم اع نع ىودوورطر يجامل هلل هيا هور كلو كابو لب ىلا خر فضمل لكان ربل ىديينمت
 سكت للا شناب نع قرط نع ”ضرارح شيره نم جام نياو نطتقرارلا ىورلا خصلر ناك ل هكعس رابنا» تلكاو انو عطوم تزغاو ابدي ترف اهف م انم نم ني اهبي نكمابل تاي دام تعد
 نسبا ةداطلا دع لري شاع شيسرعو دس 1 نو حبست جملا لاو نيكل توا كل لبتت ملا زم باصارقرصاور نوف حسم لاسم هلع ثلا دعس ثلا لوسدوا أ أولا

 اج لوقلا بجاولا ناكنف ليف نا ىا حل اذاالا مل وق لش ررانع#» رار شسلا نايببل شمدب امنا سو ل (لطسو لع شنلا لص ىف نإ ةروشلاو رلتلا نور ميلا ناي رلوق هل يابن اسبالم بارا #
 تعف لوق هلل نا» هبدالاو اود تنافي ياوطن ابا جت تسيلابذا سو بل (هسو ريشا هم عنا لق ويعمل ناوطلا لحلو علل لذه | اال وقلزع باهاف

 نكدنسلاو نيولملا نع طقساو ناز يسم الا بجو ىلا #تتنااككدساقلا تطقسا كي نم مال ةدوزعلا وابنه والا نور عتب تسيب طلال 5 ا ل

 ب ه قرم تلارؤل ل اريعرم ىولوم ٠٠ زامل اميلعتي عفي | ورم ناي لف برو زاجل ريال اف ماسو ل ؟هعس وربلعرشملا لس نبا نوبي نانو سولو ميرنا لب اى لع موق هلل تن سل اوت

 ءاتال]]فيافلب ةريره ىلا ثيرح نم هيلع قفنم عيسلاب دراولارمالا كي لوس ةيادهلاثينداحا جرحت ةياددلا

 داولا»ا نع كللأم كادر ك4يلبمت - تا ارم عبس هلسقي نابلكل هيف لو اذ اوكلحا ءاناروهطولسمل ظفل قد بارتلاب نهارخاو| نالوا تا تارم حبس بلكلا هيف خلد اذإ

 ىهناالاغلو اذا ظفلب ق :رطلا عج نم ةمشالا هج نخاو بيرع وهو خل هذ! ظفلب هقيلرط نم لعطسالا هجيرخ او برش اذا لقفلب ةريره ىف! نعويرعإالا نع

 ناكرلسو هيلع هدا لص هنا تمي لحد انزلا ىلا نعءاقرو قيرط نم قزوجلا هجرخا!لكو برش اذا ظفلب دانزلا ىلا نع نمحرلا دبع ني ةريغملا ةياو ر نم ىلعي ىادتسم
 دؤاد فق هلصاد أيا فيعضوهورخا هجو نم ىوأمطلا هجرخا نيفيعض نيداتساب ةتئاع ثي سح نم ئطقرا سلا ًاضونتم مت هنمب ,رشتخ بيلا ءانالا غصب

 ملسو هيلع هلد ١ لص هنا لوسر تيإد لدومكيلع نيذاوطلا نم ىمهآمن | سجق تسيل أها لآقزملس هيلع هد لص هللا لوسر ناةشثاع نحرخاهجو نم

 لها ضعبكىه سجن تسبل اهنااعودرم ةّكأع نعرتسا'هجرو نممكأحلاو ةميزخ نب!ىورو مرق كلذ 3 قف ةدأتت ىلا ثيدح قايبسو ةصق هشد ايل صفي أ ضوتي

 لص هللا لوسروأنا ًاضولا تنكتلاق ةنمناعنع ةفيعض ىرخا قيرط نمىنطقرا دلاوةحلم نيا ىورو تيبل أتم ضعيكى ىنطقرادللو رهلا ىحب تيبلا

 تاطباهل لآقي ةنيدملاب نصرا ىلاملسو هيلع هللدإ ىلص هثدإ لوسر ميرخلا3 سنلا نعي ابلا قو كلذ لبق ةرهلا هنم تياصادق دحاوءانإ نمملسو هيلع هللا
 نم قرهلا نإ سس اايلاقف هتلاست برش ىتح فقول نقود ءانالا لو نق اوه ى ارش ءانالا ىلا لبقا هننجأ ىنصق ايلف هل تيرا وطويل كسا ىفا لاقف

 مبسروتسلا ظفلب ةرره ىبإ تي دح نممكأىلاو ىنطقرارلا حبس ّيرهلا كبي لحسن حض هدانسا قوريغصلا ىف قابطلا هوا هسجغب نلوأ|ّئيشر نقي نل تيبلا عام
 لص هللا ل وسر لكس ةريرهلا نعبايلا ف 3 هفعصو بيسلا ني ىسع ةمحرت ق لشعلا هحراوعبسربلا مهد هل ةياور ق 3هةصق ىنطقرادلا ةي اور و

 نبا هجرخ-اوروهطو ٍبارْش ىقباماتلو اهتوطب قف تخل أم اهل لآقذ اهملع دوت 2 عليسلاو بالكلا تا هل ليقف ةنيبدملاو ةكم نيب قتلا ضايملا نعملسو هيلع

 ءانالا لسخي هعنر بره ىلإ ثي دحا نه راحت تافيعض تاثيسحلاو عليسلا تلضفا ًامدو معن لاترحلا تلضفاامباضوثنا هللا لوسر|ب ليقرباج نعو ةجام
 ناكمنا نيريس ني نعدتساو اقوقومرخا' هو نم هحرخامت هحضر ف حدقيالا نه لاقو اذوقوم هيرخ ته و ىواوطلا هجرخا نيترموا ةرم ةرهما ولو نم
 هجررخا هدو درمومحل |! نهو ىهتن املس و هيلع هللا لص ىنل | نعةربره ىف تيرح لكل وقيولس و هيلعهّند |لصىبنلا نعا نها هل َلِيِذ قريره ىلا نع شث ىحاذإ

 لضؤملا هيف تخل هاذا تارم حبس بطكل | هيف خلداذ | ءان الالسغي هعدر يره ىلا نع نمر يبس نيسمغ قيرط نم ىزموتلا هجررخا سقو اعوقرمواذوقوم ىنطقرإرلا
 ٌثررح نمةجدرالارهللا ةرابط هب للعمل !فاوطلا اشي لح نوقومربلا ف هنا نيبو دؤادوبا هحيرخا لور هلاركذ هبذ سلو هجوريغ نم ىوردق لاةو هحصو جرم

 هل تركس اهملع لخد ةداتق ايا ناةدأتق ىلإ نبا تحت تن اكد بكت نب ةشيكاهّبل اخ نع ةعلذ ر ني دبع تب ةريمح نع ندلط ىلا نب قزم | نع لوملا نوماس

 جاتو هيلع هند |لصدتد ١لوسر نا تلاق معن تلق ىلا تنباي ,نابعا ت !لاقخ هيلارظنا قارف ةكشيك تاق ن كبرش ىتح ءانالا اه ىعصاذ يرشد : ره تر ءاجلاٌءوصو

 ا ”تينالاونم نب لاقو ةمدّرخ نبا لكاملاو نايح نب !هبجرخ ا كلآم دوج لق و ىذمرتلا هحمتافاوطلاوامكملع نيفاوطلا نم هاما سس تسيل اهنا لات
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 قرهلا هيرمترلسو هيلعهندا لصونلا تاكتسلاق اهز1ةْنمأع نع قرع نعىور هنا ةفينح ىلا بحاص ئسوب ىفا ةمحرت قى ىلع ا ندإ لماك ق ىريمىلا لاق كل

 موق راد ىلإ درولسو هيلع هند !لص ىنلا نا ةريرض ىلا تيدح نم ىقهيبلاومكأحلاد ىنطقرادلاو لمحا ىورو لد >اهاضفد ضمت رمت برشيبِذ ءلد الا اه ىعصيق

 اناس جي تسيل ةرهلاولسو هيلع هند الص لاقف ةره نالفراد ىف نادل لبقوايلكن الراد قنالاقف كلذ نم ليف بيغملق نيرحااراو ىلإ عدو ب اَجاَك

 عيا كاور ولات ةلوقملا نه لعمامالاق هعبات قيكني لا ىقت خيشلا نم سجل !لاذو ةجأآم نباةاورو هن | .تاناوطل اوروكلع نيناوطلا نم ىه

 ةهبملاو ينرارلاو ىفاثللا



 تاراهطلا باكا دلج

 رابتعاطقسب عسب ناو ةفينحوإ به نم لعءاشتسالاو اهياعلب اهفاهلسفل ةعاس تثكماذإ الس جمت
 ًاهراقيماصيال ثيم ةسوبحم تناكولو ةسألا طلت اال كوركم#ٌلخملا ةجاج نار قسو خرورضلل بصلا

 ةياررلا عّمةيادهلا

 000سم لوفر للاب ثغا» هر هدالاب» .٠

 ةجاولاهبش اذ تاتيملا لكأت اهّنالريطلاءابس روس اًنكو ةطلاخملا نعنمالا عوقول تركيالا همدق تحتامىل

 ةطلاخملا نعنمالا وقول كيال هراقنم ل عر نقال هنااهج اص مل عي ةسوبحغ تناكاذااهن [ثدسوي ىلإ نحو ةالخملا
 ' يح يحل : نك 1

 لعهيببتل او ةهاركلا تيقن ىاوطلاة اعل ةساجنلا تطقس هناالاروسلا ةساجن تيجوا
 رج لطايسنن كا عدادوبت داريا هليل هس ل 0

 ار وهط ناكل ارهاط ناكول هنآل هتراهطو كشلا لمق هيف كوكتتم لغبلاورامحلاٌوس و ةرهلا ف ةلعلا
 سل هلع ||, غ"ةلدالا ضرما شلال دارنا :

 هقرعوزهاط هنبلانكو هسأ,لسغ هيلع تعال ءاملا سب وول هنال هتبروبط فق كشلا ل يقد ءأملا ىلع اعللا بلذيملام
 هرب روس مسن ايدج ريا رب قلطملا

 .>لباؤةلدالا ضاعن كدثلا يس و هتراهط لعن صن ى ربو حصالاوهو هروسانكت شل ناو ةولصلا زاب حنممال
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 َ ) ب 1
 همسراناا يروج ىف ل شناورلوق ىلا 720

 : هلثس : 20 5 .. يلذكا اع
 نوكيفر أملا لسن نمٌلهبلاهةسايلادةمرحلا حرت سجن هنا ةفينحالا نعو هتراهطوهنسسأ غذحبزع ةر اصلا فالّداو ااتدرحو

 ٌسنعس و ىل ارنع طرت بصلا نكو ةررباطللا تاشئ ملابس اهلا كازا تازوكيسامجنال ثيعسول وبلا ملوق لس تا» رالإالا لازتال هرثغ تس اهنا نال الفا رمث لوق ىلع اءاوإل ينم ىلا يبس زد لو هل

 أسبسفن ىييبب ىف تسوبحم نوت مبرصا يسند رت وبحلا:!! ليلا تسيجب ملوق عطس بنالا عمج لل سانلا تارزع ف لئابلا ةالتملا ملف لحس يابن قروزعفل اش هرابتنا طزتس وونعحلا رتل
 ىارهلا عايسروسانكو لو علل ريانعا» ناثلا ريولاىلا ةداشا # ١ تيب لومي انو ين اننا نووابسفف تارزع ىف لوح والو تييبلا نر امك اداب رشد اهسساد نولي ثيم تموج نلت نا ناو
 ماسببلا عابس ت الرباط تاب ظن اهنادااقنم برست ابنا نناستسالا و سمن فلا نلوم ياهل سمبل الا عرابسمدوسكأ جن نوكي نا س ايلا ويلا عراب روس هرم ايدل رس هركياك
 شدوا الابل اذرذعلا لك ايريطلا عابس نكن ابا ةراجسمت الخ, ىرامعلا خس امام ىلاالا نوم نكبالو بشت اوبلا ف طفت هذال روزا [راهسمف نالدارباولب بل ايناس ناب برشا اذ
 ال ىد مثلا ممر نال ملوق هكعس را: هركي الف لبالا ىزابلا لس يملا لوادي طم زب ناك ا لا ا .ةفيفع ىلا نعوايز نب نسملا در ثريا هيفا لات تانيا لك انايمال ملأ سلس راسل اطال مال
 هلطس مكد ىزلا ام هيرست قم لاوس باوقوبم ليتو ةربلا ىف تلناكق لا علا لعرهيبتلا قب ءانعم لق ةربلا ىف ءلعلا دعس ريتلاو لق هلخ رصيفرم امبير ىرلوم "٠ وكلاب كفا ضف لف مركتلا قير طب
 تاوطلاروورقو تائاوطلا و ري نيفاوطلا نم امينا سول ىو هيعمل لص ىنب'ل وقتل ناوطما تلدبل قربل ارووس نع رت اوبل وقس ل لل مل مل[ ىلعو يطع شا لص ىنبلا نا كلذ مج نو تسال و وقسم لع تواوطما وك

 ملوق هس نارام ا نم برشا, لحمل زاونلا قوي امد لري اوكشم عررشملا مالها نم يشن ول وكب ال لوقو ةرابلا هزير كير جاطولا عيلان كرين لوكس إو حس هيانعا» ةربلا ىف ضدي زا تييبلا نكاوس ف
 باشا نوكي ناوالا لوكش يغار ماط نوحي ل املا نالخ ةدزالملا تابت ان !ارساط ناكول نال لوف حل تس رمال عج وع سجن رإرع نب نعوم طر ارحلادوس لاتزبا س اين نيا نعى ور امل تلدالا ضراهتل ريف لوكش

 ملال ٠ لع باىدلا بغي نادعبالا ةيروبطملا نع ملا حري ال كوك ارم اطل بعدل ناك ضو ب طيز فصل فصتي امل اذا, طيس اومام ف كلا حم كوك الا نوال نا ةلاهتسال كوك ذعر ماط باير
 لل لاستلام دادبلا الع يشم اها بابقسالا قصب لب هيجريإال ميلا ناكذاو لسفلا بمول كشل اذا ا ايضا دام اروسبسر كسلا رس أر لسبب وشمالا ةرامط تاكولو هيلع ببي ل لق لل
 تانيبنا معيش نبللا ببسرارملا ناب باهييدقو ةررلزلارابتع اب ذشلراملا صيصنتو نم لاوركرل لوارّريف سبني رارف ابراملا تلكرازملا نود نامل ن وكي نبللا تلك نا رامم ا ومروكذلاذاراملا ىاربل اذكرو لَو
 فلل رهين ىلا نع رقرعىل ةولسلازاج عنم ال لوق هلطس هيانعا» ةلرم نع ياوروبب املا بانل نر وكذل او سئ فواد ةيادرلارم الب سر كدا لترا موق حلل والا الط ةيشسم ادا: يييست نبل يلا
 لوكس روس ى وسن بول اري سكول عب را لاكن اج نب ىوراموبوزلا ودير قى جرفا» ظبي تس انسب لاثىزغ ١ ةياور ىو ةفيفختس اهب سوم لاكي اور لورماهوم لاهيا ور تاياور

 رهفيلوريو و ىوارطسا هاور ست دااذ ابياَلاب ىداني اي دانيرما سو لا دع و دعمنا دمع ىنبلا نا ياور نعمت ورورقلاراقلا فرخ ثيسرف كوالا ضاعت ملل وث نلشلس هيانع مر لكؤإاملولو ناتالا نبل و
 نلت ناو لب اري فلا نيكن م لكم سر ل الع وريلع سلا لص قبلا لاذ تار الالام سيئ لاذ ل اء نبكي لب ملول اسس د ريع شسلا لص ىنبلا لاق شرير الا تب! بلاغ فييه درا

 ناض نيماّهلا صراشكم الماراصو متيرتسا مره متحاب موالى ارا ملسو لأ دعس و هيلع يلا ديحس ىنملا لايام اهبباب ليل نا نش لب اكلش ثمرديال ةباوصلا ئالتخ ا نالرظن طو ةياوصلا نالتخاوا ل
 امياي للرلف ترك سيل غروشملاو روش اهسرعا نال نسير املا نيصنلا نازك.” اهزماللن ال بلقلا قدابخ طريشي ال ىفت اًسلادنع دان دنع بلقلا ةداهخب ءاش امر اب ربسجل الفال نا بسب لب ىكشلا بيعوبلال اههضراعت

 بيز ِشنالادروملا ىف طبري رام ناوبسد لاكشالا ليو كسلا ىف حالا مالسالا جسام ترابطو لوقت هلا ةلوارلا العا م يس اًيملاكر يح راوعلا ىلوق نمل كف تنل كش! بج ويف ليلو الي للا لايحا يو ثايئاش

 روس ىل اكالصا تبان ةروزرملا نيم ولو راما !ن الب تبا نث انيم نالضرت اهنا ةرافلاو قرح ىف ةروزعلا نع رمان مراملا ل ةروزملا ناالا ةربلاو ةراقلا كس اننا طاسا ل ما ىولبلاو قر وزمللوىاوالا نم

 بجرث شال طفاش م امبلاو ةرابطلا بجول ار ىوتسا رصف مو نور جو نم ةروزعلا ترف رس انئاطاتساي مخابر هلا ةرورط لم قروزعلا تناول لانا طع موس نس اين مماببو م اييلاو عرامسملا

 الكشي مالا عن خألا نم لول ابدعا سيلان باهللا ناك سب م و ا نمرلوتم باعللانال باللا بناهيف دس انيلاوراملا بنام ةرابطلا نامي لبق تينلاو راتلا لعق يبان ناك ىلا ريما
 رتابتلا بول( اعطما ىف نيربف 'ضسداعت ناب بتي او ةرامطلا نري نس اهب حو راملا ةراهلب لرعرمف ا ذاايو لطرح حزب نان تمركرخآو م اعط لكل رعرجن اذا اهب لكشمسا رن ائلاو مر اهمرتل ومش ريان

 فس ضرع ا هظسلصالا ف اطوب ىذلا سل !ل يلعن مو ليطرب عيرملا بجو تمحو ( اعطلا لع ىف عرتلا لول مذ ليلو ريع نمل حلابخ بيكم ادم ال اتعاب يرحل عج زوجي الو لحلامو لصال ب لمثلاو
 مل وتم ا باعللا ايلاف انيمباماف ترابط اوبس و لصا لع ءاملا قتميمرع لص لاو تس بلا الم اب لشنلا عرق لصالاب لهلاورئاربلا بحري راما ىف نارإفلا ضراتاؤل اذكو عف املا مرعرنع بجاد رد ايتهال ايل متلاو وص الا

 هلل ل ل ل م مل ا ل ساس سا سل ساس ل اس اس سل سا ل ل ل ل ياتعابرتس اقبلا حيرت بج انيامصا نم تاياورفا قات مي عررحلا جب جو رترّجو نيتي دال ايحل نم

 ١ 0 ا
 وه ثيح نم روس ىلاريمملا دوع لقي ورامحلاو لخبلاروس نعي هتساجنو هتراهط ف ةب اصلا التخاواهتمرحو هتتحأب | قةلدالاض رأت كشلا سو هلوث
 هندا طونلا ناكلاةرحب ا نيب لاغنعوذاد يال ةرلهالامحل ا مول نعى ولس و هيلع هند »لص ىنلا نارباج نع نان يشلا هحرخل لقو محلا ىلعوإ
 عاب نلا ف قايس ةيطغم فيعض هداتس اهل نيمسزم كله! ىعط لاق ةصقلا تركز ملسو هيلع هّندالصىنلا تيتاف ةيلهالرمحل مول مرح لس هيلع



 تاراهطلاباتكاسلج : ةياردلا عمةّيادهلا

 لاعتسالا ب جاو ءأم هنالؤضولا منقي ناهلان يعد رز لاقو هرقأعُيا يس هس نآذ هتلزنمب
 قل كسنعانكو لركأم همحل نال هلت عرهاط سرفلار قس و تيترتلا تدهدرعمجلا وينج فلعل ارهطملا نااتلوقلطلل ءاملاهبشأت

 ريانعا» ندفلا راىلا ممعازا ل لس

 هيلع ىنلانأذ نحلة ليل تين مهتنالو هيأضوتي ةفرزحولإ ةيهحوإ!لاقرملا نيبال ليل اح هفرشراهطال ةهل داركلا نال رج يصصلا
 تا هرثع در اوولا هاون نادت اياوولا راس نع زارها

 لاف هيو ١ ةفينح ىلا نعةياوروهووب ةياضولي ١ دلو هس يلاب فس 5 600 ل ع اا

 كازو لااقرامجاروسالارمبم ملئ ىف هيكسع نيريمل نعو يل وبك مارال يصلا عم ابا حرس لونا نموت لوق هيل

 روسبل ان رتول ىف انلا ىوني نا طوحال اورارم أر ارو رونعولا ىف يلا ىف اولا لوالا نام انسب (مق اميركي ملوقق هلل يام «ةفيزع ىلإ لوقوب لاّوقراوصلا مد اقلا ىلا ديس وق ضف دي ماهل اواي قعروسلا

 اما |سرما عت اولا ربطملا نا هل بييرتلا نور ملوث هلسس وا» سلتلابوا اين اندصيف منو دعب ًانموّيوا دي مو أضوتي نارتروصو مما يف لوك لس ناار يظل ترش امالصف مفر ظنا دش ورارأ

 تاياور عل را فيلم ىلا نع رطل روس ىف طيريملا ىف حم ن لقوغ يانعا» بييترتلا نوو منعلا بج فريج ناد ميه ارعي لف قاتلا ناكن اورخانوا ممن الا لاعتسا ىف جري انالخ لوال ا اكن اذ بار اواروسلا

 تبارلا نان مارق هلل هيابنا» بسب ذم نع حام ورم اطوم لا ةولصلا بانك اور ورام اروسكل وكشمربس لاي ةياور فو_رفكو ورك نازك نحنا باور ىفو نع نوبلا ةياوروج و هرغب ًاضوتي نا ىلا بها ئاورف لاك

 تاضرم لوق لس لخبلاو رارغ روس امان ايي نال راسألا لصت فر زيبنركو يا: ةيبئالارهسم نان روق تعسر بالا عم ا هروس يب رك رؤي لف زتس ابل لالالا الرع ار ال فلا عبار حيي ١
 نبا نك ربا نع سوبا نري ا بع نعي مج انيدع لاق تورم نب سومو جرعلا نب خرا ندع ناثع نب يكس اننرح نلف ىواطلاهاور نبل ليل شيمرحل ملف شلل ,يانعاا ا ايتها روفهولا ىلا مكن ملوي
 ل [يف سلا لوسر اي تنك را تلف : أهم تءاوص لا عما تلعجو اتت ءاجاض أبا ميلا عنا تس رمت ل لاقوريف قطضداو مخ ل طف مل للحس وديع شلا ىلص ثلا لوسر نظن: لا روعس

 ره ثلا دسم ىنبلا ناووعسم لاربع نئريزاىلا نع ةرازف نعام ان نيب انوفلوق هل تال كب ا لشس اول و لوعدو نئيث ماوبها ىب لاق تمعمس قبلا تاو الا هربا تملقف نبل لاك لسرأ

 دب ريرصلا مث اطل نم انمورف ىزيزلا ةياور ىف هروبط ء امو يطق م اى لاتفرم يبن لاك يئواداف امني '”ءليل لات ملسو ل اديس و

 هل لاقل سو هيلع هند !ىلص ىبنلا ن | هنع ٍتبرح نسورمخ ىلوم لِي ن ىلإ نعةرازف فىاقبرط نمو وحسم نبا نع قاسنلا الاةعيردل ارمتلا د يبني ىضوللا ثبدح
 داّضيادازو ديحاةماور لوهغ لحر نيونالاكو نم صوتت فرفزللا هاتر وطعام و3 ةهبسطاقرمت لاق ة5واداإق ليبت نم ئشالا ال لاةروهط ك سعنحلاةليل

 دشاروهو ةزارفوباو تارقلا ف ف الخوه لاقو ىراذلا نعى دع نيا ىح !نكو لوهج ديزوبا صعب سيل ةعرز ىا نعوتاح ىلإ نب !لاقد ىلصو هنمأضوت
 تيإنعح كادت ار ىلا نعىنضاقل ا كيرش نعىرقشلا هللا يع ىلا قدرط نم ىرس نبا هحيرخ لوي لجروه دحا ١ لاّقف ريغ لاقي وةقثوهو ناسكنبا

 نع ىرتشلا هند | دبعولاهءشوش لاق اسكت روهط ءامد ةيرظارمت لاق وأذا قنيبت الل لق رام كام سو هيلع هتلر لصد لوني ىللاق لاقروعسم

 قمعنع ةممت وب !ىنث لح ىجتلا نمل س قدرط نم ىواىطلاو محا ١ ىدرو فيجض نيز ىفاي ثيرحلاوووعسم نب نع ليز ىلا نس قراّرق ىلا نعظ وفصل او كبرش

 تخل ءنه ىرهظ نيب نك لاقو أطخ ىل طتغ اكوا نكنآكم انيّت ا ىقحا:ةلطن ان ملسو هيلع هلللا لصونلا ىنسبتنس | لاق دوعسم نيد !هبع نع قاكبلا

 0 وىورصب ىلس وه أمن او ىمجهلاب وه سيلو ةميتوباالا هنع كورن لو ماشلا لها نمانه ىلاكبلا ى وألا للة هلوطب تيدا تكله تحرخ تا كلنأذ أهنم
 مولع رففمهاتاذ نحلا هليل نسو هيلط هز قط رحل ع كنك دقن عيه و طم لكلا دىاقبرط نمىطقر للا اهجرخا ىرخا قيرط هلو قورعملاب سيل

 2بانكوهو ىلجتل هند سبع نب نسا هيف وهب اضوتذر ويط ءامو ةبيط ةرمت لأقخ نيبن اهبذ وادا الا هّننا لوسراي كَ هلداد التل دوعسم نباأي ءأم كعمل ل لأقن

 كدمانجلا ةليل هل لاقولس و هيلع هند !لصوىنلا نا دوعسم نبا نعرعفار ىلإ نعديز نب ىلع نعتلس نب دامح قدرط نم ىئطقرال لاو دمحا هحرق-ا ىرخما قدرط هل

 ديعلا قنقد نبا هبقعتو دوعسم نب |نمهعاعس تيثيرل حئ اروباو فيعض ديز نب ىلع طقرادلا لاق هب اضوته حن لاك هبسحا لاق نيبن كعما لاق ال لاق ءآم
 (نعيزم هرمع وركب لا نعى وو ةهربولوملسو هيلع هند !لص ىنلا كرد هناذ نكمم دوعسم نبانع معمار ىلا عامس و ظذحلا يس رهامنا قودص دبر نب ىلع نآب

 إد ةديبع با نعق حسم !ىفا نع طم ! فا ني سنوي, قيرط نم ىنطقرانلا اهحررتخا ىرخا قيرطو ةربره فاورمعنخي اوروظع باحيتسالاق ريلادبعنبلآت
 ظوادالا >2 نم هيلع تغرفا أملذ هند لاقد تبرد اركذذ هعمان اد قطن اوث ءام نم وادا كحم نخ لاآقنولسو هيلع هللا لص ىلا فرم لاق دوعسم ننإ نع صوحتالا
 هع ىوارلا | نكد يعض هد ةيجن تن نسحلا كيف و بذع ءأمو ةولح قرمت ترأس .و هيلع هلا لص لاقت نينبلاب تأطخا هلل !لوسراي تلقف يبن وهاذا

 تتِج ءونضوب نجلا ةليل حل سو هيلع هللل الص دثدا لوسر قاعد لوفي دوعسم نب هللا دبع حمس هز | ىقفتل ا ناليخ نب انعم الس ىبإ قيرط نم اًّصي !ىنطقرادلا

 واو رطو نالبغ نب وربخ يناثلا نعل اةيوورتع هعسالاقب ل ووجع ناليغنب | ىنطقرا سلا لاةيلسو ديلع هثدا لصون لوسرأضونف نيبن اهيؤاذ أذ ةوادأب

 ىلطنف ذاربلا ىلاملسو هيلعمثد !ىلص هللا لوسر قلطنا لاق ىوعسم نب نع هسبانع سوبا نعربرج قيرط نم ىواىطلاججرخانيبنركد اهمف سيل نكت
 تلتف نيلاىلا تلسرا لآق هند! لوسرأب تنكنب !تلقذ ءاجوت تاوضلا عمسإ تلعجو ىلا !قتحر اجا مذ أطب اث كيلا رعجرا ىتحسريتال ىل لاقو هيف ىلخداداطخ

 هبلعمتد زلصىنلا عم ناكو وعسم نانا !تبثي اثيدح ةنوكلا لهالأ نملعأم ىوارطلا لاق لع اوملسو قوعد نيح مت ارصا ىف لاق تمس ىتلاتاوصإلا هم

 ةمالس ىل!قيرط نم هنعلئالدلا ميعن ولاو قاربطلا ىور دقق ىوقوهو نجلا دوفو دعت مهضعب دارت نمو تلداذهالا هلْ لبقي امم نجلا ةليل واس و
 فيكفثدح تلق لجا ١لاة نجلا دذو ةليلءاسو هيلع هند | لص هيدا لوسر عم تنك تنالح تلقف دوعسم نب هنا دبع تدت دت | ىققتلا ناليغ نيورمع ىنثسح
 قطان ئيش كل سجا ىلعل ىلطنا لآقف اس عدل قع دلا ازير يرض حا فذخأي مل هنافانا الا ةيشخب الجر مهنم نعي كرخل ةفصلا لهانالاق ناك
 هلوطب شي سمحلا ىمهسمل | ىلإ !عجرات أكشب كلل سيعمل مل سو هيلع مترا لصد لوسرنادوعسم نلاأي تلأقف ةيرادلا تجسوخث هلها ىلا لتر ةملسرماةقرجج ىلا ىتح

 كربلا نع ىرخا قيرط هلو ةبلسم ا ةرجركذ نمو حيفبلاو نصسملاو ةفصلاركذ ةهحب نه ةئيىملاي ناكشل ذ نإ ىضشيأم هين و دقرغلا حيقمب نجلا دوفد ن

 رصباهن | دوعسم نبا نع نقع ىف! قيرط نموارببعب نيتس كريم تبارتف عرخا ند نيينلاركذ كيد نسل ودوعسم نب ١ نع هيبا نع جابر ني ىلع نب قسوم قيرط نم

 نماّصيإ مهنوباجيرخأ وش صحب مهضعب عبي نيرفنتسم اوناكو نحلا ةليل نجلا لا وهمشت تراك لاق طزل اهل رهاولاق ءال وهام لاقف قيرطلا ضعب قاطز
 صرب هرقل ى

 الو دوعسم نبا تيدح ىلعاٌداهمع !نيبنلاب ءوضولا ىلا صغ و ةفينحوبا| بهذ أمن اىوايطلا لأتو نيثرحملاءامجاي فتيعض دوعسم نبا ثي دح بذهملا حرش ىف لاق هل

 ”نئازوهودؤاد ىلا ةيارىق عقوهلا» هل لص
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 ةياردلا ععةّيادهلا ٠

 . 5 ا 3 3 هل هل 5 . قل -«هعام ش

 3 نالمهمتو هبأضوتين لاق ةكمب تناكنجلا ةليلوةين بم اهنالاهب حوض م وهوا ىوقا اهنالممتلا ةيًابالُجَعَيعتاشلا
 _ تما اطيا قفص ىلا نع تيا دبر 7 تايادرا جل فب مضل اورواك را[ م ذاب كس عال يسرح ا كس عرا7 فييبرف نع .

 1 . 6-6 .اهح مع مكس . - هك .

 تييومل ا وزوسنلاو وعد رحب لة سءاوريخ كن اكنمبا َةلبل نلق أطايتحا عمجلا بجوه ةلاهجؤهراتلا ف دي ارطضا ثيسحلا
 ل ةسعسول للا ل مس ١ نع باد,

 هقزهنالز وجي ال ليقوكضولاب (راينع 5: عيزوجي لبق لقف هب لاستغلال اما وب اتكل ! لع دازيب هلّثمبو ةباولاهب تأمعر ولهشم
 سا 7 لضلاى ا رازع ةربرومشملا يسرل ا ازيد لم ل

 نيل ثاشلار رع زوجي ال خلاب بالا عر ليت ناذاهب غوضموم وا ,لوق هلسس ريانغ ١٠ مد نم ءايرمل ازيد ف بارلاىلا قلطملا املا مرهدنشريوتلا لقتش ابا ميلا يب اذه ملوق هلس
 شرا نير اذ لطول نرفا يرسما روف نيررث ناو انفال دب ناك يندمابماا ملول هلسس اع»» الع قو اهب لرشنملاو اف ٌتعس وي ىلإ باوب ف لؤ ناب بينج اب نوسم وم ارلوق منسم

 لأ لع و هيلع سلا لش تسلا لوسد م انجزت تلات حسو ل6 لس و هيلع لا دم ىنبلا روز شم ام نيب نع مس اهتلا نب نطل اربعن نما نم بعصم لا ازرجخ | امل ادمن درع نب مم ربا حاول ربنا
 سلام تنص ام ىَرئالا اول اهرب باس اننا ف اندم محم سيل ورار لكس اوريو عم سانلا ماقاو سبيلا هدم سول هطسو ريع ثلا لصدلا لوسر نان لع عمم شيا تاذبوا ايبا نكاؤا مرافسا لعمل ىف سو
 د دج يني تكسب دك عم حملا دي ايبا جنك دبا حبلا مع دمي تحب اجا كب مص كيم اج ءام م سيل ورام كسل وسمو سان بو ملسو ل( لعو هع ثسلا دمصسرثسلا لوس تسمن
 قلت انف تل تدان محم سلو دار ديس | وسبل سس ان او ملسو ل لح و هيلع ثمل لص رشنلا لوسر تسب! لايف (انرق ىززف لس سأر ص او لسنو ل[ بو ريل لا دصم رشا لوسد وركب وا ف - كم وف

 لع ميشا يح سو ل آل هيلع سل | لصد |!لرسر م مف ىزذ دعس ملسو بل [هظلسسو بلع لا لشمس ملا لوسر ناك ارالا كلا نم ئعنمي الذ قر هاهم فس مريب نعطب لمجو لول نارشلا ءاش اء لاو ركيولا

 ناا دابتعالابإرطضم»ر_لوقت لس لبر ماى ريضَتوم دقعلاانريجوف هيلع تنك ذلار بلا ىف ذاع تلاقركيلا لاي كتب لواب ىب ا« ابنلار هاو هريطتن يس لاقف ملا يآ اهتدشلا لوزن افران
 لاو ل ا يعرمخ ىولومال كار ني م ثيررملا ىف برر طضالا علو اذاو رعم ب مسن ل نا لكس لوي تاياورلا ضو نب اريل سو ل الع و ميلغرشسلا لصد ئملا لور عرش د وحس نبا نا لعس كدت تيدا الا ضم

 كيررسضملا لاو يلع هب الكاب ترم ما ين وري ردقم لغو عف دل ذلك موق هلل هيانع»» مدان لابي شيم دفا ذب غراشنا غساوفلغاذلو لاجل ذو لوق همن هدم
 تناكنجلا ليل وق جورسلا لاو 01 نجلا "ليل لو حس هرم سل اروف ىف ادعت قولوم ا انوسم نير هلا نومي مرتجال لب "سانا ل امج شمام ووعسن ير شل اربع” تاياورلا لعمل ذا هب حرص لتي نمل ليلو

 تناك اهنا نب ' ليل ىف ةوداولا ثيي داعالارماظ نانابلا ماكما ف نايرملا ماك يامل ةرعاورغ تناك لوف هشلس قلي عزت ا» ثيل بانكىف كل لشي مد ادي ةنرملاب تناك امنا مسيل ةدادر

 ف ةيئاثلا فرلا نوي نازوجي زا حسسلا ىوتو معي لف لوق مل نمش | عليل الف م وعلا نير ميلا |رطح نيرملا ندا لا ةرمو دج ترم روعسم ني |[ صعد قرقزلا عيش ىف ةرع انيس كو تاره تس
 رو ومها ريبري سبل رومنس لول حلل تع »٠ نير انا نمر يك ذ متل فكك زو سدو ندر انا رنعرئاوق مل الا نادامأ ناك مدور ظذرذ لا شيمر او لوق هدلشس هيانعا» ما يرعب مني ملا
 ىرباف ناك زنا ىلع نع خر راملا نع اضيا حررخاو ءامما هيعمل نمر ونعو زرنا لانا سايع ني نع درع نعرشلا ربع نع طقرارلا ننس ىف ةراعلا ب تنلخ رلوق علك تا» ىوقلل | نعم ا لب ىالطص الا
 زياد وج وريلع دام الا فام باها لل انلق نمل ديل لسو ل( يلع .ثلا ىلض لا لوسر عمووعسمن ب لا دبع نوك هخشمل» نا ذيول لاذ نعو ةياهسلا ملف هلل قلب زاط :بيبل ايم وصول اباسأب

 فس انت اشم فلتعا#ل!لاشفالامءاو ملوق هلل. ود اومن نيدنالد اءاورججل ناذ ةدايزلا بريدنا نوكسيف باكا هس رازي لمد مسلوق نس .يامن»» مالسال جشم موب ىف ذك باوعلا نعد بكا
 نا ممول كن م هانمم ىف اهب نك" سناب س ايلا نع صوصخم "نال زوجي نا حي الاد صاخ روعولا طسس ثلا نال زوجت مل نعمت ينم ىلع لا ذيب لاتتمال

 همي
 نحلا ند و ىلا ىنحمتيوكيا لاق ترض املف ةنيدملا دجسم ئف حبصلا ةولص مل سو هيلع هدا لص هند !لوسر نب كصدظفلو هلوطب رحت ماوعلا نسريبزلا ثيدح
 تتاح نبا ىدرد ثيدحلا دازلا قولاسف سيبيصن نجدذو قات 1هحؤر ةريره ىإ نع ىراتجلا قد تيب دحلا ىديبّنخاذ رعت انأثموقلا تكساف ةليللا
 !ذهو ىقتن !سيبيصت نمل ةكمد هوقل ىذل |نحجلا ماو ىونيت نجف ةلذغ وقل ىذلا نجلا ما نارمع نيزييزعلا دبع لاق جييرج- نبا قدرط نم نيجاريسفت ىف
 ىلإ ىقهيبإلانتساف نعل ليل دوعسم ني اروح ةعامجركت لقد ررطح هنا ال هعوقو دجملسو هيلع هللدا لص ىبنلا نم كل ذ حمس ريرهايان | ىلع لمح تبثنا
 نيازاكل ههلاس ىيعنتلا نة مقلع نعول سم يرخاِ ىوأ طل هجرخللا نك هاعم تنكنلا تددوو نحمل ةليل حل سبو هيلعمثد!ىجوبجلا عم نكارل لاق دوعسم نيا
 آنم دعم نكيمل هج_ولا ذه نم داد ىنالو دعم تنكهإ تددو نجلا ةليل ماس و هيلع هللد ,ىلص ىبنلا عم نكرر ظفل فد الزلال يلع هللا ىلجونلا حم دوعسم
 لاقف عاريا تلآسو لاق ال لاق نحل ةليل ل سو هيلع هند ىص ىبلا عم هللا دبناكا هللا ديعنب ةديبجعابا تلآس قزم نيورمعقيرط نم ىلا جرخسا قدحا
 نما نه لثم هيلع ىفخئالول عل قف همداقت عم#ديبعاي | ناالا اًءاطقن الدالاصت!هيفرهتيرل لاقوةديدبع ىلا لوف ىوأطلا جيرخ او كلذ ناك ند اص تيل
 قدقاف هعم حيرخا من3 دعم ممالك احد عموض مل هنارهظي ىنلاو هنع هيقنتو دوعسم نبا ثي,دتبهتسرامم ترش حم ىنخلامههارب كل نكد هبا لاح

 نيت لهدوعسم نب! كلاس ةمقلع نعىبعشتلا قيرط نممل سم هجيرخ ام اههنمف ةمسقنملا ثيدأحالا هيلع تلد امكديلا جر ناىاروكنملا ناكملا
 اجفلاوةبددالا قف آنسة ل اق ءان نقضف قليل تاذرحا سو هيلع مث !ىلص هلثدا لوسرعم انك انكل وال لاف نجلا ةليل حلس و هيلع هند قص هدا لوسر حم نحاوكتم

 اناتادوعسم نيانعءاجاآم فلاخياذه ىقهيبلا لاق ثيدحلاءارح لبق نم اج وهذ !ًانحبص !املفموق اهب تاب ةليلرشت انتم لاق ليتغ اواربطتساااملقف

 ربكم لدرخةبح لآقش هبلق ف لجر ىعم ميقيالووكتم لجرىعم ميقيل نحب نموكتاوخ| ىلع ءيرق ١ نا ترم ها لاق حلسو هيلع هدا لص هللا لوسر
 ىقبييسلا لاق تيدحلا مقل موب ىلا كراولو ىيرتملاماهينم تجيرخ ن | كناذ اهزم ريرختال لاشئ طخ ىلوحطخان درب اذا ىتقح ءاتزمقوادأ ىغمو هعم تمقف لاق
 ”٠ تايثالاوىفنلا ىربخ يعجل ذا ىمماركناصقلا ددعتبا نيا حمجلا نكييد تلق هجر بتولعىنلاريغدتدقف نمب رمل ناب عجلا كمي

 ا!نههغصهقلدتم | 1 ا

 مدقن ةدحاهريغ تناكنجلا ةليل هلوُق و كاذ برقبأم ةمرقتملا قرطلا نمرهظ نق ةلاهج ذيراتلا ف نا هل وق وهنأ مدقت آب اطضا تيرا ف نال و

 مهنم دحا نع ترث ملف ةباوصلا لمعام اثماتلا حبب هترهش يبريأمن !ةقيجلطصالا تسيلف ةزيهشسلا آما ةبادصلا هب لمعر وهشنم ثيررحلاو هلو واّضيإ هنأسب

 ل ناك شرم سايح نب !نكىرخ قيرط نمو سايع ني|نعاهنم ىعضارخا هو نمو ىلع نع نيفيعض نيبهجو نم كلذ ىنطقرارلاججرخ | نقف

 رثكوا نب ىدي نع از دالا نع ديلولاد لقمه هاور ىقهيببلا لاق ةمركع ىلع ىوقوم باوصلا لاق هدونمرخل جو نمهجرخاَو هبا ضوتيلف نيبنلا دجوو ءآم
 شنح قيرط نمىنطقرارلاو قاريطلااورازيل ا هيحرخا دوعسم نب! ينحل ىرخا قيرط ىحي نع كرابملا نم. ىلعو نآبيبشت لاق انكو هلوق نم ةمركع نع
 ةحيهيل نبا نال تيثيالورازبلا لاق روهط ءام لاقو اضوتتف نبني نجلا ةليِلول سو هيلع هلل الص ىبيلا ا ضو هن ارروعسم نبا نع سايح نب !نعفأحنصلا
 + ثيرعملا نجلا ةليلدوعسم نبال لاةملسو هيلعمند|قص هند !لوسر نإ سابع نبا نع لاق هنكل ةجام نبا هجحرخ اةريبكانم هثيداحا قا.



 ةياردلا عم ةيادهلا

 رانلا هتزيغ ناو هب ىضوتلاز وجيل مارحر اص ا هنم لش امو ءامل ا كءا ضع ىلع لييسد ا قيقراولح نكي نا هبف فلتخلا نينو
 سس ترق قش نا

 "دم لتعو ةلنع هبرش لح هن ال هي ىضوتلاز وحي ةفيزح والف نتن !ناو فالخلا لعوهف اولحيماد أمذ
 ا ريحا مو مامالا كد رم تار قلي ناب

 ::س ايِقلا ةيضق لعايرجلابنالا نم هاوس امب ىضوتل از وجيالو هع هبرش ةمرحل هب أ ض وتنال
 نييصلاب ةتيرتلاواليمرصملا نيب ههنييرعملا راضدافاسمهدءاملا نعمل نم» مهجتتلا بأي

 ريع اة اب ارعمل الور زينملا نعجا ديعا» هيئات واول ١

 ءاملانييملام ميخيرشعىلاولو ملسملا ربط تاوتلا اللا هيلع كلوقو ابطا نيعص اومميف ءاماو نجح حلف لاحت هلوفل
 الاس يشمل مي ارب رئت ملك رج 2 تنازل هرطس/ فر ززإلا ناور خررربب ىلا فييدص نا )

 1 5 ملط للف هللا . نس
 نال نوفلا فوخ نود ةناسملاريتعملاو ةقيقح.مو دعم ءاملاورهملا لوغىب ججرحلا هقحلب هتالر دقملا قراتخملاوه لسلاو

 هيانع» افنارطذ لوقت ينام نم ذات سرالا مظرلاىا - هلك ل

 ةدايزذر رضلا نالوا أنولثأمل مهتب هضرم لتشاءأملا لعتسا نا فاد ضيرم هنا الإ ءاملا دحين اكولو هلبق نمّىأي طيرفتلا
 ةيانعا» يلا كرم رس ناوهيل اعترل وق نع -

ب هضرم تشن ! نيب قرذالو ىداان يف ممتلا عسي كل ذو ءاملا نمث ة داب: فررذلا قوذ ضرملا
 تسلا دا كرقلا

 غانا كما فاخولو صتلارهاظي دو ورم وهو ىلتلا نوخ فشل اريتعأو
 علال ووزع ا سفن فلل ما

 اع رم لسو مك لب أن وي ال لا لاذ ةدالما ىناكنا ةره لشسو اني لاقابلانداملا ناك نا قرم لشس لث الا نالتخا) رونصولا ىف فيم ىلإ يت افلح #لف ا ةتارتلا ف لات خا اولع نوي نا لوق هل

 . يابناطرّثلا نيب لع سايّيلاب ة ديالا اب نص لا نومي ى ل اذوالارنعو ةزبنالا نم واوس اى. لو حالم نوب لضلاازر لو اهننب ملاك بلانلا اهب اددي م
 رال'ى اراد ارجل نمد لوق هس عر يتلل بازتلادصق ارشد دصتلا ةذل ملا ملا لق حك جيانعا» لص الاردب نركب نا فلل نتن اال ماكو عرش ءام ابةراشلا لذ نع عراد باب لق هلع
 ( زيدا يف ورفاسموبسو عارم يلاحلا ءلمج ىلع [نوطعم ال ام نناكبصنل اب يرق ناوزذ (ىم ا ىلع نوطعف غخرلايئرق نصملا حرراخ وا لوقت لس روطفل اريعالع بش اما ديآلا ىف ؤام :نيرقي لا متسال ىف كرا

 لعصر صا العلا نع رن وكنا نا ضخما زال راسم رع نم رف نمت اجب حرصت ردا لو كك ديعا» حملا بسك وتغيصملا حا لات نا ونعم ”انصالا نلال تؤرعم لاهلا نوك
 نب و لب لقدهغ واط هرابتعا بوي سنلا لواننم ناكا ذاروانلاو قل از نقم ف داما (رعاذارارالا لد طحنا طوبملا ىف يلع صنرّووروان العلا واما (داحل م زوي ل ل ىلا ةراش ادام

 لب اهلعّس عملا لين و نيب لعن ا ءاملا نع د انكرصملا وكي عت وضقلا ربع لد ايل املا عضثوم نال املا عنثوم نعي كا الوارعم ناكراوسسراملا ربوبم ماير ورمخال وب اكرعملا نراموزذ املا نم لك نيس امم ا

 ضرما[ اذا بيج نير اوزذاسلا نمل كب ولمن لامحا نالوا اا قتيلا ي لق | ىلا سيل اقملاب محب زوارملا لاه كرتورعمما عراب ا تسرعملا نينو نيب لحجر املا نعي خكرعملا لعب مل ناو ليل اوزذ أسملا نع

 موا ءالا نع ةيالرعملا لعبت ملول اين ام اورصمما حراز دملا نملك يب قلع نا له نووقو مب سيل ممل نع دي نكرعملا نوكن ا ايناامآو ضيرملا ناكرعمما را باول اذ ب ةلعت نحمي رعب ف ايس

 د طصفرعملا راكب اقلعس لحج ناو لعل اوزذ|_لا نملك ادعت ملا نيبو يب لعن ا املا نع :يانكرعم ان وج حب لوي نا هريرجت ع ةرايحلا قف اهب اراماو ريل اتاي قا ملا لاه كرت ام ةزرصملا رام لحل
 رقد يعرشلا تااريرقلا نق وركذ لا تجامالف ىلوالإ مي نكالا لام ليتك لوقت هلل هرقرمرشلاروف ىف اديعرجت ىولول ٠ باويصلاب ملعارشرلاو ىجتا راما نع دي انكرصملا لعيني ايل اب لحي ذاملا لاه كرت

 ىلضوا قير منكن اولاس: اوربت ف ملوق هلل ربع “اكرر تمريبصلا نكي الف ىوخللا هان يش ادار مي ملوق لش دبعا» نحل وقح تريلا هزب ناىلامبولا بزي نازوجف قحملا لوحتي ناي
 و دؤاددإ اهاور رز ىلا شير ةررب ىو ثيرع نورد ىلا شيبرع نم ىور تلقا مس اروهط ياَريلا ءلوق هلا ”روخلاريع ا ةريشمم اها يلا ايطار ييصاومنراءاورجت لشد اضم مسا الوارث اذلا نما ابوإزس

 "ارتب سمي املا دوا املا دب ملام نيس ىلا ولو ملسملا وتو بيلا يبعلا حسو دعو يطع ثلا لصرلا لوس لا لاق ىلإ نع نار نب ور نع الى! ثيسرع نمل اهنلاو ىزيزتا
 اذا ءاملا نا تسيل ىلا نعو نيلي رو ىلع, ام ا ناك اذار زوجان ارم نعو داتملاوب لول هلك ربع ال ورع تاولصرماو ميز وك ايروزه الرب سيل باريلا نا ىلع لري قرارطنا انذنروبج ملوث هلل ت
 ملوق هلط يانعا» زمن الو ملا يزمبدال قولا حوف لب راملا ىلا ليل ثديي ناكنارفز نعىورؤاقلا ف ملوق لس وا» هرعب نع بينو لف املا ببي "انمولو هيلا ببذول شريك ناك

 دادس" بمثال زاجا ودعوا اهب ”لخاقلا نع عاطل ىف تاغيو هزعيب ناكن ا"فاقلا برب ذ تلق فاق يبي يلا ببمؤول ثميكداملا نكن ابأشيا ليما نورام رت دق تلفن مرح وي

 مدع انا نمت مل نكل قي ارو ردم ,املا نوكر ع صوم نا هيكتور وكي ال وم و ىارل اب يب كا نم لطملا ريك يلب فز اسمل ارو نع لطم نمل لاه امامي ولت نركب نا ريت مورحمب ماو

 ملوق ولع ءانر» رت نم نيرلا ىف ليم لجخ د احتل لام حرف ' بسك بول !وروبلا نبي (لصافلا دهلا الفتي نمداملا مهد قدرب' ع انس نكس نل زال مني زو سيل حررت ال ريلع خر رصلا حم

 تدور الف تقولا قييم بتي اطخال اياد ةزانلا ها يعلا ترف ناذ نك تلا زامو اهرفم نطير مونعولا يف ةرنصنا ركمام تقولا نم قلو راذارجو نكرم نوكيا لاير تت ناذإل يدرس نال
 نيم نم تا لك لغم لا تاوغلا نال .ءاذام ىصقيو مل وقول تقلا تبرف ناماذا كلك لوقب ماعلا ليلدلا نم ايس اء ىف ننسلا ريئاراشا اهب ارجل مردف اطر طم نكي ملاؤلا ماو زج ليتل ازب ناب

 رد | ين قري اع قارلصلا هل رورملا نم نكت شيب ةرالاب يل ازعدبذ قتلا نع ن 6نا ةولصل اب بانل أبو رطل و ميال نم اذ اهلا ىلاهتتسم اريح[ ذاليجلا ف تلال ضو ار رعت

 بنآلا "ثالث لما عاهشمنبا ب امى دططوسبلا ىفازكز ماير قراملا ناك اذا نار سن وللا خانت ربت نم لاي وق هلم دارس اريام” ر زدت لفرع شفر عم ةولصملا نع رع نعسلاررتلا

 ملوق هلثس : قو كارول اربعر من قولوم ٠ |بيف ار يعصإمماراو ريترو ادقرلوق الا سيو لتملا ناو رونعوم ىف اورنع م لك ازب نول مل هلخ انتل رولرا ىلا عرارذ ثم ىو ارز

 ملوق نال ضنلارس الر روررم وب رلوق حلل ميامضا» لوألا قيرطلاب لص وس ىزلا قوملانع اءرفدم نوبي اذ عيت سب يلا ”ياديولا نخ اعزنرم خرا ناك ارفعي ناكذ شل او قلم لاملاورزملا قزف

 هيانع ادب ءاوس اهسرارسالا ىف لارمملا ىف معلا نم البلا تاخاذا ثمجلا كري ملو بنجم تانولد لوق هلل هيام" لضنرن نم نعيرم لكل ميلا عزم عرم مل ناد لاه

 ةيادهلا ثيداحا خيرت ةياددلا
 ديعصلا ظفليرذ ىلا تثيدح نم نايس ناو نتسلاٍباساءاملا دحي ملام حححرشع ىلاول وول _ملاروهط ب ارتلا ثيررحرمهننلا بأي

 .  6ع ١

ف ةترشد,هسملن ءاملادج واذاف ءاملا دج لأم نينسرشع ىلإول وول سملا ءونصو برطلا
 ى نمزخلاو دواد ىبال ةياور قدريخ كل ذ نا

 هناطقلا نبا هححصو طسوالا ققارجطل اورازبلا هجرخا زبره فا نع ب املا ّق ورملسمل اروهط

 ٠١ كفعضف تاطقلا نبا فلاخو حي لاق ور | كادرد حي نسح ثيردح هيف ىذمرتلا لاق هل



 تاراهطلا باتكادلج 4 ةياردلا عمةيادهلا

 ةلاللا طل ققحت نانأل وةيامهاملأذ كدت ةفينحإلا نع كا نكةرضملا قف كاكولو اتيبامل ارصملا ميوراخ ناكاذا | لهو

 هبجد مهن نحأي معسمب نآتيرضوّمتلاو هرابتعا نمي الف ةقبقح تياتزجملان هلو ريتديالفرصملا قردأت
 هى همم . نإ هذا نع تذل بل طرا هادر 20-6

 امررقي هيدي ضفنيد نيديللةبرضو هحولل ةيرض ناي رض مهتلامالسلا هيلعهلوقل نيقدرملا ىلادي دي ىرخإلاب د
 لاو تاي اعتلال كر بخ 1 تاب نل بزعلا نامي مسلي سطس لطيص وهل 5 1 ُ

 هناا عزنيو عب اصال لل خي اولاق ١ن هل وٌوضولا مأتم ةمايقل ةياورلارهأظ ف بيز لازمريال ل م مريصي اليك باارتلارث انتي
 دوم الم ماه

 هبلع هدا ىلص مرر ؛لوسر لاو ءاج موق نا ىقّرآمل س افنلاو ضيا نوكوس هيف ةبانجإ او ثرحلاو حسملاوتيل

 هكضرأب مكيلعلاقفءاسفنلاو ضتاحلاو بنج انيفونيرهشواارهش ءاملا نجيالو لامرلا هزه نكس موقت اولا ورحل سو
 قطا» لير نير ول اب لعد

 م نالوقيلاهب ملوق لس هيابن»» سلا لطشستم ىلا لضرب نادك وزملاب طحت مالا قر نر ايد ترحا نالريتنا ممل عرايا انرايد ف ان اشم لات كذلك عملا ىف تاكد ملوق لس
 : سس رم لولا مث 1: (اما ت١ ىلع أن نابربال ناز تالا نع اهيشسم ا: لأسم او زب ىف مهني ف الخلا لع نم رم
 كسا ةداشا يف ناننزم ماد ملوق هك ارا لب م صنلا د وتو رنع لل ايرتخم لو ىأرل اب هرايثعا مع نال هرابتعا يبي صنلا لواتمناكاذارداذانيزوان ذا نم هال اث اهو هرابتعا نسدبالن لوق تلسس

 طا رار لفقر ا موق هل ان ناهس يلا مال ذك واياد جدام عم ثدها يا هت اب عن لف لاي بيزعنعن
 ةيرطو مجول يزط تبرع شمل اب ريس نبى يحوم »مول رزه ملول سلس نر 1٠ نع شسلا نمد سابع نب نع كومبو سلا ىلا دا نع ىلا نعن حلا زياورلو كاهن ةيا دروب واسال
 هع دامسلا» نيف او ٍكريلار مولل ةرواو َيرنع منع يضاالا اذ تيرم لا ببارضا ّمماعو رزنملا ني او نك اورج او ىلع زوالا د لوكتو اطر يطو اهل يرمون ارز جزصو رعولل يرزع ليقوررع ارز زيزرصو رك
 درقيال اىلا ةراشا مي اردقب لورق نمل لسا عترنلا متر الرمل اط ةييشم اها طلو بجد اهب جس اه "منو الا يطل برص ملسو لآلئ و ريطعرسلا لص فبل نارام هسوراد شفتو لوق

 (ارسح :لْملا نال ببحاو شفنلا نإ ىلا ةرانارينريمي اليك ملوق هش .يانع + اننا ىلا اميال قره رئت نا لب تعس وب ىبا نع ىورا.كن تربو لن ىلاثلا ىلا حزانها نا لئر مخ نع ىدرام ري

 وضع عطب ن اي اووس ير يضور ملح مرت ىف ب لت ارردشملا لش لو حلشس قل اعت ثلا د دابا ال ةريشم اها ملا نع انااا ابيطخخ مانام مستو بل ليس ولع سلا لص ىنبلا نا ىددال
 ««لكلا اقم [فلرتكلا لام ةفينحىلا نم نسما اور عزا ةياورلار ما رلوق هلل عرار يشم كوتاذا قع متل ىف رض باعيتسالا نا تيربالو ملول حلل ”٠ نريتوا مو ديوستوا
 نمل اصالال يخت يزعو ني ارزلل يزهو مول رص تابرنص شملنا لا جاني نغ حب امالا شخير وك لكس يانع# مانع مان اء از طر رونمولا ف باعيتسالادروضولا ماتم اي لوق هللس يانغ

 ضال او بنجلا ريال نا سانلا ضمن لايهم ضيبلاازكو رلوق هلل ىلاعت ثلارمتر دارا ال ززيشم اها قروممتما حش اش يسداهالا بسجل هزات ىف تمدد ورث تبانجلا و مل هلغ ناب ضنا بالغ

 رش اموارينع ( اهترسلا نمر سابع نياو نع ىلاعترْسلا صر لم نمو بنج غب نومي الاف اهم يزح ثسلا درع نب هّسلابع لوتس نب وتابع دز سلا نصر نع ىتوو ب اىصلا نيب فتم ل (سمل اور |هفنلاو
 نولوقيلاراكو رولي اب سمى نكْنلا نر نب هلاربعوووعسم نيالا دهع و نع لا ضرر ن كازا اماراسلا متسول رلوق نمر نا ىل عيار مف لتخا لص اهو برجل منا نوحي اوف كمن | نع لا ترشلا قعر
 سابع نباوزع ثلا سر لشد ابتح ف يري تلي الن ثررفلا قرف يانهلاد س ايقلا تالخب تمرح ا ص يف اروبط ترعامناداروبط 2! نوكيال نا سم ايلا نال بنج ح ايي الف طف ثمر مهلا حابل ىلاهترثتن انا

 نأ 'ىوراد ملوق علك يابن ميسدثنلا ضر نم امو سابع نباو ل لولا وزنا انباحتاو ترحل اب اك بليل حاب ادت نا ندي اد رام ىلع سم نول وذاع ضر شن او
 يزعم راب كيل لاق املا رهن نسلدراضنلاو ضئاحلا» بنجلا انف نوحي ينرالاو يلا ربنالا لاررلاب نكن انااول انف ملسو ل [؟دلشس و يطرشسلا ىلصرشلا لوسر اولا ةيدابلا لب نم اس ان نا نعل شر رعب ىلإ
 مل سل شلل ملص ل سل مس يلا سلا شلل مل ميلا ميم ميس يس مس يل يل يلع تابت مسرخا نيل ىلا يري ىلع ابي نونا ةنرع بعاد: رنج لئلا لشد دي

 : 0 ا ا
 ريغ هققوو هحقرب نآيبظ نب لع درفت ربع نباتي دح نموكأحلاو ىتطقراللا نيقفرملا ىلا ني.دبلل ةيرضو هجولل ةبرض ناتبرنح مهيتلا ثيبدح
 طتاملا لع هي سيب برش اهني ةليوط ةصقربع نباشيدح نمد كاد اون! هجيرخالقورع نبا نعنيهاو نيفيرط نماضرا عكا حلاو ىطقرا ىلا هجرخاو
 ثيرحلا يعض دانس اي ىوغ ترا نب مبهج ىلا ثبردح نم ىنطقراللا ججّرَخاو فيعضالداتساو هيجالذ حسمق ىرخا برا برص ههجو أ ءحسمو
 هتاور ىنطقراللا لاق نسح انساب رباب شي رح نمر كمل ارمع نيا تبي لح .يرمكاحلاو ىنطقراللا هجيرخ او نيقفرملا ىلا هيف سيل نيويصلا ن

 نعالاقفرمعم نب نو مكح نب ىجحي هفلاخورباج نعرجبزل ىلإ نع تباثشنب ةرزع نعاتر امع نب ىعرح نع طا ىنالا ليغ نب نيتع ةيادر نموهو تاقث
 هيقو ىرآتكلالاق تلق تبرخلا نبرثبزل ارعاوه شدرحلا لآقورازبلا هجيرخا ةثئئاع نعةكيلم ىلا نبا نع تدرنحلا ني شدرحلا نع ةرامعنب ىجرح

 رساي نيرامع نعيو ىقهريسلاو ىتطقراسلاو قاربطلا هيسرخسا كبرمش نب ملسالا نع نايلا نكو هشيبدحر تعامل لاقو لماكلا ف ىرعنبا كركذ ورظن |
 وب اهيحيرخل نكلو نسح دانساب رازهلا هحرخ-ا نيقفرملا ىلا ني ديل ىرخا ةيرغعمت هحولل ةدحاوأنبرضف انرماذ ةصخخرلا تلزن نيحمموقلا ق تنكلاف
 برضو هيفو تير ركز ذل سو هيلع هلل لص ىنلا اون اةيدابلا لها نمأسأن نا قبره ىفانعو هيذ تالتخإلاو هتلعد واد وناركك و ىانملا ىلا لآقف دواد

 رابيعرع نيح سصلا قف تيثآم هضر اح هيلعمالكل !قايسو نيقفرملا ىلا هي دياهي حمسمف ىرخإ ةبرنخ برضرت ةدحاو ةبرض ههجول نصرالا عاتب
 ضال رب برضعت ةياور قَد كيفكو كهجوأبرب مستر خفننات ضرالا كيدي برغت ناكيفكي ناك تامل سو هيلع هللا لصدتلا لوسر ىللاة لاق

 بنجلاتيوو نيرهشو !طهش ءاملا رن الد لامرلا نكسنم وق انااولأةذلس و هيلع هند !ىلص هنا لوسر ىلا اد ءاجب ا موق نا تب, نيكلاو هجولل ةررض مهتلا ق لوقي ناكل سو هيلع هللا لسونلان ارامع نعىرخا قبرط نمدمحا ىدرو ههجو و هبفكرهأظو نيعل !ىلعلامشلا حسمت ةلحاو ةيرض

 ةريب_برضرت ضرالاب ركيلع هيد لاقو ةعيرالاو ةث الئلارهشالا هيذ نكل زي ره ىف ثيدح نم لمحت وكضر يركع لسةيلع هللا لص لآ قف ءاسننملاو ضن احلاو
 هغبات نكت وا دج فيعضوهو حايصلا نب تملا هداتس ا قد نيقفرملا ىلا هيدي ىلعأممب حسمت ىرخا ةبرط برضوت ةدحاو ةيرض ههججول ضرالا ىلع
 مهتلاو ثيداحارك ف لصف اًصيا قبعضوهو ىزوجلا ليزي نب ميهارب اهو طحسوالا قف فاربطلا تع ىرخسا قيرط هلو ىلحب وبا هجررخا ةعيجل نبا

 |, قفنم كيفكي هناذ .يعصلاكيلع لسةرلع هلل ١لص ىلا لآقذ ءامالوةر اني ىتباصا لجرلا لآ قف نيتدازملا ةصق قف سصح نب نارمع ثيدحا زم
 ّءى نع نا لاقوىوأطلاو ةسين ىا نباولماكلا ق ىرع نب | هحيرخ | ممتف ءوضوريغ ىلع تناو ةزانجلا كتم ااعوورم سابع نبا نو هيلع

 إ ملعاهنداو”ثيبرحلا نب دير وخاوه بيرقتلا 3و.



 تاراهطلا باتكادلج يادهلا ةياررلا َعَهَدَي

 و رم ةلجلا> رولا و نقلا ورجباو لمرلاو تتاوتلاكضرالا كسنحب نم ناك ب لكب نعد ةفيذح ىلإ عيه تلاز وجو
 يق“ 1 را ١

 قلي هلوف قشري ل تعتيإ لا !بارتلابالا زوجبالَّيعف داشلا لاقو لمرلاو بارتلاي الازوجب الف سود ولا لاقو
 داو دف الا ىلا تع عجل
 د ا |! تيردكأ اب لمرلا هيلع داز فسوإأب ان ناريغم ايع يا هاذ اتبنم اب ارت ىاًأببط ارب هص ا ومهتف

 تمت *2 وار لوغعموا لعاز نحب لذ

 و مث عامجللاب ار موهدا كراهطلا عضومب قبلا هنالهيلعءلمحفرهاطلا (لمتْكي بيطلاو هدوعتشل هب ىمس ضرالا هجول مث
 العا» لع اين نعم لمت ريا راش

 2 م ا و ا ا ا الا ولا الا راض تم ل لالالا ل

 انيغو ةفينح ىلإ دنع نيعصلا ىلع ةرلقلا عم هر اعلا زول نكد ان لنأم قاتلجا جل ةفيتحىا سعاش هيلع 8 تناطرتشيال
 د دو مزاعسو ىو ريا ا هرارؤل مميت ضن ناي

 زيد نل» هفصو ق هلا خالذوض مولا نعل خهنالضرفيملرس لاق هه 5 ضرق ةينلاو قفار كل
 م 18 س 0 زوجي الرمد لما ل اهلا فن ا ناكاش ورب 8

 اىولا هي + هسفنب رويطاملاد ةصوصخ ةلاح قاروهط ل عج ا هنودققحيالذ لصصقلا

 0 اكل ل اهتانجللا و | تحلل مهتلا ةين طرتشيالو ماْعْجا ةولصلا

 ركذ تلد عرطا] و نيلياذورانلاب وار ريتيالو قركي لام وج لبق ضرالا سنج نم ناكل سلك لو هل راري يتم اء ياشا] 'متازوولاقف + حيل اءنايبذ عرسال اا زوكو لوقهلل
 لبقي الاء ق رميا, لوقي رارلاو لمفلابر تاير ل البات قبيل ناو قارتع الا لبق ق ىش دال قرد امرلا ل ايب نام بطن الو نيلي الا زكو اهنا ادامرريصيلالو قرم الدامرلا نا حي وكمال دابرلاب مننا نا امريمل' نق
 ناك ارانراصؤ ديب طلتو ابارتراصو نم فن اكتم ئراملا قل لل اوتار كسلا نا ىو ةفيطل انببب ضرالا ص نم ول نلس راربلا ال١٠ لحفل اب قارتحالا لجت ال داملا نزحت يجالصلاب الو لعضلاب ال قارا
 نم بكم ومب ماو رماقم ( وقيل قص باريش الو ماتم مفي قنص دال تن ليرد اك ف رعم او هوحنو رجل اكت الا و ربانم ميش او عينت ! ىلا لسا لصصال ب ةرارطلا زن اذاذ ةارؤنلا نع لوتنموبب و نورسمملا وركز لصا مالا

 دكت وا ايل ىف نون االا ندامملا رمل, الاوز سو لمرلا نم يملا نر اوزلاو اقوكسواو وول ابمتلا زوكالو يضم راما اهج الورمزلاو يزوريلاو توق ايلابازكو:لا بتناك لو لس ياعيال مانلا

 تببنلا ناك تريل اورهساطلا لش ا نبال تيدنملا انسب بسيط ا ريم اللات نامل الي وحت ل اياوتعا هركزي ملت لقريب زيف تالقلا امنا عرانتبالاب جت سيل ىف وعلا ليوا تسلق ن اف سابع نباراق لقهغ جي[ 1٠7 باتل اب

 هب انلقل دع كلؤ لع لولو تنم ا بيطلب اراداس ايع نبا نى دررقو فيك "كرو ذقت تنل ناو وزعد تنزل لوا: اظواطا يالا ذف تسل ملا لام لدار الز
 ميما ناري مداوي قلع عاما ب لح لا ليو عنا م ار اهعلا مم اير رثملا لوطي ف كيس ااكماو ريسفر اطر ريل شل لص الاقل مل ملأ هللس ووزع لناذاضبل
 اعارجا يما زاعامد اي تبزلا ب بارنلا نايول نا ريالا ةرارطملا عرب لو عل وار وم حطت را ىا لبا ل رعص لا ييرع افتر إ] ىاور وعسل لةدهع ,ياهناطل لرالاومريعصلا نا لكل ذم ار وفخم ارفلطلا

 ناز ”اوك ليلو[ لوم وامانتا ةرابطلا طز رتسشما ىوس ابعامبا ىلع لالا ا ضعضل اءاودر عرامب الاب موب د 0 عااس كر طيلريري نكد لات هريثوي اهو بابل زب قرا سيل تالا نام

 ناكر نفك يب ايرتغا زا لتاوةراجالإي ير ناكل اوال ل ا !نالولراطلإبريري ناديا ل يقف وعال ة جلاد ارا ٌتعسوإولاو ا فيكو سنن اَعالو ليلرب طارش نوكي

 الد ني اوراكل قر هس :تعىلاع لق هلا ياء اشكر عسا بيلا نالاوإم تمبنملا نوكرال نا بميت عرامتاذايدإرم لقول دابا ييطس امال جراب طم زرزانا

 وكام او شاشلاو ف سولو للا لقوم ورم نع ىرغ اي اور لو ازلت ا لرت هلع وار نركال نا نيب وارابت نوكي نا نيب لصف لقاييطا يصوم اهترلوق نمانوقتاسقالطال رلوهلط أ باع

 “ 0 حافلا رامتيا لع نم لئكوا ثرف اىلا نوع نا ازرجبم تعمل نإ يارب او ضرعبتلل نم ولكن وكيل لصراملا نم مون حب بهيك ركود بازلا نى ازم مريلد راو اهترطوندنلانورب

 االله مرق نادل, زري الرق انس ا منا روصاملاو موانع مارت كلو صلاف بارتي سيرا نار جوو ةررلا [ر دوكءال بعسوإ ل ارع وا ةررَّصلا م لقهلل

 بالا نممراج ىزاَيِب وأ صغل زا بارت ال لوقوع هانم داب اوت مت درسو ولان نا رمان طموس ىل اما ع ناك اف نبا تيد اهو ايل لصيد و مرارا نع

 ل ملل نال بوثلا نججامردب بارتلا عت واذا لازوكمال سمن بؤئارإنب من اذا سين" 0 اكرم نق, كيزكل ام لكل عم خت وكبك نقر الا
 فل افيالن ل هلع راع كركر نغ 0 ملوق حلل يابنا» ةرزطزلا وركز يلام رابلا باصادربتالرابخل اب هديب عرااومرابلا
 نا طرشب وارام ا مرع طرشلاروبط ياريم ا لحج عرش!( اسال :عسلاث:ل التو لق حلك كل اراّصعا باصاذ بوثلاب عربا تبسولازب لتس رلصا ىف
 ركز عالصللاولس اهي ومال ولسنا ةؤلصلا ىلا من اذا ل اصترلوق لان بيط ان يعصاومت ل اهترلوق نال #ذانلم انا نا مدع لاع يالا اع ورنع ةرايطم ميلا ر ينيب لاك ة الصمام نوي
 ان دعازيو هازعا وق هلش هيانعال يف اطر مثلا نكي نا بج اولا ناك مذا ةصوخ لام ل اروبإ لعب لا ل اضياراملاناهريرتر رقم لاوس يارج ستي وضرالاو لوف هلل 9 ريانا اومن

 اتي لوقي ناكر اف زارلا بولا ب لاق امنع ازنحا بدلا نم لزق هلل راربلا اطار ففريال م او ترحل عئرابنا ةرابطلا مين زوكسالو ةرارطلا لارتسفلارع|.ريطوا قولصلا حايتسم اين نسريال ىثالا دنع د

 7 2 ا ا ا تا

 215709 ةيادهلا ثيداحا جرحت ةياردلا
 ييولا ةاثب سانلا ىلع تلصف هحفر ةفينح نعو ىطقرارلا هحرخاأهملع لصورمهتف ءوضو ربع لعوهو ةز انجب قا هنامع نبا نعو نوقوم باوصلا
 ٍدارتلال لدجو هيد و لعشي رح نم ىقهيبلاد بمحا هجرخا قوملسم هحرخ | ءاملا رجول اذااروهطانل اهينيرت تاعجو ! سم ضرالاانل تلعجو هبذو
 نضل ناو ةزلص لكل معيتيوعنبا نعو ياودانساب ىطقرادلا هحرخا ةرحاو عولص نمرثكمهتلاي لصاال ناةنسلا نم سايح نب | | نعو اروهط

 ممتن ءامامهحم سيل ةولصلا | ترضخ رغس ىف نالجر مرخلاق نيجس ىلإ نعد فعضد انسأي هلم ىلع نعد نوقوم حم دانساب ىقهسلا هييرخا
 ىذلل لاقت هل كلا5 اركذف ملسو هيلع ثد!لصدتر !لوسرايت اوت :رخالا دحملو كضولاو ةالصلا أه دحادأعف تقولا ءاملا|دجو رث الصف أببِطا نبعص

 لوسر نإ سايع نب|نعو لاسرالاب لع ةزركالاو د دولا ديس خ ا نان رفرسلا كلا دانت ىذنلللاقو كتولص كتءزجاو ةتسلا تبصا لودر

 ةدرايةلبل 3 تملتحا لاق صاعلا |نيورع نعد قع !هجرخا هخلبا ال ىلحلذ لاق بيرك كنمءاملا نادللبقن مهترث لابملسو هيلع هدا لصد

 هحرخا كيضفولسو هيلع هدا لص ىتلا تريخاوت مبصلا قاوصأب تيلصوت تممتن كلها لستغا نا تقفش اذ لسالسلا تاذ ةوزغ ىفانأو

 سلا ملا ملا شيلا ل شلل ملا يللا سيل سيلا سل مسا مسن مسا يلا ميلا ميلا نسل ميس يس مس سلاسل :مىراذهلاهقلعو كال او دوادوبا

 :!ىقاريطلا هاور كل نكو ليتح نبدمحاو نأيقس و ةحش هفعض لو ةرأمع نب نسحلا هيذناله



 ةياردلا ةمةيادهلا تاراهطلاب اكل ادلج

 متل انالذبةؤصقم ٍةبرق ىول هنالمهتموهسوبولا لاق ونممد ةفينح ىلا دنع ا مهتم نكيمل اس مثرهالسالاهبأ|
 عال امم 07 ص 0

 ةدوصقم ةبرق#دار لاح ىفالاروهط لدج ام بارتلا نا مهلو ةدوصقمةبرقب سيل هال ىوصلا! سمو سيسلا لوخرل
 5 011 با سم هل هيأ ام . هك هع 0. -

 و ةرابطلاب معال ةدوصقمةب رفاهنال ةوالتلا#صيس فال ةباهتو سب معن ةدوصقمب ررقملسالاو قرابطلا نوسب صتال

 َ 5 1 1 تاي كر افالللل : ندي مت هللا بذا يعلاونتراربتمل سم ممتنأق ةينلا طارت ١ لعءأنم نيف شلة الخ ىطوتمتزهف ماس | مثال سالاهب نيريال ًاضوت

 قابل ماك م كنلا ىف ةيمرحملاكءاهسنالاوءا نتإلا ايف ىوتسف هبضأنبرفكلا نال هممت لطّرفز لاقو هممت لعوهف ماس
 ١ ا اذ نا نها ذ عذانتملا ف ريع مضض ور وكلا لصالا ميت صاع 0#

 ةينلا ثرعل انتي ارفاكلا نم ححصياهل منو ءوضولا لع ضرت اول امكميذ نبال هيلعرفكلا ضارتعاذارهأط هنوكفص محملا سي
 م تح ب حر ب حب بيبي ملكا يا جب تح تي
 +لامعتس !لعردقأ ذاءاملاة يؤ راضيا ةصقنيو هكح نحاق هع قلخ دل وضولا ضقن يش لك مدا صقتيودنم

 ا لا ا ا لاو
 ئانلاو امجد اء شطعلا»5 لئحلاو عيسلا ققأو بارثلا ةيروهطل ةيازوه ىذلا دوجولاب دارملاىهةررقلا نال

 امدآرملاو كراك همميت لطب ءآملا ىلع مهينملارث انلارمولىتحاري قت داق ةفينح ا ننع
 عرار لعمل

 الس

 ةرومتم رو ةدارا لام هلو نلسس يانع سمعت” ك لركن اك ادطدور شلك نأ نفي نوكيا امان اري دل نالف ةدوصقم ابن اءاو برقا رظع  مالسالا نالض ٍرفانولاما قدوصقم يرق وق حل
 ل وقسو اب وجو ىرغا ةدايحل دان نوكأ نا ىب ةدوصقملا قل بدال ا ناب تلق جولصلا لوثرلا نمو ةرؤقلا سلا نمروغقملازا نيتووصقم نير قب سبلو م اهرهسسلا لوقو فعسل سلمتلا تلق ناذألا
 , ريسلونرلمت ابحر شو عملا ىف تلكم واللا ةرجس دالك لوق هل د١ ةولصما نب سما هتك السا :يرمعتو ميل ذاكر: ناكن اهضدري مال ناكل امن ددب شن لو لس داربلا بر وصولا

 لكك ولام اهح ورم و ةعرشملا ىف تيبار محلا الرطسماب ور ييتعت بس للة واللا ةرهسن املا عم زوكب نادال اوامر نعى انسقلا ن نك اف تاب ةدابدل سبل ل (دع ب لب نب سيل مل اووجو عم فعتم سو

 مس طرخس اهااوداملا ددج دعم دلو قراطلارلطرتشي الام لكل نوكيا طبانعلا نيرمامل زكا لرسحل ىلب تلق ةولصلا زج ناورامادوبجو عم عي هذا ةيزازبلام انف لاقت ةرا طال طرت الام لكس زوكب ذا نيكل مالك
 تمشروا نيئرم خرايعواروبجلا رايز ول_ملعتوا رتبانلوا سموا فحم نيولو رول وام جسلا لوخرل متدلاولامتد اننا ايد كوالا انرف ناكن ان ورمل اماوراملا رم اولزوكي الن ضم سل ارتفطرشف ةراطلا

 تكول تلق ناذ ةروصقم رمال ماو هس راتكردا» كلز لضخزوكمزنا هرج اطنو تلق لعرلا نيدلار يغني ىلا ةؤاطت ةرهسواءزانج ةؤلصت الغي تماملارزش ب ةولسنلا رب م هوروا ( السا ( الساواضاماوا ناازاوا

 ررزنلا ناب بيمجا برزنلا مش مردب عر اشملا لجل لع ليس او ةووصقبم تسيل اا لوما ىف الس لازم ادالا حرصت عر لم زل اذ ةووصقم ةدديعوبب ام لكن ال ةورجلا ةريساب زنا حبس ةروصقم رف قوات رجس
 تسمسيل ينل نال وتس ملول سطس الط ديشس اها ذنلاب باهل ل لفن نولباىورنم نب ايف لقنلا باجي وسرت اذ رول اب(” ياعين جدلا ةروعتلا ةراعلب الا
 نا من انقر فاكدا قتف ارووف نوي لف لسموه ب ازتلا لعج عرراشلا نال فو هئانردكلا نال مت لطب روق كت ياعرب نم سيل ارش يلا نال صوت سين ىن شل لا تزعلي مده ندع ار

 رضا ناباشم رت اوبال لو هصلسس ملا زكام هؤاقباظاكدبد ما ادت عمال اه الاهف ىوقسيف ملوق هلل وا؟ارطس نو رهتسا ني السن ناكر دس ربط بالا
 دابتعاب مهنة افانملا لو رمل يارس رخل يور فر طز نع ىود شاب بيبا رولا ىلع هارتغ اكيلعز كلا نط ارثع ا وكيف دنع طرشل تسيب ىب ديل ابا اها ةداهع عود ةدابع وكر اهتعاب من فاني
 اهدنا نيريطص نابعوزلا ناكر ل حمو اتيب عنم حاكشلا هلت خنناك ساكنا دس يرفع لق عل را وني ملول ىوف الطب هرعت ن وكيف عملا لفك ف ناك اهل لب اب سيل ف ارو ةالصلل عر ل يالا مدع

 طم ةررلا نا سلال تن ات زوانيإل طوق هلل انبازام تشل قفسسنعة رص يك ضماب تزين ايلا ودا تال يفوق ليفان فص لكي لصالاو ترن ع فن ابضغ نق بجوز نبا وزادكم كيا اكل رة
 ممعل ملوك هلل ناءط وسلا ىف ازكرلمم لعب ايئال ناكن او ترجلا لان, ايراضوتن كت سرح لاوز مال كلؤو ل | يااوث طيح ةررل التر نمو هؤنعوو رم طرف ناهي طين د اهتز وق دمع
 00 تلق ن انكم نا لو هلل وأرملا لما» لمصالا عم ادقم ناب اننا ببتي فلخلا يتورع فلظ نال لو تمللس تدلل سلوم و عيتلاومو طش ريف انياَماورفللا انبرفن ىف مكس سيلى ا زميل

 فال نع فلها ملا نأيو لصالل افلانم فلتما نوي اف ةرايعربم ىزلا يروم املاروولا ف طرْس كا بروم املا موضولا نع فلما ناب بيج امونعولا نود نر نعمل ل طر نا ةينلا ف فلا
 فكذلالا سيرو ماما ب فروج فن نمي ارخأ و متنا ضمت زمولا ضقت لكنا وانتم اشضيبارصغو لآ كلغ رادبلا اطعا# ميلا ىلا حر امني ل قولصنلا دارا امرمبو اًياطم ال جولصتلا دارا لام ىف

 نا الزاي ءاملا يور ىلا سّقنلا ف انعادالا جود ل اوق هلل داربلا» بازتلا للى جو نباسلا ثمل امد املا أدام دهن داما ب ددتتقو ريب ةرقم قرار مناد ءزيلطم رابط ريل وصولا نازي

 بالا اخؤل ىف سيل ؤا نمل ا ثييحتم دان استي انو ىلا ل وق هل الا المر وكم ووجوف ل ارتتسما ىلع ديب ل نكلو رع اذازال لارتتسا ىلع ازا رلوق هلع ,ياهنا» ّنِلاسلا شيرى ارب قنا

 (زليالل قي اضلا م ابىنربتاب تلافي قولا كلؤ رسب مكث انا غس نايت رب انعم ناو راما وزد ادام ىا رمل كدليل لسمو كو هيلع شل لص ىلا لوق ضيفا روك لاو تؤ ىلع لدين
 وز هطوكبر عي ةيروهطلا تيقوقو بازتلا :يدوبلل لوقت حلك هيانع ا دم لصاحلا رابط قبو ري روبط ىو للارتتسمال اباسينريصي اف لتس اراه بارت ار ءلصاملا ةنرابطم تيا يدويا دانا نع
 ةداعالا نوب نا بحي تلتورعلاو لو لش و” لعليقار عفرياز قرار للا ينام ا يدرب قروزعلا رسمت ارقو قروزعلاررفير زف انمي ب دوزمم ارم ءلصاحلا ةرايطلا تناك يرؤزط تناك سو

 رعي م لمي و من نا ضليت نعول نع نانا نف انمي ناوارا لجر هاواتف ىف ىباولولا مامالاو سبني اف نصل /ةرقو د ايلا لس نمر امرزولا نال ءزملا لاوز رجبورملا نم فانا دس هولا
 2 ع # ,ياهنا» از اهلقريعي نرخ اذا دصتيو ممل رجس م وارباط بارتلار جوازا نجس اخس سوبحلاك, ونمولا رف رع طقم الفد ابعلا لبق نر اهرزعازب نال نع كلذ لاوزرىب قولصلا

 قت ىفو تاوفلا نوف عم اب لقيرلا نحس ىف زر نالو سن ل ربا والرب امل نا املا قرايطلا ةناييص نم ببعحوا سعنلا هن ايه نالزج ام لو حلل نا٠هقيفروا ريادوا ضن لع طعلاو لو لسا
 داق لحم ىلا رنتسمالو | ىلننم نيل نم ني ناد ملول هلل كاما قرط يلا ناتحا نال نيبال ىلا اهات ناك ناي نروماتاذااكو لع موق هلسلع نا يار اذرلع صون تلي
 و منول دال لكل ارزع تسمن نا ىنسم ل يقو لاي منبت ضب يطع ىلا لوق لعنلا تاياورلا نعم ىف كذا نر املا لعرب ناؤ انتى دانذ ىف”ضيطعىلا رع رلوق حلم راد (وملاب همت ضن كين كن اكاذا
 مونلا ناو راملالثرور لاوجورماظنلا بريسلاب كح قلتي رع فو الف نط اب (لا كال ومن الوابعلا نمرزبراملا لاوتتسما نعمت لا ريت رواق مل وف علم .ياهن»» لكلا دنع زوجي للدار
 ا يملظ ناو بطير يطعي ذم ازرظ ىلع لغ نا داررحم لج يلع حلم من سول اول مبا مع اد اريرتعت لول هلكت عطس دن دشنلا مجد دال العا رمق ردنا يان داملابر منيا مو قر سما هلاع ىف
 ضم ةرم ناو رت تملا نيترو وفم لكل سفن اكن يبهر ىرو١ نع صخب زمن ام مل ار جوولخرؤصولل ىف ار داملا هي وداضعيارنعقنب وقف نيلوإلا لول نسا ند ءالص ىلع نحمر عيا
 راصو تا قابس ىف عتو ةركئذال هريي د اماور هتف ىف اوتدوق نال ممر عتسم قتيلا رام ادوجو حمزوكمال ىتاشلا لاقد نانا الخ هاضكيرغلارب ىدايتاي بدا ليرقتا ولذار يفك ر امجد لوالا ىف ال
 ميم ةروزملابذ ءاماورميرلط ملوقبا مدع نمت ىلا لن رملاب ماو ثار انهعالا لسيما ايعبسم نال عامل ازال ىف ضنا يفلان كو يروه عج رتسمرثوا يتلا الاعب لازال ولذا
 د2 2522 222 ب د ثا»' نايزجت امن الرساؤ ةروتلاو وما نم |ىهلا ىلع س ايتتلاو امك طلع يقع اهل يسمو ولسنا ورجت مل نا داملاباوبتسم اواولشك افريرهنللا



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا عّمةيادهلا

 ةلا هن الورهاطلا هب نيرا بطلا نالرهاط ديعصبالا مهتيالو ءاهتنا»نكف ءا
 ري امنا ابريل ارحم تت لاس لو ف ل

 دتبا هن هدامير بت عمال هنالووّص 305
 3192 تت سس ىف سس سس ولا حاسب 0 م

 9 كح بيلع تأت تقولارخاْلا ةولصلارخّوي ناورجريوهو ءاملا مداعل بمسو ءامل اك كسفن 8| هتراهط نمي هلذريهطنلا
 ماما“ َجادصلا وجال هرج ل ناكل ا ؤا مال

 ريغ شسوي إوةافنح ىلإ نحت ةعامجلا ىف ٌمماطلاكراصف نيتراهرطلا ل مكأب ءادالا عقيل صو مت الاد ًاضوتي ءاملا

 ل هزي االف ةقيفح تباثزجملا نارهاظلا دحبو قققملاكىرلا بلاغ نالمن حريخاتلا نالوصالا ةياور
 ا تاينوراسا درالوتلا ةياددن

 للامت هند ا همحر ىعفاشلا شع و لفاونلاو ضئارغلا نم ءابثأم هممستب لصي لصيوهلاشثم سدتمألا ةيككح
 عار ورقم ثافواوارهاو تقدن ٠ علاش دي داراما ريس لام“ 9 راربلا ام نّهكيل ىلا ا ١

 زو رييصلا مّمّْيِِيو هطرش ىقبأم هلمع لمعبفءاملا مدع لاحتٌوبط هنا انل و ةيرورض ةراْط هنال ضرف لكل مهتب
 |نكوزجلا فتن ىضقت ال اهنال ةولصلا هتومت نار اهطل اي لغنتشا نا فانق ريغ ىلولاو ةنأتحب ترضحل ذارّشملا ك6 دنا 0 1 0 ا اا با تتتحسح

 نل ًّ عراد زو كيال توفلارفنبب ماذا نال 2 عارم اي رمان بتال نال

 زوجي ال هنا للا ةراشا ريغ ىلول اهل وق و داعت الاهنال مهنتي يحل هتوغي نا ةراهطلاب لش انا فاخ سيجلارضح نم
 هك _ 0

 ىدتقملاو|مأمالا ث دح!ناو هقح ىف تاوفالف ةدأعالا قح ىلولا نال محصلا اوه ةفينحقإ نع سحلا ةياور وهو ىلولل
 قولا )اهل و ٌتوفلا فاخالفمأمالا غارف دعي لصي قحالاا نال مهتبالالاقو”ةفينح ىقادنعىتيورمسمت نعل ةولص ىف

 ير نع ورم عام اب ةولصلا جت فل زد -

 فيو مت ممهتلاي عرش ولو ءوضولاب عر اذا ايف فالخلاو هت الص هيلع دب, ض راع هيرتعيف ةجنموبمتال قأب
 جياع ا# راع ضارسع اذ نم نويل لف( اح درا ( دل ب لس

 ئ خ ناو ةعمجل مميشيالو نسسفيِف هتالص ى ءامللا جاو ٌنْوكي ءوضولا نبجو ولان ال قتيلا
 رس درمو

 "نيا ننعم ناكر لوانّتيف ةرابطلا لوصك ىاروضولل وق لس

 انا مس ف ةرامطلا طارش نال اهب ضرالا الق سو لأ و هيلع لص ىلا لول ايه قولصلا وكدا متل زوال تسمم تست اذا والا ناانقافب نور اطيعجلالا لوف هسلسس راب
 تتسم اىبن لح نرغب يملا ناب لكي قسفن ىف ترابط نب لف لوف سلس يابا رهاولارجخ ضر ف صنلا الدب تب ةولصلا ناكم ىف ةرارطلا طارت اماودصاولاربخرصر ايا لف سنلا ةرابعب تمم
 لوقت“ نع ذازرتخ اوبس لءداملا مداه نطازتحا سيل ءاملا مداحل رل وق حس داددلا العادم تم امن قبو تس ازبلا كلت نع ب وتلا طيب سنتا بؤنلاي لشمس اول لوببلا نا ىريالا_اضنب |سجن زروكح م ىزخلا

 روما ان" نيةهلاركإ ةولصإاداو عاما يكل و رب لحج ”لبضفرف انا نضعتاذاالا انعيا انزع لضنا ستقول لوا ىف ةنولصلا نا لع لري هلانسملا هزي لبق جالصلا روبن رلقهك ءانعوب يثاشلا

 ليتل نع ءابيلا نم من الافصو ى تملا يولص لاكن ال كاذو فيديعلا ىلع ىوقلا اذن عر انتم ال ىنصوتملو يما .هاما علا نا بجو نمترابطلا لكلا تناكل ل ونصولا نادرا نذالاقسداهكب دا ذاك لكب

 يزعل قثاشلا لع مازلاوبب لبعمم اطال نع ازرع! سيل عارث ىف عم طلال مل وق عيكس و7٠: دامتقالا حي اهم نب ماءالا تايهلو بادألاو نفس او ترابجاولا نم قولصنلا ترام عرج اذا

 نقم اك موق هش يابن »» يألاراذكا ىلا نموحترتاظف تانموم نيوتن اذ لل اعترلوق ىل الخ ارلا بلاغ ىلاهتدشلا ىسامل قع لوف حل .يانعا/ ةءارجلاعماط ناك اذا بتسمخانانا
 مسازوكباللععلاب روجوم ناك ذاذ لل ابر وجت وملاك اال وراملادوجووجب كارلا يلافبامنا بل ..... -  . .  -  - ّيقممالئارلا يلاذبامنالازلب ةدابهلا رتودوتولا نمت ابدارا لقا
 رصملانم رانلا نا لمادافا ف فشعملا حرم نام نيم املا لوح ناحل مت ذوب نان ارق ام ةيانعلا بح ارق اى زيرعلا ربع انالوم هدهد ان موارلا سيو من لزوكبال ا ضيجباذلف
 ناعم ميا زوكي الو بلطلا ل بج ثييحرام رقيب نارنظ ىلع لغاز ام لكشي تلك ن اذا نيقببالا رل وق لس هرمز شلاروف ى اديعر وم ىرفوم اع ارشلاو مسا لزوكزتكاو ا لامير الا نمر عبلا ناك ذا

 ىلع ةرام حس تالثلا ىلادتر لامير ىث اشئادنعو موق حلشس هل ادت شار دارا اط ةييشم عاج رلارعتسسما طم ردات ىارارلا جاو ناك ب رتل ناكل ذا املا نال ةطلااذمدناب بيا دقت تي نزجتا
 م يلا ل م ا ا كروب نزصملا يلع 2 كان رع .ةولطم هزرع ةيدوزص ةراسط داى ةراتو حارال هرنع جي انرنع شسرفل خئارزما

 1 فت يالا ىرخا تاع ريتال ورهار رطل لوزتتضئارفلا ىلا جاهلا ناو دي روزره ةراجنا لو هللط تدب يرطعلا ترم ولا ماب ورهتملا لفاونلازيجزال ب ريق ضف لك لوق هلل

 رلوق للك ررانع اءادوجمط رش مادام لمع لمجلس يوك ري روهط اذ داماك رت قل رلمح لليل طور ذبل روبط اي لكك صننل بارما معطر روم بر ارا ىاروب ذا ارق هلع ,ياهن» لظاوملا الذب ىرنا

 رمز ىلع تس ةززانج كتداجاذالا ى ابسنباببسزنانبيزيوروبج مالا ةولصالو اروبط نايال هدوجد ورام مرتع اهرشروبط م ' نام يجي ال ىفهاشلا لاقت اندنع ارب وريلا قولص نر زمح ازا ازكو:+ ميلانو

 تيب لكنا ىف السا ازبرارمو رعب نع سما تارابم تموقلا ندا نيت مس رهط اسم در حسو ل1 ىو يع ثلا لص مل ناورورتو رشم يلا تولصر نب نفلقنو لو ميلي فتن تاتو رونو

 ناك يوزن اما منا نال ةزازمل نمر ارصرعلان وق لكم يابن موسبل يف زك صالازبىع اينب تالا ناكذ انعدام اال لوب ل ل توفت انجل ةولصد راما دود 6 متنا ذو اذوب لب ا

 ملوق كلك ودب قولصلا لكت رف نوفوم خرا نا ليني قولا روت نا روق حلت وابا لعاكلا ىلا نلطم اوروبا رابط زرمر ومولاي ةراطلاب لوقت هلل [را ايلا ارامل محلا

 ّي اورج ف ىلا نعو انيا مب راج ل ةولصلا قم ناكوا اماما ناكتن اذ ةريغزلا ف ولا ةراغا لوقت لل تدل انطغمتلا كدب لسن ناكل زك توف تام ىرطا ترزعحو لازال ع
 تال مص نم [ الا نيل .وصولاب لت دلزاول ريغ دل تون وق حلل تال هونك اذ راظنالا نال ايبا ول وكنا ةياورلار اظن نع تع ١ ماو لوقف نس هي انا متي زوكال نر نما

 مضيع ىلا لوقو اك هبي مت مضي لاتادي# اشنا فل اهل رق ىل هاو ىلا الي” يل ادعم تمرد ردم ابرعور خت ناك نافيا رياوغلا ىف قاضتالاب ملوق يلسلس ربنالا عم معا زج ل
 روق ءامرعم بنيت ف ا كمونمولاب ءانبلاو م اب ةؤلسلا راوتبا نوحي نازوكسد قبو ًانموتي لال م تعجل او ابيع مالو اذن اسي ةولصلا لالخ فرامل رمواؤا اك فهلا لع ى وعلا رأزب نسرين مل ءانييل لا ذكيا

 طر روعولا لع انو ال مرحلة نيا ةولص ىف مب عررنس ناكل نيل انج الان ل ملوق كأس يابنا» نكالاك ورام كلزبل انمي فس رمل قبس مث ةولصلا (رعاو مذ اذ لمصيلو مكس اذ ونوم
 ناب مخ نال ريو مناي ةولصلا واف بحول امل ادلع اورام (رحب عر لحجم دولا ببي الذار اسم رووا علا عر عرس بايب ناكت موف الف تدوخ زا ىلا

 ( لسا ثررحلا ننمسرعب ءارلد جاو

 و اهدا قيس لماعيلف رشات الريفي نا بث تسر ' نسل ازرقو توؤلا نوف عاني نيالا مددلاب مر محلا نال كلذ يال بك الص ١س ب او ارز نيم لضن لذا ولسنا ىف رماوزاب عنف

 1 | ضمنا ناز قمت ال الا يوري ض امال ازا راق و تاوفلا معشر املا يوب عالص ترض ومالا |نبجواول ليعتلا ىف لير اهلا راو نوكي ملوق حلل رولا ف !ةرباط ومان ىلع ارهاو هرج

 مث" نابؤولصنا لام ىلا مت نيازي نين قزدو# لسن تالا نورا ءاوااو راما لع .تردقل يس موتي لا نم نمو نرزن انا ضير اذ از ليق, هيف لوق نللشا ن»» ثررلا نيس قررت
 2 قراطلا ترحل اب لل دانننسم الا عفمجل املا ةي اصاررع م اعتني نحن ام فو شسمكب تس باص ال ذل قب اسلا تمرد ابار جبر يي نال ملا ةياصا نع ثمرمل اد وجو رادتنا ىل وانس الا.ةظصت كام نعتش 5-8



 تاراهطلا باتكادلج 2 مسد ةياردلا عمةّيادهلا

 دييلا الغير هظلاوفتو فات لا توفت هنالك ارهظلا ١لصالاوأاهالص ةعمجلا كردانأذ ًاضونول توفلا

 ْ 0 ةرقاتتلا هءاضقلاوهده فلخىّلا ا !نال هتاذأم 0 د مهني مل أضوتول تقولا توفقأدت
 تاويل ماللا

 سفن عضوا ذا( مف الخلا وأه نيجي عس هبوب لاقو لَو ةفيزح ىإ سنع اه سيرحل ءاملاركذ مش لصو مهجتف هلُحر ف
 نا ااهعىس راو ”عش اننا لزق الم

 نالوهيبشف بوث هلحير قناكاأل مكر اصف ءاملل لجو هنا هل ءاوس «سعب و تقول ىف ٌةركذ و جرمأب هريغ هحضد وا
 5 22 ٠١ نجاو ةراعالاو تل ص وكم الذ

 لحرلاءأمو دوجملاب دا رمل يهد ,ملعلا تدب ةررقالهناامهل و بلطلا ضزتؤبِف ةداعءاملل مرفأ سملا لعب
 هيانع ام ئاَسلا لكنا نع ارج تدب رزقا زر رون ريغيلا] معلا ندب قر رقال اجل وفن

 ةرايطلا نلخ اد د قاذثالا لع اكول و نال خجلا لع بوثلا ةلأسو لامحتسالال ب رشلا ندعم
 اع ا“ ةقرافلا لل نب مانعا كوب علا نع باو

 هرعبلاعلا ن |!نالءأم هبرقب نا هتظ زغياسلا دال مهتما ىلع سيلو مهيتلا وهد لخلل توفت ءاَجلاب
 يا ا ا ات د مل رعي ماا ل ل ا يمال نك ل ل عنخ عا رمل ب لماع ل نانو

 بلطي تح مهنا هلزجهملءام كانه ناهنظ ىلع بلغ ناو ادجا» نكيرحلق دوجولا لع ليلدالو تاولفل اولفلا ثءأملا

 هقيفر ع”ناكن او هَسعفر نع مطقني» لكل يم زابيالو ةوللا رارقم بلطيحت ليل دلال !ارظن ءاملل سلو هتال
 عرس انا ارز دثام تدنن ليقوم ازيعر رار قم ةولخل اتعاب نطما نرغب د

 دنع ازجا بلطلا لبق مستول و زجعلا |ققل مهتيدنم هعنمناو بلاء عتملا مرعل مهتينا| زق هته نإط ف

 ةداع لوزيمءاملا ١نال هي بزجيال الة ريفلا |١كلم نم بلطلام هزايالهنال فيزا
 0ث الا هيطحيت الأ اولو

 ول“
 را لأ نيفلا لت هليل ةردقلا ققسنل مهتلا د اة سك ولا

 ةريلبفأ هدا طقشسر وبتقلا تال

 سس

 فزلا ناكذوسرونمولاب لس ذ توف نونم ماب ب ادا ب ىلع ىلا تويم ن انبي نماغا اتوغت اهمال ملوث نال ,رانع سزايرريفنا سروملا ةرارال حطو ريكامرب لت اوبرا لوقت سلس
 ,همر هانم خف ايو الوافل ابل ناكر اوم اب ولما حيال عم ناك اد تاوغلا نوف نا ىا لبق نم اي ريتعملا نال وقر نع بابلا لوا ىف راش اذقو ورق لوا تاوغلا نان نا ىلارغا ناب زرت
 اير يي نسيم فلنا مروه هع ءااراو لعبا زرع نزال ا نفيما نع افلم نوبي ال تاامكر عيررا نال لذي سيئ نا خيري ظنلا لع فلق نلطارلاوس و 0 كس انتل مد رارببا الع يشم اه

 يءامسملا بصاص لوقف لذ ننال تتولا بس ايزل توفل تو نود فال ارتحل الوقت نم يابلا لوا نم نوف ا الاد قو, ايلا مضاف اذان لق هلم داوبلا اط ٠ حم اراوا نع زجل ار زع

 تسلا وس ممل مهتم لو تاز الك ل ىلا تن وغلا نا ملدقرم ليم اهتقو فسهونسسا ليت عرش اما م نارل رف اذاطغ افامزإل ارم ملوق شل راع نظن دونا لعب لل ل ليو ىرورتلا لاق ازيد

 ميسلون ونص ودا مثال وم د هرج اولرم الر عضووأ بلطي ملو رسب رعنمو نا ايآ مول ثم لاس نا ىريازلا مامالا [ؤوزل ازهاسلا و موق هس يرشلاْ ار زعلالرخاذا متي امناربس و هيلع صيبا يبح ول لنرم نم

 دلما ريق املا يناذا ملوق هع يابنا» تالا لعوب يسن ممن فضو ناورمؤنلالعفب به ايل ملا نا عرامج الإب زوكين الا فد بلطي مل شريح ربت نم رابورسيتقتلا نال عراب الاب رت الص زوجت ل لوالا خش

 ايس رين الذ كش الا ننال عرامبالاب ديزي ال مينو يسمن ديل امونصوم وش اتطعمول رب أن ل ءاملا ناكولو طر ملوق حش يابنا» خراربالاب مشل زوكبال نظل نال ناييسناب
 هركؤازك عرامجالاب عزمي ال لما وم ف ناكن اد مب نع يزكي لعرلا مرمر املا ناكن اذ امباس ناكن او ىياء ى ءال اهب دنع يي لعرلا يؤم الاد ايكار نال ن اف فاكالا لع املس املا ناك ناو

 جاورومو نالسخالا ىلع هي لشي الوم و هرما ريل هرفي موا وماي ورنيونمووارسنعم عضو اذلام بو لا لوصنلا ن 0 ا لو هلع مياس ابرزيصلا اهلا رس ىف لوب (امالا

 مداعالا تبجو ازلو باطلا سرْمض وهلا ِء مانعا يطراملا بلط رمل | ىلع نصري 00 نررمول ا. لكورارلل نرعم دوت اثع ل لاشرلسلا_مردارملا ال يشم اهرب لوصالا باور رت ىف ريك نع

 لوالا لامس الل وايش ةداع ءاملل نررمصزف |سملا لعر ناا وربررتخت ١ لمرلا ءامو اقول ا تءال بلطلا طارت وول لعر غرم اطلا بلاده ايسان مق آس ابجوا ايداعوا سم برو لس ازا

 مكس ندين ازوكا تروجوم ينيب قرطلا نا خسر *ل1قافتالا كس ناكولو ملرق هلك ااا بئر يي الف كيك اندر عل ناري 1 بقاع ملوث هلل رانعا» ومو نلاوديزمر يي مسن
 لاو ءاملا بله ولك ءام « دفا لكن هربت اًعلطم ناربمولا مع مشل اورج لف الدش لوق ناانل لا سل و كلل ماظن لرسم نوو ق راغلا ىلا اذانعم
 لاتد#! بني مازن لوقت هلع © يابن سريع مل بلاطناريطل لاقيالزا بلظنارعب هانعمو د اءاورهنزلف ال_.ادت وقل كلذ خس جي او زجر ال بلطرع نم تول وم اوما عيت طرت بلطلا”شاشلا

 ال سس مس سل سس سس سل ل اس ل اس ياني اوب لا تؤ نيس ميل نا لاق هراسيب نعد قيرطملا نوبي نع بلطيم اءاملا يي الرف اسما نع نزع ابا تسلا فعس و ولإ

 رقت فض ىلانع وق لل ياريس انباوما نيج نماتلطم يطوي زارت بلاذ ىف نا ازا بطلا لمع انكم ال ليت لب يوما 0 م أدام ىفرزي 4 بطلا ل شك تولو لق هل
 مص وا ل ىلع ك الملا هزبألا يلاولو راوق حالا ندوب مننا مرع نحل ذل اب دامورعتسرظى ع سلط اذا رز ل اوان الفال ص اسف نعد !الامو او هلل .٠ عم عطقالا حسو سيرتلاد اشيالا ف تازخالا

 راج شلات مولا ىو موعليرفكلا خيا نع ةررقلا ناكر مي ازاي عشر ىلا ىلع ةردقت لريلا لع ةرّصلا نا ةردقلا نمي مزج ل ناو لوالا ملا لح افا ناوي نيبو زك اطعا نا
 لس راينا ىفث شا لاو لمحاولانيخلا لك وق مال 006 ارثلارم دلي ىرصبلا نس لاو ملي الو لوقت حلل .يانعا لالا ن 00 زر سل لانتمرنانرزعاوجدل

 نم لي وقم ا مول تحت لضريالام وب مبضب لابو سلا فعيبنصتب يجر وفونلا نش حالا نبل يل فلنا لتعافلا وق ألا "' مان يكول لقد ارشلا لون ىف لار نمر ملا نع



 تاراهطلا باك ادلج ةياررلا عمةيادهلا

 ةمشاو يفر امثل ةةلايزئانيفحلا لععسلا نإ وحخلا لع حسسملا تاب
 رس لرتوررض

 بسقعامانيزخلا ىلع لا بابل وق لس
 اثناو عراالصا ةفرحمابرعاءاييشملا تزرع انين يف 'لع نينا لعل وف هللسس يانعا» ياخ ىلا يقوم نضر اما يح نمو لسنا ل نع نالربابالوا عر راد اهنعاو لكن ال م١ نيل لل عر
 نم لعرردنسلاب رلوق حل نا» قاطالاب لخءاشلاو لامرل ىاَررام رلوق هل ياما“ 00 تتسم :تقرعم ب راو يلع حش فض دظرعم شل تلاد ل ةرم فر عم
 بسم عاري ل نم علا تاذ ارضي وزع لشف لد أبي نت مل اب سلام سينعولا لإ ارترابتالاو لوو هغ ”ارملا اطال فيي لام ىلع براون وق ىف سن ةرارل الم ب الطاب امرنا لاك

 رزنلان لإ ىورو اوتو امو اوخث ام ل سورل وربط ذا لص ثنل لوس باا نم ير نوبلز سلا نموه سيلا لاو نمط ي بانة زو ما ثنذس وي ولا لام رماولا لسيف تمداجج نلاراننالا نإ نفنلا

 نمي ار شسل اربع ور ركل سو ل(و ريل لا لص نبا نع ننلاىلع جس ىور نم :ضيفتسم لوو علا ندا نحل عر امس لو هيلع تسلا لد نسلا لود با وا نم طر نوحبس نم لاك رعملا نمنع
 نارلسو ترام ا نيرُسلاربعو لاسع نب ناوفصو ل البو ريهسول او رسل اربع نمر ياهو روس نب للبس و :ةماماولاو بولا ول او شاملا نب درطو لرش الا نسومولاو وريم اوروسو سابع نير ْسلادبطو رمت نب سلا ربع وووتسا

 مهل رك وحل نك امس ادن دج دنع مك سس فلاب ني امج سلا قصر اع قرير لاو قي ربو قرفعلا ريما نب ور و ري ز نب .ئعاساو رم نب دخلو تم اصلا ني ىدايعو نإ ثو

 0 ا

 وح ولس دهيلع هدا ل صىنلانعداورربلا ليع نيالا نق ةضيفتسم هيئرايخ الاد ةنسلاب زتاج نيذخلا لع حسملا هلوق نيفخلا | ىلع ريسملا بأي

 ديس موك لانازترجاو ا تاهو نقيكادلاو هببزخ نياودؤ ادوبا هحرخا د هيفخ لع رسم وأضون مت لاح هنا نيحير فصلا ضقريرج مينمف نسحبرا نم

 طسإلاز اربطلاو ةدئإملا لوزن سعبالا تملساأم لأ ةنئاملا لوزن لبق كلذ ناكأمن !اولاة حسب حلسو هيلع هدد الصدد !لوسر تيار لاقد نيفخلا ىلع
 ةبختنزب تيذمل نم ناكل ثيرحلا ههفحت لعرمسمو ادم نذ حجر نوهت بهذف عارولا ةجىقولسو هيلع هند | لص ىنلا م ناكدن اريرج نعرخا هحو نم

 وكيلا دازو كوحرخا نيفخلا ىلع يسم واضوتف هتجاحنمؤ رد نيح هبلع بصف ءام أاهذ ةواداي ةردغملا هعبت اذ هنا جرخ لس و هيلع هللا لص ىنلا نإ
 ةثليذأسمللاّْذ اخ لع حسمت ناانرماولسو هريلع هند |ىلص هلا لوسر عمان وزخ#وزخعرخا 'لاق ةردخملا نرخ هجو نمئاربطللو ىف فرمان دوأدولاو
 لصونيلا نع أ عيت دعس كتلدحا ذا هتي اللا ريع ناد نيؤنخحلا لع مس حل سو هبلع هللا لصىتلان ١ ضاتد فايع غلا ةالوركم ميقمللو نهملايلدمايا

 لص دين! لوسر حم نمد اتكرعلاقخىخإ نبا تتاومعل سوس لاقت هيف ورخ هجو نم ةجآم نبا هحرخاو ىرالا هجرخا هرقل اكست الف ملس و هيلع هنا
 مسمن ءاسو هيلع هّنل لص ىلا ىار هتاةيما نب وربع نع حنارلامحن لاق طئأخلا نمءاج ناوربع نبالاقفاسأب كلب ىزالاتِفاقخ ىلع حسم ىكسو هيلعمتلا

 هلصآورولسم هحرخا هيفخ لع ومص واضوتن هيفو ثب سحلاركذرل سو هيلع ندا لص ىنلا عم تنكلاق ةقي نح نع سمانا يراخلا هحرخ ا سفخل ىلع

 ةوأسازعرت'دجبو نم قأسنلا هاورو ملسم هيحرتخارامخلاو نيفخلا لعومسم و ض قل س و هيلع هّندا لص ىنلا نا لالي نع سداسلاحسملا نودىراخلا3
 لصف اضوتوت هنج احل بهذ لآقذ حنص امالالب تلاض ةمأس !لأق عحروت هنج احل بهذ قاوسالا لالب وولس و هيلع دل! قص ىنل !لخد لاق نس نب
 نكع أب كَم بقحن و انهريعرضحملا قوصسم هنا ثيدح ق عقبول لاق ه ةبدزخ نياوركالا هحرخأو لصوت نيفنحلا ىلع مينم و هسارب ميصو هيلديو ههجو

 الا ةنيدملاب شمعالا !نعدحا لقبول ىتهمببلا لاق ةنيدملاب تناك ةطابسلا نا ةفي نح قرط ضعب خو ةنيلملا نق وسم هنا ةريذملا ثب دح نم قاربطلا

 هيفخإلع سمو نحاو ءوضوب تقلا مولر تؤلصلا لصولسو هيلعهلل !لصىتلاناةلديرب نع مب أّسلا قومرجلاثي سحّق فاتس ىرخ ا قرط هلو ةولط نيرغ

 ماضوت تأ مىسيلف نيجذأس نيوخولس و هيلع هللا لصدتا لوسرل ىرها ىت ايلا نا ىرخ ا قيرط نم ٌقاسلاالا ةجيراللو ةجبرالاو ملسم هيحرخا ثيرحلا
 ساتلا صخر ظفلي ةمدزخ نبا هحرخلا قواسم هيحسرحا اهملايل دمايإ ةتلثرهامللو ةليلو موي بقملل لححملس و هيلع هلثد لص ونلا نا ىلع نحٌنماتلا أمىلع سم

 موتو لوبد طْئراغ نم نكلد ةبانج نمالا نهيل ايل د مايا ةثلثانف افخ حزنت النا اارعس انكاذ!انرماي ملسو هيلع هدا لص هذ !لوسر ناكلاق لاح نب ناوف نع

 ةليلدمويربقملا ومايا ةثرهاسلا نيؤخلا ىلع ريسلا هحفر تباثنب ةربزخ نعرشأملا اكاربطلاو ديحاو نابح نياو ةمبزخ نباو دؤ 'داياالا 1ةعيرالا هجرخا

 !لعاوحسمب ناوهرماةدربلاوهبأص اذ ةبرسملسو هيلع هّنلا لص هد لوسر ثحب لاك نايوت 5 1 نايح ندا هحبصو هاملا ال ةحبرالا هحرخا

 سو قولسو يع هلال سلا نا دمحا فل وصلا يدح ىلا لاقو قدا هفعضو رطقش انساك لا د اد ولاو دمحا هيحرخا ني استتلاو

 انايملس وهبيلعهثن ا لصهثد !لوسر تعمسر بع لاقفرع لأس صا قه ىلا نب دعس نا باطلا نب رمعنب|نعرشع ىاذلا ةمارعل لع وراممحلا ىلع و هببفخ ىلع
 كلاغلا لحس م قيرط هل [ةنقت لقد ناترهاط هدأ مهانسببا ذا هظفلو لعيونك رازبلا هبحرخا ةلملوموبرحيقملل ومايا ةثاترداسملل فن ارهأظ ىلع حسملاب

 0 !كلاديأمو لات احبس خلب قحاتلث لة يموب ولات اموي لاق مهن لات سفخل |لعرسم املس و هيلع هند ؛!قص ىنلل لاق هنا | ةرامع نب ىلا نعرشع

 تيار ظفلب ريصص داتساب نكسلا نبا هحرخاو فعض ةدانسا ١3 دتجأم نب |دحرخ ا! سيفخلا لع يسم ملس و هيلع هند لص ىيتلا نا دعس نبا لهس نعرشع كتاولا و

 ا نر سلا | نعرشع لشم انا هل عفيرلسو هيلع هنلا لعزل وردا اروي كانو يمك وعي لك
 وانعم زااهجبو نمربطلاو سان عرخا اهحيو نم نايح ندا هجوخلو ةحام نبناهيحرخا ممهاذ شييجلاب قيمت هيفحت ىلع مسم وأضوتف ءام نم لهلاقنرفس 2

 ةهتلثواسلاو مقملل ةليلوأ موي نيذنلا لعرمسن ناانرماب حملسو هيلع دد!ىلص ثا !لوسرناكتلاق ةن اح نعوشع سدانلا قوملا طظفلب ىرخا قيرط هلة ايس

 نيحرلا دبع نعرشعحبأسلاا ىلاعن هثنأب نحل قتح 5لكابلا 5 روس هبل تلزن !قنم مسيملس و هيلعدتلا ١ لصور !لوسر لازامأهّيعرخا' هجو نم ىنطقراىلا او قاتلا هحرخا

 ةينخزباورازبلاو قيعس او دمحلو نابح نيا هجرخا ةليلو أموي ميقملل هرذاسملل نيجلايل وماياةنالث فشلا | لع ريسملا :3 تقوولس د هملعهنلا لصد !لوسرنا حك

 كلام ني توع نرش سان امهلع يسد ىا هيؤخ نسل رهطت اذ* ايا ةشلثرد أملا صخر هن !ىطقرادلا ةياور قو نسح ثيدح ىرازلا نعىزمرتلا لات قاربطلاو

 «.فتسف وف كنق ع تا يت اج و 7777 ال ل ا 2 2 ب 2 ب ب تبن تتتتف

 قاتل فو تر بلان اق ع !ىراغلالا دو ىقهيبلاو ىنطقرادلاو ىعقاْساّصرا هاور ناوفص تيردح مطور سحاق > نب نب نلاىنقت ريشلا بقحت واهل |

 نابح نب |هحمصو ةحاام ننإدؤادوبإ لاقمت ةرلاتةزتساولو هيل ايلدمأي !ةنلترفاسملا ملسو هيلع هند لص هنن !لوسرصخي تياثنبةميزخ ثيدح ةجام نا درواو هع

 نع جلاص نبه نع عبكو ثيرح نعادمحا تلاس تلاق أنيق نا الحل ا للعرصتنم قوس م وصن دإتردح ىرازغلا لاو ىقهبملا هفعضو هك ٠”مامالا هيح اص هيلا لامو

 لوقي نالو تيدحرركنم وك أاص نبممهلو ردهريغ هفرعا ال هّننإ دبع نير جو ركتم !ذه لا ثيردحلا ىده ىثشاخلا نا هببا نع ةاديرب نبا نعىدنكلا هنن دبع نب ةج

 «ةقث قوكولاص نبمهل و نيعم نب ىحي لاق ورج ةديرب نبا ثيدح ىف



 تاراهطلا باتكادلج م ةياردلا عمةّيادهلا

 ءوص ىولل بجومذرح لكصزو و2 دار م نأكمي ردع نحاس لمت كار ار نم نكتأءّدبم ناكريمل 3و ناليق قب 0
 ننال 0 يأ 0 7 نلت 3 يل نبك نر «رك

 اتجه ذن نا نيام لع بانا ٌنم رحل هنالءوضولا بجدم ثادحب 3 هسعك نتا لم يطيب لا
 ._ دفع يا“ ال تدك ناوي ناو حف ارلا نال ثروت اعداد

 هلوق عفان ناكءاملا أ رون سيلاذا مقشلا» 5 ولا ميرخمن تسلا !ةضاوتسل اكقباست نعتبعأت .روجولو أكن أم نهيع فضا

 امي لسغول نتحلا عي هما لكم ثدرحلا اتقو لب سبيلا قو لامكلا طارش ىف ةلمأكقاهط لع اممسبلا3ا

 تناول تح عتملا تقوي اهطلا لامك اربد هرقلاب ث رمل لولح عن امتنا نالا انطورعسلا هيزجب تدحا مث ةرايطلا لمكان
0-0 , 

 ' دبل دامو مقملا يسميها سلا هيلحهلوقل اهم ألهم أيإةثلث :رداسملادةليل وأم هد مقملا) , كفار فلا نأككل ذ سعةصقأت
 ُ تاد ناوفصو نيب زخورباجو لوو هاور

 ا ا تالثشسلا تي يفعاهو الكب لاق اهيلايلخاياةش درفاسملاو
2 

 ا مو اموب نبل !ىلا ني وسو كرر | لورصو متل نا ل

 باتا نا حضورملّسلا هيلع ىتبلا نا ةريم ل كنة اسلا لا عباصال ال3 نمي م ةباصالب طرطخ أ ههاظ لع
 كلا نؤللا ازاممب بس زع

 لقول يابنا» نيا دع اىري ناو لد ناغ نين يتم سمي ناو جامشلارماس لعرظوركباب» نيب نك !لضفيل ناوبم لاف تع امباو سلا لب | يم زي نع نعول لس و1 'لق ص لوو حل

 ةباصتلارلاس ةقفاوعو كيؤنالغ نامل انساب زرار شف ةررسولاو سابع نب اما رب اوشن امو سابع نب نع ىورامألا مل نات ب امعلا نعل نوري ملا نيو رطدلإ جس ل امام شنب ناك

 فدا" انازبلا يلع صل طاب نيسرم نينا ىلع عسا نا نم ىلا بحا سوم اب لد عملا نان اهم ىوإ ضيا راب اهم كرمت ماورامو مع انهي ىلا تملسو تلاقي اور ناو للم لملك تلاع ابنا لس ىف لت اعاماو

 ل ةولصل ام اذنسا نصر يلا لع مس نا ايف نار مطل لومصا تايادر تلا اور لّقواروجام اوه وردت جسلا ليام ابال نرريلا ىلع قاوم ىزلا راض ر اتعاب ناك لورق هل

 للبابا تن تي زوجي الف لضنلار .ةلايغال لك ؤرلواسمرعاو ا هي عر زال اماه انت ف لكما ما داء كلذ نوب امنا ذاب بيجا عرور من لعزل نيت افرع ورم قرت ييزحلاوزوسلا
 تو ايمو لاس ىلا ىفنرض تشي لورق هس خا” ميلا باهي الار يلا تاضي نازابل دجال ورسوم لع اهجرم نري لف رونصولل صن ان ع افازاب ا رجوم ثمر لا لمجر وطرلا يحوم لأ يغش 0

 ىف ل وللرعب عملا نم اببعشم ناريفي سرقولا ل در هععماو [رم اه سبللاو روصول ا تّتداعطمم ناك ذا اماو تسقولا حر ورشمبب عم البنات سكحلابوا سيدللا نوور صولا تتاووا سببللا وزع

 ًانوتيوطولل غب, ءامربعو مث ثدرعا ميفخ سو معو ناد لا ءأد ارق هل هلل يانع» كزكس يلو امخار ف 'ناك حاز امولف لالا ثمره ا شرب الل يوري نال إل ارمضلاو ماو حلل تاءتتولا

 ا تحس :يورادنع اسيبك زالراملاٍيؤربا ثم ابرمستلطتامنارالاريعو م ترعا اذاعي 0 ورم الكاز ازب ةلعاك ةرامب الب تنل اسم رز نيكل والا ىلا منتسمرملا بوفرب لطب مت نال عملا زم ا وريلصر لت

 قع ابان ذدلا ذي رينيلال ىرورتصلا نال ريغم دال انو, يفيال :اوإرلا سيل أ اريل اهلل داردلا ال زةيشس اهدون حلا لصت ىف نيرا (امالا ىنعاعلابب حرص لاوتسالا لوا ىل از. سبيلا ثري 1 نانا ,١ لس

 سلا نا يمحو لاركلا طارتشا ملول هلل تنال شرعا مث ملا ا ةلطاك راو لشسس ول بجوم ثرع لكن م دنس اجري رلاو بجو ثردك لصتسروربلا وراي 'نوكي اي لعو ممل او ركام ةدافا بصق لع

 راقبلا ةلامفالاو سبللار ار يبا سنتو ىا سبملا سرقو ملوق حلا دادبلااط» لاك ةرابط ىلع اهبسبلا ارق قرصيف اسيل هدارتب ا ىساكا سل هانئب مسد هرارنن كه ذاب نوكيف قدما يزف شب حم اورلا ليل مش
 م ' انرزع ملول تسلل“ داردلا اطا» هرنع عملا زوجي اخ اذا سبل م ضل سيو طر ىرعا لسعر نحس بلا تقود ف قرارا لاك طرشي ينذاشلارزع كسب زا زبو لو حلل دارا اط دييشم اهم سب زيا
 حلا تمقو حل !ىلا ع اني اننا الو لوح قرط للك عرسي يوك لا ب اهفد ىف اكن يفر طم ىف ةراربهطلا طريف سمبل توني ىلاع تسرحلا تقو يف ثمر يارس عنم نافعا راوتفنا لاه سبللاسلذو لوقت ىقن اشلا
 ل ل ا م الزير لق هلك هناا رف لالالا

 فم ريمي تسر ادع صف ان تاكا ذلاما ةراهطما لاكن رف ل وق هيل عر ثررولا لولص نع عن تقدر لاك اراب تسل ليم اوان لك ماربكل ا! ففخ نال لوق للا يان»

 ميلر ب لصفر نم رك رقمي كلام لاو ة ددقم علا ةريرادعلا ماي لاقرإسالا نركز # زوكبو موق هلل“ ياما" اضهارالاشنام[ررسوس و تتش ميج نم نكي ناو لا شميج نم نيلرلاب ناك رع اهضار
 لوي ىرعبلا نسحلان و لاوتبىرعبلا نسم الرق رسما مادالا لول ااذب لعجو ةرارطلا لظساهبسبلاذ اد اش اه سم ل: تقوي يعرف اسملا نت ىف سلا ةردم ناب هللا, لا طوسبس فس مالسال علا اند ىرالفاملاو

 رام جي انزعس ىف تنكاذ اذا لاف ايا بسلا تيبس بت قصرت لاي نييول تلتف لامر لائامدب سا نال ل لتس لي تس زامل يي اال ل ارذاسلاب دلع

 تاز نيا [ا باس سينا, انش تي ند اور تلعإلا عا لوقهلش ماملا» خروع يروم جملا نا ناب ملول[ لوريل رسل لص اوم نا انني د امو كلا دب

 تسرفا بقع ل وق هل *. سراب بنا مهنضيلو يو زذ امل نبيل ايو مايا - ذل سو ب (ىلعو ريل ثلا كسلا لوسر له لان ءانلًاسن لول لو يلع شلا لسرشلا لوسد راسي ناك نان بساط ىلا ب اب فيع
 ع مسملأو طشلا لضولاناىددال كأي لقرب و ةنطابو فاقع“ ضاشلا لاوزلا برب اذن ىلع جم او او ول يانعا” انة ويزول ولاد هذال ساحات

 ًابم وق هلل يانعا» ةرعاو رم حئازا قاما طوطخلا نا ك/ذو للا ابار ابتعا حلا سيت لوفي نانا لع لل وق نعزارنح ا اطوظم عب ةيلالا لع ب وضعوبب اطوطخ لو" نسل“ .رانعا#راطساو فن العا
 كري دج رامي قرم لك ةرع تلت ةرهاو احس اب حاولو توفسم ا صولاوب ازب عب اسما عري و نيبحللا قرف نت اسلا ىلا هجري ورسي الا مرنم ىلع ىرسبلا ّ اماو نمي الاف عير |م/ ىلع ىنميلا يلا عب أصر حش نار زمروسم علب 0

 هرييبقملاب ليم زوكيو حل اصا تلد خلت اذا عب امالا سؤرماذك و زاج ظكراطب ع دو اسحب اهعاب تيا عربجت عرش نا نست لاو نس علا ىلا عي اصالا عم واورمو فعلا عضو رص الخلا ىلو زوال الاوز اهي نم
 نزف ماع سيل نع نم ندع نعم يشم ىل نب واورامزم بريل رغم ثيسرخ رلوق لس“ تا لولا نالخيرعتسم رن ناب نان ىن اما رالعو عملا نمل بلر رط مدع

 ع أصا لارظن ىت يت ةرعاوردكس اهب الع ١ عمم مرسيلالا خلع سلا هرببو نيالا طخ ىلع قم أ هري عن ا رس ألو رع تسلا لص لا لوس تيار لاكي عس نب رمل نع نما انعم

 كا عددا احا ا حا ري تيما تي د 2 د دب قطز عر م ىلا نيل ىلع مسموع وري شمل لص شمل لوس

 هاما هيقب ةيادهلا ثييداحا عخرختق ةياددلا
 مشتسلا ّق ثيدح وجا سان هدمحا لآقطموإات قاربطلاوراّزبلا و قمع او دمحا هحررخا كوبتلا ةدزغ نيؤذملا ىلع حسملابرماماسو هيلع هللا لص ىنلانإ
 ض /مكديلع هلل لص ىنل انا ةريره ىلا نع نوريشملا هاربطلاو قلع | هجرخا هبرمأب د نيزنحلا لعوهس عل سو هيلعمثدا ل ثلا لوسر تيبا د لاق بوبا ىإ نعرشعح حساتلا

 <١ نورس انمداحلا ىقهربلاو محا هبجرخا ناترهاط ارهو أّيلخدا فا لاق كيلجر لست الول هللا لوسراب.تلق هيفخ_ ىلع مس وأضوتف موصول هتيتاذ لاق ئكّصو هللاق

 15 ىلع يسمى لسو هيلع هللا لصوتلا ناله ١ لاق صايع نبانعن ورش ذاخلارازبل ازيلا هحرشلا هيفش ىلع معسموأض وت ملسو هيلع ةلد!لصوبنلاناةزرب ىلا ثبدح

 لسا نعربحا نب هترابع نعل الثا رمتنع ق وكذا نكوا كه هلعقرخ او ملسو هيلع [طىنل اهازغات ازغرخ هو كوبت  ةزغ هنالعا



 ب

 ةياررلا عم ةيادهلا

 متحرهاظلا لعريئسلاوت أبا, طوطعيمالسما هيلدا لوسي فخ عسل ا املا ا ناتو ةرحاو ةسسامالءاىل
0 

 عبأصالا نم ةيالبلاوورشلا هب دروأم عيمج, عا اريد نفاتلا نعهيالو دعم هال هفأس 3 550 لعز جا ىتح

 مصالوالا دلجرلاعباصا نم ىنبكلا لاق و ديلا عب اضا نم حباصا تل :|قم كل ضر ذضرخ هل ضل اوه د لصالأب ار ايتعا ب ايس |
 هر ني نب الع مقل سا نال ا ءاطبازامب ناسا نم بول يح

 كل ذ نم لقانأكن او لجرلا عباصا نم عب نصا ثلثر دق هنم نبني نريتكق :ربخ هذ فخ لعويمسملا زوييالو رعسملا /لارأيتغا
 عراط هيسازنمإ ايلعريا درو

 قرخليلق نعولختال فاذا ناانلو قابلا لسع بجي ىدأبلا لسع بب بجوأملهناللق نا اوزويببال ىف اقلاورفز لأقوذاح
 نأ 0 را رب وروما بعص

 وهاهرغصا لجرلاعباصا كلثردق فشكني,نا اريثتكلاو ميج فريشكل ١ نعولخت وعزنلا ف مرحلا مقحليف د ةداع

 لكل اما قمم أقنن اهزثكثلذلاو عب اصالاوهمرقلا قف لصإلا نال يخيم
 لي اذكإ» يملا جسم مم زل نانإ لمر م اساولت نارا نازل

 كيلا ىلع س بلف عملا عطوم نهال برتعلا خيضادب نم نك عب اصا تمطخوب وا دم ل اهزم قبل وريدجر ىرع» تطوف عجل اصا شرق صرولذا لولا (دقموبو مزعل لحم نير اظنا نم عشا ل يق عل
 راش اكاد زي ىذلا لضفلا ماتم اهيل ليزي ل ىزل ا جما مديل ناس اهتداذا سانا نيل دما يق هلل تال مسي الو نييلصرلا لسنيب بي شريح بدلا نم توطقول لف ايلا كل لست بس جول جس ال غو طتملاو

 عر لا تلق اف عررشلا ب دددامعجتئارخ لق هل خ ط٠ اينطاب نور نيل م اظل عبط سسمل [ لكس وره سلا لص ربل لوس تيار قعد هرم ال نم حساب لوا فهل نط اب ناكر ىئارلاب ترم ناكول “لع
 نم َياربلاد طرطت ابر يقي لخ حي اصا فر ارقم الا تشب ل قلطم | ازذارملا 6 تيسر ناب بيج محك سيل كلذ لو نيرا ىلا ىلا باميثس الاوع اصالا نم ناريلاوطط اي دوور اطنلا ىلع عل ايورو اه

 رزرلا نعحبلا سك ىف لاجئ رام اداره زعحبلا نيت و يلون كرات ايس ا وزوكبا قاسم ىلع جم ب تكول نص عملا لجم سيل نم لكنا لع اوم! مث الف فحل مان هريعت او داما اباب ميل لفرو.تساوبم غار عب اسال

 عل اما ضنك ينل الاف ريغغ سنت المر ىأر سول لو عر ئسلا لص نا نال حلاسعا فل ارم وق هل لائتشلا عر راربلا ال يشمام ذاب( دمي تدوؤمرض وت عسلا نم
 لوالا ةرهرم ارايلابوا مما نايرينق خلوق هلل ندنرطم ةياصايدارعغب ناك زا نيب يف قزوز دب م دنسفررق سس حا لعد يحبك ل مر لع عررففريلا باسم نم مل هللا داسلا ل يشم اها

 ىف ناكول و شالا بجمربكاو جوا هو نمر يبدا كي نيزتكا ناك تخت يرينا لاًنن ناكمناذ قش ادنع جرضتيو  اهرطنم ضرفلا لح نايا نبا نيت. لول نم .يانعا بر يفصلا ل انس ىف ناو علا لب |
 مالسالا خت طوسمميف عل اما كلش ملول هللا تا: زوج الكا ناك او ريغ عم اراب ب علا صن نم لق ازرم حرزك لاكن ا بقعلا عنص رم ىف رف 'ناكن اذ ىداتفلا ىف دراهتخاما ىف ذيك اد ةنمنال بسعكلا

 ماو لرلا عي اصا تلت تعب لجرلا نم نتي اهنا شملاور ذولا عطنت عنم ارح إإ لا ارتب حن اين عي اصا تلات ناك اذا قرفلا ن ارب 00 درلا عل اصا تمل رق قت ريع ار
 رتد ىرؤل ا نايفس بسزيوبد امفزاملا لوم ناوث تل اورفز بع موب وني ار ليلا عنا الرمل والا لااوقا خيرا ةلاملا رب غض لاو لو هل ميامشا“ريلا حلاص ايرتع اه ريلا نيرا ب اذ عاش

 نا ينم ىإا نيم نمل اور نعزارعا م اوم ملفك علشس هلنع »ىل اذوالا لوس وري مام عمو را نيرا, لس وقل عبالاو نادقسا وب و انئالع لوقو ميو ليلا نيب لصف سل نا كب نع د
 ن+( هي انعا»|رفصارنع ناكل !ررطصاد رار ذع نر ناك ا حب اصالاربل قرفلافرتحملا لود مالا سم لاتام ند لل ال يلا حلاها نم ل اها شرعا

 دك 9 هيادهل | ثييداح | جرحت ق ةياردلا
 هيرح و رازبلا ق هلصاو فقاريطلا هحيرخ-ا نيؤذحلا لع حسب حل سو هلو هبلع هند ا لصوت !لوسر لاز ام لاقرب اج نع نوريشحلاو ثلاثلارازبلا هحيرخ-ا نيضذملا

 هلع لا ليمان اور تيار لاقو أ مهيلعرمسب نا عرماف هبفخ عزتي نا نيرموهد اضون "اجي ى اردنا ناملس نع ن ورشحلاو حبارلا ةتسلاظفلد :ىذمرتلا
 هجرخ. هيفخ ل عومسي ماس و هيلع هد لص هند |لوسر تيار بعكنبة عبر تيدح نورششحلاو سمانا نايح نبااهبحرخا رام ىلعو هيفقخ لع عسير لس
 3قهعم نوكتو نجل ايل مايا ةئلثاتف افخ عرفن الرنغسلا قف ملس و هيلع هلدا لص هثد !لوسر عمانككيبرعنت نب ةمآسا ثيب دح نورشعلا و سااسلا لبتعلا دجارغطلا

 ناك ظفلب ىلع نسا عبوهو فارجطلا هجرتما تي سلام أيا ةلثردأسمللءاربلا ثيبدح نووشعلاو مبكسلا لجبوبا همحرح ا ةليلو أم هإنذ افخ ىلع حسمت ضح ا
 هارهطلا هجرخا هيقخ ىلع حسمو [ضوترمت لايولسو هيلع هللا لصدتلا لوسر تيار هبا نعول سم نب ةحهسرع ثيي رح نورقتحلا و رماثل نيفخلا ىلع حسمب

 كيدحن وشل اريدصلا فاريطلاهحرخ ارامخلاو نيؤذملا لعربسم وأضوتملس هيلع هلل !لصىنلا نا ةحلط فا ثيدح نورشعلاو مس الار ازبلا»

 تلالاو ئداحلا ىلبقحلا هحرخا تيردحلا مايا ةئالث سفخلا لعمعسلا نلاةىلسبو هيلع هدا لصىنلا نا !عنج نع يب نعراسي نب ىلسم نب هللا ديع
 هلدؤيملسو هيلع هللا لصدرد |لوسر تيار أم ىلع سدا ١١لاق و هيفخ لعرمسم هأضوتو لابف ىاماقلاق سوا ني سوا ىفا نع ءاطع نب لعب تبيح

 هللا لصد لوسر هع ىلع حسن انكروعسم نب هلللاربعشي ىحنوثلثلا 5 ىاثلا لخلل ىلعمعسملا ىرخا 'ثيدح هل قأيس و ةبيش ىلا نبا هحرخا

 ثيالح نوتلثلاوتلاشلا هحفرب جيرصتلا ايضحي ققرط نمطسوالا ق قاريطلاورازيلا هييرخ !مايا ةشلثرعسلا فدةليل أمون محلا قملس وة هيلع[
 هللاؤص ىلا نع ةطفرع نيرللاخ تيدح نقلا كارلا ئوخ نبا هحرخا سفخلا ىلع حسيولسو هيلع هند لص هند !لوسر تاكتللق ةيراصب الا يحسم أ

 نوثلثلا وسساخلا طساوذيران قف لهس نيرولس | هحرخا ةليلو امبمجقمللو نهيلايلومايا ةفلثرحاسلا نينا ىلع محسملا قلاق هناملسو هيلع

 ايرجرخا نيتي رجال ا ىلإ نؤلفلاو ٌضداسلا قاردطلا هيجرخسا هيفخ ىلع ميس اضوت رت لاو لدم هيلع هد !لصدتلا لوسر تيبارو تماصلا نب ةدايع تي ىح

 نوجيرالا[ىداحلا ةنسح نب نفحرلا نيو رح نب ورمعو لالب نيووبعو لالب نب نبحرلا دبع و هسا نعبر شلا نمورمعوةماما ىلإ تيدح نم فاربطلا

 وسرالاهثلاتلا أضر ا فاربطلا هجرخا سينلا قلع حسو ضوتملسو هيلع هللا لص هد إ لوسر ناديدنب ةمأساو ةحاور نبدثد | ديس نعنوعبرالاو كاثلاو

 ةؤرعلاؤ مجعتولا هحرحاوبقملاةللومويوزه اسلام اياةثلث لاقف نييؤخلا لعريسملا ع نعلتسو لوقدماسو هيلع |!علصىنلا حمس هز | دعس 0

 | همويوبقملل وماي !ةقثرم اسملل لاقو هيينخ ىلع سمو ًاضوت ملاسو هيلع هند 'لص هلل !لوسر تيار لاق ةيبا نع مدرم ىلا نب ليزي نعنويرالاو مالا

 هحيررخا كليو ل سوملع هند لصهّننا لوسراترما !لوقيو ىبفنلا لع مسي نايوعبدللا |دبع نإملآس نع نوعبرالاهرساخلا اضيبا ميعن وبا اهحرتح اكليل
 صرب هيقلإ

 «ريكانم هلت عتنالا ١نب ىنثءلاه يف وهل

 ؟لوهخنادرمةراجلا قيؤخلا لع حسم ماسو هيلع هن كيد ١ لص هند !لوسير ناك ة ماما يف نع بش. وخ نبرهش نعةيلس ىلإ نب تاورم قدرط نم لبقعلا سنع ةماما ىلا ثيدح هك“ هل



 تاراهطلاباتكادلج

 لعق خلك رارقملا ١ نهرب توي ى ملا شع مسرغنيال نأكاذ المان الا ل وخبر يعم الو طايتحاللرفصالا رأيتعاو
 ةسافلانالذ وكلاب رفسلا عطق حنمبال ا هدحا قى رجلا نال نيف كسدتالو سحاو فخ ىققرملا رش قل
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 ناٌوفَص ثينحل لسفلا هيلع بجو نمل مسل اواو ةسأ|ججل اريأظن ةروعلا فاخكتاو لكلل لمأح هنال ةقرغتملا
 كاان ىلا و ُقانلا هاذد

اهل كب ع اما ثلث نا طرشلا لب عن ل ما لانو ىلا مالا سمن لا يلاد عملا يهبل |ت للا خبه نمل انا تشد ناكاذارزي مدإل ارحم لو ل وق لس
 لاو الحلا مالا سمت اري يم او 

رصاووضحل اهنا بيبا ورصاد باطخ تت ايلول دماد حكي نراص نيلرلا نا انييا نيا نعمت ند شنب ليف يطل عبو ملول هلس غلا' يالا انما
 ن انوك الخ ىعرما زول او رباط خو رشا كى 

 نيل ارما ىف ناكاذا عين اذبلا ض لخب ملوق هلس يانع !؟زمج) قرخ الا ىلا نين لادعا نمراملا رم ولو ره اور :ال للاعتس الا ملهي موزايي بمحلا ىلا عب مالا ندر از ف ملا علت كروان

 لك عنهاوم ىف ناك او مبدا قرت اهبارتت وق نكس يان امره رتو تسائبلادوجو حالا ناالربجو رثو ةروعلا نيم ناذكلا عئالاناىف تم |هئارظت وق حككس ٍيانع»» اهنيك دك ى زال نورت اهب

 زوكبالد ملوق هل ىنس» اهمالصنوحيال ازور عشسولائاس حط نوحي جف تيك رعش نم وانت اس نمور نم سوار نعني نشكل تاويل و زراف نانا ترب ف فم سال حب
 ففللاووبو عم (لسفلا ساس ءالو له لهي ف ةماينلا تيرس نيمو مدا ىلاسيب لو فحل باظي لم ثس دا نارابتعاب لميا عمل نا نع حما بس نلف مهلا ىلا !يراس ضيرحلا نناكندبلا عمت لضم يلا ل ترب انا نال

 سس ممشلاو نيترلا ىلا تيرس ب اذإلا نال حلل زوجي ل و دؤصو ىطكي مرج ود ثمرها ممل رن وزع مالو بنت رف اسم زيروص ليث لضلار يلع بجو نه لوق للا يامن » ريوهعتلا نع نب رار و سوه

 نم ذه ملي بر اداعألا نزال ناوخص شيب رحب مريت وك الفروبب مومو ثرحل او بنما لوا لطم "ليوا ميما عرج لس ل[ لو ريعر ثا لص بلا لوق تلق نافل اشير ل وف تلعس نو: تعا4 ةرابطب

 وارسلا اطا» مرّصلا شكى بهل سيلا ور سيلا ريميل نميموهطملا ناو تضخ عب. نال ىف اوحمس !مبن اذ امبالا ل افمل فارم زايد امل
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 رذإانعنوعنرالاو شسدأسلا نهيل يلو مايا ةثلثرفاسللو ةليلو موي مبققملا نيفخل | لع حسملا ق هخدر ردعنب نعوض اذ نع باصعلا نسحل قيراط نمو قاربطلا

 سايع نبا نعالا حمسمل اراكن |ةرأرععلا نمرحا ندر مملربلا نبع نب لاق طسرالا ق قاربطلا» اذدر|مذلاو نيقوملا ىلع ممسمب ماسو هيلع هلنلا لص هند ا لوسر تيل لاق

 ءاج اهو تلق ىلع ىلعلاةملعتلا> ا اهننااهنع مصرف ةشّقاعاماو كلذ تالخن احلا ديناسالاب امزعءاجلقف ةتربرهوباو سابع نيااملذ ةثّسأَحو ةريه ىلإو
 ناةمركع ب نكل اقف نيفخلا ىلع حسملا باتكلا قبس سايع نبالاق لوقي ةمركعنا ءاطعل تلةرطُق نعس بردا نبا نع ةيبيش ىلا نبا هجيرخا آم سابع نبا نع

 مآي | ةثلئرف | سملل لاقخ نيفخلل ىلع معسملا نع سابعتبا تلاس ةملس ني ىسوم تحمس ةداتق نعةجش قيرط سم ىقهيبلا ججرخاو امرلح تسمي سأبع نبا تيا

 طعشيدح نمول م اههلايل ماي ةشلثرذأسملاو ةليلد موي ميقملا سب تي لاحس هزار ىتفاد هراكن نع حجرض هخلب مث هخلبي مل هن أ مهنيب حمبحلا:ثيرحملا
 تياثزب ةيبزخ ثي دح تيقوتلا ضصراعي و مهتيداحا تمت ةبأومصلا نم ةرشع نمزنك(ن عب ايلا ذو صخر ةميزخس نب الورءل سو هيلع هنا لص هند الوسر لححب لاق

 ولو دؤاد يناةبانر قو دحمص هنا نيعم نبا نعل قنو هحضو ىذمرتلاو د دادوبا هحرخل ةليلومون. مقمللو نييلايلو مايا ةثلتفأملل نيفخلا ىلعمعسملا هعفر

 ىلدجل نعجن ميهارب !نعركحلاو دامح ةياور ثيردحلا انه قرطرهش او اسمخ اهل عجل هتل اسم ىلع لئاسلا ىنعمولو ةياورق و ةجآم نبا هحسرخحاو اندازلا اندزتسا

 8 نت از قيرط نم فارجطلاو ىقهمبلا ىورو ةحشم هلاق ىل جملا نم مهاربا حمسنمل للعلا قىنمرزتلا ناكح امين ىراخهلا لاق لقد ةدإبزلاه نه هبه سيلو ةميزخ نع

 توك ةمدزخ نع ىلدججلا هّنلا ديعىف| نعنوهم نيزؤح نشرح ىجتلا ميهاربالأقف وسل نركز ذ ىعقلا ميهاربإ انعمو هارب ةرجح قانكلوقياروصنم تعمم

سم نب دعس نع ةناوعىنا قرط نمىذمزنلاو ىقدربلا سنع نكل ةروكنملا ةدايزب
 نت ل روم ةنخ جكلالا هاور دقو ةزايزلا نودب ىمجِتلا ميهاربا نع قور

 ىلدجملا طقسات ةييبزخ-نعنوهم نيورعع نع ديوس نب ثرحلا نعىيتلا ميهاربا نعل يهكنب ةملس نع ةبحشم كادروافوا كداز نم ةياورو نوهم نيورععدانسالا

 لْينآسالا لضم ىف نسزملا نم نوكيوا"ةطس اوبهتع هحمس ورع نم هحمس هناب باجي دقو ىجتل ةياور هي تلعااممانهو دنمدبالو ةيبزخو نوجم نيورعع نيب

 هج رخاو هرقتملا اقر مع نبا فا ثتيدح تيقوتلا ثدع ى وعد قلل ذ نم حرصا 3 نمت لعوهف دانس لارادأم ضيكفا ضيا و ورمع نم هعأمس از ةيادر ىف حمص هنال

 بفذو رانسالا ثورعمل سيل لمحا لاقو تيثايالىنطقراللا لاقو ىوقلاي سيلو تداتس اق فلتخاو دوادودإ لاق نكت كلان بامورمحت لاقفاّعببس خب قح ةيفو دئادوبا

 ليز نيدامح ىورو نيفخل ! ىلع سملا ني تقويال ناكدتارمع نبا عفان نعرمع نب هللا سبع ارم ىلإ راش هناكف لات 1 نكرت ! ىلا تيقوتلا كرت ق ةنيدملا لها

 .ومكاىلا هجيرخ اقنسلا تبصاو تنسحا لاف ايا ةين امث نم ةعمجلا نم تركذذ كيفخ خت مل بق عاي كل ننم لاقف نافخ هيلعو قصد قب لمع ىلع
 سيل و مكدحا ًاضوت 131مل سو هيلح هند ا ىلص هللا لوسر ناش ثيدح ةقلطملا ثيداحالا نم بابلا فد هبيرخسا قانا نارمآمالا ى.غينملاركو وهيل
 و هيب درغتيمل هاف كلذ اً طخاذ ىسوم نيس يمزح نبادلعاو ىتطقرا اوم كاملا هجرخ ا ةبانعب نمالا ءاش نا[ سهسلذيالوث مولع حسم امني لصيلف هيفخ
 ثيبلحيمدن لاق مهعلخيالو نيفخلا ىلع ناض الا بعسي ةعاس لكدتد ا لوسراي تلق تلأقذ حسملا نعةنومجم تلاسراسي, نب ءاطع ثيسح نم ىنطقرارلا ىور
 ملسو هيلع هللد صدد ا لوسر ضخ ىلع حسمل ارت! ىلارظن قاكو ةسحاو ةصسم |مهالعا ىلإ حب اصالا نم اره دم و دي ديب عضو ممل سو هيلع هنن! ىلصنلا ناةريخملا
 لصيد! لوسر تيار لاق ةزييخملا نع سحلا نعازخل ارمأع فا نعنعنحلا نع مباص الاي اطوطخ هلوق نو سب مطقنمد انساب ةبييثد ىانبا عباصالاب اطوطخ
رحلو ةوعسم ايهالع حسم مثرسيالا هفخ ىلع ىرسيلا »سيبو نمدالا هذخ-ىلع ىملا هنيرعضوو هيفخم ىلع معسم وأضوت تح اجرت لايول سو هيلع هناا

 ة

 موهيلع دير'لص هينا لوسر تاضو ةريخملانعرخ |هحو نم3أتلاالاةجرالاجيرخاو نيفخلا لعمل س و هيلع هند ا ىلص ردا لوسر عب اص ا ىلارظن اى اكىتح

دحلا!نه فعضي سمحا تعمسرورتالا لاق هلهسا» ىّحل | ىلعإعسمف كونت ةوزغ 3
 اهب لحرب ملس و هيلع هند !ىلص هللد!لوسررم لاقرباج نع ايلا قو ثي

 داتس اب ةجام نبا هحرخا عباصالاب ططخو قاسلا لصا ىلا حب اص الا نارطإ نم نكشف هديب لاقف حسملاب ترما امنا هخد سيدن اديب لأقف هبفخ لضو

 قلص هلي لوسير تياو نق نالحا نم معسمل اي ىلوا تنحل طاب ناكل ىالاب نيردلا نايول لأق ىلع نعالج هنم طقس أذ طسوالا ى فاربظلا هجحرخاو فيعنم
 نيالا ةٌلت نحل رهظ لع حتسملابرماب مل سو هلم ا لص هلندا لوسر تعمسرمع نعو دوادوب | هجرخ !هيفخرهاظ ىلع حسمدمل سو هيلع هللا
 نازدص ثي دح نايرهاط اره و امهرسبلاذ | نيفخملارهظ ىلع ممسلاانرماملس و هيلع هند! لص هللد !لوسر نادل ةياهر قو ىنطقرا ىلا اور ةليلو موي مقملاو
 !”كيقي هب درفت لاق و هعرعسأتلا قرف اسع نب



 تاراهطلا بانك ادلج ةياردلا عمةّيادهلا

 لمد

 نعال اهيلايلومأيا ةغلث انف اذخي عئزن نال ناارغس انكاذا ترمب ماس و هيلع مّ لص ثلا لوسرتتاكل 3 ََء ْ
 ا نس

 هن «٠ ذاسم عمت راؤزا نوكمو نيبسلا م
 ضصقنيور كتي هنالث سلا فالح حزنلا قميرحالذ ةداعر ال ةيانجلا نالو مو واطئاغوا لوب نعنكلو 3

 تيدح 2 ا هلم عاطل َ م
 منال اذ ثدح رق ١ا!ىلا ثلحلا ةباوسل فخ | عزن أضيا هضقإ و ءوضولا ضعب هال ءوضولا ضقني ىذن لكرمسلا

 وز ةلملا تمتاذادأتيور امل ةرملاوضما نكوةدحا» ةرظو قريسملاو لخلا نيب عمجلار نكتلاهلحا عزنا نكو ا ل ني اسس حختتحسم
 ناي/ نر 3 7 رش ةييصت ع هنو نصل لش ج0 كلل

 ثرحلا ىرْسي ءزنلا دتعنال5سملا لبق عون 311 نكو ءوضولا ةيقب ةدأعا هيلع نسملد لص و هيلجر لسعد هيفخ
 ازكوريسملا قحؤ هيربتعمال هن ال قأسلا ىلإ مرقلا جورخمب تبشي مزن لامكحد | مهل سغنل هن اكنيمراقلا ىلا قعأسلا ىلد هلك يان ع طنب تسيل ةالاولا نا يابا» مونمولا نم ايسر يدي ال نا هيلا ىلا نبا لوق نع ذات

 اهيلايلومأيا ةثلتووس ةليلوم ون مامت ليقرفاس ميهموهو ا١[نسبانمو حيحصلاوهمرقلازتكأب

 نالرفاسمث ةماقاللةلدملا لمكتساذاأم فالدعدورخا هيف تدب تقولاب قلعتممكح هنالو ثي سلا قالطأب لسع

 رفسلا ةصخر ال عن ةماقالا قيم لتس | نارفأسموهو ما قاولو حفارب سيل فذملاو "نقلا ىلا ىرس نش ثدحلا
 0 ِ ”اخ هيلع سم فلا قوه قومرجلا سبل نمو ميقموهو ةماقال#سم«لنهنالأهملا يا 0 ف ا ل لا اكسل ع ب ب ١

 بايحسالارمالا تامرد وانا هورط لخلل فما عرزن نايت زب !نيرزوولع
 ًيانحنمالا أنف اذن عر النا انرما قم فمي انس ال الا لكس ايادرلا ىفر وبما موو اا وا لوب نع نكلو عزا اممف نان يانج نع سين عرزتملا مدع مان فانها تمم يانج نعال مل ول جلس رييشم اها
 رسل يانا نالو رلوق هلس رقرمرشسلاروف ى اء يع ىرفوم هس قتلا لاتازكو اب زفغللا سنك روش مول دا طس ان وا وق ىف واول اب نيئرحلا تك ىف وهبنا من عررنشلا مدع اسف مودا طن اخوا ليل نع نكد اف عزم
 يارس موق علل د نع الاوز اب ويانا ترم ناس وع شا صل وسد باعا نك دراج رووا يلد يبق لو يش عرف وزع ناكل نتاج نع قويا نا عزف ملوق هلل هيانعا» ل ابازب عجب لمرلانعضان نكي موضولل اع ان ناتنمزهام تاكد نيم ولفروزصولا عجب ال لق عسا را ةياذإانوو تردد جورركمت اف نرحل عزل عقل حاير نال
 ىف ةرئانالدال الص ىلع ىتيم :راؤراررىي ملو ةولصلا فرس رم سيدتنا اذا فحل عب ناغ قنات ىداتف لذ (مّملا ىلا رلةهعغ ريانا نعترقلا(ل شر لع ناكت نيترلا لست مورانععالا تاس ل سسرقو ثمرحلا

 ملوق لش .ياهن»» حما لوالاودسفتل ان نم اذحلا نمو ءالص له نب زل حتا نم نيلرلل نعال رحم زد اذ نيلي نتن ع زب اوبس نولصنا عطول نيرا لس ىلا ةرملارانعفنادهل جاع نال ق الصم حش
 ربت ةدماو ءفيظو فس ملوق ككل”2ارّلا ال ديم اها هني عج كرز :اوارلاول يشل رز رزنلابداملاف خررشساوروم عر كتف لوحي نراه عرلاو عزت مل لسنا عب عرلا يي عبر زل
 ملا جر [السملاو جولصلا لع وق وم داني درام ل و: تثقل السنام ”اييايو ايلا رع لئلريزال ناوفكشييم نا ايودالرل ارق. انعا» نلجرلا شو نري او رجلا لضكن اعمتتك .رزخ ف اتلق صال |

 ليلا تتاؤاو روق هلل قب + نفجيالاكل والاوج موالاد زها لكالاو ةياررلا بحاص لاقازكو م ايإ دل انف طخ عير ال نا ناوفص ياور ناني وراد لكالا لمد ايايلو ماي تلسرفاسماو يبو مد
 7 وما ردو كح اح درك كح 2 كا يح ل اح ل رجا حي حج ريانع ال ريلع رمت املا يمت هركذ بام يبستجا قرملا قص ازكو لوق نم قبس ىم ملع ازرار م
 لميا ًانموق زا مالسالا عجل اهلا عر معد ملوق هلل 28 اهقتت ىف ثمرها رجوي ملام اهلضن ببي لنريجورقراعع الارث اس لشن ال مان نطل ىلا نعش لبتن ايش مرلص قرسم امن او بكمذك يف قيملاو سمن تدانل مسا ثسرحلا نا باجل او شمرحلاب تشل يرارضض قربي الام ةرارطلا ض اَرئاوثرملا ىصبم سلطت ارق نيلصرلا ثدارط نال مونصولار يدل نا يلع لوي ءاذ ىئثاشملا لوق نع زازنحا هيلع سبنلو ل وةهلل
 تت ضرغلا ل نربي مل نامل ريظخ لع عش ن ارل قشاشنا لاحت انما لع لوق ىف مر لفي نا رع اننا و كيو سبل كك ردب تنحل ىلع جي نا داداذ أه يدي نال اربب مث قاسلا ىلا يلج حرر اف ابني نا رلارب مف سلو
 نم تسرب ل ملوق اماو حارا منت عملا ريا عمت لالا هزني نال مالا نفل ىلع طع حمل انا يضخ ىرما خر ذفول ام ىلع أس اقر طسيرسملا عطق عن امل الا نم ضرع ؛|م ناي انباع و نيل لا لستم زي لف
 ىورلاو مو فسرل ىلا نعىدرللو م مرفنا كابا زلو رلوق تلك .عردس ضعقا:ر يلا وزملاذرقح رم لام ورمتمال اذ مسلوق هس يام فال نيل ىو نير لا نع نيل ررخاوف اهب لكشف نورنا لف
 مل مرلا ف ىثاشل لاق كاز امبلع عم ال اهسداعا مق اسلاىل ريل را مالسال جس ط وسمو تنل قاس ىلا (دتلارثكا عر زب عرزتلا مه تيا ذكى ذك لق هلغ ياش سايز نب نسف نع
 روت مهلا نم نفل اىف با ؤارمم نعو وس تفي نفولا نم بستتعلارثكا عزت اذا ىواوطملا حرش ىفو حتشاوب عمل زوال متاو كاس لوقو انو بعد جمالا وهج ويلا فو للا رمزي ف نش ضيفا لمن عري مزال عملا
 بقع نمر يمت رخل حب لروأ نذل ىف مر ترورصو تنل بستفال ناك ا فنلبمقف نيتك عفارذو يسرك ع ىنبم حررعا لجر ةريخذلا لد عرزتيالنارلارب مث عيزنلا سنا ازيوالف الاد اهريلع 2
 لمَ قايل ا نناكن ارم نعد مدفلا فصن روزا د العال ا ىف فعسى نعد (دّقلاثكاب ملوق يللا نما قاسنا ىلا فنلا نسيم ودم جزم ملام نار جملا عضو ىف فنا لد يمدق دم نال ففنلا
 دو البت زوق هلط ولا (رلازثكا عر ورخ تم لع اهتنالا مح تس ويئل كال ادا لكلا حن ورم طارت اب لوتلا ىف ميناج لق حل تدون بعل زكا عر رش نلا طيزه ولا لاقنو نعت ل عب اما لن نع ؛ نصرا
 مس سو ل آو ريالا وص ىلا لوك الها نب ىنثاشلا الغ ل اذا ىو ريددا ةرايطلا ضاعننا ليتر فاس ماوس هديغو مل انتل وق حلل هدام متل ركاز اذا ادب ؤزه اهلل ندم ىلا ميما دم لوحي ال قرون

 ضو ةولصلا ىف نيو رحل بمامب جب ريف عت هرخ يف فسم اراتعاورطلا عال لوا ماقال رابع اذ ىرجتاف امرهارلا موعلاو ةرهاولا ةولصفلا ناز عولصلاو معاكس يلو وزع ين يحيف لوف حلل ررانع اا دع تطقس هيف تاما ةراطاو رسال ب بيف تراذ ضئاكت ندا ذأ رتل كك لو تقول, ق مرق لش تن ورد دل قا نكت ناين نثرت فا امير ف عرذن موصو تررفاضنيفس ىف اهتم, ًارتبا ةولصلل تبا ”لاص هيف بيعيف مااا هلام تأ ثواب نان لرسم امو (رعلا ىلا قرسس ثيردل'نال ةرملا لاكردباب نالثب ادن فاس زبد تيسر فاسلا
 ريابطو» زحل قرع سدد قويرجلا نم عرزن ننلا ىلع سم ذز ملا ةو روت ىلع مسند انلا قيل رب لات لصالا تايلور عسب ىو قابلا قوررجالسدر مالنا فخذ اىل' جاهم زن نيو لس سول ريع ع وق تلملس هاب لرفسلا بد الراعالا نامذرعاو ف سلا اقل حسم نعب نع ع ى رت تقول و ليلا بنا يدخن ناجل ادام الاالا بناب



 تابثالا ةفلاخمل ةداش ابرك ةبوق ةعباتم ىفو دادد ةحب امي نآيحلا نب نكي قيرطنم حرك و فيعض وهو حارجلا نداوز ىداتسا قو ىقيمبلامت ىرع |[!

 ةياررلا ته ةيادهلا

 نيةومرجلا ىلعوسممالسلا هيلع يذلا انااسلَو ل سب هل ةوكيالل دبا لوقي هنآذ فاشل
 تال ةدكصر ف رمحا هاؤل

 ادعي قومرحلا سبلاؤ مينو الج فخ | نعال لكلا نعي ز ىب 3 نقط ذنكرم راض ضرما عتسا فخلل عيت هنالو

 مل تصيال هزال هيلع حسمل از ويدل نع 0 نايا شالا لوقيالذ فقل لسخ سلا ن١ ثىحاأم

 كلاق عريلعنمو ا ني لج ايدي نال غيل ليش يناي ع ا تكد فخ اىلاةلبلا نقطن ناالا لجرلا نعال ىب
 ا زوكيال ساير نم كولد هيام عرش » قن دايو جده

 1 تاكأ ذا هيَ ىشلا هنكمُنالَو هيبر و لعوسم جا كلا هيلع ىلا آنا ىتهرامل ناقشت هل نشبت انأكا اذازوجيب
 يب امس اب رم لربك

 ىئشملا ةبظاوم نكميال هنا نذلا ىنعم قف سيب هناهلو فذلا هيشأف قش طب ري ناريغنمقأسلا ىلع كسمتي ناوه
 دياع وسب قمت

 سلاربع ىلا تريده نضدالادولاا مرخات ىل الب تيرم اءار ولو ضاو لال ه اور تسرك اان انو راو هلس هيانع ريغ للا لس نع الرب ني الغ ل ايررو عررتسلا نان ئارلاب ى١ لريرل نوكيا ملآهلع

 هادو كررشما ىف جلا و نيج نب هاورو يقر موبو رثعارت ىلع سمن 3 ًانصوتبف داما. زن اذ يح اح ضفتي جرف 0 رو نث ال الب ل ًارييب ترع نإا نام لاسر سبت نآلاجن

 0 ا ا و ا لا ا قلع با لس لارطناو اوزهدز ىلا يسرع اماو قسما و اوه ضشاْثِي ريع ًاماورمت و
 راضنىا نيت اط ىذ ف /ر اصف ملوث هك يانعا» لئرل ياو فن !نااكف ن'ةياقو الف ليلا اءادانمافنختاواماضتداواووعتو اايقوايثم نيل مروري داذ للاعتسال لا نيزعوالاوتسم لوو هلع

 , تلانؤتلاب لاذ اذاف ءلاصالاب نكمل ضرفلاو لاوئسالا فرع تناك اد تلم ممل ةراعا يلع يب ال انرعشلا لع مبيع مسن متاز فلا ناكل اطدصا زن نيته ىذ فك نيف ناب نافل

 هويت لرب ومو ملول تدل ”:ةتيس» مسا ةداهاريله بالقطع مم سأل هشس ملا (مهقد قو قرا نير ناك لاب اجرصا لاصنأ ةريشلخ ففنل اًناطاناو | .'ةداعا بسه كامب ثيرهلال مو بلا
 عررتم لا, لرلا لرب ناب بيج للا :يلرب (زلو فل ليد ناكذ فيز س يابو نيا عرزن ىف الا يجز نريع نينجا لست بجرف كلك ن اكو ليت لبا نع روق هللا هيانعد» لربلا نثل رينا لسن
 عب انتنكبئ لوا لجرلا نعالرب حش ل نال رملوق للس ناو رسب فنا لولا ارذنم امس ارسال مسا زا ىوكوا مبدل نم ناتج ناك ناو ساب ركن م رلوأ ىععس ءيانعا دع َتلربلا تاز عزم 0

 ىلع حمالسلاو جولصل | رلع رار ذارولاو ىرنرشلاو نهار نببا ىور نلت يلتلا دلع مسملا زوكمال اان ات حررص زوكمالو لو هك ياقدعرشرب ىولع ا! زوبث فنلادظساعماعبلل ري للام ناالا يلع ملا

 عفيوض عملا تاياوراضياو شرارلا هركو روبن نيلعنلا عين نا تاتناو ىل انف ارلاقاك جر وجلا قرف نيلعنلا سيل ناكر ترا لعدم ا لولا رين كاسم م بارج ىف اني اوص لو نريبعتلا

 انوكن اوبس د قافتالاب زوكبال مو ىفو نينبجت اقامويد لما ع روك مد ىف صوارثلل ع نيتروجلاىع ملال نيبروجلاىلع روق حلشسس هير مشل دؤل ىف ريع مخ كرفوملا لادنلاب نحت اموؤ لات ياخ ثم:
 حرص و ىزلاومرلجلا جا نيرل#ت نري تالا مل و جلاس ياما“ 0 الهر سلا وسل ض ل اناك اذاامومد ريف وقلت ارجو ىف و نيترو نيني
 قيثك ماو ساو هاما لعرلبلا عضو امرنا كيدلج انوي نا ملول هلل م. ٠ للا فسا عسر للا خم واد نيؤملا مث عم نيدلاري ا ام نوكسو فيتلاب لعتلاو نيل 6 وكي تس و هالعاردبلا
 ةرينلا يبرم غسس فزيزل !لائاكى وراد رلوت هلكس اع يبرر باي نم ارا ال ابا ار هك رياض ملل لغه نر فسا لعر_ عضو اي نونلا نوكسو

 فالق اازب لغد م زو ائسزوروم سبي اتسايلص ناكنادا جس عملا نم بوما نكن هالو رلوق علك ندوب نيلعتلاو نيب وحبا لع ل وأموت سو لك ديس و هلع رثسلا لص قنا نا جنب

 ريو اما مج س نمش ان ا ا

 نلحرلا ديعج لع هلا نبع ىلإ قد رط نمريكأحلاو ةمب .ريخ نباو دوادوب | نية ومرجلا ىلع ميسم لس و هيلع هللا ىلص ىنل انا ثيدح
 ىلع 5 ءاملاب هتيبن اف هنتتحجاح ىضنقي جري ناكل أ قمل سو هيلع هلثدا لص دندلوسر ونحو نعالالب لاسب توعنب نئحرلا دبع سيشت هنا
 سرد! ىفا نعو ئفاريطلا هحسرخ ارابخلاو نيقومرجلا لع حسمب ن اكملسو هيلع هد !لص هند !لوسر نا!لالب معز لاق ىلع نعديف ومرجو هتمامع

 ىنلا ناثي نح منعت امكطسوالا قف فارجطلا هيحرخادذ ىلا نعو ىقورسلا ههحرخ | هلشم كلآم نب سن !نعو ةمدزخ نبا هيسرخا هلثم لالب نع فالوخلا
 و هيلع هند! ىلص ىلا نا ةريغملا نع ليجرش نب لينه نعىدوالا سيق ىفاقيرط نم نايح ناو ةجبرالاهبسروج ىلع مسم ملسو هيلع هند !ىلص

 د زادوبا لاقو نيفخحلا ىلعريسملا!قريخملا نع حبصصلاو سيق ايا حبات! سحاملعا ال ٌقاسنلا لاق و ىنمرتلا هحح نيلحنلاو نابروجلا لع حسم وأضوت

 ةمقاواو اوواريلاوروعسم ولاو ىلع نيبروجلا لع معسم ولاة ىوقلابالو لصتملاب سيل هلم ىسوم قإّتي صحو لاق هب ت سيال ىردرم نبا ناك

 نباو لمحاو نيعمنباو ىددوم نباو ىروتلا تي دحلان هه فعض ىقبريلالاقو سابع نياورمع نعكل ذ ىورو ثيرح نيورمعو دعس نب لهرسو
 ّق د دوادوبا لاق امكع أ طقن او فعض دانسإ قو ةةجأم نا !هحرخادوؤاروبا هيلاراشا ىزلا ىموم ىاّثي نحواه نشأسا قاسمثلسم وىنيدملا
 نيا هجرخا هيلعن لع وسمو ةرمضوتملسوهيلع هدا لصيد الوسر ناس ايعنب نكد تاقث اهدحاا نبرتسي قاربطلا هيسرخا لالي نعيايلا

 ءوضو ناكمناب تحاذا ثيداحإلا ءنه نع ةيدزخ نباباجاو ايلسع قع شلاق اهو هيلجر لع ضشرمث تيردحملا نه ىراّتلا ئعقو دقو

 لصد !لوسر ونمو !نكم لاق ته يلعت لعحسم و اقيفخ ءوصوأضوت مث ءام نم زوكي اعد هن | ىلع نعيرهخ- سب قدرط نم هجر او ث دحسريغ نع
 لوا ثيدح نم جرخح او كلذ ىلعنايح نياهعبتو تنم لأم سس مل سس مس سل سس مس سس تس سل لل رهاطلاملسو هيلعمثلا

 لازنلا قيرط نم قاس مث لفنلا تاكا نط لات امْلِع حسي لسو هيلع هللا لص هند! لوسر تيار لاأقف نيلعتلا ىلع مسموأضوت هنا سوا ىا نبإ
 كلذلا قيسو تنسدل وم ءوصو انا لاعق تاذق ابك ل وول ودلع هللا لص هّين|لوسر تيارلاتو هيلجر لع موا ضوت هنا ىلع نع خريس نبا

 ريزبلا دعوهو هيلعو هيبر وج ىلع حسم نآكهنإ دول مع نباءنعخ حيرح اوقازرلا دس اهجيرخ | ساو ءاريلاو روعسم نباو ىلعزتاو قالارمع نبا تيد ح قرازبلا

 دانس اب ىقيبيلا ندع لعفي مل سو هيلع هدا لص هّننالوسر ناكشلل نكلوقدو [ميلع حسم و هيلجر ق العن و ًاضونت ناكن ارمع نبا نع مج دانس

 :؛اهيلع حسو اهبذ ًاضوتب و ةيتبسلا لاعتلا عي أمه سلب م لسو هيلع هدا لص هّثل !لوسر تيب اررمع نيإ نخ سيح

 اح بحص سيل سبق ىلا ثيدح لآقف لب نه نع ناورث نب نسحرلا دنع سيق ىلا نع نيوص ثيلح نع لمح تلاسانيهم لاقاذكو هع

 ىءردعم نيبااماف سلا ةريغملاّةُْنيثب د هيلع اوركلا سايرس لآقف سيق أب اركذ سبح ا نا ىورملا لاق و<ثبب دحركنف ةرهغمل | نعئورعمل |
 «للعاارصتنخت «٠ هب تالدحت حبكو اماو كي ترىحي نا اق



 ةياررلا عم ةيادهلا

 نوسنلقلاو ةماجلا ىلعووسلاازوييال و ىوتنلا هيلعو امملوق ىلا عمير هنا هنعو تيررحلا ليوم العنم ناكاذاالاهيف
 الرسل اب جر طم دهر 1 َث 5 نيب خام رت 5

 ببسي سا م ل ا ني اس شمري نع و3 7 مع و دمها د حب

 اهله تاورئأكلا ىلع رشا وجو مرحلا عفرل ةصخرلاو ءاسشالا نه عزم ق جرحال هال نيز أفقلاو حقرإلاو
 مب امر يعولا عضوم اكو ضر ترهب (ز وب تس درد نان ل اتسم دءان يدش إخ _

 عرش ىلوا نأكف فنحلا عزت ىف يرحلا قوف هيف جرحا نالو هيا يلعرماو كل ةلكف مالا هيلع هنالءوض ورع لع
 ! توابل ل مر كك

 ءربريع نع ةريسلا تطقس تاو تيفوتلاب فيقوتلا “ لعل تكوني نيشالا هركذ | هتك ىلع رمسملاي نانكيو موسما
 مار علاب يانعا» ففحلا سورا منيت قرطلا نا ابنا موزي ففصنلا لع م كن اد

 لاوزللطب عرب نع تطقسنا دأيقابر نعلامادامأهتتامل لسشلاك اهلع محسملاومشاقرذعلا نال رسسملا لطمال

 هدا  لدبلاب هوصقملا لوتقح لت لصالا ىلعر لقتال لقنسا ةؤلصلا ف ناكناورزعلا

 ةضاحتس اوهه كاَذ نم صقنأم و ايل ايلومأي انا: ضيحلا لق ةضاحسالاو - !ثأب
 ريع ٠١ عردانل امرها تخل

 باول سافرت سس انا عنم ١ سمكا, تدعق رياوعال لايت مطمن هيب روج كس عسا طري ىلا نع لا دعو لو لس تاب مومعال ىلاع قاد انال شيمرلا لحود وق عل
 مساول قرباطنلا لماو لينع نب اره او ى ازوالاكن ماعلا لس[ زون نمل وظل طفرذ عملا زوكبالو ل وق حللت رجالا مج مايو تل ليو مايو دعست نوم لق رطرخ اذ مرنم ا لو لس انه اسرع جر دنس
 درا اهيففو تاقلا مضو راها منهل ترج لاو تدورعم نيسلا ضو نونا نركسو م لئاو تاق م ةزوشلقلاو م اهتلارماورسكلا ايتماولا لع رلوقك لش ريانع ١ ريفخو تال هس مول[ ىلعو ري رّسلا هيشم ثان
 | لملاف سأل ك٠ ذا مدع تشل مس ةربالاو ل اهترلوق نال فيينط يسره ابك سماد عنز الدال لوف عكس رم ل حب رقص بلف واوربلا عقادل ديلا ف لش ايدافلا يشتد ناقلا مم كزامقلا

 ريان لذ امرا وتعال اهعس م05 ءزعيب ناكل اذار امج هس مسانوكراهنا نانا تس دان خس ابج' دش[. وبنو ملول حك ريانه» خروسسوب اوكا ]نوم درعاولا ثيمرمل اريل ةدايذ نكي شيمرمل ا
 كرباديرم السد ل [ مس ورع يلا لص تل نالزبي ل وزعي م ناار نعو هزيل ناو امر يرلورئابلا لشس م" لو جكس يانا نوف ايده سانا ذا هني نا غيب ناكو لات فسنلا نسحلا بل نع
 1 تمل اناودوطو ري لع ابدش ناو رلوق لش الا عم 1١ ةروسكملا ماعلا لكس رست لا ناريلا ىرئابجلا ديس وق و ساكنا نس اذكروا تينا تيطزعلا نإلو برجل م لاو
 دنس تار محا حمر اكلم جلا دع حبب صدت كب ::6 هي اقو حررشسرب قي ا» حزرحلا لسا ضم | ةراطل طا ساذ ةروزصلاو للا لاع ايلا طرت امنا اهضود تنحل فس ةرابطلا
 حس ناىرماذ مستو ل[ حس وريلع مئسلا لص ىلا تمن انف كنز قرصا ترسكلا لات بلاط ىلا ندم نم ىلع نب هنجسملا مع نيب نيلع نير نك دنجام نبا هاوزد هرما ادا: ارماو ليز لعن لو حلا
 ضيم كفل شو سارلا عم نيبو نيب قرفلاو ار زنلا لس ريوق حلل عاب ال ةياورلارماظخسركزي ميز لب لمع نوو صعب لع ماذا م السلا جيس إ وبس _-+لا يلو لوقق تللس تا: مابها دعس
 هلع_ ملا ايا ضعبلا مم تسبج وا ىف نسل اب ناك ن او يلع نوطعما كعك ناك الاب ناكن ا نينغف ادي مسلاو يعجب جوان لح ادع تلظو ءابلاو بانللاب عرش سئرلا مم نازله اميل
 دلط ؤ_ نيل دم_مل' تل اذي ريب ادعس م اكوا قف لاثألا تتوتيالو ملوق حللسس هيانع٠» نرش اندوور ايت اطدتس ليلا نال لصحبلانع بن | يذ سيلو علم يسرك« تان انمي
 ازاو ضار زفيريننخ ىرما ملا نإ فيلا مسم اشكو لسلام رحل بالا ضم قريجلا عضو مسا جرم راضتتفاب ضعتتضي نينا حنانيا دوور يعش | مس ناوي مسا زلوج صا ماك ا

 هع مولاذل دابا لفن اك لوق هلال هياط بدرا تذو ىلا حس اءاهسالا نعال( ال اورخالنرثا ب ورع م ثييحفيقوتلا (مملا_لوق هلل يابن وب لسلام زفي الدرب نم لرثايبإا ت طقس
 اء ازر لكتتن ليك ل ربل اب روصقنملا وصح ليتل وق حلك ران م متولص لل ف ءالارجب ماض اررثذان لوو حلك تا» مالا فَمَن نحالا دلل قاع الا بجيدال ىرخ اذهان طقس تباصع

 ثسارمالا نم جناب ساذنلاو ضيا ريتا ىف نوه اشلا فلنا باب لول لس .يانع »نيك نع لرب ىلا بج ناعم لبَمسمالو لبي ذاذو رع كلا بج تبن رتلاب نيكو نولر لح اذا
 ملوث لش راع عؤوو لئاوب 7 اهعوق وكي قتلا ثءارعالا نم عرف ال مت س انالا باب كل رين لوي فنصلا نال بسنالاوج د لوالا لا بسذ نم مون لا ىلا بز نم متت س اجبنالاوا
 وب ذاك يحل انعم مد الريف وكرن ناعم سانسلاب بابلا ن ونجم ةضامسالاو روق حلل يانعا»» ساننلا نود مدآت انب اف ةدو+“ لاه موكل وا تزتكل ساننلا لكرتو ضيف اب بابلا رتل شيم

 (رلا ل وريضنو هراطوا فمتساف كلي ل اعترشلا ابان ةرمت دكا نعى اهئ ل ابان قنا ةرجتسلا لك ب يملا ىلالا تسمع ام ءاوت انما نار ارتب الا ىف ضيا يبست جلا نعيبل لق لو ولطلب

 هف_ و ةضيرملا مف مانغا نال سانلا مدن زاريصارارلا نم سوف و ثيدحلا بدرواك قرع وذا نضارتساما مدد ارجل /د نزرع مرض وفر ذصلاو رولا نم يمس رم راضفنت موج ليف اهرثسو افلا
 عيحس لجو سس ل قرفصل امو قرط مالا ترسيب ةريؤصلا نم رب امن تلك: ييرمل مع ف رإاضنلا لع نا نانا يحال اتسم قزرصلا مد نال كررت خصل يف نا ىل وألا تامر فيلما

 نحر ب تناك اواضيحن اك الامال وادوساا مرلا تاراذااررناراذف اد دنس نيسسكو سمر عت وردس نيب و ور فو ل يالا نمعب زحام اكو سل نلاوم راف اور اننا ليتوعن ليتو
 ىف ازكم يالا هزي نيب لكنت لاىل يللا ىلايلابر ير ابيلايلو رلروق ملط نساولاو فلا بكن مسن ٠ زياواو يب ةري نيردي نايبلا اني نم ةرالرلال ملا نم مد لتحت ل# والا فيلر او

 ال” كريفل 00
 تاكرع نبإ نع ىنطذرادلا هجرخارتايجلا لع حسلا ثب د نأتي ىح اه تلق كل قيايلعرماورئابجلا ىلع مسم أس و هيلع هدا ىلص ىبنلا ناشي لح
 ىبلادل اسف ىدنز ىدحا ترسكت١ لات ةجامتبإىورم) ٍلعشي لح ماو فسعض وهو ةرامعوبا هيفورئابجلا لع حسم ملسو هيلعهتل !قلص ىنلا

 تملأس ىلع نعرخا'هحو نمىئنطقرارلا ىورو كورتم وهو ساخنب درعه يفو ىطقرارلا هبحرخاو رئارججلا لع مسم !نا قرماذ رمل سو هيلع هد !ىلص
 هاو ةداتس او ثيب سححلا امل ع ءاملاب مسم لاق بنجا اذا لصخي فيكدأهحاص ًاضوتي فيكرسكلا ىلع نوكيرئابجلا نعولسو هيلع هن !لص هدا لوسر
 هلع حس ويتاصا نع لحأضون اذا ملسو هيلع هلدا قص ىنلا تيار دحام وب ةبمق نبا تكامراملولسو هيلعهلدا لص ىنلاناةماماىفا نعبايلا3 و

 مث ةقرخ هحرج ىلع بصعي و مهني نا هيفكي ناكامن ا ةحارجلا هباص !ىذلا ق لاةرمل سو هيلعمت» لص ىنلا نارب اج نعو قاربطلا هبحيرخ-اءبونصولاب
 هلأسر! للعلا قىنطقراسلارخر و سابع نب | نعوارباج نعوه له ءاطع ىلع هيف نالتخجلاركدو دؤادوبإ هجررخا ءدسح تاس لسغي هأهملع عسب
 اذان كخل ف دانو ةمام | ىل تي رح نم ىتطقراىلاو ىاريطل الاب ةرشعهرثكادم أيا ةثالث ببذل اوركبلا ةبراجلل ضيحلا لقا ثيب دح- ضصيحلا بأي
 تود ضيحال هحدر ذأعم نعو فصص اكدانساو قطقرادلا هحرتلا ةرشع هرتكاوم أيا ةثالت ضيحلا لق !هحتر ةلثاو نع بابلا قو ةضايتتسم ىههداز
 قوف سافن الو نيعوبس !تدد سأقن الو اهي ارقامأيا الا ةؤلص لكل ًاضونت ةض |[ تسم ىهم كلل اذ ىلع داز امف مايا ةرشع قوذ ضصيحالو مايا الث
 ليقعلا هجوحاو او دانس اوىدع نب اهحرخا نيعرالا سيالا هج وزانت ايالو تلصو تماص سجرالا نو درهطلا ءأسفتلا تر ناف ًاموي نيعبرا

 ورب هيه ا:طسوالاوريبكلا ق ها: فيعض وهو ىل دعل ارمع نب صقح هيفو كل

 هئاضع|نع داجنت



 ةياردلا عم ةيادهلا

 َ دق ع ا 506 5 ّ 3

 ٌقفاشلا لع جوطو وأيا ةرشعوزاكاو اهيلايلوم أيا ةثلخث بيثلاوركبلا ةيراجلل ضيا لقا مالسلا هيلعولوقل
 5 ' يلع !!ابر اقم امم دارلا رهعا» عرومج "دعس ال لدالا ل ليا » ٠ تد»> ى 0

 صقن انّه انلق لكلا ماقمرثككلا ةمآقا تلاثلا ويلا نمرثككلاو نآموبهن (ًمقسوب ىلا نغو ةليل هروب قتلا ف
 هيلي يس هلق ا م . 1 ا ا

 وشعري روسلا قئفاشلا ىلع ةجوهو انيور أمل ةةضاوتسإ نئازلاو مأيا ةرشتع هرثكاو ءرشلاريلقت نع
 ا 50 د 1 يح 35 0 م و :

 و ةرفصلا و ةرمجلا نم عارملامارتأمو هب هريع قاحلا عنمب ء,يشلاري ست نال ةضاخخسا صقاانلاو سازلاوث مود
 4 07 ها #2 ىلا سس يانعر» ماولا تابع

 تاكول هنآل ثرلا دعب لا ض يلا نم خر نكل ا توكت ١ عس هبوبإ لاةاّصلاَخ ضايجلا ىرت حض يح ةر وكلا
 ١ ا 0 7

 انهكذأضيح صلاخل ضايبلا ىّؤسأم تلعج ةْمق اعنا ىودام اعل و قاصلا نعر لكلا جد هرخرخأنل محرلا نم
 أ 1 م 4 4 م كلك

 10 ءم د .ةأعو / 01000 هلج ٠ ىلك م . :

 ١ ذ١ ةأرملا نا حيل اذ ةرضخلا ماو اهلفسا بقث اذا نر كالواردكلا مجرتعف شوكتم م لاف واًءامسالا فرعي
 هياننا» ةررطلا نم عرول ةزغحلا نا ّناكرلا ل شولاركذ ,تيانعا» الوا عرزمت 7 ةرركلا نان كئزو ا ( يب انعم رغّنن تعس وب ىلإ لوق نع باد

 ا 3 0 هه
 دا لعلدخت ةرضخلاربغ ىرتال ةيكتناكناو ءاذذلا داسه لعل مج و أ ضبح نكت ءارقالا تاوذ نم تنأك

 «م نغم ا دن اهتم واذا زاف ايا قرش نوحي اءورثكاو ضسلشلا بلاك ياهل نعي لنا لسور كو لع ولع شا لسنا لوسد لاك لاق ماما ل نع لتر ارنا ىورإل اول وق لس
 .ىقراوما"ل امام رخأ ىلا ىل ايا عيتتس ماين مم ”دوارملاانالوم لائامهريئنل وامي ايلو نطل ارم يح سيو قريات ايست ضيم زب حرر زل ةءالسلا نا ها لكلا يراهن سلوق عل ن

 اورو كلاما ميلا نيركالاو ناو ف سوي ىلا نعد سيل يلو مايا ثني ةرم لق نر نف لاوقا سفيلع رلحلا فلل حلا خس ةلعفراشلا لعستقو مو ملوق حلشس هرقرم تلاروف ل بعرق

 راما |! ليل و موي ثلا درو دع اسولوريول امر دب كلا ا'لاتوارحستب ىلايللا نم بلت اروالصا مايالا الصيت م يللا رك داخألا فس نال نادي كلؤو اهلل اب مايا هدا ورز ىلا نع سك

 يي ا ا ا م  واربلا ا رنرم لقا ئلشلا قتل نكي اهنودا ناكولف لش ملا لقار رد عررشلا نإ ستفن از لق عل

 ا اير عطس نك رعارتت ءاضلا تيد تاصعتن ىف لسور [لع_و رع ا لسن ل وعل ايري ةرشع قر يرلا ف رلإق هش مانعا ضعبلا لب ويمص سئل شل ايرارلاو جو لق هش
 هيلا لفل انعيو بوك لاكش اال نال واول ملويسرتلاو قزح او ةررالاو فصلا و راوسلاو قزم رسم اولا لا ةّرلاءارتامو ملوق هسكتس .يانعال ف صنناوببرطغنلاو عيلان ايز يار او دصت لو موت
 رافملا لغرزع رولا ةرفصلاو رلوق هطسرب» ةررللا فس ةعردنمابنال بازتلاىلا لش ىلا ىبو يتلا كزي ملا غانم وق حم .يانعا٠ مرنم ادريبعروبسا ضصيبلا مر سو ل الع وررلع رمد ادع

 لول وتل نا ل اّملو ةداحلا تال مزل لاو قرعلا نم نإ م الو اررللا جرزخ لف سلع دع قولا( ديال م لوا لفاصلا جري نا متل( سر اّيللا نارلص اهلا ناكر نال ملوق هلع يابنا» قرف يتقي

 ملف نوكو نا ف سكمو لوالا فسررقلاهس ىفاصلا تنام قرحلا مدو ملا مدس داما هس ءاني نال يلد نيررق ام دعس فسر ىلا اباوج مستلال "لا سوكتمم ترا مو فسر ىلا بات ىف وبار ىف صملا
 فا كور تلك #!ىورامابلو موق عيللس داربلا'”ردكا مثالوا املا عنز اسناروبررطلا نو امج ذا ل املاورركلا ناب نسل الالف ل غول ابا وجلصي متن عرلا فد ناو امدربزل سوك
 كيب ر ءاضيبلاّصععلا نيرت ص ناجل نبل لوقت عولصلا نع ال أست عيل مر نم ةرفصما رف تسر اف ةردلاب همام ىلا تسال ناك تارا ال ومس نع عوني فاعل
 لاك بحاس ب كسمام كتابيا زيود ؟عوريطعر لا دس لا لوسر دبع ىف انبي ةررللاو ةرطصلار وف نلن لااا اناا ننغ ورا ايا ىوس ل وف عرس تدان يش زلا
 بص ولالب ةررللا يور نا ف تلاغ انا ناولا نمدوجنو ةررالاب روز اى ريل انيبا نعس وي ابا نار يف ماطكالو لع بلا لازراولا نمش لكب ضيفا نع عراف را ديلا سعلا يرن تحال نام لون م
 اعاسالا رلوق كلل عال م ل[ د عمو ريلعذتلا دصسرثبلا لوسر نمر تعم ارنا دعس لمينا ءاسالان ميال ازرو .لوق هلل و» قبس ا. لع جرب ها نايرطما معو رجول نا مف ليل سس لوخرل
 ني[ لم لاقيالاماركا عزمت ل سلا يناج نم ملا مف نا نيب 21مل ضو رلوق هللا دبع سول( ع ويل لا دص ىتبلانم عراه لكك كو كو نشل لوقحم م لان نار
 انوا نفل تلق ن آف سوك :ملوق هلك ربع»» ع فكذرهل هدركلاد اصلا عمم ندا مث ز تسي ٌدسول ىف ال ىمازلا ليرلا ازب لون ال فذ زل سلو اسوكشم لارا زك, ال نا

 ران ذا اءاو سوك ميراث ناز الو ىف اصلا عزرا نا بجو ابغائحارنعو ردكلا مم خراسصلا عرامتجارنعر وشن الا عسر ولا هرك ريعو دشس وزار انناو (ممصْلا ناب بيبجا ف اصلا نس نانا انعبج ةررلا
 تسرغاناذلايج ةرركلا نوكيا نا ل ايلا نا لع اددطمال اتا زنع وز ف_ لل اصلا لعركلا دعت رم انا هلم يور دك حرج زليتن مكاين اص (رل نولي ناذاوجلاضيت ناك ملا نر
 انمي لصالا نم يتلا انو ف املا ايورخ قست جر ركل ىف راسا ىف ناك اذا اءاثمصرلا ىلعا ىف بستلا ناك لايف نس لولا لاامو الواردكا حزنت لو هيلكس وا“ عامجالاب هاكر املا نث
  ففا» داعبتسالاوراكالا مو دع_الييعف تملك لاكن لوق نع زارها مي اذ لو لشمس .ياببنا» واعتفالا فس سوسكوب لول ةررللا ختاما نييطلا صام نم لوقيل نكت ناو اني ردك
 واضهطس لمت روق لل ميع »حالا ىلع دنس نيس تمن نول ناب رس [لقر تاكئاو لو لل يانعا»ء ابد ةروصرش ا امساف رازن تكا ابناكم ازؤلا داض دعس لو هلث
 والان ت ننلا قيم رض ايدج ورلولا تسبنم نم عررانملا ملاوبب ضيم ذل اضيح نوحي الف تملا وا سنب نوكيف موريإل ءازذلا داش نال تسلا

 كما هيقبأ 2 ا

 ايورشع ةسمخ نهتضيحلا نيم لقاورشع هرتكاو ثلث ضيحلا لقا هعدر دعس ىلا نحو ةرثع قوفالو ثالث نم لقا ضيحالو عت ر خا هجو نم
 ىدع نبازرخا ةضاهسم هفينعل |تزواجل ذأ ذم أي | ةثلث ضيجلا هعفر سنا نعو جاو وهو ىعختلا دئادوبا هيد و ةيهاتتملا للعلا 3 ىزوجلا نبا هحرخا

 كرتووهو ناولع نب نيسحلاهيفو ءافعضلا ىف نابح نبا هحرخ | ثالث هلّداورشع ضصحلارثكا اوذرم َةْتاع نعو او وهورأني د نب نسحلا هيفو
 افيلاب تسرك !اهنذ ةجر للاب ةتسشاعملا نتعب نكءاسنلا ناهَّنع ىعد اشلاو كلآم أضيحصلاخلا ضال !ىوسأم تلحعجاهن ا ةشئاع ثكتيادح

 نحلل ٌنتيأرأم ةولصلا نلزتعا لوقت تناك اه اركب ىلا تنب ءامسا نع ب ايل قو ءاضيبل ا ةصقلا نيرت ىتح نلحجحت ال لوقتف ةولصلا نع
 نم ترهطاذ امك سو هيلع هللد !لصدثد|لوسر دهع للعام نحا تناكتلاق ةشّشأاع كب لح ةبينس ىلا نبا هحرخااصلاخ ضايبلا الا نسرت ال

 ”«أتعمب هيلع قفنم يولَّصلا ىضقت الوم أيصلا ىضفت اهضيح



 تاراهطلا باتكادلج ةياردلا عمةيادهلا

 تاواصلاوظفنال م وصلا ىضقت هم وصل ااهيلعمركي و ةولصلا ضّئاحلا نع طقس ضّئيحل 100 تبيبملا
 عيل ماك ا نايا

 ىغفقنلومايصلا نقش لع وهم لكاداو كل طن لردع ع ولع تناك نيا لوقل

 هلوقل بتجلاانكو نييسلا لخ ضالو ةرموصلاء اسك رحال هأيفع أضن اجرح تاولصلا ءأضق ىث نالو تاولصلا
 يم 1 ا

 ع هلع لوخرلا ابا قّىفاشلا ىلعةج هقالط|ب وهد ب برحيل و ضنا نييسل الحال أ ةمالشلا هيلع

 قي قحرهويرتقت الوقت وقل جدر [ًايالد تسلا فاوطلا تأل تيببأي فوطتأل هرورملااوروجعلا
 نارقلاز هلام مي ضئاحلا مال رل هيلع در وصد 5 نقلا ةءارق :ءاّبلاو بنجلا 5 ضقاحلل سيلو

 5 ذ روكا قت لع ةجوهو ل ب ل باق ةووأطلا لعة دج نوكيذ ل نهدأم لوانتي هقالط ابد ا 2 م ارا 3 8

 نمالا ىف مرلاثال اًسحنوكتالف لق هل
 ىلا موعلا لرتوءاضق ىلا ) ةولصلا لرف منال (مآف لص ر رعنم مهدراو سا نين او ضيا ايف لري ين اريرشع نشد نعيش ماها ير ع ياهلا سنا نهناو لو حاسس يب انع يرضع ا ناكل
 ةرملاد ادن اذ موضح ا دئر الا ناو عاطقنالا منع لضلا يوجو نم ثلا وابعاد تمرحو تاالخلا نورب تملا سم منو نإ رقاق قة محو تيب اب فاوللا عار ورهسلاو لورلا مزود ات
 فمسرلا تدضوو تن ًادموقو ف وربلاب ساحال ب لحنا ررف نمد ةراكبلا وم زواج كلو مبرنع (رلازورمب قلت والا لاو ةءربلاو .منسلا ىف الط نيب لصفلاو طوني ف اورؤربتسالاو
 ' نلت ءيقايلا ميلدالاو خارتبا ىلارنتسيلو ضينلاب ارمني نلعتي نم اورتن اما ياورلا مار سرر نطو مام موصل اذ تعسر تفر نم ل
 ا ع لا را ا اهيل يت ةولصلا ناهس لن قسي لو هل «انعا» مانا
 4 شريرع نعربتلىف سما :مالا اور ترش اع لول ملوث هس ياعا» نقلي ذ الا ةراشا طقس لقي وار ملع ري لاقافنا موشن الع اريد لقول ا العا | يلع بت ال اهنا دس

 *واصلاو انو او وصلا اضل كونيياناكلاقدلاشاقكو يدور تسل تلق تما دورحا تنل قف ةولصلا عَ الو موصلا ْيَمَن ضن ايلا لإ ار شئ اع تمل اشم تسل ان يورملا دسلاريظ تدني نادم

 اسيلع بجي فيلر يلع ريل ب ضثاىلا بكب هياط موصل اواو لصالا ب ببي ابب بيرام ف لئلا وفل غ زال ءاوالا بس جو ىر تسيل د اضقلا بوبد تلك تآن (زءازهق نق تتاليلوت هت
 فس اش امها تدي ءوتدو مسلي يلا لسنا لوا تلائم نع صامد تسي تلذانع لااا ىلا لو تحس و« نفل بتل بو و ةافلوسرت سلا ناب بيبا هذانت

 م لاكبضج اد لق هي فا» ينجالو لضثايفلروبسال عال ىفاونرهسلا نم تويبلا هرب اوبجو لايتذ مهلا زف صفر يف لني نار أيد امري (وفلا مضت لو ضو مرسلا نع تريلا هزياوبجو لاقثرهسلا

 اكسمتمر وم اوروبحلا صو لع_ لوتلا ةعابا خس او هك ياها“ الوا تلملا هرصقن اكماوسر كسلا لوخو نر نت انجل نالرجبسم !لوغرل ّ نافوركر كر الو بضوم و ناو ايضا "راسم ل وسبل !

 قولصلاب رارب نا اهب رعا نيبتول 0 م ازارهسلا جولصلاب و راو اولسقفل لى راعالا ينج الو نولوت ار اولحت مر ىراكرس م او ةولصلااولرقت | ' ىلاوتر وقتل

 لول -يبلاب نولتالو ملوك حيلشم راربلا الل ارهسلالعاال ملسو ل[ لع وريلع يلا دس ىتبا لون اننا لارصالا نتن كل ربت قم عولصلاب و لتختار بم ايدارلا نوي نا اين انو ميقت بنج ابورهبسلا
 مرسلا ىف لولا نع ىلا نوكيازب سا روق هلل دابق تيب وان ايل لت لع ثرسب تنام نيا + هع و لع يلا در ىلا
 تلفلو مارف ايسلاىإريسلاف لوو هلطر»# نارا ىوقا نم ناعم مفرج توتقتول ازاوتر اين ابوار يما "املا رشي رابتط اب تاوملاز اوت متوبي ازال يت انا تلت رعايا مال ف ناوطلانغ يبن
 ةدبطا نال تانلير جلو يات طلة نارا لس الس راتتلام لولو بي تاكا هوة تال ارازجا نمي للتو مقاوم ربع ان تناك فثاملا

 ةرسلا وق امابي متم الاتترازا الب عرسلا نووام اي ةتمسومدلا مام بستم رن لاك مست لب دامجوز ات ايالو لوقت هللس رسل ١ ايبا ن اوما سيل مريس نكملولث_هذن ]اولا ىف ربجاو
 غران نر ةصو نعيم لوا ناك ن راندي ليقو ايس ار قمن ار انيرب قرصتتوزيؤنلا تبدو ةريكب كلاب مل اهورفكليتس انوا دز لست لول لو هلل د" كزرؤ بتي ويلز تق و

 رئالط ابرمو لوق هلك كابنا» رقت نابل نان كلؤنم ةزجام نع اهلا راق لش يبرر مزلف لات الإ الارخص ليست دات بنج لوقبوب كا لعل وأ لك نا هزنأ
 ارم كالا ريلع ناو جد ”طيزع ىلا نع ع امس باور ناكر بازلا نرلا مل ابا ملوق هلك ربعا» بارع ىا مالك نآرقلا زاان ل

 0 ل لا 2 ريل ل يدل 27 72 ل ح انام نقلا نميري بون عرول سن اكو تحمل سمبل سيئ لوقت حلا

 تما دس تعش ةياددلا

 اهجولاقن دجحملا3 ةعاش هبأصحصا توين عوج ووولسو هيلع هللا 0 لوسر ءاج ةششن اع نعوٌؤادوبا يبنجالو ضن أىل نجسملال حا 23اثي لح

 نعال ةثئئأع نع هن | ةعرز ها جرو فارعطلاو ةجامنبإ هحرخا ةملسم ا نع ابلا قو بنج الو ضال جعل ل حا الئاف ٍدجسملا نع تويبلا هذه
 نب ليعمس !ةياور نموهورمع نبإثبب ىح نمىقهيبلاو ىدع نياو ةحيأم نباد ىزنمرزتلا نارتقلا نما كيش برجا الو ضتئاخل رقي الكمي لحس ةملسما

 8 ها ةيقع نب ىسومنعرخاهجو نمىئطقرادلاه نخل نكلرمعنبا لوق نمباصلا: الحلا ىرحاح و لاقو ةييصص وقوة ةبفع نب ىسوم نع شايع

 - نائعلازمأئيِش رق رت ضوت هنا لع نعو فيعضرفو لضفملا نب نهغ هيف ورباج نعى دع ناو ىنطقرارلا هجحرخلو لوهرج هيف هنعرخ هدو نمو ةيصلا

 مكرحا بصيرا منارقلا/ةرقاللق ظفلب نارَّطلاو نطقراىلا نتعرهو دمحاو ىوأرطلا هحرخ | ةْيأ الولف بنجلا ماو بنجحي سيل نملا نه للقو
 تايحزباو ةجيرالا هجرخا ةيانجلا سيلّىش نارقل انعهرجيالولسو هيلع هدا قص هنا لوسر ناكل ع نعيابلا كوادحاو اؤرحإلو لذ هيأصا نأق ةبانج

 هنوتبثيالنوث سلا ثيرحلا لها ىعذ اشلا لاق ىقهيبلا لاو مكاحملاو

 ٌفاذ دجسملا نع تويدلا هن هاوهجسو لاقن نعيرىهملا حيرخف ةصخر مكيف لزنيناءاجرموقلا عيضي ملو أ سو هيلع زين نص ئدلالخورت هل

 حفارنب ليعمس ١هيف ه2 توقوثوم هلاجرو لعوبا هحرضسا ثي سلا كش درت اضن لسد هيلع هنا لما [لوسر تيار لع نعو كن هلا

 ا١ثميدححلا براقم همن ىراخبلا لات د ٌقأسل او نيعم نب ىحي ةَفعص



 ةياردلا عمكيادهلا

 م تاايئاوغللا 0 < ٠ ناب لا كك هه م ما 0 00 3 1 3

 تود رتقلا تار انىلا وعجل امكحفف نايوتسيد ديلا الخ ةبانكلو تسكت اطالا نارقلا سجال جلت
 ىلا كلا . هل و تيب ليس الل دلادرلاو تالا ب قونس غسالاشلا هادد ٌ

 مّيصلاوهز الشملا لل ل اكهر لصتموهأم نود هنعأيف اكتم نكي أم هذالغو ةءارقلا كح ىف نأةرتفمف ثلحلا
 ريع ام قصي ميا ا ارعابت

 ةوضهبف نال كل آب اهم ف صخري ترجح اهله ةحبرشل كرك الب هل عبات هنا ميمصلا هركلاب ل 7

 ميملارهاز هو ىكإجيرحرر يطنلايرمالا فو نارقلا ظفح ميبيضت منملا ىف نال نآييبصلا ىلا محملا مَ ني سكيألو
 لا ا ا ا

 نب الق ىزخا عطقنيو ةراتّر ني مدلا نال لستغت ىتح ا هبطو لملم أيا ةرثنع نم لدا ضيجلا مو عطقنا اذا و
 ل الع ٠١ لسا لل و

 مسيل ل مكي ل ل ل - آن هك
 هلاستغالا لعر دقت نار قب ةالصلا تقو قدا ههلعىعمو لستفتملولو ءاطقنالا با تيل لاستخبلا نم

 ضي بسب تن سس يس سح 70 هلا
 مل ثلثلا قوف أبداع نودمدلا عطقنا ناكولوامكح تريطفاهزمزق انيد تراص ةالّصلا نالا هو لحةميرشلا

 لوالاو# سايلارإاع وزنا شييج نموا ن رق لا شسيح تم بكا ذا ام نينر لصقل مو فمما لو حل
 ملوق هلكس ربعا» ةروسلا ياله شس اقباس تاج ةواولانا دعس ءابن ةروسلارو نّررقلانم ةروسيؤ لوق ع لس ربع »» خالغب اباطاسالاىاذالفبالا لق لس ريكا ج ءارقلا دع اما
 فص نولي نا لوا نك 'حروللا دارا نون ب انك فص نوحي نا لتكسيئ طوق نال نور طم الرسمي ال نونكك بنك ذ# يركن رنا لات لوقت كسلا نم عا سو ل ادعس و ريع طملادص_روقل
 نافل طم ملاملا ىف نصمم ىولعلا ملاعلا ذس تحسن كلذو انمي لوالا هولا دعس يت صت الا نفرآوتو كلل اريح نكي لذ لصيف اشملا دس و كسلا لهي لولا هع. ركن رق
 ؛ تميم الد اعيمب ب ديلاب فمع سرج مر يلا ىف ثيرحلا حت يام نا هريرنو قوقل مصاف هقارفاد سلا درع هكر اشمل ناي اانا ثرل لوو حو »نربط لا نمصاسما مز /نربطمال ولاا
 لوضخلل انعالا لاس ايقلاءالا سيل شر ربل ' لول نا ريض يلا الح روق لل انعام بلا نوو ثررحل داق تنذ اهرلش بجو ثيرف ريالا ص تي وراسل ببي مل ثيرح مثلا ىف نررولا مع

 ثارنيحلا لكل ارمنال بنج ]ظن زاوتن يي سما يع ف لو عكس دبع ار اضعالارث اس ىوتس اف سلا بإب ف لولملا ناب ويموت اب خف ووري تسرملا لافت ممدود ل يضلل فب نمل سم ويسو رونصولا ىف
 زالولميتي لكلا ماًيمداشعالا سور لسممتلا زراالا لكلا لسن, ببيب نا فتن اكو شمردم ناب تدوصومر لص نحل "لب نررولا مح ينخر قولا ندي تار ال لك اذ ثرل' نود ملل وق نكح
 ب اضجلاو ثم ردا نا باوحاو شيرحلا ندد بند زرجي مل قت بسلا لور حف ناتي كلذ عم للا الح ةياشلاو ثمرها نالو هلشع بجيل شيب ملاكم تعحلا نا م هر عجل فحم لسموك
 هد ةدارقلا قرف سلا اناّمف ج وبلا كلتب سيل ثارل | لولصو سلال ووو سملاو ةرارقل ار اطار قلصت عم خرم ىلا الا بروج فرت م اي ةيازبلا لوف نري لك ىف ن الكي اناكناو

 مفلا تملع ةيانإلا روق رارملا نإ باد ابالادهسل لوو ريم واهب رم مرمى الار يبسلا لوو قوف وعسل س م ناكر فصالا نادر اب ردن ني نيت ةرزرتلاو انس ب رك الخ نم نوار لادا
 ىف رلهلاو سالا تحف مث الامس رعال اهب نوحي الو سوس ا سال ا نيث خلا امين نوي ناب اذ اهتم نكي م لو لس د٠” اهلولص نور لو لص نال شسرملا ندا الولع خلا تدلح ابغا ثسرحلا نود
 لاق نإ اذ الو هريب سمي سمل اف ساولل عب انك اورسمرسلظ رش يفب عيباذ لغرب عر لوب انما البلا نال واللوم لاق نمل اناظطيركا موزع ايذابتم لوق علشس يي اهينورب سوسملا وص
 [بطبن رازجالاو سر اركا ونحن ى از نم نوم ب ابولا ف وورسم ىا لعمل م اهنعج هاا زر /وهعمى ازر م عسي شمل لب رلوق حلل ندا" نع ايبا حفثوم سما بانك سد ورمل
 رس ملول حلل ”روفخلابو الم ريش اها١ تالغلالب لصتنلا نو ىلا بز منن ال كلذ لامانا عم م رلوق هلل ضرر نينا نرسم بط واط منعم ل نان عطر علا منعم نعل مم
 ْ لاب رسم هرايال ار وبرج الا بسب ذامعذارتحا 3 7 رلوق هللك نا اييريا لزب باّشلان المربين عجل ىع دامب ]وعلا سيب نو ضئاملاو بني زوكبالد ىداتقلا لاقازلو مران باركيوارلا

 رلوق هلل عا هورك ةراطالب اهس نايىلا ةراشاريفد قروزملل مل ابابسم اههب ف صخري شيره او رففلا يكن عي مورا بتكت الخب رلْوق حل د»» لث اهالب ةرش ل مس اوبس و سم اوب محلا نال
 حتر ال ناب افلكم نوكي نا بجي شرحا ىلا ىلا غلب ايلا عذ ارلا نكد تءافيلكتل اب نييبط اذ اوف يي تاو نايرملا ن ؛ىب دور ستتم اقييلكتلا نم عن نييك زع نا يبحلا نا مم مركو انا: لا سب الو

 نايبصلانالزف اي لقيم و ري لااا خ ري ملوق هلك. ,يامن»» لطلا مامر انقر نع ”ليقلا نجى ارعلا لضطلا همي ل ناوزملا قس ال ارحل نارا زا سب ال ناب فلكم بم اكل ف حلا
 رلوق نحن ن وكيت ازيد لل اوفي لهنا ناررعلا ىلع عنرجذو طلعو نارا طيف عيدي ذو نوصل نع مني نا اراذ فذ نكمل ني لا منملف نال لو علك ربع :» لادضالاب نيطسرنع
 لمي لوق هلست عر "٠ هور نزلا ريف بنك زلا نوللاوا ضوسملا عفر نا اماشم نعمت نعى وراماط ذاع سي اوبازبو ملوق لش ن٠ رايلوال ا امرت ن اييصلا رت ايلوالارما ىف نا مب امزح
 ضرايال (وسومووهلاو صنم عر احن الانلا مويا دقي ازيد امر شم ملغ تار اطل ماكل نايرجب ثم دكاتيل ىلع التفالا نا مرر لوف حلل و٠» اهتوام ىلع مدلا ملا ذاازر لصتختىح اريطو
 مدب (رلادوجي ايرو فيك/لادرع لامعا عر اطّقلا غل لاس الرا نا طتقٌسو >س اوال ايلا ىاّيعا منو ميكنا رتل ايرارلا نال كلؤو نيل اهضالاراوتسا نعئبملا رتلا ىلا جراّيباز تسر نت
 رفزوخف_اشلا لاو لستفت حر اهمطيال نا ب تس نكل ورب (دلادوع لقب لذ علا لع ييال يب نال لسنلا لق فو لص ةزمدلا ماين عيا عفا ناو بيو لع رلوق علل وم لاستنلا
 كلا موق هلل ع» ةرماطاب كف ةرابطلا نوربر بوت ال ىبو ةرلصلا بلع جوا عرراشلان الالم تررطف ملوق علل رجالا جت حررت حبر ل عل م لضلا بت يطو لك يعاد كو

 هيج دس يح اك يما حا مسح دامبلا "م يب يلم نم لق ١ نركب ل زراور نس لكس لعن اب مد تاني دلت الرمل ايدول اذا سدالا تيرطملاب سرلنلا نور مرلا مظفن ازا ار زذ_ كما تشيل

 مزح نيورمع ثي رح نم ٌقأسنلا» لبس ارملا قدئادوياره اطالا ناقل !سمدال ثيي لوس 0 ا يا
 هيلكز خا امبف ناكل اق دج نع هيب نعركب ى نيه |سبع نع كلآم نع لبجمس !نيرشبم نعر وت ىف قيرط نم نطقرا ىلا هجررخاو ليوطلا ثيدحء انشا
 كلام نعغابصلا نب قطع ! قيرط نم هبجرخسريث رج نع هبذ سبيل باوصلا لاةوروثوبا هب درقت ىهاطالا نارقلا سمال نول سو هيلع هّندا ٌقص هدا لوسر
 باقيرط نم ىسل ايطلا هبجرخا لق هاكدج نع هيف سيب هيبا نعركي ىلإ نب هللا ديع نعرمعم نحهقيرط نم ىقكربلاو ىنطقرانلاو تازرلا دبع هحرخاو كل نك
 نب نع نعو ىنطقرادلاو ف اريطلاو مكأهلا هجيرخ/مازح نب مكح نعو ىقهبلاو قارجطلا هجرخارمع نبا نع بابلا قو نوخ دج نع هيبا نعربغ نيركب
 فقيعضا دانس اولتسملا بختتنم قزدزعلا بع نب ىلعدبحرخ ارغصالا حلا ىه قرمعلاو ىهاطالا نارقلا سيال هحفر نأي وث نعو تارعطلا هحيرحتا صاعلا ىلإ
 ىضق هنا ناملس نعل بري نب نمحرلا يع نحو فارجطلا» ىلعبونا هييرخ ! نورهطملاالاهسمب الو سحر كن | همالس !نتع هل تلاق اهب ارمعع تخا كو

 :هييدؤطقرالاهحرخ ا امش امانيلع ارفف تورعهيطملا9لا هةسمبال هسما تسل نا لاق تايانع كلش انلعل تآض وتوت لقن ءاجيمث ججرخن هتحاح

 1 هزملا ىوقلاب سبل ةعرزوبالاق و ةيادر ق هّقثو ةياور نك ندعم نباو ف اسنلاومتاحوبا هفحضردوس هيذو طسوالاو ريكا ق كل
 ل ءا«”نوثوثوم هلاجرور يخصلاوريبكلا ن هع



 تاراهطلا باتك هلج ةياردلا عمةّيادهلا

 ملا عطقنا ناو باننإلا ف طايتحالا ناكف بلاغ ةداعلا ف دوعلا نال تلستخا تاو أ هند. ىضمت تح[ هيرقي
١ 0 

 7 0
 الل

 ”ةفينحاإ نع تاياورلا ىسحا هذه لاق لاوتملا“نل وهذ ضيا قرم ق نيمىلانعب للختا ذاع ئهطلاو نيب ضنتلا

 نعول 101 0 نارا” يراك" ١ رملي ولا ربخ ا: (رلا ف أنلا 2س
 فادعو ةوكزلا بأي قب اضن اككرتخاو هلواردتعبذ ءامجإلأب ارش رسل ضيجلا دم مدلا بأعيتتسا نا ههجوو

 مرآ لكوهو لصفيالأم ويرشع ةسمح نم لق !ناكاذارمهطلا نا هلاوقارخاه لبقوةفينح ىلإ نع ا وهوفسوي

 ةتاجريطلا لق و ضيحلا بانك نعي دم تورث وقل نب ذخجلا رمد دم تكيف ويط هنال لاوتلا
 ٌةنانيتنسو ةنس للا ستميهنالهرثكال ةيانجلو نينا قيل ناو عيخنلا_يهرب نعلق انكهائويرشع

 ١ يال . طع وه - يلا هل 4 هناهو

 ةولصلاال هموصلا حتمبد) تاءرلاك ةضاقسالامدو ضيا باتكق كلذ نر مدلااهرمقسااذاالاريرقترلقتي
 0 نين ب نق ني ا و نك

 ةردوصلا كك كرت 8 ا هرعأمل هداصحلا ىلعم للا رطق ناو ىلصو ىّضون مالكلاهيلع 1 وتل ىطولاالو

 ميلا مطقنلا عزل طعم ارق ناوجل عر اطقالا كيل ٠ دا ا يل امامي نسي و ةرثسعلا دع رلريرطال ذا لتحل مد حر اطفال رئت نرحل نعمل نال لل م الام ايإ و ننعم ىامايإ ةرنحن لوف حل
 . يالا يانا" نور لدالا ةرومصلا ىف ىرتولا ىف ءيرقلاو لاتفالا : "اورتن نار ص |ىو قاولصلا تنمو نم دزج ككاوادنغ |.يلع قولصلا بوجبو تواتر زي لواببيط د لص لول لس رارملاال !”الدا

 امد اول اربط ين امنهامد امد تنأو ةأرتم تتوبمأأ اذا ريللاو وق لس ربعا» ةرزعلاو ةززعلا نووام لم اطلا بسحر لل ةرسلا نوداىب الام ناك ادريرضتتل اب فر رقلا ىف ملوق هلع

 ياورلازب لع_ و ةرزعلا فرطبم ليي مدلا نك ناطر ش نتدلا نم للم از وق ىلا رانعا»انميح اهنم ىس نايم لايو اولد ارمط ءوستو امدامدل تر ولو ةرثعلا نر يل مرلا:ط اعال لاول مدا الك رطل
 (اياذ ةداتنم تناك اد ضيتلكلاذةةرتبم تناك ان اونا مدلاكو ف ملوق حلل د٠٠ اهل اهبتبدعجت ىدلا نيب لفت نكد ب مالو دانيا يلف ضيا نور طلا نإ لعاب ريضو نعيش رب حبال
 نكي كك لقا ناك ناو ىل اوتنملا مرل انكي واف [نربطملا نوحي ل ماي لم ضيا ريف ناكلذا (رلا نا جرف لوقومد ين ناو تاياورلا ىرها هزي ملول عع ربع ١ مله اهتسا قالا ةداعلا

 انا لماو نيرلا نم لقا ناكن ان ارعاصم مايا لئن اكن اد ر ل ل. زب م اذ نوكي ل م ايا ر_شلنم لقا تاك | ؤا تائرلا نيب لتس امطلا نار دست لاق د ممل انا السان[

 " رامملاا» لالغف ناصينلا ءزضالو آو رلوا ىف طرْس باضنلا لاكن ذ نم ةكرلا باب ف باصنلاك ملوث هلل د٠" تزمس وب ىلا نع ىورام ب ارلاو الص اذ نوي اهنسزنلا ناكن او انمي االصاف نوي

 لكلوا ل اهتداع رمال اسما نسا لقال مدوربب ناكأذا مرض وكجد حب مالو وقف لبق ناك اذا يار زوكسد ايل رضفورهطماب ضي يارب زويا لشس دل تسوي د نم» لق تشل
 لصف. م نديضيملا نيب لصفلل لا ع ف نوروبب ىزإ بطلا نإ كلذ تور رطنا نا مل رق هلشس هيانعا »يلع شنو ضيع يزف امدامدإ تأد مث اهتم ترم امد(ديئاممايا لبن تاره م ايارتسفر بش

 السان نوي الرساقلار بطلا نا تييح نبل يفت ولا لوقا ناو السعاريذ ليلا مرعلرسي ١ رلوق حللسس ياهنا» تاننداسفلاو كش فص نيبو رس اف ورام اردو شح سن بطلا ةرم لقق) نال تدل ني
 لرطلا لقاو موق كللس بع مث مالا مالا يفت الا نمط وسلا ىد نعيم بانك وق حل طس و٠” اف لتس اناو ف اذا لولا وريف نكي نذل اهي نوكيو قرشا ىلا هب /رلا تاك
 رملا نوير ور بطساو ضي لم ةداهرب تلا لمتد سلتا الع لاقل 'لصن كب روق لهل ن٠ ةياوسلا يلع تدب او لبق اوفر شع سفر وق حل لس دع اسيا امور سفرا قرم لعأ
 ملا ري لا زكر ع سمن مالا رم لقا نار ايخال اب تيننرقو ةرولصلا و موعلا نم اليو اسانناكأم منان ا ثسيت نم اناا يطا قرم نانو اير سح :دعست قب رس ضير ثكا ناك اد امريإ يرشد وسن

 بالازم ةياحلارعب نعلق ناس درزلا نشك سراب لكي يقال مكلف لكس دا بلا "دلو هيعشلاهصس ىلا نم مم ىلاعم نع مما ذل! فري لق لكس يانا"
 ها هه يان زكا نوي ةينانرتسااا ملوك حط ابن رع قزتس نو متر لتي طه تدان وك اال ملوق تل دارا« دياب كبديل ف رجلا

 رسام ارف نيينسولا مسموم رع تطرد قدرما تذلب اذا ذب دئسو ان عرامسالد عر اهسل ابر يدا بسصن نال قتالطالا لشس مجرنع هزثكل يامال ناخ ماعلا ىنضاّدلاد ىزورم اذادم نيرعسو يعش ل الذال
 درتي ايل امي ربا نير لاق وفل ثررقم :ماعلارنع ملا ابر اذا لق هلع هحنع )٠م نّيبسوا نس تو مايإ عرئسطر قس الا نئامز لوا نم قولصتا خت مايإ قرئ فيمي تار امايربهط مم رف مدل ب

 ملا نام امد نيرشعو هده فص ىف رقي يطل ىف رطل اقع اس اانا تسب طا قم ا رفا نسم ل !ةرم واو ةداع لب قرم ندور نيمجشسملا نيت للخت بطلا نال عا سالما يسم

 استمع نا قص تدار بط ج ةمصعوإ١لام دارس ملط نموا وشم تر رت لاقانب نايل ةس رود ل اكل لاذ دف رو بسط ىلع لاو طلاو نعي ال لم
 هع اسمر وغلا درا ريط لبو ماي رشم ضي كو دعاس الارمبا”تنسمرف لكرايلا ىلا نايف ضنا ىف ىق لطم عب ناازاوبإ تاع اسم كسلا سنن نس ابدع اريل لاو امو نينو ينحني نتن
 يمال ف ذك معم فان اب ابتدع ضقت الا. جوز قطو نر تبلا ف[دلرساوو ديف نوم ردبس رثك قالا لشس ولا لاو رذنا ىف اذكى رمل ديلا ملاذا هابي زمانصفو نايت رمق زال
 تداج تسل ار ةنسماع نعربزلا نب ورع نعت باش نباتي بيبج نمنع عيلو تدعم نس قرجام نب وادور تلخ ضو لاضاق حلل اطل ك/ذ نوي لاقوادنم منازل زك لاؤالا ف ناك اك تربل 3 حل دلسلا زيي
 ةولص لكل ىئنموتو دست ا م كليب مايا ترلصما ىنتجا -ضهيجلاب سيبو قرع كلانا لام ةولصلا عرامارمط ا الف ل اتسا جرم لل ادنلا لوسر يتلا مل لصور يلع زنا لص نبل ىلا يبصيلا تنين
 ل يس ل سل يل ل سل سس سل سل ل ل ل ل اي يلى نو
 تن لوق هلل - 0” بالا ثيمرموب- سيلثلوطق ناورين ليل نكي رغ: ناكناورؤووولاو كلذ ف رفا رلقضوؤاو ل | ثيل اي وزع ىف »قمل الع انني يعش لعس مدل طق ناو او ةلط

 نارلع_ عرامجالازا لكس و ىف نان اك لافو نال نال" تسييف مر موال قرع مدا مل ةوهصلا مل از عن م لا. مارعاو ني ال قرعلا مرو ىلولاو قولصلاو موصلا عنب مترا مد نا لكسر ّوعنم راهجال اززوزخأ ى ا

 ءاوراف و ليز لوط ناالا اهيا لاقو كريستي, رش اوقفت لاقت ي واب وذاريب اال نط اهتسملانشماع نع انيور دتفالالاو ف اسرل كم رلا بارتقا ولان نكي ملا مويس اهنا نم ين نم القرعان

 وا” ضعلا ايعرر ناي نااال ارزكمال نع 7 كك 0
 : ةيادهلاثيداحا جخرختق ةياددلا

 ئدوت ثيي لحس ىدجامل اموبرتع ةسمخرهطلا لقا لاق ىلا مهاربانعىور هل و
 ةششأعتي دح نم ةجأم نباريصحلا ىلع ”رلارطق ناو لصو

 هيلع هلدا لص ىنلا م نؤكتعا هْمنت اع نع ةمركع نع بيلا قدريصحلا ىلع ”دلارطق نإو لقيمل نكلدكاد ىلا دعوهو شيبح ىلاتنب ةمطاذ ةصق :و

 ىراخلا هجرخ-ا لصن ىهو اهب تسسطلاو ةزغصلاو ةرمحلا ىرت تناكق هئأسن نمةرماولسو



 ةياررلا عم ةيادهلا

 ةضاقسادا للا وقداعمأيا ىلإتدراش هد ةفورعم داعي رأيا ةرشعلعمدلا داتولو عامجهلا هن ىلا
 هب قب ةرشعلا ىلع داز ام سن ايي ةاعلا لح تازلا نالو أمئارتق ملي |قالصلا حرت ةضاوقيسمل مال سلا هيل هلوقل

 ميغ 1”رمجلل مانعا تاز رّواررلا ءادب

 كلب هنح جراف نطيحانفعانال ةضآهتسا قابلا وره لكن مري ةرنعأ ضي ة.ضا وقسم وللا عمت أدت ناو
 9 0 ا ع اح بححتبي ايو رانا 3 ل
 لك تقول نؤضوتي ًاقريال ىنلاحرجلاورمئادلا قاجرلاو لوبلا سلّست ين ةضاسملاو 0 و

 _ هلع ّى لمرع فل نكي اف لس كف َ مم عانس ىلع رميا تبدا مك

 ةبونكملكن ةضاققسملا سون ىفاشلا َّلأقو لالا و ضارفلا نماراش ام تقرلا ق ءوضولا كلإ نب نواصيف جلص
 انلواونعؤارفلا سعب قت لَو ةروتكملا مادا ةرورضأ قراهطر تعا نذل و قلص لكل ًاضوتت ةةضا تسل املا هيلع هلوقل
 ترررع سا نيا هادد

 نال امر ذم اينانم وكل اهني الا تاانملا عم ةولصلا حى اهريس[دلا ل امل نال دال نر ظماب ىلا لو مولا بجو بج و قريلصللا بجو لع نريلسما ما وري قنو ل الرب ىا امال قل

 صنلا لا نلا شميع نمر بنام نازك ةيرزعلاع عسا لان ناين اءشا م رهو قعد اضل ميري الراب اجلا” يفتت ىف لاتو ولان افانمال نزلا ىلا معلا لت يف اردو لعب
 نورئذورم ا ابرام لس رازازا اباوةرذملا دعس ميلادازولو لو جلس نا ادصق يلع ونم عراجالا نا مسو 5 اب ترضول و لصا عراوجالاو صنلا وعش ناك ريق عينا ليتم رالا ل صحت ل عرارجالا وا

 لريال م اهتسسا ناك رنعلا رو اهب ناو نعي ناك ة رحل زو اهب نا ليقممرلا ملفا نان ال م ائتسالاو حلا نب ةدورسم ةرايزلا لام نال ةرلصلا» لاسغالابرم اب نااىلا |. ما يبس زف ع اشملا فلا يف ةرحلا
 تزدام نان اهرما نينمح موال كنز لس لئدالو ةرزهلا واجر ستة نا دفا ن وكن فو م اممرلا خدر جو نبل ارانب لوو نيم ازيا اب نزرع [نل ةوهصلاو ىلا الإ تالا دخت اشم ل امتوورلا حم ن ردصلا

 دلصت الم طاقتساارةكزلاو ملوق لس ريعد» مخترييا بس ذاك رعاو ربل نترب تنمى ب وفورعم ةداعابلو رلوق هلسس خر +٠ حم الوجد تبا ايتام يرد ؤلصلا نم كرس انهي ترم ردا
 , امه اشلا لاقرب نثر لوق هسطس تد»' قرشلارار هاك اعلا رم اذار قتلا لع ةوايزنا شيحنم سناك روق حيل و»/ نار فانك اك يخ ايد ورص دم دال مترو يصل احل ةداسلا هع هازل
 رع واصفا خر وسا يمل ناب نوفل رزدتلا نيل ناو ارتسا نارا ولدوا سكي ناو مايل ريغ ءاضيج املحكي املاغرت اوااطيبجدوسا ناكن اخ ايا لدا اذن للا زي [يناز نيم ىف يولع ميا هلو تنعيتس زاهر

 ف انك نال لا هائزرع نال ملوق عمل تا» عرفنا ف لزك ايضا افا ىلا نيف رو موعلاو جدلا نت ماي الا. عسل لا نضر لكنع روق عكس ندم مايو ازوازي مشي اصلا
 سس نننا نماووق زيك الن اسالي اوم عوق زكا ضيا ناكل لنمو سلس بع + باىصتسالابةرضحلا ىف نعيتزا تبنت كشاب لوزا نينا ما يح ريف لبلاد نقيب يح ذل
 فانرلاو مرق كللس ءياهنا» اهكذسوب نمانيبارو س افنو نم اىتساو ضيح لم انا دخلا دامدلا نا نمانذ زل ل طا يسماوام لا لويلا سني نمو ل وق هيلث تن: اهبابسا قرانا

 ريم اهلا ارك زم ةولملك نقد ف (زنينا نعس لوا ند اولا ماظ سلال ةريخنلافرلذو (رلاب لابو ضني ىو نعد وق علأ بع« ةولصلا حسيب ل تيب تادف شاى الا
 يلا توزغأ ىف لفي مثرواو لست نو لوا فر صعلاو نتورخأ نر لا لصيف ظن ١ نورنا ىف لصف! مياربا لاو ةولص لكل لستفت ايما س نا نعجن لاو ةولص لكت تول لو تللس د٠» ريملا

 اسمن ايبا تابياولاوردزنلا نولمت' ككل فونلاو ثار فلان ولصي ل اهم سم لازملاو لول حلك“ هيا عمراشعل اى ازكورعلو لسن تو لوا ةس اظحلاو تقولازعااف سرطلا لصين
 زخم ول يبد اتنيبت القل اذ مادلا ندامرلاولث اسنا حررجلابحاص تف اءاربدلا نم عررلا تالف و نطبلا ق لطتساو لوبيا سلس نمو زم اتسم ىف فاشل نيتدانب نلتنالاازء ضاشنا لاند ل ملل
 لإ ولل عت لل وول لك وق كلغ يامضا» ب لائتشالا ىف ةرماف لف راقي دونسرلا ضق انبي نال اض ننال كلا ءلاكو نه ائسا نورس لق كلت ياضا؟ انزرع نيليتسار ذي نع داخل ىريال اد

 تومي قلل ا.يتتط امرك نلبس بلا | وعدا كس الزم لاق وزدا تكاد وزمان ليكي رزفإ روي زوي نإ ةدس لك نان ةرم للا قوش ل” لع متلو يلف
 البتانالو ملوق هلق ريان" لكل وقري عا لب قلخسةولصلا نا لسن ل [ابورو نيب عر ةرامطلا ملا ىف تنفد لك فس نرخ نات غذا ذ# اهل نادال ندري رتكلاوب لل او لعاكالا
 روللاوم هاب مبال زنك لبث ف اشنارنعر زوجي لف اولا ارا نإر حيل بع عرازطلاىب بالف ل وق هل شس ”روفخلا عال ريم اوا» ايسر رمي ةروزهلل هرايتع  نوكي امد ةرورنعدلابرابتما نا لسانا /'
 دارها الع ”نيرلاددب م امال ر خصلا حم الاى

 الا ةجررالااهئارقام أيا ةولصلاهدت ةضاحتسلا شيريل ل __0 0 0 31 0
 :للاق ىلضنو لستغترت اهتارقام ايا ةولصلارت ةضاحتتسملاإ لاةىلسو هيلع هّند !لص ىنلان هرج نع هيب! نعت باث نب ىدع قدرط نم ٌقأسلا
 راسب نملس نعةريخصلاّق فاربطلا هحررخل اهيارقا لم ىلا اضوتتمث قرم لست غتر [هئارقإم آيا ةواصلا عدت ةضا قسما وذرم ةْسّمأع نعو معبال داد
 دصتو بوثبأم د شتو لستغت_ه اهيازقامايا ةولصلا عرت لآ ة ذل سو هيلعهلد !قصهثد!لوسرلاست ناةملس ما ترم أت تضا تس !شيبح ىلا تنب ةمطاف نإ
 مث اهذ سب تناكقلا ا هتارقامايأةولصلا مدت ةضاحّتسلااعودرم ةعمز تنب ةروس نحو هوخع ةسيش ىلا نب !هحرخاو تأّقت هتاور لاقو ىنطقرا ىلا هجرخا
 نعش ه نعةن اوعىبا قيرط نم نابح نبا ةواص لكل أضوتت ةض احتسملا شيب لح طسوالا قف قارجطلا هبجرخل ةراص لكل ًاضوتترشا دحاو الع لستغت
 هجرخاو ةولصا )نا ضوتت رش ادح اوال: لدتختوث [هتارق مايا ةؤلصلادت لآقف ةضاحتسملا نعولسو هيلع هللا لصيد ل وسر لكس َةْحصأَع نحسب
 تربالاذاف هيفد سيبحىفا تنبةمطاف ةصت ّق الوطم هركذفماشه نع ةزمحوب |نث دح لوقي ىباتعمس َقيِمش نب نسل نب لع ني ريغ قدرط نماضيا
 لاقل لصومرلا كنع ىلسعاف تربدا|ذاو ةولضلاى لف رح ئى لاقوم أنته نعة يب وعم ىلإ قيرط نم ىراخبلا لشحعوهو ةولص لون ىاندو لستغات

 هثيرونو ةبوؤموب!لاقمأشه نع ةيوطغم ىلا حيكوو ةسبع قيرط نم هبجرخا ناسعب ىذمرتلا ةيطر قد تقولا كلذ يحي تح قولص لكل ىأضوتمث ىلإ
 ةضاوتسلرما [5ةيلعمند اقص ىبنلا نارب اج نعبايلا قو دف نحسن و نير نيدامح ة باور قف ةدايزلا هن ناراشاو قرط نما سم هجرخل 3 نرخ! ىلا ىكضوتو
 هلبق ىلا ق ةملسم !تيدحمرّمت دقو فييعط كدانساو لحب ولا هحررخا ولص لكل ءوضولاب

 لوسر تلأس سيببح ىلا تنب ةمطاف ناآضيإ ثرباج نعو هب ج [ىّتحالا قف ىلا 2 وهو لبقع نيرم نب هنداسبع هيف طسوالا ق فاربطلا هييرخاو هع
 +عيص-جل (للوو هلل حر دريتصلا 3اريطلا ءاور لصتو ىش تر رهط لكرتع لست ختوت اهثارق امايا دعفت لآقذ ةضاحتتسملانعملسو هيلعهلد|ىلصدتما



 تاراهطلا باتتكادلج ةياردلا عمةّيادهلا

 لا لصل َكايتاّلاقي تقوللراعيستم اللا ناللدالإب دارملاوه و ةولص لك تقول ًاضوتت ةضاوتسملا ملل هيلع هلوق
 رياتع سس قف اشلا و او راب كس

 لا وع يب يك[يقللا لا 0ايام ها 1 1 مليم دن يفت نو
 ةواصلاؤضولااوفن انّرب او مهءوضو لطب تّدولا رخاذاو هيلع كلارا سيفارد تبت ءادالا متمرس !تقولا ن الوات دى

 عاد ريكا نولي نازوك ِ 72١ كل هللا

 بهزي قحوهازجأ نيح اًضوت نو تقولال خد اذااوفتأتسارضز لأقدةئلثللانبإ | سنعا لهو ىرتخا
 عرار ن للا عصرم ناب سزالا

 ةراهطزا هلك -ورهظلا تقو لخري ىتحهازج اًرفز و فس وهلا لأقول غ5 ةفرنح قالنعا له درهظلا تقو
 سشع ناك اميلي و تفز شع تقولا ل وح سبأ صعد ةفيزح ىف دنع قباسلا ث لحل ايتقولا وري ضقت درو نعملا

 قطا ايتعا نارضزل سمشلا ةمولط لبقواانركذ[مكلاوزلا لقا ضوت نيف الارهنتال تالتنهلا قس اذ ونسوي ى
 ريتعيالذ تتولا لعةروصقم ةجاحلا نضسوي ىلالوربّحت الف تقولا لبق ةحباحجلو ءاد>ل ىلا ةجاحلل ىفانملاعم

 هل 5 يي 7 0١ مبامسا» تقلا لور لبق خراطلا ل نع
 ليل د تقولاجورخ د تقولا لخدامكرلوحلا نم نكمتمل تقولا ىلع ةزاهطلا ب, لفت نمديأل هناأمهلو ىسعبالو هلبق

 ا ةاجافش تاكا

 تاهلديعلا ةالصلرونعملا ًاضوتول ىتحتضورفملا تو تدولاب دارملاو :دنع ترحل ارايتعارهظذ ةحاحلا لاوز
 لك هلل سا 0 0 1 ىلا مانع ور لرتخ دو جور تل ا قزلا

 ًاهرتنرصحلل هيذ ىزخاو هتقو قريظظلل ةرمأضوتولو ىكضلا لص ةلزن مب فال حبحتتلاوهو مه ضع هب ريظلا لصي
 م ةرثو فزع ىلا لس لل ضطورفس تيل ام ثسيي نم

 دص_ ىلا نارام نري انع ةورعن ب ماش نع :نيدطولا ىور ىوايلار قمم عررتس ىفو ئه اورث يعول  مامالا نا وبلا نب بسر ةضاوتسملا وش سلس
 هل اهتلا رول لا" ماع لت امج ناو لل والا نال لوالابرإللوبمو ملول هلل نا»» لمنم لصالا نر رم رو ةولم لك ت ولات نمو شبس ىلا تنب مت اذل لاك سول لسد عشا
 الوا بيبا مساللراوتسيال نرفلاووسا تتولاو تدرج ماللا تنل تان سول لوف حيلسس بع ل ماللا إير ريتسا سول مزال ص اصسخال ا نارابتغ اهنا شال اب صامتا تتولل تانءامتت لو” هل

 رقما: ىلاعتر لوقو ن ديعبت ةراهتسا قم تس ارازوم َنلَخُف ةرادتساللذب انت ورحلة ةراعتسالا نا تالا لمى ورتب ياو نفل مس الاوممسالل نرحل ةراتس ا الإلكيذ امو سلع اب ورك خكبللار اعترف عم اب

 ةراعتسالا تلا يما لع قلاب العلا سرع لال زووم اول زدنا ل متسائلا ىب قتلا رييلا لع بتزت طانالا لع نزهملو .نوادعلا بنت نزحوا ورع م نوكيب نوف لأ
 كلذو تقولا داري ةولص' كيتي ملوق تشل دا/رونمولا نرتب اهب تناولاربش مت اتكو ك | الصلااوع اما ىلاعترلوت ىف اكس تقولا قودصل إررارا ناك قلص لكن وق ىلإ كف مالا ىف |. عت زعزع او ةيبعلا ىل لوا
 ى يلج لاق زا سو ل[ لعرو علا لص قبلا نا ىور ا سلا اياو . .. . . .. . . .. جولصلا تاو ىاقولصلا ادع انما نلمم ري نب فلق قادت لوقف ب اذكاانا سانلا تراهسو ردتسلاو سكب
 تالر ملوق هل ياس كيكل ايبا سانا تراه اهو دعرخ ايفو سيال خضو رض قولصلا نال ةولصلاىضن | ةولصلا سدو كلزب داراو تيلصو حرمت نولصلا قكروا اهيا ارومطو اري بالا

 امو ضصرعلارارا قعهف الرمي الخ ير وزم ةرايطانا لوقي كلو تقولا قب امر اطلاءاقباف انرعايف معن 'ناماونن ىرعبال لاب رقدادالا مام منا لو حسكتس ربع هيل رمال نادم ليلو ازن تلا

 نالورست وق لس راردلااط شاه »7 نيدلاررم مادالا ركز املادر خليلي ىلا ننالا واحلا حررت يسب حرص م لكس نيا تنل خرورخر ب لب جونكر ذو ارد هع لظنملا عصب نجر لفاونلا نون

 ا زاهر تفولا خور ىلا روضولا ناللل هذ اضا مر ونصو لطي نقولا جرم اذاو لوآ نفس راربلال» جريل ىلا يدالرارالا ماتم تقول مت/ولثدعاو تنقل تكاوا ننس فرار لل جراي هتؤلكملا

 از اسم جروح ا ىلا بعرف اف بتقول ١ جر ور نع قل #سلا شساا#ل رار ا#من ا اكا قب اسلا ثس4# ابى ال ذنبا ادن دعب ثكييس اب دعس
 لرّيسو مولا ن لطب نال كرر جا اوفن ننس او لوق ليتروضول اوف انناو وق تيلشس يانا اولا للا لعفلاوب يسم نلا نا كلذ مقبول اتعب روملا بصي ماو ابصملا ىف لاراب ناو
 نرولصا نايا ةراشا وكيل ىزغاي ريانا ىزعا ةولمن مل و حلا عرا» ى خا ةزانج قولص قت ىف تميت و انما ةولصرنم ىلا نينلاب_ر بتل طم ىلع دل زان اؤرسلا ىف هزانيلا خولصل 2 ( تسب الدق اب بيب
 قرقر وم ف سوي ىإ لذ نايا لص امر لو تلطشس ربع» نصا ناكر فز بسب ذي لن الوا تمس وب ىلا سب ذم لقفل تعسر ولا لاقو رلووق هلطسسرو ب زغآراوا ىلا ايل ”جاعال تقول سس اوؤملا
 نااذا اما هرج ناليساريووا ناليبسلا ىلع ًانمولا ذاب تتولا حروزجب ملوق هلك انعم الص امو لاذ لمالا نايب ىلا راَحا ثلا انما ىلعرنع از و وق نمركز ا ضعت انماك "لالا هز
 رع رضاقنلا دعس نوقفتت للان تسرلولاا لو لؤي رسضن نام الالف ى رون لفزرنع تقتولا لوقييو لوق لحل نهر اندم تدك لا نوط اب للتلف سنفولا عوز ىلا( اود رانا هطس
 رمحتو تسول يل وذي ىلإ نو ضحي ل وخر نورب اجور من انلا فو امرزع ضنوربنلا قو بسم ذي حر محشو :ةيطعي للنفخ جروو الب لوقو السد الا سس نال م الار بتال ل وق هلل ثا: نزلا
 رميمعنم قولا راواب لعمل مهاىلا نارا اب تنقولا لتر ابتغالا مدع تلقت قولا لوقدرنع لنايالاب تمول فيكم ريع نقولا لات را طا ريتك لف نددت ن ارتي |ف ل ول ىلع سةزفزرزع تشاو

 يول ااخس ار دارنا مدع لوترلاب لع اتت بداري ناوالا مسا نيا زب هرم نوربتربان لوق هلش يابنا» تءاوطلارازتدو لضاونلا نحيخ_ تربح ب لب الصارم ان ال ةرامطلا تلت

 ماا نمنكمتعلا سنو كس ةرامطلا ميّت سا عامي :الربظلا تنقو ن وزطرمعلا قولصل هلا رادار روزعما امو ذل مذ ةرامطلاض فضال نا بجبن لوقين لئن اببالدا لق هلم ن»
 هيرفنا دصيربنال سيل عر شمملا ندب لاا زارع مسموم و ل وق حلما نا تقلا لوقرب ماوالا نكمراوالا ىباضيلى ١ لضواكياوالا نم ل وق حل شس وال ب تكا غس# نكي كوالتي لأ لاو لظواك
 اس سس ل مس نس سل نس سل سس سل سا مياتعاال عامك تمد زيطمل ةولص اها عر شما عم لاو ىنح ئيظعل ةولص زن. ملول حلال عر ٠ ”نمباو قولص تق نر نال
 بلا تو نر ناك اذارلخ شكل ظنا فنعم سبل نعورط نيدساىورامو ل” تنقورمعلاوربفلا تنتقد نيب سيل نا نيب ظننا ف لالا عضوا اليتم راو لوق حل!
 دن اناني عي و لوثر اب ضقسس الو تننولا هس ةرامطلا معي نا لذا |هلوقه سس لان بسشسلا نالزر دع لكل انا حرك ابارهصخن املا اه رثغ لوق هلل راع» سيل معلا ىتو لمي مو

 ملل سس جس سس مس ل سس سس هس تس تس تس هس سل سس يس تس سل سل ل تل ل تا روزا لث محشو د زدال اذه ١

 !نكه »سجال ةؤلص لكتقول ًاضون: ةضاحتسملا ثيبلحح 0 ا ا
 و بوثيرغثتست و لسخت غلا هارقام أي !ةةولّصلا زدت لاقف ةضاحشملا نعولس ها

 بتااكما تهلش هيلا الكسل حس تنجح نحيي تلت تينا :ركش ابكت نت” ملشم محن تلح ةنسحا ١ هنا مهتم ةستماو



 ةياردل | حمديادهلا

 0ك تيوب ىنميال وت اٌققةنإييسملاو ةضورغملا |تقورجورتجب هضاقننال هيرصعلا ىلصي نادل سيل

 تالكناَو نطب قالا هب مودك رفا دم وه تلك نكو هيف دشتي هب تيلتيا ىذلا ثرسلا»

 ةدالولا بيع جراخلا مرلاوه ساننلاو نع افنلا !قلصف ا وح رتو ودا نيه ةرورلا تالككر
 ٠ طريف متلاو يرسل ررسكو نونا يف

 م اما 0و مرلاو (ادلا ىنحمبو|نلولا ىتعمب سفنلا جيوزخ حمو !مرلارمحرلا 2 نمذ ديخأم هند

 نم يعل سائنلاب ارايعا ضيحجفاشلا لاتوا رم ةضاوس !نل اولا ورخ لبقاهتدال و لاحوا

 دعب أّسافن ناكانهلو لولا ميورخي هحأتفنا لعب سانا نك مح لامق لسني :لئجابنانلورحرلا

 0 ل يس يس 8
ضب ناينساىذلا اطقسلا هي يفنإلابو تفس منال ليغ ”ةفيذح نع ىوريأعف لولا ل جورخ

 هّفلخ 
 تالزناد بمالك 0 11 1 متل نشوب ترو هيلا هل

 ميورخل اعل ولا قت تال م دي يتقن ةسحلا ١نكوهبولوماةمه | ةمهلارّكصتو ءاسفن هبريصت حلو
 ملا لولا هادا

 ماثيوك ةضاقسا اهيلع لئازلاوأّم وي وعر 5 دكا ضيلاد تالدب هيلءاملعلعجمد تما نس ىنغأ5 همحرلا نم
 تدر رلا نصر صورت لارعلا

 نيالا ثلا .ددوبالا#دلا وأجولو لو نيتسلاأمعا ف ّئكاشلا لع هوه وأم هد نيعرأ ءاسفنلل تذو ةومالسلاهيلع ىنلا 0

 طور نال كلذو ب تيلّجاىزلا شير ن خص لتولا هريبوارونصولا ستقوولككاذ نم ب نط اتسم لائبب نامت او لت + ىلا ىب لو هلع ب22225

 وجو نموارملا لاي نايريف ب انلا نئربال ةولص تو لووةهل يامال تقلا حررت نس عر اطقنالا مادو تانمونف معن اذا |يرارب ضقت تتقولا لوا ميلا تأراذا اء لوالا لومل |

 فرغت سا ىزلاازفالاو ةروزحم ا مما هو ماس اي دارا ارفعوا ماو لس ابا ةولصلاتتقو ىف دوو لوا ةولصلا تو دوال ةس دي ناوبب خولصلا يتوؤس ثررفلا

 ِن ارتي داخل /ملاوك لو نشرب اءاررسم نوعيرتوراضنل اعجب نوكيرت ساننلا رلو) قهلسراسبا ِس دامو نواس للا نم صول زحل لس | اهدواز نقلا ةأرلا نال ضم ئيسلل

 زلم اسفن ن نوكيريو مرلا لب نعول اال اردتم ناورلولا عنب ورشي اضنن "املا ىلا شلا مر فطر بل لق غو كسول بلدنع اورو واشف نوال اموزن ”مورلولا زرتتو تسوس مدلا مدر

 لس ات شلال والا اليشم ه٠ اتا دلولا عزان بمب وضعوا نال لعل قتؤررظنث الثلا ةرْغو تسول بل لوقب اوزرطا معمم ويرش لاررصحلا َضفلرس ناك و:زفيطع ميل لول ادزنطا مياسملا

 رمتدوإ بلاط يبشسا واط لئاس حرر بحاص نوت ب اضن نوال مدل لاسو رسل نم نر ذل اللا بيق للان نر ملا لقينا غس دلل ةدالا بع رلوق هسلس
 جرورتزما روق هش رانعا»# اءالاسافن ةدالولا بيت نراذلا مدلا كل اقناك باير اب نيلججد اب كيرا ريو نير قنلا عطظوم فا ليتر از انفال زخاال لو نكس ةساتتشلا
 دكطاقناسىادارتبا لو حمل يانعاب كاتب سير ولا نير ضنا عر ورخبر موال سنن نمو الوسع بسال نول وخلا قو ل تيفال اذلا نكس ضنلا
 كبلؤترلو اذا ابن تي ساقنلابارابتسا ملول علل ريعان( الار لومب اموارمارتب ىارلولا حر ورخ لبث لول حل شلل كادت يلا رصرر وففلا ى الم تيس اهااع لب ! رانا حرب مسام د داموا
 رنا اذلالا ةداعلا ىربث خس سس وكما خس ررميالو سوكش ملا ف نال كيو ورسني لب اب ملوك سلس ,راهن ام جس سلع دم اذالغاهسمتع سفن د اذان نا دلولا روز لبق مدلا تئر فرع اد نطباف

 د تن ين تحل تل 2 لا المعلا الحسم« كلير وح, حل تحجإ هج كب ين عن تءاستلا عج تحد ع هات ةلاقووا لان باي

 را ازعل جورب شيلان فعل يورو ضار ل يزل روكا لاق تعول ل نخسر نب تق ور نادراق و نالخالضعبلامباانارلولا ضع ئورنروب ل5 هللسس

 وب وزتكالا حزرورت ىف *د فريف ىل احم شسول ابا نارط وسب يف 0 271 ايملو جيم“ ا رد كال او د ما

 مع للا فنممملا لعل ايزل سبنا) طالما حضورموي مل اخ لما حمم ول تيفي اناس انما نا يم ذم نااف دمج بسب ذه لايق نس سمو فيلا مين ا بدبي فلقد را هئس
 سا فناظنرقلغ نم تسي ناو( املواد مدلا ترام فران ىث نم خالل ننام ناكناذاطقس تطقسا ذلة لل نا عمو ملغ زج لق هلل ا راع: قناع اور
 ىبد اي نوكيا طامتسالا لبق ثاراوف قلخلان يسن اكن افرح امداطزفسلا او اهتسا لبق مدلا تار ناز ضال وف انميحرلحج نكي ل ناوانميج لحكم م ارمي ناباضيع مدلا نم رمل لعب ن كما نإ ناتو اي

 فاو ناب اضيعرهبت نما نإ يت اريسالا لتمر اذ قلق يس سسلا نكي ناوطيريسلارعب امتار امؤءاسقن
 توما طوقسلا ناب لكي دلو مااا يصتو وق حل .يابنا» سافنلا ىف ةًارتنب بو مدلا اهيرتساد زلانم حرر ناباطول قلك بمس! ىرديال تسلا ناكل تتربع يبرم ناكل اهتداد [ يا
 رسل تشي مل درو لل 1 ل ل ايملول تدهن مار ابول ناىلا ىريال اطول بسن حتما يم وماو حاملا مرعل ةئرل اب بسشلا تنال
 البهي دعاس ةدالولارعب سانا م ملا اولذ ائبىصا قفا لعو لرعال راقولا أس دارا!“ ىوعدلا اكن م يسنلا ىوعو باب ىف فن صملا ورك مالاد اليخ لاح الث كلذ لا ”رع الا مثرول تروم اريد

 ْ رُكلارو ىف رم ىدا ريك نورا لا نوي نيل اسّمئاريب الا ضُمْملا يورو الر اسنلا نانمازب ان ايز ف تدامتارف طوس ىف مالسالا "جيل كذب حرص لاس الارعب لصتنو موهتن نا

 || ىئازوالالوقو امري نوعبرا ل5 هل مه عروس را حراتفاب بؤ شت سانا فو ملا نموكى م ليو اذا مكلا نم مرلا كلذ نا مشن ( ابو يلسمدلاولدتما ريف طرت اف لمت 'ت الخ ل وق علك هرززو
 دالاس سم لاك لمس لإ ةوايز نييك يدهن جام نباو سطل اددؤادرل ٠ اور ستورم 00 ك7 امو ولو لمت مالغلا فو انلوقك راجل نم ساذنلا نس

 ىوراب اكس نيت ارابتسا ىف روق لتس تنال نا فلكلاو سرولاب انب جو للطن اكو: ليلو امو نيجاراوا ايدين يجبرا س افنلا ىف رتفت سوريلع سلا لص اى اءان نم ةرملا تناك ت لاق دسم نع
 ”ةوادبلا :١ مول نوقس قررا ضخ |رزنلا نووي سانلا تكردا ”ةعيبر نعد نئررب اسس اذنلا ىرت قرم انرنع لاكن اا هع اذوالا نع

 0 ل
 ءاسن نم ئأرملا تناك ةملسم ! ثي ردح نم قاسنلا الا ةعيرالاومكاحلا موي نيعيراءافنلا تق وأ سو هيلع هلد لص ىنلا نا ةملسم! تيب لحس
 ل ىافنلاةراصا ضل سو هيلعمدد لص ىدلا اهرمايالو د ةادويا دان تلا نم سرولاب ان هوجو ىلطن !ذكو نيجرا ساخنلا قف دعقتم لس و هيلع هند! ىلصىبلا

 1 00 :رادلا لاق فعض ةدانس“ افقد كلذ لّمرهطلا ىرت ناالاة موي نيجيراءأسفنلل تّقو طلب ىنطقرادلاو هجم 0

 نأ دهنذ اديعنعو هقعضو ىتطتر أدل اك احلاهجرم: |ءاتتعسا ال5 ارحب صاعلا ىلا نب نضع



 ةياررلا عم ةيادهلا

 رادتإف ةداعاهل نكبرل ناو ض لانا لاهت دالي لا تدر ىلا قاس اهل كلذ لق تدلو تاو
 قيدتع ل وال لولا نماهسآتذ سحاو نطب ى نيدو تدلو آف م فن ءادج كما هنالمدي نوعيرااهسافن
 عضو سب لما هنالٌرفز لوقف ورينا ولا نمت لاق أمون نوجيرانيدلرلا نير: ئاكنإن مسوي ىو ةفينح
 دال ضيحمال امن لم لا ناامملو ءاميجلابريخإلاب ةنملاىضقنن أن هلو ضيحتالاه امكءاسفنريضتالف لوالا

 000 ةرعلاوأّسأقن ناكق ثرلآي سفنتو لوالا يور ٍخفنا دق وان ركأ ذ اّملعمحرلاوق

 عبسجلالوانتف اهلا ف 1 57
 حبب 22220 "5 ءمخ 04 ب هع ا

 2. دساسلا ربا لس ل

 ديالى داثاريرلا نمير تيكا ذنيقيبتلا ورم

 ريل بج اذاو رت كر الوءاملاب هيلسغاءتهبيطرقامث هبّيحمالسلاَه ملح لاقورهطف كبايثو لل عت هلوقل هبلع
 ١انركراع 1 ري انعام بيجو لل مذ

 رهأ مت املكب و ءاملاب اهريوطت زوو لكلا لمشيةالصلاةلاح ىف لاعتتسالا نال راكملاو ندبلا و بجو بوقلا ف
 يروا“ ايقاع ةلالملا كر 0

 م سلو تسول ىلاو فعل امنع ىف اًننارلولا نم نوير سازنلا نا# الا لعبت ل وق نعزارعا:!'ناكن او روق هل نا»نانأق حب اهنالرججشنا نسم ةرمامبب نكي ملاملوالالولا نمل وق هل

 ريالا طرح اذا زك صتو ن نلارلولا عع الى تخت | نكلو تعس و ىلا فنا متر ناو ل تلاملولا مايل ستاضنال ل اقاا فعسوي ىلإ نع ىتررفز لاق وب و لق ولع عرال

 قل مو نطبلا ىف ملكت مسا لم او نبل عضم نا نمل لارعالا تالواو لاعتر وفل ايلا تاضم لمجر لوق دل .يابما» ةرعلا دعس افلا سايت نع باوتإإلا ةرملاد لو نك
 راو طابع ةرامطلازا ىوقا ىوالا نال ينو يملا اهلا نايب ف عرش رينو يكاد حسم انلا نيب نمعرفامل باب لوقت كلل »عيا غنت يح ةردلا نت الع امساك يذم لولا
 ىلا لق وكعر» رزيبخم وروما فل اب سيت مزصخب لاقو نمر ذقت اءىلا لعل كرر عم لصالا لوم غلاب سحيم سانا لو حم رارا» ةولصلااوج منجي ايلين ا يت ةولملا
 فس وريطتلا بجو ىزلا ليلا ىف عم اوم ىف اني مالكم الصمان رب نمل يق لش تاا» د شناوجب اء باكلترا مزلنتسي ماذا اهون اكم الاي رينفم بمجاو رلوق علا نا يعم لف ىبادا ايهم سفن
 نئبالنال/رّملا نمومرجملاورؤ لس ىلا ناكناو لو هلل ابن 'ء ايفر تتسو يطا يفر زعتنب ايضو سجن ليبي ىزلاروتلا لوريم :يفيكى و تاسافلا ع اونا نيب لو بيريطلا عقيب ىلا هلا
 كس دوك تال طرشي اهسرنعو ميدرلاررك نم لق ناو ىضنالابى داتتد وك !نالطررشيلال نع تسول ىلا اور لد( يقلاكككر ذا رفع ىلا نع رم باور ىف طرت وج اعضوم راو مولاي ن وكيد ايلا
 رطس ف طسيلاو ب ايثلا نم ةرامطلا بوجو لع ب لرتس اانا فنصنا لا لاو لق علل بعام نرانلانمولبب كو ةولصلا  ىاربطفكيايقو روق هللسسس د7٠ طري زي كؤد فيفا
 ارم ىورام نكلو كم شيول ١ف لصا رازب لا مالسلا ريل لامو لوقف شط تاء اد ب لوقيلاط ضل انف موفموس د تاع املا نمو رع تودراملاب ةرابطما بموت لس انيامصا لحس ب لدتا
 2001047 وأ بسيصي نارها تسل انف رشا لوسر لا ةأرما تس ءاه تمل كرك ىلإ تنسو اهسا تره نكرزنملا تننب ان رتأرما نك رع با اش ثيمرم نيو لاو مب ةتنما مالا ىورو طولا

 داورو زينعم ىر_ جيننم ىلا نبا واوروريذ لضورملاو يسمو راملا نم بصري هوي نما ناويل ادد ريا مثراملابهيصرذ مني تعداد ىلإ ل: عاور ىف در دصت مهعتمرمرقت مثل لاق ب خص نعي
 ياسا امالا ن يطا يقلا سرقلاوروعلاو ريل اررنقلا تلا يزف رلوق هلا ١٠ املاب يشدو ريف ىو ريل اوداملايه صفو ثم تاور ىف و قلل باك وورابلا نب لك نب ارش اريعرمت ولا ماما

 3 اما تسد اع تمل قلب ىلا تن ءاهسا تربو نر يلا نيد زشملا تن ا ردا نع ةورع نب( ام شييرع نئرلس نذهلاو مي تسال كورو ذل زم بيز سلق هنا كرعي ندرة هلث

 امون تار نافل ياورد يما |ماملا رص مناضر اد ىل الئاورفوئك ايف لتنمو كل اقر نصل 5 ضف م رن اهب وأ بيبي انادها تمل اف لو لأ لس و لع رسل ا لص .ىنبلا لاا

 كلغ »م اهتوول امفنار وقل دمام مالاانمال لوا قرن ناك اونربلاؤ بجو لو لل تا* ٍددصرو يي اوداملابهيصرنا لانو دي ىإ نبا هاور وذ هت رتل ور امن بمصرف
 لام ةولصا] لام نال بولا راي بجو اننا :ءال اضيا ناكملا ةرامطارتشتا لس كلذ لد تر ايدي طخ كب ايتو قاتل وق بسؤتلا ةرابطب بوجبا ذا ناكل ةرامط ويت سليل ناك د مل وف
 طرخضسيبل نالف ورب ةولصلا ناكمادبب لاصتالار وصمم عم سند ابيار هطَتر لع ب وقو رزذ ديس اه ةرايط د ترابط ف فيذو لاو الانس ا ليسن وكي نا بج رصحلا لام لع ١ بو بما ةاهانم
 لب صنلا ”لالو ىل ةولصا فس نمل او كاملا ةرامض تابثااللا اير نعت تن اويؤتلا مط ىف و راولا نازي الراسي ندبلارييطت يارب ف تبطارتو هدركذ ازكى ول يرلاسغنا ل اك زاك رابط
 لرفراعتلا ثيردام اورو و لير اكتاماجل عمار ةولصلا نأ ىبن لو ل[ لكس ورلع سنا لص ىثملا ن الف لوالا امو صوتا ييذرر وام تننرعرقذ لاذ ضرفنل ا يراعي ناّيائاع

 لب زلاو بارتلا سرقمم ا تيب قراك# نير لم الو تاساهلا ءشطنم ايالج ام ني واود بسلا نكامالا خس قواصنا نعولسو رعد ا دسم ملا الود (ىإ يامل عرس ىف نسج ! لاق ناكملاةرابط ليتنا ىلا
 ناملاط بس ةولصلا نعى زلا نا نتن م الكرم اطل قا ئبنا يلع ةولصل ازاوج,نع من اء ناو لمذا رس امن واف افدد اتسم اب بس رحواور تمطرطم رنا سيعيل عحسس اري ولبن ناس اذلا ىبن لي ناك ىلا
 ىا رج او ريئرسلا ىب و لئزلا د مقبل ىلا مصوملا ىلا ىب اهو نب نطو رسب بنس غبلا ىور قنا توبسلا ناب ليدك سينا م تاس ابل نظم ابضولل جال ع اما جام نب ا هاور ىلا ىلا
 وب امنا يرطلا طسو ف ةتولصملا نعبنلاوريظعملو جانا رشا تيب قرف ةولصلا نع ىبنلا نار الكل قرفو لب لا نفط اعمو ما لاو ارطسو #ل يرطمادقراتو يملا و ةاذنلاوزقبلا م ذنتو بالا هيؤرج يوما
 انا ل اكو مو ىلع ترا مهبل ورمل اط نكمل اذا ةافراطداب ريق محل مث ا. لجو ريق حلل هرقزم سل اروف ىلع ر مخ ىو اقل رن ىف ا تنيك سي اعسلا !!رلق لتشمل ثرس ناب ىذا لل

 روض بء ال ةيثسم اه ١ والاد ليم مسح ل ةهمزاديقب 1715
 دطقرارلاهمكأحلا هبحرخحا ةةولص لكذ تآضوتمدلا اهِلَغ ناذ لصت و لستغت ةصاوقسملا ةلزقمب ىف نيعبرالا ترو ا ناو ةةهاط ىف كلذ لبقرهطلا
 هقعض ئنطقرا سلا ددرخ | هلم ة كاع نعو فيعضوهد اذ نب ِنْيبَع يف و طسوالا قف فاريطلا هجرخا موي نيحبرا ءاسفنلل تقورب اج نعو ةاوكد انساو
 ةصرنؤلى رع نبا هييرخاو مع نب هّنلادبع قا يسن كوم ربه ىفاو ءادر نلا فا نعد قاريطلل طسوالا ىف وهو هنم فعضارخ !' دج و نم ن ايح نناججرخ او

 5 د٠” امهنم ععمسد ملو امتع لوحكم نع وهمت هفعضو ريثكن ب ءالعلا
 0 هلدإ لص ىنلا تلاس قرم !نإ اركي ىف! ت نب وأمس ثيبسح نم دور الا نب !ءأسلاب هيلسغا مث ةص رفات 0 س أيفألا باب

 مث هيتحت ظفلب نيحيحصلا قوهو هحضنامت ءاملاب هيصرقا مث ه حمو ادهالو ءاملاب هيشرو كيصرتقاو هينتح لأقف ةضيحلامم ددسصت'

 +: هيحضلت مث ءاملأب هيصرهت "١+ هب جأجِّتحالا ف فلتخاو نهعم نب | هقثو سيوس نب تعش !هيذ كئاوزلا عمجم ىف
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 نانح ات



 ةياررلا عم ةيادهلا

 5 مي حج يي و سه بع
 ورخذو ني لاقذ“ فس هد ىاو ةقبتح لا ضعانه 5 هر صحت اكغاذاأمم كلذ يو در لارا . لخ مك هباهتل انا نكمس

 اربع ا اسم ىف داب

 ٌضلاءاملا ق كرت ت سأيقلا!نه تاكل! رأبطلا اديفي»ل سغلاو تاوالملالوأي 06 ءاملأب الز وجبال ىىفاشلا
 رك مول بلوق يارب انا

 ب وجو ارهاط ىقيب سهنلاءازجا تهتم ذاق ةروارهلل ةس اهلا ةلازالاو علقلاةلكب ب ةيرووطلاو مل مثاملا أجب
 ما نس الان د < والد ءاملا اهيثرانا لس ١ روما

 ملأ ؤيب قرذ هنا هتعوّت سوي ىإ نع نيتياورلا ىرحلو ةفببح ىفال 0 لا
 كتينسش تحب ” يانا مشينا طئاخلا رخل لاذلاسو نيحلإ جوز .٠ يوك

 هداج ض الب ة كل دذ دق 0 .ىنملاو ملول 0 ,رلاكمرج أهيل ةسأخ 0 اذاو ءاملارهغب نديلا !قزوتت

 كلل للاهتانحجلا هايدي كفا و لخاستملا نادل ةماحوملا إل الإ س ايقلاوظو روحا نيل نآسصقسا|ٌنَه
 يدوب كام ضنل

 نلجلا نالوروهطامبل ضرالات اف ضرالاب (ميمتسلذ ياا :تاكن املا هيلع هلال هركذن م لع ىتملا تالخ
 مي م 0 ا هوو رزه امال 0

 قتجئوجيل طرلا و هيماقأم لاز لا ناذأق ثجاذا رجلا هب نتهوش ليلة الا ةساجلا ءازجا هل خا ستمال هتبالصل
 نسما ىباوسو

 ياربي ةسايقلارثا قبيل ىقحضيالابهمعصاذاهنا تسويوب نحو هرهطيال» هرتكي ضرالاب ملا نال )غي
 لاس اس ونفلار لعو يبات"

 اكد ةيجلام لكل كو هلسفي ىتح يعول سدبق لوب هباصاناذانةٌئاشم هيلو ىوريإم قطا ىولبلا
 رميا ى الريب نان اذ ثيسدح نع كرس رات اوس د

 لصخلا الا هيف ىزجيتل بوثلاو همي لمرلا نم هب لصتي أكل يقو اهب اة هبيقٍبرشتات ءاّوححلا نال

 ا اًسازرجا نجا خرب ثميحب نالأذنا ايريم تاقالملا لواب سنشسبا لو جلس نواس نمسلاو نيزلاو نمرلا جريخإمعاذا امم لوف ا
 ندوب ست فزاع سمج ا ضرالا لع بتم واربع رو ىشصول زنا نعوذ ام لسا ىريرالا داما

 عوكل الا تسير املا ٍجرومط نا لن نإ لص ايلا ةلازالاو علقلا لب وق مكس ياض تاهشاللا نع وري ىفورجوم نم ؤراملا نتف ساي طتقسرجال ىزلا نحل انقإلا ساقلاازب نءالا لو عل
 رسما اهيلاوأز ا تسلا !ذاه تس الا َءر واهل لئر نبيل اهني لعل نك ائاللا لواب سمي زيا الس يلارساط قب روق نشل ربعا» ف َعروبطلا تسب مث ام اخ ةدرجوم لا زالاو ملقلا:لعوالزم احلا

 دلمبلا »دام ايف لغري لذ ب ذام نرلا قرازح اضياو يتلا زك البال اوز صتش يكلم يقلد الا لبيك الا لبقي الن ربلا نار قرا اوزوهيرخ روق نشل ررانع رباط لحقت ععلا
 سيل مم او كفا نال جسما رطتال لوقف انعم اهلا ف كملاو تلا راو ان اشيا بلا سكذو ارنم تمد كل ار يطت ل تلو نمل نيريغصلا مم اها ىفركؤار منا ماتش ل وق ع
 ,ا» تالكنالا لع زر مي و لس بالية امباصا نا للا عضوم سمج اباماازا كيما ين را

 رامسلا!”رداقم نابوقيف مل للنازعي اهمال اضيا نافل محاكم 'لبايرنب سيل ضال اب كيرلا تلتركدن رلوق ل هل ها

 ريك اهناا دونا انلابنوكنابتادب سايقلا ليام ىف ليبدو نوي نا ابرمأ ماسقا نا قسالل ناسقساازبو ملوق كلثس راعا» ةولصلازاوج نصر ىاذاج رل وو 000

 طاسلاو بولا لع_ىاسايقلاوسو لوق هلا ل يابن ايلا ذا دكم قط ف نتا ةرئلن مىئارام ىرلاي ل يقل زر نم عجر زار ندرن لتدرلوق هلل ل رونا الم يشم اه»ب لوالا انسب تليذ
 ا _ ابيات ازجاىف سيل ارترتس اهلا نا حم أحبب
 نللقا سمن وا ةولصلا وانت ىف سوببملا ةرابط بجو نكي نا لكل قف ناشي ملون انيتسا ىا قولصلا ل ايتسا بعل ىز ايف ناكل ليتنا ى اري نارطخخ ىف لري ابنا ةولصلا راينا ىف ملخل' كو ةيامصلا
 مشملالوسر عت لف مب اهناوقلا فل مولا ى ار الف راسي نع ارعضطوف هيون عشا واب اصاب كسي لسو مل[ لعسو ريلعرشدا لص لا لوسرانبىرزملاييسولا لاقل ناكن اذ ملوق حلك كر وزخلار عم مدل
 ءامازالاقوارنقا ايفا لان ف لرواد طع شد كحل« لس لااا ان كي تينا لايق اناا هل املاك الم ملسو ل[ ىلع_و ريع يلا ليس

 خلو اسم” ناتيباور ريف ناككددساهند ويل فلز روب ءالا ا اذااءا ضرالابايهسمي وق كلش ل تنام قت مه لصباو صب ىؤاولد زقه لَك ار نانسي سلا ىلا لما

 ىفو لوق ىلا قلز نمت "د ؤادالا هاورروبف اهل بازتلا لاى ذالا سري لعنب اطر لجرلا لسمو لو يع ثلا لص شما لوسد تسل أس شاع تالا ترومط اهل ضرالا نان ملوث
 م اها# للاب لارطي الروب بطر ىب و فم ل
 لييتابرل مرجال ىذا جرو ابني قرف ناب بيبا محلا ىف وتس نا باولا ناك رمل ليي امو[ لاب نت قري سب ايلاو بلا ني قرفي ملاك ض يسم ليت أف ىوري قالطاد موق نلف

 نين لصافلا(زبالا» موق هلش .يانعا"دلجلارازجا نتيمزكي لو عسل ليزي الزمول لوبا بيرت اذا كن نا لشن نواب لع زم ىاروببط اهبل را نا ملسو ل1 لس و يلع رتل دمحم
 (امالا لاقل ال تو لوق هلل م19 (رعىذب سد تاضيلارهب سريالامو (رج وذو هك و مدلاو تورلاو ةرزعل اك فكما لمت اغبل ارجل كري م لكن نوم (رلام نين د سس لل ليل لمنال

 مع 1 (رجلانالصاولا] مرج روق هلل يامال ومو ىرشسلا ل اورل[ربامبس قمتم ا ورمطيل زار ا تحس ضرار وسم يجو مب ينل اذ بازتلاول لعرلاواوامرلا لعدن منخول لول لحس لراس زي وجا
 ريحا امس عن نول زن ىلا شيب نم ن وكي نا نع . ل 000م

 ا ل ب
 هيف ىذالامكدحا ىطو اذ !هعفر ةريره ىلا تي لح نم مكاو نابح ناو >ةاددن ا رووط اميل ضرالا تاق ضرالاب امص سملف ىذاأمبب تاك 5 منيب لوح

 قلع او ىلعي ىاو نابحنباو دا »قالو 5 لاقم امهنم لكد انسا قف هروهطدهل بارتلا نأف ىذالاهلعتب مكدحا ىطواذادؤاد فذ يذل ةياور قد بارتلا اهروهطن

 تيدحزمدكادونا هحرخ اد ةصق هيؤو اميِق لصيل و هح ملغ ىذاوا ار نق هيلش ق ئارناذرظنيلف 0
 ه انعمب لاق ةئشاع



 تاراهطلا باتكادلج 1 ةياردلا عمةّيادهلا

 اطر هلسغ بجي سي نملاو لضلاال| | وجيري الف ةسأ خل اءازجج ا نمريكدلخا ستيب مل خل قل ٌبنوقلا نال سبب ناو

 لاق ءامباي اكن! هّيكوفاو بطر نآكنا هبلتمغأق ةمماعامالسلا هبلع هلوقل كّرَقلا ةيِفأ آد بوثلا ىلع قحباذأق

 ولو ىنملا اهممركذو سمخ نم بوثلا لسخيأمّْن امالّسلا هيلع لاقو كانيورامديلءةج اوهاط ىئملاىفاشلا
 0 جو اما هسا ل يزال 0

 نإ ةارحن ال لسغلابهلارهطيال هنأ ةفبنح ىف نع ونش !هبف ىولبلا نال كرقل ا برهطب نتا شم لاق ندسلا باصا
 ميسي مس سسسيتسي تسييس عدرجلرداأ انسي و 0 0

 ال هنال ترمب ىقتنك) يضيشلاواةئارملا تباصا اذا ةساإلاو هكرف نكميال ن سبلاو مرجلا لا دوسي الف ةبذأحجب
 تالحباهرثاكهذ و سمثتلاب تفشي ةساجج ضرالاتباصا ناو رسلاب لوزي ةهاظ لعامو ةسانلالحخاستت ْ

 هلا مو ا ل ل د ا
 هيلع هلوفانلواهب ممهتلازويدلانهلو ليزملا نجود ل هتالزوجبتالٌى ف اشلاورفز لآقواهتاكم ىلع ةواصلا

 ندب ءزياع نعارنا م اننا نعجن 1 1 8

 نيا ىرألا يل لصا نوكو سك ملاو رلق طش هياما» برذملا فانك داذرل نرفابلالغ ىف ولازال ازمإ مل لا بلا نال لو هلع ١

 ريل اظفرطدباناكناو قانا قر رجول مالاو نط امال ايرعا نال سد نم ان ارب ثييرولا لوف اهيفم يوك ت سن علو ررلع وقوم ك/ذ نال بال سابع نب افي مب ىفت اننا قلتو لعل و ملاك الا ةذص

 رايّالا ناكناب لغم روصملاهزب ذس ىلا لمتزلالا لزلإيرييلال يف اب سينما نعيم ىزيي لمن "ناز لكشميل ايها وزي ءازججا لوقف حس .ياببن»» نيطوسبملاولزكب ةنامتحالا طقض انادي

 ايري لا رف اذا ل فلاير مياهنا سبايا لا نامل قامساوبارئيفلا لام للا ملوش لش يامن »انقر نوب نال للاب يلا ةرلا نم نا ضعبلا نو ريو لول جلس ارب” سلا نوو تملا
 مسا لذا تنك لاو: ام نع ةناوع ىلا مجم فس ىزلاز دش اهل يبعاذ رلوقق لس ريانا :”ةظنع ىلا ند اير: تب نسل /ىورا مد اول اقرب لارماط نكيملاذا او ئنتساو لاب تاك ابار طرا كب ناك
 فلا ذابب لال ورل ادلع د يع يلا د نبا نااماو الحف ازر كشري نمر ضع او قاما هاورو ايطر ناك اذا كريب اب مش رلضعا وارسو اسينايونلاكا ذا سول[ لكس ورع شا دصمرثلا لوسر بمول نع
 مشو سال فاذا موك ذاد لو هع رَساَن ايو ةرامل ىلا سور[ لحس وريلعسلا لش ىلا افلا فلوانس ركك اذا موصل سو للكس و هيلع ذا د ىنارطي كف نإرب اننا نكس لاو

 مس قاطلاللادلبا تزف ذك قال بزنلل ناكاذا اء قلم اواب اي نانا ملوق نكس اهنا« ايلا فانك فينعىلا نع نيجاورلا دعس رمذ مجدول لب بتل كاذراملا باصام بلا ةراهطب
 برام ا يب زم مو نياورلا اف رماد دؤادو شم امورك ن باو س امد ىل|نبروسو دكر ىنر ىلع نعى ورمومو ىناشنا لاتو لوقت هس نا: ”اوثس رتل هرؤازكق لد ازرجا نم دال لفل رطل
 ثاانلاو سب ابنا ثناوربغو م | لوكام نم عرس املك يلا مالا يول سلس ينم ىف اسادعامو عر امجالاب سم انضر يزنل او بل اهزف ىرآلإريط تاناويبلا ل ايزمااوس اف قلا ل هلل د ثيل

 نك ضم اع نعىودامب رس اطر واط زاب سر ذاب ولو كلع طمان طائل املا ل اس ابع نبا نيس. اوان ركذ امريلع ملا و موق جلل اوتار معد وابل اط ةنيشس امرا سبك هرطدرباط لوم نس

 50 اكذ ىدآلا صلع لصا ئيلا نابو ىلسيومو كول دلع وطعم بل ؛ لص رسلا لوسر بو نم قيما كذا

 تح اخت ترباصان تاق دا ةوكر ذر للع ار تسل اول سول[ كن و هيلا دحر شل لوسر يفرم لاقرس ايونيسر ادع نك يملا نم يعس نري ز نب دعس نعد ارانب تيان شيمر نم رنس خا. قطر املا هاور

 تابئاظملو كلابنمرلذو لوف لل تسا» شل تلاد مدلاو ل اوت اذلاو لوبلا نمس ضن ميسوشلا لفي انا فيلو فس سلا املا لزم الا كم ومدالو كمائن مراهم اي لات ادلع سلبت اف ىل وأ
 ,يانعا”نريلا نود ك١ نع يرذتلا لاصفن لمطا مل حلل ربع»» غلا لععتلا ذا ذلك ارباب بيس ومالا ضو مي 'غس نارقنلا لكس لوب رازلاهفس نإرقلا اهي او برجل دعس كدي
 ذاع هش هب اح مناع هي دع مم ميوع دن ياسا باعد نكالدربلاو لونا راما امام لد مل الآ نزيفارم رحت وول لق هلك

 لاّمد ساّقلاوم و لضلاب الرب انرماو قشاشناوذز لاق كلام لانس دارهستتلا لق هلع ماء للاب ار يطيل لا نوقنن ناكل فيبسلا نال لقسم ابار يقاماو لقا فييسلاو لو حلل

 نيب لصفر نم مسلا يربي فيلا ىف رسمى فو لضلا ليا نعو نيك نع تمرر بايلاو يطول ةرذقلاو لسخلاب طياز لصالا فس مدلادا لوما با نيكل! نيستا رت از
 تن ملول حلل ج١٠ اهعم نولسيوا نوع يثور نولتناولاكيامملانال ىو الا وب وريث تاغ لذي ملو فنعم زكو”اقرما هر اراتخا قدور (امالاوةرذلاد لوبلاد سبايلاو بطل
 لش ٠ ةياورلاج كمقرّيذ سيلوالا لعمق نمو مطلاو ئئارلاو نوللا وب وابا بسب ذو موق ماثل تا, نزلا وان وللا يسارا مالا نمدارملاو حرير ورانلاو سمت اب انجل نيب قرذالالا

 مصرف ثرزع سلق مالس لعلي ق ند وق هلل امنا" طوسبملاى زك ريلع ةو اصل ازاوج لبمب تم ننارلا سب ذ نيس رابط داليا ز وجد اناا نعاس اكتبالذو ملا زوكال زبد لو

 تونبت ل ائي الاهل ا نع بسويإ نعرمم انريخار نسم ىف قازرلاربغىورو تسل ذرتعف ضرالا تنضج اذلا لاف ياطقاىإ او يفنلا نب نع حرا اهسمي لعرالا ناك لاقى ع نير حجر معجت ىلا نعزدنصم ل :يييذتسم ىلا نبا
 : تال با ايرومط لضرالا

 ا ل

 ان اوملسو هيلع هند ا ٌقصىنلا فرمرأمع تي ىدح نم ىنطقرادلا ىئمل !اهيمركذو سمخنم بوُثلا لستيإأمنا ثيدح
 تخاللوك فنيل ةلحار ققسا

 نم سمخنم بولا لضيامتا كتوكر قىزلا ءاملا ةلزنمهلا كعومدالو كتماخغ امرامعاي.لاقن اهل ا تابقاذ يوت ىتماخغ تباصاف
 ورازبلا هحرخاو هفعضو ىدع نب! هجرخ آو فيعضوهو دامح نب تباري هوريرمل ىنطفرا ىلا لاق 'ققلاو مرلاو ىتملاو طاخلاو لوبلا
 : 3 اطخوهو دامح ناعما" ل ني ديل نب دامح»ننع عقود نك قاربطلا

 نع وهو ةقأيبسلا «نه هدجإمل اسياي ناكن | هيكرمادايطر نأكنا هيا سخأت ىتملا قف ةشك اعلول سو هيلع هند لصوبنلا لاق كيبل هس ْ

 هجوزمولسمل وابطر ناكاذ اهل سغاو اّسباي ناك اذ املس و هيلع هدا لصهلند!لوسر بوث نم ىملا كرف! تزكتلاق ةثقأح تيرح نم طقرادل اور ازبلا
 لصضاكزهملس و هيلع هللا للص هن !لوسر بوث نم هكرف !تنكدذ اد دلو ىرغظب اسدايملس و هيلع هلللاىلص هيد !لوسر بوت نمدكحال ناو ىتنتيب اردشلوخا

 هتيم وهند لصيمثرخذالا قرعي هبوث نم ىئملا تليدلس و هيلع هللا لص هّندا لوسر ناكهريعريمع نب نيببع نب هللا دبع قدرط نم سمحإلو هيف
 رتاساي

 ١ لأس ةزعإا نبنلاخ قيرط نم ةبييش قا نبا ىورومأسو هيلع هللدا لص هد !لوسر بوث نم ىنملا لست تناكأقا كاع نع نيحعبحصلا قو هيف ىلصي

 هككحاف أسي أي تاكتاو هلسغاذ ايطر ناكتالاقف هسفنط ىلع تملا نال اة نربع لحر
 ١ ةقبرط نم ىقهربلا مت ىعف اثيلا ىددو هدفت راذ كيلع ىفخ ناف

 ىلا نبا نع كبرش هغمر و فوقوم حيحصل اوه انه ىتهبلا لاق قازبلاو طاخملا ةلزتميوهأمن | ىنملا سابع نيا نعءاطع نع يح دانساي
 ىاريطلاو ىنطقراللا شع وهو ىهتن !تيتيالو ءاطع نع لبل 1



 "ةطعش

 تاراهطلا باتك اهلج ةياردلا عمةّيادهلا
 5 000 0 7 1 1 هه

 تميث اموات الف باسكلإضنياطرشت تبثلصلا ةرابط نال ممتلازوضالامنإوأههتنيي ضرالاتاكةمالسلا
 ضل ا

 ْ تداجرامحا لوبد مجاجلا رخو : و ليلا رنا ظلخمل 2 غل ١نم هتودامورهر سار نقو تيري
 تاور د زوالاوطملاد ّ ثا كيد ثني ابان بستم هل 8-5 1 :1 / اانرعاولا

 ملريبطتلل بجوملا صنلان ال ءاوُس اهريثكو ةساىنلا لل ىف اشلاورفز لاق وزجتمل داز ناو هعم ةولصلا

 ا ءاوهتسال عضو عالخاوه دلار دقي ةأتر دق واوفع ليش هنعز رقلا نكميال ليلقلا ناتلو ٌلصفي
 رجلا هر دلاوهو نزولا تبح نم ىوريو ثمل ف فكن !ضرعر دقوهو ةحاسملاثّيح نموه رلارأيتعا
 . ةمأهق تاكأمتاو فيثكلا و ةيناثلاو ققرلا قف قوالا نيم قفوتلا ف لف الامم هنزو خلي اموهو لاقثملا
 / قيممةللصلا تناج هل لكويإم لوك ةقفنعتداكتاو هب موطقم يلد تنهال ةظاغمدايشالاهنُذ
 1 ل م ل سس ماس

 ماكتب ق لكناب قيلمررلاد شح اقلاربنكلاب هيفربدقتلا نال ةفيزحىإ نعكلاذ ىوري بوقلا يَ حلب
 را

 ةراسط.ةداهطئرالا ساخنا استيى ايس موقف تس عر٠» ةرارفدل ببس نزلا ىب وةركذلا نال بيسللامساببسيسل الها اهئراص ىا شرا ةاكذ موق لس
 و رفلاب يلا نم يتلا ةراط نم يسد اب تاب ىوانب وم مربط كيايو ىلا هقول وفقا باتلاب تبت بولا ةراط تلت نانإلا باتكلا ني ل وق لس دا" املي نوكيرتداسبي نوليرق ضرالا

 ليلدلا ب انلما صنت د ارا داب بيج ابسبي ضمرالا ةاكذروكدملا تيبحلا نسبت اهب دانت ةرابحلا لكي الرلاورم ار لع سنلا الرب تنبت ن اكمل ا ةرارطازكو كلون اب مزج ابل قتلا سس اهنا نع دفحلا ةرامط

 [. لؤوم سورف باتكاب تنسبثاناو بونلا ةرامطولشنبالا لوزيال نوتيلانالقلتلا نمت يئئابب سس اتيبال عطل اب تنئامدايزفن نوحي نايذ بلاقلا نال قنا ليلدلا شيرولابو يطق نكس وصنزلا نال عفا
 واو ةتولصلا .نمص ىف طش تسيل بولا ةرامط نال كلام تب ذ نس :ءاصقنب اوفو لذا بايلا سلو نالفو يمباحملا نمد لاب اوفصو اذا بس وتلارساط نالذ لات لاضالا نير زتتتسماهه كنز بط لير

 ضحب عودا ماهلا/ينطلا ا نمدجوال وم نوكيذ لما موق مر نيد انوي نازوكيالو اون الو سمس ويلف انناهظسو بنما طا لنك انسيا بيان ليت ناذؤلاىداتنلخ ملوق هل

 همس اين ودوام” فهلا ذم لفل ةغيفضو ءلغإف نيو هظس م ايلا ندنملا سمن م وق حش ؟را! مدنا نامبالاب درر ماعلا نكس: بيلا لاتعالا ناب بيالات نا بف
 ماتو يطرب ىولما» فضقو#ف ترا دابتجالا اراسامابرنعداو فلا مااتقفن فيفى( لسرضراع ناواوفتا ماريو س انلا فلنا نونا ضرامت يرجو مادو وك (دلاكخ أ سحنزعراسي لو صن
 راما لولو موق تطري الا قلما لكاي فص نمدلو لوبلاو لوف تسكت ومن ب سخي سيب قورعلاو حلا. بلاها لئاسل ابن دي اذا قع ىلر يبل مدل لماسلا ملاك لوقت نشل

 هاتان لكلام يت مال كدا. نيب قد اس الكيني نسا ناك لولو لق طوف لك اللد اال لولوة ناب ياو اطعمة را
 ءاسحلا لول لوقو ناسناو لكي مل ناديجنمىا لوبلاو لوري ل ان يدل هزيل ب تك ذب حرارنم عب نطقت دو ءاضناب بوقت شح لانك دم لع ابن ةرصاو لكك بستكل فس رزقنا قت اذ
 افاد ربا لوب مهنحب لاذ اهف [ اشسلا فلنا نال هنن كرادتلا نكي داعم ةرافلاو قربلاو رلوقي كرادتلا ريل موروسلاو قرحلا خس ذل اذ ال لوبا فس لوكا نورين مح تمل ابرك نا مب قيال تل ريلع ضن

 نييلاول برنلا باماراوس ةؤلصلا تاج ملوق هل "نيا ب وتلا باماازا ةراذلاو ربا لدلاذلوةروزعم سني سيب لسانا لو مزعج لاقو بذل واماني نقيب اولا خس جن ايزو

 نموعبلاو لاو ثروؤعربلا مد ليلقى واحلا حرش غسركؤ اوس رلوق هلل هيابطا# شنزعاربلا موو هلع تت هلا ب ايزل اك عراعتمالا دليل ال نيعلا هز ايالاءالاتنافبا ليلك وق حلشس ب ١

 مارك نعى وراي كلذ ف ادتيتواوفع لعبت وق حللس دا انيبا ةرذعوفعزع زازتحالا نكي ال ىزلا يلفت انا لشد ع زارع الار زول نفع سبا عرراغلا نيطو نم انف! لولو ةرغملاو ماج اورصفلاو جراد
 كس وريلك لا لص ىنبا نادم لاق م اس رؤسالا ف ىدب دادي مامالا ركام ضالا صد اذه موق تللس يابن ةولصما نمي الزب ىرعظ لس ناك ازا لايف بولا ىف اغلا لييق نع لس

 فذ ناو اهلا لل الع طقس دا لحنك كو ىف عرج الو راه اب بج اور بنسالا نا تفاوت اوبر اهتسالاو يلع نر الخال نمور وين جتسا نمو هلع حر الذال نمور ويف لتكنملاقد سور

 ونعع زنا لرؤربطيلمل ةراججل اي شيد نمرخ ا عتموم ب اصاولاك .- - ...٠ - .٠ - - ٠ .. . ذعر يس اهيا لصاتنتتال ارجل اد بج ورم سس املايراهنحسم الا نا ىف انمفاو نت اشلا نال وفعر رّقلا

 د وامسك ليتر ار ف سلول تحدت نبا لص ايبا داو تير ايراهنتسسم الا نا سان ناو نتسسم لا منوم نعل وق تلك“ يابن ناك قل

 تالثل اور مدل تكلا ىيعردقوب لوقا ةعاسملا شيجنم ملا راب روتي تلعتسم فروق حل شلال مب مجم اسال لصاقمرادو موب فكل نيعررقو ب وةءاسلا شي تل وق علل
 انيؤنعتدو دوال دونر وشلل ق حيللل ودرس دعا نار ىلع ل انس زو غلبت ا نحملاف مرره ىرغا فص نوي لاما عف دولو لتتل ا لاما يوارانرلقفو طزوريبكى ١ لال يك رلوق تلك ربع«
 اذا اهدافك طبت ناكئاو اغلا وضل ولاا ىدر ماطنا لوتاتائادل نا نال لالالا وق ملط نوم ذولا ريفلا لما: ليقو ملوق علل بقدر« ترين ياو
 باتل هرؤد فكلا نعش نورا مدملالاقف ليدل ميج نك انم ورتادرواونلا ريا مردلاراذارن نال قتلا لذ ل نانا انام وق هلل و» حيا نم كايا صيت تناك
 رايشالاوزب ملوقت هليل نام نياورلانبب نيفوتلا نم تقايؤ اشملان مزيكا بتنك راشمراتضاونلالوالا نا لوف علل نا' رق افلا نيت قوي تالا لاّتف نزولا شيع نم ريتا و ةولصلا

 ينل يفو نوكي مواز غمف قل يو يذ نوكياءنادا لقي ورانتلا ضادتو اذا فينتلا يوما اد عيال وللا درب مب وطقم ليد ملوق هلل رد تب لول روكا
 بصاض لات برؤنلا ممر ل وق نشل رروفخلبو اليرطاوب» وطب ياسب ناك ب وثلا يرؤلالؤان بوثلا مي ر غل ح_ لو نال رارسلا المر يشس اها ادم الو اتمراسم نكمل ارب نوط ابدا تشو

 . ل اتوادعرلركبدنا هركك ضجافلار كأن عفر فعابا تلامس لاك ذات سري لإ إنع ىور مامالا نعت ايلورلا فلو ةياورنإ مان ف هرع لذي لو لح ال كاوبف رفا اف ما
 اهنرنعو ةروعلا نا ذيك و سأرلا سك ماكل ضحل ىف مل وق .حلسكح +7 مص ااوبسو عبرلا نيفرطللا نع هر ىف ماهل ارؤور يش قرش ىلا ءازعع نسل ١ ىورو ورك و سانا ذدفتسمل ار ىضح اياك
 رراتعا»

: 

 ظ ظ | ةيادهلاثيداح|جرخت ف ةياردلا

 .تلذاالاق ةيالقىلاو ةيفنحلا ني لس نعو ىلع نبا نر ضعج ىلا لوق نم ةبيش ىلا نبا دعوه آمناو اعوذرم هرامل ادهني ضنالا ةاكذ تيدح

 ئقوهو ىارعالا لوب ىلع ءاملآ بصيرمالا ىف نش !تيرنح هضراعبوأاهروهط ضرالا نوفج ةيالق ىلإ نع قاررلا يع ضعو تكذ نقف نعرالا

 مهررلا ردق نم ةواضلاداعت ثيبدح-اهللع نيب و ئظقراللا قاهو نيلسرم نيقيرطو نيدنسم نيقبرط نمزفحلا هيد دردو نيحصملا
 ْ ْ ْ 27  كورتموفو يبطع نب حور هيِفذ ةريره ىفا ثي رح نم ئظفرا لا مرلانم



 تااهطلاباتكادلج 1 ةياردلا عمةّيادهلا

 7 ماهر ا نمار يخ؟؛

 قالّتخاإنيصبلا ضرأعتل وأ هتس اي قف فالتدجلا ناكمل فس وي ىلا ةفييحىإ ستعاذفنغ ناكأمت او ريش قّربش 2 2 2مل. 0 . : 2
 1000 ا ا د لا ا
 تال ةفينح ىلا نحهبف ةولصلازجت ملم هر سار نق نم ثكارغبلا ءانح نموا تورلا نم كولا باصااذاو نيلصالا

 .٠ هلط هلل ىيا لاه هع 5 . . ياأعب . ك4

 ازههوكريغهضرأشي ل سكرو) سحر اذغلاقو ةشورلاب قرمالّسلاهيلع هنا ىدر اموهو هتسأ خي قدراولا صنلا
 اي ىلع : دبش وس ِ

 تيفذقلإ بشي !ز وأ أسم هبي دا هتجإلل نال شف ىتحميزجيالاق ٠ ضرأعتل اب فيفخل اوك سنع ظرلذتلا تببثي
 اتلق هفشنن ضرالا نالرامحلا لوب فالي فيفذقل اق قرشُؤوم ىهو اهب قرطلا ءالتمال ةرورض هيف نالوامهرع

 ووحللا لوكأ منيب قرضالو أهتم ىكتذ ججسيلا ,روطت ىتح رم فينا ق ترث نق و لاعنلا ف ةرورضلا 2 فتيل هيو 5 كر ل ل
 امل هناّررعنعو لوكأملا أ مهقف اودمحللا لوك امريغ ف ةفينحإب ا قفاوف أهي قرّر فزورحللا لوكا مريغ ل 7 نارام هب ٠.أ عل ىا كنا .٠

 ١ . . . ١ 0 0 ١ م .
 ف هع كلذ سنع وار أع نيطا هيل عاوُس اق دأّضنا عنمبي» شحافل اريثكلان!ّقناى وللا ىأرو َُى رلالخد

 مس د حا م و يي يت مت سة يم وروي
 ناو نمت الغ نعوضسوب ىلإو ةقبراح ىلإ نع شد ىتحكسسفيرل ترفل لوب هباصا ناو ى دوب فحل

 ”فسوي ىلإ نعو كّصيرخرلاو لْئِدلاكهباصاىدلا عضوملا عير ليقورزيملاكةؤلصلا هيفز وجت بوث قدا عر هنكيو

 ع الا نايك اقوي وب يؤ امس خي رزما تارغصملا فو تملا نضر اتم اوبس و ناكي رول ى عير ليو بؤتلارمتا نالرزيلاكةودصلا رز زوم بول حبر ليقف عير ىل ا وعلا الا دعو لو هلل

 , مجلدق نيم ىزلاررقناليزلاب دا يلذلاكل وق هلسس ورقم اقو عرلا» ار ارز ىف عرارذ تسوي ىلا نعد |ثملانكاى رض لعو ا اييطالا فس لضرا دال ذف لذ نادال اكن ا بااصملا بولا حبر
 نومي ىاربط فريم ملوق ىلطسسس برفم»» سشلا نم صير سولار دام دزاو كاس رانا يب نيل رراو لالا سكي سيرف لاو ملول لس .يارضا» يربي ياوفلا ل ازكي الغ
 مظلغم ارجو يمص ال ىلع ىنلاب لشي وو نيلص لا ملوك حظ دبع » نيب زملا لئرادت تسول يلارنعو نديصنلا راحت خي ىف ارزع ل صال ا ناف فال هس ملت هس رانا انه رس د الوطربش
 فاودالا ىف ةرورشلارثا ناك عير نواب نحيف يل الض زم تكن لكل اير لك اةرارلن ربل ينل | نارؤتنييفلا مازتلاب باس نا ناو سان فرامل نالتخاوراننألا ضراعت م قافتال اب

 ضرادت ارم ىلا نيف شم اخجل اب نوكي اما قلطملا ناوملا ناي نيج رام نمر هلم ما الاوت د وق انزفاف تظقاشت تضرامت امر اغلا نال متررلاروقراروارعو علا يفر بطل سم ايري طنا لاعنلا قص
 رع وفجر ع 2 ا يعي تاق ءال اكلي رتع ال تاكلفاو تريلا زكو يزيل لو هع ود: نول اموبسو سام ىف شما ورول ل لك« سيل سس اوراربجالا لح ىف ناكا ار ئياهنا تاز لاو صوصنلا ري

 تساىإلا ناووصقملال وفن [نال اب, كيزكس يلو هرتع سنن ايإلا سبي ال تم انبلا ظلع لامقيال:خ وراولا صنلا نال لوف نكس ربع ”ررقبلا نم ايس ايوب لخومت اننخالارقبلا ءاشخا ندا لوقت يلحس
 راجحا عل ب( نا م افان ائلا لسور الع ولع ملا لمصر قبلا قاروعسم نبا نم ىرازيلا ممن ىف ايوبو فورامو و لو كلتح ميعاطل ظل وم طسسارلا صراع ناد وري ذراعي لو صنلاب تبجاا

 قوليلاووريخ زمرامي م موقت كلاس مبعا» ىوارلا ك شنوا لظفلو سى ا ضرازب لو هلل ت١ سيئازب لاتو:ئ نورا قثاو نر جافا رتنتاذ نور تزغاذربا رف شلاثلا تستلاو نر ترجف
 ركع ىلا لو عم وزكالوبإ ف ىن أل ىولبلا سكت تس يي لص صنم ذاإ مجدول رق نمرثكا رع ىلا )كيد عم و باايثنلا بيرعيف ششي اكرام لا لول ىف ىولبلا نا ىرتألا ضم عضضوم ىفر تعي ل
 را» دامتجالا لامعا غكيا زاد اتجالا توبتل ىا لان اف لو نآس ن »» صنلا ضراعيا) ىارلاد ى ارلاير الحلا تالتخا ناك الني ض نوري ملال ذاق كنيطغابجوكن عامك الرارلعلا تاالتخا كلذنكد
 تك _ مس سل سل سل سل سس سس سس سس يس ل سس سس لل | تصق يل | رخ زف ادي لع يب نسم اع
 رةماوبلا فن فر جانو بملوةروزع يف تالو لو هلي ادا اليلق سن نيكس ديب ىلا نب لاقورماطرقبلا ضو ثدورل اورعبلا ناب لوتلاكلام نإ فو اناس لق ندع

 راما لوب تالخي لو لكثل ياس مالسالا خس وسم قازك امتسالا نود تيك اسماه ةررلار وس ةروزملا نوو ثاورانا ف ةرورعلا ناالا قرملار وس ىف اكس اجلا اتساىفارئاتاب ناىرتالا

 ملصام#لا ترئارتو لو هلع ,يانعا» ثسورلا تال ب لمي يك ضرالا مو دعس قتبتالغزشنت وق هلخ انع »طيف لو ظور غس ةروزعلاكراملا لوب خس ةروزعلا نالا ياخ ب اوج

 بيزسم نم نرى رازأراك ةيافل انام علت وق حل روفغلاربع ل ديشم ام" ار ىلا ةروزعلارثا ىردجالف ةروزع | ريغ سلو مس ايةرماط لاهتلاراص ناب ترا ىبد لالا ىفالا تسيل ةرورفلا نا
 نا ىتاوساتو ملوث هلسل ,راينا»وريطو رمل ل وكنب وكت الناب فلز ياذ لوبلاوبورخلا ليلا نم خرز ادلع نيليمسارعا نم خرراذلاساقداهنبقذ رلوق كت وانرتنم هافكت الف لاقي

 كل ليان ى دم لو هلل انعام لرالاب كلا, يطيالزنا نم فنملف تع ةروبشما ياورلا شعور موق للا هيانعا» تارزحلاب اطلتف ناكن او اذن امم شح لا لا ن كالا ولا ئاشلا

 المنال لس فريك ناب تفل ناهس ترامط اعبر ائي نال ل ايلا ناب تفل م كد رطب فنك نايل يفكر لاف كلذ راج وداني الحافل لوقو رن دا
 لاعتدشلاردروفخلا و ال ةيشسام»» ليلرلاريلع ليياربرف لواء لكاذكلو رضلا لول روق عطس لس اهئ املا ييشم اه زئاوضحم بن نوكي ناوي زرار لطم

 ممم مع مج ||| ممصل | مبلل سسسعل ا سل سيل سل اس

 لكويأم لوب ىف سوي ىلاو ةفييح ىلا ستع نفع تاكامن او هوه 000000
 ريشي هناكراثالا ضرأعتل ةفينح ىلا نعش حين ىتح هدد مل سزعلا لوب هباصاناو اهشضعنيصنل !ضراخنلو ا ةس اخ قف فالتخإلا ناكبل همح
 ف ضصمو حي لوبلا نعاوهزنتس | ثينح وارهأط همحل لكوبأم لوب ناىلع ةلادلا ثيداحالا عم لوبلا نم !وهزنتس ! ثي دح ىلا نضااخنلاب
 ملسو هيلع هللا لص ىنلارهظ لعروزجالسزداكل ا عضو ىف دوعسم نب! ثي دحو رقت دقو نسينرعل ا ثيدح اهم ىرخالا ثيداحالو عايملا باي
 ةمب زخنبا هحرخا ثيدحملا تدبكى لع ىقبأم لحجمو هبرشيك هثرهرصحو وريح حج لجرلا ناكرمع ثي نحو ميصلا ق وهورقساو نجاس وهو

 ورمالاةغبصب ةررره ىلا ثيدح نم ننسل اق هلثمو ةاجررنح امتخلا ضب ارم ق لصيمل سو هيلع للا لص ىنلا ناك دا ثي دحو نابح نباو
 هللا لص ىنل ان! ثيي لهم نييه او نيدانس اب ءاربلا ثي دح نم ه هنتي ىح نم ىنطقرالل اهجرخ-ا هلومب سيالذ همحل لكأ ام هخدررباج ثي دح
 ءاجحنتسالا ف قايسو مجل اب ةجام نبا قو فتاوث اي دوعسم نبا ثيدح نم ىرائولا سكرواس جر انه لاق د ةثورلاب ىمر



 ترأهطلا باتكادلج ىلع ةياردلا عقةيادهلا

 ةقيفحتاش ماا هدد لكأ-هساواقسوي دع هتسام تنل دعيه سل لأ لدين
 ولصلا تازجامهرسلار رق نمرتك ار وبطلا نم همحل لكوي الام ءرخخ هياص ناوراثاللا ضر عتل فيفخل اذ هللا همحر

 محاله رانقملا ىف لبقدقو ةساجلاف فالتخالا نا لبق دقق رمال سغ لاق و فسول ىلاو ةفينح ىلإ ضع هيف |

 هنع ىناكلاو ءاوهلا نمقرذزتاهناامهلو قفتيالذ ةطلاخملا رحل ةرورطالو ةرورضلا نزؤقلا نإ لٌوقيوه
 000 ريخا» نسيب د اقرذلا ع شلك فرو 5

 مد نم هياصا ناو هنع اوال ن وصر نعمل سسفيٌأل ليقو دسفي لبق ءاتالا ف حقوولو قرورضلا تققكفر نعنتم

 يعمي سيل هنالف كمّسلا مدأم| هيف ةالصلا تأزجا مهر للاررق نمرثكارامحلاوا لخبلا اعل نمواكمّتلا
 را ا

 رامحلاو لغبلا ب اعلا ماوأّسخريتعاذ شحافلاريغكلا هيفربتعا هن /فسوب ىلإ نعوأّسغ ٌنوكي الق 0 ١

 ًلمتييال هلال ئشب قيل كانَ زال سر شم لويبلا هيلع حضتتلا ناذ ىهاطلادب سنت لذ هيف كوم هنالذ هلك ل ل 0 فل ع كلاحا ١ ار ا رس“ لك ةننهاذ ل دا

 تملح ةساجغلانالاهنبعلاوزب اقر ابطف ايثرم اهنم ناكأمذ ةيئرمريغو ةيئرم نإبرُم ةساجلاو هنععاتتمالإ
 ماي وتيدتالال : 0 ٠

 هنا قاريشلان هو عوذدم ميرا نال هتلازإ قشيأم اهرت نم ىقسن الا هلاوزب لوزتن نيعلارابعاب لحملا
 ”لرادتل ملول لل ب ب ب ب ب ب ب ب بيل

 ٠ ساو وريف ضال ني اذ مامالانع لوك رن نرضلا ل ورامملا لإ ىف تي مالو ف لكلا لوب مي امنا صرامتلا نا لوالا راري الا نارارياريلع ررعو نيبيرعلا عفو لولا ماو زسما يسرع نئرازلا ١

 مسن نال(رضنلا ةلالو نيّرعلا ثيررعفانبب و عتراتلا ل مجازا تيثياما ضراعنلا نا ىف ىف ناد اريالار ين ضرا هارب فحم !لوكأم ناك تس اني الوا.جلا ىف ل اوئسس رسم هرنعرف لكي ال سلا نارنع
 للا لوإ ةرايطلخس لابلان يصرعلا تيسرص نال سانوبدرلوقب يانعلا بحاص هدرو سا نال ن الص اهنالرم لكول م لول خراّشنا لع لريال شمل راسنا نابةياننلا بح اصنع بارباو خوض بولا.

 هييدرتف نيرعلا شيركيرارلاذامذاباكوادرلا فد فرصا رلالا ياني لوق نسا 4 ١اوهي تس وقل رن لكول ملول تس امن تي ل اننا تان او ضراحتلا قس لوالا ن اكن اذالول فوض نويناامارع

 رضراعو روض ي قبال نيزرعلا ثيمرم نال بئاججلان مولا تبي لق نموركذاد ف اناس انايايات» لات انياهن نير لأ نروصقصرعيلو لوالاراتئخف ضعبلارلرا ناو ىف نا نسل اهي كو ارا ناو
 ضررع لع نيبرعلا فير يدق هعس ليي ركام نالوا ىفانادلريزلا نم باوج ىف لوقا مئررلا مث بنمدس نخبر ل الكي عضظوم نم يفند تساحب سفف ارو نيف سان | فيس لكولأم لول راصاو زنا
 فخلا انالوم لوقريلع لرمرام لع مامالادنع دولت انبلا تووتل تكبر ةروصعراهتلا دو نا .اياثوردير بيلو عراسنالا ثييدع نماومز نسا ثيبرهرخان تال اوم نسا تييسرع سال للا غران
 ىلا ساهبلا فيت ن ادعس لييراخألا ضراحتل فدصملا لوق نارم وزن شاب ىقن لوقا ميروكدملا انزعي الخ لاهلا مم لع ارئنلاو ضرامتلاب ف يطل اوابلاس فنصم ا لوق تمت ةروص قلاعت طلار خد
 مسييلع لرب كر لكوب ام لول ذك زو سطل لول هب | ص١ ناو نتتاملا لوق تدمتروظال اي انازومم لان[ لم اسملا نتن مار يوصتورهجتسيلو ورب خسر املا راع محل مع الا مامالادنع لرضلا فس لا
 سس م مس اسس سل ديس سل تس. هرم لاو يب اييعرم ىوفوحاط نااشملا تملا ضف ن ألا ذي ىف ىف لصت ام آذر رطل ريم س ايت تسال الامل ادق اس يبا ليلدلا
 رسم الا سمات هيف تست سمج وجر زج و نينرتسا نع ىلا اور ىف ةففختو جم اوم ىلاو رشا اور ىف ظنلخم سم |سرنعورزعتم ابعث اًلاوراوبلا ف قرت امال م امالارنعازب + تاذرجا ملوث تس
 رلوق هس مانع مخ سك ؤرلا نع لوقنم اوم اسرنعرباط اج اناس تالّمغالا نا ملوق حسا محب ٠١ سا ىريطو ملل لوكا نين قزفافؤل نيكس نعال لك لاسدرخ نا ىرتسلا
 ١ زطاعم نيّياورلا ف تءيط ىلا م فوسرول ايان ا فنصملا م لكن ميل مح الاوسو لو هش يان ال ىف اور ملا رضع ىلا نعل وطن اوم واسد نع ظرف نزع يل ادذع ف يخرق انئالاب سك ناقل ارملا ىف

 ةيادبلا بح ام دبر طفل لقي رلوق هلل يانعا» ىفاددنبلا مشسلا اور دعس مم ]0 درا جاودذ ”ةفيطع ىإا مم فعول ابا نا امبذ ناذ بف لت او وتم ىف اي نو الضو وريخصلا حم اهبا ىف مالس از هركز

 ليبرلا مع نال ى/زانتاماو ف يظن الفان ةروزمالو ةروزعلل الا سيل نينتلا نكن إإ ففي لف موف هلشس ربع الم ساننا ماوغ ةطلازت مع ىاةطلالا مول لو سكس .يانعا» مالسالازفد
 . ووو تسوإ ىلا نعوردب نيني موري نييعنلا ضراوت 6 ةذينم ىإ م ايلا مامالارتع تت رارءنلا لاا متبع ذيلاو لايلابر ظل اهل و موق كل ربع يو ليل لارعحت ١اذل الا لول ملا مدع محيا
 نوص ناكمالهرسفي لق او هلثشس هرترشلارزأ ى اريعرم ىرلوم »م ضاَمَسنام نع نق ارجو لعارباش ةروزمل ارجو نوب فيل فكي لو”روظفلاريعانالومر رك نيرظيال زراكسا ل لمفلاب راسالا

 لعزوهلط هياهبنا» سمش اي ووست و اهرلار سو ضي ا سمشا انا ىرتالاريزتسسى ١ نصيبا راك اذا مب سل كاز قا رنوم ليسبل امو مدي سيل وق هلل عراال شك الاكبر لا ناب و نع اولا

 رزعزيف لولش ل وق حل » ةيئاقا فسار اط بابذلاو تيزعربلاو للان بلا مدازكو اسجن نوئالف ملول تللس .يابناط طوسملا فاذا هضيعطفوب و مرنع سبئر د نامه نعسويلاجلا لوق لم ليم"
 ال ع املا نموريطو ريع ارخألا بحال لش ناكل ادعس لدي ىف اورنبلا لاقرب الاس ذر لسلق صل شل م :٠ ةروزعلل حالا يكاد ارناو سمن" نيرلوتس نال قلل زوج عنب فض ذا ص فتن تسول ىلا
 ناك روجوم لذ نال نري انرضااوعم قولصلا ود رلشع بيدا نعي لشعب: تس شسانبلا غربى | ننس لوق هلل نمر ببي ركنا هباصاا ذاتي مو عرف اضداسم ناين ايلارمب

 ناربالو لصملا بايع نتي م اهلا دعس نت ايزل نالوا نم حول الس اترئملا رفع نموا لاي كلذ نس اعني السرو عربا بس ىف اصوصخ خرانتمالاردع عراطتيلال دال كلو فت امي
 فلكم لاو كرتم ةرع لع بوق الخلا تيل ىتسا قيل كلز) فلك رباحلا نيز لكس نرهف نا ور رف الذل لوغرل بورا روتسا نحت الون عراتمالا حطت لرهاو تس الا نى سوبرا دعس تكي
 اذب ءايع لكم _ااورظنا ياوصال اقف ماشلا نم لاك تنانير نمر لاف قبلا مد نبل ايس الجر نا ىرعملا نسما نو رهنطد ثلا نشر نيرشنالا دال لاو سول دئسو ريع لئلا لص يلا لوسد تي ينوب نم اب
 00000 قبلا لق ذ لص لاو سانا حررت نسف الالف فلكل ل هركو نعت نم ل وسما از ىرعبلا رسحلا ندذ قبلا مد نعني أسداج مسمر [دلع ولع ملا ديصر رثسلا لوسر نب مواد ىلع موف نسخ للا

 دحر ولا نعد ازا نكي ام ىف ضحي ضنا شلا دعو سند اللض بينا تسوي فو نيعوولا راطتسي ل ذءال وق حسم ياهز» ةيعصلا ين اببرلاب شعبا ملو لبس سل يذيب تنعي سمو لال و
 ٠ ٠ . يان مووكو لوبلاكالول لاو مث انلاكا جس نوي نا ايا ناافيلاردب سس اهلا نإ كيؤد تءاشالاو لل ب ارو مل ىروزص اجو ءييرما نسرعح ا نايزم ل ف لحس
 راشتخخسمالا ناب رانعلا بحانم باج ىفااشاخالا لش ىزلا سيلا ف ل غارب سي الرعب ىذا ئالا نال مورعم | شبمرعالا ازرو دم نسما ىف شمل لوغو نسدب الرا نسال ف نار يعد رميإ قت ناالا رلوق علل
 2 اهتنوكين الا .رئاواينيع لاوزب ابراضناف هرلزرماوغرطولإ مالا لوق يصوت اون لكسر ماذا لج ا عسر ناالا | اوال لاوزي اهّتراهطف ةرايعلاريرمْتو ثوزمثالا ظفن نابرخفدل ئابلا بحاص ىرصتو عطقش

 م يرطلاءاهنتسمالا نش اد ىف“ وري تلا ىلايذ عامي ناب يالا بح اص يتوق هس ضرع من عرزعمل عشت لات اولا به نال وبنيها افزعمالصتسر تلاه لس انتم وكي جا لاذ رت نوكيا
 تس [هبلا ةدابطلا ميفم دان صم ا ربل اسمن حمربعلا لاوز ناف قلاب ثا نم قسسيي نا تمضوالا تاقوللا ميم فس ةرابطلا لوم نيحلا لاوز برج نه رلصامو روع ضنصملا راين ريض يعزم يتلا برها
 ءاسم ار ع لاوشسا ى اريذ اني ام اهحيدوا نول نمل اانثيلام لوف حللت هرقره شلاروف ل دعى ولوم ل يلقن لب ياررخا نوكتإل لث اسملاورهارر لفي مورثاالا لاون قشر نع نييلا لاوزالب تيرم
 تاون نوللا ( اي عرعر املا يغسن ا ىلا ل صفت نهيب نحوي خبل و ديب واهيل غيبصولا ول اناني لعدد نانسشم الاد نول اسلاك



 تاراهطلا بانك داج 11 ٠ ةياررلا عمديادهلا

 رس 5 0 ا ردت" ربع" شميلملا ىلا نجاهال فن 1 ترسو نمل 23 لسضؤيزا هترابطف قرمب سيلا م ورملك هب د ةدحاو قرم للاب ٌلأر ناو نييعلا لاو دعب لسغلا طرتسشيال
 امكنظلا يلا ةربتعاف هلاوزب عطقيالو جارتتسسالا هم سيالراركتلا ٌتالرهط دق هنا لس اغلا نظىلع بلخي ىتح

 هل مح ل... لنص مك ا نرتب ا عم 00 لا 2 مرا و + يل 70 0 يأتي هارجسبت هماقم مهاظلا ببسيلا مقاق هرتح ل صحي نظلا بلاغ نال كلذ اياز دقات د ةابقل ما
 لصف جرخنسملاوه هنال ةياوُرلارهاظ قرم لك قرصعل ! نم ني الت هماتم نم ظورنسملا تي نب كلذ
 سس سس سس ا تفارماسلا وقس 0 ضيوف لس
  قح هح سبه ماقمماق امور هيفز وجي و هيلع ّيظاو مهل سلا هيلع ىنلا نال ةنس ءاىنتسالا ءاىجتشت !١ ىف

 ريك طر رللاك َ يع ال تكرم ا عم م ام« نصزد قش الاربع و مي ب عفا ن اهل اوبس قبل | نسرلسفا

 كلثلا نم ريال اشلا لاقو نوتسم لع هيد سيل ودوصقملاوه أمري نتدبف ءأقنالاوهدوصقملا نالهيقني
 رتسل اهنب هردبال ااه نلبس! لاوز ربل لسن لات نضر ملكي ند ل عل

 مدالنالم الكي ضو ا ةيتسملا شيمر حب لول نر روفطلا ربح زنيشم اها راراتنلا ىلا ”جاعال نامل قالا هد كيو لاتافا جارارلتا نان لو نال فا ةرم تدفن ير فجتالاييفلا ند ير

 ريالا ةرلانرعدلاب اذنك نمر نئاىورا ذرعا ةياورارماظف ملول سس بنا مب "ا ايتها والا خيي قدم نه نس ابا موقد عاطل خلا دنا هظس لدينا تيما از لالد تسمم ال
 ياويل ابل ظل سلا وويل م اهبل عفر اّنحسمالا نال بنص ماو لب دونعولا ننسى ركؤ بس نما دؤصولا ننحسم نر نسما ناب يلع صرع داوتسالا ىف لضم لو عل تا»
 زا انلووض#نمرتس اوبل ازا ة لزم احبس اما لب نس ندا لسشال رلوقيل :ررحلا دبع انانوم زعبي اجاوب يلا ف اذكر روك ريع ايلا هضم نار يذد كنب هركذي ملا يجلا نظن خسر لدي ممر ىتنتسمم الا ناب ذغ

 مقطيرتفلا يلا لولب | قاشنتسالاويزرمعلا فاك ف داعالا بجوار ضل, ننس نم ناكولو نيليبسلانم رايب شدا لل ناو امال يلع بهي فتنس اولاءانياد وريف انودونعولا لش يأ
 هاوروملا نيو يفيادكلر سم قانتسالا موق تنقد ىاى لطم نسا ادار اناء خسم دا لسن للوقت للام لوألا ةزفاومل عمو يطل تازفاؤم ةوطسأ راب يات نايا لالا لب
 ماسك دال جير خف الصا مسا لسن لاناوارا نو قرك ما سلا كلر م 0 ايراونحسم الباشوت م لفل تيب ىلا يب ذولا لايازا دا جد وولا لبث طاانلاوا لوبلا تنويم ناك ن او رونعولا ننس نم

 ورد تاكرب عمى وان ىف امورك ملا سلا نم وك عس ليلو لسور[ ثلا دصر ىنلا يلوم نال ضنصملا لسلطان نكرم دنس دلال اور نكون ونس لوي يلا ,
 بوجولا خس لت |با سور ا دلط ربط لا لمصر ىنبلا اوم ننابرنع باهبيئابجاو لع نس نوكيا نا ىف وجؤلا دعس لوتس ل[ ل شسوي زا هس ىلا ةيظاوم لن نا كوم سما نع
 لوق نا مس الاناريفورناما م واذا اذكار ينسلل ليلو ريظاوملا نركز الفلع لوي د اطفال نمو نسلق نرتوييذبما نملسو لأ ل سو يعل هلمح نبا وق انهم ل رام نت شل اذا
 نم لييقلا نا لع, انيريرقت بجي مدورمخانزاج امامي اناا نلو لوق زناتلا ةزاوملا ”ةاردلا اناطومد افا اذكرتودخ ل وقل اديتزموم ل ءاينتس لاب نيلختم عرج لف ال نمو ملسو ل [هاشسو رع طل لص قثبلا
 هونولا عسير مت نوكبف ءزم طم زم سيئلى زل مقل نم ارو لوقفس ام ل نيبستدظس نسل ذا عون ةداالا جولد ونعولا ننس, نم ناكوو روق ل انا ةزنخاوملا قرم نس دوك نيلي نلزاوم اوطع نس ابل
 اهيا ز يضم اكس رع للقول .تواحا نست اءاهبدصا نيف ع ةدخسسملا ناب ىل ام ضاع الا نعي اجلا ين نك وركت كنك يلو يرجو ريفي بجيل جلالة رلتا مدع للقلي روزم
 "يو نيش راههسالاكذ اب مايا قفاشنتسالاكروضولار كبر ركن راما نيس لع نسل ارخآ حو ىف انامل يذ نيب ملو رونقا نسف اهني اذفف لولا مسنات هقح سلا ن9 الو دانتسال ككل زك يلام
 لتر بظاو لق هل تان ايلا نم ليبسلا لع اىةلازاوسر اىنتسالا ف لو هك هرّقرمةشلاروأ بع ىولوم» ياوتلا نسور نمو براوصلاب مل ار ئيلاو نم ىف الاد زطاو لو الا مسقنلاروعولا

 مماستم /اقاب» ملوق هلشس تال جن دامب غشسمت ةزضكو امنع ةوارا ىوحن م الغ انا لمت ذر النلا لي مد ل( شسس ريع ثلا سس زئرلا لوسر ناكلاذء تلا نئ سؤ ىراخبلا مر اءأبزم ثيمداعا هي
 ثا مادري ًالاوإل اد زب ا بمزلا عنز لزم ةرم اطلا ننسي لان نتن 00 0

 ءاسجافملسو هيلع هدا لصدلند !لوسرءلا م اعطل !لكاي ملريخص اهل نباب تتنا اهنا نصحم تنب سيقرم! نع ىبصلا لوب ثيداح ا م دقت مولا نم
 وهيلعهّنن !لصهتد ١ لوسر ناكتلاق ةْمّص اع نعبو هشرعرملسمل ةياور قو هاحرخا هلسخيملو هلوب ىلعدحضتف ءامب ىعنق هيلع لايف ترجح قف

 ايصءاملا هيلع اًوبص ىوانطلا ةياهر ىو هلسخيملو هلوب هعتان ءامب اعرف هيلع لابف ىصب قاذ ميكتيعو مهلع كرييذ نايببصلاب قونولس
 الا ةجيرالادمكاحلاو نابحنبا يحرخا ةيراجلا لوب لضي وم الخل !لوبريضني ريخصلا لوب قولسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىلع نعو هاجرخا
نولسو هيلعهلن! لص ىلا هرخا تنكلاق ممسلا ىلا نعو ايص ءاملا هيلع اوبص ىواىطلا ةيادرقدئاسنلا

 كردص لع لام نيسحو! نيس قا

 ناك تلاق ثراحلا تنب لضنعل اما نعو ىذمرتلا الا ةجرالادمكاحلا هبجرخ ام الغل لوب نم شربو ةبراجلا لوب نم ]سخي لاقف هلسغا تخل

 نال لوب نم لضيامنا لاق هل.نعا ىتح كراذ | ىتنطعاواب وث سبلا تلقف هيلع لابف ملس و هيلع هلل لص هللا لوسررج ىن ىلع نب نيسحلا
 لوب حضني و ةيراجلا لوب لسخي لاةملسو هند! لصدتلا لوسر نةيعازذملازركما نعومكاحلاو ةججام نياودوادوبا هجحرخ اركزلا لوب نممتصنب
لفخف تيبلا قوم نيسحو أاهرنعامث ان ناكملسو هيلع هيدا لص ىبتل | ناسخ تنب بنيزنعوم الغلا

 ِديلاردص ىلع نعص قحء اخ هنع ت

 لاق يلع همصف ءام نم انركنخ | هلوب ىضف املذ قب ىهو لاقف هنعهت نخاذ تمقنمالسلاو ةَدِلّصلا هيلع اضةيتساو لايثملسو هيلع هلا لص

 3-0 هيلع هلثد !ىلص ىبتلا سنع تنكل اق هيبا نع ليل ىلا نب نمحرلا سيعنعو ئفارجطلا هبجرخ | ةيراجلا لوب نم لسؤب والخل !لوب نم بصي هنا
 يبس 77٠ ل ا لكلا اق قارجظلا و طمعا كون عملا هيلع سصشتف الذ هيلع لابف نيسحلاب حن |

 لوسرزاكسن ا ثي دح هيلع ليلدلاِ هلعفيمل هنامعزر نمل اذالخ كلن كوه هيلع بظاورمل سو هيلع هللدا لص ىبنلا ناهلوف ءايتتس »لا ق لصف

 نعو هب لسيف ءاملاب هتبت اف ظفل قو هارخاءاملاي ىجننسيف ةزخعو ءامنم ةراداىوخنمالغوانإ لمحا رجا ذ ملا لخ نسرلسو هيلع هّثلا لص هّندا
 آم تلاق ةتئثأاع نعد دؤادوباهيجرخا نصرالا ىلع ىدي حتسم رين قت اذ ةركرو ارون ى ء امبهتبتا جلخلا فا! ذ املسو هيلع هلللا لص ىبنلا ناكل اق ةريره ىف
 ةزعقم لضيولس و هيلعمتن لص هنا لوسر ناكتلا اهنعو ةجآم نبا هجرس عام سمالا طنف طع اذ نم مجرخيمل سو هيلع هدا لصيد | لوسر تيار

 ملسو هيلع هللا لص هيد !لوسر ناذ ليبلاو طئاخلازنا اول سخي نا نكجاو ذااورم تلات اهنعو اضياا ةاجأم نبا هبجرخلااروهط دان سيوف تانبر جمع نيا لاق انل

 ىقهييلاو ةيبن ىلا نبا هحرتحا هلحفي نآك



 تاراهطلا باك اد لج ةياردلا عمةيادهلا

 نمو نسخ لدق نمفرت وبلذ رمجتتس | نمره هيلع هلوق انلو راج تءطشب مكتم مجنتتليل ورجال سلا هيلع هلاقل
 عاما كس نوي تسدامت هع و 5595 هيانعاطبماتتسافلسر

 لضفاءاملاب هل سحو ءامجالامز اج فتحا تلت هلر جم ىفنس اول هناذرهاظلا كورتمةادرأمو مسرحهلده)
 هلوقل

 اهنؤفس لبقو ٌبداوهر ءاملا راج !نوعيتي اون أكماوق ف تلزناوربطتي نا نيم لاجر هيف لاعت
 5 اا .٠ مل ١ ٠ ّ. 2 . .٠

 ف كلذلامرلقبف اسوم نآكاذاالا تارملإبر سقي ال وربط دق هن !هنظ بلآ ىف عقي ناللاءأملا لجنسدو
 9 نأ لبر ا .

 0 1 ا و ا
 تالتخاو فحم لهو عن املاالانيينلا ضحب فو ءاملا الا زحل اهججرتغ ةسأ خلا تزوأجولو حبسلاب ليق د هنتح

 َ 1 0 ىا ١ مجالا ذاديملاذا ريع ابر شحلاب جور منعم ) ىلع

 ءاويتسالا عضوم ىف دي ىفتكاهناالا ليز مريخ حسملا نال ن هو انيب أم ىلع ءاملارجخب وعل اره بت ق نيتياورلا
 ١ 5 رم عال شامت الا بماي لوا كلل . : ١

 كلل ذر اينعا طوقسلتس وب ىلإَد ةفينح ىلا رتع ءاجتتسال ا عضوم ءارو عتاملاراسقملابريتديثاسننالق
 ري ازعاول مث ىلاوا راملا الا زوجس الف

 هيلع ىثلا نال وربالو مظعب ىونتسيالو مضاوملارتأسجاراشعاءأ نسال عنضوم عمر شر تعو عضوملا
 طن افلا دعا يس ذاذارلاولا لش مااا لال ل الس وريلع رثسلا للص رسل لوسر نا كريم مس ىلا نع ايلا نسرين ع اًهعَقلا شيرع نمرنس ل قس هاور تلت اويتسيلو كة ولع

 بلاث نال كلر زر عرابتالاددع دارا ن لف عرامجالايذ اهب لو حقل ترداب ئكنا ترمي لجرلا تسي ناو ممرلاو ثرورلا نغ ىو راجما الخ 3 دلو لولو طم ذب ا. يرت الو ”لبقلا لبعتسم لذ

 سس ابع نينا نمل ادي نبدا بهم نع ىرهسزلا نمل تدعو للامر زحل ربع نر مت نيررمح اندم بسيبشتن ب رسلاريع |نشيع هرم ير ازبلا هارب تلق ىف تزن لو لس نوب اب لتي ننا

 راشيل ضلاى دوب م رلوق تكلس ىضز حيرت" ننام ةراجلا ب ناو مف سو هل ظسو رد ل هلم شما لوسر مل انف نيربطملا بحب شل واو نا نوح ل ار يطاق لبا ىلا هذب تاز اك
 دسم ل افرام اي ماوس الا نعىرهسلا نس لس نس وق عشا عا ةرمرلرتو ةرم داملاب نست ناسف( و هيلع شا دمحم رتل كوس نال بسد رسل ع حبك روضلابع الع راج ال ايهما ب
 يق هلااب بيج اظلم اوس ولايالا تيل م خسسلا تلف اطل وطلخ مولر جن نورها مب !لاتف هرك رقم: ىلادترثملا قعر ةباىعلا عراف او سمو ل دع وريلع ثلا دص_ يلا لوسرو نفر ليف
 تلاورلاوما ةدافال نامز لك ىف ةركدم دسم ءاملابرافتسمللا نايفي ضئاعو شا ثييرع نم لصفلا لوا مرّ امىلارظذلاو ننام موقق تسكت وم داملاي لسخلا لعاوبناول نكن يول ملاع تا الد
 ومو سلا ثيسره تسوسولا ناذواولا سك وسوم ملوق هس دبع»» ميسسلاب ربو سن ايمتعمو شراب هور موضح يرسم ابر يدفن ضنالا تال ادري الو لوو نخل تالا

 تحسم اب ةلرئمإ تناك اريل عملا ايبرم نان اد طال او لبلاك ير رعد انف اكلت اردد لق حلل تدا» لوصول ى ا ىلا قش ىاريلا|سوسوم لاتيذ لص بجو اؤاو ثدجترسنن
 مسائبلا لارا نا دعس لريزبال لانمي انلالاوارانا الا اق ىاازو لو هلل رياهتا» مالسال جت وسب ىف ازكي لكلا عرولو ىف درو ىزلا ثسرفل اياوارعا ليو لش هلاس اندر

 اما طارتشمانم الق ىزلا ىاانيو لو هلل ,يانعا» سافل كاذاري نكي ىلا مث الاب زوج اذا ناهس ليي عن ملالا لق ذاوضعلاررطت روق حلل رانعا امل اال حتا ندبلا يملا
 اشاء سيل مر لا نوكن ا ممن مضصوملا تلو رايتعا طوقتسل و هلم اعرب ابامعتي ال ةروزعلاب تب ّنلاو ةروزصلاير اوبحسسم الا عضصومم ىف تكس ا ذاالا لزرع عسل 'نالابزم نم الا تءزداهاذاداملاوا

 يانعا» انبب اذان اهن امن وكير يلع داذ اذا انوفعم ممررلاررونصاوم ار اس ىف نا نيب نماولا  ابسارابتعا لو تسلل فا ليل رب اهرشم طقس زناالا سيل هانحمو نيليمس ارا لس وتس نم وا
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 مّلس و هيلع هّندا لص هللا لوسر لاق لاق قدره فاثيدح نم ىقهيبلارامججا ةثالشي جنخسيل و كثب لح

 و ةجأم نب!سعوهورأجا ةثالثب حانسيلو لوبالو طقاقب اهرب ىتسي الوةلبغلا ليقتسي الف طتاخل ا ىلامكدحا بهذ اذاىلاولا لّموكل انااا

 نيعلاي ىتتسن ناوالوبوا امئادب ةليفلا لقتش نااناهن ناملس ثيىدح نمملسم دنعو راخي ا ةثالث رمأي ن اكو ظفلب ىزمرزتلاا ل! ةعيرالاو دمحا

 بارت نم تايثح ضالثوا داوعاةئ كثبواراجما ةنالثب ملناسبلف هنتجاحمكرحا ىضق ١ذاهعفر سابع نبا نعوراجا ةث الث نم لق اي ىيتسل ناوا
 هنا لاق سححجلا ند دايح ةرحْزن ق ىدع نباهيحرخا هلم ىئاسلا هبب | نعئهجل الخ نعو هتاور ضحب حض حم هلأسرابوصو ىنطقرا ساه جرخلا
 دؤادوي | هحرخلا هتع ٌئَرَجاِه اذ اهب بطتسلن رااةنالثب هحم به نيِلذ طئاخلا لامكرح ا! سهذاذ ا هعور َةْمَْت اع نعد هفعض عم ثي سلا نسم

 لصونلاف !لاةردوعسم نبا نعد فارجطلا هبجرخ ! هيذاكك لذ ناذ راج !ةث الب عسمل ف مكلحا طوخت اذا هنتر بوبا! ىلا نعد ىنطقرارلاو ٌقاسلاو
 ىقلاو نيرجحلا نخاف اهب هتين اذ ةثور ت نخاذ عدجا ملف ثلاثلا تسهلاو نيرج ترج ودرج !ةثالثب هيب 'نانؤرماذ طئاخل املس و هيلع هللا
 نما ن وكي نا لمتحي لاق ناي ىزوجلا نب!هببقعت و ث الثلا بوجو ”دعق ةريفنحلا هب كاسمتثو ىنمرزتلا» ىراخبل اديجرخا سكرانه لاقو ةثورلا
 هج عدت! سكراهبا لاق و ةثورلا ققلاذ عرخاى لاقرخ الجو نم ىتطقراللاو دمحا ضع تيسحلا وردم ل هناكو لالدتس الامتي ال لاتحالاب و انلاث
 ىعيتسازم خمير مح هتم حمسرملو ةرملع نع قحس ١ىاةيادر نم هنأب بقعن و قحس ىلا نع ةمبيش وبا هعبات لاق و هحولا! نه نم ىقهوبلا هبحرخا

 قدلزن هل ىف ةدايزلا ندد نيحعلاو هلصاو ةريره ىفا ثي رح نم نايح نياددمحاو ةجأم نباددؤادوبا رح“ لنمو نسحف لخم نمرتو يلف
 تردجيو ند زعل نبع نب ني نب دمحا انث دح بيبشت نب هللا سمع نعرازنلااورهطتي نان وسي لاجير هيد نكاح هلوذ ىعي عاملا ةراوجلا نوعبتيم اوكا

 ميلع هللد صدد! لوسرمهلاسذ اورهظتي نان ومحي لاجد هيأبق لها ةي الاء نه تلزن لآك سارع نبا نعت اديب نع ىرهزلا نع ىف! ب اتتكو
 نبةرلط نع ميكح ىلإ نب ةبتع قيرط نع ة جم نبا ىدرو هنبا الا هنعالدزيزرعلا ديع نب سغالا ىرهزل !نعد اور نمل نال لاق ءاملا ةراجلا حبتن انااول اقف

 هللاترإ راصالارشعم ايرملسو هيلع هند |!لصدتلا ل وسر لاق ادهرهطتت_ نا توحي لاجر هيف تلزنامل كلامنب ساو هللا ديعنجربأجو بوبادا ريح عنان |

 وكأبق ناكنمنا لاق ىلع نعو كرمكيلعذ كاذوه لاقءاملاب ىعنتسن د ةبانحلا نم لستغنو ةؤلصلا اضوننا ولاةمكروهط مذ روهطلا قركيطع ثا دق كان
 نسح جاتساب ىقديبلاو ةميلس ىلا نبا هحررخاولملا ةرأ جل !اوعبت اذ اطلت نوطلثت متن او ارععب تورعماداك



 اة
 ل

 ةياردلا م ةيادهلا

 هنوكمظعلا 3 5 ةّساهلا شورلا ق ىزلا ىنعمو دوصقملا لوصخح هيزصت لهنولو 90 ا

 نيميل أي ءاجنتسالا نع يزل تلا هيلع ىنلا نال هتيمبالو فارس و ةعاضا هتالماهطب الو نجلا داز
5 

 35 2 تر
0 

 : | ن0
 آ-- يس عاربي ا تادنبل ةاجؤبا ةزتلزو .٠ يحل ا 0

 صضدتعملا وهو فاش لارحفلا حلطاذارجفلا تقولوا تكبيقاوملاّ أي

 ملوقهلل
 تعا نمي 'ماهطنم اهب لاق ثورلاد م اظل لاباهف تلق ثورالو منى اال واهب, ضتقنتسا اريحا نفل سو ل دعس وريلع دير ا دصر_ ىنبلارل ىلا ةررج ىلا ثيدع نئوراؤبلا ىور كلذ نع ين

 رانبو نبي رهط نم ابنا ىلع لري” يزل عزخا ىزلا ثيل نكت ساهغب ثمورلايرانتسمالناوج منو لل فصلا ىو ننس اذلو ..... م اووم اعط ثرورلاو نملا م اى ماعلا ناو أر م الو هل

 - ٠ مقرا رؤاى اع رمث ىولومما٠ دير اردو هلع قت او ف مارمالن لصفر عكا عجل احل وكل بك ملا سجن تاكل اذ كلك لاوتك اورالا ةر اف لح الرسم لول ن!لثاّعنانر ىلع ديرة ري نم لا يلع

 ' اظظيازاو ربسي وسال ءالقا ىلا اذاو زيه ورك سم الف رعا لاباذا اي دعس و هيلع ثلا لص شلا لوسر لاق لاق ةداختلا نبل دسم الار عرغا تلقن يمي اير اوبتسالا نعىن لق حل

 زدوصتالاهخالاو قدوم ملا ناكر نع نرابح ير سلا ىو ر امرا نك ةرايع خللا ف ىبو بانك لوا ف تامورشملا/ اس دع ةولصاا مم مو مَضنرَق ةولصلا بال لو قمل تلال بن ادهاو اضن برش
 انيك اسم تقولا لعج ليتنا حان الا ريو ةنيلاو تقول او بقل ل أهقحسماو ةروعلارسسو قرارا اهطنارتس واب اقولاسب بو سو يكسلا ترالوقنملا نم ىف اريل لما ابنا ارب. قاولصلا تيبس

 لس ولا ةودصلاو نراولصلا ىلع اولغذاورلوقو ةرلصلا اومن ىلاعترلوقوبم» باتكلاب رسيطزو سنع نبا. ير سو مات ةنيبزذىب ةولصلا لوف عطس عا ءاوالل طورت بوجولا بيسو ب اذلق لرش نوكي

 هثلانام ول اسلم ثلا لصنبا لوقو وةنسلابو سن اومن بج لمولايف نكي مص لقا ف طحلاب ريالا ىلع اينو لولا دلل هيلع ف عد ةولصلا مب العلا نال بنوك هس بي ذدطس ليزا
 لو هكتس دبعا ببسادع فت بالا بابس نال باول الا اس لك رت باب وق هلت هرانعا» رامجافابو تاروت نموبسو ترولص سمن ليو مدي لكىف ءلسمو لسلك ع ضذ لامن

 اهنالر بلا تنقو ثيرملا ىف مهلا نام ترولصلار اسهل مدقزما طع رخل تقو لوا لول حمس .يانع ٠ مارعالا تيقاوكن اكدوا ةاولصنلا ريف اوكن لامن نعم ىا ب تتفوام وجو تءاقد مم تتاوملا

 روفلار يع ال رييشس اه»» فاما تدرطا ىف ط اس الاد ضم ازرع الايفيب ىذلا ىضرتعن اوبمو لو حا# رولا بو ال يظن اها" تيلاكى لا مثالا هس بحي لك لولا ناو ميلا ةولص وا

 ءايغتسالازع يفىل سو هيلع هدا لص ىلا نااثب لحس ةيادهلاثييداَحا جرحت ىف ةياددلا
 هبِقوملسم لاعهناو نآملس تثيردح ؟لعند ثورالد_ىظحب قتات الولسو هيلع هدا قلص ىنلاىل لافف لاق ةصقّئ ةربره ىلا نع ىراذل ا وظحلاو كورلاب

 هند | لص هند! لوسر ى ةريره ىفإ نعوم كلا وخام احط مهب اذ أمور وجهتست ١ نجلا ةصق ف دوعسم نبا ثيرح نمولسم ىوروروظعوا حيحيرب ىكتنسفال ناو

 كسر ىتلاقرباج نو نسح دانس و ءاجر نب ةملس ةمجرت قف ىدع ياو ,نطقرادلا هجر> نارهطب المهن !لاقو ثور وامظعب ىددتسن ناولسو هيلع

 ولس و هيلع مندا لص ىنبلا با ! نم لجر نع ةلاوط وياوه نئحرلا دبع نب هد! سعنعرحاسم هحرخا ارعبب وار مظعب حستن نامل سو هيلع هند ىلص هدا

 ''سجاركؤ حصاللاق و ىنطقرادلا هحررخ ا للجو ثور وا مظعب بيطتتسي نا يف هنا

 قلاذاو هنيهب هركذ سميالذمكرحا لاب اذا ظفلب ةدأتق ىلإ ثيدح نم هيلع قفتم نيميلاب ءاجننس الا نعى نمل سو هيلع هند !ىلص ىلا نا كيب لحس

 ةولاصلا بتاكل هجرحا نيملاب ءاجتشس الا نع ىذد هيف لاق تيدح قرلس :هيلع هند | ىلص ىلا نع ناملنس نع هنييب حسمتيالف ءالدلا

 تواكو' سصرفس !نييح اثل امويلا قورحملاعلاد نيحلوالاموبلا ف مل سو هيلع هّند | لص هد !لوسررٌماهن امالسلا هيلع ليئربج ةمآما ثي دحق ىور هلق

 تاسيكنب بهو قيرط نم قم او سمح اورمكاحلاو نابح نباو قاسنلاو ىزمرتلا كتمالو كل تقو نينه نيب أم ثيرحلارخا'ئ لاةمث علطت سمثلا

 قق ناك اذا تح تكموت سمشلا كلآم نيحرهظل !لصف ساي مق لآقف سمثلا تلاز نيحيول سو هيلع هللا لص ىبنل ىلا ليكري واحب لاقر باج نع

 !ةاوتح تكممثءاوس سمشلات باغ نيحاهالصف :رماتف برخمل /لصفرق لاق طوناجرمشلا تب اغاذا قنح ثكمرهت و محلا لصف سابق لاقفرصعلل كءاح هلثم لجرلا

 هلثم ليدل قذ ناك, نيح نخل نمءاجر مث صفرا ةةرمصلا ]مذ نهي (ةلاقف مصل ابرمفل ا حطس نيح «ءاجيث اه الصف مانا شدل الصف مق فالاب قفل باغ
 هنع ٍلزيلادحاواتقو سمثلاتباغ نيح برغملل كءاجرترصحلا لصف لصف عار مثل اقف هيلشم لجرلا ىف ناكنيحءاجيترهظلا لصف سمغايمقلاقذ
 مسلا ]ف نيهاي مق لآقف !رجرفس !نيح ححبصلا ءاج مت ءاشمل للصف لصف رجل ابمقاقف ودل ليلا ثلا بهذ نيح ءاشعلا كءاجرمش برغعملا لصف لصف عام 5 لاقف

 ىليئرهج ىنمالاةملس و هيلع! لص ىنلات اس ايعنب نع بابلا فد تيقاوملا ب يشر ارباب ثيدح نع لاثكنمنل لأنا ةو نيذه نيب لاق ةيصل الصف
 نم ءايبن الا تقواذه نسيغاي لأقف ليّريج ىلا تفتلا مث ىرخا' كو ثي سحلاركذف كارشلا لثم فلا ناكندح امزم ملوالا فربظلا لصف نيترم تيبلا دع
 مةرح ل5 هيلع هند ا لص هند لوسر نا رب ره ىنا نعو ةمبزخ نباوريكأىلاو نابح نب اد ىذمرتلا» دوادوبا هجرخ-! نيتكولا نينه نيب اعف تقولاو كلبق
 نيبأم لاق مث أرجي ءامسلا ق ىرا ال نيحرجفلا ٍبرفس !مث يرخ-! ق لاقو ثي سلا ركن ف برغملا الا نيتق و نيتفو تاولصلاهب لصف ىءاج ليج نا

 ومع نبانعو ىواطلاو محا هوا ثيودحاركذف ليئربج قماول سو هيلع هد! لص د |لوسر لاق لاق ىيعس ىبانعورازبلاهحّرخا تقد نينه

 دنلابرصف ليئربج لزن لآة مزح نبورمعنعو قطقرادلا هجرخ !ثيسحلارجفلا رعلط نيح ليئرجج قلت املس و هيلع هدا لص هد ,لوسر لاق لآق

 نعو هب ميزرح نبور عكا رج نخ هيد | نحر يرح نب وره نب سبح نسركي ىلا نب هذلا دبع نعرمعم نع قطا و قازرلا سبت هجرخا ثيرحلاملسو هيلعدتداىلص

 لحس" هحرخا ثيرحلا آجرارهظلا لصف مآقف تلم نيح س مثلا كول دل كلذ و لصق مق لاقفرملسو هيلع هيدا لص نلا ىلا ليئرججب ءاج لاق روعسم يأ
 ليعس نب ىجيلأق هرخا قو هلوطب دوعسم ىلإ نعريزح نيووع نب سبع نيركبوب | تت دح نسعس نب ىكي نع لالب نب نآملس نعرمع نير نعولنسم

 نيركب ىلإ نعةبتع نب بوي قيرط نم فاربطلاو ةفرعملا ىف ىقهييبلا اورد كلبق ءايبنالا ةولصو ثتلص « نههل لاق لي ربجنازيزعلا دبع نبرهم ىنئرق
 ةميرخ نياودّوادوبا هجرخاو تاقوالاوسفمربع هيب | نعدوعسم ىلا نعرهشم نع ةورع نع نيحريصصلا ىف ثبب ىلا لصاو روعسم ني نع ورع نع مزح

 لاق قبره ىانعةملس فا نعورمع نب نين عد فعض ةكماسإ قو ىرهزلا نعدبز نب ةمأساةياور نموهو ارسعمةلوطم هجولا! نه نم نايح نباو

 ' هبوهار نباورع "هبوهأر نبا هس '"ملسمو ةحبهلا ىلا قيرط نموصتخلا مالقا هنع ملأ لاو قاشلا دنع ىرخا قيرط ل قاب ١ هع



 ةولصلا باتكانلج ةياردلا عم ةّيادهلا

 ١+ لم ل يم 252 هلال اا ل

 هيلع هللا لوسررّما هن امالسلا هيلع ليربج ةمآما ثيرل سمن امل طت لام اهتذو رخآو قالا
 تاالىرّرلا ود

 .٠  > 355و .-. ف .د “3

 اسر لات علطت سمثلا تواكو لجرفُس (نح قاثل اعهوملا قورجفلا ملط نيح لوالامويلا قاهمش مالكا
 ريغ 7 لجرج لس

 وو 0 5 : 9 0 ا نا .42 0 558
 ديب يتلا ضأيبلاوهو "بليل ارجفلابربتعمالو كنتمالو كل ٌتقو نيكولا نينه نيبام تب سحلارخا و

 قريطتسلارحفلا|من او لبطتسمل ارجفلاالو لالي نآذ اوكترشي المالسلا هلع هلوقل م١ فلا هبقحي تالوط 0 اصب . . وه 5 صر هك. 4 تباعا نا ورور 3 يهل 4
 تا'/رر ثلث ما قر 3 5

 مونلا قمالّسلا هملع ليريجةمأمال سعثلاتلاز ازارهظلا تفو لوا و اهينرشنتنملا ىاقفالا

 لظلاأصاذاالاقو لاوزلا ذ ىوس هيلنم يش لكل ظرأصا ذأ ةفينحىإشعاهّتةورخاو سمشلا تلا نيح لالا
 ليريجةماما مهل لاوزلا تقو ءايشالا ِت ١ك ى نلا َيتلاوهلاوزلا 3 و هثلا همحر ةفيبح ىف نع ةيادر وهو هلثم

 2 م

 هيرمان باح [لا لل[ مخ ف كالا ين ير تك 2 ١

 متهج عض نمرحلا ةدش نآذرهظلاباودرّبامال سلا هلع هلو ةفبنح قالو تقولانؤرصعلل لوالا مدبلا
 ظ - 0 رلقهل
 مل[ كلسو ريلعذئلا لص رْسلا لوسر لك لانس ايع نيا نع لضرمت تماما ثيسرف لو كلل رع ال وري يدرب قص عصا ءاشعمال زب 21110011011 0

 هدص_ معالا قفشلا اذ نيصر اشعلا دسم ماسلا ظفاو سمنت بجو نيت بررطمادبح مرفت لكن اكن يعععلا لص بلير شما لن فلا ناكني هزم لولا ربنا يف لصف. نبترم تريبل منع لجبج نما
 ٠ ليلا ليس نيع ةالار احلا دص_ م لولا تركب رضا دمع متر ذم بلل ظنا رععلا صر مبلل ررععلا ستوك يسلك لان ديزل ألا للهند مماملا ل (اعطلا متورجنا' قرب نا
 ”ةداولابن فلك نع مالم ناب يلع قرع إلا مايا مل وف حس تلا'دااددلا هاود نقتبقولا نيب نيئ اء تنقولاو كلب نمر ايفبالا تققوازب اي لاو لضريم تفل لئرالا تيرفسا ني علا دمع مث
 رو اظن ضو لارج ىلغ رول قلا تالصلاواعارلعل ملول( هيي ىلس نابع بيب اد لش اب لضشملاب رماد اواني تن اكذلخ وبل [هظس و يلع يلا لس ىتلاةولصو الطن نري يربج ةولضم
 انصرف انعيلافح ىف نرالصلا ترامغف كاز نع انكم اسلام ابا نويل ىف سما ترام لس سول [ ىلع يعش ىمص بلا مذ ناي ىلا ىترشسلا ورما ال ليج نا بالا فس فاو تي ملام لمح الا يافكم ول
 لوم ماما ثيرع تلقا شيررف اخاف لاك لو حلل” اربع ىولوما» كلظلا,يودنب اسيا ةلاسر ةلأسملاو ذب ىف جال ىل امتنا قيب"سا لو ضرملاب ل لتملاب ض ملا اتا ميلف نويل ىف
 سرنا يعن عير ىلا نب ثسداح ا كب نككراربع ن'ىزيزلاورؤادولإ واورف صايع نبا شييرع مار نباو ساو ىررؤل ار يعسولا وم ناورمتو ةريرمولاو دوس ل اورباهو ل ايي نيام“ ”ياىصلا نم رع امج هاور

 بزلللصر مذ يملك ظن اكن يبرعحلا لص ملل لئلا ناكني ميل ال يفر بلا لص ن يرم تييبلا دنع لجربج نسا لاي دس ل [دع ويل يلا دعس ىنبلا نا لماع نب نير عطمن عرج نب ف
 لكل ظن اك ؤعلا هس مسالا رصحلا سنذول دخت لكل ف ناكني نايا ةرل ضو م اعلا ىلع ماهل مرورا قرب نيل د مح ممفشلا باي نير اشعل لص. اص عذاو سمسا سريعجو ني
 و فلبقن ءايينالا تاز ايلاقف لوربجريلا تنتلا مالا ترفسا نيم معد صر م لسيلل فيا للخ بسس بؤ نيع جرح اداشعلا دس مثل والا تول بيلا هر متدخ تت
 هرنسمل يف يوك اد نب نط اهاوزف ووعسن ىلا يسر هاماو ل انلاوىريزنلا هاوزدرب اب يسرع امآو هاج رمل ودانسمالا مب لاق كررت اف ملا او عج ىف نابح نبا اورد نيتقولا نيزب نيب ىف تنقولا
 ثيم امأو رانألا ىلاعم حررت ىوارختلاو هرم يف معا هاوزذ ىررذما يسرع امآورطنعمىف قارا ابعواو فور تير عاناو مان او اسنلاو هرنسم ىف رزلاهاوزذ ةريربم ىلإ ثييدع اءاو نار ار ةسيبباو
 مناة ولص اين ابريشمتييداعالا رينبو رخل ةولض اهب ربطت نيو نع طال ةياوزد لبرج ملسو لآ عس وريلع ثلا لمصر مثلا لور بالص ةقولصت لوا ىف ضدتضاو قطقراوا هاو نب! ييبدح امو نضر ارا هازل ضنا
 ةيامسمبلا يسداعا رت ءيارلا بصن ىلا جراف ل يعط سس ناوربظلا قولص سو رل كس وريطع. ثلا لصشملا لوسر لت ضزذ ةودص لاواالاق دبس ىل و ةرمرم ىلإ نع | رطما واورارلر سيبو موازي
 مبعا» لنا ملعايلاو ناب بسيجاواههضنا نا نقولا عزز لا نيب ايف تقول ادا صحن ا ىلع نترابعلا هرب نلابريلع:ضرتعا نوتيلا نيب نيبار لق حال ا ادبع رم قولوم ٠» ةنوكسزلا نيدملا لات اذاو

 نإوع ضرس لو قلع هدد ثنا نا رش كا ب أ ما ب تنم عيان نبع هين
. 
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 دالملا»سدوس لا طري ابرربشسلا ملا ف الا سمت نى ناخبا عطب نى ىقمسلب بيني نارماشن اناهةةرب امل ادنع فلكس يد مالنا بقلم لاك سيح بوبي ىف الا عليو بغير عولط وب لوا فلا
 انبوب ما نب! ناك قداصلا مبحسا عرولط لبق ندب ناك الب ن العا ىل الي ناذا_.أ وأ بر .تنا» قف الا ىف سما زل نكد ليتم روغلالو لالب ناذا لروك نع ميل لسم ظلال عيال ملوق تكس

 ”ةهف اصر ىولوم ا م انطق مات عيريل ني داق ىرثالا اولا يلع لدي لوكس اوارجتلنفلسيئارلا ةولص تقود لوغو اذاياوت ل ى لاب ناذا ريل السلاو زلنا يلع لات بك لف هدبب
 2-2-0 0 ا م

 كتولص نيبأم ةؤلصلا هرخا' ف د تي سل ارهظلا لص رجفلا علط نيح وصلا لصف مكي مكمل جب مكءاج لير نه ملسو هيلع هل لص هللا لوسر لاق
 تذّئزا ةرماق سمثلا تاز نيح ةكمبرلسو هيلع هللدا لص ىنل ا قا ليئريحجب ناشد !نكو هجولا | نه نممهككحلاو ٌقاسنل | هحرخ ام ويلا كتولصو سما

 تاعكر عبرا لصف لاقرملسو هيلع هد! لض هللا لوسر ىلخ سانلاماقورولسو هيلعيد لص ىنلا ماما لمشرعجماقف مّلع ترف نيح ةولصلاب سانلل

 دؤادوبا هبحرخاو ىظقرا للا هجرخا ثي.سحلا ليئرهججمت أب مل سو هيلع هللداىلص هللا لوسر ورمل سو هيلع هند لص هيد !لوسرب س انلامتاي ةءارقب أهي رجال

 تيقاوم نعدل ادم لس و هيلع هدا لص ىبنلا: الجير نا سوم ناو ورمع نب هللا دبعو ةيبرب ثيدح نمملسم ىوروالسرم نسحلا نع ليس ارمل ف
 قالاؤريطتسملارجتلا!أمن او لبطتسملارجفلا الو لالب ناذ امكترغبال كثي لحس هلوطب ثيرسحلاركّرذ سلخي نذاف الالب رماف غؤلصلا انعم دههشالآقذ ةؤلصلا
 هينا قالا ف ريطتسملارجفلا نككو لطتسملارخغلا الو لالب ناز امكروعم نممكحنمي ال عفر ب لنج نب. رمس ثيدح نم ٌقاسلاو ىزمزتلا و دئادوباو ملم

 نيح لوالاموبلا قرهلظلا ملس و هبلع هد ؛ىلص ىنلاب لص ليئربج نا(شيب لح فاربطلاو ةبيش ىلا نناو لعيوباو هبوهار نباو دمحا هجرخاو ىذمرتلا

 تجرح نم ىراخهل امن هج ههف نمرحلا خدش نافرهظلاب اهدربا شيب لجس ثي صحب لبق مهرينعو روعسم نباورباجبو سابع نبا ثيدح ق لقت سمشلا تلاز

 نمرحلا دش نافدرب ادرب ارذ ىلا ثيرح لع ومنهج حينا قش ناف ةواصلا نعاو درباذرحل !لّسْشا اذا ظفلب ةريره ىلا ثيدح نم هيلع اّعَقت او ديعس ىف

 تناومصو لهابلاجاجيلاو ةبعش نب ةريزملاو دوعسم نباو ةسبغ نب هرمعو ئسوم ىبا ثيدح نم فاربطلا هحرخو ةؤلصلا نعاودرب اذرحلا سسش ااذافريتهجوجن
 ةثراح نينخحرلا معو

 كلما هيكل



 ةياررلا عّمةيادهلا ٍ واصلا باتكادلج

 مسرخاذارصعلا تقو لواو كشلاب تدولا ىضقْس الراث"لا تضراهتاذاو تقول | نه قرهرايد قرحلاسشاو
 ررخا# ليملا ع اكد

 تأ ل بقرمعلا نم ةعكر كردا نمرالسلا هيلع هلوقل مثلا برغت ملأ اهتقو ,رخاو نيلوقلا لعرهظلا تقو 2 و ا
 يضاشلا لاو قفشل لا بديمل اماه ورخاو ممثلا تي هرغاذا ب زكملا كفو لواز افكر ردم رمشل ابرغت

 3 0 00000 هلع
 لوا مالشسلا هيلع هلوفاتلو دحاو تقوى نيموي ىف ضامالُتلا هيلع ليريجن ال تاعكر ثلثهيذ لصيامرادقم

 ا لا مرا
 وه قفشلا د ةهاركل نع ردقلا ناكالاؤرامو قفشتلا بيذي نيا هتةورخاو سمانلا برفت نيح برغملا تقو

 ةذ[دلا لوقوهو ةفيذح ىلإ نع ةيادروهو ترمحل اوه هلع فضح ىلا دع ةرمحلا كب قذالا ف ىنلا ٌصايملا
 هياذع !متماصلا نب رابع نع هادا مب اليسا واود و مهل مهول 2

 لور رم با يبرم نم لسوىراذب انذللا لون روق حلعسس + منكن كيال اذ قيما ل ىحلا قفل نم سمالوط دبع رزيل ىلع لكلا مسا قالها نع سبر اع لو عل
 نا لبق وق لس /برمدلا لرواد ليف سمن بسر ذنان ا لبترععلا نم دكر بدول ند يم ؛ سكر واف سما ملظن نا لتر علو منان كول نم حسو للعلا لحس ذلا كوس لاو
 ةرايحلاوراز مصالي رو مامعنى لريوقداسعب سمن طيب ملارصحلا سو لات ملسورل ؟هلع_ ويف ثلا لصوبلا نا ىدراموةراسالاب دا زفص الارجل ععلا تنقو داب الث لدي ضيسرلا رن سلق سم / برزت

 سمشيرغصا اذا ىرعبلا نسل لارا عم فو ىبما للاي ذغالا بجو داننألا تضرامتاذا ايل اورهل لاهم حل رناارن سو ضاات الف بنس اس قولا بلاؤام ف لا يرفلا لاوقا”ةارسلا انالوم للا ذك با
 لير اما ثيدف فل اثئوع الردرتن لوق هظم لف أير ىرلوما» ين شر اياورلا قصر ملويرخم اور محلا نيب لم" تقورهوي نا (يالادداتملا تقلا نورت ه ارم نا نلن اورععلا تنفو 22

 سل بيرظملا تنتو نالرلؤام ىثاشلا بسم سل تلت” ثاشلا لاق ارق هن ن» ئيشلاب لوقا نموا ورك غلا تقول يري نتيقولا نيب تام تقول ضربت تيرم نا دش لما»
 تولصلان مار يع انربمل ناو مجم ادع قففشملا بوز ىلا! رمل فد ف بيرضملا ىف عرفتوا ويرجلا لولا لكس د ىازخلاد قيل واف ادي رج نب هراتخ او باوصلا وب رزوتم ايزل لي انو مرض ابتعرعم جب" ' شيدامالو ىوولالاقةق فشلا ويلا شقو تب يرقلالوق فو سنتولا نقار اذ هاذا قضاعسولاب كلذ +. دايو هروب نيكد تادكر تن عيو قبو نذل وربطت امارتم بديلا ل3 '

 تسلا و. روضولا لش ابعباو حب ىا تاملر ثسلن“ لو تكس راربلا الما قواحلا حرس يف ازكب ير فلا س تاارع الا ةروسإق لسور هش و هيلعْسلا لص لوسرلا نا ىدرامل تنقولا نع نعل عزوف ىلا

 رعاو تو ف نئئوييلا ىف مانا لرجت ماما تيبره نم هاورامو لوقت رقل# روضلاربع المر ييشسم اه ٠١ هزتكأو تنقولا لوال ملت دوهعتم اور صاو تقو ىف ملول تنكح رواد العا# دريم رنا دايم ترم
 مك حا بح محا عنج“ مسي . بتي. هلك توت مل دلي هن يياتخا#ووزللز لالا يرن اقننال و ورللا نزولا نو
 ارب ىلوا ض ايبا سمو بلغنا مقر نم نزلاو يقر ىا قس بوك اب :ةقرلا نع ةرابع لا ن لف سذللااما ايبلاوب نا كس لري قفل و مضللا قرط نم ل الدتسالا نم يررم ا قفل ل 2 ماكع
 مم 1 نا مب انبا لاق ؟عايبلاوج راو حلل يابن” هيياتتلاس ف ليزك يل جرحا سونلاباب ىف مزعل الع ايلا مناة بما ناطر دا ةرم ازا نم قرا لص ايبا اجا نال مسالا
 وريملاند جاز يبلا ىلع وقليل جرا ىلع نغسل مسا نوتلطبل اكن اخ فلكس يلق قرح وب نورعلا ىفوا تملا قفشسا نا نم لاق اماو نزل ا عب ل وق حلل 7 يبعاص كور بس للا بحاس لاوق ب قضملا
 هرامخاوىلاطنأاورزنملا تب اد فزملاو غن اوال او زيزنحل ا ريع تير ل اهتريو مبتكر يلا د خرم باو ةياوراهف سابع نياونث امو لبجنيزنادمو قل صلاركبى ا نعل منوي زيزم يلازع_ل و حلل ,ياشا» ني نر ماد
 تا” بلت دررجلا

 0 ا ا
 مييصلا نم كردا نم ظفلب ةريرهولا ثيدح نم هيلع قفتم ًاهكر دادقف سمثلا برنت نا ليقرصعلا نم ةعكر كرالنم نبي لح نس تت ب
 مكدحا كرالاذا ىداخبلل ورصعلا كردادقذ سمشنلا برغن نا ليف رصعلا نم ةحكر كر دا نمو حبلا كرد! نشف سملتلاعلطت نإ لبق ةعكر
 فا عرعدوعمل سلو هتولص تيِلذ سمتتلا علطت ناليق حبصلاةولص نم سجس كردااذاو هتولص ميلف سملا برخت نإ لبقرمصحلا ةولص نم سس
 هتفيمل سمشلا برنت نا لبق ةعكررصعلا نم لص نمو 8 ؤلصلا هتقترمل س مثلا حلطن نإ لبق ةعكر حبصلا نم لص نمازي ره ىلا ثب ىح نم نابح بالو
 ىرخ ١اهبلإ ل صيلف سمثلا نءلطمث حبصلا نم ةعكزمكرح ا لص اذا ةريره ىف نعرخ !'هجو نم ٌقاسنلل و اهلك ةولصلا كرد١سقف ظذل قو ةولصلا
 ةعكرريبصلا .نم ل بصل حر نع لكس و ةداتق قبرط نم ٌقاسنلا درو هيلص مامالا مجقي نا لق اههكر دا نقف ةؤلصلانمةعكر كردا نم ئطقرارللو
 ما ليئربجن !ثييب لحس هن الصرتي لاقملس و هيلع هند لصيد !لوسر نإ ةريره ىلا نع فار نا نع س الخ ىثدح لانقذ سمشلا تعلطمث
 ورب مل وربع نب او نيعس ىلاو مزح نيورمعو دوعسم يبو ةريرش ىلا ثي دح قوه دحاو تقو نب نيم وب, ى برنعمل | ف ملسو هيلع هدا لص يلا
 سمثلا برغتت نيح بزعملاتقو لوا ثبي لصح نينو ق ا هالص هن املسم ضع ىسومىفاو ةيبرب تب دح ىف حقو نكت كل نكالا ليئربج ةماما
 هيلع كدد!ىلص هن !لوسر لكس لاقورع نب هدا دبع ثيدح قملسو هيلع هنن !ىص ىلا لعذ نم هنكل نكشه سرج! مل ىفشلا سيغي ندح هتقورحاو

 لاةةريرهىلا نحو قفشلا بضم لامة يار قو قفشلا طقسدملام سمشلا تباغاذا بزعملا ةولص تقو'هيذو ثي سحلاركرف ةالصلا تقو نعولس و
 قفشلا بيغي نييحانتةورخا' ناو سما برنت نيح برغملا تقو لواناو ثيسحل اركنف ارخاوالواةولصلل ناملس و هيلع هند !لصولُيد !لوسر لاق
 نعهي ورب ليبضف نبارئعو ا دتسم صن ١ ىنطقرادلالاَقو هيد أ طخاو الوصوم ةربره ىلا نعولاص فا نع شمعالا نع يضف نيرغ لاق ىراخبلا لاق
 شدرقراذكبس لعل ق سلا موب سمثلا تيزعام سب ءاجرمع نارب اج ثيي دح بابلا قو هببا نعرمتاح ىلا نب!لاق١نكو السرم سام نعرشمعالا
 بذل اهدي ىلصمت ملا تيرغأ دحيرصحل لصتاناضوتواضوتنر لب ىلا انلّرنف اهبلص آم هثداو لآتقف برغت ناس مئسلا تداكىنحرصعلا لص ١تدكام لاقف
 | بزملا لص زحخلا مأعملسو هلع هللا لموبلا نا ةرمتد نعش يلع قفتممكتشعزع اولههت هاو غل لصت نللبق هب او باف ءاش عل رطح اذا هخمر ىش ١ نعو هيلع فتم
 :«ةعبمل نبا هيد لمحاو فاريطلا هحيرخا برنعملا داع | مثرصحلا لصف م اقاذ نذوملارماف الاولاةرصعلا تيلص فامكنم دحاولع له لاق غرفاملذ



 ةولصلا ناك لج ةياردلا عم ةيادهلا

 0-0 ةراموقفالا م وسا) اذا برغملا تقورخاو 5 هلوذ ةفينج الو رحل قوشلا مالسلا هيلع هلوقل
 تاءرخارولاواورو اثحمج سس سشغ#مل كرا لس ف طش ارلاو اور تلت

 حلطي ملاماهتةورخلاو قفشلاباغاذاءاشدلا تقد لواو ةباصلا تألتخا هيفر د أطوملا كلام » ةرمك نبإ ىلع
 امام رماالإ ثسرع

 ليلا ثلتٍباهنب وئدقت ىئفآشلا لعَدجوُه هدر املي نيحءأشحلا تةورغ درت اورمالسلا هيلع هل قلرجشلا |رحملا
 تل بيس ننس

 رجفلا ءوطلاءاشعلا |نيياماه صرت قولا قره لا هيلع لوقلر فلا ما 0-0-0 رولا !تقو لوو

 راذشيالا ككرتسيو 0 ثيترتللوكنتلا تع هيلعمرقيال هناالاءاشملا تو هنفدةفنحلإ ضعوا هرنعانهَلم
 ما فلز الا

 :أنئرأم هيلع ةجيلاو قلص لو ليتل ٍسِهثسن ىضاشلا لا ورجل هظعا هند حفل اياورغس امالسلا هيلع هلوقلرجفلاب
 كنا “٠ مهل للا نتسلا بر ىما هدد

 ناؤلا فلان هركذ لآ تلثس ربع» بلالدتسالا مشت ال توقوملاو ف وقوم رف تسلسسس عا قرح اوبب قفا حسو ل حسو يلع زسلا صم ىنلا لفت نيب هاورامو لق عل
 رِلع نوبل قيقشلاؤرعمو ىجولا بحاص تم اعايساملا بلذ تدري ملال عر امسلا ىلع مت بس امنا لوقا زج ناي بيبا رهج قلل لوح جناح ذل ى اىعلارتا نال ناجع الا ىف ردي الر نيب ىلع فق و تمل

 فوزاو وق وش ربع»» ياوصلا تال اريج ناكاؤا ب لال نس الا مشي ال عروقرملا شيريل افخم داس نمل و ىا ةباىسلا توالت ريذد لأهل ما" تاسللال ب ىلا يجر اب برحيل اهيرذا

 لما نااوور ىرزك اديعس او ىرعت لا ىموم ىلا و سابع نبا ناذ هللذورجتلا عل يصر اعلا سنقوزعآ نا شييبداعالا رومب نر لاقزنارصق ادم مالك نب: رانألا ةس احم رس ىف ىدارطلا ملت ادا ضعلا
 تاياورلا هزي لكو ليلا م راع يسب ذى ابره اش اه مورو ليلا سبذ قس ا نبا ىورو لييلااف عن قضايا نا سناو ةيرمدلاىودو ليلا شيلا ما مسد لأ طري هشس

 0 ل مووأل قش اشلا لع 0: لوق هللس تالت اقراط ندب تقودك ليان تبن ل امم

 تم نا ققاوفلتخاو راضعلا تنقو لضري نا ىلع اوم نشل باذاذا م مالسمالا مس وسم ىف :لاو رقت لو هكعس خا" كتل ابائيقب تالا تققإلا ني لرانألا راما زاداتضراتف ليم
 , اًرفاسم نوي ناالا اعلا ترو حرج لالا أش قمم لوقف لاق ليلا تملى نس” نراشعلا تقد ئزجضاب لوقف ى اضل لاقد نان را زغلا ملكي م امءاشملا تنفو نزال انما لع لوق ل عخن حرك
 مُسلالوسادبلع خرخ لاق فازم نب صراف ثيسرص نم صابني ادى زير تلاوددارولا اور ملقم لا ارولصف لوق همم ياضا» نانا حلل ملام عري داب لوقف لاتد فان ارم" عرونط_..قو ىلا حررتسمن

 اذا ستقولاو لملف وزعرتولا نال ءاشعلا سضقو تقود مل وق حلل تعب تارا عر ولط ىلا انسملا ن ينام مفتول: ملت ترفع قودصب كم ارثملا نال اقف ماهو عد لادصسع ١

 لع 0 ايسائرثوا ناو نالغ الي ةداعالار بلع ناك امس راضحلا لبكرتوا اذا م الس لا يشم وسم راشعلا صقو لوو هلل عا" |عيمت اهبل انفو ناك ن يتسع او نيتالص بج عمت

 ملو# لاس يامنا» ءاضعلا ننس نم نس اهج ريع تولا نال نبيل اهلا نر يدي ايلوق لعن اذر يمي ارباوق دعس و رول ار يدي ال نع ىلا لوق لدين روصو نيك د عسر اعلا د زا نالدت متداداطوتد اد( ان مر ومورمي

 كمر 00 مل كللس نايم صقانلاو لعاكلا ن ايس يرش تاقوالا نلطسرو [ن نع غرو لض مل حلل م سال لاد راقت اسرهل ناكن د ورنع ناانمزد اال بسير
 عك اعترلا__مرروطفلاربعالع يشم اها ٌجرستللابلاو ٌةداضالار امس الارافسالا لو وص هلك ركب الا طر وكذلا مولا لش خواعاور وضولا نكي ةرامطلاراضربل نا ع 0 هذ 5

 تسلق ارحب موق هلك رولا ف «”رال ا ناغلوقبد انما ياصا نع الضخ ةؤلصلا نوي منيو نشيل ضميكرففلا نيج اورعسا نيالا نابر رس انواورطسا مل قةولغ
 نالت ساق نس اع فيركبد اينرلا قراذ ناىلا سيلختل اى زئالص تناك اهيررطساؤ قريد مس قرم عبله لسور | دعو يلع سلا لص_ رسل لوس تيار لاق ىراضد الا ووقس ى با ثيسر كي طر اههوبج

 نا هيف سا حا اهرجافم ا اف رلوث هلك وا» سايقلاىلاانرصرابحالا تنمرادت اه ناي بيبا سلخلان م نطرتياب ندطورم نر ازيغلتر |نلا نرصنيف محلا يلم سو لآ كس ويل سلا لص يلا لوس
 ا اقام لا ا تتترلالوال سانلا جءاعذلاءا نيررمالارها ىلا ىدّيبر لا ىف سيلخنلاو رولا سانا اتا كلذ كو هدرا ”عاربال يلقن تبارك ب حابم تدتولا ن1 ازبار
 دراوق هلظ ياض تتولالوال ةولصلا ليج قو نسل دارظفلا شوف نا مم د ٍّ 00 0 اعمى مس ادعو هيلع يدا دحر لوس نا قرتالارساف هب د

 قفضل_ وطحلاورشلا زهور ًادرْسلا ناوضر ت نقولا لوا مسو للحس ولعل ديص قبلا لول بتي مارق ىلش كل ةيانع ا ةررقلا لو طلت اهني مدرافسالا ف ميو سيلتلاب ادي ىوافتلا لاو ىثثاشلا لاك

 لكان ينل ال فضل رغم حري الدان تننولا فداك ن اذالاوزنسلاو ةرارطلا/ةولصلا بابسم ب ةولصلكي ليام علمت ند: اتق لوا ىف ولسا قادت شلا لاب حا لم" باو اقوي عتت
 لن لق هلل وا ىواملا عرش ىازكافياءاييطضلل ردم ناك ب لاتتشم الاردن خاوةروحاروقسمايزموت ناك ناب بابس لاي اسبلتمن الو راها الخ ىلع ضاكيالو كروان الزيكم اكو لا
 هانيوداب ل وق نط دل اومالا لومش ولالا لومت جرب نارؤَس اللامي ناالاريعب ىف سانلا ىف ايرعسل "عاملا بل طنا اله رطل نب اننا بممتس نيرو ملل ىقداريالا نامل نسي اك سيل قولص

 عرا» برنلارلقاد كل يرما نال تل ورجال نع عازر بورتس ا | ب

 مييعصلا ىقعيبل ا لاقو تاقن هتاور و بيبزع لاق وان قرمع نبا نع بت ارغل او ضسلا قىنطفراللا !ةزمسمل !قفشملا كثيرلدح_

 قكلام عركذدرع نبالعى وقوم اورامو ]وقر كاسع نبا هيجرتحا كلام نعةفا نحوداهعباتو كلام نع بوقعن نب قيتع ةيادر نموهو توقوم

 ثي لحس وع نبإ نععفات نعاعيمج عفان نب هلا دبع د هد |نيبعرمع نب | لعاذوقوم هاور ركسع نبا لاقو ةرمحل ١ قفشلا كلام لا لاق امكوهاطُدملا
 قئالاوسلا نبيحءاتتحلا لصيو سمّتلا طوست نيح برغملا لصبو دؤاد فال تعروعسم ناشي لح ىن نك عدجا مل قفالاووسا اذا برخملا تةورخآ

 ثيٍدح ق نا كلذ درجفلا علطي ندحواشعلا تقورخا نا ثيداحإلا عموم نمرهظي ىواذطلا لاق نكت كر املرمغل !علطي نيح ءاشعلا تقورخا كيب د لح

 ةماعيبهذ ىتحاو معا هنا ةث ةْمسنأع ثي لح قو فضتن !ىتح ا هرخاهنإ سناو ةريره نب ثيدح "قو لبللا ثلثا هرخا هنااودر ىرستحلاو سوم فاو سامع نبإ

 رتولا تيب ب لصح تيلحلا ططبرهت م ؤملا ف سيل ةدأتق ىلا ثيدحو تش ليللا ىاءاشعلا لصو ىتسوم ىلا ىلارمع ٍباتكد نيب دوامي تقو هلكل يللا تاتيثف ليللا
 نب دوبحل ةياور نم 2 نضحنب مقار تيرح نم نابح نباد ةحيدالارجالل مظعا هن افرغيل اي اورْقَس ا سي لحسرتولا ثيداحا ف قايسرجفلا عولط ىلاءاشعلانعب اماهرلص

 دادي كدشي الؤرحفل ! حضيب ن اراذسالا ئعم قأىس او سمحاو ىعف شل ا لاق عيب نيسح ى نمزتلاّلةرمكروجحل م ظعا هنأق متحبصا املكف نايحنبالظفل قو هنعديبل

 هللا لؤسر لاق لوقي مي بخ نب حفار ىدج تعمس ناحرلا بع نين مره ةياور نم ىلع نب او قاربطلا ير! نقفرظن لب ءاتلا! نه قد ىهتن اريخ اتلا لتعم سيل
 فنظرت كنق 222 2 ل ا ا را ا ا ا يي تت يي تت ب ب ب ج

 وه

 لاق لاق ضايع نب! نع بكن ب مح نع ع نب لمه نعرمع نبا نغ صنعح نعراكب نيم نع نوت .ح نمحا تلق ايزهم لاق هع «ىوأهطلا رنع اهلكات نه هع
 مقار نع ديبل نبو ري نيرمع نبرصأع نع قلم ! نب دره نعومه امنا رعيصحلاوض سيل لاقرجالإ مظعا هنافرجفلاب اورغس املس و هيلع هّندا ص هثنا لوسر
 د ا # نفح نب



 ةولصلا باتك لج ةياردلاعمةّيادهلا

 ُ 7 هم مر ننكلا ىل , 17 .٠ 2. ْ هه وه . 3 .٠ كل .

 هيلع هند صدت !لوسر نأكل اة نسا ةياورل وأني راملءاتشلا قف هميلقتو فديصلا قرهظلاب داربالاو هيورنأمو
 عار لصعلاا زي لبث -

 املءلتشلاو فسصلا ف سمارت لأ مرصعلاراخلاتوأ مدربا فيصلا ىن ناكا ذاورهظلب ركع اتشلا ف ناك اذاءلسو
 يان مايرقلإ يغنى و 0 باشر

 هع هك ايس ير 02 ىف م 7 هلل.

 هيلاخأتلاو ميلا وه ىيعالاهيذرأحتال لام ريصي نا دقو صرف اريضت ربملاو لعبا هتهاركك لقاونلاربشكك نم هيف
 0 ١ كلل 1 و تح تح تتم

 اولج أمريذي تما لازت المهلّسلا هيلع لاو دوهيلاب هبثنتلا نم هيف أمل ىوركم اهربخخات آل برخملا ليج بمتسلو ىوركم
 كارب بي

 ر ندا» يلع ةيتريظنلاب وابا ناكذ ةولص لكى ليج كري زاذامج . اوربا: تييصلا ف ناكلذاو لوقا ةراشا يوزنامو ملوق ل
 ملوق هس عا» اهيبج نتالي قلعشلا سنا .اورلو رلوقو نفور طنا دابالو لقب قلع انيورال لوقف مب 2# نيل ةدغنانربظن اباودربا لسور [دعروريلع شلادصس تلال وق سانيوران مل وف كل

 اذار لآ سس ويطل صوتا ناكل ايظا لي ملسورلك دعس و يلع ثمل ىلا لوس ناك ضعيكسن ال لام دمج مدل نري !انب لص للا ابيد نيد لاف ثيم دع نم ىرافبلا اور تلق شا ئاورلو

 ل ارصئناوجو لو لس نوبرعحلا ربل اكهوركمارلبت كانا دادا نال لطفا بررخملاىف ليث ناك ازيلو لفاونا اكن م ؤال ملوقأ حاس ٠١ قنا ةالصلابرريإرف اد يشم ازاو ةولصلابر ورا تشل

 ترريطتنؤرظ دلل ويري صرفل | نلاكن اذ يفر ظن وكم قدام تسسطعنضول مزعتب لاو تيت تن فل تم لت اراماز اورينت مل بيرو / دددق بورزلاس سلا تسااقاذا مزعج لاق درفت رزروم ىلاورككت

 هس ازاصبلا يذريجتيال ثييحح ب دونص يي زى نيرا يضراوتالمهادقو راو ريا نم نيالاريراوتال لو سلس ند نير يتلا نعزارتحا ل يعي ناوبس وفور سفن ناك بان ركؤاب معجب لاو

 ريانعا»ل اوزلا ريب لصور زعل يخت ن ل سرقلا فتور يسم لوقا: خا مالا سل او نارربلاىف عتب ىزئارونصلا ير جلا نا خخ اريارباو ىرونلا نايفس لوق نع زارع مي أو لوو حلك نا# برخلا
 [مايجتن وبين املا اب درك يف انني ام نالر تري هوركل ريف اننال لاق ع عر ٠7 برمالا مم عاما تا مسلاو لحفل بروما. ال ءوركر يف لغم اوولا ندور هيا يخاتناد ملوق ع

 ررضملافاموووبيلاب تلا نمريو امل هور اني ريخانلا نا باوجلاد قيل عرابم ليلا ضمن ىلار اشعل يف امن ال بابتسالا كرت نم (ليالو ودك يالا ليلا فمن ىلا داش يخاننا ديالا بس تدي اذوب اتسم

 مانا فنصملا لم ضر لاقو رلوق هل ,رانعا» لان تب ال نيرضعمتنلاوا ني نمل ىلع يمر وطسمل لاوسلا باو |ر طويلا راسو رح سلالات رف هاب الاانا بسك فو وسلا
 نع ةرد انك نع مي اربا نير نع ماوهلا نبوايع نع دمام عنرخا لازال مل وق حل عرا» لولرملا نينو نيب (لصغلا ورق |خعلار خان ىل هل الد ضير هلل نال كلذ لشن ناي بيرج !ققشلا ليلرلا نع شيسرمما

 فقل مريب ملوق هللع تدم تن موغلالييشي قتلا رخو لاننا ىلع قا لازال طول[ هس يدل لسشسلا لوس لاَ لات يطلع نبا سالا نق سيئن با فنحالا نم نسما

 عروب رش جرف لك برت ال حر ابملا» بررطملا ليج ىلسر ير ارتسا بير ررشتلا نا

 997615 هيا دهل |ثيداحا خرختق ةياردلا

 مثرخنزب حف ارركذي مل يبل نيدوجحم ثيردح نم فاربطلا مررخاةرافسالانم مهلبن حقاومموقل اعبي ىتح يبصلا ةالصي رون لالباي ل البل لسو هيلع هللا لص
 لاقفولسا نب نيز نع كلملا يع نب ندزي كادر نق و فيعنم نمحرلا ديعو دوم نعديب ا نعمل س ١ ني بز نب نبحرلا دبعةي اور نم هن اف فيعض 5 دانساو

 نآةيرطلا ىنطقرادلالاقو قاربطلا اهجررخا قدرطلا! نهو تلق اوح هت دي نعد اج با نعول س !نب نير نعدعس نير اشهار لق هرازبلا هر سننا نع

 يلف قيرط نم فارجطلا هجرخاو ىدتتنا ةبعش نعىرزجلادٌداد ىلا نعةبحش قيرط نم ىوايطلا هجيرخا عقار نع دوم نعيمصاع نش نيز نع باوصلادرهو

 هيفو لالب نعركب ىلانعرباج قيرط نمرازبل ا هحرخ ودوم نعرمص أع نعباوصلاو امه حب ات |اسح ولعن ال لاق ورازبلا هجرخاو ى لج نع هيب | نحرمع نبررص ع نع
 هجررخاةريره ىلا نعو ككق نمدوعسم نبا نع حيص# دانساي ىواحطلا هجرخا 3 ياو «داتساو ىئاريطلا هحرخ ادوعسم نبا نع ب ايلا ق و فيعضوهوراسي نب بويا

 لصتدا لوسر باوعا حمتجا أم لاق ىحختلا ميهاربإ نعو حلطن نإ ةفانغ سمشلا نئارتب هور جنلا قصي ناكدنإ لع نع ىوارطلا ىورو ءاقعضلا ف تابح نبا

 ضاعي تبان نبرحساق هحررخارمصبلا حسفي نيح محصل لصيرل سو هيلع هدا قص هد !لوسر تناكلاق سن !نعوربونتل ىلع اوعنةج ام يش ىلع ءاسو هيلعدثلا
 فو هيلع قفتم سلخلا نم نذرعب ام نهطورمد تأففلتم ءانلا ىصنيف معبصلا لصيرلس و هيلع هدا ىلص منن ؛لوسر ناك ةْختأاع ثييدح ثيراحالا نه

 نعو يح دانساب وغم ةملسما ثي سح نم هقدرط نم قاريطلاو قانرلا دبعىورو ةؤلصلاب ملسو هيلع هللا لص هد !لوسر سيلغت نم نذرعي آمملسمل ظفل

 ةرماص رم سلخب رم حبصلا لصول سو هيلعهثدا لص ىلا نادوعسم ىلا نعد اميلع قفنتم سلغب مبصلا ىلصي ناكولسو هيلع هيد الص ىنلا نا نوب ىاورباج

 سلفي حصل ربزلا نبإ عم تيلص ىعس نب ثيغم نعونايح نباو دئادونإ هجرخارقسد نال د جدل تام ىتح سلخلاب كلذ سعب هتولص تناكوث اهبرفساف ىرخ |
 ةجازب| هحرخا نفع اهبرفس ارمعنعط[ملفر معو ركب فاو مل سو هيلع هدا لص ديد !لوس ,ر عم تناك انئْولص !نه ل قف ةولصلا> نهآم تلقفرمع نبى لع تليق املس ًاملذ

 نعوريصضتت نعالا تركي الومعلا ىتهاشلا لاقرمع نبا ثيي دح نمركأ لاو ىذمزقلا هجرخا هند اوقعرخلالا تقولو هللا ناونر 8 ولصلا نمل والا تقولا ثيداحا!بايلا قو
 قصر !لوسر لكس ةقوردما نتسو ىردحبا هحيرخا ل والا وع نشا نعو ىنطقرارلادجرخا هكلداهمحر هطسواوداز و هوت رو نحغ ىلا نعو ىئطفرارلا هيح درسا يوري عج

 هملعذللا لص ثا لوسرتالأس لاقروعسم نبا نعو ب ارطضا كدانسا فو ىذمرتلاو رؤادوبا هحرخا أهبقو لوا ةولصلا لاذ لضف !لامعالا ىزولسو هيلعما

 ىنلا لص [متلاق ةنش اح نعو ىنطقرال ا هحرخا نوغرمع نبا نع ومكاحلاو ةمبزخ نبإ نعو نابح نبا هححرخا أنّي لوا ةولصلا لاق لضفا ةولصلا ىاولسو
 ةريوه)إ نعو نيفيعض نيلوصوم ندبجو نمىنطقرا نلاهدر وأد عاطقناةدانسإ قو ىذمرتلا هجرخا هلل ادضبق ىتحنيترمالوخألا اهزنق ول ةالصرءا سو هيلعمتلا ىلص

 هل لاةولسو هيلع هّندا لص هلا لوسر نا ىلع نعو ىنطقرارلا هحرخا هلآمو هلها نم هلريخروهأم لوالا تقولا نمكرت سق وأ دّيقول ةولصلا لصيلمكدحا نا هعضر

 لاقو بيزع حيوصل اة ودمحاو م كاحلاو ةجام نباو ىزمرتلا هحررخا ثيردحملا ايفكأهل ت دجو اذا مي الاو ترضحا د !:ةنانجإاو تتنااذا ةؤلصلا هرخوتال ةشلش ىلعاب

 حمس هنا ىزارلات أحوبا لآقد«رغصل هيبإ نم حمسهمل هن !لآقيو هببا نعىلع نيرمع اور أقف قحلا سبع هنيب و كلذ نيبيملوالصنتم ادانساهل ىراآمىذمرتلا
 8سم ىلا قيرط نم ىراخبلا اهي درب فييصلاب ناكاذاورهظلاب ركم ءآتمشلا ف ناك ذاع س و هيلع هللا لصد !لوسر نأكس ند ثري لحس اذه هش صر لتتم لصتاف هنم

 و هيلع هاند ١ للص هند! لوسر نإ هيبا نعرعفار نب هند بع ةيادرنم ىنطقراللاى ود و دربافر حلا تش !اذا ثيب سحيم لقت لقومرسلا نعيراني د نيدلاخ

 وصحلا لصيرءاسو هيلع هند لص هّند!لوسرناكلاق ةزرب ىلا نعناخخيشلا هجرخاأمم هل ةضراعملا ثيداحإلا نمو ررصحلا ىنعي ةولصلا» نه ريخاّتيرمأي ناك

 ا اجررخا ةحفترم سمشناو ىلاوعلا ىلاان دحا بهنيبمثرصحلا لصملس و هيلع هللا لص هنن |لوسر ن اكسل نعو ةيح سمغلاو هلحر ىلا اندحا ححرب مث

 ع اجبضن أمل لكاتف خبطت مثمسؤرشع مسقتفروزجلار حن: ترصعلا ةولصملسو هيلع هللا لصدثدا لوسرعم ىلضدانكلاق ميدخ نب عهار نو اّضيا
 ريع تما لازتال هحفر بولإ لبا شيدح نمدّئادوبا رخو | نكش عرج ملءاشعلاورخاو برخملا اولي أمر يخب ىتمالازت الشييلوح س مثلا بينت نا لق



 :قولصلا باتكردلج ملا ةياردلا عمةّيادهلا

 ١١ م هل ول كا 622014 لا 1 1 5

 للا ءاشمل ا ترهل ىتما ىلع قش ناالول مالسلا هيلع هلوقل للا ثلث لبق أم ىلاءاشحلاوهبخأثو ءاشحلا ورخلو بثرعملا

 مابمليللا فصن للاريخأتلاو ةعامجلا للقتت اليك تت فييصلا و لبق واكدّكُب هنع ىويملارمسلا عطق هبذ نالو ليلا ثلث
 ابنا" ثرلثلاال تك ٌ ("بشب ضيم نيل ع 7“ ّ

 فصنل ا ىلاو فصنل ا ىلا ةحابالا تيثيق حا ويرمسلا عطق وهده برنلا لبلد هضراعةعامجلا لقت و 5 ةهاركا ليلد نال

 مطرب قباب لا ,رامما# ببزنلا ليل د ميحد 5 ا قثيمل ناقل يللارخاليللا ولص تل آي نملوتولا قف بدقسي و هلبةرمسلا مطقنا قد ةعامجلا ليلقن نم هيفامل هو مربمجلا

 رخارتوبلف ليالارخاموقي نا حمط نمو هلوارت بلك لبللارخا موق ال نافاخ نمرمالثتلا هيلع هَل قلم 5 لشرتواءاتنالا
 سأ للا ل را يا ب يح ببي سسسا امس ص تنل لق

 ليلقت ءاشعلاريخا: ىف نالاهلموت ءاشعلاورصعلا قو اهربخات برغمل اورهظلا و ىفل ف ييتتسملاف ميغموي نآكاذاو ليلا
 َِح ب ا هن 0 مرا لف

 ىإنعو ةديدم 5سملا كلت نالرقلا و مهو الوووركملا تقول ق عوقولا مهونرصحلاريخلت ىو رطملارأينعا لع ةعامجلا
 ا 3 هللا ؟ ه ”ءاققنر 7

 دل ةولصلاأهبف كرك ىقلا تاقدالا لّضفلتالعت ولأ نحب ءادحلا فنى مرتالا طارتحالا لكلا ريشا

 ملا نس اناالول ملوث لس ندا برفمل ليمن ارز ىلاررصملا يحب لعفلل يقول انياب برشملا لجل اء ملوق جلس

 ناس تلق ناز زلاتنزعال موق حس ٠م“ نم لاقوذمنول ليلا لاراضعلاو خي نا متم ا تما ىلع قا نا اوسلو يع لا ىلص لا لوسر للا لانة لا نم كيرلا ىور
 ملوث هل دارلا» ان ةظاوم الو ربامتسابانلقل هالولو مول عسر ثلا لم نايا ومب ينس سبت لك دوو لكدنع لاوساب ميرال قال نشا نا اولا ف لات ثيم لكس اك نسج اتلا نكي
 هز معني [يأرا لاقرلس العزي ايعخ 1 اعلا ةولص ليل تاز سو ل لو هلع اصلا لوسراني رص لاقرط نبا نعم امنع حسو ىرايثلاٍ عزخا ثيدكب اولرخس أوو روبرمسارارلازارار قو سلا مط

 ' مةلوريكناكم سو ؟دس و هيلع ذسلا دس نبا نا هتك سلا ىوراد لع نسا لق عش تنازل د ىفرمسلا باي نشس ىف ىلا ملا ريلع بسوي و بم ارا ضرار دعس وهب نمش قت ال نس جام سار الخ نان
 ىبرمسلا مت لييجلاوريخ انا فصلا ن لمت لوق تكس نال اب ةفييعلارارزبا لحب لكهنواهحلاب ”فرجتلا ماستغا نكي ناقل نعم او ورعب رلوق حلل نا الوطمو ارك ووور ارحب شيبرف اوال

 فيصل ىف ناكل كيزلن اكول الر ظْنضو راششلا ف ىا ايلا ف لاوراتششلاو ضييعلا ف يرفاناو رلوق مكس نول عار يكل يتلا ىفوإر يعقل يلا ن وكل فنتلا ببي اكن ومان مذا اولا

 ليل د طر اوم تع نم عبمارللا ليلو ورد ىزلا عام ال لقت نالدتتو لوا فرتلار اوا ورب نا بج و بارا ليلو عاملا ليلعت ن اكولو سدت نان عاما لعن و مو لو وقل عرا» فلذلك يلو ايورط

 تاكل ةرخلا ىلا ةعداسملا نالغال وانا تحبو لاو رك مالسالا "عجن مركؤاذك ترانس ان ل ادتدلوقو جيد نمر ضخم ىل وترأس و قل ارق دهرا لب راحل مدع عنب بيج اذا لا طسطاو بزنلا
 كس !ةغراسلا نا ةعرارملا صخر تخ شدا قلت نع ياوجبا ىفركذ عرراشلا نال اي اثاماو ةرضراحم بل ال نا بفرع امن زيكو هراطسالاىل بارتسالا ليلو ضرار الاكل ليلو ناكم ليما ب يس يلد

 تلشس !» تاركا ليبدل انمراعم شلال ةئر الا سن نرمي و سيلختلا ىف ال ةرفضم ىلا عراسي ونملا خس ناك فلا ل كلذ وت اهلين جو لل وترسل ارنع لضفاوب ىلا شلل ىلا ةعراسلا ىف نوكي را قفل
 ناك قزف امو ناب [طتنم ن ا/رواورر عسا مطقما ل نارا مطق ىف الا نع رايه اوبر لا مطب وهلوق نائف س انئلدصاو نير اول ل لو نع نال درعا طقوم يروا ليلو كاب ماوي ريس طقوس و ل وأ

 مسبب بيس ةماعلا مظقوب و يا ورلا تناك مومن لل لتر ل راهعام ظنا
 فرعا لمت املا ليتم و وورطباكترارمسلا مطشر ورنملا ليبحكن م مز اوريعاوبر هسا متو بب بو دضموض الا ليعمل نيرعال موزي انا نا نعملا نال رظذر يو ةعابالا تمشين ملوق جلل

 كسا ”ةعراسملا نب سلاف ببرنلا ليلو ةطرادم نعملاس بارك ليد نال هور ملوك حلل نو» يف وملا شلاو حرابللا ين طرعا فس عيرتال نال اهايس نكي الف لرتلا بولس خ اننا نكي ثا ىف
 الثايواسالواي انالرمسا مويا ليملارغ آى اريخالا فضلا ىفو لبق نيتتولا اركي واسم ايلان هير مساروصقول نت اذارمسا مطق نال ربقرسلا ملفنا و لوف ىللشس هيانع هبرمسلا مطاوع امج اك لو ةرايعلا

 نلرولا غل يموتيياو شل عبلىف و بؤتسيو سس عمل نو تيل ان ماتم ما لوخغموب د اسرفرم ىوروارظن وكيف ليما خرتدإ نهري غتو بسفنل اب ىور ليمان وقح دوق منال را مط

 مللوا ىف ناكل لك يل ملا نطل عم نييلاطربانمل او مخل اكاذا اماف معبعمرارسلا تناك ذا بايتسالا نم انركذ امنا من: 1ناك زاد ل وق هلك يانعالباظومو ليللايكىلا إير اي ليلا جولص فلاي

 ليال ناو تقولا لب مَع نا نم نم يال مثلا فس ليقول الا ءانيشملا فس الام نوحي يعلاو لضفا راسل ذا ليت ناكن !ةرابم هريخان:ن الرمل او موق علل غر“ دل ابل او ميلا ىف ليي اذمدلاور علا ني
 فلز د رطلادابتما لس موق هلمشس ناز ئسلا اك امر زل رف اناوزوكبال توري انو نال تقولا لبق قيل ننا نس نضل ليلا ىل نال بلا و اهلك نا” لوا اينشملا ل حابلاريف اراض
 قول سوق ملول لش يانا ىلوا ناك اه يكل ىو ليل نال لاما ةولصناذ لانلا سرباذا مث ور دعس عدلا هصس ا لوف نترك ىلا نزلا سانا لس ايت انسلارئاونا
 لض زوو ىلسل عروب سمشلا عرولط حنو راوالا عقيل نا نم نوف ةريرم رم سك 'عرولطوري ومملا نيام نعي ةريرمةلا ك لتنال مل ل نطل نا" ايم ناك نال لئاول ليلي ناكناو
 ايا ةزفصلارذزوكيال مروري ناعم هرب لصفلا بتل اورككقلا تااقتالا ف ل وفك حلل ناد ةولصلا اريف وراي قتلا تءاقدالا نمر ان امركذ كلذ ىئدتنساسم قال ايف بستم للا تسال

 عويبلا فد سافل حبلا باب زييست ل ضيا زب و سلكلا الب نمتروصلا ف باش ساكن هوركملا ىف تباشير ىلا ضيإ/ بانت اللا تناك وكب ام لك نال زارا مدع نست اربارلا نارابتابدا بل نلارابتم اباد ١
 كات" سافل ابا از تقانو و ا هيردم 000000

 قم كازت ال هحفر بلطملا سبع نب سايعلا نع ةحجام نبالورمأع نب.ة بقع ىلع بوي!راكث هيف وموجنملا كبتشت ناىلا برغملاهرخوبملآم ةرطفلا ىلعوا
 حا فرصنيف ماس و هيلع هللا ىلص هند | لوسر عم برنمل,ىلصن اكلات عدخ نبعقار نعبابلا ف ةموحنلا كبتشن تح برخملالورخ ودملأم ةرطغلا ىلع
 !ذ !سمُتلا برخت ةعاس برغملا لص مل سو هيلع هند ىلصىبنلان اكسوكألا ني ةملس نعدل ةوخ سنا نعد ئاد نال اجيرخ !هلبت عقاومرصسيل هناو
 هفصتواداز و ةزيرهىلا نعريعس تيدح نم ةجام نباو ىنمرتلا ليللا تلذ ىلاءاّشعل !ترخإل تما لع قش !ناالول تيبردس تلوم عيمملاو ملصاو اهمج اح باغ
 و ىلع ثيرح.نمرازبلا هجرخ او سلاخ نب بز ثيدح نم ٌقاسنلاوىنمرتلا هاور5لوالا.شأ حولا جرو ةوكريعس ىلإ نع ليعس قيرط نمةجام ننإىورو

 تورظتنتلوكت ١لأقف سعب ها ليلل الت بهذ نيحانيلا جرخف ةرخالاءاشحل اولصل ملسو هيلع هد !لصدثدا لوسررظتنت ةليل تاذ اندكم لاترمع نبا

 راشإاشعلادحب هنع ىنملارمسلا ثيدحو هْلِوقملسم هحرخا ةعاسلا » نهم هب تيلصل ىنما لع قشي.ناالولو مكريغ نيد لها اهرظنتنب ام ةولص
 هيلع قفنماهسعب ثيرسحلاو أهلبقمونلا ةركي ناكو اعوذرم ةزرب ىف تيرح ىلاريشي هناكاه دعب هنع ىنملارمسلا حطق هيف نالو هلوقب باّتكلا قا هيلا
 تاكرمع نعو اه نعيرمس الو ءآشعلا لبق ملسو هيلع هدا لص هّندالوسرم ان أمة اع نع ةمبام نبالو ىدش ناكدؤاد الو سحيالن اكيلسملو
 هللا لوسراتب لصرمع نب نعو ٌقاسنلاو ىنمرتلا هحرخ-ا هعماناو نيملسملاارمانمرمالا ىف ةليللاوكب ىفاشتعرمسدرلسو هبلع لدا لص هير !لوسر

 +1” هيلع قفتم ثيدحلا » نهوكتليل وكتب ار!لات ملس|ملق هتايحرخا ىف ءاشحلا ةولص ةلمل تاذرحلسو هيلع هد ءىلص



 ةولصلا باك دلج ةياردلا عم ةيادهلا
 م يرازتلالا يي ا واو تملن" ...٠

 ا 1 2 شو خل ل م 21 1 2 لا ل
 اناهب تاقواةتلثلاةرمأعنب ةبقع تين اهب ورغرنججالو ةريهظلا قاهمأيقرنعالو س مثلا عولط رع ةواصلاز 1

 كلي : نك : ُ
 نيحو لوزت قتحاهلاوز سعو عقترت ىتحبسمثنلا عولط سعانانوماهشربقن ناو صن نامالسلا هبلع هللا لوسر

 ىلع هقالطاي تيرسلاو هوركمرتج نفل نال ةن ندا ةواصر بقت ناو هل وقب دارملاو برت قح بورغلل فريضت
 ملا ا ب ع يمك < "٠ يافع عش 5 نا" بوهل تاز أ ا تضان لاي .
 ةواصالو لاق لاوزلا تقود ةعمجلا موي لفتلاة حلب! نفسو ىإ ىلع ةجحو ةكمب ئضئارفلا صيصخ قئداشلا
 نر /لكت لولي لت وطمس 7 سل ميسي سس 0 نوح بح ع تح

 نم مثالا زجل اوه بيسلا نال يورقلا سعهموبرصعالا ةؤلصلا نعم اهرال ةوالت ةدجس الو انيورآمل ةزانحب |
 ا» |ناتاوم اضفت ناو لس

 نارللا مب ىف تاقوالا هزي ف لطزعلازوكيال ىقثاشلارزعو تاياورلا نب ىف لفاؤنلا تك تاقوالا هذي ف انرنعزوجن|ل ضئارفلا نا معا: زوجا ملوث نمل ٠
 مالمو رك واقر يلع ببي ناو هءارظفق يلع بمبي م هر ساو رين يرش ن نزيل زاد لفنلازوكي ل نارمزل سنجم ماللاو تملالا لب اويمب لفنلاو نيرلا ةولصم ب ءار'نازوجب ال زفق "كعب اي هرنع لاول زوتو ١
 ضي لا لج ةيازلا ب حاشد لفاونابهزيوجتف ىنئاشل دعرنزج ثييرملا لعب مم وركز ثا لغو هرعو لا يوب ناو تسولف ىلا مم ايلا ذس شارزقلا» الغر لومسانن ىلا |

 نكن اع فو كمل تبن ننعم راو لدسانلا نا ةرابموجال لقيا رولا نار شوك لزق نس ايوا انت برج وو لفن و درو نم ساان لغشاو يشل لوا |
 لف انلا ىبصول قص لاو سوضنرزنل مالا لوري قفل لوصعاحف نرحل نتن لمد اسييت يروا قع ملا نتي ىنلا لين اين دبي راف قب لفاؤلا نو نب نيفلا زارع |

 للا باص ناف فيمدم ا ىثاثما هطس او شيلا ةولصلاز وجب ل ننعم لوقا لاين لذاك ىن الا ىلع رج سيلا نارمزليو ىلا ياو فلا نم 9لؤ لنا زيموركلا تساقددلا ف .؟
 لاوسالاو كا نكر لع لن هيلع ملا اميبج نيرطلاو لنلاىفزاوجل امر ىبل اموال ناكنا لون نال لولملا نعم !نوب نانوكي ليمدلاو اهني لقنلاو ضزعلا ةولصناب لمن اانا هن لتس ل دس ورينا ١
 مثل ذاوجلا مدع ناك ناو بتكلا نمر ترو ايف كي ىلع ملطا ملو بارك زاوجلاب لوقيل وم |ريذ بارا مم ارجل اب نولوقيل انباحصا نا تبا الاى انا ىلع ان دج شيسدحلا نكي اهني ةيارلا عمزاوم ا ناكنناد |

 يلاهيمالاو ىضركلا نع لقت ا رمزليالو نراك تايلور عجل لع لنلاو ضرفلا خس اولا مد ديرما نا ىراو ايو وياكل ليسلشس الاول اللا نعم نالتنارمزل لطنلا عب اركا مم زارجاومزفلا ]
 عرامتراىا مفر جر سُشلا عروط تقتو ىا تاقوالا نم لب عر ف كلش را" دابتلا بتتضن ىف مشل | تيقو سو ىا ٍةريظلا ف اسايتدنع لوول عرا» مئاسلاوؤالغراتخا زال ا

 - ,يانعا»ب قولصلا معي ل عرولطلا ذ_ سمسا ص رق رظتلا دعس رمق ناضانا مادام دضفلا لاو نيجئروا# د ررق سمسا مطترا اذا ليق عر ازترالا ىف ءالعلا سلتا غنت تسر ل وق نكس ربع سلا ]

 ولسنا نال ابانعم ىف سيلا ري ناب بيب اير لع صوصنملارعلا لابد: /زلسسييل كو ةؤلصلا ايف هركي قلت اقوالا نم يي بامصالا.ةرقور اسمن الاريفي لاب صيف" ليي زت قح لو هس |
 شمل اهدي ىنبلا لوق نم ترن | فعورهام نب يف ثيسرحب تبة روكدملا ملاذ ةرم دعس سرب اباناينمرعاو لكن كي لب ل اطال( الانف حلا ناك اذاو إرم نودابف م اوطل رادع ةوالت ةريكوتةانج |

 هسورنلا هراؤر يمن ججشماد ىواهلا بحاصورمامولإ جس كيو دعس ضن ع امبالاباى ا هوركريع روق حشلا# هر انعا» هلع قو برضا ب الو سم ملط تجرب بد ةولصال سو ل ظس وي ]

 | ابئان نراقموامرتتم يبسابل ةؤلص لكن الان ثيحواملا راش هروب اولا اما ىتثاشلا ب نيبال منلا نالقنا عب باتا ةرايع سلق نافل ص يخل لوف هس" زانلا باك ]|
 زال ةولص اهزمداةدو خت قل لفانلاو ننساو تالا انت فكيف اوسد ا, رذاذ ياسين رينو ةولص نان نسور ثلا غلوم توغل انف تاقوالا هز نهرا
 همر ديتنلا دص_ ىنبلا لوقل .وريقو ةولصر طنا نم متري رخل تالا هرب ىف لوغو قنا اذار جسم يك ينمو نرزعم اا ةذانلانسرذوايارغال لمار لو لأ دلو يع ثلادص ىنلالات |

 ءاقستسمالا قولصانمواببوزعالو سم [رولط متولصلاورختال ىوررقو ةولعاب ارقد ايف بع طاوله. يطل بسفر تحري قص ظل رمارجسل لظدالودلآ |
 نعى ورام كم مرح ىفالاابل بسال ةولص تاقوالا هاف هركيامناو ةوالت اووجسورل شادو ورنا رعب نانا نوران لشد المنلاب توفي ابرؤل نهوض ةولص |هنمو تمول ىف ةددجوم ميمارلا جاما نال |

 لييلرلا نال ارم هس. مباركا مرع سالو اريذ ةولصلا ”ليطف قرايزورحتبلا نرش نم او لمىف الا علطن تر مسلي الو سمسا زن صعلا بل ةردص ال لاسر ل[ خس و يلع شل لس لا لوسر نارا |

 ف لئاونلاو ضئزدلا نمارلك ةولصما او عكا مسج ىف ضئا فلا زاوج سدت نوكي رانا عم ولولا نوري كو عارفا ذي نا ةياورلا نمي و ملوق كش اربلا»”ليفلا اوتس لارا لكل شي
 ناب بيجاو حبب مو الار انبلا بفصن ىف قولصلا نهى ملسو ل [ملس وريلع ديلا لص ىنبلا نا ىرزؤلاريعس ىلا سير 0 لنا معايا ل وقق حل نا» قي دن انسياب هرتركذ ىزلاب دانتيل نا فلذد ل
 نا جست بوزلازنم ملوق هلل خا" اهبوزفتتع الو لوق نمداننتسممولرصخ الا لق حلل نا ىلا تحج لغاد تناك ةولصلا تش لاهل مل قف حلل نس ,رانع م عطتنم انتم لا
 مي رلاكدمددقدلع- لوي ليو سيلان لا نوكيا ازج يب سلا لعس بسلا يسن بوتر هرج اولا مقدل ابرك ناكر ذا يبس تول لك ن وكب نا نكيال نك موا الصلا باتو بسب

 و ميلي ىذلادزجلا ىلا لسنا لتي ناوراوااوب و دوصتلا لوصف ن يعتاد ب لت ناو لسا ازا مدلل اسلارزجاو ىف لازال لمياء لقد ارب مزج لعبكنا بوف كيزريعد ضنك و
لا ل ىزلارزجلا ناك فركز سام فكس يلو راضضق تقلا رخ[ يف ةولصلا ناكر ققول نال ىلا زا هحس رب لو سنتولا نيني نا لا

 | ءادالا عقل ل نا سنتولا لكوا قولا قاضماؤا قسيطملا يل اوا بسلام دداوا

 انو صوم نوكيال ناب وجي ناكناذواضلاو وعلا نم ئغصري يبس يحب ىزلا زجل انبج تققولا لكووعيف تل ازرقو لكلا بيير مق لكس قولا نراهن دادالا عروق و ةدوزنعل ناكر ىلا لكلا نمل اعمالا نالريف

 عرا» تاولصلا نم |. ثي الب بسج و اكى دا نال اضفاناك داني ناذوكيو اصتقان ل رغلا بجو سمك ارم ا سقو فن اّسيررصحلاك اص اناك !!دسان نكن او تدان ىداَيالف الماك ب سبسلا بجو لشرظناك مارا

 .كلع__ قيل دلالي ىلا زاد هوزرنع لكنا ال بسلا ناوررقوإلابسبسلا نالالوقد سلال نادارإ اني درج ضاقت تقول أ ف ىرئيهاذ قالا زل اوم بيسلانان ل ف هلل
 كارل ل ل ا ا
 وبدداوالا تلي نوكيدقر اضقنلا نا لالي ل زيزعلا ةيانب لوقا ىوؤمل ايف وقر فاي اضياوراضعقال تقول اءفس دادا تقول ةولص نا هررحتاوالا لباقمانتلا نمل عاذ مسا ضاق ناو شنموؤل!ىدؤلات |
 نال ويلا بوزطيزع سمارعع مشي نا غشير تلق نان مف اف فلزك يلو يورذلا سنو ف سارعطر انك مشي نا لضقلي فصل ارت نا لاتيبام مف هنا انهم نمد قرابحلا تحضن ىرؤملاذرلوق هريؤي واني لرلا |

 سبب بلغ نلل بسب تلق لادا بسوار زجلا نامت وا صق اناني لكم اذ نريشملا عفدزيال ملف ناذ لكلا رسل ب ستور ئقو نا لضال تدلك ص قانلاب ىرانف سماع توم او بدو صقانرييسسم
 جلاب ىولوم اا مسارشناو صقار رلا كم ايل كل لعل دن لا هظكاا |

 ا ا '

 كلثةبِقع ثيي لدس ةهوركملا تآقوالا ف لصفرباج نعولسم رخازتويلف ليل ارخ موي نارعمط نمو هلوارتوبلف لبللارخاموقيد) نا ناخنم ثيي لح |
 لوزت ىتح[هلاوز ىنعو عفترت تحن سمسا عولط سعاناتومادرذ رهن ناوأبرذ لصن ناولس و هيلعهّنلاىلص هنن !لوسران اهن تاتوا ا

 كيو فق 7 نيحر

 نءملعا هللاو ىقيقحلا نذدلا ىلع هل دواد ىف! ل مح دري !نهو اناتوم ىلع لصن ناو ظفلب زئانجلا قف نيهأش نباهحرخآو ةجيرالاوملسم



 واصلا ناتكا دلج ةياردلا عم ةيادهلا

 | كلل نك ناكاذاو ضأف تقولارخا ىف ىدؤملاذ ىضاملا ءَرجلاِب قلختولو كدعب ءادالا بجسول لكل أي قلعنول هنال تقولا
 0 و ضرار تس و ٠7 بسبسلا لصتي | لكم اريوريل ملاذ لكلاب تنصت اذ دنسبيسلا نال ,يافكا» عورشلا ليو قزلا تقولا نسل

 ة روصل لا ىتنلاب دارملاو 95 صقاتلأب ىكاتالف ةامأكتدجو هال تاولصلا نمأه داع فالخي تيجو أمك ًاهادإ لفك
 ,ريانعا» ذرب ا مرعى حليم ب صم ايا 2 5 1

 ةصخان تيدااهت الن احبه ندي ه هيف 5ةرحيالتواهيذأهالص ول ىتح ةهاركلا ةهالتلا صم هدانا 5 ع ََق
 رمموصوص مج

 ]| مالسل دلعهناورال يره صب رسمتسلا ملطت قتحرفلا سحب لقسشي نارك و ةوالتلاو ةزاتجلار وضم بوجولا 3| تدجو
 | نعرب بنك 000 1 ل يب سس سا ص مب ااا 5 ِ 5

 قحل ٍتناكةهاركلا نأ ةزانلا لع ٍلصيو ةوالتلا سبل تيا وفلا نيتقولا نيه ق ىلصي ناي سأبالو كلذ نع كن
 # سطع ب. طع ها 5 :
 رهظو ةالتلا قر جسكهنيعل بحبو اعف و ضكافلا ٌقح ور هظتولف تقولا ىنعملال هب لوغشملاكتقولارعصيل ضرفلا

 ةنراتع» ضرفلا يل رولر

 | اد دع سس العتسم وج الندا ضن تسلق نا متارلا لق هلسس .ن ,٠١ قيتقتسس كرب ا ةولصلازوجب وق نافرمويرصش لا هئاللا تالا هزي ضئالا تاليا ةولسل ل وق هل
 ممل و ايي اضنرا لا رول اى انابنالك/زكس يل انسمو لبق ادناه ياقلارجبام و بورذلاو عرولطلا ىلا ارا نين ملسو ل لعسو ريلعر سلا لص ىنبلان اب لكشنسا تاي نع ىبذ لوو ل ل ل سلس سل بج 2 رانعاا يالا غفير نوطعللا نر لفلم تسلق اجو حلا يب عم وسو ةوالتا ةرجسو ةزانبلاةولص ىلا ريرنلا بارك ذسو قلالي

 ربطت ارك نب تلقا 1! 'نينالانيزبوف ل وق ىكلسس [را» را نحب بورخلاو غرولطلا اركز افلا ناخ مزال سيمو واذا وم تسيل بالا بيرل الا بسورفلا
 | ناروقب ب اتكلا قركذ ابو تلقرمجواهرمالا بلقفاانبرد لايقل قاذو خو موربكسا مو ىلع عر اور وريم نم ن اوطساول طاع و ايسالو قرارك ف جروس اكل فارنلا نوو لعادل حيف

 اهقراف تلانازافااتتماقاابقلذ تعتتذلن نال رقابعمو تمماط اذا سم" ناومو تاقوالا ف خطس جانا لات انوالا ف تماوغلا ناوب هرّيضت الا نال ل وق حلل ن«4 تبا
 ش زوحي هاعتقم ىلا ؤرصرتتف نيبثولا نيب ف داضتلا ىداالخن أسممنلا بجو امن ل اتق تول  اءاذل هركل يرفلا ناووومبو لضنلا ىف نرعاؤاف لضملا مانا نمىلوا ضل اباوخشم تلقوا ةامامو سو لضنلا نعيلوا بام اقل لنا ةردص نع ب او تقولاب لص نحن بنل رب درو نس اءاو لفاونل او علا صنف تقول نكس نامعتنلا ناك اان تسر اان راق بول تند اا

 ناس ءاويتو زم كلفن ناكن ارعب ضرادب وجو قلتي الام نيحل بجواب وإلا نيج بجو اهذو ل وق هش ندا” مالسالا 'عجس ركام لص اءازر ضئارفلاو اسانؤفزاج اهي تنقولا ضف ىوفول داقرمالا
 رتباركلا تسابا ف تو لتر "الالكمبعلا ب اهي الرثالذارو زنملا هركيال ٌثعس وي لإنع ددوزنم ا ص فرظو همنا ةزانإا ف تيلاقتءاضقو ةوالثاةرهس اف داربالا فق اوم ورافكلا ضل نك ربتلوإ_زنلا صقم
 الف قولصتلا تناك هالولورلخف عرورتمو نول اورزدلا نال ريف قلب صو لف كلا نمالهف سيب لو وال ابالو عرتسالابال راسلاب قلتي ب لا بررجو :قيرقو ةربسا ىف

 نا

 ةيادهلا ثيداحاجرختق ةياددلا
 ظ ثبرحنم هيلع قفنم سمدتلا برغت ىتحرصعلا سعب ةولصلا نعو سهلا علطت حر جفلا سعب ةؤلصلا نع ىنىل سد هيلع هند لص ىلا نامي لح
 هدير ةلازادحلا نحب نيكركرلا عب اهّرع ىتتنقلو اهل ضي داني ارابك كنود لعمالا لصالا لوسو تيد نمل ةولص ناضل ركذ | لآق ةيؤطم نعمت عب نيّممكرلا تيدح قءاجو ةعامج نعبابلا قد ديجس ىلاو ةةرن رهىلا نع داجرخآو ا نقر معى نتعرمهاضراو نوبضرم لاجر ىرنح نهسشت لاق س ابع نبا
 واوس امبع نبولسو هيلع هدا لص دنا لوسر نكمل تانعكر تلاق ةكاع نعوولسم هحرخ ا هلوطب تي دحلا برغت تح الصلا نعرصق امتوصعلا لصت ىتح ةوضخاةدوهشم ةالصلا نان لصف تلا لبق ١ اذ متهيجرجست نطنيح هاذ ةذلصلا نعرصق مث غلاب لظلا ل قتسي ىتح ةروضخ ةدوهشم ةالصلا ناف لصرف راقكلا اهل دجسي ٍنُمْ'ِحو تاطيش فرق نيب حلطت اههناذ حمترت ىتحس متل ملت نيح ةولصلا نعرصق مث حبصلا لصو لاق ةالصلا نع فرجخا هللا لوسراي تلقلاق ةسدعنيورمع نعو نط !هيرخارصعل اوحصلا لا ب ودكم ةولص لكريد نييتعكر لصيولسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكل اق ىلع نعو ىداخبلا
 مهو تلق اهنا ابّمع سك أط نعمل سملو نيتعكر لص الارصحلا سعب مود ق ىنيبت اي ناكأ م ظفل قد هبلع قفتمرصحل ادعب نانئكرو حمصلا لبق ناتعكر ةين العال
 لو حيشا لأم هللا تل قنحامهكرزت ام هب بهذ ىذلاو اهزع ىراخبلاوأهدورغو سمشلا حولط ىرحت نارلسو هيلع لد لصد ا لوسر ىف اش ارمغ
 ةسشاع ىلاوول سراروسمل اورهز| نب نمحرلا لبعو سابع نبانا بيركن عو منع تمحي آم بجيناكو .هتماإت ]قت نإ ةفانع سيبملا قا ميلصبالو امملصي ناكو ةولصلا نع
 كلذ فهل تلتفاميلصي هتيادمث امهنع ىغيملسو هيلعدنن ا ىلص هدا لوسر تحمس تلاقف ةملسم ا ىلا فودرفمهتزيخافمهبا تعجررفةياسوم ]  تلاقف ادن اهملع ت لخلق امنع ىنرملسو هيلع هنا لص هد !لوسر ناد امههلصت كلناانغلب اهل لةورصحلا سحب نيتعكرلا نعاهلسو م السلا هيلع ءرهاال اقف
 تامحطم نب ريجب نع ايا نب هل | ضبع نعرعب نلا ىلا نع ةييع نبا نعهحرخا امب ىعفاشل اهصصخو روهمجلا همومعب نخا كيبيت ةملسم ا ثيدح وحن ةفّشاع نعةملس ىلا نعولسملو (مملع قفتم ناتاه اهدرهظلاددب نيتلا نيتعكرلا نع ىولغشف مهموق مالساب سيقلا ديع نم سان قانا لاقف
 نانلاو ن آمزلا ف صاخ ناكملا قمأع لوالاف صوصخو مومعوعطم نبريسجب ثي دح دب و هقفاو نمو ةزيره ىلا ثيدح نيب ءاملعلا ضعب لاق ةعبرالاومكأحلاو نايح نبا هبجرخاراهن وا ليلَنم ءانت ةعاس ةيا لصو تيبل 1من أطارح ا اوعنمت ال تانم دبعىنب اي لاقولس و هيلع هند لص ىبنلا
 ومحل نجب ئأط هناءارغع نب ذاعم تي دح نم قيعس !هحرخ !امي لوالا رب لق هسكع نم ىلوابرخآلا صوصخ ىلع اله دح !مومع لمح سلف سكعلاب
 ءاجر ةياور نم ىطقرا للا هحرخسا آمريبجب ثب رح قف او نكو ركز ملس و هيلع هدا لصميد ! لوسر ىت لاقتف كلذ نع لك لصت ملف ممصلا سعيدا
 | هتاذ لصو تييلاب وطي ا نحااوعنمت ال نانم دبع ىدابوا بلطملا نع ىنباي لات ملسو هيلع هلل !لص ىنل ا ناس ابع نب! نع ساجم نع سيعس ىف
 | دلا ةلكسلا قايعرص نايل مصولانهو نولصيو تودوطي تيبل نه دنعإلا سمّشلا بر خت ىتحرصعل ادحب الو سمثتلا علطت ىتح حبصلا سحب ةولصال
 زدوبا دق لاق نهاري نع رعس نب سيق نعءازغع لوم نيمح ب اور نم ىقفربلاو امنا ىطقرانلا هجر او ناعم نع فلوخ نقو فيعض ءاجر نإ
 عمسرمل ىقمربلا لاك بابلا هولي نخاذ رذوبان ءاج ىفهسلا ةياور قو ةكمب الا ظفلي هلوا نود هوم ركذذ تعمس لاق مث ةبعكلا باب ق داضحعب نخاذ
 ابلزاانغلب لاق دهاجي نع ةحلط نب حسبلا قيرط نم ى لع نيا هبحرخ !ىقو ىوقلاب سبل نيمحو ادلب لهاع اج ىاان ءاج هلوق ورذ ىلا نم هاجم
 ثيردحلا مصلا سعب ةالصالهلوا قو فيعض هدانساو ىرعنبا هجرخا تاط ندح ىا لصيلت فاط نم هعدر غرير ه ىلا نعو هركزذ لاقرذ



 واصلا باتكا دج ةياردلا عمةّيادهلا
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 بوجولا نالكرسف امن هيف رش ىلا 3 هفاوطلا ىتعكر قح قو هتهج نم ببسب هبوجو قلعت هنالرزنملا ق حن

 رجفلا ءولط لعب لفنتي ناوركبو نالطبلانعىٌدؤملاةنأيصو فاوطلا متخب > يجو اكربخل
 س١ رس اذا امد عا رمعل

 مبرخاذ الو برغملاريخلات نم هيف امل ضرفلا لبق بورغلا سب لفنتيالو ةالصلا ىلع هضّرح عم |ءملع زم لمهلتللا

 ةيطخلا ماتسا نعلاشالا نمدض آمل هنبطح: نم طرفي نامل ةعبجلا موب ةبطخلا مأمالا
 هلل 0. " و هه هلا . ُض . 4 -. نوم

 أمكوهو ةفورعمناذالا ةفصو رتاوتملا لله ال ةعمجلاو سمخلا تاولصلا نس ناذللا ناذالاّكأن
 طب ل م1: لاورشل ١١ ةرلو' ٠

 ه |

 ةدالتلاةرهصوةزانلا ةولص الجب وابلا بج نم ينم لكن ا ثييجنم ًارتبلا عروطتا لس الا ندلار وردنا ىفرفويف أر تبملا عروتلاكل عج عرش زبن م ار ذل زنجج نم سيسر وزتملا بدو ناك 0
 اتي ناوارا ناو ذم سم تردلطامربد امسيطتنو دسلا كري امج إرلا ةوفيب نا ”ةخسلاب ل عقول تاو امال لاب لصر ل ضفلا نير: جيس نطو ورنا مر عرس ىرلا لو ل وق عسلسس يابن
 لمتلاو اسنيم ”ليف' زيف لاك نم حيراشملا نموا بما ذك هركيالاذ دابانعت ماب ردات عروطتلا ىف عرس نكي اني تسرام منال هيلو عروطتلا لبق يطيب ضئالا نم: عرفا دس مخ دنسلا رشي بق
 ىلسءاودارو الا حررتس ىف از ل ىلا لمتنمهازواهم لب لمتطلازو ريا ونيل ىف اهراشريصيلو سما نيك از زو يرطب م دس عرسي نا نضال افنان اوشن لو ل اهترشلا لامتدتو
 رطب و ة وا اتلاب امجد ناف ةواطتلا ريس بروجكت اون اردب ررذتلا دج نم روف حلا بانك ىف يت اه ىلع انزع سجاد نااوطما |تعكر لت ن اذ هرؤن بدجولا نال ملول حلل و»» تلا: تال
 كرو قرف احلا حكي ىوس يذلا مالسالا 02000 هزلي لو هلل ٠١ رفا تولع نكد كلك رص نمدعس اذا ورع .ةداطس بيرق ةرجسلا نايل نر منغ باول اذ
 ىناؤلاى ور تلقا يلع ونيل ارق وكل رابن» ثا تاتدالا نالختي اول تمير صين ازايف فزنا ضرفلا نك نايا نحكي لوضضملاب ذولا حمل ووزن عروطت نع نم يو ولا قعكر نف ناك اىولت
 صرح احب لرتلا نا ىنتي ةولصلا لعصرح عم ولأ حلل تا' بنا نيتغيفن يكول زيا عل اذا سوو اوريلط ثلا ىلصرملا لوسر ناك سل اقتنعت زنخا نطير نب شادبع تيرم نية فنلاو سو
 هلم ابر ىولوما» نوونحلاو نرسل جالو .اتتسالاو ٍريصلا طخارل هش لمشساورصخا ةرايعلا تناك ككل هز. فتم تمول لقاح مولر موق سكس عال بازل ليلو
 مرو لالا ضارب ف اهلا / انا انغ بع كي نآلوزنلا ىلا ناضم ميلا ف يوجولا نامل برترلل مالعا رول اف ىبو جالسنلا بروجو بابسس ١ ىب ىلا ةولصلا تاتو اركذاد باب ل وق

 بدق بسبسلاو دابعلا قع ربل حم ماقوالا ىف نال ناذاذارلذ ىلع ت اقوال الذ مدّقو /الع الا تسيح نم ايسادتف م العال كيش ماطعا مب ىزلا ناذالاركذ بابتي الج اراطعا ةرسافنلا بس اسس الا لاشلا
 ريبسو لطفا ةنداعالا مناكير زطولف ن وسم اهندب بييررلاو موف الناقل الا عن لطلو صوصكرو ىلع جولصلا سنقو لوخ( الع ااهررشضو مالع اننخلوج +!تاذالا لو وش ري. امن بريول تءالعلا ىلع

 لول سلا لسسلا لوسر ىلع لئررجت لوزن وهبشنوبسو قرعاو”ليل ىف باوصلا نم ايزو بسيسلا إرم لاو اينبالار اوراو ءكململاب ايا ول العس ريل ر سلا دب ناك نما و رسم الا لا كل نااار

 ناب بيجاو يلع م ائاقركرت ىلع ةرلب لبا مم ولد لوقل بجاد اشم ضب” ل اقو ماتا ذكوإضفلا تماس لوم نس موق هلشسس م دايعومجن ومنكم ال بابسس الا هذب نين ةاذانمالو ولآ
 يافع ومب سن ىف ل ارو الاورعملاوماالاب ناني يكن نم اهب نيرا ةنلصلابل نانا نا مسوق نم مجوعفرل زب اركذبدجلاو لأ حلل ٠١ نيدلإبم) انتساب لرتهدعس رانج (زيانا لاتقل

 هلع وريث الصوت نام نما دقن سنم تاولصملناؤاازيساما نيولطم لم قلتم ارا مازنوملا لقتل وق ا لس فا ن وسلا ةولشو نايل ةولصل نوي لئابادسال لوقت نذل
 قايل ينس هاما يح رملو روت نسناس ملل ةدططلا لح تأذو مجلد جزع ذل قر امارتل نكيف فلا ناو مولا كسول . نزال سيفنلا ىضنلا نإ ناوي ياىصلا ل اعاو ينس تلا ىلا مول

 تع مي سس مس تس سس تس تل ل لل .. "قب ولولا رع لاورتاوأو نال م ةزاذلاد نيريعلا ةردصو مور[ كر يعزا قص ىلا مز وسلم عو فيمداعالا ىف درر ت العلا
 رشا لوسرر ماا لاقتيز ثيرشلاوبع ىلا سرع سر دبع نب ربي نيدتلاربع نير نوت ميار نيد رم قا نمبر محم نظن نسف راوادولا هاور تلقإا نذا الدم د ملوق هلك
 ىلع كلوا الذا لا جولسعلا ىلا ري وغريت نلف ينصت امو لاق سرق نو حا اًسلاربعاي تلمف وريف اسوقان لمصر نناو دام قولصملا عمي سان بيبر لمت سوقانل اب لسور لتس و هيلع ر ثلا لس

 حرالنلاى كى قولصلا ىلع ىم جولصلا ىلع رشا لوسرامت تاس ارشسلا لوسرإمم ناري خخ ارشنلا الار لال ن !ببش ارسل الا لا |) ناربمغاربكار سلا ربكا هتلارمبأ لربك: لصف لاق ىلإ تسلق فلز نيرو ا
 هلا لوس رق نارا رشا لومرايف نلرزماناافاغتفا نالااذ ناسك نك كثار ذا ةولعلا تنازل لملايين انسم مشل بشل ثلا ياللا لاق
 59 متربخ اف ملسو بل ؟هعس و ريل ملا لسشسلا لوسد تيتا تحب الذ لارشسلا الارلا الرب, ثلاربكارشا قولصلا نم ارو ةولصلا تمار عراطضلا لس ىئ الفلا لنا قولصلا ل ى يويصلا لع

 كئبائذلاو لوقيدمراررربت لعب ىف ومو كيور ع ممل اقنؤؤيلو لا ىقلا لعق لالي م تقفل ئ انو زيان نو" سيار ارميلع لاف للاي ىل اهدا انا قع ايؤرل ابا لان تيا
 تاب ماه رلف حسو ل [ هع وريله ثلا د صر رْسلا لوسر لاف ى ارامل شخ تيار دل |

 اثبْب ييبحي بس حس الا 0 ا

 مك هيلع هند لص هيدا لوسر ناكتلاق ةصفح نع هيلع قفتمرجؤل ا ىنعكر صرتكاب رجفلا عولط سعب لفنتي المل سو هيلع هند لص ىلا ناك
 دؤادوبا هحرخا نيتدجس الارجفل اس ةولصال هعررمع نيا نعورجنلا قعكرالا نابح نبال و نّيْفيفخ نيتعكر الار حفلا حلط اذا لصيد
 ٌ هجيرخا 5 لوهحم نيصحلا ني دمحم ليقو نيصحلا نب بوب هدانس | و دمح او ىنطقر١ىلاو ىذمرتلاو
 نبا ثيدح كل ذ ىلع ديأممو ءادوهو ةزبس ىنانبإا هن اكو يغ نيركبودا الاهيف سبيل ىوق دانسابريبكلا ىف هحرخاةرمع نب نع نيقبرط نم طسوالا قف قاريطلا
 | ئح هلوقل نكيملأحابم ناكولفرحتلا نلعب لقنتلا عنم ىلع لدي هناذ هيلع قفتم كمت ان ظفوي هوكماذ عجريل ليلي نذوب. هن اذ لالب ناذ ا مكعتمب ال هعفر دوعسم

 ١ لسمهحرخ ا امام هيف ءاجو ءارقتسالاب ذوخ ام وهزناوتملا لقنلل أهاوسال ةعمجلاو سسخلا تاولصلل ةنس تاذالا هلوق ناذالا انجي قعموكشا5 عجربل

 ىنلاتعبف تفسخ س مثل !نا ةْمشأاع نمو سعو ةماق !الدناذارعخب نيترمالو ةرمريخ نب سيعلاولسو هيلع هند !ىلص هّننالوسر عم تيلص لاق قرمس ننرب اج نع
 نب سي نعىجيتلا ميهارب !ني ريغ ىنتلح ىلع | نبا قيرط نمد رادون ا ءامسلا نملزانلا كلملا ناذ ! مسي لحس ةعماج ةولصلا ىداني ايد ماس هيلع هدا لص
 ليحي لجر مان اناو ف فاط ةؤلصلاعمجل سانلل دب برضيل لمحت سوق انلابملس و هيلع هند! لص هند! لوسررما!أمل لاق ىلا ىثدح هير سبع نبديز نب هنا دبع

 تاةلاوكرذ ريكا هند لاقف لب هل تلقف كلذ نمريخ وهام ىلع كلداالذا لاق ةولصلا ىلا هباوعدت تلق هب عتضتن مو لا سوقانلاعيبتا هللداديعاي تلقن كدب قاسوقان |
 تبتاتعصااأيلذ ةولصلاتماقدقوريبكتلا ا ىدلوف ةماق الاركنفربكا هند اربكأ لدا قؤلصلا تمّت !ذالوقتوت لاق ديب ريغ ىعرخلاتس ارث عيجررتر يغب ريبكلا عبرم
 ماا عم تقف كنماتوص قنا هناف هب نذوملف تبارآم هيلع قلاةلالب عمم ةلداعاشنلا قحاب ةرلاهن !لاقف تيارامب هتريخ اذملس وهيلع هللا لصونلا

 خاصتخابىنمرتلا نعوهو دمحلا هند لاقف ىارىزلا لثم تيارسقل قحل ابك نعب ىزلاو لوقد و هئادرر حي جرخذ هتيب ف وهو كلذرمع حمس هب نذُوي و هيلع هيملا

 ٌرقزلا قيرط نم هجرخاو هجولا!نه نمدمحا ستعوهوةماىتي نايححبا هجرخاو ءاوس نيز نب هنا ربع نعرخ !!هجو نم قأسو ةحبام نبإو ةميزخ نبا دحيرخاو



  ةولصلا باتك دلج ةياردلا عمةّيادهلا

 ىذاشلا لاو اره ضفخأ مرحب نيتداهشلاب هتوصحفريذ مجري ناوهو هذ عبجرتالو ءامسلا نملذانلاكلملا ند
 00 - عل هه هل هع تا»ىرائلالا :ىارا و 2 0

 ًأاعموت هنظف معن ماورامنكوركهاشمل ل حبحترر]هنانلو حبجتلاب عرمارجاتللا هيلع ىنلاناةروزخ ناشي نحل كلذ هيك
 تا ظل منح 5 ١ ميرا نازالا --: هه

 5 4 م2 حي يس
 هيلع ىثلا دو نيحرمونلا نمريخ ةالصلا لاق الالي نال نيّترممونلا نمريخ ةولصلا حالخلا سبر جفلا ناذا قسوم

 ةمسسلل «, قئاارعلا ارك قس ةرايزلا «ذننا ميا نبب نم

 ' ةماقالاو ةلفغو مود تقو هنالهيرجفلا صخو كناذا:و هلعجا لالي أياذه نسحا امرا سلاهيلع لاف لقارمالسلا

 منسى ايفر توري م فخ :روعل نيم نيتزمنوتداهطلا فاي ناعيجرلايف مشرتلو لوق عل
 ناسا رشسلاالالاال نامبشامشلاالارلاال نلاسضتاربلاءشلا ربك ثلا ناؤالارلع سو ل ادشسو هيلع ثلا لص ىلا نا قروزمم نبا شيمرهل روق حلسس د٠١ ب ناذالا ثا ىزلا تموصلاب نيرطا نيم
 ' وئادولا اورو الاب لري بو نايزمرلوا نري اذ لس هاور فيررولا ةولصلا ىلع ىت نير يلا لوسرار نارا نيم رشسلال لال نارا لوقيف وتيار ثلا لوسرارخ نارشارسلا لوسرإه

 ارا لرط»نيتراهضلا لكل از تر جب ريكا غب ايناالكريلتا لم سايقلابو ةروزبم ىلإ ثيبرحب ضثاشلا رم اميل بورما لوو نس تنمي هدانا وايباارلوا يبت و اشو

 هلك ن»» فول باو تكلا نيت ىف عت الو عرالفلا ىلع ىع ةولصلا ىلع حنازالا نم ومتتملا نالو خت تال ا لوقف كسل يارا ةرماو لك بفرد توجب ناكل نترتريكشاو اف نيلي اون نلو
 ةرم ةرم ةمانالاو نيئرم نمير سوف [دع_- ويل ثلا لست لوسر ربع ىلع ناذالا ناك انا لاقط نبانغ راو ولا هاوراماربم ورقرط ممر ربك نيريز نيد شلادبع تسرع اهنم تيب داعا ريفر اشلا ف لو
 لور لعرشسل | ىلس ىلا لامن لول [دع_وريلع ثلا لص ىثبلا ورارا اك تويم 9ك لزب دمي مل روزي ابان ال ناك املا سن ريل نا لتر الا يرش ىف واهلا لاق !هادرامناكو ل وق نكس اننا تيسر ١

 ةرابشلاريلعداعا ناذالا لل ؟لعس و ريلعس ثلا هس نبا د قلو لسا لنرلسس نا لبق ف اكن اك ةروزمم ابا نا نيم ١ ىزدجل نب الاّ بانا بحاصرلاك اهب بيق نب تربو نمور عجرل حسو ل
 لحسم لعلاونيرم لبا يلا انبي امو دبا يلع ةروزمم ىلإ ناذ اناا ع مسن وروف ناؤالا نم اهظر ع ابرك ل ذم نورنا كب اذ سب مار اوعا لح_.!ريو ظنك ورنع تيار
 شن رشلا لوسر ارم نارام اال ال نار غنا لوقت م ذو نازالا نسم لكم سو مل[ لعسو ريطعرشلا قسرا لوسراي تلق وافاد ىل طفل بدري قمرا للا ىلاوقالاوزيورومالا نط انا
 الو ضنا بسم دايزلاوزيريزيو ملول كلل تسوس حضرت يف سيمو ةروزو ىلا نع ىف رطل عزنا ارب لضاعم دلل بطع نيرو دنا مو نابع نبي + كولو د دنس نيل كلوصاب قفل كو اهب
 ري ىولوما» بجلال ىف اتوا مثل ضل خس نول اى لكلا ورلاب ارتي لاسر ةلاسلا هزل تذنصر تورش اءلاراتألاو ثيم دامالا ىف لذا الرجا ب حررصايرحت ورك للاي ف لف رايز

 م 1! ال ناذالار عب موملا نيرهخ جولصلا زوق نا مامالا نك ىورو:لاالالب نال ملوق هع قاب مسلسل ةكصا هيض 0

 قرط سيل لاق هن! ىلهنلا نع ةمدزخ نبا لقن ومونلا نمريخ قولصلا يب وثتلا ةصق رخإ ى داز و ليز نب هّندا سبع نعبيسملا نب ديعس نعاّصر, او قط !نبر نع

 هخرخ او حصري خوه نيغ لاق للعلا قف ىنمرتلا لاقو سير نب هد !نيع نم عميدمل يليل ىلا نب نمحرلا دبعو هيب | نم هحمس ريغ نالانه نم صا ديز نيهثلا دبع
 د وهرشم ىرهزلا ثيدح لاق ناّتتع ةفالخرخاو | ف ديز نب هللا دبع ق قاشاو كل نكس يلو دز نب هللا ديع نطل بيسملا نب ديعس نا مىضحب م هوت لاقو مكاحلا

 قاتمو ليز نيهندادبع نعلاق نم منمو ذأعم نع هنع لاق نم مهنمف ليل ىلا نينلحرلا دبع ىلع اهرادمذ نيبذ وك ارابخاأ ماو لاق أمهريذتو بيعش و سنلوب,هنع »اور

 لوسر غنا سرشا اهرث ىف لقرمع لاقف ةولصل ىلع ىحررد ال هلل ناش ! نذا أم لو اومع نبا ثي لح نم ةبدزخ نياىورو سحب ىلبل ىانب نمحرلاليعةيادر
 فيجعض اكدانسا نكلو اجار د | تاياورلا نم كره ىف نوكي نا ىضتق | ول |ن هذ رمع كرماامكلق ماس هيلع هللا لصدثدا لوسر لاة فهلا

 . ةيادهلاثييداحاجرختق ةياردلا
 هتاو ةرو نخل نا اكن ا :

 و د لا 3 06 هحرخا اماماو ةملك قرننع حسنن ناذالا هملع ةياور قو حيجرتلا ةبضو نابح نياو ةجيرالورلسم حيجرتلاب ع اقص
 02 ىزوجلا نبالاق د ىواطلا هيلاهقبسأ عج زن هتظف املعت هادرأم تاكو هلوق دايت ,وكدملا هجسرلا نم دفا دئونعسن ال ضن | نهف ميجرتريخب

 لالا ناسا لوقتمنن هين ناذالا ىنملع هدا لوسرابت لق دّواد ىفاة ياو رمهليوات عقب و ناذالا نم اهزظ اهرركاملدأ ظفحيم هيلقف تبنل ةداببتلا

 هذ الين ازا تصور ظرقل ا دعس ثيادح بابلو نايح نياو دمحا هيحرخا كل كو كتوص اهب عضرتنت اهب ضف هند 'لوسر نه نا سوشأو 2

 نمزايح نباو ةمد'رخ نباوٌقاسنلا ةوادوباىدردمدقت لقو لير نب هللا دج يدا, مت فريهأشملا و رعيحرت "لهنا انلو هلق قطفرادلا هعرخ!عيجزللا

 نعرخ اهو نمىنطقرا لاو ةن وعوبا هبحرحاو ترم زم ةماقالاو نيترم نيترمملسو هيلع هدا لصدندا لوسر دويعىلعناذالا ناكامن لاق رمعنب ا ثي دح
 نم ئاريطلا كناذاّى هلعجا لالباي انه نسح آم لاقف ادق ايل سو هيلع هللا ىلصىنلا دجو نيحمونلا نمريخ ةواصلا لاق الالب نإ تيب لحس ر مع نبا
 هيلع هلللا لص هللا لوسرل نذوي ناكا دعس ناظرفلا دعس نيرمع نب صفح نع ىرهزلان ع ىقهوبلا هجرخاو لال نعرع نب صح نع ىرهزلا قيرط
 تاذالا ةصق قدي نب هدا سبع نعبيسملا ني ديعس نع ىرهلا قيرط نم ةجأم نياو نمحا هبحرخاو ركز ف الالب نالها ىنث صفح لاق ملسو
 كلذ لعرمالا تيشنرجنلا نب دان قف ترقافمونلا نمريخ ةؤلصلا مول !نمريخ-نؤلصلا لآقخممتانوه ليقف رجفلا ةولصب نذوي ار تاذ لالب ءاخب هيفو
 ةالصلا ةارخل ا ةولص ءاسن قف لالب دازو ىرهزلا لاق كرخا"ق داز و دبز نب هللا دبعةصق قالوطم هبا نعرملأس نع ىرهزلا قيرط نم ةمجأم نبأ هبجرخاد
 سنان عب ابلا قو وخير كنف لالب ءاج لاقرمع نبا نعزارمخلا ضلخ قيرط نم ناذالا بارك ,خبشلا فالورلس و هيلع هلدإ لص هدا لوسراهرق انميونلا نمربخ

 ةرثزم ىلا نعو عب ةداتس !لاقو ىقهربلاو قطقرانلاو ةميزخ نبا هجرخام ويلا نمريخ ةولصلا لاق ج الفلا ىلع ىحرجفلا ةولص ناذا ف تندرا لاقاذا ةنسلا نم لاق

 ملو هي جاجّتحالابفلتخاورضخا نب حلاص هيف طسوالاَف قاربطلا هحرخ ا هوحن ركذف لالب ءاجب ةنئ أع نع كادوباو ةبيش ىلا نبا هجرخا 00 تاكل
 بذزكلا ىفادحا هب

 "رابع نب فبعس نب نب نمحرلا دبع هبفو ق اريطلا نكو كا
 هيو قاربطلا هجرخ ا مونلا نمي ةولصلا | ههناكم لحجي ناملس ه هيلع هللا لصد |!لوسر لوسر درماف لمعلاريت لع ىح لوقف معبصلا نذوب ناكتا لالي نعو هل“

 تااذالا قهلخد ورمل سو هيلع هندا لص هّندا لوسر يركب ملف غلب ركدف الالب نا ةريره ىبا نعطس الاف اضبإقاريطلا هحرخا .هدل؛ ءدامع نب دعس نب نمحرلا دبع

 نآطقلا نب ا هفعضو نابح نياهدكو هن »م هركذ نم دج املو تلق ناروث نب تاورم هب مرنمت فاربطلا لاق
 ٠١ بزنكلا ىلا دحا هسنيملو هب ج أحال ف تلتخاورضخالا نباص هيد هنعا» مت داذسا لاقو ىقهلاو هع



 جيولصلا باتك» دج ةياردلا عّمةيادهلا

2 - 

 وهرتروهمشملاوهوءامسلا نمل زانلا كلملا لعق !زكه نيترم ةولصلا تماق رق الفل سعب اهبذ سزيدناالا ناذالا لثم
 5 0 وم مكس و 22000 از #1 يراهم مالا وزم' نم لوا ٍليق ط0 0

 .هبلع ملوقل ةماقالاق ررجتو ناذالا ف لشريبو ةولصلا تماقدق هلوقالا ىدارف ىدازد أفا هلوق يف يىذأ ثلا ىلع ةدج
 0*5 ابر ااكخ ل ارب رعيته بايثنس__ ىف ان مالو دل 5 3

 0 ءامسلا نملراتلا نال ةأبقلا | مهب لبقنتسدو بار تسال نيب انهور نحاذ تمقاذاو ٌلّسرتف ٌتنْدااذاماللا
 0 21 ت" رزع ,نييلعم 'نالا 1

 مس فلاوةولصلل ههججو لوم هةنسلا ةفلاخمل نركب ودوصقملا ل وصحل تاج لابقتسالا ك ا!رتولهةأبقلا ليقنتسم
 م يرن نا 0 1 قررر# الايد 0 رت ““” ل“

 نيرا نع ةرم نب ورط نعى روعسملا شيمره نمدنس ىل لدول هاود تلق لفلم لعن اذكب لوول ا

 لبا اكل ثلا سيكا مشل لاو كلما نيل لبفلا ل شتس اور: لاو راصنالا نمر ريز نيدشنل ابعد اجت لاقنااىلا لاا: م اهلا لمجاو لاوجا لن ةولصلا تلح لاك لبت نمذاعم نكمل ان,
 007 تاتى جنا ل الياس نال ل لب اهنقل لسو لا هعس وريلعرشلادص ربل لوسر لا قف لات ةؤلصلا تساترق قولصنلا تسماقرت حر العلا ثا لاقامرهواز نال بلس لات (انا6
 ضراديإلفروهتسم» انيورام ناب بيا ميما لق ابز غول ناب بجو نازل ضراهتاد تسلق ناذ امال رتوإ و نازالا مس نلا لاليرما لاق اخ لسنا شيسرع ل تنس أ شلا هشس جد مو هلل
 _ لصف ناوس ناذالا ق لس ارريو لو نكس راع نزوملاتافص ىلا جريابو نازالا شن ىلا عجري ان تاعوأ ىو نازالا ىف ٌقلانتسلنر ايبا لسرتيو لو تسأس راربلا!”رعاذ ىو 3

 دال تباركلا مدع ىلإ يزني تلا ىف كار وف ليو رنا فلا هرب ليتر مالا ف لستؤل باايتس ل ناييانبو_ءلق هش ندا« لصنيلا ناررباو هتكب نيت
 ل تا

 كضللبعتياور نع دف ادوبا نترم#ولصلا تماق دق حالفلادعب انو يثمىثم ناذالاةغصيمأت | ءامسلا نم لذاتلا كلملا تا تبالحس
 نمجل)بع نعدل ةياور قو ةزلصلات مارق ؤلصلا تطرق جلف للع لاق دعب لاق ناالاا هلم لأ قف م اقرت الوطم ثيب حل اركذف ةؤلصلا تليحا لاقذ آعم نع ليل ىلا نب
 رخا!هحو نم ىزمرتلاهحرخلو تي سلا ركذف ليد نب هن اربع ناملسو هيلع هللا لص نع باىص!انث دح ةبييش ىلا نبادنع عقوو الوطم هركنفانباوصا انث صح
 لآق ةروزخغ ىلا نعبايلا ف دةماق الاهناذالا قاعفشأ عفش ملسو هيلع هلا لصيد !لوسر ناذا ناكل اق دي ن نب هّنلا دبع نعىبل ىلا نين مح رلاديع نعلاقذ
 ' ةمبزخ نبا هحصعو رصتخا نم مْغمَو هلوط نم منم هحيرالا هحرخا ةملك ةرشرع عبس ةماقالاو ةملك ةرشع عسن ناذالا املسو هبلع هّنلا لص هنن |لوسر ىنملع
 و ىبرادلا انكو ىنطقراىلانكو حملا لاجير ةحبآم نبالآجرم املالا بحاض لاقو حيحص نسح ىنمرتلا لاقوةماقالاركذ تو دبل سم ضشعوهو نابح نباو
 ةزهتنومقيد ناذالا| نه نزدزؤي ىرجد ىلا تكرد) لاق ةرو لمع ىلإ نب كلملا ليع نيزب زعلا دع نب مههاربا نعرخ !' هحسو نم طدنسم ىف قطع | هحرحلا نكل
 لو هيلع هللا لص هللدا لوسر ناذا تعمس لقو دين نب هللا دبع نع ىعنتملا نةولصلا تماق دقوريبكتلا0لا ىدارن ةماقالاو عيحرزتلاو يولايناذالاركذف ةماقالا
 رون ىلا نع رو نمع ىلإ نب كلملا سبعم او ىلا فريخ أذ بتاسلا نب نآمتع قدرط نم درا دوب | هحرخاو ةناوعوبا هجرخا كل نكهتماقاو ىنخم ىندم هن اذا نأكذ
 دربانهو ىثم ىثم مقيو ىنثم ىثم نذر دو لحغاباتعمس لاق عفر نيزيزعلادبع نب رط نم ىداطلا ىورو ةرضماهق اسوأ حفش ةمادالا هين م ثيىحلا
 قاريطلل .ىنطقرا لاو ىو[طلا د قازرلا دبع هجرخا ةماقالا ندي و ناذالا ني ناكالالب نايبز نيدوسالا نعيد ةدورزحغلابا كر ديرمل زيزعلا دبع نامكاحلالوق
 ن نكهينذاو هيعبص ا لحج تاكد ىنثم ىنثم ءاوس ةماتالاد ناذالا لعجي. ناكدنا هظفلو ةوحن لالي نعيم ا ىلا نب ةدانج قبرط نم نسيمأشلا دسم ئف
 قاربطلا نكو تطفرادلا هجر ا ىتثمىثم مقيو ثم ىتمولسو هيلع هند ىلص ىنلل نذوب ناك الالب نا هبب|نع ةفيخج ىلا نبانعد فعض دانسا
 قم مقلد ثم نوي ناكمن !نابوت نع, حتنلا هبهاب ا قدرط نمو ةماقالا ذي ناكمنا رسوككلا نب ةملس تيدح نم ىوأ.طلا ىورو تاهت هلاجرو طسوالاوردبكت |
 هللا قضىتلا تيتافلاق ئذم ئثم ةماالا و ىتم ندم ناذالاىر اهنا ىدج نك هبيإ نعدي نب ندا سبع نب ليغ نن هللا نبع قب رط نم تأذن الذ !ق ىقفربل اىورو
 هيعنع هلثد ا! نيع نب سمدغ نع ورمع نب لمع قيرط نمدؤاد ىلا نع نهأشت هلو حيحص كدانساو تمقاذ ميقا نافرماذ تم متن لادا لا نهملع لاق ف هتلعاذ :ملسو هيلع
 ةينغتل ةضراعملا ثيداحالا نمد لاقم كدانسإ نو نسحوه من احلا لاق تن ١مقافلاقف نيرا تنكان اد هتيار انا هللا دبع ل اقف لا ناذالا ةصفركنف ييز نيد اسبح

 ققتم ةماقالارتديو ناذالاعفشي نإ الالير مال سو هيلع هدا لص ىبلا نه قرط ضعب قو هيلع قفنم ةماقالرتويو ناذالا عفش ن!لالبرما سضا تيردح ةملقالا
 ةماقالاد نيترم نيترم خلسو هيلع هدا للصدر لوسر سورع ىلع ناذالاناكةنارمع نبانعوةماقالا الا ةيادرش مال ةليرمإملسو هيلع ها ىصونيلا نا قرط ضعب قو هيلع

 عفش نا هرماولسو هيلع هللا لصوتلانالوقي اب حمسهناةرو نمغ ىلا كلبلاديعنعو ٌقاشلاو دزادوبا هجرخ ! نيترم ةولصلا تماقدق لوقي هناريخ قرم رم
 "8 ورشم هتماقأو ىثم ثم ناكل الب ناذا نادج نعوبب | نع ىبا تلح رعس نيرأمع نب سعس نب نيحرلا سبع نئمو ىنطقرالا هجررخا ةملق الرتدو ناذالا

 قحاو ميقيو نم مم ملسو هيلع هند | ىلص هلللا لوسر ىدي يب ن ذوي الالب تيار هيب نع ىبا قث دح ف ايزب هلل اديبعنب سم نب رمعم نخةةجام نبا هجيرخا
 ةملسنعو ىقهربلا هجرخاةدحاو ةرم ةماقالاو شم ىثمولسو هيلع هللا لص ندا لوسر دورع ىلع ناذالا تاكهيبا نعةفيبعجب ىلا نين وع نعو ةحبام نباهجرخا
 ةداتساو ىدع نياومكأ لاو انه نمرتناربادب نعىنمرتلاردحاف تمقا اذاو لسرتف تنذااذا كمي لوس ىرع نبا هّرخا ةدحاوةرمةرلصلاتم اق دت ةيزغم هتماقاو ثم ىنثم ناكلالب نآذا ناد هيبذا قهيعبصا لخ دي ناال البر ماولسو هيلع هلندا ىلص بتل نادئابآن عقلا دعس نب ىتبو ىنطقرادلا هدرخ ا هلشم عوكالا نبا

 قات رادلا هيسرخ-ا ةساقالإر سمو ناذالا لن نااثرماي ملسو هيلع هند ىلص ميد !لوسر ناكلات ىلع نعو افوقوم هلم رمع نع ىنطقرارلا جرخساو نم

 الط نم قت" !ة]بقلا لبق تتسم نذا ءامسلا نم لانلا كلملا نا ثيي لح هلشمال البر إب مل س و هيلع هللا ىلص هللد! لوسر ناكىلع نعرخ- بحبو نم قاربطلا جدخ او

 ودول ءنعوهو ثيدحلاوكذذ ةلبقلا لبقتس اذ طئاحرم نجى عم قف ءاءسلانم لزن الجير تيار ىلا هللا لوسراي لاقف ديذ نب هلل لبع ءاج لل ىلانب نجحرلا دبع
 . ةلبغل ال بفتساناذالابريكاذا ناك الالب نا هئابآنعىبا ىتدح ظرهلا دعس نب نحرلا ديعن قيرط نممكاحلا و ىرح ننإ جرخاو دقت دقو أعم نع كمحرلا دبع ةياور نم أ

 قي ىشم ىشمرلسو هيل هللا لس لا ىد نيب ن ذوي الالب تيار لاق حفار لا نعد وزعم هنماقا د وم نس ناكلالب ناذا نا ظعلب ةحام نيادحرخا هل 8
 ١, ءصختت ىلإ مكىلا لامو ىنمزنلا هفعنص هللا» ةجام نبادجرخا ةدحاو

 0 ْ تاون هلاحرو 1 طسوالا هريبكل اق فاربطلا ا نكو هعلا !؟ىعرانل ا! نكو ىتنن !ىنطقر,نلاا نكد وص لاجر ةجام نبا لاجر م أمل الا بحاص لاقو حيج نسح ىنمرتلالاقو هس |



 ةولصلا باتكادلج 04 :٠ ةياردلا خمةيادهلا بأ 1

 1 تتوعد

 هجحولا لو عطس ملاذا تدارمو حنسحف ةكمرف قرارتس ا ناو رم هيج اويق وقل باطخدهن اليو ةلمب

 ةِلّص !ةنسب تسبل اهنّأل نسَحَم لصفيرل ناورهلع الاغلب !هالوّلالبرمال تلا ديلعىدلارما كل نب هيت هيحبصا

 ريتلةباسصلا دهع دعب ذكاء امل هر يوناو هوفرأتأم بسح ىلع ومالا ىلا دل ينم تايلصلا
 ةينيدللارومالا قناوئلار وظل هيض تاولسصلا قا م |نورخاتملاو هانوكذ امل هبرحشلااوصخخو سانلالاوحا

 مال نورك تسمم كي

 لسيتو عراطفلل ةرسبلوةولصلل نيب تنل ليث سيو نمب لق كل
 متم اوم نم مزار ”لبقلارابرتساب هورلب باكرا ىلا ةجامالخنيرّقلا تايب * تافنلالاكيزب مالعارفلغ نل عقل ورا ملوش كلل نر موا تلاد لوالا مهجر ناو اينما لكن هيو نمي
 فضي ةناواملا سار ىلع ى اعلا عضضوملا ب عمو صلا يارس حررتس ىف لاقوزنكلا ررطس ىف ىلا رك زب ملقى بس قيل ب ارلا ربحت للص الا ىف ىسو ةرانملا_ةعموصلارعلا ىف لاو عمو ىف روق حلت ف

 ن اركذ وديا ل ب حرص رو بكسل او عنعوم ىلع ناؤالا ناانبب نم مفيلو نا سارلاريميقو انا ءعموصلا نموا همم يس ارلا ورحل نيرا نشا جرثاز رد واولاد ىراسنلل لصتالا ف ىسو نذو نؤؤملا
 ناك ملاقراؤبلا نب نم قؤرما نئريزلا نب ةورعنعدؤلادولا هاورارم ذؤتام بابقس ل ازد ورلذلابر جدخ فلا عابس ىف مال زبه مالكم نط قويا ربا بتساركلابحاوريظتساونأ اذملا نلتفا بيرلا
 ناكرنطع امم شلاو تاق نذؤل مث تلاق كيو وبينا لير قلل يييتساو لما ىف مولا لاو طم أر ازال ىلا لني تييبلا لع سابك" ىف نفس يلع نوي لالب ناكدبس الون تريب لوط ا تن
 هاوراب تليزل سيو ىو | بسم ريلولا ند يدر ف ناي يسل ايف تارانملا لمج لوا نا[رّمناب قابس نيررطي'ططصمل اراورابش اير|ذولا اخو نم علب ارلا يابا نع ع [ما لسنا الو تالكاوزب ةرعاوبديلابكر

 ريا ىف تاالاو قرانا ىف ناؤالارتخسملا نم لاى لسالا ورب ىلا نطور نباىورو شرما قارزء لك لع نذوب الب ناكر ملل لون تيب لوطا قب ناك مل قراؤبلا ىنب نم جرمانا سبل ورؤادولاو نك انا '
 ريا بكى ةتاوطس رع نيريلا د بعراو ىف ناكل اقتوزيعو ليسا نيرمم تدع ةنابزن نبا لاقرجسملا بق ىف قلارع نب سل اريعراوف ”ناوطسا لع نهم سو بل لس و لع ثلا لص مز ىف ناؤللا ناورني ىدرد ١

 لاس ناكل اهيرع ننبا نع مف ان نع مارت نع نار نب زي زرحل اربع قيلرط نم سيكس اوراطلا ارب لاينر نير اربع نسر سلاديبس لزنم ىف سو يملا ىلا م ان ةينرم .رتاوطس لاو بس نايس قري لاب اسيلع تاز
 | تامنعورع تام اظلامثهوكرتفرطنفح نم ىوري.ناكشذ تق اقررتكن ال لن يكن اكن زرط نب زعل ربو ةرانم نوط يبست زوجت نار بالادب اتابع قريب ناكرجسل/ىكقلار يا زعتر اوي خانم لع نذل

 مم اب ابواني ناكو عسورفوأ ار لو كلو: لبق نام و نازل ارز انما لس ورما نبا ليترشر عمم ةرانم قرني لوا ىطوييسل ل اولا انك واصل ذولا ءاضداذ ىرووجسلا ملكى بنا لمفالاو ةراتمر جس انتي
 لوا نمر قف نو لال ناك رسما لو تيب لوطا قب ناكل وف تيان نإ يز م اراؤملا مس نمير جتا لاك ةرارذ نيرعس نب نئتر لاربع نب ثسلاربع نب ىبي نعرمخت نب ذاعم نسر عرع نئررت نترصرعس نب! لاو واح

 اذاعي: ملا هدامو ملوق هلك قل اربعرمن اءالوم ةياتولا رس ىلاءض شلك ىف :ياعسلا ١» ورمل قرف شل خخررقور بسلا فقس لس رعب نزؤإ ن ريس لسو ل الع و ريع ثلا للص شلا لوسر فب نادل نول

 دمج . مم اب ظفار لعب ايا ةوكلا لا ب ذي مران لويد نمي وكلا نئرأر عز افراد الهلا لت | يمد تاب عم بجو لوترف تسي امنومو علا تنال ١
 تناكئايرلوقازب دخن ةرادتسال بالا مالع الإ ديل تست موعصلا سنن اكن اب مل وق كلل يلو ررنسا »ب مالعالا لضحبا]ري مدن تاينم جد لوتول شميس زنذامبراكن زرار لتس لاذ: ل وق هش
 يطرق سرايا عم لولا يم ال قيعلا مختل ن لا ضف وص نزرع موصل تن ائناب طوقسلا تزول ريمرق تر اين عم ليو" ىلإ ملاذا و_ نحمل ةعموصلا شن نلبي ل نسم الا مرعى ا لصفلا ىننب نلت
 قيالنا الم سو ل ( لحس ولع ثلا وص قبلا يرما لغد زك يلص اا ننسلا نم نبي مل ناو لعنفلا حاز ناز لحفلا لارتال نسض يالا ىف نضمن مل وق تحسس دارا »+ ينل لعفل اب قلت تن اكن اي لوق تاك
 ىف روكي ناذالا ىلا نسل اواننتسم او نحرارتيو رح ا لعنتلا كيزب ناازالا نا وانعم ناك ناؤالا سضن نم نكمل نسحل الاوز ىف لعغلا فلو لاوزر تأمل ةيدص الا ننسلا نم ن يملا ل نكك نسل كرت تصد نا
 وم ال: ةيفيكخ رش نال بروجولا نع وصصرمالا طيرغل نم مق اهؤإ ظن و ين مالا قفل مم ديلا شيسراهالا نم معنا لرظم يظر واقل امبحل يانعلا ف لاتؤلااهنال موق تيل نا :نريظل ري اونعلا
 تروصلا دنس مانا فلو ناك ايناو بن إبلا ف لص الويبو بير دبع نب دي ذنبي سل اربع ثسيدص فكي ملال ةيلصا ل وق حا. نو»» لييبا نع ور صر ياما :نييلص الو زيبا بورما ن وكيف نسم
 ملمع دوفنم نال رب بااؤتلا ىحسنمو عوج ةءؤل بي ؤنتلا نماما طوسبملا ىف لاك بهيوتتلاو لوف لش »كوسا ىدن انا لارترلعم ل ليرعل ني لسو ل أدع دلع ملا لص ىنبا لق ىلا تال
 _رهحسملا نم عرريببلا زب جرا لاقتف ءاذنعلا ىف بوني ان ذؤص ىادايلع نا ىرال سداولملاءاسف موقق لل ياسبنا» مااا دعب ماطع الا ىادوعوبذ أرب اذا سفن نيرا ىلا با اقتل هيلا دوق
 .ارسااوووصلاو يلعب 'ن يل مىريطل هزطرات ام يب ىكوبو مو نلاس خد غررشمل اازب رع نم عزز قصر ل او بضعفف بوي نزعل يف لصف | بسس نب امم سرر لائربات ىدرو

 ملوق هلك يانعا» الغلا لثت ةولصلا لم ىروقىلا ةراغاازبو رلوق تلك يانا طولا ازكن زفراعتيارب صج امو م الهال ىف ذل بلل نال هزئراعتا١ لوف لأ تن» تاق تسانؤا
 اندللا كو نيعاوط ذيل ل نلكو هوست ا ل وق لشكل هيانعاام بيتل ذب سانلا ثسرعاف مونلا نرخ ةولصلا ناؤال اريل اق ولص ىف ن اكل والا ببي ذنتلا نا لصالا ىف ذو انبب ملا ردي لو رترعا
 ناذا قرف اذ مونلا نرخ خودصنا ناك صالا بيبو نتتلا نال ثارهارجب ايادها نير اتلا نام ختسا ناهي يرسل زر لع تدل بلك الصناف لوف لحس ياس ا» حر لغملا ىلع ىك قولا ىلع دبس ىزنلا
 منا »٠ لالا ايلا عم ترولصلا ميج ىف هزفرادت ىلع تهاتال او ناذالا ىلع بيب تلا نور انملا ثسرهاو لوالا رلقبلا عم دع اذا ةولص ف حاططلا ىلع ت ةولصلا ىلع ذوللارالم سد عادزتص اذرجا

 هلصنا هين: 760
 | داشوانيسانههو انههدان عبتت ١تلعجمن لاق نذؤي الالب ىرهنا ةفيخب ىلا ثي دح ىلار يشد هنأك ةنسلا قوه امكن يبم سلا تارت عم الآ مشواتيمب هجولاّْلبإ دي
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 هما ك1 1 ل ل ا را ا
 د لاق هب نوعنخىروتلا نعمدانب ىجي قدرط نم قاربطلا نخاو جب اج نع داب زلا نه نخا آمنا ىروثلانا لبق نكت هذا كأعسماو ًانيهدانهه هاف عبتيو
 نم خشملاولا اهحرخساو اهركذف نوع نعىددالا سدرد!نعللكبلا دايز ةيادر نم فاربطللو اهركتيمل هانيقلاملذ ةراستسالاركن ف نوع نع هب أنت دح مج ادج ناك
 بايلا5و ةالصلا لع ىىلوقبف ةلّقلا يمد نع فرخ شت هيو هركذف ةليقلا لبقتسا ناذالاب ريكا ذا لالب ناك ظرّلا دعس ثي لح نمرك أملل و نوع نعرخ١' هجو

 _هلسو هيلع هللا لكتونزلا نا هْلقأَته فص قلعّتو) فيعضد انساب نطق رباط رع | بعض وم نع انملق )لم زن الن !انمق اونو اذ اءلسو هيلع هند ءىلص هند !لوسر انرما لاقت لالي نع
 .شلا ىلإ سنع عقوو قيرط نم هلبق ىزلالوقلا ف رمثتقت نو ظرفلا دعس ثيدح نم ىرع نياوركك لاو ةدبأم نبا ناذالا نيحهنتذا هيعبصا لحج ناالالبرمإ ١

 عطس لعرطقن ناطظقيلادمتانلا نيب اناو نارضخا نابوث هيلعالجر تيارادوِؤو ابورلاركنف ديز نب هللدا ع نعىلمل ىلا نب نئحرلا دبع نع دايز ىانب يب زي قبرط نم
 :نرامع ني لعس نب ننحرلا نبع هيدد كتوصل عفراهنأذ تنذااذ ا ظفلي قاريطلا نع وهو هل !«ثيرسلا ركنف هييذا ق هيعصا لعجن نجسملا



 ةولصلا باتكا لج محد ةياردلا ةهةيادهلا

 ىسهتاكربو هللا ةمحروريمالاا هم كيلع مل سلا|اهاكتاولصلا قريمإلا نذّرملا لوقي ناآّسأب ىرالضسؤت وبا لأقو

 2 5 0 2 ني ا ذا
 ميهخّفسوبولاو ةاعأمجلارما ق ةبس أوس سنلا ناله ىسعبتسو هللا كمحري ةولصلا مهلفلا ىلع يح ةولصلا ىلع

. 
 تس اا سر اال ل ل

 ةماقالاو ناذالا نيب ساو قتفملاو ىضاقلاا نبه ىلعو ةعامجلا ميتوفت البكن يا سملاروماب مول غتنش | ةدايزل كلب
 9 5 2 الود رمال لش نأ ذ ُ : 0 2 تي م جاملب

 ىوركم لصولا ذ!لصفلا نم نال هنال ةفيفخ ةسلج ضيا برغملا وسل جبالاقو ةفينح ىلإ عا هو برغملا ىفالا
10000 

 ىوركمدخياتلا نا ةفينحتى الو نيتتطخملا نيب امكذ.احلاب لصفبف ناذالتاملكن دب اهدوجول ةتكسلاب لصفلا قيال
 .ةيطخلا كإ نكالدةتكسلاب لصفلا حقيف ةغنلا)نكو فلتنغ نذل اسم ف ناكملاَوهنِعارارتحا لصفلا داب ىتتكيف

 نس نين راق

 فز ذؤب ةفينحاباتيأر كوقعي لاق دانركَذ نق قرفلاو تاولصلارئاسبارابنعا نييتعكري لصفي ىفاشلا لاقو
 هلوقل ةتسلاب املاع نذؤملا نوك تسلا ناو تدل موشن اذهاو ةماق“لاو ناذال!نيب سلجعلو مقيو برعغملا
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 . ةماقاوزاذأي سيرعتلا ةليل قا نخرحفلا ىضق ماسلا هيلع هنال جقيو ةتئافلل نذؤدومكرايمكل ندؤبومالسلا هيلع
 لسا زن رفاسل لد تع مزمز يو اج زي ساب نبا الدوا قالا

 .ري اهنا" اننايز رار ى يذلا الدم نصف [العالا ةدايرن نحس افريعراروما قرلنملاب نيبوخشساوناكم ينال .ايزرارم اف لذ تسرلولا لاا ناد نان ومار يصل ]م ايلاف سوي ولا لات لو هل

 ىو صيت ىف ىو ىلا لصاوج ازيورفلا نس نالانرعب قولصل اي وروي بدلا رجلا باببر عبي ناك الب نا نم فيي داعالا غسو رواء موا هداورتسال موال لوقا هربتساو لو هل

 سن [نلا مالعا نازال اي ووصتقملا نال هوركم ماقالاب نازالا لصو نا نالغ ال ساكو روق كلك زعيفد ىف اعرق ىولوما» بييؤتتلا لاس بيث ن شقا نار سلا كور نوت شرع ار

 هكسو لع شلال ىخبلا لاقل جولصلاب اهذدب لصفيل | تنسوا انولس' الص عطني م قولصلا سماك انو وصار قس لصول ارو خالصلاا نما رسم اومن ةداطل اب جولصللا بم | ىرتولالوترب

 لصقل لب يزعملا ىف ناذالاب مماالا لسجلال نا ىلع اولا العلا نا يسب زم لص املا هديه ل ازذغازب و ل وأ حك رانج ٠ يروا لوس هن سلبكل ستيم ناز ةولص ياذا لكن ين لس لا

 ولفي امدادقم دع ىودو لوف ةيوار اعف تمايأش لثة رزق نيف نكن اير قورزع كس ارارقتمو مقياس نان: تليدتكب اهتيب لصقل نلا بسم :ؤع يف نعف لصفلار ادم ناضل ركل ني

 تاتا هركو سكشلا ىلع رس زرعو سلك ل نا لضفالاوز آو سلم نا نرفع امنع نلا قت ءرياضفالا ىف نال ين اولحلا م املا ركزو نييتطنمل نيمار قم زيف لج اين لصف رمرعو سراوطخ تسلل
 نيت ني هذ بيلا: دلع ىلع اههس يقوم اكلا نم بنتو سرب المروري لصفلازنا_ داب تكيف هور انا ميلا لصضما نمدبال نا مارلا بيرل ينعى لد لوق هس يابن»

 انببالصفدت ال الصترتا الفاسيا ناذالا تالكن يب ةروجوم كسلا نا ايلوق ناو اب عتكَش ةدام فلم ءداقالاو ناذالا ناكم نال ين نم ات الج ديلا الضم زكا |لفر او نيت ا ناك نال رساف

 هي نا» لرزعلا لب بموزعلادبب لغشتالانلق ا ذب نعد ل يخانا لوقت هلل.” اعرف ىولوم تضر لم ماقالو ناذالا من ان اذنه نكمل يف ةرماو غلا لانس نارياوجل انا

 رقانلا نا ىلا ةراشا ءانلزرت لووهدخ علال تاحد تملى صل ناو و ييرعملا تسقو نمت اوما تاب ىف (َش انام قثانلا بسزمنن أهي روكزملا قش اًشنالاتو لوهعك

 ري وسلا ميل اًمفو نكن وررس ب تمس و ارريصما مم ايلا فر ضرك انا لن وتس لق ىلع تاور يصلا مم اهلا ىف رت ]ظل ازيو تعسول ولا وب بوقتجي لا رلرق نق عسانع ادرك

 لان زول و لول كلل ياتعارب برزعلا نازاقءزع سلع النا نمانتاء لو هلا عر7٠ لوف عم خفايا كذي يحرر اب هلي نا فس وي ىلا بج نصار ومار ن اكو نينعدنسا ني رانا ىف

 نري متل ا ّقتحا لم نس افلا لب اهل ' نم بان رشنا نال انف 'نم سيل تس فلا ملاعلا نال الام املاح مند بسس نامل نا لع كاين موق هلطس تد» زنامإلاب قحا نبا ولما ف داواوول اواور ى دست
 نازال اي الالب ا رلسو ل لع ولم يلا لص ىلا نا ورزعدو واد ىلا ننس :ل رب "ض" لو لكل بع ٠٠ نعام ابوارطنملا نم تناك وس ماهل ناذالا بؤس ىا نزول رلو ولط تع

 لا قف ليل سو ل[ قع وري دئبلا لمصر ىنملا عم ازرس لاق ةداتنتىلا نع طتفموار تت ى راو هركو سير عنا ليل ةارز: لوف حلطل تد» سمن عب انتر ار لاب ولصو جلصملا نع اوه نص نانا او
 علقو مسد[ دس و هيلعملا هضم هب ةيساذ انف واني بلخن لمار ىلا ور لال ردس او وعجل[ لطول نا لاب لاتذ قولصلا نع امانا تافا لان سلا لوسر ايان تسرد موْقلا صعب

 بصقتتاو سمسا سرنا لخ أنمف ةرطصلاب س ازلاب نال لاب ايءاش نع رو رواش نيم ماورا نبت شلا نا ل امام الشوف لع سيلا ام ىلاق تلق امني لال اي ل اف سمع ايما

 اذا نوكي امنا فيو تال ظن لك ىلوا ةرايزلاب لعل ان ةرعاورزمتلا نال نازنالاركذ ناو مااا يرعا لسمو ل( لع وريلع زينا لمص ىنبلا نا ىوررت لايال ناذاب لوهلغ 00000

 دعس ررعزلا لص لضخ نالاتيال صاقاو لوق هلل رانعا” ةرحاو نضفلا نول انسب نكي افواهبب لمعلا نك ذا رنج لمي نا يرمتت ناك اذا ىدارلا نا بالا و كي انمس تشي ملورعاو امي واد ناك

 ن لالا ثييره نع ب ايقسالا تيل وقل نالوورفنما ىارننلاب بايت الاد يفي الف عاج اب تودصلا مس ل لس و هيلع دا دسصس ىنبلا نم فانا ناو عاب ا ناي نااوجف بسايتسالا لع لريال لسو لآ
 ربعا» رادال اءاضّسلان اى لور يسرح اوال مادارالا مصراضصملل نا ىف هاما لاد جررانلا

0 

 نؤويالو نه لديداّرف رخا' حوزمق ازرلا ديع هحرخاو مك ارقرمكمؤيل و داز و سايع نبا ثي دح نم ىاربطلاد ةجام نناورتداد ونا مكرايخمكت نذوبل و تكيدح|

 ّىتؤ بوث اال ناولسو هيلع هلند الصمد ل وسر قرم الالب نع لل ىلا نب نمحرلا دبع قدرط نم ىنمرتل ارجفلاب صوصنم بروثتل اد هل اوق ملتعرلمالغمك
 ميقيزان ذا نمل بحت ال هل وق هنم هعمس ملو ل الب نح ىلبل ىلا نب نحرلا ليع نعيرخخ اجو نم ىغوهبلا هحرخا لوو هقعضورحفلا ةولص قالاة:لصلانم [
 | ثادحرم هل خوسنملاو زسانلا قف نيهاش نباجيرارصتنغوهو مجقي وهف ناذانم هضر قا دصلا ثرثلا نيداين ثيدح نم ٌناشلاالاةجيرالا ىذا شالا الخل: لع
 /- ناذائرسيرعتلا ةليل دغر !ىضقرلسو هيلع هندا لصوبنلا نا يب لح ميقي نا«رماولسو هيلع هند !ىسونلا ناإسب رق ٍيز نب هلدادبع ثيسح هرّقت دارها شرمعنبا

 : دحا لاق هريعو ناطقل ! ديعس نب ىيحي هفعضو ثي دحل | لها نع ىيعض وهو قد رفالاشثي نح. نم فرعي اساداب ز: تيبدحو ىزمرتلا لاق كا

 : د سعم نبا هفعض ليلقر وهشم وه ىرهزلا لأق ىتءن!ثي دحلا بر اقتموه لوقيو هرما لوقي ليحمسا نب دمحم تيارو لاف هثي دح بتكاال

 نب دعس هيذ نكل قارهطلا قرمعنبا ثتيردح هلل +0: ىزوجلانباو قيقعلا» اوف و ىعت اهلا هتشح ةحام نيا لاو ىوفلاب سيل ىنطقرانلالاتو ٌاسلا

 تا” فيعضوهو كامشلا دشار



 ةياردلا مةيادهلا ةواصلا بانك دلج

 دي ل ل ل تتم . 1 ا نة م يهل
 تااءاشْنا قابلا أ ريزع ناكدانيور مل ماقاو لالا نذل تاولص هتناذ ناف ةماقالاب هتافتكا ن ىفاشلا عة وهو

 نوب يلو رماف

 كتر هلك مرني هش هع ف هج 5 .»"اأ ع ف 10

 هنا رع نعد لآ دروضح رهو راضحتسال ناذالا نال ةماد"ل ىلع - صيفا 8 تاو ءادالا سس لعءاضقل ١ 8 كيما و
 وايلد ا ا جلا

 هنالزاج ءرضوريع ىلع نا ناف رهط لع ميقيو نوي نا ىغبنيو |ءيمجرمهلوق اذه نوكي نا زوجي ولات اهدعب امل مأقي
 ناد ربع 7 اهادت يلامس رمد تس ل لإ دغيم ىف مالا يس يب

 ةماقالزعب لصفلا نم هيفامل ءوضوربخ لع مقي نا كرد و ةءارقل اق امك ايار كس ! هبؤءوضولا ناكف ةولصي سيل وركو
 را مولا للان اي ]اغسل ب هل ريق +٠ نيآرقلا وارق كس 1 7 ا, صولا ل سب يح

 الام ىلايعادريصب هن الاضياناذالا دركي هنإىوربد نيناذالاسحا هّسالاّصيا ةماقالا وكت“ هنإىورتو ةرلصلاو
 هلا هل ١ ه0 1 هلا 1[ 040 0 ا حتخ ا لا

 أهّسش ناذالل ناوه نتياورلاىدحا لع قرفلا هْجّضَو ةرحا وة أور بنج وهو نذوب ناد و هسفنب برجي
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 ثدرع شرما لف

 ناي 16 : يه رت : 2 -. . ا ا ّ يانع مشا يور تلا هل

 ريغ لعن ذااذاريذصلا عمال قو نيبربقلاب المعابهفخا تندد يت نما راهطلا طرتشت ةواضلاب
 عا ١ هلع - 58 ىلا 7 رامما» رق بنام اءاتعا 1 .

 5 دامجلا تن ئاثلاامادث سلا ةىودلف لودالاأما عاريا دعب دمل ناوديعب نإ ىلا بحا بنحلاو نيعيال مأةاو ءوضو
 0 1 َُ رياتعاا# ببي ىقرلا زيادم ىف بنك ةيادرلارب اكز

 دهيرل ناهلوكد ةماقالا نود عورشم ناذالاراركت نالةمأق لان هد ناذالاداعي نإدينشالاو نآتياور ةب نجلا تس
 ربع ملا < ريك

 نام موق هل ربع»» متلو نذؤل ليماقالاب تلي ل نا ىولوقلا در دولا ىحاشلا لع يعرب لو تل
 بامسائور (اءاد نذاراشنا مسلوق لس »الف ن خس ايف ياو بجاولا ىف فلز نابي امجرسا ف نيس قضرلا نار افلا نمو كتم ينس اذ نم هلام ىف يختم نال ذا نفرلا ناير يع صرع
 ىورلانال ىورابي رلعي ملم راضّملا ن وكي لهل تاسع رالا تولصلا سن معاواو نازناب نم اضقرافكلا اسي مسو ]طولت لسصرثلا لوس ىلا هدانا اب فس دلل نال

 يرو هور امه دارا ناعما ف ملا مرينا ىنول ىرا ليف لكل نزور ثا انزع لالا راوالا بح ىلع وف تلم دبع ا كدر وبس و كدي قرا فير منن نورت نرش اولا راف ىلع لوي
 ارلاقالو سنبلاىف ى اريكاوركعازب نا فكك الوارف ىوالا”ئافلا ورنا نوحي النا ضتقن لييلعتلا زر نا قم )14 نااذللا نال لوف حلا ند»» نيت اهب ارانلا يبدو امالا لماتش
 لصالا ىف بسر وطعح يبو نما ىلار سب نلاب نم رو للا لمت شيجب نوزصاملا مث نانوبسد ةعاملإ مردحل ماظز لاف ررضنلا ىف الو ةعامجاىف مكم اذن مسد مل وق تكعس ربع ١٠ رياء ى شعاري ى مسمن ؤؤي نمنرا
 املو زبر حلا وراق ال ماتيو ىو الل ماقتنو تزئيارهاو تنتقد اتممتجا نانالصاعتا مجودرمت نكو لو هقلدب ١ نوم اهل رونمح مب ةرامشلا ف لاقر وصح وق هل ربك |! ررصم

 نيةرماو لكل ياو نوي نال الرماد اولا ىلع نب .اقداشمل او بيرضم اورعلاوربظلا نع نراولص عمرا نث باز الا مار افللخش ني سو ل, شد يع يلا ص شبا نا خس فعس ولولا كورا
 نم ىاايرسنالمايينا ل حلث اا سايقزييى ع امس و فيلق نلا ضرابي ل س الا لع ن اكو ءفرحالصورارنلا تالي زن امباك ا قف دام اب نما الاب بسط انمي نمو زعم قولص الو
 ىلا .عر ا” ادباوصا نيب نالخلا مفتر فةرماولا جالصلا لع لوب تكلا راكد لاد|عيمجماوق ذي نويت ازو عي زال ركب ولا لاق ااولاق مل حللس ياما ماقال دازفا نيبو اهني مج نيت راَتفارمج
 كس امتدثنلا مالك وكل يف دونمولا بارتسما ناري ةدارقلا ىلا( لق لكك .يانعا» ةياورلارماظ ف تب اركاب ىاذاج ل وق تلطس ربع »لآل لق هيلع لد البت, ىخضشت وق
 ميل افلم اواو ىلص نسف ةماركا ىلع لوي از ل !لصفنلا نسينا رلوفأ حلل ميع ٠م ونعولا كرت ارجل ونمولا بات الل ليما ليمن ازب نا لانني نا ملا ريبع ساقي افاركذ وك
 ا اني يح م حب دوس دكا بك مم دج ١ كم ةينبا تبان ل م دش رابع ا» ةاورلا هرب ىرريالو لم نام لي يملا لا_قي نال

 تورم [ارلوق تمت ل غب ايي لوم و قولصلا وير لك يؤ نمروصتقملا نك خرلصملا اياد ناك او نال ا ريصينال لق هلك ع سدا الا الق روصورت مركي ل نازالاو تيئاذالارها نال لو هلا

 مبع ٠ ةرماوالا تسيل ياورلا ى ا قرماو َياور رلةهلث ريع ١ لالا قتل ال نا لاقي نان كيو ربضت يبي مل لوب نار الا سضنب بيكي ال لو ولغسرب ٠١ كسا نورسضتو رب اب سس اننا

 ىرسخ لاء اورلا ىلع او ىنصوتنربط نوكي نارين ىلع نارا نب اركمرع ىبو نيتتاورلا فرعا لع ل وو نطللس يابن »» ةيانجلابّسب الود ونصولار يغب ناذالارت اركمدع نيب ىاقزعلا جو و ملوق هلم

 نايدؤلو ةرربلاب نائينماببا ضيع نم ةزلصلاب لوف يل“ يانا“ بانجلاد ترحل عم زوال تيتو اب ةولص ناكولو وح علل سما دال اهبخ روق حلل ربع هم قرفلل يعم الخاوف تبان اركان

 طظمغا ةبانيلا نال والا َنيرطن ب اني اف هرابنا انمزل مشملا بنام تررحلايف انرتع اول انا سلي مامناو نمل ظل نع وق“ حلل عرا» ةولصلا ناكراكت اذالا تاك نزيد لابقتسالا م

 ملامتشال هركؤر يصلا مهايلا ىفو لو طل ..راما دقيقا اب لطختي خر يل حا سس سس سس سس سم سس مس سس مس سس سس د وج
  عرا» ثمل ناذا ةداعا مدع يا لوالااءا لوف" لس تاه راعي الو هركيرعملا ىف يكارلاورعاتلا نانا ةداعالا م َتسسيم لرد روكا سو تاركا نال ةداعالا نم ىرورتفلا خس سبل اء دعس

 عرومب ولعل واوا ا لضرم الكل تر يفصلا حر ل, ىلع عار ارا ملام لك ناهلعا ناجي در يانج ١ يسبسبل ةراعالا ىف لوق ماش عرر» ةبانلا بس ةرامالا بانتس ىان نااءاو لو كاع

 ايؤلاضياورمالكص يصلك ناك او مماقالا نور ناؤالا ةراما لمع لكل م نر وريؤسلا ميلا مالك حوالاو ليصنتلار شمالا (هسداعا مدعو هتداما نيتي ور امتد ام ىف نا ارتع الا لص اءو ماكل اوناذالا

 ربعا» ( لكلا قوس نيررابتماوب اى نااللا ىف اامتباررريغلا لحج يح حراضيالا فاء دعس د4 وقد رلوق هلل دع فاي مانو

 055591 ةيادهلا ثيداحا جرحت ف ةياردلا
 نود لسم قف هلصاو قصف ماقاو ندافالالمرمأف 3لفخلا هيف يكتباصا ىزلا كت اكم نعامل ومع لاقف لاق ىداولا ف سيرعتلا ةصن قات ؟ريره فاي لح نمدئادوبا ةماقاو

 ناذ كلاركذ نو دب نيح سصلا ىف هلصاودئادوبا هجررخارغلا للصمت م اق مث رخغلا ىتعكر لصف نذاف ان ذومرمامث ةصقلا كنه ف نيصح نب نارمعوةؤلصلا هاقاف لاق لب تاذالا
 نعلن فهرافسا ضعب قرلسو هيلع هلداىلص هند الوسر مانك ةيما نبورمخ نعم مك ىلاواضيا تابح نبا هحرخاو نذافاإبرمإ هب اقف ةيدزخ نبا هحررخا 3 ةماتالاو
 وبا هحرخا حبصلا ةولص م ىلصف ةولصلاماتاذ الالبرمامثرجفل !ىتعكراولصو اوكضوت مث نذاذ ال البر مامث ناكملاا نه نعاوجتت لاذ طقس اذ سمشلا تعلط قتحروصلا

 امكولعف !هيذ هثيسحلااومانذان الالب لاقفانلكب نم لآفف ةيبي سلا نمزملسو هيلع هدا لص هّلدالوسر عمانل بقا لاق دوعسم نبا نعد «وعربنع ىذ نع رج خا دواد

 هلعماتلا لصيد! لوسر حم اومان م1 لالبنعوماتامث نذاف الالبرم أ رخا ف لاو دوعسم نبا نعرخا' هجو نم تابح نبا هجرخلودوادولا هحرخ ان ولعفت تنك

 ةداتق ىلا تي دح نمملسم شع تيرحلا لصاو سسمنتلا تعلطأم دجبرجفلا ةولص مب لصف لالبماق ا مث نهتعكر لص مث نذاف الالرماذ تيس ارفس قملسو
 3 «لصضوم ات سمتلا تعمترا امل اضونف هولصلاب ساتان ذانمق لالباي عرخا قالوطم



 ةولصلا باتكدلج لح ةياردلا ةياذولا

 داعي د نا يهتسب كأنعم نون دوت رمل كلنكو لاق ةمأقالاو تاذالانودب ةزئاحب اهرال ةالصلا ىنخي طازج :

 لييسقمل لبقدمالعالل ناذالا نال تقول داحيو أهتقو لوخد لبق ةالصل نذوي او ةنيسلا هجو لع عقيل
 رعاا المدن

 نا لها ثيرأوتل ليللا مريخ! فصل لا فرجفلل زو قاعت هللاهمحر ىفاشلا لوق وهوفس ددبالاقو
 او "ريل ناذال تقرا مسمع رع ب

يد نذوب رضاسملاوأٌضرع يدا نكفرحلا كل نيبتسي ىتحندؤتالالب لبلم السلا هيلع هلوق : لكلا ىلعةجيلاو
 مق

 ليل
0 

 ريشا تدار مورك ث

 تاذالانالزأحي ةماقالاب ىقتكاول و هكا هك باعيمحبامكرتت نافأقاوانَ ذاق امثرن 1 اكشف ىتبالم “سلا هيلع هلوقل
 ثنا ثري ١ ني فلنا تعرف تلا ال

 رعلاؤ هتيبؤ لص نأق نوبانغ هيلامهو اتنفالامالعال ة ةماقالا او نورضأح را نامثتاغلاراضحتس

 أٌسيفكي لا انما ّيعسم نب !لوقل ةياع كت قاف ةءابغلا أيه لعدأ ادالا نوكيل ةماقاو ناذاب لص ١ تن اذاي لصي
 ربع لقا ل 0 د, هرار ىل لج انا

 نلالادابيب تا بشم لاو لوقو ارا نا مال فسح يف قو دصلا نعي لقول

 جاع نكن اروكرملا لدا انامل اتم نري المعي مل نا ضع موزرلا مو لش ةراماتادابا ناو ناذالا ةراراوب خم واظفل اظنا نا مم مازجارجن م ناورلوف ليو انى لا "زحام لذ باكس الا جو لغسس ةر اانا

 ولف نسما عم جوا بارما مف ل نوكي نا لم ل ذوداعي نا ىف ةدانعم ل يقسم ةراعالا با لوق املا لن للاي نا مما يجي نا ىلا بح او لو ىف ةداعالا بلابتسااب يف مرسل لوقت حمرنطرلل ضن احلا مذ ملي

 طرت اذ ق ودصب سبي و وصل ابا يشم ناؤاطن نا نم أب 0 ا ا

 نازالاوبر رصقللا نارعشتل نو نإ ةزملا ا رلوق الس ع ةزرلا تزامن نازالاراعي ينج اةروصق نازالادانت الىاكنزلو ل هلع 0

 انو لو نس ان ىلا لمع نم نايف عر تملا ىف نيل [شلا نازا نال ازجج!اولص ناوراييل ن ىلا يما نزول جرم لات لوبا مامالا لال او انعم لاو كك ربع ار زيصملا مه التنس نص ارب الا نال

 لطتازإو تف [همتوص ىف نبا تروصلا مث ر نع زنربم ةزرملاو ناز الارز عض املا ىلع اواةرانماولجل نارل بكس تحس توص مث لا بورتم نزولا نالو لوا كفكيذ اشوف ام ' نزيك نيت نر واو ىلا

 تاناشند لور لت ةهشم ياما“ امشازا ةرابا بت ازلن باجنا مادو ابيب خس نوحي ناب سفن يبن نعيم كليك و ران قينصتنلاو لاب ل يجلس ؟ لع_ و ردع يلا لص_ قتلا

 بتحتإلا2 ل نازالا مج دارتعا لش :راذاا ورث ال ناي سس نلارماو ازا سول اع اللا تيان جم الق ]قولا لبق نول ناكر ب ب ميد لال ناذا دعب |) تسيب اي رس ءاي لت

 5: تي ابا تلعب نولوتل س اننا عمت تس نزولا سئس ارب تاكد مدن «ما نإ نذاي جمب ادارلف مان مقيم اسرع عل نعجرل نزؤلت هيلدا لد

 شرربوفانإبلاب اوصل .ليدم ىلا شبل مل ولأ تدلل ربع ب نير 'لب او ىف لا !ىلع لوث نكس ربع » شارل ضع نصرت زا ى د نيرا لب !تسرارتل لوف نشل
 رشملا لوسر كسا شمري وم انب للاي نسيم ا ىف خام اسازا لو ف تنل تا لوب او[ اهيا ىف مال سال ارزق هطروسبملا بمحاص هركز اك ب اريصلا للم ت يرعلا ىف ننس هزاز رقد مل مث نب اذ

 لق هلش ثاال بحاسي دام هةرسفم ىب دى نيادأما ريتا داود راكبا اك ذيل ءامتاو زاخو | تيزمحاذل ان لاو رنع نم لااا اندرا ىلف ل بمح |صواانا سو لا دع و هيعمل لس

 مل هلع ربع ٠ عار اوورطنملا ل ليلا قرم ةماقالاو ناز الالم لاس الا عاملا َماشسم ورملا ةعاملا" هايس لا لو يلا رع لصيمو يس ناعيا نازالا نا هيف نيب اذلار ادعس ال نا زالا نال

 ََت ها" سما تك اس لاااو نارام لاو نقل روعسن با نعت نع ىروفلا نع ازرلارهع نعى ريدا مي ربا نب نك اناس رمت ل ل زطلا ىورو يزن تلكم ناذا

 ربيعا لع امب الك ناك يح ع ءادأو ناار نبي م نادنانمث تلقب الع الو يقم لمن ملون رئوي ىذا انا الو ناذارل سرت اسملا نانرذ الاول نيب ٌقرعلا رن ار انسب انيفلي ملو

 ةيادهلاثييداح|خرخت قف ةياددلا

 بابلاق دءاطتقتا هيفو لالب نعدادش قيرط نم دئادوبااضرع هي دي دم و نكهرحقلا كل نيبتسي ىتح نزكوت ال لالبل لام لسو هيلع هند إى لصىنلا نا كب لحس

 روس ةيرشو زارت تاب نمىواطلا هحوخاو ةنلثلا و دمحا هحررخا ءوس رعب ق ناق لالب ناذامكترخي "ل هعفر ب شح نب ةرمس نك

 5 .مان نيعلان اال! ى دان حجرف تارم تلت ان ديعل ”ناالاى ديف حجري ناملسو هيلع هند! ىكصىنلا هرماةرخغلا لبق لالب ت ارمع نبا نع

 نييعزي سوا قرط نب قطان يو, نك زن الاو ل شلا هتساوعل ادريند ىدذمرتلا لاق نكووتع مصاوهو رمع نعرمح نبا نع ىور لاقور ٌدادونا هحرخا ةيجبحل

 ص بيهن هفلاخ لقد كوحنر مع نبا نع عفان عداد ىلا نبا نع كردم نب رمأع قدرط نم_جرخا وىوق لسرمانهو نوح ركذف نذ الالب لاله نب نيمح نع
 دقعلا نا الا ىدأ نبذ عصي ناملس :هيلع هللا لص ىبنلاعرماقرجفلا لبق تذاالالب نإ |!سسا نع عودرسم هل لاقي رمعل نزوم نع عفان نعدؤ اد ىلإ ننان ع برح نب

 ةذاتت نع هلسرب ةريغو هنع قرأت نع رديعس نعت سود ولاهي دوق لاق يطق الا وديرخ هيج رمد مهن نملتباو همإ :ستمل الالب تبل لاقن لعففمان

 تيتارث ترحم لاق نآب يت هدج نع ناسفت نب دابع نب ىحي ةريبه ىلا تيادح نم قاريطلا ىور و سن! نع نسأل نعرخ ا هجو نم هسرخأمث ىوذ١لسرملاو

 قانهانن ذوم نكت دمايصلا سرا اناو لام ايصلا نرى تلق ءادخلا ىلا مله لاةمعن تلق ىحيود للا قذلس و هيلع دنا لص ىبتلا رج ىلا د نتتس اذ دجسملا

 نعىرزجلا مبركلا نيع قيرط نم ىواوطعلا ىوَرَو مرجع هدا:س ! حصل قتح نووي ١ ناكو ماعطلا مرت نجسملا ىلإ ميرخ متر حفلا عولط لبق تذوب هتاو وس رحب

 هحرخا غل | علطي ىتح ن زوي نذؤملا ناكأم تلاق هس اع نعو وس الا نع ورختل !ىلصت م اقرغل !نذّؤم نذا اذا تاكحلس و هيلع ننال صىنلان ا ةصفح نسمع نبا نعرعذ ان

 نملوالاناذالاب نذؤملا تكس اذ اول س و هيلع هند لص هند ا لوسر ناكت لا نتاع نح ورع نع ىرهزلا نع ىنازوالا قدرط نميز الا ىورو معبجح دانساب ,خيبشتلاولا
 دانساب نايماشلا نشس ف قاردطلا هحرخ ارحتمل! ىرن ىتحرحتلا ةولصلت ذون الاكل الي نع و هفحض صحا تاإإلا نيا انساو نيتفيفحخ .دبتعكر حكرف ماقف رحفلا

 وادج مرا نسح دانس انّذاو اراذاذرحفلا ىلارظني هيلع سلف رع قاي الالب ناكف لحسملا لوح تيب لوطا نم ىتيب ناكتلاقرادنلا ىنب نم ارم! نع و فيحنم
 لفلورخلا حلطيام دعب الامل سو هيلع هند !ىلص هللدا لوسر سييع لع ناذالا ناكل هد كوب للا ىدأتي جوع لاقن ليلبت ذا 0

 ل ىلانخ ةبولعم نعروصنم نإ نيعس هجرخا مان نق ديعلا ناالا ىداتف عصف ملسو هيلع دنا لئن باق لب ق3:

 3 هيلع قفتم هلثم شاع نعو هيلع قفتممقبكمم ا نب ١تزوب تح اويرشتاواولكف ليلب تذويالالب ناملسو هيلع هنثالصعتلا نعرمعنبا ثيرسح كلذ ضصراعي د
 : مرن هب شا

 "ندعم نبأ /امثاو هدؤا# جحا هفعتومساقلا نبيع هذ هما هتلكت الالب تسبل اظفلب راؤبلا! نك هع ” «أاضيا لع ون ١داورإ ٠ عوحصلا .لاجرب دمحإ د اور نشا ثب لح كا

 نا“ ىه نلالات امبككورتم ناّمس نال دع



 »أ وه 7

 ةواصلا باتك دل 4 ةياردلا عهةيادهلا

 تارسالانمةاهطلا ميقي:لمملا لع ب اهم لفتت ىلا واصلا طورت تاب
 هلوقل هتروعرت سد واورهطاف ينج متنكتاو لأ عت هلل لاق ورّهطف كبأيث و لاعت هللا لآق هاَنمدق م لعس اجنالاو

 . كلرع ل ا -3 و 1 اح زور نو
 راجيا ضال ةواصال مالسلا هيلع لآق و ةالص لكلنع كتر وعىراويأم ياس كهسم لكلوك نب ناو نخل أعت

 فص امادجاسرّيتتقلا ل وق حس ربع »ب ةؤلصلا اررلع تقوي ةولصلا نع مراوروم٠ىا ةولصلا امورش رسول تلسس عر ٠٠ طور ظنا يبو هيله ةمالع دج ادو بسيسلا از نم عرفا: ماطور بلوق عل

 اًمباسر وكلا لون نال ارارمتن وكيف س اجنال ارت باب ىف مل لاقي لا بمب موق هس ربع »دوجبلاو عروكرلا نيب بستر تلاو ةريخالا ةرمفلاو :ي بك الصلا نر ارت طر لا ناذر يمض وار زفهوم

 تلق نان نداوطلاو ةولصلا نرسل ىل لم يعن موب ل وانتيف دمام لك لكو بسلا صوف الا نذدلا مو رجلا تملق,تداوطلا ف تمورو يلا تلق نان ىلانت وقل سلوق علف بع ؟ طيرخن نا تميت نر

 فس تاقس الاه: يف رضلا لم لري سصنلا لق يولصلا ىف اذكار زمان ايرع نداوطلا ناك تضر الا نود بوت لا نت ىف ناوطلا لو انتو دروام لوادي املا يف دوار لا انت اذ سنا
 لات لواميألا لاقي نام الاوذل ايل وزرعل ع امج الا ناكولف عاملا ةفرعب يل وهب وثق ثانسلا فل اع عم عراب الا نجمو ررشسلا ىف ارك ئخولصلا نع ىف طوق ىلع ليئرالو راج الاوم و ليلرب تاوطلا
 اماوؤاهرضغ ا ذو ل وأملا تاب بآل اوفو يلو لس اعت_لوقوبمو قلما ايت مزلالاو ناوطلا ىفرتسلا :ةينطرطرب تسي الذ اهسر طول ةولصو ا نلاك|ةاوطريذ لك مدار لوفرلاوا يولصتلاوا نااوطماروسم ابر الا نوني نا
 باب نمعس وازن ابو ناوطلا ىف بجو املزنسلان ل الر اب تاوطلاموارلا نناكنئاماو ةراابعلا هنو يف لك ردا ةولصلار يسم ايوملا ناكن امل اع لكم ةولصلا يرسل /وزل نتا ىف حرتتال ةروكرملا تال اناا ةولصلا

 بألا تنال ىلوادوصتملا ,اوارتع بجي نال هف لوخلارنعرتسلا مز ذاع يف لوخرلا نم قولصلا وو دوصتقملا ننال ليكن لؤملار را نا الو ىلوا ةلصنا ىف بجي نالف انور قطنلارذ لم حا هولا

 لارتعان وكيد ب وجو ابيؤر تسلا بس وجو لري لخري اب نم قبل اهب اب نال ةلالاب ذك د رس اظ وبس 5 رابحل بال نالصلا خندارا يمنع ريدرتسلا (وزل ىف ةيآلل بججوم الف ن اولا اراذ ابر تسل اهب ضرب حف يلق

 ىو لادلا لع لح امس ق زلط اراب ب ةلصملابريسماهفيرتبس لكرنع رلوقق عش للادترشنلا رمد واربع ميش اه يطا ب تي الذ تاوطلا قرتسلا بوجود بناتنا ىف اهدا ةولستل اب ليوا
 اق السلا بس اب نم نوكيفببسم زيزلا نارابتعاب ةدارالا حي امنا كنتوكقرادي ابى رسل وق كح ربع وم ةلصلايرلا نا ملهي عبس ص يعن نيش ىلوا قم زيب قوما ناك الاد س انلن سيلك لذ ننال بورن

 ايف انلصحقلا بالا ف تيبلا نولنال نول ويلا ليل ابر اضل ورابلاب لارا رع تسيبلاب نزفولل تن اكبيرحلا نال كلؤو ثمحب انبم مث ةولص لكم روق عكس بعل بسبسلا نس بسلا

 قسما لاا قطان يالا تناكف نم ناوطلا رع بالا يزن نام اك رغد ةداهحلا ف لاه لكاؤرماوزتسلان اب سيعمل اذ اك باين بس لك كي ذادزخ ل اترلوق لزق بوف ذلا
 يزل ناك سيل ةللدل ةداب بال نرسل... .. شنكال ضف نم نويل ةلصلا انزل نوب اا ةالسا شوف ند وكس ابل الدلو إني ىف هذا لش ةالها

 يحسم ع لب بص لكرنع ررنسلا بجي لا نحمل زي ىلع مج انررهس لكن ع لاتلوق ىف اولا مينا ياوجو ريع ون ا املا درر سل كد عل قدي ارز سانلا ن انوزد نكي نا ل نهال جوفسلا نيش
 راع الاو قحاوبف كلذ ىل ريف تاتي ل افرخألا نوو صيصخم "ىلا هبا ىف انتين المخ نلت ن ايلرزا نم ترعى اني وذات امل واحلا حل تسلا مل ن ايدها نا دب لكرنع لاا وريط ضار

 الهتتسمم اوزنذ طين ناك قلصلا قت دننمزعلا تمواذولخربارتدم ىراحلا نوط ناكنمت اولللا قف بوجودي هاذ بلا ظنز تسلا لعارتفا لع شيردلاوةيلا لاله قف لاقد لق هلل
 فنك تس رثلا قظرعخلا اوال ل الملا ق طق شرح ا وري رّصلا فل لع :لاطرلا نود توبا قطتي الا ناب يي ونيطزعلا ريفي الوب ورهاوربخ نالف تيسدما اد ناصري كل ذو لها رفالاو بموتولا ىف
 _ ا مومو غ1" بسبسلا مناي بميسما ينو عولبلا (زاتسم بان اذ ملا ساب مالا يبس نمير نما ستوب ضلال ملوق عل نس لاق نمار ضالا ىلا لل لعب اشيا
فلا ىري ىتح نزوبال لالب تاكو لالب نذ 3 ققتح اويرش اواولكف ليلبنذؤد ماوكم مانا تا لظؤلب ةكاع نع هرخاآ' هج و نم مد زرخ نبارجوتخلا

 داضبا نابح نبا هيسرخاو هرج

 الف لالب نذا اذاواوبوعتت 'واولكف منكم ١ نبا نذااذ املس و هيلع هلند ا ىلص رد! لوسر لاق تلاق بيبحتنب ةسيز ا ثيبدح نم لمحاو نابحنباو اضيا ةيدْزْح نبا ججرخا

 لوسر لاق لاق متاح نب ىرع نعد هابجرخا ثي.سحلا لالب اذ ارمكدح ١ نعنمي الأ عؤدرم دوعسم نب !نعو كوتعن تياث نب دي ز ثيرح نم قمل !ججرخ او اوبرشت الوارلكا#

!نكش حبصلا أن او حبصلا كلذ سببلو اعطاسرختلا ناكا3!تذون كت ! ل البلملس و هيلع هدا ىلص مندا
 لوسر لاق لاق ب شج نب ةرمس نعو ىوأىطلا هحرخاأضرتعم

 لواتاكأمل لاق ترا تيدابز نعو ملسم هحرخا قئالا قرهطتسمل 0 ارجتفلا نكت و ليطتسملااوجفلا الو لاالب ناذا مكر وم“ نمركتحنسيال مل سو هيلع هدا لص

الانضوتف ذريتف لزنرجفلا حلطاذا تحال ل هقبف ترشملا ةيحان ىلارظني لعجل هنا لوسراي ميقا لوقا تلعجف تنذاف لس و هيلع هللا ىلصىبنلا فرما رعبصلا ناذا
 د

 ةحاملامق اوأن ذاذامترف اس اذا ةكملم ىلا ىنبال ملسو هيلع دا لصونلا لاق هلوق قالا الا ةجرالا هحرخا يقي وهف نذا نمو نذاءلصصاخا نا لاقف مهني نالالب

 لاق دوعسم نبااثيب لاهم تودلا ب انك باوصلا لت ضنصملا دركذ نقو همع نباو تريوحلا نيكلامل كل لاقت حلسو هيلع دندا لص ىبنلا نانيصيصلا ايناو
 مهارب لاق ماقالو ناذارديغب اولص دوسالاو ةمقلعود وعسم نبا نامه اربا قيرط نم فارجطلا ف نكلو »سجال ماقالو ناذ اريخب هراد ىف ىلصد انيفكي ىحلا ناذإ
 ةناق لق و ةماقا الو تاذارهغب كرادؤ دباوصاب لصد وعسم نب!نا مهارنا نخد امح نعرخ!'هسو نم قازرلا سبع جرخسآو ةصقلا نولب دمحا هحرخاو رصملا ةماقارهّفك

 ثيرحزم خيشلاوإ هحرخا5 فوقوم باوصلا لاقد اذ وقومو اعودرَم ىزمرتلا هجرخا ىضوتمالا نؤويال ههقر ةردره ىلا نعناذآلاَف باد اركذ انيفكتومملا

 بكروهو تذؤ.>لورهأطوهوالانذؤيدل نا ةنوتسم ةنس و قحلاةرجج نبلث او نعو ىهاط وهدالامكرحا نذكيالذ ةإلصلاب لصتم ناذالا نا حفر سارع نبا
 نحل ازعبو ناريطلا هحرخ ا تن ذأف ىتلحار ىلع اناو نااءارص اخا ا ىل لآقف حملا إل د ترضخ رس قرلس و هيلع هنن! لص ىبنلا عم تنكلاذ ثرحلا نيداب د نع 5

م ١نه لاقو تآيذ الذلا ف ىقهيبلا هحرحا ىلصق اولزنرمث هتلح ار ىلع نذاق درس ىف الالب رمال سو هيلع هند إىلص دن !لوسر نإ
 توكي نامامالل كركي عفر سن! .نعو لسر

 هيسبازعىصقحلا هل لاقي زجبن نع ىفعجل ! ىلع نب نيسح- نح + يو دانس !و ةوحن رباج نعءاةحضلا ىف نايح نبا جيرخ ١5 فيعضد انساب ىدع نبا هحرشا ان ذو

 امل الالب نا ييسملا نب ديعس نو ةبديش ىلا نياهجررخارمع نامز ىف تذكيملو هتايحركي بال تذامثرحلس وهيلع هنا ىلص هند لوسر ةقايح لالب نذا لان سس ع

 ماثلالا بم نف اقدذف هلل ئتقتعاتنكن او ىنسبح اذ كاقنل ىتقلاع ا تنكت !لاقف ىدتع نوكتركيوبا هل لاقفمأشلا ىلا جرخي ناداراولسو هيلع هيراىلص ىنل !تام
 اد زان ع 02 هيا دهل | ثيب داحا خرخحت ق ةياددلا

 ةّئاعزع ثركلا تنب ةبفص نعزدرجس نب نعةدأتق نب دامح ةيادر نمّقاسنلا الا ةحيرالارامخيالا ضئاجل ةؤلص 9 تيدح خواصلا طورش باد

 نسحلا نع ةدانف نع ديعس هاور دداد وبا لاق ىسلايطلاو قطعس او دمحم كاحلاو نابح نب و3 مد زخ نبا هحرخآو رامنجالا ضئ اح ةولص هللا ليقد لاعرم
 تاهل تب ةرفص ىلع تازناهناَْننَت اع نعالسرم ندريس نبا نعمأشهو بولا ه اورو افرقوم ةدأتت نع ةعشد سسعس »اور للعلا ف ىنطقراىلا لات لسرم

 و اهتنيزوراوت ىتح ةولص آما نع هدد ليقيال هعقر هيب ! نع ةداتق ىل نب كندا دبع نع بابل اكو باوصلاب هشن !ماشه هبوب! ل وقد لاق ا ءوؤرم كل نب اهتندغ
 طسو الا ف فارغطلا دحرخ | جنت ىتس ضيحلا تخلب ةبراجال

 + ؟ىداني ظفلب دعس نباشكعوهو ومع 0 :ىنمرتلا لاق امكاقرب رهاب عميس مل ىرهزلاو ةريره ىلإ نع ىرهزلاقيرط نم ايهالكو هلم مد وعسم نبا نع حمستر مل مهارا



 ةياردلا *هةيادهلا

 ىوتيو هنبكر لا هترس ٌنئبامزجرلاةروغمالّسملاهيلعهلوقل ةيكرلا ىلا يبل تحن أم لجرلا ةروغ» ةخلابل ىا
 كرا بيع هز رطل

 .ىةهكسإا سن عع. ِ 2 ك 1 رجب تان ناز لنوم يدش هلا جه ا ل يس 5 ١

 ْ 0 1 ةيكرلاو ّئداشلاهلوقيأملاو الخاتر وحلا نم تسل رسل نإ متيا نك ه هتبكر ز وأم قتح هترس نودأم

 ةروعلا نم ةيكرلا مالسلا هيلع هلوقب المعبو ىتح ةملكب الم عم ةملك ع اهلمحن ىلا ةملكد ضي هلاذ الخ قروعلا نم
 آما يآب عالٍ الإ نب وضعل اولنشتساو قراونسم قرون زملاما) تملا هيلع هل وقل مفك و اهرجدالا ةروح اهلك زحلا ندب و

 ندوب راك شل عجل لف
 نيل يول ا لا“ ل ةيس و تسسب ياه 8 رم هه. ةلث نروح

 دمت اهلنا فونتكم اهفأس عيرو تلص ناف مهص])اوهو قروحب تسلأفاىوردو ةروعم للان ىلح_صبصس انهو لاق
 ربك ل زرت زفر تسلا دار يمل

 آنا ٌىتلا نال فصنلا نم لق |نآكنا سعت ال فس وبوب| لاق و يحتال جبرلا نم لقا زاك ثميو ةهيينح ىلا دنع قلص

 بوكا معال اندم مارقملا نر | تعلم لا | نع لك اضفلا بس نك بروي ىف محلا مغ لا لجل ا ةروع لهل ريانع "١ هرب الوان بال امل قلص نعم ىلا نال "ضل ابل ىاروهل
 لاق رقت ناك ن او بري نع اننارمت الو مول[ خس ورييلع سل !ىلصرسل ا لوس نين وممس امي انه بل الط ىل نير فتحت نمبر سل اميعل انك لاق نيسسل نب ىلع نار زلت ىلإ نع ىبحملا لص او ني نكس اا نننع

 مح م ل سل سل سل سس سس هس سس سل ل تنال أ وطوم لا رمت ىف ويلا لاق عب سسكس ورسم قرر كرا ىلا زر سعلا نيب اد لوي لس رل[ لس يلع دثسلا للص سلا لوس تعم
 تاب نيب قرط ناذ نيف للا رورخ فنعم لى يعو بسرد ايري درس نيت امزصاص واد دعتن كاتب, ناب بيج او ايس درفت الواد عتم ن وكي نا ببي نيج لوغرب لق نال انيت اس لوقت لس
 نيورع نع ودوار نم راوس نعر.نس ىف نطقراملا صرخ ادابزم تيسدامارزف:1'ىوريو رلوقق لس ربع »عم نعم ىلا نا نمو ركؤام نف اول ذ يجول ارب انعياد نيعبسهسس ١ نيت ام لو كد ارحالا ةروص ىلا
 قرسسلا ودام ىلا الف وريجو هريس ما رع عوز ؤاو حجج انعم ا ىف اوفر طور ف[ موفر هاو نيس ممسىف .ةؤلصلاب ممن ايبعا ورم لس مل[ صوري شلال رئمل ا لوسد لاق لاق هرم نع بيع
 روحا فدل ارب تسيل اهم لعس نارين انلا :ياورلا نس قرسلا نودامال والا ةياورلا ىف تيكر لانس نيتي رلوق نال لاني انريو ملوق لكس تسب ةروتلا نم ديبكا ىلا ةرسلا تمت, نان بكرا نفد

 نمير اد وق تكس ن كذا قفرا.ةئالا مس خ_انال را ل يكل ةرولا نم نوكتةروحلا ىرم ىرعل دات ورم مص ىلا ف ان يوسبملا ف وى شالا نالغ لوف هللس دا"
 [سرملا نم ىف جيلا فلن للا د فداضسألا رج اواو اوطع فلا عم نيت العنب رص هلساونعع امبير واو لكل جت نس ناعم كلا ىف اوفهشتاو نان ير صا عم ىلا فرو قروعلا
 مسمكو ملوق تشل ةيانع اال متاوما ىلا مب اومااولكا ناو ىلاهترلوق ىف الحم لك ع لمت ىلا .رلكو ر وقل ينها لهرت لذ راند ىلا راك يت نآذ ةروقلا نم لو يحس رياض دييجو ين اي
 دسك روع سسيتفاطئاشن نانياورلا تنعر اف لخريالرهل ةياغ اكن ملو لضريفطاهتسالل جان ىبد افلا ىبد رتنيقح لم تس اكول ومس نم لمت لاو ال نوح لكم مع م راك ش ىلا
 ل والا نع اوجلاو اهزم لكم اقر تزصر املا نال واول اب ماسلا ريع ل وقبل لو لوقت نا خيي ناك اهب قرف لف ىلا نجم نايل عفلا ضرار ا نحن إإر ظنت: لا قح الد لو هلشس و٠ ناكر نازك عضم
 ياس ا» روع فعللارمإ نا ىل ري ابيفكو لق هلل ريع 1٠ هيلا ته انمملاراتط اب تسي انلاو نربلا ىلإ يغعما لك ل و لل عرس ومثل عنم ل "ولما عن وا لكن اب ىفاَنلا نعد اضل لو حم نكت ىلإ حمم ا
 ق'ارملا لاق درا حسو ل [ لع وررطعرثمللا لحس ىنيلا نع وعسم نب شارع نع كلا امن تعدو صرت لا ىلا تم قوما ننكر ياوس ةداتن' نع م اهب نع عراضر اع ىزمرتلا مرخا سدت وقل ل وونلل

 رب ووجولا ىلع لري اهب بسوجولا نعريختر وج ولاىل|ىنتغلا برهرولا ناا دو الجب ب رجولا ىف لمس ةنروخ ةرملا ل رهلك امم تا بيع وك# نست تسرع لاو ىنا ناطيشلا ا فتم! تج اذان ةرو

 ,ا" تاكلاجلاو تاداسلا ىف اهيالابتو فكن وريلاب نغالا نعاربرمتال قرم نال اهياس اياب الل مل وق للا تا ملعارشنلاو ةاورلا نيدعارنع هرج ل ةروتس انزل ةروتس ل هلل دع
 لوف حلل دبعا» مدقلا دم ئتتسملا لنبات لا اهمارعام ىقب ن انين قرطتسلان مص ازا نم قننتملا نم نرطتسملا ةدارا ىلع لري مالكا ناد اننتس الا ى:سنيضننازيو لو كلكم خر
 دامت وق نإ ناورالتبالا نقم نيرقلا ئارناوادتسقمءاديالاب ءالالا بجو اينعجل حرر تور عم ةروع ما لسو رلى لع ويل, شملا لسعر ىنبلا لوب ناك ن اقر وعلا توين نا فشل قدري
 سمول لع و هيلع را لس لا لوس تسلا سابا ةلس مان اهوذاددبلا ىور دقو مما ندي فييكل ولا مسالاو سو ل فق يلف تدا» داع ةرماظنلا نزلا عضوم سيئ مّ اذ يلا نهي نين ديالو
 ابتدا ةروعرني تيب رهفل قولصلا ىف ةروغ زنا ىوايطلاو دار نبت او ناني اقوزنيؤملا حي راش ريت اكل ةنروع مرفلا نا ىف عرص از فز وت ابسرقرومظى شل انباس [رردلا ناكاذا لاّمف رامشو عدد ىف ةزيلسلا نع

 (لمالز فتي ماذلو بنتاكلا لق نسوبمسرر أب بيبا عبرلاو ضلشلا ني ممل اعوام لبق نا لق هلسشس ىف اد هيرمل ىولوم ٠١ يلك وحي نا بهي لييرلا حرونصو لكك ذل اث ناكن اوازيو بام
 ول. ة سو كيف ف اهتدشلا لاق مير ةلاطو تبت اب صييمنلاو اللاب تملتلا يشيب هلخ ل رلارلو ذا و دمحم نأ ىوارلل 2 و كش ذأب د ةرئاقلا (دسملا”ي أشمل عماعد

 هدرو ان صولازب لع كاسملا هزبنعلاس فيقع اباناردابنورب شلشلاو مرقلا مم مث امعب رلان آبو ناستسالاو س ايملا ىلئ هدرواذ انارقسافسلتلاداسايق مث امة: لا ناب ريبيري نما لير
 يلا اننا نا لصالاذرسنعتال لالا ف! اطنف تضم ولف وو ليطناو نكره ىدا ملا رولي ناك اذان ناءذ فلس اذا نيب ةولصلا ميت لوق علل ٠١ كلا
 د! تاكا ىالخب عرشلارارقتس ايامرع هرابتعالونتع ل بقنا نا ريو وريبتال ل وق هلسلس فاطر شيال انيبركلا نمزلا ىف ليلا ناضل لادرسنيلا ليفقلا نزلا

 نيبإم هخدر رقحح نا كندا نبع تي لح نممكاحلا هنيكد ىلا هترس نيبام لجرلا ةروع ثيردح ا ا

 دج نعديبا نع بيعش نسورمع نعد ىنطقراللا هجرخ | ةروعلا نم رسل | لفساأمو ةروعل نم نيتيكرلا قود آم هعفر بوبإ ف نعو ةروخ ةبكرلا ىلا ةرسلا
 قوم ّرسلا نددأم ىلارظ بالف ريح ادا 5سيعيتاادحأ جوزاداو حجاضملا3 مهتيباوقرذو رع قاهيلعمه ولرضاد نينس حبس ق ةولصلابمم كاسم اورم هعذر

 ةرجامل هتبكرز وات قح هترس نودأم ىورب وهل وُق هنمرصخ ادئاد وبا هجررخ اهوحن لبقعلاو انه ىطقرارلا قروعلا نم ةمكرلا ىلا ةرسل | تحنام ناف ةيكرلا

 سو هيلع كندا ل وبنلا نع جيررج نبا نع ىقهريل اجرح فمعض انساب ىلع تيب دح نم ىنطقرا دلا ةروعلا نم ةبكرلا تب لاح هضحب هدحب ىنلا ىف وحس نكت
 ىجح هنّ نعراز الارسح. مث هنتكر سل ىتدكرناورمبخ قاقز قولسو هيلع هللا لص هدا ىت ىرجا شلإثييرح كلذ ضراعي و لضعم !نهو ةروةرسلا لاق

 نداتسان هبتاس وانغ نع افش اكمل سو هيلع هلل !ىلص ىتلا سلج تلات ةتئشأاع نعو ىرخلا هحرخ-ا ثيىحلا ةدزقلا لخد امل كنّ ضاس ىلارظنال للا
 ءاور ىلا فا نعد هيتبكر نع فششكتا دق هيف فقلا ةصق قابل منع ىَرالا هجرخاوملسم هحررخا ثيبرحلا ةلاحلا كلن ىلعوهو لخ رت هل نذافركتوبا
 همداخم كرحا جوز اذا هخضر 5 لج نع هيب !نع بيعش نيورمع نحو ىراذملا هحرخ ! ثيردحلا هيتبكر نعأ سبا ىتح هوت ترطب نخاركيوب ا لبق لاق
 تنضندأتساو قطقرلزلا هجرخل وحلا مؤلم مل قنم امو:يرلحلا نم نيتبكولا قرأ عقر بوي ىلا نعو دئادوب ا هجسرخ ١ ةبكرلا ق وهو ةرسلا نودآم ىلإ رظني الف كيج اواهدبع
 ١ نياووه هحمسو ناطيشلا آهفرشتس | تجحرخ اذاف ةروع ئارملااعودرمدوعسم نبا نعى نمرتلا سشعدهلوا نكت هدأ مل كر وتنسم ةروعئأرملا تب لوس
 تني ءامس ١نا ةْمئاعنعو ب اور ن ايح نساستع ىهو اهّْتبرعت قاهنم برقا هلد !ىلا نوت ال اهماو كرت !ق داز ورازبلا هجرخا 3 ةميزخ ند او نايح
 ِ !نهالااهنم ىري, نإ ملصتمل ضمحملا تغلب اذا ىارملا ن اءأمسا ]يب لاقد أهبع ضرعاف قاقوبأيت أهل مل سو هيلع هللا لصدتدا لوسر ىلع تلخدركب ىلا



 ةياردلا غم ةّيادهلا

 هل دس  طا 0 علا نلباقملا مسا نما هذاهنم لقال قيآم ناك 0
 ,يانعاس نيس اور لم ريح آرب سيل نصا نم لق لا نا لص احلا

 رخل كرين هجو ىأر نموا اجهل قوس ايس قامكل كلا 0 راناعلةهدتم قلوخردلا مرو
 3 . 1 م : م ' عرب نيملالا

 وقح نحاو لكتال تالتنالا 1 اوٌنطبلاورعشلاو ةجيرالا هينأوج دحاالاريرل ناو هيو نع
 < نا يسيلاو لقت

 ٌةطقلع ةظيلذلا ةروُعْلاَو 50 ةباتحلا ةراشو و ممر نم«لذانلاهي درملاو ةرح لع

 وس طل بؤ كلا مضلا نود رمل اوها نهد نآيثنالا!تكومدارغن ابربتعيركتلاو فالتخيإلا

 ًاهتالورتارجلاب نييفتت نيييشتتارإَ دايرامخلا كلنعقلارمح لوقل ةروحب سيلاهن دي نم كلذ ىوسامد ةرعاهرهظاهطبو
 ل 07 عييمج قحؤ مراحملا تاونباهلاحريتعأات 8 ةداعابهلدهم ند هم ةجاول رخل

 ثار ديس نع ياسا زيزف سك م

 لصولو هيذ لضِيإّهاط هنمزتكاوا ١بوثتلاحبر نآكنأ نابججو لقعاز لهو لجحيرلو لصةس اغلا دب ليزي مديل
 ريع ا» هذ ايد دوزم لح عرا؟ تاشاملا لواتيبر فلام...

 فاشل |لوق نحاوه دن دوعن كلا كَم عبرلا نم لق ارهاطلا نآكناو لو ىشلاعبر نال هيزمجيالأتاررع

 لب اهناهبنب لب املا نا حررشسلا ف ىزلاو لب يل ولحملاو لحل اك اييلارتيسنلا نلوم ًايربلا لا بشل اي ةلوتحم ايس ىب ىلا :ؤانمالاد» فيل اشتمل لب اند اعمل اب ريري هلي اّتملا ءايسا نم لقول

 لحم ذل نيالن عاننجا ناكما مسوم ىزلا لبان نال نيرايتما ىلا يرشلاب نش قلاو ةزتكا ع انجلو يلا سلا بيكو تلا تينلاب ليلختنكيياولشنارعا ةلخ ىف نشر يرسل
 را ةرنملاو بالا سنن نمد زكا ولعل ىف نعل برموإ الوالقعت واورتو ألا لع_اهسرها فقول مدعم نب رو يئيشلا نوكودانمتلاناريلو لب دانت مدعي تي نا نع الضر صاورايتف ابعاد

 هرنم ف لوغدلا عدا رلوق لس ,يانعا» ةداعالا ب بت ةرثكلا رم تت الضاد ناك يزتكاب سيئ لباقتمنال لام نع حنرط ال فعسننلا نا قي للام نع وز لا و لسع قر نافل اظل ىولوم
 ماو للحاق منا سلا م رنا نجي لادا جام لق ولع عاب ةداعالا ب بحي الفوذكلارع تك لمار نكي نم لق اي سبب زحألا ف ضملا وسو لم اذنم ناازرمتكاوبسد هرم ف الضاد نكي م مل د قع

 رث اسك اسايت سارلا راس لشكبج لص لان اب باو ااماو ليتل حشر ماقتنم عب رلا سم ماو مش ناكول ف يبجاولا نا شرمبدو سارلا وس ىف كلو كش عر ال م لكما لارعتساو م الدال نم قري

 فسم اب لكلا نءامتتال ونمولا ىف نرسل لكل شك يتب سايلا ناف سارا سلوق سنس ربع ٠ يلع س اني لندن لوقحر رم #ز نا نبا س يدم اع ليج و اذا عرداشلا نكن انمعالا
 ىف ملا عر ىلا عج اهب الو صولا لكما ماتم عب رلا مانت اف تيتا يتم انمجدد مسا ناالارلك سس ارلا ىف س ايلا مث لكلا ماتم ءانعالا سس ول مانا ناب نيلعرمالا فض عررانسلا ناري
 رجب دالا شاورما موق تكس ياام بناجلادعا مولاو تلم عب را ناش انلنال ئيلدالا يناوجرما الارب, ل ناوالش اربز تيب أر لوقي هيدر نر وزعم و ىأر نمو لو هلسرارتا» لكلا

 لات ثيجرماظ اهلا ةدابعو نام حبب ركن [نالارتما مولا يور لجتا مولا ريف ىزنلا باجل يور صولا مي ورب راد زاك ملقم مب را غلستال ناش الا نم مولا ذاب رلا نم لقا لب سلق ناف

 ريع زار يخف لل نضر ا اوال مايف لايك نا ىف نحال ناك زل اكو بارع نمور نايف تال الرمز ضخ نلبلاو را دلل درس ا ا

 تايلورلا عمم رفح ام د املا ةياور فضلا ضاشكلا تسول ش د ايرنع ايقروعلا عل رن انك وب دافن 1 مص ىزلا تالتخالا ى١ تالف الان لع نعي لَن

 حلل ربعام س ًارلا نمل ز ايلا تل ا ويب أتم ديور وباء لقهلل 200 اشعالا نيوشلا لججنع وق هللس ابنا

 0 مضواناو لوق هلع 01 نان ل رو ااا ناريخصلا عم هبا فركة اذ رن وري شلاررصلار ارينا نم ارازتما ميل رلوت

 لوقهلغل ©. ثا» نربلا مصل وانتاصوا تريلا نم سبب الالى ا عر ان اك ملول هلآ عال باور ار را سلو نرربلا نمزءارا شعاب ايجاورلسع ناكر قروع لزانل ل رعسلا
 تار ابتعالا ف سوي ىل نعوم و ضيع ىف ارنع قولصلا زاوج منزلا عن رض ذنكلاو قتودارغن ابريل وق حلشس يابنا» فصنللوا ب لل ناضل لئرارتعالا ناسك ىذلا نالتخال ا اذب لش
 ةروتلانا فلولا ايناو عبرا كلر اع ايف دمتررلاررق ندروصلا يفر حي نات قالا ذو طلال لد ةليرغلا رولا ىف ميررلا !اررنذ هرايتطا نم ىلا هركؤام قفاز عري ه]ذاملن قف ايوا لئوسنلا

 0 امو رهنفلاجروعلا ىف هينلا رف ال نرما نسم دازب نكل رحل از عرج غيل ند مرملار مقرب لييغلا وس بلا ىف متم |جيلاك فييفشو :لنيلط نام
 ىوارطلا حرس ىف لايت مالا نم ل وق حل 0 يابا رهاووفعرلا حب يتسن نا ليق اه ارتصاوبم ضنا نود ملول حنلعم ل ارج نصل انيض هررتالا نءالربرلاد

 شكا لاقف ودق اوال ما بربع رك نا ثا نش تت رم افزع قانا كود هابل نهرا لكل عرا» زم لا خشم يفوبف قرلا نى اير ناك نمو
 0 لا ل تال ل ل لا ل للا كلا لا شل اللا ا ل ا ا لا 0 00- تما» يشسا ارحل اب بيش الو تس

 بولا نيراضد املا مدعز شايق اس يطتلا باطخ نارام لا ف فكرك موق جلسل ربع ضراعمدرواذلالا فلزلرمالاو ةررقم ةرعاق هزي نانع منيو لكاماننم مان عبرلا نال ف لمي لق هلل
 كام اثيِبا راوس اب ورايشفالا لام راوسرف لكارتس اينو جالسا اشعا ىف عايرا شل ساحب نال انببب فزلكيذ صب ناالاز جيم اط ناكو) بؤنلا حب د نال ريطتلا باطغر يلم سر نإ ايو ارساط بولو

 باخ نارايتع ايرتسلا لاك رحلا لاعراتتسملاب بانل طقسا هر ءاطالا ةولصلل ساي يطامتاى اهت ثلا نال ةولصلا نحف طيتفاس مس نيلا بيسي ثسلا ب اطخ نا لوم نال اب مسيل ال نا ىف ارطنم لا

 طيور اما ردشل اظل لق يو ديف مام بينا ب ناكاذل انادي زرت كا بيتار تكن اياز قس لش انجاعل نا ةروحلا قرعراص الفاس دعرتسلا

 تاانرظنر يوو نحاررغ لوق نالورزرس لاذ لاقر منع رملوق نسل هياهضا»» تادابعلا ساب بسابلا نال بسوجولا نب انتزف سم اردقب 0101 0
 ةطصراهبقن.

 مانع لاقى رخل ةرم للاخ ادر لاقو ىدع نبا هحرخاو همنا و كدرد نب ىاخ نيب مطقنم هنالاقو ددادوب |اهحرخا هيفكو ههجو ىلارأش اوانهو
 بايلاَقو ليسارلا3َ دو دو ادولا هجيرخح | لضعماتهد لصعملا ىلا هادو اههرجو الاهم . ىبرب نإ لصتمل تضاحا دارس اناا ورع ةدانت نغو ةملس

 ىلا تلاساهاةملسم ا نعدريسمتلا ق هقرط ةيقيوتاذكلاو هحولا تل كاهن هذ ةئقأع نع اهيمرهظأمالا نيّدْسد نبنسالو قاع هلوق ى ةدراولا !تيراحألا

 0 كللأم هيحرخاو مكاحملاو دؤ ادوباهيحرخا اهبم دقرويظ طغااخبأس مردلاناكاذالاقفرازاأاهل سيلرامخو صدق جاأرملا لصناملسو هيلع هنا ىلص 1

 8 ئاربطلا هبجرخ اهرييب بقي و نسحلا يد ندم ميرفي ملسو هيلع هللا ىلص هيدا لوسر تيار لاق سابع نبا نع باوصلا هنا لاقذ ىوقوملا نطق رادلا جرو

 6 اهأار ةما برص هنارمع نع ئفورعملاو ظفللا !نك ةرامل ئارحل اب نييرششت اراذ داير املا كتعىقلارمع اثني لح ةروع هل تسلل ىصلان ١ ىلع ليل د هينو



 بيلجمت نان

 ةياردلا **ةيادهلا

 انايرعإصب ا نيبربنتن فسوق فيدو ناغو قف ورمل كرت أيرتةالصلا قو سحاو ضرف كرت هبف جالصلاف نال
 اياك داطماوا

 نيوتسيفرارقملا قف نابوتس هرايثخالا لاح: ةرلصلازاوجمغنأ أمّي لحاو لكن ال لضفالاوه و هيذ ىلصي نا نيبو
 زو” نلف يلص نك لش! فلخ اي

 اهيةراهطلا صامتا قالصلارتسلا صاصتخا حل ةَْيضفالاداهرت نوكيال نخل ىلا كرت ةالصلاركح
 ديب سايل" نايم ييعحح لل 00-7

 انفو ضد رالف نوير ا اهلحذ كه دوهسلاو عوكرلاب ديا علق .رك لص ايو نجييرل نمو

 نيَلَصفا لوالا ناالاءأش امد ل للا ليميف ناكرالا نه ءاذامايقل اق و ةظيلذل اةروعل ارتسدوعفلا ىف نالدازجا
 نال يول

 00-0 :لاق ناكالا نع فلخءأميالاوهل فل خال هنالو سانلا |!ىحوةزلصلا قب جورتسلا

 املبقلصلا ءا استايل لاتامال امالسلا هلع وعدت قفلو لقت رتل سدا ل

 رراطلا ن وكي ىذلا ب يلاؤ ىار ةؤيصاا ىف نان ل” حل

 بكرت حاط ىلا ضورعلا مج” نم كني نا نيب ل تنع أنبب فلكل نارا تايديبكاربل نورا وتم لما لشلا كرترهج سل لب سلك ن ان رهاو ضف لن لق هل ري انع وس عبارلا نيل قا رن

 كاس كتارا ان روع لك تس امن ايوب لمى ةروعلا كرتو دو لاو عرالرلاد(ايقلا بد ضوزعلالرن روق حلل داردبلا »لقتال ر اتعب ثكادالعادانعرفارايتما

 . . .. .٠ -. ١ ٠ ٠ راوقلاومنلاىف نيعنتولاىف نايوقنيارزنالصاعإلانإ روق حلسس ربع »ب لضفالا مولا لع ضوزتلا كلت[ 7 اندطم ضورعلا كر[ ليف ايلا كاد

 - عرا) تيا لحس يما لمت ولا رك ورا اتمرفنإوتسبو لق نكس عا» تساقلادةدوتلا تانكلا نمىاابزم ,لوق عسر قالسنلا ضف ايت نبذ

 ملوق هس ربع »» ضوزفلا كرت عب مزيان مضل اقارع بارت لا نشل كرت روق هلل ربعا» نبدا ةلقلا يفك نوكم ناووفحم يلم لكنم ليلا نان ىدارقلا نو هك
 مسن نعاذلخ ناك عرومجان ع انلراص ني لغ ادوبم روما لالا زارسضن نع نط ىلا لجو نان اخلط ليليا !ضيلو ( طل د اأو وبس او عروكرلا نبع ضخ سير اب لا نلت نان تلخ للا

 ماا ىوس كك لذالو لكن للا مالا نوت نان الدا بينبع نمد وزب ادعس كو وجسد روكا نعضلفب سيئ ابيالا نا ضيرما باب ىف ىلاكذابحاص يره اذ نو ةروزم

 ضد يبل امو لكلا يلام ( اذتم لحل هرييلاردماا نموج ليلك اتم نق ول دانا نم نينوي لكلا واوا امدانلا ذا لكما مام م نب نو ضعبلا ناكل ذو للف اباّياشو نع اذلغزريجورما تم سلا ضب

 نى | هارت يداوم ناسا الاب ةرابإلا ص اصتماو وق حلشس دا» ناري انس نارليلاو ناكر لاب لص الل مقبلا, ل صاف نمي الش لا وريني وج 0

 بام لهل "سرس فسم ىف قا ازرلاع هاور راي نويؤلبافسلا ىف مثالا ناكو اروغق الص مسرعا م اذ قاما نسا حرتاذا لاك ةراتق تكرم انربخ ا اا ملوث هللس ربعا» ةراجلا تالخ

 لصالا لوالاو نين اقرب تيدا ناكرال اناناروحت دش اذاان تال ىب كى ناكرالا هزيءادا لق هللس يانعا» اوربت اول تارا نم اوقف ةنييفسلا مل تسلا ةنيفسلا ىف اوبلر مث دن

 ىلصرعللا ىف داماتءاهيالازاوج ع صئازب قل زلا لائادعاتوااُم انابا اهمامد اووبسلاو عرولر اب انايررعولص  ءانش نالوا تتش فدا اذذ اهيالازركي الب مي تسلا قايرمآت تاكرالا هزيدادا ملوق تللخ ربع

 ةياقلا رس خس ف اس اويباورخصلا بجرم ىف ىيللاو يب اذا زلاو نإرملا ىف ىسب طلاس لعو ير الار وصل زا نحل تلقت | لضم اف تسلا نود مالا نوب نا ىخبو رايجشس يدار يذرلا ان اذ

 مج ا و ا لل ب ا سم تم لارو ارسم انالول الا حرم ىلا نشكل ةياعسلا:: رانا ارول ىف لا نرسل يالا حرس ل هراز سايلاو

 يامن »ام لاحب ةردّسلا ةلاو قروعلارسس نوربر خ ولصلا زوج لخرامي اب 2-0 لفانلا نا لير روج او عروأرلا زيزو نمرما قروعلارتس يؤ لنيل ةروعلارسسروعتلا فن ز لض» لو هلل

 بالا نم ةزألام تن لوم فييرا تلق:نآأذ تاينلابلامالا راو هلطل ربعررب ضوتل او رجبملا ىلا كرا نود بيرشماو لكال اك ولسملا ىف ازوببهانج نم سيبل لمن نينوإملا لفل رلقهلظ

 ىورخالا يمن ءالؤا ىورخالاو ىوبترلا نعم لا سلا نكي ناوي من اب بتي نيردلا م اكمعا نم قنا الصم حص يف يلا زن الب بسلا مشن فيت ىووزنل ىف ب يرض املس بااقعلاو
 1 ا ا ا ا ا ورزق فلن ونوم نوح مك فذ يس ايو نم الس از زامد

 اهلوصتن كيل تر ابحلاو ةرايع قلصللا نار املا ناو لرق هلع هلع د٠: ةروزهم اب تءاراهحلا مى طرشي زيلابالا ب اون الو نمو وستتم وب ار نالطبب لطبت نت ذاب اولا نورد وت يب نوكي فرك لباب

 ريع ٠7 ةدابم موك خب ى لال ابها يرن داب ين نيب يع ةداجد ةدا ايلا فذ لتنازل شمس نان لزج لال 3 دارالا لل نسا ين نورب

 ةيادهلاثيداحاعخرختي ةياردلا
 كةطصزاهقب

ع نعد حصد انساب قا ازرلا دبع هجرخارتا ارحب ىهشتت الو كسار ىفشكا لاقو ةعنقتم
 نق قسومىلاّدما ةليقع برص رمعن تنرح كيرج نبا نعّقا زرلا دي

 لسراف هتيب نمنالذ ةيراج ليقف هنهه نمرمع لأقن ةببلهم ةرفنغ اأرم | تحرخ تل لاق هاش دح ةبؤص نا حفان نح هيرج نباانربخا نيب جتا بايلجلا

 رمع ارضا نع ميج خا'هجد نم ةبييش ىفا نبا ىدر ه ةحم كلل ندرمع نعراثألا ىقهيجلا لاق تانصحلاب ءامالا!وهبشنت ال لات د اهيل ركت اذ ةصفح ىلا
 نسحلا نب ريغ ميرخاوتهتقلا ىتحا ومسار بوضق ةردلاب اهلا ماقف تكلف رئ ارحل ىلع بايلجلا امنا !كسار نع هيبعض لاقال تلاق تقتع لاقف بابلجاهلع ةما

يب لح طارعلاب هو تتت لقيه نودحفتب مراء امالا ىرطي ناجحا | مهارنا نع دامح نع ةفيتح ىلا نعرات ذ الاى
 امل ملسو هيلع هنا لصوتلا باىصا نا ن

برع ىلصب ىزلاو ةنيؤسلا ق ىلصي ىنلا سايكنبإ نع فبعض دانساب ق' انرلادبع جيرخ ١١5 هنجآرمل ءامابا دوعت اولص علا نما جوخ
 يعن وأسلاج لصي انا

 ثق مرعم ممأما ناكوا دوعق اولص مه لح ١ مما .اررعيلا نم سان ميرخ اذا قدا نسرمعم نس واما لاو اسلاج لص سانلا عا !ةاري تبح ناكن ا نابرعلا لس نع

 :!"ءعامبان ومن فصلا

 اذ ؤدرقص قادنم 2 ل

 موشيدحأماودانسالا| نقرمع نعالا هملخالرازبلا لاق عضاوم ثلث قف نابح نب انههر وكن ملا ظفللاب هيجرخاورمع نع ذثنسلا تاينلابلامخالا كنب لح
 ىسسيلو حو هيف أطخاذ ليجس, ىلا نعءاطع نعي : نع كلآم نع داهر ىبانب ليبجلا ديك نع بيمبح نبا

 ل ميعنولإ اهحرخا حوت قدرط3 نيعس ىلا نع لصا د

صا ال لطابا نهر تاحونإلاذو ليجحلا !١نيع هيؤشت ببرخل اة ةيلحلا نم كلام ةبحزن
 نيا نبع عب أتي مل ىنطقررلا لاق هل ل



 9م ةياردلا عم ةيادهلا

 هع 000 هع و 5-5 3 00

 وهو هعطقيأم حويل اذ اسرع .تاقلاكريكتلاىلع (دقنربلاو ةينل ايالازيملا حقيالد ةذابعلاو ةداعلا نسب ددرتموهو
 ١ رجا لي لك ا عا قدرا 5

 . ةولصلا باتك»دلج

 ةرورضلا تروج موصلا قد ةينلامدعل ةدأرس حقيال تمم نال هنعل هزم رش ملا ربت عمإلو ةؤلصلاب قيليال لمع
 0000 7-0 3 تح ١ 0-0 58 «احولا

 هير عل ةجج) كاذ نسلحيو هيردتعنمالف كاسل |بركنلا ما لصي. ةواص ىاهبإقب مل عي نا طرشلاو ةدادالا ىهةينلاو
 ريع" نال ابرلزلا كا نى م نسا ْ 7 - قلع 1 ,انع 7 ير اءاسباب ةتيرلا ىضن - م ا َ

 ضرف سين نم بالف اصرف تناكناو ميعصلا ةتس تناكاذا!نكو ةينل | لطم هيفكي د هلقن ةرلصلا تنأكنا 2
 ١ 1 ا ه1 الا ا الل 5 7 ركع ار 58
 داع ِ !انوه 558 ُ ٍ ان ل 2 ا 5 : َُ 0 ١ ءانير تتش اعالي و و ةرا؟ ميل اب نرفاذا يهتم نم ةْولصلادأسذ همزلي هنال هتباتمو قواصلا ىونب ريض أيرتفقم ناكناو ضورغلا تالتخال “لت مرهظلاك

 ناكزمو نم ةباصاهضرفف ةكمب ناكنيمث طش كه وجواولوف كلاعت هلو قل ة]لبقلا لبقناسيو لاق همازتلا نمدب الذ
 0 7 دمج كم تعش ردو 7 را لول طل

 رزدلا قتل دق ةهحب ىالا لصب ات خناكن مو عسولا بسحب فيلكتل |نال حروضلا وها هنههج ةباصا هضرغف ائأغ
 | مرا ريادي نك 1

 لرقهلل
 لو الر كعلاب لص لاقي ل يلاباا رلوق تللس ريع, عم نما ص ىف ال لمجلاىف ميرنا زوج نال راقت اوم د اينفلا يلق ”نراقملا طرشي ل زراعم م اصل يلا نر اتم نسما اذ لاني ال يذل ا لازم! عتب الو

 نم سيل اهب لا ود لفن ملو مامالا حيرصعلاوإ طال لسصير نا دزيصول ارد ى وفول مث نع رورشسلا ليبقى وفول و :نص الذل فهد م الك موق" هلسس بع «رخ ا[ نيرخب ناي نا لربك شا ناذ كلذ لسن

 ةرناتم ين زوجي دا ىنركلا نو عوازم ةرغ اتلابر يعملو ل وقأ حلل ت١٠ تعسر ىلإ و فين ىلا نعى ورا مو يلا للم زن الص تام نيل وزمن مل قالصلا ناك ىلا نال الا قولصملا سنج
 نيلوعما لوقت حس ٠١ وللا نيرسار متري ناىلا رج لقول... - ٠ كرينا ىلا منعم ل وزو ىلا بخ لاق ور اه !اهتنا ىلا معمل تروس نس ىلا رارلوف ىلع | فل اور رتل نع
 ق انمار اوغنا ترو مو عرورشسلا سرقو تيل ترش ول لفضو موف تتو فذ نال ةروزعلل زج لوا نع رخام تزوج لول هل رجب مذيع ديب يابلادي ا مرىل قداح معن ل ازجج الا نك“
 لادا للص ةردصى ارب لجن نا طرشلاو قادارالا ىب ميلا يارب ىف لاتزال نا ىغبش املا لم'نازرشنلاو رلول هك عال زع يلا طارش قرن الفري ىف مقل اساذ قولصلا اماو الا لكرءالا

 اضن تناكن ا ةراملا لهن |ريقو ايف لغرب قبلا ةولصلا صييمتتت مزجلاهوارم ناب مبشر دع ب ايباو ميريعومو محلا زيدلايضن ىلا عج مازر ناب هيلع صرع او ريع غررتج ال كل سيو يري الف نادل
 باوجل اف نحل اذ كنا صام ملع مزيل اناره بالو ضاع الا ىوقيل باو اذن ناي دددلا وس الم هورو روصتتب اذ محلا نورب يتلاو سيضم ١ نال مزون اكن ا يصرفلا وب هانداصوا صنتا ىف ابكر اشي امو
 نب ملمس ل صرم ىلع بالا يارجل السر دتفي مل ناو ىلسس عرس ازاي معي ناو ةراراط مراللا بلّعلا لك ق وارالا سلا نزلا ىف بحملا نا نايبب هوارمنا نمررملا بح اص يوصو يلا ريل ارا شا ايدج

 سس علا ليي أ لست نازير لاو لوق تكسي ولا حرث فا فكيف ةياعسلا»» لس نير مالك يس وانن نيرا عم رس ف لف نا هركز امن بترو اسطر طع اكو يلا هسا ناك

 شاى نيل هرتو لمشلا ةرار الا مينا ملكا لصالح ب ارا ناو وار الاب رف ضنصملا نا تسع نرئأو لع صعق ىب ليلك ولو لالا ىف كارلا وول اذ و ين

 ضالة يكب طقسا لما رين لاما دير ؤام لاتي نا يذلا ضئاعلا دين ىف نتا نيب نمي أيس اريح وغلب ماكنا لص ير مث حاصر ذم لوقا للقب ربنا لزق تسل ١
 لاك نمو هور الث انت مو عرب نا لئاكن نا يك اذالخا كلذ ىف اونا كيذ نيو ل وق حس قتلو كولوم مسا رشلاو:لا هلت لبث نابرصتملا طرشلاو نحلل نا بيب اور

 فذ نمي لوك ككشت/ دارو ىلاففى ولولا مارال رسل انفو باتل ريس اركان تموز و ناكشنملا حورس ل او ىف دال ىلع شم ضد طعس قو نسم رب ذا هيالاو بسس زا ل ات نمو ننس ذا
 نائم اَمكُفرقْمع ف رداشلاو فضلا مجم وابحاث ورقاو اريبلا بح اصلك متسول نت ئا متر اذ هو ركل م١ ةذعدي محا بس سلما تنمو بم لب امنا نناسلاب طزلملا ف مي وان اقف تارا كنئلت اما

 ىلإ الر سلاو ىروركلا او نن ىمل المنم لكي جن بلع ز يورط كال هوركم !لامتس سمو وق اّسلا سميج و بول اوررخلا ىف مزج ب وراتملاوب جملا فو ىتنخي اف ىريازلار سو اها ىفضشلاو

 قلطم ارك بز نم تبي الف عر ورشي يل اير نافع عرابجالا ىراتلا ىلع لن قو ئلطم ازفلسلا لع المير نجران ادا نظر جز نك بيبو نر لا ىف ءاح اك يكاملا بسب موج و تاياورلا عم نغ
 امل بأن ا نم لحل لوركا قلك افلا ىلع لوم و !ىلع وصلا اوت م 'ىف لب َةرلصلا ل وكري مارت نا اهبلا نع نير باع نب ١لاقورم ىلارايتخالا يف هازعو خس لاق نم فلا بحاصكر زو زونتلا

 سيال اكن ال اسهل بركب ةر ال فلا حررشمىل ىنجلا لا قوريسي ين نال نرلصلا ىفر م عرب مؤ اهيرا ىلا ملال وق يلا هلايف بمهتساا رق ان لارضاب لصيئو مث اوملاو ضراوحلا يف حقل ورسم امين اك

 خللا ناانذعاشم لامنم نا نم حالضلا ىقرمرف_ ىلالضرشسلا هركذادٍ لذا نا دالاذ قتلا بحاصافضل رمتمال ليوان اذه لوقا بما نس اخغللا فنصعملا لوق حمود نستوج ورع يزرع مم رغن نان

 لبانفا بجو د بئس سبل ةعرب نا انت ن عمو بنا نيج ال نام زبد بولغلا لع ل اولا زيكو نامزلا فالس ال ئاشلا ضمن لس لب ملسو لو كشسو ريا مثلا لس بلا فس يدر ينس
 لب لل لقت زك ةولص,ى لص ىلأمالو لابن فلنا اهل |ئييغم ل ملوركارشلا لاك قلصت ىلا م ناز لسور[ سس ريدعر ثلا سرنا لوس نام لا نب أداب رناقرب فواحه الن نع ف اجرلل ىف لقنو
 جراعسلا»« ةيئرالا رمال الو نوب اّنلاربتساايو ري اما نمرعا نع الو لب لسممالو تم الو تع ضر بالو عمر ال طقرمارنع لقيم غر ري هزرو ةيبن اب ]يذلا و راسم الو ءادا لاّالواعوتاموا ام ايا تسامكر عب لا

 محو ل( ل عر و يلع شل دير ثبلا لوسر لس ى وي نا نمربال نا لت اطرح عيش ىف ل يف حلل هرانع ٠ ذنبلا نفط صبر بسو قراملا نع يال ل فنلا ىف جيلا ؤ نال ميلا نم لق لح
 يب اسمن او اهرتط ازرع ناكر اعلا بيرل حارتنا [ازبلا نر ل املا د: نم قالصنلا ونص ىرتم ا ( لي ى ار تب نم قول اراض رلوق هلل جانعا» نفل الق دطلا لششلا ىلع جيا هعص اسف تال

 عزم الوق هس د حولا بسب فيلكو ارب ويسر عسو خر سيل ال يزال ى ا ينم او ىنرمو نمحلا بو: يشل يوزر نعال نجما جر فف كلا نع ابي ان نالت يد اعرب ان ركذ م2 لو هلل
 لوق دفا حبلا نبع ين ط طرح تسافر ظنا تال دما ةرمتو سنلا ىف لصف ال خال اربع باصا نعرطق انع اين اذ ناك تم ل اجر عسسل اشم دسم ىلإ

 يامن دل اني ين رشم يلا تسيح نما ارزع ننقل للاع اني ةباصا نكن الواضزف اهني ب امها تمن اكل سل امبع ب ادنس نال انوي سل امبع ىلإ

 هضرفذ ةكمب ناكنمو هلق 0 ا

 ةلبقلانه لاقت ةبعكا لبق نف نيتعكر لص ةيكلا نم جرخ امل ملسو هيلع هللا لص ىنلا نا سايع نيا ثيل لردتسي نا نكمد قبعكلا نيع ىا|هزيع ةباصا

 *يرخاو قبره ىلا رح نمى نمزنلا هحرخا لبق برغملاو قرشملانيبأم ثي سي هل لىتسا ةهججلا ةباصا هصرفذ ةكم نع ى اايئأغ ناكنمد كل وه هيلع فتم
 ةلبق أمزيبامف كننيمي نع برغملاو كراسي نع قرشثملا تلعجاذا لات صاعل !نبورمع نب للا يب نع قاداساب ربع نسا ةيريص دكألا



 ةولصلا باتكدلج ةياردلا عمةّيادهلا

 ركسملواواصداورخت ةباكصلا نالكوتب اهنعدل أسي نم هّيرضح سلو ةابقلا هيلع تدرّتش نأ ةايتشالاةلاهيشاف
 ناذو ورا قد در الوهقو ليلدما سن !نسح جاو رهاظلا ليل للاب لمعلا نالورهالا هبلعمدال وسر مملع

 هعسو ىف سيل لوقن نحو أ طخلاب هنقتلرب دتس |١ذااهدسعي ّيفاشلا لاق وأه لصيا) لص أم دعب أطخا هنارلع

 رم بلا لها نالالبقلا قارادتسا ةداصلا ف كل ذ ملع ناو عسولاب سقم فيلكتلاو ىرخلا ةهج لادجوتلا الإ

 بحول هرل ادمن“ ىرخا ةبجمللا هيأرل وت اذان كور السلا هيلع ىننلا ا ههتسقساو ةالصلا ف مةًايسكاددا نتسا ةلَصلا لوم

 و_ةرشملا ىلإ لصو ةلبقلا ىرحتف ةملظم ليل قاموقده ا نمو هلبق ىدجوملا ضقن يع نم لبشنتسب | ءذ داهتجالاب لعلا

 ] دورغلا ةبرجىلا هحوتلا دوجول مهازجا ماما حمض أم نوملعي الو هفلخ مرلكد هج مرنم لحاو لكىصف هول نم ى رع
 رس م سل ا” قا نان

 ا ا و للا نس / تقلا نر ٌ
 كو أطل ىلع همامانقتعا هنأ هتالص نسف هماما لأب مم ولع نمو ةبحكلا نب قو امكةعن امريخ ةئل كل كانه

 ياو نيرتملا قنا | كا ولع م مارت لا ريصل 520

 سس ماقزملا ضرف هكرتلمأم الإ لعام لقتم ناكول
 نم ناكمملا لبا نمر ةرطحك ناكول دال سلو ل وق علل

 موال يلع ل سي نم بلف سل ىلا قراشاا متزمك, وق هل فا فرك ورك فمما اسوا .بيارغ الرسل نالوا ليشمل اباملاع الد ناكل ا ليا نعني ملف بيسر افا زوكي لانك كريازي ال أس

 سررتشا نيو صولن جا لق حلا ]نا وبقلا نيرعن نعم اب ندمت ىرزلا نإ ىلا لقب أسيل مب بجو لوو تنذو كرز ادب اسيل مر نيب لا نمس اور يسم نا غش نا
 زمام نياد ىزيرتلا جرا يبد نيرماع يرق رب ام تييرع نمد زعيبد رماد ثيرع ناىور تلقا عباوصلا نان لو هلع فتحا بن اصازنا عيارتسلار بل مش ناالا راو الاس لبعت رك الرب

 لال رز ذي ىف ىلا وز رس ىف ولأ دعس ويفعل لصسس.ئلا لومسر >م اكل اعين نب رعاه يبل نع ريب دنع نب لاربع نك ل ادي نب مام نط نلاهسلا يبس نب شرعنا نع
 . تسلا ئةثادشلا مو قذاولوق | نياف اعتلال اذ سول [هعسو ريع ثلا ديح ىنبب كلان ادع: ب اريل اديلص نحن اذا سمن لا تام اذاذ |.رلع ادب نيف بشل | نيله عكف وراهسلا تلتف
 مع قرمهلاو زعبل بج ىلا مجول ف تيا ايالا نقي ناشي الو ًالنخلابرنمييل لوو حلا تح: انلنف ناك فريال ربحا مى رول اب هسفن لاس نيبزوسملا وزي منان رقت قو ل وق نش
 نوم نبك سول ابرريم ف يلكتلا نا نلس ل وقيل نال نان تثاشلل اباوجن وكيال ليعمل زي لق ن آن عسولاب يقم لوو كعس تد٠» لابقتمالا نئدعبلا ( اهئ ابتسم لا ىف منن لك دامالا بنج راما
 رم اط نا ىلبكمو انجاب بول ىف د صا زا اك ةداعالا بسوجو مف ل ضن لرش ناهفانيقي ماطر اذا اماذ ًالثلارومبظ نع لض اهب من |يالو حسو ىف اهب لفل يلا ب الن ارق لام لل ناز ناذ لم اللام
 للا زراوج عم نييقب: م ًاطخروبفل تال اداب ةراعالا ملحن ل ض لكرش ناك ذ الخءاصنرجو مكس ىف هداج اب محلا مح ذا اذكو سجن دا سيم اط اب ىرقاب لل اوالا ىف أب ًانموق اذا اكو سريا ني مث
 ىف تلفن م الضر را| ف كاساض ذر ايدو .لبقلانييدعمدح د ولنا قتل ماسلا وزب سنس ناك نين اطيل ةردصؤ تلا متم ناك اىل تال البلو جبب نق ذلاو كلب لمتنا باطلا صور نع عود ىف ام

 ومب ل ناو نهي ف قسي ال ريو دعم رب للا نليلول ننتج كرو نكي طوف ىعتقتنا ول كو تجر لع ع باذن اءاسبمدها نثر هس .قيقح م دع باغ ىلا نسل اب فيزكتلا نال ازرورل براوج ل يتلا

 ىف ورييصقتن ماه لم ناكذ الني سنبل ىور مم هداج ابى لم ىنضانلا نال زو لماسملا نمر موب لادا نم مبرعا ىف عنتسم ناد مسرعا بقت كر ديالو نال سنه نم يريح طا
 سو ذس هراينتسا ناكر وصولا ايف تلذلو فلو لسعد سو فس نال يقر اطل باص ايرما بو ىف لصملا كلؤكو بولا ةطضاورعنملا ىف جاى اكراسنذ باسل بطلا نفت يطل زدانب هلا
 ضرا_مب مجبل الدسم الا نحر ايزم لكم الشم منيا نعورفت نا رمت وللا ناذ سس انين حال مث الخ بن اهل سبعا مما نال تو انا رنلا نلف لاب ااو سايت علا نم

 لاهنت تنآ/ رام ذاءاتب عا ةولمف سانلا انني لاكرط نب رشلا مسج نعرانيد نإ رشل اربع نع بلا نع محسسمو ىرانإلا منار ابت لبا نال لق هلع 21 ل

 ل... ل. ءاشما# علل نيا ىف اوراهتسافماشلاىلا ردو تن اكو |. ولبقتس اذ لقا لمس نارارقو نآرق ليلا هيلع لزم ارق سو ل[ دعس و هيلع ثلا لص يملا لوسر نا
 ميقلاوركتو دعارلاب لم ليل ىف موق, وص ىلا ما نمو روق لس رج ىضاملا نور لبنات مسار ئاو حليو ”لزنم دايت الا ليو نا نما لذا دل ضتيب نس لوف هك
 ازا امى انمالكن ال لب تزل مسوق ىف ملغم راق هلاب راق يرفض »ب ممتالص تزااهب فل سيل م ارا نارعاو لكم نو م ىاىل مامالا نارها مل ملو رحت دج لارماو لك ولو
 رينج ى اوا مامالا سو ىلا بجو تجب نال تكرم اق ناك ذا مامالا نال لوا( امالا فلم نتي نا تءممت ! | نيو رماما ( امال ناارلعيل ورمل اذ م الا حلالي فيل صول تبى 'للا م امالا نصا مي

 ملكش لأسلوب عضو ناب انبب ضرتعا لا لغوبكو روق هلل راقو رشم »زيف سيل انماطكو ةمولحم م مالا صو ةددب نر روم اهلإربظى اسجد ناكاذا امال ضلض وب ناك اماو هربت اوا
 رتوص رامسنم مزليالذنا سلال ايبا مامالا كتي نازوكي دا نتا ةيرمج ةولصتراضق ىف عاجلا نين نالت ل والا هوجو دنع بيجو توم / املا لاص نير تقملا نم لكل عمن يرمي لسبلا ةرفص نال
 وم مولا ضجل لعجرل اذ عكا توج اك ل وق هلل ةياقإلا رش ىف افشل ياعسل ارفطو يانا اذكرو نبى اىلا زيتا مب لسكر ناكر فلم سيل ايو اؤر ع علف ره زر عم
 ًاطنلا رلع_ دلأسملا تلراولاو الزل مادارا ءا) ل وقس 1! ىولعام لبق لكلا ذا الن مادارتبتعا امال كلا وب تالي عالصر است لق حلل ياند شرب ىولع !!زاج ورا

 دامداجالا لل ةباصلان!تبيردح 0 ا ةياردلا

 ةليل قرغس نملسو هيلع هلل الصبا عمانكلاقةجبر نبر ماس ثيدح نم ةجام نباو ىذمرتلاد ىسلاّطلا ملسو هيلع هند الص ىنلا ميلعركيي مل واول صو اورخت
 امنبافىلاحت هند ؛لزناف ملسو هيلع هللا ىلستئنلل كل ذانركنف ةلبقل اريخلانبلص نحن اذا ممشلا تعلط املق |نملع!و انياصف ةلتلا يلع تلكتن او ءاعسلا تماختف ةيلظم
 ىعم قرباج نعو نأقيعض أ مهو هندا ديبع نبمحأسو نأمسلا تعش !كدانساقو يالا ات هلدال ناو كتولص تضم دق لاةة:ىسلابطلاداز 2 وو تفك

 انرمأب ملف هيف لاقو ةرح ىلعانم صحاو لك ىلصف دين لاق ثلاث هبح د نمو ىترزحل !هيقورخا هحو نم هحيرخاوةلاوح كدانسا قو قطقرارلا هحرخ!ثي سلاله

 تبقي هجو نم ىوريال ثيرحلا اذه ليقعلا لآق و فيعض وهورلأس ني هغ ةدانس فد ىقهردلاو هجولا انه نممكأ لا هحرخأو ىكتولص تازجالاقو ةدأعالاب
 لها نا ىورو هْل وق حصد انساب قطقرادلا هجرخ ا كريم كب هحوت ثيحةلص اخ عوطتلا ىف ةيألاة نه تلزن ارمع نب نعرهمجب نب ليعس ثيرح هضراعيد

 سانلا|متيبرمع نبا ثيرح نم نيموصلا هلصاو نأ _.قسالاهيف نحمل ولسو هيلع هند ىلص ىنلا منسقساو مكيهكو رادتسا ةليقلا ل رنا يس اناء اك

 ماشا ىلا مهرج دتاكداهولنفتس افلم لبق نارم ال5 ٌن ارق ةليللا هيلع لزن!نقملسو هيلع هدا ىلص هنن! لوسر نالاقذ تاره ءاحا ءاشي رصلا ةولص
 نيتلبقلا تيلص لاق سس نب هدا سبع نب رع نعو ءابق لهاريغل ىرخ !ةصق ف نيحصلا ىف ءاربلا نعورملسم لسع سن ! نع بايل ا د ةمعكلا ىلا طرا ستساف

 *«ىرق اولا ايتو تافبطلا ف دعس نيمرخا هعمان وتس اوملسو هيلع متنا ل<بلارا تس افرهظلا ةولص ىف نغوةلبقلا تفرصفملسو هيلع هنا ىلصهثنا لوسر حم



 جولصلا باتكا دلج ةياردلا م ةيادهلا

 5 ارملاوردكف كرو لاحت هل وقل ةمئرحتلا ةنكرب واصلا صا هلل جا مر هاما ل1[ « لما دا هشه مارس كا ا سور ه»١١ نب “ا هامل ١
 يبكي داملاوربكف كرو ل وقل مكر واصل نصرت 5 بصلا هفص تاب

 ب ١ 0 3 ءالأك تالا مخ ب 5 1_1
 نعوإوول دوجتسلاو عيوكرلاو نارقلا نمرتسيت ام اورق اذ للاعن هلوقل ةءارقل او نعيش أت هنداوموقو ىلاعت هلوقل مأيقلاو

 ورشا هنا بل لول 07 3 ا انه تلقاذاسوشنتلا هِمأع نيج ةوعسم نب الممالسلا هلع هول دوثشتل اردتم ةاللصلار خان 8ع اواو ساو اوعكراو
 نمل م يلة كلو يوسامد لاق ريوق لفارس يقف دك تدر
 ةبارق د لوالاةدعقلاةلاعفالا تمار ركم ويرش أمي بيتزتلا تامارتتو ا هعم هولا متضو ةحتاغلا ةءارتكت مبا واهمذ
 بجي انهو هيف تفأختأمذ ةتذانلاو هيفرمجيلءؤرهجلا#نييديعلا تاريقكتورتولا ى تونقلاو يالا قرهشتلا
 زاك ةلصلا قرشا سلبا هرجو تبنهن ابل باتكلاي ةنسباهتيمدتو مهملاوهاهايكرتبوهسلاا” دج هيلع

 هر (يث م باوأو نسد تاايجباو ق ولصلل كلا و م لسالا

 نم نيل: نعو رع لاو قرحلا ىف كو اولا نع ضو الاد ناد ازتمتصولاو فصلا ةالصلا زرع روق لس تنا' رت امدقم نم رازفلارودووصتتلا ىف عرش باب مل لس
 فلو اوشلاو ناكل نا اال ناكل نود انقلب الصلال عكس[ دواوين ةالل لصالة ب فصال نارا تهوعولا تاي نب رؤصلاو فاول( الكوب فعول بام
 عر ظل اهلا ليرب نولصلا ىف دسعا نكرب تسيل ينال انيرف تناك او ىت ةرالا ةرمتلاو ةيولصلازاوت يرش ير تلاو ميلص ١ ناكل دوحبساد عروكرل اد ةررضلا د( ايلا ىسوامنم :رالا نافاهل هاني لتسارذلا
 ىف انادي لقوش هياميناب ضوزعلا لبو انام لا دك نوم ىبو ضي عمت ضمارطلا نال تس لاقي نا سايقلا دنس لوق عل راب مالسالازنسس ام وسبم ىف ازكى لاك ىف

 و يبرم تيرا شلا لسور [هعمو يع ثلا لص يلا لوم لاقل زل ذل كور لاقل وقل رلوق هلكسس يابن" تريك ار اس تاالغب هبت ةحابلا اناا هال مسالا كسسوالا ريب
 ما ضع وس نيعيطم ل يقو نريوضتا ليثو نقتكاس ىانيتناقن لول هكشسس يابن ةالصلا نراهن بجيل دال ب دللاو ملوق عكس نعام تزن ةروس لولد دوس نال ىدذنا تنقيلا تصرف
 نيل نال ناترهساداهلوقي نام لدالا نارابغفلا نم وريعو ضنصملا لعضمرتعا دوجسلاو روق تسلتسس عرب ةدزرقلا لصفوف افلام لقد ةراقلارارقم ل زغسمو سنام مل وق عشق
 عي رق لب يتلا لع الرمونلا لعموم اذن مسرزع نبل امس للون ارم النك عريف و عيررعلا لب ا نعورحلا لوتس انب الا ءاسا نا ىل ان ناد أد ؟ ابدارلا ناب اهلا مذوو انبوب حار لك نس
 ىف مهضزع لاقي نا باوج اف لوآلاذ فحم ا كلا سنجلامسا ىو بانا ورحلا لع او ناالع نراذلا نئداقتسمورعلاو ةويبطلا سضن عرنصوم زاخر علا لع نبا مسا للوالي فكم نع
 نوزعلا لهم نط ةريخالا ةرعتلا هاذ ناضيالا فذ ةرعتلا ولو حله لقوات اننشكف راسا« ةولساف ني درس اهنكح عرركراو مايا فاذل دات ايكن وجت نوو نم شاغل سنجوادعتلا سد ماا
 فلطولازلو | يعن مادا لاف ةقلا ةمردوروجساد عراد ةزرقلاو م يتلا يب اناو ةرغطل اية خلصنا يضتو ئنلا كو ريل !نكر نا نيرفلاو نكرلا نيب قزفلاو ناكرالا نت سسيلاد
 مملاو نيتداهشل اب ف ايامررت ليك :رىقلا نم ضل ار ىف جراشلا ندا قولنا ىف وش حلل نا ابيلع ثنا ففؤنل ناكرالا "ليت نم ةرحقلا ناكولو ريب ف تنير جسد وأرد( اًمف لشي ا

 مل انايم قرع اولارخد لم قالصل ثا اوتلوق ناب بيبا مظل بفك زي فيك فر فلام يذلا ةحارجلوبر عاورمنانب ليث نق لوقا رمل وق حلل تدا» وسدد هربش لامها ةر رنا
 ومب لب لمي ةدزرقلا صن نالريجاو نوكتف ذكرت الا دا قرمالا نكي ل ايبا رسل هارد ف ايبا لال بكا لاذانم هرب ف ناكل نايل اذا بملك نعلم د
 ففوولا نو تيرقو لعادل تاجردنال يور فلا طرد تان ازوكي نا وافيا تابتازاب لوبقلابٌملَس ناك اذارعاولام ناو درط ارجو ووك الوب دره وارجع ةدايزلا نوكيف ضان

 انظرعريذ انرم ليتلاف نير ثمار انفع تسر اوولا منا تلق: ازب تلقا ملف هلللس را» احنا اسال ملنح تووقولاو فرع امسك هظس ورع لا دصس ىلا لوقبل تتاذرمبل |
 رار ةزفصلا فر هشلار ف... .- - - .. رشلاديعميبرذفا ملسو ل ادعس رفع سلا دصصس رشملا لوس ناو همييزضادوحس نرسل ريع نا قرف ىريب مفلس خا لاق قرم نب م تلا نرحل نب نم
 ا .َ --------_-5 تاهت اردت ذر قعت نا تش ناو ظن مهين ا تست نا لكئالص تسيضطق فاز تينتواازب تمتازا

 ريانا نيرملازف انالومذ انخسم الا ظب تربوازكل وغلا نورالصا لعشلار نور وصنت لروعقلا لعن نورب ريس |ةرإرق نال يلعن تيرعقواىات تاو تلقاذاوانعم ناري موا لوهلغ

 رغب ارتي مو ياو ملا قرط علو ليس ويلا دصصرثنلا لوسي لهن امى نثسلاوايرب اس ابكر ريهسلا ايريس بيتا اهنورب ةولصلازوجب آو ةولصلا تاايباو نمرلرلا تايجاو لق هلل

 مينا ةرارقلا لع دا زلاو مثلشلا هطسموجلاو عروكرلاىف تامين كلغ باولو نيترو زر لسو لع و يلع ثلا دز لور راف ام لك ب اولاد دوه او عروكرلا تريكو ذوحتل ورانا وك
 ركل نم جريس كرت ياا عروكر رادو وبمسلل سو لوما سين ريلي ف حالصدصس وان ايباس لولا تكا نم يانا كيتا ةرهجسلاكلاهضالا نمار عراف لق نكس يابن
 رداط دير ير ىفازك وسلا ىلاو وعلاب عروك ا ضغنر نع ضد اهيف بييترتلا نافرركر يب عرش امتع الذب عروك ا ضر الف ضرفبل سس ب يتزتلا ننال عروكرلا ةداعا لع مز ليالابهيسؤرعوكر تمام اذ لالا
 ايقرذ رك ايف طوق لوقا بباولاالا لي م التم ميلا نوكيد ارتي ىلإ وسي نالت راو ةرهسس ارحب يتلا ماقول اق ءرئسلاكاووسبملا نعلن يدل ان اوم رذ لاضالانم لق لش
 رين كلزلاودرواو زل نكر مرق بجتومسسلا روج ناوبسلاو وج يابا قابس املعانيا بجاد هوجن ديرك اك ةرعاو تعكر ركن ال قلا ناكرالا ف بترا ةاسارم نا هارعاش شا ىف ببحري

 ةامؤر نالفارقي نا لعق مكي ناو نكرا مرتتااةريخذلا فس لاترد ةدماو تاور ركر اهنا عم بجاد ةررقلاو عروكلا نيب بيتزا نا غن بجاولا كتبا لا سمج لوبسلا رو نرزقلا لت وكر
 ل امرا ميزعفلا ليمس دس ةولصلا فارم ايدإرلا ند لاير يركن هكذا مان ركل ف لق لانج امالف الط ةيجاو بيرت ةياعرناطضف رنع ضر ازال الخ هللا انياو ارذع دج او بيلا

 -قو امس نا تا #ببلا ىف ةريخالا ىف لوق هل ياو شا نيو ف بزلا ةايزم نان خالاةددتلاو را ه#نفالا ربكم د يضرفلا لبيس ع ةؤلصا فر ركن
 سهول لب زينا لولا ف رضا راف قفلا بديل |لاشل تايقنلالقووعس نيل رن[ دعس يلع لا هس بلا لوق نالا زبي ذناي م فنصلا نك ياو زينل ونسال دل نا
 هدنصمل والا ىف تلا رق ناب تريل ةيرملا ىف ناب ةياقلا ارغن ضمير يع نرغب اقولا حرم ةراب از :نمال نعي جاد داما ةرهتلا تناك جاو ىل اا ةرحتلا ىف ةدرقلا تناك وام يلكبموجرلا
 نير يدلا كرار يكف س ايلا اوبن ع زازتحا مكن اواو لوك !.+_ ىلما» هارعام نب تاياورلا ف صييمت اذا حبو تسيل ىو الا فر بتملا قررت ناب نذل وب د قري الاب ةرحفلا اهينريقرق لوا

 هيابلا# ناسقسالا باوج متن نللو سايتفاو ناسا ا نافرتولا تسون ا ا ل
 قيرط نمدؤ |دوبا كولص تمن نقفاذه تلدفو ا! نه تلق اذا سهرشدلا كملعز يح دوحسم نبال لتوسيع هسال عونا ل3 تيدح ةولصلا ةقص قاياد
 صوم مالسلا هيلع ىنلا ىلع ةولصلا ةلآقم ف فايبس »تلق اذا هرخا' ى لانو .دهشتلاركتذ ىىبب دوعسم نب هللا دبع نخا لاقذ ىديي ةيقلعزخا لاق“



 ةياررلا عةمةيادهلا

 اههودؤب.نا هلتاكضرغلل ! مرحب نم حا ىتحّئفاشلل اقالخلت سك طرشوهوريجتلاهميرتم السلا هيلعلاقوأنولتامل |
 ركذوىلاعتول وق ق هيلعةولصلا فطعمهناانلو ةينكولا ةيا١نهو تاكرالارت سل ظرنشبأم اهل طرتشي هن آل وقي وهو عوطتلا ١ هكر هعمل تم ١ تريد م اليل يس ل ,ليقكو :
 عبامالإ نب نيرا لاكي الد َ 0 عااد 0 1 د ْ 5 0 ٠ هيدي عذربو مأيقلا نم هب لصتيأمل طئارشلا ةاعارمو ن كرا راوكتكرركتيالا نبل وةزيأ ملا كأضتقتمو ىلصف هير مسا سل 0000 5 00 ْ

 5/9 نعى ورملا وهو ةتراقملا طارتش كا رهشب_ظفللا نشو هيلع ب ظاوملسلا هيلع ىنلا نالةتس وهوريروتلا حم |
 1 تا" لحس لآ فخ ريل تسلا ىلا جيل زوره شير اعل ىف ثور حم اه تلف

 5 ظ

 اشرب

 اقم يفنلاو لاحت هلل اري نحءايرتكلا ىغن هرعق نأل ربكم مث لوا هيدي مقرب ةناوص١ 1و ىوارطلا نع حملا: 5 ىلع 3 نى م الا ءاعرلعو 01 0س : 1
 ش هدايعإلا» تونقلا كريت اذه ىلعو هيبكتم ىلا مفري ىقاشلالثعو هينذاة مت هيماهبأي ىذا ىقحهي 2

 لا لس ورم مار تش 3
 هلل تاءاذم 0

 رجح نب لئاو ةياورأنلههيبكتم للا هيدي مفرربكاذارهالّلاهبلعىنلا ناكل اق أ دعاسلاديمح ىلإ ثيدحل ةزانعبإ |

  ةولصلا باتكدلج

 عر وتلا اب ىداف فلل طول اك يان لقنلار الانعام ام ناتالي نان: لانا وح لوق لس
 مسيلادلا نم كلذ اجا ىوررتو لغنلا لمد فيرطلا لع يلا دان يبان ارش وكذا زب نوك تنقع ل ال ناك لوف عسل نا» نكابال نعلن لفنلاىوات هخداشلا نموا كما

 ما نب مشين ال نا مل ةودص كل يرش نا لانني نا قيلت مالسالاررص ىف ةولص لكل ازمز ناو طر زصولاو ةرهاو يب نانالص وكب و طر ديلا لص ل ايزرارجحو فرن عريكن يب عصير رملا عنصو_ نم لعوب اد '

 , . وس 17 نلاكرالا نمرعاو لكى عا رايت ن اكرالا طول ازيا. لكوزلا يل ايزيشي ل مل وق تيل ند»» هبت لظنلا هو لوالاراينفابالا باج الد لظنلا شو علا لكيلا ران عملو نيلا لم لضنلا ف
 قرين قومو هداس/ذ دصف برب اكول اهتدوق خس سابع نب نضىدزإلا الو ملوق هس ن» تقولاو لاو لبعلا لابقتسم و ةروهلار تسد ةرابطلا نم ناكالا فاس ايرتشماس لق تلحس |

 الض ةولصلا نم تانك ركل تناكولو ريع ةالصلا فلخ لوف تسطلس د٠: يلحس هب لالدتسم الا م فيت الينا زبر يلا ةزلس صن هما نر مسا لازعل نعد لهن
 نمر اميل لكلا رزجلان اب بيبا لكنا زيعرزجل اذاكر دوك رمق لحم ةريطخملا تلق نان ةرياذملا هانتقمو ملف كت هيادنا» سفن ىلشال رين ىلع ف طعي لا نإ حب قالصلا حضني

 و رومعلاو مايِقلا لعسرواتلا نا ليلريزحألا ناكرالا يعدد نع طخ نك ةرارقلا نلالا تس امك لكيذ# ركبت نا نايرالا عي ىف لالا ناب تكف تونا ل لا عكرلا فس ركنا ثج ةراقلا,مقني : دوحبساو اواي الملا تامل م ىف نادينا ااا ق وشر زر« لما تلا تسامو لت ةريلا تيب يوان فلل ناب رانا لاكبر نيعنا يعفو لا |

 ب تسير" سبا ف ؤرطارتتشما نا ريجوو ناكمالارماسل رياء طرشي لوق نع بادجي لصق لو حصل ل برم ىولوماا مهلوس شاول لابلا نزح اانر تسال عع سس نب تااكدورارلاءار نال ل < اةراصفس ةرعلاورمنكم وكذا اري ادري لذ ةلحل فس الا يريرا ناو نينو الا ىو تاحكرلا طبل نلف سلكعلا وو سس ناين وق اللاب به افي روك
 اخ مامالا طرتيالو ناكرالاراسداوال طورشس تسقولا نان ن اكرال طار اس مارحالا غساطرتبلملجب | بسب خس مارحالا نع لنا ااالا نا ىرتالا كروب ىزلا مايل نمي لصق امو اناد سنن |

 مو تالا رق تاالب نيا خف ريكي ل تاب ادلا يف رعالا لع نيم ملسو ل[ ع ورع ثلا لمصر لا نال خس رلوث كلل عرا»ن الغالب ةسؤاوصلا لوا ف نيريلا طر ومو ملوق حلت
 ن'بلارعالارم لحود .يعودقد بدت تسيب ابن اريام نكي لوا نك بموجتولا يفت كرر يع نم تن اكناوزتبظ املادرطع بسن او لو تل دارلا»” تسايادرلا لعب ىف ن ايو هاب اذ قر وسلا
 َاجتالا ف نصلك قر مبلل سو ل [هطس وريلع لا دلص ىنبلا ناوبورخآ فيدل انمراعم ناك وريم رة ىلا مذ ني لول الكس هيلع ذيلادص ىنم ناب نبال او شيل الاد لقهلغ تا نامت فقلا بصاو مالسالا شم ىرانخاو ىوايلا نمل وف كل كس خراج لضضلا نع رابع ىكحناد لوقلا نع ةرابع ىورما قمار لق لل نتن
 ا ملك زد ريكا نول ذيك نراقب نا بج مالا ماع ال نهرا نابوو وتس او عركرا تابت انراقتم ناك ريل :ننسم مهرلا ناب وكول راضن نا راق هلش دايملا|مروطسملا شيسرملاب

 هلق ن»ب ذا ور يباما سؤربو يساببابىذاعي حروق تلي .رابنا» ىل اقر يد تيكا هت شاري نئ اير ىفيا ري ذرب فن رلوق علت د١ مالي لن
 فيي رص نم لسلام ةعامنبإ هاد تلقى دعاسلاديمج ىف ثيبدع رل وق طع عاد ىتسلا مالا سمو رلؤر عنب لاق ىقفاشلا ببسي ىرحشنالا سومايلا بسم جانبهم حا شتلا عد لاق ١

 زيفلواولات لس ل[ هطسو هيلع لا دس رشلا لوسر السب طم ايتو لاية دانس مل[ لكس ريل لص ثملا لومسد باع نب رشف ىدط سلا يابا تمس لاق اطع نيو نير
 ل يلم لتعم نصوم ىف“ لقي قربك بركس اسدكذ امي وتحري ري مذ ريفلصل لماذا سول (هلعسو ريلع ثلا لص ثلا لوسر ناكل اقضي اذاول اق ل لاق نبت لانسر الد رحبت انزكاب صنلام
 هيدي اهيف ضدالا ىلا فدع مك ثسلا لول ل متعمر بكم ىذ اىي نجي دي عفر متدرج نمل دا ممسلوقيفرسأر مهري من منيل لو سماد بصل ذ كلب مث تيكر سيقع ر منيو عكر نر يش اهبب ىذاهي قت يدي
 نييححكرا نعم ناؤام ليز لضم ى زال ىف نص مثنصوم ىلا لثكلك حتر ننح | يلع ونيل اربع قبو مريب يلا لاقل متر جس اذار عر عل اما لو يلع وقتيف سيلا عر ىو سمر عقرب ينج نع
 ه٠ لحتيب ناك ذم تسقر اولا تسيل الارقشملعس اكروتسر وو ىرسملا طر زنا ميسا ايو لا ترهسلا تاكا ذا قرن الص يف ىف فلو عن ةؤلصلا حاننفا نراك يكتم اهب ىذامي قصير مضروب
 نا هيدي نرخ عكر يه ادادا رهف يسيل لعن اري منو مر ست مينا لايجةزلصلا لغد ني يدي عند سو للحس ولع شل دش ىنبلا ىأر زارت نب لئاو نم لمو اورو هلل قس رك

 تس فك دع دج ال مياتر مصارع لاقا ير اهض م بالا ةيادهلا ثيداحا رت ةياردلا
 ًابمديرغ ثدي نحح

 ملا سو هيلع هثلد !ىصوبتلا نعىلعنع ةضنحملا نب سيهن عل بقع نب !قيرط نمرازلاو ةئبيش ىلا نباو قطعس او دمحاو قانلاالاةجرالاىيلاسنلا اهلل توريبكتلا
 | نابحنباو ةجام نباو ىذمرتلا هحرخاهلثم دبجس ىف!نعو بابلا قئش محا! نمه ىذمتلا لاةميلستل هليل كد ريشتلاهميرحتدروهطلاةرلصلاحاتفم لآق |

 طسوإلاو قاريطلاو ىنطقرا سلا هحرخ مص اع نب نيز نب هللا ديعنعبابلا قو ماسم هل جرخي ملو فيعض ىدعسلا باهش نب فيرط وهو ىقسوإ نيعس ىفاد نسا قو ىترن !لبقع ندب | نسج مل نيخيشللا نا الاطانس ارهشاوه كالا لاق قادانس ! وجا ىلع تي دح لبق علاو ىذمرتلا لاق ىليقعل اورمكألاو
 نعركي ىلانب هللا ربع نحب عبلف نع اور ةني سملا ىضاق نيكسم نب سناب بقعتو ىدقاولا هي درضت دانسالا نال بز نب إ نع ىوري اللاقد
 ا"ااو داتسأب ئارجطلا هبحرخسا وحن سابع نب نعو ثيدحلا قرسي هنا لاقو تايحنياهفعض نيكسم نب دمحم نكل هب ميمت نيدابع
 أ تيردحك كلذ ىلعةلا ىلا ثيداحإلا نم كلذ نخا امئاو ثي سي |نهسيل تلف حاف الاةريركت شع هي دي زر ىلع بظاوملسو هيلعةتد !ىلص ىنلا نإ شي دح |

 هللا لوسر ناكظغلب ةعبرالاو ىراذبلا هيبكتم ىلا هيدي حقرربكا ذا ملس »هيلع هنن !ىلص هند! لوسر ناكديمح ا تب, لح ملسم هج رخسا ىلع نع هلشوو | | اجلا مخ يرق قأرس هيدي مف ر ةؤلصلا لام اق !ذاناكديمح ىف ثي دحو هيلع قفنم هيدي عفر ةؤلصلا حتفتسا اذ املسو هيلع هندا لصىبنلا تياررمعنب |



 ةولصلا باتك دلج 59 ةياررلاحعحذيردهلا

 م هك م ١ 2 ظ م 2-_ ن2

 أامّوءانلت امي مد معالامثلعال نيلا عقر نالو هين ذاءانم- هيدي حقرربكاذاناكمالّسلا هيلع ىنلا نإ سن او عاردلاو
 لجباهتلريمكتلا لني لاق ناف اهيلرتسا| هنال عسصلاوهاهمكتم ءاذح ا هبردي حفرت انأرملا هرذعلا ةلا- ل لمي ةاور أل ان خال حم ١ 59 مت ب تح ح تتتحجم ' ناو كرمتسلل قاكافا « ناور

 ابنا ءاطا وف لم اقم نب لذ 9
 هلك دا ىلع ماج 7 1مل [١1 ٠١ حا نل 0 51 ل 0 لا ب ا ا ب بب

 نأك ناس ولو ا]اذو نبع وةغفيذح ىلإ نعم ارمجا لأعت هللا ءامس نم ريغدا هنن "لإ هلال واربكا نئحرلاوامظعاوإ
 ! 0 جا و لا ل ا نا دك باتتل
 | زوجيال كلاملاقو نيلدالاب الزوال قأشلا لاقورييبكلاهللاواريكلا هند ادا ريكا هلوقالاز عمل ريبكشلا نسعي

 ماّتض ءانشلا ىف مب ماللاو فلالا لآخدلوقي وعفا شلاو فيقوتلا هيف لصالاو لوقنمل اوه هنأل لوال ابالا

 أ ردقي الهنا نسال ن اكاذاأم ىالخي ءاوتُش كاحت هللا تافص قال يعفو لخف ان !لوقبّت س ودوب اد همأقم

 ءاةيسرافلاب اهشأرقواةيسراؤلاب ةزلصلا ختفانأذ لصاحوهو ةغل مظحتل اوه كسلا ناامهلو ىتعملا ىلعالا
 ةيسس ا سما تانيا” يل لأ رم ايا 226 <رئو#

 اض»»لغعى أر زياد لامتلاك ا
 ىنسحيمل ناو ةجينلاقالا هيزجييال الاقو ةفيزح ىلإ نع مأزجا ةيبرعلا نسج وهو ةيسرادلا نتف

 هاماببا نق شيري مفر لمازا لسور [لعرو ريعايلا لص نلا لوسرن اكل امءابلاو لو هل
 موق هلس تالين يكد هادي تقيس قلاب ذولا و دم لصفم كرت مث عكر ندين إرماياب افرك سول [هعس و يلع لا لصرنلا لوسر تير لاقت دناو موت عطس تا: ارينا داذع
 | نا الو اركذرال ةروصيتانلا خبر ايا ةدايزباشيا مسالا /العال لول ناريلع بجي ناك سلق مضالا م العال ملوقق جلس ريانع»»”ئامجابراواطووب لالا ناي بيتا وزعنلاي قاد مسالا م العا ناي ليت! ايل فر نا
 ..كيرسلا الا سمس عي عملا نال نصي لوقر لذي لصيد د م لعالاو غشلل ومد ناينحمرل ن اكارذارحم هريؤلو ب نوكيا او ةمئاذ_سييعت نوحي حس ورينا نويل ىل اوتار نيرا ين يلا خر حم
 ىراسلار يملا يبرم نعني هاورامو لق حلف ةرانعاا رينا ىتمتيم ارباب ىذا نح يوفر نم نقاب معالا مالعا ىاوبمو ملوق هس يابن ا» اهلا رينو فلكتلا كت باد تا هر
 2 راق هلتس رانعا» بكازللا ىلا بيدي نوخفيم ربا ةرش ننس وديك مدلقو لب تلا نيم, تسرق مثمنا لا تريل نوري مترف يدم انمرق لاق ارت نب لاو نع ىو رزولا جاوي ل لوحت
 ريكالاثلا لااذا كيزلو تالغ الب قالصلا ىف اه داش ناكيكاشتلا ل ازا خولصلا ف عرداشلا نا معا يكف لرب لاق نان رك هس عم» اتؤادازم ثَر | ضيم ىلا نع نسل اور نيب ريحا

 نا تسولولا لاق ازجارمم و ضينمولا لاقريض وريكرلا لوا دّسلا ن اىبسموا تلرملا لاقوارسلا الا ل لواربكل نمرلاواظعاوا لجارثلا لاتاؤل ماو ىن اشللو لاذ الربا رثسلا لاقاذا لركو فاد اال

 محل مس سل سس مس سس سس سل مس سس سس سس سس سل يس سس ّ اناا زابح نكمل ناوزرجي ليلا _ثلاوإربا تلا لوفي ناري ىار شا نسي ناك
 دع لرتمارتوهازجا رلوق ىلشس ١٠من نعام راخريصي مالا سمو راي يصل ةفيطعيلا نع نسما اور و ٍياورلارماطظ ىف اراضي لرشلا لاول لاو سلا د امسا نو رثعدا ملوث عش
 ملل دارملا المد يشم هدد غش ةالانقل ودفن هريقنزوجب الخلا نلطبم تعري حافلا ريب لضفالب ةولصلاررتعتي ىزلا ذا نال اتا رينو و دصصشربر مسار لات لوب ازجالا
 ركام ىلا مج ار الخال ساو ثسولولا لاق ملوق حلطسإما السريضاعازربكا سلا لولا لا حراما هرك اان فينع ىلا نع ىدورقلاكورقف هيلا الا هرلي لرورمخو فين ىلازع لوف
 جب ولاصلا نإ ميو ريبكشلا نسكن ايلا ذا تعسر ولا لاو قلصما بانك رك ذو*| ار يبكتلا نسي ناك نا لو هلع يابا رانشلا نم نناسلا لمين كرا مر يبكشلا يعدم رتل نكر ناو و | السما :جيبشم
 ردا لارج ركل نحسن احذر يفصملا مم اهلا تسرلولا لالالوقالا لق لس يابج "نوتيلا نسكن اكن اوربكلاب عراتتنالا ترهل ناك ذا دفافلالا نم انركذ اال امراض ال ساب
 محمول[ كسو هيلع سلا لص ىلا لضخ نمل ويضم بم دف لوقف حلل رياح اهداخر يسيل دابا لاقل تعسريلىلإ نوري يلا وا لو لش نا» بذا روك ايلول امض
 لب اقم ىف ةفلابلا نمريفدازام نوكيفرماقم مانذ روف لكل .رانعالملاعل ري كيوق ىف الرعنصوم ىف رفا زئبملا فز محتل بف ا نيزرعت نال راها قؤلب ١ مل وق لكس ثته»»» ترا وتلا دبد
 رولا ىارطا نا ملوق لسد نب ليف ج/ل غنا ناكل ءايربكا فرعا يواسيالن ال ةكراشملا دعب وزع للا يضل ابريفص ىف ةدايزلا تابئاربكاب اريل نال ءاوس مل وق لش را !الوتقنم وكن م اذ ا
 نكن اكراوس اب باوق راج ناكت اس ىابو ديسراهل ايمماحال ىلا يس مرافلاب عزذلا نعل ذو لو وال تارا ريكو مسسو ل دعو يع لا لن قبال وقولك كبر ول امتلو قف
 يابا» ثننكيسرافلاب هاعرد انالفوتديال فعول كلزكو مهي وفحلاو ناىللاو ماك نع ةوارشملا اكو رلوقل ىنس ايزل مامالا فذ لشرازو قدارطما حررشم ىف اذكالوا ةيبرحلا

 هيرب عرب ةزلصلا لام اق: هيلعهنلا هنا هيقب بس 1
 ما و لصلا لور تيارسحنب نت تيرعلا ديكس ىدامج تح .: مل ل ل
 لصونلا نارجج نيت اد تب لحيرب نب لئاو ثبر دحي لدتس او ىوأطلا باوج.وهرزعلا ةلاح لع لوما نه. هلو هيلع فتم هيبكنم ى ذأ ىتح هي دي
 ىال هتارج نب لئاد نعت اًدح ا مئارحهل ىلومو لئ اد نب ةبقلحنع لئاو نيرابحلا دبع قيرط نمملسم هيب ذاءانح هيدي عقر ربكاذا ناكملسو هيلع هللا
 تي دح تير لا ىرسيلا لع ىنملا سي حضور هبوثب فقل امث هين ذ!لايحمامه تصوربك واصلا قلد نيح هيىي حفرملسو هيلع هند 'ىلص وبلا
 | لصاتاٍلسو هيلع هنن صمد !لوسر ناكل اقرا نع لبل ىلإ نب نمحرلا ديع نعداين ىلا نب سير قيرط نم . ىوأطلاو ىطقراسلاوق حم او سمحأ هلض ءاربلا
 ' هشذاعإذح دأماهبا نوكي ىح هيب دي عفر

 | هيرادابوذاغريكملسو هيلعدبد لص ىنيلا تياد سنا نعمصاح قيرط نم ىنطقرادلاومكألا هلثُم سنا ثتييرحس اذه هحفص هقلعتم
 أ هيماهيلب و ذأ مي ىتح هيدي حفرمثربكةتالصلاعتتف || ذاولس وهيلع هند !ىلصوثنا لوسر ناكل سن !نعرخا هجو نم ىنطق رارل ا هجرخأو تيدحلا عكررتت هينذا
 | ترونوو ىزنمزتلاو ىراخلا هجيرخ ريكا هلا لاةمث ظفلب نيمح لا ثيدح ىف لوقتمل اوه هنالربكا هد اهلوقبالا زوال كلآم لاقو هل وف ثيرحلا هينذا
 1 ناكلاق لامشلاريمع نيمكحلا نعو ريكي ظفلب ننسلا ق هلصاو قاريطلا هبحرخا ثيرحلاربكا هللا لوقيرش ظفلب هتالص عسلا ةصق ىف عفارنبة عازر
 مل ناو ثيرحلا كنمحب ومهللا كن أهيسربكا هلل ااولوق مث وكت اذاتلاختال هوكي دي ااوعفراف ةولصلاىلا متمق اذاًاتملجبملعو هيلع هنا لص هن !لوسر

 | تيرحلاربك هللا لاق ةولصلا ىلا ماق اذاملسو هيلع هللا ىلص ثلا لوسر ناكلاق لع رعو فيعنم دانس |ب قاربطلا هجيرخا .مكازج اريل ىلعاو يبت

 أ هيبزتىقربلا هحرخا تيرحلابكثلااولوقفربكا هلا ماما لاقت اذ امل سو هيلع هللا لصولا لوسي لأ لاق نيعس ىلانعو ملسم ى هلصاو رازجلا هلحرخا
 | اهسدلو هعم ةيقبلاداغنس اذ ةصاخرازبلا دنع لع تيدي ناطغلا نبا هبقحت دقو طق فرع امريكا هللا ظفل نا هلوق يمزح نب ىلعدر ثيداحالا هنه ىف
 8 ١؟سلا ثم صح



 ةياردلا عّمةيادهلا

 3 3 - . . 5 . ري ين ن اكابر ناد يمي لكب هنعزومف ٠ 0000 0 ا

 ةغل تال ةيسرأقلاف فسوب, ىلا عمو ةيبرعل اف ةفيزح ى عم لمحمف ماتتنالا ف مالكلا ام انجل ةيسرعلا
 هل 0 ا 0 ا ا

 هبوطن ابكدرعم لوس !ناقلا نإامهل اوق هجوف ةءارقل | قمثالكلاأم او اهريغل سيلام ةّيزملا نماهل برعلا
 نوال ر لاف يررمد ناقل ضان لعل ب قول“ هو ّر

 هع 2 0 ًَى 3

 قلهناو لأ هت هلوق ةفينح دلو نأسل لكب لصحيركذلا تالة مشتل نالخيءاميلاكىنعملاب ىنتكي زجعلا نئتزالاصنلا
 يآ اراك نير او ريس افلإب ذكي تسي 0 1 عب ماذا ل نايب

 ىابزوجو ةثراونملا ةنسلا ةفلأخمل ًايسمعصي هناالا زجعلا سعب ىياذجلو ةخللا,نماهبف نكيرلو ىنيلوالاربز
 ا نسا نارلا لا نزلا فلاسنم

 : رطط  زرحع ل, 6 ا نح ١ هك َُ ىلع !7 روب هلع و ترب لا و
 تالخللو دارتعالا ف فالكاو تاّعللا ىالتخاب فلتخيال قعملاو انولت أمل مريصلاوه هيسراؤلا ىوس نأكنأسل

 امررب ىمو مامالأ نت

 عادت كل ِ 35 عسب ننام 2 17مم لاني حو هاد 2 هلا

 ند تءالتخالا اه لعرشتلاو ةطخلاو داقعالا هبلعوامملوق ىلا ةلأسملال صاف كع حر ىو ريوداسفالهنإ ف
 عمولما» لعل اب نآرقلا تدصو يحارب يلا ب الفل افيرلا ام نال ءاثفوو» ىدشلا لدي ٠ ممالا نك

 جتفا نآواّصلا>امظعت نكي ملك هتجاحي ب وشم هن ال زوحنال ىلرفغا هلل أب واصلا فتفا نأو فراعتلارجتعي ناذالا ١ م للا نك لإ سا[ فعسالا كل

 دقو لا قالاوس ناكفريخمانما هللا ايوانعم نال هيزجيال لبق دقو هللاايرجانعم نال هين لبق دقف وهلا هلوقب
 ”١ لع نعراوادولامارر جزل

 نول يما يرضون 100 كلك نى هلا دى هلط ش عا لا سا هلل أل للا

 ةجج وهو ةرسلا تحت لامشلا ىلع نجما حّضو ةنسلا نم نامالسلا هيلع هلوقل قرسسلا تحت ىرسيلا ىلع نمل نيب
 0 نءاةاعززر ترعب مياس لا 3

 مع سل ل سل سس ميس مس سل سيل سس سل يل سس سس سس سس سل نسل سس سيل تس ل تيس سلا نيل ايلا نم ل تل
 , هرزع ةالصلازاوج م لكلا موق هلسس يابنا» طوسبلا يف ازكينرعرنج ا لبا ناسلو ىف ن رطل يفرع ان :ةخسسمل الرف اس لن بيرحلا ناسا لينعفلضضرعم ىل لس رز لع وريلع زلال ىنبلا لول رن
 نيل صاونملاو ع|يسالاب دوف البلا نستىلا نم نيتزلا لقت يفر عمار لضتشم/ ناازدالول هيلع رقي الر ولف طب جل يل حلا رظنناو ىلا تر ثتلا عم تنيانلازامقلصلا لاح ناومم وحر زلوم انا ييسر الاب
 نمو ملت اباوع نالوا ولو لسانا عرس رالف "ايل حالحسررقلا ترعة زوج نيكل نريعن الغ اذا ىلا تنال ةرباشملاوريموتلاكب اوؤتس فينموبا ناكو لادترشلا نيب ابابا

 اء نوت مب عروت ى زر ببر عانررق للادترلوق نحل نما ب قطن ىكر لوق سلس ءيام”ءاهيالاب لشدوجباد رولا نعزجم نكرر راب قلارلقنلا نعل ذاذامهبال ا بج اولا ىداتال بيعرف ذاذ حيي
 طسيرعلاا ملعن نا ىلا ةولصلا ىف نورتي اولاكذزف اهرزمس اب ناادزيب ماب مسرلا كر فارثتلا مس بتلك يسر اهل امرت افلام ستين ا سمرافلا ناطسللااوبتكس رطلا نا ىور لدين ىلالو لق هس

 ملؤق هك ن»» نآزفلا موسى يرملازفا عن لل اعتلق لهل ناو طوسبملا ىئادكمسرل6 و ريطع شد: لص نلبي مل ربل شي لسمو لو يطع ثا لس ىلا لع نيرخب ينك دبو
 عطألاو توكل انملا تانلاب الاورج انعم ىلع لها ناو عرتسملا تورعىف ينرعلا نم( اف[ اللاب نآرقل امان ورقم لكل وادتبف وللا ميلا ع لص وهيل مركشلا نآرغلا نا ف ارغللا هزم انتو

 تيسداطلاب ىدؤلاكن آرقلا نحم لص ىل1 ا نملاو موق كل تا ةيسراخلابةفيذع ىلا لوق شوربلا صيغ نطززرزحا مي اوم هلال سل ندا لالا نقلا يرسم مارا ىلادتر لوقل بم ولطملا و
 عما لب زنا ىف ىاد ارتتع الاف تالف او لو جلشس جدى اديعرت ىرلوم ٠١ سراغلاب ص يفك !مواف نيلو الاريز عل او ىلإ اوت رق نئردام كرو رتل سيل فعلا لاو تعالت اير يكرتل ا نم هرب ى رول

 طفل لك يسرافلاب رق ذا زي دانال نا ىف ملوق كلل تا" استعرضت هنا نيرا رفق فص امتلاو سفن نيدلا مث مادا هركذ اد تعلن: ' تالغالو ماوق كلاس نا” الما ةراطلا ضف نع ابوس
 اب ةيررعلاالازوكي ال اهسد نعد تسرافل اب زوكيورنعف الخال زب ىلع وق حلل ياشا» ورعد اطوسملا اذا ع امن الابرفيرييختلا ليبى نسر الار قاؤا ماو ايش فري ذي نان نم انعم ىف دب ام
 ناو روهلغ نااوس ب لصييملو مالعالا و بم ووصقتملا ناجم ل نورطسلالاوفاكن اواجه نارا زيا نوملتت س انلاو ئيسمر ال اب نزال ذا م نيفع ىلا نع نسف !ىورو طوسدملا ف ترامتتلا رعي رق هلام

 وعلا ضيرشلاايهانم نال موق حلك ت٠ ايوا نح ا ىف لاوسلا وضم اء را نوحي ال تيبستلا وان ابالا ةدق الو لوحالوارشل دان اموارثسل اناوارثلايزوخ اول رفع مبلل |ب جلل تفر نزلا جف ١
 قص تا وناراو عضي نيا زال لاو عطل عيدان انلاوال ما ثريلصلا ىف يرسبلا ىلع نبي وري عضم لب اا ارعا لع أمم عي راداع الا ىف نا ملت نا بي مالس الا" حيشس لاق ادفتلو لوف افا سلا اي

 تسي الا لحما بو حولا ننام سرس ىلع 0 ارو نلخ نا سيلا لك هنحيإ هري عطور ميو ىا ليلا ىلا مطريابا وتدالوىلاهتل رق ىف اك قررا ز ءابلا نعل رسب مو نلكل ناب عشب

 روقل موق لس نا: اسبي لعام نوكي خسرلا لع م اباوع اي نليكو سلا زكا ىعنميلاز كن لاب عني ن اب ايدج (نئاشم نييك نسا عضو ظذل ىلع شي دع ف وذنهالا ظل رمل فيفا ضف
 عنو ريوق حلل د٠٠ ىوؤلا لان كزيعنمى ع نمت ضييضؤلا عذسلانم نو لو كلش ر٠» معاش او لع ىلا لولا زب نوترا خلاد ىوونلاوطبوسبملاو لكلا بحاصريسنو ةياربلا حر قرأ اذكب مالسما يلع
 مل [ لعسو لعمل ل صىنبلا نا ىددامو اونضاوأ ىرسلا ل عي هريدي ناك سول[ خس و هيلع سلا لسنا نا تسل ميم اريإ نعرات نع فرفع لا ىورام ليدي التحام او زها محو لش عنصولا وبس عصول بلا مل
 نع غيم ىلا نع ٌيلاوسلاديز نيو يز نعى لساولا لكما نبب نمر اديع تسرع نم دنس يفر واروبلا اور تلخل اينما لع نينا وق حلل دا» رش اتذاوم ثيل نكي انناييابانلئايشفان نازل
 تا# ماو نبا ةياور نمىب قل نئشلا نمو [ن وو ان اورئؤاد ىلا خس بسلاذ رولا ضييدمل ادب نا ما رثسلاو ىبنا فلا ىلع فكلا و ةننسملا لاول

 0 00 ا
 تدانساو ةرسلا تحن ىكل ا ىلع نكلا عضو ةنسلا لاق ىلع نع ة فيج ىلا قيرط نم دكادوبا رسلا تخم لابشلا ىلع نسملا حضو ةنسلا نم نإ كد بح

 ةميزخ نبا هجرخا هددص ل عىرسيلا ني لع ملا هني مضوهملسو هيلع هللا لصوبنلاحم تيلص لاقرخي ند, لئاو ثيدح هتصراعب د فّعنم
 انا هخمر سابع نبا نعو نسسلا ق دوعسم نبا نعد ىداذلا ندع رعس نب لمس نع ىبرسيلا ىلع نمل |عنضو ف بايلا ىو :ددص ىلع هلوق نودولسُكو

 ناكلاق هيب |نع بله نب ةصيبق نعو ىنطقرارلا هجرخا دوحت ةردرهىلا نعو ىنطقرا للا هجرخا ةزلصلا قف انلئامنش ىلعانناميا كسمن نابانرماءاربنالا رشآعم
 ةحام ناو ىنمرتلا هجرخاهنيمب هلامش نناين اَنّوكءلسو هيلع هّنلا لصونلا

 !نعيل أطول! لاقو هفعضي,دمحا تعمسر ئادوبا لاق بي نمّهلا بين هت قف فضملا لاق ىطساولا قس !نب نلحرلا سبع ةييشابا هيذ نال ك

 قاسنلا لاق و فيعض نابح نباو قاسنل اودؤادوب او نايفس نب بوقعي دعس نب لاذ يشب سيل فبعض نيحم نبا نع ىو ىلا لاقد تيل اركتم شن
 مهبل ةميزخ نبا لاقو هي ريال و بتكي ثيرسحلاركتم ثيردحلا فيعضرمت [حوبالاقو ىوقب سيل ةعيز وبالاق هرظن هد ى هراخبلا لاقو كلل 3 بنل
 فيعض وهرلسم حرش يىىووللا لاق و كوزتم نداقل !اودوا اي دمحم بلو قراعل | عمجم بحاص لاقودرف قمتم فشاكلا ق ىهنلا لاق لا هب سمع

 :""روكنملا لئاد ثيرحالا ندبلا نم عضولا قف توكي ىزلا لحلا نيبخن تي دح تيشيبمل قثارلارحبم ىف لاق هس مراكملاوهاا"قافت الاد



 ةواصلا باتكادلج 6ار ةياردلا عقةيادهلا

 دوصقملاوهوربظعتل ا ىلاب رق !كرسلا تم عضولا نالوردصلا ىلع عّضولا ىو ّىعهاشلا ىلع هلاّسول اف كلام ىلع م 2 تاك هم هك رو 00 _-
 ب . . . هلا ثهأأ وه يعز 5 ل هم - هيام ار وارطلا عرس ال

 تعي وتسمركذ هيفمأيق لكن !لصالاوءانثلا ةلاح لس ال ىتحّ شسوي. و ةفيشح ننعم ايقلا ةنس دامتعالاوت
 م نوب زول مالا سمت لاق ناء لارا لاا

 لوقيوتدايعإلا تاريبكت نيب هةموقلا و لسريو ةزانجلا الص و تونقلاة لاس نق لهقعبف يملا وهالة المو هذ

 هيلع لنا” لع ةياورل ةرخا للا ىمجد تدجد نا هلوق هيلا مضي هناثسوي ىب!نعو كرخا ىلا ك سمجيو مولا كنا جس

 ئ ىلا كر مجمو مرللا كنا عبس رو ريك واصلا تف! اذان 0 تلا هيلع ىلا ارسل كيا يرام ةكلل ذ لدقي كورالكلا

 ٠ ضئارعلاؤ هي قايالفريها تملا ركذيمل كونج لوقو سبوق لع لو داهمت انه ىعدزيمل» خا
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سيلو ميمصلاوه هب ةينلالصنيلريبكتلا لبق هحوتلاب قأيالن لوألا
 فلا ختهلوقل عجرلا نطيشلا نم هلا نيعت

 ماطا7 فل تبدا

 ىثبا نارلق ف« تدك اال موق ل
 صخر راف لاو دي وعلا ايرع لاسرال افرع اراشم ناوال سرا لسي ا كلانلادلاسرالا ف لو ام وو» لقلي نرلا فلوانس عاقلة يع ري فري ناكل لأ لس يلع يلا لص

 هطسوريلع ثلا دريل لور حم تميلص لال ماو ثيرع يجو ف ثلا ىو لوو حس نا» لاسر لاور امتعالا نيب دخلا يل وت ناك اذ ئاذوالا لوق ل هلا نس داقتعالا لص او طوسبملا نو
 مددصت يعإلال سيال قح رلوقق شل وا»بزطعنم نم انا نهرا عيت ييدع و وزي لماو يدم :لب يب ليزا عنعولا نالو مل وق سلس و٠' هربدص ل ث سيرسيلا ىلع ني هدي وو ملسورلآأ
 نا ارحل ىف ذك الا ماصتيب لدورات نإ ريكا مل خشم مالا سمن فنيل ناكري ولا لص لاو روق حلا نا: ريت يك ارجب يري فلكيا كيا درلارماظ ىف ورث ةرارقلا فز اذار انا نعيد لسري

 لال اسدالادوجبساو عركرلا نيب قتلا وعل او نريبلا نارك د ةزانيلا قلص ل ءنسلا صغشولا لاي ضفلا اوما لوق نعو لؤططلا صنفش ل اربازلا مارالا لوق نعنع سم بم مل نكس

 رخآلا هرغآ ىلا لوق نمدؤرلا هزعا امل عل نا! داّضالا عاملا هز ىف سما لا وتد لا مصالي( املا و بس كما نادي احلا طفلا لوا الا اتا زم لعفلا باو
 ان او ترها كلب دل برشا نيم ادلا بسرد شل امد ى ايتو سنو الص ن٠ نيك شملا نم انا امو اني ضرالاو تاوئسلا طف زال ىبتو تسجو ىف لوقو بو هروب جملا انا وب ىصنلا لوي

 نبا بابولادبع اندم قرسلا نسا نب نيب (نثرع ىف رطل مغ ار نبا تير صاماربابب فيم نوط نبا شيم نم وررق كلذ لوقي نال موق هس نا» نيلوسبلا از/ن يس لو
 تروس طش ىزنل ىبثو تسبج د لا قالصلا مع اذا لس ور اهطيسس و هلع شمل لصشنلا لوسد ننال اقر نب طابع نكرم نير نع سم لارماع ني هشسلا ريع نع نارف نإ اندم لش 2

 لعد يعزيلا لضوبلا نان ييتلال كلو لوق حلشس تس «)لا كمن قلص نا ليل الد كرب لاعتو كسا كابتن كربيد ملا كل | لعب نيا نما مواسم اوين نرالا
 نيل ئرامبلا ىربازلا اول انييتيل» لو ىللسس .يابلا» ثيدلاوبا قفا مهسو ريكا لب انوي ا نك انا ضل ىلوق نع زؤتحا مث اس ملول صللسس ررع »+ ليلا الص لوطي ناك سو لأ
 ةةرارسإلا اطر رار تملا ليت ةزاحنسمالا

 نيبمتولص لوا ئ حمي, ناكمل سو هيلع هللا لصوتلان ىلع نعىدر ه) هش ك1 د تل
 5-5 نعشتررللا نع عمال !لواق قيحس ١ ةأور ثيرح نع ىلا ة ماس نب, نمحا لاس متاح ىلا نبا لاق ىهجو تيجو هلوق كيبد كدمجورهللا كنس هلوك
 يحد تمهيجو نيب و كسي ورمبإللا كذخبس نيب هتولص لوا ق عمجي ناكمن املسو هيلع هد قصىبنلا نع ىلع نع حفار نب هّنلا نديبع نع جرعالانحري نب
 ةلعتفم ثيللا نع هثيداحاورمس اقل! نب اخ ةياور نم هنا ىرادل لصاال ونوم لطاب ثيردح | نهرمتاحوب ا لأ قف ىلإ ب حا مهنيب عمجل او قعس | لا3 اهرخ | ىلإ
 ىف لع ثيردحو ىوق دانس مل سيلو هيف هيلع قلتمخ !ىقو بلا لاقر نكنملا نب دمحم اعرتعىوارل او فاربطلا نتعرمع نبا نحو ىقهرسلا نتعرباج نع بابلا قو
 تسوي يال ىوأطل! ل ستسرلو ةبوتكملا ةؤلصلا ًاستبااذات اكىنطقرادلا ىو ةزلصلا ىلاماق اذ ناك ةيادر قو ليلا 'ةولص ئقرلسم هبحرخا ىهجو تهجو
 ةالصلا حتتف اذ! ناكولسو هيلع هلل! قص ىنلا نا سنا ىور كل وثم مهللا كنخببس قف سيعس ىلإ تيدي ها نه ىلع ثيدحبب الا مهيب حمجل ا بحس ثببح
 ىطقرارلا لاق نه ىلع سي زمالو هلوق نود هنع نيمحنعرمحإلا للاخ ىلا ةياور نم نطق ارلا سنع وهن ه ىلعيب ذي رخال كدمجم ورمهللا كتحبس ارقو ربك
 ال بنك تت يرحاّنه هيبا نعمتأح ىلا نبإلاقو ظخاامبر نابحنب!لاقو ىدثالاو ىدع نباهقعص دوس لا ني لعنب نسح هيفو لاقاذكت اقت ملك اكداتسا
 هيوجتزب ىهي نإي ركز نعطساولا نيه نب دومحم ةياور نم هيف ىرخاو شا نع حييرش نب نئاعةيادر نم هلإعدلا ف قاربطلا ىف ىرخا قيرط هلو ىدتتاهل لص ١

 رهش اوه ىذمرتلا لاق ةعبرالا شع نيعس ىلا نعبابلا قو ملعا هللاورمحإلا للاخ ناي اورل ةديج ةعب تمن هو سنع يمح نعىسوم نبل ضفلا نع ظ
 نيمجيولا نم مكاحلل هجرخاوأدعجرمع ةياورنم ةجأم نباو ىذمرتلا دنحو اهنعءازوجلا ىلإ ةياورنمداد ىلإ دنع نتاع نعو صال محا لاةؤ هيف ثيدح
 هحرخلاو مصيب اوأاعوؤرم ىورهناللحل !قىنطقرادلاركذو هلوق نم عطقنمدانسابر مع نعولسم هحرخاو ىذمرتلا قاثلاؤاد وباهيئملكت لوالادانسالاو
 كلنا صبس لاق ةؤلصلاعتفنتسا اذ اولسو هيلع هند !لص دينا لوسر ناكر وعسم نبا نوع و ورم رصد ال لاقو عيدهرملا للا اش اواقوقومرمع نعرخا هو نمي هركأجملا
 ؛ ١ -ثيسح نماضيا ةيسرخاو قاريطلا هسا ثيرعحلا كدمحب درهللا
 قيرط انه نمنذيؤيف تلقولسم هحرخا نيملغلا بر هند نجلاب ةوإقل اوريكتل اب ةؤلصلا حتتفيل سو هيلع هّندالصوننلا ناكتلاق دْننع اعنعو كايبرخا نيمل اعلا ناو هكر جملا صل نرصتستا> اكردعوركيإب اول سو هيلع هدا لص ىنلا نا سنا تيدح حاتفتسالا تيداحا ضرأع وةلئاو ٌثي انه نموريمع نر يكىلا
 ضراعي الف عمجلا

 ٍثبرح هلركذو كلذي تسبل ”عوجو نم هنعى ور لق وي دح. ىلا هبف بهنيلاقف ةولصلا حاتتفا نع محا ىنعي هللا دبعاب !تلاس ىدورملا لق

 ةاطقنال رهفوكلوق نم ىطقرا سلا دنعوهو للخلا لاخرصتخم نمرمع ثيدحانملعت ىذلا نكل دايس !نه ص مفداآم لاذ معطم نب ريبح
 اًضيا ىطقرا لا هحرخاذ امهطرش ىلع مكاىلا لوقو ةييدزخ نبا حيعصت نم ىا ك٠” هنم حمسد حلوه ورمع نع ةبامل ىل نب ةدبعةياور نم هنال هلل« هيذ

 !«للذلا للع رهرخم نم ىثنل سبل فيعنم هن ا لأقف ةرمعن عن يحرلا بع نب ةثراحي سمحاهفعض ورظن هيذامب ىوأطلا هلعاو تاقثم هلع هدانس ا لاقو



 -يولصلا باتكا دلج |.

 قفايسل هندي نيحتس !لوقي, ناىلوالاو نارتقلاةءارقت درااذا كأتعم ميجرلا نأطيشلا نم هتبابزجتساف نارقلا تأرق |
 ّض نيب يرتوي هزل باطل لاو سان 0

 تود قوبّسملا هب قأي ىقحانولت امل نع هةافيزحىبا لتعم انذلا نود ةءارقلا حب >وعتلاش هد ايذوعاهنم بيو نارقلا
 سسسلا» مولا نود قوس | ذوي ل 0 2 ا 2 ند ةرلصلا ىف وعسل لل الاد

 رس ريش ثملا ىف لقن انه ملا نمل اونا يي ارقي ثس وي ىنالاذ الخديلا تاروت نعْوْخنو ىرتقملا
 ريع ١١ ةروبشسا ثيبداع 0 1 2 ا يعتد لزق الخ تح كنك مب

 دنع ةيمشلاب ره ىئاشلا لاقو نييماو ةيمستلاو ذوعنلا|هتل مج نم .ركذومأمالا نيرفخي عبرا وعسم نبال قلاب
 ةتلالع هناربخا منا نأل يلكتلا ىلع ل مح هامل ةيمستلاب هتالص قرر مالسلا هيلع ىذلاناىور امل ةارقلإب رهجلا املا هلك ملت 00 1 7 | يانع بؤ رنلا و هييسلاب "

 تراا كيالها دات

 نمر شلاب ديعتسلا زرع هراتنا و معبرلا نطيشلارريعلاع وجسر فحلار شل ايزو ا ةريست قيرطن مص فد از ميترلا ن |طريشملا نمزسلاب ذوعارئيل نب او مص اس وورولاراتخا شل بذوعا نم برقي و مل وق هل
 مياس: »» ةرابط اراقب اس ناكن أطورضمل هبات نركب ام يس طورسو طرتس اكن اك قدرا حاتم عررتس نال قرار دل عج لوقف حيل يابن ارئالاددو كلذ كبوة ترس تبا لوقو بد مترلا ناطيبشسلا
 قدا وامل ت اعكلا كدا نماماد ىنن اوي زان قلاب ميم دكر كرري نم لكما قوبل روق حمس دبع ” ميت ناطييشسلانعرئسلاب زعتسان نقلا تافاذاف لا هترلوق نمانولتا مل وق تلحس
 راسشلار يل عرش دال تعسول ىلا الغ رلوةهكل مهكا» اريلعامر سم ناكر ايلا نال هيلع ايروش ن اكئانشلل احب تن اكولو ريجلا تارك نعول لووش ميش اال نع ءطقاس ةدارقلا نالوو لف

 مسن ناكم سو ملا لع ولع دشسلا لصونبلا نا طدزنملاو شيد لرجال ريشا صم أيل لول ناخب يت" دكام وق نن رارصاازي:لااري دوق كس يابنا» لدال كراع زنالرنم نع داو
 يضاكزلاو لاق لس ف نقلا /ابأرق م مرلا نرلا ليلا سر ير ل !فلغ تيلص لاقرب مهن شيسردابم فيسرامارزز تلق 'لقن ارب لو حمس نا» نيلاولا ببر سل رمل اة رارلا
 شام لوق لؤاينررجاشملا ف ملوق هلل تا٠» هامرنيملر نيس ار ىلع عيكىلاّبو كمدتسلا فحل اهتم نايم باو ةيخ نبا ماور تن لسور ىو ريل ثلا لصلا لوسرب ةولص بس للا هديب
 الضم طنصم ىف يشمل نيا هاوران هاجم بعز تلق ل عزيلا صر دوحس نبل وقل موق حلل تس ربع ل يدمج ام ىف حافلا ..ةدادا اهناب رسل رم ار قالصلا حنفي دصر رو [ دعبول يلا لص وبلا نا
 ملوقوللس نوعطد ةريرس لاو سابع نبا لو بوريس اير ل وق لل تارا كلا ينرواقذاعتسالاو ميترلا نصرلاد لا سم بمن اكداةلدوعسم نبا نع لوو (نغندع ناب رمل نعم يعس نك نس
 ضال او بنج هرير#ف لاقت زارلا وبار ايار هر وسلا نمالروسلا نيب لص سر زئبي [لب انرنعروسلا تمالو جافا نم يأ لواب تسيب يبتنلان ىلع حقن: دقيقا لالا 1 وسيما ىف قل اجلا دنع

 مهي لا لصتبلا ناكل اق” سابع نيا نكسب نير يعس نع طر ارلا عزرا :للرجج ملوق هلل نا” نالرق ر وسلام ارا ىف لوادع والوقت افلا لوا نم يشل ئه شلا لاهو نقلا ار قرعو لعل جر
 ملام نا الوجوب لو هلش ب انع,ايطخو اعزعت ميرا رضا اهترزوق لوزن ل بتر ارتيالا لرجل ناكل توما تتلو هلع تما» ئئب 1مل نرل ارث مس قرلصلا ىفر يطول لس و

 ل لدتيإ اانا نال لق هلكس ربع, لعفلاب نوي لوقلاب نوكي لرليتلا ناز لشرح فيزو مليح لم وق هلك وا» روكي سمر يتلا لج لوورلللاباكتراداب لونا غيضي امنا نيثث سلا

 :روفغلا, درت وفا لسور [ى ضر _ررورشلا ىلصونبلا نع باطل اب مس مل هس و هيلع ثلا لمسنا نع اكرر ال أرنا نعى وراي لب و وعسسم نبا لول اش او

 ا فلكل

 نم اند امسيب هتالص متتفيرل سو هيلع هللا لصونلا ناكسابع نبا نع ىنمرتلاميحرلا نوحرلا هند امسب ةءلرقريهاشملا ى لت هلوق
 دق ل وهوه لاقو ليقعل ا هبحرخاو دلاخاب ا فرعا ال ةعرز وا لاقو طوف ريغ تييرحلاو ل رهجوهو نلاخويا هيوورقعمريع هب هريال لاق وى ردع نب |ديحرخاو ميحرلا
 ميجرلا لهرلا هن !مس ًارقيرمل سو هيِلعمّند لص هنن !لوسر ناكى ع نعد فيعض ليتعل | لاق دا مح نب ليغمسا هنع ىوارلاورحلعا هنئاو نمره همساو ىلاولا هنا ليق
 ةيااهنعو ةولصلا ئ ةخئافلا ق مجّرلا نمحّرلاهئئ ارسم أرق ملسو هبلع هللا لصىنلا نا ةملسم !نعو فرعي النم هيفو ىنطقرا سلا هجرخا هت الص

 مكمريشج] و ديب ىتفكؤلإ هلق لسا ل5 اتكلم اين قر جحرلا نلحررلاهّثدا مس ًارقف ةررره ا فلخ ترص لاقرمجلا يعن نعو مكأح لاو ةميزخ نبا هيحرخا
 مهلا زحرلا هدا مسبب ءىس ةؤلصلا حتتشف !اذاولسو هيلع هنن! لص ىنلا ناكرمع نبا نعو َقآيسو ةريغو ةمي زخ نبا هج .رخأ يلد لص هدا لوس رب خولص
 - ٠ أكل فمعضوهو هلثم ةديرب نعو فيعطاداتساو ىنطقرا للا هحرخ ١
 متاربازعدامح نع ةفينح ىلإ نعراذالا و نسحلا نب هجرخا أمت او نكه سجال دمحلا كلانيرو نيم اأو ةيمستلاوذوعتلا مامالا نيرفخيرهرادوعسم نبا اي لحس
 وجت دامح نعرمعم نعقازرلا دبع ىورودمحلا كل يرو: ذا تس الاو ةيمشنلا ىغخج ناكهنادوعسم نبإ نع برش ىلإ نباىور نكلو ًاهركذف مامالا نهيفخي حرا لأ

 مكىلاو ىطقرانلا ةيمستلاب هتولص ىف رهحرملسو هيلع هللا لص ىبنلا نا شيب نوح ك سيورمهللا كناووس داز و هلش ميهاربا نعروصنم نعىروثلا نكت لوالإ
 ناولاام لاق وأهسعج و باتكلا ةحتاف لبق مييحرلا نلخرلا هللا مسير هجين اكف ىصحا الام برغملاو حضلارمتعملا فلخ تيلص ىرسلا لاننا لاق سنن !تيسح نم

 ىتلا ناراعو ىلع نع لبفطلا ىلا نعو مل سو هيلع هند !لص هند !لوسر خولصب ىرتت !ناولا أمس !لاقو ىشن !كولصب ىستق !تاولا ام ىلا لاق و ىلإ ةؤلصب ىدتتل

 باوصلا حلاقم كدانس !ق د هل شر مع نبا نعىنطقرا نلاو وه ججرخ او فيعض دانس اومكاح لا هجيرخ ميحرلا نئحرلا هدا مسبب تابونكملا نرهجي ناكملسو هيلعمثدا ىلص

 ىنطقر اولا هحرخل ةريره ىلا نعو ىنطقرا سلا هج-رخا ميحرلا نمحرلا هنا مسبب ةؤلصلا فره جيملسو هيلع هلل !ىلصونلا ناكس ابعنبا نعبو فوقومرمعنبا نع
 سن !ثيرح نم ىنطقراىلاو نابح نياد ةمبزخ نياوٌقاسنل اودمحأ ةستلاب ره تاكولس و هيلع هنا لص ىبنلا نا( شا شبل ح ةلصفم قرطلا»ءدهقاتسو

 نبالةياور قو نيملعلا برهلل.. ....دمحلاب نورهجميد نابحنيالةياور قو نوريميالان اكف ةياور قو ميحرلا نمحرل اهدا مسب يرجي منم|سحا عمساولف ظفلب
 و لمنلا ةروس قالا الصا نارقلا نم تسلا هن أه لحال اوقا ةلمسبلا ن ملص ىذلا لصف مجرلا نئحرلا هللا مسيب نورسياناكف قاريطلاو ةببزخ

 هافلازمةي' اهن |ىعف الا نعو هقفاو نمو ىانلا نعروبرشمل اوهامكتيا'ضحبوا ةروس لكنم ةيا'هن | ًاهمناث لمح انع ةياءرو ةيفنلا نم ةفشاطو كلام لوقانه

 لظلذ نمر اتتحلا نعملسم ىور سقف لصتلل روس لكل و ١ تنّبكل ير وسلا نم تسيلو اه ساري تلقتسم نارقلانم ةيا'أهنا ألات دمحا نع ةدادر وهو اهريغ نود

 ناكلا س ابع نبا نحو ماسم هحيرخارثوكلا كاتطعا انا ميحرل ا نئحرلا هدا مسب ءر قمم اذن[ ةروس قع تلزنا سقل لاقرملاسو هيلع هللا لص ىنلا نإ سنا نع
 | صصنملاوهددؤادو كرايملا نيا لوف تهدمكاحلاو درادوب ا هرخإ ميحرلا نئجرلا هنن امسي هيلع لزنن ىتح ةروسلا لصف نرعبال ماس د هيلعمتن 1 ىلصهددلوسر
 عصالاوهو قرف ال قاثلاو ةحتاذلا نماهنا اهرحا ناتياور كلذ لعب دمحا نعو بهنمل | ىضتفم وه ىذارلارك وبا لاق و ةيفخحلا نم ةعابح لاق هيو نمحا نع

 ريالا نسي ىعدأذنلا نعف اوفلتخا مث دمحا نعروهشملاوهو بهقسن ةفيزح ىلا نعو كي كلام نعَو بجي هبت نمو ىعد اشلا نعد ةولصلا ىف أهن ءارق ىف اوفلتخامث
 لص هنا هنع ل قن آم قلتتخثهي عمجي نا نكمي ىزلاو اريشكأت التخ ا هظفل قاوفلنلا دقو سنلا ثيدح نسينأملا ة سمعو ريخي قتعس | نعد نسال ةفبزح ىلا نعت
 أمدنع :رهجل !ىقل درو نشورسلادارمد أهت ءارق تايثا هنعءاج ثيحو رهجلا ىقن هدارم اهآر قيال تاكدنا شا نع ءاج ثييحن اهب رهحرال ناكملس وهيلعمللا

 انعا ةيفن نكميىذلا هنالاضيارهجلا ىفن ىلع ل ومحم اهرخا'ق الو ةءارق لوا ف ميحرلا نمحرلا هند امسب نوركنيهلملسم ةياور ف سضالرقو نعمل هفاكرم ]|
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 ىسيعلات

 نبك

 ةالصل بانك دل ةياردلا عقةّيادهلا
 اهيأيالداهل و | وهو اطياب نأي هناهنحبو ,ديلاك ا كر لكل داواميقأيالدتأ ةفيزح وا نعتاهل وعجل نأك

 عر دعس ول لبا 2 وال بست 2 الم لوا نى تعا زرخ عرسج محلا ادي دع

 م ريل مزن ارح حمس الف ناتو ورب ىلا قلو مسيو ل (لطسس عريعر سلا ليلا لوس فيل تريلص لاا شا نع ةراتف نع دبش نع اري لصف ىراقبا يزن سلتا بدر النانو هلع

 للك ىف د ها نارفلَتارارلحلا الا اينما مل حاسس ربعا» علما انك تامكرلا لوا ف نوكيزوقسلا نا قيل وتسلاكر لوو كلل ىتاسز عزت »م مييرلا نطصرلارشلا
 ”٠ تاينخ | نعرولا نولي لكى اهمارت لع ناكذ !صزاهيقب ةيادهلاثييداحا جرت ىف ةياددلا ماع ل و

 :لنيعتسي ناكهت انؤاب طخ نهب ويب دعاببو مهلل !كنادعسو هح بلاي متتفي ناكفناتبث هنال كلذ ىلع لدي الدمحلاب ةءارقلا نوحتتغي اغاكلوقي افلطم ىقن نم

 لاو ناضل وطال ىدر قوز انخإلا ىلتاتا خلا ىاووتتل هلوق لحجيقريبكتلا سعب ائيْس ةغاذلاةءارق ىلع دقت هنا ىلع ةلذل ارايخبالا نمل ذريغو

 ' لصوبلا م تبلص لقؤمالسالا قث سلا كايا ب ايلاقف مديجرلا نبحرلا هلل امسب ًارقا اناوىلا نعم: لاذ لقغم نب هّنلا دبع ثبب رح نمةحام.
 لقغم ني هثدا دبع ني دب. نع اربطلا ةياور ق عقوو نسح ىنمزتلا لاق اهل وقد مهنمادحا حمس ا ىلك ناةتع حمورمع حموركي فا عمورلسو هيلع هللا

 لس هندا لوسر رهجيأم لاق دوعسم نبا نع ىعخنل ا ميهاربإ ةيامر نمنارقلاماكحا ىف ىذارلاركيوبا ىوروذاتسالا عمج ةقينح ىلا دكسم ف كلذ كوهو

 هيحرخالقتملا قبره ىلا نعرمجملا محن تيدحرهجلا قف درو آم حص اورمعالو ركروب ١ الو ميحرلا نئحرلا هل |مسيب ةيونكم ةواص ئقرلسو هيلع هللا
 صخيرت هومعل ا ناو كل ذرمظعم ىلع لمحبة كورت !انالاقو ةةولصلا صو هناب كلذ ىلع ضرتعا نقو كل نل هي اول لتس ا وامهريتعو ةيبزخ نباو ٌقاسنلا
 م ل تس تس سس سس سس سس تس ل ل ل تس ل سل بيطخلا هحرخا رهجبا ثييرأجلزمو ةحريص نت ارقب
 هجرخحا نق انهو مجرلا نيحرلا هللا مسبب هحب س انلإما ذا ناكل سو هيلع هّنلا|ىلص بل ا ن | برش ىلا نع هيب نع ءالحلا ئفريخ | سباوا ف قنرط نم
 نع تلاخ اذ! فكك درفت ااذأ هج سيل سوا اب ! نا ىلع سيل وا ىف نعظوع حملا وهورهج ل دب عرق الاقف هول | نه نم ىلع او ىنطقرارلا

 قهيرهل و مجرل !نمحرلا هللا مسب ءرق نانلربكو مأقذةولصلا ليئربج ىنملعولس و هيلع هند !١ ىلصدثتدا لوسر لاةلأق يره ىلا نعىرجقملا ليعس
 دمحلا مث ًارقاذالس و هيلع هلل !لص هلل !لوسر لاق لاق ةبرههلا نعايا نيبعس تعد كورتم وه د سايلا نب سلاخديؤ و ىنطقرارلا هحرخ !ةعلر لك
 هنا للعلا ف جر و ىطقرا نلا هحرخا| اهنابا 'ىرحا ميلا ني رلا هد امسيد وقاثملا عبسلاو باتكل امانا نقلا ا اهنا ميجرلانجحرلا هللامسنارقاذ
 نعىرخ ! قيرط هل همكأحلا همر! ميحرلا نحرلا هند |مسجب ب تايوتكملا قرهجي تاكمل سو هيلع هل! قص ىبنلانارآمعوو ىلع ثي دح هنت دقو فوذوم

 ناجل اج هرخاا 06 يفد الا هيت عيش يسرا هنن عم رو جول ورع هلل السر ناو دحض نبا نعوأضراتمدئت ىلع

 تثيرحلا قرسي فيسنم وهو تلصلاولا هبذ نكت هقبرطريغ نم ئطقراللا هجيرخ اق 5 هنعربصج نب ليعس نع سس طف الاملأس نع كير نعااد رو او وه

 هللدالوسرناكلاقريسب نب لبعس نغم سطق الامل س نع برش درش نع مد|'نب ىبحي نع حن ! هجرخا تاّقثدلاجر دانساب لسرم هلصآو هب كيرش نعماهر
 قطقراللا هجرخ اند كتولصبر يحلو اخت هدد !لزن اذ نم نو ءزهي نوكرشملا ناكو هتوصاهب سي ميجرلا نيحرلا هللا مسيبرهجيملسو هيلع دن | ىلص

 نوكوشسملا تمره ميحرلا نامحرلا هنا مسب ءرق اذا ن اكلذفلب ال وصوم كيرشش نعماوحلا نيدايع نع ىو ريل ا ةىلط نب ىمحي قيرط نم طسوالا قف ىزيطلاد
 ن'ايعزلا عريب نب نيعس نعرشب ىلا قيرط نم ىراذعل ا هحرخحا نّكوراصتخلا هيف عقو امن اهت!نيبتو ثي نحلا لصاوها نم ةماجلا هلاركذي نسغنولوقيو

 هحمساذاف نارملاب هتوص مدر هب [ماي لص زان اك ةكمب فتنعملسو هيلع هلل! قص هد! لوسر واهب تنتقل و كنتوا جيرهت الو ةيالا نلهتلزن لاق
 صخحتزب رمعقيرط نم ىطقراىلا . جرتخاو اهيلعم الكل او سابع نبإ نع اخ ىلا قيرط ؟نّقت نو ثيرحلا لص! !نهف تيبرحلا تارقلاا ريس نوكرشملا
 هاورأمهضراعي ف بيعضرمو ضيق ىتح نيتروس ىف ميحرلا نئحرلا هلثدا مييب ره ليم لملسو هيلع هند لص ىبتلا نا سابع ندإ نعش رج نبا نع ىكملا
 قطقرارلا ىو بارغالا ةءارق ميحرلا نمحرلاهثلا مسيبرههجلا لاق سابع نبانع ةمركع نعرشب ىلا نب كلمل ! سبع نع نايبقس نع حبكو نع دمحا
 ٍبانكوهو ىسيع نيدمحاره اط نبا هيفو ميحرلا نيحرلاهّللا مسب نورهيتبازد اكفرمعوركي ىلا ورملس و هيلع هلل ؛!ىلص ىلا تلخ تيلص لاقربغ نبإ نع

 لصيد لوسر تلخ تيلص لاق و نتروسلا ميجرلا نرحرلا هللا مسب رهجفرمع نبا نلخ تيلص لاق نابح نبملسم قبرط نم بيطخما ىورو
 رية سكلا ندع ليئرجحب ىنما دحد ريش نب نمعتلا نعو فبعض وهو دايز نب ةدابع هدانساّق د نّتروسلا قف اهب نورهج ذاكق ركب ىاو ىلسو هيلعهلا
 رزمسلاب مش لس و هيلع هلثد !قصىنلا ىلخ تيلص لاةريمع نيركحلا نعبَو بعص رهردامح نب نمحا هيف و ئطقرا نلاهيح ءرخا ميحرلا نبحرلا هنا مسي
 ماةيبدح لفن دو ريب رهد بيج نب ميهارن | ىطقراللإ نع عتود كررتم وهو ىبضلا زا ا نب ميهاربا هيف فيعض سداتساو ىتطقرانلا هجرخا

 هيلع هللا لصونلاةءارق تناكاهّيعم كالا ةياور قو ثيرحلا ةي! آه سن ميحرلا نيحرلا هلا مس ةطاصلا قار لس و هيلع ندا للص هنن !لوسر ناًكملس
 لاق ىوسلا ىلإ ني ريغ نحو نيهيجولاب ىوأرطلا هبجرخاو ةجاميباالا نتسلا باحصا ماورو ةكيطب ةءارق ارح اذرح- مجسحرلا نمحرلا هللا مسي تفصوفرلس و
 هلع هللا لص ىبلا نلخ تيلصل ات سنااننع نيبحنع كلام نع سلوا ىلا قيرط نمركاىلا ىوَرْد اسرق ”رقت امكخيسملاركذف عملا فخ تيلص
 ىلا نباقيرط نم بيطنحلا ىور5 نو ,ىبيازاكلاةفرخهجو نمئاربطلا هجيرخآو ميحرلا نئحرلا هللا ماسيب نورهجياون اكف ىلعو نامحورمع وركب ىاوولسو
 َّق دحر ناكل لبر ع ره ناكملسو هيلعدتلا لص هللا ل وسر نإ سنلا نعريمح نع ةنييعن باو كلامو ىرملا نعدمع نع بهو نياىخا نبا نعدّواد
 ةبجم لص اق كلأم نب سلات ا كريخ !صنعح نيركب ابانإ ميقخ نب ناكع نب هلا دبع نعور هج ال تاكل اقف بهو نياىح نبا نعىرنغابلا ةأهرد ةضيرفلا

 ىلا هب نمار ا اس انف د نيحربكرملواهرعب 2 قلاةروسللاهارقيرملو نازفلا ماب ميحرلا نطحرلا هنن مس ةرقف ةءارفلاباهيذ ريل ملص ةنيدملاب
 نمو ىحتاشلا ننعوهو قطقراللاوركاحلا هديرخا ثب صحاري يكتلا ناو ميحرلا نئحرلا هنا مسي ندمان تيس ماةؤلصلا تقوساةيب وغمايراضدالاو نب مرحب أهملا نم !

 نحيا لدا مسبرهرخرمع تلخخ تبلص لاق هيبا نع ىزب !نب نلحيلا دبع نب نيعس نعرذ نيرمع ةيادد نمىقهيبلاو ىواطلا هيرخاآم كلذ ىراثأل ؟

 قبرط نم بيطلا هحرخا أمام آو ةلمسيلا بن ارهرك ال لع ورمع ناكل او ىلا قدرط نم ىوأطلاىورا كو سا ثبي نحس هضراحتو اهءرهجي فا ناكو ليعس لاذ مجرلا

 ىلع ىلخ تيلص لاق هيب نع ءاطع ند بوقعي نعو ناووهو ىماقولا نمحرلا دبع نب نآعٌ نسا ىفن نوربيجاونأك ايلع و ناىتعورمعوركيابانإ بيسملا ني اديعس
 أويداتق ىلا تلخ ترلص لات نآهرتب نب هكلاص نعد طوقسلا نمدانسال ا ق ابل هنعوصل ال هناعم فيم بوقعيو بيطخلا هجوخ| نورها داكف ةياوصلا نميدعو

 "أ هلالبعنيركي نع ليوطلا نيمح نحو ١ ماو هيلاد انس الاو فيعض ةمأأونلا لوموه اصو بطغحلاو ئطقرا للا ةحرخلا نوري اوناكق ريعس ىو ةزيره فاو س أبعنبا :

 نلاخ نش دحرروصنم نيديعس لاقو تاهت هتاورو بيطخملا هبيرخاربكلا الأ هه.ريرجلا نمعكارمإ حنمب ام لآ. "ةلمسبلابر بيك دعب زلا نب هللا دبع قلخ تبلص لاةىزملا ]]
 رسب ولست د 1ر1 لدتا لوفر واكل ة ركوب وعد قده هك ادوباءاورأم تيثول و ةولصلا قف. ةلعسبل اهذوعنلا نووسي اؤاكلاق لئاو فا نعنيصح نع

 3 دق صصلا ل عرت اح وبا لاقو تيرسحلا ق مزم عريب لاق لاغ ىعيش ى رح ندأ لاق ه2 «أمهطرش ىلع حبب لاقو هع «ةاسنل اًدواد فا ظؤل وه كل 1
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 6 ةياردلا عمةّيادفلا
 ىلإ نم تاي تلقوا روستو باتكلا ةحت اذ ؟رقنمق ةنف ملا ةالص ناهي قيمناذ نع عإلا ةحتنافلاو هدا
 هل اسف كلايلو ةحتافلا قف ئضاشل اذا اهلا ةروسلامضا نكو اندنع انكر نيختتال ةحتافلا ةءارقذ ءأش ةروس

 ةحت اقبالا ب صال هل تملا هيلع هلوق رفا شللو اهعم روسو باتكلا ةىت فب الا ةلّمالمال تلاه يلع هلوق
 .اتلقف لمعلا بجوي همك وال سحاول يغب هبلعةدارزلاو نارقلا نمرست اَماكرقاف ىلاعت هلق اًيلو بانتكلا

 عاد ىثث اشلاو كلذ بارج تملا مكن اوبس باكا ردت ان درا ةولصال عار هاورو زال إم بولا نيدايذورفلا مح بحاص

, 

 نم نالاوج امفرارحلا فلن: رقي مثل وق لس عرا) ةرقلا ظل فلي الئلر بجي هاب اي الو فحملا مولان لا برقا دي الا ةالص ل لوث سلس
 تالصلا تابجاو نم ءليوط يادار اتق تايؤ ضل ةرارقورخذلا و ليوط يآوا تلقا تاي[ ظنوا لق ولع ةردام وسم قافلا ريكي كورت افلا زيك ىلا قف اشلاو يأ قدا ينيكو لا انواع بس ذف ةررقلا
 ل ايلرق ول اريحر باو ثلااورجول لوسرلا مدرفغتسماورشن ااورمختسان كودابم مهسنت اوما مهناولو ساعت دلوق د رحتافلا نقلل اول ادادوللا رز ىف روسي اوبس ريتني .ةحتافنلا حم زر قولف عاج الاب
 تايآ سلك مقوم دخت افلا ع يمجاول اذا نبارك ذا خال عل اىف يناثلا عمو والاكل ىف لوا بألا تاهل دولا يل اوارو امل قركذاكك اسير روف نارك نار فخنسيل بد ليلو اروسس لال نم
 تدرج ن ملقا تالا رز تدورفت د اد :ةير يلا يالا ىف هركذ تورحلادروو لكلا ةزةريعملا تايألا توات نعو سمر ظف فرق ضيك مق سر امعقلا تايألاو ةريلا بتنا ىفر وكما م اكداصق
 ملوق حل روع»» صانلا ننمف قمح م اهلا ناار قررا فلا لوم نكلا نم تمقد ناداني تسيب موهنكيى ب ىاازينيبتنال لو نلسسس دارنا, ليني[ نيل قوام اولو
 0 رعملاّيبرط نايس ىلا نعمانمب مجاني او ىزيرتلا مزحا تلق اتم ةروسو باكا ب اذبالا ةولصال لو ككل ن١ ءالص وحال عكر ىلارنمانر ترتد تمس | قا شل اذالخ
 هتلس تا»ئزيرلا ايزل بنا ارجوا ضيف ىف ةروسورم اري ل نبل ةؤلصالو ملا اهليلحتو ريكا رت وروبطلا ةالصلا فم لو لأ سو ردع ديلا دس يلا لوسر لات لا يهس ىلا نع
 ب ةرلصل | ىف نكي نا نوع يبل تسيب ةولصللا عزرا ارق ناب وماهو ايزو نقلا ذل ر لع لطي ران وكي نر ىسلار دعس نيلي لطم نقلا نمر وق نا لال ارتسالا مول لاترلو قالو

 يفلت ارماولارو لوق هلتس نا" اذوضرميل ان عرش مانام فستق زاب نيكل يلا ةولص ينو ردن ارثو ليلا جولص حف تل ألا هزي ليت نان ل وفاذ ل وق هطسسس باع
 [اذاومب اهنا قلل اذهبي بوجولا توب لات ناقتي لم يجول دلك رل وقح لس ربع ٠ نليضنلا قف اري نا او للغسيل ثيل 'لوقنفلس سلو له لسن الناب تطرد يوب ةوازلازونوبهشسيخا
 ادم صنل نميتبتب اد(: ولف نايا خان يض وجع الر يتلا م انو ناقل نم عبسيتامأرقا ركب طع امل الص فنا ىزنلا لزرع الل سو ل[ ئس و هيلع ملا دمص_ نبل لؤقل تبادل طراد نراعي
 رست ايد وصمت افلا عم ناك اداري |.ريغوا قت افلا عماد ناكر اوس اك عبرت مارق اذ سول حسو يلع ثلا لس تنلا لاف اهلرظ قت ىل عاملا لاص نير يلد لن ناك اهترقتو نا ياو و

 ريرهلا َث مالو ةروم ليز ناكراوس :ليوط ياو ار اصف تاي تل افل ارحب بح اولا نان ةرروسلاب وسلا نم مل |ّءارا ىلع ايبموجوي نقف لوقت نك تا اهدوزلر وهن ار رعب

 لت صناهيقب ا
 هنكترهرجلا زعش قاضن ناين تام قتحا هر هجلف اهيئافخلب هلوسرو هللارماق ةماملا هلاوع دبأمتا "ةكم لهالاقخ ةماريلا نأبحر تلي ةرليسم ناكو مجحرلا نمحرلا هند مسن

 نلحرلا لوقوهو ةَحتافلا ةيقب ق نمحرلا ظفلر ةماعلا نيحر ىعدي هناربخلا صن نك ميلستلا ةهج نمو ةيهولالا ىخدي نكنملةمليسم تاةهج نمننملا لولعمو لسرم
 طدصوْنلا نا سايع نبا نعءاطع قدرط نم ىنطفرانلا جبرخ ا دقد كلذ بقع نمحرلاركذ دوج و رعم نيحمرلاركذ لمجال ةلمسبل ابر ارس هلل قعمالق نييلعلا بر هند دمحلا نعب ميرا

 نم نمو لطاب نيبتأجلا قف زيسنلا ءاعدا تاضاصنالا ىمذ آلا لاةر يجي نب نيعس لسرم ضمرأ عب. انهو ضبق ىتح ةلمسبلا نيتروسلا قره ل زيململسو هيلع هدا
 ىغن ىلع ةداهرشن هكرت و تانا ىلع ةدادرتنرهرجلا ثيداحا ناب و تياث ةنرثكلاب ريحرتل او طققف لفخم نباو سن !نع هكرتو «ريّجتكق :رط نم دن ءاج هتيداح ا تارهجلا تنث ا
 ةملسم ىلا ديزي نيديعس قيرط نم ىنطقراللاو دمحا ججرخ-ا امككل ذر اكن سلا نع ىور ليربوجلا هنع ىور لقرهجلا كرت هنعى در ىذلاتابو#دقم تايثالاو

 لحا هنعولكس و هظفحا أم ئث نع لاس كنالاق نيملعلابد هد نيجلاوا ميحرلا نمحرلا هللا مس ارقي ملس و هيلع هللا لص هنن |لوسر ناكأ ضال تلق لا

 نعو توقوم ةيأوصلا ضعب نعم ا مثاو ىنطقرارلا نعلقنامكعودرم يشرهجلا ى ريصبالو لنسلا ةوع نعي حقي ابنا ةرثكلاب مجرتلا نأ لوالا نع ببَجاو كلبك

 "نخازمم ىلواهظفح لح ىف هنم حمس نم ناب تلاثلا نعد همت لوط م ليعب دعبل هعمسمل هن مهل وف و تايثالا ىنعمب ارك ىغنلا ةروصب تناكتاواهناب قاثلا
 الف اّضياو ليواتلا لفتال ص صن ءافخالا قشيداحالا ىنن اىلا لاو تديسنو ظفح, هناذ نسحلااولس لاق ئنت نع لكس هنا سل نعمل فو هناي لاحق هنع

 اون المنع تاياورلارمص اذ هظفل ق هيلع فلتخا دقو سدا ثيدحيرهجلا كرت ثيداحارعص ! نامت يبرالب ةدعلا ىف اهريزاوت الرههجلا ثيداحاو اهتصو اهتوبشل اهديغأهضياحي أ
 واجو نآديشلا قفا ظفللا| نه ىلعو هتعةدأتت ىاضارتكا»هاورا نكو سإ نع ةدانك نع هنع ةبحنش باصصا زتك لاق انك نيملألا بر هللدمحلاب ةءارقلا ن ,ضالفي

 تاكفيكس سا لكس ةداتت نعيم أح نيريررج وم ايه ثيدح هتعءاجو ملسم اهءدرفن | كلذ 5 اور نم لف !كنهاآلادرو قل عسبلاب ربي مهتم |ىدحا حمس امل هنع

 روكذملاثيرحلا ةملس يىفا ةياور نم هنعءاجو ىراخبل اهجرخإ ميحرلا دميو نيحرلا دمدو هلنامسب نسيادم تناكلاةفولسو هيلع هللا قصصىبنلا قولرق

 !اذهيفمقاتنملع هلثاو ختم الر كلذ ىف ظن الو حايملا تالتملا نما نه نا قحلاو ىمز احلا لاةمث ٍقفتسي ملسو هيلع مد !ىلص ىبنلا ناكامي لكس هناليق

 ثيببسح ءانش ا ف ىذمرتلاهججرخاو هرخا ىلإ دمحلاب ءرقيرحل نمل ةنواصال ظفلب نيعس ىلا ثيدح نم جام َنَبااهرعم ةروسو باتكلا ةئاذبالا ةولصال ثبب لح
 هفعضوأ مريع ا هعمو ةحاذب الا ةولص ىزجت ال هل ةياور قداهريغعوإةضيرف ق ةروسو هل ةياور قو ةروسلاو باتكلاةحئافب الا ةولصال هلظفلو ىدع نبا هحيرخا 5

 هلخفل و هحولا نه نم نابح نبا هححص ورسينأ مو باتكلا ةكافب ًارقذ نا ارم! ليعس ىلا نع ريب ر خا هج و نمد اد فال ىرعسلا بادرش نبفيرظ نابفس لاي

 ةحئافبإلاةؤلص ال لوقيرلس وهيلع هند !ىلص هللا لوسر تعمس تماصلا نب ةدابع نعبابلا قو ىلعي لا دمح ا هجرخا!نكوملسو هيلع هند !ىلص هاندا لوسرانرمإ
 سلا ةصق ئ حفارنب ةعاذر نعو!ٌيعاصد ىتبراو دان و ىَرَجمال ظفلب نكت هل ”يزيصح نبنارمعشي لح نم ىدع نبا جرخ 3 اريطلا هجيرخ ناقل نم ستياااو
 ةب وزكملا ئزحجينال هع ررمعنبا ىعوارقت نا هند اءاش اميو ناقل ام اب ءرقارث هجرولا| نه نمدؤاد الو نحا هيرخ ١ كئشآمب ءركامث نائقلاماب رقامثهتولص
 مهاربا تحررت ى ميجنولا هجرخا اهعم شنو باتكلا كافي اهيف ار قيال ةالص ىزجتأل هحفر حسم نبا نعو ىدعنيا هحرخ || دعاصف تايا'ثالتو بانكلا ةاقبالا

 ومهتدددنإوسل سل سس سس مل توقوم هنكك ىراغبلا هجرخاريبخ تأزج ا نارقلام!ىلعدزتملنإ ريره ىلا نعو نأبربم | يراتنم بوي نب
 باتكلا ةغاذب ءرقبرمل نمل ةولص ٌىرحتال ىطقرال لاو ةدابع تيردح نم هيلع ئنفتم باتكلا ةحتافي الا ةولصال كي دحس نه هزص هقلحنم

 هنمََو نابح نباو ةيبزخ نبا هجرخا باتكل ةحتافب ابرد ءرقبال ةولص ٌيَرَحجال هخور زبره ىلا نع هبا نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نحو تاقن هلاحيرو
 سعاهجاافنأ ةروكنملا عئار نبةعافر ةياور هش لمجي انه ناب بيحكو نارتقلا نمكعموسيت امءرقإمث هيف لاق هت واص ىئبملا ةصق ن يره ىلا ثي لح

 واد ةءارقبالا ةرلصال نا ةني ملا لها ف ىدان انارلسو هيلع هانم فرم | ةزيره ىلا تي سدح نمده اش هلو ثيرحلا نه ق هظفل ىف فلتخا نكك دؤاد لا
 |: نمرلسو هيلعمللا لص هلا لوسر يدانم يدان ظفلي هنم نعضارخأ هجو نم ىدع نبا هجيرخآ: فبعض دانس | نك ط سو الاف ئاربطلا هجرخا باتكلا ةغافب



 الصلا باتك دلج 6 ةياردلا عم ةّيادهلا

 الو اونياف مآمالإ نك اذامالشلاهيلع هلوقل متؤملااهل وقيو نيمآ لاق نيلاضلا الوم أمالا لاق اذاو ارق وجوب
 َُ نفاد را” هدر تسال تسلا رمل“ 5 0س ؟

 ”ةرخاى لاق هنال ةعسقلا تيح نم نيمارول وقف نيلاَضلا الو مأمالا لآق اذا مالسملا هلع هلوق نكلامل كتم
 ٌلملاو ءافخجاا ىلع «انبم نوكيف ءاعد هنو ةيعسم نبا تيسح نمانّيور املاهتوفعو لاق اهلوقي مالا نآف تلالئب غ مساس 2

 د تحل
 طاطغالا«هيكوريغصلا حم املا نو موي ريك رت لاق شحاذ اطٌغهف ديلشنتلاو ناهجو هيفرصقلاو

 نا : ' 6 ح0 قران ناي حس

 نك نيرلا تيح نم طخ ول وا دملا نالاف نحرربكتلا تن جي وفر و ضفخ لكن يبكيم السلا هيلع ىنلا نال
 فد لاماغا نعال اق لوقت حل .

 رملا ف زيوكن مم ارب مكؤملا ينوقي و لقد ريابنا» للام بسس موب كنب اول وفف ني انعلا الو مامالا لاما ملسو رلملع و هيلع لا دل ص_ قبلا لّؤ ومو ثيسرفلارم اظاب انتا قا تقلا :زريبت قنل

 لاازا لسور لأ لعس دريط رشلا لصد شلا لوسر لامتلاك قريب ىلا تميم ىور تلق ماءالا لاقاذا ملوق حل ريرقلا قف" الل اكن منتو رلوقيل لاق نعم يرسلا ىفو يرمى مس اذا

 ” انرهخ ١ رزهزعم ىف قازرلاربش هاو رو ىلا سمن نم مدت امل فخ رك للملا نيم ام ربيع انت ققف او نيل نلت مالا ناو نين [ل وقت دك لملا ناز نيب اوقف نيل انعل الو / امال
 تسال امومس ناك ارهت: ناكل نال مادالا ايف اب فاشل لس يال دارلو قي االا ناب فام دظس ايان ناتمريف ككقابلوتل  مامالا نان رلإق عظام » يرخ

 راضخالا لظس ه انبم نوكبن بس هانم نال دامد الو ملول شل تن ريلع مالكلا مستند ني اننمرلذو (ادالا نيكس حل داق نجل انيوران مل وق علا تءهايلوقيمامالا نان وق نع
 الجروان بساتن يان نككياوا ديما ئنمانم نال مول اول الاتى ويفلا_لعورسقلا] اهسزرع ليتر نب سبل الب سنت ينك اذ_ صا الخ لوقوع ريك تيفو امزعت مي راوعدا ىلا وتر لول

 روكزملا بيتزتلا نم كلذ داقتسيوريبكلا مدّ داري نايا نو رخص عم يف لف اهلا انهجار وكي عروكرا ىف عورتا يك ةناتس اهمدع١ تال نعال عكر د رلوق حم تا» مارملا تسيب ني لو
 ل اضلاو ىزيرلا ور تسلق ملا لك ئريكي لو  روتخ اريع ؛هرزيملا حم اهلاو ىرورهلا ةرايع نبت تالسخا خروف حق دامىف يادربب ايلرنيصلا عم ايلا ىفام لم ملائما زب لت الوريصلا عم اىهل يل ان نوكمش
 مل هيل طز عزت ٠١ يتم ارد ركل ولادروختو م ايو مف رو ضف لكى فر كي لسو ل ؟دعسو ريغ ثلا ديص_ ىنبلا ناكل ادن وهسسم نبيا نعد وس الاورؤلم نعد وس الا نيب ترم اربع نع اوما ىلا شرع نم

 ىرل ثالغب هرنع للملا نكمل ناوري زرنع للملا لاقت نازحي لم الفرن ىف امارونعلا مرني ىرل نك لاقي يفصل عم ايلاف ل ليل ضررا نوكيتعق لاو ضف كلا را قمر يطيفر ونعمل نعال دنع ٠

 اك دل بتتالسلك ا رمق ايش نحكي نإ نم اريافع فرصا ١ ناكر ويحل ن ايضتي اهب و روض لا طور تمشي ار لم لك ىف لفن انا
 زك عانعاس مؤ امتناو نكر لكر ارتب عفارلاو صنف ايرارملا عقرو لوف كلل روفتلاربع طعطرنع لوغرم رول مضل لع اور اس ن اذ كلا نا قت الو قيم ارونعفلا. يضطر شي ان

 لات ىحؤنلا يفرم لمتك ال ليضقتلا لها ن ال ءللا ىف باوسعلا ننس نعل ورع ىا للا شيع نب نمل هزنأ نور طكوب رند ل هت سلادايربكوزنع يال نإ نتي ازر ارا تسمن مل وق حلل
 . عئايلافادكعسوا ناذالاما نال .ًاطخ نالت او نازالا ةداعا بجتا ثيم زازا ىف نوملا لغتول ام نالخب ةزلصلا ىف اىراشريصيلا] قاولصلا اسفر نيريكاظذل فرارلاو ءايلا نيبرلل لضراول ان اشم
 نولن اريك ليوطت ناكل !تدزهيو لا ريهطلا ري اولا ىف انم لكل صفوربكا ىف لورا دلك ريال ىط نسا ونلا تشك ركام ن العرب ظل ىلا عمار هطول ول ىف يلا ناي ريل ازد و يلوا مايخص
 اضاوال وا تزف ا نو ع ايس ١ :ءالرنعيل الا يفربلا فلاو ثنا اظفل مان ني تمل الا للف ناب مرمر ماذا ا واف كش الفكي قت ولو 2 المت ا ةزمج قا ةرعابربا لا ل اتاؤا نال الش نوي نا اياو رسم

 ناني ال ربي ل أنو سني منحت ل اكرارلاو ءابلا نيب تالا طسو ناي رتلاربازؤا اماو ساشا ناك اضيارضيفبلا نم زم ار ماا

 دمناهين 201
 مجالحللا هللا لبيع نب دبحا ةياور نمانهو اهريغوا باتكلا ةحناقب الا قولص 9 هدر ليعس قىانعةرضن ىلا نع نايفس ىلا نع ةقينح ىلا نع ىسول لإ قيرط

 ةملس يلا قيرط نمىقهيبلا هجرخ ا سابال لاق انسحاولاة دوجلاو مموكرلا ناكنييكل اقف هل ليقذ ار قدملف برغملا ىلص هتارمع نع بابل اق د واو فيبعض وهو
 عوكرلا ثممت !لاقف ءرتاولف تبلص هل لاق البر نا ىلع نعت رلحلا قيرط نم حرخآو دأعا هنا لوصومرخا 'دجبو نم هع هجرتخا نكل طققضرمع نع ىلع نب نو

 كتولص تمهتا لاقمعن لاقؤهبلاو سل نهدفصهتلعم 11
 ,امسلاؤ ةكعلملا تلأةو نيما'مكرح لاق ١ذ ١ نخيل ةياور ف وةتربره ىإ ثيردح- نم هيلع قفتم اوما مامالا نمااذااة رح

 ًاهريغ تالخب حفنملا جارنا ةياورلا نهى قحلا دبع لاق ةولصلا ىقمكردحا لاق! ذاولسمل ةياور قو هند ذ نم فن امدل رفغ ىرخالا امك نح |تقف اون نبما

 لاق ازا له ولعا هللاو لاحت هلل ًاصلاخ ءايرالو باعارع نم ىا”ةككلملا نعمان" هنيمات "قف اونم هناذ هلوقب دارمل !نانايحح.نبالوقل مضداهذوموماملاقاهجاف ]]

 .ةشيدحو وسوم ىف نعول سمل وعجل سس -نيوالوقد م أمالا ناذ هربا قوا نيب ةبرهىنا ثرح نمقاسلا اهلوقدمامالا نان درخا اق يما اول وقف نيلاضلا الو مامالا
 هنا هسا نعلكاو نب ةرقلع نعياملا قو رقد نهماتلا ءاقخا ف دوعسم نبا تؤ ثيرحلا للاعت هند اوكربحي نيم ! اولوقق نيل اضلا الورحارلع بوضغملاا ريغ لاقاذاو
 هتلارطلاو قاريطلاو لحن باو مكأ لاو ىطقرا نلاو محا هيجرخا هتوص أهي ىغخاو نيمالاق نيلاضلا الو ميلع بوضخملاريغ خلب املذءلسو هيلع هللا لصىبتملا عم ىلص
 لعف ىرؤلا ةياورٌلثم ةسعش نغىسلا,طلاو دئادوبا ىدد دقو هتوص أه عذرو لاقذ هبذ ةبعنس غش نع اور ىروثلا ناذ هيذرمهد ةبعش نا لاقي قطن لاق

 ةبعشةياور نم مع !ىروتلا ةيادرنا هعرز ىلاد ىراخلا نع لقنو ىزموتلاو دؤاد يبإ سعىروتلا ةياورو ىقهربلا نع يلولا ىلا ةياورو ةبعش ىلع هيد فضلتخا لقذ انه
 نمط رفاملف تيلدح ءانث قف هيبا نع لت او ندرارجلا دبع نعرخس!هجو نم ُقاسل اهحرتاو نيم اير هج لص هن) ظفلب ىروثلا ةياورل قفاوم.رخا'دهجو نم هجرخامت
 نم حمسي ىح نيماللاق نيلاضلاالو مهلع بوضغملاريعالت اذ |ولسو هبلع هلل !لص هنا لوسر ناكلاق ةريره ىلا نع و هتوصأاهب عذرم نعم لاف باتكلاةحتاذ
 .هحجو نيمالاقو هتوص عقر نائرقلام ا ةءارق نمبر اذا ظفلب نابح نبا هجرت او .سيسلااه. شريف دازو ةجام نياو ركادوبا هجيوخا لدالا تصلا نم هيلي.

 تصَو ىهو هتتمشض لاق نيما'لاق نيلاضلا الو لاق املذرمل سو هيلع هد! ىلص هند لوسر نيلخ تلص اهنا هما نع نيصحلا م! تب | نحو ىئطقرا للا هن ومكأحلا
 رعوركرولاو دوعق دمايقو دازو دوعسم نب ثيدح-نمُقاسنلاد ىنمزتلا عفرو ضفخ لكى ريكي ناكرلسو هيلع هندا ىلصىتتلا نكبر دس قطا هجيرخا ءاسنلا |
 نيحربكبرشت ةولصلا للام اق اذاريكملسو هيلع هللا لص ىنلا ناك ةريره ىلإ نحن يىمععصلا اد ةبيش ىلا نباو ىمرادلاو قعساو دمحاهجرخاو ىذمرتلا دححص |

 نيحيربكيمث مدرب نيحيربكمر نا لحب ىوهري نسحرتكررث د محلا كلوانرمئاقوهو لوقيرت سوكرلا نم هيلص عفر نيد لمح نمل هدا حمس لوقبرمث عكر

 اينرلا قراز نفح هت الصل نه تناكنا ىراهغلل ةياور ق5 سولحلا دعب ندتتشلا نمموقب نيحربكيو اهلك ةولصلا ق كلذ لعفبر مت عقرب نيحربكي مارس,

 قفح هتولص كلل زيف مفرو ضفحخ املك ةؤلصلا قردكبرلاسو هيلع هللا لص هلا ل وسر ناكنيسحلا نب ىلع نعو ظافلاو قرط تزيره ىلا نعاش لع هلو
 مري هيقلا يراذلا قس ابع نيانعسأللا قوهنع باهش نبا نعاطٌملا ف كلام هجرنا لجوزعهثلا يفل



 مع

 ةياررلا خمةيادهلا
 < 5 علإ || بانك نلج

 تن رجل نجما اد يع مولا تدكراذا نس المالسلا هيلع هلوقل هعباص نيب مجرفي و هيتبكر لع هيديس لمحو ةضللا ثيح نم نحل ةكرخ اق داما هفنتسا
 رضلا ىلإ الو نخالا نم نكما وكيل ةلاحلا كنه الا يرفتلا ىلا ب ٌقتيالو كعباصا نيب جّرف و كيتبكر لع كيسي عضف
 2220 تملا خسف تايم هو ا لا ا هه هي 0

 هسار حفري الو هريظطس عكراذا ناكمالسلاهلعىنلا نال هربا طسبب هادأعلا ىلع كرتي كل ةءارو أو دولا ةلاح ال
 نل اابرس د ىو م اندم ريكاا» نيك اس اوم :

 هلوقل هأنداكل ذو اكلت مظعلا رنا وس لوقي وهتنقيالو هس أر ب صيال كراذا ناكمال#لا هيلع ىنلا نال سكت الد
 ميعا» ضن اوم و بي وصّتلا نم تااىزيررلاهادد

 ل2 ل 2 هلكر هلا هلع 0 ق3

 لوقيو هسار مفرب مث عمجلا لامك داىاهاندا كلذ هاثلن مظعلا ىف هر نأ عبس هع مك, ىف لقيلف وكرحا حكرا ذامال سلا هيلع

 8 ِ #8 وم هم 3 .٠ و8 .. ال هلل قا

 تاك ةريوهول | ىدرأمل سفن قاملوقيالأق 9 ةفينح ىرنعمامالا هلوقي ال و لسحلاكلانّير متوملا لوقي وكن نمل هندا حمس
 تما قراقب ا هادد تلذ 0 7 26 عام : حر اط رضا ملاوحييسل ين نم 9 تدلل

 هللا حمسمأمالا لأقا ذامالسلاهيلعد) وق ةفيدح ىقالو هسفن ىسن»> ]ف جربو ضّرحنالو نيركنلا نيب عمجم امالسلا هيلع ىنلا
 تلا) ززع ان نيالا تام ا هاو : 0 تو رلا لكاس و هممت سلا مس ١ 0 ا

 ١ 7 0000 هما ١ َّ 2- - 5 هلح مى“ هما حأ 4.4

 رين حقي هنالو تفاشللا الخ أت سنع عيمسلابىتؤملا قأيالا هلو ةكرشلا فانت اهن او ةعسق لن هرمحلا كلان اول وق لمح نمل
 3 تاو ىلا رينز نم مرام رظخ هللا لاق لرق ناو نمان

| 
 لحم ا اب سيل و ريلا ىئريال ىلإ | حررقملا ىلا برتيالو لقهل

ل ريع 1+ يلع لان ال رابعلا ن اكن اد ليني عن سمو ل[ لع ورع ملا لص ىلا لوف انوفا ن تفل لركم نولي ملوق تلا ديا” ىلا زم بسام اذالاوريحن
 دورولدوجلا لام ىنالا لو ه

 فري لوق هس خام ريضتملاو ناتكفالا لاعبو تلقدادد ايو لوقت سلس ربع منال صح زا لص انا موو بقل ىلا ل املا سؤ عوقب بمورنم ا ىلا عرب لص امو كلب شيع
 ' برزص باب ناد الذ نفخ ارسار اى اذا سك اققيرسكي الو وفق هكتس ريع« رانا قبلا طولا لمى ةداحلا ىلع روق سلس ن٠ املج عال ا رقما ىلا الو منخل فلكي افلا
 نباو ىزيزل اد داوادولا مرخا تمل لا كرعا عكراذا لووشل "٠ عرامعلا انكسر قت ن يطب ىلا وترلوفرنمورخراذل لعرلا خنق عتيالو لو هن ميعا» ليتل باب نبيل و بزي

 تمام فسلم الا لد ناىب لقلي يس اذاو هاندا فلوو ريظعلا يفر ناوبم تيرم شمال لمارعا عطرا لس ل[ ىو يلع ثلا لسنا لوسر لاقل اقدوعسم نا نطق نيل ريع ني نون جا
 نال ذاوجلا لداال ومثل كى دا ىا لزق هللسو» ةالص زق دوب فو وكلا ىف تراجيبست ىملث ني صقل ل عرسال لاك رشا ل هاندا تلو مل تل تلا لبنا انزل تأذو

 مثلقوم قرار بري طوسبم ىف لاك م السالا جسما نر ل وق حلل د١٠ فارعالا تسرع ارك ل سول[ دعس و يلع رسل ا لع نجلا ندا نسم ب لب جاو الو ذهل ل ثسيف تراىميشلا

 نيرفىا توزمم/ماللارورج هرمجنحل لق حلل عا! اءرشسدام الطص اورنذل عمل حين ثم نولي ىلا وذ ل اك ااورصاد اضندعاو عمسف نال نهتم قر وصقل أ لوا نا باج او عمل لاكن نم اك
 عررت فد م اءالا اهو نين الو لقهلغرب ان واولا حم انيرل تملا ةدايزب اهمجا و واولا ةدايزب تايلورلا ضجل قورحلاكلانير روق قلل ريع د» هرم ندم ثلا لت اري امو ماو هرم

 ا ار لف دعس ليرلا لوازاالا ىا ةكرشلا فانت اهناو لو لكس رع ١٠ لع عمير اهفخالا اءاو لوقلا لصا دع ليوتجلا ىورال لول لل نال موعاملاد م مالا نب عم 7 ةزيزع ىلا نع علت لا
 للا سررشلا نإ ىاانرلو لوق ىلا ما” كانا 9 كا 2 رع ف ا قوق

 00 رطل ل تنل ناشي لح ةيادهلا ثنداحا ضن قةياردلا
 نباو لبقعلاو ىدعنبإ هجيرخاو كيببج+ نع كيدي معقراو دان و ثي رح ى هيريغصلا قف فاربطلاو ىلعب وَبآ كعباصا نيب مرفو كيتبكر لع كبدي عضف
 عم تنكلاق سنا نع ف ارنب ليغمسقيرط نم ةكم بانك قَدّرالا هجرخا 3 ليوط ثيرحو سا نع ةياور نم لالا هللا ديعنبريشكةمجرتىف نابح
 مجرفد كيك لع كيدي عضف تعكرف ةؤلصلا ىلإ تمناذاف هيذو هلوطب ثيسحلاركزف ىغقث و ىراضا تالجير ءاج فينحلا دجسسم قرلسو هبلع مدد! لص ىنلا

 مكذ لاق ةولصلا ةفص ىف ليمح ىفإ ثا نصح ايلاؤَو بايلادوصقم هيد نيلجرلا ةصق قرمع نبا تىدح نمل ارهطلاو نابح نب! هيجرخ او كحباصا نسب

 دوعسم ىلا نحو دئادولا هيرخ !كيتتبكر لع كيتحسار عضف تعكراذاو هتولص ئىسملا ةصق ىف عفار نب ةعاذر نكد ىراغل ا هيجرخل هيتبكر لعديتحار حنضوف
 فلا ياونتغمكل ةنس بكرلا تاباطنحلا نبرمعاتل لاق لاق ىهلاسلا نئحرلا دبع ىف نكد ٌقاسنلا و دتادولا هرخا هينبكر ىلع هي دي عضو حكراملف ثيصيءانتا

 أد عضن تاانرماو هنع انيمنف هلعفن "كل اقو ىلإ فأآهزت ىنذغ نيبأمتعضو مت كني تقبطف ىلا بنج لا تيلص لاق دعس نب بعصم ند ىزمرتلا هجرخا

 سو هيلع هند لص ىنلا نا نيب لحمل سم هجرخا هي نفل نيب مهل داو هيمكىيب قط هناو هل في دوعسم نبا ناك آم ىلا سعسراش ١و هيلعق فتم بكرلا ىلع
 موفيلاع هللا ؛ىللص هلل !لوسر تيار دبعم نب ةصباو تيدح نمةجام نبالو حي حدانساو !ن هم ءاريلا ثتبردح نم جبارسلا س ايعلا دا هرهظ طمس حكراذا ناك

 بوصبال مكراذا ناكملسو هيلع هّننا لص ىنلا نا كثب لوس هلثم ةدرس ىباشيدح نم طس هالا ىف قاربطلا هةلقلا لبقردعباصإ هنو سين |ذاو كرهظ ىّوس عكراذا
 هقاعزع او هحنقي الو هسارب وصب الذ لدتجرمت هيتبكر ىلع هيتحار عنصبو مكربمث لاق ةولصلا ةفص ىف ىراذلا دنع ليمح ىبا ثيدح ق وه هعفي الو هسار

 || تيدح نم دوادوتآءاندا كلذو ثالث مظعلا ير ناصبس هعوكر ف لقيلفمكرحاا عكراذا ثدي, لصس كلذ ندب نكلو هبوصي ملو هسار صخب مل عكرا ذا ناكو

 عاطقنا مهداتسا قاع اندا كلذ و هعوكرمتلقف اث الت: ميظعلا فر ناس هعوكر قف لاق مكرحا عكراذا هظفلو ىزمزنلا هجيرخاو و ةجام نيالّوعسم نبا

 تياو ةجأم نياو دوادوباهيحرخا ثي نحل مكعوكرى اههولعجارلس و هيلع هللا لصيد !لوسرازل لاةميطعلا كبرمساب يسند تلزنآمل لاقرماع نب ةبققع عَ
 ةدايزلا نه نوكت النا ىاخاد دؤادوبالا تارم ثلث « سو ميظعلا ير ناعم لاذ حكرا ذاملسو هيلعمثن ا لصمشلا ل وسر ناكدئاد ىفال ةياور ندم كالو نامح

 ةربره ىلا تي رح نم هيلع قفتم سمحلا كلاتبرو هدمح نمل هدا رعمس ىنحي نيركرلا نيب حمجي ناكملسو هيلعمثد!لصىبلا نا ةريره ىبا ثيل تازوهع
 لاقووكرلا نم هس ار عفراذ! ناك ظفلب رمع نبا نع هلو دمحلا كلو انيرممهللا لاق :دمح نمل هّننا عمس لاق ذا ناكهنعرخ ا هبحو نمىرائيللو يرق دقت دقو

 هرمح نمل هدا عمس لاق عموكرلا نم هس ار عفراذ املسو هيلع هلد | لص دثلا لوسر ناك دا ىلا نب هدا نيعنعول سمل و محلا كلوانبر اك سمح نمل هند ا حمس

 ةرمحزل هدا حمسملمالالاقاذا كمي نلل نجلا كل وانير ويحل مثداعمس لاق ةعكرلا نمد سار عفراذاو لع ثيددح نمل لو ضصرالاو تالطسلاالمىمحلا كلاّبر مهلا

 هلفغةكملا لوق قفاو نم هنافرهحلا كل انيراول وقف رحل هثداعمس امال ق5 ظفلب ب بهذ قس نكودب كل أمال !)عج اهنا هلو خف ٌسل  ثيدحسنم هيل عفن سهلا كلر اولوقف
 مطكايلل هجرخ اوكا هللا حمس هلوق نو د دوف سيعس يلا نحول سم هجرخلا مكل هذا عمسنر يملا كلانيراولونقذ رمح نك يمس مامال الاقاذا لاق لك ةيلع هند ا ىلصوأل للوسر ناس وسو ىو

 هل

 هو



 ةولصلا باتكد دج 6 ةياردلا عمةّيادهلا

 ١ -  0ل 0 ثيل ف 0

 ءاقنكلاو هرب, تأكت او ثمل فمي مج حمتخلاو دل فنالا هل الع لوم اورأم هةمامالا ءوضومك الخ وهو ىرتقملا سبت سب
 ١ كف جت ب 2 بى رئا ةرررسولا ني

 ل[ هلئعأو هل 3 - 7 8 ه9 م ا 23 هه سل

 امأو اثيبالفدوجلاوريتلااما لس وربك شأق ىوتسإؤاعن لاذ ىنعم هبٌّقاهيلعةلالدلإبمأنالاو نيمخل ايىورتو عيمشلاب
 عرار ع بد ثا 0 3

 3 سور ىلا ملل د ا 1 ىو ايلا سرق ع
 ٌتسوبولا لاق و نع وةفينحىإرنعا نهو دويسلاو مسوكرلا ى ةنبنأطلاو نيت سهلا نيب ةسللا) "و ضفد سيلفا شاق ءاوتسالا
 ةلف ب حال ىلا 6 سا 100 58 هيانعا» عروكرلادجل ٠

 تا [مملوةولّصلا خا يح ىبارعالهلاق لصت حل كتاف لصف رق مالت اميلحهلوقل ّىعفاشلا لوقوهو ءلككاذ ضرتفي
 , 1 أو وعلا نمر وكلا لح كروب عشار ني دامس ريعاال اره اذار هالار بس ال ريطا» لع |طيداوسلك

 ىورامرخا قو دوصق مريخ وهذا لاقتنالا فانكو امهِف فهدالاب ةينكرلا قلعتيفة خل صافن الاوهدوجسلاو ءانن »لا وه عبوكرلا ظ
 عرا٠ يفارعالا يسم نع بنا ري ٠١ سلب اهلا صرطي

 ا نللااع كامل ا م ف 5 00001 37 52 هلل د
 : ةيسةسلجلاو ةموقلاحت كتالص نم تصقن سقف أ عشانه نم تصقنأمو لاق تبيح: تضاياهتبعس

 ثا'ٌناشالاب ©

 موق همس خلاط مامالا يرجع عقب مرج الف عسيملاب مارال عمم تجر يلاب ىق اي ىريتملا نال ىرتقل ريب لو حط سس
 امها روبل نير وكلا نيزحلا نيل فلا نع زارتحا يالا ىف رلوق حك ريعا» انبات زم ئنن سيئول اننموا مما ملا فاو يدبسن اذ ضادالا بس نمل نييحمل ال يبجسسلا ىا تم والا عروضتوم# ف الخ

 داما هريمتابر اتكالا سو: اريم ايىوريد مل وق يدك ريع ةعامجا أب ىلع نوكيف_سضن تحف مايا ال عم اب ءانتكالا لوف عكس عرا» يبخل اب اقتل اهياشو حصص دافتكالا
 ضوتءالو لق نع باد. !/اءالاو ل دق حلل عراط نيرا نيب ةرعّصلا ىفاكن وفسمكو للارنعالا ىف غرر مو لاارتعالا عل اه ىف هين املا عرفو ل١ ضني نيركذلا نيب عم نار يخصلا عم اهلا ىف
 لقهحشل وار ركض نوسضتوربلاب س اننا نورمان ل اعترل وق يع لف لري لذرلعاضكرنيلا ىمعىارلا لسمو ل[ لعروريله ثلا لص ىنبلا وقل حمي لا ماث هك ربع الا سفف ىف ربع

 امل اهقاد ناكول اًطيباو حف رو فخ لك نوري لسور لع و هيلع شمل لص قبلا نارك ذا ضفنخلا ىف متنو مايتلا ىف أدي ردا جرير يكل لصنتب لب كي كس يل و ماشا ىف حّقاو ريا نا نمرابقنربك

 ش رعب عقب رينلا لاا ذاف عفرلا لام ىف وج و ريلع عم عربا عروقو نالريذ ونس عروق د( ديما م امال تسمن نم لات نفسو ةدوققلا نا سيل نار هظنملاو تملا ىف نوف ركن ترو منام ايلا

 ٠ ا لامتالازنو مايقلاب لصتنومو جر ىبلا ىف عرس ىارججسو ملوث ككل هع »لت لل نكيملا ذا عف لا ملاح ىف نكي اررلك يتلو ري انيق لقي نالذ كئيب بي عناب بيج موفلا ملاعب فرلا
 بايلا لوارفسركذ امو عفرو ضضخ,ل كر رأي مول دعس و لع سلا دص_ ىنبلا نا نم انبي.الف لو هيلث ديعا# ليرظلا نامز ىقرازجلا عرقواذاةلتفل نيرماظنا نان او اذإ لاتحمل ىنكي

 تاع د تك اك تحال ملوح م مت اح دج تح مجلي م نا ياس رم عن سل اتقن اوروساو ارحكراو الناقل ف

 ىنمشر م قتلا نيا طخ ايو شلاميبع نر يوس نب يي شرم ملا نبا اننرعو ا اي نب سنا (نثرم ىلا |ننرع و ذاوولا لاق ميك ل اضلاو ىزيزتلاووطاووباصرخا تلقإلا لضن# لو نال
 مكي اف لصف خترا لاذ /مالسلا يعور ف سو ل [لح_و هيلع ثلا لس شنلا لوس ىلكر نر مئه ص. ل ؤرريس لض ملس ول [ لح وهيل شملا لصد لوسر كا جرب ىلا نيب نئيديجس ىلا نير يبس

 هح حافي بس من ايات كرتعت قح خرا مت احكاد نم قنح حارا مث نارظلا نم عرسال نر ولصلا ىلا تم !ذا لات نيلضن زرع نحاس قلاب لطب ىزلاو لل لايف ارزربب يؤ لضم لضن
 رتصقم ان افازب نم سسصقمن ارو فئولصفرضفازب سلف نا هزنآ ىف ىلاقو ةربررب ىإا نق رتقملا نير ريس نك يفلان لك ئالص ف كلو لنا ماس اب نط يح سدا مارب | نيت
 مسلوق لمصر يفلان يتيجتاعاولا رم تبي ل ةبطرطلا تسلق تان: ارلاق ملوق تلح ٠٠ قناطر يغب ج الصم راوج ميول قم ان سيسر ولان لستم كاد لو جيلا تلا يبا كي لص نع
 .اهمامت للا ليلو اهرم نينو للا نمرعاو ليل نوحي نلزارجم ىلا لع لريال رز نك قروكذملارومالا كتوم فعالا لام العلا ن خا نيم لوك حل داررلا » نيبس جالسا لاو
 درج لقت ال امب اسمو نابل ل زتفنيل ن لارج لوا هرمجساو اوحكد ل اهترلوقل وجب اكو ولسنا ,زب سناب يولطملام عر نا قي لا روكا نا موق لش ربع نيرا لكن الخل ديال

 ةرابعدوجس اذ ند ابن نتزريرسووجسلا ةرارعلا ىف سملقتة ل ض اضف الاوبب موق لل ن»» ب بولطل رئي ىبورسنف ال للا ىلع اور ارحل لايتقتس لع يرد عيب الا هرجولا ضخ عنو ران ل
 َنارالاوم ىلا منا لم اذ الا ارا نماكو عفرو فني لسورل (ثو يطع شل لص نلان ايسر ىف اياك نيا روكا ىلع قلطيلو ع انام اف ضنملا لطم نع ل ضرالا لمع س ارلا عذفو نع
 سنا! الم لاو وجبس او عرولرلا ف ىرالاب نكي كى ادوصقمزع وب ذا ملوق حلل ربع » خآ ةرجس ىلا ةرجسلان ضو خر عسلا ىلا عروكرلا نمئ؛لاتمالا ىفاذكو لوقت لاس را: يلع عطضولاو ضرالاب

 تسيل موق هل دارسلا»» عامبالا تاطنرءاواروصق/ن اكردوجب اريل قوت الامر يف طرت اول ذاووجب اب نق مرر قير ررقتيفو ورب. ق يقر وصتملا (نباووصتضرز يوب ذا ايا لاتننالا ىف ىفدالاب هتك
 لص لص ل ل صح لم كري ن اصّمنلا تابناو لكييع ةبجاولا ةالصلا نم سرمد كنا حي قتلا ناي بيدا ةولص مر واصلا لحضلا شن إ لئذ نم[ لي الو هيلع ميج اولا قالصلازارا لبتن اؤإما
 منين اهلا نسوا بح اووبب لم اربسدزعانمزف لم هتلا نكي مازال مولا مث لق ناس ا ووجبلاو عروكلا ليقول اكقولض واهس ارضع يلد تلا كرت ناك ةولص ملوي لشمس ريا دارا

 تصور شم عفن اع هزب نلا ىف ارجل يجاكرتب بسلا اهم بهجت تس يجادل عينت و نسم اهلا عت شوو كبلاو وكلى: الموانع نسف سبب و موقلا سد لاتشلا
 سيلذاف لاقننالا الب ةرارقلاكيجاووبف لكلذلو باء لكو_هضنيروصقم نكر لال عوورشم مزين اطلا هزي نا ىلا ركوو ..... لانالا ىف ةنبث اظل اك زو ف كلكم اء لكو نكد لكل
 دالملا" كلذ لرسول م و يع ثسلا لص نبل يام مدع تسب اذا ملا ىلا عالا يدع ف اهبرمالادورول نين و ازوطتن ا ىفمتت تسلق امبدنع نس ملوث هلل هيانع ا (متنا روع

 ا ا

 | كلتولص نم تصقن دقف اكيِش انه نم تصقن مو هرخا' ىو لصترمل كناذ لصفمتق ةالصلا فا فارعدل لاقل س وميلع هدا لص ىبنلا نا اكبر لاس

 | مشن هتولص ف اثلصف ىو دبل اكلجر «ءاجذا هحم نحو سيبملا نإ سل ايول سو هيلع هللا ىلصهّثن | لوسر ا منيب لاق حقاد نب ةعافر تي دح نم ىذموتلا
 ْ فتصقتتن !نأو كتولص تمت سقف كل: تلعفاذاذ ةرخا' قو تيرحلا لصتول كناف لصف حجراكيلعو هل لاقفملسو هيلع كد !ىلص ىنلا ىلعول سف فرضا

 | ند ىذمرتلا ق ايسب هبشا قابسلا| نه نكلو ةريره ىلا نع يح صعلا ق هلص و ٌفاسنل او اّضيإ دؤاد وبا هجرت! تيرسحلا! نهو كنئولص نم تضقتن !أئيش هنم

 هتادحفر نابي نب ىلع نحو ىنطقر ارلاو ىذمرتلا هححصسو ةعبرالا هجرخ | دوهسلاو عموكرلا ق هرهظاهرف لجرلا ميقي ال ةولص ٌىَزحتال هخدر دوعسم ىلا نعبابلا
 تمولو تيلص أ مهل لاقف « اعرف ادوجس الو اًعوكرم تي ال الجر ىار هنا ةفي نح نعو ةجام نباو لمح ا هجرخ ا دوعلاو مموكرلا ف هبلص مقبل نمل ةؤلصال

 !١ىرادهلا هحرخ |ىلسو هيلعمتلا لص ريغ ةرطن ريغ ىلع تم



 ةولصلا باتكا لج ةياردلا عقةّيادهلا

 هيديب. ليي ايلنع اهكرتبوبرسل تدهس بحتي قح ةباوىركلا جرخت ىويواجرجلا عرخخت قف ةنينادطلا ان كو
 بلل الل ل يي 1 ا كك

 كا برو ريتحاد لع حس او نبع“ ل سو هيلع هدا ىلص ثلا لوسر ولج صوب نب لاو نال مزال ىلع
 ا از تصحتصسل اى 0000111
 3 - 2 : ' هلع ىذلا نال هند فنا لع ريس و ىلا كل كلدف مهل تلا هيلع هناىورأمل هينذلاءانح هي ديو هيفك نابههج»

 َت يل لاو ىزيزراوواوادولا هام

 لل هتعةياوروهور نع نمالا فنالا ىلعراصتتالاز وجالالاقو ةفينح ىإ لدهن أ هلا ىلع -رمتنتانأف هيلع بظاومالسلا
 تاو ةللسلا يالا صا وهو هجولا ضحب عضوي قمت دوجسلا نا ةفينح قلوةهرجللاا هزم ٌنَعَو مظعاةعيس لعرح»!نا ترمامال لا هيلع 1 07 5 لا هلا حملا للا 6 0 ريباقاو حررشم ١ ابدت لع ى تضل

 م1 نازك نيتك“ ن» ناس باك اتسع ةنسس نيتبكرلاو نيرربلا عضووروتشملا ىف هّبسولا ىدراعفروكتمبلاو عامجتالب ران قزلا دخلا ناالاهبرومأملا هلك ى هلك ما هل كلف لاى م هل لءاضيطم تتووا تنادي هيك

٠ 
, 

 امم انلقلرعاولارطناالولو يطل الاو لستم لئن لص دن لمص ىف فخرا يلارعالا كلذ لس مل[ يع وري شل صب شسلا لوس لاقردقدال فيك الاوان لوقا بجاد لو لس
 نتن بيع كملت | ار تب لئاو نال ملوق هل” بع ىولوصا» مننا جيا عررصلا شيسرحلل تلال ءدتسن وك لولا وابباد ناي ناريالغيزلل يدجولا تبشر هاولارخو ىقث الاب لاق

 هاعدا اميذالغرم ر نمي ناو لوقلازب مزيج لوق هكا نا» اور لج ى اا ئتلا تمد نملا مارب واو روق حرس نروب سو ل [لحسو يلع لا لل رئنلا لوسي لغتي ناك ذك ل او هتك رو يفك شسمدانمجنوبس ا بزاع نيراملاان صو لاقن كالا ن'يرخ انرع رابملا رمت نثر لاف بنزاع نيداربلا ثييدع نم هر نم ىف سلا عير دا ءاورو لاو ضيسدع
 عنطوق ريس سو ل[ لع ويل رشلا لص قبلا نا لاو تيرم نملاوالا هرر صر خس موف اوزطم لا هربحا مل تملق للكل ضن لوقف حلل ربع ل نيل زف شيلا تارتن رم نك
 دانس يري عصور هس لذ سو ل1 حس د هيلع سلا لصد ىنبلا تدب لاقيربت نب لم او نبا نع بيلكت بمص اع نع ىروثلا نر بخا لاّمريق اب وهن ىف يريم اد نبا قلك ا ىوروار نخبر يفتك ن ين بجو
 تالا لوا حنت نام م ايلا وووجبس ايديكى لت متتسبجو رملوق هيتس يانع 7 الوارف, #فن الا نم برت ضعدالا نارايتع جلا لع ففالا ميت جورذنا دعس ملوق كس تاء انتر ا
 فقالا لظسراصتقالا نال ارب ريما لع ملوقه شل »بكر ميدي مج والوا فرب و تجفف ليقو رج و ميدي ثق يكراطوا عضيشرامسلا ىلا برقا ناكل فري ناودومبس منع ضرالا ىلا برق

 رجال نزل وزد عضوول حس عرار الاب درزي عب قلطأو ضرالا لع ولا عجب عمو نع ةرابع ةرجسلا نال لمي دوج رمالانا فييدف اذهب كسلا مولا ترما ملوق شم دبع ةراسا
 رزرلا نما ”وبس لع_ وق نلثس ا» داريا تسبثي الو بالا لم اذ ايب تاكل ذارهاولار يع سس نيطز عل اف فنالا نود ريب ار رقد باكا لمب ان ايفا زر قلن ر وار +. ىف لم ناك

 كعس اليو ناكول الا كلذ المان او نناالاو :نمج نم معا لما سيلو شرفملا لمن ابن ومب رجلا نييتدعر لا ليلرلا سبل بلا مرسول حلل ربع“ عبجلاو نامرّلاو ناتبكرلاو ناريلا ابنم
 نان جاو نفالا نال نكرر عطصو نال مولا نعج خمول حي وحبا نا ندر اروجب'نا ملوق حللسس دبعا» كلذ كس يلد اطزف نيد يلو نينا دعس ةرجسلا نبينا( اف وك
 اركض وك الم لت ف و بجلاو فن الا غبت ييعضموب ري مل ريل اذا عرارج ل ايايرخ نذل اوزرملا نااالا ضحبلا عنعو هر روماملا ناكل كف ا عضو رز | ءاورب الئازبو صولا عيت عضو نادي نايت ان

 ن اكول اكر امي الا ىلا نيزغلا لتي لب نقد اك لا لتس اى ضرفلل لحم ني مولد رزحلا نع اغتال اب يلا لقتسني نيزحلا نال اننل ليس الالوا لضرضمل لمت نوي نا اولي ال ففنالا نالازنب و ففنالا
 صون اورلاو مولا نعم حنطو زال يركب نلا ببجو نما نم اريل اب خنصو ولف تسلق تان صولا ضعمب عنصوب لوك للسان »» ففنالا دعس زف زا مهمجل'لشر اص الاو لوالا نشر ذم اهب

 سيجال قب اه لبقلا نم تارحن الا مدس زل او |رليحتس يل نقلا عضصو نال عرامت الاب حردامخ موق حلوا“ معا رئيلاو ضنلا الرب لقال عنو يزن انزنكاوا مسجلا لك عضو الا لص ل مينا | لاو نتزلاوزملا عضو عتمال تحس ةرهجسلا نعاززفا نمدوصقما م ظحتلا لاب لمي ض عب يتنم صنلا ناب بيب ؛الالا وزيت ليدالا لعس:دبجل زيكا حطو نار فص رج لع يجب عنموول ا سيينا
 لوس عينا بلطملا دبع نب سابعلا ثييرم نم :يدرالا ننسلا باى! ىور سلقروبشملا ىل ملول يلشلا نا راوسلا هلعس نيل او بدلا تنال نوكيف نجلا مولا لوقت يلح دبع » ففاالاد
 رشي لطم عسا صن نال لوالا اما بجاول الو نرغب سيلى ا نس وق لع تنا» لبن هايد قد هاكر و هافكو بجد باعأ  بسرعمر يريح ريماذا لوي لسو مل [لعس ورع يلا لصلشلا

 لص نبل! نالف ثلا اماوزوكي ال ذءادرعاولار ب باكا دعس ةوايزلا مل ارهسا نا تيرم ثييرحب ني يماو نيتبكرلا عنو ضارب لقول ال وار رانععالا عضو راوي ففنالاو تجاور زجل

 نزول اب صقادلا ريش نوفطو بو لص ىزلا لثك تاو وهو لص ىزلا لرسول 1 دعسو ريع شلا دع قبلا لوقنو هركزل ايجاو ناكو لذ تابجاولا لع نبع ىف ارعالا ثيسرع ف ب مل ملسول دعس ولعل
 بتول |ىبحصو يجول ناب مولا مدع ل لري قو لو ل[ ىو رهط لكى اي ردص [صتخ ا لسد ا يس ابا ل لوب ايزل ١ تيرم مس لأ لس وريلع شبا لصونإال ون ارتف نومك از دفا ا يوعو

 نع ةدانعا عبس جس نا تيرم و ل و هطعيلا لس يلا لوقا بيحادزا سيلا ى يقفل راتنغد ىنحاذلا لوقو موز ذ لق نع زارع نزع رلوق سلف »* سيف سيل ذوبان ذه هيد اهيا
 نعش اهيف لاقفملسو هيلع هدا لصيد !لوسر لص تصو هنارج نب لكاو تب لحس ا ل ا

 يع عفرو هيتبكر ىلع لاو هيدي حضونفه فصو هناءاربلا تيدح نم ٌقاسلاو دوادوبا هحرخا مناور جي نب. لت او نع دجامل هتزهجم عذرو هبتحار ىلع داو
 ناك |نكهلاقو هتزيحي عفرذ هيفكى عمعداو سيف حوجسلا ءاربلاانل تصو هجولا| نط نم ىلعي قالو دجال س و هيلع هّندا لص هند |لوسر ناك نكش لاقو
 هش ذا ءازح هي نيو هيضكنمب ههجو عضو سيس أمل مل سو هيلع هد ! لص ىبتلا نا اثيي لهس:نابح نبا هحيرخاو لعفب ل سو هيلع هنا لص هيد !لوسر
 محض هيلع هلا لص ىبملا تاكنياءاربلا تلاس قحس !ىفا قيرط نم ىواطلأو هيفك نب ههجو عضوم نجس ملسو هيلعمّيدا لص ىبتلا نا لئاو ثي دح نمولَسم |

 جيرخا آم هضراعيو هينال ءازح هيدي عضو نجساملف ملس و هيلع هللا لصىبلا تقمر لاق لئ او ثي دح نم قس !مجرخآو هيفكى يب لاق ىلص اذ !ههرجو عضيي
 ىراخبلا فن الا ةاهربجلا ىلع ووجسسلا ىلع ىظاوملسو هيلع هلثلا لص ىبنلا نا شيب لمس +٠ هيبكتم واح هيفكعضو سجسس آمل هيف لاق ديمح هاشي, نحف ىراخلا
 أ لعدقنا حضيولسو هيلع هنلا لص ىبتلا تاكديب ا نع لئ او نيرابجلا دع نعو ضرالا نم هنرجو هفذ) نكم اذ دجس مت هيذ لات ةؤلصلاةفص ف ديمح نا ثيدح نم
 نكل تام هتادرو ىنطقرادلا هرخا نيبحلا بصي أم ضرالا نم دفن !بيصيال نمل لص ال هعفر سابع نبا نعو قاربطلاو ىلجن وبا هبحرخ ا هتيرجج عم ضرالا

 لقؤنيمب عم ضرالاب اهنا عضت الو ىلصت هلهانمةًارم املس هيلع هلندا لح هلل ا!لوسرر صبا ةثش اع نعو ىدع نب !لنع ىرخا قرط هلو لسرم باوصلا لاق
 لطول اظفلز ثان ي#.رمديلع قف دبل هن دعةظعاةح تب نات تير حسنت رول 52ج. «عزمر البدن نجيم ل ملا لصال هنثزجالب كفن اقضلاتهأي
 ههجو بالا ةعبس هعم دجس دبعلا دجساذالوقيملسو هيلعهنا لص هّثدالوسر عمس هتا سايعلا ثيدح للاريشب هن اكوهشم اج اذكر يفروكذملاةللوه سجت لست
 سايعل ا نعرماع» او رامتاو مهورهو هيبانع سس تيرمأع قدرط نم لحي وبا هحرخاو رازيلادمكاحلاو نابح نباو ةجرالا هحرخاهأم دقو كاتكرو افكو



 ةولصلا باتكدلج 690 ةياردلا عمةّيادهلا

 ةيذلمافو هما < لعد ناددوسلا نق ةضيرق الت ىرومقلاو دومك نيمنقلا ا

 ضرال ارحل وضفب ققني سحاو بوث ن لص مالشلا هيلع هن1ىوربو هتمامعر وكىلع ص ناكمالسلا هبلعىنل انالزإ#ج
 تراب طنصم يف سس ى | نبا اذ 1 هل .: نا طاسلا لكس

 راهظالاوهو ءاربالا نم لوالاوٌنملاوهد>اسبالا نمدّباو ىوريدكيعبض دياومالسلا هبل هل وقل هيعبض ى نسوا هدربو
 رامات هب جت و نم وعل

 تاكاذا لبقو ترمل هيدي نيبّرمت ناتداراول ةمه نإ تح ناج صم اذا نأكل هيلع هنال هي نخل نع هنطب ئاعو
 نى ترا مس عرج ناد رعاس 1

 هنموضع لكرم نمؤملا سس اذا مالت لا هيلع هلوقل ة]بقلاوحت هيلجر حباصا هّجوب ه هراحب ىذؤب بك اجيال حصى
 نا“ ثلا هيك دس دانيا (للساو العرش سلزةءاديظ رفحا ريع "١ فرامجتملا ولا لع

 كرا» بايلا كس مهل كثب لنا نم ايصقن و 5 ر هريد ” 2 تيب شا تءاصتنو بز هيدا كحل سي اذاورهالسلا هيلع هلوقل ان دا كا ْذواَتلَت لعالا ىر ناىهس ىدوعس ىف لوقيو عاطتسا امة بقلا هئاضعا نم هجومإف

 لعد «يييبلاو عسوكرلا ئشخلثلا ىلعيبزي ناب هتسسلو عمجلا لامك داى ١ كانداكل ذوأتلث لعالا در نأ حس دوجس قف لقبلذ

 ناو ينيرفلا تايثال حلال بمابلا فدراولا شيسرحلا نا تن امل ب ةرهسلا ىلا ل صوتي ل نا ىوس اى اغار حوالزنا رول دزسلا ىوطد نع وهم از عارفا مدعو ليلو اك تدم قت لوةل
 ملوق لس وا»اهنورب نفل ناكماب شب الو امليلدبوا يامل ابالا تنال ٌدِسلا نال كلذ دعس لارا ذل اناو ةرمخلا علا راذاب ير لاذ انيز نولي لن ثم الاك اربضو نورب نمر وجسا
 اسب اكو عن رفاو عطول اب انا ةريهسلا نال فير ف نا ل وفق حس ديع خ1 ليلرب لب جلا تيرها تيسر حب تسب الدوس ىفرفضو قي اللا دنس ةردايزلا(زليو اان نيتدقلا و نوكي لف لت نا اهنود
 حايل تمم نيرميلاوا نيتبكر ا عذرا ذااد ناخب ءويلب زفكلالا لصخيإل مرقلا عطصو نورب ةرجباد ةرسا فلكر فام نودداتعملا د ةررلا نمر تملا نال ىو نعبإا ضيم الا لفل رسيتي اذ امو اريعضول السيتي ال
 و اوس نيمرّقلاو نيريلا نا نرقاكو هرلي ناهض اكلات اعباريدعا عفرولو ص امج او ىشرالا مركزك وكن ال ضرالا نمر جر عل ام عقر و ريس ازاذروكس اف ملول حرس و١٠ ةراعلا ىف فَ ةرياز ولكى ا

 . جاتا لئافا ف ازيزل اب هل ضانود ملوق لل ربع "٠ راتسد جيواولا نوكسد تاكل[ ير وكلا تارك مل وؤق عدس :ةانع ١ نمار و طوسمس ىف مالسالا خشم مكي لع ليي ىزلاوبو يعزل مسعف
 هرنع ةريكسازوكال ءا قش اشللاةل فزاع لوق حكعس واد زعل زوكي ليث... رزيدولدازوكم ل ليز لعو زول عمو زوكيال لي ضعرالا لع بو كعمل فاوفلتاوفزجلو ب ىزلا لع الاه
 تنتناثلاىوريد لق نفس تا مبدا نب ميياربا مرمى ميل ا ىف سابع نبا تيرم نم موي اءاور ماروك عرس نال وق نم د" بجاد دوك ادع يبل فكن ا مزورماولاروكهشس
 لطافلارس الب سيلتا ناب بيج ا دم نوكيالف قانتالاب ةزث امريلع ةرجلاو اووعقو مايقرب لرقيال تير وأ لضاذ نم يدرب و صرالا تلسنو ل لظس و رلعرشلا لص نبا ام نازي ل موت ال لضف رايك هر
 مربح لاخر عب لوق ىف مذللا لبا فلا مالساملا "حيض | وع ىف ورزعحلار غال نوكسلاب عنا برطملا رك عذع روق لش ٠مراتعلا دعس لمت بهوان سب الا لقب كرب الش سرب
 هاوزإلا مب نا وح لوق كلط ترب سررط نبب ا[ للان م ٌقازرلاريع فنصم ىف وسو سميع ثيسرعازب تلق# ره رزةملا ناو |[ لكس عفرا قصلا و نال ارب و ف لاب موجب ل اكو رابلا زك

 كاهل ا نا نجي وبي يف ل اقو هرنبل اسملانعىتسيبلا ماورو ًاطضريدرابل يف و يراوصل وسو نمبر زيصتت ئ طحلا ضع ارو منش ايلاىلم تريب ارو زينات رايلاب يتيم لاقد مجانا رطعماو كررتسملا ىف كلا
 2 تكررب شزوم او ركزملا لكس هل رتمملاو ىرسو 'لاّوزرعملاو الواب م اين نص اهلا رصخو نانملا الوا لس ىرب وباتت اورازصل ازعل او نامل !والوار ايلا ل هجلاو نع كاحلا تسكسو جيلا طلب هاور

 نارتولاب نكن اردن ملوك لكلا نا"رعاد ثيمرع ل اهنال/رعا علرازارلوق لمن وفخم اولايريسا او ملأ حلل تدا» سو ل[ هعسس ولعل لصوخبلا لف نيلي ةياور ظؤعحلا زل زوقل ملوق حلل
 ربع و عم نعبر جب ديزي الحسم نان ادرتولا دعس مخ وزن نع امنا بارتسالا تو نا لص امور الزر مالاف بسكر اهلحت ناك

 0 ل

 دل شمرمع نب هللا دبع نعو اد وهوررخم نب هللا دبع هيف و ةريره ىلا ثيردح نمق ازرلا سبع هتسامعر وكىلع جس ناكملسو هيلع هلا لص ىلا نااشيب ل
 ابطلا هجرخاا هلم امعروك ىلع نحسب مل س و هيلع هند! ىلص هاد !لوسر تيار لاق فدا فا نمو ءاو وهو زيزعلا ديع نب ديوس كدانسا ىف 3 «دئاوف قمامت هحرخا
 نب ميهاربا ةمجرت قف ميكنويا هجرخا لوالاكس ايعنب  نخو نيكورتملاحارملش نيورمع ةمجرت ق ىرع نبا هحيرخ | هلم رباح نغو فيعض كدانساو طس والا ف

 حرم وهوركتم هنا هيبا نع لقن و للعلا قف مت اح يلا نيا هجرخا هم [معروكىلعدجس ملسو هيلع هند | ىلص ىبتلا نا سن ١ نككو فيعض داتساب ةيلحلا نمهدا
 تاوبيح نباص نعد ىقهربلا هلصو و همك ادي و ةوسنلقلاو ةماعلا لعن و لحسن موقلا ناكنسحلا لاق ىراخبلا لاق و فحص وهو هايس نب :ناسح ةيادر

 لس وهيلع هند |ىلص ىنلا نا كيب لحس ليس ارملا قف دؤادوبا هجيرخ ننتج نعوسحل هتنيمج ىلع متع نو سين الجر ىاارمل سو هيلع هدا لص هيب /لوسر نإ

 د هللا دبع نب نيسح هيف سايع نباتي لح نمىرع نباو ةاربطلاو ىلهيوياو قمم إو دمحاو ةبديش قا نبا ًاهدربو ضر الارح هلوضنب ىقني دح او بوث ق ىلص

 رافق فسم رلعر يق هروث ظسب والا نمدهجو كمين[ م حاعطن:سيد مل اذاذرحلا دش قرولسو هيلع هند لص ىلا عم ىلصن انكسننا نع بابل ا فاو فبعضوه
 لعمعد او عيسلاطسب طستالاقف لصااناورمع نياق ار لآ لع نيمد!نعىروثلاانرهخ-  قازرلا ديعرنعرمع نبا لووول يفرم دج مل كيعبم دي او ثيي لم
 وك نياوفنتمملا طبتم قفاويا نهد كيعبض نع تاجو ظنفلب اعوفرم مكاىحلاو نابح نب. ا هحبرخا 5 كتموضع لكدجس كلل ذ تلعف اذا كناذ كيعبض دياو كيتحار
 ةمل,,نا حق اج لحس 15! ناكمل سو هيلع هيلع هلا لص ىنلا نا كيب لحسر اهظالاوهو ءا نيالا نم لوالاو لاذ دبلا : انعمو دا نب الا نموهو لادلا نيب لشنت و لحووملا

 اذا ناكملسو هبلعمند لص ىبنلا نا نيو نم هننا ديعنعو هيب دي تخرمت نا ظفلب ىلعي هبا هحرخآو ةيوعم ثيدح نمرلَسَم رمل هيدي نيبرعت نات داراول
 هلو لان قح هيببخب نعدي نتصع قابل جس الزل سو هيلع هدا لص هذا لوسر نا عرج نيرمح-ا نعبو هيلع قسم هيطبا ضايبرو سبي تح هبردي نيب جرن ىلص
 وجر دم فنصملا مالك نم هجويلف هلوق نظاو دجال ؟اطتساأم ةلشلا هئاضعا نم هحوبلف هنم وعل كدجس نموملا دجس !ذااثي لجسد وادوب ا هجرخ |
 ه|قلا|عباصاب لبقتسي نمل مىقلا بص نا ةؤلصلا ةنس نمرمع نب !نعو ىراخللا هبحرخا َهلبفلا هيلجر عباص !تارطاي لبقتساو سمح ىفاثيدح بابلا
 درعسم نبا ثيدح نم اثيرحيرشعىئت اياذه لبق ىذلا ثيرحلا ىف َوَه ثيرحلا ىلعالا برن اوعبس هدوجس ىف لقيِلذ مكرحا دجساذا ثيل جم قاسنلا هجيرتخا
 كرلغو



 ةولصلا باتك دج ١ ةياردلا عمةّيادهلا

 ني

 أيس ثريزدتلا ىلا ىَدوُيال ىتحموقلا لوب هج و ىلع ديزي الا ماما ناكناورتولاب مة ناكمالسسلا
 يس كالا 53 : سرطان نم 3 لو ييكسلاو عر وكلا تر ايبسسل 0

 كلذزالاهنئغ ا دزطب قزلتوا جر يبس ف ضفخت أرملاو صنلا ىلع دازبالف ماحس ودل وأنت صنملا نالةنس ءجسلاو وكلا
 د ب د ارتفيطلا فن سال ١
 قاح كسر مفرارت ىبانالا تيدح السلا هيلع هلوقل سحب ربكَملابيأط ذأ انور املربيو هسار عقرب لاهاهلرتس

 00 «انعرمزك مر هش نبش

 !ذاهنامصدلاو حفرلارادقتم قاوملكتو كنركذ بقر غو ةفيذح ىلإ تح عازجا ىوخس سب وربكو لآ وتسي ملولو سلا ىوتسن
 لن ا/رالا لي رعت ناس

 اًدحباس جأطاذ أف لاقةياه قفنحتذ ائلأ يدعي ةنالزأدب برقا سولجلا ىلا ناكناوا سجس نخب هنالزوجيالبرقا حووجلا ىلا ناك

 رودص ىلع ةالصلا نب ضن ناكرال سلا هيلعىبنلا نأ ةزيره ىلا ثيدح لو كلذ لحتمالسلا هيلع ىبنلا نال ضرالاىلعادتعم أ
 ىلع املثم ةناثلا ةعكرلا ولد اهل كيش مام ةلشلا» ةحارتسا ةرقة طنا ربكلا ةلاح لع لومحن ,ادرأمو هيمرك

 رباع ات نري رفح ما يم
( - 9 

 45 لع . م 0 ا ا هلك هلع 0

 فاشلة لهل والا كتل قالا هيدي ضرّيالو ةرحاو قرمالااع شيل مل ام:الذوعتي لو يفتسيل )ل هن الا ناكرالاراركت هنال ىف هالا ةعكرلا
 ريح »بلى ىس لاو سل ا معو

 ن اروبشملا ضييرف اب كل لتس رةرتولاب مي ناكل وق كل
 هرروك فو تايلر وكر ىف ان رفيوس لا يزنعلا درع نير يل قيل ازب نم تلهب يشملارعا دارو لا لوس ريف تريلصاء لوي للاى نبإ لا تردمس لاير يبت نير يعس نم قا ننلاو وادا ' هادر فييرم فال الصا رجا ميت قزرعلا نيرلا نيالا لامر شكروجس او عكف سول[ لحس وريعرسلا لحل لوس ارد عن الر ياوحلا نعنع (لعلارايجا ىورقولا بحرا
 ادع دا تدداصصلا ىف ليتو لك ذاذا طاف عىل لوق النمل تظن وق نيمو اول يرجو زاب يبس( لتتسيلل ةوايزلا ممم ضنلالموايرلغ ملوق حس انا قولولا'فكذك

 دوج ىلا ناك ذانا حم الا فنصملا ارث ن كرا ىلا ايرثوم ناك مرج خئر ناب عفرلا مسا لوادر امو داري و اذا عفررل اوبس بجاولا نال لامتد حما امن مالس الا بش لجو عفر مسا ريلع لفيلم ىف اي تكي ذا روما فد ةرعاو ةرهس نع نوكي الو نيترهسلا ن'فلذناجابداعا مالا نمنببج ليزا اذا معجب لالا خيا ادقم ئاوفكلو ل و يدل تما خف دو ضني ناك شي ملا ليي انيددامل لوقت هس نا نيو يالا هسا تبس الاخر نيبال نية ةرجسا نال خرا ل خريم رلوق هس ن٠ ايايتساازد نوير يعتني لإعالا ثيم
 نال موق هلل عال سو اهلا حررشس ىف رك ””دفؤم ىلا نعى ورم اوم و حرلا ضرار مما فد دعي ىنل ين اننا ةريسلا نت ال ايمرديب نال ذ ام برقا سولجل ىف !ناكت اوارج اسد عب نال وكب ال برها

 رابخالانيب فويف ةررتلا لامدسس لوهان ورايد هاورام» وأ حلل يابن سسلبلا ىف اناو ضرال طعس امبريتلهرنعد نيكد ىلع اميتيانرنع يري وامعا ىف امبرعا نيينفوم نة اذلا كيب و نيب تالثلا نالقإلاردلالو روق علشس نا» ءنيفخ ردم سلب ال ىاردقيال» ملوك سس ربع« سلجتزلا عولاب وقيل ادوعتملا يسر قرورص نس ملوق لس را" انوا ارق ةراشالحااين ورام لوقي نا فكلذل يسأتملاو عفرو ضلك دركي سو ل هش ورع ثلا لص بلا ناكر وقول لينة رقد لول عكس ٠م يناثلا نقتل رتل لولا ةدجساب ادجاسرعي

 ةانامللاو السلا لواب عوقللو عطار وفر وب ةردقلايددبتس اب اشنلاناذ ةالصلا نمل للكلب ةارتس للال نينا نيب سرع سان يتحلل نوب ةردتلا عررني ناري لف قالصلا نضر عي ام ناكيرالا نم وريعو /ايِقلا تاس اقم لعررتا ندي نا عا تسالا زب نمو صعقملا نال بو جاو ارا عم ارتسا ةددق ايلا اها يم يراه ىلا ةرقصل اي لكلاب تسعتموار لو للسن" مولا ذنب
 نيلالاررم لو لس خرا تاكئالا رار درج ارابتعابريعناذ نال لولا ورب قربحم جارلص دز فسلاب نوكي (ماوببو هرفرىب طاذنلاري رج هام الج لصلا ىف عررتيل ال ةارتسالا نا ياو رف

 نام لسمو مل دلع ورليعرشلا بص نبل نار نإ )نم ملاس نع كربلا ترهق و تم سارلا عفو عروكر ادن م بمريإ نروخحريزل قارحلا لبا لايام لات 7» غن ابا ىغاذوالا عل! ىضن اش اذالض لو هلكربع ريكا ردب ىزلا الا عاتفتسم لا ورا مغسل روق هلل ريع »اة دكا لتي لق نم ادفتس ل١0 لو لش نرا» ننال للا ةداعا فتي رار
 ىلان مابي ىاذوالال اقف و دلال حاتفالاَوريككدنع يري عفر مس لد شسو ريع يلا لص نمل ناكووعسمنب ا نع قلع نعي ربا نعد ار ندع *:زفيطولا لاق نم سارلا خدر ردكملا دنع خفر

 نسألو ماس نمّفا ميارباو قرمزلا نم قفاذ داع اما فينمولا لاف هدانسم اول برع زور وعسم نب ١ ني تلم نع مي ريو نع داع نع تتركي وب ورحت نببا نع ماس نى ريب زلا نع رع ا 7”:
 !ءراخم الاولج/ ال ٌةاورلا رمل مرسلا نا بسب زملاولب د رضفبل يدع عززت رطسلادبعت رسلادبل اماو نم رفا مرقلش نلا تلقح

 ةيادهلاثيداَحاجرْخت ف ةياددلا
 مرهق املريشي هنآككانيورامل ريكي و هسار حفرب من هل وق هدجا ملدوجسلاو يوكرلا تا يبست ق رتولاب مت خج ن اكملس و هيلعثداىلصىنل | تاي لمح

 قتحاظفلب ةريره ىلاشيرح نم هيلع ققنتم [سلاج ىوتست ىنح كس ار مقرا ينارعإلل لاةرمل سو هيلع هللا ىلصىبنلا نا كب لحس حذرو ضفحخ لك ريسكتلا نم
 ىنمرتلا هيم دقرو دص ىلع نول صلا ف ضمني تاكمل و هيلع هند ١ ىلص ىبنلا ناك لح اًضيإ ةيزامطلا ظفلب عف اني ةعاذر نعننسلا قَد اسلاج نئمطت
 ْ ّى ضميني ناكدت ا دوعسم نب !نع ةيبيت ىلا نيالقيَلع لمعلا ىذمرتلا لاق و سايلا نب دلاخ ةيأور ةةمجررت ق ىدع نب | هييرخا و فيعضدانساب ةربره ىلا ثيدح نم
 ف نوضهزيولس و هيلعمّند| ىلص هللا لوسر باص ار ىلع ورمع ناكىبعشلا قيرط نم هرهيزلا نباورمع نياورمعو ىلع نع جوخ و سليل و هيم درو دص لع ةالصلا
 ةبباثلا سلا نمدسار عقداذ امه لحا ناكفرلسو هيلع هلل |ىلص هللا لوسر ياوصا نم حاو ريع تكردا شايع ىلا نب نامعنلا نعو مما نقارو لص لع ةؤلصلا
 رتثو قناكاذإ و هيلع هندا لصىنلا ىارهنا ثرب وحلا نب كلام نعىراذملا هحرخلا ةحارتسالاةسلج ٌثيب لحس ساجر ملو وهامكض جن ةثلاثلاو ىلوالا ةعكرلا ىف

 هترافيناداراامل ثردوحلا نب كلامل مل سو هيلع هد !لصونلا لاق دقف ليل ىلا جاتحي ليواتربكلا لاح ىلع لوبحوهو هل وق ادعاذ ىوننسد ىتح ضههيمل هتولص نم
 كلذ ق هي ءاستمالا ق ةجثيرحلاف هل لصفيم لو ىلصا قومنت ارامكاولص ٍ



 ةولصلا باتك دج ةياردلا عمةّيادهلا

 تاريبكتو تونقل زيكو سأتنقفالا قربت نطاوم ميس قآل ىديرإلا قتال مالا هيلع هلوقل هنم مفرلا د ممول ا 7 ا ل ل تبا

 حت ىلالا ىديرالا خثرتال مؤ ىنارطلا ىور مالسلا يلع ل وث حل د
 نم لك ون نم اررّلادورعو ىواملا ةبب نم لوط ضررا نس (الكلاو ةيظعملا رتب ىك نيو درع يطمع فنيل نيو ةورملا لح ميل نيثو مارا يسلط ي نيو جلصلا مي ني نطاوم
 راورالاندشنصر يان ترقد اسوصض شل ابالومشما زيا نوحي نايل ةالصلا ىف ةعايم تناك اوفا سنع ذيل نرعام جرت حيرتلا ىلا ايف مدعو عملا نع خف ارسل لوسسد نم نيرا
 د ا و ا ةاورلا,لضْف ايازكو كلؤريفربعام سن نس يل نال "ريشا مدع لارتحا ميلا قرطيال .تاذ مدع فالخب

 0 ا 0 0 0 22 0100 رارملا لايتب نال ءاهرملا اريل عذ رب لكس نط اوم عدس ىف الا روق تاريخا و صيقنت عم نبا شير مو سابع ن١ سمور ججوس
 نع عفان نع لليل لانا قيرط نمىقهيبلاورازبلا جرخخ اامناو نببديعلا تاريبكت الو تونقلاركزي الو ةييرصلارصخلا ةقيبصب | نكه «دج املا ق حيرالا ركذو نيرديعلا
 و عمبجو تافرحو ةورملاهافصلا ىلعو ةلبقلا لايقتس ادةولصلا اتتف ا! ف نطاوم عيس قف ال!ىدبالا مفرت الاقوق ومد أعونهرم سابع نبا نعم قرب [يلازحمع نبا
 ىري الا عفرتال ظفلب هركزذ ىلبل ىلا نبا نع عبكو لاقو لاق اقبلعن نب ديلا عفر 3 ىراخإ !هركذنيماقملا لدب سيقوملاو ةي اور قد نسترمجلا دعو نيماغملا ق
 نباةياور نمىعفا ثلا هجرخا دقو قنننا مسقم نما نهركحل ا عمسرل ةبعنس لاق لاق مث هلثم قابلاركذف ةلبقلا لابقتسا قو ةالصلا,حاتتف ! نط اوم عبس الإ

 حقرتلا قرش اهركذف ءاضعا ةعبس ىلع دوجسلا ظفلب اًعوفرم هب ءاطعنعواقدو ةياور نم :فاريطلاهجيرخاو اًقوقوم سايع نيا نعرهبحب نب. ليعس نعبئاسلا ني ءاطع نع لييبطف نبا نعيش ىلا نإاهجبرخاو هب ىلمل ىلا نبا نع هيب نع ىليل ىلا نين ارمع نب مغ قيررط نم قاربطلا هجبرخا |نكهو وحر كاف مسننم نع نيج
 ملء تالا لع ةولصلا ىف عذرلا نعى ورأم لمح هن ارهبزإا زارع ىدرو هلوق ةولصلا ىلا تمتاذادرامجلا ىمر دنعبو ةفرعبو ةورملاو امصلا ىلع تيبلا تياراذا ىدي 3
 انهو لاق هكرترت هللا لوسر هزخد يت اذه ُهَم لاقف موكرلا نم هيدي مري لحجر ىاصنا ريبزلا نب |نعاودر ةيفضحلا ناَقييقلا ق ىدوجلا ند اركذ انداو دج

 ملي ليس نيحو مكوي نيحو موقي نيح هيفكيريشب مب لصوريب لا نبا ىار هنا كمل | نوعيم قنرط نم دئاد ىف! دف هفالخيريبزلا نبا نع تباثلا لب ترعي ال
 هجرحلو هيب| نعملاس نع ىيرهزلا ةياور نم هيلع قفتم عيوكرلانم كسار حفراذ او حكراذا هب دي حفري ملس و هيلع هنن لصونلا ناكرمعنبانعئورأم ىاشلل

 ١ مث ىلوالا ةزيتلا قالا هيدي حفرب,رمكنباربمل هن سهام نعد هلعفي ناكهنارمعتب | نعرببزلا ىلاو برا مفاثو س 5اط قيرط نمنيريلاعقد 3 ىراخبلا .
 هحرخا ةولصلا قاونكس ! سم لبخ بانذا اهناكمكيديا دار ممكاراىلام لاقف مل سو هيلع هّنلإ لصد ا لوسر اني عج رخس قمس نبرداجشي لحجب ةبيفنحلا رتحإَو هفعض
 لاهيميراش اومكبلعم اللا مكيلعم اللا انلةلسو هبلع هند لصون !لوسر ىلخ انيلص !ذاانكظفلب هتاسرتم ايقلا نفالدمثنتلا قا نه ناب ىراخإل !ضرتعاوولسم
 اتصيااوهتحاومهبريأب نوملي ءالوش لايام ةيادر قو ٌقاسلاو ملم اهجرخ- انهو ىذا سمت لبخ بانالاهناكميدياب نومي ءالهلابأم لاقف نيبناجلا
 ىنمرتلاو دؤادوبا هحيرخا دوعي المتةياور قو ةرم لدا قالا هب دي عفرب لذ لصةملسو هيلع هند ؛!ىقصدتن !لوسر ةولص وكي ىلصا هلا لاق هنادوعسم نبا ثبب سعب
 انكو هضن لق نماهلوقي تاكاعيكو تااولاق دقن دوعي الرمث هلوق الا حبت ىردنع وهن اأطقلا نبا لاقو ىدعت يشمل لاق هنا كرايملا نيانعلتقنو دعيخو

 ىروتلازع كرايملا نبا قيرط نم قاسنلا اهدرو | لي حيكو اي” فني مل ناطافلا نيارهع لاقو عبكو أطخيىلا اهبيضبرل نكل ةظفللا"نهالا حيض هن !ىتطقرادلا لاق
 تدي ةرجاولف بيلكتب مصأع نع سيرد انبا باكي ترظنمدا'نب ىجحي لاذ دمحا لانو لاقت هركرف ببلكني ممأع نعىروتلال اق ىراذإلا لاق
 | هيدي قرف حتت اءلسو هيلع هلد !لصىنلا نااولا فذ بيلكن ب مماع نع مج تاور سقف ىروثلا هيددهو لاقي أطخانه هيبانعرتت اح ىنا نبا لاقو دعبول
 ركيزلوولسو هيلع هلل لص هنن !لوسر عم ترلص لاق هللا يع نع ة يقلع نع ميهارب | نعد امح قيرط نم ىقه,بل او ىطقر ا نلاو ىدع نياججوشحا قو قبطف حكررت

 بارصلاوه عراد ةمقلع هيدركذي ال دامحرديغو اغيعنمن اكو دامح نعيرناج ني سهخ هب درتت ىنطقرادلا لاق ةالصلا حانتف | ستعالا دي ااوعف يمل فرمعد
 نبةفلع ىنندح لاق م نيورمع هث سل مضارب ىلع انلخد لاق نيصح قيرط نم ىوادضاو ىنطفر! للا ىو رو دامح نعةملس نب دامح نعا ناهىقهربلاجرخاد
 لول سو هيلع هدا لص هّندا لوسر ىار ناب ىزرا أم هارب الا قف صم ا ذاو حكراذا تفي نيح هيدي مقرب ملسو هيلع هدا لص هند | لوسر ىزر هتا هيب نعلئاو
 نأكن ىوايطلا ةياهر ىو هّنلا ديغ ىسنو لئاو ظفحا ميهارب !لآقف هظفل و ىلعب وادجيرخآو حاتتفالا ندع حذرلاا من ا هظفح : مل هدا نيعو كلذ هنع ظفشي م ويلا كلذ
 مهاز الئاو نا تبن ضترظن هيذ قرم دار هلومد لئاو ب اور حنديال هنم نظ مههاربامالكىرانإلا لاقو حقريالة رم كاسمخ هنا داكار لضق مقري رم كار
 د>رعميلع هقف او نقواعبس الو هنودوه نم لوقي لل قاحص وهو لئاو لوق درب فيكى عفاشلالاقو بايثلا تحرحهي دي !نوعذرب مهاره دأعرث نوحفريي
 اذاولسو هيلع هنن ا لصوبنلا ناكلاق ءاربلا نعى يل ىلا نب نامحرلا سبع نعدايز ىلانب ندري نع كيرذن قيرط نمدكادولا ك ادرار اضياا وجتحاو ةب اصلا نمريثك
 نم ىنطقرارلا جرخ اواودوعي الث هبفادركذييل سسزب, نعرلاخو سيئردا نباو مشه»اوردؤادوبا لاق دوعب العث هْينذا رم بدرق ىلا هيب عفر ظولصلا تتف |
 ردخا ليل ىلا ني سه نا يزيل تلق مص أع نب ىلع لاق ةركذف بزي نغ ىلا بل ىلا نبني نع مم اعني ىلع قيرط صر هلم بزي نع ايركز نب لبعمس !قيرط
 و«رخاي نقل مث دوعي الث هيف سيل هب ث سي سزي ناك او تيادحا نه دمحاّلاقو هظفحا ال لا قف هتدوأعمثا نه ظفحاال لاق دعيم ارق تلق كن !كنع
 مكراذإو هيدي حر ةولصلا رت 5 املس هيلع هند لص لدا لوسر تيار ءارجل !نع نحيل دبع نع ديزي نع نفس نعد اششب نب ميهارب ا قيرط نممكلا ىدر
 نم ىليل ىلإ نبا! نه ىور ىرازعل !لاقو معبجمعب سيلا نهو دوادوبا لاق ترض ىتح ام.حنربم لم ةؤلصلا ختذ ا نيح هيلي حفرف ظفلب هنع نمجرلا دع نعوكحلا نع سلع هيخا نع وبل ىلا ني ريغ ةيادر نمدئ'دوباهجيرخاهنهريتع قيرط ءاريلا ثيرحل ءاجدق و دوعب الث هيف سيلدرههزو ىرؤنلاو ةبعشن منم نيفس لاقأم لشي ي نع ظافحلا اور لاقو هلثم نيفس نعى ديمحلا نعىرادبلا هجرخاو هونقل مهنا تانظف دوعي المث هيف يبزيب هنعمس ةفوكلا تمدقاملف لاق حفر اذاو
 عيكو تاور نقو ظناحي دايز ىلا نبا بزب نكيمل لاقف دايز ىلانب ديزي هيدري ىذلا ىنديعفرلا قءاربلا ثيرح نعىفا تلاسو هلتد| دبع لاق للعلاوصتنغخ ف هك 00 +1" هتمرسش وه نمالا هتعماث لحيالو هملفرباج نب نيغ نع نيعم نب ىحي تلاسو هلذ ادع لاق | دج عركت اكتما نه هثيرح شلاورباج نبا!نه لاقفحفرلا3 هند ريع نع َمْلع نع مههارب ا نع دامح نعرب اج نب سيخ ثيدح ىف" ت د نمحا نسل سلات هل
 بايك ترظن لاق ىثدحو طوعا يس ليلىلإ ني دايز ىلانبا ثيدحرهاملا لوقي ىلا ناكو ليل ىلا نب نجحرلا دبع نع ىسيعورمكحلا نع لب ىلا نبا نم ةعمس
 لاق ىراخيلا حرس ف ىتيعلا لاق و ىتناكداتس | جيجا سيل هيدي عقرب ناكءلسو هيلع هللا لصونلا تا ءارجلا ثتيدح لوقي يف تكي لا قولا انثسح دوعبالمث لوقيوهاذاف ةذركل اتم دقمنن نكش نزين« ةانعمس لوقي ةديبع نينايقس تاكو يف لاقدايذ ىلا نب ديزينع هبورب وه ا ذاق ىلبل ىلا نب

 هنيدي لحمل الرازملا لاقو دوعي ال هلوق متمرد حاوركز بلف ظأزحلا نع ماورو ديزي هي درفترمعوبإ لاقو كبرشريغ دوعي العث اذه ىف دحا لفعل نطل |
 عمس نمل أ مسف نقلت نقلي ناكفريذتر بكامل هن االااقولص ناك دايز ىلا نيبدبزي ءاقعضلا بانك تابح نبا لاق ىنبعلا قأم وتين ادوعيال مث ند نيلاعقر ق
 :ممر اكملاوي ا :«ىئزننا يتبل سيل ةفوكلا همو نقر خس !'ى هانم حمس نم عامسو حصص امس رمعل واق ةفوكل اهلوخد لبق هنم



 ةولصلا باتكدطج 1 ةياردلا عمةيادهلا -

 الاصزاهيفن 00 ل ةياردلا

 دايعنع بايلا قودي ني تي صموهاشا لوقي و ىليبع و مكحلا تيدح رك ىإ ناكدمحا ني هدا دبع لة ددابز ىلانيديز#ةنعلاق هيانكنمهنعاةادر نمو هرف هظفح

 نيادن اكايعو تايف الذلا ف ىقهيببلا هحرخا طرفي ىتح يش ى امرفرن ميلر مث ةولصلا لوا ق هيدي عذر ةؤلصلا ِرِمَسْف اذا ناكملسو هيلع هندا لص هاندا لوسرناريبزلا نبإ
 هن امكاحلا نسل قنو نوح هيبا نعولاس نع ىرهزلاقدرط نماّصبز ىقهبلا ىورو هيدرظني نماّصيإ دانس !ق و لسرم!نهو هدج ىلا بسريرزلانب هللا دبع

 ني نهغ هلا عوضوموهلاقو هل ةؤلص الذ عوكرلا ق هيدي حفر نم هعدر سنا نحىرهزلا نع سيوب. قيرط نم لخرملا قرمكأحلا هبجرخاو لاقامكوهو عوضوم
 نم ئش ىف هيدي حفريال هّنلا ديع ناكىعنلا مهارب قيرط نم ىوأطلا هحيرخا ام كلذ راثالا نمو نسياذكلادحا ىكهللا دمحا نب نومأم هتم هقرس !نكو ةشاكغ

 ىوارلاو لطاب رمع نبا نعا نهو نا د وحي المت ناربكي أم لوا امهي نيا ناعفريان اكارهن ارمع نباو نيعس ىف نع ةيطع ةيادر نم ىقمربلا مجرخاو محاتتف الا قف الا تاولصلا

 يق هلاجرو دوعي الث ةزلصلا نم ةريكت لوا ف هيب حفر, ناك ايلع نا هيبا نع بيلكنب ممأعقيرط نمىواأيطلا جيرخاو طفأس وهو بعصم نيراوس ةيطعنعهل

 3 عفرلا تابث اقف ىارصص! ىلع نع حفار ىلانب هلللاديبع ثيردح نيرديلا عفر ق ىراعلا لاق نكي وهوذ هعتر نم مهنم نإ للعلا ق ىنطقر اللا قح قو فوق وم وهو

 لاجرانذهو كل تالعفي ىجشلاو ميهاربا تيارو ىدع نير ديزلا لاق هلةمرمخ تيار دوسالا نع ماهارب | نعى دع نيرتبزلا قيرط نم ىقدييل و ىوايطلاججرخ |

 سيازن كلبلا يعن ع شايع نب نسج لا ماورممك[ حلا نخ ىضفلر بلا لاق و هنم حفرلا لتعو عوكرلا قربكتلا قف هيلي حفرب تاكرمع نيإ نع سو اط ةياور هصراعي و تاقث

 هادنقو حوعي المث هبذ سيلريكتلا قف هيدي عفرين اكظفلب ىرع نسب زلا نعىروثلاةاوردقو دوعي الثري كتل واق هي دي عئري ناكظفلب ى دع نيريبزلا نع

 ضل ةلياقمف سايقلاناف يريعوهو حاتتفالا نمهب هش! عوكرلاو هيف حفرالن لغاوحمجا مهنال دوجسلا ىلع ساينفلاىىدأطلا لرتساو ظوفحلاوهو ىرؤتل |

 كلذ لعفي الن اكعفرلا ثيرح قرمع نبا نعولاس نع نيحبيصلا قو حفرو ضفخ لكى مفرلا ةببع وريم ىلا موق بهذ لبم عز امكاوعم جيء مهنا لع دساف
 ةياور لشرع نبا نع عفان نع بود !نعنابهطنب ميهارباو ةملس نب دامح ةياور نم ىقهيسلا تعد دوجسلا نم هساد عفرب نجح هلعقي تاكورل سملو دوجسل اق
 ىلا ليعامسالاراشآو ستعكرلا نمماقاذاو دازو هلذم رمع نبا نع عفاز نعرم عنب هدا ديبع قبرط نم ىراخبلا قه دوجسلاركذ هيد سيل لاس

 ىلعالا دبع ةياور يرن دعب دوادوبا لاقورمع نياىلعاذوقومالا اهور كذب ملف هدا ليدبع نع باهولا ل يعو ىقحعمل او سر دا نبا ةاورو هب جرت ىلعالا ليع نإ

 ىع عنان نع ةيقعنب ئسوم قيرط نم ىقهيربلا هحرخ او لعالا دبع ةياور ون هدا ديبعنعرزتعم ةياورنمٌقاسلا جرخا لتقو ىين ارمعتب لف نم هن ! م صلا

 قح هتولص كلت تلا اف دوجسلا ف كلذ لعفب ال ناكو يوكرلا نم هسار عقراذاو عكراذإو هيدي حفرة ؤلصلا رتف ا! خامل سو هيلع مندا لصد لوسر ناكرمعنبا

 ملسو هيلع هنا لص هنا لوسر نا ثردوحلا نب كلام نعبابلا قو ةمردقتملا ىتعب نهاد نع تءاج ىلا ةياورلا طخ لع ل ديانه ىقهبلا لاق ىلاخن هللا فل

 ش هنادي [ىبصلا نم ةمنتعق ليمح ىلإ نحو ك ان سوكرلا نم ةهسارعفراذاو هينذاأمء ىذا تح هيدي عقر معكراذاو هينذاأمعيىذادي قح هبا ني عقرربكاذا ناك

 ىرا#يةملصاو دؤادولإ هيحيرخا تّددصاعيمجاول اقف ترخحا' قو حئراذاو هيبكنم ىذأكي تحس مموكرلا ن مفرلااهذركنفرلسو هيلع هللا لصونلاةولض تقيفو

 نس عتصب و هينكنمو نح هيدي حتر وربك ةببكملا ةولصلا ىلا م اقاذا ناىررلسو هيلع دثدلصوتلا نا ىلع نعت هنو ًالوطم مل بم هيجرخس ري نب لئاو ... 7 0

 ةحبرالا هجرت ا كل لك هي ديب محد نب نحسلا نعماذ ١ ذاو نعاةوهو هت هلصنم يش هيدي حنريالو عوكرلا نم حضر | !ذاو كرب تاداناو هت كرش ىتضتاذا كلذ

 00 مدرب مل سو ديلع هللد:لصدد!لوسر تيبار ةريره فا نعو سمح نع هحييصصت لالذلا ىحو نيب دجسل ا لني نيتعكرلا هظفلو ىنمرتلادححصو

 قرا ىلا لاق كلذ لثم لعت نعسكرلا نهماقا ناو دؤادولإ هيف دازو ةجآم نناو دوريا هحرخسا سجس نيحو كري نييحد ةالصلا رِختفي نيح هيركتم ونح
 0 نمحرلا نبع ندرك ىلا نع ىرهزلا نعرضخالا ىلإ نيحلاص هادر ثيرح نعى ا تلاس مهنأح ىلا نبا لاقو باوصلاوهو حفرلا نودريبكتلا ظفلب قاررلا نبع هود

 سالفلا لع نيورمع قيرط نم ىنطقرالا ىودو حقرلاالريبكتل اوهابثا طخانه ىفإ لاّقف نيزعكرلا نم صاد او رجس اذا هي لي عقرب ناكف ةريرهولااني لص

 ورلسو هيلع هير !لصدثر !لوسرب ةولصوكهش !انالوقيو حفرو ضفخ لك هيدي حفري ناكدن ا ةريره ىلا نع ةبلس ىلإ نعورمع نب سصغ نحى دع ىلا نبا نع

 نإ سلا نع نيمح نع ىغقتلا باهولا يع قيرط نمنيدليلا عفر ق ىداخبلاو ةحام نباو ةمدرخ نب !ىورو مذرلا الريسكتلا ظفلي هيوري ىلع نيورمعريغلاق

 وبا حرخاو 0 اذاو هيد ااز نم مند تاَقْث هل اجرو عيوكرلا نم هسار حفراذاو حكراذاو ةولصلا ق لخداذا هي ني عذري ناكملسو هيلعو هيلع هلل !ىلص ىلا
 نتقانولسو هبلع هللا لص هدا لوسر ةولص ىلارظنن نا تببحا نالاقف سابع نباىلا تقلطنان هي دي مفريريبلا نبا ىأر هنا ىملا نوعم قيرط نمدواد

 ملسو هيلع هللا قص هيد |لوسر تيار لوفي و كلذ لثم لحق مسوكرلا نم دسار حفراذاو حكراذاو هيدي عفر ةولصلا نتف |اذاناكهنارياج نعو رب زلا نبا ةولصب
 مفروربكرت هي لي ةقروراكت ماتو لع ما قسرا |لوسر ةولص كبر اله لاق ىرعشالا ىلدوم ىلإ نحو تان هلاجر و ىقهسل او ةجأم نبا هريرخا كلذ لعفي

 ةيعسؤيرط نم ىقدربلا همك حلا ىوَرَو اقوقومو اعودرم ىقمرسلا هحرخاو ىنطقراللاو قم اهحرخس !نتدجسلا نبي حضري الو اولعت اذ !نكه لاقو عوكرلل هيدي

 نعرمع نبا نع هب ث سعي هنا لاقن البحر تلاسف لاق عوكولا نم هسار عفر لتعو هعبوكل ضشعوريكتلا ننخ هيِكَمو نحح هي ني حفره ريكس واط تيارركح لا نع
 وهاشا شن سيلان ه لاق س ايال|نبمدا تلعن ةجعش نعانه ىور نم لآأس هنا دمحا نعم رشا نب دمحا نعل الخلا ارك قمل سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعرمع

 دجسلا نولصي سانلا|غيس لاق مساقلا نينا نعنع قدملا ناسيك ن بن املس قيرط نم تايف الذان ىقمربلا ىودو ملسو هيلع ََش | لص ىلا نعرمع نيا نع

 لعن مكرثربك هيبكنم مهب ىذاح ققح هي لي حفرفولسو هيلع هللا لص هد لوسر ةواصو كب لصاوكهوجوب ىلعاولبق !لاقفرمع مرلع مرخاذا
 ىرهزلا نع كلام نعيولا ني ىلخ قيرط نم ئارخلا ق ىنطقرادلا ١ىورواتي لصيملس و هيلع هندا لص هنا لوسر تاكانكهاولاقف حفر ويح كل نك

 نيرديل اعضر ق ىراخلا لاق ورمع نعمتداي ن لع فلخ عب ايما لاق عكف ولسو هيلع هند الص هللا لوسر تباررمع نع هيبا نعملأس نع

 هيحرتحا 3ةولصلا قرحجي ديا نوعذرب لس و هيلع دّدد ا ىلص هللدا لوسر بأم ! ناكنسحلا نع قداتق نع ليعس نوح رختؤز نيل ندؤا انك وقسد قضم أدل لاح
 وحفر اذاو مكراذاو ٍمَتف ااذا عفري ناكو يرحب ني)نم ية ص نسح ا تيارآم قازرلا ديعلاقو حوارملا اهناكاوغر اذاواوعكرا ذاداز و ديعس نع قرط نممرتالا
 ١ ةرررهىلا 1و ليحس تاركا نديم نياو رئاع ورب نعوم ىقبربلا يرخ ا 3 قيد صلاركب ىلا نعرببزلا نب اوريبزلا نب ١نعءاطع نع دو ننالخ ١

 تاقفريطت نا تبشخ ةخ امالاقت ىدببتعفرف نايعنل ابزج ىل ايوب تيلص كرايملا نبا لاق ىدازعلا لاكن فرمع تيأر د قيديعس نعو كلذرباج و

 : مثريعو ةحبرالا ةلدايعلاو ةنجياب مهل حوهشملا قرشتعلا مهتمأّسضن نزالث نمرثكارضلش منرلا متع اجنم ءامسا ضمرسلا دعو ةيبآثلا ف رطاول ىلوالا قرطاول نا

 1 ول نيرلا سن .خيشتلا لاةرلسم ستع نمر نب لكاو ثيبدح- روج ك1 حي يصح ثيدحازهلاقوىذمرتلا سشسعالوطمو ننسلا بادصا نتعوهو هل

 د حصص دؤاد قاد انس هت ٠١ قاتلا ىلا هزحي ىلع ثي دحو ظ افلألاو قرطلا فالتحلا عم ةجام نباو ٌقاسنلاو دؤاد ىلا ىلا ازرع لب ملسم ىلا وزعي

 و لعوب ار وجسل اةدابزبساور نمم هك :«قارعلانيرلا نيز ظفاحلا كلذ ىلع هن نيعض وهو نسيزاجي !نعش ايعنب ليعمس | ةياورنم ةجأم نبا دانسإ
 امرخالا ريدم ٍباوجلارض اح ناككرابسلا نب ىلع حيكو لاق ىراذبل !لوقمامتو ىو '”ببحصلا لاجد هلاجر |



 ةياررلا حقمةيادهلا

 ةججلا ارمااسأر قايل نيود ىلع لوضع نرلا ١نم ىوري ىزلاو جلا عيرالاركَذو نيدلا

 .ترفصوا نك ديلا هع هّجووأبصنىنهلا ضوأي لع سلجم ىزسيلا هاجر شرتفاةياثلا ةعكرلا ق ةيناثلا
 2 78 ناار

 كلذ ىوري سبيتتو هعباصإ طسإو هي نذغ لعهيدي 0 ا ب لعش لوسد دوق 36
 شيال لاا ات بيريتلت

 0 ل ا رس دوت نوكي

 تيم دج نبتت نجد رخال اعرف كيلع الملا - تا د ا 00
 تت 7 نسما خراا يللا تارايعلا لل" اا بلا ت تاو اعلا ل 2 وقل تالا ©

 و نارقلا نم روس 0 0 ا ا 0

 ل كتتناكد انااا ماما هر

 قا ةرتسلا هولا ناو ريتال هلا اورمخلا هيفالاك هرخأ ا ا هل

 لوسر قلع دعس نبال قدالاةدعقلا وز لع يزيل ميلعتلا نينو مدقلا قاسكو >لكل اني رجل ىهوواولاٌةزاب دو
 كاان هريس ىف رمح حرا رمسشتسلا عرا# تاون ةنسس

 ةواصلارخا نأكا ذاو نوؤتتلا نم عرفا ذاّضَه ةاليعلا اونو نماذاف اهرخاو ةلماسو دخلا يي ردا

 ديا تالا يبو ةؤما اصلا لو نملك تاني اف عب رالا/ذو لو لب

 رمال نم عرف الفرم س را فرغ روكراذنع ايف رينا نرلايسلا ف قس طهر وارض كير زو نافع لوق حلم ريدم الساما ءارتبا ن تلك توكى اذكر لس
 حلل ىلا ”لئاب اهسؤر نك م ضوفخت سيسي اهاو عنب نكي عل اما نكلا عيب نجلا حلا ما ىاردب اصا أو حس نا" لت لسور اد و رع يلا لص نبل لضخ شازي نان لعضتلال لاذ

 ب |مصلا نا ملعا ل ارسشملاو موق حلل ربع” امنع عرفي ناواراذ لجان هويت امو نير يلا عضو نالل مرا لم مايو نولي يرَمَت بسنالا ل ةأرما تاكن اد لوق هش ده ١
 سابع نيا يعشن ث شل زينا وووعس يمر سلاريعرهشتتب اوزنخا انرارض اضيبا مسؤل مضت بابل و ررزسك م اعل وربشتروعسْن سيلاميعلورريطت سابع نير لا ربعلو رت 2-0

 راتب لايت شل لك اال عوايل ل لاش هدول ماسلا كفيل م السلا ندد ناا* هرجع ورب لوسرارمت ناررخاو هايف لالالا ب انا نافاس هربت و

 ةداند لق هلع هلت ربع ا» لوا نوكين بايتسا نملق ||| نامل نع انوطق اناولو بروجولا مرماظنا ىا بايتسالارذقاو ملوق تكل # ريع »خروف لفرع ام نوكيل ف لوهع نال

 لضا || ضرار شلاو لاول ن اريرافكم زل لصف... ٠ انك ضال نيا لاو لاكش ناىرتال لس مفعم اراد يل ياو, اودع ضوطحاب ولعل نال ةرم لاش الليل

 ديزي الو لق هللسم» رن را الس وا تار ل اهيكاتو راوق هلاس نوم ةرماو ةرافك زل لعفف از

 ىناشلاواور اولا لوقل روت ىلا نا“ عابجاظ فلازم نس نا لاك نم لوق ىواىطلا لان نسم عريلع ةرلصلا نا سو ملا ءشسو هلل لا لمح نبا لع ةولصلارب زب ىتثاّسلا ل اقوان نع ازباب اازب لع
 مارد هس ابو ةرلصلا ايمو ىف سلم اذا لوقيل ناو ملال سول [ لس و ريع لا دمر شل لوس نازح +لا ىلع روق عل نما ةدعدتس ةدص عر عشك نان ولا لوف
 تال لس هدب مبوكدب نارا ش امبامد ابغا ف ناك اورضتملا نم رز ني مس ةؤلصلا طيس و ىف ناكنلاث غارْمل تايتلا يرسبلا

 ةيادهلاثييداحاعرخت ف ةياردلا
 وحتي هحيأصا هّحووابصن ىنملا بضو اهلع سلخ ىرسبلا هلجر شرتفا لاق ةولصلا قمل سو هيلع هللا لص لدا لوسر وعق ةغص ف ةنش اع ثيب لح

 بايلا قو ثيرحلا ىنملا هجر بصنييو ىرسيلا هلجر شرتفي ناكو هيف تلاق ثيدح قةشقاع ثيرح نمولسم لع وهذ بصنلاو شازنتالا اما ةلصلا

 ىملاوقلا بصس :ناةولصلا ةنس نملاةهبيازع نيم اع نبّنن لع قيرط نم ٌقاسنلا ىوردقف هزت دح نماك نجاولتهتيقب امانى نميتلا لتعم نبلت اونع

 كدنرجا ول رول لئاو ثب نحو كلذ ىوري سيرت و هعيأص | طسو يك ارش لعدن ند عضو هلو لايقتسالا نود ىداضلا *شملصأوةلّقلااهعب اصاب لبقتسم

 ضبقو حبلا ”نخف لع ىميلاهفك عضو ورمعنبا تيدح نمولسملد طقف نذل ىلع دي عض وو هثن:دح نم ىنمزتلاقامناو هثيدح |
 ثيبرح مص اوه ىذمزتلا لاقو هيلع قفتم لهشنتلا قروعتسم نبا ثي لحس ىوسيلا « ننخ ىلع ىرسبلاههكحضووماهبإالا لن ىلا هديصايراخاو اهلك اعباصا

 داوعسم نبا قفاوو هتم نسحا نيرشتلا فق تعمس املاك 8 ةريرب ثددح نم كاريطلا ىدرو :

 0 د قلورحأسم نتعوهوىسومولاو ىقسبلا ششع| يلح هَ اعورازبلا ؟مهحيرخا ةفي نحو ىسر اذلا ناملستت قاريطلا هحيرخلا ن ةيوحم مزه ةعامج
 اجرا تمي لحيربنملا لع سانلا هملعر كيايا نارمع نيا قبرط نمىوأبطلا هجرخاوركاحلاو ةحامنباوؤاشلا ل نع هثيرحو رباجو تاواورهغب نكت ةجأم نياو

 نب نيل ىضوواولا ةدايزو قارغتس اللا هوماللاو لالا هيف و يارس الادزتاورمالا ديف نال ىلواروعسم نبا نميشنب نخبالاو هل وق ةعيرالاوءلسم هحرخاسثتتلا ق

 مالسلا هلوق ةدارمف ماللاو فل الا أماو سايح نب اسوس ىف كلذ حقدرلواولوقف ظفلدو لقبلد ظفلي روعسم نباسبشت ىفوهنرمالاأما قازتاويمل تلا نيكاتو م>اكلا

 اماومالر فلاريغب ٌقاسنلاو ىذمزتلا قو ةجامنباو دؤاد ف اؤلسم ضسعاضيا سابعنباسشن قف ىهوردوعسم نبا دهشتأ ب درفنيمل نكل ىنلااهبإ كيلع
 هل وة ملمتلا سئاتب سيري ناالاتانثا ىقبونانث | فعمل ل فول سم لنعاّصيإ سابع نبا سين ىقف ملعتلا نيكات ماد سايع نبا نورت ق تسيلفو اولا
 قافتايو هيلع ةتسلا قافتاب دوعسم نياسوثنت حرتاي 5تارقلا ظفلب اهمشت تاكرايسلا ةدإبز ةيجنم حرت سابعنباسوثتت قو هل از ىف هبفكنيب ىقك

 صرب ةيقلب

 انيلديز اكولس و هيلع هند 'ىلص ىننلا نا هللا نبع نع ذيقلع نع مشا اربانعو زمح نإ نحنانس نم ىدعص قيرط نم ةظفلو ئاربطلادوعسم نبا ثيزعس مووخاوءل

 نبا لهشت تيرحلا لهاو ءاهزقفل اروهرمجو سمحاو ةفيزحولالاقو ىوونلا لاق هن ١ سيشننب الا ةولص الن اذ اوملعت لوقيو نقلا نم ةي!اءملسعيامكردرتسلا
 ١ هل يطفت ىلع لرد نحا هعزاتب ملورهنملا لع سانلا هملع هنال لضن ارمع سشتن ا كلام لاقو لضن ادوعسم



 جولصلا باتكا نلحجج 6 ةياررلا عم ةّيادهلا

 نيرة السلا هلع ىنل نا ةداتق ىلإ ٌثيدحلاهرحو باتا كتاب نييرخحلا نيتعكرلا قرقيو ءاشأمب هسفنلاعد
 وشل 7 0 هع ها هع 0 | ١

 نجا اج 5: هللا ءاش اسحب ع كيتايام لع نيتعكرلا ف صرف ةءارقلا نال عيضه لّضفالا نآيبأ هو باتكلا ةكئلقب
 7 5 و ريع الل نيل واما ىا ٍ ميو اني بي ذاك از اواي الن

 كلام هيلا لمي ىذلا كروتلا نم لوا نأكف ندبلا ىلع قش قالو ةتشاع و لئاو تيردح نم نيو زامل ىقلدالا َْ يك
 ا 2 17لتفاويص نا ن ا

 ينلا اع لصو أن ع بج/او وهو نمشتتي هربكلاةلاح لع لمع وىواحكا هفّحْض ار وتم دعقم ال كلا هيلع هنا ىورسب ىذلاو
 و سيرو تح تلا طاوس وصل طفح ا ىسزركىرعاسلا دير ىلا يسرع ف السمالا واوا هاد

 كتالص تمت قف تلعفوا!نهه تلقاذامالسلا هيلع هللا ىداشلاانالخات نع ةضدرفب ٌنيِلوهورمالسلا هلع
 ريع ق لصلاوريسلا ىا

 نيالا رحتافلا قرات مليار شيرت ملول حل : ْ
 باتكلا جت افير معلا وربنا نم نويلوالا نيتك ىف أر فيل ناكم لسور الحسد يلع ثلا لص ىف انا ةر مقىل اريبا نع ةداّقتإ نينا بع نعم سو ىراتلا منال نا مل وف لربع اسرق لل ل
 ملو عيرتنكيرل نيتزخالا ىف عبضلاو ةرادفلا كت ناداطمجلارلؤ + ازبو لوف حس تما١ جاى اذكبو ينانلا ىف ليطنلالاد ىلوالا ”دكرلا ىف ليلو اناا ألا |نعمسمو بسلا وتاب ني الا ىفو ناتروسو
 ةرازقو هازتب ا تساىدبست دل ريترخالا نم قيل نم تحلو لكى جسول نفع ىلإ نبل ىورو ورت ىف ىروردقنلا هركاذكتئاياورلا نم حتي او اذب لضف اة ناك ايرباس ناك اوهس ندي نكي
 1 مادنعسر ىلا تور وجب او عرولرلا ىف الاي ةريزرقل اورلذلا نو الخاو ركيفروصتقمن دز خ الا ىف مايل نالومجسل نر يسيلض ايبا ناكن اقادمغتن اكن ا اشبع ناك حت” موقف ناو لطف | ريتا
 بتشاكت ادخن أفلاو نمير الا ىف ان بسوي ييلوالا ىف ةرزقلا نال يروجولا نايرال لصفر وق حس ن١ زنا اضع زخا مو ةءارقلا عج دعب قيلف ازرق تادارااذاالا تكليالو عج
 اذا نم عشا نازل اني ناكول لاقت يف ل وق كلل ميعا» نزع ىبا نكن سحلا ةياور نع زازتحا يام يل وق حدس د٠٠ نيالا ىف هنن وازق نحن يد الا ىف ابرق تيان ف: ةلصلا ىف جاو
 ابن بسوتي مد لع اف اهتيضرفدارلا ناب بيبا نيترخالا ف اهبرجو اال يتلو الا ىف .يضرؤ تسلق ناز نيتحأرا ىف ملوث وعم ربعا» ءادا الءانمف ا جادت ايريغارعوقو لول ان ]ل نيطرخالا لري ىلا

 ,- را" كلذ نعش ىوالا ف سلب روق نال عمار سيلوذادل دولا دق لواتيل فال ف لاتاف لتر فال لق حلل د١١ ندا ىف اهم رقاهط تم انرّفف نيرا ف ةنجاد تناك ضي ني الاف

 همتسيناتلاف كروتد ىدالا ىف تفي الا لاقذاكروتس السلا ىف قا لول [هعس يع شلا دص_ ىلا نادي ىلا ثيل نيرعتلا ف كدت بلال ةدطوالا ن سم لق هش
 قنا فس هاي ف نسما نالوبسا,ن نا لاقو بنما هئس اهب ضعي نيالا لعب رهاو ىلا ةدقلا الع مالا مق تل انوا ملوق هلشس ماد فانكن ياو راب

 نآذإل ا انيورامل ىلوالا ىف سلب ريالا ىف سلبورلوقإ انبب امعجو لاو نع اينعجلو شم ام نع ارثعدل ىرتخد دايبشم ا سولجلا ىف. لذ تشب فنصملا نال لوا لحلا ينك سم ماريو شما نعال
 ارك قلا تالادلا مرمعس ل روف ف نمملابب ري نا عننا لك لا قا اهضالو حب ايفل وق لؤى خل ديو”ارشنلاع نع الا لنيل در و ريما لازتفاو صعبا يسن ومو سولجلا ةأيبب زبد اداانا لت
 "0 ل وراد كالا نور قالا يبزي نثاوإ و لع_ بج ىلا شيدع جيرئاصملا ىف و كلام يبا لب او هلا تاب لولب ايزي ليلا ىف عم

 | لق هلك "١ بسدالل يار ف عضل لاو ىف لق مبلل ل ام لعل موال وق كي ,ياهناال ثيسدحلا لق نع ضرينط و ب ورطع# نك يبخل بع شيسرع ناانب نا لقد ىوايطلازمش لو تللسس

 تلال لاقتنا لا. اشل تايم ل5 [لحسو رنا صون لاب امنا ماسلا لال السلاسل يل يفي نالت نكون وراسل الاف شافاخ
 ممالاو امينا ومس ريدعاولض ل اوتو مل [هنس وري سنا لم ىلا لح ةودصلا ناو زيود ماب( املا نمو بوت ولرمالاو لل لادم رنلا لب يفلا مقلط لوفي تس ففازب سسلضولا
 رتل نقب ناب نلحت لفزمجملاهكرتول اذ قلاب لتتم ملا نا دك انعمت او نمار حاب اهلا نط اذووعس نا شير عرس يف مدع لع ايلوأ يف ناك ةولصلا راف بوتوالو بدول
 رتل قع نا ثيم ا لالدتسا نك يسال او صنلا ضل فرو قولو و ضميت نلع ناب دماب قلع اليل ةلصما ينو مدع ىلع كلذكو هاب نايل ني نبيشسلا نجا بجد نان
 نررامخ بوجود ال ناس لانا بألا نئوافن [+ 6 ملا قل وق نع اما رنو تس ارك مرن ليزغما نان تاركا ع ىف ا ديم اير خا يفي لن ميلحتلا ليصل مالا وتلاقي نا لجن ى
 _ عر ٠ زتبلا ةولسنلا ىف هشوكى لريال ءاخ لص ورهلاريتفل بوجولا الرمال نم ادينى واهلا هراتنن اكسو ل[ شو ريل ثلا دص_ ىنلالؤ كول ىفرلا هلاك ةرماو ةرمماريف ب اوار زا ةزلصلا
 عنددقو ”صررم داو ىلا ”ياور ناوريلع تهرقوم ارم ملح ارز ملقا زاووحس نب | لاق مث تايلورلا عجب ىف راو مرتد بي اد سيب و دنس و ادولاو نول يرخا تلقا لو ا

 قواوم ١٠ عررفرملا مصاف ىارلاب كر ديول ام ف تدوقوملا نا لصت اهو ونت ان ناك اءاياو هدجول باتككا حرس قرصو عزرزداذ ىئشارمبلا ظذاملاافارغقو ماها تباد قارعلا كيرلا نيذظفاد اكن يندحل نير

 ةولصلا( انتبهت ثيسركلا لاقي ناالا لكس ( املا تبراقو انعم ناد نيف عنعي وزحلا نا نم رفعوا مدلل بسذ امل يملا, كسلا تقلا ليووص تقاتف لوف هلل ابر
 دي وادا "بجو طاع انت ىف يت تلاو و الصلا ةوارز ىلع لييدالوزيايب كباس هكس نمامبالاو ضنا الرب رطعنب وزب ةدايز ل هتك رن رة

 اولوق لوقيرينملا ىلعوهو سانلاولدب ناكدتا اطوملا قرمع سشنت ىف مقوو هلد ابو هدا مسي هدا ق ةدايزرباج سشت قف حقو كيببنن از رتصا هنا لعةمتالا
 ذقت هنخ فسر يخي ماك ةرما ىفعب صتلاب ءسفم تفرع اهنال هلو تاداولا ف نحو تاكرايملا لدب تايكرلا از هلل تاولصلا هند تاببطلا هلل تايكازلا هلل تايهتلا
 ناكل جزولصلاطسد ليتل وهيل هنا لم د لاوس نزل عوحسم ب ةفلر حرك ل كصوت ارجسسح ندزنلا فج حا هيلا زمزعسفب اة نم كيلا د دئادوب رنا ءاذخا تار
 د كريت نم خرقي. نهح ضن هيفوالوطمد وعسم نبا تب دح نم نسحاءاشامب هسفنل اعد غاز لصلارخس ! ق ناكاذ إد لورثتتل | نم ةرفاذا ضمن يولصلا طسو

 د/ريذ هيلا هسغا اعلا نممكدحاردنبل أت يرخا' قو هيلع قفتملا ف دوعسم نبا ثي دح لصاورل مث وعدي نا هللا ءاش امبطسورتن سحب أعد اهرخسا'ق تاكتا
 هلثبام هفنل وعل حت هيف و تيرا ذوعترلف ريخإالا سرقنتلا نمكدحا غرم اذا قالا دع ةزيره ىنا ثيدح قو ءاش أمل اسملا نمريختملف ظفل 3و هب

 وقت سولجلا ةفص ى ةنشالئ اد ثيرحقإزلا نه نوذيلع قفتملاو هلصاد
 ةرخآالاةعكرلا ىف س لجل ذأاذ هيفو ديمح ىلا تي دجنزمةيرالاو كال اكوتمدمق لسجراعاا رد تسل ىلذه يصدق لعنه ا ا ةياردلا

 | الاب هحرش نر وكتموهف ىرأطلا ضيعضت اماربكا ةلاح لعل محمدا ىوأحكلاا هفعض ثيب رملاو كل وق هن ادحقم ىلعرعق و ىرخالا بصنو ىرعيلا هلجر ملف
 كل ذاوصخن لو ة[مصلا نم ةرشعهقفاوو مل سو هيلع هدا لص هنا لوسر أهملع بظاو غلا هترراص فصو نيمحابا نال مج الذ لمحلاأماو هيف هيل تفنلي
 0 ب و "«ىلصا ومدي اءامكاول صول سو هيلع هللا ىلص لاق دقو ظفلل ا مومحب ةريلاورب كك لاح
 |١ الحا حمس "لف نحسملا ىف مكدح )ناك اذاولسو هيلع هند ىلص هدا لوسر لاق لاقرمع نبانعرعفان نع مرج نبانعرجمع ان برح نب سخان يعانث وم

 + «برح نب نمت هب درغتريمعالا جتيرج نبا نعوريرحل سوثتلا باب ىف هدروا نا دعب ىقتيهلا لاق ٌلاعتو كرابت هبر ىلادعبص اب ريشبل و هتوص



 ةياردلا **ةيادهلا وللا باتكا لج

 ةرماثما ةبجلو ةولّصلا سراخمالّسلا هبلع ىنلا لع واصلا ددق اذ لعقنت نا تش ناو مقف موقت ناش نا
 عرا)ب باول !نمانرلذام لل ةراشا ٠

 و ىورملا ضرفلاورمالا ةنؤمنيفك وأ طلاراتخا امكمجل سلا هيلع ىنلاركذ انتو ىحركلاا هلآ امك#رحاو
 م 67 ايكز ىىلا راما عاتب عمال وق روتعلا ن لح عرا» تعال سس رات

 هلّلأق ةوعسم نباشي رح نمير املوروتاملاةّعدالاونارقلا ظافلا يشب إمياعدو لا قرب نقتلاوهدوؤغتلا
 0 تطورا ىف 1ك هممت د.

 ةياياللابرقا ن وكس مالسلا هيلع ىنلا ىلع ةولصلاب [سِينو كيلااهبجع اداكمضااعرلانمزتخاىتمالسلا هبلعىنلا
 ريع ٠ ليسو زا ميج نا ريع هيا درريطا جمالا

 هلوقك, دابعلا نم هلاوس ليال مو ظوفحملاارؤتاملآب قاياذطوداسفلا عار سانلام”لكهينتيأمبوع ديالو
 ريع ؟ اسال ابال

 0 نم ىقزرا ملا لوقو ممم٠لكن م سيل ىل ضغارسللا هلوقكل ريقي مو مدمالك هبشإ ةنالف ىنجزوبللا
 عرار سم لمجال

 مالا لوقيي نب لش ل! ضسيل مب روق حل دادبلا الع ديشم اه ا انيلع ايزال تلا ديب نا لبق ا باجر الا نحن ييسر اي بيج امرت ةوارا ىل ايانيطع وق تلق تانريرتلا »ب لق هل
 ملا لص رشلا لوسر نع ذي درماىب رو املا لو حلل يانع + نآرقلا دعس اًنطعرجلاب زود افلا لكس اضطع بسضنل ب زوكيةيعدالاو رل وق هسلسس رياح ا ىل الرف رلوق لو ى اواو لرخا

 اؤا ضمن ةولصلا امسو ناك اذاهب خو ةولصلا سو ىف ل مص لل عو لع ثلا ىلصدنلا لوسر تطووعسم با نكمل فيسرللا ىلإ يي زاك لت انيورال مل و نع ياعم مور[

 ليل وكارب ىف سيلو راسا, هل املا نختم ئاور ىفو موك يفي ا داع دا نير فووعس بارت انمدق دقو دمت ا دنع تيرم زب نا انمدقرقد اش ابرهنغل امد ةولصل ان[ ناكاذاور سلا نم رف
 مسنستوعسنبإا شيمر حمد ارا نوطيضروعس نبا شييدع منن از ناكنا# ال لاق لق هشلس تا# ناذيتتسالاو تاوئدلا ىف هركؤراضسام/ الانزيم ىراشا دع اصوصضو ام لع ف نصل
 امزناب عري اذبوهضتلا برص رغ الاي واراد: ا تولصلا سو فر بتلا لسور ادعو يلعشلا دم يلا لوسر لكل وقر عسب! تيسر هسرارا نوكيفو وحسم نبا ثيردم نم اىوطقم ان اتمام اكن اكن اوؤعسم نب

 ٍ ل ةساول وروقاملاءامرلا لك يز نولبكن وقناملا نكلو يان اتي نطو نمت ورماىتوز مزلاوكس اننا( اكرر امرلا ”نابا ىف ىقفاشلل بج ناطر لب تلقت رخام لَو ندع تارا لوالا نكت ا
 يي اراشلا ناز ل وق هش ريع ٠ ةوزتللا نجيب ضعي لتي امرا اب ثيئانا لما اربيل لقوم تناا بروصا ناك سانلا( الكناني انالص نا تيدب ب لاب حا

 ى لادامرلاب ناكف الص ْميرصلانم حنصس انلا مالك ال طع ىف اذنع اذوب اه اسدتع از و همس اب تيك قؤلصلا ردت اريل رب مالا هعينح نال قائل اب دلصلا حبال سانا( الكب نملارزجا داق
 1 لامه ابا اينااراعرلا ف تما وابزع وز اسضنرراراوا نولسل امو لع ل وز اوم انبيجداضلابدارا نرباظناداضلان' لوف نيلشس رانعا»ل بلاء شما قولصلا نم اهرامن سانا لك ني

 ليتسالامو لافي ناهس نلا الكربي رض :إ'ليتالامو ل وفق هلل دادمل اطر يشم م٠, ةولصلا نسير حو لس |علاب ىف اياطغ لولا ىلا عرس ٍزشتع اساعد لاو ةادبانلا لام انا قالصلا
 ىلا نعل علر قو لوالا ىلا ور ظن ز وجال نا غبي يت لرفع ابل للا ولن ال ةاذانمل ان رقما افلا ني اباعدو طوق نم(دقنامكيتوريضتلا زر نيب لوب نإ لمازنز ل ليتم أوو ملوق هلل مانعا

 هللس ع انع » ىن الرقم لا عتب راما اضلا م نر افلا نوحي نادال سيو تنصملا ريتا سيكل نابزعع باهت نابي ىف انا ولا لال رظنلاب زوجي ناو لطفل ييغركي
 د4 عراط للامر شلاوبج قازرلان ال ب سابال لوي نم صو لوالا ليبخ نم لو

 روعمسإلا ثيرح نمدؤادولا| نه تلعفوااذه تلقاذا ثيي روم ب ب كسذادبفب 0 ا
 امجرداتيشبمل نا ىاطخملا لاق ه كلذ ف ةجي ااوهضواو بيطنحلاو ىقديبلا و ىئطقرادلاو نايح نبا مهتم دوعسم نبا الكن م ةجردم قدايزلا »نه نا للعاظاذح ا ىمتاو
 لاري نيدلاّصف ثيدح بوجولا ىلع لديامبلسو هيلعمثلا لص هيلع ةؤلصلا ىف درو دقد ةبجاوب تسيل ل سو هيلع هندا لصونلا ىلعةزلصلا ت !ىلع تلد
 رسل مكرحا لص اذا ةريغلوا هل لاق د ةأعدمث انه لي لاقف لس و هيلع هلل لصوبنلا لع صرملو هللا جيمل هت لص قاوع ديب الجيل سو هيلع هنن !لوسر حمس
 و ةبيزخ نباو ىزمرتلا هححص و ةثالثلا نفسلا باصص | هجمرخا ءاشامب هدعب وعديل مث مل سو هيلع هند لونلا ىلع لصيلمث هيلع ءانشلا د ىلاخن هللا ليجتب
 نقف كيلعم“لسلا ما هدا لوسراي لاف «لرنع نحو ملسو هيلع هدا لص هن !لوسر ىردي نعب سلج ىتح ل جر لبقاروعسم ىلا تب دح وريكأحلاو نايح نبا
 نابحنب او ةمبزخخ نبا هجرخا ثيدحلا دمع لكل ص هلل !اولوقف قلعوت بلص ذ!لاقمث تمصف لاق انتولص ف كيلع انيلص نخل ذا كيلع صن فيكق» انذرع
 نبادجرخارملسو هيلع هند !لصىبنلا لع لصبمل نمل ةولصال هحذركرج نع هيبا نع ىدعآسلا ل هس نب سايع نب نميهملا دبع نعوم كاملاو نطفرارل او
 رباجهينو ىنطقرارلا دجوخا هنم لنقتمل ىتيب لها ىلع الدادرإإ لعل صبمل ةولص لص نم هخضر دوعسم نبا نكد قارجطلاو ىنطقرا للاومكاحلاو تيدح- ىف ةجام
 هللا لعمالسلا سورشتتلا ضرفي نا لق ةرلصلا قف لوقن انكدوعسم نبا تيدح نم قالا ريدقتلاوه سورشتلا ف ىورملازونلا لشد ةانو) لوهض لج اةساؤو قنرسلاهمكاحلا هجيرخا تب سححلا نع لع لصربإللا لقيلف ةولصلا ف مكدحا سهرشت اذا هعفر دوعسم نيا نعو هفقدو هاعفر ىف هيلع فلتخا قو فيعضوهو ىفعجلا
 امياعدو هلوق ةدايزلا نهب نصرفريخالا سوثتتلا ناباني اصصارقتحا ىو ونلا لاق و ىقهمبلاو ىنطقر ادلا هحرخ اوئدايزل كنه نو د نيحريعصلا ىف هلصاو تيب سما
 قلق هيفامملعت كليلا هم او هيبطا ءاع للا نمرتحت امثل سو هيلع هللا لصىنلا هللا دوعسم نبا ثيدح نمانيور امل ةروث أملا ةيعدالاد نارقلاظافلا هيد
 ١ آيموءاشاممالكلا نمدجبريتقيلمت ىراغلا ةيادرا عبس الو لصملار ايتتخا ىلا كلذ قرمالا صسيوغتل همصخل قع هتالبقو لالدتس الاانه فضملا ىلعدر سو

 ! ادرث كا لحاسوهو هير نمربعلا توك أم برقا ةربره ىلا ثيرحو مكت يأ تسل نا نمقف ءاعرلا نم هيف او نههتجاد دوجسلااماو سابع نباثيدحاوجلا لدي
 هعوكر ف لوقد,ن اكقولسو هيلع هنا لصونلا عم لص هن|ةفيح نعورلسم[ىهحرخامكل ببسي نا نمقف ءاعرلا نم هذ

 : ةي'ابرمامو مظعلا د ناعجس

 | ملص ال عزهانتالص نا ثي لح مناملا هي كستامب برق و اضياولسم هحيرخ|ذوعتو أه لع فقوالا ب انع ةيباب ٌرمالو لاسف اه شع شت والا ةمحر
 عبس تلزنملرماع نب ةبقع تي سعب بابلا ثيب دأحا زييشا ىدأطلا ىعدا ىقهرببلا لاقو ثيداحالا نيباعمج ءاعدلا دعأم ىلع لوم وهو سانلامالكن مشاهد
 كل ذالةرلسو هيلع هلل !قلصوتلا نا سابع نبا ثي.دح اهبف ناعم ثيداحالا كلن عب اهل وزن نوكي ناروججتلاةرمكد وجس ق أهولعجا لاق ىلعالا كير مس
 هلال وسرق امف ةرجهلا ةصق  ءاربلا ثيب دح اهرمرايخإلا هيلع تلد امكأميٍ نق ناكىلعالا كبررمسا يس لوزن نا نع لفغو هيد تام ىذلا هّصرم ن
 بصر: هيقب ض1 مل سو هيلع هللا لص

 نيه نه كعرشاذأذ دوعسم نإ لات لاق ةيدواكر ب ساس و هيلع تبا لص ىلا حاد ةمقلع ني نحاو دسم نب | تيدح فارجطلا هحرخا هل ١
 كايطرت لعلاقو ىرنلا قيرط نممككىلا هييرخاو ٌقاسلاو ىراخيلا هحرخلا ه١ تصناذ تّيش ناو تبثاف تش تاقهتولص نم تغرف قف



 ةياررلا ةمةيادهلا

 اسيرعو هللا ةمحرو كيلعم السلا لوقف هنيمي نعمل ممت ٌشيجلاريمالا قزر لاقي دابعلا نيب اعف اهلا معتسال لوالا 0 ا ا 2 5 . 2

 ققح راسي نعو نمالا |!كرح أرب ىري خد نقرات 81 ااولع كلا نا سس زن( كران) كلذ لف
 2050 تنا* كاش قلو نثسلايس اىصا صرنا تلق

 لاعالا نال ة ب اثلا فكل نكو هل ةظفحلاورلنلاو لاجرلا نمهنيمي ٌلعنم دال |منستلا ىونورسيالا "دخضأيب ىرب
 رولا ران ع امروصللا عم

 ىرتقملا ٌنْيالو نيرضاخلا اًظح باطلا يصل يه هتالص ْق وهل ةكرشدل مالو اننأمز قءاسنلا ىؤنيالو تاينلاب

 ً[ييحرتتعسوي ىلإ لسع قالا قف كاون هئا نجي نأكناو مهد ناونرسيدالاوا نمد الا بنأجلا نمممامالا ناكن أف هماماةينّئه
 ارنا 3 ر "٠ ادار نوع ىرتلا ناك نإ

 ريل ةظفحلا ىوتي د ؤنملاو نيب ألا نم ظحود هنالامىِف هاون ةفينح ىف نع ةياور هو ريع عو نمدالا نامل

 مع قرايخحلا نالاروضعغ اد نع ةكعالملا 0 نيتملسلاب ىونيمامالاو يهاوس هعم سل( هال
 كفا كدر مامي حلا فرقد لالا دبا كا يماب املي اذا كاس ىف ثئلاازب لصف

 ف اشلل اذهل ضرفب سيلو ان نع ةبجا «رمالسلا ةلخفل ةباع قر ”اسلا مملح ءايبتالأب ناميالا هش أف ٌتْقلتخا دق
00 

 قيس, قزرلا#ا لاعب ملول هلسس ىف ا بيرث ىولوم١» ثيردل ئتزراو ىل فا مهلا نيترجسلا نيام ىف وتدي ناك 5, لع ورزعرثلا دع ىلا نانثسلافوروامموري لاقالوالا مل تل
 ةبءادر ضلوا وأ !يدرال موق حسد اينما سر لاو تانك جوراقلتاةرعاد سلم تال اثو اور اب نعو وق ىلسس ب ايعلا لاباس حتا اذاني ابل الاترثلارقاسابوؤولرملالا

 مهن ا ردو عسم نبا ورع احح يور | لعلاروم ل وق حولا زب ىلعو# /ضنرلقوشل لات ءاسنلا تالخيمل سول[ لمد يطري للا لوسر مل ناد وحسب نال أع
 - ىف ننفلاركب مرو فلا ملوق هك ٍيانعا» َقولصلا نيرا ءنسسلا ىوننر يشل ىف اول ان كمو نسما رم|س ىف اك فلاب نكيلف دنس ماا نال, ميستلا نع قومي راما ىو ملوق هلل يانعوب ندمت

 لكس يلو كا لملا لعررشسلا ليعفلاو ا خلا لوق لع اير ؤصلا اوال ١ 7 | ىلع الملا ليفت لوالا مفينع ىلا لق طس .انايوسبملا و ركو ا نااناعصان عم فصلا اجا لادا
 مول _سنلا ةظحاط سس انين م امال نان نازل دال انا قءاضلاى ينال ملوق نس يانعا» لوالا ف ىولاءابف ون ىاتيغاثلاف كلزلو لق هلل امنا يقتل بجوال نانا
 لا و نسب ضب ان | شمزتلا 3 ا لرقهلال 0 |دنلا ىويئ الفاتن مزق اءاد دايز ىف ناك ”رمض لاتام نا تي انناءز فل وف علشس ربع نزلا اانا

 و روضف ا دمار ريحت اذ 00 موق حلل ران» الناانين/لاضلاو لاجرلا عصى ومن ل
 ل و[ اربالو لق ىلال يدر مانام ل بام تابوا درع طفاط ىلا لاكودايع نمى رجل اصلا بغل
 مامالا سيصل يقر ماما زين نم مق حلل "نإ نتا, لايران عت تاس دو ل از ب تاويل لعل كل نس الل
 و نيبميلا نم يسن ناذ نيبن اهلا نم وق حلك بع دس يلا بس ذام ق١ اك روكذم ومب ام ىلا خت اريل وسو لوهلش س هرذع نود ةولصلا ىف ركراشيبنم ىوبننا لوي نم لقريب يرلذلاب
 . تس حوروطنتل اربع الع ييشس امااطراسيلا ع

 000 هش ةرعاو ين فكس نال بنو يللا ايتعال (نم لا بيز رنجت اكو لاف ام لو هلك
 مدرع ف دابجالا نال اولعم اررع كاز فرم الو كئالم ا نمروم نضر رارملا لم تارسلا بنتلي هد اسي نعرخ آو تانسملا بت يمي نئدماو نانا بو بالذ اى دين ربا مهظعتب كريتمف نواكلا

 رماه تلق وري رعبا بسحاص يلع رقاو بنا ناطيضسلا نمر نيلظاحلا قران ومجنون يكل ون الزي تمل نايل اى عرايا نياركذاروصن اودع موق تلبس عر تئل ارق

 ال ابعررم انالوم هياقولا حررت ىف ام فشل هي اسما ا شلاو بتاكل 97 0 ا كلا ف ةوراولا ثيمداعالا
 206 السلوم ف مررعحنالو مج نعول اينالاب ملوث نال ربيعا نوني "اا رضجل ىفو . . . نوتس ارضجل فو مت تاياورلا ضم ىفو نانا اور ىف حلت ارق :لوودلع

 ري( سعال منن سيل نم هذ لاسر ا و مجان ويب نم راف صزاةيقب 00 ةياردلا

 مبسل تأرق هول سو هيلع هللا قص ىنلا هل لاقف ةولصلا لدوطت ةصت قذاعم ثيرحو لصفملا نمروس ف ىلعالا كير مس | عبس تظفح ىنتح
 ؟"لسالا لوا ف تناك ذاعم ةصق ناىوأطلا م عير قو ةعبجلاو نيدجلاق اهيأرقي تاكل سو هيلع هد للص هن نآرعنلا تيد أهو و ىلعالا كير مسا

 كياجلاءوسي نمن أش انه نكلو ةكمب نلزن ةقاحللو ةحقاولاو حس ناريسفتلا لها نيروهشملا نا عم ةافولا ضرمؤ تناكأه !ىحداذابزغلفنع فيكف
 نآحتتسملا هللاو هيهزم لع !نه هفصهقلعتم 0 ا

 ىري قح »راسي نعو نميالا» لخ ضايب ىري قح هنيمي نعمل سي ناكرلسو هيلع هللا لص ىلا نا دوعسم نبا اني لحس
 0 نبرامع نع نيتملستلا قف بابل قد جوع صاقو لاني سس نعملسمل واضرا ىطقرادلا هججرخاو هحيدرص و نايح نباو ةحيرالاررسالا ءدخ ضايب

 لئاو نو ملسم لع قرمس نيرب اج نحو ىقدوبلا رم ىفاشلا نع مهقرذر مع نباو ةلثاو نع نمحا نع قلط نعو ةجأم نبا دنع ةفي نح نحو ىنطترارلا
 هيبا نعماشه نع رج نعريهز تي لمعلا ةرحاولاة لل اراتخا نم يح او ىنطقر الا شع ءارجلا نعد ةحجأم نب ادنع ىسوم ىلا نعو دؤاد ىلا ديكر خم نبا

 ىراطلاورن احيا ركمتس او اد ةجأم نياو ىزمرتلاهحرخا هيجو ءاقلن ةدحاو ةملت ةنولصلا قرمل سي تاكرلسو هيل عهثد لصد لوسر نا ةثئأع نع

 رحل يملس و هيلع هّننالصونلا عمس هنا دعس نب ليوس نع ةديأم نبا ميرخاو جوخ مس نع ىرع نبا مرخاو هئيومن ركأىلا لفغو نقرا وماراح
 يلع هند ا لصىنلا نا سن !نع ليمح قيرط نم ةذرعملا ق ىقدبلا ىورو ناقيعض شع امهد انساو هوت عوككلا نس.ةملس نعد أهييلع سزي ال لحاو ةملش

 بسحر كييف

 د ٌفاسنلاو دؤادوبا هجرخأذ ةرمع ثيردحأما ىلرتا سايعنباو ب لنحبنيامس ودق او ىف! نع ب ايلا قو لاق ححيمص نسح-ىنمرتلا لاقو ىلع نع هييرخا هل
 | ىدعن عب ايلا قف نارمحل دافاد هم قالا هجرخا َةّبع ثيدح بابلا قو ةججامنب اهييرخ ! ةيتع ىلا نع بابل قو ةجام نبا هجرخلذ سابع نباثيردحأم)
 وهد ةجأم نبالاقو انور ناب نبا هدصصو نيل طرش لعى ١12 ؟ىوغخبلاو ىنطقراللاوربلا دبع نباو ىذمرتلاو ىقبربلا هفعض هلم: ةصع هل ناوريمع نيإ

 !مرظنلا تيحنمرهاظلا



 ةياردلا عم ةيادهلا - ةولصلا باتكدلج

 قار سلا دعس نات رس ماتيو راماتلو ميلستلااهيليلحت وريبكتلااهميرحتمالشلا هيلع هلوقب كتله . هل ما طهر كيك فعل 1 َُى هع
 /ةيعاو_ ذب تاون بايلا لوا[ دا

 هيه ىلا ااا حش ْ . .

 لاق ةاقلا ف لصق ماعا هللاو ة.يضرفلا تشيل هل شييو اطايننحا ءاورامب بوجولا نتن اناالا بوجولا» ةيبضرقلا
 نأكناو ثراوتمل اوهأ نه نّئيرخدلا ىف ىغخيو امأما ناكن اءاشحلاو برغملا نم نسيلوالا نيتحكرلاورجقلا قةءارقلآب هرحجو

 | ده ضفالاو هعمسي نم هفلخ. سيل هنال تفاخء أش ناو هسفذ قح و ماما نال سفن حماس اورج ءاش نارين نوفا حفنم
 كه ّ 0 د اخ يح تل ا عر هك

 ىارلمعرا4رلا ةولصمالسلا هلع هلوقل ةفرعب ناك ن اورصحلاو رهظلا قم |ملاأ هرفي وح أمجلا أيه ىلع ءادالا ن وكمل وجل
 ثلا+ 5م بع ىلا ورم اهب لوق نم قال اربع هلو

 رمسعملا نا لوقت وا قزرختس الا لع لميرعلا لع ةنرق كاش نبك ملازازرعملا ىلا تانعملا نا كلل موز كس لة تاب
 تما'الا المعلا نم نجي لى ايست ايلي لوق سكر يكل ةونصلا ف لورا عال ناكر يكمل ايزل اا از ليسا همز لوب لق حطت دبع عجيب حلا ىلا ت اشم
 . سيعع ٠ اه ايس زل مفصلا نمر ابغا عم قدارتفلا تحوز انا لصفر وق سس و14! تمسش ناو من متقن ا تمسش نا ير ل ارخ 1 ىف ووعتلاو مايل نيب ىاريلاو وق حل
 رتفصلا لبق رازلاو مفصلا كسا شارت ادرججلاو .. - . . -  . - .. ..تاذلاىلا نار خشسردقلاذا الدار فلا ازين ا تتقنيس اعلا نا عئردلا نودرججل زب ارتب" غارجيد لو هش
 لام كراشعلا لاحل يخت لاف اكو ىقاوبلاىف لونا ىوالا نيالا لةهثل هيايندم لكم لتي رولا لع اكاد اوالا تافص نم انبب ارم اوبس ورا بسوتو ناالا جرسلا باب فرع ام لشس
 ماو هريطنوررفف قح ىف ماماندال هو نود ضو نم مايلنءا ني اريخومذ لوقت عح تدب رلبج مف دؤادولا اجرا نالسمم نانيرعر ف تلت رراوتلا ول وق هع رب ار” يرززلا

 لي يدع بنالارايتم ١ تن افداش ناوريلعريزي ا لفرضن عر امسابرقح ىف لص هل ادتدشلا تاي كتل جلا نمووصقملا نإ رسغنأ عرامس وب رجلا ىفواب تكسو ربنا نك ترام ضاوث نع
 نك اورج اوم, لضف لا ناالا سين مسيل ؤاودعاملاصئاصخ نءرجلا بسوجو نالاتم اصف نبي قات الابرسل اوربجلا نيترو بف ةيرمجلا هيزعزطلا ىرول رطنملا نكن ا لري رن لو دخل رامبلاال

 ٠ بكت فافيام رج اؤاورطنم ا نا ميز ى ا نع اور اقاو ىف قالا /ذو سيل. سيلاؤاو تعارجلا صئاصخ نيرسلابروجو نايرسلاورج ا نيئرنيم انعيا ناي اورل ارب اذ يرسم ”للا ربل ناك '
 ةياورلا,ماظ ف هيلعومجسال ءاانعيا إير ضو طيج او خرارعملاو يابلاو دي اذكلاو ةيانعلا بح اسراؤو ةيانبل ىف انلوببسلا وج مزلطيرب ماما نا نما نملا نا ناهيلسولا ىور ةيريبظنلارواوف ىلا روجبسيلع
 رجشف الا توف ةيرمجلا ىنعقتل نان او بسبملا ذااول او اّيسححر سلا بس وتو متريعو جملا بح اص ددددلا بمح أو نمل عرار وزنا حارس دريل يسد اصكن ير املا نم نوعا جعل نكت
 راقنناب شير جلا نال ل لان ناب نم ا نيل تسل ازب لوب نايا ّءاذ بسح اص ريحت وار رحاربعول مولا حو لع ررفنملا نع ىف تقول ابدا عام ابار! صير لا نابرذلع ورسلا برج تي الان نا
 مفر ظنو ياهلا ىف رتعتل لع قفا مو ةيادسلا بسح اصرخ هاب راسالا نم ازخ ىف بت ارادلا ىف كراضقلا نمل يبس, ن ايكو رطنملاوراوالا كككراشتتلا ناف فيك نسل نع لودحم نوي ن زوج نال لا
 ناك ورلاو ةرمخذلا ىفو جم اوم ناوي ا لاقرادالاكراضتقلا نا نيرغامما نم ع ابجو اراد م لس لزوم سمحتم نادت ةياددالد اور حجت سيلاور رعد الا فس ريف تحولا
 نم ليرلا امس فرص ةريافلا ناب جوورحمسبدعارعم سيلا نب عراسساالوئاسالارجلا ةرئانلاقيال امهدامار ضني اوان سفن جاو ملول حسك ياعسل" تا لاكمادال ءاهتلا ناو ابتفاهشس انبيدلرمافلحرزكد ويضاف اكراول و نائية ران ناو رائي توا, اناكالو ارجوك لع لوي ناشر ىرلا زال لرطلا وه الاو
 نع انك اسال لق هلل داط م املاناما نيرو لو حم ورتب ىرتقادل ذا ىريال اور دلل ناورئاذ ىلإ رطنتلاب ىارهنن نحف مل و حلم 2 ان ايبا فلذلربجشسفن عرامسا يومان
 مل جلل ٠» مغ احسابالا لصحيالو معلا ريد تبدو صل ذاريطلا عرارسا عرب اوج عاملا ةيبب ناإريفلا عراهساومبربجلا نإ دع ليو يذلا دادالا نوكيل ملوث لل ربع" عئاولا ىف اماما سلاما
 ريع ا» قلطنلا نع لاخومب نيام انو اومو مل نموبنرامج لق الس دبع! تير هجلاو ”ومجا ةولصوبمو ضحبلا صوت مى ازبرارنلا ةولص
 هماديق يا ل حل
 السلا مولع ءايبنالاي ناميالا هبشاذ فلتخا لق مهد نع قرايخالا نالاروصغ اد دع ةكعلملا ق ىوني الو هل وق تاقن'هلاجررو ةدحاو ةملست مل سد ناكملسو
 ىلا ةدّثب للوسراب كلاي اواولاق كت السلا نم هتيرق و نجلا نم هندرنق هب لكو نثوالا دحا نممكتمأم هعفر دوعسم نبا ثيرح نمولسم هجر خا أم لارهشي هنآك
 اموت نلاعت هللا لاق تامازاف اهلاق هلمع نارتكي نيكلم نمؤملا كدبعب لكد لاعن هللا نا هحفر نشا نع «دنسم ىف قطعا جرخ 3 تيرحلا ىاياو واسو هيلكس |
 ىعلاص نم نيلجر نم ىصقسمل امكةعم نيزلا يكلم نمممكرح ا ىيقسبل لاق هحؤر ةريره ىلا ثيدح- نم بعئنلا ف ىقدربلا جرخاو ثي سحلا ىدبعربق لع
 آم هنعنوب نياكلم نوتسو ةئام نمؤملاب لكو ةمآما ىلا ثيدح-نم ىناربطلا ججرخأو وحن تياث نب نديذ ثيرح نمور اهزلاو ليللاب هعم امه د هئارهحب
 هلل لوسراي لاقفولسو هيلع هللدا لصىبنلا لع ناتع لخخد لاق ىودعلا ةنانكشي د نم دعرلا ةروسريسفل ق فاربطلا هحرخاو ثي رحلا هلردقيمل

 ىم >!لكىلع اكلم نورشتع ال وهف لاق نا! ىلا هلوطب تيردحلاركذف كلم هعمممكلبعلا نع قريخ امل سو هيلع هللا ىلص
 مليت ري ا سيرت ثديي لوس طب ب 7_- ةفهفصةقلعتم 20000

 ل ا يما رو ل حامملا
 ملال مدقَت كنولص تمت دقفا نه تلقاذا دوعس نب ا يي لحس ةؤلصلا قش سلا باب قو رمع نب هللا دبع ثيدح قايس ولست سيت دجس دحس أ

 ثي لح نمم لهن ثراوتملا وها نه نييرخإلا قف ىفخيو ءاشعلاو برغملا نم نيل والا نيتدكرلاوريفلا قف ةءارقلابربخو هلوق ”ءارشفلا لصف

 صدا لوسر نس لاق ىرهزلا قرط نمو ءاشعلا نم نييرخإلاو برغملا نم ةثلاثلاورصعلاور إغلاق راوسالا تبتاوملا ف ليشرجحب ةمآما ف سنا
 ملسم نع نبعس ىفا تي دح و ىراخإلا لتع نايخ ثيب نح وداتن ىباثيدح ,معل ادرهظلا ئق#ءارتفلاب راعسالا لعل ديأم نيصيعملا قَد اميلع وقوم ددعصم نبل دب ندي نإ لق نمد دهام: لوق نمقاذرلا دس نوه هدجال جاهلة ميرا لسيما نحل قرط نم ايس ارملا ف دقادوبا هجرخا كل ذادع ايفر سيو ءاّشعلاو برخملا نم نييلوالا قو نيتعكرلا قرجفلا ىف ةءارقلاب هي نامل سو هيلعدلثلا ىلص هللا

 1 ءاهغفلالوق نم وهامتا ورلس و هيلع هللا لصىنلا نعوريرل ىنطقرالا لاق هل لص لطاب هناب نهملا حرش قف ىوونلا لاق هل
 ةوننلالاللاوصتخلا قىوأم ,رملا انت داق ةدهد [نحنمنتسم نيهاش نااهأدر نسمحلا مالك نم هنا ريع لاق و ةولصلامظعم هي دارملالاف'و رخل اق فايورلاواكح

 د«ىتسكرزلا نيدلاردب ةمالعلا ةروهرشملاثيداحالا ف



 ةولصلا بانك دلج | ةيانولا عقدب اذهل“

 ضيفتسملا لقنلا دول نمريحلاو ةعمجلا فرهجشو كان يورأم هيلع ةجحلاو كامل ٌتالدن ةفرع قو ةعوصسم ةارقأ جف تيل

 هئنافّىمو هلاعبت ن وكيف هلٌلكم هنالا نطو درقشملا نحو ضف, ارقي ليللا قو ذاتي الاب حوطتلا قربا

 هجو ىلع حفنملا وحب تقولاب وأحس حاملا امأ صتخيرهرجلا نال حّيتصلاوهري ذقت الو امتح تذاخدعرحو ناكناو ةعامجب

 .ةرسق ناو نييرخال ن دبل باتكلاةحتأقب قيل ةروسلا نييلوالاق ءاشعلا ارق نمد |(هدحادج يرو جيل

 بترثي هجو ىلع جعرش ةغافلا ةءارق نا نجمجولا نعب قرفلاوه وامل ليل نيالا ىضقيالهتقو نعتأفاذايجاولا نالامزم

 | نكماهنال ةروسلا كرتاذاام تال خي عوص وملا تالخ لهو روسلا لع ةَغاقلا بترتت نييرخالا ف اهاضت ولف ةروسلا| هيلع

 5 هي ةرخسوم ٌتناكنااهغال بارهتسالا ةظفلب لصالا قو ب جول لع لدي اماتدههرك ذو عورشملاهجولا ىلعاهؤأضت

 عروب قروسلا كا ريدا: ططوسبملا أ ريعا» بالا ل عرا' يملا ممابفا كا اا افلا لع ةروسلا بترتدب

 بوو انفرع املاندكلدو سايعنبا لوقويبوراننلا الصف ةرارقال نافع لدي شيسرحل اما! تسيل ى ا لو حس سس سس
 ' م صح اوربا ةولص ىف ديف بير طنعي اور مظنلا ىف ان ايما نيالا يلا حمص تاك دنا مس لس وريلع سلا دص_ ىلا نلا ىور ايو قرارت الا ةالصال سول ادع وريطع ناهض ني" لوتل اب قرارا '

 نحمل مالك نموت امنا فيس حب سال ناي هيلع يروا هاني ورام يلع لاو لوق حلل ٠١ نريلاو ومجاهد ع سات بب تكاد تالغ رمل وأق قسلسس وارسل ٠٠ ةعوبمس زر اري سيل دا لح هانلمج
 نلاوسيلو مرَقَناكة ءارصلا مدحب وسن سابع نب |نااولشنو ب تكا واط انبارصا ناب بتيجاو تبا لع ساّيفلابرصريعخ وج ريعلاو ءوجلا م صخأم |ىريبذ لصغلو ىرشخ زل قثاذلا ىف رك ىرصببلا
 لع ل و ررلع ملا لص _رثسلا لوسرر يف نيبهطسملا م يلخلا سناك تدني رملاب تزف دمج ا نال ةدصوصتب تميل نييديعلاو حجما ناب انلا نعو كؤاولخت امل هرانسسم مسرع تسال دلو عردبل اوراوجمالا لب

 تما” فرابا الا ءعامج اماورأب قعسملا لرتنسم ا ىَرلق, يغتسل قتلا وورول لقةهل مانعا» ديلاوّومب ان يعي وزوجي ل ايقلاب نت اواصيمختالائض ناك ةراطلاب ريف سول

 دايس يشم اها٠ ةيجاد لفنتملاو ضريطملا وزنا لعسرانملاب تفاؤل نا ىلا ةراشا ريف تلق تنافي موق شلح اهيفربت ل سورل أ دعو يطعزلا لح ىنلا نا كدر ناذربلاب لق مشن
 لاسم تل انما وزن يفصلا حم ايلاف مالس الارز لاق شسيجريفصلا عر ايلا لث سم لصا ن9 ناااملا كو باويصناو لا درو نمورلوق ىلا ةاذ نمورلوف هشنلا شمل ىف يللا تتاز نمو لو هععسس ١

 ملا ةولص لص ذا سانا ىلعرمالاواينتشما نس ال ةراقلابرسجلا بتسوي دلل لهوا ريق سمن عرولط ب مل وق حل راهن يصل عم الا لاسم ملا فنصملاو بالا
 نان يبل يقول لاقي نا مول اذ لس افلادا َيَسقْولا لمي ناس انلا دعرمماما هايتحشملا ريف نا عم اسيؤربجيسنءاخداشعلا تقو ىف ءعارج ايد اذمعلا عت اؤا ارب ضوقنمز ار يفور اوفلا حاصلا اذكر احلا ٌءولص ما
 سما عرولط لبق ال ءادالا لام ارابتم ا اهيفر بجبن كلذ حم د نق انما ءلام سمسا عرولط_ىب و لييملا ةولص نم اينالربجلا ةلاعماشعلااءاداةلاموءانعملاكاماالرادالا تلامرتشناخلادرمجلا محقرملا
 اماو رلوقك كلش ندررملا حب المجوس ىف يفرج ماماذاو ىلا مادالاو ناز او م الس الازف ىرثسلا مالا سرك ذا تل انثوبب تلق حش اوبب لو لس درا ةلاعانعيا اف
 ا  بييسلا ناب عمو تققرلاب دا لو للسس يانعا» ءافخالا نيس مع ليرفلاو سلقولا ىف الاي سبسو ابدع انسب ضرفنلاوزذع اهلا لوالا بسس دا, اهوا ايجاو نوحي نلااماربجلا نا هرعت غالب
 :ءّفاوم ماو كح ا تشب اهدم لكل رخو عرامب الاب تسب اذرجلا ىدج نم فنصملا هك نابززع بايب نا نكيمدوزطنما قى زا نعل يبس ءاداا ءاضعقلاففاوم ناب نازوكبال 9نؤ فر صم سم
 ةروسلا كرت ناد نيب فانا ابرحبد افلا كرتارزا ىإ سكعلا ىلع باول نكي ن غيني نابا نيس لااقد نيالا فردي مسلوق ىللسس ع٠» ابييع لري صناطو امجالاب ايم وكس اول اعلا

 ضقت ل لو لال ند" ىو زر فرفع ىلا نضرايز نب نسحلا ىورو:لا ةويطع ىلا دعازب ملول حلطسس ن١ ءاضتقلاب سس وا بجاولا دج اور ةروسلا دارو جاور انلا رق نلا لاذ جدو هنتي ال
 اس دل نس سس م تس تس سا ررامضاال نقم لف ايقاف عرب ناك ايتو يف دسم ناكل امد نيني ال ىف خس اهاف ةدوسم ا اءاورزي الفرك ذل ادا |مزم ةرهناو

 برن: وق حلعس مبع ود سنلاررروم عمتي ىنعما لوتعم سيلا يريباولا ءاشت نا فز موو ىضنتيال لوقت صل شبع »ضقت ضذلا نال بساولابريئاذاؤ !بمجاولا نال ملل حل
 م ييصيق_ ضرب قوتشي ضق نييرخالا ىف تافلا سكنا ةروسلا ىلع وق حلل رد تروسلا لفلان وكنز والا عملا قو ىلا وبان هتاف ف خنلاو وف عسا ىف وت انلا ىنحلثةروسل ارق اري تلا حافلا
 رباه زارخالا بهي هقيقح عروضولا تال نم زاتحالا بسجي اكو ةروسلا دع_ ”ئتافلا بترت دقي لرعنصوم ّقائلالا ناب بيج ا ةروسلا لكس افلا برت مل الف نيو الا ىف ارب لا رتاكم خف
 0 ا _
 نييلوالا ف ةروعل ل اذا لاكزنال بايختسالارطتفلب لوك ىللسلس عرمرم الا ذنب ن وكيف رقلازنالبوتولا لم لري ار ل وق هلت دا ادلع خدني لفزحم ةروسلا ل د ئافلا بتترت خر نم
 ميلا ببسز ناو دك افلا لع قروسلا مينو ورخأ غرور شن ىلا عت نال ورمعبل مكاَدلا لكس ايس نكي نا دم ورخالا قشر لوزا ةرخوم تناكن ا لو حلا عال ايت ناىلا بسحا

 ُْر مرطب

 هلو 100011
 نيديعلاق جورخلاو ةنسلا نمني,سيعلا قربجلا لاق ىلع نع ثرخلا قيرط نمىقه يبل ارههجلاب ضيفتسملا لّقنل ادورول نيدعلا» ةعمجا قف رهجيو
 هيفو نيدحلا 3 د ةعمجلا قف ةءارقلا نيرا قملسم امهحيرخسا يزل اىئثيلل نق ١ فاوريشب نب .نامحنل ١ تي سي ىغهيبلا ل لاتساو ةنسلا نم ةن ابحلاىلا
 ةيألادنم عمسجق ٌقاشلل وانايح ١ ةيألاانعمسب,ةداتق ىلا ثبب دح نم نيحببحصلا قف ععقو سقف ةءارقلاب رهجلا كلذ ْلَكمهعالطإ نممزلي ال هت الرظن

 | دحونلا نا:اثيرلح- :ةيشاغلا تيدح كاتالهو ريس ارفف رهظلا ملسو هيلع هللا لص بلا عم تبلص سنا نع هلورهظلا ق تيرّدلاو ندقل روس نم
 | هند ا لصدتلا لوسر سرع لاق ميهارب | نك دامح نع ةفينح ىلا نعراثالا قف نسحلانبااهبفرهجنف ةعامجلاب سببرعتلاةليل دغر حفلا ىضقرلسو هيلعهدا [

 وهب أسمايرجيولا لصف قولصلا تمقاوث نيتعكر لصو نالذ ن ذئملارماذ هيفو تيرا ان !باشراصن الا نم لجر لاقف هليل تسرحي نملاقفولس و هيلع |

 ٠"همرمع نم كلذ نخوبذ حمصي امكحنصولسم سنع ةداتق ىلا ثيرح قو لصل ناك امككءارقلاب ادذريج |



 : قولصلا باتك»دلج ةيارّرلا عمةيادهلا

 هللا هوب ا ل جنح 5 0
 عيدش رحاو ةدكر قف ةتذاخملاوربجلا نيب عمجلا نال حروصل اوه أرق ريش و هو لكن مايه وضوم قأعارم نكميملف ةحتافلاب

 2 . 55305 هأ - ىف و م. 5 هه 6 ف ه.-. 2 هع

 نالواو نتهلارفعجم ىلإ هيققفلا ننع نهد ريع حمس نارهجلاو هسفن عمسُي ناةتف [ضلاوث ىلوا ةحناقلاوهو لفشل اريختاو
 هك معا ع 1 ل ارا ل

 فورجلا محصن ةتفاخملا قداو هسفن عمس ناردرجلا قدا شوكلا لو توصلا نو ندب ارق يجسيال نأسللا ةكرحدرجم
 1 0 7-0 4 7 نب قالب هلع

 قالطلاكقطنلاب قلعتيام لكلصالا نه للعوأ نه ىلا ةراشا ب اتنكل ا ظفل :ة و خامصلا ندد نآسبللا لحف ةتءلرقلا نال
 ديع |' تال ار ىلع ل يامن ا» عر اسلابال ضورحلا عاق ايف نذو

 ةليوط ةيآداراصق تايااشلث الاق و ةفينح-ىلإ سنع ةيا'ئالصلا ىف ةءارقلا نم يزحيأم قداو كل ذريغو ءانثاتسالاو قاتعلاو -_ ِ سس مر ل ب ل لبي اسكر 1
 رولا

53 2 

 ل ير ربك نا : 5 - ل 50 مرسل 0

 تود نا"لال صف ريغ م نارقلا نم هرسدت أما نكأق نلاعت هلوق هلو ةيآلا تودأم قءارقهبشاف هتوسب ايرأت ىحس الهند
 عاج ابر امد 1ث

 6 هلك 0 اعبي هم نوم نضع - نسا نضل 55 نط .

 نارقمالّشلا هيلع ىلا ناىور املعاش ةروس ىاوباتكلا ةحن اقب ارقي فسلا قوه انكم و تسيل ةيالاو باخ ةيذلا
 عرا» عرامججالا#

 قرداوالمانوسلا ىلع مق تالا نال اهب تن اهي سا ةفينم ىلا نبى دوار نع زارا عم اوم ملول سلس .يانع ا ةيئاشلا حتافل اب لصضلا خقوز اسس والا ى ا حتافلاب لوف تماس
 هتسحت افلا و لفنلا ءؤص قامطرم لم ال 5 روسلاومو بجواز فريف كلذ فسورمف نع ماب ىولأ يني نا عنو الس ٠١ ماطس الز رايتفاو م د:ئتالا نود ولورا. نع

 برجا زجاو نييترخ الا ىف حتا فلا لحج نمل وقى بكي صول ا ايف سلق ن اذا لظنلا ريتو لوف كا عرا) ىف وا وبنت بجاولا فص لم ل لظنلا فصين فو اهسيرب تن اااماو ىف داذل ىرقالا غر اجاوب
 | طر ييرلا باو ورع حمس نا لقهشد» نييلوالاىف ةروسلاي وجو لع اوّصفتاو نسيرخالا ىف حافلا بجو ف_ ولنا |ننارع ناز اهبيوجو نى رفا ةروسلا بوترف جاو تشان اوأ اب

 نالغ ب ارداما ع وب ف مل اوربا نعت رع عمرا لرقعش نلا* حفلا ذل اهبررعا ىقداول حلمت ىف اهب مسن كبي ناري نك زا ىلا ليم ناو غلا نم سروعلا عر ةرارطلا وعل ١

 ريدقلا حي ازكم الكالخ تورحالجراخملاب تورجلا ى ارابيا توصاطب ف ورح لا حي وجت سضنملل تروصلل ضعت يفك نم رح او ف ورم بلك او مالكوم فل الخف نكت ننال لخب تناكن اد قارا
 لرسم اقف ديف بارطضاب لام تسلم نيرا نمر انلقم ل اززرصحلاورمللا ىف رعي مو ل اخ و هيلدا دص_رشللا لوسر ناكلا تسرالا نب بس انف تقر نى نع ريع و ىراذبلا ياورلف ياوراماو

 ىدابلا ىف اذكر ييف برطضتت الز رافزن اس كركو ريتفشنقيطاولاب تلاذب نيييفشلاب نداسللا بيرت ل نحيا كلذ نافرضف رم ا عر اهسا نريد ال ةراضلابرارسالا نا ىلع يسرح اان قيما
 كوالاو ايكرحت ةزر عملا اميز رطضعاو :زيفلا كيك يب قرطلابرذع ب ابجب نا نكيوردهلا يرد هويلانيارهريفش مص تراخلا تاالضم كرت جو لحلو ىتنا خيال ظريف ىراسل دارا ىف لام نك

 امس جادو نا رع نان ثيسرولا نع انيطخا ني شاد ا نعمسا مس [كح_و يلع سلا لس, ثنلا لوسر ( نوم افريل قلص لك خس لوي قررا عم ءاراطع نكن انس ا هاور أهم نتسا نا ىرنع

 سلس ال ل ا ا اال اديب تر تيفش لي دصيب اصر ى ار نم نار ظفر دو ةرارق ىسلا] ل وق حلل راقولا رش ىف ام افك ىف ةناعسلا »ضن امس رسل ارعورميلا

 نال لوق ىلا ىلا ةرارق ناسللاب ورحل عيب رق اتدطم ورمل يشل م الاس انجتو توما محل ةداةىكسالو توران اب مول ةيانكلا ناب هيلع شرعا تور يي لق كس
 سفن عما او رلوق لعج ف زصم ا نال بيؤوازب ىلا ةراشنا لو نك ربعا» قارن ادبسد ريف نحنام ققك ل ضرما او ةرامصلا لمني خرامتلا نور لوف تسمشسب نع حز نامل رفا
 اممورجاؤا اذلو لاو دنبلان وو قيرلارنع قالطملا عقورسفن عجن ملورح تاو قل اتمنا لاقزا نعي 1 !قالطم اك لف عسل شسس دبع يلا ةراشا نايم داو ةرئافلا نايب فلول ريضتلا ىلع الوم
 سس هييرشلا ميدو نيلعنلاك فلز ملوث ىلا يانعا» لادا ناعقي ىف اورنبلارنعو قركلا عرس ارجو ىلارغ انتو الصارانتنسسم الا ف اعنفي مسن عم ل تسيح طرا رايتس الاب تن افد

 لن مل رك رع نم جزر ستوز بلا لعب مست ماسن لس ةولصلا راف وتلا ناملعا/ واو لوقت هس سس نا" نات ةيميخسلا اجلا ف اذكة الص زاججو ةوالتنا ةمبن بسد جدلا
 نم برومو ناكر نعام لوطي اواراصتق تاي للثوا قريع ةروس ص مورئتالا رق ناوزوجسالا رج نعد مريد ةذفع ىلا لق ىف ذاج بالا حان ارتي مو ةريصق ير قول لواللال بابتسالا ف
 سيكل تف اهتلوقوكن اتلكدا تالكى ب ةريصق يار قؤا فعلا لقلي( لوق ل لس يامن” ناار يزعل حم هب اذكن تكا ىف باك ئاف ىدس ب[ نور ىف آر

 نط حاشملا فلنا ءرقلا ضلع تايه زب نانّن م ٌقوكر ماو رح ىب قره يدا نانماب رمل ات وق حن ةرعاو لكى, ةريعق ةيرقاذاماو راما نيب سالف ز وجبت كلذ يشم ١اهورظنمررق
 ىراق لاقي نامزل تايآ ثلثارقول ناف ثسحف نوري ايراقى الذل وق عل ربع  زاوراصق تاير ادقبم ديالا ف صن ناكولذ عمات ين ركتناطزتشملال يول ةياد» لو هلكت

 لص ىلا تريم لكان لص اعل اراو ملوقق هيلكس دبع »صو نم انآرق نكي راضنلاو لمار ارق زوج ضسيجة ارقلا مس لعبيملام عرراشسلا نا صامل ةيبألا نودامةدإق يان ملوق علل بع
 رب اظذ :قيقحاما لعو قيتح نق ةرماولا ألا نالازب و لضترنع نم ل وقأ لكل راض” ىلوا ترام ذاججلا اهب نع و هرنع تراهتلاز اهلا نى وارررمتتسل ويف ناربجورظفلا لوص ا فس روك
 قاله لان ال آلابذاج اك يالا نوداببزاجب لصنرنع نئقلطم نآرتفلا نسيت اؤرقا و لوقن مدارللا ناكدل لاقيات بس: ناالا موق لس رانعا» بنبف او شن ىلا لع محا رجالذاركع اءاد
 ركل ةقيقحانرق ناك اولا نود اموالك يح نر قوبب امنارقلا نم لع اهكئاو ل اكلا ىلا نيصني نلطملا نال حئراخ رلرق 2 عرا» ةيالاي كيل بألا تورايرزيكت) نالوا رعاوالو ان اهلدانتي

 نعم ليال تمسي ىا يالا نودام لا جار هيض انعم ىف لو حلل ربع” ءاسفنلاو ضئادلا دعس هتدارقزج لازلنا ابر عرداشلا نال تسيل ملول حلل علا« نقب سيئ
 م ب7 وللا ٠ تبع "يسع كتم 0 تما, لب تلا يي " نح * كح ث منتح * تنم انت .اذوكتا كلا تقل م ناب هيك مجسم تت كك ثم ريال“ آلا ثددام

 رنا دان ةروس ىاو باكا ةتافيرضسلا ىف تريخصلا حم اهلاىفرخ اق ملعا ل رفسملا فو لول جلس لس دبع« ةرارقفلا لقرب حاصل كرش نال تسجل نري لصتروان ءا فس ىو مل وق حلل
 زوما اص ف اني معرس ىف لاق تسي يبشلار دصلا مهو ةروزنعلا ل احب حم ايلا عارم نيرازنكلا بحاص قالطالاداتخ وا, طول رلجلا لام ىف ناكراوس ل انر نايرجرفاططاب اذ نءلجلاب ريقي مد
 ”ةلملاب اص منو ىلا ادع داصتلاب ييرغملا ف ولي نودءاشملاوصعلا ىف و ل: لسرظلا سو تنتشماو حوربلاةروسوجن فلا ةولص نش فسلا خل نيم الون ناو رايّتغالا لاه ىف ايار

 راسرإر قو نما ع ناكاذارذاسلا ناظف انا امأو نوتملا ب اىصاريلع حم اجلا قالطا نم ملع | ىلو اما اردلا بج نمو ياورلا جب نسلم يدل لص ار سيل ءارملا ىف روق: ديبل اب حاصلا عهبتركلاب حاس هور دقو
 نرهغلا ةرارق فر ل دنسسلاناعيطوق رن ابحاص دع بآباو بأ لبيد نيلوبالررقلاورفلا ف عوربلا ةروسرقبرير تلا نك في ا_ارثوم ناكن اورفسل اورد #ا ى ارينا تتر تل ب
 | تدريلاهروسوح رقي نا بس ان ةنما ىف ناكن اور طلال ذو املطم نختلف نكن قع فس يأ نيرا نئومعلا سيح نم ةورقملا تايلر ادقم صم ال ناو لصفملا لاف نم نوت

 هي. اكدلا حرس ىف اء فشكى ةياعسلا» صانل ادرعلارابنف ا مرعب ف تكلا ىانيتتلا عم نسا ةاهزرم ناكمال ةيادبلا بحاص لوق قم زر و ص الارامل غلب م ناو لصفملا لاوط نضوج اه رتشناو |
 ْ تال ةزاعتسالا فس ُلاسنلاو نرقلا لل اض ىفرؤارولاواور تكل ىورال لو هل



 ةولصلا بانك, دلج ةياددلا تتّيادهلا

 نطو ىلوا ةءارقلا فيغنحت قرْتِئَي نالذ ةولّصلا رطش طاقساقازثا تسلل الو نين ذوعملاب فس ئرجغلا ةولص

 ممدنسلا ةاعارم هنكمير هال تقئتناو جوربلا ةروُسوخرجفلا قآرقيرر و ةنماذ تاآكناوريسلا نمو دع ىلع ناكاذا

 يلازيجرا نم ىدربو باتكلا ةقاذ ىرس ةينيسخ ها ةيآ نيتراب نيتك رجلا قرضحلا قيد فيفخلا
 طاسوالابو نيعيرا ىلاسكلابوةئآم اه تا هن 2000 كلذلكو ةئامللا نيتس نمو نيتس

 هحلذلك طلاق دلاذ لاف ةةكواهصقد ليلا ل لاطبيقو تسال نيس أم
 نا « ى درت اذ لك

 ءاشعلاورصحلاو لالملا نعازرحت هنعّصقنيذ لاذتشال ل تقو هند هنٌددوا لصالا »ان لآقو تقولا ةعس نامئاوتس د ل

 ىسوم ىلإ الرع باتكهبد لصالاو 0
 ا 0

 تال خول انآ

 تقوؤ لي طاب أب قيس قوريخاتل اامهف مادو جاوب تلا ا ل

 تاعامجلا 5 !كارداقعسانلا ةناعاةيناثلا ىلع 2 !نم ل هالاةحكإلا ليطيو طاسوالاب اومخ تي تقوبق نوسموبو
 ريغ ةزلصلا لكس اننا كار اردا كل

 عا" طصو نم صنعي نا والا ناك لص لا نم ص نعن ل عا لص از اوسلو اوقهل
 لس اهتمي شلاواطيب اخس يم سن نيرا عكر لك رن اوري لو لشم نير لا ىف تي( تيرم الا فذ رقي ناب سلا رمو لع نيتحللا عوج ىف يأ نيعبدا أ رقي نب لا نوعا لقمه

 جدر ىلا نع ضيا جررخ او ابوك ةناقيرف ارقي ناك م ورل ادلع وريلعرثسلا لص تبا نا قرم نمر ام تيرم نرعب” فس ىور تشق الاررو ب لذ لكيو لو عسل را رامسلا طري مال معا

 ل ا ل نبا نع نرخ او أملا ىلا نيتسسل يؤرق ناكن ابح نب طفلا فد يتامى ان يتسن اريل سري هس ل أع وري ثلا درا ل وسر ناكل اك
 ريدافم فلتخ لف مالا درو لقول ,تاطروسلان ماروكو ةعاول ار دوس رتل نال سوو هس ده هس! ناؤرم يباب نع راها تافاعلارفلا اشي

 للا بقسرتقوراذعلا لاّيال» ارباوتسال ملوق حلل عاااجل ىف ار قار لش اب/ز لشرلوق هش يابن ةدارقلا خسر واتم فلتر [هعسو يلع لا لص دش لوس ةرر
 انال سقولان “عوز ل مسا لوطو رولظافسالالارثاتا باهت نارا ذس وتنال ايل وز مل ناد لوطن تلا لي رفات اكو دق لونان ليلا شمل

 لصالا ا ع صقنف وق هك اطززعاب الن لي اهنم لكل للا وبر لاب سيو االتتل وردا لو هرب ورجل ف الخيم اهريف نزف لاتحانراشعلا ف الخترماظ هرتادافسالا لول لون
 فقول يسن ىزنوس لق هل هلس دهااررمحلا دملج اننا لوطننا ذاو اورج مصرع لب” والا ىارظن اذان لاذتشالا تقد د لمعلابهيظو تقول اتا تيزي اثاره ن
 داستب موق هلل عراط خلا لسا ا.شمراصتلاو نكي روس انمي اسوالأد جرزرجلا تاذر اهسلاد ةروس لسا تارا ةروس نمل صنم لاوطإا لصفاء سواي موق لتس عبا»ل بسنتسلا
 م عرال فص انآ لسا نم راض او ىجكساو ىلا ترون مط اسواو هس عروس ىلا ترزرجل ا نيل سفنلا لاوط ليق ل صفملا
 طاسو 0 م و لقول

 00 انزلاربب ىورؤلالصفلا لاوطب لو ل" ربع م لوقلا نجس بالا نال يسنلرسضملا زيقا نا ملو تكلس نا« لمفلا
 لور نرل نم ثرراوتلا ىرج بل !ليليو روق للا تسا» شا لسنا لاوطبب عنا ىو لصفملا ارسسول راشعلا ىلو لصفملار انزل برغم ىف رفا نا ىرعنالا سوما للرب تتكل اقر
 نا» تالسماووا تايراذلا و واق ةروسى دال علما ىل( امال اً لاك يلع ىلا نع نسا ىور قت! الياتموي لا حسو رأى بع ولع شلل لصرلا

 ىف ًارقملسو هيلع هللا لصونلا نإ! كي لحس ةيادهلاث ييداحاعرختف يك

 قرضحلا ق ارقي وهل ) وةرماعنب ةيفع ثيرح نم قاربطلاو ةبيبش ىفا نباو نيحادركاهلاو نابح نباوٌقاسلاو >ةادولا نعت دوعملاب هرهس ّق هرحفلاةولص

 مل سمرشالا درو كلذ لك و كأم ىلا نيس نمو نيتس ىلا نيرا نمىوري و باّتكلا ةحقلاذ ىوس نبسمخ وا ةيا نجعبراي نيتعكرلا قرجفلا
 ةياورق د ةكأملاىلا نيتسلاب ارقيو ةربره ىف نحقفنملا ق5 اهوحن :فاقيرمفل اب ءرتقب ناكملسو هيلع هللا لصىبنلانا ئرمس نبرباحي ثيبدح نم
 ”أهوحت و ةعتاولاي رمس نيرباج تيدح نمو تاناّصلابرجفلا قاأرقب ناكرمع نبا نعنابح نبالو ةكأملا ىلا نبّتسلا نيب ام

 قانرلارمعإص قملار اصقب برغملا ف و لصفملا طأسواب ءاسعلاورصعلا قو لصفملا لاوطيرهظلا ورجغلا ىف رق ا نا ىرحشالا ىسوم ىبا ىلا بنكهنارمعاشيي لوس
 ىسوم ىلإ ىلا تكرمخ نارمأع ىل!نب كلام ىلا لصننم دانساب ىقديبلا ىورو أكملت هظظلاب قاعتي م ىنمرتل اركذ سقدرصحلا رهظلاركن يلو هب مطقنم فييدضد انساب
 رخاب برغملا قف ارق! نا هيل ارمع ب اتكىطوموباقأرقا قوانيةرابز قدرط نم ةسش ىلا نبالو لصقملا نم نيتليوط نير وسل ر جفلا قعكر قرقا ناىرحشالا

 هنداؤص هللا لوسرب الص كبشاسحاءارو ترلصام لاق قدره ىفا نعراسي نب نملس قدرط نم تابحم نبا هحح ود ةجأم ناو ٌفاسنلاهحرخا أم بابل ق و لصفملا

 ا! قد لصمملا طس وب ءاثعلا قو لصفملاراصفي برغملا يف ًارقيدرصعلا ففخيو نيدرخإلا فض ورهظلا نم نييلدالا ليطي تاكىملس لات تالف نمولسو هيلع

 .فلخإص | تنكو ناتعنب كاخصلاةزيزرعلا سرع ندرمع نمل سو هيلع هند لص هنا لوسرب ةولص هيلشم !دحا تبارآم لاق سنلا ثيدح نم لعس نا ججبرخت | :لاوطلاب

 / ىنيلوالا نيّعكرلا قم ايقان رز رصعلاورهظلا قرلسو هيلع هيدا لص دنا لوسرم ايق اروح نيس ىفا نعولسملو هلتْمب ثي سحل اركنؤرهظلا نم نبيلوالا ليطي ناكت

 و كلذ نم تصنلا لعرصعلا نمنيبرخإلا قو رهظلا نم نيبرخالاردق ىفعومحلا نم نيبلوالا قو كلذ نم ىضنلا ىلع سيرغإلا ق وةيانيثلثر نضر هظلا نم
 هيلع قفم ةداتق ىانع بايلاؤ



 ةياردلا عمةيادهلا واصلا باتكر لج

 ف ةيباثلالعىلوالاةعكرلا ليطين "لا كس نه لاقت ثعس وي ىلإو اغنى تعا نطو ءاوسرهظلا اتعكرو لاق
 نييتعكرلا ناامملو اهلك تاولصلا ف اهريغ لعل والا ةعكرلا ليطي ناكر تلا هيلع ىنلأ ناىكرامل اهلك تاولصلا |

 لُخ ل ومحم ثيي حلاو ةلفغ وم ود تقو هنالرحفلا نال خيرا لقملا ناي وتسيف ةالرقلا قا متسا قابوس

 زارتحإلا ناكم اعل تايااشلثب نودأمب ةاَضقنلاَو ةدايزلابرثتعمالو ةيمشلاوذ تلا وءانشلا ثيح نم ةلأطالإ

 توريه (لنام قالطالا هريغز وجب ااهزيوب قروس ةروق تاواصلا نم قش قف شدو جرحيربغ نم هنع
 1 كلل تم يب سنس يلا هلع هل ع يا ار للا

 ىف اشللافآلخم امال فل تملا ارقي لو ليضفنلا ماكاو ق [لارجم نم هيفامل تاولصلا نم ىيشل ناقل نم قش
 هع 8 لا ا هاو هلكش م ام تعأب نبا عرش

 ءارق هلمامالا عارف ماما ه) ناكنممالكتلا هيلع هلوق تلو هبف ناكرتشيذ ناكرالا ننكر 8 ءارقلا نادل ةحناشلا ف

 يلد نالايراش لابحا ملوق هل
 مينا ذكرا لاا ءاورارتملا ىف ناروتسبف لوق لس عر ىرايتا ريغ طدادبال رام قملا ىف نايوقسب كلذ كن اكان لكو عجاف نكرزالإيوتسا لوف سلس ربع: هركذام لابطال كذا نعم
 ملا ةودص ىف نيو دملا أو حسو ل ( دعس وعر شلا لص ىنبلا نا عم تف لايتم لو لوف يس ربع :”٠ نام دابتملا نار دزلا لوم وق حل نا: طرا ىف اذكعرامجالابهدركت ل والا لع
 ترآ دلاصق تاي ضلال ىواتتإل ةرارقلا ضرف نان رمد تسول و لاربلا بسب ذا ىوعرباظوبت ليت ايش لن نودابتل وت نش نا” لدالان' لوطا رين خراو حك ا ىف بير طل ناوص فو
 راو ملا ةراذاىف اسبناىا] راب رجب قلاو ءلاسملاهزب:لا| نيب ةروس ج دارق موق صل بع »» تاولصلا نم يني نوم ةروس لغيلاطو عرداشملا نيالا ىلا سيو ملوق حس د٠ ييوط
 منعم نالف نايبلااماو تاياورلا فلنا شيب اب نايتالا فضلا (ّسفاوريفصلا عاجلا لئ اسم نم دن انلاد ىرورقلا(لثاسم نم ىل والا نالن عضصولا اما ان يبد اعنصو ناري انتم اهب لب ف/ذكس يلو
 لضففا ت ايلا لعجلازكو ضعبلا نم تبطل ع ار وسلا عب لاينرق:لييعتملا م اهيإو ملوف سلس خ١٠ بر يب قالصما وكب ا) شم بذي قدوس ارق نوت اتلطم نر ولصلا نئن ىف سي لولا
 ظنا وص ىف ريل 9ك مهن نيرا لب ادذعو منرملا لو حلل عوام يرسل ةيربج ةولصلا ن اكراوسؤ فيلا فو ملول حلشسس لوم ىلوا لييطفنلا م سي وحب نلف لييططتسلازارب لذ ضبا نم
 ةواصم ىف ايي ةرلع بج لوتي ءاذ ضانلانالغ ملوق لاس دبع طور نما مصر ناك امامتر ماما ةولسراص اذا ملا نأل بري امناماءالا فلغ ملوث حلل ندبرجلا ةرلص ريل لورصعلاو
 'يراا نينو موق علل دبع مرت عيل ةرارقلا لص ىلع ليلو لجو لور اهلا ةدارق ى٠ ةدارقلا نا موف سل لس عر٠٠ ريب نم يم لس يدرس هجانك اسفرت قلا تاعك نورس
 انيلب طتسدقو نكرر يلب /ايفلا نا ىرتالا ناكمالا ضج | ةدرق قروزصلا بسبسبو ةروزعلا كلام ةلاحلا كلنا ركل ىف مهلا كرولا لاء تالف دوج روك راييخالادنع دارت لا بسبب طق لف
 1 ل 0 م م وو يسم لت تلا نا:اموسملأروزعلل

 - 4 0 0 0 هد ريع را رم حشا ىا قرارت لو جاك _ داء لع ا زج اع لع اح قءارفلا نع جاءك ىريقلاو دع تلا نإ(تند - ا اسم ا
 م اهيإوقايلارحغ نم هيذامل تالصلا نم نارقلا نم ىشب تقوي نا هركيو هَلِوق هلبقروكزملا دبعس فا ثيدح ايلا و ةناثلا ىف لوطي الأم ىلالا ةعكرلا ق لوطبو
 لهو ةرىسلا لبزتةملارغلا ةولصق ةعمجلا قره ملس . هيلع هلل لص هثرا لوسر ناكلاق ةريره ىلا نع نيد ىعصلا قف تبث لقف صنلاب ضرأعم وه تلق ليضفتلا

 فمضو , ىفححلا رباح هيجو هحررتأح نعةجافنبا ةوارك هلم امالاٌةارّمذمامادل تاكنم تيدح كلذ مي نب دوعسم نيا ثيدح نم ىاربطللو تاشالالعذا

 رثألف نسما نيريغلاقو ىدعنب| سششع تيل ةياو'و امهنم تعضاوه نمالاامهعبانيملوىقنيبلا لاق ملس ىلا نيشثيل هعبان نك هنمب نكا تيارام ةفينحوبا لاق دقو

 رولا اورو تافبعض مهو ةرابىكتؤسحل ا هعباتو ةفيزخ يل ريع «دتسدمل ىرع نباو ىنطقر الا لاق هبرياج نعدا دش نبهّنلا دبعنع ةنق أاعرر نيج[ نةفينحوارريخا

 نع بويا قيرط نم قارجطلاو ىتطقرادلا جرحا دقو السرم ةفيزح ىلا نع كرابملا نبالاق اذ كو السرم دؤلش نب هللا دبع نعئسوم نعيش لام أامناو ةعشو
 ليغ وهوماصع نيمماع هب درقن لاقو اعوهرم!نه كلآم بئازعي ىنطقرانلا ىورو كوزتم وهو س' ابعوب ليس داتسالا 3 نكلو هلثم رباجن عريب زلال

 نارقلاماناهق ءرفيال ةؤلص لكرخ-ااظفلب كلام نعمالس نب ىحيقيرط نم ننسلا 3قطقرادلا هجرخ او توقومرباج نع بهو نع كلآم نع اطؤملا ق ىنلاد
 ملآس نع فيعضداتس اي ىنطقر|دلا هجرت ارمعنبا نعب ايلا قو كل نكةجيرخ مث نوقوم كلآم نع باوصلاده فيعص ىجي لاق ورم امالاءارد نوكي ناالا جب !ادمخ ىف
 نيمعس ىلا نَعو عذان نعاطمل اق وهكل نكو باوصلا ىهلافزو توقوم هب بويا نعىئرخا قيرط نمو هفعضو هنع منفات نع بوبإ نعىرخ ا قيرط تو هيبا نع

 غطقرارلا هرخارهح و| تناخيمامالاةءارق كينكي هدر سابع نبإ نعد هقعضو ىّطقرْللا دجحرخا ةزيره ىفانعو هفعضو ىرع نياوطسواالا ف ئاربطلا هحيرخا
 هحرخا كيفك هناف تضالب لاق تضنادامأمالا ص لخارق أ ملسو هيلع لل لص ىتلل لجر لاق ىلع نحو ءاعضلا ّق نايح نبا هجيرخ ا سا نحو فيعض دانسأب
 نءدن لعل لاةمثرحغلا لصملسو هيلع هلل! ىلصونلانا ةدابع ثيرحلدتساو حافلا دعأم ىلع ثيداحالا »نه ىقهيبلا لمحت فيعضد انساب ىنطقراىلا

 هيلعو هل وة ملعا هاو اهل ةيفانلاو ةءارقلا ةتيثملا ةّلدالأ محيا نهب اقث هلاجر دانس ايدؤادوب هبحرخآو باتكلاةحتاقيالاولعفت الف لاق معن انلقمكمآم ا نلخ

 رمرولتلا قام ىتمنا ةلولعم اهلكو دال نب هند !دبعورمع نباو ءادردلا ىناك ةب اصلا نم ةعامج نعرب أجلا ىوس قرط هلورباج ثيرح نم روهشم ثيبدحلا| له هل

 - ةهج نم ٌقاشلا هقعض ىارلا لهام آما قوكلا فوز ني تباثنب نامعن نازيملا ىف ىضذلا لاق أمهريؤيو ىدع نباد جاسنلاكنيث سحلا نمريشكه فعضاذكو لوقا هن |
 دامحنب لمصمم! ةمجرت قاضيإ لاق و قنا هيفعضم و هيل دعم نيقير فلا مالك ق وتساو هخيرات نم نيلصفلا ىف بيطخلا هل مبجرت و تورخ او ىدع ناد هظفح
 ديلا لج هفعضو ةفينح ىإ نع تلاس لاق قيدملا نينا ديعنع طتيلابحاص لاقوءافعض متتلثىدع نبا لاق »لج نع :هيبا نعى وكلا تياث نيتامعتلا نب

 ةئام قيرحلا ةفيزحوب) ىورآم حيمجدؤ اد ىلا نيركيوبا لاق تيرا بهاذ ثيددحلا برطضم افا سيل ةفيزحوب لاق ىلع نيرمع صفح لاهأهذ أطخااثي دح
 نتوكيرحرجلا نا كيلع بهتتيال نك بي نهتلا بيزهت قانكهقثو نق نيعم نب بيلي دعنلاو حرجملا قانمأم تامل علمش تن اهفص ق طلغ لاقوا طخ نوسمخو
 م ىزمزتلا لاق همكاجلاو نابح نباو ىتطقر )لاو ىنمرتلا هجرخاو هلم راكملاونا:«ملع !هلاو لاقم نعاول الذ لوصالاقررقت ابكلبٍدعتلا ىلع امدقم
 ,ىفنحلا هلنام اللا طئملا حرش لحمملا و | نك م يقتسم «رانسامكاىلا لاقورعطي ال ديبجه دانس ىفاطخلا لاق د تاق هلاجر و نسح ثيدج



 ةواصلا باتك»دلج َباطم) ةياردلا عمةّيزدهلا

 ًارئاذاو هلت هبلعلات مأةسال اوتاصضتلاو ملتقملا ظح نك اءزنب كرتلشم نكرر ةيارصلا اأمججا دعو
 د مارد ديع 10 مما ًارقب ل ناهي كس

 آرقالو تصنيو عيا ليكولا نم هيذ امل هثنتح كركي نعنع ىوربأمف طايتسلا ليثبس ىلع نس تس اوتصناذ

 وشاب ةباىصلا نم | ل نين منع ءارقلا خم ىوررّيوزتلالارابتعاب اعامجاوأيس نئملا عاما 1 تكس” ب نرعا ىئاشنا ناك امارجا رن ناو لاقيت بادصلا ع امجالعو لوقنل

 را ل" كرت فد نك نب لريشمم نكر ا [نلس نا ةرمرتضتإلا نلر ةرارغلارطوقن عب وجل! ريش نكد وسو لو عل
 هستقملا تاصناد امال قو ىدتقلاد بكم الدولة ال ندا غكالغاد قرت اد( االا لعف نيرعاو لكن وكي ناالا كور ضال نعش الزر ل لك ازب عاهسسالاو تاصنالا مل حل
 يتصوا ىلع ترزق نوي نلا نم معا: ارا مسا ىف ناكر رطل كورلا ىف ريتلا بسيسوبب ىذلا تاسنالا لحب اك حالا ليبى ال مهلا ح6 كن ىف زب امهم لكل تدعاو لكى ناكر سيم
 قياسا شارع نئوتباىصلا نم د الص سنت ىشسلا زكا سمى ا ةوررت نع ىو رياء لو هلع ين الار ائارعفول' نوحي نال اال اء ايتعالا لسا لو هش دا

 قرتصلا نزلا ىوردقفاسزع لو حلل تا يعول ن'رففامل_همزصما لوف هين اكيرقلا.ةي ارك هركيو لقدهع ماشا" اتسم سينا بست ليقو باتلا نعول لاق نا
 مل ةولص الف مارال فلغؤر كن تبان ديرو ص امد نيرعس لاقوابار ترب لكس ىلا مايالا سن قنا اميعلاقوتنسلا ًاطخار قف ايالإ رم ىنتنا رق نم لع ل او نب بىصلا نم نينا نضررل ا. ةرارقلا نم ١

 كسا فتبشلا ىف انزم ةرذ كنار رب ابل متل انراهتاذا مرش 0 ل رعب عر اهسلا لع لومتن اكس ايفلاب كر دمر تناك اذا ةباىصنار اأو
 9 ابنا قري فم امالا بفعل رق نمر لسو مل ءىلحس وريال | ليش ىلا لات يعولا نم لش حش دا بلا» بجاولا ساكنا نس ل ضنا مل نع انتمالا ناكر نيل ا ةدايع نرخ

 لف 0005 هيا دهل |ثيداح|خرخت ق ةياردلا
 ىراطلا ست لودالاةث التلاما ىعو سابع نبورمعو نيعس 00100 نباو تباثنيديزور اج ورمعنيإ نع كلذ تيدي امنا لاق !نك ةباصلا عامجإ

 صعب نعد ر خا هج نمرباج نع مرََت نق و تاولصلا نمئش قمامالا ىلخأرقت الاولاقفارباجو تباث ني نيزورمعنب!لاس هنا مسفم نب هّنداديرج قيرط نم

 دال لاق ىدي نيب امالاوأر أ سابع نبال تلت ةرمس ل نعّدملس نب دامحن عراثألاو ىسحلا نيريه لاقف سابع نبانعام . اد اعزع أطّدملا نو وهو رثحا' جو نم

 نوربازاكم )نيرخسا' قدمعس ىفاو ةدابعو ةمشاعو ةربره ىفاو ةقي نحو بعكنب. ىناورمع نعىرائلا تمثا دقو ليلت دعب نيتابلالاوق ا ىلا ةراشالا قاس

 ماامالا تلخةةمزفلا .ةيادهلا ثيداحا جرت ةياردلا
 ىلسم يحاص نايفس ند!لاقوةء ارقلا رح نق ىراذلا نكو ةدابزلا* نه نعطو دئادوبا هحرخأاو ىسوم ىإ تيدح نمملسم اوتصئان ءرقاذاوٌثي لح

 اوتصن اذ وقاد او هيف لاق ادح املخالرازبلالاقو ىكتلا نميلس نم ظفح ادسرت !لاّقف هيف نعط ثيلحل ان هناملسمل لوقدوهللا فا تخا نيركباب|تعمس
 ةداتث ن عب هعىوانبدعسورمأع نبرمع قدرط نم ىدع نبا هحرخأو هلثم ةداتق نعرماع نب رمع نعحود نبملاس نع ىعطقلاانثنح نك ىجتلا سلسالا
 ةدايزلا»:نهلاقودئادوب|هجرخا ةرره ىلا نعب ايلا قد ابزم ىحتلا نعلسرهشاةدايزلاءنهلاقو

 مع لا3 ةءارفةولص لكق املسو هيلعهثلا لص هنا لوسر لكس ءاددلاىفإ نع بابلا ىو اح هناملسم نعالّقن و ىطقرادلاو ٌقاستلا هيجختآو ةظوفحي تمتتنل

 طصوتلالاق لاق سا نعد تحيرد ا ءادردلا فلوق نما انيب و ٌقاستلا هجرخ امه امكذالا مولا مااذامامالا ىرااملاقم ىذه تيجو رأصنالا نملجر لق

 دانو نأبح نبا هحرخ ا نكت ئوادطلا هجرخ ااواعفت ال لاق لحفن الان ااولا قف اثلث اهلاقن ازنكض عقيم امالاو مأمإلا فلخمكتولص َق نو قتامل سو هيلع هللا
 ىدذلا اذنملاق غرفاملن هملخ رعي لحر وس انلاب لصرماسو هيلع هّننالصىنلا ناكن يصح نب تارمعنعو هسفنق باتكلا ةتافب مكرحا قيلو. ىلا

 لكل ديو ىقهبلالاقم مالا ف لخة ءارقلا نعمه أبزف لوقي ةئاطرا نب جاد هب درفت لاقو ىنطقرادلا هجرخامأمالا فلخ ةء .ارقلا نعمه أف انك ةروس ىجل اخي
 ىقهملا صنملاي ضرف ءامتسالا نال هل وك ؛هنعىهل ههركول لاذ ههركدتاك د>اتقل تلف ةجش لاك هيذلاقف ةجش قيرط نمشيرردملاجرخا بلسم نااهجاردا

 ..لسرمازهواوتصن او هلاوعّةسأف نا تازقلاءرقاتاو لذتفراضالا نمّف بارق حمس ةتولصلا ف رقي لس و هيلع هند الصدد ا لوسر ناكر هاجم نع

 ةيالانهتلزنابنا لفخم نب هللا سبع نعو جوملا قملسو هيلع هد !ىلص هن !لوسر فل مهو توصلا عذر ف ةيلا”نه تلزن زبره ىف! تب دح نما
 طايتحلاب ريشي هتاكديعولا نم هيذ املا مه دنع جركتو أط ايتحا نع نعمامالافلخ# الملا نعي نسحتسو هلو ٠ هي ودرم نبا هحرخا مامالا فلح ةءارقلا ق
 هيف قمامالا فلخ ءرقي ىذلا نا تددو لاقا دعس نا لعس للد ضحب فريخا سيق نيد واد نع سلا نب سصغد اودأم ىلا ديبعولاب و هبج-وا نم باج ىلا

 ةكيعاا دلو هلّص لاةرمعن اتالم نبانع سس نسدؤاد نعاضيا نيغىورورجج هيف ى ظفلي ب اةوق وم ىطقراللاو قازرلا ليعو ة ةيبش ىفا نبا هحررخ او ةرمج

 تلخورق نم ىلعنعو أضر ةياور قد لاق ةءا ةءارقلا ءزج ْق ىراغلاةركذ اتتن نوف لممامالا فلخوءرقيإ ئنلاوا تؤووتلالبعلا ميهاربا نحو قازرلا دع

 ىلمل ىلا نب هللا ديعةمحرت قف نايح نب !لاقو ةيلرقلاء زج ىف ىراخولا هقعضو اؤوقوم ىنطقرللاو قازرلادبعو ةبييش ىلا تناهحرخا يرطفلا أطخادقن مامالا

 نب ىلع نب را هيف مناد هقيدرط نم ىزوجلا نب او ءافعضلا قف نابح نب !هحرخا هل ةولص الفم امالا فلخ رق نم هحفر تبان نب ديز نعو لط ادا نه ءافعضلا نم
 ةءارقلاءزج ىراخل ا لاقو نيب ازكلا دحا محا نين ومأم هين مألاو ءافعّصلا ف نايح نبا هبحرخااران موف مم أمالا تلخ ءرق نم هحفر سنن ا نغو نجس
 1 تاو اد يهسم ضرالاىل تلعجولسو هيلع هّندا لصلاة امك2 انشتسم ةحتافلا ناكل تيثولو فيعضاماو لسرمأماهنال . تبثيمل م اماهل ناكنم ذيب نه

 هللللوسراوصا اوفا لمت نا ؤقين ارح ال ييدز هنال ملعل لل هارجاكهيشيالو ريعبةلق قعسم نبا دحام ميل منشن ند ال د دامب نبا كيقف دعس بأ ءاو ةردقملارخ !'ثيردح ىف

 فلخإلارقعنم نمل لأقيو لاق هلدّم ريب الو ضعب نمميرضعي عامسري ال ةطقنمد تياث نبدي تيازهلا هانت الوأفضر هثشناع خوإو ةفيزح هكر ديلعمتا للص
 اوءانثلاكننسلا نم أئييْش منع لمحت تلف مخ محقتتنا تلقف صصرفلاان نهالااّصرْفموقلا نعل محتال مأم الان ىلع تناوملعلا لها :ىجامالا

 نققتكَس نعمامالافلخ رقي امنالوقنودب لوقن سن تثولو ءتيشب رمل تلق اونمصناذ ءرئاذا كثب دجو لاقو عوطتلا نم نوها 2دتع ضرفلارأصت

 تن دصسو نمحرلا ديعنب ةملسوباكلذب مرص لكو هتءارك نم غرفي 1250 وربكي نيح ةتكلت تكساس د هيلع هنا لص نلل ناكترمم ىودر

 معا هّلداو تاصتالابو باتكلا ةحئاذ ةءارغبالا# :هلص» نيني نملاب المعمامالا توكس دنع نش | ولاق نا ريم نب نوه هدريبحب

 نع »اور كلذكو ةظوفحم تسبلةظفللا نه نا أ تنسسسلادؤاد ى نع ىربكلا ننسلا نف ىقدريملا ىو ررث ةداي زلا ذه ق ظاذحلا فلتخ ىو ونلا لاق هَ
 8 ةلظرفشر ايزل نهظف اهلا لعوب لاق ىقهيبلا لاق هللا سبع يلا مك نحلا غشت : روب[ سينلا لعىبا ظ> اح نعيو ىنطقر الاد ىزارلا متاح لاو نيبعم نبى حي
 ماعم ليتاانساؤو نص نسم ربما وأحس الابل اسم حصن ىلع 500 لعظافحلا وال وه عاقتحاو ةداتت ب أح“ : عسسج أههذإ ىعتلا ماس فلاخّنك



 ةولصلا باتكا دلج ةياردلا عقةّيادهلا

 لكرانلا نمذوعتل او ةنهلا لاوسو ةءارقلاو ٌنصنلاب صرف تاصنالاو ماسالا نالبيهرتلا 5 بيعرتلا ةيامامالا

 بطن ارق ناآلا ءاةسالا ةييضرفلمالتلاهملعىبنلا لع لص ناك هكو ةبطخلا ق كلاذكو هب لتغلذ
 طوح لاورينملا نحال قاوقلتخاو سفن ىعماتلا لتشمم ةيدلاهيلءاولصاونم نين اكاي قامت هلدق |

 باوصلاب ملعادللا» تاصن ال! ضرفل ةمأق |ٌتْكسلاوه ظ
 تورس رج نع ديف ار دع امجوبثرهاولا ىلع دازنام " فلتقبال ىلا نكت نم ةعامجلامالشلا هيلع هلوَقل ةركؤم ةيِس ةعابجلا ةمامالا تار

 فكي لعفي لف م مالا اماخ انسب ركرذي الواو رشنملاو مامالازوعتتو لاشيب لعوب لق كيو لك وق حلل يعوب نومرتلعل ونصناو لاوعمتس اذ نقلا ير اذاو لا وترلوق قي سناب رلوق حل
 هيل تلا دص_ ىتبلا نعل وقم دما ضرما ىف ناك اذا نر ضنملا تللذكو هور د موقلا لحس جالصما لير وطتملا واول ةنالو هر مالا نح الو مستو مل لحس و هيلع سلا دس قبلا نم كم لني دل
 لحس وريلع دشلا دل نا ةرير سوبا ىورال تيظفاىف ملف سس عرا» تصيد تاك كلاذكو لو هلل .يانع»». نسون وتلا ىف ناكل ا ؤاأمأو هرج زال نم الو مسو لآ لتس
 ,يطخلا ىف اوتصشو اوعمنس نا (وقلل بخت لانا ىوا وعلا رفعت ىلا نعى ولكل ملوق حش ياعسل ةولص الفاذل نوال هّمف تصل سلي م امال ا وربح اصن لات نيالا حسو[

 رزسقساو تعسر ىلا نعى ورعب ا دذنتسم لاو اسما لهن اما يناثلا ىف تركسلا ب وتوراذا ارتب ناالا ملوق سلس ن»1#نيذلا اسيااي ىلاعتلوق ىلا لسنا ىلا ميال ف فازكو لالا
 نم تقورابتمابلارمالا نيل ناورمالار بان ةيفاومضف ق_ ماسلا دصيف رلوق حك نا» تقفاوم ميلك بف لام الابد مب لفشل اولا اعتدتلا نم ةؤلصنلا اك املا نال اشم ضمن
 ف هور ناذ حر يملا مالكم ب وجنو باكلاو قررقلا مدع نتن نوكسااوبب ل وق حط ف» نوزناتملا شلتخاو نتا نعرف ”ناورال: ل ىلانلا قاوفلتناو ل جلس دبع » تءاقوالا
 تءاسصفنالاو عرامتسالا بس جو نسى رقما لاهخاركز و.تخ ناورجلا بو جو نايب نم[ىّصنامؤ ماءالا لاضأ رك امل ةمامالا بماي لول نلت تا ايلاع ف نيف لنا الامني رهيسلا

 عاملا ب وجو ن صن نييعكارا حم اوحلراو لاول وق تلق تف دنس لوق ىلا # يارناط ةماءالا صارخ نم |ب ولي امو ابل مصيف نمر نو تسد ورشملا نم فص ى ١ ىلع ارا ةتهامالا يرش فصول رحبت
 " تالفين اهيالادوجو دعس اهبترباعبب لرّتسلا تح قوقلا ىف بمجاولا بشي يرق ىاةرلوم رلوق «لطسس د٠٠ مهتولص ف عرركرال ضييحد وجبل بباطضزناب بيا ةزم يريم سلا الع جدايزلاو
 روعس رسل دبع لاق لات صوحالا ىإ نع مس ىو راو رلوق هللا نا" تايافللا زف نما اب لوقيل نم منن اال ةلرف ةعارج اية ولصملا ناب س انلا ضم' لاقت حس اع ورش ناس
 نئنسلاب دارملا ربل ١ ننس نم ملول سس تلال قبري نوي ىلا حسا ىف ٌقولصلا لوريل ننس خرم [لع لسمو ؟للع_و يلع سلا دلصررشملا لوسر ناد نث انمالا قودصما نع فلم اهواي | راصل

 عرا»ب ل الضار تو ى رب ب ذخا قلا نغسل ىدببلا ملوق نيل دع انايحا لولا عم ةدابعلا نيل سو لأ دعسو ريع سلا دص_ ىلا يلع باوأم كرسلا
 اثب سس ةمامالاباب 01 ا

 هللالصوللب !لوسرأت ماع ووعسم نب | تيدح نممل مل امتاو أع وفرم ارامل قف انملاالاًاينع فل خت ال ىدهلا ننس نم ةعأرجلا ل اةرحل سو هيلع هنا !ىلص ىجنلا نإ
 ىقلي ناهرس نمدل ظفل ق :قفانمالا ةولصلا نع فلخنت مو انني أر دقلو هيف نذوي ىذلادجسملا ق ةولصلا ىدولا ننس نمن او ىدهلا نتسملسو هيلع
 فلعل نه قصي امكمكتورب قمت بلص مكئاول و ىرنملل | نتس منهن فدهلا نس عسر | ناق نهب ىداتي ثيح تاولصلاءالؤه لعظف [سيلذ اءاسم مغ هللا
 قافنلامولعمقفانملا الا اهبع فلخت مو انني ار دقلوملسو هيلعهثد !لصمكربز ةنسمتكرتلهتيب ف
 مز ةف نذٌؤملارم!نا تمهقلملسو هيلعّتداىلص هللا لوسر لاق لاق ريره ىف تيدح ةعأمجلا ب وج و ىلع ةلادلا تيداحللا نمو
 دوعسم نب ا نعول اسمل نوت و هيلع قف رانلاب مهتؤبب مهلع قرحاذ ةؤلصلا نعن وفل قر موق ىلا بطحلا مزح .حهعم لاجرب ىعم قلطن مث سانلاب لصف رم
 انادثرالوسراي تلقئملسو هيلع هنن الص هنن |لوسد ىلا ت كح لاةرموتكمم ا نيورمع نع نيزر ىلا نحو ةعمجلا نع نوملنت لاقهنا الإ

 دجرخاو ةحامنداو دؤادولا هحرخا ةصخر كل نسا ام لاق معن تلق ءالنلاعمس لاذ ىتبؤ ىلصاناةصخرىلرت لهف ئكداليال نكات لورادلا عسا اشريوم

 ىلع ىح عمش لاقف عايسلاوماوهلا ةرهشك ةني ملا ن اهنا لوسراي لاق هنا م ويكعما نبا نع ىلبل ىلإ نب نمحرلا نبع قدرط نممكاحلاو ٌقاستنلاو دك ادوبا
 هلل لوسراي لاقف ىمعا لجررملسو هيلعمهثد !ىلص ىنلا ق | ةريره فإ نعو .السرم ىلمل ىبا نبا نعمهضعب كادر ٌفاسنل لاق اله ىحت لامن لاق ةؤلصلا
 نبانعوملسم هحرخا كّجاف لاق مخ لاق ةولصلابءا ننلا مش له هل لاقف كاعد ىواملذ تيب قى لصي نادل صخر ىجسملا ىلا دوفقب نكات ىل ىسل
 لغصرع بايخ فاقد درط نمو دئادوبا هحرخ ا عؤلصلا كلنةلتم ليقتمل ضرمو ا! توخ لاقرنحلاامواولاةرنع هعانتا نم هحنمبم لذ ءادنلا عمس نم هعقر سابع

 دوز عنمالاول ةولصالف هت ايم لف ءارنلا حمس نم ظفلي يدع نعةبعشت ةياور نم ةجام نبا هجرخآو هنعريس نب لبعم تبا: نب ىدع نعى سجلا
 فو ةجرد نيرثعو حبس فلا خلص نملضفاةعامجلا ةؤلص هعفررمع نبا ثيردح درفنملا ةولصةح ىلع ة لا نلا ثيداحإلا نمو رمكاحلا
 مارح ا ةزلص نم لضف | ةعارجلا ةولص كدر قبرهىف| نحو ىراملا هحرخا نيريثغو سمخب لاقو كوخ دحس ىإ نو هيلع قهتم دحو هتالص ىلح دنزت ةيادر
 هقوس و هنزد قلحرلاةولص ىلع ةيادر قد ةجرد نبرعو اسمخ هدحو لحرلا ةالص ىلع ضفن'حيمجلا ةولص ظؤل و هيلع قضت اويزحب نوع و سم ءدحو
 ههنا ثييرحملا كدحو هتولص نمت لجحرلا عم لجبل لص هت وكنب ىلإ نعمك لا هححصو زي ادمخ تخلب اه دوي دأهعوكر_هاف الذ ًاهالص ناف دواد ىال ةياشر قو
 ليللا ماقهناكف ةعامج ى وعبعلا لص نم و ليلا تصتماق هناكف ةعامج ىف ءاشحلا ىلص نم هر نع نحو ىتهربلا هرخا جوخ يش !نيتابق نَكو ٌقاسنلاد دَداوتيِ
 ترئلانأطبشلا مهلعز ركع هلا ةؤلصلا اهفماقت ال ةبرقق ىف ةئلث نمام هخر ءادردلا ىلا نعد وصلاوءاشحل !ىلص نمو ىنمزتلاو دؤادىإ!ةي ادد قف هملسم هحيرخسا ملك

 ٌقاسشل اد دئادوبا ةحرخا

 ىراصنإلا هللا دبع نبرب اج نحرعس نيادحرجا هسموللا نم توكت اهناذ ةموالملااماك ىقرعاسنو ىنقناود ىا ىنُمن الي باوصلاو ةياورلا نمأطخ نمو الي باطخلا لاق كل

 سيح لاق ورك لاو نابح باو نمحاو ةجأم نداو هل انصيإ تابح نبا جاور أم طرشن ىلع هلم ”اوبحولو لاقوافحبز سلولا بحتة مس نافل ات نا ىلا كركذ م ّبكسما نبا ءاج لاق
 مهربعو ليقحلاو له نلا ىحينن نيغو قد ملا نب ىلعو نايؤس نبا ىبجي هلات امك



 ةولصلا بانك, دلج ةياردلا عقةّيادهلا

 ةمج اياد نم دال تلا نالرسققرق عسي ىلا يعور, الأعمام بس الا لدول يح
 او ا رو و ا دمار
 مهارف أو ةنسلاب رحهملعاق ءاوساوناكناذ هللا باتكل مهر اموقلاد وي مال تلا هيلع هلوقل مهؤرق أف

 مواذاودأستناذرحلعالأ نم لقفاننامز ق كل نكالو ثيرحلا ق مدقف 6 ٍِث وقلي اوناك مهلهل نأك

 لال هللا هيلع هلوقل مس اذاووأ ست نذ ىن فلخ ى ص مناكذ قتلا ح فلخ لص نيو مالكملا هيلع وقل
 نال قار عال وحل تلا طين الهنا يمين يكد ةعامجلاريشكت همي رقت ن نالوأنس امكربكااىم ةيلو ةكيم
 ٌتيمام) سيل هنالءانزلا لوو ةس اجل يقوتي الهنال ىتالاو هنيدرمالةهئال هال قسأفلاو لدهجلا مهي بلاغا

 5 -سييتل اع 35 ١ ع. تى حج

 مالا هيلع هلوقلز اجاوم نقن ناووركبف ةعامجلريفنتءلؤط ب دقت نالو لسجل هيلع بلغبف هفْدَشِي
 ريك 1 مدلول كس

 نفانلاب وإما سيل قف انمالا لوق حل
 راع سلا ربل ملوق هسلسس .يانع »معا .ثلادرل والات انمم لكل از ناك يزهر بري فكلا تبني ل وزداك فانا نال نيف عاملا تضاك او نايل ريو زدكلا نط ىلا مو لص
 مل اسملا ميم محلا ااو يب روزص ةدارقلا ىازل نمد ةدلتلا نال روق حلل عر :”ابفدق د ابذويتباداد رقاب مبلغا ىا مب قا لوقف يس دبع ٠ هت قولصنلاسافم نم لئلا مش

 ىا ان تبااناذا ملوث هل دبع ا» ةردان كد بم ان تبيان ذا حم !يملحلا ىلا جايتم الا امناو رس افملاب ماشي ملو:لط افلا ٌقيرطماب ّلصلا ىو ويل نازوكي افق الصماا راوا ىف هيلا راي ان امض سانملاو ٠
 وررلا ناب بتيجا ل تسالو ةوزلل بيلا نام هرقل ريتا نوكيف دارنا ومر صاولا نكلا كل تلق نه دعاد نكي مله حلل هي انعا» نعي المو زي .دقوزتلم المادي فياضطراو ضرع اا
 ذئع - داربلا» ةرارقلا مع قرارقلاب
 رماظا الغ ء ولع م الم الا ميرّمتى ع ليلو تنال شي ل تلقت انإ مولا لووك ريع + الا رلك ب قلك ثلاورماوب قلت والا نا تريح نت ناكرالارث اد مل اةوع

 م ىببا نمار اذ جيرح الان نحال او لش لان لشفق روك ىلع لوب وب قالا مدت ىلع لوي ناك .ترابعب صنلا لات ناب نيبمل ب مالا ميرفت ع اللد ندكي ناب ذابناب بيا دنا مث ىف ميا مضر لا مهم سنن الدال ابو ظل ماا اك زرقافاوواست نافروق ىلع اليلو لش الو نرلارفطا نوحي تح ء:#لاب مله نوي نا نم لي لف يانا ماكنا ولع ا ناكت اد 6: وفا و لا كيد هس م7 كا خصال مق لانا ناك ول[ هئسو يه نا دصعس نبل ذؤرت ليث مو مالا مدت سدي ىلا نئىدرلاوب كرا مهتم لهي رباب لا نايتس

 ضن ءؤص زب نمداور طا ذا (وصيو اتفاق نزجيو سانلا كي ذاب ئاكب ةئكو رسم و زول طم نوعي باول نيب ىراقلا ناكد السا قف امز لضفاا ناك سو ل[. ويارشا
 مدقت ل هرم الن انكرت كلو لكما لع زرقالا مدت بحول سنا اكئ لاقي ناباوواست نان ل وقى ع ليلو لات ناذابوات از ىررقالا نم خروجا مل الا ناكو كدارقلا و زي نيلي الف اخنايز ل أءاو تمامالاب نتا ناك

 ميل ١ نكبر مهران رجلا فك لكن اكم ىع اعمل نع ربل اول عج م دز قر عطتن تن كة رجلان ال الصلا و عررولا رجلا نام الج اباوع  نكلةركت رار ال ودع يدل اذا ااا بهترتاف ثيبرف ا طتذل ىف سئلازب م؟رواناوداست ناف ملول كلش داربلا الم ريشاعا» نس نع قفى ةرقبلا ةروس ايذهدزرط نعى وراد لا نوقشت افك ملوق يل د٠« الرب عال

 ىرنعو خروضوم زنا نيرا لع ىلا لم ديجي مخي كا خس ولذا ثيل نذل داو هوم تسلا و 01 غادر يا فو مناف لوا م رض ل لت رررنزل رسل ميلع وهل ا مي اهنا نيطوسبلا ىف ازكى وا نير لارمال ىب و ةرلصلا يرايىف متل ىف بسم نالذاين ملارمال ىب وقتما عررولا ملاعلا مّ نا فان اف بدتسملا ناو جلا لص نم |لسلاريلغ وقل ملوق هلل ربع: لوالاوب ىوقملاو تاسينلاو تاررح لا كوت الى وتعتلا نم ص خا خردولامثرواف ملون حلل .يابجا» رد ولاد ادذي تؤ نفذ م كحال خيل نور يلو كم ال سلا
 "دا اقتنملا ىف ىوانسلا لو نكد نسم الب ب انك, يلخ عرش ىلا نذامل بيلا زمنا نس ىلدجسملا هو خس لا ني دوعم يدم ومو لير  ب ايناك اراه ثيمرع نموا
 ىلإ نعىور تدق نافربلامطنت ليد ملْوق تللس عرا'اهجد ربا مبتصامثاةلغرنساوريطوو نسا اود است ناني ل ساذ مقل تللسس "ول ا فولو د جيل شيع
 مهاب بيجا هوم قاما ادووركريطدبعلا روتانا لعل يلف بع ذم لاناو وصرف و الصلا تيزي سس ادع ورع ثلا لصون باوعع نما طبر توكيد لا اديس ىلإ ىلوضديد
 ري الذال لوق حلل روم طرا عرب ال عررولاو لعل ةرارتلا ىلايوقس اذار حلاو ىف اشار ذهوربدلا معن ملول يلا ١٠ نام الاب حا لزنلا صامد لزنملا بحاص ناك ال هور
 ددا# ىيارع الو الجرو ارما نم يالا ملول, حسو يلع لا دس قتلا لوقل ىارخالاو موق علكتس دبع ٠ كلا تري لخلل عزفت اوبعلا ىنراهريؤيل يملا لست
 .ةيادهلا ثيداَحا جرحت ةياردلا

 اناكتافداند ا نهب دعسم ىلا ثيدح نم ةعبدالاو مل تم ةنسلابمملع انءاوس ألا اذاكتاذ هلا بانككمهيرق اموقلامعب ثم لح
 مههففاذ ةنسلابهلوق لدب لاقومكاحلإ هميرخاو نابح نبا هححصو ثيرسللانس ةياور ف ءاملس مهم نق اذ اوس ةرجهل اف اوناكن اف ةريغمسملق اذ ءارس ةتسلا
 قا فافاكناف ةريغم لقا موقلام وب طفلب فعض هينرخا' دجو نم هجيرخلاو ةسرعةزدزعممؤلا ظفل و لاق هحرخ ا املاسم نا فرتعاو اسمه دريكأذ نكاد

 يزخلادثرمىلانب رم تيبدح نم ابطا مكاحلاىوردقو سجامل ىنب نم صامت كف ينتملاع ضلخ لص نم ثيي لحس ىرانملا هجرخا ثييردلان إب قمكرتكأ مكمؤيلو مجزئ ةؤلصلا توضحا داو ىبرحلا ةملس نب ومعي دح ايلا قو هجينحلا ثيد أحال نلانغازهو نارقلل مه رقاف ءاوس هقنعلا قاؤناكن اف نيدلا ى مرهقفاف ءاوس
 امتاتان ذاق ةؤلصلا ترضح اذ اظفلب ثربروحلا ند كلام ثي دح نم هيلع ق فتم امكربكاامكمئيل د عب لحس كير نسب و مكسيب ايو مكد خو مهتافمكرايخر كتمت !اولعح, ا ظفلب سابعنبإ ثيرح نم ىنطقرادلا هجرخاو كير سيبو مكتيبأ عم كدذ ورمهت اذ مك اءلعنفاريطلا يب اور قو مكرايخ مكمل مكتولص لبقن تامكرس نا
 ] اظافلاو قرط:دتع هلو امكربكاامكمؤيل و

 [يوضوه ئولسالاطبنب ىجلانسا قو هث.«دانسالا عيبضتلاقورمكاحلاو نايح نناو هش



 ةياردلا عقمةيادهلا واصلا بانك دل

 55 عر ن2 كطفل فو ر ككسسسسسل ل
 مهفعضاةةولصرحهي زصيلف وقم! نممالشملا هلع هلوقل واصلا مأمالا لوطي الورجلف ورب لكفلخاواص

 وهوم هرخساكترإ نعول الاف ةعامجلا نهردحو ىنيلصي نا ءاسلا# كبوةحاللاذ وريملاو ضيرملا مث نأذ
 .٠ وكأنأ 8 عيالك تك سس ني 0 ٠

 كلزكت ل ةسفاعن ال نيطسو مأمالاتمأق نحف ناو ئارعلاككركيد فصلا طس هم أمالامأيق ١ نامل ادرحن لص
 - كنا) مال اصرخ ا مياعا» ء ار نيلصاكا

 ٍ 7 .٠ هنأف سابع نإ ثيدح دبس نعدمأ5 ادحاو عم لص نمو فشكلا دار ز هرنغتلا ىف الور هاثشالاواستبإ ىلع

 لمتسوببزباخورب لك لو لس

 ٍ دب .”دوضخلاربع ال هبيشسا عدا ءنسلاراءظتم لح جرايزلاضنملا ل وطتلا نيرإملا لوليلالو لوف حسلسسس روفخلا بع ال رييشس ااا نير تملا نيب ىف لع اوبس والا مسن ايؤا رولا عاما

 ,لآ كلس و هيلع سلا لس ىنبا نايرظزيف شورسلا لازم عسبملايفازك السا داتا لع روق حلل .يانع ٠» شاع سلخ فيك ب وركن تلا تناك ذا لاتباع بتاج ل لكو رلوق لس
 السم الارانب نم 9 نياذاو ظل نا( امو دنس حست منع تدي و نينس سن تدب اك داب قو ةيدملاب مشن اهب وزمن لسو ىراقبلا اور اكد خ سر شع تلو كب مان لسمو
 بسوتولا م فص افتنا نا انزع بسب زملا نا انلا جورسلا راتب لولا جوا نم ثسحبر زا ممل نالو ملون حشا تنا# قبس تمار إل زضحتن يمر يلف روسمنزرإ لات نا نكي ن ل
 لالمتسالاوزاوجل" م" ةينسلا تنعم اانا ىف انررقورخ للف يلوا زمل نو ادور روحا بيف بج وما دوج كلذ ىف :ينسلاو بروجولا نيث قرذال» ت رعاك زاجل ةفصر اذا منسي
 اب ول تسبلول هأرلا ناف اهضودب كار اقبل حررت فشلا ةدايزب ليلعتل انا عار عير نئرحل اى باك اد رج عر مكمل راقي ورك ري ةزانا ةولص نمسساما نا قسلاثلا حبري خرومماب
 هلسا تيشلاب مادبا اف عاستنالا لبقار ماسالا ءامتبا نمرلرما نوكي ناروكم دا لولا نع بارجلاو فنذنكلا قوايز نع لطف كاتس ف شنكال و هرقل الو تصاخراشلا تماوا بقى هر نماوخخ
 مطئا عامجا نس ناكئزلاز اولا ضشمم اننايز ىف تزوج ام او سنئشو تس شاي اهنا نايبل ب لاسم الا دابجم: مرزسلا منيف نائ لاو تبارللا عم ناو ايلا نارجلا ناب ىف اننا نكد هرعباام

 نا ءاشلا نالرتي كلا ب ضيطلا نتا يزال ةويصميفو ماركا لبجال ةلسسملا لف ماركا حم سلا عراننجاف تاكا دع اهبا نبكرت ناب شلال نحو مدت ب اكنرا نم تبارك يجوع عمرناوم مشرد
 راو قختدقو ةرمارلا داداب عقيب نرغلا نال نييذعمب نع جولصلا سر اوف ىلا ى وري مو لع ناكووركما نك تى رف ىرإرذ نييلص ناواوحو رم نيكي واذ وفصلا ن وكلا صف نا نيطسو ايل تمم ينو اج نيس

 مي انعلا نم »ل كش روان تلكذ ناب عي ارا نحو تايتابلا لق ةرعاولا ةيادهلاثيداحاعغرخت يف ةناددلا

 ربلكو ماو دهاتيورجان وبل اولصو دانو هب هخدر ةربره ىلا نع لوم قدرط نم ىئطقرا سل اوثجافو دلك فقلخ اولص ٌتيلمس

 مكن لخ ةبجاو ةولصلاوارجاذوا ناكارب ريم لكعم بجاو دارجلا ظفلب هجولا نط نمدؤاد ىف ضشغوشو تاَقث هلاجرو ةردره ىلإ نم عهس رمل لوكص ىنطقر انلالاقرجافو

 اوعمساذرجافلاوريلا ىلجدوكيليبس ظفلو فيعنضوهو درع نب ىحي نبع نب هللا سبعه ناالا وصوم ئطقرا ىلا دتع ىرخا قيرط هلو رئايكلا لمع ناوارجاف وا ناكارب
 لها نم تبم لكل عاولصوريما لكعمورهاجو مأما لكعماولصورئابكلااولمع ناومكتلبْ:لهااو هرزفكت ال كعقر حفس الا نب لما نع بابلا ق درمهءار واولصو اوعيطاو

 ةدانساو ةيلحلا ف ميخن وبار ىتطقرادلا هبحرخ اهّنداالاهلا ال لاق نمءارو اولصو هللا الاهل ال لا نم ىلعاولص هعتررمع نبا َنْعوو اوداتساب ةحيام نبا هحرخ | ةلبقلا

 هجرخا همنا هيلعو هتولص كلماما لكن لخ ةولصلا ةتسلا نم ثلث لاق هحفر دوعسم نبا نعاضمبا هحرخاو ةبيهاو ىرخ | قبرط نم ىنطقرادلا هجيرخاو فيعنم

 يش ثيداحإلا نه قف سببل ىنطقرادلا لات “تاو تدان اورججاذ ورب لكتيلخ ةزلصلا نبدلا لصا نم دغد هر ىلع ثيدح نم هحب .رخاو ظفاس كدانساو ئطقراللا

 . فيعض دانس او ىلبقعلا هبجرخ اريما لكعم او دهاجو ماما لك لخ اولصو ةلبقلا لها نم! حااورتكتال عقر ءادر ىلا فإنعو تبث

 مح للصاذا هعئرةرره يان ع نيحصلا ىو ظفلل! نهب كىرجامل ةحياحلاذوريبكلاو ضيرملا مهمج نانمهةعضا ةالص مهب لصيلن اموقم ا نم ثي ردح

 دوعسم ىلا نعد اججرخ-أو ةةمجاحلا اذ ةعبرملاو قيعضل اد ريبكاو ريغصلا هل ظفل ف ه ضيرملاورململ ظفل قدر يبكلاو ميقسلاو فيصنملامهيف ناف ففخبأف سانلل
 هللا لصىنلالاقف ذاعم ةصق قف بعكىلا نيرزح ثيدح نم دؤاد ىنالو هيلع قفتم هل وطب ثيردحلا مهل ع لوطن ءاننعلا هباصالد نبت اةرباج نعل صن قدر

 مهيذ ناذ ةياور قو ةؤلصلا مهب ىخاف امو تم !اذطلسو هيلع هنا لصوثنا لوسرملاسيعامرخا لاق صاعلا ىف نب تاع نكد ثي سلا اناتد نكت الملسو هيلع

 اطسو مريب تم اقف ةبوتكملا قف خوض تمااهنا ةشسئ عاش لحس املسم هجيرخا ءاش فيكل صياف ءدح وم كدح) للص اذاو ةجااملا ةرمهبف ناو فيعضلاوريبكلا

 نب مغ هجرخاو هنم ملصادانساب ىطقرادلا و قانرلا دبع هبحوتخاو ةبينش ىلا نب | نتع ىبل ىلإ نبا حب ان نكت فعضوهو ميلس ىلإ نب ثيل هيؤد انساب كاملا
 حا و ةملسم ا نعةيديشن ىلا نباو قازرلا دبعو ىعئانتلا حرخاَو اطسوموقتف ناضمررهرشن ىف ءاسنلا موت تت اكابغا ةتشاع نع جملا جبهارب ا ةياور نم نسحملا

 داهراد لهامؤتن ااهرم'واهلات ذٌوم اهراد ق نكت ن اأهل نذ املسو هرلع هدا لصىنلا نا لفون نب ةقروما ثببدح نمدؤادوب !مجرخآو ابزعرخ !'هجو نم ةبيش ىفانبا أ

 نكو ىرخ نبا هحرخا نوطس وموهت نكلو أرما نوم قتال و ةعمجالو ةماقاالو ناذاءاسنل !ىلع سبلت لا ركب ىف! تنب ءامس !نعو نصئارفلا ف دانومكاحلا هحرخأ

 ٌصتسادط لاو طوسبملا ق لاق !ناكمالسالا ءادتبا ىلع ةعامجلا ارلخ» لمحو لإ وق :قازرلا دبع هجرخ ا نهطسو ف موقت ءاسلا ةأرمل اموت لاق سابعنبا
 ] تحالاب تيشالوفشلا نإب بقحتو اخومنم نوكنا لحي لاةمث ةنيدملابالا لت ملد تفلت ادعب نهتم ةشاعنإبيهضعب
 مجرخاو هلام ةوكز هيلا ىداو هنلخ لص الاريما قايل ةنتفلا نامز ىف ناك معن نام لس !نب لير نع فرطم نب نحن ع نو نب.ليزبابربخادعس نباجرخا كه
 نبا هنا دبعان ريخااّصياج راو بلغ نمءارو لص اوةنتفلا ف لتاتااللرقبرمعز»|ناكلا5 فزابلا فيسات ىدكلا وهم نب ليمحاش مهاربا نب :ماسمانريخااّضنإ

 ميرخ عطر عشب نا كرت ةولصل ار خا املذ دكمب مبادلا عم لصي رمع نبا ناكلاق عن ان نعرباج نحاعبمجةروعم نبريهزانث نيكد نب لضفلا انا ليئاوس اانا ىئسوم

 ىحلاقنمفلاق اضعب لقي مرضعبو ءالؤه حم لص ةنيسحلاو جراوخلاو ريبزلا ىلا نمزرمع نبال لبق لاق عفان نعش ب نعّباهشوبا ان شوب نبريغ انريخ اصيل متم

 تلخ لصبال ناكدنا هلللا سبعنبريإجنعر نكتملا نب نه نع فس انثى سوم نب هذ دبع نعدعس نبا ميرخسا نكمال تلق كيبخا لتق ةكجإةرمتبجا حالفلا ىلع
 «ركذا نهباتعمس لاق ورجاةورب لك ل خاولص تيدح نعلبح |!لكسو لقعلالاةاذكو ىفهيبلا لاق اذكو ليعلا هيلع سيلوركتم نيهاذت نبا لاق هنا امج ايلا

 ماشه نعّدن الع ننا نع ةملس نير انت ىنارحلا ةمدركىا نع سيببح نب ليعمس اان توراه نب ىسومانث رح ىارهطلا ق و هلم ؟ةيهأندملا للعلا ف ىدوجلا نب

 مارذ ناف م فعضاب س انل ماو معاي ةولصل نوت فيقث ىلا شعب نيحملسو هيلع هللا لصد الوسر لاق لاق صاعل !ىبا نب نع نع نسحلا نع ناسح نب

 ,,نزنالعنس ال |ماذنم نعدلو ةلس نب نغالا ةمالع نب!انعورب مل متمرملاو لماحلاو هلوق الخة ملا قوهتلق ىهتيهل ظذ الا لاق عّضرملاو لماححلاو ةجادلااذو فبعض
 نلحرلا ديعو كيلم تنب لبل نع هتعمكاحلاو اهنع هن لج نع هنع دؤادوباو عيمجج نب نيلولا ةياور نم كلاو اضيا ىنطقرادلا هجرخاو هع

 ريغ ندسم بابل! قو ةتس «نهو عيمج نب ديلولابملسم ملح ا نقرمكادلا لاق اهنع هبانعهنع ىتطقرا لاو اهنعدل اخ نب



 ةياررلا عمةيادهلا

 مس سشس با مهمل

 لوالاومأمالاب قع ْنّتع هحب اصا عضل هناَنيغ نعومأمالا نغرخْأتيالو هنبمي نعدمأق او هب قلص مل لا هيلع
 5 6 1 ع : ماع نجح أب --- اء حبب 12 نك ّْ 506 ةيفسوت ىلإ نعو أمولع مدقن نين اما ناو ةنسلإ فلاح هّنال يسموه ذأ راسي داهقلش ىلص ناورها ظلاوه 2 ل هل ل يك ىل7 سس حساس

 ”رلضقت الا نهذ امراض متبل ملاو سنا لع مرفت السلا هيلع هناآنل وٌووعسم نب هللا ديع نع كلذ لقن ءاييطسك
 تسال يعام نيالا معامل يصرملا تاو لس مرا

 | نكرخا شي نم نهورتخامالسلا هيلع هلوقلذ ةأرملا ما ّىبصو ارم باو نتي نالاجرلازوحيالو ةحايال ٌليِلدرثالاو

 كزاوح ةقلطملا ننسلاو هوازتلا 3 و هي ضرتفملا ارت از وحيالف لفنتتم هزالف ىّصلا [ماوأهج لقت زو الف هللا
 تمار نوطظلا هع ل عال طاب كت

 هنارازكلاو نَخ نيبوتس وب ىلإ نيبقلطملاٍلَيلا ف نالذل اًققح نمنموأتذعاشمز :وحيرلو كب :ئاشم
 اتلار او واه اشم بي ذلراوللا ١ نزولا لرب ا يي :

 م رنا را ٠

 مد هراسي نا ('اءالا بلغ اتق واذا ام نيب لصفب ل يرجو رلوق تلسسبعا» (اءالا بقعه ئسرم جلاصالا سور نم تسمن عرف اذاشميك ىاماءالا بّعدنع رلوق لس

 يكس دبعا» بتزرلا ليو ةعازشسلا نار: بمجول نالورانلاب ةيوقحلا برجولا] سما كرت نال نسل فلام ننال ملول" جلس عرا» ماءالا فلن ناك ذا امير ندحي | لات قرف نا
 نا فكان نإ نشا نع ا سنا ىلغ متت ل وق سلس ب ابن » ١بطسو ( | تندرس الاد قلع لس. ومس نبا ناىورابوببو كيو لقند ملول
 ىثبلا ماقخو اهب ونتنف درا, لوط نضدوس ا نا ريصتتى لا ترف سنا لاول اناوعوق ان ممدنم لك ذرسعنص ما عطن ملول الحس ويل لا لس دسلشتسلا لوس د تسع و هليل تدب
 مسي[ لعسو يطعم شلا لص ىنب رين ىااذبف موق حلل هرانعسا» نييطلر لسورل كس يع ثلا ليش مشنلا لوسي اني دخل ان ارو نم زو أو هرارو ميو انا تسذفصو ملول آس و ريع دا لس
 دع يلع سلا ديص_ىنيلال عقل لم تمس ول ولا مز ا ايالاو زاد اميلي اب نم نوطيلم الا سكت م وةابالا ليد لو هععس راد ءابالا ليلو روس با نعل قم ايوبمورئالاو بيل ضفالا ليد
 تفسملا نم ىلع الزنآر زولوار سل قييطل ل فورا َنالاو سنا شيم خليل وحس نبا نا لولا يوتا هيلو وحسن با شيب دع نع بينج ةعايالا ليلد لو سنس .يانع ٠ ةيشففالا لع سورا
 مو لآ كسول ر سلا ديص_ ىلا ريلا واذ امؤلخفووعسن با ماّمفسضنل ديم رم او لكل جر مم نكرعبلاو ليي سول [كحب وريطع رشا لمصر ىلا ى ار ما :ةؤرعملا بانك تسيل .ركؤأم ثماثلاو

 ما /مدق تلقاستراما جواد اشلا ماما با ركرمم تليق اورتن نا روق حلال ني واضنل لبر لكد يب نع ىو راهن لات تتورط دامي ا جلو فقول ننس | نادل اربع نظن لان
 هك اه اببعررم ىولوما نسي الاء هشسن اجلا مدع نايباشبم و تبالاوب نلبس اهناب رع باهي نى” اهالواعت» نعسضقسي تح ةدامالا ني اذ ل امرللدانلا ماما نايبانبم ور ان ءارشلا ماما
 نيام ىووقوم قارا بع فنصم وب دام فرم بير غشيم تلقا وتلف رلوق حيلشس "قا دبعرخ ىرطوم "غل بلارييوم ىم ناري زب مولا تلق خل اهلا يع ني ليوا لو
 ثمدالاو تاو ارنا ىف لل ىترشلا نمرخااك نب ليلعتل نك ناوي يو ةولصلا نايمالا نك نكران يسوي ن كالو ناكملا نع ةرابع ثيدرارسالا ىف | تسيح نم ملوث جلاس تاءروعس
 ميعاطمميرتلاو ٍنوستلا مشيت ياتلا لباقي مرسلا نارا اعرق نوكالخ مل وق علل هياهنا»”ذاتسم الاطنمب تمص ازكتايالولا تو رنطدسلاو
 نسسملا لايتوزلا ىبعلا ماو روق حلل يابن طري لاك ا ضزدال الفن ىبسلا نم معي لحفلاو هرنرعز وكس لطتتملابضرتغملا رار نايا ىلا مام از وجيم شالا دنعولا ىلا اماو ملول ملل
 نينستتمسس نبا( الغ ان اول و ل 1 لع ولع ثلا لصرملا لوسر مربع ىلع تسهل لاقي لس نب ورع نع ىرائعلا ىورارل زجر اطا ىف لاك زكي الم الا ف لاك نال ل حجج !ىفو ىلا تمايز حما قنا شنلاو
 لاقورع ضيرمرم ال ليو داطادوبا لاهتو نوب ب سيلع د قرم لاقوةلس بور ثييدع فضي نس ' ناك الخلا لاقووري م ورشسلا لوسر نه حمس ملاورع نار سال او ىف اص لسمو صس عطب نب اوا

 رابكورط ركب ىلا لوقا لجبل مبنا بسجل او اسرع اذيو قا تجر خ ترهب اذا ننكو رطل ات قو ةباوصلا لاما زل اهنرقو لازت حسو ل دعس وريدعرشلا لص ىلا م[ عروب نعت مر علف ازاي ىروا ل

 اللا( ارو عسم ىلا نعو ملتي نحر (الغلا ميال س ايع نبا تو نيدلا ىف طوحا عنه و مامالا ىف مرمي ض يك ةولصلا ووينعولا ضْئارو ندري و نينم سدس ىبم ل بلوفر ماو بج ديا ىصلا
 اهينعراقتستس الاون وسملاو ن | قولصو اسر يعرتولاو ني اورلا ىرعا عر يعلا قولصو بماورلا ىا بٌولطملا نئسلاو ملول حلل قنا“ حسم ل (الااهادروورم ا لع بحت ال ىزلا

 هلل ربع »ركل بسس الا سئل صيبا | هسا نم ز ال انعيلا قوما فلا لضنلا ىف نور وكي لب لطملا نتسلاب حلا ن وضم ال نام اظفاون ل اوزوج موق نلشس ن»
 يقوم ناراوس لضنلا ولطملا لئنلا نموارب نا لّمكو ولطملا 2 ةخسملا ىف ناك اهكاضيا كذا تالنلا ىرتبا نم ميم نا مالكا نحن نك وللا لظنلا ف ل وق
 بسسانللا نا يي انها سقوملايفلا لطنلا لتي لع دال اب ضني ال تالا نااوتققتتعتلو (زطم لفنلا لمسيلوا هما ضم اروكزملا سالم اوبل سم انلا نارلوق قع ستوب يئوا
 ريع »ب قلطملا لمملا ارث و فسر ىلا نسب قت اراؤسو "راسم نب ٌنّمك 4 ىالنأ ١ ناو اندم لاب نازوتمورشلاراروامو ب رام نيترمتو تسري ىلا لوق لري لاقي نا حب

 هللا لصونلانتيردحم 0 املا
 دوساالاو ةمقلعنع هاربا ةياور نمملسماهطسوتف نينثاماهنادوعسم نب هند ادبع تيدح ةصنق ئق هيلع قفتم هنيمي نع هماقاف سابع نباب كصولسو هيلع

 ريل دبعنإإبرغاو لعفملسو هيلع هلا ىلص هّثدا لوسر تيار اذكه هرخا قو ثيردحملا هلأ تت نعرخألاو هنيمب نع امهدح-ا لع امنيب ماقف ثلا دبع ل عالخ د امنا
 قوهو لاقانكضيعض »دانس اواع هرم دؤادوبا هحيرخ او اذوقوم هجرخا املسم نا ىوؤملاو ىرنملاداز ثيدحلا نه فقو حصصملان ااولاقتذ ىوؤنلا ىر ننملاو
 تلاذ املف ةرجهلاب دوعسم نب ا ىلع ةمفلعو انا تلخد لاق هبا نعدوسالانب نمحرلا لبعنعرخ |هحو نم محا هبحرخاو ةعوفرم زلات قرط ثلث نمرحاسم
 ملسو هيلع ندا لصدتلا لوسر ناك ن كه لاقو اننبماقو راسدو هنيمي نعان]عف ىبحاص ديبوى ديب نخاذ هقلخ ىبحاصوان|تمقف ةولصلا ماق سمانا
 ملقتملس ههيلع هنداىلصوبنلا نإ كي لح رخ !رنعل وا سسيسملا قيينمل ال! نه لعذ دوعسم نبا ىترداام لاق نيريس نبا ثيدح نم ىوادّطلا ىوردقو حمصي

 فقراداذ ىررسب نخاف عراسي نعمقخملسو هيلع هند لص ىنلاماق لاقرباج نع بابلا قوالوطم سن !ثب دح نم هيلع فتم امه لص نيبح متيلاو سنا ىلع |
 نهرا تبيح نم نهورخ ! ثيل جيملسم هجرخ ا هقلخانماقا ىتحانعذ نا عيمجاني سياب نخاف كراسي نعم أقف ص نبرابج ءاجمث هتيمب نعىتماق! نح
 ٍ ثي سهلا عيمج نولصي ليك ارسا ىب قائآرملاو لجيرلا ناكهل وا ثب دح قاذوقومدوعسمنب !ثيرخ نم قارعطلاو قازرلا دبع دنعوهو اعوهرم دجال للاغت 17

 ًاهرشواهلوا لاجرلا ت وعصريخ هعفر يره ىلا نع ب ايلا قو نين ردنسم ىف هنا هنئاسشم ضحب نع ىجورسلا م عزو اًعودرم ىقميبلا وبلا لال دل ىازع نممهدو
 فم ةيلخ ناسلولا تصو فصلا هد | ق لاجرلا فصد هموقم اهنا ىرعششالا كلام ىلا نو هريعو ملسم هيجرخا اهلوااهرشد و اهرخا ءانستلا توه صريخو اهرخآ
 و هعفرب حوصر خا هج و نم قاربطلاو ةيييش ىانبهجرخاو ملسو هيلع هللا ىلص دهن لوس ةؤلص مكررا ققح هي لاق نكلاذ وقوم دمحل هجرخ.|مهقلخءاسلا
 ةماسإىلا نب تراملا كل نك



 ةواصلا بانك دل 6 ةياردلاععةّيادهلا ..

 كوع يليمعت ميخا» ةيونطم اور اصلا ىوقلابيألو ءامجإلاب داضالاب ءاضقلا همزلي ال تيح غل ايلا ل فذ نود ىصلا لفن نالآ هلكت اولصلا :ونوجيال

تق ةالصلا نال ىبصل آب ىبصلا ننتْقا تال خجأم دع ضراحل اردتحاذ هب لقت هنال ثوبظملا تالخي فيحضلا ىلع
 ةري

 0 ط نك ٍ ف 0 3 ب

 : ع+ قو ىلا لمس را م سب نا” بيرقلاومو لولا نع تره طارولا صرخا خيار سفم اقاذأحلا نالو اوما لولو كتم ينيب هل تلا هيلع هلو ءاسنلا حت نايبصلامت لايرلافصدو

 لوقوهو دسفت» ناس يقلاواهتم اما مأمالا يون نا هت الص ترس قلحاو يلص نو ناكرتشم مهو :ئارما هت ذاح ناو
 انو ذه عيت هم ها 2 ١ ١ ُّن هيه -. 5

 دريهأ شيلا نمدناو كأنو نا نأ, كسلا هيسو للسفن تبرحا هن "اصب ١ رادعاةيلغ لاحت هللاةمحر ىعفاشلا
 0-5 ميلك 0 : قد 8 . ْ نطو 5 5 5 ىلا

 تاوممالا ىلع مرقت اذا مومآملاك اهيالص نود هت الص سفن: مأقملا ضرفل كراتلا وهن كيف اهي ود هب بطاخخمل اوه
 نق ٍبيتزتلاهمزلبهناىإ ورث[ ذزلاق الخان تع تيظاالا فد كارتشالان الاه: >اصز والو كرضتءلاهّماماوندرمل نا ديكعتعمب ىف اكاد اا ككل رمملاك

 تدع 2 م اسدد تيشيال لورتشالا نالرلوقل و 5 5 7 7 0 9 ١

 اتيورديفف لجر اهني نعيمل ناو ةيذأغ تيااذا ةمأمالا ةين طرشي أمناو ءادتالاكهمازتلا ىلع ضق ونيف ماقملا
 دو هل تتح هاو عدت

 حك لم صو وافيا نو لش دك نونا لوح لس ٠ قوقل ضحضطالا لست الواب عندو الا ةولص نغ ىلا دلص نال ضيا لع ولا نب لو
 لق هللس ن "٠ لس ايهراسفادتع ناظنلا ل كراضعلا بمجبيرزف ز دنع ذل ف نتج لو حل دبع ١١ فعنم ال ايىوقالا ءارتقا نا عم الص اهمتل الا كلت ب ىرتتاولف لقنلا جول ربو ةريتعلر وا

 لدّتسم١ فنصلا يامبلا ثييداعا حيرت ىف ىاتزلا لام السا هع زوقل لوق حش يابن اعلا تالخب نيكل نار ض.عرتمير ع رام غال كرما نحف امر نطنلا لحب ئ فايع لئراملارتعان |
 مارق لايررلا لعبت قويلسعلا فر فيل ناك سول [ئس ويل سلا لص ىنبلا نا يرعشنالا بكام ىلا تيبدحب لمعي نا نيد لارا ميت ل ئالا كيو لعب ةئالول !فمهيلو لق ل مت يره ذب
 ن اييملال كالا لو كلذ فلغ نايبعلا ماو نول لايرلا ماو لحسم ل[ و ريلع رشا لص نبلا نا ع ةسيشسم ىلإ نب جرت او هرخم ىف شسراملا هاور نيرلغلا تلغر|نلاو قلم الغلاو نارغلا

 هرم اظناف بلا مسد ف دتبشم اب اند صودا وكسو ءايلا نم اسندر مجم طال ايلا تم تدعي ناقح يني لو حلل ننيم» نايبصلا هب ءاشلا نوكل كل يمدلا|مازب انلس اذا تلق ل اورام
 لوار لع لو تو زب مولتن مالا لا نا :ياورلا تبتر يف مول اذ د ايلا بصن نم ادا انزل اوت اذ قاورلا مما ارتلوا لف لكلا لصا ل ازاى ايل ادوتبما لوالا طدبسلا لعلو جاورلا ضن نع ارز
 ق/لم الا اولوا ملوق هع ا! معا شلاوريكانلا نوط ءايلا فلو قرسكلا عراببشس اب قيليلو رايي ت ذكي نيم ىوري ىل ل وريسينلا ىلا زكى تب سيل لب ف سعت ف دار اصلا قولا هذي موثيبلا
 8 طرملا تشاو قص لجرلا نم اونضع [بضمونعكتى ذامي نا ةاذاممادصو لجرلا الا تنذاهى ا تذاع ناو موف كس رب لحل ىب و معلايه عم قبل اورائولاو نوكسورسو ملص عم مالع لا عي املا
 دنعاماو فعسولاولا لاما رسم ةازاولا للقن اب راوشا ّوالطا ىفو عتيل لب ق اسلاو يمدألا ٌازاملا نرحل ىطزلا لاو الص سنت امم لصرلا ىذاحب ناك اابم لفسا اياب لجرلاو لظلا دشس
 تاكراوسوالوا ٌمِشلا تلقو عصام حشاكر اوبس اهتم ايا مامالا ىوف نا موق حلل و»» لييعفتلا نرلاو لكلشم |. هم لص ندور رت الصوفي كف رتولص عسدض ملوعقج مج الع نكرر ارقتم طرت يق

 1 .زومرلا ب اماال هرسبوا عر ورشسلا لبق يذلا

 رم ادُسلا نم رثعا ضييج نم نبت ورخ 1( لات مس ل[ لكس و يلع ئسلا لمصر تسلا لوسر ننس هانيوداد لوقت تلطسس عراد» نين اهلا نم نعل عن ةازاحلا نالرب الن رجتووابتالمبارابتما لو ع للس
 هلل عا ةريئاشلا نم اد طوق فنمملاراشايلا وري انملا نم ذاب بيطلب تيا لودعادرمخ ازب ليت ن اذ قريدصما ىف نوي نا نضج ولصلا ع ىف يف ني ريغان: بجي ناكم لورين ناب لايرلا

 تبيالةولصلا نالرماولا مت ثلا نانو السلا ضئارذ تال انييا قيرطلا كلب تنل ةةسملابالا تينا. كبوة عاملا ضضورف نبينا ضيف لاف ألا نم ند لس نلت الا نم زداو لو
 ءاضا”ازب لع ةاذاملاب م ةولص,ضقارفصلا عما عرورطم ضن زك, لكلا لاا يلع باظنلا نافل ىف ةرولبلاو لقا ارينا ىلا ةراشنا لوبد لو هل د٠« لانك ماتين

 بسرقوا بارما ناك اذا ا نمل ازكي مضمر هاما نكي ال ناير نتي اهبداب ورك ارنوكع م نيتوطخوا وظني مرور ناذ قولصلا عيرش امره رتذاع ناب بلو هانا لب وراي يفي ل داسيبع مدت ريغان .ليالدق تدتابنود ملوق ملل نوب صون بانل ريل الص نودابتالصر قرن اواني ناب تيفو فول وسيف ناد وجو نننف متيطوفانانكر ثا تدون بازل ق حل
 اهتلصزو الو رلوق هلكتس راد نارعلا اشم نك كم اكءتالصال اهتالصرضتن : بجوز انف راب واريلاب ةراشس لاك يخانلادب نكي اب رخاوف ةروصلا وزب قش مادلا لصاىرتوت يلع ممتن اك لاطثاع
 مالاولا ان اشم نمزتكا نيديعلاو حبب 'ىفد غر لامررزعلا نم يطو ريف لا فتتفي ىريقت ناب تس ءاش سدس ةزما لكل جلا ةولصر انا لك سدد ناي باي ادت انحسول نال ادن و ىلا الا سماع
 باع ن/ن اكاد ىرَصم ا ةلص راش موزل نارا الار ازتلا ل سوت حش ملي نس لكو سنلاب م يلا يف بيترتلارمزليمامالا نا هريرصت: ما ىرتالا لوقت حلل ند: اهيضاماوفي مل اسباب اما
 ررزعلا نكي |رنلا امال :ينلا ندر ءاسنلا مادا حمال فيز ايطرهارز مامالا بن اي نم مطل رزعلا نوكي ءزنلابالا حش الراهن الا ناار ينل اب نوحي انا مارت لاو مارت الار اهنا تنم الم ماملا
 قرتصما مزلي م مالا مزه الكم املا بي ترتدت الص ايا كدتعملا م اذامماذرئ الص ضل / مالا نم ةاؤارما ناكر له وي همارل ا لع فقوتيف ملوق حلق عا« ضرارزنم نيام نم م امالل مالا
 ءادنن الا لجبين الا مارت الا ىلع توتال ناكر زلب ثييحو دم مارا مددل 9 لؤ كرما مزليو م زلال ىلع اذن لشم /دزل ناكولخاذصا نب يملا نيدو فاما ماملا نيدو ناز الاد
 قرار ارتأ ل تفيطع ىلإ لوقازر ىلع لكل ىرلق اف ممارتلا ل فقتي ملوق لس دادبلا» ياوسلاب معارشلاو ةدارقل الكب يالولا لرب ىرتصملا لع ارهان م امالا/ارملا لحجم مالا تلا اهايازتلا م امالاب
 بيس ءاؤاملا ىف مامالا ةالضرارن اءاودادشتالا بيس ا نعل جبال هيفف ارلس نمل ىنرلا لوق ىلع فلا لل ارت نجم سقي لل اعرتشملا] كل عمو رب قرا د ادق بسبب دنت الا ةولص نا ىلا
 ا دامت كا باوصلاف ناك ناذالوا لير ابنكي نونا اماف فص فلق تفقد اذااماو راسلا قرولصل مايا رين ورتسف م اءالل يذامم تسعتيااذا مل واكس ىو ماسلا لمن قوت الاه قالا
 هياشعا» ناتياور يف ارنب مل نا ورماا ملا شرم ليام قو يفرم زنبج نيل ىلو مالا راملا لص ل ىلع نحب نم لا ىث دنس كلذ اريج نم كئراضلا مي المادة تيم الا بال

 دال مارتلا لم اتكون اش نمواسفلا لمتنا زال طرت ةياور ىف ناتاور ماو نكل

101011 
 نيذلام منولي نيذلامث هازو | ذهب هعدر دوعسمنب هللا سبع تيدح نم ةناالثلاو مل تم ىنلادمالحإلاولءامكتم ىنليل ثيل حس

 | نيمكأسل هييرخاو هرخ الااوفلسختالو هلوق نود هلشم ةجأم ناو ٌقاسنلاو دوادوباو مام هجرحخآو قاوسالا تاشريفد مكايادمكتولف ضلّتفف اوفلتنقال نولي
 تي لح ءانث| قءاربلا ثيدح ٠١ نآفلانم اهبف ث دحي أمو تاوصالا عافتداو ةلبجلا نم اهفزوكي ام ىهىفاطنملا لاق هل



 ةياررلا عمةيادهلا'

 رام م قاو ريعا» طال ممدع جاور ى

 و 0-0 جولصلان 2 نأ أ ةاذاحملا طي 0 5م لدالا قداسفلا نق لح لعق فلاو
 تر اداوةيير تى التنس داء وب رس ١ ترامب تناك اذاايدم

 تالصنلاب ةرسفم تقام يب او ظومرتنلا لمشا نم جاوا نوكت نأو ةقلطم ىركتنأ
 لا: ”مرزلاو -ليلم الاد تبنع الا لوارتيل اهنطمركد

 ةندفلا ذوحت قم هبذ أمل نيم توسل ىنعيبتاعامجاريضح هل نهلة ركب و صنلا هب كروم عبمج اريذ سايرقلا

 1 كا هاد ُ نا 6 دا ل ا
 هنالابياكتاولصلا َق نس ةفيذح ىلإ دتعا هو ءاشعلاو برغملاو حفلا قجرخت ناز ويحلل سأبالو

 ربظلاؤ مهراشننا ن قأسغلاناريع ةنتفلا 4 مقتف لما قيشلا طرف نا هلو يعل ن امكدركيالف 3 ةبغرلا ةلقل ةنتنال
 5 ا

 لازتعإلا اهزكعف ةعستم 5 ةنايجلاو نولوغشم ماحلاب بركتلا نو ن رم ده | وزجكلا فامات ا ورعتلاو
 ٌعرا) ميجلا ٌجولصلع_ ابس ايف نغ ب

 نال ةناتسملا فلخةرهاطلالدةضا يتسم نعم نوه نما خرهاطللتكيالو لاق , كيالذ لاجيرلا نع
 ثا نطيل ل ط ننس ومنا تالفنا»لوبلا سشساب نك ىلا

 هةجنتل نسفلا ةولص هتالص نمت ىنعمب مب نماضمامالاو هك :.ذوهأم نمذعتي دل ٌكشلاورو نعملا ن نمالاوهىوق !عررصلا

 واسف تلت تان لمت نانا نو ملول لس دا" را ابواضلا نوكيا نعرب الف مزال لو لس
 ةولص داضاماو يذاحتال ابار اظل اذ اذاه اب مصري ىب زاد ]لا ءامشاب/امالا ةرلسداض ل اّيحا ننكر هرقارلايعافالمم اكن او ناب تلقاها 2 رشي عم لمح لب ما الريم انهيار امس الإ مم الئ قولص

 0 ضرر وف كاتشالا نورب خللا ىف اهماذام اماف ةلرتشم خالصلا نتن ل جيس راسل مازل اكراصن ارنعز رتتلا نكمل شك م وجو رلخ م مالا قولصو |: كشس ءاني ىرتعللا

 ناورلوق هس نا7عنزتوملاب ولما ا افا رثعو عرولتلابروولتلار 0 ”دكرشلا مث نحاللا ىفاكاريرتتوا بح ناي دل اذ (اماامإ نوي ناةكرشلاب نينو ايلاف ود ارشم
 ' للا ىو لطم ل وق يش راع: ةولصل اي ابهبجشل اذ ةزرلاب لرلا ءارتقا شالاماد تيل امد ىب امناو سيفا د كس وصب تمسي اهنا ابر ضال ةاذاحلانناف قانا قولص نزارتحا جا نويت

 لبا نم ملوق هشلس هيا: اصر تاما ناس ٌةاَبنْس بص وا لاب ىذه السنام نتن نوكيا ركوة لرلا ملوق سككس يا” راب لاب رف و دوكيذ رد
 بشص ,ازجاشلا فص ماكو سول و لإ لاازب نعد ل ام انسب توكيل ناد رة وقع يابا" لاجرلااهنعرفنتي ىلا قريبا ةارتشلا قرصا لوسيل ىنم املا ىفوا لايلا ىف ناكر اوس ىومبشلا
 وام نمش و م 7 ةرسكل جرا فذداسو لابزاورانلا نيرعاو لن ةولس سرميض لارا

 ليلي ةولطملا َجولصلا ىف رو صنلا) اواو ببر ءلرتشم قولصلا تناك زا نوكيامنا تع اهل او ةعامج ا نوم يلا لب ىلا بيلا تام الر خال رمالا نال !ضنل اب ةرسفل وق لش

 ا 10 ءاشلا نوفي ثواب رخأ | شد ابدا لابرلا توري سو ل (لشسو يع لا لس قا لوقو و ثيمرحلا ف ايس

 0 ابيب داشلا نا لسرانيإ !ىئارؤ ملوق جلاس اربلا »ل حر وسلا جل ىفازكل ماع اهنرب نييرلد اتم تناك ذا ناوي 100 لرال ض انثى ايلا و ور نا رمال
 ردو نيت طولا وز ط|رتشا نر مالا: كلذ تسيولو طور شما 0 ف عيب حجت تناك الا رأسا تو وفم ىف ورفو سنلا نا نمر بالا صقلا ب رو عم لو تنللطس نا»ى ايلا نازغ

 9 ا ل ا ل ا ل هر ا نبل هريو ملوق
 اوعنم ا لسمو لآ لع وري شلا لصقل لول عحاو عروب حراس حوف انما لاو تاءاجب ا رونمح مل وق حلل ا اروع لكن وحل طي تمن ورط انين نفض انما ناكهتوضلا ناشي ىف سملؤن يلا

 نراولصلاضعب ىف نع عويس نجا نانو لالا ىنال ل قالها ىف تالثلا مرع نقف يمت نم اوشا! نعي لوف لش رياسنا» غلا نعى ارام وزمان رى بت انباوصا ا 0

 ا ا ناداني قانا نا كوة نزيل الملا ىف جروزملا ازوكمنا غش ل بك نا ءرتفلا فخ نس فاد رلوق نلت 9

 نم اورصعلا و رقما تو نا لوقب. » ةفينصولاو ل ا الاو لو ولحس هل نوب عراوشلا فادي هز هن ع اواملوقن م ماعلاو ةزويل وت لو تميكسلا نب لانو قربكلا ةارلازو 1 مازوت لو ىلع

 000 جرلشللاءارسلان ىرلوق حلق يي امبنا» دع ايدبس نجر صيف زم اهعلا ىف يعرب مرن يرملا ل

 فلز ضيحاما مسوي و يلع رشلا ديصس ىلا نا ع لن يلزم ان ف نتلواوسل يك نه رخن يع ىلا نع فعسى نع دشحا وو اكواوسلر يكونا لبا نم نين ال لاول

 يار وذم او لاف تاياورلا فلتر قوراضعلاكبيرخملاوربظنلاكاعجلا لح ”زجح او وق هطلس مان وبلا ةدش ذذ نيت قبل ورمل ةزوابث دارا نوكسب يزف ند ملوق صلت عرا»
 # ارب اطلا ىلتنالو ل وق حلال عر ٠١ بلكت راودصلا ىف نمر وضحت بارك لع مويلا ىؤنطلاو هركيان ل وق حلا 1. نيوز يلى طاولة انامل عش وسم ةيءاور هريغو ل وسبملا
 خولصلا نم ماما 252 ور ضن اكأم اسي ىرتمللا ناك اييلع (اءالارردنتب لن اكرا ل”ر رقاؤا ىرتمملا نالز ل اك ناو تالصز وكب ال /'امالا نم الام ىرق ١ نال اؤا ىرتقملا نا ل [سملا هرزر سنى ف ل ص لا

 هل نق لتنا تالا رضع جتااذا ل ثيدو زعمرامتتا ازوهسو إلا نزاوتسملا نحس نوع نما فلخ ملوق كلل ا(" نو قولصلل عطاةرارتالا عضوم ىو ضناظاو سيشلا ىلع ىلا ران زاوجب مارغن ال

 مارا ف ا ياسلام القوام نمت كسلا سل نان قف ام نم ال حو 0

 ودار عنن نا انلفن يع ها ا اهنامنعرار الا انزوجاناب بسينجا كيدذكس يلو ىرصملا ةولص نمىوقا م مالا الص ناكل ذاالادامتكالا حيتال كلا بسيف ودا عراضبالاو عراميإل
 مال ىرتتملا قولص تولص نى م رق لع نا؟ وفم اطلس دا ودوام نمت انا ىو توصف ناك امد ةالص الام قوق ناك ا رقما لصد نم انااا ل

 ريرانعا» ماسالا تم ىف سمسا ىرتمملا ةولص ناؤ ملا ف نارنتلا نا سيل وا نوم نا نيم '
 لخمدنا ةركب يل نع دؤادوباو ىرازعلا تصلاتهلخ ورفنملا ةؤلص كيب لامس ملقت دقو نهورخا ثيىح لاري هناك ةكرملا تعب صل ب ةدضم تذرعاهنال
 ايلاعاضن تعم- قالاق هتؤلص نمملسو هيلع هللا لص ىنل!ملس املف تصلا ىلا ئتنت ا ققح تدر ىصلا نود مكرف مكارم لس و هيلعهّتُن !لص ىبنلاو دجسملا

 ةءارقلا ءرج قىداؤلا دانو دك اد ىلإ ظفل نحت الد اصرح هلل | كداز لاقذ تقحل مث تصلا تود تعكف ةعكرلا توفت نا تيشحان!ةتركوبا لاقف عكر ىنلامكياف

 هرمأف هرحو نصلا تلخ لص الجرن اةجأم نباو ىزنمزتلاو دئادويا هحرخ) ةصياو ثيسح عنملا قءاجو تقبسأم ضق او تكر داام لص نعت الوم امالافلخ

 انيلصلاق كرس ؛!نعت أسست نب ىلع نب نكحرلا نبع ثيدح نمرازبلا او نابح ننألو هقعضورازبلا هحرخ ا نام نبإدححص و تولصلا دبعي ناملسو هيلعهّنن )لص ىلا

 تلخ لوم ةرلصال اذ كنواص لقتال اقو كمن تح دع تقوض نصلا فك خلي اخ الجب ىارةالصلاىنعق امن ملسو هيلع ثلا لولا اد

 تابحْناةنو هيلس قف نئارو نم :يهلاو ةعارو متبل و" !تففصن سنا!شيدح اوجلا ثي دادس نمو هوس ابعنباثيدح نمرازبلا هحرختآو تدحو فصلا

 ا!دحانميملف لجيرءاجن!لاقملسو هيلع هّنلا لصونلا نا نابح نب لتاقمنغو ىرخا ةصق ف ناك انفلخ ما رحيم اهميلسم ا تماقو هيف ىذلا ثيردحلا نا ىلع

 "ليسارملا قدؤ ادوبا هحرخ. | ملتخملا مظعاامق هعممقيلذ فصلا نم الجر هيلا لتضلخ



 جولصلا باتكادلج كور ةياردلا عمةيادهلا

 1 ع م

 عاشو نكيضوتمل امه تملامؤب نزور امهلاح ةوقل ىراعلا فل ىستكملا الو مالا ف لخى هراقلا لضي هلو
 دار تناك

 سام ١ نك هم هه هم 2 8 وه -7ز 0

 ةقلطم ةراههط هنااملو ةيِلّصاءاملاب ةراهطلاو ةيرورض ةراهط هتالزوحيدل نخل اق هٌتسوب ىو ةفبنح ىلإ
 ف ا رار يل ّح ل عا7 لوا راب نييطوتمل امم ناراوس

 لح مومرقلا ىلا سلا ةياركس حتام فخلا نال نيلس اضّلاريسأ سلا موو ةحباحلاردقيردقتيالا نيو
 فلخ اقل لصيد ةقبقح همايق عم اًعرش هلاوز ربت يبول ترحل نال ةداعقتسلا نالذج سما ميزي فنا

 ١س 54 روزعم ار يع راكان

 زق ا نروو ىلا ضفرملاب معا رارتنت ا ىلع اسايت لصإلسلا هيلع ىنل نا ىور اموهو صليت انكرت ٌنخورتاقلا لاح قوقل س اقل اوهوز وجيد نبع لاق و قاتلا

 مامالاوانعاةمنزؤملا ىف ةيتاالا لالا ق امئاوتس ال هلثم فل ىمّملا لصدوم ايش هزل ةموقلاو !نعاق هتالصوخا

 ىوقاىرتقملا لاحْنذل ىمؤملا قلخن سل و مكري, ىنلا لصياالو ةوقلاهب تبثيفريتعم دوعقلا نال ءرطضم

 هلفماملا قحو هددعم ةيضرفلا فصووء نب ءارتقالا نال ل فنتملا فلخ ضرتفملا لص الورق فالح هبذَو

 عولتلا ىف ناكول حراير يميل مزعسب لا ىئالإبىرتااذا ىداقلا ناطور راملا لصيالو ملوق عل
 ىلا ى الا ءارتقا حيال هاو اتت ىف نان ايكو يالا تلق رلوقهل ندد لصالا ىف مله ضن لوالاوب حي او رانعتلا بيه عوطتلا فمنك قتيلا راش يعي منع لت رانهتلا بج ا

 زوكيافا ممّن اب ىنوتمارارتقا نا هكس ليادلاونالصر سقت لا نوودام ىنوتملا ىف تبى مدتم ىدتق اذا تقلا متين (نإ نانوجيد مل وق حلشس يابن” اهيا قايووئ الاد ضيفو د مرح افاق
 تلقإلا تسر ىل او دفيع ىل ارعازب و ماو نقف نا» نالغالب رام ةزازيلا ةالصو رش اي ىضعوسملا,ارتتا نا صالنلا فرك نييضوتملا لو حعللس وس لطم ل,ارلارقاز ىضوتملا ناكل زا

 ' ىو حروزم انبب ِ ةراطر لمج بر وزعم قرامطشنال ماوق تل ند رونعولا نب لغتنا نقب فملش يزتلا تعسر ىل او ةةيفعلا لاق خرظفلا لوما ىفركذاء الم داب وملف اب |

 ابدع :يجرلا تح حلت ا) قح :رهعرلا ىف روز انبب ”ملطم |ب الحج ابو تلال كر نع ”ديعرلا نح عطني .. مف قرط نم لقال ذل نا ضي ىف اهو تعطقن اذا ةرتملا نافنلطم تجر لهم
 اضنال جرلصلاو مور[ زكا مام حجرلا قع عطف جالصلار يع ىف يت 'هزيب التت سول ويلا انك لري يري لام شم ةيلطملا ةرارطلا حاب لع خرا نال امال ف قاططالا ب ار تغاامسد طايتمالاب نيل زفا م قباسلا سرها اندم نورد هداذا قح فيقع مرلا خيال ثيولتا قيم نم ةيروزص مض اّسما قرا طك قوي ابغا يح نم قطط ارنا كؤو بلصق

 ماو هس ياتعر» يدوزعلا قرانا لع ل مسا نم لاو نموا لالا ةرارطلا لع لما نئللاع نا ك شالو لسا مل جك دارسلا ا“ تمووصقموب |يرب | ىّسلا ماب ةروصقن

 عروب لا لع امو لوقب دع باها غدي ترف اد (دهلا ةرشب ماتم مان اتفحلا نال لماع زيوك ئايدبا مسن اف ليت قاف شسرملا ةيارس ع 1

 ارى اقرا تاكا ذارعاقلا فلع ملف حيل تس ريعا» نعوض اانععالا نم لئلا تدريبا لسد راولا شمر يظنر بف حما نرريحملارا رتل اب لوزي نلت انف لكى لص ناو لمامو ا طم ملوق عشق
 دع يلع شلال ص ىلا نا ىوراروبب صنلاب لو ىلا ريعا» سايتلا ىلع جءاروسو ناستس لاب ان نوكيفجلا ءانكرتنحنو لوف حلل نا” وجت عروب انت لس نس ىرتتت افهسلو خكري
 طخ ضرالا ن اهني هالجرو سابعو لع ني ىداسبي زف حبر ضأ ىف سو لآ لع و ريلعر شل لس سلا لوسر بجو جولصلا يوإ اج لف س (نلاي لس 1 اوم ا لسور رشلا فضلا لاقف نك لز تمل انتنورنع ترراولث_ طن كليا كماكم ىف ف قو اؤا لجرركيابا نال ىف وق منج شئ اع تاق ل انلاب لي بابا ورم لا ريف ت امىزلا ورم ف صمام سور

 لور ريك عمت ناجي لجل ن ولعت س انو الصب لمصيبوإاو لص سلو لسور [ عر ولع ثلا لص ىنبلا قوت ملسو ل[ لئسو يلع يلا لس شلا لوسر جب سموا يبس ضر قع
 أع اما ابها سل ايلاب سلاايلارارتتاوريمداسلاب ىرجلرعا موي ال لاا ملسو مل[ عسو ريع ريا لس ىتلا نا ىور سلق ناذن# ادع اق ملوف حلل خرا مسيح وعش لصدثلا
 روقتلا دعس ررلا حم ءاريالابايتتسم عرولتلا جولص نا ير بتحس وعقنلا نال موق لل دا» ( يتلا دس ةررقلا حاس اه قدجلدعا ىدتتبلال هاتعم ناب بيببا سلايل اب اهلا دامت دارا نالت
 ملوق لش د٠" ءابإ ىولاسات ل سمر اعب روصو ام اقل ضيراعى تقي ناب, كيؤورهاسلا حارا ل اع تن ىوقا ىوللا لام نويامر تلقى وقا ىرتتلا لاء نال موق جلاس خرز وكي ا)
 عراال عم ال ىثرحلا ىلع ىررتتولا م لإ انيو ةيادهلا ثيتداحأ غرخت 3 ةياردلا يف بلسالىدوبد (وبفموب اان لاضا ىف غلا ضح ربل اتم نع ةرابع ال ىدج درمارانب ىادانب ملول كلثل- د” لساتلاو يرام اونا ورممل قلة ف لف اهيا نالر فز تالق ريف د

 . وعم ادوعق اولصف !دعاق لصاذاو ثيسحلا امأو "ةثئاع ثيدح نم هيلع قف مايق هفلخ سانلاوادعات هتولصرخ !ىلص موش يلع هنا لص ىبنلا نا كب لح
 نا ميلاراشانعاق وهوأمايق هذلخاولص امل ملسو هيلع هثبرطص هن امههث داح ١و دوغرباج نعمل سمو ةنّشاعو ةزبره ىلاو سنلا ثيب سسنم هيلحقفنتف
 و هحبحص ف نايح نباأهركذو هب مت يلم امالا لعجامن !لاقملس املذمايقمهو امل امه, صن هظفلو هفل انغ سلا نعربمح ةي ار ف عقوو اوسلجا
 ضتغإلاماهرفرضتخي تاعوطتلا نا ىلع دي اممو اوسلج ا تامدلاراشاف ةضيرد تن اكىرخالاو مهرقاذ ةلفان تناك مهل حا ناتولص مهنا ىلعرباجل تي سب لدتسا

 لالتسالا فر هرضعب فقوقر قو ىزمزتلا هبجرخا ةضيرفعلا ال عولتلا ىغق نبال ناكتاذ ةكله اهتاف الؤلصلا ق تافتلالا» كايا هعفر سا ثي.دسح نكازضلا
 مقو دقود نعتلا ىلع ل محلا باوصلا ناب بيجاوركب لا تفلخاّموم امواام ام! تاكله هضرم قرملسو هيلعمند !لصونل ةولص ىف فلتخا هناب ةنّصاع ثيدحب
 لعق متاشاق عرشنم فلخماقلا ةللصز وجي هناب مضحب هبقدت نكس ةيلع هللا لص ىنلابمتابركوناو ركي ىبابتومتاي اجاكس تلا نإ ةوجرصلا هنفرط ضعب ف
 سابع نباتي سح نم ةجآم نباو دمحا هيحيرخاركي وبا ىفناثرح نمءارقلا قنخاملسو هيلع هدا لصىبنلا نا هن ,رط ضعب قنال هنم|نهور نعل
 كاذق دروأم محرم !دناوجلاىقب مخل ا 5 |بوجولانافالصاعّشلاب رمجلا رتيسنل الداوجلا نايمل كلذ ن كب نالامتس اياضيإ ضرتعاآو سايعلاة يرجح نمرازجلاو
 هبررطت هنا ئطفرانلا لاق ىقو ءافعضلا صح ىععجلاارباج ةيادر نم هلاسرا عمان هد اًمسلاج ٌةديصِل نموا هحفر ىبعشلا قيرط نم ىنطقرادلا هحررخا أم
 كلثلتسا ف لك دود دقو أميل عقفنم ناثيدحلاو هيِلعاوفلتذ الف هلوفمومعب عتمنم حاد ذآعم ةصقب كن اجا نم يح! لفننملا تلخ ضزتفملا تيلحم
 هرلع هد! قصونلا نا نيعس ىلا نع ةعامجا الداعا ثيدحو وخلا ةرلص ف ثيراحالا تومّثب زاوجلا جرتي وملعا هللاو مورستتلا بتنكهلحم د هحرش لوطب
 و سوم ىفلاو ةماما ىلإ نعبابلا قاد مكاحلاد ةيبزخ ناو ىزمرتلا هجرخاهعم لصيف !ن م لع قرصتي لجرالا لاقف دحود ىلصي ال جيرر صب امل سو
 رازيلا دنع ناملس نعو فيعض لنسب رع كلام نب يقع نعو ليج ننسي ىنطقرادلا ندع سنلا نعو ىذمرتلا اهركذ ريمع نب مكادملا



 ةولصلا باتك دلج ةياردلا عقةّيادهلا
 كيور هل . 0 5-0 4 0 .
 سالف ةقفاومو ةكرش ءارتقالا نالرخ | اضرذ لصي نم ئل> اصرف لصي نمالو لا مولدعبلا ىلع ءانبلا ىففحي

 ىانعا» َيرولاف

 ٌئبارم نمضتلا عمات يَعو ةقفاوملا ليس ىلعءادا كلا ءاستقالا نال كلذ يم قف مصب ئىفاشلا ستعو داتحلا نم

 تموءانببلا قمت مأمإلا قحئو دوجوم وهو ةواّصلا لّصا لادقحف ةحياحلا نال ضالفملا قلخ لقنتملا لصنو
 تانى لع نووي لا بانكف نمسا نير كد تلا يع تف و هتالصداأعاًًبِجو اثر غ ناكهن اريظوت موقد نممالسلاه يلع هلوقل داع ت سى همأما ناولع ثم أما ىدتفا 2 د يا طاطا د يي تتتتسواح :
 | تقوي حقب صا قصة اودالاوزاوجلا ق كلذو نصضتلا ىنعمربتعن نو ةرقت ام ىلع ءاني ىف اشلا فالخ هيذواو داعا
 : 500 1 يح يحتج
 راصقزمرو نعم اموث مار هذعم هنالةمات ةرقيرل نمو مأمالاةالصالأقو ةفينح ىالتع لس أقمهتالصق نيبماموقب و

 ا” ةءارقلا شرف كرتىلا ةباشات اس ةعاملا ةؤلسلاف عطول نيل ب 35 هلق 2

 ”تتاول هن الان هوهتالص سقت اهيلع ررقلا عم ةءارفلا ضرف كرتمأمالا نا هلد نيسبالو ةارع ىراعلامااذاامك
 | مسمو و ]بوكو ري وسم 6 ع . ١ ع مدان درا

 ”كتقملا قح فا دوجوم نوكي ال مأمالا تح دوجبوملا نالابلانماوةلا ملا لن تالخب هل ةءارش هترلرق نوكت ىراقلاب
 اارارمشستسا ام يديد

 ُظ

 0 ل ا 3 هنا ” سيسييعس ديححملا 0
 نييلوالا قم أمالا أرق ناذ ةعامجلا ف ةضرامتمربظرول هنال ريصلاوهز أدي كدحو ىراقلاو ىدحبو ىمالا ىلصي,نأكولو

 0 5 . 0 59 نا ةأمدا ابي لتس ل 1 6

 ل215 لص ةعكرلكناانلوةءارتقلا ضرف ىدأتل سقت الرف لآقو مهنالص تدسف ايما نييرخإلا قم نفت
 . ”اوصلاب ٍلعا قات هدا نهشتلا ى همر ولاه قعا نو ةيلهالا مد مالا قح قريناقت الوارببداقنو أَ يق اما تءاوقلا نع ا ف 0 د ب عر

 : ارا" نيم والا يف

 لسشلالورلوق نم م تتانئسلاةراشاا ذاب انا كلذ عيش لاو هس ئرا» الضام واوت ادع ال فا وملوك ةقفاومد رن ملو سلس
 اهلا قفاول ىرتملا نال يارب صير هاو لك ا نعي لا هرنعدارتالا نال ملف لسمو ىئالاب ىراقلارادنتا نارعرشم ىف لب ال ىدادلا فرك نكد ف اكل بحاص ماكل يم طعد لرب الا

 00 0 13171 ا
 عا”( مالا لاهخا قيل اه ىلا نامزلاى خم ةرواصلا اعف قيبطتىف تمذاوم ليلو ىفو ديت ددفاوم اتليلو ىف فام بدار لل نا بوح ا ومار تالا دج مدع ىلع ذا وملاب لدم اا ظنك يو ضفاوملا ليس لل
 للا جولص وص ىف ناكيبنلا نلطم نا ىلع |نازبإلا ةولصلا لصاىلا ملوق نكس غرا» هاثعمو نماضمادالا لسو لآل دريلعر شل لس ىلا لوقن م مدقتامىلاةراشا#'اندنعد ملوق تسل
 ىلس نعرثا يضداما لو هل نا: عاامجالاب دانتئالا تن الدادتقالا ليك سدت مارانا مشول الر ارتتالا رب حلا يديفأملا مث لوقف تلحس عروب سلعلا الغبار تقلا مصيري لتي لطلاو
 | لغز ل ر [لسو هلع رشلا لص ىلا نا ىددو او بيب ملو هداعا ديانج ركن ثوب لص لصد اميا سو مل ؟هشسمو هيلع شل لص بلا لوقل ئخاشلا تالفردو ملول حيل تما" راثالا ف نسم "نريد اور
 م. زج ارض ورع لع_..+ و مدنا املا ذا لات لسورل شسوي ثلا ص نبلا نا ىورو ةداع الرماي مرار طفيبرسنارو لصغاو حرفمثمتش اكمل اراناذ بنج الذم فلخ سانا (محاو ةولص ىف

 ملعي موأراقرطلخ نا ماهل عر اوس ند ساذ ملول هلأ يانغ ٠ .فاولا ليتل راداورنع ءارنقالانارتاءطعر نب ملول عل لس د٠ انيورامب مث مالسالا رب ف ناك اد يوم متالص
 نيمو وزرع ىراعلا مااذااكراض ملوك حلل ناءاسزغد نعدانايزف سرفالامااؤا تالثل ان ىلشوزلالاثو مسلوق لطس د» ايسان ةرارقلا كرتولالل جاو لحلا نيب لت قءالق لف ةرقلا نال
 نان اريل ةردقلا ملوك لكل تد» ربت نمالاداضلا نايل ال املا ةنداضلا ن ىئرلا ل شوزل لو ملوق حلل د٠« رامصالاد رجلا باعمال لئاسلا رج بسحاص ماذا اسك
 سيل الدنا سس الثا ماماذإب ىراعلا ىرتتفل لاترال نال ىرتقملا نحف اووجدم نوكيال ملوقت حلت د١٠ عار واق لسكر لاب دال ئر دقت ابتعاازن لب القبل تالغربس ولا ةررّنراهعإازب تلق
 فرا_قلاو هرمو الا ٌةرلص ز اجاملام يعم مارالا ةرارتقب خولصلا لج لعس ةررشلا ىلا ظنلا ناكول لاقي امع بساوج ار اهو زل |ناكوور قرات وف ىو مودل لقا فزم رتل افلا لاوس لدار
 ._- ىلتخاو يلع ىلا نشري ةياورا) واحلا حرش خ# عك اربب للوقت تلتمس يانغ ٠ مالا دلو اكسب عا مالا ىلا بوضع وبن ىغالا لوقت لل عر رمادا ىرانا لمي نا هرادتت ل هدعد
 اذا مثهانّصقح ام ىلع تراذل ابزج اهريفلا.ريلعرواق زن ال صد توورجو نم قرارقلا لكس ارواق ل حب ئراقلادوجورتع ىئالا نا تيت | 'اهبنم بيل نال ملوق طل فا» وق سايق خس نب لقفز
 بافقلاف_.انيزجتلاوازجارخإر مالت ةردقلا بسن حرر الف عاملا ىف بطر اربد هوي ملا ؤااما قوارب زب الص لع يطا ارواح رج ب اهب دس ةردشلا بس اج عم ةعاجلا فس ع دامنسربم د

 نال ققزرقلا نان نير غلا )فاكر يرتن وا ملوق هلسلس نار اوس ىداتنلاو لالا فالئتسما ناك ارق نيالا فس سيو ةرزرقلا ضرف ىدا لهالا مانا نال ةدارقلا فرن ى دات ملوث حلل لاو

 رج زوزص نمو ةيالولا يرطب ىلا نت ىل تزذن م مالا ةرإرق تلق يالا مادغنا مارست ى لالا ضف ةدارذ مادالا ةررق تلق ناذ# اردتتالو مل حلل .يانعا» فييرملابنيترفالا ل ةدإرق
 أب لعازكو لوق حل 111101111111100 0 033-1 أو“ ترم” يجو ال ظررلع لولا

 ربح اص و ءفينع ىلا نب تول تالخ | لعسو ايما تلكم اف شمرصا مر ظتلار د قرف ذا اماذان نع (وعلا قولو رولص تسر ايها ضل اذ شمرحلا رقبسم ل قدها نصرسار عذر ولازب لع ىالا

 ياما طوسملا فاز 0 ل

 ني مهاربا نع نسحلانب ريغ هحرخاو اًوؤرم هدجامل اود اعاو هتولص داعااينجو ااث نس ناكهنارهظمت اموقمانم (تثب دح-

 هلزعلاق نكداني د نبورمع نع ديزب نب مهاربا نع قازرلا دبع هجيرخا»نو يجب «ىير.: لاق اينجموقلاب ىلحهي لجرلا ىف لاق ايلع نار انيد نيورمع نعديزي
 برج وهوموقلاب لص هنا ىلع نعرخاهجو نمىطقراىلا جرخلو نازت !(ميلعلف اد ديحي نامهررم او داعافءوض و ريغ ىلعوا بتج وه و سانلاب ىلص ايلع نارفعج

 هنادلدم ىلصنملىقبشيزاكدق لعد لاما سيمو العات بنجوهو سانلاي لصعناةماما ىلا نعمس افلا قدرط نم قازرلا دبع ى ور او «دانس اواو داعاذمهرم ات داع

 سانلاب ىلصملس و هيلعمّيد | ىص ىنلا نا بدسملا نب ديعس نع نايل كو او دانس او لع لوق لّمدوعسم نبالاقومساقل !لاق ىلع لوف ىلا رعجرناو كيحي

 ثي لح نم دؤاد وناو قرب ره ىلا ثيدح نم نازتشلا هجرخ !امامآو جاو وهو ىضايسلارباج ةياور نم هلاسرا عم وهو ىنطق رارلا هبجرخ او داعاو داعات بنجوهو

 هب يرصتلا ءاج لو ةولصلا قف لخ لين لبق ركذت هنا ىلعلومحمف رمهبماق عجرم لستغاذ حيرخف بنج هناركذف ىلصملسو هيلع هل لص ب. ناكب ىلا

 لالا



 ةولصلا باتك لج كاس ةياردلا عمةّيادهلا'

 هَ نا 4 ىلا لاا ار ايو ا حي يي سح با نن 1 ْ .٠

 دءاضصوتو فلختس اماما ناكناف فيفنا ةؤلصلا ق ث حلا هبس نمو ةولصلا قثرىدحلا ثار

 رمل لحلا هيش افا كسسفي تارحن الاخ شملا وأهم أي رحل نالقشاشلا لوق وهو ليست نا سايقلاو ب
 تمالاروقفملا 5 5

02 
 ريك من انيشس

 لاقوملكيرملام هتالص لع نئبِلواضوتيلو فرصنيلذ هتالص قف ىنماوا فعرواءاق نمرالسلا هيلع هوما
 * لا هلك ١ 5 ترووبر وصولا لعق اون ىل مص

 0 ذر ل ضفالا لل م #6 لل ناب 2 و قساوة ىوإبل اديان قدسي حل نم رقما هرقل لك 5 حصيلف فعر وا ءاقف مكرحا للص | ةامالسلا هيلع

 مامالاو لبقتسسي فشلا ليقو تالخلا ةيبش نعاز رحت لضفا تأنيتسالاو هي قحلب الذ ةرجتيإم نود
 يك ب جلا عرار نرفنالا ردي يتاضوت ىذلا

 ىرنّيقملاو هتنأكم لادأع ء : ناو هلزنتم قرعتاءاش نا>رفنملاو ةعامجلا ةايضفل ةن أيص ىندي ىرلتقملاو
 نا« انك اشم شعب راتغاربد هدتقلإ

 . هنا عت لدسملا نم جرت ت سحا هنا نظ نمو لئاح ممم نكي الوا رف لق همام نكي ناالا هناكم لا دوعيب
 ب 5 ا 0 ا ا ب عراو ضفرلاهرصق يبو, ر ديعا» ثمدحلا قبس لس ىنوم  _توودات الا ديم تسل ثا
 نعياوروتقو لابقنسالا| مف سايقلاو يقم لصي رجسسلا نم جرخ نكيرل ناو ةولصلا ليقتسا تنعم

 ور» ةرماولا ميقتبلا م<رلذا :

 لم ا نمر ني و ضراوحلا نم ايل طرت ام يسابلا زي ىف رو لضالا ساي تعا فا ةرلصملا ىف قرذعم ا ضراوحلا نعم السما م اكدر لذ نع غرفادل اياب لوقصل

 هلع رروطخلار بع اص ىزيمت:الءاضلا ن ان لكلا راض ماحس زب واش و مشع ق ولسنلا نم ثسرحل اب نداقنلا زنج نال قلصنا رض الاو تمكمالب لاهل ىف ىا نرخ لو لق هلس عب

 ن استي ل نييلف ا نيزب ناف نلئحسل ل وق ىلع ل ضرصنا زوق ى ع وطعم ل انور ملوق يللسع ايمنا» بيار اال هريس و لبو بس وني زف اي نام تالاتس الار ييضت تلت !لاوق

 فاي ضير و ةرابطنا مر اسس ام ال ابمفاني ةولصلا ف ثمرملا نال بقتل: ملوق حلل .يابنا» نبال لاكو حتر مق سيناارتيالاف لوقي كلا ناكو بد ملوق قيس ربعا» مادالإب
 رشم اذ موق لش عروس ىفملا» نكن الاعم قتمتا] ةولصماةريقلا شرد اكرعم بتال دسنياب لكو اهنادستيل ملوث عسكتسس ريانع ٠ ىف انا قتال تاو /وزمما ىف نم زال ىف انمد ةراطلا «

 شى رافلا نارلسو فلاي نب سل اور نب شلاربعو لس ابع نير سلا ربط وروعس نير سلا ربعك م يرتد نور شالا رافلتملا عتاولاانلو ملوث هس دعس هزني ىف زوكب الرهتلا ىف وكي الاررمعلا شرما
 كس و يلع رشا« ىلضر سلا لوسر لاك لاق لط نب ىلع نع ىور اهب ضرادم شييدملاازر تلق اذ ارا نم مالسلا ريع وق لوف حل سس ررانعا» سايقلا ليش و انلقا لئس م“ امترشلا
 قف وف نحو طّقاشلا ىلع مرقم َنِفَلا ناب بيب اانيبب اب لابقتسالا بجو لوجو س ايبلا ىلا عروب لا بجد رايطالا تضرادتامل و تولصلاىيلوأنيرتيل و ]رغيلذ ةولصلا ىف /رعا ىنازن لسورل
 فالامنربو كلزكن بيلو ف نكيلن ب ولل نورمنميلو ىو ام يي ل وق مالا ليم نازل نيتلو مل وق حلل والا ةدوبع لع ى نا ورتب نم شرما نجس هس لوالا لمت نيم ني
 اليل فيسرللا نير دقلا اب تلت ا مدقيلو ملوق حلل دبع نايرلاو لا لاري حوف ىلع مري عنطيلف لو تدلل ريان ممل ف نإرفلا ببحويلا نم ىف نارقل | ناباوُ اف يبردطلا
 راقب لغس لري فال تس لا ص لاي ناآلا ف نفل انيال مضغلاو نالقتسالا "فو لكل ناو نيد انني ذاع وبب اك اللا واضع (رمعوانبلا نادت لتس لريال تسيح ى/ واول رق ىل هال فلختسا ل وقل

 نوحي مب ندلثسمالار يغيالف مانع مالا مس رل 1 لمس و يلع رثسلا لص ىنبلا لوقلادا_ذضد اد غلا ةولصن منال قولص نان هاننحام لئس ايا ملا ةول تس مش تس ضولال املا ةولص
 قدبسا دقت [ةلف ميس اي( امالا لص تع كرد( نار يلع مزل الص ماذاف قوبسما مدقدلو قوبل ] كردما مي ىا ىنب قبس نا لوق هلل رام لع جو روم الع اليد
 ٌنئاسلانالقراضلاووتولسانرملا شم ردلا لع_ نب اسلا شسرحلا ىايث نا هير وعلا ثردمل ابنباسلا شررملا قئاشلا ساي نع باوتوب لليل ىاولجلاو لو يلم ربع فالس ارك
 ل انّسشم الاف صنلاب كرت الا س ايلا ريل نارك اريذ و لقسم نا سس ايلاو لاذ نال ظن ريو و ح ورطسلا جل اذ نب الا قاحلا دك الفررتلا الخ ارو زوم لحج نازايف لخط يذإر لوصف ىوولبلا يف
 تالثلاة بش نع لو لكس د٠» لالالا كممثل لمملالاطب هي سلق نان لضفا تانيتسالاو لوف تلشلس .يانع»' نب اسلاب را قاملا كرت ناي هدارم نارساظلا »لعق نهوض ناي
 مضغ ليلا اذب اءارخ ليلو ةلأسلا ف مادا ناكل وقف نلمؤلو عم رخ احلل دابا ”ل ام بس هزن لوضنت انرسنئلو بفن م نوي ناز كد تالا لقزع خام ىف الو ”ضيطعولار وتب فكل تان

 رادا تاذ شجاع يغري الص ىف شمل ج الصلال نا تهين اكس ى ادام قلق نان اكم للا لول يل دبع !اسدهاو ناكم ف ةآورس نولص لكن وكيل اكس مل ادام لو تلكشس ربع »+ نيرخاتملا

 نت و ديب نال ئالص تسررش زاكم ىف ضولو نايس ىفاورعبي لوقا يلسخ جاببنا» علا بصك يعول يتلا بسحر و نإ ىنما لَ ةالصلار ني موري نم ةؤلسلا ىف سلا اويل نم ىف ايلا

 لاق لااهبف ساقلاو ملوق بل ربع ا» زب مل رش انبلا زويا هر ما ذلاما حراطص الاد صب ىارهسلا نم عززت ملف حل سلس اع ”٠ طاهولرج لنا ٌييرط داتا تنم عماير

 رم نع ياورومد رلوق للسمع امر ذعريع نم تان لا دوجول رانا لوي اذ سا ريف سيل نا لهو يرغب يرق سنا دصملا نش وا ةريعلا نم ترن اناارتناكودالا منا نئازااك

 نوم تافتا اتولصر البلا اخ ل ريبسملا باب ناكن ب ”لبقلا ىلا مج وور عبس نيك ناكلاؤل ماو ثارعنالا قانا هزار لعبا فى نايا امن تال
 0 ا

 نك تاقثهلاجيرو دانس ابى نمرتلاو دؤادولاو دمحا هجرخانمانمامالا زب ره ىلا ثيرجبند أعالا بجوبرل نمل لثتساٌ فن اس ا عحر امل هناواقرطلا ضعب و

 حمو (اماامب) دحفر ءاربلا نعورظن | نمت لال تس الا فو ىراغنلا هيحرخ ا ميلع مكلف اد أطخا ناو مكلف اوباصاناف نولصي هعئر ةريره ىلا نعو بارطض ا هذ
 تامتسملا هاو ةلسملاذاه ناكل كاف عاطقن او فعض هيف دانسإب ىطقرا للا هحرخسا ثيرحلا هتولص ديعيلم نوه ل ستغل همهتولص ثضم لاق برج وهو رقلاب

 كمي لحس نم ءونصولا ضق اون ىف ؟رفت ملكت ملام هتولص ىلع نييلوأض وتل و ترصنيل هت ؤلص ف فعرواءاق نم ثيدحس -خولصلا ق ثرىىلا باي
 هحمص و ةئلتلا ندسلباسحا هجرخا هتولص ليلو وتو ترصنبلق ةؤلصلا قمكدحا اسفاذا عقر قلط نب لع ثي دح هّضراجب و اهربعو ىيعس فاو ”ةثكاع

 فاريطلاو ىنطقر ادلا هجرخا هتولص لبقنسيل وايوضو دعيل مث مدلا هنع ل سغيلف ترصنيلف هتولص قم كرحا فعي اذإ هعفر س ايع نب نعو نابح نبا
 هوانا قو

 نءةجأم نباودئادوبا ميرخاو !نكه هدج امل بل قيسي مل نم ةرقيلو همذ لع »دي حضيلف فعرو ا ءاقفمكدح ا لصاذا ثيب ادهح فييضوهو مقرا نب نؤلس

 هوت عضبإل اًنيِقوااذاعرواازر هنطب ق دج فموقلامااذااذوقوم لعن عىنطقرادلا مرفحار فرصنبلمث هقئاب نخايلذ ث دحافمكدحا لصاذ | ةثكاع كب لح

 هم لقبل ف موقلا نم لحر ديب لخايلو هفنا ىلع:

 هن اركذرث هفلخس انلامزنحاو هتولص قف لخددهنإ قزملا هللا دبع نبريكب و سلا ثب دح نم ىنطقرانلا هجيرخا امم ةؤلصلا قلخد نق تاكمن لعل دي امم ك
 ةرصؤردكملسو هيلعدتلا لص هلال وسر نا وكر ىلا ثيبدح- نمن ايح نب !هيحرخحا أم! نكو ءامد رطقي هسارو عجرو لستغاة جرخيمت نا امكمهيلا راشاف ينج
 ”تاقلهتاور هتاينالخ قىقهبلا اقم ىلصفرطقي هسارو ءاخ لستغ اف قلطنامث امور جفلا



 ةولصلا بانك: دلجج 222 ةياردلا ةمةيادهلا :
 5 تقال شنو تم ًّ

 لع ىتب هههوتأب ققحتول هنإ وت الا حالصالا دصق لع ىرصنا هنا نا سسقس "لا هج ور نعيريغ نمت ارصنالا دوجبول يع

 نمر يؤكل م هنأل تيس ىلتس نأكن او مجورخلاب ناكملا فلنا محب ملبصالا دصق قل هتالص
 د ل ناو ليسفلا ثيحروضو لع هناملع مث ىرصن اقوضو ريغ لع فتفا هنا نظاذاام تالا نه ور لعرتش

 ,وعحلاق نوقصلانأكمو ريل اوه لب هلبقتسي ههوتأام ققحتول هناىرتالا ضفرلا ليبس ىلع فارصنالا نال

 «رومجب متصومق ادرقنم ناكناو هقطخ وفصل قف نك ناو ةرتسلا دحلان دما قلد قنولو سييسملا كح مل
 ْ 0 . بيحس سس

 ةرواموعم ق نكيملف ضراوعل نش دوجورستيمت الل يقنس اهبلع ىمغ اول ولت لق ماتوا نجحت او بنآج لكن م
 مت يي ل يي حيي احا ا يل 0 1

 لإ لننعوهازجا هريغ دقق ةءعلرقلا نعمامالا صح ناو مطار همالكلاةلزؤئمب هنالدقبقاذا كل زكو صنللاوب

 ريعا ع بايت 22 رعاكم ا ها سس حر آ
 ةءارقلا نزل اورمزلان هوه وعل اةلعب فنالوس "ل|ناهلو ةبانحلا هبشأة د وجور هني ةنال منجي القد ةقيبح

 ةبسزأو نال الا ىلا ةجأىلا ةدعل مجالا وخيال ولصلا هيزوحت امرا نقم ار قولو ةبانحلاب قل القرداتريغ هقرس 1277 ْ عاهد هررني ءاذاببلوق نع با
 ريعا» يجادلا ماعارادا نو 3

 ةلأحلل هله ف ت سحل سعت ناو هب قيل ىضوتلا نم ديالف بجاو وبل ستلا نالول سو ًاضوت سيشتتلا دعب ثرحملا
 عر 10 ممْتسلا وب نير

 هيلع قييعل هنالهيلعةداعاال نكل عط الا دوجمول ءأنبلار نعت هنال هتالص تمن ةالصلا قاني المع ل معوالكتوا

 رج ىزلار صولا ىانارقسالا مورلةهلس ْ 0 5

 بدا ام راص ناكملافلتيملا اذا افا تم نايلملا نالأزإ نكت عرالصالا مع ف حالصالارصت لح حرالصالا رست ندا لشن رتاذص ىلع م بوتم نو يالا ا ىرتالا مل وأ للرب اال

 لص رلازاوجدايتعالاانب هس موزلا لاذ لو لش ربع سرهاو ناك ىف وكت ةرعاولا ةولصلا ننال دزذوأحج اد رام يلا ب سم الا بناه نااف ناكللافلتخاذا ام نالخب امجاردانبلا

 متولص ترس مهلا فلكس اول و ا ضلت ن اكزاو لو هش نه شلال فيل: يل حكي ئشلا لارصّقلا ناب ويك رلوق هك ثائر اللا رصنقر طيب نييلسملاب نيس اراوكلا

 وذ غاول مث اريل تسيل ىبد ةداخالاب عين ازد تالتتسالا نا ضرك هنن موق عكس تع: دوقاملرق تالئس لاب داضلا ليت رد رلوأ عسا د٠: مادالا قولص | ٠
 تامحئالاو سم اك ح الص لا :ةفيقكب حبي نا برين مرقدل جلصلا لطب فت لنتسا | ريما نم م ياما حررورخ نال حراطص الارسّق فلكس ا لت نافردعرطنم رلوق هس ربع بيرك لا قكل هرجو

 رسل نيو درفت فرجن الاو ننام لعامل ايمو ملاون معقب قلتو حارا تالمالارصقورصرإ مدرزعلا نع لمت اماو بس نم جيوز الكاف انم نصر مر يف واتس الا ناب بس ا

 هيعا» لنرلا لج ىلع تلعن لا نا دش ليئدؤلا نقم ناقل !دهسلا نم رز سيف ر زير يغب ةرلصلل تنمو, داطصد يظر بو تالاؤتسااو ترخيم ناك اكس اا ليف ماديا
 عال ةؤلسصعلا تررذعذرلاو ض)ع الارق هئس ناك ا ذاو فسم موارجسما نم خرزجي ماسر ئالصر سيل م الص الار صنف ىلع نان ا تارنالا نا نمانرلذ ىذلا اان ملوق كس
 اذا ذا نايبلاازي إلا ضوفصلا ناكسمو روق حلل دبع »ميمي اقفل ناك قولد مالا تايؤانلاك هربت ١ مدع بناه حناني لو حالصالارصق قم اذان تزلاوب ملوق حلشس
 هلل بع :٠ راسيلادا نتا بنا نم فوفصلا نعزواباذلازكور انيلا ل زوجنالارفلخ عقتو ناب نووعصلا نه مران حق اذان بسلا عر لوقت علل يانعا »كم نكي ذامرهبسملا ىف نكي
 اضقان نكي ملاذا مزنلا ناف كلو مش ل لوقن نال ضقايرهضن مونلا نال مالا يتلا ىلا يامال لاقيال لحاف رلوق هلل ربع » ىوزصلا يش و زعاومامالا أر بمؤل ا ضوفصلارارئض لو
يحي دعاس شسكيي نا اما ذا الفرس ررقر وت اهرب ايار هخالا ميذتتلا لبق تربو نا ىا ل تتسإ ملوق هلم محا لنيل خرا غس ناكل اذلاك

 ثمل اب َجولصلا نم | دز ايوؤصر 

 8 س ميراث !؟الولادويصقتم دوك بي فلكي الرسم ا لحفلا نال ءرصتيي مل ناو مد خيزع ىف رزع الصم مسي ورز م لخثوبب إب دنع ببطن وا
 مل ولشس ربع روس اسر مار بينم ترو زن ل ماكل كرم هال روق تل يانغ لا زم اوان عروا داون ثم سسو ل لع و يلع سلا لص ىنبلا لوقو هب وصقل برروام لو نلت

 سيلا ولاركزوزلا مجازما لوق تللتس يابن ا؟دعرصح روف يسن ختم ا ني لك ح اعلا نركز م الرمح ناو لو عطش ,يانعاا مكتمله لافت لسو لالخ وريلع ثا لص ىنبلا نال حم ارجو

 جررفلا نورب اهبل يابسلا ف لاق بيزجبنال راو هلل عب تالت الازمبم ايماراض ىل اذااماف ةرلرلا نع تعنتم اف فرقوا لج زياالا نآرقلا اور ناك اذؤا ىضالثتس الاز وكب امنا

 ل نكيرلن ةولصلا ىف ب انجل اكهدوتةور منية رارقلا نيصملاىاذال ملوق حلل عرار ؤصللا م اهلا ىف مالسالازذف عررصررو لتس ايي ذم نافوهمسلا لا نيرا رشلا عجيل نيا اذ ماذا ىعالاك

 الا/االا ىمردقبال طم اميل ىلا اما نالت رز نم جالصلا ماتا رنكسجف سلا داير شررولا نال مالا انسب وجو ملوق تطل عرار ىوحبلا ب مى ذلا ثررحلا نم سضنلا روروار نعم

 فنا" ترش لعنولو نال ذس الا ى اوحيان لوق نلت ع اد اجرنع تايأ ضلت هردع تآوموةرلصلا يزوج ايرارتن ماو حل” ياسا لرتلاو ريلخلاب

 مامالا ىنعق اذا هغهرو رمع نب هّندادبع نعي ايلا قف د[”نتمت كتولص تمت قكأ ل عدواا نه تلقاذا ثب نحل ا ا ل
 ىقهيلاىور:ىواطلاو طم او ئطقرا لاو ىزمرتلاو دكادولا هّمرخا ةزلصلام منا نمم هفلخ ناكنمو هتولص تمت لقذم لكتب نا لبقش حاف دعقو ةولصلا
 ناسابعنبانعو ميلستل الزاب نا لبق كلذو ههجوي سانلا ىلع لقا نهشتلار دق هنؤلص هرخاق عقاذاملسو هيلع هلا صه لوسر ناكل اق ءاطع نع

 مخنرإ دحرخا هتولص تمسلفن ديشتلا نم عب امسي الح يلع نمل اذو ههرجوب انيِلعل مق !سيشتتلا نم رف اذا ناكملس و هيلين !ىلص هيدا لوسر

 مامالا سلجاذ !لعنع تراحلا قيرط نم ةبديش ىلانبا ىوروٌلسرمءاطع نعرخ'هجحو نم تاوّرو هنع ءاطع نع هقيدرط نمد نيبورمعةمجرت ق ةيلحلاف
 >«سيرثنتلار نقدازو لع نع ةرمض نيم صاعلا قيرط نم ىقهربلا هجرخ او ءاش ثيحرمقبلف هتولص تمتدقف ت دحامت ةعبالان

 بيرقلا'فبعضوهو ىقيرفالامعن )نب دايز نب مل لديع هيقو كا



 ةولصلا باتك دل ةياردلا عقةّيادهلا

 نآكوا سرشتلار رق لعق امدعب كار نأق لبق مرمر و تلطب هتالص قءاملا مهتملاىأر نآأف ناكرالا نم يشن

 لعر لقفأيمؤم وايوت دجوف انايرعوا روس :ملختف ايما ناكو اريسي لمي هيفخ حلخ وا لىمسم 5دم تضقن ذأ سم
 يطب يم سلط نع نم "تنل ىلع

 لضر فلا ف سما تعلطوا ايما فلختس اذ ىراقلامامالا ث سواكن لبق هيلع ةتئافركز تو ادوجسلااوووكرلا
 -ِ ”هدس# قف سس إس سس ااا

 ”ضاوتسلاكاكر نع عطقن اقر نع بحاص ناكو ارب نع تطقس ةريبجل ىلع ا أم ناكوإ ةعمجعلا ق وه ورصعلا تو
 فين احلا ريلعو ىلا 7

 كك هع قلع .٠ ٠ وه وه هم 2 . ةمااا- ةعاأ 4 10600000030000

 نصي د ول صلا نع مجورحخلا نا هيف لصال ل يقو هت الص تمنالات و ةفمح دح ىلإ لوق قاكولصل ١!تلطب :اهانعمب تيد نمو

 م . .٠ ١ تبا .-_ا١ » ٠[! . 7 هي َ

 ًاهضارتعاك ةلاحلل» نط قف كدتع ضراوعلا نه ضارتعاذ امه نع ض هرقب سيلو ةفبزح ىلا دنع ضرف ىلصملا
 مي ١7 نرش سس

1 

 ءاداهنكمي الن هَل وٌ وعسم نب | ثينح-نم انيؤرام امهل مل ستلا دعب اهضارتعاك امه سنعو ةؤلصلا لالخ
 هلل ب داب ىف 2لا بعص ىلا ض خا ّ كل , | ىلا

 تلبرأق تمت هل وق عمواّصرف نكي هبالاضرفلا ىلا لصوت: الأمو «نط نم جورخل اب الإ رحنا ةؤلص
 عا روعص نإ فيسرمي املا دتسا نع يلو,

 هلع ةردّتلل تلهب لق حل
 كثر اب زم اه ارعل اتم املا يورو ٌقباسلا فسرلادو راب اب املا جورب محلا ضمانا نال يشد أنمي انرامريرف ترصئا جالصلا ل أ شسرما |رثاام تال فلن ايروصعملا لوصت ل سك لص لإ

 نان موق كلل عاد لارتسا دعررّداذا داما ير اسيا ضمن و لاش يح ري اب ابذ نيب لتنمو ملول جلس فا» ئاشلا ىف اذكار دتسم دعانا نتي لف مايكل ام ةررلا ربرت لن

 ريقافزرييل لما لوق حل تا: ىفانلادوتول سترك ل ش ىلا حاتتي ينم ناكولغ ا عساو ناكن اير يسب لملف حس عراد ويضم ىو نر انا, ىمست ماسلا نايبذ رمال هد
 ددايتخاالب اهم يتوق انئالإب عالم ةولصلا ف ايل عن لكزو يتلا نير يال رمل نال ناينلا يبرز ى ا ليت ةروس عن لقوش ريع ا حطينا ققك اريل مل اناا نا كير
 السلا فاض لف مالسالاررايتفا هد شساراو ضنممارايتف ا دس ربب ليت ايبا فلسا لو حس ت٠ نس تقولا و ماما دس ىاريلع_ملوقأ شل عرا» عضالب الفم
 نيب نادايرز نب نسكا اور ككسازب ناب بينجا شمت لكل ظراصاذا اهب دعو ريلشم ئنبلك ل ظراصاذاورنعرعحلا لوخرو تالثلا زب نمي: ضيكل يق ندب وب و رلوق' حس عر 7 قانتالاب
 ىلا رسلارمقرعق امرعب ةزلصعلا قرعقي نا نكي ليو معلا سنقو لضرول ضنصلا لوقرضل اياز و ةلظاب هدنعو ارب رزع ةرالصلا تف مب نع سدو عر لش يس لكل ظراص و لج متورععل ورغم
 رلاوزمورلا هرذع مطقفا ملول حل شسسر تالا عمج الورع ضرقر هن ةالصلا نم حزورنلا نا الطب نوكيذنصلال طقس نال دربب نع نم ختسفل وفق يس هيانعا» فاللا نت ريش للاي نا
 رتريصعماو ةيمعب نوكيرق قولصلا نم حروزلا اذ لص الا اب لس ينم لئاسلا هزي تمسيل لامار اشم ضمن نال ليت لااا ليقو لوق للسجل عجب د اطعاك يد عاطتن الا بسه وتسيب نا
 7 فسبج نموبسو ريلع بجاو تروزحلا لوقف [نامو ةولصلا لل فس اهضارتع اك لاحلا هرب سو |ييضنالا رن ارتع اهم يمسشممالا نمنع رطدنع ريف اي هدنع ميلا نارايتع ايهرنع د انعلا لب بسدجولاب فت

 فوض العر اتلا نايىلا ةبراشسا جلا روز 'ناريد لصالاليقر وق وزإلا حرز نا ملوق قلل تا» لئاسلا هزبن تالخلا تون خس ىارؤف لصالا ملوق لل وا» ديمعلاب نصيبا

 عم ما /زلا مالا ناللاله | .مازارم تلج الع ة أما تذاع اذا ادهن نب قرت حرز نان دسم لعد يتتلا ل "جهال ليت نال دلما نمت لو جالس روس دىفرلا لوقو دورغ
 < مرايتخاب تيل ةازاهلا كلنإ) لضم نتمني هلا نم نوكي لمن اهلا نا نم ليت ال فش غب الواوا ضو زن ( املا ةولص ديس مبتالصاونب مه الذ نيد تملا ةولصو | ضاماورلضه ايلض ناك ةرلا
 ناكل قولصلل انكر ن اكول ناو نكر بسيد ا(:لضض عملا وررعلا شراب ىد امينا لات الو وجبس لاو عروكيلا نم ن اال ار ئاسك جيرقبالا ىداتيال ناكت اكمالا نم ناكل نوزفلاتالو: | !انيوراي لوقت كلش
 لع مسيو 1 لع ولع رثسلا دص تلا و لكيؤلص تمت ضفازي لوا از تلقاؤا ل وق نم ايهعرشلا ضرر يحسم نبا ثيم نه وق حللت ران قرلصلا برت ال جولصلا سو يف رهو اذا

 اسامثو اسائاباسامدامامدابم امتازت ةبجاو ىوابنم امهات يياو ةلصلا ماتا نا لوفي نا فيطع ىلإ لمت نم لييخللا ىف عض ولاا و لو هلك نا” دنسملا فل اه رشا رهاربدرجوزخآ حسم يفق لعن ايدداي منن

 ىرغالاةؤلصلا لمن كمتلا نا لسنا لول نا رصف هايا عوف نول ال فنصملا ليعت لا كي الز د ملوق حلل و» فني لاك ايبا بداوسلاورابنلاب ىتبفت ل لاك انياب ىبتضم انا يتلا |بدانيام
 من انيزد ةيرقلا كتي ىو ناز شملان الويل نمنع امال رعد اوا نم نكت زج ا نم عرف قم دارو ىرع وا نملك كير ازا نم عرارطلا لب هب تنم عوز هئسس فتوي
 ل تح ابنع خرم مل رظللارحتدل اذ هدي نم جردزف ابالا ملوقأ هل د» لتس لب يلع فقري عرورنسلا نوكبالو عرور لا كارم نم ناك ىلوالا نع عزوزلا لع فوجب ايري ف عورتا
 نم لاقننالاك ازيد نوكيرييلا لوصولل بس نوي اف لضؤرعهلاورمحلاراوا ىلا ب لوي اهب مك نع عروزولا نوكينر فما رقع ى وايل معلا نارها رت ع وز ادب الارمعل لدا ركهفلومدل رز شير

 هرايتملا لس ءانب لكلا لهب نلبي انا بطلا نا مولع اير ذ نوبي ملوقت طعس نا اهب اذلف نكرر اوا ىلا ع لصوت بمس دكر ضن ىف انكر نيل ناو ناكرالا نيرع ةطلصنملا باباذ نول نر
 ١ ملوق هلظس د و رف م و ةرايزلا فاوطبريلع قبر قو يت مد يف رعب فقد نم لسمو ل[ لع. وريلع سلا لص ىشبلا لاشك م انئلا تم دان: سلوق حسو لو هلل بت مراّشما اطال

 رظميو ل يع ّق ارب سيل ص انها لعفلا مانعم نارنغ يسارا و بجاد لخن داق مدع دعس لدي رهان رقت نا صمسش ناو ف م وفن نا سس نا قتل يرحل خا ناريججو تل زب لطس قري ماتلا تبمراق

 وك يعرج ىولومم «٠ كت نم دشس قي الكاش يعلا ذم اهنغفر بطلا ارق ذر ضل طا روعقلا نا تابغا نمائباس فصلا رذ امل اني ليوان اذب نا لابلاب



 6 ةياردلا عمةّيادهلا ةولصلا باتك»دطج
 ا - 3 2 ٌْ هل ش

 مرعو هو حرش كح ةرورض هسقلاأمثاو ىراقلا قى زوجي قح سسفمب سيل تالختس الاو ماعلا
 نا 15 هك م ىلع 0 نب ل د فس يجدد د | دهسا يكل 00 لا 5

 ةكراتملاو ١ :ىل مازج|4هرلقذ »مامالا تث نحا5 ةعكر لصام لحب مامالاي ىرشقا نم هةمامالا ةيحملص
 "ناو م قلو 8 نا الا 24 نك“ 5-08 2

 ملقتي ٠ ناقوبسملا!ن جل ىغبنيو هت الصمأمتا قعر لقا هنالكرن ممل قي نامامالل لدالاهةمي درعا

 مسيار سم بقي هلسلا)ا ىتتنااذاوم أقم همايقل مامالاهبلا ىزتن !ثبيح نم ى «نتبي (ارقتواف مالستلا نع مزج

 8 الضو هت الص تلسف لجسملا نم مجرصنو الكت وا نهخنم ت ساو دقو مامالا ةولصرت ١ كيحس هن اول مك
 زيرفزأكنألوالامامالاو اهناكرامامت سكب مهقح ى هةّولصلا ل الخ نْج ههقحق سضملا نالةماترموقلا ه2 8 نع رملق 1 اع كلك |. اا 5 : مج املا

 ا نالوا و
 | فهن مت ليتل رق حقو لوالا مامُألا ت نكييول ناد حضالاوه هلسسعت ئرغيرل ناو هتالص نست ل
 ندب لا فلغ

 . 0 ا ولجلا نمل ٠ 1 هللا ا 0

 7 لص نسف حلواد اسفواا وجمامالاغزلص لععأتب ىدرتقملا ةولص نامل حبمحمل اوقف ق سقت ل ىنجسلا
 .«نافتالاب# "لكلا 1 5 417 لكما ف

 دسقيقمامالا أ :هاص نم هبِقالي ىنلاءزجلل ةدسفم ةمقمذلا ناهلوملكلاوممال سل كرأصو هتالص !نكنذ مامالا
 وياياس

1 

 فال الاو رلوق هلس

 رسما نلا له ديالف مارح ارت اوفلتت اذرمدسلا نص ماعلا اربد مل ماما ىف نا ص املا ناو ابا اهلا دبه لوقيإزلا,سفمب سيل ملول لس دبع! ردظنم لاوس باوجلولازبألا
 فلك الا مذ قلصلا نال طل موال ا ضار المرن موري باوجو ايما فلك اف ئراقلا مامالا شيراوا ضنصملا لوقيل نلعسم لوقلاارب لا انروبحلا للملا لبكب مسمر وصققملا ٍر ىلحني أم
 لازالت خ مود ابيب زق ةالصمارضيلالىراقلا تسرحما ىراقلا فلكس اول ندا ىلا ى رت اريك مال ةراخسال اب لصكين ا نكي ةولصملا لقب سيل تال لا نال قالصلا ىف ثسرفادعب
 متلاسطم تاالاتسسم لا منى الا ضلختسم اان زك نو لصلا فتم تسدد ! عب ىراتلا ضلجسم ول ذيل و شسدحل اربد رسفب سيل ف لنتسسم الا نال التحسس الإ ةالصلا نالطبل موال ز اوجد
 تالت الل سيل ةرركر ملا ةروصلا خداسفلا نا لون انللو ىراقلا ىراتل فلا ذاز وكب اذهل ورتب سن تالا لانا اناس نإ يساوج ايرحتو شسرولا نظن ءل اسم فنعملا نيررماك شمل
 كس اد تاعبرشلادقئادملاننك ع رشق راكبا فساكك خرامجالاب له ابب تسيل ةروطسملا ةروصملا خس ةولصللا نانم م الس الارث هراتضاام ما لادر نم ع نافرنأ يسيسب لئددوا امد تس
 عشلا نر ظفر ضم وجو ةمامالايحالص مدع دبس ئرشن ع تال الاب تبن م ةمسفب تسيل ىب د ونص ن الخس الا نا لضم اداضلااماو لو نلئس” ارم ىروما» نأ اولا محي

 فالف لسن ال نمت ارت ابل احتمل ل موقلا ةرولصو ريودصرسفي شريد اش ولاه ررفطغو شمع قسد ةررما فلس ااذاامب لكتب )' نوح لوك هلل دبع ضم شم مزلايدرمسفم سيل
 رضتلب نال ال ابك اهب سس( اءالا ةولص ضلال نا بو مامالا جالس مىلداضلا ناك لبي ارم عما رازل لمي ا نم نرسم نايم ولف ىل كلا ىل انكم وتلا ةولصو رتولص سفن

 سي دايو ةراشالاب لصيكرقؤارسطمم سيل ضنب الكس الا نا حرراشسلا ةرابع حمر تلقى روفن جلا عيراشلا لاةاذكتررفزز بسم نيج اهك صامخ للابرلا مسد يمال ةزرملا تل نم ٌعولص
 | حري لكفواضلا نا حداشلا ديالو مالا ةيحالص مدع وسد رشح ةروزعل انسمداشلا ناو دمحم مس يبن تعنص طال سقم سبل الا قدوادار يالا قمت ىفم اك زد ال شمل لام فرن
 رممكو م اهترحيام لواعتيل لمشا ناس عل رايب فنصملا لاول وكر لص ايرمب مسلوق حس سلا رعد ىف رع ررج دفعا ىف اداوم دثسل اد اكل ىف ةروكزملا دل انملاب لكن نع قر وزعلا هز

 ببي لاقيت هازججا لو حلل ريع! تبسم نيكيمل عروكرلا نم عرارضلا لبق ن اكو ذا عك دامب نلت او ةيقولبسما تماما دوصتملاو موكرلا مي ملو عل دال امد تادكد سلوا نيحكروا
 دلملا اليشم اها» عام ا) ابزُ ام قوربسما مرت نا الدب باي فخسمالا ىلع لكن الا نب قدسي مل نم م ريف سو رل [ حسو هيلع شسلا لص ىلا لاو ىف فيما مضي الا ووررل ز وكمال نا

 م يابا» يلا ف :كراشملاب ن الحس لا ىصو يرقلا ل ةكراشملاووتول ماو هك

 ةياورلاانربهوام بسس ناي نم (ر قوام مشل ىواستي ل مف نورد نرقودبسملا ناين ان قويبسملا نيتي لكررملا نكي ل ناذ مادا عم لولا عروكرلا تيدا نموبب اكرم مل وأ تحس
 نا قويسملل ئشبال ل عبو مان الا لع نار هني ال اهنال اتعالالوانام ن الز ارق مرّ ا) نا ليلا رازازلا رمان روق تس بع: ماءاناباكا رضاك قبل اسلا مدفن بيرقالا نكي

 انام تر وذ دم ىلواوبب نم :ير نو الم اناا لق نم لسمو ألغي ثلا لص بلا لاقرقو تددص مان دعس ملول هلشسس ت٠: نايغالا كلكم السل اكردم قدس مقالا اك
 ار مدقي ملوق هلل تا" مالم ترس ويب لو نيتك ملا دن نيحكر يبس ابرلا فس ضلئتسماول الازد /اءالاريلا ىتنا شيع نم ملوش حلل ياها" راس ورا
 و هتولص نم ع قلاب ضقينوب موق مم امال مالي رماا نال لعد رقي نكن يعتسيفر لع دكر ا امن مالسلا نع زج اع نال مجلسي نيكل نم الر مرّمورخات مالسلا سرتو ىلا كنا اذا ني لام لس

 ةرم الا رزجلا رضي ادرس اهناكم متسع ملوقق هل ]2 راحتنا داو تثق النا تحال هزي نس مس. اوككتلد ابريل يدل انا ةولصول قلاب” قالا ةونس
 .هل_اهترشدارمحرروفخلاع لم( نالص عيناي ل لماما ةولصا انما سجق رترلص اننا فس عقدرضملا نا ادنى انلايدتقنم لالا مامالا نال دست عرفي ناد لو نلكشلا_ د٠٠ ةودصلا لوا ىلا هوانتس رنين

 سلوا لبا اسئب لداثا طفل لوالا مامالا مل اوق ياك رانعا»مينتلاررق مامالا ةرعقب حرراذلا/كت وكيف ةولص ل وا كردم نال ماس الص نا صفح ىلإ باور نع زارع ا يالا ومو رو ولتع

 ربا تع» قافئالاب عمج ا عولص ترض زب ارهواذارملا شر رل او ريرعلا نال رت ان ارث اررقرمتو رملق تلثع تا» نالكسا ايف ست ذا ناث ماما مل انما هزب ةرومفس

 ايرق اماما لاما لص اىزلا لكن ناو لو حنس ييانعر» نات ادد حالا ةرلص ىو قاغن ال اب رسفيلال فررملا ةرلص نال قوبسلا خولصر سنبل ميت الص لوا كرري مىزلا ملوت علل
 لانو نييقوبسملا جولصصر سنت مرسلا نم حررفو مكن مالسلا لم ىلا شين. ١ نيت ناك امل اذاخ هرزع نيقوبسلا خولص سار رت شرع ادار مث م السلا لص ىلا نسا الف نيكر رمد نيتوبس

 رأذعا» رار طلاوبو قولصلا رش كازا ىف ثمل نال ل [ةرسضم معلا نا ملوث حل نا



 ةياررلا عقمةيادهلا

 0 و هيلاجأت م قوبسملاوواتسبلا ىلإ ياه امال ناريغ ىرتقملا# ولص نم هلم
 كبي نمر

 هعوكر ف ثرحا نمو ةالصلا ةمرحىق ةيفبؤلا دوجولمأمالا اءوضو نقية هأنعم ل لوو هنالمالسلا
 ارارلعلا رع 2

 0 ققبيال تريلا مهو لاقتنالاي نكرلامامتانالأه د ترىحا | قلاب سعي الو( ىبو اضون كدوجبا وإ
 ليليا دايتعالا تا

 دجاسو | عكار وهورك تولد ما ا نشسالإب مامتالهنكمي هنال عوكرلا لعم عملا ماد كربغم نقف أ ماما نأكولو

 0 !نهدد وجسلاو عوكرلا نعي نحس نرجس نم هسأرحفرواأهل ا حي هيلعنا
 ريك 1 مج 00

 طرشب سيل ةواصلا لاعف | ق كيترتلا نال هانا »جول ناو نكمملار نقلب ةيترم لاعفالا حقتل لوالا
 عراد نكي سيل كل

 | 5دنعص رك ةموقلا نال وكرلا ةداعا5 !ًةمزلي هن مسوي ىلإ نعو دجو دقو طرش ةراهطلاعم لاقتنالان الو
7 . 

 كاست وةولصلا ةنأيص نبذ ايلوني ملوى نم اماموماملاد .يهسلا نم جرخو ثدحاق |دحاو الجررما نمو

 هلاهنلخ نكمللو ةقشح يولتقس ذا امكن يقم ةنالص لوالاوتبب و ةيحارمالو ةمحازملا مطقل لوالا

 رايها رهر لصق نالدتس الجسيم هالوقت ]يق ةمامهلل مل مهالز مالا هتالص مضت لبق عارمأ د! ىبع

 ثرفأ ا اماو جوزف هن و اء ىلا نصرارلا نم نال لو كل
 راوتلف عز وز راو ريلستتلا |هليلمتو مستو ل عسر نسلا دليصر تبا لوقت مالم ادي ئر تلا تاج وم نم امن اذ وزاد م السلا تالخم |هتاروظنمن نم اىب لب مورقلا تابجوم نم ايلف شمل اوررتلا
 ركل هل ,ياتعا» يساطخلا باكر رجول ةرسيسلو متم موفلا حر مالكم السلا نا تسيح نم عب مانعم ىف مالكداو ملول حس .ياينا» ضرالا نس اورضن اذ خالصا تين اذ اف اش لسان

 رسبع | د ايلا نذل كر وشما ورا بسس الا نكلرعاد نيترابعلا لس اهو جداعالا نمريريلو ضلا ضدب ىو رشي الو ملوق بسس دبع ة الملا ؤ_ معا زج قل ضو ىف (1ةؤهصلا رنمرح نس
 انللى دا ام عب ثءرف اي مسني نإ س ايقلاو قواعالا نمريالخ لو نللس ياتعاطمضم ث رف | قبس ىب ا زبم مزج راراو جولصلا مرج يلا لقسم نا نقي ال ثلا عمو لق حش

 ررياتع الل س ايقلا لع ريف شرح ا رقبسمى زلا نكرلا لعاينا قسبخ داتبلا فس وراولارث الاب هانكرت
 ازبو رلوق هس ءاض» ئدلراداشالا تراتحي الفدامتبالاكم ردت اببذ مءارتسالا نال ةهادتس الاب مل وق هس .يانعا عوكل ررذف فسكلى ا عروأرلا لكس مرّيملا ماد لوق حدس
 بام ناكل ةيتالصوا يو الق تناك اوس قريسلا نال ليو نكمل ارد قلاب لو لش دار عررشم ام فس بسرتلاورلوق نع هانركؤ دقو ةريغزلا يود فل اني اذب لدالا نايب
 لم فسد مم ااناوامات ناك اإب ا رابتا مدل بي نا ناي ناكرالا نعبل مال نك رهسل اوزب عهنسو للا نرتب النا نناللا ناكئابن انس تيدااشال 0 ايندأل مدبب سلا
 رداغ لقي لذا هدأر فس ذولا زكو ةردتلا ضر ذانربضملار رقد همي دياطصلا رجس. داما ذهني واب نيب قل اب بلو زج اي ناو لق هلل اا ربع تيبال نازوهت لاو ضفرلا

 [نليولف كئالص تمرَضْفازب تلضواازب تلقاذارلرق سس ةرعقلاب املا قلن و ل آشور لس نانا ةرهساب نايئالاب ضفنرت ارنا ةرعتلا ناب بّيجباد عررلرلا ضن نرش َجرازفل
 والسد نانا تشدد هسا ةديصم اداوم لل ةيسد ايلا ناب وا عركرلا نع مايقلارخ ان وكمال سكك و صن فاو مولا مب ةالصلا مارتن اكن هرم انذادجب

 نحلل نا» لوالا المي هازججا اب ردي ملول اذ (ّصْام نيت هارب نيب قرف هازجا وق لال يانع» لب ان تلالف مايقلا زين ءرقل اورص اتم ا لس مرقس لئاسولاد (اييملار يله بيياندوجباو ا

 لاق شريح تءايتاولارعدنع ةولصلا فص لوا خس فنسملا وقام لكس تباثل ارب يسرتولا مم يمرجولا ناوجب زي الا توم بجو يلال عاري الا ءافسا ناار و تحرم ب 0 لو

 ءافشإب يولوالا لعن عا جرايلا دعس وراول اداريرالا عطريال دلل ن ايينل اب قس رتف ايجاد بهيرتلا ناك نئل و 0 باو ىلاراشاذ لاوالا نمار رك حررت ايف بيتنا ثءاعامو
 نس باكر م ادب لاا الو بي جرالا ناكر لو مامالا م لرد امبًامرب قوبل نا ىريالا طرت سل لو حلل ن١ نايندلاب بوجولا طوس وم ناريس ني

 ولان ال ملوك لتس يانعا مراطلا عم لاّيتنالا نالو رلوق نمر وبجد معن اقف اذ تسلا نب تاب مدل[ نمل جل ناب ةداالا كول 3س اذلا سررلسلا
 و زن اهرتولص عل الا حراير مامالا نال كلؤو ةولصلا ءنايص نعرف اى لوف لعل يوفخلا ربع المر يشم ه٠! ريل فوت ام ةيطعزف مز زد روك ارب عفر ىب قل ةضؤتلا تاكا كا هرنع لف
 . نايا ا

 جشلاو نيمار انمدكرتد تمرشو فلس ملاذا( امالا ةول داش لكس انب قوارملا ىب امض 0 ' ايص نم لو نلع

 .ري.اسعا» # !لوالا نيت لوقل بماما نيعي لو نيت لي قمت ل نييحتلال يكن اىازلا والا نييحتو ماو جلل نام نس اورلارعا لع_اءاياوا ايرمم ار ناكر اوس وفض, لضن نم ةولص طا

 فلا إلا ةودصرضت لقت لوق تطل ردقلا خثا» عاما شلال نها ىنداةزرادا روق جلست .رانع»» يت لقتل اكن اك كب نصت زاد اك اررجوم نميعتلا تاتةمازءالم لة هلل
 وكي امنا دو لوتس الان اف ريالصرسنيلا)ٌليقورءالص تسردذ نم امارا ليل ال نبع ى را ضو يرسم مادالا ناك هاراطن نيت ل اذ ارك مام لل حلم ال نم تو النت ل طف ( امال قردصر لإ لضخ م لاي قا اغلا

 رضي وقتي نم مج لكلا جولص ردن لتتم ءاكراص االل نيت الا تال سنيل لوقيف نم مصور مرع ليل و عمال يجالصمختتلرس غال اص اماورمرع فلا نال الذبيح اياد نم شالو صواب

 .قاولص رسل و متالص رقت ا|ضاورفم ماسالا قب انركز ال اكعالو ةقيقحال افلختسرمي م ان ذا حيا اوجو عصاش ئرتلانلص

 عيال /امالا تع حاملا ن يمول ى اما مقمل |

 م ا



 ةولصلاباتكادطج تب ةياردلا عمةّيأدهلا

 الص تلطب ايها واادمأع هتالص قولك داهم كركي امو 8 ١دسقبام تب ةيلص|طب ايها اسما هتالص قيلت يمن اضن دي ةرأامت
 هب 5 0 راعبالا مهدت” ربطت اردق هدوقت 2 0 3 0

 زها نالض نامال سلا هيلع هلوق اَنلو نورعملا تيولل هعّرفمو نآيسنل اوأطخلا نّيضاشلااةالخ
 "نت انين اقينوت 0 َ . ىوألا# 0 :

 مذ لع لوم اورامو نائقلاةءارقو ليلقلاو جيبستلا ىف امناو ساشا مهاكنم ئشادم ملضيال
 را“ ندورعملا شير ايرلالدتتس ١ نع بادجي ىلع تكلا

 نم هيفامل دمعتلا ةلأح قام الك نايسلا ةلاح قت اركذريتعيفراكذالا نم هنالايهاس م الثسلا تالي شالا
 ريغ ١٠ عر ال ةسسس

 ىف لوافا ان نا الا مراوحلا سيح نم مدكملا بايفا سنع نم نعم ايا ةولصلا ىف ضرك يلا راوعلا نم غرزل نيب ياايلاازب: ارضا ياي لق هل
 ايباسوا رلوق هل يابزا' اولا ىفاكيزمراعلا ل فرع ا يوامسلا نال يابلاازب لظس لولا مديت تار ايتذا ميني رطراوحلا ىف بايلاقب انو يوامس ىب تناك ىصحل ف رايتخاال يلا ضرالا

 رلرلاوهيلارصقو تان اليرخأ نيستا درك يو اب رولا تنال اذا لالا انا وريربم يسكلا اتي تس هلظفافلا ةوقلا نم اري بذ نايشلاو ردم ةوقلا نم .. ._-...ةروهلا ب, زورسلا لا
 ماهل ىامكز فم نالن لاقي اهل ىارعزفمو لق هلس ريع" سرعلا و مبسلاو يقلل هانحل لاش ىث انا ةرابع ف ناينلانااكى شالا ( الكي لاقل نع ما مالا لمسة عسس نيبو بسلا نم

 كتاف رنا لو هشر» اعين اهلدانتيف ىورئالاو رالاو درعا نع ىوينرلا لشي !ىحسواع لكن ادوهتول بلا مه ررارم ازا ثيربلا لو هع عاهل تنؤملاوركذملاو حبا ورماولا رف ىوقسي

 لعاكذا ىف ىرع تبا هادر امل مالاهرن نعشملا خفر انذب انرهو ام يرقادانؤللا بالا مور يال مكر اعلا نك اوظفل ١ اذهب د مويا اذبد نارشلاو النمل قتها نع عفر لسو ل[ لكس وريلع شل( لصو لا ىلوق ىلا

 مشملا مري ل تف ( فلا نم لمجر سطع لس مل ليسو ريطر ثلا ديلا لوسر عم ىلا اننب لاقرلسسلا هيلا ني يهدم شيسرص نيج ىف سوا دد سلتا اًنئالصنا ملوث سلس ثنا“
 قاووس يف ذ مسيو راسو ل1 لع درهطّشلا دس يلا لوسر ديح الف سمكس نك وتم ميار الذ م: ذانفالعس م:ياب ندير علا ول ف ىلا نور نتن نام وايسا لاو تلف (مراسبماب فلا ايف
 م تس ا ىب اننا تميل و لوطي شيرولا نرقلا 8 دار وريبتلاو عيبا اهنا سانا مكن مش بيف ليال ةالصلا وزر نا لاقى م الو ىيرالو ىلر قام الاف ثم مليت ن محا مرعي اذو ربت لحم« ريبارام

 2ظ2خ01111111111111111111100001 !ترلصلا نم رارلا سيل و اووملاةولصلا ىاوزي لوق نع
 قابل الدسم اازبانكك تبي د ةرامالاب سور مولع و يلع ذسلا رد ىنتارالا ردم ناكول ليث ناذإلا س ننام لكن مش لوقا عطس عرا» مالكا دوت عم زوحبال ةرامطلا مدع جروحي الاه
 دا برشملا موه مزل الادوار ايندلا ندكيالذ عام ابدل مالاوجو ةزغالا لعن هرقل عفر لس لوم لوك ى لش يانعا» رج رمل مسك ادلب رمان نيبو رش غلاب لحل نار نس لف ابد
 ْ . با ايباس [السلا ىلع ىثثا شئ ري قم ساي نع بازجايباس مالسلا نال ل و علل يانعا»رعنصوم ىف تترطار دعس (لط ابارس كو دمتم

 رسل فم قبلا ىلع سيم بطنلا ىف ن أذ ةولصملار اكوا سنبم نم مالسلا ناوي م اكل ىف كد هول يسرا نتس نالوا ان ناكن اوار دعم نكي نا مالسلا ف سايقنا ل اركذال ا نمنا لو ل لل
 ارم اع ناك ا ذادراكذ الاب م نيب ايبسان ناك !ذافرصقلا نعد باطخلا نيم قي انا بس النا 'تاكب مالكا كم زطاا او لاعترشلا ءارسا نم مساوبءو ندي اصلا شسلاوابع لحس مستو اهفغس و ريلع
 ناا١ لام لكى م جولصملل اين انم ناك ة السلا راكذا سنبم نم سيو نط م لكلا امافم لكشاب هاني ةيادهلاثييداَحا خرختف ةءاردلا

 مل نايسنلاو أطخلا ىتما نع عفر تيرح ىلاريشب هناكتهدرعملا ثيوحلا هعّزرفمو هلوق .اهمف ركب امو ةالصلا دسفب أم بأب
 قو هيلع نوهركيرمالاو تايشلاو ًاطخلاانالث ةمالا نه نعل اعت هللاعفر هحقررك ىلانع نسحلا قيرط نم ى دع نباججرخ امنا د ظفللا) نك هدا

 نب|نعءاطعنعىعازوالا قيرطنم ةجأم نبا ىورو الف ديلا ماف ناسللاب لوق نسحلا لاق دازو انت نسحلا نعىلإ نت ندح نقر نيريبج نير فعج دانس |
 هوقو ريبع نب لبيع سايعنلاو ءاطع نيب لخد نكت نابح نبا هحمصو هيلع اوهركتس امو نايسنلاو اطخلا ما نع حضو ملاعت هّنلانا ظفلب سامع

 صختبا نع عنان نع كلام نحو انك سابع نب نع ءاطع نعى اذ والا نعملسم نب ديلولا كادر ثيب دح نع ىلا تلا س متاح ىف نب لاق نك اًضيامككحلا
 ثرحو «دانس|ت نس الد ثيرحلاا نه رص الو ةعوضوم اهن اك نركذم ثيراحا :نه لا فرم أع نب ةبقع نع نادرو نب ىسوم نع ةعيهل نبا نعو

 ىو نإبوت نعو ةجام نبا هجرخارذ ىلنعبابلا قو ديلولا نعىعصم نبا هي درفت ليقعلا لاقو كلام ةمجرت نى ةيلحلا ف ميخنولا هبجحرخاربعنبإ
 نبةيولعم نعملسَم تارقلا ةءارق د ليلهلاو حيبسلا ىهاشاو سانلامالكنم ين اهو حلصب ١ حنهاتنولص ن ١ كي لحس ناريطلا امهجرخا ءادردلا
 ناهيفو شيب نجلا ههراصباب موقلا قامره هلل كمحري هل تلقفموقلا نم لجر سطعذ املس و هيلعهّننا لصور لوسر عم ىلصاان اانيب لاةمكحلا|
 نم ٌىْس اهيف ليال ةةؤلصلا نه نا ظفلب فاريطلا هحرخ اد نارقلا ةءارق درب كتل او ميسبنتلا ىه ابن سانلاممالكن م يش اهبق حاصل ةولصلا عنه
 ميلا 3 و نوقوم حيعملا ىقهربلا لاقو فيبعضد انساب ىنطقراللا هيحيرخ-ا ءوضولا ضقني الو ةولصلا صقنيمالكلا هحفر رباجن عبابلا قو سانلامالك
 اوملكت النا تدحا امم ناو ةصق قمقرا نب ديز نحو ةصق قف عركذ ىلصا تنكئاالإ كملكا نا ىتحنمبمله) لاقلسو هيلع هلل! لص ىلا نارباج نع
 هيفو ةريره ىلا ثيدح نممعيمصلا قف ىهو نيرديلا ىذ ةصقبالسفمم الكل اربمل نم محا وال خس ةولصلا ق نا هيف د وخد وعسم نب نعو تواصلا ق
 لصتيل قرصاولات ني ديلاوذ لوقيام ملسو هيلع هنن ا ص لاقف ةزلصلا ترصق ما تييش املسو هيلع هنن إىلصهثنإ لوسراي لاقف نيريلاوذماقف

 نيبصح نب: نارمع نعاّصيا حيحصلا ّق بابلا و كل > صعب ناكدق لاق نكيمل كلذ لك ةياور ىف ورصقتم لو سضامل لاق ةيادد ىف و سيتعكرالا
 تبسنالو ترصق أم لاقف تيسرما ةؤلصلا ترصق !لاقذ ىتطقرادلاو ةميزخ نباو ةجام نباودواد ىلا دنعرمع نبإ نعو قايرخلا «امسو
 ملسو هيلع هند الص وين الوسرن ا عي دخ نيب ةيوغم نعودمهجن اولاق نيدملاو:د لوققي امكاماسو هيلع هثداىلص لاق نتعكر ترلص كنالاث

 ةولصلاماقاف 8البرماو دحسملا لخ د و عجرف ةعكر ةولصلا نم تين لاقف لحجر هكدداف ةعكر ةؤلصلا نم تينفب دق هما سف موي ىلص

 ىللوالا نع رخام ىزخ | ةصق ىهدمكاحلاو ٌقاشلاو دوادوي !كادر هنا ديبعنبةىلط !نهاولاقف سانلا كل ني تريخاذن ةعكر سانلل لصخ

 ددمعلا لعىهنلا لمح نم ميمو ًاطخما ناك !دمع لسقممالكلا تاو لدالارهاظب لمع وانه خس ىعدإ) نممميزمت حمجلا ق قلكح ادعت

 مهب للص هن اريبزلانب انعىقهيلا هجيرخا امكملسو هيلع هللا لص ىنلا دعب ةباحصلا عنص ١نه مرتي وهسلا لعةصقلا نه قام
 دجس مث ةيتابلا ةعكرلا لصف عجرفال ناوراشناف ةزلصلااّسمتا ام لاقفموقلا هب سف هيلتس اذ رجا ىلاماةمتم مل سم ث برخملا نم نيتعكد
 نم نيديلا ىذ ةصق ق عفو امناكل اق نمم هم وملس و هيلع هّثلاىلص هيبن ةنس نع ككسم!املافتف سابع نب ال كلذركدو نين دجس
 :نسرحلس و هيلع هللا لص ىلا اصح

 ٠ هيلعاوهركتس امو نايسنلاو ًأطخلا ىتما نع هللا واح كداربإ عم نيمخيشلا طرش ىلع هلاححصم ىاهل



 ةياررلا عقذيادهلا
 هلم نول 2

 .٠.6 .- .٠ 4 - هع ع - 2 توا

 قعلدي هنالاكطقيعلراتلاوا ةنجلارك: 0 نم ناكنأق ىأمي مقر قيواه3اتداهش ثا ناذ باطخلا فاك
 عراط هك اكشرا تايزذ لك كلل ثار فد مهن

 و سأتلا مالك نم ناكف فساتلاو م: ءار اهلخا هبف نال 5: ةبيصمواعجو نم نأكناو عوشخلا ةدأيز ْ

 للع تاقش!ذاةملكلا ناكسنع لّممالا لبقو دسفيكوأو نسما نسقيرل كاهل وق نأتسوب ىانع

 رمهلوق نأهوعمحجب نش اوزلا فورحسو نا هلأ معنحااوانات ازا مهو نينرح

 ققحيي ىعملاماهقاو ء اعلا ىورحد وجو عمتي, هرعلارهافنم سأل مالك نال ىوقي هلا: 1 0 ديلا

 دسفل نا غيني تورخا هب ليفحو هيلا ء وقدم نكمل نآبرنعريشب معقم ناو ئاد اهلك وش ىكلذ

 كبحربر خا لأقن سطع نمو فورتح هب لضحاذاءاشملاو س اطمل اكوتعوهفر نعي ناكناوأمهلع

 سطأتل لاقا ذا امتهالخج مههالكن مناف نتاقلاف اهم ع بى رح 6-1 تنسف واصلا ق قو هللا
0 

 دات ديلا ١ قو لئنارارد ازئالا

 01 ّ 0 8 متفي ناعانعمو نفت هت الص هيلع حتفف جف | ناواثاوج فرحتي مل هنالاولاق امي لع هند سبحلا عماشتلاوا

 هي نسل هناللصالا قراركتلا طرت مث سانلامالكنم ناكف مل عتو ميلعت هّنالهمامازبغ لعىلصملا
 ِن

 . متقن او لق ناو طاق سفنبم الكلا نالريغصلا عم اجلا ىطرتشِشملو هنم لبلقلا ىفعيف ةالصلا لامعا
 ىوتي و ىنعم هتالص لاعا نما ذه ناكف هتالص حالصا كل ارطضم هنالاناءئتسا مالك نكي ل همأما لع

 ءاسنعا» هول لوقت نا هّواَنلاو هآ لوي ناوبم ليثو حمم ا نررص نيئالا ترص اهني ّناناذ لو تلسس
 21 م 10
 داضلاو ةنيلالذ نمي الا نامل ةبيصملاوعمرلا نيتورنلاو نبارك نيت قرشا اذا طقي ل لوقك حل بع »ضن راؤول ركن ناكر اوسرانلاوا ءنب الو نع ناك اذ ل وق حطسسس نئاترلازنل
 لاقن + رص ولو عتالا داب لاب ضيوس#ت وبل ءريممو عت.و نم ناك !ذاوادبب فدلث وزعي مرانلا نع كيزرخ اوبل لاس ىلا مهلا بلاد عررصولورانلاو ني 'ل اون نير عت

 وع اشجو لاعسو ىاطعل حيذال هوان نينا نعسفن كلي ان ضيلملالا فت ملوق هس يابا انني سسك زل تال ين برك بباست لاك قزارزاو قوما

 امن ل صنف نورتو ريل فقول ترتد بأ تتي ندم ىلا ايتها ضرما .ةيل حلا مالى صا نال ابو إلا هرزع لالا ليبقو ملول كللس راثلاردلا» ةروز تروم :جلرالا هزيل لمت ناري انت

 نا نب ايوب موقع يانع ٠س لكلا ماقم مدقيلوتوزكالارجورقذ نيل اين اذ ءاورصاد ترج لع لالا ىلا نال بكت اوزما نم اهب اره تاكا ذا ناو اد ملكنا مساري حلي الر واولا نورا
 هي اسشعا# لاصالا كسل تمن ال نفرح ىلع زي اوزرلا ىفو نييفرت شم از نال رسفيا هواورمسفيل لف ياوزلا نموأ لوقف ارز دس دداسنتمديلا ماو ق ىف لوقت حس عرار ىلع الابنم نركب ناديا دياز لك
 ناض رطل دري الان تلق قاقتالاب رضم وبس و ري اوزلا تدورح نم اهلكو ري لوتطمو لع انو لضوريفو رار هارب اسخوتلاس مريلا منا تلقا كمان ةيابنلا خس لاك ياوز ابكت مغسل ق حش
 فيرا يس سانلا ماكس الكس نوحي يو يلا سيف عمل م املا نس ناوي اد اهلك ف درت سس ملا لق لوقا نوحراشلا ب انذ اهب نفكر وق يبلع ياوزلا نس نان اهبل ريا وزلا ىلال نضر رم الك
 ترون براوج ا | زين مل اغا ارجع سيل ثا خيش رلوق هلع انع»» ارم نوكيذوريفك (سانلا مالكم ن وكن ةدايزلا تدور نم ناذرترنف ىزلا مالكلا ل نعي ىليزو حملا منو يبلاورججو نش ةرابع

 كد سس عرإرعملا ىف اكتدورج ري لصحازا ماو حلل تا»ايل تمس ة دار ام نلاذ مش اوبس وال هير نعورسفترب ازلا لسلسارييمفلا نفذ تروصلا نويت ملدف لري مرض ناي اذا اني فتالخنالا

 مالو لحم ول اك قلطم رنعقا] نورتنم لمي مول اراذاو لم انتحل اب نعى زفر بام فس الارهاب ءاب لقول اكو عند سم اعلا يجيني امهلعس از تدر ارنا فلكم اذا ريت
 عمار رينا ةالصلا خس ومد ملول عسل فا" ثلا نوفل ضتالدشلا كمر ضنل لااا رخل لاق مسلوق علل رات ددا؟ تموصالب ففالا نم ززكظف نم تدوم
  ثدا» ريو عر اهنا ني ىف ءاف بيلا لوا نلاسلا مننا نب ٍحواعم فييدكب نكسب اهب ةمرلاو ةرفخمل اب ل امد ال مستال عسوي ىلا نعد الص تددن ملوث حلل نا لع اقلاللا
 ممثس/ناو لاو" حط خرا ءالص ترس ننال كرت ذءاسل ترحب لوشن يفر كي سط اهلا نا ينم ىلا نع ىدر طيحنا نقف نيرنلا توبث ىلا ةراشا ريفللاا زب ىناول اتاءنلع ل وق اش
 عنم وا لحج لعتوا لاول معو ريحت ال روق لل مب :مالوا ةالصلا يفريطلا فل ناكر اوس لام ايري لع لوك لكس يابن راصنتسس لاو فلا يملط حاتفتسالا ير يظن اولا غلا
 نين اشلا ابدمصب نمت امع درا ةروعلا هزبو ةالصلا حنرام اطول نار اوس مسمار نكي نا قلو الاروص ىف موب غلا ن/وزالاد حر اتفنس الا نا مارتلا ليصل نر وكلا ل املا قروص لعل ىلوا نايروبنلا

 نال انا معسل مدل فيل مل الاو هرزعو نزلا ب رصابدع_سفيرؤلا نم نقلنا .ةلصلا نم زر ذرب نم نلت إل ءالصر سيم امالازز فاول قروصلاو رن ىفف جولصلا يف منسوب لصلا نم ايراخ حتالا نوي نا

 ولص نوحي نال ةولصلا ىف_ مساوي افلا نم لكن عي نايا يؤ رحل بجو نال لدا ىداقلا ذا اوس دصملا ةرلصسفيل ةروصلا هز قفة لصلاريع ىف ىراجتلا نغتسماو جؤرصلا نر_.جراذلا ناي
 قروصلا وزب غش خال ياي هزنقم ام دعا نوحي نا سال ال اورفهلا نم عل اروتول زها نا ىداقلا ةولصر يلو ميلحتلادوتبول حرا ةولصت, ليل ال قروهعلا وزر قفل اي رتقنم امرا نرحيال ناي ةرعدخس لك

 ناروالا بيت الب معا فاران زوحلا نورب ةالصلا نا مالا ةدرق حمس نم قولص مع اءزرانمييفما نع تسرثكام باادج مان نو تلقاإف ملا طيلاوزخا نادى راقلا ةالص لو. ٌعرافلا ةرلسرنيلا

 هقلشالا لوقل اب اهتنيسلاررزلس ب نيت تنم دو نيملادلا بمر لبج يب عتس نيلئاسا سببا بوش زغا نا( ادالا ةويلصصو فم اوم رهفلا نم ضلال حبذا ةرلصرسفيل نا ارجل يرجو مفيد

 قالها الني ل لوف حلطنس ععا' ردي مل رركيت امرا لا ةراضا يف الص تددض ٍةريرب ف ذا صال ىف لاك صال ىف لوقت لس 3( اربع ررغ ىلا نم ريحت اطياف: وعملا نع فلا ىف
 أ لا لقشي مو فووق الا ةالصللا ب زوكمامرامقم م الارق ناد لاق فسيح هالتك نايا هراؤامهريثولد زفالاو فلاي اسر رعر ضلي موا ةالصما مزوكي مرار م ماؤها ذلام نا ىلع لييوازب

 مس ل1 لس و يله ثلا لمح ىنبلا نا ىورامربم درا لاب امان تسا رسل وف عشلس .ابنا» دلك ن ياس رهتولصر سنا مادالا فغا ناو حافلا ةولص ديلا لزدا حشود اطلنتلا رتل ف تحسس ىذا

 تزول ل (عسو هيلع رشنلا لص نبا لاذ تضلاجنا تنقل اقن تقلب لاقفهشلا لسيف: لاقف بسك بلين لاقامانرفا بنس بن نيل 7 ةرلصلا نأ
 ماتعا» باشا ىف لات اب اءاد مت اين



 ةواصلا بانك ١نلج كسر ةياددلا عمةّيادهلا

 ةبإ ةنإلالقشامامالا ناكل اهنع مونمم هتو رك هيد صخر م هنال معيمملاوهةءارقلا نو 2 هماماىلع منقل ا
 0 ع يا 1 يزل در ةظادس 2 نإ( ىلا 28 كف ب
 ىتشو ةدندريط نما نا درجدا هلوقب نخاول مأمالا ةولص لسفن و افلا ةولص للسفن ىرخا

 باَاولَف ىرخاةي ىلا لقتنيو اهناوا اءاجأ ذا مكي لب هيلا متلبسا ناماماللو حتفلاب لّجحبالناىرتنملا
 0 ا ا ا

 !نهوادسفمن 2 وبالاتونغو » ةفيؤح ىإ تع نسقممالكا انف هللاالاهلا الب الجر قولصلان
 نداء لكم صئاشنا

 نأ باوجلا مر ذم ملكلا جرا هناأمهلو هتميزج يختلف هتخربصب نش هن !ه] هباوج هب دار اذان تالثلا
 ا مرر حصا هلل

 هلوقل ءامجالاي سسغتل ولصلا ف هنا همالعا هبدارا نا و مييهعلا ف نالذلا ىلع ماديزتسالاو ثيمشتلاك اي سسلتف
 مل اناعؤاشساركد

 ريعا# نداو_هلطع باج اذ تءتخنر
 ” لس 0 فال 2 مذ

 ضن نوف عوطنلاواضحلايْخَسف فاش هظلا نم ةعكر ا مسا ةالصلا ق ةئانكرحا تباناذاملّسلا هلع

 ىو هنال ةهكرلا كلتب نزيه ىه ىهه ةعكرادزم لصأم دج ريظلا خسف اولو دنع ميرضيف ةريغ ى هحورتش صح هنالرهظلا
 هل

 سس 2222

 >]5: ةفيرح ىلا لع هتالص ترس قيعملازممامالا ارقا اذاو هلاح لع ىوملاىشنو هت تصف هيدوهآم نوع قزبورشلا
 د١ ال وا ليلك رق راتتعرد»# ديل ب عض اذ الا

 درسفل فر سفملا ناز شل !تود ةوالتلا ى رتب نا عجم لب تتم ادم روق لس عا علا نوو ةرارقلا ىوني لات نممنصو ةررقلا نور لقول 20 ل

 ا يطل يسارا بيل او .ارفلاب دوخرل لاي نصضرلا ةروزنم نم تدلقارنع عرونم ترارقد ملت حلل وا" نميز ازصالا بم ةروزعم ف الا تنس( اكان 5
 تل ان نمو مالا وتوم واقر ىرخلا ةرضم مز ليرددزرتص ول نك ةروزهلل شع نادزياذ ىل لمتتس لازم اهل خلا ىو نااار يالغتس لا ةرارقلاد وتد[ ررقلا ىرذولف صلال تتس راو زم

 و ملوت هسفس ابنا عاملا ةءاملرق ل طيجلا ف رركواب ى الغرز قاططا إلا جناذلا ةولصر ست روق عكس ا
 ميثم النا موق حلل داربلا * ييرحلازنآىلا نينمولاةردستولص در ملسو ل( لطسو ريطزملا لص ىنبلا نا سسورامل مالا ةولصالو ىرتملا ةولص دال دا نم اد: ١م املا ةولصر سنت
 بايارن لول كس نا؛ 5 رارطلا صفر تعا امضدجل ىف د باابقس الار لع ا ارثععيل طا# رج نضل ا َياؤلا نال لصف مو ناوالا قلطا ءاوأ ءايازا لق وعل ريع ١١ تلينوا يالا ددرم كاراجلالا

 هانحمالو , نيع نكي الام ارّرعا اسما ل ىلع ماكنا نا بالا اذه ٍلمالا لا ةؤلصلا ن ياماو وق حلل ريع« رح رلا رشسلا عما لاك نم ”لبانتم ىف لات إير ّسل ا الارلا لي لبعر خرلصلا رضا
 م منولصر سفن الر بضتلا ىف ار قوادوجسلادا روكا ىف لرقول ترجي ىف حّتو ناو واصلا برست لذا هاتعمو يع نركي ىزلا مالكم انحمدار[ذ بم نوكي اماّيلاقو نانعما كو مالك يع نك نااربنانؤارلز لب املك
 نوي ىزلااماو ةيجارسلا ىف امى سضتالر ماد نرتب ملكت نو نكي شكو لق ةولصلا رسب امام عمر نيم نوحي ى ذلا الو قئارار علا ف قازكت رض ليف اوال لرقولو .اهيسان تال لذ ناوببسلا ةردس بست
 ل قولصلا ىف نام اذعاريرصق نان رسم رمل اتفاراسرجخ عمسوارلا ين ارهو نص لس الل ثلا ال الا () لاقو ا تريصملا حم نع حتترتسا نآذ فعسول ىل ل اذالغ ابر عر سفموببف ايادج عقيل نايام لكدانعمو ركز نيع

 ا .رماوا لن نمارجبز لكس وانا يسولف حش لع ضف قم ءالكر اهابادج ع دام لك هلا امو رانبلا ل اذكاربلوق لع ىلا وزب سنصل مشل او فس ى ل اذ الن اهب نع رسل بااوجلا ب دارا ناوائافتا رسفت

 اعروارلوسرو سلا قرص لامن /'اءالا ٠ رولر يلع سمول ع هيعرثلا ىلصرلا لوس مسا حمس امه يلامس عملو .نل اراب اذكر سقا) ةالصلا ىفزيانم اسمان( الما داراولو اج رتع ترش

 ناؤالا عمسول اذكو ترض ناذالا ب وارا ناف ّيولصلا ىل نذاولوراتئلارملا ل ١ انلرضتا ةزكلارومال ناورسقت ايترلاروما نان لئوتولو. ال ليقو رتل يق ناطيشما نارا و اسر نعرسفت نم [لاقثرها

 مولا نع سلا مب لدي نااواتيإ ىذلا ضيلرملا نا ترارمتسملا م اي ركز و تمالذل از ضال هرخلااوج نكيرط ورشا لوسر لكل لو ع الغلا ىلع قالملا ىلع لوفي ىترسفنا بسد ىل اع ابان
 فثلاف ياعسلا ف «تغضو اكل وقنملاو لوقعملا ىلا يذلا رن ع طلو وص ضبا ىلو يتلا لسانا م لكن مسيل ان الرعيل ل انا قلع كيلا رخو رفيف ىف الق لاي لع, فت سيق حانصلا ىف كي لاثول

 تس اح ا اع دكا تيجانا ينم هبت ادي رمبتم ركنا بشل تبع تح نشا قا تتح نب ب اح 04 ايعرمم ىولوم الس ررلا حتر تو لا حرس ىلا

 هيو مل و لا .نا» لاموموم سيل قحسرمق ناي قالصلا ىف ءارمالعا 0 رلوق هلت اناا يرضع تلم لاو نيس د لوق عش
 كلل روفخلا ربع بامنلا تاك مر لارتخشسم ال الع قف وملون رس يروق حلل لسن لادم يسر انا نانا يال رلوق للربع »مني ل لكم ول ناك لادم
 ا اهتغاو تسول ناي قاذولا هش لات نعم ما ل ملوث حاس رعا» نوعجارررلا ناو دشلاا لوقت ىا عامرتسالاو لو

 انااا ناكر مم طلال بللارليقاناويل رايك يبستلا وزى نوخنلورسا ملف هش مانعاالرل عرس ةولصلاو راو رول ليلجتاو لال ةولصلا سرعرشس اوو دريم ا
 ل ا ل ا جينا 2 ب عا»ر يك ل ع شال اهرر_لحت ناكر ديلا عثر ولذا رسيلا خطدالب اني

 بحامناكن املا عروطتلا و ارمحلا وق لع 0 211111111111111
 ةرسبع نع عنرشي تاهل فلن اب دعب لصر ةعم تين تنل وق هلك ا ف رع ورم جي زيدا وا قريطم نمط نداب نيكول رئنلا رصد دج اذالضامجدنع عروطتلا ىف اوراش نال يلا
 ىَىَيلاَه ةرإق نا لحي با قات ماهالاميق امي ابنلا ىف لاقؤلا ماسالا زرقاذاو رترت تلكم 2 يارناال خالص تدلل مثل الا ىف عقيل لو سمدهتتسا ىوالا نا نط ىلع ىول ايري اهب دا صول رونا ضر

 انش مز ىف وق اولا ”رل املا ىف بساوجب ' حيران اللة ام هاذ سا ةطرحل د3 اساسا تس
 نا" نىعملا نمر قي اكو نانعمر ىف صلاح مل, ناكذنا ناوكذ تمره تم ىورامي اتحاد تاتئبالاقد لوف قيلتس 7 بقرى ولم ٠١ يماوصل ب ملغ لاو ةندوكملا

 ةيادهلا ثيداح| جرحت ةياردلا
 ١ هناذرهسيلف هتولصئ ىنن هبان نم ظفلي ىعس نب لهس ثيدح نم هيلع قفنم حبسلف خولص ق ةئان مكدحا تياناذا كي لوس

 :.«ءاسلل قيفصتلاو لاحرلل ميجستلا ةعفر قبره ىلإ نع نيحبحصلا قو ةصق ق كلذ عقو ءاسنلل قّيصتلا اهناو هيلا تفتل ا عمسا اذا



 ةياررلا ّمةيادهلا

 : ٌتفأضن ةدايع هنالة مان ىه
 : نا لل ذكن ولخني م 3

 نم نقلت اذاامكراصن نمصملا نم هلت هنالوريغك 3 قاروالا ب يلقتو دش درظنلاو

 7ع هللا نس ىلا هو ا
 فيلا لمح نا ةفيّتح ىبالو باتكلا لها عنصب ٌةبشي هز ال هركي هتاالا ةدأبعلا

 ب عة

 قرن زيه ىلعو ةريغ نم نقلت
 مامجالاب هتالص دسفتال هنا مييصصل اذ همرضو يوتكم ىلارظنولواقرئفي لوالا لو ءيوضوملاو لومحتل نيب

 "٠ زءاسلب ارغب 3

 ةولصلاداسف اما مّفلا كلانه دوصقملا نال رع موقلاب تنحي تيح نالق ٍباتكُرِقتال فلحاذاام فالذب
 ميمي ندخ ب ييسيتص77صْل نيك هك

 ةولصلا عطقي المالشثلا هيلع هلوقل ةولصلا عطقب مل لصملا ىدي نيب ةأرما توم ناوي وب ملوريثكلا لبمعلابف

 اءاو ننيجرا فقول رزولا نم هيلع اذام ىلصملا ىدي نيبراملاولعول متل ةيلعا وقلرف ا

 رسل وف" يل رانع د نمعسلا يفر ظذلا لا ةدايحلا نم |رظنحارو لييق رفح جد ايدلا نم ملتي لاوطعا لسمو ل[ لع و دلع سلا دس ىنبلا ل فل فعمل نر ظنذلا بد ةدايع ىلا تنص ىا ةراب ىلا
 210111111011101 ا

 مو ]لا فيض الو مل هلطس نون رثكاي اكل كانو نوفر يبا ررشسفد نور تب اكق رت #كلكو از للنيل نال بلل نع اريل م و ىلستل ناكل هرب نا يسبح ناك يس انللا لبا حطم ال
 قلطااةطرهنعذ# اهب زنعددانالا طاوس م زركلاو يللا نر مان اورجت ذل اردتم لوقيل نم مدت لا نودام نال ترض ان يراد ظمارقؤل لفن يف دارو قرار ارق بانل طرأ
 »م ليل لم اور قُم نضحصما لا ظفاذلا مخ ماكل امن اناا نعم ب لب هذ مالك الن رقو قاروالا بلتو لصولو لمثاو قاروالا بسيلقن ىلا حاب الدار نزيل م لوف حس را" بالا ذس
 رب تنال ثيدو زم عل اروجول ةولصلا نمل اولعشلايذانم نقلا ناكولو 2 يع ىلادنعرثولصر سنه لا رق رفا دعب ةروس ا لختول ذا ةيرطسم نثالا لاسم ىف ورز نم لاو حتس د

 دارا الع م نقلا نووركرسلا:يرئس اننالا لئاسملا يف مهتما دارنا لق ر نحترم نال مترمفلا نم ع اهم كرمال ضم نسر ظنا زم اريل العر عج ناب كل ذابت اني سينا ١
 نام ىف اهي مدي ناكها تسع ثسلا قر سماح ىفوم ناوكذ نع ىوراي لمت نافل لوالا ىلعو رسل وق لتس يازع نار اوس علا ىف ابنا ناك عروضوملاو لوم نيب نزدال مل وق علل
 دقو محلا مرع يب وي ةلعلا مو ناك ا ناررفالا لئسل وألا ليحتل لري امنا تلقنان ناتزفب رلوق حمل ,نإ» ةؤلعلا لت روجر روك ىلع لالا لع امويضوم ناك ىف بفعل نم رتل ناك
 صلتلا سفن نا ىلا ةراشا قاروالا بيلظتتو نملا لمت لوالا ليما ىف ضرتنلا ناب سيجا رخل دلع و وجو دعت ابنا بسيف قس لطب عفا تي نازاوج لولحملا نا ل" لريزا هلعلا ءاضمنا نا تر

 وتكمل رظنول ال نري بوت ىا بوتكملا موقق عل اربلا ٠ اانا بجولة اننا نا تب ال ةراشالاهزب مب قارفالا تب رجو لب وسلا اذمل نإ ماو سف سن
 - فا نيميلا لمس لع اس ايت تع وبإ ىلإ لاذ لض رمت لق ىلع تلد اهتم ناكئنا لات توق نع زازتح رمال ص رض ال نا من اذ روق حلشس يانا ذوكت زارعال ف تال ضال مد نقرب

 لاه ناكل ليتو ريكو بف نمريب لصكي ارو ليلو بف ةرهاد يب لسكي ا, لف مرو اول اوزيل لمن اب لو هللسب !؟داقالا رع لس لا العلا عرارباى ا رام الاب راوقهللس

 ربو لو ملكت ان لوفي نا ىلدالا رجول مو رلوق علل تا١ الئالاو كت وزكتسا نالّسملا ىأر ىلا ضوفي ليتو ليل بؤ نا كش ناك نادر لوف ةولسع اى سيلزا نثتريعب انا ثتاشا هايل
 الل ارز ثلا فك شام نا يفورسنم  انلاررجلا» ب لكن ارورم نام لصام ثيمدحب حر ا ابر ؤرم نا ىف وبي زرماوللا باوصا نعم نال ك٠ لانانالا تمم ناد لق هللس دعا
 م ألو دصي_ سول( وريلع ثلا لصرثسلا لوس ناك تل اقورلاو بان ابان بمترقدق قالا » قال د قالا لنا ايد تسل دابا فثئام تكلا ملال !لوق نم ترس
 ةالصلا مليم ملسو ل[ لع و يلع ثلا لص ىنلا نال حطين داع ى ورد الص حليل لب دسصم ا ىري ني ىنيرم !ذلامووف لم نيم ان ياورلا فلما نواعم مشن اق هلظس ع" يدين
 مالسلاو ةالصلا هيلع وق لو اانبىص١ نم لمبضتما ندلاررب ىنع الل نامل م امدا ىف نايولا ماما ف اذكابعطقل ا يالا ياورلاد تاطيثسيورسالا باكل لاقدوسالا نيررتالا ل ايام ل ليو وسسالا بسلك ار در
 لالا بس ذا يف متع نعمض يدا جالصلا هس مطقيل عر لا ىلع تلت نجل انماط نا نديم ىف ورمل (السلاوةرلصلا لوو ملا هممت ركل نا متل مري ىس ةاهلصلا عطل
 فا :ةنسمو ربو اروب نيحبرا لات ىرواا) ىوارلارضنلا وب لات نيبرا فقول رسل وق جلل لاولا ذل ذا ريع كولو م« نوفر اورضاذك

 ْ 0 ا

 نعو نيلوهو لداهي هداتس قد ناطيش وهاننات متعطتساأما رداد دازو هي ليعس ىإ تيدح نم ىنطقرادلإو دئادوبائقرورمةقولصلا عطقي ال ثبببرح
 أطول ف كلام هجرخاو فيجضدانساب ىطقرادلا هجرخ |منعطتس اًاماكرداو يشن خؤلصلا عطقبإلاولاةرمعو رك !داو ,ملسو هيلع ندا لصون! لوسر نارمعنبا

 ملسو هيلع لص هللالوسدن) سلا نعيزرعلا نبع نيرمع ةياور نم ىنطقرالل ا جرخلاو ةصق ق هل مرداج نعطسوالا قف ئارطلاجرخاورمعنب !لعاذوقوم
 لان ةؤلصلا عطقيرامحلا نا تعمس ئا هنا لوسرايانا لاق ميسلا نملاق ةملس امل هثدا ناعس جسر ىلانبا شايعلاقف رامح ميديا نهيرمق سانلاب لص
 أم كلذ ضصراعي و فبعضرانساب اصلا ىنطقرادلا هحرخ | ٌىت ةولصلا عطقبال هعور ةمأماىا نع سح دانس اد يشن ؤلصلاعطقي الملسو هيلع هّننا لص

 ةريرف ىل نع رخو ثيرحلادوسالا بلكل اورامجلاو ةيأرملا لحرلا ةزخ ومكه يبدي نيب نكيملا> جيلا ةؤلص عطب هخدررذ ىفاثي دح نمولسم هيسرخا
 نم ىضن قو ةزلصلا عطقتي دوسالا بلكلا نا هيذ كش ىذلا دمحإ لاق ىذمرتلا لاق لحرلا ٍةزخٌكم لش كلذ ىفدورامحلاو بلكلاو ةأرملا ةؤلصلا حطقن حذر
 هللا لوسر ىريب نيب ىتيأر نق ءاوس ةبا نلاداذإةثرملا نإ تّلاةفرامحلاو ةارملا اولا ةؤلصلا عطقبأم تلاق اهات اع شيد كلذ لاتاهش او ٌيشرامحلاو ةئأرملا
 لص ل وسرو فصلا ضحب ىدي نيب هلسراو هنعلزنفرامح لعرم هنا س ابعننا ثيدحلو هاجرخا عانوا ضارتعاكة ضرتعمولس و هيلع هللا لص

 اصادحرخ ا ىنمكتاجلاب جأرملا قديبؤفتلاءاج نو و هعف ديأم ةحبيصلا ثيداحالا عقيم لف بلكل اامآو اصلا واجر ا ثيدحلا سانلاب لص دملسو هيلع هثلا

 هيلع هللا لصدند|لوسر ناك ةتوميم تيدح هضراعيو هفقوو هعفر قفلتخاو يلكلاو ةنمت احلا جأرملا ةؤلصلا عطف ًعوذرم س ايعنبا نعى نمزنلا ال نتسلا
 ىسبراملاولعول كيب لجح هنمعي هيلع هطرمُلعو هيذ و هوك حلسم ضع ةْش أع تيرح قو ناذا هيوت ىتيأص | امبرو ضئراحان اهءاذحاناو لصرلسو
 عمساذأم هل اسي هج فا ىلا هل سرادلا> نب ديز ناديبعس نبرعس نعرضنلا ىلا ثيدح نم هانعمب هيلع قف نيحيرا ننقولرزولا نمهيلعاذآم لصملا ىدي
 فيزا ناكل هيلعاذام لصملا ىدي نيراملاملجولملسو هيلع هنا قلص هدا لوسر لات لامن ىلصملاىدي تيبرأملا قملسوهيلع هلل |! لص ىبنلا نم

 ةياورزمرازبلا حرخاوّسالا نم هيلعاذأم ىو هرلل نيب رالاو حقوو ةتسواارهشوااّموي نيجيرا لات ىدد االمضلااوبا لات هب دب, نيبرمي نا نمهلادختدعرا

 | عجايولقم تيدحلا ذه ةنيمع نبا ىورربلا دبعنب لاق افيرخ-نيبرا لاقو هركذف اخ نب ديز ىلا مجهججوبا لس رارسب نحرضملا ىلإ نعةنيبع نبا

 أملا ناالاٌىشرورم
 كتا؛ سلا ناطر داي رعطلسا اماؤرداف

 3 جولصلا تاكا نلطج
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 ةولصلا ب اتكادطج توم ةياردلا عمةّيادهلا

 و ناكرلا ىلع لصي ناكول هَءاضعا تاملا ءاضعا ىذا ه7 /ئاح ا مهيكيال 2 بق ام ىلع هدوجسس عنهم قاتم اذارشأي
 عراطاملاو للصم لس

 هيديزبب للف ءارعصلا قرمكرحا لص اذارهإلسلا هيلع هلوقل ةزتس همامأنذتس نإءارىمصلا قف لصي نمل ىغبتي
 ةرل شر همام  نوكي ناو ارسصلا ني لص ةامكر حازب مال سلا هيلع هلوقلا دع اصف عارذاهرإ لقمو قرن هلك عما ع َ 5 ١ أك | 00 1 م

 كرو لا

 1 نسب تاجاقز
 "و و وصقملا لصحي الق نيعب نم نيرظ انلل ونبيل هنددأم نال عبص هل! ظاغ ىف نوكب نا ىغبنب ليقو لحرلا

 قل ارلارك. د ضرحنل د ابتعا ل نما عاربلا خسو

 ىلعوانميالاهمحباح ىلع ةرتسلا لعجي و ابنم ندسلف ةرتس ىلا لص نممالشنلا هلع هلوفل ةرتسلا ءرم برقي
 كثناءمانم ماما را

 سمر اّياوب هدو عضوم راو ةيلج

 مس نالاز اذ رولا ل 1 ناب م تك مررقن م مذاب هر نمو لموا نيف ارب ر دق ننب دولي الرلعورصن عتب ل مولد و ووو عومي ا ورعب يمارهدصإ ذا”( المالزفلاقوناني انو( السالا عز ىلا

 فس درو نال قثارلارمتلاىفاكك يرق ازنباركلا لصنما ىري نيترورلاهركي موف املا هروجس عموم لو حل عر" ادارذ نيس دوال ورجسسلا لق نيو يرمي نارعال ضال لي يس

 (أعدتلام مني نال ناك وللا ىف يرحم يا ىري نيترمي نا ىف لام دعا منول لسمو ل[ لسويلعر شمل للص ثلا لور لات لاق زمر هبا نع عام نب! وزد دصلا ىري نيب رورملا نع عنما شي دامالا
 رم دصحلا ىري سي قر اتناك زا ذب ملم توبا ”نياور ىف يي ترفي تا تثري فيي نا ناكل رع اذا لص ى ري نيب راما ملعيول ل اق ءارهاجالا محك ن ء#لاي ىورواطخ قتلا ةريظملا نمار

 فس نارطلا عراقب لصولاك دما لمت نم ماريا نال يري نيتدورلاب س اال يؤرورلا نبل اوم ةرلا دصخلا مي ملف. يم وتأمر نك ةرتسلا نيل تسلا و دانيت رام
 ناكدلا»ناكملا لمسح ل ناذاني رش اننا: او ءانعمسا ملول حس .ةياعسلا نما ةاقرطا فب حر :يعكاو مالا مجسم فم اوك نيو ف نلا فعصللا ى دبي نت غلا ىلارورلاو رج يري نيب ورم اذوب

 . .يانعا» كالا سر ىذا لا ,ضيرعلا ةيننفا ىب لمرلا ةزطوم لم موق هسلسس يابا ةماولا نم عفترم لو ريرسلاو فسم اكو راما اللف ةرتسوجسو لمملا ةماهت لم

يري نيت دورم اوم ورم نم رون او بيرق نموربي ففريدب نئورييال ناكنلا تلقت ناو روصتملا لصحي لذ وق حس
 ن ادارا نلوربي نورام نا ب شالو فنصملا رات وب اكو دوب عدم 

 ١ نإ ضي ليلعتلاازيؤل رسمت ا اهيرف فل كرب ىلا اذا دا ب منت نا لبق كلذ ايت نسيتي اا دوجسا عطوم فر ورملا نع ع اننا نا ياورد الك ض صف |نبب سيئ د دك زم اريعب و هدوجس عطوم لرمي '

يجن نمرلا ياذا نوكي انا كيذل ا يثلاو هدو عضصوم ىف ناكر اوس اًملطم روج ريدم !مزاهبقب ا ا بالا
 دا'ر 

 # نييعنبا ةياور مورخاو ةجام نيادنحىدوتلاةعباتمو ىهت !كريغو ىروثلا هحيات دقو كلآم لوق اندنع لوقلاو ني :مبهج ىلإ عضومو مهاب اديز

 رينا نم هلريخ نيييراموقي ناللاةملس و هيلع هللل لص ىبنلا نع ريخ اق قصملا ىدي نيبرورملا نعال نلاخ نب دين ىلا حق ولسرا ظفلب
مم نييضرازبلا امأو نايغس نم كشلا لعجيوةعاس دازف قه ةعاسوا امجدوارهش وا ةنس نيحيرا ىدداال كيذس لاق هي دي نيب

 لاقف نيجرالا زي

 ةنييع نبا ةيطخت نيتي الن أطقلا نب لاق هرامعنب ماشه ةجآم نبا زهش ودب نب دمح ا هينرازبلا زعبش هةنييعنبالعدي دش ثالتخا| نهد افيرخ
 ىيئيرحلاب هضبت نعرضنلاا ىلا ثيدخل اهطضيالرخلا» انيبرخ نيرا اهطبضي ناك امه سحا هن الورخبألا ىلا لسرا ميهجس ىلا ديز نملكن وكي ن لاقتحإل
رم ةربره ىلا تي لح نمم نايس نباىورنقو ههلكت ىفخيالو ىبتناويتفو ىف

ال ناكاًّصرتْكم ةؤلصلا ف هبا ىدي نيبرُمد نا ق هلاممكرح ال جول اعوذ
 ن

 / زو .ينمةقامتم حط حختلا ةرطنلا نمهلريخيماعتث او ويني

 بابلا كد ءارصملا سيقب ةرامل ةزتس هيدي نيب ل حجهلذ ءارصصلا م كدحا ىلصاذااثيب لح ةيادهلا ثيداحا كرت قةياردلا

 رمي حاءاج نا هيدي نيبّومي !دحا ,ةديالو اهيم نديلو راس ىلا لصيلفمكرح اا لصاذ ا هعفر سس ىف نعىتمزنلا الا ةعرالا دنعادّثم تيدأحا
 دبح اوم كأحلاو نايح نبادشحو تاطيش ناف هلتافبلف

ىلا لصيلدمكزحا لصاد ارمع نبا ثبدح- نم عت او
 باناف هيدي نيبرميادحا علي الو ةزكس 

 ىراخبلا هجرخامهسولو هتولص قمكدحارتتسيإ هعضر«سج نع هيبا نع اةقزجس نب ببرلا ني كلملا دبع نحو نابح نبا ظفل نيرقلاهعم هناذ هلتاقيلذ
 لصيلفمكدحا ىلصاذا هحفر ةح ىلا نب لهرس نكيو ربس ةمجرت ق

 ىلصا ذا هحفر ةزبب ره ىلإ نعد مكاىل اهجسرخم أهيم تديبلو راس ىلا
 لح مكرحا

 مكحازجعي!ثمي لحم نابح- نباو دكادوبا هجرخ ا همامارم أ يضيالد أطخ ططخلذ ىصعهعم نيل ناذ اصع بصنإف ديل ناذ ايش ههجو ءاقلت
 كوفيالف لعرلاةدؤم لم ذي كي! تطعجا ذا هضر هنن ديبع ني ةحلط نعمل سم: سشعو ظفلل | نسق ةدجإّمل لحملا ةوخوم لش هماما نوكي ناريرصصلا ىف لصاذإ

 ثيي لح نم نييحمعلا قو لحلو كمل شم لآقف ىلصملا ةزاس نع كوب ةوزغ رمل سو هرلع هدا لصدتمالوسر لئس ةنّسأع نو هلبقىذلا و

 بلكلاورأج لا هيدي نيبرمب نيتعكروصعلا لصف م أقر ةئزنع هل تزكرم لالب نذاذ اضوتومأقف رطب الاب وهورل سو هيلع هلدا لصوتلا تيتا ةفبج ىلإ
 رازبلا هحرخا سانلا نعدرتسي تن سييلودلسو هيلع هللا لصونلا ىدي نيبرم هنا سايع نباىورأمب ٌ ةالصلا مطقيال لاق نمل دتساو حنميال

 هيلع ندا ىلصدتلا لوسراناتاسابعنب لضفلا تي دحنمدواد ىلا ىشعرمعت فصلا صحب ىدي يبرم سابع نبا نارعببصصلا ف ثيدححلا نك انك

 نآثبعت ةبلكو ةرامحو ةرتس هيدي نب سيل ءارحص ف لصد سابع هعموانل ةيدإب ف نغورماسو
 راس ىلإ لص نم ثيل حم كلذ لابامذ هيدي نيب

 دعس نب لهمس نعل مذ فاربطلا هجرخأو هتالص هيلع نط يشلا عطقيالدازو ةقحىبإ نب لهس ثيرح نم نابحنباو ٌقاضلاو دؤادوباًهنمتدبلذ

 دجرحتا نوغ#ليرب نعوم عطم نيريجب تي رح نمةهارجطلاورازبلا هجوخلو هدانس ىف فلتخل دوادوبا لآق !نهلو دحاو دانسإلاو ةهحىبإ نبا لدب

 نعؤسالا ني دادقملا تنب ةعأبضص ثيدح لاري يرتالادرو هبرسيب الاوا نمدالا هبج اح لعقرتسلا لحجيو هل وق ديعس ىبا ثيدح يرق هتتوؤبلا

جالا قرحنت الو دومع الودوخىلا لصيملس و هيلع هلدا لصثد ا لوسر تياراملاق أهسبا
 دوادوب ا هحرخا | نمم هل دمعت الور الاوا نمدالا هيججأح ىلع هلع

 مالقملا تنب,ةعيبض نعلاقف نيلولا نعرخ اجو نم نكسلا ني هبجرخلاواهتعرخنب باهملا نع لماكتب .ديلولا ةمجرت ف ىدعنباو ئئاربطلاو دمحاو

 لوهجيوهو نيلولا نم هيف بارطضإلاوأهيبب | نع بركي حم نيإ

 ةكامماقملا كلذ قفقي نا ناكن هيرىجاني وهو اًمرعمايح نبا ظفل ةظفلاهسم ىنلاو ىودو :ظفلباضيإ ىذمرتلا دعوه و اضيا ةجأم نبا ثيبسححلا لب هل

 هيدي نب رمينا نمدلاريخ رعب نا ناكدل هيلع ا ذأملصملا ىدي نب راملاىل عب ول لاقر اجلا بعكنعاطؤملا قواه اطخ ىلا ةوطنحلا نمدبلا بحإ ماع



 ةولصلا بانك لج ةياردلا عمةّيادهلا

 هيلع هتالموقلل ةزتسرامالا ةزاسو قيرطلا هجاويررل وررورملا نمااذا ةرتسلا كتب سيدو رالف هدرتستالا

 د هب لصحيالووصقملا نال طلال نودنرخلا رات ةرتس م وقل نكمل داعى ةكم اطيب لص الشلل

 متعطتساآماةرداقمالسلا هلع دلوقل ةرتسلا نيبو هنيبّجمواةرتس#يديرربب : -
 ةراشالاب ارديو

 ,مييبسفل إو جر[ ةريل ل ةي افكاره سحاي نال اههتس عمجلا كركمو لبق نماتيمراملرهسستلاب فديوا ةملسم ا ىرلوب هللا لوسرلتقامك |
 ع 5

 نك عرج عييشلاو ةر الا كل

 : 3 1 اا[ بل كل 0 ا ا للا 0 ا هلا *
 ةسعلااهمركذ و اثات وكل قللاعت هللا نام الشلا هملع هلو قل عدس و !هب وني تدعي نا لصملا رك و

 كفالة مل ىاثمعلا مارد

 تح ا ص 2 يو وم هنكميالناالاثبع عون هنالآصحلا بْزقيالو ةولصلا ق كنظ ءأمف مارح قولصلا جرأخ ثدعلا نإلو ةؤلصلاو

 هعباصاعقرقيالو هتالص حالصا هيف نالورنفالاو دذاياايبةرممالّسلا هيلع هلوفل رم هيوسيف دف يححلا نم
 هكنم7 فلا ارثسمب ابسصر

 نع روس الا نو ارقملا تدني عام نعرو ادولإا را فييسرع ىلإ سي تلقت ال ا ددو ب لوقو هلل

 تن"! ةريرفلا جرزلاد خذ تاذاسع ىو قرنع ىلا ملوق لس امام دمي الرسيلالادا نيالا بج ام لخر عب لارج لودرغ الورى لا مس ل هس و يطع خلا فص شل لوسر تأ املاقاسبتا
 فيفا سيئ ةرتسموقد نيمو رلوق حلل ن الراب وصنمن وكيل شي ان اد رطل نورصطمر نع ناكل سول [ لع و لع رسلا لص بلا ٍةرنع ب ريب رانا قرش ىلا لش حل غراما فس يف

 ى ود رق حاولا نال ضو رع نزولا كي للص ضرالا تناك ذا اءاذ ةدخر ضصرالا تاكا ذا زر فيل انام السلا 'ججسشس يسب ىف وعلا رش و مل حل تلا ]نسما م الكن ع نري نا لت

 لااقو ةمصموللا ءاورررج نعى وو اذلب شب سيث امزف اداطخ طفي ال لاق طخ طذكي لب ةبشخوا قشر عم نكي م ناذ طزلاد مل وق حل يان »نزلا لام ل نوكي ذه عال اول تي نك زذلا ى وراك اني
 , بتناك اريل امنا م الس ال اجشس وسبم ىف واهنحلا الو مالا لاب لصمي لفرررلاوبس روصتنملا نال ايزفاو روق تكلس ياض اًيرعال لوط طيب اول اقف نير خاتملا [نخم اشم ضحن لا[: يواطخ ايي ىف شلل
 دبي ل ال ءاوس كيتو اطنملا نفي دي نيب اطيب ال لاك قرتسرجبي ملازارمجت نر مصمولا ىوروزرلا ل اشم لش نركيل نيرخال لوط منهن نك زعبي ررتو اىنمو عظتيف ء.كمي ل لص تن از اماه قرف ضرالا
 اذا كورسا لاق الط طن نيل نام ترسب دي نيب زك إما ىف كرها لص لذا لاق السل ريل دا قرير ىلا شيسرف نير خاتما ضم زؤا و اليوط طخ طوزز ريل مروي ل نا ىفث الا لاق ريعب نيرظ ذل

 مم تن اهتاولا فو ل سي ازا طير ىف و جي ارم ىف انيذرملا لادا اءزفانال يررسلا لاو ططررمت نعى ايرقلا م الو مير ططو اني اوصل نم نويكالاريلعورم اظن اوبس عنملا ىف الخال لب ز ضي امرهم |

 اهزفرم ةررم لبا ضييرص تمد ذداددلإ ىورربت تلق نان طر ال لات قارحلاب ىنناشلاو ىلع ازوا اورج نر يمس لوقو بو بس هوجو ر وعجل لوقو سو لل اخرا قررقلل ةريخزلا لو راقت الار ال انك راتلا
 لاقو ثيرفاازن بتكالو عاج علم قف أريع لاو تسلق اني يشم ىلا نب اوم امنا هادرورم ارم ارزغيلال ملغ طيط |معرعم نكي نافاصم ضيمنيلنر وب نااف اخرج و راولت ل عجل كرها لص ازا

 ىلا نكات نكد وار ىل ل (رَت تلق محطم | اما و رواذ ملوث هلل ىيا» شي رمل اب ب رشي اشيشرجن مل نايس لاو زف نوهطموبب رمل فو ي لولا زوي الو يش رمل ىف حم ل لبنا ىف مزح نبا

 نيزرف لسا قربت ىف لل مس لأ لشسو هع شسلا سم شسلا لوس ناكل نع جانبا ىود لضخ اك لو تيس تعط الو رداو مش ةايلصلا مطقيلا] اهزنرم ىرزنلا نع سكاوولا

 دم ىلا لوق ىنيل لست نم انررال لرقوهع نا" بلا نب لاق مستو مل 1 لشسسو لع ثسلا دص الن تضف ازكب هرب لامن جلس ما تنب بين ترق هريب لاقت لس يل نكرم وا مس ا ريغ هيدي

 ىلا زهف7 لع نم يلا عب امام وب نوري ىا نقفصتثراشلا قع ف اءاد لالا قضاندو لت نع ل وق حس مب ةزلصلا لوو مان كدا صيبا لس ل1 لطس وري لا
 دامبلا "حرام الاب امازح نكن او وللا, ضمني نوكيامانبب هوركش يارا دكا هريو موق حللسس .ياذغ ٠١ رسما وفل تاء نعوزفم ضن ملوث بط نس .يانع»» نفصل نبل نال بر سيبلا

 اب تسيعلا ناك الو عرالطصالا ىف افالون ضير سيل لم لكض بحل هر نيدلا ردي نلوم لانو الصريف ضر الار زطسماو ير يبل روك ضمؤيف ىزلا لعفلا شربعلا ثمينا لق حل

 نويل سل سجل او بشل اب ثمبعلا نا ةيانلا ىف يلع درو ةيازلا قفادكهرعباء لل لتس لك ال وزيد اسحلا بيف ن موزي لل تسبهلا ماما بم موقق عللسس يانغ ارم فاه رق ولام اد

 ريرقلا مث ٠١ رباقملاب كىعلاو ماهصلاق شضرلاد لات مت ابلواوهحو جالصلا ف شميعلا نمرود رسل وقت حل سس 7و ايغرمخ ىرلوما تاي زج نم هدد ام
 عزم رعبتو اء سبللا يورك ايؤنلاي:4 ارزاباايقرم ل وق حلل ورد دلل وول قرا دارا الد نيدرموا ةرم هرربجس عصوم ىوسيفر بسلا نسكب ل ناالا خلا باقي الد طبيا قرم لول
 راصا» تيرصت حر إب فت ناب فلذو لاصالا صيت عقرفلا فيلالو روق حلك 7 اربع ىولوما» ريو دايلوالا يلع مولا اورف | نماراد نقلا هركي لو ردا
 وهو ةرتسم وغلا نكيملو ةزنع ىلا ةكم ءاوطسب لص ملس و هيلع هللا لصىنلا نامي الدم ةيادهلا ثيداحا رحت ةياددلا

 قضتم متعطنسا ماوئدامالسلاو ةولصلا هيلع لأآق هل وه ةجردم ىو ةرتساوقلا نكملو هلوق تود ىنيحيوعلا ق ةفيخج با ثيدح
 تيرحنم هيلع

 اوءرداو ىش ةولصلاعطقي ال ظفلبرخا!اهجو نمدؤاد ىلإ نع هنامدقتو يرحل عاطتسا| م وأر سيلو هي ني نيبرمبادححا عيبالذ ل صيمكوحا ناكاذ | هير لمعس ىلإ
 ةياورزم هنعةحلم نياد ةببثش ىلانباهجرخ آم ىلاريشي هناك ةملس ىب لوب مالسلاو ةالصلا هيلع عن امكتراش الابر نرو كل وق ضي ريغ ورداحب ثيدح نم مه ظننعطتتسا[م
 ريب لاقف ةملس ىإ نيرمعدا هلا دبع هيلي نببرمق لصرل سو هيلعهثنا لصونلا ناكتلاق ةملسم انعدم! نعزمزعلا سبيع ني رمكىّماد سيق نب سع

 كرابملا نبا ةولصلا ىثيعلا اهتمركد واتالث مك هركمثدا ناتي لحم بلغا نه لاق ملت الذ تضمف !ذكه : ديب لآ قن ةملَص نب يني ن ترمف حجرف
 سرمملسو هيلع هللا لصوتلا نعربشكى با نب ىدحي نعىصمحل اوهرانيد نب هد دبع نع شايع نب لبجمس ١ نع

 راقملا ىف كمضااو مايصلا ق تفرلاو هظفل ه0

 دذرإالمالسلاو ةولصلا هيلع لاق تببردح- حطقنم انهو ىفدملا سيلد ىصمحلاوهرانيد ني هللا ديعرهاط نب ا لاق هجملا نه نم باهغلا سسسم قوهو
 هيدالصونلا تلاسرذ ىانعحىلبل يبا قيرط نمي يبا نياو قازرلاديعو دمح-ا هحرخ !امتاوا نكشه دج ملر نذالادر ذابااي ةرم قؤلصلا ىف ىصحلا سيلقت قف
 رخآهجحو نم نئسلا باىصالو هلم ةفي نح نعةبيش ىلانباو دمحا هحرخأو دوا ةدحاد لاقن ىصحم ا ميسم نعهتلاس ىتح ين لكنعولسو هيلع

 لصت تناو ىمحلا مسنال لاةملسو هيلع هللا ل ونلا نإ بيقيعم نو ههجا رن ةمحرلا ناذ ىصح ا مسي الذ جؤلصلا قمكرحامأق اذا هضررذ ىلا نع

 كسمتتالو ٌدحاو لاقف ىصحل ارسم نعمل سو هيلع هللا لص دنا لوسر تلاسرباج نع ةبيبش ىلإ نيدلو هيلع قفتم 8 سحاوف العاف سب ال تنكتاق

 قدح ادوس اهلك ةقان ةكام نم كلرهجشا دع

 ,مملس و هيلع هند !لص دين! لوسر لص امل ةجآم نبا ظفل هلا



 : عواصلا ناتكر نلب ةياردلا مةّيادهلا
 هةسس سمسا

 نحوه رهاشلا هيلع هنال ألا ىلع ديلا عضوو هون الو صن تناو كحب اص عقر فت الممالتلا هيلع هلوقل
 قس ١0 ارماو لجرلل جولصنا زمام هابي تاب زحام ابا رحرخ اذوعرلا عم ايه: كانها ضيا ةولصما حرام ديد تر ريزج اب نبا مرا

 تتلاام اني نم لصمل امل عول مثالّسلا هيلع هلوقل تفنلي الو نونسملا عضولا كرت هيذ نالو جؤلصلا ٍفراصتلا
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 هت الص هبا ا ظحالي ناكمالّسلا هيلع هنال هركبالهقنع ىولي ناريخ نماقرسو ةنمي هينيع . تومي ظتولو
 . هاو مكمل 1 1 0-2 1 و لا هع

 ٌءاحقإى عفان او كيرلارقن رقلا ناثلن نع ليلخ أفرد ىبالوقل هبعار دسترتفبالو ( ماعب دلو كيديع ىاومب
 نبا كب ريس يل نضر مت  يحرخ اورد ىلإ ترب رص نم اسي ك

 مرو مابدم أ دريالو حصل اوهابصن هيتبك,ب صني و ضرالا ىلعهيتبلا عضيناءاعقالاو ٌتبلعتلا شتوناف !شترتافا ناو باكلا

 رزعن مال عيرتيالو هتالص نفت ملستلا ةينب فاض ول ىتحىنعممالس هن ال نّيبالومالك هنال هناّسلبمالشتلا

 نمل رق هل : ْ ْ
 ىلع قتلا ب لقوم يسار ها اذ ةرصاولا ىلع ملول سلس ريالا" برطملا نازك يملا ىلع ن رضي ى زنا ملل نارا يس شلاو ةرعاؤحلا نط ءضطفطلاو فيس شملاو نط فطلا قوف امومب قرع الا
 عيونعلا ىف ارث نال نيب ىلازك يسرفلاو رقفلاو رخللا لب اروبجت لاق يد لوا دبر اهنا ما نكل ل يؤول ةرجسلا يأت دزهي ناوب لت نينوي بلدا نم ةروسلا رنين بدلا ليت واس
 كسل ف ىتترشسلا عر قل ادع رين ىول وم لف سرت ف ارا 0006 خالملا جرراف هوركم طاراتخلاررلا بعام راو ةؤرماو لجرا نع رع ق فس لا ارك رانيلا ل لانو اراك" اك ثلاروررل

 رعت لوق هل تا ىلا اء انت نمو لكئولص اد محتل مدل نب اى اكذم بلا لكدالاايلصم مول نمؤم نما. سيب را بانك ظفل لا برقاظافلا هيف السلا ريع ل وش
 زلازل "لالا ظحاني ناك مسلوق حشل# ريع بلا ةاذامم نع عربي تسيح قط ى دلي ناري نم مل وف عسل اما زارا عردصلا ىل ىلا ابذرط اضخم ران سلو ملازم نيل ارم
 مشل لمصر ملا لوسر ناك ور نال لاقل الار يني قرم اوما اظدالي ملسو ل كخسو ريلعرُسلا ىلسسلا لوس ناك انوا ذم ىدز نا تنصملا بلطم سيل تملق با ظظفللا افربب بيير تلق

 ' ىولي الدال اهخو نري ةالصلاىف انبي سو ل ؟عس وريلع, سلا لصّسلا لوهسد تاكل ان سايع نإ نع ىزمرتلا قوداككب اما اذ اليربا لشالو عّقاولا قفوبم ارع للاحلا يار يلطم لب لسو )1 لحس و ريلع “

 هراقبب قتلا قابلا اطهر قف لاقت يملا رف قنا نا مل وق كلكعسس يارجل, اواو ةزنجلا بلقزوكجد نيجلاطؤم ةزهبلاب قاما ينيم قرم لو حشى ادبعررن دلو هرب فل رع
 نا زع َّمحل اناره اذ نوني اذ المن ارييزلا تي اورع نبا نع قسما ىورامإلا تا ناو رلوق همس يابا» بحار ففي ىزلا بيرل بام ارسم هدوكبلاو [ركملا ىف عرفني نيس بسلط بساب نم
 يخانال لا شريفا ناو رلوق هثل تا قاس بصخو ضرالا لع ريو يلا نقف نا ىثبلاو ءابعلا نع ىدرماوبو ضرالا ىلعريقيلروريبتم ىلع يلا ماي ناوهب و بسس ابدا ناز قش ادتقلا

 وب مسلوق هلل تى, عسل شارف عملا نعم قو بدلا ملول هلل نا» ضرالاكئارزاقلاكا ييارذ لارا بررطللا نس بلا شارف لو حلل يابن ادسنس
 متبل د بصني ىرالاو يمدق يبصني يللا نا الا بساّنآلا فس ركؤا.ل شى انباو ليزك فم ا) ىيملكلا نال ريزتع ىلع ديب عضيوو ريس اف لعفيل كريس بسصنب ناوبمد ات الرين ن عزا حش ش
 هزصركو نا حم سارا لصف ن وو ترا سفملا باب لكما وزي ركز ب وصلا نات عرلصلا ىف هركياب نايل لصفتلاازبو خالصلا ترا, سفم نم ءاسس مالسل اور تلق اسلي مارق لات عراال ةررص ىلا

 نال 5 لب تقر نبا لاق تلق تان هرييالو لو هلط دارملا م هررك ل اًكاورشم لوالا نان بزل س يلورعا ووراد نريلاب ررلاد تاسللابرلا امو ايد وريياطرلوق حيل املا

 تامل م ل ةهلشل ولا مرا ليبثار ىلع مك, 9يجا هورس يل يلاب/مالسل اور نا ىلش ليو يفد هدير يشي ناك ان وصلا ىف بو لع نولساوأ اك ننام يدلل ري ملسورل الحسم و يلع شل لس نبل

 ايلاف نوليو مالسناردب نس ابنا مالسلا لش رف اسملا دلاذد نا قرطلاو شمس مالك نص الكنارسفم ل ّنلاد هدركتل والا ننا سيح نم دف اصملاب مها لسلا نيب وري اب مالسمل اور نيب قرضلاى لا جراي دقو ١

 ودا ورك م السلا نب ديل ' ةداشالاورسضي مالّسلا نزب ءفاصلا ناب نعثرعو نلرر صو نئادر لعب م السلا دبل سامتماالذريب ايةراشنالاادلو صو لكن 'ر لبس /لعف هردإ

 ةرلصلا ف تناو كحباصا عةرضت ال ظفلب لع تيردح نم ةجام نبا لصت تناو كعباص مقرنت ل لح 2
 تبرح حو ةلزنمس هعياصاحقرغملاو تفتلملاو ةولصلاق كحاضلا هخور هيبا نع ذآعم نب لهس تيردح نم قف اربطلاو ئطقرانلاو دمح لسعد |

 نيرسنب لاق ةببينت ىلا نيإدازامصتنغ لجسرلا قصي, نإ ىتظفل مق و ةزيره ىلا ثببدح- نم هيلع قفنم ةزلصلا ف راصتخإلا نع ىهملسو هيلعهّثدا لص ىلا نا
 بلصلاانهلاةملساملذ قرصاخ ىري تعضوف رمع نإ بنج ىلا تيلص مب نيداين نعدئادوبا ججرخا و خولصلا ق وهو هنزص اخ ىلعسي لجرلا لحي نا
 هلك اذهو هل عفت روهلإ نالوقتو هترصاخ لع هدي لجرلا لحج نا ركت تناك آهن ةّمشاع نع ىراذبلا قو هنع ىزدرلسو هيلع هنن !ىلصىبنلا ناكف قولصلا ف
 تنانهووميلاا بهي قلاتايألا نينا ليقو جوسلاو ءركرلامتي الن البق ىصعىع اًككتم ىلصي نا دارملا ريغ لاقور اصتخإلا قف نيريس نس ليوانزج
 تلو صال نم قيتنتسم هن !نمنيريس نب !ليواتل قفاومامهلت ىلا هضجب ةيفبن و ينتلا ضحب كرت وهو رهاظراصتخإلاب دارملا نا ىلع ناينسلا تاددخالا

 نانعنمريؤلا هسار ىلعرت أدني لصملا هعفر سا نع نسحلا نع يش وح نعءافغضلا نم لمرلاريذ.كن يدابع ةمجرت ق تايح نبا تفنلا ام ىجاتي نم لصملا ملعرل
 ىداني كلم هب لكوالاايلصمموقي نم نمأم لاةرابحبالا بعكنع بعشلا قف ققمربلا هحرحتآو لفن ام ىجاني نمدبعلا هملول ىداتي كلمو هسارقرفم لل ءارسلا
 هالاؤدارجطلا دحرخ ا الصلا قمادآم هير ىبج اير مكرح ا ناف ةنؤلصلا قف تاذتل الام كايا هخر يره فا نعد تفتلاام ىجاتن نمو كتولص ف امملخنولمدا'نياأي
 لاقى ١نعوركاحلاو ٌقاضلاو دئادوبا هجرخ هنع ورش ١تنتلاذاذ تئتليملام هتولص قوهو سلا ىلع البقم ىلاعت هل! لازيال ههه ررذ ىف! نعو جاودانساب
 نو ىزمزنلا هجرخا ةضيرغل ا قال عوطتلا ىققدبال ناكتاف ةكله ةزلصلاق تامتلالا نان ةؤلصلا قف تافتل الاو كايارماس و هيلع ندا لصيف لوسر ىللت

 تيرلحم هيلع قفتم سلا ةواص نم ناطييشلا + سلخ سالت خ اوه لآقن ةزلصلا ىف لجرلاتائتلا نعملس ههيلع هد! ىلص هللا لوسر تلاس تلاق ةئساع |

 يلا[ جوخ لاق نابييثت نب لع ثي لح- دارين | نكميآم برق او نيدلا قوم ظفلب هرج مل هينيع قومب هتالص ى هباحص !ظحإالي ناكرملسو هيلع هدا لصوبلا ها ١
 ةجامنبإ هبحرحأ هبلص مقبل نمل ةزلصالدتالاقفدويهسلاو وكرلا ف هبلص مقبل الجر هينيعرخومب ملذ هفلخ ايِلصو هانعي اينملسو هيلع هند ا لصدثلا لوسر
 و ٌقاشلاو ىذمتلا هجرخا عرهظ نلخ هقنع ىولي الوالامشو انبمي ةؤلصلا قف ظل ماس و هيلع هللا لص ىبنلا ناكل ابع نبا نعبابلا قو نايحنباو
 ىلع نب لدعم ةمجيت قرخ اهو نم ىرع نباورازبلا هحرخ-ا لقو ىزمزتلا هلاسرا جرو ىنطقراسلاومكأملاو نايح ننا دحض

 «ةريجةحىلازلللاة ..«قيبلاو عركرلا هبل مميقيال نمل ةالص ال نيه سملارشعماي لاق هت ؤلص ماس و هيلع لثداىلجئنلا ئتمق امل ةعبآم نباظفلو ء' |



 ةولصلا بانك للحب
 5 2 ع .٠ 2. نا ا 3 ْ د 0. - .. نا 55 2

 قف سيلتبِل غمعبو ا طبخ هلشدو هتمأه ىلع هركس عيب ناوقوةرعس صقجالو دوحفلا ةنس كرت هيذ نال
 0 نتسسشسا ليا ى_ عتاد ا ا 5 رب ترزعلا لاذ بيرطي بزعم بابن“ عادم طي سي موا مب ١

 ثااع هه. . ف هع .. . نب

 هبلعهنال هي وت لوسي الوريد موت هنالهي وت تكي الو صوفعموهو لجرلا لصي نإ ىمئم السلا هيلع هنا ىود
 تناوب نيولا يم خر يف زر بطيب بدط باب تراب تزسم ف جام نباص

 برشدالو لكي الو هبناوج نم هفارطا لش مث هفتكو هسأر لزع هبوث لحجي ناوهو ل نسلا نغم الثكلا
 تدب واول هولا صرخ ا

 8ك, كراصلا ةلاشوربشك لبع هنال هتالّض ترىسف ايسانتوا!دمأع ب در والك نأذ ةولصلا لامع نم نسي هنال
 3 ريب اذغ #1 برشلاو لكالا نمدع اد لك هل

 ا ةيارردلا عمديادهلا

110111111101010 

 يعل ر زعم زال قالصما ف لضفلا زر لحفيلال نوال صوقتحمم و ىلمتلا]) ىاورعشس صقنلل الو لو حيل -تها» هاضمراو

 ذر لمالا بث فليالو لوقف علسس دبعا» رافال عرفولان مول يالا رول فيلو ملول عكس مكب تضرد ناي ارك ريش يل تضرد لش غلاب خيتو ا رلوق نس
 | هند مدلك صيمومو سف ن نوكي ناو ةولصلاىف بذانتلا هركينا كلذ نماووزد لالا ذيل ورك قو يرتب ارا نوكي نع ىلا درو ناذاب ركع رجب عروتنحلا كرت اذ نوعي لفت لكنا بالا ذب

 0 عررم ركام ثسنالعلاو تاتا ةريداليلقالا باب ذلا بذازلو وري هروجسلا ىف "لبقلا نع صر عل اما نرتب نا هرمي د ةياورلا اما لوو راخلارلا ف الكت رض نم نااذ قزق نع عنمم ال شمري“

 نعال دوال نيالا ادم عم ةالصلا كيو ةينب ىلا ذك موج دركي درت نآو مو ىلع ايذعملورسار ىلع اطعم فيي نال دسار لوح اهلا فهي ناو امتع ناد نفاد لا يفت ريو هواز سايل
 أ ١ لل امنا هركو قتبنا تبارك مدعو هل تضارمب محلا ىف تيرس اف اوال عتيد د اندالا ف ابر انا يلدا ةزيو داش نفك اضي عترلا فارم هرب يارا الخلا عررشس ل نيملا دي لادا, زيعو ننسلا ىف
 عيبسنم نزح ومب هدم لب ى علا مو ندلنلا نورتزمتلالسقو العلا نم عرازعلا لبق قرعلاو بالا نم زنبجل ا مسو زم نستبل بيطلب مو ولعل ىف نينجا ضنقو لج ىلا لبر نم متساوون ان

 الا سيلا نورب لوطا ىف لصي نو ةانبلا ىلاك دش رطسوو ىلصي تاو طريلا فالي كاتملادارعا مم ىلصتنن ا ريو ياميلا ىف زك فانلار ف ةروزه الب ناوطسااول هش احبدانيع ال او لل ؤوحن وارانوار موا

 اذاان دس قدسي ناوج نمزراطا لس لق حش "قل عر ان لسا ةياقولا حرش ىلا فنك ىف ياعسل ىلا عجاف لالا مم مل رايتتلا ىلع عالظالا ةداين تش ناوبترارضملا ماج ف كر وزفل

 ان ماليا اسلاوزب ةالصلا لارغا نم سيئ نال موق حل رامبلا» نييلا لاذدإزغ نمدبقلا سين لع الهي قدمو ةولصمازع رشي نال رن فنك ف نل خي ثيل دانيال نم السر لرنلا ناك
 رك نناك ذم. عم ا نم القز انما ناد ناك اذا معجم لاتو معلا ردضيل اذا عون انسسما نيام نال .تالصر سلال هللا نافع ءانسما نين ناك ذلاءزل'لكا ناذ ملوث تسكت رارملا «لصفلا

 زوكسندا سلط نئدانيرفوا تن اكل فن الص تبدسض موفق لس ناد نانا دف ى ذك وصلاو ةودصلا نيب قطو تول يبل غلا لع ندوو امنع لا مولا نين وات ىوسو تولصرفت ادم
 ابي لكالا نوحي الف ةرازي لوقت تلشسس عراد موصلا ف كوطع نايينلا ناي نا غيب لايامع باو ةالصلا ةلامو ملول عبس يانا [دمجا نم ةياوروبسوريبت نر يبس نئو لفلان بلا
 تالا ايسان موصللا ىف لك الاكل ايسسسان مثالسلادريالو هلوت ةيادهلاثيداحا رحت لل

 ةزاشاةولصلا قراشا نم هور ةزدره ق|تيدح نمدكادوبا هحرخ ام لدتسس هناكمتزلص سفن ملستلا هيب غاصول ىتح عمم الك هن اليم الو هتأسأب

 لعورت هيلع تملسف لصيوهوملسو هيلع هند الص ىتلاب تررم ببررص ثيدح هضراحيو ىننن ا ٌتيِنيالدمحا لاق نكل ةؤلصلا عطق نقف مهفتواهقفت

 ريشي ناكلاق ةالصلا ق هيلع نومل يب اوناكنيح ميلعد رمل سو هيلعدللا ىلسوبلا ناكشيكل البل تلةرمعنبا نو ةثالثلا ننسلا باحصا هجررخ اةراششا
 مضر اجباو نابح نباو ةيبزخ نباو دوادوبا هحرخ | ةؤلصلا قريشي ناكملسو هيلع هللا لصونلا ناسا نَعَو دحّضصو ىنمرتلاو دوادوباهجوتسا كليب

 ٌيبلح_مالكل ا ويش سعي ناكمن ! ىلع ل درمالكلا نع لرعاملذررلا بوجول ظفللايدرل كل نكن اكول هنابدرو ةؤلصلا قرمالكلا روس ليق كلذ نوكينالاهتحاب

 رجا عاش اورذ ىاتيدح نم نجا مل عبسلا ةزعسلعْتلا شارتفا شرتفا ناو بلكلاءاخقا ىعفا ناو كي سارق نرقن ا نا لن عل يلخ قاهنرذ ىلا
 وةنكأع نع يملا ىو بلعتلا تانتلاكتانمتلاو بلكلا ءاعق اكءاخف او كيبدلا قرفنكيرتفن نعهت كن: نعملسو هيلع هللا لصد لوسرناهن بره قا نع

 هجرخابلكلا ءاقا خفت ال لعاي هعذرو ىلعنعانّيم ثيدأحاءاعفالا نع ىنلا ىف ددوو بسلا قشارتخا هيعاذ لجيرلا شزتغي,تاو ناطيبلاة بقع نعىننب تاك
 هجيرخا ضرالاب كيم دقرهظ قزلاو كبمدق نيب كيتيلا عض بلكلا عقب. امكعقت الذ خبسلا نم كس ار تعفراذا هحفر سن نحو ةجأم نباد دقاد وبا

 ىه نيمرقلا ىلعءاعتالا قف لاك س ايعنب | نعمل سم هبسرخااماماومكاحلاه اور ةؤلصلا قءاخقالا نعمل سو هيلع هند !لصدل | لوسر ىن قرمس نعو ةجام با

 تداتبكرد هيبقع ىلع هيتيلا عضي ناوهو بقسم نيبونم ىلع ءاخذالا ناب باجآو نوعقي اوناكمهن !س يع نباو رييزلا نباورمع نبا نع ىقديسلا ججرخااو ةنسلا

 ةجاكإ صوقعم هسادو لجرل للي نعىخرلسو هيلع هدا لسبلا نا ثييالحس هب آس بصنيو ضدالا ل عدي ديو هيتنباعنعي تاوه و ىْتمد مالا
 ىلصي ناولس و هيلع هنا لص دن لوسر ىف لاقو هقلطاذ وعش صفع قو ليصبوهو ىلع نب نسحلا ىارنقو حفارابا تيا ىريقملاديعس ىلا قبرط نم
 فار ىف قيرط نم فارجطلاهجرخ أو ناطيشلا لفككاذ دداد ا ةي اور كد هظفلا نطو ةجأم نبإو ىنمرْلاو دادولا هحرخ رعت صق أ عوهدلجرلا

 ةرايزؤره ]حمس | نب لمؤم نإ ىنطقراللاركذ و قع ا هجيرتخاو صوقعم هسار و لجرلا ٍلصي نا ىغمل سو هيلع هللا لصد! لوسر نا تلاق ةملسما نع

 هءاروماّقف هئارو نم صوقعم هسارو لصي ثراها نب هللا ديعىار سابع نب انا يبركنع بايلا ثو لمؤمأطخا هببانعدنآح ىلإ نبالاق١نكو ةملسم١

 ملك هجررخا فوتكموهو لصب ىذلا ل ان هلشمامتا لوقبملسو هيلع هلل لصد لوسر تحمس ى'لاق ىسارلو كلاملاق ترصتاامله هلجب لعب

 لك اطيشلا لعق هتاف ةؤلصلا ف كرعتن صقنحت ال هحفر ىلعنعو ايوثالوارعش نكاال ناو ءاضعا ةمعبس ىلع رصين! نا ترما هعذر سابع نبا نع قفنتملا و
 تو دؤادوبا دازو بره ىلا تيدح نم طسوالا قف اريطلاو مكاحلاو نابح نداو ىذمزتلاو ددادوبا ةؤلصلا قف لدسلانعىمئملسو هيلع هنا لص ىنلانا

ود ىو هعطقن ةيادر و هضن ةالصلاق هيوت لدس لجربملس وهيلع هللا لص ىنلارم ةقييجيلا نعيايلا قو هاذ لجرلا ىطغي ناو نابح
 ةيا

 1 ا ٠١ فاريطلا 5 اور هيضطعف

 دع لات ديلا نصدر

 رمهمنةراشاهتولص قراشازمدظفلو ه تيب نجلا! نه دواروبا لاقوارضتخربقلا كف ىقأم ىتتنا لوجج نافطغوباو قطعا نباي ىزوحلا نبا هلعاو هلل

 لج سموهو نوعنبورمعىنب سوم ملسو هيلعمتلا لص هلل! لوسر لخد للةرمع نبا نعمل سا نب دي نعو هلت ٠ ةزلصلا ىنحي هل سحيلف هتع
 هيلعملساذ ا حمي ملسو هيلع هد !ىلص هدا لوسر ناكفيكهتلاض بييصمهرعم لخدو هيلع نوملسر اضالا نم لاج,ر هعم لخ س هيذ لصيا|يق
 نيرزعيشل اراشاهكري هلا رق ١١ ةلدابع نعىورملاوه كنا )لحس نال ا كوي هحرخ او اهطرش للعلا ومكحلا هحرتخا عدس ريش ناكلاق عذلصلا قوهو

 نح نبازمح نب سيغركب فا نع بايلا قوه ٠١ ٌقاسنلاو دؤادوبا كل نكد هن ؛؟معجاربلذ : نهرين قيرط نم ةحجأم ندا رحت نال ءابحالل مييرنعلا ق نيردلا

 | لعن خاتما صقتعموهد لجرلا لصيالورهاطالانارقلا سمي ال نارجن ىلا هنضب نيحر مزح ندورمحل مل سو هيلع هللا لص هنن لوسر يانكق ناكلاق



 واصلا باتك لحج ةياردلا عقةّيادهلا

 لها عينص هبشي منال قأطلا نم وقي نا ةركدو اطل هووجس و سجسملا ىف مأمالام امم نوكي ناب سأبالو
 سلاما لاب ع

 شو ماما ندي نا هركيد قاطلا ف ىدوحبس نأكاذاأم فال خب ناكملاب مامحل !صئيصخ كي

 عاق لجده لصين سأي الو مامالبانذإ نال ةياورلارهاض ىف بقل يلع ذوق ناكر ىلع
 قلعم عووصم هيلي نيبو لصي نايس أيالو كراقس | ضحب ىمناتيرتتس كابن زرع ني نالك لح

 ةناهتسايف نالريو أاصت هيف طاسب لع وصي ناب سأبالو ةنهاركلا تبشنت نر يَّثعابو ناربجيالامنالق أعم فيسوا
  ناوركي هو ظعم ٌلصُملا نال لصالا ف ةيهاركلاٌقأط 5 ةروصلا ةدايع هبي هنالربواسنلا لعرجسيإلوروصلاب

 6-00 00( ايا ا[ تحسس ب شتت
 ايبلخ تالا: |ليربج كيل ةقلعمةوصواريواصت هئازع وا هيدي بو فقسلا ق هسأر قوق نوكب

 لس و17 درج لرب رهسملاوا م ايلا مام مايتقلا كري نا بسنالا ل! هروكسو او تل يانعا» ( ارفالا تاك وكزملا م ان اب ما لماما ماتم راو تل مس ا

 مترف فكذءادد نادومت قاطلا ىببب ناك ذلازب ىلمو راسيدو يبن عل ستشمل اونا” ىلارقفلا نع ىورملاوب غلا يلرطملاو نيت طلارعا يستكلا ف روكدملا ناقيبر طا قاطلا ىف (وفي نا هريد ملوث
 قاطلا ىف هروب ناكا ذا تالخب روق هو »كول بانا لف تصصخوف ل عس صل ادع فاد ءابلا ناكم اب ماءالا ص يفك سيح نم ل وق سلس عرا» ب سأب لف هر ايو ديب نمارب علطي
 لع لوق نع نام ريال اذ معلا ضجلر م ناك زم زارع هرعد لو هللس تا« نائيادددوكلاناكمةرابط فد ةرعاو يور رابط رشي حس ةولصلا ف ممل ةرجلا نالهركيال اذ

 ا اورز لنك ماذااهنووارتعالا هيلع و رس اارادتعا عرارزلاب ليو زايتمالا ب عقل اير رقم ليثو ٌتعسول ىلا نى دم وم و لمرلا ماين ررقتم نا ىواهتلارؤ د ناكمدلا عراف اراد تم بالا ني م تاكرلا
 ليقنتسم ارياقتال لاو لكؤدصوف خر وصلا لتس ىلصملل ابو قرددلاب ا لن ور طر مو ىلا لعبنا لبتر ىلا زارغ نع ىورامل ور مد ىلا لشن ارمي مث: اربلا لول حرا# عال لغم ناك ناكاذا
 دع مت اوصاارختراؤا اندتعرطيد انو نوم انوا نول تسوق هرتعد لجرلا لب نا ىب مسموم 1 لو هيلع سس ب اناىدران كيزورك تمس نا نمد ثدت لو عش ندا جول لسم ا
 مياس مي حس سس سس سس تس تي مس سس تس هل تل لل  ميانعا» تالص ف لطيف ني انا نم توصربطنلن ا ناذتسوا ةالصلا ىف اولغلا عفو بداذي مد

 ه رك نم ءارلعلا نم نال ا هل نمل اوروا انازإ ندعم ني لوق لاس فال ربل لو لا حراس للا اليسر بيل اذار ني »ناكل اقف ان نع :ةبيشسم ىلا نيا ىوزلا رمش شل ف حلت
 بؤ نول دعبل ول مم” اذ بس ّنكلا لب اي ابيدبشس يف ناخ ضمسملا ل افتسا ف اماواهنسرشسلا قررت نب 'لوق وب لو لابالا م اقم ىف م دعت قط فري مش ساب رييرملا ف و بررحل ل ا ناف فهيسلا اها اول مذ تلك

 ملوق هلل ناءابارث قاطلا كازو بيرم عطوم عنموملا نكل برحلا هل انام نلئاشيسلا اماو ورك لزو مبولصف دماورشيل نك ةرابع كيو نولحفيل] لوقنانا الا لا عت سلام قتلو قو بب ليو
 مل ىانلطاو ملوق حلل تار اكهركيال حرورلا ىزرمي ناذ عردرلاوذ انما نكلوريعو حر ورلا ىرنوف ماع ةروصلا بطل اذ سري دامت ف لو حل ندعم ةراذال لومتلا مثلا هرايش ابو
 ةيهاسللا# تريبلا ىف ةروصلا لج رلي ناو ةولصل اور باتع عرش فش و امتزولشوا يمر تمن ناكيلفإلا يري نيب لورق لش نلا»رهست ال ناوروسلنلا لي رتب اركلا نت ىف |روسمملا ن لصف

 يح ثسحب يو هورط تم ويا رشس ىف سرولصلا و تم وييلارش لما لملا ريف لري ا) ىذا تيسبلا نالت مد ليث لا لمن لأنا لق ىلع تاال_ كيف ىراقبلا مرا 'لئرربج تسرك لرق

 نمعبلا نم د اركر شن اربطحي نكر وصلا زر مى عب اركا متلي ن الا ثيبدعلا بدوام سر وينشر ف تيب: 3 الملا ريف لضريا) تسبب لك والا ارب ناهمراوس ةررصوا بلك ن تيب ذ قاولصلا ورانا / لي

 باو ٌكروصلا نا لرف قروسلل من ارثم | ةروصريف تيب ف لثريالاننا للا نارصول اذ سب ارككا روص حوض ١ زل ةنروصلا تم اكا ذا ىف ضلع جرويلا سماك اذا مف تب اركلا نال سار قرف ناك ذا اهبريقازل

 م سو ل1 لسمو ريع شلا لسنبلادياورشلادبع لا ةروصدا بلك ضان لوقت حلل د٠ ءاذججدا يدي عيب وارسأ د نوف ناك اذا اكةروصلا ملاذ نكي شيب تن اكاؤا ةالصملا ري ةنابالا
 تاء تا ةروص الو بسكن انيب ل رن الانا لاقذ يتلف سو ل1 كس و عر ثملا لص نبل عز زثو سو ل[ دعس و رب ثلا دس ىنبلا لل قش قريع ابان لرمت

 ا ا

 ةلسإل اليس سيلا زارمع نب ناك فان نعىزاخل ا! نب ماشه ةياور نم ةسين ىلا نبا ةرافسا ضحي ق حف اًبرتتسي امرر ناكهتارمع نبا كيب لوس
 هضراعيو لجرلا كلذ ىدي نيب نورمي سانل او هؤلخ لصيف الجر سنفب ناك ظفليرخا هجو نمو كرهظ لو ىل لاق دجسملا ىراوس نم

 اصر فعص هيفرخا'هجو نمرازبلا هجرخاو فض هداتسو ةةجام نباو دئادوباهحرخا ثريقحلا الوم ئانلا ضخ اولصت ال هعفر سابع نبا ضيدح
 لم ضتالمالسلا هيلع ليربج لوق تيب دحياازبلا هجرت ةولصلا نيعيتاهرماذ لج ىلإ ل صر الجير ىرم مل سو هيلع هنن ا ىلصءثلا لوسر نإ ىلع نع

 | د هيلع ىش تح هيلع ثارذ ليئرهجملسو هيلع هلللالصىبنلا دعاو لاق هبا نعرمعنيهللاسعنيملاس قيدط نم ىراخإلاةدوصالو بلكه ناتي |
 نعلم ريج نالاقملسو هيلعمثد!ىلصىَنلاَن ا ةنوجم نعملسم ميرختو ةزوصالو بطهبذاتيب لخرن الانا لاقف هبِقلق مل سو هيلع هلا لص ىنلارجرخ
 اتبباخ س”الاتالاق لمئكردج+ هيزفلاملف هتاكم هب رصش ءاموريب قخامت ميرخاذ هبرمانانل طًاسب تنغ بطورج- هسه قف حقومتىقلملنذ ةليللا ناقلي,نا

 تقتل هتايملوةعاسلا كلت ت ءاغلاهذ هبتاي ةعاس قف ليئريجملسو هيلع هبا لصين !لوسر دعاو ةخشاع نعدلعو ثيردحلا ةروص الو بلكهبف
 لمالانا كتيب قف تاكىذلا بلكلا ىتعنم لاقف ليرهج ءاخل حيرخلاذ تيردأم هللاو تلقف انهاذه لخد ىتماذهأم لاقف ةربرس تدق بلكو رجباذاذ
 تييلاؤ ناكو لاجرلا لاثمت تيبلا ق ناكدنا الا لمخد| نا ىنعنبسم لذ ةحيابلا كتي للاقتف ليئردج الت! لاق دحفر ةردره ىلا نعو ةروصال:لكفاتيب

 رمو نائطوت نيتداسو هتم لعجياو عطقيلفرتسلاب هو ىجشلا ةئيهكريصيف عطقيلف لاثتلا سارب رمق بلكت يسلا ق ناكو لفنامت هيؤرتسم ارق |
 ارم ٌقاسنلا هحرخأو نايح باو ٌقاضلاو ىزمرتلا هدؤادوب | هحرخ-امهل ضن تحن ناكسسحلاو | نسل باكلا ذاف لحفت مجرد بلكلاب
 طوب اطاسب لحجتوااهسؤرعطقنن ااماوربواصت هيفرتس كتيب قو لخدا فيكلاقذ لخد ا لاقفملسو هيلع هللا لصونلا لعل ئرجج نذانسا
 ةوهيس لع ت زخحلا اهنا ةشُ أع نكد ابوصنم ناك أم هركواط وب ناك ءيف صخر هن !لِئنامتلا ىف هعقر ةردره ىلإ نعوتسا'هجو نم قارجطلا ىودو ثيددحلا
 ةجطوإ نعبابلا قو دمحاو ىراخبا هحرخ- | [مملع سليب ت يبا اتناك نيتقرمت هنمت ندا ملسو هيلع هللا لص ىنلا هكتهف ليثامت هيفارتس اهل
 هعن(ل عرج ”ادرالاا هيف ىتلا ليثاتتلا ةزوص جبرية ادرق ىراخيلا دازربواصتوا!ليتامتملسملو ةروصالو بلك هين اتيب ةكعلملا لخ تال ةهحنر

 مورقروصالو نجا ةياور قو دمحاو ة جم نباو ٌقاسنلاّوؤا دوب ادجررخا بنجإالو ةروصالو بطهبذأتيب ةككلملا لخدتال



 ةواصلا باتك دل م ةياردلا عمةّيادهلا

 مسلما 5 جلا 70
 تعرب ولا محامل ل لاثمتلا ناكاذاو نيبعتالا جسر اغصلا نال ةركيالرظ انللو ستال ثيم قيغص وصلا تناكول و روصو  بلكدايذ

 مب ارسوا عمذن لل! صا ذا|مكراصو سنأرلا نو دب ستنال هنال لاثمتب سيف سارلاوحمجم ىإ سأرلا وطقم

 تلكاذاأم فالخب وتو سانتا هال ةركي ال شورفم طاسب لعواةأقلمةدإسو لع كوّصلا تناكول وأم لع
 مث هسار قوف نمرث لصملامأمإن وكت ناةه اركاهدشراد اهل مبظعت هنالركسلا لع تناكوا ةيوصنم#دأسولا

 م ليضبل لت ضلطص سلا : 1 8

 عيجو ةزئاب ةولصلاو متصلا لمأ- هّيشيهنالوركيربواصت هيف اًيوُئسبلول و هؤلخرمتدلامث لعرششمب لع
 0 ع 5 ب 1 ١

 ىةريغ لاثمنلركيالو ةهاركلا عم تيدا لص لك ركل وهو كوركمريخ هجرو قعد أعتوأهطئارشن عامهيسال كلذ
 9 هه

 عرار ةرلصلا تن ايجاد نمايجاو كرت ارا

 ةولصلا  ةدكولو نيدوسالا ولت لمالٌتلاهيلع هلوقل ةولصلا قرقعلاو ةملا لتقب سنأب الو دبعيالهنالرسورلا
 مدسلل تت ٠١ تيل رالا سلا باىصا جتا

 0 َ هلال _-- دما
 ىلا نع يركب و أتي ور أم قالطال مجحْتّصلاوه تايبعلا اونا عيمج ىوتسيدوٌزاملا ءرد هبش اف لحل ةلاناهبف نالو

 ْن م ئارزفل ا ساري اسو

 تتار تي كش دلل حل يي دج متجلل مدح سعب يعج ريدا خا" رعبلا لور زمام ةريكلاو اب رعب لع ارلنانشلوميبت ال شيك رق حيل

 امتئو ةوبأ و رسا ةروصرضف(ىل نالو ذعريسلا قررت دبع ىلخم السا الي ىنبا لايناو مم افرمدو نابابز عر سلا صر جرير ىبا ماغى ناكو هرب نيل خلط داس دك ع سب يبل

 ملداملو ملتبث نال عب ناكو كلي كم زف دلوع لع نارا لو قسما نين تذب نا ىن مرلّصاو ىرعضنالا سوم ىلإ ىلارخندد هاني ترو طار طل ظن و اسمي ىب
 مماثلا (السما يلع لانا

 ' دعو اطخ وروي سانلا نم نال رسفاننا سأرلاوثىا سلوق حلسسس و” اشنال ادت شلا نافذ نا ضن نسيواراذدن احا ورتصرم ةيطرظؤك امس لت لا لخيلوج ناراهر مدي
 نقوم دانول ةرج هيمي نيت ناكر امري ليقف ارم وا نير نيبو لص نيف ضلت ع ارقلا ملاك. قذ تالق ااناذيا كلذ لاقل اناء مرسل وق عكس رع مس قوطلار بشي نال دمي ا
امر ءاطعبو نسما نع كيو هرب ل راوق هك ريغ ا”ابيرقت هركو نكل ةولصلا ىف ل لضر 1 امازيزلا ةراسو لغةروصلا تاكو و لو عمه_ ماما هرللا 12 و

 ل ارب لمنرامملا ل اترّسلا 

 الا ا ااا الا لا ا للا تلا ل تالا لالا كلا كلا كل الا ل ل لا قل ورب سول 'ليذ ةروصلا رايت لاو نسحلا سلو اطغ فت ف يواصت يلع طاسب

 ف نالبشي دال ملوق هس زومرلا ماها روصطل رج ااذو ميس انور اب ةدابخت لقيا لو يرث حمرم ركيافو ( زليتن ناط سوهجلاو ايف لولا هركياكت سيلا وصلا وانا هركيو ابوس بلولو لوق كس

 ردتسم ارك وكن يب لييعغتلا قحلاو نعام ىلع نعي هرفي د ادت نش اروكدملا را انغلو رانا حر ف كاكا نيرلا مق :حيسلا يوعبولا طلب عرض! دان ل وق حس دع سف اولا ىف يسيل بلا

 تعلو :يلال تن موق جلاس ٠ نيتساركا ىف لوا ةراعالا ىف امتزنلا ترفل لاثوزلا ةردص لك ماوس و رملوق تيلشس فعا» باول بتر ف ملا سس ان ان بستم رينو ةواعالا ببن مرت

 عده او يرطب للا نما نا لاتنمم سو لطم نموا ولنا مل و سوريه ثنا صن لو نال ىلا مالا سمرا ينطاوبد» تاهل عناضاذا نية دةدصاو رعب لقا ذلام نيب قي
 ةوتسىنن ناز في بل انيب ىو زيف تناكداوس يلا موق هللسس هرانعا» ىلا نيا تسالاو سرداب ىنم كربة رمل هف صخر نا ياو ارك ال ةؤلصلا لتس نر رزه برزع ناو لن
 يلع رسل ىلص نبل ا نلا شريح نصرس اذ نوعي ىواىطلا و حب لن نبا ناذ نييلسسلا نير لل بقا ذا الا نجلا لست ل حي ل ليتر تناوب لوق جلا م1 ةيوتلم م اووس ىب و :ينطرتعوا

 انيربلا ىف ارخا نع امصاو ناذ د وذول مهن افايشج لسقيا] حالت طاتتي نا عيش السلا رص رك ولسا حرا #بمي رحل ارضع اه متو اولضري الو نملا قروبصل تما اورظيلال ناب نجل ادماو راسو ل لع و

 حيرا» هوك تف نيا اذمراب هان اعمكرنلا ىلا والجد لري ال يحب هودلعج قص نجا يرطهذذ (ل راد ف د عييسبا قربك درج لق م

 تااكك نك دع مبا جخاتإا جدتك + تنس زها كما رق داع عب - نيدوسالاولتقا تي لحس 0 ا

 ناو برقعل او ةبجل ااولتق | هعفر س ابعنبانخبابلا قو برقعلا:ةيجلاودازو متتكولو هلوق نوددمحل ومكأحلاو نابحنباو ةعبرالا ةؤلصلا3 مدكولو

 لوس ل عاواخ درمهن ا بعكنب ىدعىني نم لجر نعىسوم نب نيلس قيرط نمدؤاد ىنالو فيعض دانس اومككهلاو دوادوبا هحرتخا يكت لص قف قد

 ةؤش ىرحا ىتترح مع نبإ نعو عطقنم هتاالا تاقت هلاجرىوسيلا يلعن, لتقيِلذ لصدوه و برقع مكرحا دجو!ذالاقفملسو هيلع هللا لصدتدا

 ءايشاف لصف ملسم هجرخاااضيا ةؤلصلا ىفو لاق كرخا"3 دازو ثيرحلا ةيبحلو برقعلادروقعلا بلكلالتقبرماي ناكدناملسو هيلع هلا للص ىلا
 هبفو ثيسحلل سمدشلاتفسك لاق رمعنب,ا هنن ادبعت يلع قفنم ليإلا ةؤلص قراداملسو هيلع هدا لص ىنل ناس ايع نباّنْعةاولصلا ق اه صخر
 هتاف هنتالحاب راي لاق ملسو هيلع هللا لصىنلاتن ا ةملسم اتي نصح هّضصراعي 5 ىراذعلا هفلعو دؤادويا هجرت! تائ 1لاقف كووجس هرخلا ف خفنمت

 وهو لص ناكملسو هيلع هندا لص يبنلان اةذاتق ىل نعو فبعض هنم لكدانس اومالكزغنلا هعنر سل ا نع جرخ-او ىقهيبلا هجيرخ ملكت سقفزفن نم
 هنم عرفت ىجا# الو ءاشتحلاب او ءىب أف ةولصلا تق دءلشحلا عضواذا هحفرربعنب ا نعو هيلع قفتم اهلمحمات اذاداوعض و سجسا ذاذ ةمأما لمأح

 فصل ةيلصالٌةوذرم ةشاع نعول مل 3 هيلع قطتم كا شع نحاول الو برغملاولصي نا لبق هاو نباذ ءاشملا ماذا دمر ضال عبو هيلع قفتم
 نابوت نعو ةعبرالاهجرخا ءالذلاب [نيبملف ةؤلصلا تهجقاو ءال خلا ىلا بهذي نإ ماكحادارااذاهعقرمقر|نب هللا نيه نعيو ناتيخهلاهحف | لني وهد الوم اعط

 لاقف لف نأف نذاننيي نا لبق تيبرعق قرظني الومهن اخ داقف لعق نافرمهنو د ءاعدلاب هسفن صتفت موق لجين ميال نيلعفي نادح ال لجبال تلثدعنر |
 ففختب قح نقأحوهو لص نارخالامويلاو هللداب نمؤيرردحال لي الدعقر ةربره ىلإ نحو ٌقاسنلاالا وجو ١ ففي ىح ًعقح وهو لصيالو لخد ]

 كامدؤزادوداهجرخلا |



 ةولصلا باتكادلج 6س ةياردلا عمةّيادهلا

 لسد هناّربعو فسوي ىلإ نحو ةولدصلا لامعا نم سيل كلذ نالروسلا نع كل نك ةقولُصلا ى ديلايت|ىييسستلاو ظ
 ل عراا قولصلا قللا 5

 كلل ذ سعي ناهنكمب انْ ةنبسلاهب تءاجامب لمعلاو قوارقلاة نسل اعارمآ يم لفاونلاو ضئارفلا ف كلذب |
 هنالءالؤلا ق موغلاب ةلبقلا لاّيقتسا نركب: لص ملعا هللاو دعب ٌّيعلا نع ىنغتسيف موش لبق

 ناارغ | عم ايلا صاوتت نم نلاشسلا

 ربلتسلان ال ةيادر ركيالو مظل ١ كرت نم هيفآمل ةياور و كركي ر اب دتسالاو كلذ نعى الشلل هيلع

 | طخ هنم طغبامو[هلزاومهجرق نال لبقتسسملا تالخي ضرالا ىلا طي هنم ظرف امو ةلبقلا ىذ ومريغ هجررف

 2 نو نلف الذال 1 عروب وللا * هتعزمب هنم ا نتكالا ريصي قحجيسملاوكح هلدجسملا طس نال ىلخقلاو لوبلاو نىيسملا قوق ةعماىجلاةركيد اهلا

 ٌلعاامدارملاو نىيسم هيذ تيب قوق لوبلاب سأيالو هيلع نوقولا ب زجل ل<الوهيلا دوعصلاب تاكتعالا لطيسالو

 ةةلصلازم تملا هبشي نال سىيسملابآب قلخي نا هركيو هيل تب وُت ناو دجسملامكح نخلي يل هتال تيببلا ىف
 د جايسلاو

 نو ءثل لارقادج هيانع ا بمس دراذ تروبملا ف ىسملا ذاااملا كل

 نزل راس حا هل .جايسلا» ضحي دجسملا ٌشقني ناب قسأبالو ةواضلا ناو اريغ  سصيسلا هانم قلع فيخاذا هب سارال لبقو 1

 رف تناو ىألادعف نوفلتخت نلسا نيو ةؤلصلا ف لورق هل

 سلو عريسا نخا نا لوقيب نم انلا مو اذن بز ح# مخورعملا نئبسلابوا عب اهالإب ناكر اوس جؤلسلا حراز ورع ميبصتل ارو يرليا] حا ىلا ظفللا از رازنا ةولصلا رسل وق جلس يابذ» ةزلسلا
 ناعيسل نا ل اي كو معلا نم لضما لع نال ا عيبسملا نر ارعلا نعم لا اوايعلا مفحت نع كسلا نرسل دل اسر ىف ىو يسال مسدد نمو راوعلا نع ميدل لو ميل اراب تاداس |برذؤتاتف فكذك
 فيسفلف :ةعسلا تسدادتماذ هرياهف دعاوي مات عبس ومال سمىإا) ناموا ىريطما نحنا ثلا بسال افا ايلوالا تدارك يس انك ن ع لّنو لوا ةكس' اهذالاو ضنا لمان ذاب هرّضع ناك طدلخلا نم نما
 ا حسو دورت ةعبسلاو لسن ما تسرافإ بسيجاعالا بسجتاىلا ىرظنان لس ماايبوك ل اتف تابثلا ما وابو تابنلا تسع اي كئاعب ل وفن ىب د عارذ ىف دورت لعب مسد تا جي تلصتو رعارو لع

 ىلع نم نيب تن ذب نط اذ نع تس قريطملا ىف دعس نبا ةزريغ او حررت قت( ازيالف ةرتع اذ ريف طبخ نناك ةريرجب اهب هرج نا ةررمرمب ىلا نبز ركن ميج” عر ايروالا يلع ىف مجلدا ورز هيا وذاىف محا نير ادي حررت
 | لان كلاررقرت ىلع ن بسس وورلا تم ف ىلا عزنا بسلوك متن شيبرصر بسلا لارعتسا تايالاضيلا ىوبيسلارلؤوانن مذ فس :وادتملا كب لضاوب ارو اريذدوقعم طينجب ل تاك اذا بسلاط ىلا تب
 ىر اصلا للي حرصا وادم عملو ل( ىو يلع ثلا لص نبا نم نينا لير عروطسلا اسكر فيسرملا اذب ذل ”ئبابوارلا نإرباظلا نام ؛رطبف ماو لما نالعو نبا ريسلا حي رايشما عما

 ىد تيكومالا مبا نيراتمال زب تراهن مكلسذ_ لوقرلاو تاواسلا فارم سانا نأي مو ىو بيسملا وريف نحن ارث شسردلا نكي ل رو عروطتسلا ىلح الا. نئسما قليل زدارزنىل نكي ارم ىف
 [ بيس رج نار يلاركذ مود ىلا لوم سمسا اين ىلا تكذ ودار كذلا ل ارك |بةراطكذلا ماوو نس نادتسال اررادف توا اف نما نم زيوس ليوا هارياظخ ناسضالا نال ل اهتدّ ةرل
 قلعت ان تدمر تواضف م الكى تا اهوركط تكذ نوري لداسب نورديمزتكا نيكل ب عبس ابركذلادع اوني تم علا نلصلاو فلذل' نيرعا نعل مي مو بولا طلاب موغمتو لوصولا لبكي بيسو ةرازم

 ياؤلل اان قا رمتو تسوي ىلا نعد لو هل للاهترشلارمر ىف اميعررخ ىولوم +١ هيلا نيضوتلا ىف اهترسلا نوجا ييرتو ضيعت ن الآ ىلاىل قضت موراكؤالا جس ىفراربالا جم | سس نل اسد ىف دئسلاب
 را يوكل ىف فتاننل' ليقوم يرب لفاوتلاو ضئارفلا ىف مهن تالثل نو للري ضنصلا مال يلا فلز سايال ا ل وق لس يامنا» نع دلك راو شسيج ةياورلإ باير ىف ارث الغنا ىلا قراشا
 عرس ةردصلا ىف تباركلا تايب نم عرفا لضح لو حسي انعا» عل اصالا س ورز لمت زالدييلايرحلا ىلااضيلا ةوزنم لف جيبسلا الصيف اماو ةولصلا ىف ىا عرورطدا لبق رل وق لس ييانع
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 _ ماما» |هالغ هتك ال الا ثيسرحلا نمو تيذلارمّصلابوطووتلا تيب رللاوازنلا ف لو نكس نا» ]ري تاركا ركل نا نك سأيالرضنر و جام ىنعتي

 هرمي نا يبي ذاضار ناكاذا مادري ساب الخ ضرالا لع تاس ريذ ناكاواولاةونوزل يا ور هري ملوق حكلسس تا ةرابطلا بابك تسلا لا ينال نظمت لو هد
 ملوق هللس نا: اهيئباوبلاو ف تسلا فربسلا ناار جسما عرف ,لوق هلل عراقنا ناكن ايلا نموت امولركذ ناك اال اوم يزف نال لقتل تاغ لا ىذاوبرني ملول حلشسس نا»
 0 ' اس لمت نافيداشلا لبال للا نالإلا ياا ملوق ناس نازح نعنم مث تءاعاربا نرمي كر اشلا نا ىّرنا الا سانلا لارا نال وا فلين ازاهو م ذاهب سابال

 عرا» انالخ ريف الطلاب لاس هزيركذانا ف 'سايالو_ملوق للسس ناو للاب م
 ةلهلاال قست الف طئاغلا تبت !ذ اظفلب هعذر بويا لانع هيلع قفتم ءالزملا ىججزملاب ةلدقلا لابقتس ا نعىنملسو هيلع هنا لصونلا نا ثيرلح
 !ذاهعور ةربره ىلا نعد لوبوا طش أذب ةلبقلا ليقتست تااناهّئدقل هحذد ناملس نعةحبرالاورملسملو اوبرعوا!وفرش نكلو اهورب كتسن الو لوبالو طئاغب

 هلع هند لص ثدالوسر ىخ لاق لقعم فاني لقعمنعو ىذمرتلاالا ةعيرالاوملسم هجرخ أهرب تسي لو ةليقلا لمقال هنتجاح- ىلع مكدحا سلحب

 مرح! نلوبيال لوقيملسو هيلع هند! ىلصونلا حمس نم لواانا زج نب تررادحلا نب هللا ليَ نحو دوا دوب ا هحرخ | طت اغوا لومب نيتلقلا لبقنتسش ناولسو
 ىنيولسو هلع هللا لص هلندإ ل وسر عمس هتاهيبانعراصت الا نم لحر نع عفان نعو ةحبأم تباهحرتخا كلذي سانلا تدح نم لوااناو ةليقلا ليقتسم

 ْق لاربطلا هجرخادلبقلا ليقنتس الف هللاةليق موركملذ طئاغل مكرحا قااذا هحفر ةقارس نعو اطؤملا ق كلآم هجيرخ ا طتاغو !لوبب ةليقل !لضتس,نإ

 | ايالالجااهنعف ة,ضركنذ ةلققلاةلابق لومي سلح نم هعفر كنج نع هبا نعنسحلا نب هللا نحن عو سؤأط لسرم نمىتطقرادلاةدرواو هسيزهت
 ٍ ْ !نهريغ ىف اهانيفوتس | كلذ ضراخن رابخالا تدردقواضاا فاربطلا هجحرخخا هلرقغي تح سلع نممقيمل
 وهو ةعيهل نا! هيذو لمحل هجرخإ كل نب سانلا لح نمل واأنإو هلبقلا ] قنتسم لوبيرلس و هرلع هنن لص هنن !لوسرتيإر لاك ا ضب اريؤج ننانعو هل
 كبح بسجل فاهننادعل نيكوشتملا ن ملح لاق لأق ةمقلع نع بالا قو مسنلا ىلع لدت جام ننا ةيادرودئاوزلا حبب قف ىقيهلا لا فبعض
 نوقونوم هلاجو هرازيلا اور راخ ا ةتلتتد لبيس الد لاق بسحا انحو رفد ةلمقلا ل شدّ ال نإ انملع دقن أب يتسم تنكتن لاق الخلا تؤلات فيكوكملع
 1 بتكطتاخلاؤ أهرب سس الو ةل صل ! ايقنت سمل نممل سو هيلع هل ىككهتلا لوسر لاثلق قربره ىبا نعد كا «نيزيششلا رش لعمك اكل هح صو ىقهربلاو اضيإ دمح !هبجرخأو ل
 ا يمص لاجر نما هديشش يش و قاب طلا رض نامثيهلا عمت ضم العرج وو حسملا لادر هلاجرو طسوال يف اريطلا اور ةكبس هنع ىو ةنسحدهل

 كاص



 دادهلا ةياررلا َعَمَدَي

 أماهسن لام نملحفاذاا اذا 00 ةبرقوهليقو هيرتاي الدنكل هيلعرحم دال هنا لاريشي سأيال هلوكو يه زلاءأم

 باوصلاب ملعاهّللاو نمت نول ىلاعحربأم تود ءانبلاماكحا لل عجربأم فقولا لامّم لحب لوتملا
 ميغان ضال كل نئرر نا” اةلاسملا بن

 رفكي الكح هذ ننسلاراتا اروهظل ةنس ل55 ةفبنس ىو دنع تجاورتنولا رم ولاة ولتص تا
 ينال "انين وكم ثوع را[ كس ريحا» للاي رجول لو ومو ضف !نعاكدا

 نيباماهولصقرتولا ىهدالا ةولصوكداز لاعت هننا امال لا هبلع هل اذ قيل ألو هلندويالو 5258
 تاج ىزيزلاو لاا رولا ص

 ت2 م واانريبارملا نيني ذم دنع اسلا طارشسا نم نا ملسو ل اىلع_ د هيلع ثلا لصوت لاقل ور وبس ليو ير قوم ليتو رلوق لس
 قف و ليفلا ندد(ىا ةولص نس راقد لم اداوم نيكو ماقدا ايي نابي قلبنا ةوزماةالملا نايب نم عر رولا ولست باب دل فلن ب حب تيل

 لعاول نا دكا رتل بجتو اال اذ بل سيد هدعاوزنيل قع شل ضلا نم صدد نووا ابا رولا ىف م النقا حم اوفا شمالا ىلا بسب او لوق هلل نروسرتولا ىو لقاونلا

 0 اك واونلا حرس ازا الصلا يف اتفكك نس تنكر و ننسلارءاسو عروطتلا نودرتولا الا زك الورع نع :زلعارلا ىلع ىرئولل و ةرملا تملاط ناوارمعدا ايبسانامكر ءاذفلا ببكي ح نسا نم مرد

 شا لع مرم ىلا نب توف كود نيب ظلال غيل نبال تب فسويى دم نامل تمون ادولف سين يديم اع وق هلك نائاّضفلا مفكو

 ملوق هللس ندا” هدنع تان هايفنتاممنع بوتدلا ليد تي لنا قل غلاالاكو ملوق هشقساس ردن طفاريو ضي هاشا تعريز نيداع ىورو” فخ اشلاوأ مت و فعسولولا ها بو لس

 را تفيزع ىلا ليت نم نر ءاقلا باورلا ىلعار نم يزؤعو نسير اهنوكي لاقل (دحلا سمن ناك يحس اذاورل ن ذولا الخ انا ااوهرع ربما ال لولا ىلم الو ىداتنع ١ يرعب سيلا

 مزاتسيمل ل مزاللا تس ابغا ذيل هرعابرفكلا] شي موق هكدا !هنري اج نع لال رتسالاف بجاه ا تداجقي اورلاق اياو سل سل سل ل كك 3 ا

 مرثغ جاو تسيل رولا قولص نا_وريهلا ةزلصك  جاولاىف هدرجول خلا صارخ نم نانا مدع نا لسنا انا لوي نال نذالو لهم تاي ل ا

 دمواذ لاتذناب لانو لس مل[ هظسو ريعرثسلا لص لوسرلا ىا تداضق زنا ننسلاو لاهتر ثلا لا ةوايزلا فاض نا | تكا مدا نم لال تسس لاهو ين ىل انو موق حس ربع ضل عتبارف

 ري اشغال هلع ر زم رضع نمر يرملا ناكل | قمح نو عنلا ىلع ةرايزلا نا ثمل دابل ب امشال دال لفاؤملا قالو علا تروم ايبنال تاسباولا ىف َىَمُكم اننا ةدايزلا

 مكداز هللا ناثيلدحرتولا ةولص اسأو لل لل 0 ا ا ةيادذلا“ ْ
 ١ تالاقفملسد هيلع هل لصد كوتا نع جرت لاق ةفا لعسنب ةحراخ ثيدح نم ٌقأسنلا الا ةعيرتلارحتفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب اماهواصفرتولا ىهدالا ةالص

 قف لعنباو اهاربطلاو قطقرانلاو لمح هجرخاو كالا هدب رتل اوولط ىلا ءاشعلا نبات ركل اهلع فيز ثولا ىهوم حنا لج نمركلاريخ ىه د :الصيم كوم لجوزعمنلا

 ؟|  ىرمبلا دش ا نءثل ا عنطقر الل امعضان او نطق بلا نعرشن ا نب هن اربعل هقعضق جلا نبا طلغ رعب نم مضحي عامس فرحي دل يداخملا نعلقتو زم ىلا نب هللا ليغ ةمجيرت
 || ةنقعرصاعلا نيورمع نعرشرمرينلا فا نع يربح ىلانب نيزي قدرط نماريطلاو قط !ججرخسأو كلا ئئاسنل | هتيسنب حرم ق دز ىوعموهفانهأمو
 ْ ةرالاقانكش » يفلا عولط ىلاواشسعلاةيإلص نيب أمرك ىهورتولامعنل ارمح نممكاريخ ىه جؤلص مكداز هلدانإملسو هيلع هند !ىلصهلثد| لوسر نعرمأع نب
 ]| ن:اتاور دقو ظوفحلاوهوقناذح ننةجيراتخ نعم ىفإ نب هللا سبع نع دش ار ني هد ادبع نعل سري نعال فذ قطم !نباو ثيللاهقلاخد ددزب نع نمحرلا سبع نب

 | نيمجو نم فارجطلاو دمحا هجرتخا لب ةعيبمل نا رت زمل و ركالا مدا دتوو نع وضاحلا نيوربع نعميتالا ىلإ نع قريبه نب هّندا دبعنعةعرهل
 رادلاهبجرخإرتولا ىه ةولصمكداز دق هللا نالاقفارشبتسمملسو هيلع هللا لصد ا لوسر ايل جيرخ لاق سابعنب ١ نع ب ايلا نقف و ةريبه نببإ نع نب نيج
 رارلا همخل نوح رمعنب ا نعو فجضوهذ ىرزعلااهيفو ىطقرادلا هحرخلإ كوخ اك لحج نع هيبا نع ببِعُش نبورمجع نع تعيعصرعغنارضنلا هيو فاريطلاو ىطق
 دانساب نسيماشلا دسم ق فارعطلا هجرخارتولا ىهو خلص م كداز لجو ز حمد !نا دعفر ديعس ف!إنعو فيعضوهو تول ا د تيدا هيذو بئارغلا ئىئطق
 ليغ ى ور لّقف نيارملا نسنج نمدازملا نيكي نامزلي ال هنالزتولا بوجرو ىلع ةلالدممكداز هلوق سيل دربخ لاقو ةلولعم بايلا!نهثيداحارازبلا لاق نسح

 دىقهربلا هحرخ اور حتل البق ناتعكرلا ىهو الا معنلارمح نموكلربخ ىهركتولص ىلا ةولص م كداز هلل |تا هعفر ديعس ى ثيدح نم ةولصلا قىزورملاوش نب
 لقفز وزن ويا ماشلا لها سجس ؤهماننلا ةدق لبج نيذاعم نا ىحونتلا حفار نب نجحرلا ربع نحو ثيررحلا| نه قف تلحرل ىتنكم اول لاق هنا ةميدزخم نبانعلقن
 رتولاهو عولص فراةدانلوقيملسو هيلع هد 1 لصون لوسر تمير لاقن مهلعك لذ بجاموإ ةيوعملاق 3 هرتون الماشلا لها ىرا لام“ ةهيوطمل

 نجلا عّوشمو ةيوعم لي,نا لبق تامالعمو تلقا ٍراووهورخ نب هلل لبعهيقو هتادايز قف دمحا نب هللا قمع هحيرخارجئلا,سولط ىلا ءاشعلا نيب أمانتك وو
 هعجر ةريره ىلا نعوم كالا هحصو دزادوبا هيج كا« قعبلك ودرب نمت قحرتولاهحفد هيبانعقدب هرب نيهّننا ديعّنع و ةصقلا كرنيملروكزملا

 فيعط وهو ىفعجلارباج هيف ورازبلا هحرخ ا ماسم لكل ع بجاورتولا هدر دوعسم نب هند! ليع نحو فبعض هدانسأو لمحا هجرخااّنم سيطظرتوبمل نم
 ل تكتل تكل اللا كتل دلتا ةتتتتل كتل ١ كلت كتل هعنربول1ينإ نعى نمتلاالا نتسلا بأس او نامحنباو نمحا حرخس و هب درفت هتارازيلاركذ دقو

 || ؛لحفيلف تالثرتي نا رحا نم قملف سقؤتوي نا يحا نفل سم لكى ع بجااو قحرتولا بح سم سس سس سل سس مس سس مس هس سس ظ
 ا م !برخملاةالصاوم يشتت الو عبسل وا سماد زتواو ثالنب اوزنوت ١ لاةملسو هيلع هدا لص ىنلا نا ةريره ىلإ نَعَو لحفيلف#نح اونزنوي نا بحا نمو

 1 كتلة فرتولا نعرمعنبا تلاس اسم نب ةَقَعقيرط نمىوأهطلا هحيرخا ام هضر اعيد نيزعتلا طررش لعوهو مكأحلا هحمصو تأقث كداتسالاقوىئنطقالا |[
 ثوان هوراهيلرتو ١نه ب ,رخملا جولص لثنرتولا !ناملسو هرلحمثل لصرغ بايعاانملعلاق ةيلاعلا ىلاقيرط نمو تقةدص لاقب هرذملا خولص مخ تلقراهتلاو :

 ْ هر نمىنمزتلل ورتولاب ريصلا ااورداي هحخر روع رج ادم هحرخ.||مميصن نالبق اوزتوا هةحدر نيعس ىلا تي دحرت ولاب ,رمالا قلطم ق بابلا3 ليلا ْ

 ”عطقنمنض نايفوزلا نيزرودشار نب هل لبع نعورتولا ىف ةجراخ نم حمسو اهلزنو دوصم مم دوس نوزلا ظرمى!نباوا زم نب هللا عىهزلا لاق هلآ

 هحرخالئاورلا عمّ ىفيهلا لاق هج« ىوزلا قرم نب هلل ١ سع نق وزلا دش ار نمثل ليع نع بسن محرصذ نحس نبا هنفبرط نم تيرشل جيرخا !نكو هلل ١
 : ٠ حلاص ويب ةعرزوبالاةومتأوباو ىراتلا هقعص رم نب ليلخلا هيذ نال هم منبحا
 : ل ف و طص ل ا

 1 هي درت نق ىسوم نب نملس لات هل ل اك هيفو ىواركملارمعوب!هيذو طس والا قف قف اريطلا اور برغملا ثالثكش ةرتولاملسو هيلعمثلا لصد 0

 ! !!ىوقلا, سيل قالا لاةدريكانم هنعىراذملا لاو قثو هيف ىهذلا لاق ظفللاانهىلع |[
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 5 ا .فكيالاماَو عالي ءاضقلا ب اذهب دبوجولاوهو نم درا عولطّلاءاشعلا
 تا» عازل لحراضشلا بج الو تيل عاناهباوند#

 ثائرتولا لشرتولا لاك هتماقا د ققكت ءاشعلا تثد قى ىدؤيوه» ةنس .هناهنعوورأمي ىنسملاوهو نسل
 تملا يشكل ا نبا 9تلصم ىف م

 نييلسملاأمجا نسحلا ا|يحو تلطرتوي ناكمالتلا هيلع هنأ ل نامل مالسي نيب لصفيال تاعكر

 ىسرلك نانا ءاضفلا بحو ماو هل

 ولو كا حج حا كا يحاضر ب اا لوا يجو ازاالار انتا

 اناو ملوق تلسس عرا» ابيض ن إى ا بحار نو نقولا جرراغ حل || زرار واونلا اور ىف ضسول ىلإ نع لاقل ن اذ ةياورلاربب الاول ان 0 لثعامالا رلوق هل و

 رلوق نللس نسل نذزلالدابلوف نعبارتلا ىدؤلو مو موق هك ده: ارنب تيل نساك نسا لوق هس هرم يزعل ضيتابإرق نع باو 0
 واعيسلو ا سلو ا كلّسوا عكررتواءاش نا اي ايوب قش رك ىلر تل لو ةهعضصإب ةرماد تاواو ناذاير فر| حلاو يزعم ىراوإ ثري فلولا ف اكتم اناو ناذاب ىتع

 نسم اال نط ! اذا داملاوبمو ىرعبلا ىد نسم اى در ل وق يلحس رياض ةرعاو ررتولا ىقفاشلا لاقت طوسبملا وكر وزني ذو شل امر رشف ىرمزلا لاقد دلعي زيالد دكر ا

  ”دروضفلار يعمم منعم موق اكوايظقلا سا !!مزاهيقب ( ا ل ا

 تانممرومهبماقملسو هيلع هللا لصونلا نارباج تير هبوجوب لوقلا ضراعترررجفلا عولط لبق اورتتوافرتولاو لبللا ةولص لكب هذ نقفرجفلا علطاذإ
 ”ةمرغلاالا |ننسلا باهص“الو انكش نابح نبا هيبرخارتولاوكيلعدتكي ناتييشحت لاقف كولاسن مهلا رخل ةلباقلا نمو رظتنامشرتواو تاعكر نامث لصف
 ةعفلا موي نمي ءاد نمدايعلا لع هدا نوتكت اولص سمخ لوقيملسو هيلع هدا لص هند لوسر تعمس تماصلا ند#دايع تي دح نم نايح نبا هحيحو

 هللادتعهل دهعالف/ هتان ادنقس | ةماّلا موب نيب جئرمل نمو ةنجلا هلخ ني ناادهع هلل عاج ناذ نهق رشح نم دب قس رمل هع راك

 ىعري ةنانكى د نمالجر ناّريرحغ ندب هللادبعقبرط نم هجرخا بجاوب سييلرتولا نإ ىلع تماص نس اد امع كل ند لدتّسا هب نعءاش ناو هلردغءاش نا لجوزع :

 نت ركزذ تحمس يوكل اتق كلذ نع تماصلا يع لاسر ةدلصلا بوس وك ف لازوه بجلوارتولا نع لجرر هلاس نهغابا سيب اشلاب الجر عمس ىرخملا :
 مملحأللا3 نمي ىلا هثحب امل م سو هيلع هللا لصوبنلا ناذأعم تيددخو عي عوطت ناالاال لاق اهريخ لعله لاق هتاو ىلارعالا ةصق ىف ةملط ثيىح كلذ ىلعةلول
 و هيلع ندا لصون | لوسر تعمس سايع نبا نعورلسو هيلع هلل لصونلا ةويجيرخاوا ف كلذ ناك ثيرحلا تاولص سمح هيلع ضرف دق هللانا

 كينماهي ىرخاقبرط هلو فَعض وه وىبلكلانايجوب اهيذو مكاح لاو نمحا هجرخاضلا ةواصورغلاورتولا عوطترك نهوض ئارش يلعن ه ثلن لوقي

 هللا لوسر تيأر لفل 3 هرجعب ىلعرتواملسو هيلع هدا ىللص ىلا نارمعنبا نعو تحج ارد اجاه دمك الاو محا دنع ىرتخشآو ىجي نب د حاضو اهيذ ىرخأو

 هتلحار ىعرتوبملسوهيلع هلا م 0522220577 هيا دهل |ثييداح | جرت ف ةياردلا

 كلنا لوسر ناكمكاح ار مالسب نهننب لصفيالىتعيبش ثالثنرتوي ناكملسو هبلعملا لص بلا ناةني اع ثمي لح

 كل اؤ ول سب تاكرمع نب اننا نسسحلا قيرط نتوزتولا نم نيل والا نيتعكرلا قمل سي ال ةياور نو ققرخ ! المل بال تالخبر تود ملسو هيلع هند ا ىلص
 ا تاكتملاق ةحئاع قواخس نون نعش نعّوا ىانب ةزارز قيرط نمٌقاسنلل وريمتلاب ةضاثلا قف ضم.تاكو هنم هفذارمع ناك سح ا لاقزتولا نم

 راسب ىلوالانأرقب,تالثيز توب ملسو هيلع هللا لصىنلا ناكسابعنب »نعت البرت نولا قلطم ىف بابل ققدرتولا تعكر قمل ببالولاسو هيلع هللا لص
 لناآرقي ناك ظفلو ىنطقرادلاو ارح نباو ةحيرالا هجرخا| ىو نارمعو لعن عبو نورد ىزبا نيا نع ىوادطلاو ةحبأم نبا ذئاو ٌقاسلاو ىدمرتلا هحرخا

 صرب هد |سبعنعو كلذوختو !ةرزعملا ةحكرلاو ارتولاةعكر قد لاقل الوصفم ن اكول هناب ىوايطلا لالدتس ادرب وهو ثيبرسحملا ريكس أره يرتوي نينللا نيتحكولا
ججرخاو توقوم باصلا ىقيرسلالاقو ةادوهو بجاوجلا ىلا نبابر كر نب ىحي هيندو ىطقرادلا هبحرتسا برغملا ةولصر اهيلارتوكش لن لمللارتو هحفر

 قطقراللا

 نعوجي نبوربع قيرط نم ديبهملا ؤقربلادبع نب هجرخا ءارجدتإ | نعىتلا تيدح بالا قواضيازتاو وهو ىكمل امل سم نب ليم ا هيفو نوغ ةشّشأع نع

 صتقان روهمو صق انوبوكوب ىلصي نا ءاريتبلارمع نيلرسد نق ىدوج لا نب!لاقو فبعضوهو ةعيبد نب مغ نب ني عودانسا قو ليعس ىبانع يبا

 قرط نم ىواطلا ىورو ىورامبمل عاود ىوارلاريسفت نموا نوفرم انهو اهرتوي#سحاو لجيرلا ل صن نا هسفن ديعس ىلا تيدح-ق ناب بفعتو

 ىهسانلا لوقين١تاخا فا لجرلالاقف ةءلستب هرتوو هبعغش نيب لصفب ثلْدَب رماذرتولا نعرمع نب !لاس هاجر ناىموزخحلا هللا دبعنب بلطملا

 . بجلا جما نما نه تلقءاريتبلاعيضت ىضعي نركتبملو لجرلا عا |ذهرمع نبا عمس ىواطلا لاق هلوسرو هند اةنس»نهرمعنب !لاقف ءارجتبلا

 هحيدامش اليؤتولا قراث#لا نمو هلوسرو هللا ةنساهناب هت داهش و لصفلا نمرمع تيإهي رماأم صن كرقتيو ءاريه_تبلارهسئت قرمع نباب تحي نإ

 تح تيرس 1 د نسما نيريغ هيرخا و لمو ةعكر نوجا م لاقف ةعكردرتوب ادعس ناويعسم نبغلب لاقميهارباقيرط نم فاربطلا
 ىداىطلا ىورو طق ةحكر تاّرح/املاق هنادوعسم نب | نع مجهارب |نع نيصح نعابوقعبل نع مدل مل سل مم مم ملل مل مي سس مل مل سلال

 قالاول برل تاعكر تالترتولا ىلص هنإ سنا نع قرط نمىواجطلاىور و تاعكر الت رتولا لاق سنا نع ميحص ءاتس أب روصنم نب ديحس قرط نم

 هلوق نهرخ!قالاول سمل تاعكر كلئاني لصف هءاروأنففص ورماقةرتوامل ئارمع لاق ناليلرك ابااندد لاق ةمرخغ نبروسملاقيرط نمو نهرحساا

 مصمربةيقب ننةدابعىلا ىلا تحف مح :ضلا لاةدواد ىفاظفلد ىددخملاى١ هل

 ْ ىزولزناو قحلل معو ىقهربلا هقعض 00 قهلاذ ابكفسعض ثي ,نحلاو ىفهيسلا هحرخ او هل ا”تعمس سعدون !بزك#دابع لاف هتريخاذ تماصلا

 ناح نبوي لاكو ىضمرملاب نسبلو هتع تدتكر تا ل ”قهلاقرفلاتحكررجفلا ل سد لاق نك حاصلا ةنس ن َّق يركذ نكسلا نباناكناووهريغو

 طشاع ميصكلاةومكاحملا تلاد ير و يوتا لادومك ٠؟نيزشل ارش ىلعمكاحلا هحمصو ىقدرمإاداضيا دمحلا هجيرخ او هل ١ىيهزلاهي ميتال

 لاق لاق قبره ىلا نعو كر بم لوهو دوعسم نب !نعنيصح ةي.اور نم نك نسحداتساب لكاوزلا عم ىمتمهلا هل اق قاريطلا اور هن "نينا
 بضغخن هيلع دين! قاذ لاق لضف ثلث نكوىلب هللا نبع لاقف ةدحاورتولاوهامت!سيلوالاق ةدحاوبرتاوت صاةو ىلا ند دعسل و وعسم نب هل سد ا|ديع

 نبانم حمس مل ميهارب !نال حيض | سرمرهو فاريطلا هاور مد ا'ةءرم ا ءايح تروت الفا تاع تالثب ثروت تناو ةعكرب ترتوا ن1 ب ضعت ١لاقن هلل هلنادبع

 ١؟:ىفعجل ارباج هيذو طسو الا ىف فاه طلاورازبلا اور ةعكربرتوا و هيلحمتد الص هن ؛صاقو ىلا نبا !دعس نعو دوعسم
 نير هع



 ةولصلا باتكادلج ةياردلا عمةّيادهلا

 تنقيةانيورامأمملع ةجحلاو كلام لوقوهنيتملستبرتوي لوق ىفو فاشل لاوقادحا انهو ثلذلا ىلع
 عوكرلا دعب وهورتولارخاق تنةمثلسلا هيلع هن !يورامل دعب ٌئفاشلا لآقد مرهرلا لمْ ةشلاتلا ف
 أقالخةنسلا عيمجو تنقيو هرخ يشل فصن لع دازامو عيوكرلا لبق تنق السلا هيلعهنا يورامإنلَو
 اذه لجل تونقلاءاعد هلع نيل عنب نسل مال سلا هيلع هلوقل ناضمر نمرببخلا فصنل اريغ 0 الإ

 نإرقلا نموت ماقرقاذ لاحت وقل ةروسو باتكلاةهتافرتولا نمة عكر لك رقيو لصقردغ نم كرت ن
 ير 2 .ك و ل ل يلي
 عيَس قالاىديالافرتالمالسلا هبلعهلوقل تنتو هيديرعفرو تفلتادق ةلاكلا نال كت نقب ناداراتأو

 مالا لعهتاٌدوعسم نباىور امن رجفلا قضضاشلل اةالخاهريغ جالص نق تنقبّألو تونقلا اهتمركذو ىنطاوم |

 بف بزل اك فيم ىلا ذع ىل لب جاورتولاو ىف للا ىغ ايرلا ىف نيرا ا نم ق ارق نييلوالا ف ةدارفلا لوقيب نا للا مكر لكىف مل سلس عاج ىخاشناهركذاع باوت: ما دلذامو مل حس
 لايتروتل ملوث صلس ور» فلا ثم روا دنس ابنك تال الا نا ياو نيترخالا ىف داق نييلوالا ىف قرارعلا سول[ ىو هيلع ثلا لس نبا لول جالا ىف اهنع نييوالا ىف قرارقلا بسونينا

 لوقينا لال تفلت ارق لالا نال مل وف حسلسس داربلا 7 بهجلا دم ىضفيل نحر وسلا عمم بالا تف تورت ىلع الو بنيت ىلع ل ةروسلا قالطا ىلع ليد ىلاعت وقل وق نا ىلار عنا ىاكذا نرلذ
 ملا ملوث تكس و١٠ عراشلا لعفل تسبنزا ب اوتو سكعلا نوو لايخالا لئردافنلا لاق الا نع زج املا ىلع ةولصلا بجي ىضلاهضالا نب ز لاوق لاو تاز ب ةدوصتمما ل لا ضالا نود لاو الا

 .نرا» ناو يفف ثسرمتمل ناو نزاع تمترع ناو ىف هززع دسم لا ىف تروتقلا دار خيل منول لاك ٠
 000 اة

 ولان ىلع نوملسملا عما لاق نسمحلا نعورمع نع صغح- نع ةيبئت ىلا نبامالسب نهيب لصفعي ال ىنحب تلشلا ىلع نيياسملا ساما نسحلا ىحو
 ةوشفؤ ةعيسلإا مقفل نعيد ا نعدانزلا ن1نباقيرط نمىدأطلاىورو كورتموهو ديبعنب اوهأنهورمعو نهرخ !قالاملسي ال تالش قح
 ْ نهرخ قلل سال ثالثرتولا ناحالصو هنقف لها هاوس

 ةلفغ نب نيوس قيرط نمىئطقرا جلارتولارخ ا قتنقملسو هيلعملد |لصىنلا نا تمي لوس 0 دك

 نعوزاووهرطسشم نبورمع دانس ا قد كلذ نولحفياون اكوزتولارخا قل سو هيلع هّثد ١لصدننا لوسر تنق نولوقيايلعو لفعورمعوركرابا تعمس
 ورمكأىلا هجيرخا ثييححلا قدها هللا جرهسلاالا قيبرمل و ىسار تحفر انا ىرتو قم لسو هيلع هّنلا لص هلثدالوسر ىنملع لاق لعنب نسحلا نع ةْهشأع
 و جوادوبا هحرخ ا! ثيردحملا كالمؤس نم كاضرب ةوعأ فامهألا ةرتورخاى لوقي ناكملسو هيلع هللا ل صونلا نا ىلع نعو تونقلا ّق هيلعرهلكلا قايس

 ملسو هيلع هن !ىلص ىنلا نابعكني ىلإ ثيدح نم ةجام نباد قالا عيوكرلا لبق تنقملسو هيلع هللا لصىبنلا نا ثيإدحم ننسلاباعصاةيقب
 دواذ وباهوركدو عوكرلا لق تنقيو ةرخا' قو تي دحلا مبس ىلوالا ق أرقي ث ل ثرتودر ناك ٌقاسنلا ةبادر قو ةحب أم نبا ظفل عوكرلا لبق تنقيفرتوي ناك
 ىطقرالاو ةبييش ىانباهحرخعوكرلا ل يقرتولا ف تنق_ملسو هيلع هنن !لص ىنلا نادوعسم ندإنع بايلا قو رب |نبالعهبق تالشخالاركذو اقيلعت
 رتولا 3 الات اولصلا نم ّىَش ىف تنقبال ناكدوعسم نبانااقوقوم نكل يجر خا هجو نم:نزبطلا خا ةفعضرخ اطجو نم بيطخلاهجرخاو كورتموهو نآبآ هنو

 ميل هللا لصونلا نارمعنبا نعو ةرزحلا ق ميعنوب ا هجمرخا عوكرلا لبق اههف تنقيب تلي لسو هبلع هلل الص ىنلارتوا لاق س ابعنبا يحد عيورلا لبق
 ىنلا با صاو دوعسم نبا ن يقلع نع نسح دانس |ب ةبيش ىلا نب ىورو فيعضد انساب طسو الا ق فاريطلا هحرخا عوكرلا لت توتتفلا لعجي تلي شر توي ناك
 كرتو فاذه لعجاتونقلاء أعد هملع نيح ىلع نبنسحللاةولسو هيلع هد[ لصىنلا ناشي لحس عوكرلا لبقرتولا ف نوتدقي اوناكملسو هيلع هدا لص

 هلوق هييبت باوتلاوهو نسحلا نعءاروجلا ىلا نعيعبرم ىلانب بزي نع قص! ىلانع ل اقف ىموم نعريتكى نبرفعج نيرهغ هفلآخ لاذ نسحلا نع ةثشاع نع هيبا نع ورع نبا ده نع ةبقع نب ميهاربا نب لمع مسا قزرط نممكاحلا هجيرتخاورازبلاو ىمرادلاو قطب او ىقممبباو نابح نباو ةميزخ نباودمحا هون ثورحلا تيده نميف قده مولاتولا تونك ىف نهلوقاتأرلك ىرج ىنملع لاق ىلع نب نسحلا نعءانولا ىلا نعيجبرم ىلا نب ييزيب قيرط نم ننسلا باممسا
 دادوباججرخا آم هضراعي لب ةنسلا حيمج تونقلا لهي لدتسا هنال هتوبثب الا فنصملا دارهرمتي الور وكذملا ثيرحلاىف عّقدمل كرتو قا نه لعحا

 تنقيملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكسنا نعب ايلا قو نآفيعض نادانسالاٌ“ اضمر نمرخألا فصن قف تنقيناكت ناضمر قمهمابعكتي فانا
 ةولصلا ةفص قمكقن ثيرحلا نطاوم ةعبس قالا ىديالادرتال ثي لحس ىرع نب ا هجرخ ناضمر نم فصنل ف

 هفعضخرحلاو هل ف: ءرأسي نب نأمل سو هترادبع ندد |قيبعو ديز نب ةحياشو نيحرلا دبع يركب ناو نجع نب رجس اَعلاوريبزلا نبا#ورغو بيسملا نبااديعس ها 1 7 2. داك ني ثلا نا اطساو ىلع سس

 ,”رساىصلا هنذس ىف هركذ نكاسلا نب ناكتادمهريغور ننلا نباو ةميزتخ نبا



 ةولصلا باتك»دلطج ظ 6ه.ر ةياردلا عمةّيادهلا

 لاتوّلغو ةفينحىإ رتعدهفلخ نم تكس هرجقلاةولص قمامالاتنقنأذ دكرت :متارشمتت ةرجفلاةولص ىف تق 7م حلا ا للا م اللا < يا( يا ا ل م 0000
 ثااش !هظس دازاذا نيديعلا ترد كس نزور :روشولا رص 7

 فقي ليقو هش ةعباتمالو موُسنم هناامهلو هيف نتج رجفلا قف تونقلاو همأمالعبت هال هعبتي نسوي وبا
 ا لهالا كرتياظ

 مسلوق هلل تا» نيم نع سان ولع وقريبا اب ف تنتقانا واب لو حل
 رمال اريك ةزلصلا ىف م طفرج اى وب ل در اطننلاد هايضمالا ىف ميم نبا لصنو نمل ركز كفل ىف تتبل يمامالا نا ريد نو اطدام د ان تسل زا الارث ان نع أور شم يبل توصل ير بج
 حسالاوبو ل انئاراتماهر حام راتخاو لوالا نابضمالا ةيبشم امن وم اراتنخا هردب مالتولاكد ينال وللا ىف ردكم لقومب لبرفنلا ىف توتا مراتبلاور ف رطسبم اك حالاوج.د لوالاوم دابّفغلا تارابع
 رتب اتمالو مسلوق عسلسس يانعا» كم رن تن سول لس ريع شلا لص ىلا نا اني ورام غيومضن نا مسلوق حيل 7”يئ دبع ىولوم ٠ ساوسعلاب مع لاو نول رافال فاول ى دنع
 اناعسع عرورشمرنولا ىف تؤتتلاو عرولرلاردب ناك اورتولا ىف تننت م ادلا نادنع اوجد خروسشتم غروكل اريل تمون نا عمره اني روكلا جر تول نمي اذا زا ةريغزلا ىف ركذ اباد انالوم انسب دوا
 م ١ لم ل وق لشن نول دبع رف ىولوم ٠ ملش مشل او نيل اشم نيت قرعلا سيت اريبلا نسف د عر ورذنم سيو ملسو ل( سو يلع ثلا لص ىلا نميز ىف ”لزانل ناكر يو تسعلا ناو ف الخ مهب اتيف
 هيانعا» امان توي ربعمل لاّيذ لحفي اذا يات ملاذا ىني

 ايبا ناديعس نباشيرااح .ةيادهلاثيداحاكيختو ةيادلا
 هلرترشارممتالا عبملا قرملسو هيلع هنا لصدّند |لوسر تنقيرل دوعسم نب | ثيردح نم ئاربطلاورازجلا هكرت مث اريهشرجنلا ولص قف تنم سو هيلعدهللا

 كرتمهلعرهظ املخ ناوكدو ةيمع لعاوعدب ارمهتملسو هيلع هللا لص هلا لوسر تنق ظفلب ىواطلا هحرحتاو فيعض «دانساو هدحي الو هلبق تنقل

 منهارحا تيارامف_رمعو ركب اوما و هيلع هند ا ىلص هند !لوسر نلخ تريلص لاق دوعسم نبا نرخ هجو نمطسو الاف فاربطلا هجيرخا 3 تونقلا
 ٍدحاورمهشريغملسو هيلعهللا لص هللا لوسر تنقام ةعربل هنا هللاو لآقف تودلا ركذ هن ارمعنب| نعبابلا قو فعنم هيفورتولا قالا ةولص ىاتناق

 : ةثلاةعكرلا نم هسأر عفرامل ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا نا ةزيره ىلإ نعو هب سابال ىدعنب !لاتدقو تعض هبِفو برح نبرشب هيقو ىدعنب !هجيرخا '

 ملاسو هيلع هللا ىلص هثدا لوسر لصرمعنب | نت هيلع قفنتم ئشرمالا نم كل سيل تلزن امل كلذ كرت هناآنغلب مش ثيوحلا ديلولا ج ارمهللا لا عملا نم
 قابلا هركذ و سحا مويركرتع سيلو ىراخلا هجيرخ | ىشرمالا نم كل سيل تلزغف ثيرححلا نايقس ابا نعلا هللا لاق هسأر عقراملذ سحارووبرعبصلا قولص
 ناكلاةركب ىلا نب نمحرلا سمعتي لح نم للعب وب حيرت اوملسو هيلع هند للص ههحبو ميت نإ سعب نحاا موب ,تلزن ةياألاتا سن ١ثيب سس كلذ نيدو

 يرق نمراذكلا نعلب د نيتموملل اوعدب «رمح نمل هللا حمس لوقي أم سب مبملا جؤلص نم ةريإلا ةعكرلا نم هسأر عفراذاملسو هيلع هنن !لصثنل |!لوسر

 | تبث هنال هكرتيملذ ترنقلااءاموقلا كثلوا ىلع ءاعلا ىا هكوتمث هلوقب دارملا ىقسسيلا لاق دعب دحا ىلعوعري داعامذ ٌىتنرمالا نم كل سيل هللا لزناق
 كلذاجدقو لزاونلا قالا تنقي ناكملسو هيلع هلللد !ىلص هن ارابخإلا حبمج نم نخويو ةنوعمريب موب, هبأ ص ااولتق نيزلا ىلعاضيا تونقلا قاعد هنا

 وهلم سنا نع ةيدزخنب | دنعو موف ىلعواموقل وعديناالا عصلا ةولص ىف تنقيالول سو هيباع هند !لصدثن | لوسر ناك ةربره ىف! نع نابحنبادضف ارم

 ئشرمالا نم كل سيلتا لزنا تحرك طه تن دلو حا لعرع دي ناد اناا ذا ناكرلسة يلع هد كلمنا نإ ظفاب نيحيصعلا و ةريره ىلا ثيدحتو رمت امم لكدانسا
 نع ىمئلسو هيلع هللا ىلصىبنلا نا ةملسم !نكوانودع لع انرممنتسا امنا لآقف كلذ هبل س انلاركتا مصلا ف تنقامل هنا ىلع ثيدح- نم ةيبش ىلإ نبا مجرخخأو

 خطق اللا هجرخاو امنع هييب ١ نع عفان نب هنن |سبع نع نجحرلا ديع نب. ةسينع نعى حي نب سبه ةياور نم فبعض د انساب هجأم نبا هجرخاريصلا ةلص ىف تونقلا

 ىنلا كردتمل ىذه ةبؤص لاقو ةملسم ا ل دب ديبع ىلا تنب ةبفص نعل اقف دانسالا| نوب سينغ نع جاره ةياور نماضيهجسرخإو هفعضو هجولا نه ىلع

 تن! ةرمع ضلخديلص ري فرك إ ضلخ تلصو تنقي ملفملسو هيلع هدا لصوبنلا ضاخ تيلص لاق هيب نع ىعجت الا كلام ىلا نحيدرمل سو هيلع هدر ىلص

 دعسمزبا نع ةييبش ىلا نبا حرخ و قالا ظفلا نهر ؤاداياالا ةحبرالا هجرخل ةعرب اهن ؛ باي لاقمث تنيق ملذ لع فلخ تيلصو تنقدولف لع فلخ تلصو

 تملعالو ترش ًامرجغلا ت ونق ق لاق هتارمعنب | نعو كلذ كن ىف خورمعوركب ىلإ تعورعغللا ةواص قف نوتنقيالاوناكحهنارعهبزلا نباو سابع نباورمع نباو

 قوش هنكلو هيبا عم تنق لق هنإاما لاقف تونقلا قر مع نبا لوق هلركذ بيسملا نبا ديعس نا نبرهس نبانعتونقلا قف بيطخلا هجرخا آم هضراعي ا لهو

 رمل اقاتناق رب ملذرضحل اورقسلا ق نعتنس باطخلا نيرمع بمص هنادي نب دوسالا نك ميهاربا نعدابح نع ةفينحوبإ ايربخرأث ألا قف نسحلا نيرجغ لاق

 قعاوعدي تنق ةيوغم نعتونقلااو ذخ |ماشلا لهاو هبرأح نيبح ةيبوطم ىلعاوع دي تنق ىلع نعتونقلااهزخا امنا ةفوكل هاو مهاب لاذ هقراف ىتح
 تنقيملذ نيرهش كلام نب سن تع تنكن امطلا دقرف ني بلاغ ةياور نم فادبطلا ىورو ةعدب ويبصلا ف تونقلا لاق سابع نبأ نع محض دانساب ىقفبلا ىورو

 هضاعي مل ضعمانهواين ىلا قراق قحرمغلا قاتناقملسو هيلع هنن !لجونلا ىريمل لاةرحبهارب ا نعد ًامح نع ةغنح وباانرجخ ! نسعلا ني سل اققو ةئاسخلا ةولص ىف

 | د حوا نه, دنع سض ا نب حيبرلانعىزارلاضعجتلع قازرلا دبع هيررخا اين ىلا ق ىاق نقحرمفلا ف تنقترلسو هلع هند ا ىلص هللا لوسر لزب رمل نإ تيدح

 | دهاوش مهلا هلركدو ثيردحلارمصلا ىف هكرتر مت برحلا ءايحا نمل عوعي !ربهش تنقرلسو هيلع هن !ىلص ىننلا ن | هظفل و ىتطقر ارلاو نييرالا قمكأحلا

 ١ سادرجزف لاق رعلاءايحا نم ىحىلع اوعي ارهيشرلسو هبلع هند !لصش !لوسر تنذ سد الل جر لاق ظفلب هجولا| نه نم قس ا هحررتاو لاقم أه

 | ركتا١نلف لزاونلا3َ تونقلا تايثاةدارم نام وف ىلعو|موقل ىعداذاالا تنقي نآكأم ىتماملا سن ثيرح نيبواذه ندب عمجمو هرخا لل لاناملاةو

 | ضاعت ثيداحإلا نيب قييملف مهنجبرفنلا كئلو ىلع ءاعدلا كرت ىا - _.هرترمث هلوق لمحاذاهنا ىلع هدرتوت هلوق قلطانمىلع

 | ير نمملسم هبجرخا أمام اورمعنبنعهيلع قفنمارتو ليللابمكتولصرخ !اولعجا ثم لحس ءاع للا قموقلا ةبمست ىنعي لاقف قط امزحب هيوملعا هّنلاو
 1 رماتعمس اميلستول سر كوعدب و ءسحو هللا ركذش ةنماثلا قالا سلال تاحكر عسن لص هين وليللابماسو هيلعهللالصونلا#ؤلص قةثقاع

 ١ لو وهئوونلالاق عكرفماق عكري نا دارااذا سلاجيوهو نستعكر لصي,ةرتوب مث تاعكر ناش لصيظفل قو دعاةوهوملسأم دعب نيتعكر ىلصي

 1 ملعا هلل او زاوجلا تايب ىلع

 1 فاسلالاق ودحاوريغهّمث دقو ىنارلارفعجوباهدانسا ف مامالابحأص لاقو ىقميبلاو كتل ىلع نير منن !ادبع وبا ظذ اهلا دححص وسمحالااضيإ هجيرخاو هلل ١

 ::هيلعهبنىوونلا هلاق امككردتسملا ق ١ هل ندرفتل لبقي الو هب لاق هقعضو ىزوجلا نبامهغلاخو ىوقلاب سببل ا
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 ةلأسملا تلدورهظالوالاو ىعاَرلا كير تكاتنلا نالةنلاملل اقيؤحت صحفي لق و هتنباتميحجتامق هعيأتملامتأق
 عرالل ( ايها سس 7تاكمالا رمل

 تلك هلع 5 ىناهه 2 35 ىاةللا ىلإ هللادع هم مق 0 وخ

 داّسف هيمعزدإم هنم ىرلتقملامّلعاذاورتولا تونفقلا ةءارق ةعباتملاٍلعو ةيوعفشلاب ءعارتقالاز اوت أ
 ىزه , د1 نول تسول لا رزعد نونمؤلر رع نا ىدلتفلا لذ

 + ءاعد هّنأل ءاّمحجلاتونقلا قراتخملاو هب ءاستقالا هي رحيل يغو صف اكهتالص
 سس سايس سس لل تيل ا سلا لاو

 ورصعلا لبق ججراو نآتعكراهدجورهظلا لبق عدراورجفلا لشاعر ةبسلا نتئاونلا كنان
 عا” تشناامس نئسلاب ارنا

 تى قلل : : . نى تلا للا للا رص 00000 ع

 | ماللادبلع هلوق هبذ لصالاو نيتنكرواش ناو اه دعي حيراووأ شعل !)بق عبراو برغملا دعي ناتعكرو نهيتعكر ءاش نا
 ثا ى زير اهاذن

 3 2 َ هام ها تال ب تع يلا ءلأ 3

 مرالاركنيمل هتآريغ بانكنإ ف ركذ وخل عر ضو ةنهلب ىاتيب هل هللاغب ةليللاومويلا قةعكو ةرمشع ىتذش عربات نم
 00| 1؟ مل[ ىو رع يلا رص ىنبلل ٍِ

 رتل انها نيديالف عاملا بيش فضلا لاري عى! تكس! نال ملْوق لس دبع رف نقيب هلي ليقول دب لق ملوق حل

 : سوم ناذ وكوت تبيجارت ملاعت وقل ىئارلا لرش تلكاسلا نام لوتس او ىئارلا بش ملف هل وا روعقلابلعفلا غس فلانا بسيف خالصملا ناهد كمر الرق ناكرالاب بد

 تفل اثنا فنضمل اورلزي لو هراطننأل نشمالفمعربلاب ل خس م املا نالماءالا ليق لستم نع لاول لوالاو ملوث لس دبعا» ةكرشلا قت نماامل نوراب نا يجد انمرم ناك در بوايعاد ناك
 نازاوجب فص اورئئرلعامسلالو نملك لا تلدو رسل وف" شل يانعا» رعب ال عرورسمرني ناك اوربت امد ورشم ناك افرع عرو رسم ىلع لتسلم اماما لضن نالربلغا لوف حنس ير انعا» قرب الغ
 فتوفالوارع اتي نايف ربث لتخا نا لوالاىف الملا سوزل انما ملوث كس وار فلا ف تتقي ايزغح ن اهاذادصنل نال مظالم ابوارا ءاكلق تنقو رفا ىف |يفنع قنص مااا أي كل اسملا عضو نوي
 فراشي ىقنكل ا راريوارسهلاولا لاو اءارتق الازاوج ىلع ملوق نشل فا: وزفو ىثث انما لمس سنن اقلا قالط واير تقم ناك, الع قاوثا مالسلا كني الورد ملدا مالا لسا ىلا ىقيلوا الاس

 | . ل( ضال ميدادتقالا حم الضاننع سان متتالصنإ كلم كلو لتنال سفقز نم سال عفر رند روك ادني حفر نم نا 7: ىلا نغةراوشسلاهاهسي انك ىفسنلالوحكى وراطزلاصريف يسبلا
 لوريم ياو رصفلانعر وصول ادرجيوتلبقلا نع تورت ال ناكت اب سدالنلا نصوم ىف طانتيمامالا ناكاذا نجف اشن اب دادتقالا مام ااميريغو نان قت انو طبجلا بيصاص لاقو/'رادتقالا ناجل لق هش 1

 تار اكاد 5 ماه قس افلا سلف عرلصلاو رف يجول بخل او ايفر يفي نا ىلا عجريازي تسلق | تتسم اري نم زد اهي ايوطقب لب ىلا وترا ءاشن ا تكوم ا لوتيلالاق ساب ف اك شالد |يصعسس ندي الو يملا نموت
 مين اف ومنع رمالس راكي لمادا نالرتولا ىف تق رتولا ىف تك لعل نين ارارتفازوكس ىزارلا بولا لايت هرتو مطل لو امرا بحاص لاقو نعب ىلا فلز بس نياراو قثاشلا بمزيد سل لبقلا نع
 ىلا ”رج ف هذال مثال ليو اطايتع اموت نازوكي ذا راااذاوج حلالا ف بان. ءآر تاو نوزكالا لاتسواهناد تاارلا ايدل حمال لو تاب رتداهف نانشتلو جو تفصردت ماءإبىرتقاو لال
 ةلانسلاوزب ف مدا لكلب مانيلا لاسر ىف لضانالا نمور صرخ ىف ىلا لاق كلغ يط ريالا ىفو وفلان مس ألا عفر زن د نركز تفر نم نفي ىلإ نك دورك ماب ىف خاف

 فيكن يه ادع نحل اوم دادطم ذاوجلا هيمو كش ناذ تالنلا اوم ءاعارمم قرتملا مم اونا اتمو ف الخلا ع اوم مالا ىلع اراذا احب هزم فل خل ابدا ذاوت مدعي حل انيس لاوس
 نبي ٌمار َنحلاو ان نوي ناو نييعم نوي نا لمي بت لك لوقف لب طالب وارم ةباما ملف ل ورقم قررفتارل نالطاب ناو لو الان ياوصو داطخ لامس ايواء تبا إب منكي نا هولي ل ذل لادا
 الخير يسم مو الزل لنك ال ياوصرما لكى انج م نااانير ديام» بساوعلاو نفل لمت وكىف ان ذك بة نام ميدادتتت الا ذاب رمل كح حوال اذان ناكل ؤاد شمل ثلا نشسلا نيف زلخلا يسباذملا

 زاوجاف ع امى اذ عرداق لذا ردي مريب زم نيل لمن اهلضنو راري ملون رعارنع سمج اوب سبل برس لذ ةاعارم ذل جوبر يف نياصارثكا هرانخا اك النمل خشاوم ناعم اأو ياويعلا لمي
 - 7 اربع ىرلوما» تااضدالار ظني ارب مث” ان ير امتتالا

 نان تلؤوزلا علال ىلعو لوقت سلس فدا اهداقم ينال رايلا عضو وريف ىب ام بسن اذا ييشلا داي تدزع بجد نم نرعام اولا وبس ويفناشلاب:عزلا ضم لو يوعفشلاب روق حس
 دالرماطق تنسو ىبادنع لالرلا ءارتولا ف تؤتلا ةرارق ف لوو يلا خسا» اعل باوصرنتولا تق نال نوفسملاءاورملا ىف تدي انما لع عرادبا نيب .لخزنا عم هيل انامل تمون ف تاكل

 1 |مل* ذاو موق هل طسس ٠١ دانييل انما ريجوالا ىف لص لاو نما نكمل ىف لانا لول الاغا الضرر نع ماو لوا خروسنم يع جاورتتولا ترون فخ يندب خوض نورها تون ف د ناب ل و

 ملوق هلل تا" لذباغ نلوبامنا خنماو يدادتتالازوكسدايشمل الا هزم ميل ملاذا لم السما جسم ركذ لاي معزا ملوق علل عدس تالنل ا نتاوم ىتاىئزل مشان دادتقالا نا
 هوزرج انكئاشيرتلا ناك ارا لذوي دارشقالا عمال أمتي ملو هرلذوا 'يارما سسرمادا ىئادا ذا ىرتصملا نارتع امجد ل اورنملا لاعفريذ انخم اشم لت ارقو م امال ىلا غال رانعلا ممتلي وًءالصراض
 خرا نّرقلا نمل يتسن نا مدلا نوك فاول ةياوعلا نان نقل اي يشي ال تول برجي ل وقل نم ينمو ارتناو رلوق لش يانعارب سا قاورنملا لق حالا بمهام لات

 رف ثيسرفلا ف وءامدنال روق يلم عرا»ايرتقموا اناءاوا ادرفنم تناقللا ناكداوس اطر اطشالا لق ىلكعس يانغ »نيس امو تهمل ف سيلا تروقلاق وق ل“
 ملوق هلل ديعا» ار يطو خلا لمست ح انسب لف نلاب إلا لضاونلا موق حطت عراب لظاونلاو ننسلا نايبب ىف عرش بسجاولاو نيزفلا ناي نم غزوا مل وك جلس وا»س قفل اراهرلا
 مه الر لا منساالاريلا س انلا حاول ننس او اس كرقرلزاج ىوتفنل اهترم داما ماعلا دل قو ذك الرزئرنم نما اناء اطصول ”.ؤذع ىلا نع نسل ىو قنحن نسما ىو ا لراس تبا: ارنا لق ن انمكد
 1 شمال لاو حب هلا زطسالولز عج اري ممسو ل( لئسس و رلى سنا ناف بيض ١ كر اولا لاورؤلا يسكر رب لضخ ضلت إلا يخل ربل ناتحكرو لو لل نر نسا ىلا

 يطع شل لص ىنبلا يلا دام ىلع نسل ضنصملا لق لمص با راشملا لبق خيراو لوف نطل ترانا ليلا مرععلا لبث لا مهلا لبق قنا اضعلارهل قلنا رلبتاء تالي ابدع فتم
 نول ىئال نس ةولصلا نوكى ىف ايف لصالاو ملوق تلسلا ]ا تار نسال دبس هك ورا شعلا لبتور معلا لبتعايهدع زا ذي و بمورنملاوزدنسلا نما بو بم اير نم سس ل[ لو
 غرام زكر ثم قفى بان بس انك فسر رمل ناذ ةرباشملا شيسرع في ملا ناي لا: رمل وق نط دبع اسلم لريإ) ليئدلا نال نس تمارولذملا
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 ( ”اهكدورهلظلا لبق عيراو رخل ]بق ناكر ةنجلا فاترب هل هللا ىنب ةليللادم ويلان ةعكر شع تن ل عربا نمشي د حس لقااوتلا بأب
 لبق حيرالا شيره قركزيمل فضعملا لاق سيتعكر ءامش ناو أه دعب حدراو ءاشحلا لبق حيراويبرغملا دعي ناتعكرو نيتعكر ءاش ناورصحلا لبق اعبراو اهدعب
 نمةعيرالاو راسم لضفا حبرالان الا عيرالاركذ ري قو نيتدكر ءاشعلادعب هيذو ءاشحل !لبق عيرالاثب سحلا ىف سببلو حبرالا لضفالاوراثألا فلتتخادرمعلا
 قانيبمل هللا بال عوطت ةعكر رقع ننام وب لك ىلا عن هنن ىلصي مل سم عن مآم لوقيم لسو هيلع هنن! لص هدا لوسر تعمس اهن !ةبيبحرمأ ثيدح
 تايح نباوةاسنللو ةادخلاةؤلص لبق نّدكرو ءاشعلا رعي نيتعكرد برغمل سعب نيّيعكرواهدعب نسيعكروريظلا لبق اعيراٌقاسنل اد ىةمرتلاد از ةنحلا
 ىنزمرتلا هفعضو قالا كو ةجام باو ىنمزنلاو ددعلا نلاةغوهو فاريطلاومكاحلا اعزيب حمجو رصعلا لبق ءاشعلا سعب نيتعكر لدي ةمدزخنباو

 مصر ك يعل :



 ةولصلا بانك دلج ا ةياددلا عقةّيادهلا

 !زيلوولشعلا لبق عبرالا اركذي مل عيرالاوه ل ضفالاوراثألا نالممِجل رينو انسح لصالا ف كأعس سولف رصعلا لبق
 ريعا» لص الا بحاص نس“ نم اك'
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 اًضمخ لضفا عرالا ناالاركخ انيق حيرالاركذ ريغ ق ءاشعلا دعب لك هيف رك ةيظاوملا ةدعل |رىجسم نك
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 ديل هلال لوسر لات! نكات دن ةدحاو ةملسنمرهظلا لبق ميرالاو هيهنم نمي فرح[ فيح ى دنع
 آمأف كلذىلع ةدايزلاوركتواعبراءاش ناو نيتعكر ةملستب لص ءاش ناراهتلا لذ اذ( يَ

 نيتحكر ىلعلبللاب ٌيزيالالاقو كلذ لع ةدابزلادركتدزاحب ةملستب تاعكر نامت لمص نإ غنم لاق ليلا ةلذان
 ابل! فال هبقو

 ةسازي ل هال ىاازش رلوق هل تت م

 ريل سلا ىف سرلسلا لوسر لاول اقر نبا نمر ذل ولحس ف نابح ني اوربي ئئاورمت اورؤاوولا حررخا شاذرانتألا تدالتخا) ل و نكس ريعا» تس لن أ ليادانن سيل ءا عم ةرباشملا فرع

 ه2 تدر نيلررعحلا لبى سين كسور[ لعد رطع ثلا لص قبل نال نعرف نب ماو ن'رؤادرلا رزتاذ بر غنت ىزيرتلا لاق اهب رارمعلا ليتر مار لا متر مسورل 1 لنو

 ربع لذاونلا نايب عرش بتتاورلا ننسلا نايب نم غرر فام 1 ارابتلا لفاونو رسل وه جلس فا»» بيذاع ناب راربلا ثرسرم نئرريصن "نير يس ننسى لا زرع اممم عل رالاركذ لقهلع

 | يلع نوايا يب رو ليل نيلسمت نائل مابا فر هيب ف المال إل! تاعلر نارث دس نا رلوق لس تاع هركيو عب را كسري يال ل عي اذ فثاشلا لوقن عزا عا لا: ءضيزعولا لاق لوقوخ

 نيتح ىلع ةرايزلا يبارك متم انام بصف دا وربالثإلاريزيالالاقو راو كس نب عقاولن يتلا ,زلشلارما لوقب يقرع مداضيا ن الا ىلع ةرايزلا هركنال اع الا ىميسملا لاير اورلا هزني لع
 ثل» هميضف الا شريح نم ليل نحر ىلع يزيل الاقوو املا لب بيرك يلو

 0 ممم ا نو 7 ةيادهلا ثيداحا خيرت ىف ةياردلا

 ىلا ثيدح نم ىرعن بالو رصعلا لبقركز يؤكد ةنجلا قانيب هل ىلاعت هللا نب - - - ةنسلا نم ةعكر شع ىتن عربات نم عيوفرم هش أع ثيب دح نم
 ىذمزتلا و دئادوب او دمحا هجحرخا اًعيرارصعلا لبق لصأرما هيدا همحير هحتررمع تب! ثيدح ىصحلا لبق دروأممواضيا ددعلل فلاته وهو دانو هلم ةزيره

 برا هرنع حقو نكل ىذمرتلاو دمحا هجرخآو نيتعكررصعلا لبق ىلصي,ن اكملسو هيلع هللا لسونلا نا ىلع نع دواد ىنالو نابح نباو ةيبزخ نب ادحمصو
 تحزم نييماشلا نتسم قف فاريطلا ىورورصحل اورهفلا الا نيتعكر ةولص لكرث ىلع, ]عيل سو هبلع هلللا لص هدا لوسر ناك ىلع نع نعت دنع مقود تاعكر
 نئسىغن ءاذعلابقلعتياماماو نال مّتليصفرصعلا لبق نيتعكرلا تيبن لأ قذ هتلاسذ برغم لبق نيتعكر ىرتعملسو هيلع هدا لصىبلاٌكلاَد ةملسما|

 دين مىقدربلا هحرخ أور نقلا ةليل نم نهلّْسكء اشعلا لحب نهالص نمو نيل نمسح أمن اكتاك أجير اعنا شعلا لق ىلص نم هعفر ءاربلا ثيدح نمروصنم نب ليعس
 هر لتخم نب هلا دبع ثيرح هت ابثا ىنفراثالااههف فلن! كو برغملا لبق ةلذ انركتيمل هيبذن“بعكلع روق ومىنطقرادلاو ئاسنلا هحرخاواروقوم ةشئشاع
 ةنس سانلا اه رخت نا ةيهاركو اش نمل ةذلاخلا لاقت برخملا لبق اولص لاقرمتت برغملا لبق اولص ىراينلا و هيلع قف ءاش نلتتلإلاو لاق ةةؤلص نهن اذا لكىدب
 هللا نحاقددرب نب هلثدا سبع ثبب دج زمالحرخا نيتحكر برخملا لبق لصول سو هيلع هلل لص ىنلا نا نابح بالو نيتعكر برغملا لبق اولص دئاد ىنالو
 ةردربنب هللا دي نعىرخ-ا قيرط نم ىنطقرانلاورازبلا هجيرعتسآو نيتتعكر برغملا لبق لصي ةديرب ني هللا سيعناكو هل ةي اور قف ىقهيبلادازو لفغم نبا
 سانماق برخملا ةرلصل نذااذا نؤؤملا ناسا نع نييحربصلا قو برغملا الخام نيتعكر نيناذا لكدتعن هيفايب !نعلاق نقملاو سنسلا ىف تلآخ
 تيرلص لق ةولصلا نا سيف نوما لخلبل بي غلا لبحرلا نا قنح نيتعكر نوعكريذ ىراوسلا نور نتييرملس و هيلع هند لص ىنلا باص | نم

 ملوانرماب ملف مهل صن انايبملسو هيلع هند لص ىنلا تاكو برغملا ةولص لبق سمشلا بورخ سعب |.سملصت نكمل سل ظفل قو اميلصي نم رك نم
 نب شرم نعو نانةكر اهب ني نسب والا ةضوزعم ةولص نمامملسو هيلع هندا صدد !لوسر لاق لاقريب نب هلدا لبع ثيدح نم نابح نيالدانهغي

 ملسو هيلع لبا لص هلن لوسر دمع لعد عفن انك ان ةبقتع لاقذ برغل لبق نينحكر عكر مجمت ىلا نم كابالا تلف ر ماع نب ةبقع تيا لاق هللا دبع
 برغملا لبق نيتحكرلا نعرمع نب | نع لكس س واط قدرط نمدؤادوبا هحرخاا ام أهرقن ق كلذ ضصداحي و ىراخإ اهحررخ ا لغشلا لاق نألا كعسيامف تلق
 نمسسم ق قاربطلا ىدرو ةدبرب تيلدحم ؟نهت نقورصعل ا لعي نتحكرلا ف صخنيرو أميل يمل سو هيلع هن | لص هند !لوسر درع ىلعارحا تيارآم لآقف

 دمه ىونزال نلقف برغملا لبق نيتعكرلا لمعي ملسو هيلع هد ! للص ثلا لوسر نتي أر لهمملسو هيلع هد !لصواا لوسر ءاضانلاسرب اج نعديبماغتلا
 ارنوكيمارمعوركباباوحلسو هيباع هند لص ند !لوسر نا لاقواهيع«اهنذ لاق برغملا لبق ةولصلا نعىمنلا ميهاربا لاس هن د امح نع ةفينح ىلإ نعنسحلا ني

 ناهولصي 0

 لئامتلا قىذمزتلاو دزادولاو دمحاىلسو هيلع هلا لصدثر|لوسرتلا3 !ةكرحاو ةملست:رهظلا لبق عيرالاو لوق اذه هفصهقلعم

 اي رارهظلا لبق لصي, ناكملسو هيلع هب |!لصوتلا نا ةجآم نبالو ءامسلاباوب !نهل َمفتميلسن نهبف سلرهظلا لبق عدرا هعؤر بوب ىبا تيبرح نم

 لاقل صافويلست نهفاهننلوسرأي تلق ىذمزتلاو دمحا ةياور قو سمشللا تلاذ اذا قف ءاعسلا باوبا لاقدحبلستب نهنب لصفيال مثلا تلاذ اذا
 ىلإ نجوعشلاو ميهارب| نعرمأع ندر يكب نع نمسحلا نب نيغ هحرخاو هقعنم نكل هحيح ةمي بخ نباهحررعتاو فيعطوهو بتعم نب *ديبعمهدانسقدال

 اهو يفت ءامسلا باو! ن1لاقف كل ذ نع بوياوباهلاست سمتلا تلازاذااًعيرارهظلا ةؤلص لبق لصي ناكرلس و هيلع هللا لصونلا نا ىداضصنالا بويا

 | رخادجوو نم ةميزخ- نبإ هحرخ اوال لاق السب نهيب لصفيا تلقمحت لاق ةءارم نملك ١ تلةريخ- ةعاسلا كلت ف ىلدعصي نابحاف ةعاسلا

 نينيرولس ال هيذ سيلو بوبا ىفانع



 ةواصلاباتكدلطج__ 202 ةياردلا عّمةيادهلا
 عع ظ انه تارا 0-5

 الولد كلذ ىلع هزيم ل مالسلا هيلع هنا ةهاركلا لبلدو ليلا الص قف قاملاركز بلر يغصلا عماحلا قو ةملسنب |

 00 عدرا حيراراهلا قو ىنثم ىتمَّرغو فسوي ىلا دنع لبللا ف لضف الاه زاوجلل املاعندازل ةهاركلا

 ممازنلابر اينتعالا مهل و ىنتم ىشمراههلاو ليللا ةولصمالشللا هيلع هلوققفاشلل عبرا حيراأ مهم ةفيينح يا دتعو ىتثم
 1 ذا تروا 2 1 عدا نينا نأ د نم نالريكا يت

 مودا هنالو ىعضلا ىف عيرالا ىلع تظاوي تاكو ةشئ اع هتور أميرا ءاشعل ادعي ٍلصي ناكم السلا هملع هنأ ةقينح ىالو
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 بلقلا ىلعو نيتملستب هنع رخال ةملستب عبرا لصي نار زنولا نهلوة|ميضف لّيداو ةقشمرتكن وكش ةبدرحت
 ربعا» لضفا حل دالا نر ئىا

 تلبي أ|هع » لا ع نإ هلل ع ١ د نا شا ٠ نا فلا ع عاام

 ةرقلاو لص ملعا هللاوارتوال فش اورام ىنعمةريسبتلا جاف عاف ةعامجب ىذوت متئارتلاو ير
 نق كو ةءاربالا سالم تدي وعلا يكد عكا نضال لاو نسى ةيجو ضلال ١كفيب رم نث بارت ادد

 باج الا بيا نم ازيو هرها مل فييه اازب هريفلاءلقتم نيرملا ال انش لاق سلك !ءاذسعلا رعب لسن ناك م لوق ل
 صعب ل نارك حس لاقت ناالا لضف اب تسيب جوايزلا نا ىلع لري عبدا ارهمف بطيز ىلارنع ل ضف الا لوقو ليفت ل ضنا سناك يشم كا سن لك ةرإلصلا نا لضفاا لست انمي رع ان طعلاو | ناشلاه تسلا نوحينا/زليادب دس تلق ةليضنويذاو مسلوق حلسسس دال ادق ىل الفن وك ابتطالا لا برقا ىلا ناالا اعدل هيب لفن ام اعبر ارانلا نزف ناي الن لالا فلاي عن او ضم فلل ئن لعنلا ناب بيبا لالدتمال مي لفل سل[ كئسو يملا سال الع انف تناك ةودص تلق نان داما لم بطاوب مسلو ف لس تسال دل هاوردتف
 س اننا ىلع اناخن ناك رحت مودا ناك نال نيتحكرا سر لع يللا مطل لا ملوق تش انعا» عتواتلاباسرايتعا نعي ادتبإلا حيدازلاو لق عكس دبلن الع

 ' قوقل ىف عرس بيلا لم لفاونلا» تايياولاو ءنموزطملا نلصلا نايبنم عرفا ةدارقلا ىف لف رسل حس ندد مزال لع موزلمل هسا قطا بقارتوال اهفش لو حس هيانعاا
 هريتعلر ىف اهلعجيتحكران ملوق عقل ربع ٠ نيفلا لب تراهتنلا نعل ب دجولا نم انبي دارلا يللا ةدزلاو لو تىشسس عرو» تاولشلا هزب فلنا يسمي بجو فلي ولا

 هدي نب نااييفسو مالا ري ىلا عوزلا ىفاشلا لاهو ملوق يلشسس تعا: حاادبلا اذكى رورقلا سب ذريلاو نير ناكر مب لاق لص الا قراشاريلاو بسب ملا نم مبطن وو بجاد نيتي
 وا' وكس اوروجشلاو ةرارغلاو ماييلاب نمي لصيا) تيلهول قحةولص دكر لكو رسل وأ حلل ووزن لسا لايخالا نازالصا نكرب تسي ةررقلا
 هيادهلاثيتداحاجرخت ةياردلا

 قالا اهب سلجيال تاعكر حسن لصي وأ ضوتي و كوست ليللا نم هثنبي ناءاش أم هدا هثحببف ةروهطو هكاوس هل دخن انكث بر حمأتتا يف ةنسُشاع نع هضفوؤلاةيا ممل سم ف لباجمل دحاو ةملستب تاعكر نفامث لع دزبململسو هيلع هلا لص ىنلا نا ثيالحس
 رامتلا» ليلا ةةولص ثيردحم تاعكر مستنرتويو ةريخل ظفل فو ةعساتلالصي وم وقيم مل سيالو ضمن مث هوعديو «رهشو للعت هللاركنيف ةنماثلا
 ليجةدانسااضيالاقو طخ ىرنعاذه فاشل ا لاكوراهنلا ةؤلص هيفاوركذبملوملسو هيلع هللا لص ىنلا نعرمع نب هّثلا لمع نعتاقلا هاورو ممضعب هفقوو مضوي هعقرذ ةبعش بأوصا هيذ فلتخا ىزمرتلا لاق !نمو عنب نع ىدنالا هللا دبع نب ىلع قيرط نم نابحنباو ةميزخس نباو ةحبركلا ىنش ىشم
 لكسرسراذ نب نهحاوبالاقو ةجيردم ةدايزلا نه لاقو هتيب نق ىنيتدكرو صعسلا ق نيتعكرف لخش هلناكت اوي ادرقواعراأه دعب لصيلت ةعمجلا قص نم قرره ىلا ثي دح تايب مرخااملذاهنلا هيد سيلرمعنبانعقبرط نم نيحيبتص قوهوراقلااوركتيملرمعنبا باععا نم ةحامجس ناالا
 نان عرش! هجو نم ثي سلا مولع قركاحلا هحرخ اور ظن طرتس قو هلسرمع نب !نعنابوث نب نمحرلا ديع نبريغقيرط نم ننسلا قف ىنطقرادلا هجرخاو فيعنم ىنيياحل اورمع نب | نع حذان نعكلام نعىنبحلا قدرط نم.طسو الا ق قاربطلا شع ىرخا قيرط هلو حعيحصلاقفا نهرمع نباشيدح نع ىراغلا
 بئازعلا 3 قرح لا نتعوهو نيرهس نبا نع نوه نب | نع هببا نع لعن بر صن نع ىزارل ارتاح ىبإ ةيءاهر نموه لولعم هناآلا تاق هلاجير لاقورمع نب| نع نبردس
 رهف زن ى نارمبص|زغيرات ىف ميخوباهجيرخا ةنئأعنعب ابلا قو نيدانسا هيف لحلف ةريره لا نع ىربقملا نع بتذ ىلإ نن | نع هيب انع ىلع نبوش نع
 ٌقاتلل ورظن ةقث اع نع ةدابز عامس ق دوادوبا لاق كلذ لع صف ىتحرخ ١ نو ثيرىحلا هشارتىلا ىواي مث تاعكر جرا عكريذ هله | ىلا 50 :ءاجؤ ءاشسعلا ةولص لصي ناكابزعق وا نب ةرارز قيرط نمدرادوبا اًميراء أحلا دحي لصب ناكملسو هيلع هند ! لص ىنملا ناةنتتت أع كي لوس ىلإ | دوعسم
 قاريطلاورازيلاو نحال اسوا تاحكر جبرا اه نحب ىلص الإ لع ل خ ضاق ءاشحلاءلسو هيلع هلد الص هثدالوسر لصام ةشاع نع قأه نب ير قبرط نم
 ملا ناكو ةنوم تلا ىنعّتب سابع نب |[تعىرانهل قو تاعكر حبرا حر ءاشعلا لص اذ اءاسو هيلع هند لولا ناكريبزلا نب هد ا سيع تببدح نم

 نئكيخا' هجو نم حي. ىالو هلداءاش امريزبو تاعكر حيرا تلا ىدضل! لص ملسو هيلع هند الصدد لوسر ناكمكةشّشاعتلاس اهنا ذاعم قيرط نمولسم 2 درال ىلع بظاوب ناكملسو هيلع هنا ىلصىننلا نا ثيي حيان ثت تاعكر حبرا ىلضم هلزنم ىلاءاجرمتءاننعلا لضم أهزتليل قآه سسعيملسو هيلعهّنلا
 هيبقمزم يحي نا الاال تلاق تضل ؛لصيولس و هيلع هللا لصد !لوسر ناكل ه ةذيتاعت لاس قيقش نب هلللا دبعشي دحتو ىر نمل هجرخ- ||. .عبسال او طق طفعلا ةحسولسو هيلع هللا ىلصونل !لص امش اع نع ةورع ثر,دحامآومالكب نهنب ل صفي ال تاحكر جدرارفعلا لصين رءاسو هيلع مثل !ىلصدثد !لوسر ناك ة شاع
 لعدايثالو ةظاوملا ىلعرامت هلاوا ءاؤخجا| ىلع تايثالاو نالعالا لعرامثالاوأهريغ نعرارخإلا لعتًارث الاد ةرهاشملا لعرامن الإ ل مخ نامه اذ
 ,كلا عوعصلا ىلعىغنلا ثيرحو ىرخصلا يملا لعوتضلا ىلص ثيدح لبجنااميزنب عبجلا هجو نيسحربذن ديسلا ازغيش لاقو هل. . 8الصلا ةفصلئاوا ق هيلعمهلكلا ؟دقت دقو ةذايزلا نه نثري ننسلا قوهو ةحكر لك كلذ حنصامث عضارنب ةعاذر تي حمد محالو اهلك تولص ى كلذ لغم | مث رخو نارقلا نمكعمرسينأمءرفارثن لاق ةةلمؤسملا قاضيإ ةزيره فا ثيدح-دوصقملا ق هنم حرص اوفر يخب ىراذبلا دتعوهوأ عوفرم ةقريره ىلا نعءاطع قبرط نممل سم 8 ءارقبالا ةؤلصال كي لحس قءارفلا ىق لصقولعا هللاو تقو نود تقويف تسوا جنرا ىلعتايثالاو لا ف تاعكر فاك ص وصنغتقو ف ةصوصخع ةفص لعراهن الاوا ةدهأعبلا
 ميراكملاولا

 مس لللا
 ”باوصلابملعا هتلادا“



 ةياردلا عت ةيادهلا

 هل ١ هم ه. ا وم

 لتلايّقلاو نارقلا نمر سدت ام رقاق أخت هلوق أتلوارعسبن مراد ةماقأتاعثراشب

 امفاقراؤت نايرخالااماذ هجو لكنمتالكأشتت بهن الىلوالابال الدش !ةينباتلاَق اتدججوا أمن اوراركتلا قيال
 عراب ل وصالا ل تيرغا

 و ةلماكلا ىلا فرصتف أ هرمص ةروكنم ىوراميف ةولصلاو اق, نفت الذ اهردقو ةءءارقلا ةفصورفسلاب طوقسلا قُح
 تاس ءاش ناكانعم نايرخإلا قرييخموهو لصيال فلحاذاآم تالة :ولص لصيال فلح نمكأو ةرع تاتعكرلا ف

 للام أقم .رثكالاةماقاتاعكريلت قشلام لاقوةولص |
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 رهيزا لضفالاناالا هدسناعو دوعسم نباو ىلع نعر ,هتاملاوهو ةفيزس ىلإ نع ىورإن كرفس ءاششت ناوةرقواشت تاو

 تامعكر عببج ىف ةبجاو ةءءارقلاو ةياورلارهاظ ىفاهكوتب وهسلا بجيالانّسْوَل و كلذ ىلع موادمالسلا هيلع هترإل
 ع م احاو ناكر لاو ليني

 ال | ىلوالاةميرشلاب بججل )يلو ةألانم ةيرقك» هئلاقل لل |مايفلاو رحب الع للص .نم عفش لكن الذ لفنلاامارتولا تاعك حي زفنلا
 عرا» قريع َحالص حش لكن ول لس

 أ عمم لاق طايتححلا ةرتولا اماورهللا كنامعس لوقي ىرةثلاخل  ٍقفتسيا ولات نمل اًنياسصا نعروهمتملا و ناتسكر
 عرا» ثفسول ىلإ لق نع زرارعا

 ريعا» تيرا زااذلد عر ارب ليمس نم نسم دع ١ ف ان لوقا عرار لل ةيوقو ىدوملا ناو ربتملا ىلع موزلالو هيف عربتم هنال هيلع اضقالَّ فاشنلا لآقو اهاضق اه سفارث فان
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 نالزيتعكر ىصف سيرخكلا نسف | من لعقو نييلوالا قارقواعج درا لع ناو نالطبلا نع نأيص ةرو رض مامتالا ملف
 عا ايبا اي داق لس <

 لاول تءاعكد تلتف وة هلل تس حج حب ٠س ب اال

 تن رارتقلا بسيف ةولص دكر لكو ةولص لف ةرارقلا سيو ةرارك تستمر ال اذا ىف الردّ زي سلق ل ارهالا رسل و لس تدارك ىنتملرمالا ننال ةرهاو عكر ف /ئرصبلا نسكن او
 نع يعزل ةؤلصلا يب اء يلع قرصي امال ةررعلا نع صحا ”لساكلا ةالصل اوم م ءارقبالا ملص ال م السل او ٌجولصلا لع رول زو ور قل اان ما قا ّحالصل ايوارملا نا لب اذن زاك ارنب ةنإر قرع نم يردص لكى ف

 الالرتما لوقت حلسس تد»» ةرماو ذر ىف اضاف هادؤم ناكفراركلا نتن ف سلو فف يلسسسس د٠١ قرصا دلو ىف اذوراركر يي ناي ادجورمالا تتنيلع ةيجاولا تامكلا وجاد ةرهلا
 فتاوز نم بونك تاكا ذا لاق فسيح ريضزلا ل افالغب ةجرعم ل املاوةنعمريط مهكر ىف قرارا ”يزعزن تتش الل ننال نمي !ليبب عال تادكزانن يحكى ةرارقلا ببي نات زارنا

 نآرشلاب بم 7 ا

 . قات شلارمدواردلا يشم ام نم صخم نيم لا نيتحكر ا ن- تجف ى الكا اهلع تسيققو نحل ىرعا ىف ةداقلا
 ىاانيلو لوك نكعس وام دوجسلاو عركرلاوروتتلاو/ ايقلاب سنين: اذااء تالخي ملوح شل ود قص شما طز كنك لك ىف ال فس لك ىف ةدارقلا تقيم ن انكر ىو لق عش
 رطرق ل و سيل سيلزاو جروزلاوب و بريل ضرف قردضلا نابانسقساناريعرجزنع ل و الا ةرعتلا تبجوازبلو جلا عفش لك يلو قق جلس ,يانعا» نيزخالا ىف تضف اا مو لب نورا نوكل
 نك سين تدروانا نم ايما نم ايي ميلا راخألا نال موصلا يساي ىف ل اشسملا هزي اووروا دارلعلاو ىقثا شل الضان نع مليار وصول ناك ونس لنلا ىف عرورشملا نا ىف ةرومإ سما ل انما نب ا عرس نمو

 ملوق تلال ورب للاب ناقيرطلا لرتسان ءضراعتم بسابلا اذب تييرامالا ١# نو لو تلسس عراا ”عنصمل ا وينو جالصلا بس كف هوروا امصاوتل املا مسي رامل ىرورتصلا نما جييشسا

 دزنلاكايزط عروسلا ناكدذا تلت تانإلا برق تو موق هلطسس عرا» عرازنلا نيج ىف نلادربذ ( لكلا سيئو مس” لوالاو ريا عرورطنلا لت عررتتما ىلع موزيلا] ندا ىقف سلا نم باو اوزلا ى وما نا

 لل اهترلوقي هيلع لرسم ١ نال زن ايص ةروزنم ملول جل طسسسس و٠٠ عملا نختدريعلا ياهل عررذسلا تى ععلا حل اير ءذايعلار جاد اطفال انجااكلتروزنم اك اعلا رجب راطفالا لكم النا بجو
 لبث م ضن نالطملاو م انئالارلرنم نيرمالار عا نال نسب نصلا نيحتالو |نيعتسرضهلا ناكاذا حئامنا فلو نان شحريفو م انالا لاي الا رشمورضلارمالا (ردتسيل شلل نع ىلا نان فنا ئارلطباو
 لسا نييرغالارلفا مث ملوق نلشس ت١٠ عاجالابعيرالاءاضقيلخ يصد نيرنالارضاودعتب مولذا بريتردتو وق هلل ربعا» يمولطلا تبي نالطبلا نمارلوم تمرر وطن لوزرق

 ريع ٠١ نين نخرج دنعو ضوس وب ىلا نع حب اللا عش اذ نات دال ارضي نادم د زيدي 21 ل ةيادهلا ثيداحا خرختق ةياردلا ير فصول 3 ٠ مقل او نميل | ول ناوسو هس آل اما

 ب - ةشئاعنعورجامل ةْننُم اعودوعس نباو ىلعزعروتاملاوه تكس ءاش ناو بس ءاشن او ءرق ءاشنا سيرخجلا قرينه وهو هلق
 يرو نسيرخالا نرعسو نييلوالا ق ًارقاالاق امنع ىذعس !ىل نع كبرشند نع ةيبيش ىلإ نبا هحرخ او دوعسم نباو ىلعام أو سا ب م ل بم سس

 ىنيدكرلا قرهظلا ق ارقي ناكملسو هيِع هلل !ىلص ىبلا نا: ايد ىلا نع نيحروصلا قوايِعرص م« دجآول يوارتقلا ىا كلذ ىلعموادءاسو هيلع هللا ىلصىبنلا نإ
 نب اودوادوبا رخال قو عرج مل اهلش ةولص نحب لص ")كثي لحس ىلوالا ق لبطي و باتكلا ةحتاغب نايرخإلا ف و نيتروسو باتكلا ةحت اغب نبل هالا
 هيلعمتا !لص دن لوسر تعمس نا تبلص دق لاقرمهعم لصنألاتلقف نولصيوهو طاليلا ىلعرمع نب !تيتاراسي نب نلبس قليرط نم نابح نباو ةبدزخ

 ]| هعم لصانامامالا عم ةالصلا كردارت ىتيب قلص لاق فرمع نب !لاس الجر نا عفان نع طويلا ف لاق 5 نيترمم وي ى ةولص اولصضن ١ لوقيملسو
 | ”دح كلذ ىلع لدي و لمكا هجو لعاهندأعا ىلع د انلاو اهنّيه ىلعاهت د اعا حنتمملا ن | ىلعامزيب حمجيو كيلا كاذ سيل لاق قولص لعجا|مربا لامخ لاق
 رذ ىلا نعبايلا قوىقبسلا هحرخ !هعم لصيفا نه لع قدصنت لجر الا لاقذ ىلصيماقن لجر لخ نر هظل احل محول لاضلذ للوسرانب لص ليعس ىف
 لس هحرخا نوغ دوعسم نب| نعو ددادوبا هجرخلا عون ل اوسلارماعنب بيز نعورملسم هيحرخلا ةلفان كلاهت اذ لصت م هعم اهتكددا ناف ايزتتول ةولصلا لص هعذر
 2 ل جرب وهاذ اهتولص ىضقاملذ فيلا دجسم قوصلاةؤلصملسو هبلع هّندا ىلصعنلا عمت سوش لاق هيبا نعدوسالا نب ديرب نيرباجنعدأضبا

 متامكت احر قاتيلصا >!العفتالذلاق انلاحير قانيلصانككت االاق انعم ايلصت ن!امكعنمأم لاق امضئارف سعررت امم ئيغلممب لع لاقف هعم ايل صرمل موقلا ىرخا
 ا ٠ةش الثلا ننسلا باك هجرحتا ةلذان امكت اهناذ مهعم ايلصف ةعابج دجيسماهتبثا

 ٠١ حّرفي ىا هعا ١ بزجلا طس ومد ىشو ةنهبرط حمج كن



 باك دلج “هه) ش ةيأررلا عمةيادهلا

 / |مرق ءورشلا دعب نييرخجلا دش اذا نها مزلم ن وكيف كأس تبلل ةمبركلا هلزنمب ةشلألا ىلا مآيقلاو منادق لوالاعفشلا
 هللا نأ شبا اي عاقل وول وو لقا قروي او 0 تا

 ا لييلورزتلاب ورشلااراسعا ىضقي هت ض سوي لإ نعد نييرخملا ىضقيال قاتلا عفشلا ف ءءورشلا لبث لسفاولو

 ١ انَهلَعَو ةيناثلا ةعكرلا تالي اقلب قلعت ال لوالا عفشلا ةىصو هبالا هل ةدعالامو هيف عرش امم زلم عورشتلا نإ

 داع ايش نه ٌرقيلو اجبر لصٌاو دحاو الص ةّلؤنمب اهالاطايتدح كيرا ىضقي لبق اناهتالرهظلا ةنس
 | لصالاو هجوا ةين امث ىلع لاسملا لهو درا ىضقبْسوي ىلارتحو ل غو ةفيزح ىدنعا هو نيتمكر

 ( تسوي راحو لاعقالا دعت افال ةميرحتلا نالطب بجوي امك دحا قو | نيل هالا ىف ةتارتلا كتر يع رنع ناأهذ

 ٌواصللز! ىرتالاسئاز نكر قئبارفنلا نالءادالاداسف بجتوي أمناو ةمدرحتتلا نالطب بج وي ال لدالا عفشلا ىف ةرءاوقلا كوت

 كلوت ةفينح ىلإ سعو ةمدرخل الطبي الف هكوت لع زي الءادالاداسفو اهرالاءادالل ةمصالهناردغ أههنو ديادوجو

 قرح لات الص ءوطتلا نم مف لكل بجويالاع«لحا فو ةميرحتلا نالطب بجو نيل والا ةارقل
 ئنحؤةمي يرحل اءاق ست ركحو ءاضنتلا ب 5 قف داسفلابانيضقف هيف نيد ةدحاو ةعكر ىف ةيزقلا كوتباهداسفو

 كرتيتلطب دق ةميرقلا نالامه دنع نيبتعكو ىلطق لكلا رقما الوقنا ذل بِ اطاس قالا مفشتلا م هزل
 | !ذامت قاتلا عفشلا ق عسورشتلا صف عس ب ىادنع تيقيو قاثلاق ع و رشارمعيولا هرنع لوالا قتلا ةءارقلا

 | تال امجإلاب نييرخجلا ءاضق هبل حفريخال نييلوالا ار قولو «دنع عدرالإاضق هبلعف هي ةياوقلا كرتب لكلا دسم
 ظ َ هدحلا ىف ارقولو لوالا عفشلاد اسف بجبال ةءارنفلا كرتاب هداسد رمت ناذلا عفشلا ىف عوردلا مصف لطبترل ةمدرغلا

 أ امهاد اقف ثُم ناتطسوي ىلإ دنعو نااتلا فشلا ىف عورشلا تفي لاه دع نال امجالاب نيل هالاءاضق هيلدفربخال

 يرالاءاضايفس وي ىب| لوق ىلع نيررخالا ىدحلو نيل والا ى لح قارقولو امجدلاب نيبلوالاءاضق هيلعف
 ٠١ ىف تلا مطتلا ىف عرورشلا وص مهل نع هاو نيني زعالاد ادا, نصلي ادع ألا

 ومب و بجرلا يبس تنام جل داما ين نال كاز وروزنلاب يورئللارابا لو هل
 وبومالارعورش حي الامد والا لا ومو ريض عرس اي ملم عرورشملا نا تلا مزط عر ورنسلا نا امو رلوق هلل رانعا» رذنلا وجو ينوتولا سيس تنراق حيردالا يف نافدذنا ذا اكرانعملا م ليف عاملا

 بيس نان مل ينل نااذب نمم ظنوا ضق بجيال ابجاو تركي الامد لوالا عقلا عورشسلاب ايجباو نوكيا لع لولا حضشملا وص قوق ماو ضطورطملا عاني عرس امم سيل فانا عفش اوين تكلا
 سس اذا عسا دوغش لمت لول انلا ىف يونس الو رلوسرووربشرنع لدالا ةرعقلا ل ضبا زيلو قرعاو ةولص لنه لقهلع مأتع ا رو عريب ملدرا رطلا نال ىف نرد عفشلا ىف عرورشلا ومب و بسر بولا

 رنا بف تراعي ىف رقع طيس يف ةروكرملا هرضرل او ةئاشلا "ل مب ول ل أملا هزل اهيا ىلسناو لو هلل تا ب ةرثل اايخالو ىف اننا ىلا اهم لاننا اب ىف الا عسا ىف تيزشلاي
 مفضل ىف تسارتوا شل لا عكر او لوالا عفشلا ىف سكروا ىلارلا وكلا ىف تلرتواغل الا عكرلا ىف تكتوا دين شدا مكرلا ٌتكرتوا ىلوالا ىكرلا تلرتولا ىانلا عفا ف حلرتوا لوا عزشلا ىف

 ٌجالادلدالا كرا ٌحكتوا ذل لاو للوالا :ولرلا ف سكنوا ىفانلا مطتلاو دين غلا ولرلا ىف قلو تح ع اح ريق دم كح ركن اثنا شاد لوالا كلا تلرتوا بارما كاد لوالا :

 | ل مو ديس تلظادتواشم تسيل نت قزَعَت قئاوراسنلا مانا ل (اطملا نال لواام مولا كرت فنصلاو بورش رشم هز أراد ينال هف "ترتد ةنل تلاد ةيناثلاةخكرلا ف رندا |
 | اناو ملوق حلل فا ايلدقع امض ةرزرقلا كرب تدضدم: ل ادضالاد لامضاظر قت ابنا ملوق هس خا لخاتم زرت شييفسلاب لييعف يئاَف تدان ما دامتال يالا |
 | امان الر ناك اًذاورماز نكر لوك لكس نا راوالا ىف صم اهمال ٌيَرعلا تيقبو ءادال اههدق د ناوجلارفصالا (رحني ال داضلاب نال ءادالاداضرتس رمل ءاقبب لاك امال ءادالا راض بدل, |
 م اسمو هيج هس سس مع هي اي تس سما كر سي ءاايتح ايسان دن لل يقم نس مل يقي يلع دل نس دس عراب ةلصلا لصإ نالطب نموا ١
 بلر: ناكفة رمز ةولص ملوق كل يانعا> هدانا ذل ةئيرقلا ل طمتلاوالا ترتواًرف ثررحل ا رضبسوا /ادالا فلفو اررضنم وكل اعاناكرا تي ل نايت سيب يال لوق نش |

 ربع»» دارك تت لرمالا نال تهاكن تحك ا ىرعل ةدازفلا نا ىلا بز ىرعبلا نسحلا نال ريفر شن لوقت حل سس رانع ا اريح طلو بانت بمجس ةدس اذ نول ةارقلا مالا ري قرارا
 را عار ىطقلا ليلرلل ذل ثث زيوت تالتخاال تال ازد ناب تيبا رولا هزي دافي لوقيلال مهالاركبابا نال هيه تست انييا نييحكرا ىف كرنب ةالصلا ران: لاق تاناطايتعا ملوق حلا

 لل ءانع»» لوالا لاكن نا قشلا ىف ءاضلا نال علردالا ءاشق رياض رعي ملال اما اينيسرهق اذا ل نيشرغالا انت لوف علل عد ر وكرم لصالا عيا, تضاذ: وق هلك ١

 مرام انا سلا ف ناش ب ىرتقاول قت الا حنش عرورنلا عن لو ق حلل ن» باكا فروا دبس د ئيرتتلافلتفا نك اولا ضرعتا اهازب عرامتالاب نيل دالاءاشت_ يضل |
 يع ا" لصولل نولي ب تكا ب قو مد لصولل نب نانا ملوق حلل نانريفصلا جابلا ف نا فما ةركؤاذكر نراعي عبثا لو



 ةولصلا بانك دلج ةياردلا عمةّيادهلا

 فن هراركلا ف و كسسع تحفترارق ةميرلا نال نيملوالا ءاضت ٌنغدنعو ةيقاب ةميرحتلا نال ةفينحن ىلا سنعانكو . ِ ا 21000 ا
 عر 1١ نيس والا ىرعا غر ة هامل كب .

 قارقولو هنع ةياور نعمت يل رخو نيتعكر ءاضق همزلي هن اة فينح ىلا نعكل تيور لآقو هنع ةياورلا»نه

 عبرا ىضقريؤ ال نييرخجالا ىردحا نأ رقولو ني :رىضق نع لنعو امهدنع عبرا ىضقربغ ا نييلوالاىدحا
 "0 ا اف تس بي تيم
 نيترو رقي نيتعكر ىنعي اهثم ةولْص دعب لّشتال السلا هيلع هلوقريسفلاو لاق نيتدكرامه سنع تسوي, ىلا دنع
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 ةلشلا يبلع لوقل مايقلا لع تر نقلا عماّنعأت5 ةلفانلا ىقصيواهلكلفنلا تاعكر ةءارقلا ةييضرف ناب نوكيف تارة ريغب

 هنا كدكوتل نوف اهقلا هيلع قيل ميرو وضوح وفصل الو أقل ةدلص نم فصنلا لح عال لت
 [برقتفا ناو ةالصلا ىف اًءورشم سس هنال سورْشتلا ةلاح ىف دعقيبامكد قي نارتنشملاو دوعقلا ةيفيكو اوقلتخاو هنع مميعال ترا ذولا حجم ىف ايببج لس ريع مشب سانب

 نيلابرتم عورشلا نال سايق وهو هينحيالاه ستعو نإ تس ١ نهو ةفينح ىلا ستعزأج رازعربغ نم لق ياها 5 هلع 1 ريغ ا! انرفس َ 1 ١ اد يي

 ًيقلاديزايالمايقل
 ثان ايقنا لعوب .٠ هل ا . هل اسي

 صس ملول يتح أصن همؤتلا هنالرزنلا فالغبهنودب ةصوةاياملو ىقب مف مايقلاو شاسع هل هَل
 بر ٠ءارع ول امن نث لفن لوا ري يصب نا صنوا نس

 طا : اخ د ا يقع د مقل 0 ل اا د ل ا ا رب ا ا فلل
 هنداوطررمع نبا شير ءاميإ ىددي تيجوت ةهج ىاىلاهتبا د لع لفنتزصملا حيراخ نآكن مو اثدملا صعب نع

 نس ىؤل سند

 ' ريغ لفاوتلان الو ءامبا صد ريمتىللا هجوتموهورابح لع لصدراسو هيلع هنا لص هنا وسر تيأر لاق امنع
 كيوب سلا نك ىدد

 سل ءاىلاةراشا انكل امانا اذكر لوق كل هر بج ب حجج ع
 يرافقه لع ناذع لك يور سلول لاتزرخصلا حم اهل يعررغ يعن يعر زو تسرب ىلا نيب ةدواب ترجاذل"!رارقد لوف علل نا«رم ةناور لعلوقو باذن لب نب قافتا دوق
 فتان اسس لاو يرقلا هزم يف عرور تسل ابىف لا عفشلام دلي لهو كر ةرارلا لرب سمؤعن "لير نال يب ذم لس يقوم فسولولالنفحام تو تاىلر جراء اضتق هيلع نا ع تيدر لت لاو

 ةرزرقلا كو نال يرق اقبل اهيرا نعقرل وق لس تا امبرع ناكا ذا نع ةيادرلا طقس عرزلا لصالا بيس ذل ناب لوصالا ىف مكرم عم رمح ياور عاشللاتيرتيعا وتريح مل وق لس ناار
 اليل نين الا لث املا نمر يلع برت امو لطنلا تاعك ف جاو ةدارقلا ناركؤرعب دروا1#لاث لو هش مث زم لص ميركل لطبتا] تعسول ىف ارنعو م امالا نع بيير يلا لطسس ال نيل والا ىرعا ىف '

 ىلع َةالصلا كيتو اقنال ةولص ىوا اذا نإ تيسره ا نضردايتملا زلنا لوق حك ولادي عام اراك م ىلا لينال الا فار يضتو ل وق حلل يانعا» لوا اهب, كاز لع
 ىبصي م ايراوا نيتحلر صب ناي نيل زتمراوا نصل عطفقنلرب لنا ىلع الط ةالصررد لصلا] سو ل1 شو هيلع ثلا لس نبا لو راربار زا فا اهلخ ةالصربب لو حمس رعب سوس ارو
 عم ارز لا نيتحكر ندي روق حط دا»لفنلا تاعكرف ةدارقلا بددجول انايب ضيمرفلال جت زيزف ا عذشمو :دس اوذش دير فلا صك مال اًناؤوا نيضض و نيلفن ان اكن اب زفصو اذ الامي اما بن
 لاؤام ب ادوههنس ناين او يعطل كسل نكن اول ارب دال لكم ملا ةرالازنيطزذ ناي موق حل سس وا'ءانيا بلبن الشم لضن راو مب عطتفلل هدام ةا لرد وقر يي لعب اهلك و
 -- د 0 واب صنملا ىف لب ال نايب ا لاقي ند ناتو ملا بجو الفانركواك

 | (هايقلا لم ةررّلا عمارعات ضرما ةولصت نال مب“ امبال مالا ةولص نم ضنلا ىلع مايقلا ىلع جرا الفٌسرماقلا ٌةؤلص نا معا ثلاو نمرارلا ناب ستلا "ل ارىاقلا ملص لوق هلا

 رلوق هل لسسمبع »صل نعرازجلا حطت لوا ىاصملا نع جالصلا معن الو ءازيلا نعدصحلا علت ل ى درع ملت ليك روق حل لس وا مالا جالصكم يقل نعزج اول ارع الا ةولص نا لضوز وكي ل
 رسخآ ىف مو لأ ل بع و يلم سلا لس لنلا ل وسر خولص هاو نال ىلا تعسر لإ نو لواووعقلا نفصل يفر وتل الص اننرتدذاب ان نال داش تيكر عقل زنا هةر ىلا نعر رج ىورإلا ولمن او

 فسيح نى ارزنلاررخم رلوق حلل عر كدنصلاو ىضرسلا يالا سمو شيلا ول ريصفلا هراتخا ىذلاوبسوررذتتلا هلام ىف عي اكرعقتل نارطز تو لدعا غال عبري هادم مو يبت ناكورع
 بلبس مئرزدب نيرغلا ىلدوختلاكرزعالب روطتلا ىروعتتلا ناقتي فار شايي لنه لوف حلك نا» مات عر اذا كد كر يريم نمد ناجم اا ىف نارزن نمر الصم واول مز اهنسرواو لكنا
 كام لير يانا تكرلا ىل مالا توربدمم والا حك لو بالإر خ ابا مال مورش ايامي [ز ليما عورشلاو قابد'ول مامن هرايخوروهتلاو مايملا نير نالازن هان كل لف اقبلاو ءارتب الا لام نيب ند

 دذمرخب و ارزعي ناكماوس يثبت ارم لفتت وق ىلع ناءرف الا فلتاو سلا ىف جاورال ىاودنبلارطبحرلا يذلا لا انما سجنزع لوو حلل نلا [رورمسلاب مالا رمزي فرز ىلا
 لولطرش ومو ناكملا ةرارط ادة الف نينكر اهندكئاطقس اذاردجساو عوكرلا نالالوا امتي اكدولرسولج عنتومف باد لع ندكي نا نيب قرفال تلك كر اقالطال موتي مول ةزلصلاحءاتنتا عمو

 زك نيت الراو سولبلا وم ىف س بلا تن اك ذايب صبا نم ندم انا ناكذ فخ ىلا قنا يوقسج_#لغ ىلا طموقس نم (يالو لط | وب رونمورخ هزاوب م لئسسي نا رييو
 ن "كرت ةالصلا حاتسفارنع ”دبقلا ىلا مولاذاةارلا لع جالصلا زوكبازيا لوقتي نم س اننا نمدامريلاف لاقت سوت نجى الا ملوث حيل عراب سايتلاوبو ةؤلصل ا زوبمال مر ملاردق نم
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 لاقرتكنبا ثي لحس وخير معنب هلا دبع نعرملسم هيرخ آو نيصح نب نارمع نحةحيرالاو ىرانلا مئاقلا ولص نمصنلا ىلع دعاقلا ةؤلص كمي لحم
 هذ طلغىطقرارلاو ٌقاسلا لاق ٌقاسلاو دز ادوناجرل سم هبجرخلا ءاميا دربي خ ىلا هجيوتم وهو رامح ىلع لسيما سوو هيلع هّندإ لص هندإ لوسر تيبأر
 ناركذيو ى وب تهجزن اهيا هتلحاب ىلعرفسلا قف لصب.ر مع نب! تيارر اني د نبورعع نعرن-ا هجو نمىدازملا هجيرخآ و منلحار ىلع باوصلاو ىجينب رمع
 سنا نعو هسأرب ى وبر عمسب ةلحارلا لعوهوملس و هيلعهثد| لص هلدالوسر تيار ةعببر نبرمأع نع نيحوصلا ىفو هل عقب, ناكملسو هيلعمثن /ىلصىبتلا
 ذوطقرادلا ىورو هيلع قفنم هلعن امل هلع لسو هيلعهند لصد !لوسر تيرا الول هيف ثيردحلارامح ىلع ىلصب كلأم نب سدا ىذر هنا نيرجس نيب
 دو ذمرتلاو دواد قالووامنا توي لصيرامح ىلع ربي ىلا هجروتموهومل سو هيلع هللا لص ىنلا تي ارلاق سنا نعىرهنلا نع كلام ةداور نم بئارغلا
 ىراذلا ق هلصاو ءاميا ىنوي هجو لكؤ هتلحار ىلع ل فاونلا ٍلصيملسو هيلع هلل لص ىبنلا تي اررباج نعرب بزل ىف ةياور نم نابح نبا



 6هع) ةياردلا عمةّيادهلا

 تقوب ةنصرنع ضئارفلااما ةلذآقلا نعوه مطقنيوا ةلذانلا هتع ٌمطقنت لابقنْسالاو لوزنلا هأنمزلاواف تقوي. ةصتنم
 تسلا

 تنير عملا مرا خب دّيبقتلاو اهرتأس نم دكا هنالرجفل ا ةدسل زن ّي هنأ فيح ىإ نعد لفاون بتاورلا نفَّيلاو
 رصملا را درو صنلا نارهاظلا هجسوو اّصيارصملا قدر وجي هتاطس هب, ىإ نعورصملا قداوعاورفسلاطارتشا

 مارحازال ل بقنس | بكرمث الزان ةعكر لصٌّناو ىنبي لزنت ابكار عبوطتلا حف ! نأف بلغا هيف بوكرلا ىلا ةحيادملاو
 دريبلاو عوكرلا بوجول دقن !لزانل | مارح او مص امه. قااذأق لوزنلا ىلع هتريرقل . يهسلاو ءوكرللاز وجل قعن ابكرلا
 لصأم دعب لزناذإةرغنعانكو ضبا لزتاذا لبقتتسي هت [فسوي ىلإ نعّور نعي رم همزلام كرت ٌلِعر دقي الف

 | مهيؤصبقءأشملا دعب نآض مررههش قف سانلا عنابي نب هتسي ناضمرمابق ف لامه رهاظلاوه م الاو ةدك
 | طفلك ممتوبمت ةجيورترادقم نيتصورت لكىيب سلبيه نيتملستب ةجيورت لكتاهيررت سخربمام
 ملال ىجلاو نو يشارلاء اقل ايرلع باو هال ةفينح ىلا نعنسحلا ىورانكةنس أها مصالاو با تسال

 تاز ىلعر ناهتع ورم 7 درب لذا بيتل
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لع كل ةعامجلااهرذ ةتسلاو اتبلع بتكت نا هبيسخ وهو ةبظاوملا هكرتت قرذعلانيب
 لها متناول ىتح ةياذكلا هلو ى

 لم حيك رف اسما ىو املا ىلع زون ال ضئاؤلا نى ارش تتوب دعت لق حلال ناس ةلفانلا جر رمع عطضنل وزار زهتسف لوزثلا نوريزوكت ال كلفانلا نابانلقول نيلردخانلا ع علت ل قول

 ةلزوجاهسدنعو بسج او دالز حيال دفيع ىلا نضفرتولا ماد لضاوف بت اورلا ننسلاو لول حلل عد بك سرذاسلا نوكو امم يالا نوكو ناكل نطو عنسماو صللا سوزكر ذي نم لاةبالا
 ولا زاوج نا تمس ىلاو يطع لبا نعد ار ييقتلاو ل وق دل عارفا يك لزني نا ولا تم ىلوللا ناييانب نوكين انوكي رامغ نب لارا نس لني نا لق لس دوستنس
 هديل ء اوس كلذ رفا ايطورفاسملا نا مجم ل ارفسلا يؤ شافني لو هلل نار ذا ملا ىف قع انا ةروزعلاو ةروزعلا لجمال س ايتلا تاجير اهيالاب ناجل نال صاف فالل زوكتب املا ىلع
 . نا" ليما رب منعم لاو ب املا ىلع ىلسب نار مشوا نيف لصال ا نم حر اذا لصالا ىفراؤو :يادلا لع عروطملا زوج يح حراز اور عملا نيب نومك امرادّم ىف زبري مالكا نالارصملا ررا ناك نا

 بيجاايكاراميالا بزوج تسرزم ”لفاقلا نع عاطقنالا فوغ تلك. دذير يع نم ل وق حل راء انييا فلزك لاذ ةولر لصي لول نال قانا يقلا ازيا هكر لسناو ل وق نكس
 خيرا لق سا ”يورلا تاعيورتسم ل وق هلشس نا» ب ابهلحت ةرايرز عموارتلاو ةرارقلا لصفب بنا لفاونلا ابر زان لض رلوق حش واونر مز ال اهفارال وس او عرركر للى ايرييصرذع تاب

 سس اي نوحي نوف نم معا نيتكسورت لكن يب لصفلا سلف ايار اكل ! سلو لوو حلل عا تلج | دهب تاامكر يدا تيس م تسلح ىب وعارلا لاصيلا لالا ل امج اف تاعك
 مل سل سلا يلا سل سس ميس ملا سلا سس مس مسا سلا سس سس مل سل سس ٍِ رامبل ا الموب ليلبتلاب وا مشل ابا ناوطل ابوا ةؤلصلاو ,ىتولسلاو

 فل اذبي ةرلؤس نس ارمنوكن م عم الاوهجان نوحي قح عدكم حمس |يسسفف عروارتلا نوحي ن اف انيال ادع امباب|بذاداد عتواتلا ىلع سانلا عرارتجا ف يرابتسالا ظلت دلقلا ب ابقتسالا طفلك رلوق نس
 ملوق حلل ع "نيد خارلار افلا ينمو قم يلع سو [وررلعر شرا لص بلا لوقا | .ةيس ىلع ليان نور ضنارلا افلا اريل يملا ونال لوف حلل دال عملاء بسالك اس لا غل نمرك ا
 ضسلل ا لايللا ىف لص انا م سو ل[ لسسوريلعرشنا ىلع نبا نا ورئتد نابت نبا ىوراجءاهستا تامل نامت عرتوارلا لص وزيإلا نم نس ىلاو تل الارعل نين نيلاو سمسا ردح للشيف سمر لس يلع

 ددقلا ك/ذوبب دنسلا نولي فيلر عتلاازي لن بهذ لوسرلا لع بذا واهب ءنسلا نوفي نيبلوص | ار وهب ناردصخ اهب بوكت بيبان رمدسلل كرات نوي لب وكر تلظرتولا عم :وكر شى رعاب نانسر ف
 ر انلخلا سؤ نس ملل شيسدع نمدافتسملاوبو عا سر ارّضفلا تارايعر يني يلا ووافلضوا لوسرلا يلع يلا دامب ابن زفرمل وصخ وريرتلا عن ىف( اهلا نيام لع وإ يس نوكير يل دازاموروكزملا

 (ًالسلاو ةولصلا هيلع :ءاي رّملا جن ىف اداضلملا فال نسر ازحلاكاذا نك ىلعملا ن ايحو نعمل رانا ياو نس الذل نمب_زضهلع ازكو موزللا ىلع ل رت يلع لكن ا دج ام نبا ووؤادوباريرخا نير شارلا

 نوكي تءادلر نام ى وول اريلع لوسرلا ني اوم سبني مل ناو يع لس ار نفل :نيظاروم تسول وكر نورضسوبب ةرلوملا نسا نكي فيز عتل ارب ليففس ىش نع وليل طيذلل ا ذب داضلتف ! نسم ىلا بسن
 ديبالا فت قل اسر ىف نع نعرف تورخأ عضوم لسيصفتللو نر لا نع نري شيع ددكك عكر نيررشمم للص ايا محسسمو ريع نرلا لص ىنبلا نا قبلا: ىبا نبا :ياور ىف دوو قلك ملا ..زسللاكرات
 سس نا عجيل ”ليللا تس اكل لذ عكر نرسم لس ند[ نعم نعم :زديل عزر ملسو ل( ىلبعو يلع ثمل الص ىنبلا نا ىورت ار زعلا نمي ل وق جلاش كتمت روف ىف يغري ىولوم !ام ةنسلا رايب حملا

 رماو ماما ىلع س نلا مما نا ىرا فا لام و نم ىلا سورف نولست سانا ناك ينم ثتكينلا تمي ى كك ارتجا تنوع لاق عنزي لف س انلازنك لالا ”ليللا تنال الف وكر نرسكمبب ل حرف !ٍإ

 هلك دا» يوب و ةنسلاكران ناك ارزفنم عيدارلا لص نم لان: ن ممول املا زكا نعاز افلا رمد وعنا مل وق هللا علال تاك نر تاهيورت سفر” #يمعكن بى ضب
 "أ اييهرمم ىولوم ٠ ةزانبلا ةولص ف اكةرمللا لبا لع رجس لكل با ىلع انك نسا ىلا ريم لا د بسم عنتصاو قع ل وق

 ءافلذلا نا ثيدح ناضمر ماي قلصن
 كرت ىف رزذعلا نيبرلسو هيلع هدا لص ىلا نا ثيب لحس 5 سجامل ميوارتلا ىلع اوبظاو ننسشسارلا 1 ا تل

 ضرنعت نا تين نكلو ظفل قورمكلع ضوعت نا تدششتحت قالا ظفلب هنت أع ثيدح نم نانعم ىلع قف انيلع بكت نا ةيندخ وهو حدارتلا ىلع ةظاوملا

 و قالا هبحرخا هوتيرعشتمب نب نامعتلا نعو ننسلا ب ادصا هيجرخا هور ذ ىلإ نعو بعكنب ىف ىلع سانلا عمج_رمع ناىرانهلا ميرتتا نقيل يللا ةولص م كيلع
 نمذ قنوموقب.سانلا ناكنامور نب ديزي. نعاطّوملا ى كلام لاق ورتولاو ةعكر نيرتتصير مع نمز قرموقن انكليزم نب بئتاسلا قيرط نمىقربلاىدت
 ىوسزانمر ف ةعكر نبرشع ىلصب ناكر لسو هيلع هت ىلسوبنلا نا سايع نبا ثيدحم نم قاربطلاوة بيش ىلا نبا ىددو عكر نيرثشعو ثلثي ناضمرؤرمع
 5 هيلع فتم ةعكرتاع ىدحا لع ريغ قو ناضمر ف نبوي ناكأم ةثمأع لوق هضراعتو فيعص «داتساوزتولا



 ةياررلا عقةيادهلا

 ميعو هرب,ةياوصلادارق | نال ةزيضفلل كرات ةعامجلا نع ىل نتلاة ضعبلااهمأق | ولد نديسماونأك ابماقا نع دجسملا ئ
 كرو ةزرع ورع نبا نتىولوطلا هادم

 نيمرجلا لها دا علرتولا نيبو ةسماخلا نعبا ذك ةعيورتلار اشم نيدو رتلا نيب سولجلا ف يتسملا» فلذقلا

 ءاشعلادعب ابّبقو ناذارتشي م«رتوبرت هلوق و ميهصب سيلو تاملست سمخ لع ةحارتسالاضعبلا سمقساو |
 م اذ نبلا قطب ءزسلا ب داك ىالتفالانعازارتحا تسول نسوا عدلا ىوني نا ست اوهربعلا زبر نعجز ريولازيس عرب عيدلزلا تصنوبد 5 0

 دعب تيس لفاون اهئ الكدحب ورتولا لبق ل بللارخا' ىلا ءاشملا سعب دقو ناومعالاو عامل ةماع لاق هبورتولا لبق
 ديشتل ا لهبأم تالخج م وقلا لسكن كركيالف قزم مك اهذ ةنسلا نإ لكلا شملازاكاو ةطاقلارقركنب مل ءاشعلا تاءتشا يسلط ب 0000 نع 5-5

 ةلعاهثلايلسملا عامجا هيلع ناضمرره ريغ ف ةعامجيرتولا ٍلصيالو ةدسل ت سبل أهنال ابركرتي ثيح تاوعىلا نم
 ا سس سس سس يح ييمسسسا َ 1 نازرئملا حماه ان م ايلكي ايلا لئاس 2 كتدالس اذلا دعر لمست اهنا مااا

 نعىدؤملل ةناّيص ىرخ ا لصي ٌتِمِقارمت رهظلا نم ةعكر ىلص نمو ةضبرفل ١كلار دا كتاب

 ميغصلاوهمارالا عم عرشدو عطقي رميسلاب 3 والا سيقي مل ناو ةعامجلا ة]يضفلازاوشإموقلا عم لخ نير نالطبلا
 ةخمجلاورهظلا لبق ةنسلاو ناكولو لامكالل سيل هن الل فنلا ىف ناكاذ ام ىالخجب لامكلل عظقلاو ضفرلا لكتب هنال دكا 5 5 كيا

 ل 0 ١ انقر , هيل ّ راع هعمل ”ديظفلا
 رهظلا نم اتلثئىلص لق ناكناو ًاههقي لبق نق وثعس وب ىإ نعشللذ ىوري نيتعكرلا سار ىلع عطقي بطخوا قاف ش

 عر ا ةزيعاد جرلص/ ظن لبت حب دالا ناذ دبع” بصر مرل و تن

  لحسمنالا مظقي تيس زاب اهديقيلو سعب ةنلاتلا ىف نآكاذام ف الخ ضقنلا لكل د لكلا كتسزتككلا نالأهقي

 ىتلاثوقلا عملخ دي.ايمت ااذإو ,مامالا لص ىق لوخرلا وتب[ تاق ّيكءاش ناوولسو سقف داع ءاش نارين و ضفرلا
 2 »سلمنا لوخرلا را“ ابك لف تدكاه الوعل سما لاو

 ول هنالمبهحم لخ ديو عطقي تمقات ةعكر درحفلا نم لص نأة رحاو تقود فر رركتي ال ضرفلا نال اذان موعم ىلصي

 مامالا ةؤلص ىف ءرشيال م امتالا دعب و:سديسل ايأه سقي, نا لش ةباثلا ىلإمأق اذااذكو ةعامجلا هتوفتي رخام ات اضا
 ١ هل نقتل هج رجب مااا ةولصقس عشب

 ههمأمال ةفلاتعاعيراايلاعج قو كوركم تلكلاب لفنتلا نال ةياورلارهاظ برغملا نكت | نكد 5دحب لقنلاةيهاركل

 لب او نولي ني رمل لباو نزفوطيل كم لب اا ك ءولارارقم لوق حل
 جلا عرولط ىلا ليها عيج ناي اشم ىرخاتم نم دع اهجو ىبمتسما ليبطسا مالا ججشسلا نعى ارتقو ف فل ىلا ينل. مل وق حلا و٠٠ ايتوكس نورظ سني وا نوددمي وا نوحبستر ايف اب ربي لك

 ! نااكذ ةياهصلا لح نررع عيبواّنلا نالاتنكو ىلا د مرتولا ربو ءاشملا لعبت اب الص نانرتولاوراشعلا نيت ماتو اراب اشم ماو تلات لببلا هو ناك ليلا ماي تسيبس اذال هرهلوراضعلا لبت :

 1 قرإ شلاق رك نوللسن» روان وكي وزامرتولا ينور اشعلار بل لص دار حسوارن وكي ل راشحلا لبت ربواررلا لصرول ا عش ىلا ىلع وبا مامال ل اقورتولا لبت ءاشعلا_ىباولص م دارزاولص امابتو

 منك ل صحي اللا ذرب نال حمس" سيل ا ذر و بيرذملا ولو رق راب وتكملا فخار يي ينكملا نم سونا عوطتلا نال برغم ةالص ىف | يل امرارتم عفسس لكى زرق هع لاف الا فلا
 يو سانلاب ف يقخت نال عش وبموت ايار ذكر لكى رقي لا مهر ةذيفع ىلا نع نسما ةياوروم و مهنعتب ل تور اهلل عت | ابد اشعلا ىف ري اهرادقم ريل نعجت لاو رك م ةنس رم حلاو قرم
 نم زري نا رف لس نرذنعلا "ليل ةرصاو رم عروارلا ىف ممتازا ةريخزلا لوول ' قرمزي لق هلع ن» نو تالا تسمن ارقلا تايآوزثأم تس ليل نيت ىف تامل ادرس نال قرم تذل لصكر
 ناب ىف عرس لقاونلاو تابجاولا» ضئارطلا ن ايربنع ردم :يعلا بكاردا باب ملول هدلا# د٠ ذاييرب شلات عسوارت ال اعلا لسو نطل متخاز ىفسنلا ىلسول لات رنلا يفلان شيع
 هرشع تلطب ازا :نيطزهلا نال يب زي لمرسي نيك لكن اناا تايم روق حك نا» نؤوملاماثاا) ةرلصلا ىف مامالا ورش مادالابوادا تمت مث لو شل عاج لع اكل ءادالا
 جر أرمخا نم نامت ملاذا هدذع يعزل فت صو ناز طيب لطبت ازا ةولصلا لصا ناي ينانثواءامجا الفن ىشبرسبلا م ةرازلا مص عر نم ناف مهن ن الغل ليقرحف عزم اباوا بييرجا ةؤلصلا لصا تال
 رهجسمو ا هرهسا امال ماقرملنم ىف جولصما مسضاول سس دمار ”ليضفلا زارعا روق حل و٠' يقارن ملا, نلت ادب ريسلاب نم انمار يقور بعل ل سمن علط ذا اقرا نعرض
 نحيي ضمرا لك رلوق حلشس ربع »ب تييبغ ضقراو ل دال ىرخالا لش نا ىلا بسس يعجن نال كو لاقامنا عش ادب ملل وق عسل و٠: وللا نا نسي ل يلحلاوارعطيلوايقيرخأ
 لكلا مول يصل فيرعلا سيبو نيب لارا عطلاو مسأ وق حلل خرا# ةرهسلاب اب يقي ملام دنسم الا رار فر عتيل ونم اذى مق نم نا ىلا عسا رييقيملامرلمجا ىف ضف ريالور
 أ. [يبرا حم اوررنلا نسم ميد ءاب قفا تنك ى رعسلا نعد لصالا ىفرانايلاو مني ليت ىلايينمالاو ىلاقبلاو ىرشسلا لاسر يلاو نيتعكر) سار لع مطب لو حلل تا' هير تل ريسملا مرر اف نم
 | لمي الخ رلوق حلل نحدد ىضانزتلا هركذ فاو تن تعيرط لس ىرغلا بيلا فانا فكر ىلص نا لاق مالا حنرخم جلا حسم ف عرس اذا فين ىلا نع ياوررداؤنلا ف تبريد قت عرولتلا تالي
 | ١ نم ىرثسلا مالا سمسايبتخا نموانمذئام ف الغب اعطي شبح ملأ حل سس نا» طيري ىفاذك راما نبهت تزن اذا ذلك عقلا ليبي عرفا يتم تول و عرار فلا :نريخن تسي 9ك نال ضفنلا

 110 لا ا ا ا لا لا لا ةا لا ا اال 7 ارسال سرا وطم انمم اممم نال تن انا م سلا لبق 0

 ٍإ ىداتضفا» تساياورلا ناز انك س ابا داس الا بمبس تمدقو فلذا هزب نال مالا رارفرعب اا لا د م

 ْ دا[ اد بيرل ىفالا مب“ لصن موق منا تين كطراف تيلصاذا لاق ملسو ل لو هلعزنلا لصون نع عنب ىورزلا ضل يلغشلا نإ لق ملال نوب |
 | فلا مزعىودةبامعلا دارنا نال هلوق ا ل
 | نييمرجلل لها ةداعكرتولا» ةسماخلا نيب |نكونذا<ورتلارا دقم نيتحيدرتلا نيب سولجلا يوقسملاو هلق رمعنبا نعىواوطلا هجرخا يوانلا نع |
 كلذ لقن نبإ نمىرداالو لاق ان كخامجالا هبلعن اضمر ريس ريغق ةعامجرتولا لصاالوه ]وق ليلا ةولص ف ىزورملاوعنلا نيدمغ هجوخاثنق ١



 ةياردلا عّمةيادهلا

 قفاتمالاء! سلا دعي .ىيسملا نم ميني المال كلا هيلع هلوقل لب ىتح مير خيب نا هل دركي هيف نذاق | سهسم ل خد نم
 َ تا« ليسا ىفدؤادولاجرخل تت

 ليكت ةروص كرت هن ال ةعامحبرما هيمقتني ناكاذاالا لاق موجرلا ديري ةجباىل ميري لجروأ سق نأكن إو ىنعم

 ةفلآ زل موتي هنال ةملقالا ف نذّئملا نخلا ذل ةزم هللا ىعاد ب اجب هتال جوي ناب ساب الف ءأشعلا ور هظلا تناكو لص

 ماهل ىل ىتنا نمو اه ردي لفنلا ةّيهاركل اه نذؤوملا ن خا ناو مجرتخرجفلاوا برخملاوارصعلا تناك ن اوانآيح ةعامجلا

 ل ل
 كتلي ّيملاو ملكعا ةعامجلا باوث نالمامألا حمد اوف ىشخ ناو نيتليضفلا ىنيبرعمجلا هنكما هنال لخندرتت

 ا ا عاظفاا دنس ناوكف ىو ّ «فريةرعقلا كراج زاهر 1 1 50

 ىنيبتالتخإلا امنآو ميعصلاوه ضرغلادعب تقولا ف اهئادا هنكمي هنال يل الا ق اهكرتي ثيحرهظلا ةنس تال زلا
 ديع »ا سيطقيلال زا مرج لزق نعذازحأ

 ليبقتلاولاعت هللا ءاش نا نيبن امل عرجفلا ةنس كل نكالو امزع اهريخلاّتو ستعكرلا لع اهمي لقت قّنعو فسوبيا

 لفاونلاو نئّسلا ةماع ف لضفالاو ةولصلا ف مامالا ناكأ ذا سيسملا قف ةهاركلا لعل دي دججسملا بأي سنع ءادالإب
 حبب ب بحبس اا سس هيك توب نلاي نزلا ل

 داقلطمالفن ىقسمنْأل ملا عولط لبق ا ميضقيالرجفلا تعكر هنتآن اذاومالسلا هيلع ىنلا نعى ملاوه لزنملا
 : ملرق هل

 اما ف ل ميو نانل صمد شق ن زكا اانيف نوال قل هس ل ضحز نللكوو ليت لصوت ق ىلسس نا: تريزا لضفا الا جري نفر رجرىهسمى ف اولصيلمل نا: ريجرعبس اولسر مب اوبس ور امير يف عرنكي نال راي
 بالريف لشن نال ريو موريذ اودصنم ناو ربان يرجسما زب ىف لوليد اص دال تركة يحرهس اولصتن اذ نكي م نااورزو ليل ءامو نامل نال ة الصلات حروزلا+ركناكن اذالوا يحرس تركي نا
 ('امالاو نذؤم اك ع ارترما ب تفي ملرق حلل عاب تكا فلز امزح اهلا ماقالا لست عر وزدف اب س أي الفرا ضعلاورنلا ةزيلصلا نم اكو درت ناكن او يحرس ىف ىستن نار يلع بباولا نال
 | نزوملاومايالا فس بتل نا مالو ملا ى تلا نمروصقملا ناو حض اورّتفللا لوقف اذال نيندوصمومعنسملا نا الا را تتسم الا مدع ل لدبي ثيسرملا لاقت ال سس ليت ل وق حل رس ىلا سلو

 لس وق حطو رن عرشلاو بررغملا ارحم لن موف ماما تسي يمر ىف تريلص اذا ملسو ل[ لعسو هيلع ثلا لولا نعرغ نبا ىوراملار ريب لنا يبا ل وق نش اربع ءادوج وم سبل ١
 ملسو مل[ سو هيلع ثلا لص بلا لانو ليحل متورط ناوارمرولصر سو لآ دس رعي لس بلا لاق ايدك وا بلضفارلا هد نال تاق عاملا تناكن اور سما ف ديلا ئبسملا ابد نعؤلل خب
 ناضرهسا بابدع رلوق همك نا/ هوركوبو عضيزفلاب مامالا لاقت نعرهسلا ىف الفن نايمىبسلا ىف ارب اصول نافرهسلا باي دنع اوبس جمجتؤلا ليو ولات تاكا وايل كرنك

 عرال بتنعملا ني نيب لث اورني نم ملا ضل كلذ ىلا ئىذلاو عام ابانلات ضعصل اب طلاو |هيتيل نا ب ارك ب راو هسملا ىراوس نم يرام سلط ىلصيل خايلصلا عضوم سلا يراب لم نيل
 . امر نار غلا قعر لصنر لزرع اوتمسول بل لوك ل م نارطعجىباريتضلا نعد (امالا م ل وأ هقس ن» ءنسلا ىلع طفلا جر الاو لعف حم نك نا لص الامام  لغر لق نحل

 كّرلابريعولاو موق لل خرا» ةعرو نيرو عليم لا ةؤلصنم لف اول ةولصملسو لآ ليس ورباع رشا لسيونبلا نعى ورار نشا ملوق هلشس الكلك داما بيها لطدل نال ةرهتلان او
 لام ىانيلافاف لو هلل نارسمجتويب اقر ناب نايتقلا ضم أذ ردع رجا رع مل نم ارظاو س الاب دي نم افلتتس ا نا سس دقن م ورلد ورياعسلا لسا لاق تي منزلا
 دص__ ىنبا نال حيعلاوبس رملوقأ هلطسس دبع ا» دع اجلا ”لييضف زارحا ضر وي الوبمو نوفسملا بييرتلا ]الضر نمت نيزلاروب لو حلل سس ندر بظنلا عب تزن لامورهظنلا ل كت ررف تي
 ليفلار يد نيتللا نميعلر لبق ل عن لبق قو ىف ايضيلوإلا فالشالااما» لق هلث خرا ابنع ىف ادت رثسلا سر دش امتد ومعي اب ادعتصف حلرالا لست عرار اذ سو مل[ شسس و ريع ثلا

 فالتخالا ليقو مالا تريوفتت نعم _.الف ةروزص اهيل نع سنا والا نا ىلع اني اسرعب | ينير رج لاو رعم ماامالا ناركذ ايرجلا نو ىو ا اضل ايمادتبالا نال شراب يدعو ىلا لقي لبق
 كل[ و لق هلك خر حساوب اووصتقم الواى نئال قولارجل قيم الاى اد قال فاك خس ىوني نا والا نك يك ءاضقلا ىو نا ىلا ةراخماريفو حما نوع مجاب ارم متو سكعلاب
 و هوبحشو حر اشم هام لاقوبوق دلما ا اشم اكو فالغر يفوزنكلا نعم دام ظل نا ىازيزرعلا لبا نم عاب سؤ نفسا مامعؤ لوقف حلك خس ليلا ار ورا كيبل ىلا حسم
 لفت ىثنكينالاززعجولا لامالزنما موق حلخ ن» ننسلا ىلشال ضورحت ورغم ماو لذ ىلع جر رفطم بسيف ل اونا ماو نغسل ىف بسم يت يول لال زينا نيب ف كةرابتن بسك

 اهلطمالفن ىقجذال ملول تش تنا» جويلللالا اذب ريس ف ئالص نمل ضنا رب رمل ةودصرل اوى انذل ىورلاوم ل وق لش تا» تيل ل ضن الاف فني ناف عرداذلا نع
 ءاضق ف تالتتالا نال انبب نموالضن نوكي ماسبق نع زنسلا نم تانامنا ىف فلن ارق لورا ةولص لب ا هدي مل لس رل اهئ سو لعد شسلا لسا لوسر فرا مزن ذا

 مسالا ةينسلا ىف نايس ادجتنراعكر حب دلو ناحل عبرا نيتحكر الت ارم نمقب لوي خمس قف الات نفض ال ل ارب لع ندب رون رتل رجب نييحكرلا ليتل لير لا خس تاعك نب
 قيلت ل سمسا عرولط ل يقر طلا يدر طلاس ىضتيل ل ني ىلع زل اان زال لزق عي ملا ليلو نال اذان تندر[ مبدقملاب لوا نسما نال هريدي دا لول الفف نوكيزيا لا صو ميرا, ىلول
 ور اعلا لصنبلا ناورو ال نكورعيالو تنذولا فال ضن ال نو ننسلا ىف لصالا نا لوقا امهرنع ليملدلا لب لييرلا زب متي ال سمت ارا لول نم ًاراو دد#سملا نم تا اميلفشب لوفي نكد عاما

 يانج ىف ادع قولوم٠» باول ب لا. اورلصا ىلع انا لعورل وري شل لصنبلا نم سنتا عرولط لت لكتلة خس اتقدم الداب انت انكر للا لب قتلا تاكا ىف
 ظ 010

 | بيسلل ني: نيعس نعل يبس ارملا ىف دئادونارعوجرلا ددرب تجمل جرت لجروا قفانمالاءاننلا دعب سسجعنملا نموجر خيال ثيبدح_ةضيرفلا كارداباب ١
 ليربالوهو ةجاول جرت مل جرختمت نوما ناذالا كردانم هظفلوأع وكرم كوم نائع نع فيعضدانسأب ”ةحلم نبإ ىودو تاقتهلاجبو السرم هب

 لضفالاو هل وق رصحلا تذوملا نذا يحل جر جرخل مل ملسو هيلع هن لص اهلا ابا فصعد قفا نهاما قرب, ره ىف ثيدح ب ابلا قو فام وهذ مسجرلا
 | ى ةولصلاب وكل عذ ةعيودرم ةةصق ىف تباث ني دير نع نيحعصلا ق ىةناملسو هبلعمتد | لصدّندا لوسر نعئورملاوهو لزنملا لذاؤملاو نتسلا ةمآهىف

 ____: ةيونكملالا نهىدجسسم ف هتولص نمل ضنا هتيب ءرملاةواصدئاد الو ةيوتكملا الا هتيب ىف ءرملا ةراصريخ ناذرككوبب_|
 لاججلاجدمحا اور هضعي دكاداياىور تلق لصي قتحرمكرحما جرخعي الق ةولصلاب ىدوتذ دجسسملا قمت نألذاولسو هيلع هل لصق لوسرايرمام لس

 . ىرادلا لزع رم وهو حريم



 واصلا باتكدلج 6 ةياددلا عقةّيادهلا
 ْ 1 عر قلل لفن
 ١ لاوزلا تفو لا يضفي نا لا بح ريغ لاق دس 2 ىناد ةفيزح ىإدنع اهعافترادعيالو ريصلا نعي كوركمو

 صأصضتخج) ىنعتقت ل نا ةنسلا ف لصالا نا امل و سيلرعتلا ةليل )نش سمشلا ساق ترا سعب امهاضقمالثسلاهملع هتال
 0 عريب بع” لينا جا لوزنلا ا“ 507 | ُ

 ةعامجلا, لصيوهو هلاعبت ىضقت امتاو لصألا ىلع ءاروأم ىقبف ضرغلل عب امٌءاضق ىف درو ثيرملاو ٌبجاولاب ءاضقلا
 1 هدا

 ذلدح او اهدحو تقولادعب ىضقنال هاوس ننسلارث أساماو: حاشملا فالّسخا كعب امفو لاوزلا تقو ىلإ ةدحرووا 5 ميسا . ع - ٠ ِ 35 .٠ ب
 ند نانا لوقوسو تغسل

 نمحم لاقو ةةعامجيرهظلا لصيول هنأف ثلثلا كركيمل و ةعكررهظلا نم كدا نمو ضرغلا اًعبت اهًءأضق نأ ةغاشملا
 ع٠ زنهايف تبيلص ةودص اولا زر اص لس

 هقبقحةحابأب اهل صيمل هنكل ةعامجلاباوت اررحيراصق هكرد سقف ٌىشلارخ| كردإ نم نال ةعامحلا لضف كردادق

 الف هيف لل ادجسم قا نمو ةعامجب ابر هظلا ىلصيال هنيمي ف ثنجيالو ةعامجلا كرانيالهنيمي ىف هب ثني نطو
 هلل 3 ص 5 . . 0 ل 2 هه ىلا

 لت هكرت قيض هبذ ناك ناو ةعس تقولا ق نآكاذا «دارمو تقولاّق مادأم هلأ نبام ب وتكمل !لبف عوطتب ناب سأي
 كلا شربل

 تا اك
 7 0 يل 3

 ميقا وررحلا ثعدإرملا ترجم وار ولا صرخ ١

 يوكل ادا عا هملع تمظاو مالا هبلع هتال عيمجلا ف اذه ليق و ىقعافش هلّثن_ملرهظلا لبق حيرالا كرت نم ىبرخجلا
 تلا# يللا ورلا نتسم عرا» م السالارمص ل رت و بج تكناءارم بيزع

 سأرب نانا لكرمأيل ملسورل آه عسو هيلع ثلا ىلصونبلا ل اقف س مشل مدلط قنح ظيبس لسو ملغ عسوررلع طبل لصيف انتل ا ةريرم ىلا نع راع ىلا نعل ئورجلااهبانعقف لو تل
 هل ن + بباولا طاقساراضتلا نان بماولاب لوف هلل تام بأ لرولا دضحةولسلا تما من ترب دضح نمو مدام اباهد مث نلعنف لاق نلاطبجشملا يف نزطح ل زشمازب ناذرلعر
 هناك مصل” تقو نال ولم انو نير امل لاوزلا لع ناسا نالت المخ لو لس ميغ ان يرم فعصو عاما نلاب بيج ارا هنيصوصخرتيل نو ىف ليت نا لصالا ىلع لو

 راع عجم اوس و بجاول ايراضتلا صاصتخال | يعفي ر نعمل لاو عن تسيفيالو ادن تبي ىشانم مالا ميعتيل يعجب لاقل الا فلناو لزق هش ربع” هربا تالطترلا تقو

 ربل فروا نات هربع لاقلو ركع اذام مهلا عيبا نمل رداع ايىزمنلا لص نارت مري ىلات نم ناوي ل لاوس باول املا هذيرطعترلاريتفلا لاهل كرد نهد مل قع عأ
 عارم ب ةولصلا كلتا صنم شدلثلا كردي مو ةيعابرلا ةالصما نم عكر كرر تمول رظلا نم ل وق عكس .نا» انيئرملا هر فنحي ال لوالا فد ىف انلا ىف ثني ذنا بسآو انرلاعامعامج
 كرري ن نم جل ىف لوك ع مسوي نا ىس ار عربا ار نع بيج يضر ع اهلا :د يضف لاراب دم لوق صيصختن وكي زر ىلع رنمارعيا قاذتالاب عاما نلينعض فرداو انبامسا نيب ق اناا
 507 لوقهشع 2 ع ارجل ”ليشف لكاوول مكسر وججلا كارول مزح لق الا كارول ناالث لقال بكرم ةال ل املا زيف عاما ليضت كرري نا اهدا ارتي عب كرب سيل ضشلا ىف م امانا

 ةعامج ا تارديال ملوق كس تا لوالارعرراظناو لكلا حلال نال ثنجي ا ززمالا سمر |نخاو نب سيل تلا ضملو طع لب ابلصي مال نجي ال باول ار ماظل فاشل وم لص ن اكولذ فسأل
 لضتلاو حسا نم اريام ويكمل لبت عروطتتب ناي سابالخ اورقنم لسن تسييس د اصوةنغا محلا ضاو قت يد لصرت ل وق حلل دبع ا“ ثضازا ةرافكم ف نال سون يي تءال عاما كردي ملقم

 لسيتو ةياور فركب ارحل نانا فو نااكمالا حن بير الو بن اورلاى شل لولا قف ورطنموا ماج اب ىدؤب نادل صنم نا: يصل ساياف لو لل تا تفس تقول ىف الا
 عوطتلاب سابالفركرتو غايتنا نيب قرض ىف سس نلاوريلا بو رنمءاذعلاورصعلا ليت عرولتل !ناررهقلاورفتلا هد نع فوم انا سابال رمق لوق ىاازب لش ملف علل حنا١ ياودرجا والاخ
 ةخملا كرت يلا بحاص لانس لسر ل( طسو ريع ئسلا لصون عافت نا لعمق لبق نا قع انش دن ,لوق حاط عال يزمةدايذاربلن الل لذ نيدكاتربطن اوربا لق عروس لورق
 امباصتور باب نيتحرلالا بتاورلا نم نيم كرت سو مل ؟هئسو لج ثلا لصون ل ناورب لذ شييراعالا نم فقم اذب ستريب بسلا موق هلك يعم ةريتومب نفك نم تدر

 تما" سمنلا عولطوب اهب ادت قحكروصحلا عام

 كد فوم ةيادهلا ثيداحا جرحت ةياردلا
 مم قةلدوطلا ةصقلا قرلسم رتع#دأتق ىلا! ثيرح قف  ىقننا ضرغلل اعبت اهباضفب درو تي سجلاو فنصملا لاق سمرعتلا ةليل 5! دع سمشلا ءافترا جدر علا
 مث واد ىلا دتعربذعىذ ثيردح قوه لكعتصيارك منصفة انزل ؤصرمت نّيعكرملس و هيلع هللا لص هنا لوسر لصق ةالصلاب لالبتذامنىداولا ق ميصلا ولص نع

 و لالبوة يم نبورمعو نيصحلا نب ن ارجع ثيدعسنم ريغ ناذالا قم دقتو ةؤلصالمقا لاليل لاق مت ل غريغ ستعكر عكرذ مل سو هيلع هلدا لص ىبنلا اق
 اضوتفءاملاباعدمث انلعفف لاق ناطيشلا هيفانرضح لزنم اذه نافهتلحارسامنآسن | لكن خامل ملسو هيلع هّنلا لصونلا لآقن ره ناشي دح نمولسمل

 قورخل اولصمن نيتمكرلا اواصو لالب نذافاوماقف ٌقاسنلاو دمحا دنعيمعطم نيريبج ثيدح قو ةادغلا لصف ةالصلا تمقامث نيت سس ىلصرم
 صقل ةنس ىنعب ليِخل مكت درط ناو اهولص كثي لحس قاضلا دنع ةعسر نب كلام نعو ىقهسلا تع دوعسم نبا يَعْبازبلا نسع س ابعنباو سنن !نغبابلا
 هنم عرس !لفاونلا نمش ئملس و هيلع هند ىص ىعبلا تيأرام قدس اع نع بالا قو ليبزحلاوكتدرط ناو آمهوعدت ال ظفلب ةزيره يل! تيدح نمدؤاد وبإ
 ْ هنا لصوتلا نااهيعىراخمللواهيواموايندلا نمريخرحقلا تعكر اعيوؤرماهتع ملال د»احرخارجفلا ل يق نيتعكرلا ىلعدتم ةده اعمى شتا ظفل قو نيتعكرلا ىلإ

 رهس قةزر جل ا ةولص لبق نمّتعكرلا كرت هرارمل اهزعطسوالا ف فاريطللو !ٌنبا ا مهبع ني نكيمل اهنع هلورجفلا لبق نيتعكر ورهظلا لبق اعبرا ديال ناكملسو هيلع
 ثيرلح ةمأمالا باولا ىف هنم ىَس نقف ةعارجلا ني ديعولا ثمي لحم يئاغررلا مهذ ناذرحفلا ىتدكراوكرتت الرمعنب | نعلعي ىبالو مقس لو ةدص الورضحلالو
 ٍثياججلازم ىرفتسموه ةعامجلاب تاب وبكملاءادإ لتح بت اورلا ىلع بل اورحاسو هيلع هللا لص هناا وُ هدج- مل ىتعافش هلت مل رهظلا لبق عيدالا كرت نم
 ْ ىلا لو نم ةروصلإ نه لعوه سلو



 ةياردلا عّمةيادهلا

 تنولا توف ٍناذلذا الا ضئارفلا تالّمكم اهتوكل ايرلكلاوحجلا قاهكرتيالن ١ لوالاو ةظاوملا نود ةتسالو ةعامجلاب

 هش ص نعل لا نتا نيلإر ١ فلاب وجا 0 اب ب ب | تي
 كردا لوقيوه رفزل اذ الخ ةعكرلا كلتلاكرسمرّصب ال هسأار مامالا حفر تح تقووريكف هع وكر قمامالا لل ىتزنا نمو

 تال[ واللا نكيب اكو عرالركدبا كح ري

 نتقملا مكرولو عركرلا فالومأيقلا قالدجودرلو ةالصلا لآعفاى ةكدأشملا وه طرشلا ناانلومايقلاركحسول|فمامالا

 ناأتلو هيلع ىتبيامازكت هبرتعمريعمأمالا لق هب قاأم نال هيْرحيال رفز لاق وز احب هيدر امالا هكردأذ هم أما لبق
 عر د” 2 الصعب

 ملعا هّنداو لوالا ٌفرطلا ىفامكرحباو جف ةكاشملاوه طرغلا
 ييعلاولا 8 0 لا ا اولا ا تح ملا حج م 3 بلا

 ييترتلازا هيف لصالاو تقولا ضرخ لع ايهدقو اهركذاذا ًاهاضق تالص هنتاذ نم تثمن اوقلا ءاضت فكناي

 ةاريل أطوش نوكي لف هسفنب لصا ضرف لكنال تتسم قف اذنلا لتعو قسم ان رع تقولا ضرفو تئاوفلا نيب
 5 الن ننال ن 3 / رار“ : 4 ملح
 مث اهركذ ىتلا ل صيلوت اه وه ىلا لصيلفمامالا عموهوالا اهركذب م لذا هيضوا يولص نعرمأت نمم الشمل اهيلعولرقأتل

 . 0م عم مح يح مك, حسو 9 222776765 7 2 2 2 ا تلال ئظثرارلا هاذد

 اينلايازكو تقولا قميزعب طقسي بيتزتلا نال هيضقي مت ةيناقولا منقي تقولا توف فاخولومأمالا عم لص ىنلا لعيل
 وسو رايب ميو يد

 !ذاام فال اهرب ن ىتتمل همي نمت نع دلا نالزاثب ةتئاقلا ةثدقولو ةبيقولا تبوفت للا َىدوي الكت ناوغل اثكو

 استانا ادا شل روكذملالاوقال ا لضم جاور ففا لاني قزها لفت الكمين دعا اورإرفالا كلام ىاايكلارمالا ف لو كل
 ىبيا ىف نباونارفسل نيو فزاع ل قوس ناديا وكدا ىدتول لولد تلي نعل ماه خذ جرا فاو فيرون الش :لضاب :تءاك/رر سيال ق هلو تراك كار 0

 داضنعرلرا ىف انصاف نال لت مايتنا كح رلوق حل تا: مايقلا ضخ ز كرو اراض يف ريعلا تير يك ايد دحكر اف كراش مهلا م ةكي نال تاك(ح حيل ناذ روكا وجو ابلاغ موق تسمم نزل تالقالاس سرا روكا اانؤن ت الفنا فقد تنصل لاتانا/ لوو م لو كس ند: كار ني ثلا د
 ىببا لاقلا تار اخملاوج وق هع اربع رم ىولوم ٠ ةلسوتس شل هلام عدكرلا نا تبي لب بولو هليل زن, تب الف مايل مع نوي قم كلا مبدل سيب لوما ميا عم

 تلاع هور ضل اذب نال ةريبب تسيل ةراملا هرب لقال ؤدض :ليتزام لق دخن فلا شيرللااوجكراف عكر اذاو ريفواوركركاذاذ ويل مالا لجان لسمو لآ سس ويمر لص
 بشق( انالا كآروا لبث عرركرلا زب نمار فول اكوزنجيمل نري ملناذ عروكمل اريح ننا بيف زنجبيل لق وقل ”اف اديعرسم قولوم» تاج ىو الا يدان ام اظل اب قالط او

 ٠ مي انعامبقرسأر عئريو مامالا عم عري ناوجد لوالا ترطنا ناك وق لش
 ميَتلاف بجاولا لشرلستن ع ةرابع ءانعتلاو تسمى ا بجسم بجاولا سنع سس نع ةرارعر اوال اذا فض مو رادعفلا | م1 ن اب ذف يرسادالا [اكها ناي نم رق ال بساب رلقهلس
 جلاس, ارم ةرلصلا كري ال نا عرشسا ىنتتتمىع ناننالا لاه بسسانلا نال ةردص .لرتن لقي ماما تا نم رسل وف لل سس نلا» ببجاولا سنن لسن نعوزيف نع نو اذا بمجاولا لثل

 [ىلير شربل رادا بي التم حلا مقوم مدير عحلاورظلا يب بيتزا بديوي الد بقسملوق حل دبعا» بوقولاب تباثاك ا تفياؤاقثنع لولا يسبح ل“
 اير افلا لعجنال نحن نمل ضف لكن ان هل وق حل و»» نعجن ىلع ضع بتيزي داوالا تااقدا نال ابواب اييسم اذ ناكوف قرا ويلا سل رنا رادار ب الا لضريال صحن سرتقو ناف
 بجي بقرلاو البت معلب ّق اول تسيح اب ف أي نارمزلي زا زححب دنييمولا لع ميريل فصل بت حئن اذ اذ صا وصل ايبا ير لاو تسافلا نم لكل جب .طووتسل اوي ور احب[ بيس ام طرتلازا م ييكو لل
 ناي ح عتب ال ىشلاو يعبتلا قاننل اصالاو ل عهت ئشلا طرنم نال كلذو وريؤل الرش 8 هلع ناب اوك لاو تائايصلا ىلع اسال نوكي لف لق هلل» جسمافلا نمراننا صبا
 نال حتت ابنا ني داو روق حلل د٠» ةالصلااوميتا نتن بانك لمص ناي. عق ددفف مسرلو روب ريخ اف نمل اب يم انزو بيتزتلا ب تي الظدامألا نشير تلق نانر] قاد لق هل ن
 ىب انا ف ايصاع وكب جري زبو يكد لا توفيل ابي لاذتشالا ن ركوب رع وحل لو حللت ت»» ارتب ميداس ليلا تيس وفنت اممآن وحي تنقولا قيمر نع لفن ا يرطسولاك فيز لك
 ّْ ا نايت يصعم القا بضل ىف

 0 ا
 لميلذئاهوهىتلا لصيلفمامالا عموهو الأ فكي ملذ اهيينواةطلص نعمان نم ثيردمس تئاوقلا ءاضق باي

 نب لوف نم هنا ييصلاو هحفر ىف فامجرتلا مهارب اب مهو ىنطقرادلا لاق أع رفرمرمعنب تيرح- نم ىقهلاو ىنظقر الام أمالا عم لص ىتلا دحيم اهركذ ىتلا
 توقوملااذهو ىهتشا هفقوف هيف مهاربا ىلإ غش نمحرلا لبعنب ديبعس نع بوبإ نب ىبحي تاور نق ىقهربلا لاقو عفان نعةريحو كل امةادرانكهرمع
 مل ةسفولا رق ةعس تقولاق تاكناق ِهِلوق طخ كور ةعرز ودا لاقو ظومح ربع هعنر ىكلا قف قالا ل اقواطآثملا قف كلام ثب نحو نطقرادلا شع
 ف اجركذي نيمح اها صيطدئاد هلال ظفل ىفو هيلع قفنم اهركذ اذا اهلصيلف ةؤلص ىش نم سد !ثيرح- ىلاريشد مناكث يدب تبانلااههنفد لبق اهادا هتالزجي
 د نمحا هجيرتسا برغعملا لص رمت والا, ضقت ورصعلا لصف اقامت تذاق تندٌؤملارمارترصحلا ىسنو برغملا لول سو هيلع هللا لصونلان ا ةحعمج ىلا نعبايلا

 ىنيبهت)عهيفاةل الد الذ برغملا اه دعب سمت سملا تيرغامرسبر صحلا مالسلاو ةالصلا هيلع هتولص قرب اج ثيدحا ماد ةعيهل نبا دانس فر فاطلا
 ملعا هللاو كرغملا تتو قسضنت لوقي نمدتعالا بيتزنلا

علا نيب 'هالصملسو هيلع هنا ىلصدن | مد قو هل
 >0 هل ٠١ بازحجلا وزع وهو هلع ٠مءاشعلاو برخملا نيئاش

 د تاقنتيهلكه تاور هتاض الخ



 ةولصلا باتكر لج ةياردلا حمةيادهلا

 ءاضقلا) متر تاولص هتتاقولو ثيرحلاب تيأثلا انتو لق هاذا هنال روحبإل ثّمح ةيتقولام لقو ةعّس تفولا ف نأك : 226 هش . ىع 5 جل نإ كلا 7“ تل ايمو نام 000

 قيتيأرادكا لم لاقرب ٌنهاضقف قننخ موي. تالص مترا نعل غش مال سلا هيلع ىنلا نال صالا ف تبجو امك
 : :, تعاوفلا نعب اعف بيترتلا طقستف ترثكرق تكئاوفلا نالت اولص ةناّس ىلع تئاوفلا نرزي ناالاؤصإ ا مي ل ل اا

 د ارملاوهو ةسداسلا اصلا تققو جورعخب اتت تتاوغلاريصت ناةزاكل ا شتسَو ةيتقولا نهبو اهنيب طقسن امك |
 ]ملوك لع داتاذا هنال اه.( نب قتلا هنا زحجا ةلبل وم وب تاولص نمزنكا هتستأف ناو هلوق وهو ر يغصلا عم أجلا قروكنملاي

 يطع

 لف كل ةوراركتلا صح ف لوخ لأب ةرثكلا نال حيي صلاوه لوالاو ةس داسلا تقو لوخدربتعا هن نهع نغو اتسريصت

 نآضادال ملوق عطس يامن ارتقو نم ةالصلا مدل ناوبد ةَيولا سفن ىلا عار قحم اغلا لبق يقول ادا نع ىبل نال زوجا ثيح ملوث جلس
 تتوناب بيج اهب ازكل امبازئاج بلقنيال قو ليقر لا لصولاكءريقولا ردي م وادلب تاولص تس ىص ازا قا قولا ليال نلا بجو سافل راوا لبق ينقل انكر كلا تو نايل اذا تلق
 فقولا كلذ تين ىزلا يول تو لب ييقولا ىدا ىاارتقر لبق روق لس و٠ انبانا لطب لطاب داذريذو ليتر لا نالطين ت الحب ابا ذوق وماطو قس ئنقولل انفذزبوكن ع اهيل اناركلا
 8ث غلامسانولو لق وشل تال |رركؤاذا اهلصييف جولس مننا اوفر مدع دع ابا رمرخا للا شييدع ىلا رم تسلق شييدملاب 5 يابن لملا بجاووببو ثييدم بابل

 " تاعارم نلااكو اري زم ناالا هرب ام لييرب تمااوفلا <لقرتع ىا راضعقلا ىف ايد لاو سس عراا اهسضف سمماوفلا نيت فلز سافل و ينقولا نين ضف ناك بترا نا نايل ةلاثسلا
 تارلص عب را نع لخش لا ذءاف كساوفلا نمانعيا ءاشعلا نا تيسدمل ارب اظن نلا ملا تر اولص خبرا نع ملوق نكس رابنا» ساونا قرع ةرجاو ءيتولا ع الصلاو ىساوفلا نيب بسيرتلا
 نإ نادر ضيسردلااذب تراولص عب را نع رلوق مكس تسا»: اف ىوارلا ابار وانعم انتو نع |. رنا اى ناك نو ىف سول[ ى صو ريع ر ثلا لص يلا بلص ناو فانك يور اضمدلا انسرلذو
 قرا ميل تراولسم عي را نع ملسمو بل[ ىلع يلع شا بصر ئسلا لوسي اوس نيك نما نا ل نذل اميعر يبا نع ةقريبع ىلا نع انلاو ىزمرتلا حرف ادوهسنببا تيسر بادو كرز ادعس يل اوووحس

 ' سي هدانسسم اي سيل ىزرتلا لاو هرخسم نما هآورو داذعلا لصن م انام برغللا لضم م ال مرصحلاد ضخ (انا مررظلا دخن مانام" نذافال اطيرعان مشاء اطسام لسملا نناى مب بسب تنس
 انكم عضاوم سفيىف هركؤ نم عمم لاق انو ب انك عنب ف لكذكل قيل ىزيزتلاو دابا كردي ةمييج ابا ناالا ىززتلا م الكل ضن ورنلا لقص نيرا الع جيبشسلا مب وو يبا نم عمت ةريب ابا نارا
 نابع شيدع نم ل اسنلا هاور دهس ىلإ يتردد ام ةريدب ىلا ساو نينس حسم رد ىلا وروعسمن ادب لور اودولا لاقد نت دقلا صعص باب قربك ننس ىف اضنلا لانس كلد

 راف لسو مل ادلع و هلع ثسلا لص نلا لوس | اقف لالا نمسا زئلا كو لا وترش لزن اذ لانا انيفكقتراشدلاو يبرم اورمعل ورهف نم قرنا( ندخل ابان قرر ايس ىلا نب
 لينا لبق لذو كو لب يدعي نق ضنر ا ندد مانأ مو لبت يل نايك يسرنا لف مانام هلو لبنا رر دست ناي كر عا وصخ مانام لو لبق ابيل ناك لروقلا وص( اذا
 ريع اس تببذ قحو اما او برذم اورصحلاوربظنا الص نع قرتلا مول لخسرلسو ل ىلع و هيلع شيلا لص بلا نلا عر ايش نط درس فس دبا صر ارب ام نيبو وهج ىف نابع نبا هآوددان ايكردل | از
 قاد سا]ذو رع :اعاسلا هن ىفرشلا ندرك ي[مق ضرالا لم ام لانبمئراشملا دصخخ م اأو نا ورما مث يبرضملا ضن م ناو ننذاذ رما مرمحلا لص م ادد ناذاذ ورم كرفلا دن م اأو ناافااليرما مل إلا نم
 لصا نوهتياراكل الب تيلصاكرْسلا ل وسر لن ملو لص ١و ارااكاولم لات م امام ليلا نم ىوبم رجب نم نب اصف قتلا مول ناولص عير نع ل خش م الّسلاو قلصت يلع ندا ىورامل عموما ار ىف
 اريل صوب رادالا نا ل ل رذ يفيكونكى ع عجل اررنم لما كاوا راما لاك الا لانو ضيا زل ىوارل اوبس نم نيس موارعتنف لاكالا ورك وسلا لوس خولص لح ى لهي نارها نكي ال ال
 ءال د يسو زئالص لش ى سب نارا عسسو ىف سيل نال تيلص كيب لو ىلا ىف تيارا ون ىف ىردرلا الحلا مالا نعد لاق رف ىرزتل ميسو هاور وزمن لامانع هن ادغسلا هرلذ لكئياردلا ب حامد
 - م ريا لوق نحع اورمسل يوت ىلع اوتو ول و يسرا ذب يفت نايب نع اوله ملك
 ن ذانالاليرم افلا ءاشسام ليللا نب بسس ذ قص قرنفل( تارلص عي را نم سول ىلع يعمل لسسمسلا لوس اولغسمن شمل نا لا دوعسم نب ار ثسلاديع نعى رمل صرخ قدا( لووعغ

 نم سيلازي ل اادس وق لتس د" بض سابك يناتلا ف ىوبلاو ليمان ىوم رديت ييشس اهلا نباضقف ملول حلل تا اذعلا لص, بذل ماو مثمعلا لصف م
 هلق نمارس | ديزي نال سلوق حلل تا: لدا ناكفو اول ايرلاقولخ طخ ىزلا مولا لع ةالصلابورلو عب راما نيب بيتل رلخف عوج الد اوبذرخأ شيسروربب لب يلصتتا اسمان
 ىمماوغلا ونال اعبس سماوغلا نوكيا اورتتسال زم يفيالوربالن نالرمالكل يدان ن ناوراشسلا لت او انس تماوفلار عت ناالا انعم ريزمب نا لو حلل تاءراتلا استر

 ىلسمر وق ل حبو زنا ةايزلا نمداري نا اهيرعا نيب فذ خريو ةالص تمس ىف لب يدور تسلا لع ةرايزلان آي تالص دس ىلع وق لس يان طرز ايزو حن
 طب هالصلا تان ناف عزل عفو نيتقول او تغاوغلا نيت طقسيلاما بيترتلا ن؛لاقي ناباظلا لا طقسيلاكر ل وق حلك ربع« تاضمد دقي نا اما تس ىلع انئاكي ا قتسص يرظ تس
 ملي اب هانطبضف طور وزنك نال بجلد طوقتسل ب لوقلا نيديالف سرقوا تيت ناالا عاطتسسا م سشازعل ابقي ناتو ميقا ىلع, ترادصلا عم ّمت منكم الرع امن ندوب

 0 الام ملوث هلل :٠ اهيزذلابسبسب تمئازعلا لواررلل ظفحي لازانيا تئاوفلا نبت اسر زعتي ةزكارزع دقولاو تشاوطل نيب بيرت يار دز اور اركشلا ىف جالصلا
 معي ذم نال وق ولو ب اسلا توفر نعمس تذق بيزا تاوفل يكاتسسملا تااوذ نر يلة عو لو )نال رلوقب ليعتلاو بينزل وقس ارض الا ناري ديزي ناالالوق

 تاتوالا غلمت نارا زورا حرس لاقاتس مل فق هلل ربل نييشمل ام نم ٠ ةينتووائخ اسلي ناري ريا لولا الص ةنولص ني اي تملا زيكا ر مو لق نموا ناكر لد |
 0 ا

 زيودامترازوب اء ىلخ شلطا راع هللا ناوسو مالك رارلتنا ف لتراب قتلا ع ٍ وا ف اىف هركزازب لو مر خلت ناش مس سياوقلا نال( راه كلا

 0 7 0 20 7 م ب اماه رمد عاطل ايد 2 اني نآزوجي رات ارم لوطرلا بهوان ا وسلا ! 00 0 0

 انعارتحسراركتلا نال لذ ونعمل ف يو مول, مزن ١
 اولص لاقرتاننزم نهاضنقذ قنا موب تاولص عيرانخلخشولسو هيلع هللا ىلص دنا هلوق 0 ةياددلا

 تلم مدرا نعمل سو هيلع هللا ىلصدّند !لوسر اولتش نيكرشملا نا هيب نع دوعسم نب هلل ادبعنب ةاديبع ىلا قيرط نم ٌقاسنلاو ى نمزتلا لص !فوقيألامك
 ىزمزتلالاق ءانتعلا لصف مانا مث برخملا لصتماة امر صحلا لصف لق |مترهظلا لصف م اق فت نذ اق الالب رماف هللا ءاشأم ليلا نم بهذ ىتح قدا موب

 لوق قدةقبقح تانام ىلا همم لاخلا افيو نع ا هرخ ا امل نكت اديقو ف تيلص ءاشملا نالرظن تاولص جرا نع هلوق فو ىفتنا هيبا نم حمببممل 8نيسعولا ١
 / انسيحديعس ىلا نعبايلا قو وا ناكلاولص لاقو لاقولذ لقّتسم ثيرحوه لي كل ن5سيلو ثيد أح الا نم ةيقب هن امهوبأم هرخ ملا ولص لامن فنصملا
 فرع لأقن ةولص هيلعنمل ةولص ال ثيرح نعرمحا لئس  ةيبنن نام نباو قاسنلا هجرت | ثي نحلل ءاشعلاو برغملاورصعلاو رهظلا نع 3 نخل امون
 '] فرحا :هارب | نعل تسي للعلا 3ث ىزوجلا نبا هركذ انه

 ويوم



 ةياردلاعمةّيادهلا ةدلصلا بانك لج ص

 أ لمع وجيل ليقو تئاوفلا تكل ةئيرجلاركتت عم ةبتاقولا روي لبق ةثيدحلاو ةميّدقلا تئاوفلا تعمتساولو لوألا
 أ ريتالاوهحضعبلا سنع بيتزتلا دا ىقب ميلف تح تئاوفلا ضعب ىدقولو نواهتلا نسملارجيز نكمل ناكىنفاسل
 | ” لع ةزئا تئاوفلاق ةتئاف ةيتقو لكمال نم ىنضقي لبو كلب ومدن زاص كرتتنم ق اقع نع ىو هناف
 هقانال هنال قيبنجلا ءاّشعلا الا كلن كف اهرخا ناو ةلقلا دح ف تئاوضلا لوخدلادرمتَم ناةدس اق تاينتفؤولاو لكنك

 ةل اسم ىهو تقولارخا ىف نآكاذ الا ةدسأق يره رهظلا لصبرل هت اركاذ وهورصحل لص نمو اهّئادا لأح هنظ ىف هيلع

 تدع بيرل نال لطي ع عوض سوي ىو ةفيزح ىلا دنع الصلا لص !لطّييال ةئيطرفلا تدسف اذاو بيتزتلا
 ةيضرعلا فصوب ةؤلصلا لصال تدقعاهنا [مهلوالص|ةميبرحتلا تلطب ةيضرفلا تلطبا ذاف ضرفلا

 نعي ملو تاولص تس لصول قتح اكوقوماداس سفير صعل ان ل صالا نالطب فصولا نالطب ةرورض نمنكيملذ

 و هعصوم ف كلذ فرخ لقو لا اهلاوي: اباداسف سضي ره دنخو ةفينحىلإ شع نهوازئآحب لكلا كلقناريظلا
 ع ةنساكدتع بجادرتولا نا لع ءانب ذو امر الحس ة دين ىر تع قدسان ىهرت وب مل هناركا وهورجفلا لصول
 .ءاشعلا لصدنا نيبترتوتولا» ةنسلا لصوأضوترن ءاشملا لص ذااٌله ىلعو ننسلاو ضارفلا نييبامِ بتناك
 [تميارتولا ديعيامهرتعو نتع رح لع ضرفرتولا نالوتولا ند ةنسلاو ءاشعلا دبعي كدنعف ةرابطريخب

 :لعاهثناو وأ شعللاّح بت هتوكل

 ليو عرق تماوفلاذ اوم للا تاولصلا ,اوإر لفن احن ام ىلع ممتاز جاولصما لات جر تع فلا يتلا ديرا لو حل
 فلن لااونشالا نم كس داب سيل افلا هذ لاغتشالا نال سشاوفلا زنك روق سس# ياض ةيرهلا ىف نكوزتملا هزيل كاذب د سا ةدلص دل من خالص كرت شاول تالت تش نا
 متروص#لا سشئاوغلا مج ضيق ولو ملوق حك ٠٠ ناكل خس اكل والا لفل وزوتا ليقو لوقف جلس بابن مامر خا ذك يق نع يقول ,تييوفت لكلاب ل اوبس لاو ستماوفلا
 اضل عجل, رانخاورطجتولا يمل اذارلا مدع ىلا لامو ن اتياور هين ن فن ملدا نقولا ززوكب لب يعلي ركوب د بنقد لف ةولصد حس مت نمت الصوا ةولصالا| عرس ةولص ل برلا كرتين ا
 راكد وعيال طققاسلافادقساه بيتتلا نارتو سلا رطعو ياننلا مس لاق رعد لاه ناقد ادميلا بص اهو مم الا سميد( الس الار افلا نم هراتخاوريبلا صختولز اوم ىلا لمد 9تنصملاو
 محلا, ارينا ليعقنمارب لقدوعي ال امئاسلا ناذدويل تيك ييترتلا طقسا نلق نازل بيرتاداع لوف حط عنان عيل | لقلا لا داع لاسوك جس ىراهاراملا لضر سمن
 مسيل اولو ره تس نمل ورز كير فعا رم اريابنا» لبقىزلا مدلار اى عزرحلا قبت ل سم اوغلا سرلق لف عزرحلا كسل :نيطفملا ةزثكلا دلدل ناك سّرتلا وتس نلا) بلاد املا لاوذرنع محلا تسون د هانا
 هيردي تح دل هير حد ديس دحر كب بح تح ردح دع" منح مح لكي اك ويس زج, تب امس تب هب وك ارا عزا ولت يملا

 زاجل 'لاووج الف كلك ل ازيرا مث اسمن تاكوتملا تدداع ابد كوزنملا ضن امل ناالا تساوت سواسئبنراص تايقرلانمةزلهئل قمذا لبر ن الدق كح رار رخادا سايت لاسرة داوسى نامل ل3 ملل
 عل دارنعورالص الانيا وخال ءاشعلا ربكم اهئاع ناكن اف ىس انلاكر اصنع اد عت مظىف !ءالص اال البا لجرلا ناك زاامىلع لوم ريالا ءاشعلااءا ىفاكلا ىف ةريئالااشعلاا ل لو شس يا

 مسلاسب لع ابركذانناءبييتتلا لاس مد رلوق طش »» لفن ا دان نت ناكا ذا اازظى ةحئاف تايتقالا نايم اذاز مانا ناىلا ةراشا نظن مل وق قس ودم الكازب تاولص
 مانضتنا ضراعلاد انتا نم (زلب الو ضراعرما |رسرتع ضفلا نان مب افا سنجلاد[يدن اب هداتعفاو لصفلا لزب ورنرع يب علا نال كلو قالصلا لصا لطممال ملوأ حلا توا» ثعولا نالطل

 لطب او اموطتى روم عقب بلا سون لامة فظل ىداوا ماء الا عم غري نيتك سار لع اضن ابرلا ضزعلا ىف عرس اذا سلق ن اف لطمتر متر نعو ل وو لآ بع » لضورعملا
 ْ نالطب ةروزم نم نك لقهللط وا) شل انك ةرارطلا ب ضخذي ل ع الصلا مرح نع ووزن حرطرفلا ن الطب ةنالصلا ن الطب نعم نا ماري اب بينجا :هيضزلا ص نازطب عم جارلصلا لصا

 ل تلا فد ردوص لطبيال معلا لال فسم ذا موعل بز دكمل ايل لا نال لباد ضمولا نافل نم التو ئيطزفلا فصو لب ثررول اكن الصلا لصا لطي رم روت ولا سيل د نيمولا
 ترص ىف كابل ىذلا بيتزتلا طوقس تبن اهلوا ىلا تسرنتسا ارب تس اذاف 2س داسلاب تي ةزنكلاو ىماوفلا ةزلب بل بيترتلا نا ناستسالاوبو فيم ىلا لاق مواز ا لكلا بللقنا
 | را» سايقلاوبد اهقال ةذكاروب ةالصلا نم عملا, ىف نكي امنا بيترتل طوق نعاني لما طر ام لكو زكا حبيل اموقس نال لاحب هلال ال لق تيل يابن, ةاكزلا ليغتو نيرا
 رماورتولاوراشحلا تنقو نا ل اب نا بسم لب ىنحيبال برجولا رم ن وقتل زي لعو روق حلك عرب ضئازعلا نبي نوحي اروبب قس ب ترتلا نا عي ل١ برتالد رلوق ىللل يانغ
 | امترتعد نايينلاب ف لذ طقس قو بيتزتلاة اامريلم ناك لاشعلا تنقو لوقرب رتولا تنقو لضريورنع تالتولا نود ل وق حلك ربع رثولا ةداسا جول ءازضعلا رهن دقو ناوي لب ارهاد تاكيمولو

 مابا ريعول مو ىعلا مو لع اشعلا تتر لوثر ريلرتولا تقولون



  ةولصلا باتك لج ةياردلا عمةيادهلا

 وسوم ةهسلاووجس تكيمأي رديت ثم السلا دب نست سي نأاصقنلاو ةدايزلا ا جا مكي عا سل نال هلا دى اسوأ صاح نايا ملبس مات كاف
 ملا هبلع هلوق نلوم السلا لبقوهسلا قس مالشملا هيلعهنا ىور مل هاتسلا لبق سجس يعفاشلا لنعوملسم

 يق ب ن7 ل 5 5 نن ا  كي 5 ع نم ل
 ىقبف هلغاتياور تضرأعتنمالّسلارجوهسلاق سي سيمت لاهيلعهناىورومالشلادعب ناتي ديس لكل

 ١ : هلع 3

 تالخلا| لهو هبريججس هلا نعى هسول ىتحرمالشملا نعرخ قف ر ركتيإلا م مويرسلاد وجي نالوابلاس هلوقب كسقلا
 4 5 نو ال١ 9 : 12

 قرا ا 1
 هده مالا هيلع ىبنلا ىلع ةولّصلاِب قايد دوهعملاوه املا روكزمل امالسلا اذّرص متحصل اوه ٌنيتملستب قابو ةيولدالا ف ملك ع يع ب نيل ملط ل تق ل ا ل يا

 , 8 في
 باز ايو ديبي نك ها م يا

 20 نا ه6 0١ 4 م ن0 دل ع

 ًاهسنحز العن هتالصّف دانا اوثبسلا يزل و لاق ةولصل أرخا هعّصوم ءاعللا نالميضصلاوهومسلا ة سحق ىف ءاعرلاو
 ا1ىرورهلا ل باسراتعا ال ليلعت مرسل ا ركل“

 وبسا موق لس بانعا» ناسقنللاب اب نوحب مناي ف عرش اتتلاوراوالالو نع عرفا و بسلا روج باب لق جلس

 ناد نامت دال/السلا لبر هس ناصقن نعرمبس ناكنال وتقل لك, لول فن ف مالسلا رعب رسل وق حسلس دبع ٠ ناينل ١ لم ارلا نمد اهوا كرما نما قولا لاوزوبسلا نمر
 ناكن اد( السلا لبق سين امن نع نااكنلا لان ةلأسملا هرزب نع ف سلاولا لاس اكن مدابفرييشم )ا نوراب حم ناك مسوي يا نا ىور ناذ ياكم ريفد ناطبب ثمل مرت مالسلا جبر هس ةوايزز نثنناك

 انناو ةرعقلا نود مالسلاورضتلا نضر. ناتريسلافؤلا »ستيم رسل وق حر نا كلل تلسق اهب نامقتنلاووبرسلا حد تيارا بلوق ام ةشنعس لولا ل لاف مالسل ادد سي ةدايزل
 فر بلا يسم لسو ل هلو هيلع شا لص بلا نا جبن يمر شل اريع نعى راقب طفلا اوس ىس ل وق حلا دبع ١ اند الخ ضيرفلا خفر لمى وقيلال بج اولاو ضف اال اش اهني

 رركستب نا تقل ورجالن ناد يسوبس لكل لو حل. ن» سب ن البت ن تربص بسن سس ايدو يكس يلسن اس انا رظننناو نالصلا مضت نفحعم سانا ( انف سلبي دو نيبو الا نيا ىف

 مس ل1 كو يلع شنلا لص ىلا نع ن الدلا ضدادتاد قي لا تضراختف موق حدك اع *٠ لضارنن: نكن تر بسلا نقش مبس لك ناب بينج او ب نول يال مبا عم ومهسلاراركجت تانترجبسلا

 ' امالاالةهل' نماسردبا.لاراصيامنا نتجت نيب :ضراوللا فنا لاقيالال'قنف روق حيلخ با« ةمرادللانملس ايزل ناف ةنعراملا نع ةمالسللمالسلاو ةولصلار عوق نلهفاهبانكت '

 فكريا نايات تناكناو اقوا جل مانا رنع هل ماج دباس ىلاراسيامنا لوقف اناكن يلعفلا نيب: راوملا رزه لوقلاىارارمي فيك ل عضلا نوو بج وم لوقلا نال لنا قرف لولاواهقوف

 ال اص رل وق لش قيع»» مالسلا نعرف راكي ال امم ناكر الاومبسلا تو نا امن نرخ اب لشل مالسملا نعومبسل وجبس ناتي ا) نا ىصتنب ناك ايلا نا هريرتت لا دوك نالو وق ع

وثلا ةركذ نراروس عب دارسي نيروببس ىبس ازا ا زوالا لاقو ومسلا يدرج روجسلا نا لعل ىلا يبي نال للكس يتلق ع امجال ابر ركع سيل وببسلا روسى رازن الا لاقرركي
 كتم اريهس ىف ىجولو ىر

 كك اضم بج ب ب - قييعا» نسما لوقو سو روسي لو ييسلا

 ملتومبسلا سيل مل ناكولومسلا ةندججسرمزل اوبر لمصر >اركذ منع السلا نيرخا قرت وشف ابرد م! لص |:لش اروي مخ السل دنع ةنالصف لاذ ةروصولا مالسلا نعىسول تح لوق ملل
 مال اردو بسلا روع ناانرنع لل دالا ناداد' يرلوالا ىف ل وق لطسس لا م السلا نضرب ورجع ص قتل يسيل ملوفو عرورشملا اال و رك لبس نازازير يعد مثدهسولو ريت مازن موو

 رلوق هلل قيل نبا يردي ال/مالسلا لبر ببسمل ديس اذا ارواونلا ىفراوو ةيلورلاماظيادجفنصملا ورك سا نيل ز وبن( السنا ردي و مالسلا لق رزع ل وأ اد السلا لب اضل زوكنو
 نطل ونعرف بسنلابازرم موق حلل بس نفل ايو وصال وسو ىنلا لزق جريب نع ادماو لسن اشير رجلا ىدةرواو جودات نم لسين ا مال سالف لا اعزتما يشل او

 بغا تناول وسور العسل ثلا ةولص الش نر نزل لا ةؤلعلاب ,لوق حلل ني رب دوما ودا مالسلا نرع لال التلاعب عاد لينك
 بس فنا هراضأامم السالف راتخاوربنالا ةردقلا ىبابن الومهسلا قر يس ةردق ىف با ورقنف ىف ىفركا كؤو وبسلا مالس ل بقرلبق كلو نار فعول ومسلا ةريوس روت غرس م! ةولصلا ةردت ىف

 ميلع نم / السن اوم لم ىلع أن ريالا قرمحتلا فرغ نيكو وللا رحل ىف ليمن نس نفرح اف سول ىلا و فرفع تبل نيب اناا ةلاشسملا فنا للان: م بسس ئااوبس لو حل

 تكلس با»و بس جينا نع بابلا لولا كوام ناييازب# اوبس رمليو لو لمت برب الغرر نوما ةردق ىب ىلا ةرعقلا تناك لذك اك ذا اب رنع ةالصنلا نمر وزتوبسلا
 (اِّلاداناتياور ةوالّا قري امو يَ الصلا قريسلاريغ كنك رخانتو ةروسلاوا مختافلا ىلع عرلرلامدتعسل ن كر مس ء اينما دبل بهي لطف بسلا وجبس يسب ول ىف اشم كتل ازا وق

رعقلاقربضتل اهمزلصلا عّتولا ةفاطم نس ربو وللا ةرحقلاكي جاو كريو رسكمورزف تنداهيب ؤرججلاكيمياولايضتبو ترامس شملنا نول كو راكع ومها اراركجت ذل ثلا ىلا
 و رجالا ة

 ميطعو هرنع دس والا ةرعقلا ىف رمل زلو ةبجاور اكل اد لاهخالا» بسيتزتلا ةامارم نمركذام عجب نال ف لبق ام عمت لازبو طرا يحاص لا يجاولا كرت دج ورعاو بدول بسبس نا مالسالا درس
 سا ال

 لا« نوقتح' م ب

 نعوهيسلا ةصق ىف ةانييجب نب هلللا دبع ثي رح نمداجرخا مال سلا لبقوهسلل دج ملسو هيلع هللا لص ىنلا نا ثيل حس .وهسلا دوجس بأي

 كشا ذاو ظفلب دوعسم نبا نعٍبايلا قد تالّتحما كدانس قو نابوثت ثيدح نم دئادولاودمحا م السلا دعب نانندحيم وبس لكل ثي لدح لوالانههثنتلا
 د مال سلا دعب ىيتت سس نجل ل ظل قو ىراخبإا ظفللاو هيلع قفتتم نيت سس سهسبل ثمل سيل مث هيلعرمت ملف باوصلارحتتلف ةوأص قمكدحل
 هلل الصدن | تي لح ةيبزخ نبا هحمس و م لس آم دعب ني سجس سبل هتولص قف كلش نمغعج-نب هلللا دبع ثيرح-نم ٌقاسنلاو دئاد فنالورمالكلا

 ناومع ثيدحو ند ىيلا ىذ ةصق قرره ىلا ثيبدح ايلا قو روكلملاجوعسم نبا تيدحّق وهوم السلا نجن ويرسل ق نحس نجم ول سو ةيلع

 اق فاريطلا دنع سنا نعو مككسملا .: نمأع نب ةيقتعو صاقو ىلا نب دعس ثيدحو ىذمزتلاو دوا د ىلا دنع ةريشملا ثيرحو ملم دتع نيصح نب

سدح ىلاريشي هناك املاس هلوقب كسلا ىقيف هلخف اّتياور تضرأعتف هلو دعس نبا دنعس ايع نياورجبزلا نبإ نعدريغصلا
 دكنملاناب وت ثي 

قركدح اكشاذااًعوؤرمولسم لشع نيبعس ىلإ ثي. نصح هبل عركشي نكل
ملع نعيلو كشملا جرطبلف اًكيراماانالث لص مكر ديرلذ هتولص 

 نقيتسا

 فالوويلستلا لبق سلاجوهو نيت سي نويسلف كلذ ميكنحا نجو اذاذ ةرره ىلإ نعدجأم نباودؤاد قالولي نا لبق نيّت لحس صرت
 مكدحا ىس اذا اء وفرمفوع نب نمحرلا سنع ةجام نباو ىزمرتللوولست نا,لمق سلاج ناو نيت سي تست وعسم نبا نعّقاسنلاودؤاد

 تالثاع نسف اعبراوا ىلصانالثر نبل ناذ نيت: ىلع نيب اتالثوا ىلص نيتشر دي مل نان ةدحاو ىلع نيملف نيتنثوا لص ةنحاوراديبملف

 نيماشه نعن وجم نبىسوم نعىرجملاهّنلا دبع نيون اح نمل دبع نب ليعطسا نب نيغنث دحقارجطلا ججرخا هل. | حاسي نا لبق نيت لمس لصبو
 قرع سجراتلا لبق ىرس نملاقوملسب نا لبقوهسلاق سهم سيضم ادتلا لبق ىمسمل سو هيلعدلا ! لص ىنبلا نا نتاع نعديبا نعةورع
 + مت اح هي درفت ىسومالا ظفللا 5 لكرمأشه نع»وريململسي نادجبوهسلا قديس سعب مالا دعب ىساذاول سب نا ليقوهسل

 ممسلا | ممسسلا ميس (02سسلا مسلما ١ مسلما ميسم ميلا معلا ا منلا .ببدتيسسعلا مسمسشسلا مص مس



 ةياردلا عمةيادهلا

 يني لو 1 ا

 نا لعل دياذخو اهم سيل

 ةولس هلا باتك»دطج

 ءامرلاكةيجاو نوكتذ ةدايعلا ف نكمت ناصةنربجل بجت اه الموصل اوه ةبجباو وهرسلا سدس
 بنا جاده مخ طرا يلا .

 5 بس امومسلاق رم برج ل ٌ بلال تاريهس لتر جس اذا ب 2و9 نا ك 9 الاههل دايزلاب تبيجوأمناو لصالا وهازهامهاس نكر دريخ انوا ريح اتوا بجاو َك ارتبالا بجي الاّمجا و تاكاذا و جيلا َّق كم ا 0 21 هع باع نييعوكد حكداذاا كاقورلصلا نمسيلواز ى زا نا لاح ا لس

 دس هتنيمستب دارا هناا اوال هت هب دارا هناك انونسم العف كرت اذا همزأي و لاق بجاو كرتوا نكرريبخأت نعىرعت
 هنأف تايجاوأهال نيديعلا تازيجتوانيشتلاوا توبقلاوا ةبجاو اقالة حت افلا ةءاَرش كرثدا لاق ةنسلابا هوجو نا 7 0 ا م و ا 0 ً 2 سلا نر يتلا كنا

 ِ ١ يل |١ هن 0 أ 5 .٠

 اههأصخ نما لد ةؤلصلا متجىلافأضت اهنالو ب وجولة أم ىهو قرم اهكرت ريغ نمأديلع بظ اوم اللا هيلع
 هلع 3 0 زن تناوب نرواعلا - همشسلاو رز . جسر

 علاه وبرسلا نصي أهفو بجاو كل ذلكو مف ةءارقلاو ةِاتلاو والا ةرحقلا لهي سنو شتلاركذرت بوجولاب كلذو
 برست ناد قالا ىا يسا» هرقتك ىف ىرودلا و كل

 نم هعضوم ىف ةتفاخملاو هعضوم فر هجلا نالوهسلا اتسع هّمزلتر يب اميف تفاحخو| تف : امذمامالارهجولو

 ءافخالاوربمجلا نمريسبلا نال نيلّصفلا ف ةولصلاهبز راد او رازقملا ةياورلا تاتو تأبججاولا

 5-5 ايان مم لثعو 5 نحاو ةيا'كسضع كلذ ن .ريظريذكوإلصلاهيرهصتا مو كيمريكلا نعو هيعبرارتحملا نكميال

 رتؤملا لع بجويمامالا و هسو لات الا تنم ةتفاحخملاو رجلا نالدفنملا قود :ءامالاقح قاف

 نسج ولالا لعبد نافم امال ةيزب ةماقالاوكح هيلي اذهل لصألا سف بجوملا يستلاروقتل روجسلا
 رو 7 7 و

 ص ىثلا ناا ايبباس وق هلسس با نسما ىفركا دنع ىف انفرلا ىواتت سو ررع اد كلا لاق بو اريلاو ةريخزلاو طوسبملاو طر ريغا ممل جيش اوبس رسل وق حل
 م ١ تصداماو رلوق هلك فا انهيارملا ىف بجتابنا ققحاشلا لاقووبسلا ىف فانمالاهمزل اهرمثلا ىف كلذ نبه واولف نان ريموس لكل لوقو بسلاب ارب ايبا لع مس ب1 لسمو يطع يلا
 نما اور الاوبهسلا يمجولال ضيفلا نم نيطرخال ىف بكرت نان نين والا قدادل تافلا كدارق كرتوا ملوق لس ب» لرئالوانبريفامال نال ووازل اب بحب لنا ىف لاا قنإم نم يساعج ذب
 ربتلاوا ملوق تللس بسا» ناتياور مدرع قف عوكل فا هركذتولو تستقافو قيم روكا تمرس خف دام الو ومسلاهياضض رجس ايوب هركدتو توتقلاوا مل وق حا كس: زي زع ىلا نع
 بمال هلا ؤ_وهفقلاف نرسل تالا لوق هع بار وهبسلا بجي رضنلا نعجت لرتؤلو ناتياور تسول ىإا نخر نت موق ريخالا تعكرلا لس رشتلاردقردقو حما انيلا ند
 ررشستورتول ا تونك لات ج الملا عمجللا لوق هش بد» توت اوريهلا تاريبكو يخلو ةرازقلا سو اا ىفال دوك اد غلا تارك ذولا وارث اى |ييسالا لاقراكؤالا كرير ومبسلا

 بسزي نم لوق ىلع نا ةيانبلا ل الئاننع بابا ببحاو نارك و خس #والاٌةردتلا فرضت ةرارق قا لوالادامإلنوليانبب خيجاو فلذ لكو مل قف هس ب٠ ريولا ةالص تركو ةولصلا
 نسم ناؤ ضف يناثلا ةنرعقلا نا ىنلا باماو فلولا نموبس ارب ليو ماكر باطن ضقت يي ناب يالا ف كورد ئتلكنم تيتواو سيقلب نان خس لاوتلوق ىف اكن انس ص خنت او فري بك لك مالا ناافكاد يارا فذهب ابواب اداباسس يك ذيل ردا نانا درو نوقتح امو هرم باو للة قربنا نا بابلو افك اميل دل
 رس ىو وم امهالا راريالا ع رشي الف بجاو رض الا ”حكر بابل امتنا نإ مسخ الصريدي وو بسلل بيلو روس ايار ريقي ملا, ةرصقلا ىلا روعي مانا لال مال نا ىلا ىرتالااعصومو الو جا وو

 ا ا ا ا ل ا و ا :هرقرمركلاروف ىإ اربع
 دسم راورشسسلا ىف سايل بادج نع زارتعا عي اوبر ةيافللا ىف لاقو ةيانبلا غسل كذوهتلو راهثلاكئش ايف بجي ال شي ءايشم الا هزي وف سايتلا باو نعي زرتها جيلا ل وق لش

 ام كم ن وتغسل كلا نا لاو يانبلا بعاس نادرو الع امو ىرازنالا لاقازكو خس ىلا ةرعقلا قر ذتلا قرارت لق اع زها جيش اوم رلو لكالا للاهتو بجاوذنا تاسقتسالا ناك بج وال

 نك الاكانيض وا اللغز ًالاواوكي اهرعا نوكيداتب ا انالتناريف نوكي عنصرم ىف اذلاا هزي لس قليب بس ايتنلا براوج نع او نع ا نوكيا هنو حش الاوهدا حش اب مبن لك را رو عر /نملاارب سيل

 لسمكالا ب موا والان مورا ىف س املا باو نع زارع زا ةياقللا ىفم تلاكر نيب انيياور يالا هزي ىف سايتلا باوجنعزاررعا نا نم قيال انا. ف عنيف رقفلا نوار سمج رم ىلع
 رتلاروأ ىف اريك ىولو ماا تنضم ارا رب اي مخ املا ضيوضلا ولا ازيلربتاءازر ل# والا ةرعلا ىف ذشملا ينسب لا انث يريم ذم نع زارا نوليو بجاو فلذا زا ل انام ىلا ترون ناب
 ريو شيلا كلذ ناك اهعسلومف تسلل يمعلاو ربنا ذا ناو انعم ناك ملول[ دس وريدعّ يلا دص نبا نا ةرلتتر يا ىورال مزليال فاشل لامتو رمال مل وق هللس هرم

 بسلا ل ابالفافاو نكس نارمجا نطو م السلا لتر سرب عضم رس ناو السما مبرر لا وم رج نامت او فل لاو وسلا اًنريهس ملف جلل راذك رععلاوربظنلا ىف قرارا
 الاد دهس حتافلا كررت ناررث نم تاميسول ىدروالالاو بحب ةالصلا زوج امرادقمرمتاذا لات ع ثبات اذا دم نع ةهارس نب: نل ينل الرا فلوق لاس
 ىلا بس زم لل قرض (وا | متم ايضا تافلازنلا ناك اف ٌيربجلاف تناخ ناوز وا لقرب يلض يف انما فرج اذا نار داؤنلا ياو نعزئرتحا نيلصفلا ىن_ ملْوُق قلك بمال
 هس زلااريوزفنلا نور لو حل يا' كلو ناكاتلاوبسلا اديس سيما كسلا الا سمنت ل وق نع زرع: سيلا نال مل وق يل مر قا مه م لال اوروجس ايلف 0: ينم

 مدس رم السر عير نبي لب لس ال نال عمو بسلا للم كري ملا قبس ناك اد مئوملا ىلع رسل وفق لكس كومو بسلا ايريس يلع بسجن ذر واونلا باور بماوجااوةياورلارج الف بسادج أذ
 بس[ ةردصخ# نكمتترنالص ىف نكمل ناصقنلا نال نلف نمل بجيل بجوارلغ ل سالا قين- لق حلل فا (ايقلاب لمثل نا غشير هظسو ءاضقتلا لا موقيفر عم

 تكي. نيم مبتدا ويف عسسس نيو بت اير اللا + بما يملا ملا نمد بعدي م ناواهبدا مصري مالا قالصنا طيسو خس مامالا ىزفاذل يس ل امزلي لو حل
 _ نيمار مرااي

00 
 نيديعلا تاربكتو سثنتلاو تونقلاو باتكلا ةحتا: ىلع بظاوملسو هبإعهللا لصىنلاناهلوق

 :مرظن توقلا لعمتبظ اوم ق وا نكشه ثبرردح قا ذه سجياول تلق ةرماهترت يعن |



 ةولصلا باتكادلج 6ك ةياردلا عم ةّيادهلا

 كدحو سي ول هتتالدوجسلا تملا الوم امالامزلب مل متوملا ىسس نق اكبتمالاءادالامزتلاامداقلا خريصي هتالمتؤملا
 ريمه ل صا بي بلاط م امال وسي نا ثور رسل 1 ١

 داعب قادوعقلا ةلاحْىلاوهوركدت رتل هالاةرعقلا نعىرس مواكب لصألايلقنيمامالا هعياتؤل ههمامالاةلاتغأك
 نع همز نير“ انااا دبل را >2 بان ى تقلا

 دس. دي اا واوا ليا ل هك : هاديه
 ناكولو هقيولا ذا بكر جيل هنأ مالا وري ان وهسلل بجيل ليق مث هبكحرحأي ئشلا نم برقي أم نال لهشتو لعقو

 نحر متسلسل . يل 14 36 اير

 ةسل)ااقونح يخجل رحقلا نع ىرس ناو بجباولا كوت هتالوبرسلا سدو عمرك اقل اكمنال »عيل برق امايقلا ىلإ

 ٠ 7 نا ةروقلا لاعب اك 5 ١ | تسال خلاد لاق ضفرلا لب كولا نودأم نل كلذ هتكماو هتالص مهالصإ هند نال سسجسملا من عقلا ىلا عجز
 0 2 اورقل

 اقالخر نع هضرف لطب ةرصج+ ةسماخلا سبق ناو ابجباورخا هنةلوهسلل صحي و ضفتريف اهيبق هله يَشَىلا حيي هند
 0 هلك ّ 5000000 57 200008 5 1

و ةيوتكملا ناكرا لامكا لج ةلذ انلا ىف هعورش ىكعتس اهنا 5-5
 ةعكرلاز >/1 نه و ضرفلا نعدجورخ ةنرووم نم

 باع ةان انماينمب نال بار ماو كلام ان الفو

 جلال خس ىلا: ةفرنح ىادتعالفن هت الص تلومتو لصال هنيبي قاب ثدحي ىقح ةقيقح ةولص رح او ص ل 2 ١ 4 هه 5 وه **# بارو 90 3 2
 2 َخ : 0 6-5 2 : 0 9 كلذ هل حسو تارفلو انتي

 سوي ىلارتع ةهبجلا عضوي هضرف ل طبي أمن امث نونظم هال هيلع يقال مت ملولو ةسداس ةعكرابرلا ضيف رمأم ىلع
 ملل 2 الا ااا حاوي ووس 30 ًّ 7 تال رو عر «ر مالم ارسم لصالا نالطن بيو ل نممولان

 .قيساو أمر هظت نالتخالا ّرمْثو ثررمملا عم معصب و مفرلا وهو هرخاب ئشلامامت نال ُةَسقرْسر وع دتعو لماكد وجس هنال
 ببو لدالا ةدمشا : تكوون ى وطفل رانوملا وبس رجلا معو هيت وسم“ مس

 ةسماخلا سجتييولامدعقنلا ىلا دعس ءلو مات ث جب الا ىف نوقولو تسوي ىهالاذالخ يح نع ىنيوعجلا ثرحلا
 دس 0 ا ل ل 5
 نبق ناو ضفرلا لكنة عكرلا نودأم نالدوعقلاب همجو ىلع ةملةالا هنكماوومور شمري ميقا ةلآح ى ميلستنلانال 8

0 ١ 

 هبا” كت راص كلل

 5 م نا يضل ا اح

 أهيل مضيامتاو ةبحباو شور هلتسلا ةظفل ةراصاق ايلا نال هضرف متو ىرخااةعكر ابرلا تهركنتمشن ةرىهسلاب ةسماخملا
 بلا رع اضأ ولدا لا ع

. 

 (دلان فيما (هصلار فهر ع انفالا قريد نعي دي مادالا عري ملاذا م ا عست ىب د متؤل ايتن م امال الغيل مل منا خازن اون الا ىف تسر قل لل ىلا ىلع لكم تدل نافاعباتمالا لق حل
 نئرم او لكل شراب تسيثي لب ماكمالا نم ئش نين تيل ماك الا هرن تسلق قرشا ريك حس اتلاو ريبستلا ورمل ةوارقو اطال يلد رعيبسنو ديستو عوكل ريكا رت كرك موفلا قم
 ٠١ ماءالاغلا منال ل قت حلل كا هر ل بحب ابل تم ايل ارق م مالا ورشساب لض نفض تسقي ان افومرسلا ريك بسدجو ياو ىريملا [رلحفي [اءاظا لفي الفتباينلامف ريو قرت او / امال

 نمحورخردب هووجبس عقل يس ناخ/ مالا مالم يستفعى تلا سيل نا ءذسلا نا فل نكميال تقى رمل رسي أ ( ادلا ملينا ىلا ريع اذ خم السلا رب وصلا ىف اهب ويل و بسلا دوج تملق ن اذ
 مل وق هل بساءالالاد برقا م ايقلا ىلانناك يونس لفصل فضلا ناك اذ لفس الا فسنل اب كلؤرمتج ىف كلا ف برقا لقول برود ('امإلا( السعر زال خلسلا

 رضاشن ىزريخاتل لوك هس لا” مانوماونل سو ل ؟هشس و ريع لا ىصنلا كوقر لع طرحنا نذكر ايجالا نع عن رم وها مرر ماعلا نمل برادو يبل مرح علا هيل انكي
 نش مالكا لق هع بما” ءاقلا كسل ناكبيرقا وغلا ىلا ن ياذا المهن ماذا ل وق حلل ب رينو نع ايجاووارخؤم داص مايقلا مدام اذسبب ال ةبجاو ىب لا ةرعقلا
 نال ملوق هل برو يباولا لال ضصرغلا لرب لف ةيجاو والا ةرحقلاو ضر مايقلا نا ل يلادوهيل الارقام نمير قلع نال انج انكم ق اغتال اب ةرمحتلا ىلا داعامل م ايفل .ةتيقتح ناكل و نحيل
 يب | لع َجولصلاو سر ونملاو لوالارمبتشلا ىوس ءنسلا لرب ببسلا نيلحُي | هرزع نان ا شل ارزع اءاد الا ةرحقلاومبو بجاولا كرتزبالخانرنعاما ىنث اشلا نيبو انني تال الاب بجاولا كرت
 تاوذ فور كمثل انلا ىلا( ان قع نينمالا تااوز فورمولا بيزطملاك د يلارلا ىلا اتاذا قص سلنلا تاوؤ ىف ةريخالا ةرمضلا ل وق هس بسا» لوالاررتسملا ىف لسو مل ا و لع ملا لس
 بااسيلا مام يلام اركرلا تنم اذلاىفلاو ل وق حلا لك( ىلشلا) ناب يبي ف ب نمي ل ذلو ةالصما مع سيل ءإإ ضفرلا لعب ,لوق لش بسا» رتسانلاىلا (انتتس حلالا
 ضن اخللانالف موق لس كا» علقملا ضزعلا ببجاولايدإملا ابياورغا نال رسل وق جلل با» تمانلا ىلا مايفلا لبر ى زار وعلا ىلا عقر ىذا عترذا) رلوق حلل

 ايباس [اترلاك الصد سفيلال ةرهجساب سمايل مامن لع لو ضر بطلا, تروق نكي ماد ارماعريلا مان ناذاومبس تحال ىلا ( اذا ذب ههسلا ٍةريس, سيو لسن ورشفنو ةروقلا ىلاروعي هزع نان |
 نمكرلا نا نم هانر كو ىذلا ى'ازيو موق علل بس»» رشم نزلا لاك لت ءلفانلا ىف يور شل وزلا مفسد لق هلشس لك» الص سيل اريام تسهاخلا لا مانا ىقنا شلال اثو
 عشر لفنلا نال ةسداس كر مسلوق حلل بس»» تمانلا ىلا ماقول ارلل اهيفرحتتب م يلا ىا ءءالص تلوكنو ل وق حلكعس بس»» لطمت ةروس تس اكن او ءالص ل طبت ديس لب

 اسال نعازيويارابشا ىلع مات ذال نونظمط عرش ىزلا نإ ىا نونظم نال لق حلل بار هسا ملزنا جئالاو هكر موببسلا ريس يل ببي ليكمل( لس والشر شسلا لص ىنبلا نعى للتو
 قيس الامني مسلوق هلل بس» ثسدملا عم شلال نال اني تال خال ىلاق خف رلاوببو هزناب ئشلا مازن نا لاقاملا رن ناالازنرلذانا شسرملام عشن مو لو تاس ب :زدزلا نال يشلشلا
 بما ول تمرس نولص ناال نب ال هرنعف عسر ىلا اذالضرم عازب ءالص لع سيو ةردقلا ىلاو وعي وأنموتي دب رلا فردت دارت أضوقتي بسب ذفو وبس ارزي ىف ثمل رقبسما ذا نإ ثمربلا
 ل هرب ةرعبلا ليثواون ناذ دورلظستيو ةلطربلا ف موب لاما نع نيب ركؤام حجب او هوعبت فانا ىف عم ناد رعماواعداع ناذ متن ليت مايل از ىف مولا بتي لمد مسي مل ملوث حل نس

 نابض ورش يع لو هيل يباب وبسلا سييهسروسو لسور ف فلق نم جسم نم نإ ىلا ما ملسو مل( لس هيلع زل لص ىلا نال لسمو ل يق حلل سس ]+ لاا ناويلس لاو ماسلا
 ملول هل ب اضن ناز ةمجساب ب يقي لد لوالا دكر اود نزل! ماناول كضنرلا لب ل وق حلل ب»» مالنا ىلازك ناصر يلا تلقا ذ امرك مالا ءل امى لسنا دقت |

 هدنمع :رعورشم رماولا كرا نإل عيال نناشد ل اسنلادذع ىرغا زد رسل وق حطم لك باهيالل ل كو في ناله لاقت شيع ب وتلا ىلع ليياس لالا ىلا مع
 بس »ل هرم سل ال انرنعو هرنع ضف م السلا يل ةياسما نال نكرريلعو ىرخنا ةولص ىلا لمس ال تالص ترسم تس داسلا تانما نا ىش الارز بجاو ىو دلودونلا بس



 ةياردلا عّمةيادهلا

 هيد جيو

 طوس هل از اوعي ال اهيلع ايدول هبزجتال لح اولا ةعكرلا نالالقن تاتمكرلارهصتل ىارخا
 "تل را باب تاولا باي م مذدف

 و نونسسلا دجسولا ىلع الربورخلاب ضرغلاا ىف نأصيقنلا نكن ةيقساوهرسلل لسمو الأ دشن ةمي درا هلع ةبطارملا نال
 كي لصياسف تأسناع هب ىرتقاولو نوظم ل ءاَضّملا ةمزلب حل اهسطق ولو نونسلاهجيلا لأ لوع لاب لفنلا و

 هيلع ءانعقال ىدتقملا يبس اول: ضرفلا نعديسورخيكدتسا هناا نيتعكرأمه سو ةميرقلا "نا ملا هنا ريع سنع

 ًئ اة  لاقرام هلا صن مراسي طوتسلا نال نيتعكر ىضقي هوي ىلادتحو مامالأب هس ع ع
 بِساو نايزلا تعصو وقس لل

 اذا نابلس عودا سلا نالوي يم يسرح لمي نادال ميرا هن ىدسق
 تلات مو

 دول طيمو ةميرقلا مص ىدارا نط حمو ةراسلا مج للطب ”نايرلواهنال بي شيحةماقال ىورمثوبسلل دج

 انهو 0 لا نجيب نأذ ملستلا سعب هنالص قف لحجر لخدفوهسلا ا” ف هول س نمو ميمتلاوهوبجلا
 م

 المل . خيااوهسلا هيلع نممالس كدنع نال. ملوامامالا سس لخادوهنبع لاقت سوي ىو هفيتح ىلا لع
 كك رب“ يل” ب تاو جؤلصلا يفت 220

 د هاسفن ىف للحم هنال فقوتلا ليبس ىلع هجحرخ أ هبدنعو يواصل | مارحا قنوكب ناديالق نأصقنلاربم تبجواهجالالمإ
 2 يار مالسل الملا

 ةرابطلا ضاقتن قوز اه تالت و لا |هرعرأيتعا لع ةحاحجاو افودرهظبالذ ةرعيسلاءادا ىلا هتنباحل لعيالابنا
 را الما

 هي ددريرلس نمو و 5 نهى ةماقالاةينب ضرفلاغتو ةيقبفلاب

 بنام ل ارارتو قلاو د ا مر !سللقنان سلوق هلض-.
 رلوق جلس تعا» ءارشلب زير تلا لس رل لبو هيلا لص ىلا نم( يعول تيظؤمإ ئسلا نا نيل لا ةيلظاوملا نان ل وق تلس 212111110101
 ىلع , انب نااسمتس الاد س ايل ازرواواق ةرم لع ةولص م عفت لكن اكن و ةولصل انآ ىفوبسللرىبسي لولا عفشلاو ىو ةرعاو ميسم اى وت تس وكر سس لص نكن سنس لا حو ل او دسسلل_ سلو

 نام لاو ىزخا ةولص لاوس لشن ارو م امالا ٌةولص ىف عّقو وسلا ناب سيلا ناس ايفل ةلصلارخ ا ىف سي لب بسلا دوى / مالا عب ايون اذ امءاضمب لّعشنا ازإ قومسملا نإ حسو ىرخا ءل اشم

 ملوق هلل فب ىزنا ىف ةرهساريلع بمجتال ملص فس ىبس نمو ىبس لاري ةولصىلاراص نال روسي الناس ايتلاد اذاسقسا ل وق يلحس كك مالا ةنولص ىلس داب نولص ن الرسم نا
 رمت نع ض رفا ىف لمي ناو ّينلا ننا ناسعتس الا رو نوفسملا مولا ىلع ال لوتنملاب لوقوع تن ل كل قو كبابلر ع عب دارعي م السلا نول باصاب يوتوب و نوفسلا مولا لس ل حروزلاب

 ضل ذباح عري ناهرنع باول اذا بجاولايمولا ىلع ال لوثر فنا ىف نارعتلا سوي ىلا ذو راو رن اكوبسلا قح ىف لعج وا عقلا لعاب لنلاا اذرو مال سلاوببو يهجاولا رتب

 نيبمررل ليم م و يمياولا متب/ وتلا نوفس ءرارم نونسملا مولا ىلع ال لوفي للا فو نونسما ولا هال م عوزملاب نيف ىف نامل نكمل ضنا لق نارك و ناكل فاك أتم ةيرقت

 لضتلا ىلا رطل نم مات نم نال ىوتفللر انما ا ا اناس يقلب اهم ىف انا قس موك ن اربط ثعسوب نال دئاثاو رج والان
 (وملاواجلصملا نم عرورّشملاو نونطم مال موق هك ني رورنلا ىبيو دعا نا نمش تس ور ابا نكل مالم لوز مركو اذكل لا ىف ع ورشلا ىهتودها نال للا ىف اناهقن كين مة ئرحت ا

 ممر نعاس ديب زنا اد رو موطن او ىو العلا حررت ريريطنلارر هل يفصل عب اهلا عررطن فر وكلا نككى داتا صال نركب يتنكر اهبرتعو ل وق حس بازل اةاطغ انرنع مزعريع نطننا مو لعس
 ىرتفملا قع ىف ءنونطم تبرام ولف( مالاق تا نوما ةؤلصنا هز نا م املا لاحبرلاع مربعا نيب ماا ارايتما لو تسلشس بنو حينا ع وينه ىلإ لوري لو تسول ىلا دن نيرو
 لاا ل اوس ول ىلا لوك ىلع انببب ىزتفلا م اميشعالوا وقل رب اهرنعو لوقينارقح ناك يتكر تي تسول لا رعد ملوق حلا بررز» لطايوبسو لفشمل اي ريما ارثصا ةلزني راصل

 0 نبا باساب بما ب تا فانك لانس زوار (تتسااز# ةاح سلاف هتاف ا

 ان ن لوق هلغ 2 روورسلا ليلك سو ل[ هشس ويه سلا لسانا لغلاف ىف لطم تو لو لس .انبلا عربا ووك ةداعا ىف تالتخالا ناانزكذدت م اوبم رسل وق جلس
 00 اهبدثعو تك الفوج نط تراس» ضفتي رسلا اروح لعو لس ىزلا كه نا قيل 2 قل بر» نئلا أر تالة ب ازررظيإ

 ريس ال ارمسرثعو م السلا لبث ىرفول اكابر زفر يزف ور نضومبسلا ادوكب لق لاول هزي ف اقالا قون اذارذ اسما قالا يب لا خو موق هلع اخ بر الا زن ل ىرتتلا كيو

 بس الواوههسلل يسراوس صرف
 ةيادهلاثييداخاخرخت ق ةياردلا

 نا ءاريتبلا نعىنرلسو هيلع هللا لصونلا نا ظفلب ديحس ىبا ىلا "دنسبدربلا دبع نبا ةبهج نعم اكحدلا قف قحما دبعاكركذ ءاريتبلانعىلا ثيلح

 نب نعس ىلومروصنم ىإنعةفرعملا ف ىقهيبلا ىور ومهولا هثي رح ىلع يلاغلاو لاق ةعمبرنب نع نب نعدنس قو اهبرتوب. ةلدحاو لجرلا( لص
 لييررع| كلي ةزحعاو ليللارنوو تقدص لاق برغمل وهم حن تلقراهنل ارو ثرجن له ىئنباي لآقف لملارتو نعرمعن': هللادبعتلاس لاك صأقو ىلإ

 اهكدننب :ةحكرلا لجحرلا ىصي ناءاربتسلا|بن اءاتبلا كلت سيل ىقبإي لاق ءاربتبلا ىه نولوقي سانلانانجحرلا دبعأنااي تلترلسو هيلع هنا لصد ا

 ىلا ؤ بعكني نضثيدح ةصالخلا قف ىوونلالآقو ءاريتسلا كلتف اّمايق الو اًءوجسالو اًعوكر اهل تي الذ ىرخالا لاموقث اهم ايو اهدوهسو
 + هرثولا قف هيلعمالللا نم ئش مسقت دقوهزجبملو لاقاذكف يعض لسرمءاريدتبلا نع |



 ةولصلا باتكادلج ا ةياردلا عمةّيادهلا

 دس حب م حل بج يي تس سن دتحتجت 1 1 ا :
 ضرعام لوا كل ذو اًعبراما لص شل ثار ديملف هتالّص قف كسش نمو تغلف عورشمللريضشنهتينو راكان

 العوني اريثكد) ضرعي ناكناو ةولصلا لبقتّسيِلف لصوكهن | هتالص مكدحا كش اذامال يلاةلَعوقلَد فناسادهل
 كا 0 ا ترووكتلاوع

 نيرا هيلع اوت وقيل ىلع ئنب ىلر ل كيرلا و ٍباوصل قل مالمو كش# طال هيلع هلوقل هيآرربكا
 برا»ن قبلا ال ل خالل لع

 هي برم نس

 كيو مالكلا نودالُز فرع هالو مهامالتملاب لابقتسالاو لقال عتب ًميرامما لص اغا رديرلق هتالص ف كش

 ٍملعا هند او قلدعقلا ضرف كراترعيصي يكدر لا هوتي عيصوم لك دقي لقال ىلعءانبلادنعو فلتين

 لع دلوقل بيو مكريادعات لمرايتلا سنا سضيرملا قول تع تن
 ب يلسم الا عار مرا

 ةعاطلا نالوءاميإ ىذت بنها يلعف مطتسترلناق اسعاف مست مل نانا لص يصحح نوي ون ارمعلمالشلا
 داراناي و 21

 نم ضفخا عدو لعجو اقوم نا رمل قفط ابر ردا عورامطتسيمل كلذ لاقت ةاطلابسجب
 بما يرورهلا لل

 رّقن تال اقع للم حب نإ مق تم اترتلا ليس م للم وب [سرزعو تخلف عرو شلايخآ سقف يي صق تضرر زو للطي ال ازيد عطار مل و حل
 كك ال نظناب هديت الصف رلوق لس ن» نيت نع نلابلا لمدك,ن ال ثنا ذايعلاو تامزلا لاطبارثؤ هذانرفملا ين تالخب تذلف مل وقف جلس كلا» رويت صعق

 ْ لاهانمم زعم لاقواطقو ا :ٌنراشملا فلا ضع ام لوف فنذو لو هلل تارا رسل مقر فن امرهلو نم عرار ارحب ٠
 تا لاقيدلتالا لق يالا بيز تناتا مأوق هل كابر لوالاو العلا كونا ل عقوومبس لوا منع ل او غلب نيس نم امنت ةرلص ف ىبس نيد ور ىل ل عقووبس
 ىلا نار ىف هازعم مولصلا لقتسيلف لو حس باه وبرسللى سيو نطنلا ملاذ ىلع بيدنا ني ثلاو لقالا ل سي نااريسدعا نانييادر نع مامالاىفوررضنملا ىف رمما لات بوابل ادتالا ىف
 فال حرررمسو يضنحلا نب وري ير ريس نطو زرخاد يخفي ىتيميابدرم اننا لصالى ردي ىذلا لاير نبا نغةيض

 نياومفو نب ىوصا يقيم لع ب لوقت هلل نا» عيا بام هيلع تع اواني رم 'نيرويصنم اور ناكر اغ نب بسوو مْشو ىرؤلاو 000 مل ناو ىَرلا هزل اوصل ونيف وق هع

 فمااتلاغ تيرا ولم ةروزم مانت بت لاب فانا ادلخ ل ارتحا نيا ل انلا وأديب اهم رعد انيتسسس؛ن نال ار لوليك شال نيعي نايل زامل ناثلا تيرا ولف ثيدامال
 لاق تووع نب نر اربع نع جام نب او ىزيزتلا رمال والا ىلع ىنب رلوق نس بريف جرعالدال ةرلوا لم لكشلا لكل اقتسام فيسرصا ولمتو نطو ىارر سيو لتبلا لركن ءىلع
 0 ل انف صول نفسا لمنع ن نا دس ةعاو ديال دما ىباذا لول سول[ طعم يلا لسا وسر تعم
 اهلل ا !فلاّمس ااا نن فنانخس ا لوقي نلعس 9 لابقتسازاو لوقهلع فنا» مسيل نا لبق ن متر هسرهجستو شلل

 [) وتلا تمصول يلا نال فلت م ييلا ررجتد رلوق حلل ل بوب عطانن لكل ذا مالك اد ماسلا نم بل تداقي الءارّالا نم ةولص لا فتسا) ةؤلصلل |ىطق ناك ام ازر ناب ويلا امن ركذانا لوا

 رخآ 20 نييقو ناو ةكرابلب يكاد خللا نشل عقولذل روع, ااا ا” ديا لق تيكا

 ةولص لق ولف 4. يور فسلا يلا ىرم دبل ا ا أري ىا بماي لوو نا ا” يم ىزنادكلابيلا بيتيو ميم ايتم ءالم

 يعي ناي (ايقلا ليال ضيم الصار ازيجلاانمموريرمل طين ا لوقولثل نإ يوم ينال كرم ىلاول لعالا ىلا للا ةذانا براي نم لضيرما يولص ىف ”ذ انها َي اءيلا ف ضيم ا
 دق تاث يشمسالو اررقسم تدل وتلا ىز عطتشل ناذ ملوق هلع + 1مم عع شا انصار شاطر فا

 نا نييصح ني نار يسم د 1 5 و ل لا ا 4 كاوا دام كارب وعقلا زل اي وتسرع

 لصئاملاسم اييالا كنا ليجدب مالا لام روج و رس ااا ل اسما ل مل ا ل
 بس” ناكرال ىلع ةررتفلا مايل لاو نيالا نا للرذ بضل لع

 ةيادهلا ثيداحا جرحت ف 0

 ل ىف نبا جرخااو اًءوؤرم سجامل ةولصلا لبقدتسيلف لصوكهتولص قركرحا كشاذا ثيردح-

 لزم هبل عقفتتم ب اوصلاوحتيلذ متولص قف كش نم تيارح ةبؤنحلا نبا و حيرشبو ريبحب نب دييعس نع موج جيرخاو ظفحي تح ديجي لاق اعيراوا
 ٠١ باسلا ل واق م لقت دقو وعسم نبا

 ترشادقو فوعنب نئحمرل | ديع ثيردح نم ةمسأم نباو هحمصو ىذمرتلا ل قالا لع ينباعبراماانالث صك دي ملف هّيولص كلش نم ثيردح
 هنصؤرمكرحا كشاذااًعوفرم دعس اخرا لوركا هحفمو جدايزلا قمهولا نوكت ىتح ةياور ف ةجام نب ادازوشيداحا ةثالث لاق دهيلا

 اتناكاك هش تناكناو اهحفش ارت لص تناكنرنإؤل سيب نا لبق نيت لس سىيسيف عنا نق نإ نقيتتس اذا ىتح نيقبلا ىلع نيبلف لص مكر ديب ملف
 نين نمي سيل و اهعوكر نسحيةعكر عكربإ ف ايبراوا انالث لص مكر نيملقمكدحا لصاذا ظفلي رمع نبا نعمكأحلاو ناطيشتلاامغرت

 طعن عطتستمل نافا دعاقن حطنتستمل تناذامتاق لص نيصح نب تارمعل لاق ملس و هيلعهنلا لص هنا ثي لوس. ضبرملا ةولص بأي
 سمت نا تردق نا ثي لحس اهعس دالاسفن هند !تلكيالايفل تسمن عطتستمل نا ٌفاسنلا هب اورق و ةعبرالاو ىراذل ارمني وح

 اًدوعن خان اهب ره أه نشات ةدأسو لع لص ءارفاصيرمداعملسو هيلع هلند !لصىنلا نارباح نعرازجلا كساربمو اف الاو دجسس اذ ضدالا ىلع
 هتاور ئقهربلا هديرخخاو كعوكر نم ضمخا كدوحمس لحجاو ءامبامواقالاو تعطتس انا ضرالا لع لص لاقو ةيبىر فو نخاذ هيلع لصيل

 كوحتيرمع نب! ثي ردح نم قابلا لتعورب اج نعرشس هجم نم ليل ىلا دتعوهو تاقل



 ةواصلا باتكادلج ةياردلا عمةّيادهلا
 ضرال الغر ىس ناتردق نامالسلا هيلع هلوقل هبلع دحسد ّىتن هبدحو ىلا حق :ريبالو أ مههكح نخاف أممأقم . تاق هندل 2 با اول يو اا ب 0 ْ 0

 0 فر لاكش بدو نفخ اروع 'نارسو بنار وجلد عروكرلا باء د اهلا

 هيارجييال هتيرجب ىلع كلذ عضو ناوء امبالا دوجيول و ازجا هسأر ضحيه وك ذ لعذ ناو كسا رب وافالاو سياف
 1. تا ا رس جابو ا ها سلس كا سس ووو ور ص وج + سس اش سل وص ست سس وجم ا ياا 1 0 سما م سس

 مالا هيلِع هلوفلدوجسلاو عبوكرلاب 5 إو ةلقلا ىلا هيلجر لعتجو ره لع ىقلتس ادوعقلاحطتسيل ناو همادخال
 ,ياردرلاماون م درك انما تعول ا اهالا ّآ ادن .نييللا ل ةزملاب

 .قحالاعت هداف مطتسرل نأف ءامبا ؤيدانق لعف عطتسرمل نآذادعأقذ عطتسرل نأف امئأق ضبرملا ل ضي
 2ث هى 1 ا ا 8 0

 الإ هل خت تع ىلوالاوه ىل الا ناّآلا لق نم اتيور امل ز اح ةلبقلا ىلا هههجوو ينج لع ىقلتس ! ناو همر نجلا لوبقب
 ريتك ب هه تاو نيضناب نإ فيصل 9 0

 مطتسيل نأق ةولصلا ىدأتت هب يمرق بنا ىلا هينحب ىلع مىطضملا راش او ةبعكلاءاوه لإ عقن ققلتسملا راش نال
 . 1 2 . .7 ٠

 هه 0: ىلا مخ لاكرورملا لوقر_ 7 كك م "اس ْ 0101 : ما وار ةرلاإلا دب الا بصن نالو لبق نمير امد الخ هيبحبأ كالو هبلقبالو هينيعب ىت هيلو هنع ترج هسأوي ءاميال
 ةلصلاطقستالهن ىلا ةراشا هنع ترخا هلوقو اهّتخاو نييعلا نود تواصلا نكردب ىدأتي هنال سأرلا لع نس |يق الو تتم

 ابا» يملا نيج اف !مدالا

 _ كك ا : : او هلع ان 3 0 7
 ة هبلعىنخملا فالحب باطخملا نومةمرهؤي هنال ممل اوهوأة بفم ناكاذا ةليل موي نمٌركا زدبعلا نآكن او هنع

 امل سحبسلا ىلا هب لّسوتلإ م ايقلا ةينكر نالءامب قوي دعأق ىصنو مايقلا همر مل دوهسلاو عوكرلا لعر دقي لو مايقلا

 ' ىلص ناو جلاب هبش اهنالادعأق ءاميالاوه لضفالاوٌريقسف انكر ٌنوكي ال دوجسلا هبقعتيإل نآكاذآف مظعتلا ةياف نما
 هتالردقيمل نا ايقلتسموار نقدر ل نا نوي وا نعيمي و عكريإ دعأق اهرمناضرم هب تدحوت امأق هنالص ضعب حبلا كا

 ب مروتصلا ىلع * باع وريجاو خررلولا لع

 خل ١ ىف انيبرمداع ملسو ل اهدلس و هيلع رسل ىلص ىلا نارب و نم .نؤرعملا ىف قسلاو هرخسم قرازبلا ىور' حلا تررش نا 0

 قدلزعا ملوق لس ن» ليوكز نم ضف لوو لج اد بس أرب مااا وريساف ضرالا ل عرجبسننلا تمعطتسا ناا لانو ب ىر هزنفافر يلع ليلا وحب ضافاسب ىف زفاف ةداسو لم ديب
 نوع قص سار مك ةداسول عصر ناازمبداراورل ل ع ع لسا لوو هع برا» زوكء الر وول مل ناورس أر بيكر نخرج نا ئالصز وكب عت انبلا لو اريل ةداسووا ارو عيار نا ى للمركب لصالا

 نا هتلر بص نا ققلتسم غض ليف شلال يلب لسعد رلوق حلك لك» يدل رد هركواذكفيملاب تيك اهيالا تمداوصالا خرا رتلّسالا.ةةيتحؤادوكسلاو عروكرل اب راريالا نم كيل عاقله
 جي رثلا ببجرف ءاقلتسال ا حن بم وربسساوبلا مرح ناكورل با طخ داذ (و لتيار شيب ع ضيفي ل توم ريرتفن لعد بيزعازر ]7 نيبملا لمي لوف حك كا بكا ىلا رعد ريب قعر

 فدا قل نييملا نب نسل اب يعل جلا لي ام هاجر زفات سس لص عليم ل ناار مان عليتسممم ناذامم اه: ضلي قطا رخل امو نعزعلا يدار يوب عيجلا مترا عقيل لتسملا ناوبب نمل
 كوالا لوالاربب كوالا ناالا ملف جكس اقرت بهسسنرب ور سيلالاوا نمل هنه لع لا يماب عر ينقل فو بنل نذل قال ابانامصا نير تكا عقداذ نب لع ملوق علل
 قىزلاءاريا] ابى الملا ىداتسو لوو دخن بسا» لاكالاور يو مدي مهل ابىلوالا جن !ضبن ىفوربفل لطالما يواراو لوللا ين اتم منه ىف ند ورجال او ىزحالا ئحب ةرلا مل لوالا

 لاو هلق زي ناف نينبيل ايف د دقني ناو ن يبت ا اب ىو سأرلا نارا نا تانلتخلا ىف لو يعي حالو لقد ديدب ىديودذ لاقوإلا_ نبجن ى وفا مل وق حس كك« ةراشالا هل لدي
 بنا» تاس أرب مواقف (ضراملا لع ىبل ل نا تمرر نا لسمو ل( لبعو هلع تل !لص_ ىنلا لق ىلا قراشا لت نم انور رلوت هلثم لد اذاريحل ورلقو جاي نممل ا لايت ر لو درج ىف |شلا

 بس" ىألاب سايق اب لب ىف ارلاب لاريالا بصن يساب نمازي سمن لاقت نا رويت رقم لاوس نع باج ألا ىلع سايتالو رلوق تسلا
 هال و هاري تعطقن م ارم زرَمْف ب النيم ال لتحل ورم ناو ربح زغال ىلا كرم زدي فك نودام ناكت او انها مليا ةليلو مديل صداز اذا هزجم نا جمالا ليو تش ا ملت كلا

 رضي ىو رخأ ن كر نعزي ابطياطف نكر زال ايلا دع طقم ىف الاوزدز لاقد مايقلا مزيل سل وقف حللت لك نانا فد مالسال "حضر اييفاوب وري ةولصا نيف اسلاو نضر لا نع
 رلوق لل ىلصرب سلعلا نالغب ةدابععرور شمر اهمورب داق ةرهسلا ىلا ب لسا لوق لكس تاناساقروتس واق وليل ىرول هرازرماغ لاو ءاييإ ىو لق هلل ياتو
 فكارماق اياد اماقراهيالانيريتخ ملوق حلك فا: ميلا يابن قدوس ىف سيل نا مد وعنا يلع جو (ماّيلا اوت اد وكلا لررق نم ناب ىدطدلا ان عكرتدانلر نوكيال
 فا» ترس ارمهطارولق جتنا ايده ءاييالا ىلاراماذارداونلا و ياورد ارماظبم هزل ىذا مل وق تلك تاون

 عاف عطتسيمل ناذ امتانت ضيبرملا ىلصي ثي سح هيادهلا ثييداحارخت قف ةياردلا
 هيذ لواوغ ىلع شي لح نم ىتطقرادللو | كه » دج مك هنمر نعلا لوبقب قحا كاعت دثداف عطتسيدرل ناف ءاميا وي هاف ىلعف عطتتس ل ناذ
 ا ا ا ل ا ل ا ا ل ل ؛؛!دج » اوكداتساو هرخساركديملو ةلبقلا ليامم الجم ايفل سم لص حطتسرومل نأف
 سمح لعداز امي ةدايزلاب دارملاو ىّتن ارمع نباو ىلع نعرتاملاوه .و تاعاسلاة حزم ا رتعو ريغ دتع تاقوالا تربح نمردتحت ةدايزلامت هلوق

 قافانةليلو اموورمعنب لعىه“الاق عفان نع حصد انساب بتارغلا ق ىهرخل !ميهارب |ىورفرمع نيارث|امآو ةراملذ ىلعزلا اماذ ءامغالا ف تولص
 ةليل واّموي هيلع ىغي ىزلا ف رمعنبا نع ميههاربا نعدامح نعةقرزحول انريخ-اراتآلا ف نسحلا نب ل لاقو لبقتس او هتانأم ضّقرملف
 ارسل لسو هيلع هللا لص ىبنلا لاق ةولصلا كرت هيلع ىغي ىذلالجرلا قف ةتشاع نعىنطقرادلا هجرخ ا اعوفرم ثيدح ٍابلاؤو ىنمقي
 نباو قازرلا ربع ىوَروا دج 5 اووهو ىلبإلا هللا دبع نترمكحلا هدانسا قو هيلصي هتاف هيذ قيفيف ةولص تقو ىف هيلع ىهغن ناالا ءاضت كلذ نم

 رصحلاهرهظلا ىف هيلع ىمعارساي نبرامع نا ىنطقراسلل ههتاذ ام ضب ملف ارههش هبلع ىنعارمعنب | نع عفان نعىلعي ىلإ نبا قدرط نم ةبيش ىلإ
 فعض :دأتس|3 و نهاّصقف لبللا فصن قافافءأشعلاو برغملاو

 سك



 ةولصلا باتكادلج #0 ةياردلا عمةّيادهلا
 ةيسالا يثرلل لا وصلا 1

 و مكريا دعات لص نمد ءارنق الاكراتتف للعاللع3 دال ىب |

 ردق مث ءاميأب هت الص ضحب ىلص ناو هنارب دقن لقو ءادتقالا ف مف التخا ىلع ءأدبب لبقتبس نع لأقواتنس وي ىلاو
 بروم عطامالا بس ل

 اك هاء سلا تحف ا 1 510 ع
 كوعامت امساق عوطتلا جتك | نمو ءانبلا نكف ىؤملاب عكارلا ءا تكا وبال هنالاٌيمجه دنع ق ناس اروججملاو موكرلا ىلع |

 اا” هر هرخامزد 2 7 م .

 سضعدركيال لبق" بدالاى ةءآسا هنا ةركير نعريغب ءاكنالا ناكن اور نعا نه نال سعقيو | طئأحوا اصح لع كوي نإ سأب
 ةكقيدحس , ناو ءاكدشلا كوكف اه ستعح دوعقل ا ويب الهنال دركي ايه دعو ءاكذلا يركمال و ا 1 17 نافالاب لس

 5 ب٠ وخفلا نم الاص ىف دا سيمبل ال هي

 ريغنمانعاق ةنيفسلا ىف لص نمو لفاونلا باب قرم دق واه دعوت الو كلرخ# اصلا 2 قافتالا وكمعيديدت
 ا هلك 7-50 0 20 2 ا 2 ا هن

 اهي بلاغلا نادل و كرتيالف هيلعرو دقممايفلا نال اردعنمالا هبزحتبالالأق ١ لضنامايقلاو ةفيزح- ىلإ دنع كازجا لع
 بد للي ومار قا اثنا لاق ء د بسالك أر نايددنك

 هبلقل نكساهنال هنكماأم لضفا جورخلاو تالخلا ةببشت نع دعب |هنال ل ضف! مأيقلا ناالا قتل كوه و سارلا ناردد

 نمقكأ تاكناو ىضف اهنددواتاولص سم هرلع ىبعا نمو معيوتصلاوه ايلاك ةطونرمل اوةطوبول اربع قتالخاو

 كت 9000 ها 0 لاو نيس ا
 هيشفزعلا ققشل لماك ةولص تقوءامغالا بعوتسا اذا هيلع ءاضقال نإ س|يقلاو تايقسا!لهو ضقيمل كلذ

 يم ن

 ةفينح ىلإ عاش أق هتالص لعىنب مص رش ضرمل دجسي

 «ستلل قس 07 : "01100 0 1
 نيزت ناريذكلاو يرحالف تلق ترصق اذاو ءادجلاق جرحي تئاوفلا تزتكتلاط اذا ةدملا نإ نآسستس الا هجنو ن وتجلا

 با راضفلا طقس الر لز نادل نر ىو بنا'الالادرانفلا طقس لان اير

 كهل نطفردان ىكدادتما نالمونلات ١12 ناءلسولا ىركذ ا نكءامعالاكن ونجلاوراوكتلا لح ىف لخ دي هنالةليلو موي لع

 0 م هب" ١ بو نمحلا نب ررت بعام ايزوجلا ناهس تي سورس بسا» نوني الكر ازعل سايت نء بادج

 روثايلاوه تاعاسلا ثيح نمامشهسنعو هب قفتحتب راركتلا نال ليغ دتعتاقوالا ثيحنمريتعت ةدايزلاث
 قال ٍ

 . باوصلأب ملعا هل او م هتع هللا ىضررمع ناو لع نع
 با" بيسالا بسلا رفا ليقع يس 00

 6 ل ا 0 د لا ا د إل ا تت ستسمم ٠ع 0 نو
 لعن دلا فد فارعجلاوخأ رشح ةجيرا نارغلا ف ةدالتلادوبجس لاق 8و" ثلا#ةرّحس قب

 الص لوا لعشيرلا,امنداضىاراتنالكراض مل قل

 ىرشت يا: انكقزوعجال رمد نعورع اقلب م قنا ءاننخازاوج مولصا نم نال مه الأ سر انب راوقتهل باد جاسلاو علارلاب ؤملاوماقلابدهاقلا داتا شد اذزوبي كلوي ىارامّئالاك

 لاقت بعت ى ١ يا مثلو هك لك, طربا ىف اذن ةنولص قع ىفرانبلا ازك وكيل نرزعو ىملاب حلالا دارا ذارجج د صا نم ناف/روزيلوقت شالا منع تن أتسا رلوق عل

 ءاكلالا تالختر ناار ايل از ىقمض ا اقرت ناو اما عفن نيت مارتبالا فرم دار اطراكالا درع البروقتلاىف "ينم ىلا قرفلاو هرري لوقف حملا بس» بمعتاؤا يملا ىف لعرلا يا
 انذص قافنالاب ملوق هس ت٠ روعقلا نود بدا ةداساردي نال ءاكالا هركيد وتلا مري ناذاوج ععونم دمدالملا راكئالا هركيالاذكت رلوق حس كى ءاشنالا قانكفءادتبالا روف
 |مبلوق ىلع لكش ايوا غنا هركيدذعريفب ردت ناد لاق ىناكلا ارضيزوجتالو لول تك كب هدنع جلاؤ هيا دزعالب لغم فر عقول لاقيت طوسبم اف م الس الاف هراؤامل فلات

 أ ف هركؤ تلك فاؤنلا بابافرلزي منار ظريف ىرازنالا لام: فاونلا ب ابافرمدّقو موق حس كا تب اللا مزدتسيم وجبال لوق لوقف ب ركاب فتوي الوب هزاوجبا مرعب نال امنا

 دص_ول البريق زيفسلا ف. لول ىلا سة ردت« يؤو لاا نه راو فيلل لاموينااذلسلل قل اء ديلاؤوس كولو لس ب# لاول اب هركذ ار يلع قرسف لفاونلا باب نم ةرارعلا لصن

 تنالاذاازنليقدارجا لوف يلطس با» ةفانوا بوتكس تناكرؤوسزوجي الراييالابارينرفاس درا ندا مدّئاعاق موق ىلطس ب٠ نوحي ضر لا ىلع تس اكول اما زويا نادلا ل :نيجلا ىلع

 موف نا ىرتالا نمت الربو روق حلل با» ةردقلا مايقلا كرت لوكا ثدي ليدالا ىلع ناكر ىلريبالن لوق هلط اطمن ١ اقاربي يسار تناك ن او يرام :نيفسما

 اديمش ارك رت تا راجل كنا جمالا ىنارتلا نحر جلا جب ف الورم ناو لض ط شل بطول امد طويلا ق حلل ىيلمتو» لكاستس الا لاوزل ضن رنج تارلاهتم بل اذا نا ادع لعبت نصل

 ليان سلات ضف ملوق تلا كاب تالق ا لع انها ساب مونحمب لوق نع :زنعا عشا وب لوقولع سرت ري ٠٠ افلا ازك ليلك تن ا نكاسلاكو
 فلا ناك او تءاذاي ىضق

 تك ل ا ا ا ا تكا بالنلا نورنحس هذ نع خن ايزيم الزجل مت ل وق هلك اثعا# ترام

 وطنا تقو عز ورتب ٌقافا اذا بستر نعو ليلو امو ب صوتس !:ءال ءانعفلا بيكي الاسر تخل اوزل اديب غلا نم نام اذ لاوزلا ليتر لع ىنعا اذلاءيفر يظن ت الثلا مل قول ااهجنعو رلوق تلشس

 لا عنان نمر فنعم ىف بيش لا نبا هرذاررمع تبرئ ريع نر الاد نم انهتخ تراولص حب را يلع ىخغ اذا هتك انياىصا هركؤد يزعل ع نيرو الا تقرت باو لو نحلل ىلصام ازين

 ثا ب عررم تقولا ف لذ نؤرشي ناالا رتب دركملا تاقوالاىف ابالوازوهيال قم ةزلصلا مورس ايفون ةوالثا روس باي روق لال يلا نام وع لث او ليلو اور نير لاربع ى مى
 رلوق هلك با, لمالارلز تلق عاسلاو ةوالتلا روب” باب لوقي نا ناكذ عم اسلا نصف عررسلاو ىلاتلا قع بس ةوالنلا تدق ن اف ةوالتلا ةروسؤ لو لس ىلج» ناذ
 لع ط انقسم ايرسع ديل را عيرارلا ناوي دملا ل انك يرسم سني نت نلإ لصفملا نم سلتا طاقتسإنرشعىرما قالا انج لوألا لاوقا لم نآرقلا ةوالتلاروجدرم ىلاوفلتخا ءارعلا نمله نآرشلا ىف |

 هرشع ص روس ىف سيو نمير هس باى لعين رالا فكك ف اشلازعو عنا لوق لعظم » ةيانسلا نم درو !لوقومو مث اوطاقسابر شع عبرا سمانلا رمعاو ضال لوف اوبس

 ذر تلو لات رقع سند لوقت هلع با» نوروبرلو نوكسو زئدابع نع نورس ال بير دنع نيذلا نال ادق. لوقرنع تاع الارغآ رلوق لش كو ةرجس

 بما” نورمزبلام نولعفيو روف نمبر نوف افي اوت وقرنع لغو رلوق حلل بان لاصألاوورزل اب مب الظو ابر كو اعوط ضرالاو تاولمسلا |



 ةياردلا عمةيادهلا ةولصلا بانك لج

 7 2 7 نيدقتلا ب نب هكا نر انا كلل نس كلل فكل زل 0770 ل جت ب سجعج
 ٠١ نوريص رع 5 !مايرع ٠ ْ اذ كارقأو تقشن املا ذاو لاو قتلا صلو صو ليزنت حلاو لغلاو ناقرفلاو خيا نم كوالا رّجترمو ليئاوسا قبو

 نما الهلوق دنع ويلا »هن ىف ةرمبسلا عضوموأن تع ةواصلا | ةيناثلا #ريسلاو نهتملاوهو ُناع نصم ىف بك .٠ ا 5 55 5 لبسات ادرج ادوعكال وقوم 5 ضر ّت .0 1 32 5 5
 دصهملوا نارقلا عامس لصق ءاوْس حماسلاو ىلاتلا ىلع مضماوملا يزاط يف ةينجاو #سييسلاو طايتحجلا ذوخاملاوهو ع لوق ى |

 ثري تاور 6< ا تسر ماو كل و قناتك د
 0 ا ا همك يجو تار صر 0 2 ١

 قريسلا ةب[مامالاالتاذاو دصقلاب نيت مريغ وهو باجي ةملكي ه هأهالت نم لعو اهحمس نم ىلع ةرّيسلا مالا هيلع هلوقل
 ” ,نووءأ يحمس نيم ىلع ةريهسلار نبا نع نيس ىلا هبا ترا 7

 7 10 ا ا ا ا ب دفا يم ادا مم

55 اصلا قم ومأملاالومأمالا نس ول موم ًاملاالئالؤبتمهمازتلال دعممومأملاك لا
 ْ 5060-0 غافلا سعبال 
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 ىلا يافا” وبكر كرو لرد ب ْ وزال مزاج لنال
 عضو فالخ ملا ئدؤبدهن ال ةالصلا ةلاحت الخ خأمإلو رهن نق برسلا نالاوعرش ذا قو سس ل هع لاقو تسود ىلاو

 ْ و بنجلا نال هلوكحمل اروححلا ىصتو ١ نال درعت ذقن داتا نع : وجم ىرتقملا ناممل5ةولتلاوا ةمامالا ظ

 بيا +ةالصلاةرلهامارهالابع امس سجال امكأهقوالتب ضال لع بييالولادارقل ٍ نع نينم أميال ضئاحلا

 8 ولصلا قم هوا يمس ناو رطو نحيا مهقحوف تبث رجلا نال مصل اوهأك سبع ةالصلا اخ لي :

 سيل رجلا «نطرمهعامسنال ةيتالصب تريلا فالؤالصلاقاهودجةملةللصلاَقمهعم سيل لن دج
 هب ىدآتيالذ ىلا ناكمل صقان هنالر هزيم ةلصلا ناهد دول اهيبس ققتلاه دعب اهوسصجسو ةالصلا لاف انم ١

 بال ةرابع  ةوالتلا ةدكس ترو 2
 مزمل دعت شار داونلا قو ةولصل مارح! قانيال يس ادرج نال ةدلصلاو ديعيملو ايسر ررقتلاهدداعإو لاق لماكلا
 ًأهرجسأم دعي هعم ل خذ ةولصلا ق هعم سيل لييراهعمسومأمالا اهرق نأذ نبع ل فوه لبق هابزم سيل اماهتادداز

 لاعترلرفرنع لسا نيد ملوق لس -
 نيّيريس أ ف ناب قناشلا ٌجِجآو ع نم ىلدالاو وق تلسس با” ايليواريساورخ نلئرلا تايآر بي لت ازا ىلاوترلوقدنع معو ملول هلس بس" اموثخ ميزو نوكسس ناثذال' نوزحيد
 ا ةولصلا جرجس ب ثلاو ىلوالاوب نا ىف ةوالتلا قربك الازم نب او سابع ني نع ىور انيس ذمو نمترجس ع تلضف لاقو ناهس ب ىف لسورل الع و ريع شسلا ديس ىبلا لاقرمام نب ديف شيسرحب

 لا ةولصلا دهس يناثلا ةدالنلا ةدجساهبدها نمتدج عل تلضف مور[ هسسس ريع ثلا لصون لاق لانو ةددصلا ةدجس [وكراب نونا جسد اوبس واوحكا لاق, زق فس وكاد
 ىثناشمال اود ةماعلا ةرازق ىل' نونلب ابونوفك ايلات وق رع لغلاو لوو عش ب امانا رهن !نضصرلاارواول ات نمرلل !وريس مل لقا اذاو لاعتر لون نايرفلاو لو ول

 لق و رلوق هك ب» نوتسيال ميو مبرر اوك دارهساوزتابباوركذاذا كيذلااننايابن مولانا لات وقدم ليتنا لوقت حل بو ميظعلا شرعلا بررل زق دنع كلامو
 ل هكعس» فكاانلاتيو كورت مايإ منكن ارنع مررملا ىف ىف الا لاو نومي لزع ةريسلا و ل 7 دل بناس بلان نو رلوقد نك عى ور للاب لاق يو باو عكار رخو يررفختس اه

 طايتمالل ملوق «لط ل٠٠ ةربسلا بجت تكسوربماو لاقوبر عب رقنف ىف يتق ورهماولم بير مسايؤرفاو لوف علشس ب»» ةريجس ف سين فيش واوربفاورشلا وربسس او اعترف لاو
 عصباو تناكو اناب ضّرعا جاو لورق هلطل طايضالاوم ن اه نيتي ةربعلا نع حردرت الفات ناكذإب من انذاب ىلوالا تلا نع مناك اداليججتر ديم مل ين انا يال انع تناك ن ااه اذ

 جلل“ ىلثا» ةراجلا ىلا شسلاب ىوأتنيوجب اىلا تسل كابي مو انرل َس نمضضىفايراوا ناي تيا لوززلا لشرق ب ار نمرايال اب تيسداالو تلف ىلوارعوكربو ةولصلا جريس ءايإلاب يبدا ان

 # امصق ءاوس ل وق لك راح اررلا سراح اور نم ٠ هرهفو ربت تت عم ةريكسا ظفل جار بجي اهنا ب الاوري ىلتخا [هفصن نيزتلاوا يلام اي ةزرقل بجي لبو ى اناا دعس لوف
 ع اسما ورش درطرسالاو نيو سيما خالننن لضوارحسن م لع ةروسلا لو حلل .ىل» ةرهسلا لم تسيلذابل سلب نم نا ماسي يفوابل سل ن ل ةريسلار الا ضب نالا ذب يئن
 «فييسملا مال بالا لاوتانمروق ىف قاننسلا لم لم يول ةريسلا لات بارعد اع نياد لب نام نئد وسلا ىف لاذ شييدحلا نما يالا لاق | نم ملا رخفر ىلا لعمر فعا
 | الغلا ملوق هلل ب».ريلقتلا نيف قانغسلاو وزيمرلق عملا نا يسابلا لا ةيانن فيي حب سال نا ىئدا اذا ري نام الاتي نم قدام ممالك دق انيرصرل تن ال ثيسرحل ا نسذاالولو لاق
 1 ةدالتشلاوا رلوق تلك لا# ةمامالا عضو فالخ ملي ناك اءايادرمامال اضل انه نناكم اءالارعب ايل ناداموبنم عيتلاو عب عرويتملا مارالا بملقنا مامالا ره انو ىل تلا ايريس نال تماما عطصو

 1 ضئاركثبسبل اك ة دارقلا نع امرنم وك ىرتنملا ل اقييا باوج ضئاحلا» بنل تالخب لو قلل تا» اسال اني ىلانلار يسيل نا ةوازتلا عروضضوم نال موماملا ىلاّنلا رجل اتبد ماءالارجس تا أ
 ْ برو لعفلا يرحل ىلا او بييسلا ليطعت رجلا زئاو يلب سافل حربلاب لملاك مصوتبلاو نايم اهبنال ل وق حل ب” انبات انمرب مس نم لم بيت ةريسلاو

 | ىسا«رضتال حكرا نودامةدايزامب نعد هرنعضت ةديس ةدايزنالسااعب ند !لوقال لوقو لقد لوقت أش ةيادهلاثييداحا جرت ف ةيازدلا :
 | اًعودرماتجل ملأ هالت نملعو اهعمس نم ىلع ةدجمسلا ثيب دح- واللا دوجعس بأي 3 --5 مو ٠
 | دوعي تيداحا نمو حمتسا نم لعدوجسلا امنا ىراخيلا هقلعو لق عن عقازرلادسلو اذوةوماهعمس نم ىلع ةرسلاربعنبانعةببش ىانبالو |[

 لصونلا ىلع ترق لاق تباث نب يز نعو ملسم هحرخ ١ ثيرحلا سن اطسلا لزتع|ادجسن ترحيل امد !نباءرقاذا بره اشي دحةوالتلا

 | ديملارمانلا ايهتن ىرخالا ةعمجل ا ف أه مث سس لزت فرعتملا لعوهو ة سجس ارق هنارمعنعو هاجيرخ سهلة مجنلاءاسو هيلعمتلا |
 | مارمع لوق قف نومأسي ال هل وق ننعم ةدجسلاو هل وقر خ ا'هجبو نمو ىراخبللو كلام دجيرخ-ا لشن ناالا نيل عا هّبكيمل هدانا لآ قذ
 | روس تلضفرماع نب ةبقع نعى دّمزنلاو دكادوبا و دمحتأ تاترج جلا روس ى هل وق + جوخ س ايع نبا نعقازرلادبعو ةبييش يلا نبالو رجا

 | «ىزوجلا نب ةسعىلا هلاهو هقحضو ىقني بلاد ىطقرارلاو هن] سبل ىذمزخلا لاق ةعيهل نبا ه دانس ق وأمه ةرقياالذ ره سيم مل نمذ نيت سصيسولا ١



 ةوالصلا باتكادلج ا ةياردلا عمةيادهلا

 9 اهعمس ملول هنال مظظيغأه وس نالت هعم لخد ناو ةعكرلا كاردأب اهلاكردمراص هالأه نجيم نأ هيلع نكيرلمامالا

 سس تاا نيالا 0 ١ . اة يس |

 يحارب ملف ٌةرصي الت نمو صن انلإب ىداتن الف ةالصلا ةيزمابلو ةيتالص اهال ةالصلا جراخ ضمت اير اه سي
 باو سنتان ايهرادل زورا لاك نال ابق رززل 37 نأ

- 

1 

 ٠ . - 2 ب ب 21 11 سام + ا

 دي اهالت ناوأه تجحرت فدوصقملا لاصتا ةوق ةيناثلا انلق اتونس اف قبسلا قوق ىلوالل نال خارفلا لعب ىرخ سد

 : 5 0 5 و ءءء 0 ًّّ ن2

 اتق محرابهذ متأه ص ل قاهأرق نأف لح او قلمي هتأزج| لحاو ساجم ق ةدحلاو تل والتر بكن مو

 ببلاو لخخا دتوهو يرحل مف >لخأنتلا لح# ىيبلا ىنمم نإ لصحلاو نات لحن هيلعق ىلوالل لح ع

 3 5 ريدم برر

 ' سلجم لديتولو طايتحإلا ةسايدلا فانكو عالاف كلذك نصغ ىلا نصخ نملقتنملا قو بوجول ارركتيبوثلا
 تضرد) ان | |

 دااونلاؤ و ل والا تعبتت:س أف ةيتولص اهن وكل وق قيناغلا نال نيتوالتلا نح قربا هتازجا سس وأ هداعأت ةؤلص قلخد 3 0 اا

 برا ةرجما ب مةرجتادال 7 00 ْ ىلجت» ناسيا بادمنلا
 بسلا لع. كلا قيس ىلا ىدؤيرهنال لوالاب أهق اجلا ىلإ هجمالو ةعيتنسملا ”ةياثلان الابل سس اهالتذ جإلصلا ىف لخدوت

 اب تار سلا تح _

 رمل ناو ةبباثأه لوس
 عماد لاو نب نوف لو روالد غلا نال قدما لضرش نا : '
 89ذأف تاقرفننلل اًعماحب ةروكل سلجبلادأتا دنع لخادتلا ناكماو تايوفعلاب ىأتلاو تادايعلاب قيلاوهوركحلا نود

 5 3 هلق د ّى. هل , 0 كير 2
 ةيدسن قو كلانه لطسمل اوه و ضارعالا ليل د هنال ةريخجل تال جم ايقلا درج فلتخيالو لصالا ىلاوكملا داع فلتخا

 ىلععماسلا نود ىلاتلا سلي لدبإاذا!نكو حامسلا فحق بمبسلا نول عمأسلا ىلع بوجولارركتي ىلاتلا نود ماسلا
 ل يي

 ككل ذآ كرو ؤازب حا كاروايابل كرد اذا سلف سطس سس يي يبس سس لل
 فب نا لذ ضر روارقو ةرلصلا حرراف ضقت لو هس كا ةرارقلا كيبت نلعت امل الو ةرارقلا كلش اكرم رييا] ةءال رطل رعبلاب مسي ىرغالا وكلا ىفركرواول اداّحلرل

 دال ليث نان نئوالتا نع رلوق عطس ىدتجرب#ءزببال دمار دهب تايكشلرقاؤءارؤعلا رجس عل د ناازب ناب بّيجاد اب ؤاضعق روتي فيك زلصلا ةرجسب ىراتت الت
 اهطسو وار خاداارراوس ةروبار ينل سلي ىف اررركا اناا لا نال ةرهسلا ريغ بيا 5 ويصلا نلغر مثىل و اللدجس ذا ر غبن دج ارامتا ىلارظن ناك اذالوا ايران (ئرلا ىف :ةعررنماما

 لصف عفا كنز نم اهعونموم صخنزكلو لكل دا ةولصلاب سلب نوال مرا (رعلابعوففوم تساي نع ايو" نارا ةرهاو ةرب فيل نا فيلبس 'ضالتفا ىلع ان نإ | ناد

 بس :زوكباظ عروبتلا اتلا عرابتتتسما [ ليان, بسوجولاورعت (رهبلانلتولف |ريفعضل جولصلا ع ىف جولتمل زوق ”وبمتسملا ىب ةالصلاىف ةولتملا ناولرا وبنت ىب ملوق تكس فانا
 ىدّدِل فلذو يي انلا ةواطتل ابرج ةريسلا تناك يئالل جل انو ابل تنتقم اذاابملال والا واللاب ىا ىلوالاب ءل وعض لا عرسان اهل ل حوال ى ٠ لكلا لاك دا بايقاهلا لا لقهغ

 ل سس يرتعاو نيعر افلا ضبا يشن ةوالتلا ىلا اال اريغمورت نا كاياد لاك ديب انا ةدالشل ناش ةرعبس بسه قرزعتم ةروصلااءزب ىف لغارلا نا نيف ببسلا لب ل قيس

 مك ا (رّسَم(زلي اعيبب نمو التلا نمىردجبةالصلا حرر تلوفنما ءريهسلا لن: ن اب ريع ةوتماب لص ازا يولتملا ادار ايب لاك نا ىرلزنالا يجر اشلا ضع دارا_سملق ساق ناب فنصملا

 تسي ثلا قاح ايتن ببسلا ىف لغارتلا ىلع ةرججسا قب نال ببسلا لعرلعلا (لسنالاناب ىدضرغن يتلا ىفو لاق زوجا هيي هو ةدالتلاوج د بهما لع ةرهس اوم
 بكيرؤلت تادمج كا ذا نال ةرعاد لوقلر يق ةرعاو ةروس لوقهل بسور لكلالال لاذام باوعلا تلقينا بسلا (رلدقد ابدصو والادب يميسلا نال لاثام( ليال ىدالاب

 أب ليم يلع لزني ناك سو ل[ لس ريلم شناص نبا نا ىورال لضارتلا ىلع ملف يحس بس «دوجس وردتي ةدرمعتم سلابن ف ناك الدعاو سلب فروق ةريسرماو لك
 مصاو سن نم نمت ذل اهنافدو ديلا ىفومد كما لضاوت نزل لارين يريسلاف لتارتوبو مو همس لال ةرماو ةدهس ابل بس ناكو جباوصلا ل ارقي و رم عمسيف عرجسلا

 را اذ ط ايتعالا كرتدمزلي بساهسس الاد دتب كتل اذ تادابلاب لوف سس اكو تاادابعلا د » ببسلا ف لغادتو رايز الادب و دمدوصقمل ورعاو سنبل ننإ] تل ادت
 اهناثافز مره فزاذااءيفرظت تالثل'ةهئاند#اقاثلاو ل وق هلشس با: ابهاقسا لال اهئابنا ف طا ةدابعلا نالزوكي اف تابئالا بيس بدرع طاقسالا مزلي نهال ةدابعلا

 عم ملا مع نولي ل صالاوب.ىرلا كم ىف لارتلا لصحتن اضرد ف لبابتاينا ل طاتكيام تسيلابنال تابوتحلاب ل وق هلل ف٠ ايناثدوعسلا يلع بيالات مثدهسو لولو ايناشدكب

 فالق, لق حلطسلا» ةرقت ةدرعتلاريراثالا زؤئيد دقيق لصفلا ب براهيالابلوتلا لصين بذا تاقرعتشلا همام دوكت ل وق هللسس ب: لادتر ثلا نرفت ىلا افانعم بمدوملادجو

 | تناقن تماقف كضن ىداتخا اهجوزابل لاتاقلا ىو ورا لوف جلاس كام ضارالا:لالوو وتدل لب سلب النا بيبا كلو ناال راين لطبت ارسلت نم تساؤل منان
دي نئرمالا رمي ال تدع: اق تيريضول ا ىرتالا كان طبل وببو لول حلال ب»» قاططلا عقلا ىضن ترزتخا

 2125- ة تاباب ت !؟ إم 

 بس, سلب لري كلا باهبالا لاو نضل انكم ل قت ىزناورالل ف عش ذلاو ىرلا لوقدوري ىذلاو شم ايدلاد بسلا يمت ف لشناو نال لات يالا ملوق حلل
 ديادهلا تي داحا رت ق ةياردلا

 ”رجلاريشم هناك حصب الوانه دنسا دقو دئادوبالاق نيت د نازقلا ىلع جلا روس تلضف اًعوذرم نادعم نيدلاخ نع ليس ارملا ف دكاد قالو ىوقب

 نرورمع نحو نيتريصاهينا لبنا مثيغدلادر دلا فاو رامعو دوعسم نب | نعتو نات دبس رجلا ف سابع نبا نعمكاحلا هاٌةوقوم هلثمرمعنبا نع كلاملو ةيقع
 نصار يجس لوهجوه و نينم نب هللا دبع ةدانس!ق و ةحامتباو دكادوبا هجرخ | 8سم ةرشع سمخ# ارقارملسو هيلع هند! ىلصىجنلا نا صاعلا

 هحرخااركشاه نحو ةبوت دداداه دم اعوذرم سابع نيإ نعو تأقث هتاو رو ىنطقرانلا هجررخ! ص ى سسرلس و هيلع هللا لصونلا نا ةزيره لإ

 | ابطخ لاق ديعس ىبا نعواهيف نجم ملسو هيلع لهئبلا تيًردقر دوجتلاوت ازعنم ترسبل اهنا سايع نب نعئراخبللوتاقث هتاددو ٌقاسنلا



 ةياررلا عغذيادهلا

 هر مضروب كوش دع و هيدي حفرت لوريكدوعج دارا مون ل امل حمأ سلا ىلع ب وبولارركتيإل هناريصالاو لبق أم

 ٍِضس' هر ند عا ةسبسسا 1نا تدر دارا عجزت فانا رماط

 ةمد لا ,قيس ىلتسوه :لاقل كلذ نالرلسالو هيلع نهتالو" دوعسم نب نبإ نح ىورملاوهو ةولصلا ةسصار ايذعا
 سس _ بسن و ىاشلا كليلاتبد

 نآيرم ارالواهنع ناكتتسالإةيشيعتالةرميلاةيا م ةولص ىف ةروسلا ارغب ناورد و لات هملعنم ىفو
 كثاثومك كس

 لي اطفد نيتي هاج 2 مالا 0 ,ىجلاةيا ارقي

 ل ىلإ 0 بازيلا قار نيعو ترررلصنا مرت ىلا سارق هدي فلا لاقد

 ليا راب ئةم سقي امدحلا ل ةوصتاب ثا
 را 3 را

 0 ةمحرلاس مع اهبل يلو مايا ةئلش ”رفاسملاو ةليلو موي لامكميقملا ستتم جا كلا هلع هلوقلمارقالا ىشمو
 5 باي رين الارق

 هسا كو لوف 3 ةليل هموم ىضدأشلاو ثديي واو نيمومب ا وباقة ويد قتلا ومع ةهترورض نم

 واسر راس رو متل ررفوهو ص ارلايريدقتلاةفينح ىلإ نعد طسولارهركزملاديسلاو |مملعةج
 لاق 3 0 نا

 سبب طاطخنالانعو نكرلا نم لانا يلا نالرط اطحن الار نعربكيال نا رزين ىلا نع نسل !ىورو طرجلا لو ىورربلارسيلا يلا ل ويسبملا ىف از ةولصلا فاك يما سيل يقابل لو هلس 1
 مل ال ليو عفرين دي عري الو دوج سيم ايدان يرياضارربكيف ةرعاد ةرهسر هبي نا هرتعارتفص نان ىقشاشلا لوق نعرض ي ديفيد لق جلاس لاو نارا نمل قش

 لع "رتل صسسيإ قربت هزب نال مغص ىبوةيرقلا قدس ل وق حكت بارا ل تسد لق لع رو تسولف نت تابت فد ضال اسبر نري لترك لو
 و لنا راعر فصلا هاما خرفص باي ملوق حلل ىب» درك نونو مارس د تاكتسالا دا 5 هش كك يزل سبل ريكا اللا رسب رجس هرب تب اسم

 لوتس و نيالا نيب نوي نا ”لعائملا فلس الاوةفاسملا م اقل فرفاسل ارفاسملا لو هكا ةوالتلا ةرهب ابني ابلااازلفرفسلا تالغب شن ةدابعوب صراع ةوالتلا ناالا

 حرورسنملا معو يبن لا ططوتفسو نير يهلاو عج طر ظفسو مايا سلم عرلا ٌرمدارتماورطلا معاباو ةولصلارمق لشن ماكمالا ريل وق حل بس٠«اوبررسا ىنحم اوعداسو مل ادتلوق فدان اكرعاولا قح ىف
 وا ةرلل نم عروزرفلاى بم يخاف |سملاو رتل سيبل لسمو ل6 لسور يلع نسل لص نبا لوق اب اوم لمم ازور وبهنلا نع رابع نال :نغللا قرص ف اسملا ىف دارس نال (اكمعالا ري ىزلاب ذا[ نب ةرغل
 رلوق هلع لو لتلالإو اورتن هرهو رص اذإ :ارطسر ميل ا وسلا صقرمع نم اينما حمس تا ول ءال صقل بيق مما رص نا لو حس لالءرزملا كبد الا تطقس م يرق

 رارملا امناوارابنو الر يسلارييل اب واري ل الار يب رلوت ' هلا ياقولا عرس ام فلا ياررا» ةداع تتم ماورلا لبا عمرطسلا لالخ ىف ىلا تءاهار نس الاد ابتعا ىلا ةراشسا ىل ايلا زم اسيل ايلو
 قازتسالا ماب لير |سلارلؤ سضجلا صخر تع ل وق جلل با» ديلا بى ثيل يالا دكو سذ نييلال ألا نرفلادل لا نمي زر شلا سيمو ةحاتسالل ليلا ناارانريلا

 ةدايزلاو ةرللا هزب ءافيتسا نع نرطاسملا نبل عرف كم لأ تاكدلذا اي ايد مي لرطعسلا ةرم نوي نادالا مايا يسرد اسم لك رب ناروتو ايلا يلد مايل اسم لكن كى ست وووبحلا محل

 برق لعاراب ٍيرقتلا ىا لوالا نم برت د رلوق هلل لك« يزن لاما ثطتلكو لايما ةيدداويرب.لكاويريرشع غال وقد لوقت ن لو جلس كك عابجال ب ينتنم ايلع
 بسا» جرف اب قرم ا رمت ىف قرب ال :ءادارا رز ايرسم لو لوك تلق لال طوسبملا قازنك اسما !ماياصقا اموصخةرولو ءطعرم مدل لكىريسلا تضراتملا نال اسيل ايلو مايإ لج رتسلا نم

 . .ءرم يشب 0351 ا

 ةبوت ىضامنالاقندوجسللانزشت اهغلباملت ىرخا ةزمافءركو هحمات نيو دحسن لزن جني ابرماملذ ٌضكرقفرلسو هيلع هللا لص هثدالوسر

 لاق قيره ىلا نيل صفللو تقشن اءامسلااذ ارح اهب صه لزي ملول سو هيلع هدا لصدن | ديعس ىلإ نعوخ!'هجسو نم دمحالد د كادوب  هجبرخا ىبن

 ملسو هيلع هللل ال صونلا سيسمل لاق سابعنبانعو هيلع قفتم كيروسإب أرقاو تقشناءامسلااذاؤرلسو هيلع هند ىلص هلال وسر عمات سحب
 0 7 ا او ا ادويا هحرخسا ةنيدملا ىلا لوح ننم لصفملا نم ئش ق

 ٌْ كاو:ىداتساو دؤادوب!للاق ةحجام نبا هحرخلاو لصقملا نم شن اهو سيل ةلجس قرع ى لح مأرتاولسو هبيلعهثد !لصىبتلاناءادر لا قا نعد

 0 ل ةياردلا

 ! ةسشوانبالو :دجامل دوعسم نبا نص ىورملا وهوملسالو هيلع رهرثنت الو هسار عذر وريكرمت نحس وهي ني عرب مل و ريكو وسلا دارا نمو هلوق
 اًعوفرمرمعنيا ثيدح نمدئادوبادجرخ تريلا امآو نوملسي الانام هت ارهبج نبربعس و هارب او ءاطعو نيسحلا نع

ةليلو موب لامكمقملاعسيرفأسملا#ولص بأي
 ؟تراهطلاو مرفت 



 ةياررلا عّمةيادهلا

 لات لبا ف كلاب رجل قربتسم هربا يساوي ءكترانزجسنات57 ميصلا ظ
 با»ىرورففلا ( الكاش

 ناانلوموصلاب ارا أيتعا |ةصخرصقلاو ميرال هضرن قضاشلا لاق 0 ةيعأبلا قرذأسملا نرقو
 رحت بما يور ل رمصاذ تكلا لاقود باورتولاد بزل اور 0

 ف 0 ناو ىقلإ هنالموصلا ت)لخب ةلذانلاةيا ا!ذهو هكرت لعوتأي الو ىضقيال نانا مقل
 بارزاماكا بدى عن املا ساي

 ا ارايتعا دف نب ركالاو ضرقلا نع نايلدالا هتازجا سوسلاردق ةيناثلا
 را قرا نأ

 تدل نيكي صرع تويرقاسلا قرون: لامك ل تا ةلفانلا طل نجل لطب اهردق ةيناثلا ق لعقي

 كسلا انقل ىلا نانو جوليو عرشال يوان مول برغسلا قاف هلوخدب قاع مقالا
 /11ريمشأ

 ا سس سس

 رايتعا نمدبال هنالرصق كإ ذ نمل قا ىون ناوزثكاوا ا موير شع تيت ةيرخوا ةدلب ةمادالا ىوني قتحرفسلا
 بنا/ لاا "يار رماد كلاب نكد مايا تشر نأ م

 رثالاو معن باو سابع نبا نعروت ا موهو ناتج وم نات سماها ]رهطلا تر هانز دقف ثمللا هعماعرفسلا تالدم
 ثار شع ىو اطنا جرم

 مرح لعارصم لخد ولو رهاظلاوهو ٌةداغملا قةماقالا ةين مصتال هن لاريشي ةبرقلاوةرلبلاب نيبقتلاو ريل كمل ن
 2 حس 200 اًنرلاررع

 رهشااةتس نابعيدؤلأب ماةارمع نب !نالرصق ننس كلذ ىلعىقب ىتحةما30ل3سمونيمل ورع دعيواادغ ميري نا
 ا ا م لم نبأ

 أاينذاور صاح اذا! كواورصق أك.ةماةالاوونذ برحلا ضراركسعلا,لخداذاو كل ذ لثم ةبارصصلا نمةعامج نعورصقتي ناكو
 با نومدرْفذ لائورم او للان د تا امب رن سن اد صال نيرعس نثق«

 تلا ايري ف ازرع دي دار لمى تطلاور ع ليقور نع ارث ليو نسف نور شع رما ليقف ناهز اوف حررفلابهوررت مافن“ 2 لوو هل

 سرا قرن كسوف كو لتزع نمد ايل يلو مايا ابا قرط نمو رعبا نمر خل ادربلا نم اهسرصا ناتلرطرل و نجوم ىلارصق اذا مف ءادا ريلي بتي نيب لا هانم لوقت لس

 رلوق هك ىلجا» يانحلا ىف تك يل اعالو ةكاسال يتسم حررلا تاك ارهلر سلا ابيل يلو ( يلو لت طرت ءافلاجب قيلي اذ رسل وقف لس ب»» صخرت الرحب قير تلسولو نزيف اسملا صرت

 ةرلصلا نماورهتت نا حاز ميس يلف اهترلوقب ل تس اور متلو مل هلم كس اريجلا اذكار نوداب علقت فاسلا فكن ناك او لج نفر ا ىئابيلايومايإ ثان فري ءاذ ليل قالك

 : لا قف نخم نا ل اهتؤلا لاق امينن تان اورتن انلا١ تقولو لآ كش يع ثلا لص ثلا لوس تلا الآ قع تش رعد زرقا و عدا رفلا لما نا وم سنن ب

 ركرتو مادا نميري | تابث اذ ىم الطص ال ا تالذف ! ىلع نلت وا اعلق ايولطم د زيوكالا انيزد لعفلا نو حس سبأ نيل .لفانلا ًاازيو لوقهثل لكو قرم وب انعيلماهيرشسلا قرعتت قرص بنا

 هيي ه1 حد هيلا ل ل بسبب - فتان وميت ال لعارتفالا مايق عم صخرلا روبن نا(رليث لع ارض الا فثالاميِقم سيو صفر

 تلقا ييسر يمي اهبلعاذ نايارورصرارففلا نان نيتحكما ندتاب ىلع قرميالفولرعتل زر و رتاهع بتاعي اول خن لخورلا باشي ابب لظنلا نويلوص الا سرعت سلق ناذإل نايرغالا ملوق هك
 نييتحلر ىلص روق حش ةرنزرمر شارون ىف ابنا ىرلرم ١٠ لفن ابن وكف كللذ حردقي الق فنصملاب عربيا لفشل النو السلال نحر نين, سفن تسيل ةداسالا هرب
 رقراقلاورجئصقيلا) نا هارتشمو ميف ناريعلاو نمل تاب قت ارش ب قمل قمن, اضلاو:ما باباذ هداك, ليوا لطلاب ررقموبمو ب قم ج ار انما اربم قر اذمل دنع ليت نان

 0 مو التم عري ىزلا بس ايفا رصم ا تمدييب -قراضم قرش و ارنععووزخ اب ملول نى ند»» ايلطما نيفسلا راو جب نس قاما امتازاب بيجارانفلا زوام اذا لب سرويبا

 هتلمتلا يلا زواب ناف كسر لي غرر ليد تيوملا عسير ليو [ ارث لاصضناوبو لاصضناازع نوي نال رز دلو إدا قال لو زرعت لصتترلا ناكر
 0 هلئم كس الاوت ار عيب دا ىلا رارز لام شملت ةولغردق ومو رصاد ل اننا دعو لاصفن ال اره ود انفلارع ليو ليملاوببورعم ار اننرك ليقول اصننالادك ازلا ادموزعر وبي قحا ليقررمن

 امل ايلع نا رزصم ىف قازرلاربرع عررطا”ىلع لوق كلل كي نيتراديلعل شفا از انذواوو لاقوماما صف اذ اوبرا ربما لص فوك ريريؤرعبلا نم ريل ناوبورشل ينو
 ولس ر ذل عطوم ىف ثيديابيررفاسملا نا نتي فيلا ع ماوبب ملوث لل تال عريشمىلا نبا هاورو فتببب نمسسقض ناو نيئثكر ى.ريلصل صخر الاول 2ع
 لضوال نالرزل اه لوق هلل ب !ررفسلا مك طقسا بيمرلو نيل يصلوا ناقة بمؤملاةمنا تب لوو هلل بلا» نيخم هرم نيس ربب الف هريشوا

 ناو للا لبترلا عوجرلاوا ن ولا لرخروا الم اّالا حينب الإ طسنا لطميال ىتجي ىف فوة زانملاف لورق هلع اش اورو م ارو

 نيب اورام: ءائال اوفو تل امم اوربانما اوزختاو ءاملاو راك و ارصاراظناومو لو يللا باس دام شلال ىلع ةزافملا ف ماقا

 كو يصبصصسسسسسس تت 777 77 __ 2075561 يل ا

 مث اعبرارهظ !ىلصق ةرصبلا نم جرخ يلع نادوس الا ىإ تب يرح- ىفاقيرط نم ةييش ىلا تياهحرخ !انرصقل ضتحلا| نهات نو أول ىلع كثي صح

 اهتويب لخ ديب تح حجرا ذارصقمو ةنبردملا تويد نم جريب نيحرعقي ناكهن ارمع نبا نعقازرلا دمع ستسكدا:ءراصل صخلا!نهانزواجولا" !لآق

 نباو سايعنب| نعروتام وهورعق كلذ نم لق اىوب ناورتكاوا مور شع ةسمخ ةيرقوا#رلب ف ةماقالاىوني ىتحرنسلاوكح لعلازبالو هل وق وف

 ةلصل ]مكاذ ةليل رع سمخ ميفت نا كسفن قورهاسم تنادةيلب تم.ىقاذاالات سايع نباورمع ندا يح ىوامطلا هييرخاربخل اكهلثتم قرثالاورمع

 ١ نأ ”نسحلا نب نغداز ةولصلامت اً امون رشع ةسمخ ةماذ) |ىلععبج | اذا ناكدن | رمعن ب |نعةبيش ىلا نبالو اهرصق اذ نحظت ىتمىر دتال تنكت وادع

 / انعحر تح ندتتكو لصي ناكف ةكم ىلا ةنيدملا نمملسو هيلع هللا لصوبنلاعمانحيرخ سنا تح هيلع قفنتملا نك هأهرصق اذ نعطظن ىتمىر تال تنك

 00 ةكمب ماق املسو هيلع هللا لصىبنلا نإ سابعنب| نعدذاد فالوارشعاهبانمق ! لاق ةكمب متمقامكليق ةنبددملا ىلا |
 كوخرل لموي قحةرشسع مستن لاق نم نابأزيب حمو ىقدوبلا لاق قرشع عست سابعنبا نعىرامخيلاو اوبر شع ةيزامث نيصحنب ناربعن عملو حبحص ١

 م٠ نم ةعاجج نعورصقي تاكورهشا ةدس ناعيرذإبماتارمسنباناىور هل وف اهرحا تذح ةرشع ةينابث لاق نمو اف نح ةرشعجبس لاق تموجوزتللو /



 ةياردلا عمةيادهلا ةولصلا باتكا دل

 ظمأ اراد نكتولذ كيف مزه نانبب وفي مزق نانيب لخادل !نالاتصحو|ةنيدم راد قىغبلال هاو صاحاذانكو

 ُ ناجل 4 2 م.ةةبزخ ل طبم مر ن هيه قمهورم 20 قم ربل ةكوشلا تناكاؤإ!نسيجولا ق مصنف لنحو متمبزع اطيم ميلاح .») ىلا احوارصمربع قمالسالا 2 ل رانعاميقب سيرك نرمعزع درت ادخلي يفشل 1

 ار ف ا كيلا فل ىلا 0

 مهوداكلا لها ٌنمةماقالا ةينو ةماقا عضوم هنالردملا توب قاوناك اذا مصيعس وبي ىف ننعوارهآ ظرارتلا نم نكيتلل
 ب الر رملا تس وبب وج د وألم ا لس عرا' ةماقألا يول ىلاوسيب

 نم لاقنْالاب لطٍتتالف لصا ةماقالا نالثعسوب.ىإ نع كلذ ىوري نومي قمرنا مكمالاو معنال لبق ةيدغجلا لها

 ةينيريختبامكةّيعتلل عبرا ىلا هضرفريختي هنالأ ةيرات اتقول ؤرحيقملا هر فاسملا ىرتقا ناو رم للا ىعرم

 ءاضقنال تقلا دهروختبال نال زجل ةنئاذ ىف هعم لختذ ناو تقوله: بدبسلاب دوشملا لايم الةماال
 نيبقلايؤأ ملا لص ناو ةءرقإلاوا ةدحقلا قح ىف لفنتلاب ضرتفملاءادتقان يف ةماتالا ةينب _قتنالايكي سلا

 قيال هنإالا قويسلاكق بلان درفديف نيتحكرلا ىف ةقفاوملا مزتلا ىرتقملا نال مانالص نوهقملاتناو متن نيتحكر
 ملف ةلخان وارق كرداهنال قوببسلا تالخب اطيح اهكرتسف ىدومراص ضوفلااوالَتشال ةميرحت تقم هنال مسالا ن

 بدال عساف مامالا جوار تاكد 1 كو قلما لامي و
 هلق مهلا هملعهنالرُهَس موق نافمكتالصاومت ٌلوقي نزملس اذإمامالا ب تسد» لاق ىلوا نآيتال أكف ضغلادأتي قللت شل _ سل سا فب

 باو اسم عصر اونا نولسو نيسلا م

 ما لارا نع ٌرعطقس ارب حمل امنا يب ءادف مانا ين نا موي نلا ىس اد خفر بحل لب مك نيردلع جب ن اكو ل انسلاهريركذامنا#مالسالاراوبؤ قبلا لبا لق حلس

 منازع نركي لفاوجبر رنا لضعلا لصت ازاذ نيرطلاوماقانا مهنا مبئزم لطبم لق جلس يان يتلا حشب نا نم ناك( السا لل !:نيمابال ىخبلا لب نيم تالخب ةذافملاكتساكذ
 نم نرك الو ترصواربو نوبي هرملاورسكلابوابخ عم بخ لا لب ارالكلا لبا ىذ موريريخب وح ىف هزم ابو ماللاو ضم اكلا تب كذا لب |نم روق بلس بسا» برر حلا راو فراسصلا ينك رتتسم
 نم مهنض لكنالاو برع لاك مالسسم الار اد مي الا نونكسي نيرنلا خس نورغاشلا ففلتتا طوسبسا ىو نومتتسمناعمالاو ريلوق لتس بس » كلو نزف اهو را نيد رمل ىلشر مورس
 نوني الميورطسلا رم ناكم ىلا لاقتنال امنع ن وكي انرطسلا نان ناو لوا لصال ا ىلا لمت ضر اهرزطسلاو لص ماتا نا اهسدعا نييتول زي لطعو نوم منا الاواربا نيت ن ولكي ل لوي

 نها, قرفلا لبا قحاف ينقل موق ىف تناك ةزاغملا ف ماقملامواس نال بنو قرم ىلا عتمه لاقنالاب لوي يشل لك شرع ىلا فرم نمو دام ىلا دام سس نويت ناو وقر طسلا قرم
 رمش لو وعلا نرولصلا للون لم ممعقف علا لدي لو مالى وملا ىوفول قاف نجستلا نويل يم لاو لوما نب نيت ناري ىدنجلاوربعلاك اهبل نا روق حلل

 ميلا ؤلص قرد اسم لض ذل د ريالشل تقول ف ىف ب قرت ناو لقي لو ل ناو لااا ارم لضر ناو موق" حش با: ملاع ىلع فاس ال ناكل ارقام جنرهطاول بك
 مث ل هيانعال نيم نموريجل قتلا ف سرقولا ىف مادالا عم عرور فما رمز مانمنلا نال مسي دامتقال ا ههورقورسضتأل امه اف نقولا بسس ذ م تالا ىف

 اهات او ضم ويب مادا اضل نع ن اكن تكلا ىلع لسنا ذرال نير وز ادعارمازنسم الر يجو م يفي ادتع واوا ريشا ناكر ملاذا و صقل ديرتنا نا هرترتتن ملا ضررفمل اراه نوكبف مل هش

 فس ب ىرتا نا قفل وا ةلصلا لول ىف ب ىرتها نا قررتفلا قع ىف لضشسملاب ضرنفملا رار تا نوكيث نيئرخالا ىف رذفلا تذكو مادالا نع ىف لضنر ع ىف ضفاف والا ةرحقلا ناذارصتقف يزعل اب لفنلا طلخ

 وورشم ألا لماسلا ىف لاسر الشمل ةاطعلا كيو ىلع ن نيف الا ىف لغتنن نوحي منالص تمرض وجب نماقا رينا م: مؤ ذاسم نوم ىرتقاول لا لس ل وق حل نس نا نس
 نوورشنمم ينال نوهت امة اغلا بسوجو نم اشنملا ضم ل اقام نع زتعا جمالا ف ميلوق حلل انزل ادد»» ربنا نعذاسلا ياي ىلا الند قو تسلق سنك ىف هرب ملول تصقو ابار
 ( السما عرف ( اهلا لت نال الضد تنتب سب نا انو ير لوا نا ممر ادالا متل ناطف رح تس نا اها لضال للاوق حلل خراج نيقوبسملااوببش اذا وس اذاومجسلادوج بيا ذم يف
 الف رمرع ىارظنل امد اييرحت ارا هركي امال ةولص لولاوكرولاذا يرحترارتقالا لن ايزانأه اينما لوق هلل بلا قحاللا ىلع نر فالو قعالوبف باكو ب نم لكو نيك ا سأر لع

 ل نمل ربل سياف اسوا اع نوكب مالا اجب محلا ناحل دياز لا لوقي نا ل وق لس تعض زوكبالاءا وأو بهتسم قو نيب لعضلاراوازاو بمهتسي ةرارلا نيزك امو
 لم ضوْتلا موو هارت عشا رف اسم ماوب ميما كرريال ماب ىرتنفا نم نا نم ريع نايمة دات ىف ام تلازم ومو امامي ما ذاوارلا نا ىل' لابنك ناك م زااوبلل ناو نسيعازر لوقت ملام

 متالص تاج( اهالا ل اجب ةولصلا رب املس اذ اا م ال ةولضرانه مسداقنف ال كلذ لع ات نيتحكرا سار عم سو متبع سي د لام او ماقال ورب اظ ىلع مايطارماابن ازال وكف لؤ نلت ا
 عراد حم الءارتك اذا نقول احباوملش مل ناو

 !ء؟يزاديقب 0 ل م

 ضيباثمس نب نيحرلا ديععمانكن سحلا نع ناسح نيمامشه نع قازرلا دبلن هريغأم او مص د انساب ىنتهبل اهجرخافرمع نباتا اما كلذ لش ةباصصلا

 أ نيرهشت كلملا دبع عمم اششللابماقا هن !|سسن !قدرط نمو نوح نسحل ا نع سوي نعىروثلا نعو نيتعكر لع ديزي الو حمجالن اكف نيّددس سزاف دالب
 ةببس ىلا ندالو ةولصلا نورصقير هش | ةحست زمرهمارب اوماة امل سو هيلع هنن !لوسر بأدص !نإ سنا ع حير خا هجرو نم يقهر بلل و نيتعكر ىلصبي
 دعس حمانك لاق ةمرتغ نب روسملا نعىقمريلل و نينسرشع تمق ا ناو ستعكر لص لاقف ناسارخ م أقملا لبطن انا سايع نالت ل3 ةزمح ىلا نع
 لوسرماةا لاذ سابع نبا نع قازرلا دبع هيسرتسا عبوفرم ثي ردح ٍبارلا قو نيتعكر ىصي ناكو اعيرا ىلصنانكذ ةليل نيعيدامانشللا نم ةيرق ق صاقو ىلإ نبا

 هناددم ةرلصلا و عقياموب نيرون مان كيلا صيت زارادزعدؤاد وب جرام هنم او ادج.و اهو قائلا هب رقت ل مبا رمقب.ة ليل هيدر اربيل ون هيلع هند لص
 _سعم هءلصوبدرفت هريغ وم هلاقدد اداباتاالاتامث :



 ةولصلا باتكا لج 7 ةياردلا عمةيادهلا

 مم سيال
 هياهصاوالشلا هيلع هال هيفماقملاونيرمل ناو ةولصلارتا ووعم قرف أملا لحدا ذاورقأسموهو ةكم لهأب ىلص نيح

000 

 و هنمم لقنن نطو هلتاكنمو ني نحمر حريم نم نيميقم مغاطوا لا نودوجو نورذأ سب ذاكدهلعهّنلا ناوضر
 هيفن نع ةرجهلا سجيمالّتلا هيلع هنا ىريالاهلآنطو قب :ملةنال وصقل والادنظو لك ضرفاس رك رب نط وتس

 هلثمب لطبت ةماقالٌقطوورفسلا ود هلثمب لطب ىلصالا نطولا ن'ل صال نالاذشو نسرفاسملا_نمةكمب
 ق ةينلارأبتعا نالةولصلا متبل موي مشع ةسم ىنمو ةكمب ميقي نارفأسملاىولاذاو لصالاي ور ف سلابو

 بدعاو لك ةءاقالا دي ذ 7 بازنزم ىلا دال

 |مقمريصف|هرحا ى ليإلاب ميقي نا ياذا الاهنع ىرعيالرفسلا نال ادم وهو مضارع افراح 0 ناسرم
 علا عولصلا م 0 لن تن 22

 رضحلاو هنتأق نمو .نشّيعكررضحلا ق اه اضقرتسلا نإ خالص هتنأف نموهتيبم لا ةفاّضمؤملا ةمأت نال هلوخدب
 ءادالإ دع سنع ةيببسلا قردتعمل اهنال ٌتولارخا كلذ فرب ةعملاو ادا بتشمجءاضقلا نال يرارفسلا قاهابمق
 : لا ل ل 0 : بم © 4رعهزر تن هيرو نوف 1
 تبت أن ال ةصخرلا ليفيال ةيمحملارفس ىعفاشللا لاقو ءاوس ةصخرلا قورعس حيطملاو ىصاعلاو تقولاق
 أمةيصعملا امن و ةبيصعمب سيلرفسل سفن نالو صوشنلا قالط ناو لظانتلا بجوإءب قلعتالف يفت 2 ب.” محلا "ولعالم . ص بنا نافل اى ع

 خل يرحل )ليال ةتطرهتس
 ملعا هّثلاو ةصخرلا قلعتم حلصف كرواحيوا كرعي ندكي

 صن البت هامل هرصم ىلا عمربن الادب مار فام ورعم نم عزرخ ناو طريحملا نم اا ثرضو يسرك ارذاس ىفازب لا ور صم قرفاسلا لضدازاد لوق حل
 توينازطو نر اىلازهاسلا لام نيرجاظنا لب ماقتم وقير باطن بيبسرل سلو نط اير ماو و بلقلا لضن مزعلا نار ظن يدي دب منعنع نم 1| وق بلس ب»نزوإرصنلا ىف ميما جولص ىلص م ير شل
 نلوتساو روق سكس با اند ارنسدعاد لكر يصيب سنا ةرلي انطوطافسضبن لقتساول قع دكار نعيم لقتتا: لوقف جرس عا سدعرماللا ناك ديد زر لعد ماقتل زحف
 م الا ىو ىزنلادلبلاو بجو قلسلا نطدو انيبارطسس نطو ميو ار سمن رار اسما ىو مسسزلاو مد ةماتا نطدو ين لب اكل رليلا وسو لمصا تلو لنا ناطوالااوك اشلا نا ملخا ورمي

 نائل نسل ةرم فيا لصيلناكما رام زين اير فس نود موف هحلل- عا عم اب نكسلا نطور مو تالا نطدو لمصالا نطولا ىلا اوستن وح اواو شعرس ملقا يف تقلا
 رن سم مالهم نطو مبا ىلا عرنح مم ةودصلا مناوي[ اذ خللا( نف اسارخ روش للبت مالا نط دو ملا وف يسلا# ٠ يدايبابب لطب شرق زف سلو قفا يدا سيادي لطم
 قر نثاسما ماا تدمصاذا سمال تتح الزدسملا ناب لولا ىلا كل ودوم عم اوه حشبن نميعضوم ىف ىوينن ا مول نعي ختم ومو لو حكي ب, ةالصلا ضي اذنك يرمون اسارتري ري زر مولي
 نير رلوق هلل كو قوس ىفرادنلاب وب واكد لم ف لوبي نكست ن يا قوسلل سما اذا كلا ىدتالا تيب ىلا ةذاشم لوف ل كا فكس يلوا دير شع زف لكك لؤي برر الطالا
 ببتو نمد اهبرا نمت جرارارا للم بجو نم لك تير ادالا بسب ملوث هيلث بس٠» لازرتورفسلل صغرلل نال ورؤادولاورمجاو ىزملا لات يوزنخلا قري الر يلا ىف لانو ميدل ىقن اننا و كه لاقبيد
 لا_شيالؤل ار" تاز موق تبلظ كال زف مالسالاو رطبا وربطلاو ضيحلاورضحلاوزعسلا نم تعلم لاير يقل ردت بولا سوفا لوقت جلاس عراب نيتحكر ىنعق يعكر راولر يلع
 بملكلا لام ىلإ رظذلاب ىرتولا لكى راوالا مدعيا ارز وب بيسلا نر يدملا لو ال سمن | وزعرنع سما مععزيجر ملازم و رجالا زجل ىلا الر يلا بررجولا ]انمي ستقول لك ءادالا منسدنع
 ملسسو ملأ كئسسو ريع لا لسا لا رفا ممايإ نم تروؤر تس ىو انيررم تنم ند اكن ف ىل عت شسلا لاق مختل صوضخنى ا صولا قالها رلوق جل أسس كا» تاوفلار ريالا وزب فصرت ناو

 د( فاارقلل ٌةريفملا شيداعالا انمرقو ضيرملا مايا لذ املاح

 0 لي لل
 لق نيصح نب نارمع نعرازبلاو قل“ او ىذمرتلاو دؤ ادوب ارسم وقاناذمكتالص اومت ارق اسموهو ةكم ل هال لا ملسو هيلع هننالصىنلا نا كي لحم

 دورنا د ضرضسااناف اعبرا اولاص ةكم لهااب لوقي نيتعكرال لصد ال ةليل ةرشع ئامث ماقاذ وتقل ادعم تدههْت ول سو هيلع هدا لص هللا لوسر حم توزغ أ
 هلّماوعنص نآةعوربعوركنابا نا هيف والوطم ثيرحجلاركذد نيتعكر لصالا طق ارمس لس ه هيلع هند | ىلص هر إلوسر عم ترفاسأم هثي.دح- نم ىسلايطللو
 كللام ىورواعبرا ىنمب أهالص مث نيتعكرالا لصبال هتراما نم نيتس حبس ناّع عم تح هيؤدازو هوك ةبيبش ىلا نب الو متا ناّةعنامت لاذ هلثماولاقو

 درحرهريغ نم نيمقم هت اطوا ىل نودوجبد تدرفاسياولاكهيأدصاو مل سو هيلعمنل لص ىنلا نإ هل وف قازرلا دبع كل نكو لصالا ل رمع نع رجس د اتسأب
 ”نماعزع صقل اركذ رطس وق انا هلوق ىف هلق ىذلا لبق ىذلا ىلاريشي تلف نيرف اسملا نمةكمب هسضن نع ةرجميلا دحد مل هلع هلل /ىلص ىننل انا هلوُق رجامل
 رطحلا قيملسو هيلعهللا ىلصوكين ناسل لح ةؤلصلا هلا ضرف سابع نبا نحتو داجيرخارضحلا ولص ىف ديزورفسلا ةولص ترقاف نيتعكو نيتعكر ةؤلصلا تضرف
 وهيلع هللا لصري*ناسل ىلع رمق ريغمامت ةعمجلاورطفلاو فخ الاو ناتفكررغسلا ةولصرمع نيو لسم هجرخ ا ةعكر نزلا قو نهتهكررغسلا 3 د تاعكر عبرا

 ىلصنناانرما كلان هلثلا ناانملع ايف تاكف انملحذ لالض نحن هملسو هيلع هند | ىلصدتلا لوسرانات!لاقرمعنب| نعو تابح ياو ةحب أم نباو ٌقاسنلا هجرخ لس
 ليعيل لاق هن ارمع نعوا دج فبعض كدانساو ىنطق رادلا هحيرخ ارضح ا قرصقمل اكرقسلا ق هتالص متملا هعفرةربره ىلإ نعو ٌفاسنلاهجرخارتسلا 3 نيتعكر

 ةصخراولبق اذ نابح نيالورمل سم هيرخا هتتق دصاولبق اذ مكيلع اهب لجو زع هند ا ق دصت ةق دص ل قف ملسو هيلع هلل نلت وسر تلاسف هن تبحج امم تدع
 دتممت !نرصق هّثدا لوسرايتلاقاهن مش اع نكر ةٌكزالاو دمحا هجيرخا 5 الصلارطشومموصلارفاسملا نع عضو لاحت هللدإت ا هحئر ئدكلا كلام نن نشد نكتو
 هتاورورطقيو موصبو متيورغسلا قر صقي ن اكل سو هياعمثن ؛لسونلا نارخ ؛هجيو نماّبع قطقرادلاو ٌناسنلا هحرخلا تزسحا لت تمعو ترطفاو

 صرب: هيقب ١ثي دحلان هريغيملسو هيلعهّندا لصىٍتلا نعاذه كلام نب سشدال ن رعي اللاقو نسح ىذمزنلالاقو ةعبرالا هجيرخا هك



 ولصلا باتكا دلج ةياردلا عمةيادهلا

 كانوا كل" هلوقل ىزقلا ىف زوجنالووصملا ىلصم وا عم جوش قالا ةعمجلا معتال ةعمجلا كت تار

 000 ا تق لسا[ ا" يللا 1 ثنو ف
 لِقنَي ضاق رؤم اهل عضوم لكجم |ءجلاوضمل اد عمادرصم قالا ىضا الور طف الو قيرشنالو مم مالا هيلع

 ير "0 َ َ ىو

 ىتكلار ايا لوالاو موسيدول مثدح ا سمربكا قاوعمتجب اذا من! هنعونعسوي ىلا نعا هم مقيوم اكحالا
 يسم ىلا نين هددت اءاثلاب

 . 7 533 7 هه 7ع را .٠ 2 5 . . 10 7 ند هل' باور مايالا باحسارما لل ارح هتلالمبأ فالرصملا ةيزفا يم زوجي لب لصملا لعروصق مريخ مكمل هوما رايتحنا قلثلاوره اظلاوهو

 ليداندع ند لالالا ** يا امال ىسب ةعمجال نع لاق وف سوب ىإَو ةفيذح ىلا هنعارقأسم ةفيلذلا كد زاجل اويماريمالا اناس ز وجو هلها
 عادل يروا ا 1 57 ل 5 5 نوال | 0 2 5 2

 أاعيمجمرل وق قتافرعب ةعمجالو ىروؤتلل سيدعتلاةدعو مسوملامأيإ رامهت اهيا املو اهلا قتحىرقلا نم
 7 لاني زلا َ 2

 عامتالا نم دوج ةولص لوقهل بهار موا م ىلا مر هتونيعابر لك ىل بتاء فوري ظلا وب و صان ف انبب مييجتلا ناالا لضرأى ب ةولصلا 9ك ييصضرلفتار عممتيم نمزج ةولص بأ لوقهلس

 تمم اهنالاو روكذلاو يرحل سر دصملاسضنىف سر ا عجل مزل ط ورش حم ارم فانا سل قف نمل لكون تان انزم تزع قت لارتس لتكن ةولصل اد(ديلاابيل!فوييضاقازفالا نم قرون اك

 رطب عمجبورعملا باب لش قاول ىلاولا ن.يترامطالاو تسول او يظل او آلا ن للسلاو حم يلارملا ىبو لمعلا س ضن نع ىف سو ار اتريعواؤا ىلا لغس بجي (ليقور باو نيل مالمو حلاو

 رمادا عضصوم لكاىف نكي ليرعملا تسيل اذ وقنا يسب مل ايفن نبل سلا لزق نمداطتسم زها عم هركذ اا قرا ىف لو ملوق هل ب» قاّررتلا» اربع مرو لقرلل سانلان فايل
 ل[ لف ورا ريف عنصوم لك تمس وب ىلا ننعو ربا نف امي عمم امره مدر زص ىلا نخنريواوؤلسخ ار: عر اهلاعملاو ملوث كش بار نيتبرانلقأب ماع كلم لادا اتي وارارحا الجر نيرا نو كس

 دوري تس موبس ىنركا لاقدر قرم داراوؤك لطماراسماارلؤر نعام سانا وره ايما رولا نايؤسلاحاشيا يو تالص ب نك طع لان ع نسى ورا لي ووو ملا يقيد م مالا ذنب
 , قّتاساملو ناوساو كس سيف ريك ة رسوب 7: ظيفع ىلا نو عم اورعم وب وحس ملميرجاسربلا اوما !ذاذنا تمومس ام نسحا لارا هيلا ميغ ىلإ تيد ىزتن لا رايتغاوبمو ماكمالا هه تسذفند
 دافتست ابنا عموورملاةاقارلودورملا يتبول تكس عر ماظنا نم (ولظملا تامعنا خر دقي اور الا دإطارال موقق حس بس» ترارحلا نعم تقدم فيلا سانا عب امي د
 ىف زوج الو ماكسالا نشل ابد ان كب يف ان اتش اك ةزرلا نافدورملا حاناذاوجم كالا نيطنتزاوج نم (زليال تاو ةسمشس يؤ ليلدي ىب م اقتتال امن اشولعو |ررطنح ةرايزل ( حالا زفت لوق نع
 صل ف لايم ل لبق نيديم لقو لي ليبقوراؤسلا ف رم هر زك لجل لصف وا رب لصترمملا م اصمرعم ا ناكملا وب هنن حملا نيذفا م ف ملوق هلو سات ددددللا

 ابك ف د» ىلا ك ل لذ قبب لب كين اياوعلاو ارا نا ام اه اعلا مسا ايس علا غل باير افاهتدشلا لاق رحلا نم اخ كضرانذ نم ناامبدضا ناقرط كذا امل ف عيوب مل وق
 معسشب الاد ىساتلاو ناهلسلا نم اطار ثم ع ارتجال مسوملا مايو ىلارعسر يسيل قم نا ّقاشلاو مف بل ةكم نيت دايو لما نم ىب لب كر انف نم تسسيلف تانرخآم ادن ف برصملا ف زب لك حجل تان
 بلاير عملا رح ايالفد ان اني سل رافض تسارع امر اقبل اراد ى راند اراو نم ليترلا نورس ىلشمبرسس اي سمانا نال طرب سيل كل ةردبارعم اباواتبد مسوي اضن اريام قمل هال قاوم لد

 نيزذاسال نيت عمي اولكر يمل قمل نمولاجت يامال ناك والا عطل فس مات لا كوابل نمي نبيا ةداشتلاو تومي نادم ذاب ما موق لش
 زاوج اب ناك ايم ناكول نا لع تلاما ننمالارعال ار ذ اسم نكبر يق ماو داس فيلل ناكون لوف حلل باميلا رذاسم ناكن اوزاجامعتم نناكنافوكسدم ريما نكن ادارسدنع جا اقزام
 كابن ملقق هلل عرار مم لكف تحج ايلع نام ديالو تامل اذا نطلسلاو فيلق نال رانا يدوإر قاسم مما نانا ذا دمجاملالرذاسم ناك ذا ”فيلفلا نا مبو خل اهاد ل
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 .: ا دمي 11 ةعاقخ يان زاب بولا :نعمم او ةلزلزلا لصحين ايف منال يعلاو كس انملاب نودغتشس الا نأذ ةيرعم اد اضتتنالال تينت“ مل وق حلطسس دات املا :نيغاصراتحلا درا نب

 سمثلا خيزت نا لبق لختراذارمل سو هيلع هنن ىلص هدا لوسر ناكر! نعني تواصلا نيب حمجلاركذ حمس دانساباههلعافوق وم ىقدربلا هحرخأو تاقث
 رخئبريسلا هبل جغا اذا!ناكةياور قو هيلع قفنم بكدمترهظلا لص لح ري نإ لبق سمّشلا تغان ناف أمههيب عمت لزن مثرصعلا تقو ىلارهظلاوخا

 عبجلسو هيلع هلد ١ ىلص ىبنلا ن؛س ايعنب | نو قفشلا بيخي نيح ءاشعلا نيبو هنيب عمجي ىتح برغملارخؤيو امهزيس حمجفرصحلا تقد لدا للارهظلا |
 رمخزبا نعو ءانتملاو برغملا نيبو رصحلاورهظلا نيب كونت قدزغ حمجذأعم نع هلو ملم هجيرخا كوبت ةوزغ ًاهرفاس ةرفس ىف نعت لصلا نيب
 دزعربغ نم نيتولص نيب عمجنم هحفر نت ابعنبانعو كاجرخا ءاشحلا» 2 برغملا نيب عمحريسلا هب د !ذإملاسو هيلع هند لص هند! لوسر ناك

 هيلع قفنم اعوذ مرمع نع ىقهيسبا هجيرخ او مكر دتس اذ مكاحلا لفغو اسحب هاو وهو سيق نب ٍشْنْخَح هيفو ىذمرتلا هجيرخارثابكلا باوب'نماياب قا دقف
 قو هنماريرختال ن !دارا لاقف كلذ ىلا دانا سايعنيال ليقرطم الو ىوخيريغ نمءاشعلاو برغملاورصحل اررهظلا نيب عمجملسملاهزعظافلا هلو اند

 ىدالارخؤي ناوه و ىروص حمج هناب حمجلا| ذه نعدماحووب!ب اجاومتم | ىلع عسوتلا لاق كل نب داداام هل ليِق ةلعريع نم ةنيدملاب عمج قاربطلل ةي اور
 رخاورصعلا خو رهظلارخاو ءاشعشتلاابااي تلق لاق راني د نيورمع نع نيحييعتلا ق اهرص ءاحب دق انهو أهّهتو لوا ارق عة يناثلا مدعتو اق هرخا ىلإ
 ىمقللذ نظاأاو لاق ءانعلا لككو برغملا

 آ 0 يي هيادهلا ثيداحا جرحت ةياردلا

 الاةعمجالو قبرشت ال ازوقوم ىلع نع قازرلا دبع ىورو «سجامل عم اجرصم قالا ىعض !الورطف الو قيرششت الو ةعبجال .ثيردحةعمجلا باب

 نعووري ١ ىقدربلا لاق و فيعض كداتساو ةءظع ةني سمو !هرخ!'قدازو ىعض !الورطفالو داتو هلشم بيش ىلا نباءاورو حي كدانساو عماجر عمق
 شن كلذ قرلسو هيلع هللا لص ىبنلا

 تا؟اووقوم سيق نب نيسح سمي رفسالو فرخريغ نم ةني سملاب عمج ملسو هيلع هللا ىلصىنلانا سايعنبا ثيرعح قو هل

 تا؟سيق نب نيسح بقل هع



 ةياررلا عقمديادهلا ٠

 زوجمالورب الجي اروماىلبذ مسوملايماامامل ةيدلولا نالز اجي اريماو ةفيلخلابديقتلاو ةينب قاب و ءاضف هال
 20 الاد قم الاكرم نم لماما نون اطنسن نيكون >7 اهلازيتيالو) سيل قبل ١ ليغ

 وبعو مقث وريناعنلاومرهتلا و ةعنانملا قت لقوردظع عمجتماقت اهبل ناطلسلاهرمأ ملون امال لاهم اا

 ىسمثلاتلاماذا مالا هيعمل دعب عت ل وربظلا تقوى ومصتف تقول اهطتار 0

 دصْوتأا نال ةيضل اهتم تالت ملع هيليببالو ريظلا لقتس اًاهيفوهو تقفولاجرخ ولو ةحبجلا سانلاب لصف
 تر: لاوزلا بل 1

 نيتطخ ىطاغو نسل هيرلاوزلادعبةرلصلا لت يه ورعق ةيطنلا نودي أاهالص مول سو هيلع ندا
 7 انعم وادج ليت ركل ايجاد تل

 ةرلصلا ارت هر تراوتمأ هيلا نال ةرايطلا لع تاق بطا#و ثراوتلا ىرج هي#نحقب أ مزيب لصفي لصفي
 رعد عاوصلا بنك يسبق ىزلا نسوا تلاد ثمدادتلا .١ بنا تيا, كيلل املا

 تروتلا ةفلاخمل هركيمنا الا دوصقملا لوصححل أجةراهطريعلعواا نعأق بطخولو نادال اكةراهطلا ا هدو يتسبف

 نونة طخ ىمي ليوم كد نملة فينح و دعوه لسوق نان ةالصلا بألم ٠

 راصْلارابتعا نيثيطخ بطني تح رمق ٌيداشلا لآقو ةبطخ ىعمسشال ةريمختلاو ةئييبتلاو ةبجاولا ىهةبطخلا |

 ماب يق ارش نم ةزصو لزفخ هلع راف دمحلا لاق هنا عسل صفريغ نمي رك ااوعسأت لاعت هلوق هلو
 عا نيرصما نافت ب ديظحل رزرلا

 مي مازاد خلا سمشلا تمل امانا ملوق هطس كا'ءايلف ١ بصن ىف هزتاو تقرلا لوا ىف ء ادا نمد ايلا ىلا قيس نس ءاواو حن نم وربع ىف عن وو لهل
 طوقس ال ىايقلا تالغ ل عربظنا ماقسرةمج ا عرش ناب باهي و بوزعلا تمتد ىلا اش اقب لوي كا ل أمجاريذ نوكيا غروفصوبسو يرشسلا مويه اذا يلو ركذام

 وظف طريشتت ل ل ورخبم عما ص خيو نااتحكر عمل او زي رار ظنا نال انو طر شماو ةيطيملاو ريكا تهمس اضالخا لورق ىلع ا اعرف نحكم
 انالض رش ال انرنع نست ةرايطلااءاو م١ لاامتبد ةيادر ىف فناء ل اجب وارعاقةطخلا ضنا فت (شلا رعد انزع نس ةءافمايقلا ما ةرابطلا ىلع امنا لو عكس بس” اضرب مج اوريف تشو د
 ١ لع س ايف ةروص وزر: ًءولصلا يرى لق تس باندماك لات بداربلوقكم فلا ىف ىاشلا لاك زوكيال مب رزعد هركيوزوكي ةرايطر يوم بطخازا تح ىفن لاو سو ىلا)

 م فها» يرش سي نازل وا اس ايقاووجوم وكن حال ضف لص لا ىف وتغسل ةولصلل ليز زك صا ىف
 شرراوتلا فل نإ لو هع بال كذلك انضنا تازالاو تثولا لوقورعل ماتو 0 تما ارا تح نم ةولصلل اير يش ا 'نا ناذالإريبضتلا مو نازالاك وق تل

 قفا نع زاج رشلاالالا الداتلا ناعسوادسلرملا لانا صقؤمل ادت تافاذا يللا هتشالو ىلع لو حل بم رتل اى 00 زاملا نيكو لس ل ؟ىلصو يلع ثلا لص نبل نعلق هريوارا
 اقدطسدد بفرق لاش تايقلالقنئريشتلا ارم طخ كس ار لك اروبا (انلا لات 'ليرش رن نبال رل وف حش عا» قاقثاذابزوكيالف ورؤلوا ىاطعلل لول اقاذ ااد
 ىلم ةولصلاوريرقلا ىلع والا لشي ينيطخ ,ىلوق لش عانعال تاي سطر ادم ةياورل ارب ا نك رنملا سول عنظوم سمي ايراد ى والا نو يلا نيب سولجل ارارثم سينما
 ىذلان ا ةداعللى ا ترامتملاراشعا ملوق لاس عاتعا» تاانيومد نصوم ءاعردلا را لا يآ ة داق ورشلا ى وت تصولاو مول أ لع_وري لع تسلا لص ىبلا

 مسمور ا[ عو هلع ثلا لم تلا نر والذ نارؤم الاركذلا ارشلا ناك يل كو ىلااوتسان لات ق لق حلش ل الف لذ نم لقب بلقب
 نابب ناك ارهنعدشلا صر ورك ابا نا لاتفريلع راف ىلو عملوا قر نم ارعص الل دع شل ضر نارثع نا ىورامدبجد+'تاشع نعد رسل وق للسن: اب ىمسم زا قم نيدزعلا دمار

 اذس دي ري نلا اماؤرشلا نورا ل م ةزنكى ع نون وكب نيس ثمارلاءاخللا عب نر اينيزلا ءابطنفلا بدال اوق امل هنم عا لامض ( اهلنا دال قم ناكل ازسما

 ءارلا نوكسو ةزمبلا مج جراف موق للا ت»» فلا بت لب شيد بتكذ نوع رفا نزلا شرما لاقت لو يدل[ ل ايلاف اذكلذ نيعجشسل لطرف ليطفت
 بس طالخنا ل علو هانعمو مث 'فيشختو قزف نم اننملاءاتلارسكو

 ا ا
 هلد !لصىننلا ناكىش ا نعىرازل |ىورامناو ه«دجارمل ةحمتملا سانلاب لصف سمتتلاتلاماذا كعب لحس 0

 هلوتق سمثلا تلازاذلولسو هيلعدتن ا ىلصدثد !لوسر عم حمجن انكؤسوكالاتبةةملس نعول سم نف و سمشلا ليبت نيح ةعمجلا لصيولسو هيلع

 ىلا! ثي دح ىلارهشب ها عل ةولصلا ل ةبطاللا نعي ةنسلا هبت درو هلوق نكح ا مل ةيطخلا نووي ةحرسلا لضي مل اشو هلع لضوفلا نإ
 كح هب#دحفب امزيب لصفي نيتبطخ بطخيو ه] وة ملسم قوهو ةولصلا ىضقب ناولاريدملا ىلعمامالا سجين ! نيبام ىف ةعمجلا ةعاس ق قوم
 امئاذ بطخينم وقب مش سلجم امئاق بطخي ناك رهس ندرباحب نعد كلذ لعفي ناكملسو هيلع هدا لص هنارمع نن نع ناؤيشلا هحرخا ثراوتلا

 ديما لصد لوسر نانا باهش نيازرعل بم ارملاق هل هدّدادوبإ هجيرخاريرملا دعصاذا سل تاكو هلواقدازو »وربع نب|نعوراسم هجرخا

 متردلملا لع مئات وهاهلعأنأصع نخاماقاذا تاكو بطخغيماقمت ارهسي سلجم بطخغم ات ندؤملا تكس اذ اف رهنملا لع رسلجف دبي ناكملسو

 ”مرقت ثراوتماهبِذ مالا تال راهط لعامأت بطخغي هلوث كا ذنولعفي ناّع وربعوركت ولا ناك

 دينملا دعص هنا نقع نع ىو لاقف دانس رجضب لئ لدلا ىف تبا نب مساق هكدا دنسم «دجلمل لصو لف هيلع أ هد هسا لاق هن انس ول

 ضشعا ناو لئاتم أما ىلاوكتم جوحا ل ١داعماما ىلا 'منآو الاقم ماقملاانهل ن طحي اتاكرمعوركيايان او بعص بكرم لكل ونا هند سحلا لاقذ هيلع جراف

 ٠ هلداءاشما هند زولعيو ًاههجو ىلع ةيطامل امكتات |

 باء طالتخإن حقو ىاهل |

 انداامف



 ةياررلا عّمةيادهلا

 قسوب ىلإ لوق لف نارمصالاو: لاق ىاوس ىاوس 0 الاقورمام مأمالا ىو ةثل ةفينح داع ملكا ادام ةنتشن نسل نو
 بازار زلات

 دحعو ةيعش عج هنالخلشلا اهات طفلا يك نع ةكبنم ضو عاةججلا ىنعم تملا تاهل ورحو
 يح امرخاجم نينا عاما اع نال

 نآيبصلاوءاسنبلا“ اةءاستلاال لا لا مكري نا لبق سانلارفن ناو مومربتعيالف مأمالا اانكو 5 لح ىلع طوتن ةعامجلاو
 اب بس ل ماسا# الان

 ْ 0 ل واصلا ّثثف ةاأمرعب هزعاورفلاة١"أقوأ ةفيزح ىلا دتعرهظلا ليقتتسإ

 فأقل ةعامجلا نا ١اميلو تمد ةراكةماثكنمدبالذ طوق هنإل رموش وفر ذل خس ةعمجلا ىلع ىنب رج روس
 ريل

 ظ كيلا فوده نال عكر ماب الا كلذ متبل ”ةالصلاو ِِ ورشنلاب داقعالا نأ 0 ةبطخل اك ايماود طرتشي

 اذكو ناوستلاءاقيبريتعمالو ابماود طرتشيالذ ةالصلا نان ًانّيأف ةمطاحلا تالخاج مذ نمدليالذ جولصب

 دل ولعالو ضنرمالو ةأرماالورفأسم لع عمجلا بجتالو ةعامجلا مي ةتالذ ل ممرقحتال هنالأيبصلا
 هاو

 | طرزفجوزلا ةمر ذي ةاوملاو كوملاة مم لوقشم سعلاو ىلعالاو ضيرملا نكوروضتملا يوحي رفاسملا نال ىمعا

 1 مأصا ذارفاسملاك اوراصف ولمن مهن ال ت قولا ضرن نعمهازحبا سانلاعم اولصف اورضح ناقررضلاو ميرحللأاٌد فد
 باءنصولا لع ارت

 ةأرملاو ىبصلا هبشأق هبلح ضرفال هن ال بجمال يفز لاقو ةعبجلان رؤي نا ضيرملاو نعلاورفأسملل زويجيو
 مالو 03 را

 لالا مايل رلصت هل ةارملاو ةيزهالا نان ع ام 3 ا .عقياورضحاذأ 3 ةصخر هذه تاأنلو
 خلاط باطن! لوانتي الغ طاقسالا نال

 لبق ةعمجلا موي م]زنم قرهلذلا لص نمو والا قام وطب ءا نت الل نوح صيف ةمامالاوطص مزال اعلا مدن 1

 رهظلاو ةلاصا ةنيرفلا ىشةعمجلاىنع نال هزل لاقو هنالص تزاجو كلذهل ركمإرنعالو مامالاة الث
 و١ د 0 5

07 8 

 ماس ازكو نورب قفحك ل يملا نع اهتش نال براذملاك اين وربي ربهوي الذ الم وتس لوق هل

 عاتجالا نعمت دجلا نا |نلس يل ضرطتلاوبم انا حما عملا نب رسل يللا كيرلا سة ماع ف قوام ازا هرعد عسي لا لقا نا رلوق جلس با» تاقئشلا
 1 م |عنت ناكر او قشماو زم ورربس عم نار لو مللي نعد قيال كوع مو دو اعني اهبنوكل شلل وبس حكم يلا لاوس ل لوقو ير رد بقا

 رسل ةولصلا ىف بطخرل لح جالصلا ةنانتابمان ملوق لس بال مو نوو مو نيريتم ذكرا نودامن ال ضنرلا ل ف وكل جولصب سيل وق حا كا قيتماو عمج ني اولصف للا لبا

 باب هالوم يرض” ىزلارسلاو ندزام لاو يشاكملا قاوفلشا ردو ربغالو لو تاس تر يال لا نان عصور عما له هك لاو عارض

 بسا17 ملل لم بساب ننحرم زيدل نم حرمك رو لس ناس سي ناك زا ضحبلا قتل فالخل ىرتبت نا خيو طيذحل الاخت ملاؤل يب املا ايجي سما

 /ملا لص لش ملوك هلل عارم ا مجروتتىزلاررعلا ف عج مب رقطفنأل) نك مسام عبد ءالدب نا ىثاشلا لقوم ل ةراشنا نيم او رجل اورو اسلاب ى دما مرتو لقهلنس
 نم ركاب ىلا مه فاي لا ضيرفلا كرت نار قلا تمصو كلذ رع مهما نوك ثئدبالتلؤلوك مل و هلل ب٠ قافتالاءزاجدم الا نار زن ينلنلا صار زال ب مي
 و1 2 ٍانع» لربلاو لصالا ةروصو نودع ترف نفت م ايريظناب ل اوت لا نع تس ايلا قس نوم ام نال ةل اما ني علا ىب ل لا ادارت ابكيإم ناكبال فيلق ناكر ربا

 محرت ةعمجلا موي ءالتلا حمس اذإ ناكو اي نا كلام نب بدك نب نيحرلا دبع نع ةحمجلا ق د سلاركذ ةيادهلا ثيداحا خرخت ف ةياردلا
 ىقيبلا نسيو تاقث هلادرددئادوب١ هحمرخ-!نيحيرا لاق ن لكمون مدكمكتلق تاضنخلا حيقن قاّني عبج نم لوا هتاللاقف هل تلقف ةرابز نب مجول

 هللا سسبعيم انتو فروض دانس او رطخو تاو ةعمحبادعاضد نيسجرا لكقداماماةثلق لكذ نإ ةنسلا تضمرداج نعو قرغس | نب وغ لوس ةيادر

 كدانساو ىنطقرالا هجيرخا مهم أ مارحهعب ارو ةنلث الاونوكيمل ناد ةيرق لكل ها ىلع ةبجاو ةعمجلا لوقبملسو هيلع هدا لصدأللا لوسر تحمس
 عاو

 1 يللا زنود عدلا مدل لوس ت نأ نو قراط نعدئادولا ىمعا الوديعالو ضدرم الورم !الورفأسم ىلع ةعمجلا ب .جنالو هلوق "دج |!

 || هين دازىسوم قانعروكزملا قداط قيرط نممكاحلا دييرخاو ضيرموا ىصوا :ئرماوا كولمم ديخاجرالا ةحامج قم لسم لكىلعبحجاو قح
 |١ سعب نحوتمبللا» ضيرموا ةةأرماوادانو ففارجطلاو ىقهربلا هجيرخارفاسمو ا كوامم وا ىبص ىلعالا ةبجاو ةحمجلا هعفر ىرادلا عمت نحو قسومابا |

 | زاسو ضيم للعالا ةةعمجل موي ةدمجلا هلع رخألا مويلاو للاب نمو تاكنم هحقررباجّن عو ةلعىذواوكتاميا تكلمام ىلعالا ةبججاو ةعمجلا هحفر

 ١ فيعض دادس او ىنطقر اللا هجررخ-ا كولبموا ىصوا عارمادا |
 ا

 :-صيخلت>«اضيإ عطقضوه و هأذعض و ىدعنب او اربطلاو هلل بقل اف «٠ هلخرب ميدل قف نلا لاق هل



 ةيزرولا قدتادولا

 ره ظلاوه ده ةناكلا قحن رهظلا تف ضرفلا لصا ناانلو لصالا ىلع ةردقلا عم لدبلا قاريصمالو اهزع ل دبلاك
 07 زر“ ب : بسإز الما وررفلا نون مان لفن.

 ل تنال طئارش لع امطقوتل ةعمجلا ندد هسفنيرهظلا ءادإ نم نلتمهندلا لهو ةعمجلا ءادآب هطاقسأدرومأم هناالا

 عسلأبةفردح ىلإ نع هرهظ لطب اهبذ مأمالاو أهرلا هج وت د :أه ا ناهلادب نأف فيلكتلارو دي نكتلا لعو كلجحو
 ا باارلزمم ل لص ىلا

 اهكراشو انقذ اهقوذ ةعمجلو همامت دعب هل :,يظلا نود ىعسلا نالمامالرعم لخيىتح لطب لالاقو
 2 اورصتغم سون

 اطايتحا .ارييظلا اختر !قح ابل خمل اف ةحمجلاٌتمئاصخنم ةعمجبلا ىلا ىعسلاناهلومأمالا ع رفانعي ةحتاذإ
 27771 تو

 لهانكورصملا قف ةحمج! موي, ةعامجرهظلا نورونعملا لشي ناوي اهيلإ عسب سيل هتالأبنم غارلا دسب أمك
 لكم هديدوا اللا عن لبق واوس أ »مررفلا لطسالف

 ةج) هنالداوسلا لها تالخي كريغ هب ىدتقي ب رو نعملاو د تاعامجلا ا ةعمجلاي لالخالا نم هبف أمل نيبسلا

 لحل لو هكدا مدعم لسا حديراملا كرد نعم هقول قيال هازجارق لص يلع

 لاةواهرتعةحمجلا ا هملع ىنب هيسلاد « وبي قوأ لدن قوأا ديشتلا ف هكرداتاكتاوا اوضتأك5 د ؟تاذأمو اولصت متكرداأم مالسلا هيلع

 هحو نم هرهظ هجو نم ةعمج هلال ١ يظلا الع ىتب قيبأهلقا كردا ناد ةحمللا بلع ىنب ةيناثلاةعكرلا تكا هعم كإ ادا نإلبع
 ” عر بلان لا ىرايالاذبلد كك عولرا ١ لورا ناب بات مار ل لابو ناشلا لات“

 قري ةعمجللا ارابتعا نتعتولا سأر للع# امد لحقي ور يظللارابتعا ميرا للصيف هقح ْ طقارشلا ضحب تاوغل
 يالدءاره اربد

 امل هجوالو نأتعكر, هو ةعمجلا ةين طرنشي ىتح ةلآحلاءزط ىف ةعمجلل كردم ُهَنااملَو ةيلفنل !لاتحال نييرخالا
 ك0

 قاحرهلكلاو ةوايصلا سانا كرت ةحمجامويمامال وضد رخال درحتت لع [هدحا ىنسالذ "ال رك
 ا : : نرد 07

 5 ؟يزا لبق لذ او:بطخيناٌلبقمامالا يرخ اذا ا ؟رمأب الل55ةفينح ىلا عا نطو لاق هتبطخ نم طرفي
 بارت اا نم يسيل

 بفشلملاو ةردقلا بسك فيكتنا نال ذاكلا تحف لو جلس ٠7 ( يالا ىف اقلطم سمن | لوزن نيربفلا سو لواو ملسو لآ دشسو يلع ر شل لصوتبا لوقو بجو ضن ايرظنا وس ل مل

 لورق سلس يانعاةابلث را اال لوا دب تل هاي تلا اقتل مبا 'نووررفلار ادا نم ضن نلمتب_..زفول زي ل ةايلصل اب
 ماناللزو ل االاتد لزق حلك بلا نري اهرصا ليرفلا الار لوق فد والامل قو جو تسول يل او”0-نيذص يل ارزعرظلا سولاف ةريضرلا نث ياورلا وال اذزب ىف نام ا بدا !رماظناومازب

 ريت لف لورق هللسلا 0 مامالا نا ىلا ةراشا طيفلل ارب ىف مامالا حب لشي قح لق هش طبجلا ىف انميباذلو اهل ملص ون وزحملا ف تالثل ذو ىث ايرتلا
 اهون ١!ضامخن رلوق هش بساو رم لدي موا (امالاد موت نارلأرب ىزلااب ىاراصو لو هس ب»دالاب مت مال ىلع الا نالها م اىترجبريلفلا | ىسلا ضني لف ىارمايت

 ْض الا( اال كذا نور وزمللا لسيف نا رلوق لش يانعا» ضضصالا تاثا ىف طامي لاء تايئتال طاتيىوق الاذا طايع لو حق حراج بلا تش ابا مالا نكس ل ةموضخ جولص
 جوملا رون ذاوج مرع لع قوي مولا زي تءاعارجل دماج ىبذا ل و جلاس لاو نينو جس تالق يلا ع انياذلو نضوج مت لاقماقاو ناذأب ملا( لزم ىف ع اىكرظلا لمص شيرع
 ليبرب [ امال ةهلص م متاذ ام ودام نا بئالواوضقاف مكتاذايو لو هلال نا رع تائاب ولا ةطراعم ةروصري نا جف امو رعت ارتب نا ورعد ىّرسلادنع ةراتقلا د اورلا لو رماولارصملا يف

 دخن شاذ. اودبالاتبم هانم ميا نب ةامهن ملوق حلل كو ينل كلا وكر نس نما موق هللا ٠ ماهل ةولص نم هازيسناناولضن كرولا
 مزالوباكري ع ىواطناهادر لولا ةرحتفلا موزلو نيربشلاب لضم نإ لصالاو نيئرغالا ارمبو لوو كلش. ب» 7 او قوقل وسو لوما نم نولي ناو كليف ارب د7 رجلا نم نوي نازحي زب

 .برا»' طارثعالل 0 هصاو لدالا 5 ةردقلا نوكلف مو نررغابنال لوا ةرخلا(ايالذ غيم اورد ('اءالل

 سمانا درت الي انا لينوقىلع ٌعاشلا ضلتا دفيع ارئءازبو لوقف حلك خ٠" هؤارشنا حتر | ىوفول قح جلا ةين نايا ذءال نمل تردد ل مللت
 قء بلغ. نا لبت "لو وحلث ل» اماما هركيف مالكا نمو 0 ل المالازنقط وسيم فانك !لدالاو كذ لكر زم لاقدالن ب ابشاو عيشلا راو

 ' بلا)ل عراسي الر نعد فك اذار ال عا فسول ى ار عّوفلا حراوج نورنا

0001 
 تمئااذا هحفر ةريره ىف!نع بيسملا نب ديعش نعىرهزلا نعةنييعنبإ هي اور نم نايخس نباو سيح |اوضق اقوكت اذ امواولصفمتاكدداام ثيردح
 باصالاقو ةظفللا نه قف ةنيبع نبا طخاولسم لاتاوضتاة كتاف امواولصةمتكرداامن ةنركسلا وكيلعو أاهونا ٠توعش اهدكا6 ألق ةولصلا

 | هلم درغملا بدالا ف ىداخبللو هنعقازرلا دبع نعد مح | نتعوهورمعم هحباتادقو تن !!وضق اذ دحو ةنيس نبالاةدّوادود 1لاقو اومتاذ ىرهزلا

 نيرهس نباةياور نمد ادفالو هلشم ىرهزلا نعمت ذ ىفإ نبا نع مجرختتسملا قم يع فلو ىرهزلا نعريشكنب نملسو ثيللا قيرط نم
 ىورواوضق اذ هنع ىورفرذ ىلا نع فلتتخاو دوا دوبالاةمكقيبس اماوضت اومتكر د !اماولصد ةنيكسلاوكيلعو ةولصلا|وتيا هحفر ةربره ىف نع

 -ماومتاف ىرهزلا نع قيرط نمةتسلا ةمك الادحرختآو ىئزن |اومتاق هنع



 ةياررلا عخمةيادهلا واصلا باتك دلج

 اذامالسلا هيلعملوقةفينح ىبالو لمت لقاهنال ةالصلا نالخب انه حاتتسا الو عساتتسالا ضرفب لا“ دال ةهاركلا نال
 ورب تا قاطل . .نايج ياس عراط اهايمرضن لش

 .لوالزاذالا نونذؤملانذا| ذاو ةؤلصل !هيشآف اعبط سميد الملا نآلو لصفريغ نممالك الو ةولصالفمامالا ميرحخ
 بد مويلا بني نا لش ن وثم نا نإ

 ريشملامامالا كّصاذاو عيبلااورذو هش اركذ لاا وعسأف لاحت هلوقل ةعبجلا ىلا | بهحج ون و ءارذتلاو عيبلا سأتلا كرت

 - 9 ١
 - ١ ُْن 0 ْ

 !ةهالاولسو هبلعهندا لص هلال وسر نبع لع نكتملو ثيراوتلا ىرج كلزبربثملا ىدي نيب نونذؤملا نذو سلج
 ياا ذاك 0

 ندوب راو ام نعسلا ىررط ني و سابع نب او لعن يشم ىلا نيالا مامالا نرخ اذا ل وق عل
 ىف هدازرماوخىود لاقى رازنالا نارنع تيسر اازب لام حرارشلا ندا لصرحتي محلا /امالا حرر اذا مو جلس فنا# انرمذع همي بسه تبت بس اصلا لاق نإ لص اح ١و م اوال حرر رحب م لك او نولصتلا

 داس ومما ف كلام اورد ىرمزلا م الكت موس امنا شمع انمجورغر قسما لاك اًدملواعرقرم بور عادب تلت[ لكالد ٌةولس لن[ امالا نرتاذا لا قزنا ملسيورل ,لشس ويلي ثسلا للص ىنمل ا نعت نبا نط طوس

 هوم اميل قبيل رلا ىف لادا ىربزلا نعو ةولص الفرنبملا ىلع م املا ؤا لاتةؤرع نع عراد( ادلا خور م لكلا و جلصتلا نوري اوك بنا سبط تي ورع ناو ىلع نع دبيبشتمل ىلا نبا عرما
 و بفم اوه /اءالا حورخاذاخل اقةتااىلا لوالاف لوالا نوي باسملا باولا ىلع كمال ترهق جلا مر ناكلاذا لام السلا لا ىورامب .ةةيعولا لوتس اروي انو ديلا ساب باني امالاو

 راديملاى لان سين ب نوع ش يبرم نم ىواولنلا سوو ىبنا ميت بسير رملالا لوق نم نزلي ام ىلا لان ولت رن نركز كازا اماذ م الكلا سس اننا ىوط اؤإ وعلا نووطيل ئاورلزلا نوعتسم اوه

 501111171717101 1 سانلا بيرن ىلع وبلا مدلل لوصر سليل ازا
 2 (امالا تعمم اذا قرصا لوسر لاذ تموذلادالا تمير نمس مل ن متن تملزنذا قتيل نى افورأ تلزن حس نل اش ىلا ىنج ىلاو نيا تولرْسلا لوس ايراد كدب رثسلا لوسر ضرما من

 مكر أ لس وريلع لا دصر ىنناا نم ارببرما عم ماوعلا نير زلاولرزوابا نا ىجتملا شيبرد نمر رسم ىف ينم ىلا نب حير او ريل حصن اذفذل ناري هرنسم فرعا صرغكو نيرصني قب ضاذ
 لات نذااذاو ملوق هلل هه ابرع قرص ل ان كرك زفشلا لوس قاف كن ةعمجال يالا نيرعترل لاق تالص ىف الق يل اهزي تسلل يسيحاصل لل اتذ "عملا ميرا ىلضوج قي زا
 تزاازاو ب املا صام لقفل والا ناذال ف ئانبلاذ يرصو تبارو يابس ف١ رخو نيل اور نا حيفاشلا هركؤو قوم' ناؤاب اني لفى !نازالامعامج ىف اميرصاصندا ملكا يشم ام ىلع لا

 زير اسبنلا بام[ ازخآ لاك د لأ قاد يع ىريس رووا امن بنا دسم دب اى يللا ىري نيب ناذالا ىف لوقف كيزك ورع ءالع ليلو ريف ضسراوتلا دايإلا نو وم
 ىلإ منت اهلا غل نين وما ع رتاج ناذل لف تراوتملا ناذ قراعلا جزر م لكن اغا ع يذلب نوف ذؤملا موقق حلم راتحاورا» ماله لا ىلا انتحل ضوزعلا ا نجل نعوض لا

 لوالا الو ب جيددما انبب لوقا عصاذاو لو حلل ب٠« نييلسملا نيرعا كركي مودع سلا طر نص نسز ف رعى ذلا نااذالا وادا لهل نلذنلا موق علسس حايل صملا نما
 رات اور يحاصر قنا زك عرشما لل لصا ل ”ع فش طي دوري دوم مئرلا تنابودد نم لظسس يرو ملا هينا ينحل ىف لزي م مالا نا م أننا قف يقع امو ثسرادتلا ىرتب عضل ىلع لا نا
 اىكؤييظاهضاالا لذ شي داعالا نعبل ىفورورقو ةالشملا عررشم ىف ىراقا لم ركذاذكعيرشملا فرل لصالر ماد ورنملا ىلع قرب نيم مغلى مسي ماما نان امذ خف داتا رب ذل .رجت نبا تع
 ضن رول نل سك بلوت ل دالاو ةيطنلا فس تيس رافلاراعغا ا رافع رتل موراي املا ىف اذكر يرعلا نط زج هلل لال امنع” ىلا دنع ز وكب يسال ب يملا راق فماتلا وريطو قليلا طسب
 دام اور ىف هرذابكرت ىف عربرينانلا يظل ىف سو ل آله شل ىلصونبلا ىلع ةولصلا ناسيا ءدجو نييبلا دج مولا ليوحتن م ةرونملا ينم ىف ءايظنلا نعجن دي امال عرششلا حام

 راقياو رمى ماللا لاراب س ابعلاو زل بيبن ىنع ضعراو يناثلا دنا ىف نرتقي رادينلا ضس اذا با للامر ديل وره جول سانا ليتني نا رن نسما نم حل ا ميلا باص لق هدييثإل و
 بام طب لائافتا هوركو كرب مب ٌفاسسا بييطتفاراذ ندم مال او خؤلصلا يلع نبا لع خلصنا ودب وعلا ىلع طرا نم نيرا ىف نول رمل هيل اء ىتوسلا ضن. ارو ززرص عنم
 ةطن ل وبوا نيتبظنلا نيب وا عيناثلا يطل ىف ع مجلا عيتس او نم ماوحلا لع ةوللملا م |[مىلاربنملا لعس م ادالا وحصن يبت ننسي تلا بصاصل جونا ء| زمام اًلطم ةالصلاورلي عل اسما ن ارارعبلا
 اماو قانا ىوينرلا م الكلا هركيفر ملا ىلع مروحصرىب عر ورسلا لبقت ااوانانا طل ىف مامالا عر هورس سرب نع ايون دوا ناك يني د اتلطم مالكا هرلي مننا دع مجسم ر ابطل لخس بجي جرلصلاو
 0 ام ردد ليسوا ءاعوو ف نا نازالا تاما هرليال اب ديف ئعو يالا قري حرم انميإ هن هليل نا َّ الاووركي زارع ٌةراطملا ضمن ىورو اهب رع هرليالنليبتلاو سل يلا مالكا

 بسيطا ىري ني ناؤالاى اناا زن اسل بيرجيما) نا ىغبشتو ناؤالا بباب سر اتجلارملا غسامف ىراؤبلا حجي اذ نعمل ضر ةيوواعم لف نم كي تميت بو فيك طاف ١ (يف مادا عرش
 ش ةربقرم ُسلارؤف ىف ادمن ىرلوم ؛ لاو بلا مركب ماتا فلا كل نر ئلا لان ميلا حمبداذ لسيفملا سرس ناو يبت ولا حرم رس ف تل ؤ اح رنرئ از لص ا الخ ئبلا
 اسمع لاى رك ور ل دم ل1 سو ريلل يلا ىف ملا لوس ريف نيرا ىلع مارال عسل اذا لوا نم '(ري النا ناك لاخررب ذي نب ب اسلانعرطسمالا عاجلا عزرا | نيكي ملو لو هل

 تهدطب اناذا ىكس زماقالا نال 0 ام تبيمس و ءاروزلا ل لاقي قولا ىلراو ىلع عام نيا دازو قا اءانلا ىراغنلا يبادر و ءاروزلا ىلخ تس نار ارتلاواز س انلارثكاو ناينع نمز ناك الف

 . ا ا
 هنعاطؤملا قوه كل نكىرهزلامالكنموهامناورمهو هحفر ىقهبل الات دقو هدجامل مالك الو ةؤلص الفرم أم الا ميرخاذا تبردحح

 نيم الكلا نوهركر ا داك مههثارمع نباو سابع نباو ىلع قيرط نم ةبييت ىلانيإ ىدرومالكلا حطقي همالكو ةولصلاعطقيهجيورخم ظفلب
 لصاال د سل لاق بطخيمامالاو عب لجرلا) ىرهزلا نعو ةئلص الذ ربنملا ىلعمامالا دعقاذ! لاق ةورعؤقيرط نم ورمامالا جور
 سي سل ملا مسيل مي سس سل سي سيلا شلل يصل ميل سلا سلا مسا سس سا سس سس سل مس مس يس سس هحفر ىلع نْعو
 ءلضاانكديزي نب بئاسلا نغديج . دانس اب قح !نباىورو ياو «دانساو قحلا دبع كركذ امذ ىتيل املا دبعسوبا هيسرح | بطعم امالاواولضن ال
 يطخيأامالاو مكرح ا ءاجياذا هحفررباحب ثيدح كورت دحاولكتملو بطخ نذؤملا تكساذاذ ةولصلاأتعطق رينملا لع رسل جا ذ اذ ةعمجل مود رمعنمز
 ىلص ردا لوسر سيح لعر كيلو ثراوتلا ىوجم كلل ني هيدب نيب نذؤملا ن ذاو سل جرب تملامامالا دعص اذ او هل وق هيلع زفت اع: زومتتل و نيتعكر حكربلف

 يزاد ملسو هيلع هللا ىلصوبتلا دمع عرهملا ىلعمأمالا سل جاذا هل وا ةعمجل موي ءارنلا ناكديبزي نبأ بئآسلا نعو تاذالا! نهال مأسو هيلع ها
 ىئافماقنؤؤملا تكس املذرهتملا ىلع ةعمجلا مود ,مع سلحب سابعنب! تع ىرازيلا و هبلعقفنتم ءاروإلا ىلعشلاثلاءادنلا داذ س انلارثكو نقع ناكاملق سمعو
 لوسر ناكرمعنب ١ نعو فبعض مدانساو ةحبام نبا هحررخإولس رينملا دعص ,ذ!ناكملسو هلع هللا! لص ىبنلا نارباج نحو ثيسحلاركذذ لاعتهّنا ىلع
 ورع نباو فاريطلاهجرخا مملعملست سانلا ىلا هحوت دعص ا ذات سولجلا نم ةريتم ندع نم ىلعملس ةعمجاموي سيملالخداذ املسو هيلع هللا

 مالسلا لآقو ههجوب سانلا لبقتس ! ةعمجل | مويربنملادعصاذاملسو هيلع هنا لص ىبنلا ناكءاطس نعي رج نبا نعقانرلا ديعىورو ٍجاووه
 هتؤلصفيالاًعيراةاعمجلا لبق عرب مل سو هيلع هدا ىلص هللا لوسر ناكسايعني 1نعةعمتملا ةنسركذ جوخ ىعشلا نعة بيش ىلا نيالورمكيلع



 واصلا ياتكردلج م ظ ةياردلا عم ةّيادهلا

 هبرثلعتلا ل وصحل لاوزلا دج نآكاذا لوألا وهراسملناوصال يبي ا
 سس م نك داي. 1 ى ترس رابط وب د 00 00 اه

 ريفصلا ماجا قو ةمب# لص هلعبج نم لك لع لم سل كلاس
 با .نجاو ريبلا راس نا ىلا اهنبج داش

 ةنيبإإع صيصت اذهو لاق هزم لح او كرتيالو ةضرف ئاثلاو ةنس لوالاف ٍلحاو موج 2
 1 4 ثا' مشل نمي ىف تباثرسو تل

 ناشلا هحوواهلعماسو هيلع هند لصىنلاةظاوم ل دالادجو ةفينح ىلإ نعةياوروهو بوجولا لع لدالاو
 هشقاا 0 هدد تاور

 هتيعست ور لوالاو عئوطت ناالا ١ لاق نهريغ ىلع ه هلاوس ببقع يبارعالا ثيل قرلسو هيلع لصولوق

 قوزامل بيطتيو كاتس و لستفيو ىصملا ىلا جورخملا ليقمعطي نارطغل امي وسلو ةنسلأب هب وجول ةنس
 تب اره مر عطل

 موي هنا هديل قول قف داك سما ل ننال ادب قرصطيناكرلسو هيلع هللا سه
 اا "عام نب اوادرزحأ ثسرع

 سس ناب يرزع شيسلا

 3 لو قصت لامي ةزلصلهبل ا را 2
 بلاء لنا شمل

 واو طيزعولا لاقفر العلا نوالتخا ريف تلك ةيئورشملا مديل و وهل تس ىلا نالازبو قواتلا حرش عررص ريو هلي زك اه ناؤالا تنق و حد أن لن د ىرازنال لاقل عمورق ومس
 ةراسمسو نسل اول يوفي نع نازالا ظنا وف نال لوالاوبج ملوق جلس ب٠ لطاب حبلا يرماظناورمجاو لكلاب لاقر وجل ليقود سارا عم جب نوكيا اشلاوزف زورمتو تعسو ١١
 عم اهناىفو مل تكلس تا» بجي نملمالا بجي مو يظحلالا ماحلا نزذالا تحط وشما ىف كرت | شاومي يمت اوريعلا خولص نيب ةنبسل ام ا مو نييريحلا سراب مك ل لا

 ناريع لوق هس نا# ياربلاف رايلي درر وق فس ور وطلاب را دلع طر دو دول قانا ال ساو دعي 'ارؤصلا

 رثسلا نالوأ نس لك ريل ادايبريبلا نا اكعرربس لك يلا نال د اداريعا نست دادايعا جار ارش لك نمؤم لد آس علاوي وق كبي باسس زال” مب اور جلا ولا
 هس ةراقالاو نازال يلع /ذلب تملق نانا ةيظاوم لو حشا كا نيرو نيرلاك بيتل لوا هن ل ةرافك جاى دبل شيما ىن' كد كربلا ىو وفخم ا, دابع ىلا روعي لات
 رينا يلإعالا شيع ىف مسلوق هس با رف بت ترند ايشم ازيد ابضنب ةدوصقم تعش اعهشريلا ةولص سلك مرنم امنا عي دامإلا لالش ماقنوم اىشلان مانا كراولصلار اس

 لع و ريع سلا ىلصرْسلا لوسر نم د تع لول امرنا لو رتوص ىود حبش سول ار اير ىن لب ) نم لسمو ل [ للسلع يرلا ىلصر ثلا لوس ل ؛لجررام ار شل اه نب وطن ن ايالاذ_ مسد اكدافا ُْ
 ا رز ىلع لب لا ةارلذو نوت ناالاال لافت برميل ص لان انعم لت ميسو عروطت ناالا ال لاكن برميل لب لائفذ ليل او (يلا ف تاولصس لاف مالس لا نعلانيدوب اذاف لول
 ميسا” ؛ ناب عروطتتو صا نال اهبلك داولاوراطلا يبني عروطت ناالالوقد قرص نا الا لوسر لاف م ص قنا الوزن كد يزا الر سلاو لوفيو مو لرلاريداذ لات عوطت نال ال لاك

 نويتسمو ل لأ رنزاس نيتسرإ لأ تسول اكسس ىرول اب كن كيف قوقل بسا» د ايعالا ىف هسبليرمت اوبل ناك قميبلا ىورد قو نونل اورالا خرم لقب لق مح

 . ما»شاياف ا هيتسوب كرتو كي
 !هاصنا هيقب 0 ل

 اًكيرااهن جو اعراةحمجلا ل بة لصيرولسو هيلع هّننا لصونلا ناكدوعسم نبا نحو ةأو دانس !وأه دعي اعبر او دانو قاربطلاو ةّجام نباهجيرخا نينم

 ميلستلا لعجدازو هو لع ىلا ءدنسسب ىد|لدغيلا نسسحلا نب دمح| نعو فعض هيف و دددس ىزارلا ديعس نب ىلع نعطسوالا ف فارجطلا هجرخا
 نيتعكراهدحب لصتو ةعمتجلا لبق ةولصلا ليطيرمع ند| ناكع فان بنعوت تافث هتاوزو كل نررماب. ناكدن ادوحسم نبانعق انرلا دبع جرخ أو نهرخ

 ليغزاناجرااولصف ةعمجلا دج تبلص اذا هخر ةريره ىلا نعو دوادوباهبحرخ | كل ذ لعفبب ناكملسو هيلعدد ا لصد | لوسر نات سيو هنيبن

 اههتحتتؤ دحس نبا هحرخااعيرا ةعمجلا لبق تلصاهن | يح تنب ةيفص نعوم السم هجيرخ ا تعجير اذا نست صكرو صسملا قف نستعكر لصد ئث كي

 نهد ص ةقلدتم 00 ل

 مدل دخي الملسو هيلع هللل الصلب 'لوسر ناكرشدا تع ىرانإلف لوالا ثيدحلااا |نيمعلا ف لستخي تاكو لمعلا لع نال طفلا هوب ن
 لكازعجري تح ىنطقرادللو تايحنباهحمصو لصب ققحر فلا موي لكاي الو داز و وية ديرب نع ةحأم نباو ىذمرتللو تارمت لكايىتحرطفلا |

 و ةراهطلا قم دقتن لاس غالاْثي دح امآو 1

 ناكرلسد هيلع هللا لصىنلاتنإ رجس نك هيبا نكن وغ ننرفعج نعىعئاشلل درج ١ املدايعالا قف أهسيلي توصو [كنذ 2 ةبج هل ناكهنا تيادح

 ش ءارمح درب ظفلي س ابعتب هللا تب نع سجس نع هيبا نعرقعمجىلا 0 نيت قتلا ةادرو ديك تاحورلا سلي ا

 أ معطيتاكتيررح ةحلط نع هيلع قفنم عيوطت ناالاال لاق اهري لعله ثبادحا رم «سحاملابلع بظاو هلوق تيديعلا ةولص بأي ٍْ

 | نلاخ لفي رخ رعطسوالا ىف قاريطلا هجرخ | مجري ققحر غل موي الو معطي يحرر طقلا موب جرخيال نا ةنسلا نم لاق سايعنب | نعومتريض ! نم

 : هم لال 0 0 م1 تا 1
 ٍ ةاورلا نصحب هححصو سلحت نإ لبق نيّتعكر تبلص !باوصلاناب ىهذلا هبقعت و سيسملا ةيتال ةعبجلا ةنس اهنا علل د يجينا لبق هلوق قتلا ف ٍ

 صيخلا« نب دمحا ةمجررت ق تاور نيتحكراه دعب د نيتحإو ةعمجلا لبق لصي ناكولس و هيلعمتدالصوبلا نا ةريرهى ان عطس الان ع تاربطلا و
 لو داس نيتسوب,نآ تسوي زا ادكتساىرواجب هلل ١

 را 1*1



 ةياررلا خمةيادهلا ةوالصلا باتكادلج

 قةبورو عرشلا و ءافخالا »| ءأنثلا قف لصالا نال ضال اي ارا يتع اربكي امه لتعو 7 رطل قةفينح ىلادنع 6
 باتل لاغلب رك اد ل انرومل

 رولسو هيلعهّثل قص يدا نال ديعلاةزلص لبق لصملا قف لقتيالورطغل اكل كالو ريكي موب ,هنال جضالا
 ت٠ ةلنسلا ع الا جرحا

 هند لصد ال ةماع د قو هج لك وةصاع لصلاة ةقاكا لقت ت ةالصلا ىلع هصرح حم كلذ لعند

 نالاققو مجرخ سهعثتلا ت تلاناذاو لاوزلاىلا قو لخد سعثتلا + اغتراب ةااتعلا تحاذا ذاو هلعقب مل مل سو هيلع
 عا)تضولا حرز ليف عام هرثاىأ عدا تيولا لوفر ليل»( ”

 رعلوزلا دعب لال لاب او سبه املو نير وا غر نبق ىلع سملاو ديعلا ضي نآكملس و هيلعمتل قصؤإللا
 | ارقي مت اهدعإنلثو انتقال ل داق نيتعكر سانلب م مالا ! لصتو نخل | نم ىلصملااىللا مّيرخلاب
 0 1 سس تي نقلا علا
 عكر ة جبار مكب وأه نعي التريد هت 5 ؛ ةيناثلاةعكرلا ف ى لتس أه مكري ري عتربكي وةروسو ةحئافلا

 8 ل شايع نبا لاقو نلف وهو وعسم نبا لوقا لشتو اك
 اا "فيل ذم ورب زلانين 0لرعش الا ئسرعولا لاتجد

 بارع ١ نك ب اورو د

 لب ءاشما ماى ليتم لول دا كرا هاو يلا طاق وز دكان رقاب كا لوول
 كيس لاو لولحلا نعال اعمال مارح تتاكسمشلا عرار لي ةولصلا ننال لملا موب لا سرلع اذاد لوف لس ثد»» ةصاخ لما ىف ابرهلو تيببلاو للا ىف( لبو لفشتلا تا
 , لاذ[ انالا» ابارك اذ ىو بج ميل سانا سو ل[ عسو يعشن ىلا لوس باهحا نشا يلع رف لامن ليف نبدي نام نبى ول سوريا لني لو

 مج اسرل نكمل لاوزلادهنر والا زامولورؤلا نم وز ايرها وق لش »للا ع ابدل ىوؤلا ناد فزد هزباشم اسال اطس وشل ىاخلاا انكتا

 رتعو ضان :حلرلا قر رارقلا نم عر ارضا بووعس نانا وزلا تكفا نازل ور هزاعو تسر انف اوراس اررعد اميسا ننزل ساس نبا روخس نا لوق ارتنن فال اند رقم ء كيني رئئاثلا فو لو و2 كل لآ حم

 با» يليق اع نيا

 | ى لصملا قيرط 3 ةفيزح ىلا نعربكيالو نيب لحح ةياذهلاثييداحا غرختف ةياردلا

 هنارمع نبا نع ىنطقر ادلاق و ةرجاملرطفلاكلةكالو ريكتم وب ,هنالئئضالا قرهجلا درو دقو ءافخالاءانثلا ق لصالا نا هل و ع الاكربكب هع
 عفرلا 5افقو ميىعصلاو قسضوهواكدرم يور ىقموبلا لاةمامالا |قاي ىتحرب كيث لصملا ناي ىتحرب عتاب هرج ىعم الامويد رطفلامويالقاذ !ناك

 تلئضيالو هلوك برغلاقد بسحقيرطلا قريكيريلسو هيلع هّنل |! لص ىنلا ناكرمع نإ نعمكاح ا ىورو اٌةجساو اودانساب ىطقرادلا ةجرخا

 مل نيعلامهب لصق رم نقود ]علا لماما لوسر نإ سانع نب انكر ةدلصلا لعدصرح عمل صيملمالسلاو ةولصلاهيلع هن الديعلا لبق لصملا
 | لص هن اليف د هيذ ليق و ةصاخ ىلصملا قف ةيهاركلا لبق هلق مكاحل وره هحضصو هلشرمع نبا نعى نمرتلاو هيلع قف اهرعب الواهب: لصد
 لص هلزنم ىلا عجياذاذ سيعلا لبق قصي الولسو هيلع هللا !لص هللا لوسر ناك يعش ىلا نع ءاحبامل دودرم ىغنلا اذه تلقولعفيململسو هيلع هللا

 د اد بالو هدجارتل ندير وا عر نبق لع سمشلاد نيعل !ىلصي ناكرملسو هيلع هنن لص ىبنلانا شيب لحس نسح انساب ةجام نبا هجررخا نيتعكر

 مالسلا هيلع هنا اثم د نحصعملسو هيلع هدا لص هلل وسر عم :نهانتعاس انعرت نكقانكن ا لاقومامالاءاطراركت رسب نبدثنادبع تا ةحجأم نياو

 نم قتمومعىثدح سد !نيريمع ىباشيدح-نم ةجام نباو قأسنلاو دا ادول!لاوزلا دعب لالهلاب اودي نيح رخل !نم ىلصملا ىلا جورخلابرما

 انطغبر) د هيلع هنن !لصونلامهرماذ سمالاب لالهلاوأرمهن او هش راهلارخلا نم بكر ءاخيامايص انيعصاذ لاوش 3 لالهان بلع ىمغ ااولاةراصنالا

 .٠ لاخر اما يع يزل اد رابع ىلإ نخاانن نخاع هيلع ةجش باد قفت |ىنطقرا للا لاق ةججأم نبا ظفل مه سيعمىلا نضلا نماوجمر خم تاو

 : سائلا تلتتثا لاق ةبا وصلا نم لجر نع شارح نب حبر نعد اد فالد لوالا باوصلا ىنطقرا لالا تابح نبا هجرخا سلا نعةدأتق نعةسمش نع

 لبو هلعوزلا رضوا ا وهووماك ةيبننعسمالالهلالهالهللابءلسو هيلع هللا لص ىلا دنع اديشن ناس زعاماقف نأضمر نممولرتخا' 3

 رتاهدعباتلتوأتتنالل ىلدالا قربكي نيتعكر سانلاب مامالا لصبو هلو ىوعسمابا ىباصل مكاحل !ىممو_مهالصم ىلا او دي تاواورطغي نا
 دوعسم نب|لوقانهراؤب عكرب ةعارربكي وأه سعب ان الثر بكر ةءارقلاب ةيراثلا ةعكرلا ق ىدتديرت اهب عكرر ري تربكب و ةروسو ةحتافلاكرقي
 وّدصق هيذو دوعسمنب| نع مشارب نعدامح نع ةفيتح ىف نعراثألا قنسحلا نيل هاورو مهد انساب دوعسم نبا نع قازرلا ديعد اوراذك تلق

 دوازلا ىورو هون ةبأوصلا نم دحاوريزع نع ىور وانه دوعسم نإ نعىور ىذمرتلا لاقو ةفي نحو قسوم ىلا ة,ضحب ةءفع نب نملولل كلذ لا5 هنا

 زئانجلالع ريكا جبرا ىتضالاورطغلا اقريكملسو هيلعمّشا | لص ديلا لوسر تاكئسوماب ا لافف كلذ نع هذي نحو ىسومابا ل اس صاحلا نبا ديعس نا

 / ةياثلاقداهرحب اسمخ ودمحاتتنالل لدالا قربك سايعنب !لاقو هل وذ اذوقوم دوعسم نب|تيدحس للم سنن !نع ةبيش ىانبا ىورو قدص ةفيذح ل راد

 .٠ نسايع نب !نارابعىا نبرامع قبرط نم ةببيثن ىلا نيا ىورو سايع نبا لوقد م ويلا:ناعلالمجرهظو ةنباثلا ف اًكيراربكي ةياور 3 وار قيمت اسم حركي
 نبات دش لاق ثراحلا نب هللا نبع قبرط نمقانرلادبع ىورف سايع نبإ نعى لتتخاو ةرخبألا قاسمخيو لدالإ قا عبس ةريبت قع قنا ديعقربك
 ١ ءاطح نع ةبيش ىلا نباىودو مح د«دانس او كلذ لس لحن ةرهغملا ت دهمشو لاق نيت ءارقلا نيب ىلاوو تاريبت حسن ةرصبلايديحلاةرلص قربك س ابع
 ملسو هيلع كندا لص ىلا تاك ةشماع نع نيفلا لا ثيداحا كد دركرلاةرهمجتب ةيناثلا قانسو ىلدالا ف أعبس قرشع ثلث نبع ريكس ايعتا نإ

 فيضوو هب ررغت نثو ةعيهيل نبا هبفو ةجأم نب اودئادوباهبسرحا عدكرلا قريب كت ىوس ةيارقلا لبق سمخب ةيناغلا قو مبسب ىدالا قنيدهلا قربكي ا
 0 ةءارقلاو ةيباشنلا ف سمخو لدالان حبسر طنا قريبكل املسو هيلع هللا لصئتبلا لاق لاقورمع نب هللا نيع»دحب نعهيب | نع ببعد نبورمعنعو

 !مأه دعب ةالضلا لفل ادق ةايسلادا ديلا ةولصلا ق ةيهاركلا ليدودرمب سيلك 1



 ةياردلا عّمذيادهلا ٠

 لقلة يهنملااماق ءافلخلا هينب ره سايعتب لوقي ويلا ةماعلا لعرهظو كيك ةيادر قو قدر أّسسخ
 رجح نيل لامالع |نم تاريبتلامث وأو لقالأب نجلا نأكف دويعملا الخ ى ديالا قررت ناللدالا

 فو قبسلاو ةييهرعلا ترحب قماش وت ل ةزيكتبا قالب كالا ةمك رلا قو حبجي !اهبذ لصالا ناكف أهي
 كو تايلصالاا هبت عا حاتم الا ريب

 وزاري ىورملا لمس هنا الا سبح نبإ لوي نخاٌيفاشلاواههلا مضلا بجوق موكرلا ةريبتالا سج ويحل ةي ةيناثلا
 2 ا ا قلل 0

 ىوس امهيليريب نيديعلاتازيكت ق هني عفرمو لاق رقتع ةتس واوشع ليس خا «دنع تارهببكتلا تراصف
 ى را

 دأيبجلا تار كت اهيل مج نمركذو نطاوم عبس قالا ديالا مذرت المل سو هيلع هللا لصدلوقل عدكرلا قريبكتلا
 بساو رع و رطسو ىراقلا اور توا, ق طلصلا فص باي ىف شيما[ نم 0 ت1

 .ضيفتسلا هللاوروكاا لي سديطخ هر ةالملا دف نط بطخيو لاق نيورام هيلع ةجحلاو حقريالهنا تا
20 

 نالاهضقي ل مامالا حم ديلا ةولص هتنتأف نمو دلججل تعيش اهنا هماكحاورطقلا ةقدصأي ساخلا لحي
 1 يا أذ

 ةيئريمأمالا دتعاو نورتو لال هلامغ 3 ذدرفنملاب متت تالا ارْشسالاة بره :هرعتول ةفصلا نه ةولصلا
5 378 

 نمبر نع ث رح نأد ثيي سلا هيفدرورقور نجرب ات ١نهنالرفلا نم لعل لصلاوزلادعب لالهلا
 نم

 باو رسال لفل ر وكرم لا

 0 ناو مرج لوتبل رار بسلا ىف لملابس نا اورما س ابحلا ىنب ىلا تلق ا ب الولا تال بؤ وزلارئيرمال لوق تتلو

 هلطع ٠! كراصنالا روس باد رم يل اورمت لوقو مو لوالا وقل لق هلع بكم زير نق كرو سايع نب ا تايب يشمل ندد زو يلاةولص سناب لضوو ارنب قا

 فينو ليزفابنا تي نمر بنا اننفالا رب نال سمر لب نعرشنا عر ىلع لوقو اك خكري ال انامل ا نا لوالي تبارك هت مسرب لوق
 سمو لاوالاعلرلا ىف سئ اوز 0 كما ننكو سافاش تسلل يريهلا يفرك اسرع نايا ورعد ورشا ليوملا ري اوزلا لعركى ورملا لمح ل وف حيلسس بس: يلا سابا
 وكريبلا تنور يب فس ريفر داق حلشش لك وري وانا تلئانرميلا فكس اهعنبانا اور اطالع اولا ىورل كل ىف ارحل ىف جراو لدلك ف ضن لوز سار ريكو افلا ويت انفو و رت دوف

 مسج ميج رس مسج الا م منيل دل ال يملا ليلا تلح اج ميسا اب ةيرساظلا لاقريو راسا اويورلنانمل د زل اورق ل سو

 تبيان علا عرار مث نيديلا لسيب لب يانا كاف لانا ةريكتلا نم مالا عيرفاذا تلشسو ريدا تراي نيج مف نيرييلا لسري اب ءارتفلا حرص لقا تارك ل وق عت
 ام زمن تيار عرذانم عرازن سفملا] هروب عم ورجال وجو لاسرالا رف نوكين نونسرز زي سل ماّئا انروالقا امو م ايشلاك عططولاريفف نروفسم هذ ماي لكن ارعرع امال. انباسيا اسيب لس زداب

 رمل وق هع هدترمشل ارز ىلا مبكر قدوم يح عوف دا ني زنا ريت ضن ىف ى ولدا زعل ا ريع انالومرلناكرتحم ب نوب نر انا نمو رار عسل رارالا سل هج فِي سبت
 سانا اد دان اع ن /و حلا لب ار وو ق اح اورو ولا ورعاو ىقثاشلاو ىت اذوالاو ىرونلا لوقو مور وحسم نب او سابع نب او ةريملاو سد ناو رفوركبويا لاقي الع اهي نت 7 عولصلارعب

 ويلا ىف زذع اهلا عم ري أبا ( امالا ل سس اه اًواايازب“ ايدزل موريرولا روس مامالا ىوا صامل رتماف نمو رلوق نمحح بيز علا نب نادرموريبزلا نبا نمر ثمو َءلصلا لبق طخ

 بادي ل ريدا مي طوزتس ا ذاو اندم رلع اذ مل ملا, لم وتلا نييطلا رس عنان لق عكس با نأثلا
 المزاهيفب 0 ا

 نسديعلا ةريكرلسو هيلع هند | قص ىنلا كاك ضدج نع هيب | نعوع نب او ربع نب هّند | دمع نبريشكن عو ةحام نياد دو ادوباهحرخا امهّلك أمه دعب

 باميلا! نه قام ماوه ىراذلا نع ىزمزتلا لاق ةمدزخخ نياو ةحجام نياوىذمرتلا هجرخا ةءارفلا لبق اسمخ ةرخالا قو ةءارقلا لبق اعبس ىلدالا ق

 ركز اكما اسو هيلع هّندا لصونلا نا ظرفلا سكس دج نع هيدا نع ىفإ ىنثدحبرأمع نب نحس نب نئتحرلا دمع نعو مص يش بايلا ف سيلدمحا لاقو

 لّثمرمع نب |نعو ىنطقرادلاو ةحام نبا هجحرجلا ةءارقلا ل5 اسبخةرخالا قو قدلقلا ليقاعبس والات نسدملا3
 نطقرادلا هحرخا يرعش ندثمع ثيردح

 نباميهاربا لاقوأةرقوم ةزيره ىلا نع عنان نع أطوملا قف ىنعب كلام جبرخا أم حيمصلاو كيتطوهو ةلاضن نبرجرف هب درهناىذمرتلا ءاكحامذ ىرانبلا لآق

 لاق ةءارغلاب ربو ةابطخلا لبق لصيد ىرخالا اسخو لوالا قاعبس ءاق سنس الاورطفلاو ظص الا قر يكي ىلع ناكل اق هيب نعرهش نب رهعج نعى بجي ىبا

 كلذ نولحقي نافعورمعوركتوباورملس و هيلع هند | ىلص هدا لوسر ناك

 مطك هلوؤ خولصلا ق هرّقت نطاوم حبس قالا ىرديالا حفرت ال ثيلدح !نههقصدةاحتم 0 ال ةياردلا

 هحرخاو ةيطال البق نيديعلا نولصيرمعو ركبوباومملسو هيلع هد !ىلصوبنلا ناكرمعبا تح ىرانعلا ضيفنسملا لشنلادرو كلذي نيتبطخ ةٌلصلا لعب
 0 نعو ةبطخلا لبق ديعل |نولصي ملك اوناكف ناقعورمعوركب ياو ملسو هيلعمتل |ىلص هن !لوسر عمد يعلا ت دهش لاق سابع نب نواصي اول سم

 لطفا ورولس و هيلع ثنا ىلص هدا لوسر مرخرب اج نكرخا هجو نمةجأم نبالو هيلع قفتم ةبطخلا لبق ةولصلاب آديفرطفلاموملسو هيلع هلل 'لصوبنلاماق
 ديحسإلا نعو ةعمجلا ىلعسايلاب هيف ليعابناو يش ديلا مويإ ةيطاحلاريركت قورسم لهنا ىوونلا لوف دربإ لهو ماقريت سحق دعقرشت اتا بطن عضاوا

 ممنيعلا ترنحلاق بئاسلانب هللا دبع نحو لسم هجيرخسثيردحملا ة:ولصلاب !سبيؤرطفلا مودو ىعنم الاموي ,جرخي ناكملسو هيلع هثد الصد لوسر نا
 ولالهلامغنان هلوُق ةجام نباو ٌقاسنلاو دكادوبا هيسرخا سلمت ةبطخحلا سله نا بحا نم لاة مث نبعلا لصف ملسو هيلع لد ؛لص هن !لوسر
 ىطقرادلاو ةجام نبا هجرخارمع تح نم مريت ثيرحلاهب درو دقوانعب رهخس ا: ١ذه ن ال دخلا نم ديعلا ىلص لاوزلا دعب لالهلا ةيورب مامالا دتعاو سم

 بلسعه ربك ل

 "ردت ىهنلادهلا)دبحاعاوقو ىنطقرانلا هفعض هك



 ةولصلاباتك لج ] كمه - ةيادلاعمةّيادهلا

 وداتلايدرثقو تيرحلاب ءانكرت اناالا ةعمجلاكىضقنأ] نا هبذ لصالا نال «دعب اهل صرمل ىاشلمويلا ف ةرلصلا
 تاتا ايات ا يعل از اي طيور 11 تدين 3312 فالك ن7 ع سمس ينسحب موتر رمان

 نم رقي قتجاكالارخ يو كانركذامل ببطن و لستخي نا ىعّض الا موي قف بحسن ور نعل دنع قاثل|موبلا ىلإ
 بادب لصتخل نايركز ام دارا

 طلال هجبوتت و هتيمضا نم لك يف حجري ىتحيؤل امو قرمحطي ال ناكملسو هيلع هنن لص ىبنلا ناىورامل ةّرلصلا
 بسال ىيرفاو صان نبا هاذا

 نيتطخ عب بطخيو لقن كلٌ كرطغل اكنيتعكر لصيد قيرطلا قربكي نكمل سو هبلعملا لص هنالوبك فو
 أم ةبطخغلاو تقولاعو رشم هلال قيرشتلاويٍبهتو ضال مف سانل مل و لعف كل ذكملا سو هبلعهلدا لص هندل

 كل ذدعب اهل صيالورخلا دعبو دعلا نما هه لص ىدضال مويب ىف ولصلا نمرعتمدر نع نآكن أف ههلعتلالا تعرش
 بناإ [ايا يل د ١

 فيرغتلاو لوقنملا ةقلازيلرنعرييغ نمريخاتل ا ىسم هنك اهمآيآب سيقف ةبيضالا تقوب ةتةقوم ةالصلا نال
 هه .٠ هه * ونه هد اف“ و - هع هس

 تال ةفرعب نيفقاولاب اههبْت عضاوملا ضحب قةفرعموي,س انلا عمجي ناوهو يشب ٌسْيِل سانلاهعنصي ىزلا
 يا موك ح6 يح عشاان

 قيرشتلا تاريكت ىف كس اتملاوت اسكن ود ةذارعن وكي الق صوصنخ ناكمب ةصتنغ دابع رع فوولا هل ع 5 4 30

 القو ةفينج ى هنعرغلا موي نمرصحلاةولص بيقع تيو ةقرعمود نمرجفلا ةولَصرعي قيرشتتلار كتب آني
 كك 7 م .. نا تخلد روس لاو روس ع ثامر د 0 1

 وهذ ازاكالاب اذا لعل وقب انخاق ةباعصلا نيب ةفلت ةلأسملاو قيرشتلا ماي ارخا نموصحلاةؤلص بيقعماخيا
 رار وربى ملا يزعو رز 2 5 _ بما” ىف خو سابع نيل ريع ور لوقو

 ةرحاوةرم لوقي,ناريبكتلاو ةع بري هتلايرهجلا نال ل قالاب|نخ ا دوعسم نبالوقب نشاو تادأيعلا ف طاينحإلا
 6 م ري اذ م هل رولا لس

 بميقعوه» هيلع هللا تاولص لرلذلا نموت املاوها له سمح هن وراكا هنن اريك هنن او هنداالاهلا الرجكا هثئارجكاهللا

 نا نبل ل و لاو ازا فية زون هورززلا 3 يزور يشل بلا ببي ب د بتحمل
 رشنعلا مايا قويسلا ىلا ناو قريرسوبلا ورم نب ناك او جتا ىف ىراوبلا ىور نللو حرطرثنلا نمد ايلا لنرتن ملو ب يزعازب قيرطناا يفر كين اكل ملوي حلل برو ةؤلصلا ىف مالا عرر ني قع
 ع ورم نال لوق لس با فلز هو ىرعشس الا ىسومو اور وعسل نب يلاعو باطخلان ترم سو ةياوصلا نم دعارج نع ى ا لعن لكن ل رق هلل بسلا اهرب لم انلاربكي و نارك
 بعت و إ تقوم ةالصلا تناك لوي ناوبوررقنم لاوسل اباوج نوي ن ا عمت لوقنملا ذل ىف ل وف حس بسا» ةييئمالا م ايالا ىنالا عررشمام نلرنتلابككو الا نم الك ن ا وانعم تنذولا
 وم فسح بيير تلا بيرطملا ىف سانلا ونص ىلا سلوق حط بنا» سو ل دعس د يلعب لص بلا نعلق اء زل ال سدو باه اذ اشم نيب فيت طدريطل ار طا ولف ينط الا
 ٌقرميلوم و باوثلا ب نيلعنم نبا سيل ىاةياينلا فو بادتعالا بسولطم زنا انزل از لش لن يب سيل ماو حك باور غيبواوجريذ رارجعلا ىلا اوجذجي ناوبسو مفرعريط ىف زرع لب ايل
 سمشلىف لسبلاذا ملا قرم نمر صم وب نيرا نيو يل لوف عي عرا» ةرع لل ضن ىف هلو بسس ىخشالاباصاضارلذ قير يبن امال لضن روف حاس نا ةعابالا ىلع
 [ريف عي تو ريكت ا ضعب نال اربلوق لع منسم :فانمالا وز ىرورطلا رمال سمات نير اهيل لوقت صلشس بان: نع اذ قرطت كن الى انعإلا نال كلب تيهسو فيي
 نب دي ذوركع نيد شلادبعو س ايغ نبرشثلا بدكم داذصوووعس باو لشررفك ياىعلارابكو انا الع زغير ةولصرمب لو حلا كاع افرك نم م عب ليزرفع ىلا لق لخو
 ملا ل مي ميس مسلسل مي مس يس نسل يل سلا ميس سس سل مس سل سل سا غير »اريل مولا نير فلا جولص نم أ ربي اول اف تس امش
 طر ملا ور وعسمن يا نعروم ا دلل ليلخلا عار اموربها م ىليزلا انت ليينملا نعول ال اوبب ل وف حلل كال ريع ايبا و نخل ىل وا هيلع سي نب نايتنالا تال طايتنعالاوجذا ل وق تللس
 را عدنا اخو |رسلا ىلا رس أرد مي ارا عم ضربا رشلا ىرانذ ”ليقلا فاض ايسلا نسرارفل اي ليج اع هرلو ٌحءذ تامرقب لقتسا ال ملسلاو جؤلصلا اند لبو ررلع مي ربا نا ررضا نا ناض كائن

 بما” ةضايشلا موي ىلا مس فك راضمرمما سل وربك سلا لاقتذ جزل ععشبلا شل اوشن لالا اف لاق ارذلاب

 ا ا
 نا قيرطلا فربكيملسو هيلع هّندا لص ناكشيي لح ةدبرب ثيدح نم مرقت عجمري ىتحريغلا موي ىف معطي ال ملسو هيلع هنا لص ناكاشيب لح
 ا هدعب بطخب ةلوقريبكتلا د دعبو تاعكرلا دعب قلعتي أمم دقت لقن كل نكرطفلاكنيتعكر لصيو هلو ارم دجنويمل هن اوم دقت حض الإ ديع
 ةريضالاتقوب ةتقوماهنال كاذ دعب اهيلصيالو . دغلا دعب و. :نخلا نماه الص رنعناكت او هلوةاّيرقمدقّتمالسلاو ةولصلا هيلعلحف كل تكستبطخ

 و ةفرعم وي نمرجفلاةولص سعب قبرشنتتلار كتر ء ديو هل وق قيرشتتلا ت ارباكت ف لصف كلذ ليل د سا مل لوقنملا تلاخير نعريض برا نمت
 داتساب ةييش ىلا نبا هجرخا لعلوق ىلع لوقب !نخا قيررشتتل ماي | نمرصعلا ةواص ٍبينقعالاقو دوعسم نبال وق وهورغلا موي نمرصعلا ةولص بيقع دي
 مبرخلو ىلع لوقغ سايع نب اورمع نعرمكاحلا ججرخاد دمحملا هدد ربك هثل ريكا هثد او هللاالاهلا ال ريكا هثداربكا هند !لوق د از و ةعسم نبإ لوقا نكو هنع يمص
 اعوضرمر معو ىلع نعبابلا قد قيرشنتلا م اي ارح ارهظ ىللارخأ !مود رهظ نم للت نك لع ل وفكمهايغو تباث نيسبزو ديحس ىفاورمع نب | نعىتطقرا ىلا
 ١٠+ رج فبعض هدانساو دوعسم نياك ظفللا نيب و وغربا بنك ىنطقر ا نللو هفعضو ىقهيبلا لنعو هحمم و مكاح ا هجيرخسا لعل وفك

 هسجا مل هل سلاو ةولصلا هيلع ليلخلا نعرؤتاملا وها نهو دمحلا هّننو ربكا هثداربكاهثداو هدا لالا الربكا هلارجكا هد! ةدح او قرم لوقي تاريمكتلا د كلو
 رياح قم دقنو هلم ركرذ نولوقب.اوداكىعنفلا ميهارب نحو هلم لعنع هلو ةبدشم ىلا نبا دنس وعسم نب| نعم دقن



 ئولصلاب انك ١ناج ةياردلا ععةّيادهلا -

 ءاسنلا تاعامج عسيلو ةفينح ىلادنعة رقسملا ت اعأمجلا قراصمالا ف نيميقملا ىلع تاضورفملا تاولصلا ||
 حبت هال ةي وتكمل ا لص نم لكل عوهالاف و ميقم مرحم نكيمل اذا نيرفأسملا ةعامج ل عالو لجير سعم نكيملاذا

 فالي كتل ابرهسلا نالو محا نب لييخلا نعلقن ان كريبكتلابرهجلاوه قيرشتتلاو لبق نمانّيورأم هلو ةيوتكملل
 دنع نيرذأسمل | ىلعو لديرلاب نيدتة اذا ءاسنلا ىلع بجي. هناالا طّبارشلا نطاق |ستعهي درو عرشتلاو ةنسلا

 0 3 يضر بكل و هك سكك رك عض

 ا 50 : 4 هك 526 5 ذم
 نال ةفينحوباريكفربكا نات وهش ةفرعموي برخملا هب تيلص ٌبوقعي لآق ةيحبتلا قب رطب ميقملاب ميالتقا

 1 ةورو سم ندا” تسللوا

 يتسم هأ من اوأةحسهيضم أملا نكب لف واصلا ةمرح ف ىّمؤيال هنالا هد ىدتقملا هكزتيالريبكتلا كرت ناوماآمالا
 هى َ 2 4 - ها ١

 ةلفانلا ةاّيْمكٍن تعكر سانلامامالا لصر سلا تهسكاذإ لاق فدوسكلا ةولص -
 06 برام سورا ب فم وسخ او سمسا نو للصيف اصفلا تنم لرب

 مرق لاجرلا لعفتتكا لاعبا ورمع نبا ةي اورانلو شقاع تورامدل ناعوكر ىفاشلا ٍلاقو دحاو خوكر ةحكر لكف '
 ليتل ة يح ىلإ لوق لمنع نعور ويلا ةفيذح ىلا دنع ىف مرذ ةررقلا لوطي وهني رل تجرتلا ناكف 0

 تبرم لاك

 |مهدحا ففخا ذأ ةءاعرلاو ةلصلاب تقولا بيتس !نونسملا نالءاش نإ فقخيو لضفالا نايبذ ةءارقلا
 611 /لسلاو وللا _رلع ىلا ريل أل لأ

 املذرهجلاو ءافخجلا اماورخمالا لوظ

 وم نووسللا تت و كل

 ' ةياوزةفْيْبح الو اهينرهجرءلسو هيلع هند لص
 لف ناو ريعلا ةالصو ثول روب بكيل نا لا ةراشا تانضوزفملا رل وو تلسس

 مسلوق حس را» لبر نيم كيم اذا نم ذاق انا :نعدب نع ارت )يختم ايدي وطنا يكمل دال تاما اب ديقو قرقلاىربكي لال داسمالابديقت ريا لرذاسانالةدتالاميد |
 اذا ار اوفلا نم املا سضضتملا بوقت لاقت ريل ولف حلل با» ا قير شو دجال لسمو ل1 لحتسسو يلع رسل لص بلا لوف وسو رعبا باب لوا ىف و ذ ىزلاوس و لكن م ايورام

 اذا ل افوببسلا وجبس ف اخي ةرالصلا تمرح ىف ىو ال أف هيك نا» ةداع ىننب الاى من سيبقى مااا لزم شو ماعلا رثس فس وب ل درة الجو قرم نع ايلا املا بي
 ريهلا (ممقنف |. تسر بع ىلع ايددواورباظنراتستسالا ةودصو نضوسللا ولصو ريل ا ةولص يب عا يللا بولا هزب نيب بسادتلاو ىضم ارى هان اك حالا ىلع ةبتباو ريجلا ةولص نال يلا نإ غاو اند ناذإيدانلا ف غاب نايدؤلابنا فسيج نم نتابلا ني ةساعلا بو نوما ةالص باب ملوق سخان يك ناب ةزلصلا رع ذ ب نونا كرما اها

 لون هك تاثثب ورك اتاىتدالا ىف لصن لو ميعل(لصبوا عم ايل ار يسلا ف لص انا ل اوما ا مامزلا لص ل وف حان با ارب ءارتستسالا لم فو وسكلا مد تبدل اهب قو ةرثك

 و بانك "نتف اس ريف ىلا دكر ىف وقيل ناو رنع. وسلا ونص ةروصو ناموكر مللوف سطس كو يلا ةالص يكل اق اف دعس وب ىلا لوق نع ازارنعا ناي نا لم ”لفانلا ربك
 أ ذمتي |ينغيال ناك اد اسلظنغيكن اكن ا نارك لآ ةروس ريو (وقيلو رس أر خريم اي ىف شكا لشعرك ىف شدد علب ابرد ادم بلجيك ل ناك ن ادا رظفمي ناك ةرقبلا نروح
 ل ذب لش فديو حلري من ىوالا:ةعكرلا ىف ف انلا مايل ريل مرار ؤسريذ ياو سايق ف تاكيد موي من ندير مرسأر عفر فر عوك ذل هسا لشد ولر ف شلي و عكر رديام ايري

 ملوق هل كل« نانا عكا نم لوالا مايا ىف رم يق قل ش (ويلو سو ري ممم ايت ف شكيب ىلع رعوكر ف فكي ايان عكر مث روكا ىف شكد لخمس ايق ىف شلي ويل ممم يتلا

 د رم ةرر رش ارو سانلافصخرمل وافد اىلا نزف لس ال[ ئسس و ريلع ثلا لص شنلا لوس معلم سمسا سرنذسكم ذا نع ورع نتا ف تسلا مرا شام تدوراع
 لس لير نإ ياو روق" لش ب" مادمت اهب رشسلا لع شاذ سانلا بف مانت تيرصني نا لبق سما 21ك0101011018 مسا كايد هدمت نادل عم لا لوالا نع فدا ىباييوط دكر عر ربكم ىواما رزقا نم ىنرن ىب يو إرث ماتم دحلا كت دان هرم نلشتلا عسل اففرسأر عفر م الي وطام كو
 لبث نوم قيل نال لابرلا ل فشلا لق علل ف7 صاعلا نير ني. .شلاربع نع رواد دا عزز امورهم نبا نئدبع وبل مال عر اسنلا لت ىلع ضنا اهنا نب ور نن يل اربع قير ني

 نم حدو سار هناممانف ميسر لوالا فعلا لبا عنرف تاولصلارئاس عردكر ردت لع ةدايذ [ردكر الاه ١مالسلاو جالصنلا يلع نو لكل ايران ىف نسل نير خا زر نعوداسنلا »شعم
 فعا» ليوان ا نمريلا انرص ام ل وحمل ا ليزك يد لاجرلا نم دن اىرنع نييك لا يسوع درع لول ميا مرق سلوق علل س ب » نيولر عر دل اون ل والا عملا ضل نث اخر خ رالف مئاوخكر ادا مس ل هس و هلع ثلا لس رثسلا لوس لوالا ضوملا لبا ى ارخص ور لف

 02 فوسسكلا ةولص أب ةيأدهلا ثيداحاخرختق ةياردلا
 جامل رحاو وكر ةعكر لك قرمغ نب !ثياردحس تاءبوكر سس ةعكر لك ف بعكنب ىلا نع دؤ اد ىلالو تاعك حدرا ةعكر لك سايعنب|تيدح قو كك ثلث ةعكر لكق راج نعهلومل سم ف ورمعنب هلل ادبعن غو هيلعقفننم سابع نبانعبابلا فوأهزع هيلع قغنم ناعوكر ةعكر لكق ةنسشاع

 هوخةرمس نب نمجرلا دبع نعقاسنلاو دكاد الو رصتربغ نم هيلع ل يام ىوسكلا قولص ةفص ىف صاعلا نيورمعنب هللا دبعنعننسلا ىف اهناو
 ناريطللو لاطان نيتعكر لصف ةصيبف نعدواد ىبالومكتولص لم نيتعكر لاقف نابح نب !هجرخاو تولصيامك نس نعكر م لصق اضيا قركي ىلا ثيرح نماّصِيِإ ٌقاسنلاو اهومتيلص ةراضترحاك اواصفرمقلاو سمثلا تفسخ اذ ااعوفرمرهشب نب .ناعنلا نحق اسّنْلل و نينعكر لصو هتيدح ن ممل مو

 هند !ىلص ناك ةشمأَع ثي لدحر مقلا توسخ ق خدئاف ةنسلا أ ط خا هناوريبزلا نب !لعف نم هنا عيعصلا ف ىذلا 3 تي دحىلاشي دحنم ةياورلا لقتنا طلغوهو هجرخ ا! :كويصلاةولص لّشم نيتعكر ىلعدزيملد نوسكلا لصملسو هيلع هثلاىلص ىلا نا سابعنب !تعطس دالاذ
 ىلص ملسو هيلعهثد !ىص هيد |لوسر نإ سابع نب | نع هلو ىنطقر اللا هحرخا تاع عبداو تاعكر جيرارمقلا و سمشلا توسك3 لصيملسو هيلع

 ملسو هيلعهثداىلصهلوق نمنخئيو ءاعدلاو ةرلصلاب تقولا باعيتسانودسملا ناله وق تادجس ,حبر|ق تاعكر قامثرمقلا» سمشلاتوسكف
 :م«بعكنب ىلاورب حبو ةّتماعٌةوعسم نياو ةركي لا ثيردح ىف هلم وريغملا ثيدح نم هيلع قفش م كبام فكي قحاولصو هللااوعداك

5 
 دن ةتشاف ةدادز

 با" م و ىراهلا صرغا ف



 ةياردلا مةيادهلا

 ى. جادالا ةأهر حلم

 تاهت جت وع0يدءاّمع ىشوراهلا الص اهناو فيك لبق نمرمرق ممجوتلاد برنج نب ةرمستو سايعنبا
 بارا ةدارق يف سل 0 'فشلا لاو اد لرقم د

 يعدل ةنسلاو ءاعىلاي هلداىلااوبغيراف يشن عا ازذالا «نط نم متيراذاول سو هبلعمتلالصيلوقل سمشلا لحن
 ثسا# ةريمشنلا مرلاو رطل بنا# اتهللا انيم 3

 ةنيفلاز ءانرخ ىدارف سانلا قصر ضحي حل ناو ةعمجلا مهب لصي ىلا مامالا مهب لصو ةولصلا نعاهريخأت

 000 حلو لكى ضي امناو ةنتفلا تون والبللا ماقجالارنعتلةعامجرمقلا فوسخ >-ق سيلو
 بدم اووف انسب بيرث بام الا كوخ مج نموا / اهزرلا عر وقو يتب نعام لس رو

 لقش مل هنال ةبطخفوسكلا ف سل ٠ قسيلو5 ةالصلا ىلاوكرفات لاوهإلا نه نماكيش تاراذ لس وة عملا
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 ةعامجق ةنوتسم ٌةْولَصءَأَت ةسالا ف سيل هنعاانل !ىضر ةفينحولا لاذ ءاقيسسالا بأي
 با» ياو ف نمسول ربإ اد منيل ال مايا سلم اَسستسالا ةولصل نوب ك-

 اًآقْعنآكهن امكراورفختساثلقذ للعت هول اتشتتسالاو ءاحدلاءاقستسالاامنادذأ جاز ارجو سأنلا لص نأ
 لاوس هيبإ# ل ابكر كراولا منج

 هكدا ' اواور

 ىنلاناىورابل ننكر م امالا لصالاقو 3 اللا هنع يتلو ىقسس املسو هيلعهثلا لصد 8 وسرو هب لإ
 تمور اد كلم د تاشلا لاق»

 دقوةتس نيدلذ ىرخا هكرتوةرمهلعف أنك سابع نباكاهر ديعلا ةولصكن يعكر هيف لصولسو هيلعهثلا لص ْ
 ل علا” ليتم نمر كا رطعذ نإ يف يا, نولرالا يرملا

 اس هيطحمنلا لجون نىورامل بطؤجت ديلا ةولصب اابتحةرارقل أم :رهجنبو نك لحسو ني لوق لالا قركذ
 بنا ديما نبا صرحا بتا» قولضلا رجلا بن# حئالاوب م تسري ق

 الو ةعامجلل حت اهنا ةفيح ىلع ةبطخالو ةنحاو ع هب ىلإ دنع ونه عرج ةبطخك مش بطخ
 بسال ا ار فلا ل م

 هارد كاذر ل خ6 ةرشلا اكتم ءاسو هيلع هلا لصد !ىورامل ءاعرلاب ةلمقلا ليقتسلو ةلشقلا ليقتسو ىلع ةعامحي
 بناء وذاررل ا هادن

 فها اهدوم لصلاة اجاب يزف سي ةونصلا لور فاف وق هل برام او اكمال قيال نال مك بلا سو رارجلا نس ننارامجج لو حل

 حرز وليل لااا رع دأو اوريالظ اننستس الا كلو ىف نحب ةؤلصلا نع ورت لو مسلوق ياس بس٠» ءاورللا لصالا نو تولصلل ارا راونؤتسالاب تميفلا لوزن قل لاوترل رتل ل وق حل
 ملحسمو لأ ليسو هيلع شسلا صرنا لوس ور بسلا ل و البر نا قوراد لي ىرخا رو لوف حشا ند الطم ىلا ىلع ميل ىنا كرير لوق ى أر قرطسر د ىلا ورجل كدت ولو
 بد”ىفث شل لاق بو لجمال منجل طي نيب يا لنك وق هلل ت١ اهنا مرا انغام لاف انيس عرداذ لجل تمعن او لاومالا تملبر لا لوسر ايلات بلخي مات
 ن امكن او هاليلقسادلضس ا والع ا لمي نا اببرمءاورلا ناكمنا بيل !زفص هداور بلقتو ل وق حى خس كك طوسبلاو از تلج اب يحطينالف ءاولادوصتتملانال ةرعاو هطخ لو هك
 عراد تمي الاسم الاورسين الا نمي الا لعجبتن ا تنجب ن ات ايار ودم ا اي
 ءافخإلا ةزرمسو سايع ندا ىور هل وُق ءامسا نعىراخبلل و هبلع قفتم ةءارقفلاب نوسكلا ىتعكر فر هج لسو هيلع هد !ىلص ىبنلا ناةنشاع ثمر لح
 ةةيهلزبا هيفوانرحاهبف هنم حمس | ملذ فوسكلاولسو هيلعهتل !لصىبتلا عم تيلص ظفلب دمحا اورق سايعنبإ تب لح اماد ىوسكل اق 5 ءارفلاب

 و ٌقاسنلا ظفلاتوص هلع مسن ١2 سمشلا نوسكق اني, لص ظفلب نئسلا باح ارش ةرمس ثيدح اماو ةحيبل تباديف سيلو فاريطلا اورو

 راكرلاب لطحن هثدإ ىلااوبغياف اكن عارم الا: نه نم مةيألال لح ممسإ انلاتاير خا ق ترمس ناكت ايح نب إ لاقمكاهلاد نايح نباو ىذمرتلاهحسم

 دارلصو اوعداواوريكف ةسئاع نَعو ةراقخنساو هكاعدو احن هلل اركذ ىلااوعزفان كلذ ذ نم ائييَسم تيار اذاف ىسومىل!نعؤفتملا ف وظفللا !نك اك نجهل

 متيأراذاةرمع نب !نعحىرامأ | "لعن امك ى سوم ىلا ةبردح قوه وهو كورفحتساو هللااو ذاومالسلاو جولصلاهيلعلاق و هلوق اولص و هند ااوعداف رغما نع

 تقبلاق حمس اع للاى هنا لوسراي تلق ةماماىا نع ٌقاسنتلا» ىزذمزتلا واصلا نعاهريت-اث ةيعدالا قف ةتسلاو هلوق للخنو كرابت هتداوركذان كلذ

 لمىبنلاناّْضملا نعو ثيرححلا كركذ ىلع قعامهللا لوقي ناةولص لكريد نعرتالذ عم نعداد كالو تأّقن' هلاجرو تابوتكلل ةواصلارب دو دجخال(ل يللا

 تودي عاتعم رقت خزلصلا ىلإ اوعتنات لاوهالا هذه نمأ كيش متيأرا ذا كب لحس خيرات ق ىراغلا هجروخا ةولص لكريد قاوع ني ناكملسو هيلع هلللا

 بطمة ف سعشلا تاج نادعب نرضامث ءامسا نعنيحيععلا امي دودرم ىفنلا| نه ىتننا لقني مل هتال ةبطخ فوسكلا ق سيل هلو لاوهالا ظفل

 ِ تي ورمع نع نابح نباالو ةرمس نعيمكأحلاو نحال و رباج نعول سملو 01 سايع نإ نعاضيإ ىفتملا قو ثيرسحلا هبلعؤث او لاعت هدا نك سانلا

 ىقستسا هناولسو هيلع هنن ا ىلصىنلانعىوررد كلوق راقستسالا ب بأيربنملا دعص هناب مقياعر قتامح نباد ٌفاسنلاو دمح | حرص وصاعلا

 ا ةكوو ا ملاركو تودب ءافستسالا "لارين قامنا دانكه وسو الق واصلا ىفنانماو قايسامكت باش ءاقسنسالاام|ةولصلاهتعوزت ملو 1

 لعبا لصودلا نا سامع نبا ثيبالح ثيرحلا نيّتعكر مهب لصت ىقسنتس س انلاب جرح ظفلب هيلع ققتم سنلا ثيدحل هعوقو مدع ئلاركذ

 رغما ناكد ةيشعنب نيلولا ىىلسرا ةنانكنب هللا !ديح نب قدح ةياور نم نايح نباد نئتسلا ب اد !ديحلا ةذاصك تيكر اسكس الق لض للسو

 وكّمطخ بطخيملذ لصملا 3١ ىتح ع ضتماعضاوننم لنتبمملسو هبلع هند !ىلصدهلنالوسر جرخ لاقف ءاقستس الا نعدلأس !سابع نإ ىلإ ةنيدملا
 ْ نم معشمل قا نامعز نمره وو تلق عيب نسمح ى ميتا لاق ديعلا ف لصي ناكامكيتدكز صدرا ةوىضتلاو ءاعدلا ق لزب مل نكداءنه

 ( بايلاقهةيش اغلا ثيدح كاتاله ءرقوامناثلاو يس ءرقو اعبس لدالا قريكوداز زكٌلسابعنب !نعةحلط قيرط نم ىطقرادلا ىورو سايعنبا |
 ربيول نسيّرعكر لصق لزن مث بطنخ ءاقستسالا ةصق ىف سنا نعكيرسش ةياور نمطسوالا قف فاردطلا ىو تو ققترق *لعوفنم ليز نب هَ هلا ديعنع
 ةعبجلا ةولص نكزج تناك اهناذ هيف ةعالو تلق يبت ثالاا مهن



 ةولصلا بانك ساج "مهر ةياردلا م ةيادهلا

 ا سس ساس لل با»ن ولالا وصادق اًشلاذ كلاب ليت و سم وءادر ل صوسد م الة أفن ناك اورامو ةيعدالارتاسدربتحبذ ءآع د هن ال هءادر بقي الف ةفينح- ىلا دنع أمر لوق ذهل ًاتيدرامل

 أهناو ةمحرلا لازغتس الهتال» أ قستسالا ةمنلا لهارضخالو كلن بم هرما هنا لقتل هنال متيدراموقلا تلقيالو
 كلا لال ىفالا نيرذاكر :ر اي امد راهد ذا 200

 ةنحللامملع لزنت
 2 2 ل ل ا ا ا

 ةقاطودعلا هجو لع ةنئاط نيتقاط سانلامامال لمجنوتلا تش فوحخلا ةولص تدار
 باي ْ رلاو بضئلا زو نكت ري ل ما

 هرعلاهحيوىلا ةفئ أطل نش تضم ةنناثلا ةرمهلا نم هسأر عقراذأف نيترجو ةعكر ةمئاطلا نك ىلصيف هلخ
 ت11 ل 1 1 ل ل ل ا ل

 تءاجولعلا هجو ىلااويهذواومل سي مل و مل سو لمهمشلو نيب نصي و ةعكرم املا م هب لصف ةمئاطلا كلت تءاج و
 بم ررعلا هات نيم ار اولاكن يذلا

 نحلادجو قااوضمواوملسواونهششو نومحال م هتال ةءارقربفبأتإدح 5 نت لوو ةعكراولصن ىلدالا ةفئاطلا
 با#“ ران ماسر نروح للا تاء ريعلار دب اووغلا تئاكدلارذ اسم نال ا يطع ايرلا نم

 نياةياور هيف لصالاواوملسواو سوست و نوق وبسم حهنال ةءارقب نبتدي و ةعكراواصو ىنرخإلا ةفئاطلا ت ءأجو
 برمرؤاررلا ادد عاب بنا ةراقلا هلع قوبس 509000

 جوج هداتنامز قاهتتعرشركت ا ناو فس وبوتاو الق ىتلا ةفصلا لعق وإلا ةؤلص لص مالا هيلع ىنلا نادوعسم

 هيلع هنا لصدنا ىورامل نستعكر ةيباثلا ةفئاطلاب ٠ نيرحكر والا ةفكاطلاب لص امقممامالا تأكن ا أنيور أمب هيلع

 مر وعسل نيا باور ىا
 تتار ذاورلا هاون

 5 هَ ةح ١ 6 ع 8 1

 تالّدحاو ةعكر ةيناثلاي و نيّتعكر برغملا نمل دالا هفناطلاب ىلصبو نيتعكر نيتعكر نيتفت طلاب رهظلا لصواسو

 بتوأر ندم ميسور اويلخموملا نا ىور لق ناز مبشور موصل بلين الو "0 ثا ةدابعلا شى لا شري الرمل لش الرنانتسا عنمو ياورب تارتع ال ءافتتتاك مل و عل

 دانيال قب كو نورين و لخ.زع لاوس عفا ناب بيب عي طو لسور العويل رشلا لسنا
 القنا نال مل وق لس عاج نالغإل لكس دال مسكت اا

 باب ملوق لح بس»» ب ساباطن تناك ذااما نيت علا نكي م اذازوجي انا نلاب الرسم الا ناب بيج او ليوا اال ابموجو ىقنلابلالرتنسما ار ظريف ليت كب مرما

ابو ىواسء اقنتتسالا ف ضف , بيس نك صراعا تير نا ريشا تاوايثال اتستس الار !بوروا ثول ةولم
 رتشاؤا ءلقوهفشغ بما ملاظلا موز اك كو م ورابللىرارتفا 

سن | زاوج بسس يلو طوسبملاو تلا ىف لعب اذان الع ما ىرنع وزن سيو دارتضاإلا فما
 لوقي نايا بتيرش رنا ناو موق هلع با»دادتشمالا كوز تمومعلا برق 

 نم ولي امم ناكول ال ( مالا ستان اهتم مامالا ناك ان لو تدك لك رع ور شم قتلو صان سول يحس و هي ثلا لم نبا ةرئيف ناكل اف تدع امام لشسالوا

 . بسا» لدالا ابا ىثاشلا لوقر ما وجو نيتك نشل اب و مكر ىلوالاب وشي ىروثلا لاوتو خلا لبا رماع لرقوجو ةرعاو كر دن اتلابو لق محل بالا اىبدا ب ىرتتا

 ديادهلا ثيداءا عرختف ةياردلا
الا ف بطخملس و هبلع هيد الصىبنلا ناشي, نحس

 ىلا نع هجام تبا ءاقستس

 هّنلا ديعن عب ابلا فو سمح هداتساو تيدحلا انبطخخم ةماق اذلو نااالب نييتعكر انب لصف ىفستسي اموي_ءلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ربرخ قيره

لبقلا لبقنس املسو هيلع هللا لص ىبنلا نا اب نجي مكاحلاو نابح نب ا هحمس و الوطم دوادوب ا هجرخاة شعاع نعو دمحادنع دي نبا
 كءادر لوحوة

 لوح نجإلو هءادر بلة وظفل قو ليز نب هللا دبع تيدحنم هيلع قفتم
 لوحت ورا تي دح نممكأحللو هعم سانلا لوحرو نطبلارهظ هبلّقف ةءادر

 تلقاملذ اهالعا هلعجأ اهلفس اب نخ أي ناداراف هاد ىلالو بصخلا ىلا طخقلا بلقتني ىكك ةءادر بلقو سنن | ثيدح نم ىتطقرادللو طدقلا لوقتلاءادر

حولحت ميكت مهرماي مل تلق كل نب مهرما هن !هنع لق مل ملسو هيلع هند رىص ىلا نال مهتيدر]موقلا بلقيالو هلوق
 نيحا هجرخل هركيبملف هترضح 

 هي ريتقثاط س انلا لعج ىنحي فصلا نه ىلع نوزلا ةولص لصملسو هيلع هد ا لصوبنلا نادوعسم نبا ثدي دعس قولا ةواص بأي ىرتامك

م دسار حفداملذ نيت سيو ةعكر ةفئاطلا كلت لصفو سعلا هج ق ةفئاطو هفلخ
 فيصخ قرط نم دوا دوبا ثيدحلاةئئاطلا تضم سهلا ن

 ميت زاكدوعسم نبا ثيدح ىف و ةرحاو ةلاح ىف ناكهءاّصق نإهشيدح ىف نا الإ يرغرمع نإ ثيدح نم قذنتملا قو هيب نعد سبع نبات نيبع ىلا نع

 ىلنلادعب اهرك اها هنالكلنب هيلع ةج ال تلق انبورابب جبوجحم وهف انن امز ا اههّيعرشر كا ناو تسوبوب هلق هيلعيرمعتلا كيرح لمح نكميهأةرفتم |

 دويل ةرلص لباكب ىلص ةرمس نب نمحرلا لبهسنادئادوباىور نكل عرشتت ال مذ نكي لاذا هنا باطنلاموهغمف مي تنكاذا د للاعت هلوقب يت ملسو هيلع هللا
نيتعكر نهتعكو نيت طب رهظلا لصولسو هيلع هللا ىلص ىنلان اشي لحس ةعامجو ىلص صأعلا نب: نيعس ناو

 هلا ىلصوبنلا لص نركب ىلا نعد ذاد وب 

و هيلعمند الصوت !لوسرل تناكف كير املس مث ستعكر لصفو رعلا ءاذاي مضعبو هفلخ مضعب فصخ توملا قرهظلا ملسو هيلع
 هباحصالو اعيراملس

 توا لس مث نيتحكر ةث اطب لصفرباب نعرخا هجبو نمىضآشللو نيتعكرموقلاو تاعكر جرا هل تناكو كرحخ! ف لاقورباب نعملسمل و ستتعكر

 نيحبجملا قوهو ءاترلا تاذ ءاونا ةجررا ىذاغملا ف ىزلاو اونا ةرشع وخلا ةرلص ف مضجركذ هيبنت'ولسمت نيتحكر مهي لصف ىرخب ةنئاط

 قالا قوهو لخن نطبو ةقح ىلا نيل هس نعتاًربخ نيوملاص قيرط نم
 قرزلا شاعىلا ثي دج نم ٌقاسنلاو دؤاد ىلا هنعو  اؤسعورب اجنع

 سايع نبا تب نحنم ٌقاسنلا قوهو درق ىذ ةوزغو

 ىحي هفعضردبلا قو صيقتلا قام ىهوتنا تاقث هتاور تايذ الخلا ف لاثو سشار نب نامعنلا هب درغد ىقميبلا لاقو ىقهربلاو ةئاوعولاو نمحاو هل

 "«ظفحلا ىكس قودص ببرقتلا ق و ىلا طلذلارشكٌق اسنلا لاقو برطضم دمحا لآقذ نيعم نب او ناطقلا



 ةياردلا عّمةيادهلا ةّرلصلا ب انك دلج

 0 د نآق ةولصلا لاح يف نوتاقيالو قبسلاو كح ىلوا ىلدالا اها هنن نكمم ريغ دحاولا ةعكرلا فميصنت
 توذلا نس |نف انيك امل لالا ءادالااجولو قرنخل ]موب تاولص عنرأ نعل خش ملسو لاو هيلع هللا لصدنال
 وقفخناةللعت ملوقللبقلا ىلا هجرت لعادردقيرلاذاطءاش ةهجي لأ دوج ءوكرلابنومؤي ىّرحانابكارلص
 نامل ق داخل امانا يضمن سلو ةعامسب نول حملا يس نتبوةرورضلا هيسيتلا طقسو ان اكرو الاحرف

 8 با ”|لاوسو لج اروع“

لا لاسجاراّتعا نميالا هقش لع ةلمقلا لاهو لجرلا هظتح اذا رك اجلا كأي
 راق هالوبقلا ىف مضو

. ْ 1 
 ظ ا : مدس ساس بام ىيلات بد كليا ل 2 ري ٠ نا/ ىلا

 د هيلع هدا صول وقل ناتداهشل اقل و ةتسلاوه لو “لاو حورلاججو ,ردارسو اهتال ءاقلتسالات»لب َق راتيخملاو هيلع
 هيمن م حا ل[ مجسم بردسر اقعلا أن اشم ع

 د "ت7 نيب .٠ 00 35 هل 5 تل 2 . م

 كل نيدأتي -حضرعو كحل لش تاماذأف توملا نمبرق ىذلا دارملاو هناا 1١ نا ةدآهش مكاتوماونقلملس
 دس ل -- هسا .٠ ٠ .٠ 5 ثا ىراياالا ةعابجلا هادم

 لخب ل اراملا لس ىا - قر ما را ربل هر صو ىو منح

 بلا حو .- -. "ا. ادأإ ل. 9 ا .٠ -“ أي نيا تت يسسلا و -.

 ةيايتاوعزنواريكلميت حرصا اوه ةظيلغلاةر وعلازاسلا غتكيوراسلا بجاول ةمآقةقرحت هتروعلعاولعجو هنع املا
 بنا» لكلاب لامس ياس ريرلاو لقلوب ذ ور لبا يحل خ

 : هيام يي اه بخ ك1 1
 دانحتم هنمءاملاججارخإ نري لاسنغال ةنس ءوضولا نال 5 طمطمرلا 0 دوو فيلقنتلا مزكمل

 وهي

 عار ل 4 ا دك مهني ب شح
 ٠ ءءء .: همر تا كا نها ألا ع نا ني ملا َ 500008 :

 ملوقلرتوبامن او تيملامبظعت نم هيفاملارتو هربرسر سو ةويحلا ل احب ارابتعا هيلعءاملا ن وضيفي مث ناكرتيف

 لزق هل

 لآ قواسم عبي عرفت ىف ىطرقلا ب حرم بازحالا لهب تعرشامنا نوح ةالص نار ظن و جلل :لاع ىف لالا زوجين الز هب يتسم ا فنصملاو تاور اضفت ف قنات سلق خا نع
 لت نانابكرتال ملوق لس تسا» نزلا ةولص لوزن لبت تناك ازحالا ةولص نابىل اسما ىوريدرنلاىن ةوزفع ف تعرض ليو عاقرلا تلاذاه تديرها ليتعرف قوونلا

 . باقي لانبا لاق يو تسول ىلاونيذم ىبادنع دعارب زوجي الو ىداذ لو لس يانكا» قرت لبق و راقرلا تاذب تلزن ابا نك تسلزن كيل تلا ةولص نال ابرغا انا
 هش غر ”انبب كرتيابب ةولصلا بانك ش نوكي| خا نكلاو اهل كلاب ةالصملار كي نا تس زر ناالا باور خآ ةزانلا ةولص[ن نمراوعلا آس موملا ناكماذ رئانجلا باي ل وق عكس
 هلل ا )د نيتي رانا يضل تو ظن ١ عروختتو نابت الف ءامدق فرش نارانعتطالا تماماطعو توما رك اطوا توم رول ب سمو تروملا نم يرق ني لمرلازهتح اذا لوف
 منسلا,بلوالاو ملوث تع ب»» نيالا قش ىلع ليقلااوولو قناه ورهق ف تيما عضو لاامبارابتا نيالا قش ىلع بلا ىلا توملا ىلع ورشما نمور يت ديرما ىف عنو لا لاعبا تعا رل وف
 نكس ليمن يالا رمش ىلع دوك سلا نا امآو نر طغل امباسصا لات ”دبقلا ىلا. يعول ند ىعواو لب ىضواو قر اول تف ورحم نب إربلا نع لاشسو رم ا مرق لسورل1 دعسسو ريلع ثلا لب” بلا نالف رجول اما

 تسمدصسم نان لامن ا لاكي ىضن سلا ىف مهلا لو نمي الامن ىلع حط او جالصلل كرو ضو اش زتف عجم تينا ذا لاق ب ذاع نب ارلا نع نيم“ ىف ملا شيسرعب يلع لال دتسم ل
 لرقم ّ امثل ايذايعلاو كيؤ نع ختم اهرفرلع بمد ١ لادلا نال لق لاقت الو عموم و هرنع لاقي نا | نيت نيتدارشلا نضلو لوو هك فدا لقا وريف سيو فلا ىلع

 مجبل غر" دنروم عقودا رار يمي نيل عوتضمرياذا ذا ييحكريفمث ملوق هلل حاط ضل يب كرا لعن يتلا وقيد نا ب تنم مد خد تلا نم برق قل اواو
 مسلوق هلل بلا بكرا لا رسلا نم دقؤرتروك ىلع نب لا واونلا ىو جيلا وب مسلوق حلل تدارس فيي عملا ىضرمسلا لاوانيرع ليو بقل ىل لوط ليتر رس لعدن, لوف
 اهينانخ يدب ب سلا شماب سمنت قنم بولا نال باين عم لضع اذ لصحيإإ لاو ريظتناوب لضلا نمدوهتملا نال فيتا ربكم لو حلل عا»رازالا تمتهن بط يلا رسبت
 تقيم قون رعبصا لم لسانلا عجل اكن م ىلعلا نمو قرب !:نلاع لسغن ايران قخضتيلو ضمنعم ىنها لانو قادس نفسر ني نم ل وق حاس را يرتلا بيف بسلا تس ان

 لوهلثل تلا مولا س انلا لمميعو ياولما مالا سم لاق انهيار ىف لظيو ريتفشو غاتتسم اب حشو ىف يالا للري
 اضواء يرسس لح رج أ هريرب يدوب ناد هريس

 تثار اييسوا

 . :”تكاوقلا ءاضق قم دقت ق نشحلا موي تاولص حرا نعل خش ملسو هيلع هللا لص هنا شي لح 22 ١١-.

 ملة نسلاوه لوالاورسيا هنالءاةلدس لاا ندالب فراتخلادربقلا قف عضولا لاجر ابتعإ نميالا هقش ىلع هللا ىلا هجو لجرلامضتحا اذا هَل وف زك انجلا بأي

 ا!دحا تملعأم نمدالاهَقْش ىلع ةراب زب دو ءاطع نو ةلبقلا تيملاب لييقنتسي لاذ ىعنفلا ميهارب | نعئانجلا ق نيهاش نباركذامالا #لننتسم كدجا

 باصاولسو هيلع هّنلا لصىنلا لاقذ ةلبقلا ىلا هجيوب. نا ىصوا ىفوت املرورعم نب ءاربلا نا ةداتق ىلا ثيددح هيف ةلبقلا ىلادجسوتلا اما هتيم نمدكرت

 ارغناتيسلا لالخس اورئابكل ا قف هعفد هيبا نع رهمعني ديبع ثيدح نم ٌقاشلاو دؤاد قلد هريغرمغتحلاهيجوت قرلعا العيص لاقورككلا هجرخ |

هيفواهئاذو ق تيدحلا تركذف ةمطاف تكتش لاف حفار ىإ ةارما ىهلس تي دح نم نمحالو اتاوماو ٌءايحا ىكابق
 تلعجم ةلبفلا تلبقنتس او تءيطط او 

 هّند ١ لإ هلإال نا ةداهتت مكاتوم اونقل كب لحس ىملسدما نع باوصلاو بلسم ا نع هيب | نع قار فاني هند !ديبع نع «رنعحقوو أه درخ تحتاهدي

عد فاربطلا ىف هنت اع نعو هارب طلاء اع ىلا و ىلبقعلاءاؤعضلا قرب اج نع بابل قو ةريره ىفإ نعملسمو ديعس ىلإ تي دح نم هيلع قفنم
 لحلو ةلثاو ن

 الادلا ال همالكرخما'ناكنم هعنرذ اعم نعمكاحلا و دواد ىالورازبلا تعرق عج نب هللا سبع نعو نيهأش نب ةلزك احلا قرمع نبا نعو لوم ةبجرت ف

 قش قو ةملس ىب ىلعولسو هيلع هّنلا ىلجونلا لحن د ةملسم انعم سم ثراوتلا يرحب كل اذب هانيع ضمغو ايل دش تاماذاذ هلو ةنجل !لخد هللا
 اودش و اريخاولوقو حورلاعيتبرصبلا ناذممبلااوضمغ اذ مكاتوممترضح اذا سوا نب دا دش نعمكاىل اور ازبو دمحاو ةجام نب الو ثي سحلا هضيغاذ نرعب

 ةدجاملنيرعللا



 55 دولصلاب اتكاسلح ةياردلا عمةيادهلا:

 تس ع [. سس ل ظ م هاش 2 0004
 لاا بلاف نكيملنأذ فبيظنتلا ق ةغلابم ضحي وأر -_-_- 1 نورت رابع ودل نونو هكا نزف

 2 4 ا ا ار ا واشما ا مول ءارلا نورك ارلا نركسو د بما" و رتسم ىف رازنلا هاذ

 02 ا عوطخلاب هتيع هتيحلو هسار لسغبو دوصقتملا لصا لوصحل
 عال ىيظتتلا بد

 لصون قءاملا ناىري ىتح ل سخيف نمدالا هقشت لع حي مث هنم ترغل !ىليأم لأ !لكيامللا 0 لق ءاملان!ىري قح
 5 از نرلا نم ءاغلاب - م نيالا بن يارعد

 يك كثيولت نعا رحت قير همس هنأ رسلو هيلا»نشسسو هسلدمت نم أيملاب ةياسلاوه ةنسلا نال هنم تقلا ليام تقلا ليام
 ع د ةابلاكالا ا ىلا اور مشل اع فيم
 و

 اليكب ون هقشتبمت ةرملصح لقو صنلأي «انذرع ل سفلا نال وءوضوالو ءءوضوالو هلإسغ نيعيالو هاسغ نش هنمجرخ نأف
 زم زهاالا نوط ذل نم نوب حم ءادزغابك ' كر 0

 نيرا نا هدا لع هترجلو هسأر لع طونحلا لححي و هتاذكإ ىف تيملا ىاهزحجو هنافكل تبت

 ويف لح شك اع لوقل رعت الو كرفظ ٌضقتالو هتزبجلالو تيملارعسش حرسيدالو ةماركلا ةدايزب لو ادجأسملاو
 |" ضعبل بر فلل تل

 0 ناكىغلا ى :دأبؤع تيما ينذنتس . هلق و ؛ كنب زلاءايشالا :نهتالو د كتيم
 د 00

 ميديا لصدنا ىوراملةفافلو صيمقدراناباوثا ذل ل 0 نكي ناةتلإ نيفكتلا ف لصف
 ضر هم كال ريك[ اكن نعللا نطل تيما نيل

 ب ناب لع او جف نأ هامش وفيا نك هتابح ىالداع هسيلي أ مزثكا هنالو ةيلوعم ضي باوثا ثلث نشك

 ىزلا ىلا قروربوررسلاب لغلل ر ءالابن ع .ارقلاراملابالوا لس +يملاو /اذسالا :عجشس ار وسب لو ىيسلا ل وسسملا اور ناوبإ بيرل اذب عرار هام ان نم نات رلوث حل

 ب بسا»ل نابجو رسأرو مي لسع ىف ىلنفلا وررسلا لتسر ف شاشللو ىيطنلاو نول اصلا لم ال ىطحلاب لوو جلس لكاس لضفيوراملا يفرق اكرر لكي تلال اوراكل لاقي

 تم نرمتت/ لع مل وق هس يسال“ تابرتلاو نايتكرلاو ناريلاو تنالاو تب اينمدارلا هرج اصلع ملوث عكس تال يطا ءايشمالا نم يكرم طخ بج لو ونح 'لوق حل

 نورلي ةأرا ت اراها مساع نع ماريا نام نى روثلا نم قازرلاريع هاو رثال او ةيبمانل اب نغالاب تبعد س را يرسنىلا اتحجيال تسيل نا تمدارافرتيصان تمور اذا للا توصن ند

 تيح ى انيلع لكشتلالىا لاكسننا باوج ىف انسلا لاتو ىف اكأبب, ف ظنت ها ىقثاشملا لاق نع باج از يارلا ن لازال ' ىو لق حلك فلا كيم نوت الع تسل اذ اشم اسأل
 بسط نزف لق نكس بود باهي تثبآكاذ رئي ققاشلا تالف نال باوعلاوبب ناسا هركؤ ىلا سل رولا تكفا زنكذالو ورفلت سلو ورع عرسي
 2 ايب نننسلو ايجادولانزبلما ىشلا نوحي نازوجيوةنس نيكل لما نوكي نال نم ا ناوازلا لما ننال ملوقوشكل م”لايالانم ايفان بسم ىلع لوصفلا هزي

 7 انفك والا ناكت اذا ة ةرورعلا لام ىف نوي ناار نيك رم بوذا شذ ل اقهقعم م ثسرالاو تيصولاو نيرلا سر مرينك جاو لل دنت للا سللاو ورعد رونصولا شميل

 90 قبو خس نير لئوف قاثان ناد ابي نفلين إ امان 9ك لسو ل( سو هيلع ثلا ىلسرنملا لوسي ر طاف وسسو ليت ءاطوطخر ور اسكىبو قزم كتورعا مول مشتري نإ بمحض نا ىورال

 ثان جرا قع وتف اذا ورازا نابوث لجرلا تق ىف ىب و ةياذكَ شكو ابايدشامب طرت هكرمو رامتو مافل ورازاو عررو باوثا تض ةررلا قع فو باكا ركود: هفافلو صورا .. باول للملا

 تدر نعل اب يره الا نعو روبرتس اوهب و نيسلا فل نمي اب يرق لوس لوح ل وق هل 2 ا

 © ةيادهلا ثيدااكرختف ةياددلا
 اسفل

 0 د تام 01 ل «انفرعلسغلا تالا [رقاصق هيفو ىردذلا

 نم هعدر عئ | ار ىلا نعومكاحلا هيشرخار دسلاو ءاملاب مدا تلسغ ةككلمملا نا هعفر سعكنب ىفإنعورملسو هيلع هلل !لصىتلاة نب !لسغ ىف ةبطع

 و هتئيطخ نمجرخ نكل تون لع نع ةحبام نيالو ىقهمبلاو قاريطلاومكاحلا هجررخا ىوق دانس |شيرحلا ةريمكت وعبر اهلرفغ هيلع تكف انزم لسغ
 مضايمواهنمايمب ندي !لاقفملس و هيلع هللا لص ىنلاة نب انولسغ ةصق ىف ةيطعما تيدح ىلاهشيب هناكنمايملاب :يءابلا ىهةنسلاتالهإوق ماداءدأاتسإ
 سل مس مس سل سلا ل مي سل مس مس سل سل مت لك يي نمايتلامالسلا هيلع هب ناك هيلع قفتملا ةئئاع تيدح ىو هيلع ىفتم اهتمعوضولا
 كقاتيردحق ؟نقن د برطتلاب تمدقت ةداعلا |ناب رعّشموهواّييِط عوسمتالو هتلحار هنّصت د ىذلا ةصق ف سابعنب | ثدودح ىف ةانس بيطتلا نالهلوق

 طوس تشوف لاق ردع ناك عام طن ناىكو اهنا ىلع ثيرح قءاروفاك خجلا ف نلعجاو ةيطعماثيدح قو طونحلاركدمدا' ةصق 0

 حضر لاةروعسم نب نكد ار وذاك سغرخأ قاولحجا لفغم نب هند | سبع شبب دح نممكالا و مكالاو ةيببش ىلا نب ةديرشا حاسو هيلع لفت [لوسر
 ملعةصاع تلات هلوق تأماذا هب بيطب ناكسمدرما هن| ناملس نعق ازرلا ديعىودرو ىقمبلاو ةبييش ىلا نباهججرخا تيبملا دوج عضاوم ىلع روذاكلا

 ت35 نوصنتم الع كلاقخ طم اهسار نوركي ةآرما تار ةْسق اعنا ميهاربا نعدامح نع ةفيزحوباانثدحراث الا قف نسح ا نب نم كتبم نوضنت

 نموه ليبعولا لاق ةّحماعو مهاربا نيب عطقنم وهوم ديه ارب نع ةرهغم نعم بيتيه نع بع ئارغلا قف ديبعولا هجيرخاو دامح نعىروثتلا نعى ازرلا دبع

 مس لعهثلا لصىبلا نا تيلح نيؤكتلاق لصف ةيمانلا نمذخإلاةلزنمب كلاذو حرس ىلا جاتجيال تيملانا ىاةيص انلاتددما 15| توصن

 ق نفك ّرمس نيربامسّنع ىلع نبالو ةمامعالو صيمق ايف سيل سركنم ةدايزم. ةنثقاع ثيدح نم هيلع قفنم ةيلوصم ضيب باوثا ةث الث نفك
 ةشارخ ةألحتهيف تام ىذلا هصيمث باوثا ةثاث'ق نفكل ا: سايع نبا نعد اد هالو فيعضوهو لّرع نب صان هيفو ةفافلهراتاو صيمق باولا هنلث

 ا هبل ةلهلامان تلاه ةنقاع تيدحرتا) قاءرنسم ىق قرع اداز لقو نميُمْلا !ةئئاعاكتا بيس اذه لعلو فعن مداتسافو

 . تنفك ىجنفلا عصا نع ةبيثباىرواهنغب قددصتواهعلبمت ققك ايليا لاثف قا نبل عام نخاف اه ضكيملف أين نفكيل تيراشا

 نيتيلو# نيب وث قرلسو هيلع هللا ىلع هيلع هللا لص ضكس ايعنب لضفلا ثبدح نم نايح نيآلو ىو نسحلا نحو سصيق د ةينامي :ةلح فم لسو هيلع هللا لص هللا

 ه>ا؟لعس ند + يع اريل ناجى واهنر لغات اا طسوالا3 فاردطلاهيرخاورىوسلا ١ ةيفركذيم لو ازنو هتاسغ فو هحصو هلا



 ةياردلا م ةيادهلا

 بالعن با ةروزملا ضلو ندا نطل و سلا نضل لن ناين

 نمرازالاو ءابجلل اسأل 3 اهنالو أخ َك وتفكو نينهىزت اولسغاركب فلفل ةيافكلا دك ١تهوةفافلهراتازأقلا
 ريالا بايك رضا هادا

 هيلع هوهلخرسلالا هاجم اوأدتبا نفكلا فلاودارذاو قنعلا لص) نمصيسقلا» كلك اقلاومدلا لاننا
 ثامن قرف ني الر عقب ثواب نيلو صيئرخرو بيجالب بلا» سما سمسا نيم مهطتتاي لاوال لات سأرلا زمولدا سس

 ىلع عضولو تميملا صمقيمترازالا اهلعطسبب رتنالوا ةفاقللا طسست تادطسو للا لاح قامكس: الات

 5لقع هنع نئكلارشتني نااوفاخ ناو كلذ كة ف أقللا مث نيملا لش نممتراسيلا لبق نمرازالا فطعبمترازالا

 ّّت فلا سق قوهطيرت هقرخو اا جأرملا نت : ١نع ةنأيص ةق ةكرخ
 أما

 برتءارخلا هادر» با) ةأرملا ف اهمال

 يلا ةلاح اهب تق ينالؤ نازل ويختم ا نسعد اوللا طع اولسو هلاو هيلع ١لصىنلا ناةيطعما

 ةياذكلا نضكوهورامخو نآبوث ىهدزاحب باوث اة ةلث'لعاورصتقا ناو ةةنسلا نفكنإبب انهت تآمملادعب انك
 اتي 0 انيلا م عررم ف اهلا دراذالا

 تيحريمع نت عصم نال ةرورملا ةلاح قالادحاو بوت 3 قعراصتقالا كي لجرلاؤ و كلذ نم لق اركب
 بنار خضم اكو

 أه نص ىلع نيترهقض ا هرعش لحج مت الوا عر ىلا ةأرملا ىسلتو ةرو لا نفك ناشو سحاو بوت ىف نفكله دس |
 0 ادد لج محلا 5 ىلا يو أ كا ثعا لا ح5

 قصةنالارتو تيملااهبف ردي ناْلبِق نافكالارمجتو لات ةفاقللا تحتران لات كا ذ قوفرام خلا مث عيردلا قوق
 كر افلضو

 ' ةضرئاهنال هبلعاولص هنماوغرا اذأت بيبطتلاوهرامجمالاوارتو هتنب !تافكار اه , مادماسو ةيلعالل]

 مرقتلا ق نالرضح نا ناطلسلا تيملاىلع ةزلصلاب سانلا لدا: تيملا لع ج واصلا قلصف
 لادؤ هبيضد هندل ىجلام امامي دقت يهتسيفرضجيمل نآذ ةيالو بحاص هنال ىضاقلاةرضحيمل نأذ نآق هيءاردزاهبلع

 را .ليلا

 م" ا را“ بميت جاولاوب تفس

 فكتزلراز الا | نوكأ ماو هن لاكن ان فكم ازللا را و تلويرز 2222

 تييلاازا فل ام يو مع ١ا) انادلا (رقلا ىلا بكتملا نموسورازالا ىلع ولو صمم [رطعحب قوما مصل ىلا ن را لال ل "حن ضيا ىف
 |. لوا ناك سو ل شسو هيلع ملا لص ثنلا لومسر تن [وثنكما لنك نيف سنت لاق كف اق تمن ىلل ب اوما ليت يلع ما شيل لو لس نع ننعلا نع ورانا نا مولحنو ارا
 نا ابصرع ظن لش نافكألا قرفزشلا حررت ىفو قرا عومي مل حلا قارا سبلتو للرق هلع تناررذارولاو اورزحألا ب وثلا ىف تجردا ميلا مثراخلا ردرلا م فنا اناطعا

 فور كرف ا ىلا يرشلا نب املي قرسلا ىلا قرم ا

 رع م ناف رشا بسح اسفرنمبكم نا ماقتل ارض نايرعسما (اراورنجكمل نار نعم نا ىلوا ىلوالا ةفيلخل ارب سال الا ناي لندن فورزا سانا لواو لوقا
 راابرصما ماما ونصح نإ لش الا ماما ايري تازوكتناطلسلا رل وق نش كما "ام نركغا جاورلاهزسو ارقل اوؤتم ب رقالاوزنعبكم نان ىل / انام

 اكلم ادبقب ([ 2 ا ا

 تاد ىرع نب ةركنا دقو اولا ةعبس قوملسو هيلعدلا | لص رفكلعشي نجح نمراؤللاو ةبيش ىلا سآلو نيّتطبرو قارن بوث ق قربيره ىبا ثيادح نمو

 سابعنيا نعزمح فا نعةبحش نع حسرلا نب سيق ةياور نمى لعنب !قفعقوو ةلس نب دامح هنعمب درفت دازبلا لآقو ليقع نباةياءر ىلعتابح
 ميرخا السم ناف نكي نف د ظذل لماكلا ةاور ضعب لع نحن نوكين ا فاخا تاطققلا تبا لاق ارمح ةفيطق قرملسو هيلع هدا لصدهّننالوسر نفك

 ءارمح-ةقيطةملسو هيلع هّنلا لص هربت نف لعجيظفلب ةبعش قدررط نم ثيدحلا نه
 امهذ فوتفكو نين بوث اولسغا لاق هن اركب ىلإ نعىورو كُل وو - + اذه هغغيص هقلحتنم 6 ا

 قيرط نمو تيملا نم ديسججلاىلا ججوحإ ىعلا ناال لاق !ديدحب كل ىرتشس الا ”ةثققاع تلاقف هيفو حب دانس او ةشْدث اع نع ورع قيرط نم قازرلابمع

 نب ةدامع قد در ط نم نبحا ندا لسا نه زلا ةادابّت قو عوغركب وب ١ لاق لاق نيغ نيمساقلا قيرط نم نحس نيالو ورك وبارما لاق ريمعنيدنبع

 وحمة أعزعت اطار نبدثد اربع قيرط نم دمحالو بلسلا ًاوسا بولسماماو رسكلا نيسح-اوسكم امانيلجيب دحا كوباامافق دازو لوالاوحن ىسن
 انهزا تلق أمرذ قولفكو سبوت هيلعاوديزو هولسغا لاق نارهعز نم در هب هيف ءض رمي ناكبوث ىلارظنركب ايانإ ةذئقاع نع ىراخلا قو ةصق قلصالا

 تاةيطعما كيب لحس نييوث ق ونفكو هتلحار هزتصقو ىذلا قف سابع نباشثيدح بابل اقو ةليملل وهام | تبمل نم دي للاب قححا ىحلا لاق قلخ
 ثيرح دوادوبا هجرخ كلذ ىحم ةيؤقثلا شن اقكنب ىلي ثيدح ىو مدجامل باولا ةسمت هدنب !نلسغ قاوللا ىطعاملسو هيلع هند !لصىبنلا

 !١نعس نب ا كلانكو هعا/ترالانب بايخ تبا نم نم هيلع قف نحلو بون نق نفكرميشتس | نيحروبع نه يعصم نإ

 هو رمحإاذ تييلا متر مجا دارج ثييدح نم ىقهيبلاومكاحماو تابح تتلو دج املارتو هتنبانافكارابجي ارم !حلسو هيلع هللا لص ىنللا ناشي نح

 ةييشس فاسو قازرلادبعو 5 قايئاورمجاو قونفكركي ىلاثنب ءامس !ثيرح بالا قواثالث تبملانفكاورمح قبيل وثالث

 ١؟اكريلعو كلام قيرط نم دعس ندا هجيرعخا هلل ؟ حيض لاجيردمحا لاجرورازبلاو دبح !ءادرو كل



 ةولصلا ب اتك لج 00 4 ةياردلا عمةّيادهلا

 ءاضزا ىنحي لولا داع ناطلسلاوا ىلولاريغ لص ناذ اكتلا ى روكذملابيترتلا ىلع ايلدالاو ىلول مث لاق هتنايح
 'ن_ مر ل هتج وتس عريس نسا 60 هيلو مشع ْ

 بدرب جراعاال ناطلسلا لص ول نا ءديو

 عرشموبغ أهم لفنلاو لدالاب ىداتي ضرفلا نالكلعب ' لصي نادحجل زل ١ ,ولاعيص نآو ءايلوالل قحلا نا انركذامل
 با تيا لع الصلال باد افك ف اهضال و 0 لي نأ بايرازولا مهل نوكيف

 تيملا نشد ناو ع دابكمويلاوهورلسو هيلعهنلا لس ونلاربق للع ةرلصلا هر [نعاوكرت سانلاانياراذهلو
 امال ف ُ مسا اس
 مضنتي نا لبق هيلع لسور اصنالا نم أ رماربق ىلع لح سو هيلع هللا ىلصىنلا نال كربق ىلع ىلص هيلع ل صيملو

 3 1 ارسل رسل ١ نم نق دويل 2 5 ا 5

 ةابمديتع هللا ليي كر كتربكي نا ئتولصلااو ناكملاو نآمزلاو لآحلا تالتخبل حيف اره ىثرلا يك ك ذة ف :رعمزإتحملاو
 لادن ةواضرلاو بالصلا نا لوو سقم ! ليك داك

 ةجبالابكيمث نيملسملاو تيمللو هسفنل اهيفوسسي ةريبكتريكب حتما سو هيلع هلل ىلصوبلا ىلع صدد ةقريبكتركي
 كابي زا ل 1 مرح تمام

 تلجرام هز ركرب اين ايها هاري 1 هرخسا قا عيراريكمل سو هيلعملل ا لصونإل لو
 باث قطر ارلاد ملاح ا هدد

 ةنمللداهقشنن] تءعرلاب نايت الاوراتخمل اوهو ةياور ىقمامالا ةمل سنر ظننت انبور امل خوسضم هنالرْفزل اذ الخ
 ني

 هه

 57 او تدار تما ريكي للسما اور لد بد ةرايز عل انتل نث 0 بنا» ةيرب اظناورم اذه بد

 وارجااتل هلعجاو اطرفانل هلعجارهللا لوقي نكل و ىصلارقغتسي الو ءاع ىكلادتس واصل ابمث ءاتثلاب ةيادبلاو
 ' 5 م بسور زقلا عرب علا نال تاا/رسفم زعلت نا دعي

 رولز لا بيرل لع ل وق حل .
 حالى ع قافئالاب لوا بالا نباو هولا تيل عم اول اذ نبالا عب بالا نم ننس حراكشلا ىف ماو هلم با#' ول [ريلس ام يصل ىف ايواتن اف بانالا ىوذنم برقالاف بيرقالارتل حاكلنلا

 .. نار ال سى ولا نم ىل ول وب نم وريعوا ناهنسلا لول نامل يغب سبل ى لولا صني جلا ىلولا ىبصن او لو جلس, نو حراكملا ف نال اذان يالا مدضئاسب هنعورم لق بالا مدلل يقو
 هل اقتسالا الو وريؤل سلو ربضلا نم ن نمل ايىلوا ىنلا ىلا تر شسلا لال ناكل 'نال يف اف الوارملم ىصامناو مسخن ع أوفق حس خرا » سين ويب ولولا نم هان ا ىلع ني هرب ىلا
 مسلوق هلل عاد هريبرما لستم مدع لص غرقا نيو الر قل ان اكو هروضتل يتربع نولصيل اوف كن .ءرفلا نيكس روم اا هي وسب اوف ناكر يملا نطر يابن نا رياهصلا غنى دانازكمو
 افرق لقاول صفع لا رفا بس اذا عيبا (نورو (لن م لسو ل [ى عل وربع تلا لص ربل! لوسر عمم احر لا, تس انتبتي دز نب توران نعزب تكسو لا الاورج نايح نبا ىورراضن الا نم ةنرمإ رق لمى ص

 زرحا ام لورق كلن تا: اهبرا ابيلعربكو فلم انضفصف لا ل | مر ريل للص نام ومس الا كلنا نيب تنلكام تيم كتم ترابام نذر ال ولف الو لاما اسالئات تنلاول انف ومنذ اللا لان ١

 برق نع ضن [نييسن اك ذان ىلازبلاو نم اب سيلا لام توالت لان ىذا 'تالتفال لو حكت كاب مايإ قى ارا ىف تييلا ىف انا بتسوي ىلإ ا نع ىل مالا ىف ى ورام نع
 .. عيا“ 4 ادانتلا يابو لات فسيح فنصم ار انك نا ىراون#لا يللا كي اىبس ل وقير يطعجل لانو ةياورلار باطن اكدنلاربي زجل اهاسبقع لامك ملوق حش با» سيال ورث ناك اد

 للص 0 ا

 ر+ةرلع ل حلسو هيلع هدا لصبنل ان سن |نعنايح نياراضنالا نم ةًارماربق ىلع لصول سو هيلع هنا لص ىلا ناشي دح ثمملا ىلع ةولص
 اوهركقاليل ا تانج اوجرخلاهب قذذأق تتاماذاملاسو هيلع هدا ىلصىبنلا لاقذ تضرم ةنيكسم نا لاق لهس نب ةماما ىإ نعكلاملو تتفد لق ةأرما
 ناةربرهىلا نعوفملا ق وهل نهاش تياث نب نري نعمكاملاو نايح نيالو ًهيراربكو هربت ىلع سانلاب نص اح جرن هيفو ثيرحل سوظفاوب نإ

 مقص نويتمريق ىلع قاولسو هيلع هند ىلص ىلا هش نم قرجخ-ا لاةىجعنتملا نعام و هيلع لصف هربت ق اف هيفو ثيررححلا سيسملا قي تاكدوسا الحر
 اهيلعيص ؟دقاملذ بئاغهلسو ديلع هللا لصىنلاو تتامةدايع نب دعسما نا بييسملا ني ديعس نع ىذمرتلل و سايعنبا هريخاىذلا ىمسواٌيراربكف

 مان اني تدهش لاقرامعىلا نيرامعن ع ٌقاسنلاو دكادوب !ىدر لصق مسا لسرملاو س ايع نبا نعال وصوم ىور ىقهسلا لاةرههت كلانل ىتطم دو

 هنهاولاةن ةريرهوباو ةراتقوباو ديعسوباو سايع نباموقلا قو كل ذ تركتامأم الا ىلب أعل غلا لعيغرمع ني دي ىااهتساو لع تنيىاموثلك

 ىلا نعة يدش ىل|نباىورو صاحلاني ديعس نيمو مامالاو ةياورؤ واببا ص نين ابث نموغو ةريرهوباو نيسحلا» نسحل مولا قف ناكو ىقهبلاو ةنسلا

 نتاع صاحلا نب سس نعو ىلع نعو ةلثاو نعو ن اهثع نعا نكو دوغ تبان نيديز نعورمعنب ا نعد مامالاتوليلاجرلاوةلبقلا لامه ءاسنلا دق هتاةردره |
 قلي الاجرلاد اج انلا ءاطعتساقلاو راس نعو كذا لاجل ذلمالإ عراه اجلا 3قبجلاممكتتس3ملاومككنس دلل ةملسمزع ًاضيإ ةبيبشور نبهجرخا ام كاذ
 اهلعىلص ةذانحيرخ لاق سايع ندا نع ةمركع نع .رمع قاوضنلا قب رط نم ىغمربل او قاربطلا انهالص ةقولصرخخ ال ددراربكملوميلع هيد طومتلا ناتمحتلتلا
 هند الص وتلا ناس ابح نإ نع ءاطع نع نيكو تملا حا زمره ف جن اننع يرخ !قيرط هلو فقيعض_ضنلاواًعيرا اه عريكملسو هيلع هند ىلص هن كا

 و نباي سهلا ف تايغص !ةعرات ميعنولإ هجرخسا تام نا ىلا تءاريكت عدرا هتولصرخلا تاكمت اسمح منئاه ىنب ىلع واعيسر دب لها لعربكي ناك لسو هيلع
 ءيانو كوزتموهو بئاسلان:تارم هدو تاريبكت حدرإ ؛و هيلع هلل |! لصونلاريكامرخا'س ايع نبا نعتنارهم نبنوميم قيرط نمريكأهلاو ىنطقرادلل |

 لاق ءالانب تارف قبرطنم ةماسا ىلانب تراحم هجرخ او ءاقعضلا نابح نب| هجرتخا كورنموهو ةبوغم نير هدانسا ق نككن وهم نعململاولإ

 نه لاقو اًعبراربكفملسو هيلع هاندا لص ىبنلا ججاوزا ضحب ىلعرمع لص اق قو راسم نع ىتطقرا ىلا هجررخارمع نعي ايلا قريع نبا نعنومم نع
 نولصياوداكس انلا نا مهارب ا نعراثالا ف نسحلا نب بس ىورو كورتموهو ةسنيادإنيىحيهيفو ملس و هيلع هّندا لصدتلا لوسراهالص جولص رخأ
 لاا هلعريكت نانجرخ الل اورظنب نا لعاوعمج اذ سانلا ىاد عمر مع ير كيوب ام مث مل سو هيلع هند ا لص ىلا نصبق تح ادبراوأننسو أس مخ [ندلل ىلع
 هيبازعةمغح ىلإ نبنامإبس نبرك ىف! نعداعبرا اههلعريكنانجرخا او نوف اورظند كاوسأم نركرتيو هنو نخايذ ضبت نيحرملسو هيلعهلنا لص
 اعيرا هيلع ريكو هع ارد سانلا فصن ىلصملا ىلا جر ىثاديلا توم طءاج ىتحايز امثداعيسواننسو اسمخو اجيراز انلا ىلعربكب مل سو هيلع هنداىلسوبتلا ناك
 ؟ءاسرلق اسهتباصملالك النهار لعرب كين اك عرس ىنطقرا دلاو ىوادطلا ىور ةراكنتس الا قرهلا ديع نب اهبحررخا ىلاعت هثدا# اذوت ىنح حرا لع تبنت
 هوردي هنالاقف ايلات ئتلامتاتس هيلعربكق فيبح نب لهس ىلع لص هنا ىلع نعل فغم نب هنن | سيعنعةيييش ىف نباو قازرلا ديعىر واعبراسانلا
 نااومكاحلاو ننسلا باح | ءاعدلا ةنس أهنالةالصلاب رت ءانثلاب ةءابلاو هل وق ف امكرتلا هجرخ ا كل .نكو هير ان ف همانت كد هراصتخايىراخلا ق هلصا|
 ناقربلا انها علاق ملسو هيلع هللا لص ةيبب ىلع لصرلو در مل لاعت هنن |اوعري الجير رملسو هيلع هللا لص هثنإلوسز حمس ديبع ند ةلاضن ثب لحس نمنايح



 ةولصلا بانك اج مو ٠ ةياردلا عمةّيادهلا

 ىلا لنك ةروصح لعب ىزخار مكي ىتح قالاردؤب *] نهترج نار نا ان ةيمتمأمالا دكر شم امفأش انل هل عجاوارخذ
 بد عاسلا لوقا

 ماقم ةمئاقريكت لكن اال و هبّقاي قوبسملاو مأتتهالا والا تال درة دحر ياسو وبلال ح5 ةفينح
 با سراطتتلا الل ح انخالا ربت ى

 هنا قافنالاب ةياثلا ارظتنيالمأمالا عم دركي نولقا اضاح نأمولو و4 >وسنموهذاهتأق أمي ى نديبال ف وبسملاو 2ك
 سم لسالاءامنتاءف تاك ب" غل نالت 2 نر انا رضي نا قرببسمل وبي الف

 مايقلا ن وكيف ناميالارون هيفو بلقلا مضوم هنالررصلاءان حج ّيآرملاو لج ١ ىَلاموقيدكردولاةلذامب

 سنا نالايطسو ءان ب جأوملا نمو هسأرءا نب لجرلا نوموقي 4 هنأ ًاةفينح ل نعو هن ميل ةعانشلا لل ةراشاسع
 با" ع تل او ليل ىلا تبا باو رايب مغّسم ررا ىلا ةراشا نسي

 انابكر ةزاتج ل عاولص نآق مويبوأههيب لآل ةشّوعنم نكّيول اهئز انج نإ هليّمات انلق ةنسلاوه لآقو كلت كلذ
 بدو موُقلاو سلا ألع لس ىلا ا لا نيب كا

 مفك وز الذ زيدل هر دونم راق يما رزجتال ن[سقسالا و ءاعد ينال س ايقلا قمهازجا
 با ثلل نا نعجن لاق < 5

 صضعب قو هركيوب نفس :هلاطبا كلعف ىلولا ح مرقتلا نالق ناننلل قولصف نااالآب َسآبالو اطايتتحار نعيريغ
 تكل انمىلا عوجرلا ]ل سنن الرول نزاءانن لت

 ةعامج سس تيم لعل صاالو هقحاوضقبل صج مهضجب ما عي ناوهورملعجلا ى|ناذإالاب سايالزيبنلا
 بار خلل ” نو ملاذا ب سيار هاو ىنثاشلا لاو بل: لاق بد بدم بزل هب ىزلار يمل نك رص

 هثالو تأب تن روتكملا ءادال يتب هتالو هوبا الذ ىسيسلا ق ةز انج لع ص نمل سو هلا 1
 هيلع ايبا يتسبب با» لع ازد رازرلا فرست كتروررؤارولا هدد

 - لسغو ىعم ةدالولادعب ليسا نمو :ئاشملاٌفلتخا رويسلا جرأخ تيملا نآكاذا أ ميفو سيسلا تيبولت لتحمي
 لك راكبا زع دوم حف رىبعلا لاس بد: نيني انمادت»

 لالمّتسالا نالو هلع لصيمل له مل ناد هلع ىصرولوملا لتس ذامل سو هيل ملا لصالوقلهيلع صو
 تور ام نعُقاشلا ةاور هانعم[ أم

 ديرما كسى تنك ل ام ابلاذ نا نان نعى ور !فكيزكل غ ملق هلع فعالا نم كو تول اك الص ترض تا ريبكلا نم يب كرت 9تلذلو حكرا لوف هل

 دصضن شا( ا ةزانهلا تمفصو الذ لاء تب ضشااول مف اتسم ار نتف نم يك قرن سأو لو نير اك لع لير انا افالم نب لاربع ةزانعال ريكس اناسسم ةانج ترف
 ملل دظس ءالصو# ب اهيلعلصخ امزح زع فز صخا ضنا ريلعو وير فذ :يراصنالا ةةزرملا ةزمت ايا ايلول افروتيف يبس عررسم مو لكل م اهبرإ ربك سد دنع م انف سد يبو ىين ليك ملغ اماواربلع

 مات سلا عن ن ع تلاض بسل اندلا لاننا لا مثلا ةزرلا ار أ [ ةزر ابا يراررن نيرالعلا لاف سلب

 رضخا لحل لعاب دلر صفو وادا ةياور اف نال عكر ليوان لا لق سل وقف حرس راواد اهل نمل نين غلا نم | شميل ايزي لايحق ناك شون نكي نا ناكل ذا ولف اهيريجدنع ةأرملا لس
 فيرم ىف ضو نلم لوق هلل با" تايد انو(. شمل سنس لو رس ألا ءاشلا ندي نا تل( كش ون نك اهيذانجب نا لات تبث
 و ئدلدا د ةدارق ابل نكيلازبلو ققح نس ءاداخا ملوق مشل لو ةذالالل تمض أر لقيط ليسهل ب د شن كا انب لل, شعنو بسور  ط اف
 شاينا مايتلا كرت فدك خم لابقتسالا وري كرت نا ارك ةولصلا يش سس نم تلقولا ىو اهارل ل يزتذنإ شجر مو نم ةولص اننا لوف" هك عرا#ل ناكرالا اسلم ايلا ا رةسيفنر وجبس
 نتلدقو مالءالاى: لو حلل تس ظ نصا اذا ماعال اي ورع ىلولا نزاب سايال ىذا نذالا سابال ىا#'نذالابسايالو ل وق هع ند, ادا نير زعم كازا للا
 ةذانلا تناكنادانبامصا ا انناب يورك اسيع ةولصل هرجسلاىف خزانيلا تمناكاذا ةءاجرجتف لوق عل كلاب ببيع جؤلصلا ىف س انلا بنغيي نبا اذهل قاوسالا ىف ءامشلا نب رخ احلا شب

 شاف ًاطغررباالف ةياورريلاربع نبا لاقل رجا اف رل و حلشس يااا ئراشملا تالا ريفر ىبسلا داب دعو ةزانجلا تن : /ناداتباحسا قات ابرك يف ىابلاور هسا رام مولا ضو مامالاو
 روففمسملا ضي ولن اربح اوبسو رسب ارنا بوما نعل نإ ري ل جل لاو ت وكلا ارال ىنيريسلا نامل عاجلا يسلا مجنوريولا زج ”حاشلا فلنا ملوث هلل ب” ئشالن جياد

 0 اك فلكل
 بناا

 قسامربؤف ناس ءاجاذ ا لجرلا ناكانباحص شرح ليل ىلانب نئحرلا دعي لح نمدئادوا خوسنموهذا هتافامب ّىدتبيال قوببلسلاو هوق

 ىلانب|قيرط نم قاريطلاو نمحا ةاورورمكل نس نق اًدآاعم ناملسو هيلعهلند الص ىنلا لاذ اهيلع ٌتنكدلا لاح ىلع هانا الل اقف ذاعم ءاج تحس هتولص نم

 ءاطع لسرم نم ىقتريللاو فيعنم مداتساو تون ةماما فا نع اريطلل و تاقث هلاجيرو ندحيرلا دبع لسرم نم قازرلا دبع هدر و جون ذأعم نعىلبل
 وكلذ لعن انان اه قاكاتقبس قل اا تييضتتاتكرد| علا هعماتيلصت لاق سانلاب فوع نب نمحرلا نبع تولص ْىقدمح لسع ةرهغملا تبهح قو ع

 لات الوطم كلذد سلا نع بلاغ ىلا عنان نعةلجام نباو ىذمزتلاو دوادوبا اهطسو ءازحي ةأرملا نمو هسلرءازحب لجرلانمموقيب ناىئعب ةتسلاوه لاق
 ءارو تيلص لاةيدنج نب قم يمس نعبايلاقومح لاق ا ل

 ٠ ةجامنااو داد وبا هلرجا الف صولا ف تيم ىلع ىلص نم ثي لحس هيلع ق غنم اهطس وم اقن اهسافن قتنت اما !ىلعواسو هيلع هنن !لصىبنلا

 هنصراعتو شيصحاد اليخ ىشربلا دبعنبا لد هبلعرجا الذ ئور ترطخلا لاو ىقذل نيبيلد دحام نااذؤل وهل تالف طفلي ةردرهف ا ثبردح نم

 ى:العملسو هيلع هللا لص نقل هللاو تلآقذ اهيلع كل ذركت اذ هيلع لصا قدح سسيبملا ىولخ دا تلا صاقو ىلاني دعس فون امل اع نعول سم ثيدح
 نك آم اهجرخارمغ ةصق د قازرلا ديعاهجرخاركب ىلا ةصقو ىهتن !لدسملا قام هلع ل صرمعوركب ايا ناتبت ىاطخلا لاق و هيخاو لهس سيسملا ف ءاضس
 اذاف اهتم قح هيلع ىلصيالطقسلا ىف هحنر لع نع ىدع ني | هيلع لصبم ل لهتسا مل نمو هيلع لصدولوملا لهتس اذا كرر لح تاقثامهلاجواطوملا
 ١ صرب هبقب هحئر صايع نبا نعو كورتم للا نيورمعهداتسا فو لقعملد ثردملو هيلع لصيمللهتممل نآو رو 2 مه ]وتتسإ

 نسا لبعمس !نااضيإ دعس نيالو هملسم حرش ىوون ١ فيعضوهو ةماوتلا لوم اص هي درفت فبعض ثيدحا نه لينح نيدمح لاك
 7م”ىردااللاق هنبا ىلع ملسو هيلع هدا لص هند |لوسر ىلص ١!كلام ني سن !تلأس لاق



 ةياردلا خمةديادهلا

 دانيور امل هيلع اصولومدا ىنبل ةماركةقوخ جردا لهتسرمل نمو قوملا ةنس هقح قف ققحتف ةوليلاةلالد
 يابا ف ل 5 ا 6 عا ثسوب ىلا نكسر با» ىراطلاز فا

 لصرمل تأمو هيوبادحا عم ىص ىَّْس اذ اوراتخمل اوهو هجو نم ٌن سفن هنال ةياورلا نمره ظريف لسفي
 اللا زفابو لسفل رمل

 ريخ شي هنال هيوبارح املسي وانا تس | همالسا محهتال ل قع وهومالسالابرقي ناالاأ مل عبت هن ال هلع
 اذاو طيقللاق امكمالسال ابى كير ادلا ةيعبت ترهظ هتال هيلع لص هيوبادحا هعم تسل ناوانيد نيوبالا

 كال رارللا ونين وكي ك١ ب يت 77بئبئ5 7722 و ا 22 777 7 2 2 0و

 لسع ل سني نكت بلاط اهنا ىقحى لعرما كلذب هتف ديو هتفكيو هاسع هن أقول سم ىلوهل ورقاكلاتأم
 بس اوبر لش دام ا دنهاذاب

 لصف قي ليه عضول الو نىللاو نيؤكتلا ةنس ةاعارمريغ نم ةريفح رفح و ةقرخ ف فليو سمي ابوثلا

 ريشكت هيفد ةنسلا تدرو كنب ميرال ةمكاوقباو نخا ريس لعتريلازامحاذاد #زادجلا لمح ىف
 فاثلاو هقنع ل صا ىلع قب سلا اهحضي نالجر اهم نا ةنسلا فاشل لآق 3 ةنايصلاوماركالا دايز و ةعامجلا

 بلا ياهو يمر ويل اسما نس ذد لغتي مدعو لع ذلا لس ىنبلا نابت ١ امن نيررمت ني قش باو طرقسلا نك عر ةعاقر) زب ناكمصا ميت مدل
 نيعرسم هب نوشمب و هيلع ةكئالملام دنالكلذ نك انلق تلمحا لنكش ذاعم نب عس 5 نزأتجج نال هردص ىلع . ّ عع .٠ 0 ءادذ . 5 2 3 ين 5

 كال تاكل بق موالى اولي لكي ثلا ن وحبي جف مش هذفف سو رل [لشسو يلع هلل ] نار وس نب (كدد نو نعني نبل تاهقطللا لس روس ان *

 ن افالوايوبلادعا م نوكي نا اراولخي ل ى مى اذا نعننلا ىصىباذاو لو لس با, اكئن قاكل ضنا |ر وقس جولصلا طونفس نم م زليالو سو نم ضن ناز موق عطس
 لشي هانم لييقو هرشسو هرييشررّلاورخالا مول او لسرو زلط ورشلاب نمل نلا لزم يسرع ىف روكا مالسالا ءفص لهل جو م لس ل رمق ناالا نير اولا تفك الريل لمين ل تاروث ناك

 ىث اّشلا ب ىما ضم لاقي وملا بسب ناو لو هلع عرا» لوصالا رع اك ففاننلا بنوم اك ساني عين ناد ن اسقتسارهالسا حم ذا ضرع اباو ىرب مالسالا نااورانعملاو ع انما

 ا ا شكلا كلا للا دكا كلا لا ككل كلا كل ل ِ بما فلان لاقي و قتفاشلا بسب رباظ و درطكلا تتسم منج ل اوتو ريلع دصير لس ىف عفو ايدول بر اراد ىف تاامول قح

 سيتا ملف لامر در نفك ردشع ان بسب ذا ل لامن كس متوبم سو آ دعو لع رشلا لصّتلا لوسر ترا ال لاقت ل ع نع تااتيطلا فار عس ىورامو بم بسلاط ىلا ريا قع ملوق حلل
 ة انما نأ نم لاا يبا عر وعسم نرش ا بع نب قربه ىلا ةياور نم قسيلاو صام ناو ىل ايطلا دؤادولا هاودابىرد سلا تورد فلذب ملوق كك نر لشن اف يبا ىل لاّمخ

 ظ با“ تسلا نم هنا ابكيرسملا بموجب لك

 تداتسا ردو هيلع لص ىبصلا لهتس ذا حل لععلعل__ _ اكثاواهيقب تا ا تح ال

 همكاحلاو نايح نيا هححصو ةحام نباو ٌقاسنلا»ىتدمزتلا هجيرخ !لههتسيي ىتح ثروي.الو ثريإلو هملعلصي ال لقطلا هعفررباج نحو نسح
 هزلازع ةيبيثن ىلا نناهلصوو اقل عتاىراخلا كركذو معيعصلا لاجرب ٌقاسنلا نع فوقوملاو اننا رص |توقوملا ناكو اعوفرمواذوقوم ىور ىدذمرتلالاق

 هيلع هند ىلصونلا لاق لاق ةريغملا نع ننسلا باص !ىدرو طقس هنا لدجا نم لصتسي نم لع ىلصيالو هيلع ىلص ادعرآص لهتس اذا لفطلال اذ
 دعنا كلب ادا هموت اقزك افظا لع اوليض هكر يره ىلا نو رك دلل و ف نمزتل | دحيمم و ةبحرأ او دشن اردو نلازلا نقلي دلع ل اطل كرو
 نسل... .... ضايع نيإن ع مسقم قدرط نم ةديآم نبا هجروخا مهارب | كرلد لع لص لسو هيلع هند | ىلصىبنلا نا تبث دقو فيعض لنسب ةجام نب
 مص هيلع هللا لص ىبنلا ناس !نع سس تبا لعوب ا!ىورو ءاربلاركذ ريغ نم ىجنتلا نع ىورو اريشرشع ةتس نياوه تاملاةو ءاربلا نع فيعض
 ملس و هيلع هّند!لص ىبنلا هيلع لص مههارب !تامامل لاق ىبلا نعد ادوبا ىورو هلشىر نذحلا ديعس ىف نعرازيلا و اجنراهيلعريكو ميهاربا هتياىلع لص
 هّنل | دبع نعو هيبا نعربغ نيرفعجو ةداتق ىإنعدعس نيالواضلادئاد وبا هحرخاا اموي نيعبس نياوهو هيلع لصءاطعنعو لسرم انهو سعاقملا قف

 ارهشرشع ةيزامث نباوهو ميهارب!تام تلاف ةشّن أعنع جرمعنعرازيلاو دمحاو درادونإ ىورآم هضراعي وهيلع لصملس و هيلع هّننا ىلص هنا ةعصعص ىلا نب

 ولسو هرلع هللا لص هدا لوسر هيلع لصرف !نههغصد احم يم غ9
 ا هيا ده ثيداحا جرحت ل ةياردلا
 بهذا لاق تامدق لاضلا شا كمع نادل تلق فم لسو هيلع هنن لصمبلا ىلا تقلطنا بلاطوب | تامأل ل عنشرازبلاو قحاو دمحا و ٌقاسنلاد
 ١ لحو» هاورو هنضكتو هان تا ىرالاق هيف ىرتامذت ام دقرفاكن مشل هامعن !ةيادر فلأق ةبييش ىلا نبا ناالا ل سلاركزسيلو ثيي سلا كاباراوف
 هلال! ىور لص تلعفف راو و هنفكو هلسغات بهذا ىللاقمّقِك, بلاط ىلا تومبملسو هيلع هّننا لص ىبنلا تريخا امل لاق لع نعرخ ا ' دجبو نم

 | خردره ىانعىذنمرتلا ىورو دوعي المث ةربكت لدا ف *تاتجلا لع هيدي حفرب.ناكحلس و هيلع هنن !ىلص ىبنلا تإ سابع نب| نع لو هجم هيذ دانسأي ؛. .٠
 تاكمن ارمع نبإنعو فحص هدانساق و ىرسيلا لع ىخملا ثدي عضو مث تيت ل واق هيدي عقر ةزانحي لعل ص اذ املسو هبلع هند الص هد |!لوسرناك

 ؛؛توقوم باوصلالاقو اًعودرم ىنطقراللا دحرخ او حيحصد اتساب درغملا ءزجلا قىداخل | هجرخا ةرهبكت لك هيدي حذري
 نبا ثي دح نم ةبييش ىلانب ادة جام نتا ةنسلات درو كل نب حيرالا همت اوقب اوذخا:رررس ىلع تيملااوامحاذاو هلو - ةزانحكإ لمح لصف |

 نعو محبرالاربرسلا بن اوعب لمح هنارمعزب نع ةبيش ىلا نباو قازرلا دبع ىور و دركنذ ةنسلا نم لاةروصنم نع ةفيذحوباانرهخ-ا نسح ا نب يل او دوعسم
 رخؤملاو هقنع لصا ىلع مرّقملا نالجر اهامح ىنحي تلمح اذكف ذاعم نب دعس ةناضم ناله وف هيلع ىنلا ىضق دقق يالا برت اوعي لمح نم برش ىلا |

 ميرخ قنح نيدوبحلا نيب هب نم ذأعم نب دعس ةيزاتصي لمحماسو هيلع هنا ىلصدننا لوسر نا لهشالا ليعىنب نم وبينت نعادعس نب كردص للعا لع
 وكل ذ لبق ضرالاىلا اول زغيمل كلام فلا نوعبس ره فل لاق هحدررمع نب!نع ميحص انساب دعس نيا ةكئلملا ماحد 8 كلذ تاكأنلت هلو رادلا نمي

 نع و قاريطلا هجيرخارباج#نانج ىف ىلع نب نسحلا نب نسحلا نعي ايلا فو هلمت '"ةكئلملا تيارلاقملسو هيلع هنن ا لص ىنلا نا ديبعس ىلا نعىدت ولا
 هتا يره ىلاشيدح نمو ىعتاشلا هجرخانيدومحلا نيب هلهاكى عري سلا اعضاو فوع نب نيحرلا ديعةز انج ىف ادعس تيإر توعني نسصحرلا دبع ني مشاربإ |



 ههأ : ا

 ةواصلاب تنك ؛نلج ةياردلا عمةّيادهلا

 نالبتا 0 0 نيحيمل سو هيلع هللا لصدتال ببذل نود
 تاب ىزيّول ارجل اولا نع بزعوبب ةرصومارابلا» نس افلا خب

 1 !لعات ان قم مضت نا لحل ةيفبكو هنم نكم امايقلاو نوأعتلا ىلا ةجامملا عقت دق هال لاجررلا قانعا نك عضوي
 هر تلا" نسوي لال فال !باطش يا

 دأنتلا ةلا-ىقانهو نمايتللاراثيا كراسي لع اهرخئموت كراسي ىلعاهم دشموث 5كنيمي .قعاهرت دره مرت كنيمي
 اضوض ولولا سو را ا قرح ”دفلا بناه لع ناس

 امل ل د قلواناوبل املَسو هيلعهلاصولوقل نوربقلارفحيو مرق للا قف لصف
 90 لور وسلا لش 1

 عضنن لوق 2 ازيرا عضل ني ليتر ساحت» لق عل

 داو ا لي اولا يل 1 1 ول و ل ا ا ا ا 14 رم

 و يدك اد نب نك او رسؤنحلا نيرو بلاط ىلإ نب ىلع يسب زمر مورملا ىف بف تيما نم ليو لا نم قتلا احب ةزانبلا مول يي لهل ليات تيما لفييو ل وق عل با ديبي لما
 ب ىلا مي اما 4 114ماهيقب ةيادهلا ثيداحا جرختق ةياردلا

 ةميزعزبروسملا ةزانحج قف ريبزلا نبا قبرط نمو يدخن حفار ةزاصب قرمعنبا قيرط نمو كلذ حتص هتان أع ثيدح نمو ادعس ةنانج ىف كلذ عنص

 لاق نجلاب ىشملا نعمل سو هيلع هلا ىلصىبنلا لكس هلوق رمعت نب ةصفح ةز أنجب ةزيرهوباووه كلذ لحف هت |ناورم نعدعس نبا يورو

 هع نجل اورانلا لهالادعبن كلذربع نك ناو هيلا لت اريخ نكي نا هيؤوا نهب دوعسم نبإنعىنمرتل او قحااو دمحاو دوادويا|بيخلانودأم

 نيحيلو ةبره لاشي دح ئاثلا قوماكحاةنلتلعلقشا|لقو هفعنمب ار تعمس ىزمرتلا لاق أبم سفن نماهعم سيل ةعباتبتسلو

 نهلة ركب ىلا نعمكأجملاو ٌقاسلاودّؤا د قالوركاقر نعافوعضترتف كلذ ريع كت ناو هيلااهتوم لقتريل ةحلاص كنان ناف ةزانجااوعرس

 م هلاقاولزلزت الواوعزعزت الف اهشعن معفراذا سان يع لست هدف هيدرالمرأهب لمرن تاداكتلات اورملسو هيلعهثد !ىللصىنلا
 ةنأداؤإ نعو هيوار لعقلتخاو نالوهجل هيذو نيحاودو ارونا هحرخ اهب ني نبب ىنتمدلو توصالو ٍس ةناجلا عشت ال ةريره ىلا ثيدح هبفف ثلاثلا

 نتايجرخ 5 زانحإبا قلحت ىتتمي ناك عفر نحس نب لهس نعورمك احلا هجرخ ايف اح مهاربإ هنبإ |كذ انحب قله ىتمي تاكمةايلع هل ىلص ىدتلا نإ
 هتحمس هل ليقك مموطتلا ىلع ,ةبوتكملا لضتفكاهم اما ىلع ةزانجلا تلخ ىشنللا لضف لاّقِذ ايلع لاس نيعس آيا !ناةماماىلانعو فيحص لدسي ىدع

 اهكايفككو عا ىوس نقل مهل هل كتنارمجي لاقناهمأمانايشمبرمعوركلاب ا|تمار نا روت عسا دل لان ديس لاق لو هيلع هدا لصد, !لوسر نم

 ةصقلاهيفو جوخ لعرع ىزب| نت نمحسرلا نبع نع حيرخساو قازرلا دبع ساورادج فيِجص تداتساو سانلا ىلع”لهس.ت اايحلف اوقياضصتيو ساتلاقجي نا

 نب!ىورو لسرمزانجحلا تلخإالا تام تح لسو هرلع هللا لص دن !لوسر ىشم ام سؤاط نع حبت د انساب جرخ اوهحفري حويل عوركنإة صقو
 كير نم عمس نكيملرمعنب | نع لسرممكيديا نيب مكاتوم اولعجااذ اهاّتوم ةمالاكنه نادر قوانابرف ٌىش لكن نا هعفر قورسم نعةبيبش ىل

 دنسمق قارطلل و هقعضو ديمح ىلا نب ميهار ةمجرت ف ىدع نبا هجرخ ا هالة لوقالاةن احلا لخ ىتتببوهوملسو هيلعمتل ىلصدثلا
 نعّفقِيضوهو مدرم ىفإ ركوب | كلثس قوايفؤلخ ىشثماارتاما كيو لاق ةذانجلا عم ىتنملا ف ةنسلا فيكرمع نيالتلق عفان نعسبماشلا

 تلد لاق انا نسا ىو ريع تم هنن نع نعود فيعترخل ىطق رول اهجرخلا ةصق هيفواهعم نكترلاهمأم |تنكاذاهعفر للام نب بحك

 نعملاس نعىرهزل |قدرط نم نايح نب اد ةحير الا هحرخ !أم هضرأعي و ةييش ىلإ نيا هحيرخامداىنبل ايفلخو ةّكعلمللابم دقم ناذ د نجلا تلخ
 قرطزم هجرخس ارث رص !لسرملا تورس. نم هجيرخارثت لسرمض حب عامر ىذمزتلالاق ةناتجحل اماما نوشميرمع وركب اياوملسو هيلع هلا لصىبنلا ىار هنا هيبا

 ةقزلا نعرعس نيدايز ةياور باوصلا قاضلا لاق و أطخوه لاقو شا نع ىرهزلا نع شوب. نعركب نيريغ ةيراور نم هجرخاّتالسرم ىرهزلا نعرعم
 حالا فايطلاو دمحا هجيرخا اماما نوشمبرمعوركيودباوملسو هيلع هلا لص هلال وسرت اكدقو ةنانجإل ىري نب ىثمب ناكهنارمع نب |نعملأس قثدح

 مايازوشمبرمعنباو نيسااياو ةداتق اي او ةربرهاب|تيار ةماونلا ىلوم حلاص قيرط نم ةيدش قانب اجيرخسأو رمع نب لعذ نمملأس ثي دحو لسرم ىرهزلا نعوش
 دحئرئرنخملا نضمكادلاو نم اد نكسسلا باد !جبزتحاو لصق شح تنب بنز ةزانحماما مم لقي سانلا برضي ناكهنارمع نعقازرلا دبع ميرخاو ةرانجلا

 ًاهتماسرق أهر اسد نعوأهندمي نعد أيه أم اوايزلخ ىشمي ىتناملاو ةذانجلا فلخريسي بكارلا

 نئسلا بأسا انريذل ىشلاو انل ىىللا ثدي لحس نق ىلا ق ل صو ل اذهه غصة قاعتم ا
 نيهاش نبا هجرخا هلثمرب اج نعو هنعناذاز ىلا نهج و نم فيعض هداتمساو هلثمربرج نعدمحاهةجام قبالو بيرغ ىذمزتلا لاق سابع نبا ثي نم
 ا رن قدس امهيبإذ اميل تحبنو ايري تست اولاقف حرر خألاو نحل اهدح !نالجر ةنيدمل ان ناكملس و هيلع هللا لصىنلا قوتامل ىضا | نعو فيعض دتسب

 ْ ىذلاو ةديبعوب اوهو حوضي ىذلاو ةملطوباوضو نحب ىلا ىمسو نرخ سابع نيام تاع نع مجرشاو ةججام نب هجيرخا لن نحملا يحأص قيسنف أمملا لسراذ
 1 نم !نهورمع وركب قالو ملسو هيلع هنن! لصىنلل لك رمع نبانع كلام نع ةببْس | نيةلو تمم واتس الو طم تروح اذكدذ سال وهو اهلا لسنا

 ءديناسالا صا

 ١ هاا لوو سرد هل اون طا يوب اطقحلا او قاما دلل هجم راق الك يهمل دك عسب ودل ورتاقلا نوروصدتس تاونمرلا] وهل

 | نب نيسح دانس ىف نال هش صيت ١ نس 5 دانس او سند !ثيدح نم هلل صيفا, فييعض وهو رمع نب نامثع هيد هلت نا" قيعضضوهو صاع نب لعإلا دبع
 ٠”ةسم اذلا نم فيعض بررقتلا قف و ثي لح بكي هب ساب القرم ىحي لادو ٌفآسنلا هكرت هللا سبع



 ةياررلا عَمْدَي دادهلا

 دل بقلا بناني دانت لشملسو ديلحهلل لصد يورو ءددح نأ 4 ئفاغلاةالخّولبقلا لي
 بالرسار ليتني لسزلا هرغيب قثئاشلا هدد

 . لوقي جرح عضو ذاق ملسو هيلع د لص ىبنلا لادضد تاي اورلا تّيرطضاو هنم لاشدالا بهتسيف ءلفعم
 سرا كيلا هير تير يبل ارق مشو ما مكي

 رمال لي ةلبقلا لادج وب دداقلاق ةئاجدابا ضو نفح هنا لوسر هلاقا نكمل ل وسرد م لغو هللاوسل هعصاو
 اا تاا' ةنءاملا خف رف همس لوف ون ”ايداهنا ليث

 هبلع هلا لص هنال سحللا ىلع نيللى "سلو :توراشتنالا نم نمالا وقول | نقلا لحد ملسو هيلعهلل |ىلص هللا لوسر

 نبا نم ميلادى يتلا عر افدابطالا نيل ميو وجار نب قكااو تخل او للم بس لاو ينحل بم ذم لوألا بسب زين عفاف لقا نزعل و عل
 راسمالا لعب سرر شو لسا لسلا نناب نمير تنم ليطع نيررعا بس ذريلاو فه انسلا بس ذم ف انلا برم او قلا لبق نمو زو اذ ليل نيداجبلا ى ذر شنابر سل !لوسر ل خر لات سابع
 وارظت قرا انسب ع نا / اهلا ف نكاو لسلا نيبو لَبعلا بشاب تءلاخدالا نير نم اومو كلاب يب زي تلال اور اييلع شر واروسرتلا لوسر لس لاف ار ىلا نع حام نبا ىوُرهاَسيبا

 ةلبقلا بناه نا نم ابرلذ ال عنرماوب اني نان موف رتل ازرهرابخالا تنصداعت الغ ركز زر مام عرشسلا لوسين لادا ىف ةوراولارابضالااذلو هطراهتم بابل از ىف ييغفلاو ِكلوقلا اعالا نالارس نسح+
 تالخالو بايكس الا فو بانا عازنلا نال عنا لفن ع عزراتق تيرمالا لك ءابإر مرارا اقرب ملا نم للامريلا بسب ذامو ل ومسار بنما نموا كرش, مالاراتما نا ياو لبسا لسلا ننس ةياشلا هذول“

 باو انا : لس سلو وكرر لسلا شي راها ب ارهلا عررفت ىف ىنلا لاو شالا برب ازملا نم دفنا بسب م يت ىف قرن طع اهازياز:لذادل لوقف بارتسالا نمسا هاا ن ناو كرمال الك ادب قر عال
 مم__ ثلا لوسر نعل سلا تول ل والا صولا اما رو |ئسلا ني رجولا هزي ىفامر ظن لو[ ( الام اذ فم جرت هتاونعم يذلا يابا [رارشم دمت نم اكتتسادهردتزلاطج ننام جلا تلق رم اووجو نم

 فلا لا انآو ةروزعم ناك نب ناك انا ”ل لا بنام نمزفالاو سل اوه. و لسلا لول مضل نا ويس بهي حشو ل انيعالا باب نافذ الا اماو ام نبا ةيادر ىف لسورلآ خس و هيلع شا لمص
 لا ايليا عطوم نوكب نارمال ةيافخارف ناكورت نا مولعملا نموراريفا لص نع ىابتم ع ور رفتلاداو ريرك انا لف تصر ارم طددشُم اع ىلا ادنتس لبرارهلا عم اًوصلم وتب مسا لوس نالخ

 مسج ولو تيل لازدا فيكن عرتسلا حر لاسر نم انحني ال لىغضي لس مل كاز ناكما مب لول "0 اهنم لافوالا سو ليقرلا لنمو راربلا لم /

 ذفايفرفلا ىف زوالا لصرلا لري مقر فلا نم ريمرذن نصوم ءازراي تسيل سمار نكي قيخرفلار خم ىف جرا نيلا عضصول نا كلذ ةفصو الس لسي ل و سلس ١ هرزم .شلاروف ىلع حم ىول وم بقلا ىف ليلا ىلا
 !ءرقلا نيس أر سوم ءازراي تيا لمر نوحي قرقلا مم ىف ةزانلا عضو نال سلا ةروصاولح الاوت مالخل او ناو ابعت م الس املا جيتس سيم نانكك يزل الو وررفلا ىفر خريف تسلا سارب
 لبقلا لبت نم ا ا ل النا نم لاغدالا لأ ل تك
 تضرامت ل ورشا بن ايم نم لمرا أن |ىور امدالس لس داى وراي بيارطضالا هيمو تايلورلا تيررط او لو ةنلسرت اعف راس نيداهيلاو هذ أو !/» قيل رصلا رك ىلا نمز ىف لق تاموابا تا لمتا

 || ىف لا لمي[ لع_و لع لا لص شمل لوسرلا لشن اني رامو لوقو ا .نراىلا ل ال مضحلا» درا ل ول دو نم ذه بوي اذانلس نمل ررني لسما شيام لونا هش صد لفل ناكبا تيا

 نا ىردف ار وس ىلا نع حام نبا رمت ا تاياورلا لو هش بسا٠ طرا لا بيرل ةةزانلا عضو يف علام لبقلا هج نم نيكي زنا كسل نلا ضدالا ةواهرل اتم ان نمانوخ لو وار نلقي نا

 لاياس اع نبا نعورنسم ىف ىناثلا ررخاو لحلو صل لبن مز ئارسلا لوسر نع با نع ربي رب نبا نح ريلع ع ليحل و ىرع ثلا حزرطاو الاتقتسما لقتساو -ليقلا لبق ناز غار شا لوسر

 رشا لوس لاس لصرن اق اش اور ؛ واد ىلا شيب ربل فذ انخسيمد يو بييزعرالا سول أ لش ولع ملا لص تل لوسررما لورق هلال رشا عفدا» بول اور تدك الس سلا لوسر لس

 تا" اناوماو اييا بت ”اركا تبا ل لمحاولات ناىلااب رف عمت ىلاَتفُم ابنا نر سو لآ سس و دلل سلا لس

 ىقميدلاهقيرطنمو ىنذ اشللا لس لسملسو هيلعهثد!ىلصىنلان!ثمير لوس سس ةيادهلا ثينداحاعرختف يق

 ال هلثموضنلا ىو ةعسرو دانزلا ىلا نعانب ص !ضحباانريخاو ىعناشلالاق لس هسارلبت نمل سملسو هيلع هّنلا لص ىلا نا سوم نب نارمعنع
 داتساب ةبيش ىلا نب |هاورو فيعض ةداتساو كس لسلو هبلجر لت نم تبملا لخ دب هحفر نش !ثيدح- نم نييهاش نبا ىورو كلذ مهيب تالتخا

 (ا ارب! نع ىملس ىلا نب دامح نع ليسارملا ( قدوادواو ةسيس ىانباديرخاام قاريش هلاخذ١ قتايارلا تيرطضاو هلوق سانع توكوم هنكل عري

 نمملسو هيلع هثرا للص هللا !لوسر نخا هببانعةربرب نبا نع ىدع نبا حيرتخاوٌّلس سرا و دخلا لك نم لغو ا ملسو هيلع هر رىلصىنلانا

 هيفو ةجامنباهجخا الابقتسا لّصتس او ةلبقلا لق نم نحال سو هيلع هللا للص ىنلا نا ديعس ىلإ نعو ابصن نيللا هيلع بصنو هلر حلا ةلبقلا لبق
 كل هدا دبع هيلع ليصير نا ىصوا ثراحلا نا دعس !ىلا نعو طئاولل لص | قزبقلانال ةلبقلا ةهحب نم هلاخد | نكد اىعفاشلا لاق فيعضوهو ةبطع
 اف افو ةيلعيتر ا طضيتا لوشو لسرلا# عنا قنانعو تاّمث هلاجرو دئادوبا هجرخاةنسلا نمانه لاقوردقلا ىلحر لبق نمربملاهلخداذ ديزي

 تاسابع نيانعو فيعض سشسسد ةيببث ىفاثبا هجرخا هيلجر لبق نم أنزيم لخد هن ارمع نبإ نَعو فيعط د انساب دج ام نبا هجرخ اءأم كربذ لع شرو

 فئكملا نب لوزك ارلغ نا يحس قي دايع عد يق هىنجتلا حيرخلا ةلمقلا لبق نم «نخلؤتةرسوإ جمافاليلاجق لخدملسو هيلع هند !لص ىنلا

 قفص: وق ةلبقلا لبق نمهلخداوأ جبرا هيلعريكت سابعنب ىلو هنأ ةيفنحلا نب|نع مجرخاو ةيبيث ىلا نبا هجيرخاةلبقلا لبق نم هلخجاو ًابرا
 طلغ ةناجداب١ كلوق#ناربقلا 3 ىداضاالا ةن اجد ايا حطو نيحملسو هيلع هند! ىلصوبنلا لاق نكهّننا لوسر ةلم لعو هثدام سبه دا وفب لي
 ركذ نودب ىورم ثيبدحلاو دحاو ريكو ةمامسع ىانبا هركذ ةماعلاب لئن هيلع هللا لصون ادعب نيثتتسا ةناجدوب او طوسيملا بحأص هيف عبتو
 قلوس لوس ةلمىلعو ةنناوس لاقزيقلا تيمل | اكد ذاملسَو هيلع هندا لصىبتلا ىو عنب | ثيرحزمةجم نباد ىذمرتلا هحرخ ا ةناجديلا

 ىطقرارلا نال تاّمث هتاورورمالا ةخيبصي مكاحللا درواومكأحلاو نابح نبا هصحصو ملسو هيلع هللا لصدثر | لوس رّةتس ىلعو هجولا !نه نمدّؤاد
 ىرول قىتعضو اذا: ىلدحلا) تماثاذا ىنداب م هللا ىلا ىلل اق هيبا نع مج“ جل !ني ءال علا نب نلمحرلا دبع قيرط نم اربطلا وفق ومان رضحلا لأق

 طق لوسر تعم لاذ[ قماخو ةرقرلا ةحتافي ىساردنعءرقامثانس بارتلا لع نيك هلا لوشر ةلم لعو هلل ارمسن لقمان

 تبردبع تيردح الا دجحلا لوا ق "دقت نق هةدحا املولسو هيلع هلل !ىلص هللا !لوسررما كلا ذب ةلبقلا لادجد و د رق تلاد لوقي مل بو هلع دا

 لعج جميع دشن ا لصدت ا ثثياطس كالا هحص#و ٌقاسلاو دو ادوبا هحوخلا اتاوماوءابح امكتلبقم١ ارجل تيبلالالحتساوأهتمورت ايكلادح ف دانا

 تلسغلاق لعتيدح نمركأحلا شعو نايح.نبا ق وهو ةشّشاعورباج ثيدح نموملسم قوهو سلا! دحس ثيدح نم نت نبللاهرجق ق
 ؟أيصن نبل هيلع بضند هل نمل ةيفوشيدحلاءلسو هيلع هلل لس ولا

 ا ديس ا زا ل وراول درخواا بمسك مظعم دما نأج نال ةيفنحت ]ل د نههل



 ةياررلا عم ةيادهلا

 نيلي وب نال لجرلاربق ئكسيالو نحلل! ىلعنيلاا لعجي ىتح بوب ةأرملاربق قس ًرملاربق قيم نبللا بق لعل تجلس
 ِب "سي ىف الا نير اراد فيي لام

 رجل ايمى ملا عضومربؤلاو ءاتبلا ماكحال امال بتكلاو رجالا بششلاو رجالا وركو فاك ع1 رلالا- ىتيمو داسلا لع
 لع بزتلا لب نم ها ليلار ارلاريررشند مج

 لم كل هيلع ل !ىلصدنال بصقلاو نيل بحب هردضصلا ٌعماحلا قو بصق يرابلا ايراابالدالؤافت يركيقر اتلارثا
 تيس ىلا نت! هاود

 ناب ةقيزطولا ءأو اا ََر ١ بسسقت ىف بلاط سصقلا نم يزل 2 ١

ال ىارتسييالوربقلا مسدد بارتلا لأههرمش بصق نمٌَنظزوق ىلع
 ”ينتزت ىفمل سو هيلع هللا لص نال متري

 رج رذتا تأو مولا 01 سبل مم زعيم موج

 سم هناربخ ريق هاش نمور وبقلا

 كيعملواملظ نوملسملا هدرا دبو ةكرعملا فدج»وا نكرشملا هلتقنمديهشلا سهلا كر
 يررووابر نول لالا ممر جر م عدا ىغبملا لب او قل طنلا عاطقت رم لد ا تضل لات 0 »اا

 ةةوتمولكبر هول ميذملسو هيلع هند !لصلإقو سحاءا سيرش ىتعم يئهتاللسغيالو هيلع لصيو ضكف 575
 روح مه ريل عش ممم يعش بح تحب ام بصر عال ص الل الم انزع يراىالاةنخلا رش نع< زرع

 مهب قطة هاتعم قويف لأم ضوع هب بجيملو غلاب رهاطوهوأملظ ب ولو
 تكس ونرع ىلارنع طرش ل ذاانيرا لقفلا طيري نا يشي ناك

 : 00 نع مي ىف نابع نب اور ثيسرولا اذب نيل ورب لعل مج لو حل

 رابعا 0 ال ب سيلان ىفاهرجلالاقال واذن هركين ل وثق جلس بم بالا نوررتبألا هركك ل يلعتلا ف بتناول قرنا دش الب ملوق هلسس
 ' ريشلاب اب لوق هظ عال باينالا لع لّزرفصأ ب لا را الاول لا قل اور دفل انه حرر ريخصلا عم ايلا ىفو لوقت نيكس كادت ب تناكت او ١

 دال ةعراج ل ابادمع نبا بالا لسا معو يد لختن بجي لو ل وأ ياا برر, لضفلاو نفك قع يقام نعل افيريبشلا مص نال قوملامصف لكلا ناكن او لبقات بيلا زق ش
 اككأا جر لفل نعاززتع الظل فلا نوكي نا لدالاروبت اسي م انس فو ملوق هكس لال إيش نولي يلا تمبجدد ةوبالا ةيرجب نس نص امقلا بجي لب جملا لقلب ببي م

 عيارلاو اضم امد ابن نوكي الخ ارساط نكي نا تلانلاو لن شو ايريرذن وم ليي سييرا ناطق بيرك ل ناو نيلسم نب لتعا ناؤ ريا ماد ريرلاب لنا
 بلا» ىلا صور تعب بجي ا) نا سمن او به امو فين ىف إ الغ نيب ف دا بم نوكي الفاخلاب نوي نا
 ةيادهلاثييداَحا كرختف ةياردلا
 نيورمعنع ةرسيم ىلا نط دعس نبا ىورو ىجحشلا ل سرم نم بيش ىلا نبا هجرت بصق نم ٌريملس و هيلع هن لص تربت لع لعج هنا ثيدح
 ىبنلا نا لح ءارمح ةفيطق ربت ف لعجمل سو هيلع هللا لص ىلا ناس ابع نبا نعمل سم ججرخاو كلذ نوبحقتشي نيرج [مملا تيار لاق هنإ هنإليجرش
 ًايمصخت ازد كل نيرملس و هيلع هلا ىلص وبلا ىلا هحقري انل عش انريدسا ةفينح وب اانرجخا نسحلا نب نه هجيرتحار وبقلا عتب رت نع ى#:ىلسو هيلع هلا لص

 لصونلارهق ىار نم ئريخا مهاربا نع دامح نع ةفيّيحوب اانربخ | نسمح ا نير حيرخس ! متم هناريخ امل سو هيلع هللا ىلص ىبنلاربق هاش نمو هلوق
 هيقونلا تيبلا تلخد لاقراهتل ارائيد نب ن ايقس نع ةبديَس ىلا نباميرحاو نم اردم نم قلذ اهيلع صرالانم قز.انرمعوركي داريقومملسو هيلع هللا

 ةيادر نمزئاتجلاف نيهاش نبا ىدرورمعوركب قاركذ تودب ىداخلا هجرخ-او ةهفسمرمعوركب ىادبقو هديت تيآرفملسو هيلع هنن لص ىنلاربت

 تيبؤ مك اب اروبق نع وربخل تلقفملاس تلاسومساقلاتلاسورفعجابا تلاسرملسو هيلعهثد|ىلص ىنلاربق ف هل مالك ةث الث تلاس لاق ىقحجمل ارباح

 هيبحاصوملسوميلع هّندا لسونلاربق نع ىلىغشكاهمااب,تلقف منت اعىلع تلد لام سافل رعد ٌدادوب |كادرام اماو ةمتسماهنااولاةممهلكت ةنئاع

 تناكاهنإبمكاح ا ممجلثو هلق ىزلا ضراعي كرهاظن مكاولا هحرخاو ءا او ءارمجلا ةصرعلا ءاحسو ةحوطمم ةعطالالون ةفوشم ةنلثروبت نعىل تفشكف

 هيلعدهلللا لصمتي !لوسر هيلع ىثحبام ىلع كشعب !لع ىل لاتلاق ىرسالاجايهلا ىلا نعملسم هييرخاو رادجيا طقسامل تفسمترمالال واكلّنِك

 لصقبقلا ةيوستي ماي ملسو هيلع هللا ىلصدأب !لوسر تعمس ليبع نب ةلاضد نعَمّلو هتيوسالاازرشماربد الو هشيسطالا الاثمت مرت الناملسو

 هبلع هللا لصد !ل وسر نارداج نعد د اد قالو اليل ةمطان نفد ايلع نا ويدين ىو عصي نالبق ندرك اباناىراخعلا نليللابنفدلاف

 5و اددزي نب مها » داتس !ىفقارطضت ناالا ليللا,مكتوماونذلت ١ل هعنررفج نع ةحجأم نباىاوراماماو اليلركؤلاب هتوص عقرب ناكىذلا نف هملسو

 كلذ ىلا لجييرطضنر ناالاهيلع لصيىتحليللابلجرلاربقي تاملسو هيلع هللداىلصونلا ارجزف ةصقق هي لح نم مك سم ىور محن فيعصوهو

 مهئأمدد مم ولكي ه ,ولمزدحأ ءادهش ف ا ديبشلا كح ب أب ىرادمل ى نابع ننعم هلو »ب الصلا هدعب ةيعف ىعلا انف

 لع زوش املس و هيلع هللا لصىنلا نا ةيلعت نب هلل !نيغ نع ىرهزلا نعاس اثني لمحاو ىعتاشلا دتعوه و ظفللا| نق ةجاملمهولسغنالو

 عمجي ناكملسو هيلع هللا ىلصوبلا ناراج ثيدح نم ةعيرالاو ىداخبلاو ُفاسلاهجرخ او مئءامدو ممولكب مهولمز ءالكه لعديهش ىلا لاقورحا لتك
 مؤ مانت دبرماد ةمقلا موي ال ده لع ديهشات!لاقو سحللا ف هم اذ مه دحا ىلايشاااذاذ نارقلل انخارثكا امها لوقيو لحا ىلتق نم نيلجرلا نب
 : مابرباونخ دي ناودولجلاو ديرحملا مهنع عرفي نادحا لتقملسو هيلع هللا لصون! لوسررما نا عر نعازلا قومي لمت هلو: ديلكو ملو

 ارهاع ةراضلا قرط مانو هياعبألا لض هن لوسر عيوش وف ابكي اين قججرداذ تاهف «ردص ّْقمبسب لحجر ىر راج نعدداد فد مهبايثو

 ةزمح ل باج ىلا ن وعض وبذا سرتلاب ىحمت هيلع لصو ةزمحج قمت قهش هي'لثجم هار أءلذ ةزمحيملسو هيلع هيدا لص هن إ لوسر لقنرباج نعمكاحلا

 لاق دوعسمنبا نعىعشلا قبرط نمدبحاىورو كدرتموه5 0 ماكر سريع لص قتح *زبح كرتيو نوعفربم ثم هلع صج

 ظفللاو ىذمزتلا اور ىطوي ناو هيلع بتكي ناو هيلع ىنبورعقلا صصخ# ناو هل ٠ ةاتسيلا راض قع المس اع ضر ةلادجو لع هعيتماتم بارينا| تنس ك

 دزادىال ةياور و و ةبيرغ ةحرصص ى شو ملسف طرش ىلع ةباتكلامكلا لاقو ةياتكلا نودبولسمن وهورباج ةيددح نممكاىلاو نابح نياد ةحام نباو دو ادوباو هل

 صفت, ١نه ىلع ثيرحلروبقلا نال عىعذ| شلاوقتح الن صيخللا عفترتالكل هبارت نمرثكاربقلا ىف دازيالىقهيبلا هيلع بّود و هيلعد ازين



 واصلا بانك: دلج 0 ةياردلا عمةّيادهلا

 ةلصلاؤاتفلآ ديف اشلاو ءوخو نيل اكداتعمريغ عضوم نم هل جورخل كو لتقل ةلالد أين ال ةحارجلارشالأب دارملاو

 اطلاوأهيذفوا ديبهغلاو هتمركرأاخال تيملا لع ةالصلا لوقن نحت ةعافشلا نس ٌقْخاَف بولا ءاَدَك فيسلا لوقيو
 باءايع ليي »ا و كلم نم ىئام غلاب لاض نزوى

 كواتق هت ىأبذ قيرطلا ءاطقوا ىغبلا لهاوا برحلا لها هلت نمو ىصلاو ّىنلاكءاع للا نع ىنختسب ال بون نلا نع
 8 1 ٍةافلا» اصحلاب ل اتق نوري اسر سد نمرييت نول 5 باو ىلا كاد

 ال الأقو ةفينح ىاسع نسخ بحل نيم شتس ااذأو ماسلا فيلا لشق مرلكن كأم سحاءانيش تاللسفب دم
 باطما لاك ث» زي معا يلا ل بلاط بيرفلا لري نر رقاد فارو ىند اخسللا فال

 بروز ىسيرملا لمس سوح و نك . عا تءرلابسب لسانا 2 بر, الا لات هحئايريغ ةعن أم تدرع ةدابشلا ن | ةفينح ىلالوةدامشلا بد .مل قاثلاو توبا طقس ةبانعلاب بجوأمنالاسفب

 اتيطاذإ [ضنلاو ضت احلا تالخلا نه لعو ةككالملا هتلَسْغا نحب سوشتسامل ةلظنح نا دقو ةبانجلا عذرتاالذ
 5 ٠ بلا" نون ىو . 96

 فيلا نا هلد ةماركلا« ذه حسا ىبصلا نامي ىبهلا نائل ١نه لعد ةياورلا نم حيبهصلا ىعاطتقنالا لبق اذكو
 : ل 3 1 . . عرا» عر اطقتن لا لبق يلع يجاو ناكل لاسّتخلإ ن ل ن لسفي ال :ةفيفص ا نع ادد

 ع فع)رسنمهضاوةوضاوظلقد 2 0 ل نييهشللا نعل ضب الو مهانعم ىف نكيرحلف ىبصلا ىلع ند ذالو رهط هزوكنعصوب سحاءا سين قسى لسفلا نعى فك
 آ ١

 0 كا نريزم و نضكلا مسنج- نم ت لام الثخلاو مالسلاو وشَحلا وورفل ا هنع عنزي انيور امل هب ايث هنع 270
 03 ور يذل 4

 نررزحي (مدلا نال اديب نايل هراووافل اواو ريد نم رت ناو نييثن ى رلوق هلل

 ألا ب٠ اهلج ةارلصلاو دعاوننلا نم غتسيف ري لصل نرش نبال بول ذ للام شييسلا نايا هر اقنلا نع ناز رف سلس با» ةدادلا ف بزعزف نم ع وهلا زر نم
 ىلع مالصلا بجو ازا لوقت سانلا ىلع كلو باها باوجلا تمت داراذ ناىبتب ناو دو افشلاو لراس لا اضن نم لص الا روصتملا سريملا ىلع نااصلا نا يلع يني ال تمارا لق
 / ارماءامبش نال لوق هلل تا يويال ىبشلا راسا نال لوا ناك بلا لجرقتق ل سب اوىنبام رلوق حلل فتا' والا يرشلا لبخ ميلك تيجو نالغرل اير ذلكم ايليا

 ملوق هعس عراط ةياتيلا نع لضخلا رانك دوك ع حزرخ دن ا تروم اي طقس رلوق هلل تاالط انما ذارشلا تانطرم اضن اسفن لزب تمور يذ ىفليزا فلو توت ىف ريما ةجاعال

 ناب فزاوخفري نا مبل نافذ ةلطنحيسرموببو ضئلابالا سيل خنرلا نا نما" مرتو سلوق حلا كال زع ملا للا لو زنساهنلاكلن ل سب اج يلا بوف ناكل نا كد يالا
 نال نيم دالارك لت طقس ملالاو بجو نال ير اولا ةوارا ريفيو انااولات آن يسسدم ىلا فلذ مج ايااذ عرف ليلربالاوريفب لقشا] وبما ورب هدعيد ماقلت ناكت مول بسورلا

 ناصناواور لسدع زوقوقل تما مالسلا هيلع ماما سخن لوالا رعب اء ن البر وصتملا لهدف مو متري لحفل اديب نا اىفف بوتولل ملت وا كلذ ناك نلف مت بس ونولا

 برنو ب و جم تللاَقذ ثبعاص اولش لي لمار خت "اظن محام نا نع ارما ىلا نب هل ظنت مضر قو لو سو ل دعس و مل شلا لصرشلالوسر تمم ل اقريبزلا نسل اربع نم لامار

 نم ايايناك امانمى تارف "ليلا كلئارب برت ناك ة ريم ىو جوز ندب بعام الضال ارزع سيئاد رسم يرشم ىلع حي ماهل لاق كلما يضع تل شل لوس لاق تالا كذا
 غلا مرو ىلع لييبا راو رامل رلوق ىل# ل فا» قرتاولار أذ ازنن كل ف حض نلا "رين ارب (لضو نا مهر رشنتس او امو نم مجاري تعو تمم | [لفرئعلا نيم لوم زا كتنرعت زوو قلضاو جضرايسلا

 : «”دؤاوولاو حام نب ارعرا مب اينو من امد ات يووودبلا ريل رهنخ عزمي نارى ضن سو ل[ لسور لا ىلسشلا لور ما لا: س اع نب نئىورا ريع ليما اذاو بالا يزن هس فن كريب | نكد

 كام ا 2 للا ةباديلا ثيداحا خرحت ق ةياردلا

 ةولص نيعبس نكموي 5 بح لعل ص ىتحرخاب حش ةزمح كرتو ىراضنالا حفرو هيلع ىلصو هينج ىلا حضوفراضرالا نم لحرب عىجو خازرمحم حتموق

 ملوهيلْسدقوةزمجيرمملسو هيلع هنا لص ىلا نا سنعيد مصاوهو ىحشل !لسرم نم قازرلاديع حيرخا نقو دوعسم نبانم حميد مل ىعشلاو
 كو ةدايزلا نههرمع نبناةعدرفت ىتطقرادلا لاو نيلوهو ىتبللا ديز نب ةماس| داتس !قودؤادوبا هجرخ ا ةريغءادهشلا نم دحا لع لصب

 ثول الحا لق نع نوكرمثتملا ترصن أمل لات سابع نب !نعو أضيادؤ ادود,! هحسرخا ميلع لصدمملو لأ قف هذي سحب سازلاملع اوهو ةمأس| نعيشو نبا كور
 ليغمس !ةياور نموهو ىنطقرادلا هحرحخا ةؤلص ناحبس هيلع ىلص ىتح هناكماةزمحو عضوبف لجرلاب ءاجي لححمت شع هيلعربكذ ةزمح "دقت لاق
 ةلقلل ع ةيزمحم ملسو هيلع هللا لصلوسررم لا سابعنب !نع ىرخ ا قدرط نم ةجام نباو فاربطلا» مكأحلا هجرخ او نييماشلارهتع نع شايع نب
 نب, نيغقيرط نم ىنطقر اللا هحيرخ او فيعض وه وداي ىلإ نب يدزي «داتسا قو ةزلص سحب هيلع لص ىقحءاسيشلاه بلا عمجمت احبس هيلعريكمت

 نبا نعرها نعمكحلا نع ةرامع نب نسا نعننسلا ىق رق ولا هحررخ او فبعضو هد نارمع نيزيزعلا ديعكد أنس فو ءاوس هلم سايعنب ا نع بعك
 ةرج ةروننع لكى ةزمشع شع دح. | ىلتت ىلع لصملسو هيلع هن لص ىبتلا ن ! ىرافخلا كلام ىلا نع ليسارملا ف دوادىفالو كورتم نسسحلاو سابع

 لتقىلعلاق هنا الا هلّس ءاطع لسرم نمىدقاولاجرخ !و نحا ىلتت لع وص ملسو هيلع هند !ىلصىبنلا نا هلثم ءاطع نعهلو ةولص نييببس هيلع لص تح
 ءاجبارعالا نمالجر نادآبلا نبدا دنس نع ٌقاسنلاىورو همي نهلا لبقرباحب نلاو ىلع كص مل سو هيلع هلندا لص ىبنل !نارباج نعىنزاغملا و ركذوردب
 ْ ملسو هيلع هنن !ىلصىتلا هيلع لصف سوشتس ا هن !هيذو تيدحلاركنذ هحنت اوهب نما ملسو هيلعهّند !ىلصىنلاىلا

 ملكتاك امدح ١ ءاديش تال هل وق اذه هفصقلمم را سك يد
 ُللَط نسر ابع نب ىحي ثدح قمح نبا هيجرخ | ةككلملا ها سغابنع دهشتسا امل ةلظنح نارضدقو هل وق اذهب كدارم امردامل حالسلاو فييسلا ليت

 | دمورخ تلأفثهتيحاصاوائسف ةكئلملا لست مكبحاص نا"ةلطنح لتق دقو لوقبرلسو هلع هللا لص هللا لوسر تعمس لاق عدجنخهيبانعرببتلانب ١
 ىبل لاقن ناننجا مهو ةلظنحو ربح بيبصا سابع نبا نع ىقمرسل او فاربطلا ىورد مكاحلا:نابح نبادجصو ةككلملا هتلسغ كل نل لآقف بتج وه
 | لاقملسو هيلع هلا لصىبنلات ! ديبل نيدومحم نعربع نب مصاع ىنثدح قا نبا لاق و فيعض هد انساو امهلسحت ةكعلملا تيار املسو هيلع هنل!لص
 باص !ةمجرتق ةيلحلا ق ميعنوباهجرخاوةعئاهلا عمس نيح ينجوهو جرخهتاتلاق هناشام هلهااولكشض ةكئلملاهلسخن ةلظنح سم كيحاصن ا

 ْ ّصزطم هنا «نسحل اذجرد نع ثيدحجلا رهفيالذ هقتوملسم نيءاطع ناالا ٌقاستلاو ىحي هفعضرب د قلا تت ىف لاق ةقدص نب لضغموه ل ||



 ةياردلا عّمةيادهلا

 ار اللارتب كا اكل تعدل 1

 كل !نبنالةوبجحلا قفارم لينل ةدبهلا امكح اقلخرأص نموهو ٠ لسع تيرا نم نمونن امابتتا قأاشام نوصقنبو

 هنال ةكرعلا ا !برشوالكأي ها لح اءادبت 0
 . عال لسا لوط ال دا ناقل

 يال. ور ديم ا

 ل ناك أسف ادار ا 0
 ك0 با* قري رع

 ىورما نه )رايحه ماكحا نموهو هتمذ ق نيد تراص ةرلصلا كلتال ثترموب» لقعيوهو ةولص تقو ىصم
 با نلم ا بلا ريع ل قلساذا ب رز ا

 ا اكحازم هنال نوكيال لن لاعو قاقترا نال فسوي ىلادنعأثاتنر نأكةرخب) ةخسألاروم| نمش ىصواولو فسوب ىلا نع

 يرمي لتك هنا حلعاذا الإملظل ارت فنغ ةيدلاو ةماسقلا هيف بجاولا تال سغرصملا قاليتق سو نمو تاومالا
 ناءاصلتان م داك ا

 | ٌفسواؤإ رتعو ىقتحلا ى اماو يب دلاق أما مهاظ اهنع صا ل لتاقلاو ةيوقعوهو صاصقلا هيف بجاولا تالآملظ

 هن لذاي هنال هيلع لص )سغصأاصقو احق لتق نمو كاع هلداءاش تاتايانحلا ةترعو فيسلاكٌتيليالامزبغو

 را د ا اول نب سحا ءارهرشو هيلع نيقتسم قحءءافيال
 َ ور 17 سكس ميناج حران مسجل« من مشل

 ةأغبلا لعل يملا يلعن اله يلع لعمل قررطلا
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 1-1 2 ا بالوئاسرك

 ضرفلا ف كلاملوامهف خاتم اذَّلخ |هلفنواهرضرف ةزئاحب ةصكلا قورلسملا ةسكلا ق ةرلضل ع 1
 تن " لرب ى ا علم دري مياق نع بز دير#ر كيربلا كس

 تال ةلبقلا لايقتسا دوجولا هلت ارشد تعمتجس | |قؤلصهنالو رقفلا موبداجكلا وحي ف ىلصرلاسو هيلع دن !ىلص هت '
 ابا ام ىراغلاه در

 ازا الا دوق هل بما قلى ا شمر بورق وم يللا ناو قرف نع ةانثملااتلإب ومحل قيل شرا نمو لو حس سس
 ةزغآلارومانم مل وقت حلل بس» ليلا معن ناكل ؤا مار ليتل ناوين عررصملا نمل م نار ظننورطنى تسلق معارلا ليز عرصملا نم لما نال ظن نو ىرازنالا لاق 1 ارعرعم نلت

 00 اينلاروم اب ىسوااذاام تالثل اند انانتا لسنا ةزملاروماب ىعولا ذا ليقود قاتل اب لسنيلايملاروماب سولاف الروم نم ئنبب صول ذلامرذ مالت لا ليف نون اتلاف

 نا ماس اؤ للا ملم مر روع نفت لع الامل ملاذا الا مماشالو ةماسشلا يروج لط نال لاه لجملاذا ايف ةيامسلا يادر نال اوريخزلا ىفركو ل فل انع ءياورلاورنن لوقا ياقولا حرش ىف اليك مو نمو رلوق

 رقضنلا اور دعس اماو اهي ن وكب نا نع نصرا علا زب زر الخ م اها نع" لصر ابنه ٌءاَشلاو ةيددلا يسدتواما لم |صتضلا بجو ا للا اهب شل نال لسن ل ارسل ب اور نير ىف اب لتعلا

 ْ أنس يل اقل الو ةريرحب الظل نايا ايلا ف حرص فو اني لت اق ملثاو مبلول ل جري رعب لق نا لع ازااالا وق او ديقدق بسال ارز سكن انيفوتلا لابد لوق لبنا لضخ
 زوق هلل هرتر لال ابهكدم ىواوم ٠ مشا يلاو مت ال ةياكرولا عرراش لاذ مولعما لت اعلا لع اذاالا ص امّسالو صاصتلاب بسوترل لات شيكل ناري بالا اظلو ماَصلاو ةيرلا

 تقرا معو لات نوعاذمملا ىف ظل ييعلا لسن ال م صامتلا بجو اسرع ضيسلا لش لين اوربا نم لتقل لب اهبدعريرمل اب لشي نارعملا ريو ليت طرشي نتف يسلا/ت سريال م
 وتعلو موترما لع مارال لنا لوي اال ابابا نبضي لسلق هس خرا" تايانبلا ىف دره و لما ىف صامتا ببجيال ينم ىلا عوار برع صامتا بوجوف لشاب
 ىرعابف فالق ا|زواناطنسرمارر وي م تا ظالانالن لورق هلع بس الص ا( لع لمار زلا لاقدر يلع ل سو صا ىلع مش مس رل ا طعس ور لا لص ىنا نال امان
 [طزف عبلا ىف ةالصلازاوجى ريدان بن كنا نماوبس ع هازب نايافث اشللاذاظن ل وق حل ياس اوريهصلا ياهلا رورو ايل او حاشي لاورارس او نيطوسبماي تكلا نم
 ميامنا» مب” ن ىف سلا ينامصا هورواازتكايلفند

 ةلظنحر خلاق ةورع نعىرهزلا نعاضيا ىطم !نيإ ىورو قطم ١نبا قيرط نمةفصلا 1ةدصاهيقب وللسلل !ثيداحا جرحت 0 عل
 «اضيا قيعم | نب قيرط نم لئالدلا ف تباث هحررخاو ةلظنح لتكركنف سانلاىغتلاا لاذ لستغيمل بذج . وهو هتأرما عقاو نو

 ءاسيشو هلوق اذنه هيقصدتا م 0

 / ىهمنيابلطا كومريل امون تقلطن ! ةفي نح نبرمبج فا ثيدح بالا قو هدج امل ةداورتسلا نآصقن نم ًافوخ مهلعرانتسنأكلاو انش اطعاوتامدحا أ

 نيماشهاذاذ هيلادب يِلطنا ناىعنباىلاراشاذ «!لوقي لحر اذان مع لاق كيقسا تلقف ىشني هب اذان قمر هب ناكن | هيفسال ءامنم ةنش ىعمو

 نقوحا ذاذ عنب ىل تعجرف تامدق وه اذاقماشه ىلا تعجررف تامدق وه اذ اذ هند هيلا هب قاطن ان !ىلاداش اذ* 'لوقيرخ حمس هتيناصاعلا |
 0 ةمركعوم اشه نب ثراحلا نا تياث ىلا ني بيبح- نعهيذ ىو دو ناميالاب عننن نم نبررشسعل اوقاثلا قف ىقهيلا هجرخا تام
 ةلصلابأب هدجامل ةاخبلا لعل صد ملايلع ناىور هل وق هج ولانه نم تاربطلا هجرخ ا ةصقلا هنهوف ركذف كلومريلا موي وترش ا ةنيبد ىلا

 هلئالص مد !لوسر ربع نب !نعرمفات نع يبول !نعملسمو ىراذعل !ققلاموي ةصكلا فوج لص ماسو هيلع هل !ىللصىبتلا ن1ٌتيادحع . ةيعكلاف

 ايل هيف اوتملذ قلغاف بايلابرماو ناهتعو ةمأساو لالبو لخدم ترجف حاتفمل اب ءاي ةىلط نب تاّقعىلا لسراو ةبحكلا ءانفب لزخف وفل مويمملسو هيلع

 قيرط نم ءاحيرخ او لص م كهلاس | ناتدسنو هوجو ءاقلت نيدومحل نيب لاق نياتل قمع لاق هيذ ىلصلغ لالسبل تلقف بابلا تردابف هللا دبعلاق
 تبانعو لصتملو اعدذ ةيراس لكلنعم اقف ىراوس تسادرفد ةبعكلا لخوملسو هيلع هند !لصىنلا ناس ابيع نب !نح ءاطع نع ئادرخلاو ىرخلا

 صر: هيقب



 ةؤكرلا باك دلج ةياردلا عمةّيادهنا

 الوةلقلا ىلا هجوتم هن الز اجمأمالا ,هظ ىلا هرهظ موض ب لعجاهمذ ةعامج مأمالا لص ناذ طرق كاك ًاعبتسا
 ”٠ تزاعر جو ىلا رجو لم اذا نامل ب ميش 8 00 ا

 هم .امألع همدتتل هتالصزج ملم أمالا هجبو ىلا ءرهظومنم لعج ل هل يسفر اطخلا ىلع ةاداما نتكفن

 برقا مهم نأكنمفمأمالا ةوا جاولصو ةبعكلا لوح س انلا قلحت نمارحل | دجسملا قمأمالا لص اذاو
 عراب لص ازا اج

 ش لص نمو تناك دان دنع رهظي امنارخلأتلاو ثرّهتلان الم امالا باج نكملاذ!هتالص تدذاجيمأمالا نم ةمكلاىلا

 . بنا» ولع ليم نكراشف هان ِبابب بهل

 لسد: ال ءاتبلا نودأت دتع ءامسلا نانع ىلا ءاوهلاو ةصرعلا ىف ةبعكل !نالىف أشللاقالخ هتالص تاج ةبعكلارهظ ىلع

 ىلا رو دق وميظغتلا كرت نم هيفأمل نركي هتاالادي دي نيب ءاتب الو زآج سيق ىلإ ل جلع لصول هنا ىرتالا
 بلا يللا عن اولا نم وري ل سول ذأ د

 0 هيلعمثلا لصوتلا نع هع

 3 لادص نع 1

 اونو ىلاعت هلوَلف بوجولا اما لوحلا هيلع لاح هامات اكلم اباصن كلما 3 !ءلسسلا غلابلا لقاعلارجلا ىلع ةبجاو ةاكزلا
 طع يربك م1 ببيع قر دا بدة زداياو تح لاب كاظو لاو نيزعنلا ديت د قيطقلا بجاولارب رار)

 و هيف ةبرس ال ه2 ضرفلا يجاولاب دارملاو ةمالا أ معا هيلعو ركل اوما ةوكراواث ا واسو هيلعدنن !لصهلوقلو ةاكرلا
 با) ةاولصلا ياولا زحآ ىف ى نب زرلا جرا فنيبر ص نمد ا

 رقد ملوق تلم يانب» ًالنلا لم ادار نال تولص زوكب الرماما ىلع مقوماالارظ ىلا وربط مزح لعبت ىرنلاب لم :ريل ىف ةءاوباولص ازا نشل ىرلادلاس تالخب لوق عل

 قو لبالا نط احمو مارا ىو ٌلرطملا عراق ةربتملاو قرزجلاو نزلا ىف عرتاومروبس ىف لصيف ننا ىبن م سسو ل6 ليعس#و يلع ثلا لصسملا لوس نر نبا نم يل اذ نم عام نيا و ىلع رخا ىلا درو

 لالا لال نا ةواسنس لع م السا ىنب اسمان فلول ةركزلاف او ةالملاو مت او نقلا ىف ىلا هت لا ركذا اتا ةولصلاب هنرق ةوكذلا باتل ل وق علت ياني ثلا تير
 ائاوءاناؤا عررزل اك لاي ةوكزلا رلوق أل قيشا» ةالصلا نم ميترإر رجا ىب تلال نطعساول اب نيكلسضن ىف نمح أب لف | يلع ةلصلا مين امآو ةوكول اء ايدو جرلصلا مايورشلا لوسرار# ناو

 نويلرى ا لام نئوريبلا كم ريف بس كلل امد ىلوملا لام نان بتاكل لام نع زارا ادام لو ق هس رافك» كلل ف باذنلاواينملان فلنل ابل اذا دامت بس اهنا اهب تيبس

 سانعا” امم ان اكلم نوكيذ دلع رهن يملا بح اس نان
 ' ةدمنديق م

 اكحزباو دمحا ئدرو ةلبقلا نه لاقو نيتعكر تيبلا لبق عكر جبرخ املذ ريوس قنح هذ لصيملو ايلك هيح ان ق أعد تيبلا لشد امل ةماسا نحس يع

 ةبعكلا ف لصيململسو هيلع هند! ىلص ثلا لوسرن ا لضفلا ىخ) ىثدح سابح ني! نع سه أهم قيرط نمو هي لص هنإ ةماسا نعرمع نيا ثيبدح نم
 ملسو هيلع هلل !ىصىبنلا ل خد لاقرمع نب | نع ةرعجني ىبحيةياور نمىنطقرادلا ىور دقو وعدي سلجم نب دومحلا نيب محبس اهلخد امل هنكو
 رادلاو فاربطلا ىدرو نيتعكر لكم سن لاق صله لالب تلاست لخد دخلا نم ناكايلذ ال لاق بص هلالبل تلقف هفلخ لالبو جيرخيمت تيبلا

 مث نيتعكر نيّتسراسلا نيب لصف تيبلا ملسو هيلع هللا لصوبنلا ل خد لاق سابعنب ا نعريبجب نب ديعس نعت ا ىلا نب بيدبح قدرط نم ىنطق

 رباج قبرط نم فاربطلاو قع ىورو لصدملو جيرخيمثوع ديم اقذ ىرخا رم لخدرغ تابقلا نه لاقمث نيتعكر درج او بابلا ندب ىلصف جرحت
 ىتحي ناتياورلا ةهص نا ىقهربلا لاق كورتمرباجو متفلاماع هلخدو لا ف تيبلا لخ يمل ملسو هيلع هنا لصوبنلا ن:سايعنبا نعّةمركع نعوفحجملا
 هّلدا لصد لوسر عنص فيكرمحل تلق ناوفص نبانكح .رلا ديع نع بابل !قوملع | هلداو هزم كرتو ةرم لصف ىبترم لخد هنا ىلع ل دانه لة نبتللا

 ملعمرب للصهثن )لوسر ترضح بئاآسلا نب هنن |ادبعنعو قادجطلاورازبلاو عم او لمح ا هجرخا نيتعكر لص لاق ةبحكلا لخد نيحيملسو هيلع

 نزعئلنلادرو دقو ركي هن الا هتولص تز اج: ةبعكلارسظ ىلع ىلص نمو هلوق نابح نيا هجرخا ثيرحلا هبلعن ملنغ ةبعكلا ف لصرقو تقلا موب ملسو
 رظ قوم هيذو ثيردحلا نطاوم ةحبس قف لصين ملسو هيلع هدا لص هد !لوسر ىف لامع نبا نع ةحام نباو ىنمرتلاملسو هيلعدتد !لصىنلا

 مت احوب | لاقرمع ثيدحةجامنبإ ميرخاو هيشا لوالاورمع نعرمع نب انعىور دقو ىوقلاكلاذب «دانس !سيل ىذمرتلا لاق“ هللا تيب 1

 و نيؤس هلسرابارطضا هين لاقمامحلادةربقملا الا جبسم اهلكنمرالا ديعس ىلإ نعىنمرتلامأمحلاو ةريقملا ىف ةؤلصلا نايهاو تادانسالا |
 ددهيلع قف ليسواروهطو ةببط ضرالا ىل تلعحيورباج ثيدح ف هلوقمومع هضراعبومكال او نابح نبا هحصص , قاس | نياىلع فلتحااو دامح ءلصو

 نمهحوررمعنب |ثيدحامآو يش هيذ دربمل ةيوصعمل !ضرالا ق ةولصلا |, يسم [,لكض دالا لت لعج فاربطلاو ىعهربلا رتعةماما لاشي دح
 قبرط نم ءاقعضلا قنابح نب |هجررخ-١نمرالاركذ هيف سيلو دج فيجضوبف هيلع مادام ةولص هل هدا ليقي ملم ارحم هرد هنمث ق ةرشعب ابوث ىرثشا

 هحولااذهنم نمحا نع وهو ىبتنا ىتاش دانساب ةيقب اورام او عنان الو كلام تي دح نمول لص ١ لاقو هنع عفان نعشللام نع جالع ىف نب هنن ادع

 هللا لوسر لسع ىلع اذه ىقتن انك سد انه ةث الثلا نسا باك !(ىراوسلا نيب ولصلا شب سيل ثيدحلاانه هنعبلاط ىلا ةي اورل قف دمحا لاقو |
 ٌقاسنلا ةجررخا نيطاسالا ندب ةؤلصلا نع ىمن انكهيبا نع ظرف نب يي واعم نعو ىراوسلا ندب ةةولصلا عب ملسو هيلع هللا ىلص
 هجيرخا ثيدحق هلثم ءادردلا لا نعو ثيدح ءانث ا ةمأما با شيدح نممككحلاو نابح نباو ىذمزتلامكلاوماةيؤكذ اودا ثيلحةاوكالا باتك
 شا ثيدحؤ وو هلع قفلممهث ارقذ قدرتو مهئاينغا نم نخوت ةق دصم يلع ضرف لق هلل'ناذاعم نعبابلا قو نويماشلا نسم ق فاربطلا
 اهعنام ثي داحاقايسو ةبلحت نبمامض ةصت

 مهيب ل رمع نب! ثيردح ةللع ف ىدوجلا نبا لاذ هلوق - ق١ حبمت ىلإ لابذ هقيقحت ف هفلاخو



 يزكرلاب انك سلج ةياردلا عقةّيادهلا

 . 5 ني 535 5 م 1 6-3 0 هه. هع 900 5

 راكلانمةدايعلا ققح الو ةدابع ةوكرلا تالم> كلاود ركزت أمل حوابلاو لقعلاو اهي كلملا لامكت الة ررخلا طارتشإ#
 ميلا لاو باؤلاىؤوملا ب لاني جر بحل ايرمان نال ا هدد بنا سواق م 0 00

 ”[هبف قف دم نم بال هنال لوحلا نم بالو هب بدبسل ارق ملسو هيلعهللا لص هت الباص رادقم كلم نم دبل
 قلع

 لصو) وفلل وجلاب هرشلا اهر لقوءامللا

 با, زمر إرقالا قبب قرم وج ا لاق :

 ىو: زيف عن زج ام نبا هاذ

1 
 0 تسالازم هب نكمملا هنالو لوحلا هيلع لوي تح لام ةؤكدال ملسو هيلع 5 بسا» لغ ام مسا نيبكشلا نم
 تد:'امرش لوك اذا علف ناي

 معتق هتالر وهلا لع ةبحاو ىه ليقمَت هبلعوكجلازبداف اهفراعسالا توآفن بلاغلاو ةفلتحملا ل وصفلا ىلعدل شال
 تال ىئنرللا لوق ل: بد: ءايشلاو قلزف او فييصلاو خي لاك

 /زعرسبلو طيرشتتلا باي باصنلا كالو نمضيالا نبيل و ءادالا تقورمعلا عبمج نال ىتارتلا ىلع لبقورمالا لطم
 ِ .٠ رجل ىلا 500 56 دك ٍِ م تاقإبو - 1 ل اا - - نوب ةياىصنا عرامبا نا قع رس 03 تالا و كلا 5 كفا/ىزارلا ص اص البول ماقلا ل 0

 ججارخلاورشعلاكراضو ٌتاحيوزلا ةقفنك نؤملارتأسيريتعنذ ةبلام ةمارح هلوقي ةناف يضاشللا الخ ةوكر نونجملاو
 بام سيل لامر نان“ 0 1 دل وم ع 0 0 نبال ودب 2 1 .

 دضرالا ةنوم هال بارا فال خج لقعلامرعل ميلر اينتخ الو بالتي الا ىنعمل ا قييقحت :رايإلابالا ىداتن الف ةدابع امتاانلو
 هلل بيبو نق تعين ل ارب '

 قرهثلا ضعب ىف هتقافا ةلزنمبوهق ةنسلا ضعب ىف قافاولو عبأت ةدابعلا ىتعمو ةنؤملا نعمرشعلا ف بلاغلا كانك
 عاف نوب اك“ با,نورعلاراتعاب »م 2 بلوف ايزي لاذ وهلا نم

 لص قاوا سن ندووار ىف سيل سمو هل[ ىو ريع شرلا لص ىلا ىلا لاهتىرزلا شيسدعابنم رك اوشا ب ببسااررق رلوق تل
 من اك ف لت ل اوح الا نال الوم لوم يي ىف لوقلا نردلا باخ ل انالوع لوم 'نسدب الو رلوق لس نو سوقرص قسد سف نوو ىف سيل و قرص ليال | نمو وؤ سمن نو وار ف سيبو
 لوقا ىبجتا علت رنا نال/ذلا لبد انمانا لارا ىلا لات وق لوق ياك نبال فلا لهب تلتف تمام سمن نامه ىلا نسل هيف ايبضمالا سل مذس ةذسلا

 ' لم لت انهي ارداسملا فلزكى وغسل بيرق ويم اولددا لاق وق ننكر واصملا ىلع ليلك راتدشملا نا للا نري ال لوقلا ناازريبعلا ىلع ملا لقلا نضع ىف روكزم عترما لب نقلا هالو ىلا هاما
 با" نيلزملاو حينا ف لكزكو سلع الع نوير فو ءاّمشلا نود فيلا ىف ابرشس الا اسبل اياب تارانبلا ناز فلل ل وصغلا ىلع ريشا لو جكس”: ىف بعرق ىولوم »ل تاتا
 قلطم نا لوصالا نراتنملان ال وقمر لير لارمالا ى متم ل ل وق حط مبان لول ناو ةؤكذلا بجوجفيمطول عا قنص داوم ويم نود ب رابتعالا نون ب فا رداز ملوق هلق
 مام عفر ىيوروفلا رف حرقا ىلا نرعلا فر مالا نلاوبمر احنا مول و اهبرهاباميقم لضغلا هزم بلطي مل نال ىل اتنمالا يفر وفلاو ىغارزلا ضال زوبر روماملاورمم لع ىخارتلا (لوروضلا قع الرمالا

 فال #مل ا دهب اواي روصتت الف ب اهنملا نم زج بج اولا خلكم ىف انيدداصالال لال تسمالا ىف اكن ضي او قف اناو كلا, لاتوزلا ضنا رلوق هلع نور ٌيلطم زى بورا
 لاما قلو لاملابىدوي يلا تنم ان اهيداداو برخملاىاذكريلع سمئلا نانا ميلي نا ملا يل استمر ىب وق هك ب٠ رلعا يو ققضنانم ىف لضردنال كبتسا اذااء ف الخ
 متسن زم ءال روق هلشس تعا» جير ورايتفا نا لعرض و عيال لقاو يس ورسمن ىبتلا ىراولازمفو لتادلا ىبتارايتفالرابتعا لو لّتحلا مرن لوقت لا كا ةدنلاريقبف لاك
 ('السالا لبا ىرصان نولي.” قمل اذ ”لتاوتملا عازب نيرعمو رو رف ار ا فرم نامل بكلاملا ىريإ لف فم ارالا دعبل نابدبس جرن اورشعلا مةونل ا ئس اراب ببسو بارع ةررابع نوما ضال
 وب و داق ار اتعاب والصا نوما سمن اع لص الا ىو ضرالاراشع اذ حزراول اب مالا ضرالارشعلا برو و بسبس نامل زم ا نعمل وق تلا "افلا لع م السالا لبا ةرغن نور يءارغلاو
 قاف ولاكن طكرلا رمزا ب اهقلا كيبوب لو الق ار م اواايلو ا نسما نم ء جا اًديفم ناكل ذا ئدئربشلا عمت ىف رق اذا لرننم ملوق هلل عراد انبات ةدايعلا لحن نال ضصرالا بتمصو

 رانا موصل يشسلا لرسم ةوكزلل نسم نامل ثدعس ويل لب نع اورو رم لوق نس ربما مو مل «يل وا مول ف نانعمر ثيرمشس مزج اف ]

 ديعس ا ثب صح ىلا ريشي هناكهدب بسلا ردد مملسو هيلع هللا ىلص هنال باصنلارادقم كلم نمدبالو هلق ا

 اهيلع لاح ومهد داتئام كل تناك اذا هحفر ىلع نعد دادوبالوح لا هيلع ل وي ىنحلام قف ةوكذ ال ثيدح هيلع قفنم ةق لص قادوا سمخ نودأمس ف سيلو
 حرفطقرادل لاق هفقوو هدر ىف فلتخاو لوحلا هيلع لوحي ىتح ةوكت لام ف سيلو رخخق لاقد به نلاركد هيذد ثيدحل) مهارد ةسمخ آهرذف لوحلا
 الامدافتسا نماعودرمرمعنب |نعرت 'هجسو نم ىذمرتلا ميرخاو هفعضواعوفرم بئارغلا ق ئطقرادلاهلصو و اطؤملا قف كل ئكوهود توقوملا حرحصلا
 نباٌةروا هنعوتْؤو هاسز»ن ابح هيت وحلا هيلع لو حلا م ةاكرال هحف رش ا تبرم _نمزطتقررلا جرخاد رضا قه لق دأفوقت هير امعث لوحملا هيلع لوحي ىتح هيلع ةاركذ الو
 ةشكاع تيدح هين ةحجا ناك ةاوكز ن ونجملا» ىبصلا لع سيل و هل وق قيعض وهو نه نب ةثراح هيذو ةحيام نبا هجرخا هلثم ةئشام نعو هفعضو ىدع
 لع نعبابلا فو مكالا رصد ىذمرتلا الا ةج دالا هجررخا لقعب تح نونجلا نعو ملي ىتح ىبصلا نعو ظقربتسي ىقتحرئانلا نعةثلثنعملقلا عذر اعوؤرم
 ًافوقوم الوطم ثيل نعرخ اا هجو نم ىقميبلا هحرخاو ةئؤكز ميتيِلا لام ف سيل دوعسم نب نع سهاجم نغ ثيل نع ةغينح ىإ نع نسحلا نب نب ىورو
 هلرمتلف :)امهلاحيتي ىلو نم لام لسو هيلع !لصدل |!لوسر نإص اعلا ندورمع نب هند |سيع دج نع هيرب نع ب رعش تيدورععثد نح هضراحت وأضيإ
 كرنم نك ىطقرادلا دنع بييعش نيورمع نع فابيتتلا نع لدتم هعب انادقو حايصلا نبىتملا ةباورب هفعضو ىذمرتلا هجرخاةقدصلا هلكات ىقحهكرتيالو
 هبحرخس| سنن ا نعي ايلا وورمعرمهلكن م هن | عيصملاو ىنطقرادلا لات فيعط ىمرزعلاوورمعنع ىعرزعلا قدرط نماضي | هحرخاو هنعىوارلاانكو فبجض
 ننام ملسو هيلع هللا لص هنن |لوسر هل [يعطق !ىتلا هضراربع عاب تامامل عضاداب | نا لاق حفار ىف نو ىزارلا ديعس نب ىلعةمجرت قف طسو الات قارجطلا
 هيكر ١١ لام ىنتعنوكي هت !تورترمتنكا لاقف اه اكتاوبسحا لاقن ايلعاول اسف ةصت ان اهودجو حفار ىفاونب أ يضبت املذ اهمكزي ناكف لع ىلا اعف وذ اقل
 هييرخاةؤكزلاانلاوم نم حرخت تناكواهرتج قف نيش ىلاخاو انا ىبلت ةشاع تناكلآق هيبا نعرمس اقلا نب نيحرلاديغ نع كلامنعو ىقنربلا هحيرخا

 اهلكاتال ىناتيل !لاوم اي اونعتب ١لاق باطن انبرمع نا بيسملا نب ديعس نع سيعش نيورمع قدرط نم ىنطقرانلا ىدرو هنع ىعذاشلاو اطكملا

 كضرارختم فيكم عدل لاقف تلعصاحلالانب ا ىقع ققف لإصاعلا هيلز نعل مد اخ ناكو نخل ابا تعمس لاله نب ديمح قيرط نمىغهسل!ىودوةتذكإلا
 زي هن لجيل لأءل ئذلاؤاراج حمس هناردب زلا ىلا نع رج نبا أماقازرلا ديع لاةورمع نعقرط هلو هيلاهحن نلت هينفت نا ةوكزلا تداكدت مي لام علاف

 !!قالطلا باتك تاقرلع ىراذلا اور هل



 ةيارردلا عّمةيادهلا جوكزلاب اتك) دلح

 ْ 0 2 ١ ١ 67و ا كمي ناد 50 ب 6 4

 كولرعتد يان ونجج خلب اذا هن اًةقينَح .دح-ىفإ نعو ىضرأعلاو لص أل! نيب قرفالو لوحل ارثكا اريتعي هنإ تسول ىلا نعوم وصلا
 بوس افرشل قر نال ةيقر هيي ل عرا» نبحث فغم ترمي نادبد ٠ أن ركوامل ةاكد لا سيت امر تيرا اى بوب لكلا ت* ن زتكالا ن شي

 وهو ىانملا دوجول هَجو لكن م كلآمب سيل هنالوكز بتاكملا لعرسيلو غلب اذا ىجصلاةلْزنَمِب ةقافالا تقو نم د

 بيلا بجي قفاشلا لأقو هيلح دكر الف هلآمب طبي ندد هيلع نآكممو دبع تعي نإ لها نم نكتملا نمو قرلا
 ا نام لوق د

 هع 0 بارق 9 اوشا . - . ٠

 ةزولاو هلذبلا بايو شطعلاب نعد وول ةيلصالا هتج اب لوغشم هناآتلو مأت باصن كلموهو
 نسا مل ينال حج للا كئح عازب دقناا قيقح للملا مش روما

 ىتحدايعلا ةهج نم يلاطم هل نيد هي دارملاو ةجاحلا نعةخارفلاياباصن غلب اذا لضافل ا ىز هني د نمرثكا هلام نأكنإو
 رقزلاةالخ الهتسالا دعباٌةكةباصتلا هب صقتشي هنال باصنلاءاقب لاك ًامهتركولا نيددةافكلا ور ذنلا نيد

 هياإلملا نآذ ةراكلا لاوما ق هقأتو متاوسلا قمامالا وهو ابلاطم هلال هنع يورآم لع ناذلا قسمي الد امهذ

 م نال ةوكز لاعتسالا مالسو ةمرذلا دمبعو بوكرلا تاددو لذانملا ثانادندبلا بايو اردد قف سلو

 قي زب درخ | للعد) نموأنلة امل نيؤرتحملاّثال !واهرل كال ما علا بتكا نط لو اضي ةيمانب تّسدلو ةيلصالاةجادلاب
 با ًاويرقتدأ امك نفن نع كاملا مذ هيام عاملا

 طقاسلالاملاوةنيب هيلع نكد ملاذا بوصغملاو لاضلاو قبالاو دوقفملا آملا هتلمجنموىعناشلاو ررقز تالخ
 يما مردل اك تنال 210111 با# عئيطلا ترص سي الا ذيل و يلا" بلابل“ باز ةاور ل رمت ديب ب

 قبألا بسرطفلا ةقرص بوجسوو ةرداصم ناطلسسلا «نشل ىنلاد هناكمىسن اذا#زاثملا ف نوفٍملاورجبلا ف
 عز بدر قرا ىا لاء ىلع هرداص برالا ناولد بلا[ رعلاو نراويجلا لمس

 اتلو ليبسلانُي نكلا لربط ديلا تاوفو ىقحت بق ببسلا نامل تالخلل اذه لع بويصخملاو لاضلاو
 با» لب نط زك لال ( ايقو هديب ضاوفل بدرب ضاننا تاصضنلا وو وكلا ببرج بيس اها 0 ا

 ليبسلا نياو هيلعةردق الو نرصتلا ىلع ةردقلابالاءامنألو ىمانلا لاملاوه بببسلا تالوراّضلا لام ق وكر ال لعٌلوق هلق
 لل ول 1 2 رك

 ' ىلا نع ياورما مولاي يلع ى ا نعو رلوق حل

 ناكتءو رلوق هلل لاب ىفلا عرولبك ءافالا تداضم كاحاوزب نسم ىيرلتلا نال لس اذا ىلا لزم ل وق تل ياني ال سي ذم نب ل كرك يلو زيزع
 نيو مرارا نسر ريلع

 لاموسورع دوا علضو| حصا حاكضب بجو ناوجن ادا باثلاوا نوم او لكلا نمواروقنلا نم نرلا ن اك ةأرلار ومو ةعارب !ٌشراو فلتملا نارنمو حبي ' نمو لصقل اكد ايعلا مج نمل لسا

 ل اذلكمورخ من نلكن او مورفال كن ايف ةياورال خم لب لبلاد يشلا ير ط ف وايدورعيلالالر اوال مزع لمت عروزلا نلت اذا عنب ازروملا نير ضعبلا نعوم بيف ىورزلا( اءالاركؤو لجو موا

 رزضلا نير نال ع ملوق حش ىنبلا» مده ى ١ بايثلا نم نتي ةلزبلا ىرسوملا لاك ةصوملا ءايلإمسكيدلذبلا بايك ا مزمل كلذبلا بايو مل وق حل كون شربل ماما
 ىف يلع ةاكزال لري لو نالوح ا لعلام باصنل روس باضضلا ءاقب لام روق حلل رانيا هي وحمل ىربو ا بوجوور طفلا "قرص كلك و دايحلا نب سل بلل اهمال :دال ةراشكلاو

 ملو# هع فدا» هاييشس لدا ىف غلا لوحلاو ضاع تنب لوالا ل وحلا ىفريلع نايم يلو لان اكرم ل لبالا نيرشعو سمن ناكوف وابارغن لضا لا نير لف لوحلا نيبرب لوم نمسا ىف اننا لومل

 8 كر بسدجو نال دافّسلا ىف لولا اوك ريلع بجي الواتس لع لوف 'لامد مروى امدافتساُم ةؤلراروا لبق ي اغلا كساذ لوف 'لاعو مرو قث ان فلم لكر تزروص للبس لارا زك

 ف بلاط لوالا نال البتسالارعب ةزلزلا نيدو باصنلاءاتب دام ةالزلا ند نيب قرطلاو قاثلاف سل ىلالو ل وق تلحس عرام الا بوو عن دمز ف ند لوالا باضنلا

 مول ذااط انبب لبالاريقر يفيلافارلمال رلوق ىلع عا» نيدوتوبباسيلو ةرامتوارعالابو ا ةنضلاو بسس لاك ظل اءازبلا نالاضيلا يمانب تسيئلو لق حا لم نانا كنك ل ودنا

 تيورص زوكب ني ررتلاو سيررتلا ىف بيلا ام ومو مجرد يش اهىواسق بكل ناك زا زنا ترعما ىف لبالا ويفي امنا ودافلا مدل تذكئادانيا ةاكرلا يف ببي ل راقتلل ىب تسيلوارلبا نثنكي

 براي غر ارفع زوار فصع خر ابصلا ىرتشاولاك ل ومما اتا قست ناك اذااءاو لوما ما شالو | يب عفش قلا تال[ ازب نضَرحلا تءالأو ءازق هلا فكا» الفالاوريلا قاوكزلا

 ت2 يدل ميل ل رافكا» نام صان وان نازك يعل ابلباقمرج الا نصزغا اء نال اياهم غلب ازا ن١ الا يلع ناكل ول ااريلع لاو رج اب سانلا

 انماط ساء لس لوا ناكم ىف نؤنرللانع ذاع ةزافملا ف رل وق هلا ياني: رانبب سلف ئيراذان ريال بماذ لاموجرانعا لالا لوق علل
 بير 1 قلق رلوق حلل

 لسوق لو حلك قليزر» هوتيررل راينعرنم ناك الا نيد لكن غو لار لكن عى را كريم لجرلا ىروي ىلا تقولا مح ذا لاهو انس اب ىرصبلا نسح ان يل اوملا ب انكىف ةريببعولا ىورو
 ايمانا نري قو ةركذلا بروجول ار شرانلا نال كول الع قرر قل بالا ءامالو ملوق حله بسال عش اربلاو | ريغأو طيوسبلا بحاصك ع باوعالا لقمب اسوفرمو اذوقوم انى ور جورسلا لا

 بسا» د |ننسالا قتكر وصتتا) هروغ ريال ىذلا لاملااماو نيرّمنلا ىف كار ممتوا َةراَتلا ضورع ىف اك

 ا ا ا

 ل ىباتنا ىورو ىلع نعل جاءلرامضلا لأم ةوكرال لاق هن اىلغنعىور هلو
 ةيلظلاديلا اوهضرف «دلو هات ازيز علا دبكنيرمعىلو الق لاملا تيب قاهاقلافافلا نيرشع ةثاعوباهل لاقيةقرلا لهانملجرلام كلملا دبع

 بويا نعاطؤملا ف كلام لاقو ىضم اماتؤكت هتمان نخااراعضالام ناكدنا الول هناذ ان هرحهماعةذكذ نخو مهلام هرمدرإلاحفدان |نوهم ىل بتكت

 | ةدحذالاةنم دا خود ال ناب كلذ بقعمث نينسلا نم ىنعمامل هتاكز نخروت و هلها ىل ؟درمرمان امظةالولا ضعب هضيق لام بتكزي زحلادبعنيرمعن |

 «اراض ناكامالا نيدو لام لكن عى دي نسحلا نحلاومالا ف ديجعوب ! درو هيحاص نعسويجلارامضلاو كلام لاق اراعض ناكهناذ ّتدحإو ةنس



 ةياردلا عّمةيادهلا يوكزلا ب اتكاسلح

 5 ّ . 2 م . 2. 6 كل ..ءأا .٠ 9 9 3 مع

 ّ بياينزوبت ايدام“ ل ا مل با هيب ند دل لن

 ةيلعو دحاج ىلع ناكولا ذكو ل صختلا ةطساوب وا ءارتبا هيلا لوصولان اكمال ةوكرلا بجترسعمو| ٌىَلمنِمَم لع نيردلا
 ف 0 د عاب عاى اىا 000 - هم” لوصولا ناهكماوبت9 0500 2 . 2 ١

 ندعو رنحوصن ١ ىضاقلا يلفت نال ةفييح ىلا دنع بأ صنوهف سأفمرقم لع ناكولو أنلق امل ىضاقلا هبولعواةنيبر
 عارسس لف ب ءادنل اب كا" ل يعكر لع لبو رب هشسلاب 0 هي

 ةيأعر ةوكزلا مك ةفيتح ىلا عمو سالذ الا ققحت يف نمهم فس دوباو سييلفتلاب كدتعسالذالا ققحل بجي الرج
 _مشسا خا/للا بسك فا 7 0 (رااراييلا تقرا اطل طقس - سس ىقى

 تاو ةراخلا كرتوهو لعلاب ةينلا لاضنال ةاكرل ا دزع تلطب ةمردلل اه اون و ةراجتلل ةبراحي ىرتش) نمو ءارقفلا بتال
 انطورتتعت ملة رهتيمل وهذا لعلاب لقتل بلا نال ةوكر أدرنت قن وكيف اهحيبي ىتحةزاذتلا نكترحل كاذ عب ركل اهاون

 سس ربو لش الا ليي ل ترش ةراا نإل بار طسلا كرت ةمامالا نال نى د 0 براس عم زول اباوأ نامحبى ا

 ظ لاضالة اجل ناكةراوتلا كا امش ىزلشس| ناورغسلايالا ةيزل ابارف اسم مقملاريصيالو ةينلادرجنمب أعقمرف اسملاريصي
 َ ّ املا بدلا 5 بال طافي ف لظيي ثداريلا نا 0 هما يي اس

 4 ةلانعولصلا وا علخلاوامحاكتلاو !ةيصولاب وا ةبطاي هكلمول و هنم لمعال هنال ةراىّتلا ىون وثرواذاآم فالي لعلب ةشلا
 ةلا ل باي هتك لب صول ناب »منك ل ريس و نأب ّ ١

 كل ماهل ان سيرد لب انتالدسي و تهل 0ك
 ةينلا اهطرشت نمناكف ةدابع جوكرلا نال يجاولادادققم ل ةنراقمواءادالل ةن :راقمةيئبالا#

 لا ا ل وبتتكأف قر ضني عفدلاناالانازتقالااهذ لصالا»'

 . عام ضعبلا انوي اهتس ميم ابقرمتولف ك0

 ىنيوتمالغرضعبل نال طةسب ال فس وب ىلا دتعو لكل | ىف متن أش بجاولا نال ص ضع ىدؤملا ةوكذ طقس بأصنلا ضعب

 باوضلابملعا هّنلاو لول !تالخي بجاولا ٠ قابلا وك

 ذاق ةقدصدوذ كس خنملقاؤ سيلا 05 ليال ف لصف رحكاوئّلإ 4 لص بأ
 سمخ تناكاذأق ةرشع برا ناتآش اهههف مشع تناكاذأذ عسن ىلا قش اههفف لوح اهلع لاحو ةمتاس اسمخ تغلب

 زلاءاداز والو هسكعل
 بما اهرخخ عررفدم 9ك و جز ميو ةرع لك عشا تير ضف حم يل ارا نا 2 5 دازو 57 قع

 ىثذاولو نييعنلا ىلا ةجاحإلف هيف أنيعتم ناكف هئمويزجت بجاولا نال ان أسس | هتعاهضرف طقس ةؤكرلا ىوني ال هلام مج

 بيطار مدل عيبها

 تاور ما نجاولاو ب ارش اربد عن تن كت

نعا» وزنعجبر فا لصين مازجا عمج هريب تبا نول ا لوصولا سي ل وق حل در 1 ل ل ل
 552 ا

 تناكاذلاب ىو دب يلعو لو سلس كا» عفر رح او رامرعضتزعع ننال بجي ال لير اولاك تي راضه يلا لوصول ارتي لف نكمل نضرالا عيت تنال ةالزلا بجيل يق ع اذملا تالا لو

 ملوق هش يانب »ل يقى باك ويس لش دج دم ئارودان للملا نال هرنع عتما) مل يكل يدا ع ا» الغ لع عر اشم زكا وابامغن ناوكيال ونس تسنعم تحس قيل ل تلاع نيب ل
 فرتلا نم ناك امو لا رج عم لف عرراوجلا نم ناكن الملا نال لهلاب يلا لانا ل ملوق يللا يلا خل ا»لابجد حالها عم تسوكسلا سمار انتلا نما داطفلا اي يامر

 مهي ال ةرامتلا رد عثمم ايش رش ااذااءاوقراقلل تن ىزلا نَا ل ازيا امضىَرشا ناو ل وق ع ريرقلا خام فاننا نم ابكرتو فلا درج ىف الغ لوللان م ةراولا فيلا ور رف فك
سيب ناقع اي ملي تحل ادن ار قرر اوتار يذ حصا ناز قراجتلا مرطب يي رع ”نجارخ نيرا ىلا ناي ةر اوبل

2 0 # هبافكازوكءالإط لضالاومورعاو 
 

 ةدالل يني جاولا فرم واير لالا ين ارتقا لين انزع اشم فطقنس ل وق حق ٠ بل الواب يلا نارقا نعجن نو النءاذ مولا رينلايزتك, ل وق حح

 جا بالف بال ذ نيب" بارو نيل( ذو ني لص ورشا فا رينو مالا | يولي قص تطال قتلا فم لكماذل تعقد ةدادلا نعاس
 .عرا» ةولعلا فاك بثت نمو الف نامورخم يك يفلاو لن ن فز لقوبو لبق لنا سايتاواناسعتسا ل وق هلل تس كام نانمر ف موصل نظم فاز راو نيل ل
 تءاتمي قدوملا نم طاقماىلا ناتي ادام نابل زكو بالا لم ىدؤملا نال دع ازلادوجول قايل ةركز انسي لاكاكدوما ماك ايل )نا انب تايب بجاولالم قا نوكت لأ حلا

 بسب موق هلل كلو نيا يخلو سد عازل اي/دعد ةعازماد دوو :لولا مهل ان م لفل نع نازاجو ىرؤلل نع نازي دولا ف يؤول قابلا نعط ارسال

 هلل تو لبالاميلاوما لجو بيرعلا ف تشك ينال كليك نال انناوم سول دعس ورديلعشلا لمصر ثلا لوسر ب تبكرازتقا اوسلاب ةوكرلا لاوما ليت و أري اوسلا قرم

 ةدصلا حس لال ةخسسلا ملاذ ىف ماست نل يرش مث ةراحبت اوك ا صل مان قلا ىفو حبلاو ب او لما مغلال للا ردلارسصتل ىرربلا فمات لا ىبرماسلا لاف اوسلا ل وق

 لو ةرصلا ىلا ثلا نم لبالا نمواولا نوكسو مج ا لازما ةفبوجو طبر حش ىل ادترلوق ىف اكريقى اورعلا ”ذانما ليدقنئروزلا ىلا منا: ذانماروذ سف نمل رق هلأ يانب»

0 
 ,يانبا' ابلخفل نم ايل رعاوال نوم ىو عستلا ىلا نينا نم



 ةركرلا باتك نلج ةياردلا عم ةيادهلا
 ىلا ىهو نوبل تنب هيف نيثلثو اتس تنأك اذأذ نيذل'هسمخللاةيناثلاق تدعط ىتلا هو ضاعت اهيفف سا يس سابا يبا ضال سلا تس

 خاب نوباشالاصا ىف ح هب تيبس 5
 ب اطاهىا ىزخاب نما تداصامما نال مما يؤ وحمل + تسبب“

 اداه نيتس لل ةعبارلا ف تنحط وتلا هو ةقح اهمشذ نيعيراوأتس تناكاذأف نيجبراو سمخقلا ةثلاثلاق تنعط

 نمتاقدصلا بتكت , يدش اني نيرشعو ةئأمرلا نأ هيؤف نيعستو ىدحسا تناكاذأذ سعست للإ نوبلأتتب

 عم ةاش سخلا و نوكيد ةضيزفلا فناكمت نيرشعو ةئأم لع تدازاذإثملسو هيلع هلل لصين !لوسر

 ضانغد نب نيرشعو سمخىو»«ًايش حبرإ نيرشعلثو «أيش ثلث شع سمخؤو ناتأشرشعل قو نيتقعلا
 سمخؤ هناتاشرشعلا و ةأشن سما ف نوكيف ةضيرفلا فنا تسن مث قاقح ثلث ًاهفن وكيف نيسمخو ةئأملا

 تغلباذأقت نويل تنب نيثلثو تس ىو ضاع تنب نبرشعو سم> قو كأي حبرا نبرشع و «أيش ثلث قرشع
 ب» قاقح قرط حي ك

 هةئاملا سعب ىتلا نيسمخلا ف فناتست امكادبإ ةضيرفلا فنأاتست مث نستغامللا قاقح عدرا اهفذ نيعسنوأتسو ةئأم

 وةئامت راصاذأق نويلث أتي هن رجلا 9 نبرشعو ةكئام لعتداز اذا ىداشلا لاق وأتدنعا نهو نيسكلا
 2 3 نا لوو وسد

 0 6 ل بال تائيمبرا شلت اهيل يزد وعسل لإ و
 لكّىو نويل تنب نيعبرا لك ىف ب 5 تأنييسنملاو تانيجبرالا لع باسحلار ايت نوبل نب و ةقح اهبفف نيثلت

 برب نود ن اشجنراايمال

اؤاش عدشلا سر لمنع ىورامالادارلعلا مئاوراخألا تلقت ا ازرب طاف ت سني ملوق سلس سس سس
 سس رش سمن ىف لان 

 ى١ دمت ابئالب تييسمجلالازلا غب عزم ل وق تلسس عراء زب لوقا )نم فاو و "لكل اور نم قو طاب ىروثلا نايف لاما تمنب ننرظعو تس يفد هايسنس

 اما و ارعاسف ل اب زوجي امناد اب زوجت ني ال نا بسس رابكلا نودراذصلا لببالا لالا ب|صن ىف بجاولا لج عرشنلا نا لها ؤلا نا ننحرم لس رائع ودرس نيل ناز# علقت

 نير صلا باكانم#لا تتش اذهب ملوق هل بالضفة الا نال ملال ارلا فد زوحبال قتشدكذلاا) تانالا بجاد انيلا لب بت اولا بيدا لس ريت بيور

 لوس دواي سلاما لاو نيبلسلا ىلع ثلا لوسر ضف لا :ذقرصلا يف هزي ميلا نطير لارشلا مس نيرا ىلا جد ادل بان اذن ل بتكركبابا نا رع انا نان يداغب اور اعتب نا

 ني ما ةوازلا لقص رضع بأ لعدازاملم ببي لنا فانيتس لاني يطل فناعت ملوق يشل يتداخل
 ل

 فرب ديت نينحلاو أما ردب ين يسن ىف فئاتتاك ل وق هدطس لاو نيا لكى نوبل تاب عرضتى داراش ناو قع نسل كف قاقح ب دا ىرلءاخ نا نتماعىلا رلوق هلل

 و ةسمنو :نأم باصنلا لكراص نيرشعلاو ثلا ىلع نورشعو سرا ام نال اربب اسن منهل اق اتح عيدا بسامبيا الد نوبل تنبب بس ادهم ايف سئ اذ نيرسماو ألا بف ىلا ف انييتتسسم الا نم زارع اي نال

نع» قاقح ثلا تصد نيس ام تداصد سن عر ازالذ نيتقفا ب ضازما سنب بامنوط نيا
 نيرشسو تأمل اانمفاوي ىشاشل ان 1ن 7 تانب ثلث اييفف رلوق تللس يا

ىروتلا لامي دراري مَ نا ينال تاتي او تانيببرالا لع رنم مثار وري ريل ازا ذاف ةيادهلا ثيداَحا جرحت ةياردلا
 كانبا» ٌرياور فر ماو ى ازوالاو 

اسبح نب, ةمامث قيرط نم ىراخم/ امل سو هيلع هند ا ىلص هن! لوسر نم تاقدصلا سكت رههتشا نهب هل وق ليال لصف
 . اشدانا سنن نب هلل 

 هند ارما قلاو نيماسملا ىلعءلسو هيلع هللا لص ثنا لوسر ضرذ ىتلا ةقدصلا ةضررف نه نيرحبلا ىلا ههجوامل باتكلا!نهدهل بتكرك/أب نا هثدح

 سقلكؤ منخلااههو داق لبالا نم نيرشعو حبرا ف طعيالق اهقوذ لكس نم ءاههجو ىلع اهطعبلن نيماسملا نماهلكس نمذملس و هيلعمتب ؛لصول وسراهب

ثلث و ةتس تغلباذ اذ ىقنا ضان تبا هن نيقلن و سم ىلا نيرمشعو [سمخ تغلب اذاذ ةاشدوذ
 داتيستخأباذاذ فت نوبل تنب اههفف نيسراو سهتىلا ني

سم ىلا نيتس ه#دحاو تغلب اذاذ لمجل ةقورط ةقحاهفيف نيتس ىلا يعبر
 اقف نيعست ىلا نيحبسو ةتس ىلا نعي تغلي !ذاف ةعزنجاهْقَذ نيعيس و 

 نيس لك د نوبل تنب ىيجرا لكففةئامو نيرشضع ىلع تدازاذاف لمحل ةقورط ناتقح ا هغف ةئامو نيرشعىلا نيعستو ىدحا تغلب اذا نوبلاتنب

ر ءاشين ا الاةق دص اهو سيلف ليالا نم حيراالا هعم كيم ل نمو ةفنح
ةقحةنعو ةع نحب هرنع تسيلو ةعزجلا ةق دص ىلع تغلب نمو اهب

 اهناف 

 دؤإ هبجرخا ثي سحلاقدصملاءاششي تاالراوع تاذالو ةمره ةق دصلا ف جرخي الو أمهرد نيرمشعما هلاترسيبتس ات نيت اش امعم لحبجيو ةدتحلا هنملبقت

هيلع هللا ىلصوبنلا نا هيبا نعملاس نع ىرهزلا نع نيسح نب !نيفس قرط نم ٌقاسنلا ىوس ةحّيدالاو هلوطب
 وذيملف ةقدصلا باتك ب تكمل سو 

 فيض نيس ح نب نإفسو ثي دحلا ةاش ليالانم سمت هيف ناكو ضبق حر مع و بق ىقحركبوبإ هي لمع ض بق الذ هفيبسب هنرقف ضبت قحولامعللا
لسو هيلع هند ىلصهثرا لوسر ٍباتك ةخسن نه لاق ىرهزلا نع شوب نع كرايملا نب !قيرط نمد وبا هحرخا دقو ىرهزلا

 ادصلاؤ هرتكىذلا م

اميلس قيرط نم ليسارملا ى دّقاموباو تايدلا ف قأسنلا ىدرو اهبجو ىلع اهنيعوف رمع نبهّند دبع نيرلاساهتيأرق .ارمعلاادنع ىو
 ىرهزلا نع ن

ا بتكملس و هيلع هنن ىلص هر لوسر ناو دحي ندب  نعيمزح نناورمع نب رهغ نبركي ىلا نع
 تايدلا ننسلاو نارضلا هيف باتكي نمجلا لها ىل

و هبقو نملا لها لع رش مزح نباورمع حم هب ثعبو
 ىرتاولاىورو ثيرىحلا نبرشعوأحبرا حلت نا ىلا ءاش ةممئاسلا ل بالا نم سمخ لك 

 ديبلنب اين ملسو هيلعهننا لص هثد!لوسر هلع ليعتسا ةرنك ذو نق امل لاقميزح نب هرمعنيركب ىبا نبل ادبعقيرط نم ةدرلا ن
تاقدصلا ىف هّننالوسر نم نمباتكانهمبحرلا نطحرلا هللا مسب هل بك بعكنب ىارماو

 وسمخ نود اعنو هين وشي سلا ركنذ 

مخ لك مهئاوسلا لبالا نم نيرشع
 ا"ثيدحلا اش س

ْ 

 ا عيحص نسح ىذمرتلالاتو قحيأم نبإ قوه سيلك



 يوكزلا ب انك لج ةياررلا ععةيادهلا

 نيعرازكىو ةقح نيسمخ ل كىغف نب ءرشنعو ةئامىلع ل بالا تدان اذا بيكم السلا هيلع هنا ىورآمل ةقح نيسمخ
 سريرتلا م تح لل لىرائياواوي عل اسلا يانا

 كلذزملقا نأك امفمزح نبورمعباتكْ كلذرخا ف بتكمالسلا هيلعمن اانلو هت هد امدوعطرشبريغ نم نويل تنب
 تا“ لوشلاهال ل ماون بت نوبل كم ىا

 لصف ل ءاوس ءاوس بارعلاو تنبلاو دلي زاب لمعتف ةقأشت دوذ سمخ لكىفف
 ات 3 1 ا" كلو غنم نم مانع ىل سينلالا

 ةين ميد اههفف لوك اهيل لاحو ةمتاس نيت تاكاذأف ةقدصرقنلا نم نيئلن نم لقا و سيل ريقبلا يف
 م تل مر فا ضدالا تسي اذ < قش وار بل نم

 2 همها كلا ا هيلع هد الوسررملا نق .ةثلاثلا ف تنعط قتلا نيقو د تعد رسم ناعلر | 3و ةيناثلا ف تنعط ىتلا ىهو
 2 نيل 0 20 0 ل امجد بسا”_ ىزي رئاماود

 8نئازلا ةرحاولا ىفف ةفينح ىلإ تع نيتس ىلا كلذر رقب ةداينلا ف بجو نيعبرا ىلع تداناذأف هتع هّنلا ىضر
 موج بياطرام5: ل دما ريالات

 تي وعملا نال لصالاةي اور انهو ةتسمرشع عابر اةنلث ةتلثلا نود ةتسمرشع فصن نيالا قف و ةنسمرشع عبر
 بزإب دلع تس ريل ولا هاور ط وسبل يذ

 عيرو هةنسماهذرث نييسمخ علبت ىحىتن : ةدايزلا قبجيول هنادنعنسحلاىورو انه صنالو سايقلا تالا
 با بحاول نع للاملا ءالخا نم ريا

 فسوبولا لأقو بجاو لقع لكى ه ٌيصقو نيردقع لكنت كي نايلع بايعنلا نه ىنبم نال جت كلثواةنسم

 كبل نضاغو نوف لكلا ذ امالسلا هيلع هلوقل ة فينح ب كفن ا حلين ىتح ةدابزلا ن ىشال نبغو
 رجس ىف اطر انادي باءرعاد يداشلاد لاق د

 قدناتتببتوا ناعيبب نيّتسلا قمث اصلا: ههاهتمداسلا نال يف لق أتلق نتس ىلا نيعبرا نيبأمي هوو أيش
 ,» ايف الز ال نا لوقنب و لج امج فب

 نضصولاريغتم اريغتيفازه لعو ةنسمو نآعيبت ةكاملا قو ةجبتا ةشلن نييعست قون سنامث يو 0
 بلو ناتنمو عبو رفكو لا 0 د

 ىثبا بدا لابد امدو ارش نم لو حل يت و ل

 عم تلببلا» ير بسزعلاو تاو ملوق هلل رانك ضازم تن نرشمو سمن ىو اي سم ىف بيد نايم نم ع نيس لك و نوب تن نيدو ىف لسو ل[ كس و ريلعرشنلا لس
 روق هل فدا» ما ئنعلا ىف لب الا ى ا اميررقل ممثلا لل اهم قرقببا ف لصف موق هل يانعا» فرع عش ببزرعلاو سؤ لضف ناك الرهن تن ىلا بم ومضى او يبرلا نيني ل م اوم و فب

 تا تا طخ اك ضن تا #1 نيدارا ع رو نيل تللورمو ةرشع نيعبرالا لع ةرايزلا نال شلت ا ملوث همس يانعو» لضفروتالرقبلا ل ةقؤنالا نال كس الاد ملذلا نير يبدا

 رجس اسلا نم نضل لا نيب الهبل اواصلاو تااتلا نوكسو واولا مب صفو لوؤهعم رأته ا» ليزك وتس او نير الا نيب ام نوكيض نيتتسار وب و نيب الا لبق كل كن ب لقهقل

 ا ل

 ًاميوع طرتشيبم ل نوبل تنب نيجبرا لكفو ةقح نيسمت لكىغف ةئامو نب بر طع ىلع لب الا تداز اذا بتكملسو هيلع هنا ىلص بلا نا ثيردح-
 22سمخ لكىغف كلاذ نمل قا ناك امم يزح نب ورمع بانك ٍبتكملسو هيلع هلل !ىللص ىنلان !ثيالح- سا ثيدح كلاذكوهاييدد
 مرح نبورمع ند نيغ نيرركي ىلا بانكد حس ني سبت ىلدخا ةملس نيادامح-قدرط نملبس ارملا قدادوداو لكتشملا ثىوايطلاو ىخس ا اش

 نيرثعو سم نم لقا ناكامو ليالا ةضرف لوا ىلا داعي هنأت ةئامو نيرشع نمرثكات ناك ذاف هبنو ةادجل هيتكملسو هيلع هينا لص ىنلانإ
 سقبإك يق مزخلاب ةضيرملا تليقتسا ةعأمو نيرشعلا تغلي اذااذ وقوم وعسم نبا نعىوادطلا ىور دقو ةاش دوز سمخ لك قمنغلا هيفف

 هناالا نسح ار انس او ىلع نعةرمض نبمصاع قيرط نم ةِبيش ىلإ نبإ ه.اءرو كوخ عضل مجهاريا نعو لبالا ضئارفن نيرشعوأس مخ تغلبادان ةأش

 ساقا# بت اح دك ده ديد ع ل ل دع دع تنص رقملا ق لصقات ادي هي هي ام دولا ىلا لعديف فلتخا

 رنلاورازبلا نيتسلا ىلا نيجرالانيب امي ةورسدو قيشفملا لاق ايش هيلا صاثوا نم خاتةل ة اعمل ملسو هيلع !لصىنلا لاتتيبدح

 3 اسعجراهف ثير سنا نمل اىلااذاعمملسو هيلع هلا لصدتلا لوسرثحب لات سايع نبا نع سوط نعمكحلا نع ىدوعسملا قيرط نم ىنطت

 لاق نيتسلا ىلإ نيجبرالاو نيعبرالا ىلا نيثلثلا نجبأم صاق والاو ىدوعسملا لات ئّش ادد سيل لاف صولا ىنعي هنعملسو هيلعهلداىلصىِنلا

 ٌقطزماربطلاو دمحا|ىورو هلسرم سواط نعركحلا نعظاقحلا اور ور كلا نع ةرامع نب نسحلا هعي او ىدوعسملا نعفيفب هب درفت ر ازبلا
 | دائش كلذ نسباهئنذخا' النا ئرماذ لاق تيب سجل اركن 1 نعل الها قدصاملسو هيلع هللا لص هنن !لوسر قعب لاقاذأعم نامكحلا نب ىجي
 ٌقطنم كلام ةياور ىففءلسران الحب نجلا نمملسو هيلع هلا لص ىبنلا ىلع زاعمم ودق ف فلتخا دقو اهبِذ ةنيرفال صاقوالا ن امعز

 لزيملفأك*اراش اذاعم ناكمكاحلا نتع د وقسم نباثيدح قوزاعم ةدقب نالبقملسو هيلع هللا ىلصىتلا قوتفذاعم نع سئاط
 ره ناو هيلع هد !ىلص ىنلاريمات ثيردحلاهلأم قرغاىتح انيف



 ةياردلا خغةيادهلا

 هه 3 هناوم 0 هذ 2. سوازللا ني ١ . 53 و.

 لكؤو ةعيبتوا عيجترقبلا نم نيل: لكى مالسلا هيلع هلوقل عيبت ىلا ةنسم نمو ةنسم ملا عبت نمةرشع لك
 بنا» راوأو ولا صرت 2 تت

 هيلا قيستالس انلامأهو!ناالا هنم عون وهذااهىلو انت ,رقبلا مسا نالءاوس قيلاو سر رك طلة تسمو
 ١ بلاك بارغسلا لي خال ا اربع مض نو يسره داك 6١ لا نجي 5 و

 بوس وماجلا# للاب ىلا جيلا نايضر ميما ىب

 ذاق ناي تلئاهقي ةرحاو تدالانان نونلامناناشاهفقةدحاو تداناذاف نيرشعوةئامالاةاشاهفق لولا
 رك باكو ومال سلا هيلحدللا لوسر باتكو نآيبا دول ذك آش ةلام لك قمت ايم جرأ فخ ةثكم جبرا تنل
 ةخولو اكن نو ىلا“ : 335 رو سمسا لكل ةلمأش متغلا ةظفل نال ءاوس ردملاو ناملاو ءاضتقلا شقت هلكو

 ةفينحتإ نحاهرثكا لحام جلاد ةنس هل تدتاماهنم دلو ةفبتحىإ نعنسملا ةيادر قالاأضلا نمخنبلا

 هجو ةَوكرلانكَف ةيرضالا هب ىدأتي هنالو ىنشلاو ةعدبلنقحأمنامالسلا هيلع وقل للدخول اسهل وهو
 با افرقرم الد اعزلرمالىلخ نؤري ) ثيم ا اذ 0

 ب : ْ . 0 اد ٠

 اذطور أغصل !نمانهوطسولاوهبجاولا نالوادعأضل ةتلاالا ع :وكزلا ق نخب الأع وضرمو اذوق وم لغ ثيدحرهاظلا
 0 أ رك باع ذيل ان ١ باع نبا نع شريدحلا برع بال مين ادا د

 ىدغلا ور ىزخكي و ليالا نم ةعنجلا ىورأمي دارملاو اضن ترعهب ةيبحضتل ازاوجوزعملا نم عزحلا ا هذ وحال
 - | يع الا ربى راتتذوق نع بماو#ت

 ول تح ترعلا مندل شدلحيال مسلوق هلل يرون ص خا سوم اهب نااالااسيلع نيللي قبلا مساو فلا عراولا نم عروفو سو سيو رردمو و سوم ابد عمت سيح اوجلاو رسل وف تكس 7
 عال ب تميس زفاف لو ترك خرا: يلع اّتس وكدا سما ايبا عاملا نوككاا ليلا ىلع خلال صن مي لضح ملوي حس لك مالس الانف طوس ذك شندي حول فر ثك
 رقفلا جماوجو ىلإ يسال او عماربلا ىو بر ثكاريلع لاا ل وق تسلل عر ادد شن ئرل اورلزملا لخلط نه مسا وب نفل ىف ملل وق عسسل تال بلاط لكل مف تسد لال سبل
 نع بلك نب مساع نع ايازعلا ىف هاب نياو'دادرلل عزرخا هانم نتلاد عرزجلا انتنم امنا لو عش يانيال اديك ام لم حسا كرولا تك عبل ورشا تس يع لام رزذيلا نا
 سنه ىو امى عرذبلا ن؛لوقيل ل سول[ هس و. سلا ىلسْسلا لوسسر نا ىداني ايدانمرما غلا ير مسوغ نم عش اهنرل لاري لس ملك ريع ثلا ىلا لوس براوصصا نم لد خم كلاب
 + هي انعام السودا ةاكلا ىقح :نينعالا ىف لفرم عزجل ناك ذاذ ةاكذلا ن زوجيد وكي ال نم الا ىف عيتلا نإ ىري لاق ينمايفعالا بابن اني ةزكلا ذل مل وق تكس يانبا»

 نيحبرا لكن مو اعيبتر قبلا نم نيشالت لكتم نخاي نااذأعمرماملسو هيلع هنن لص ىنلان:اثب دح 5312
 تمالسرم ىورىذسرتلا لقوريلادبع نبا هو ذاعم نع قورسم قدرط نم قع“ او لحنولاو نمحاوم احلاو نايح نب او نئسلا بأصص |ةنسم

 و ةاعم نع ميهارباقيرط نم ٌقاسلاو ذاعم نعلئاو نفاقدرط نم ٌقأسنلاو د ذادوب !هحرخلو ةبييش ىل !نيانعوه تلك اوهو ذاع مركريغ
 رمحم قيرط نم ليس ارملا 3 دؤ اروبا ىورو عطّقنموهو ىذمرتلا ف دوعسم نبا ثيردح نم ساش هلو ذاعم نع سواط قيرط نم كلام لسع

 سلك ى ىرهزلا نعرمعم نحو ليال قام لشسرقبلا فو هيذو سقوقملاماسو هيلع هللا !لص هد !لوسر نماباتكلضفلا نب كامس قاطعا
 ةهوع قيرط نم ةبيش ىلإنباىودو سعي ١ذه تاك نميلا له !ىلع ًافيفخت ناكلدالانا انخلب ىرهزلا لا3 ثيدحلا نات اشرت لعقو ةاش قبلا نم
 لص لس اهلحجا لاق نم مهنمف للعاوقلتتخاةملسو هيلع هللا ىلص هنن لوسر سبع ىلع 3 دص نم خاينش ا تييقلف كع تاقدص ىلع تاجتس !لاقدلاخنب
 .ًالخالراكتتس الا قريلا ديعنب | لوققلا بقعت | نه  ورنتال ةب اآدصلاب ةلايرملا نال حيصم كدانساو ةنسم نيعيراف و حيبت ينل لاق نم مينمو لبالا
 ْ اهرذ هيلع حمجملاباصتلا هت اذ ذ اعم ثيدح.ق امرقبلا ةوكد قف ةنسلا نا ءاملعلا نيب

 رباح نعبو دون كل أم نب بحكن عو مسوملا ىلعاريماةكعبرمع ف اوفذاعم حجر مث ملسو هيلع هنل !ىلص ىنلا قوت ىتحاوذ لزيم لق هيفو نمل لع هل |
 ذأعموركوبا فلختتس اوم لسو هيلع هدا لصىبنلا قوتف نمملا لعاذاعمم لس و هيلع هّنل !لصىنلا لعتسا | لئاد ىف قيرط نمدحس دبا ىوروهانحمب
 تدجو ىالاقذاعمابانهأملاقف هدم لسو هيلع هند ا لص ىنلاىلا رق املا ذاذم نابررص قيطزمنضحض هز دانس اي لحن وبا ىورمخ نملابقاب

 0 + ثيدحلا مئايبن !لعاوب نكملسو هيلعهّثد!لصلاق انئاس١ ةيحتانهاولاق ورحب امظعل نو لسل ىراصتلاو دوهيلا

 هيلع هّندا لص ندا لوسر باتك امباركب ىلا باتك وراس و هيلع هير الصدد !لوسر باتكف متغلا ةوكذ قنايبلادرو انكم هل وق-مدحلاف لصف
 | 6لهتايكد زاد فاد ىراتولا ق وهو سناال هيتكىذلاوهفركب ىلا باتكأماوالصؤم كلذ نايب هْضذمزح ندورمع ب اتكنم رعت ام ىلاريشم هتاكفملسو
 مثغلا فو ىراخبلا ف سد ا ظفلو فضمللا دارموهو متغلا ظفلب رو صنلا تأت هب درو سملاولكلل ةلم اشم نغلا ةظفل ن الء اوس هيذزعملاو ناضلاو هلق

 نبممأع قيرط نم دئادوبا هيحرخ- ١م ىلاريشي هناكىثلاو عملا انقح امن امالسلاو ةزلصلا هيلع لاة هل وق اش ةئامو نيرشعىلانيجرا تناك اذا اهنتأس قف
 هتمؤوبأم قوي عنجلا نا لوقيملسو هيلع هدا لص درا لوسر نا ىدانف ايدانمرماف متغلا تزعذ لس ىنب نم عش اجي هل لاقي لجرر عم انكلاق هيب !نع بيلك

 اوطعاوأينثاو نخا نيمودوا موس ىكالا لبق ناكاذا ةياوملا ناك ةنيهجواةنيزم نمل حر نعهيبا نع بيرلكنب مم أه نعى !قدرط نمدّمحِؤلو ىثلا
 ل وسرالوسران |الاقف نالجر ف ءاجرعنسم نعد داد ىنالد مكاحلا هحمصو ةريثلاهنم ٌىزحتا مم ىزحت ةعزدلا ناملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقذ نيّتع نجح

 اهرلوأ وطب ىتلاعف اشلاو هنعانييت دقو عفاش هذه الآقذ ةئلتمم# اش ىلا ت نهف ة انالاق ىهأمو تلق كينغ ةق دصل انعب كيلاماسو هيلع لب لصد
 بتسمرن كرهب



 ةدارت 7
3-3 

 جوكزلا ب انك ناجح ظ

 ليخلا ف لضف ملعا هللاوةاش ةأش سعرا قمالسلاهيِلع لا: سقو أاممظنني ة شل امسا نال خان الاوروكذلا
 بلاط ىلا در'يادولا هدد

 نع ظعاو أهم 3 ءاش ناواراتيد 0س .رد لكن م ىطعاءاشن نارايذلاب ًايحاضإاناناواروكذ ةمكأس لبخحلا تناكأ ذا

 ةياردلا عمةيادهلا

 ' 5 اننلا لاي اماوقل 9١ 0 1 2 باع فل اراسما يشرمسا ناهس عربا دارص إب ِ 3 3 :

 ١ لاء الرق ى ع ىوتفلاولات ناف نمادئ دانا تا دل بحاصو مالا سمن ٠ ملسلالعر سل مالسلا هيلع هلوقل ليخلا ق ةوكز ال الا ة ووفر لوقوهو ةفينح ىادنعا نهومهادد ةسمخ نئئأم لك
 1 سرف هأيورامليوأتو مهارد تره و ارأنيد هيهنأس سرف لكى مالسلاهيلعولوق هلو ةقدص هسرف قالو كلبع

1 
 با7ن ليت رارلا هذ“

 ةوكذ ةدرفنم اهروكذ ى سيل رمع نعرو امميوقتل وراني ىلا نيبريرقلا وثبات نيديز نعلوقنمل وهو ىداغلا
 بار بير“ بنالرارسالا يف ىسولر لا ميزوبلا هل رقد بيرم“

 روكذلا تالخر ا حتسملا لفل اب لس انت اهنال اه بوجولا هنعوو ةياور ف تادرغشلا تانالا قانكو لس انتنالاهنال
 با لاهيا رك رند سبل ناك لوط ثييرع ل ىراؤنلاو اور ب ماس اما رابع يحاضلالا ف با لازتن ابراهنلا (دمحل

 نالصن |قشإو لصف ةراخلا لاومارت اسك ةيلاملاب قل حتت نشنيح قوكرلا نال ةرالل نك ناالاعامس تّثت
 ب (لوفُي نكد ل لوق وهوه اوقارخا ١نّهور ابك اهعم نوكي ناالا ةفينح يا سنع ةقدص نالمحلاو ليباجلاو

 وذ اقل تسري نإ لوقوهد اهنمدحاو هذ لاقو مجرة مرصب لوقوهو ناسملا ف بيتام هش بي
 * ١ بوس يازرالا لام ) بو تدنن ارلرف اه تان قاما مسا تي

 تانانري نع لوضنم اوهبو لوف حلك نما" آر امج الاب وكلا اهبف بمجت رانا ذا اهبنان ب وكرلا سيفو زجل ربع دال نا لع يرق ليز ناك علاب سيظل نزق ان دال ئزاذلا ف مل وف نسل
 لومد شيبرحرثرعا ناورم نم اين قرير مولا لاقذريجسايااي لوقا نبات نب بزل ناورم لاذ قرص مسرف ىف ذو هربع ف ليلا ل سيل ةريرسدلاىوزو باىعلارواشف ناورم نزاف ضو اح ا هزي تدق ورق
 نم اورانا ابمايراريخرير قرص ةريبب ىلا ليتك ومد رك نئروأل ا. لوف سلس كام ىزاؤملا نيرفوارا ماو دنلا لوسد قرص تف لاف لوقت ام لوقيدومو سو احا رع رشا لص لا
 بسووا تالمت | نم نيعبراوا ليج اججلا نم نيَيط وا ناصف ا نم نيررشستو سخي رتشا ل رتروص لين اسيل لو م ارورتسمن مر وبقت الكت مذغو اوقف لاوارانيو سيف لك

 اح اررلاقار غاز: ملوق كش عال ما لوعالا لوع قتلو الوالا تيبقلو تم امو تسرلاويضر ما سس | بلع عم مم اسس باعت ل ناك ذا اهتروم لقوا ما لوح العر تدني لب كفاؤ ل
 ذضوإ نكلوال لات دعاس لهات اهعيمبوا |بزكا ةاخسلا ميت ايابر تدّمف نص َءاش ايف لاّمفالم نيجبرا لعن من لفات يطع ىلا ىلع لغو لاق“ ثعسوي ىلا نطرارطحلا تالتنا
 هن شبر لف ىل واوا لني سليم ىف لكل ضير يق انه نم ازيروورمم سل نناب» توبوا نانلاب وزع لوالا لوف نفاذ شايف بي الاذاال لام دعاس لمان ةالؤلا ىف لم ا غول! تلتف اثم ةرهاو
 [سلف َءظانملا ٌنرطملا ىرتي لب فعسوللابا نمسا زنا لاهي فيل باب كيت اف لامن نايرصلا نم ازر لمى نوازيور تمم جر اشملا نمو ب تما اهبادالوق لااتول عر اهنن تيرم لااتو لروما ىف انك ند

 ارشلاو رينا رياوفلا ىف ازكريلع لوحي وق لاق ىرتما نار ه0 هيادهل | ثيبداحا خيرت ق ةياردلا

 اوف متخل لحمل الو ضخاملا الو ابرلا الو ةلوكالا نخان الو ةيذثل اد ةعنجلا نخانرمع نع كلاملو ةينثوا ةعنججلاة نانخان ىش ىاف تلد

 قعب صنلاب رعةبحضصتل اداجو هلوق رمع نبام>لكنم ببرخل !قىرحلا مهاربا درو او هدجا ملا عاصم ىنثلا الا ةاوكدلا قدخقي الا عز درموأذ دوكوم

 ؟"”ىحاضالا ى ةيقب قايسوملسم هجرخا نأضلا نم ةعنجارجب ةميكيإ ءرعسعي ناالا ةنسسمالا اوي نت ال هحف ررباج ثيدحق وه ءنجلاب ةيحئملا
 .هلشث» ىلع نعدؤ اد ينال ورمع نب! تيدح نما نكهارمتخم ةحبام نب ! هبجروخ اوم زح ني اورمغ باتكق وه ءاش اش نيحبرا لكى شدي ليكم ةقلعنم
 دوهدازو نابحنباو ةحبرالا هجرخاو ةريره ىف ثي رح نم هيلعق فتم ةق لص هسرف قالو 5دبغ قملسملا لع سيل ثييدح-- ل.ل ىف لصف
 يذمرتلا لقنو ةقرلاةق دصاوتاهذ قبقرلاو لِنلاةق دص نعيمكت ت ومع هحفر لع نعننسلا قورطقلاةق دص نق قايسورطفلا ةقدصالارخ فن ملسم
 ذبلا علما ةهرججل اهتاور ىحارغّصلا لاق ةقدص ةهجلا قالو ةق لص لماوعلا ق سيل ظفلب لع نعرخ !!ههءو نميتطقرا للا هجرت او ءنجمت ىراتملا نع

 ةهنفلادريمحلاو لاخبلا ةعسكلاو ليزا ةهمجلا هتادردحا ةيقب لاق ةحتفل اد ةعسكلا و ةهبجلا ةق دص نعمك ت وضعا وؤرم قب ره قب ثيدح نم ىقهسلل و يدعلاو

 دبعو سيلم رح نب ورمع باتك قو نسحلا لسرم نمدوادوبا هجرخ اذ اعمولإ مقرا نب ناس ةياور هيف برطضادةوفيعنم دانس او تييلاق تاسرملاو

 دانس الب تب اث نب ديز نع هلقن هن اذ ىسوب سلا ببزياب| كلاذ ن حيت ىهتن !تباث نيديز نم لوقنملاوهىت اغلا سرف هليواتههل و5 ٌىَت هسرف قالو ملسم
 ةشض نص هلل |ليبس فقىناخغلا سرف للع سيل لاق ةةدص هذ !ليخلا نع س ابعنبا تلاس سد واط نع حبحص د انساب لوصالا باّتك3 هبوحن ذ نيدمحاوب!ىورو

 هب درفت طقرارلا لاقر انيد سرف لك ةماسلا ليخلا ق ظفلب باج ثيدح- نم ىقدميلاو ىنطقرا ىلا هاد دةريشعو اراثيد ةمئاس سرف لكف ثيبدح
 ًاهيبظن لجو عمدا قح سند مل مث هللا ليببس قف أهطيد لجرو ليزلاركذ ن هيفدةركولا عنام ىف ليوطلا قرره فاثيدح بآيلا قو فيعضوهو كروغ
 ًاهتكرص عفدي من ليخلا يقي ىلاتي ار لاق هريخ ا نيزي نب بئآسلا ناىرهزلا نعهنع حيجم#د انساب كلام بتارغ  ىنطقرادلاىدر واهنوطب قالو ةياور قو اهءاتر ف الو
 دصرمعف ايناكهنا ةريخا دي زي نب بتاسلا ناو ليخلا ق دصي ناك ن اقع نا ةربخا باههش تبا نا نيسح ىا نبا قريشا خرج نبا نعقازرلا دبع هجيرخ اورمعمىلا
 مكالبؤ خلبتل ليلا نادل لاق ةرمع نا ةيم | نب ىلعي قيرط نم قانرلا دبع ىدرو لبخل اة دص نس ملس ههبلع هل! لصدّنُن !لوسرملعا الو ىرهزلا لات لمخلا
 راشتسا ل يخلا نع ىكزتن بن انااولاةفرمع ىلا ماشلا نم سان ءاج- ىلع,نعىنطقرادللو ار انيدارانيد لبذل لعرمعر دقق لاق صولق ةئامب اسرف ىزتش ا ناكدقو اذه

 رةلببرييشلاو هل وق اءانيد سرف لكىع عضوف ةي اور وم هارد شع سرفلا نم نخان لاق كدعباهبب و ٌّخاي ةَبقاد ةبزج نكيمل ن اهب سابال ىلعهل لاقن
 ةرشعواارانيد سرف لكى تنس ناةماسلا ليخلا قف لاق ميهارب |نعدامح نع ةفبيحوباانريخا نسحلا نب سجل اثألا ق و «دج!ملرمع نعرؤن امم وقتلاو
 ْق قرره ىلا ثيرح-نم هيلع قفنمريمحلاو لاغبلا ىنعب ىم.اههذ ىلع لزفي مل ثب لحي مهارد ةسمح مهرد قئآم لكؤ نوكيذ ةعقلات تتش ناورمهادد
 لاغبلاركذ هيفراملو ثيرحلا ىش اهيف لعلزن|املاقفرمحلا نعلئس هيذوةزكرلاةءامةصق
 +ا"ةعخملاو ههجلاو ةعسكلا ق ةقدصال لاقملس و هيلع هللا لصىنلا ن!ةرمس نب نمحرلا دبع نع طايمدلا ليخلا ءزحب ق كا

 رغصلاز



 33 هك ١ مل ةياردلا عقةّيادهلا

 اكن نم هرظنل !قيقحت ئاثلادجوورابكلا يا مظتني باطخلا |ئروكذملا مسالا نا لوالاهلوق ةدجو

 ريل را نوف رق را با» نم ناظر دلل تلو زدرج
 مما ورشلا ب درو ماهي نما |اذات سايقلا اهلخ سيالربدآقتملا ناريخإلا هجيوو أهم نحاو ليز اهملا ى قاس

 براري زبخلا نم قتلا

 هل تسوب ىلا ضعمت ةؤكولا ةي رداتتّوداباصن اهداقعن ا هلاعبت لكل ال عج نأسملا نمةدحاو اهيذ ناكا ذاوالصا
 بلال غرم يو روان بيب لي ىدرلال اهم مددرل قح بدار اورعلاب ياصللارضوُيب قثي

 تالصعلا نم نيرشعو سمخ ف بع هرج اعلا نم يتلا وداد نال نم نسعبرالا تودأموت بدي
0 

 ثلثزاسم تناكولاغلبم خابت تحن بجيل مث بجاولا ىنشث نآسمم تناكول اغلب غلبت ىاح شت بمال يث دحاو
 سنو داوم و تاموع د عاد نجبسو تنس لش ناب

 اسمخرشعلا قو لصف سمح سمّحلا ١ ل بجي.هنا هنعو ابرق نيوشعو سمخ نود بلو بج
 بنا د اائلا مسن" بع ءانلا م با” نع عر اى نببا هدد

 وثعلا قداجيلقا بيف طسو اش ةق لاو سدنحلا و ل يمق سمة و 5 ىلارظني هنا هنعورايتعالا نه لع لصف

 قدما ذخادج وي ملذ نسم هيلع بو نمو لاق رابتخالا نط لع لصف ىسخة مق لاو ىيتاش مقا
 2900 رس رسب م تيوس ليت وي رمسيس, مل م حب ١ تنبض

 كركذتأم ىلعانراعزئاجمت كزلا باب ئةم خان لع ىنتياذهطو لضفلانخإو اعود نحب دا لستلا نورت لع
 »قس كار حتا شلل انالع

 مياهنا قاثلا جلا نوءارش هنال هتممقبوابجاولا نيعب هيلاطيو نحب ١9 ناهل لوالاهجولاق نا هلاهنناءاش نا
 با سرارطلا قرايجا الذ بنارب لامل بحاضص

 ٌمفاشلا لأق ور ننلاورغنسلاورطفلا ف دصو تاراؤكلا ف انكوان دنع ةوكزلا ١ | حف دز وجي و ةعقلاب ءاطعاوه ليه
 »ايون درسا قلع الا لمرالا ىف ل ئادنس كور با» ل الا ةد اققلادادا بما» س اش ورع لو وسد

 الاطبا ن وكيف هيلادوعوملا قّررلل لا ضاريقفل اىلا ءادالاب رمه رمالا ناانلو ايأدضلاو ايا رهلا قامكص وصنملا اعابتاذ وال
 تاء ارشد ةاشلاءاءاىا نس ٠١ اياوطلاو ايارملا ف صوعنملا عقناكا ى

 نس هيدحزاننملا ق ةيرقلادحوو لقت الوهومرلاةقارااهذ ةبرقلان الايا سهلا فالخب ةيزج كراّصف 8 اغنلاديقل
 مس اركزلا فيلا ضارب ناارم اقم مويعيل اب با 7 عك (سلا سيو نع بسادت

 بدا "لم ترا قلاؤماع## عام ةاذنلا نيج جف دنت الاب ثكأ د هلوقانلو صوصتاهاولظ ل كلالاةالخ قد ةفولحلاو لما لماولا  سيلو لوقعم وهو انيلل

 وا ةمأسالا هليلدو ىئانلا لاملاوه ببسلا نالو ةق لص قرتِتملا قبلا قالو لماوعلاو لمارحلا ف سييلمالسلا هيلع ظ
 بادن نارك لا بوج ل يبدس اى ب« لاقنا» تعانإإ يلام وتشجع ماك 6 0با وال

 كيلا زك ني ىرلاب نكت ىتلا |ىه ةمئآسلا مت ىعمءاملا لعيب نمل امكازتت ةفولعلا و ٌنالو دج ود ملو ةرالادادعملا

 نخآيو 215201: لامل رايح قّيصملاَ تكي رثكلا عب” ليلقلا نال ةفولع تناكرتكاوا لوح ا فصن اهفلعاول ىتح
 يتاندلاو لوما مالا امم

 07 و لو نقلل

 ميال مل سل سل ل مس ل سس مل ملل ال مي دل فا» لمتو دس فتوسول ىف اشو ةرماو سس بجبن نيف طلارزع المن وشعور ايو ةرعاو مسمر تناكولد نتن ايف بسب المع

 5 نع ب لطفلا زي املا سلا ار را 4و نوبل تي ازاي عوق نبل كني ل بيد وعلم ببو تدل هلل

 ايل ::رلو ملح نال ببجاولا لعن اًمنر عرش ر ايلا نا ريلع نيل يلا نبا ياوصلا ناو قر عمل ايفا ناد ليي باكرا !قسلازف : لو ل هلل

 روعوم ا قزرل لق هش قيوم سكعل ارو ضؤلا نم يسب ذلا ف دزوكم لاذ ا الا تكي ورص اووؤاد لاكيو ىث اا لاو لوق هع برا# اييايران اسِفوْنَس' ىزلا مقرصلا

 ل ل ا اول كازو لات ثا نارا

 قربا نص وسنلا اول: رو حف انبا» بجاولا نع اينما ام ى وا نال قاض لاب زوكم اذ رنج نم طاكنلزامل اصىاةيرجاكراشض مل لس نا" يرن
 '"زلعي لاب ىب ةفولحلا ىف نالو لو هع بلا“ شيرت ى !ضرالا اهب دان قلا ىب قرم لا ةرقبلا لة هخل انا" ةالالا بسوجو قتل ييدامالاوةقدص مباوما نم لاهت

 هيانع ب عنا اهنلا منيف مارت هوما نال لاوم الا هزني قو نالوا الا لاب بسلا نالواكا بنل ارا نامل ضل نمارس تمارا و ,

 ةيادهلا ثييداحاعرخت قف ةياددلا
 لماوعلا ف سيلو ىلع ثيرح ىغش لم اوعلاأمأو ةراملذ لماوحلاأماف ان كه «دجا ملت ةريثملا ةرقبلا قالو لماوعلا الو لماوجلا ف سيل ثيدح
 داوس جدائسا ق دةق نص لماوعلا فق سيل ا عوؤرم سابع نب !ثي ردح نم قاربطلاو .ىنطقرا لو اعوذر م صتخم قازرلا دبع دجرخأو دؤادوبا هحوخلا يش

 اعوورمرباج نع ىنطقر اللا ىقف اةريتملا أماو فيعض داتساب واو عنج نع هيبا نع ٍسرِعْس تاو 0 بحعصم نب



 جؤكرلا ب اتك ندلح ةياردلا عمةّيادهلا

 ًاهطاسوا ىارىهلاوم | ىشاوح نماو نخو اههئاركى اس انلا لاوما تاٌررح نماو نختال السلا هيلع هلوقل طسولا
 منو( مورو اتغللا اج بيرك

 ىفاشلالاقو هب كاكاو هيلا همض هسج نم لوجلا ءانث ا ثدافتساف - : هل نأكنمو لات نيبن أجلا نمارظن هذ نالو
 هياء لابو تع اس ىرورهلا كا

 انلثاصالا كلبد , كلم تح كلملا قةعبأت اهنالعايرالاو دالوالا فالذي هتفبظو قاذكف كلملا ٌقح ى لصا هتال مضي ل
 ابنا» بارقملا ب تاك ى ذلا بسسيسلار يخبر اذ

 الالوحلا طرشأمو دافنتسم لكل لوحلااهتعمعفزيتلار صباه دنع ن آل محابر الاودد دالا ف ةلعلا يف ةسناجلانا
 ابا»>غ ام (حالاب رش | ىنعي

 [صنلاقنو وفعلا كاهول ىتح[ميذرفزو نبع لاق ووفعلا نود باصنلا قف تسوي قاو ةفينح ىلا دنع ةركزلاو لاق ريسيتلا
 لآبلاةعنلاوكش تبجو ةاوكرلا نارفزو دمحمل ردقب طقس فرو سجغ دتعو فس وي ىلإو ةفينح ىلإ دنغ بجلولا لكقفب باري رفاق عض. اشلاو راد كلا لاقي

 هم 0

 لاق ازكهوارشنع ً غلبن حش ةدايزلا ق سيلو ةأاش ةمئآسلا لبالا نم سمخ قمالسلا هلع هلوقاعلو ةعن لكلاو
 ب لا" نبأ )لا 2 ناوبا د هه با» لكد اب برجوا ٌنَحش

 انهلو ةيراضملا لام ى #رلاكعبتلا ىلا الوا ك الهلا ترصيق باصتلل حيت وفعل | نالو وفعلا نع بوجمولا ىف باصن لك

 لوالا باصنلاوه لصالا نال ىتئني نا ىلا هيلي ىذلا ىلا مثريخإلا باصنلا ىلاوقعل دعب كال هلا ترصي ةفرينحوبالأق

 قولت اوسلا ةق دصو مبا ذل جيراوخلا ذخا !ذاوأعت امش بانا ىلإ مث الواوفعلا لات رععي تسوي ىلادنعو عب ان هيلع داز امو

 مقوم ارخلا تراصممهتال لأعت هللا نيب مهنيبأمف جا ارخلا نو داو ديعي ناياوتف[ ل . ١ لماما نال هيلع
 باك دات 2 دورا 5 م7 لوز ِ

 ا ا ل ونقل كارلا يهفاذا ليقوم هيل آهن 0 ةصيالف ءارقفل ايقرصم# ايكرلاو ةلتاقم
 باع مرطجولا صقل للا رمؤلا رئاق خرا مرا هنوف الد

 ةئأرملا و ىد عش هصئاس ْق ةلعت ىب نم ىضلا ع وط وحال دالاو ءارشف تايييلا نودع اسر الزك اهلك
 ا الم زفرتا نيسان ف نيب نال بد» جيازولا نود قرنا هر ةراعا تن

 بن ارب نم ني رع نم ملاوما تساوت نمزمن يرذلا راودايفرإبلل لالا اغص شام او لامار انوع لولا ةذر 77 تامتشلاوههلا ذاب صانلالاوما تاز نم مل عل
ا قلاب بلي طسدالاي بيساو راين نب بشاب

 يان

 اذا |اكرنيئري نم نكي نا ىف اًنلاو عم ريف هرنع ىلا ى اداوم منيل وحلا اين لب لادانتساف ليال تناك ذا الاسنم نم نوب ن لوألا كييضون عدا ننسملا اداقتسان لو لس

 نري نى انناو عرامج الاب مينا ابدا د دالك ننداغتسما نو امبرص ايبا كو للولاد قانتالابهنس زلال. اللوان ىف انو ار اوتساو لبا ل ناك

 هوكلاو يللا نم 9و لاوح طب دب الاد اتسم لكم لولا تادارم نكي الو هددجد رب 0 موق هس يي اند افا هدو صقنا بيس ذازتسم
 ريش اطقف لو قلع بع مالسالا جرش نرخ اذا اجدد لك ينسي له بحاصوبب و مب ادو بئاصتلا ناك اذا اصويصخ عرج علا رزع لم !وزياعينم فو نامزل ر
 لايف عزام ملوق عش هرانعا» ليدلاب ننصما يب اكفاشلا اتا سنرطرفزو نسوي هلارذعو ةاغن بجي امرت جردااب كلب لوم ا اريلغ لاعو لب الا نم عمت ل نكن ضرتروص

 هيلع لوم لاو لبالا نم نشنو سن نم ناا نايب ا اش باصنلا ىلا مم ملو ف هل را” قافتالاباذبوعنرلا ىلا كاملا تريل شد 6 رف ناك رانما لاءناف جرانملا

 قلع ام ناخبا عابسما”ولدا بلا قرر بعو صام مسا سامخاتولرا َق بلا ىف تسوي ىلا دنعو نايل ناكراصكيلاهلاذ هايشس علان لاو فيلا شم عضال

 ضلال ىا ال مب امال اوسما رقد عزل وذناذ لرحلا لبا ايف ةرلب ىلا لوران لواملا لت ن ولست يجب لدحلان اها نم اتي مق مب از اذضااذاد لو هكتس

 [ماو من اوسلا براس نن ىف هركذ ىزلاازمف فااقوالا اج تيبس موركجى ١ لالا ىبتنعيارجاو متو مثئامبيسب ةامسلا ءامىا ءاساييابم» ملوق هش انا:

 ىونااوم مذ او العر ردا اذا ناطلسلاس/زكو ناف تان نصلا عايل لانا خداانلو ملوقت عسل با: ايناثورشمي لرعلا لبا نين امس رفض فلا بنيان ذاب
 ياتاام تلا و بروصخلاو نوير لاكر لع لا قوتنا تالا منعدم ب ماو ا نم ىلا ةوداذا افرارقف تالا نمم ج2 امم ال نع تسلق خملارزغ د ع

 للحل اكوا طا زوجي لس نيرخ لاقت عرارتخ لوقت حلل يودي سلوا عة حبت شوو ردكو باو نيل قا قوتنا الاى تاعبتتانم لق علشس .يانعا
 بيرعلا نم مق مورلا يررقل بلغت ىداصن م بنتى ب نم لوق لل .يانبا» ماصلاب لاونفاف و لامع ارتعلا لاف نيب ةرافك هلع تسجد: يلا نناكو ناد اب نب تسوي نبا سبب نا

 زينت عدإ نع تعب زا انمذفاثثنا تيار ناو (ورلا نما ابات زجل اندلع تمذلتو نا زجل ءاذا نل فن ايدييرحلا نع نحاول اد ةيزجلا مبا فذ نادل ردا
 عر نييلسملا نه زيخل ا فوض مز فاي نال مصل عفو يمس اراب ومسري زج هزي لاند تل لع ”ركج اضن ب اىعلا رد اضن انيع

 جامل مهلاوما ىش اوح نمو نخو سائلا لاومات ارزح- نم اونخات ال تمي لحم ةيادهلا ثييداح اج رختل سل

 ناخ اري سانلا سنا تابزح- نم نخات الهق دصمل لاةملسو هيلع هلا لص ىبنلا ناهي | نع ةورع نبمم أش ه نع صفح نع ةبيش ىلا نب | د١لكه

 ةقدصلال با ةنسح قت انملسو هيلع هللا لص ىنلارصبا لاةرصعالا نب ب انصلا ثيردح نم ةبيثس ىلا نيالو ليسارملا ىف دئادوبا هجرخاو ركبلاد فراشلا

 ولا لآ نييلاسملاتارزحس او نات ١2 سانلاونتفت الر مع نع اطّوملا قواذامعنف لاق ليال ىثءاوح نم نيريعبباهّتعجتراف ا َةَق دصلا بحاص لاق نها ملاقف
 «مهلاومامئاركو كاباو نجلا قف ذاعم ةصف ق ثيدحلاٍبابلا لصاوراينملا ىه ى انرمث ةلمهم ءاحب تارزحلا ديببع

 هياتكقءارنملا لعب بادب نمملا قىذاريشنل اقل اوبااهركذ دقو هدجامل ىشعلا غلبت ىتح يش ةدإبزلان سيلوةاش لبالا نم سمح كيبدح
 سيلفةئامو نيردشع ىلع ت دازاذ لب الانا تاق دصلا قملس و هيلع هد ١ للص ىبنل بانك تاىراصتالا نمحرلا ديع ني مغ ثي سحب هل سن انسي دقو
 ليدعوي | هححرحلا ةكأمو نذالثىلا ىنعي يش رشعلا ندداعن



 ةوكزلا باش |نلح 0 ةياردلا حمةّيادهلا

 مأييصنهدندملسملاءأسن نم نخوي و نيملسملا نم نخوبأم فعض لع ىرج رق ولصلا نال مهنم لجرلا لعام

 يلاَو بجاولا نالءادالا نم ىككتلادعب كلهاذا نمضي ىذاشلا لاقو ةركرلا تطقس عوكذلا بوجو الكت لابلا كله ناو
 كنا” طر فن رهو وا وانس

 طقسؤرسيتللا رقت باصنلا نم رج يجاولا ناانلو ك كالهتسالأكراصت بطلاب هعّتم هنالورطفلاةِق د

 ,هئرت اهبض انياناناضالاذا اا فلا ف بجارلا سماق د جاكولا نع اوال لام ا كلهتسا اذا ذا

 بيطدعي و بلطلاهنم ققحتملو كلآملا هنييريؤف قحتتسلاو هكال هر. طقس ةبانجلاب ناجل يعل عقد كلغ كالهيب |
 ل ىلا نييتنن ريب ازا ورهف لك تس( يد ندي يول قل الورق نع بام

 ضعبل ! كاله و ىدعتلا سجو كالهّتسالا قو تيوفتلامادعنال نعال ليقو نمضي لبق ىعاسلا |
 هس 00 نمحلاواوب لالا

 )م بالادب د زوو بويول ادحبىدا هرب باصنل كاموهو لوح ىلع كول ملك ناو لكل بهل ابتح ردي طقس ْ

 ف ناكاذإ ب شيل بجو ببسلاد وج ولةتس نمرثكال لرجل اروجتو كلام الخ هيف و كل شيك ْ
 با» عوتم لا عب نا ع ناك جبد لا م وز وكمال هزع نان

 :ملعا هند او هل حبات هيلا ةيببسلا  لصالوه لوالا باصتل نرخ زا الخدحاو باصتدكلم |
 ظل ةنمفلا ف لصف نا || ديحر ثبأب 1

 ا ر7بتت7ااا 777 ا م ل لوا رت لبل

 لوحللا اهلع لاديو نتنأم تن اكاذ اذ اضرد نعنرا ر !ةيقوالاو ة ةقدص قاوا سبخن هدامذزسييلم السلا
 خا" اهجاص قار ةياتولا نم دلوع ري دضملاب باري راما ماد

 ' نيرتجاإو نمو مهارد ةسمخمهرد ْقتأم لك نمنخ نا ذاعم لإ بتكملسلا هبلع هنالمهاردذسخ اهيفف ْ
 قرا "يفترأللا هاد مادد

 أهرد نيعبرا لك قر مهرداهف نوكين نيعنرا: . ”قح ةدايزلا و ئشالو لاق لآقنم فصت بهذ نمالقشم ظ

 يوسف ماسلا هيط.لوقلّى اغلا لوقوهو أهباسجب هتاكزف نيتمئاملا ىلع درر امال[ و ةفينل ل يحاذهد د |
 باء“ امير عد ل رككتو ىرصيلا نسخ لابو

 ني سر ؤاورلا هاد

 بتاع اوكا هيذ بنتو ءانغلا قفل ءاستبالا ف باصتلا طّآتاو لابلإة ينل اركش تبجبو وكلا نالو هبأ_هذ نيتئاملا ىلع دان امو لع

 ةمذلا ىف هرنع بجيت ةارلا ناك انبازيوفاشنا لاقو رلوق سلس يرقلا غنام ب كلب تسارط نم #أل قن اكلاادا ىف طرف و لرجل ا |نديع ىلاو قد اكد لا بس دتب هدب 06
 د ع د د د ا ل لال ا ا لاا ا الا ااا اا تلا تلا اكتلا للا ككل لكلا 0 ثلا لا للا كلا كلل 07 ظل ياتعا» ل انرنعو

 بت اههالرطقلا رسب لال تسال ااهقسازنير لاا ب اهفسلا نم دز: ب جارلا نا لوف حيل فاا» نع تب اين ايلاطم عررشلا لا بر لاو لقد

 ةالز ركز ممقامل لاملا كر باب لقوق بلا” يدلا تو ياذا ىلو قع اية عفرلا لب” كب اذاذو الوصر فري ةيانجريعلا بج اذا ينل ايلارملا غرك ملوق هلل غلا» ذلاب

 مسا نان ةيدابلا لبا رع ف اطع عملاوسل يطير تلا ةراهتلا لام لالا داراو فلور يو باتل درج ادول مب اردن نا رت هللا لاملاوصال ستقول

 مع زغاامرب انف شريرفل ا( امرك تاففنملا مالك ن م ناي نا لك سسرخ' ( امن ا لوقلا | اذن زو 'نيرلا لام لاق :قدالاو رلوقءمع هةكِع هيانع ا” ابان العرس نع عقل لارا

 رس رامتبالا ىف طْرسِم بماصنلا لاكن م بارت ءامتبالا ىف باهل طارشاو ملوق هك بر اهمدد نوجلا قو الاو قاوا سمن لمت رنلا نمي اكل اهرؤرم قطا

 با» اذلا محبب اها ل رك املا ناذ

 نيءلسلانمنخئبإم فعن وج سقرلصلا نال هل وق ه«دجامل باض لك ق لات انكهد هلوق ةيادهلا ثيداحا رحت ةياردلا

 ناذحا اوعنمبالو ةق صصلا م هلع فعاضي نا ىلع بلغت ىنب ىراصن رلاصرمغ نإ سورركنب دؤاد قبرط نملاوم ١ث ديبعونإ ةمييق ىلا نبا بلغت ىنب عمى)

 داضيا الوطمرخاوهجو نم ىقموبلا هجرخاو الوطمرخا'دجو نمديبعو |هحرخأو اريخص اورضي النو سعى اةياور قدمهدالوااوسقي الوملسي

 سل سس مل سس سل سل ل سل سل سل سس مي نسل سل يل سل يل سل سي ل سس ل ل م دل ل ل ا» الوطمرخ هو نم قاازرلا نبع

 ليعسإلا ثيرح.نم هيلع فن اهرد نوعيرا ةيقوالاو ةقدص قاوا سمخنودأم ىسييل-كتيردح - ةضصفلا ق لصف. لاملا#وكز باي :

 ىلا ناتي سحسون ةيقدالاريضت ىف همست اعنعملسملوريستلاب كب اج نعرخ ا هجو نم ىنطقرانلاجرخلاو ةيفو الاريسمت اهيذسيلورباج نعملسُملو

 كبي نه ثب نجح نم ىنطقركنلا لاقت ضد بهذ نمالاقش نيرشع لكن مو مهاد ةسمحت مهرد قام لكن منخ نا ذاعم ىلا بتكملسو هيلع هن |ىلص :

 ةسمخ مهدد قئ ام لكنمدانانيدار أتيد نيعبرالكنم نخلي نا نجلا ىلا هنحب نيح لمسج نيذاعمرماهن املسو هيلع هللا ىلبص ىلا نعش حج نب هدا يع
 تذلباذأت ىْش قرولا نمةئامو نيعست ق سبل هجولا! نه نمرازيللو وحا ثيد أح ا ق ةتهذ دقودؤادوبا هجرخالعشي سحب ابلا قو 0006

 ةس ابن تذلياذاذ ىقتمهرد قكام تنودأعف سيل هعفر هيب | نع لج ند رفحج اهريخا رج نب انريخا قازرلا دبعل اقوم هارد ةنغابتت نت

 ىلإ نع لع ثيي رحيرخا' قوه هب است نيتئئأملا لعد ازأمو ىلع ثيل هلثمالوصرم ا عوذرم ةماما ىلإ لا: مس هنو
 هلثمافوق ومع نبانع محيحصدانساب ةبديش ىلانباو قازرلا ديعلو كلذ بأس داز امفدؤاد

 مدقلاوفت ”٠ فيعنموهو نانس نيديزي هيذو كا



 جزكرلاب اتكنلح ةياردلا عقةيادهلا

 رومكلازمزخان الداعم ثيدح قرل سلا هيلع وق ةفيزح ىبالو صييقشننلا نعازرحتمتاوسلا ف باصنلا دعب
 إب برا» قشترايلا اور ىزلارب كلهع

 قول لاذ ل وبسكلا أجي قدعو وفدم مسرحا كالو ةقدص نيميرالان ودأءف سدو مزح نيورعع ثيدح قيلةوأئشت

 ناويد يرن لقتل ىوج كلاكي لبق اثم ةحيسم تنذو أهنم قرعشعل !نوكت ناوهدةحبس تزومهردلا رّيسحملاو فوقولا

 ركح:ووهق شف اهبل يلاغلا ناكاذاو ةضفلا كج قوق ةضفلا قررلا لبلاك هيلمرملا رقم انرع
 كح ا" عض,لا نيوز ممل ارب ءارلا اىذاول ا عب

 ةيلغلانلعجخيرْكلا نعولخنو هبالا عيطتم ال اهنال شخ ل يلق نعولتخنال مهر دلا نالابأصن هنممف لت ناريتعي ضو
 5 نب : 7 . 5 0 ا” عراتلانمورعن يروي سلام وبجد نير ا
 ةين نمريال شْغلا بلاغ ىف ناالاهثد اءامشت نا ترصلا قركننسو ةقيقحللاراّعافصنلا لعلب زي ناوهو ةلصأ5

 لس ةالالا برجال ىأ باذخ ةلقو ضنصلا ىلع عرار ابالا نإ ال امال

 و ةراقلا ةَبيالو ةعقلا ةضفلا نيع قربتعيال هنالاياصن غلدت ةضف اهنم صل ناكاؤإالا ضورعل ارتاس قامكقراقلا

 اهييفذال أهم نيرشع تناك اذاذ ةذ لص بهذ نمالأق نم نيرشع ن ودام سيل بهذلا3 لصف ملعامتلا
 صاير » 0 اا ت ١ . . انامل الج

 لّقأتم ةعبرا لك قرعت فورحمل اوهورمهارد عرشع ندوأهتم عبس لكن كيا .لاقثبلا اوأَي و رامل لقص فصن
 متل اة يبسلل ةج اا م عاااإلا ذاع ىلا يمثكم زعل لصف لوا يف لوو ىلا ىراشس'

 سسعدق رص لبقأثم ةعيرانودأءذ سيلواطاريق نورشع لا قش لكذانلق أمِف كلذورشعلا عير بجاولا نال ناطاريق
 هيماطلرشك مل د خي دا نع ن طار ضنا

 لق آثم ةاعبرا نوكيف عيرشللا قرحهارد قرشعر انيد لكو روسكلا لاسم هو كلذ باسحي بجتاهرنعو ةفينحيلا
 ءاسنل لح ىف بتال نعداشلا لاقو ةاكزلا مهنا واو امولحو ةضفلاو بهنلارعت قو لاق اهرد نيعبراكا نه ق

 نيا بايد رجا لاق + * :ةاذع ا نطل نم يو زمعصر يع ن اك مسا ةرصوم او ايلا نوكسوتة املا الاسك

 ةايفناهموجمم ءاغلا ليلو ورماث لام بيسلا نانو ةلنملا بايت ةيأخف اس ن لزتبم هنال لالا ةنضل تاو
 يرا» يملا بايت إذ

 عزنا لك ىف وتوم يعومو ص يفشملا نع ازر تلو بسام اانا ىف ماوسلا ف طرثنمل انعللرطارتش ١ ناككول ليت نال باصئلارمبو لو صل
 نم مسح او مزج إم ادد سمن بيسك ريب اذا "نسما ىف دا ريلوق ىو زج نمبر ا نضرب | ”ةحيسسمو بارو توببس ىل والا نمل ىل لع بسسس م ادد تن امل ناكول نا ىرتتالا ترق ول ار زعل لقهلس نا

 0 ا
 هسة رف لك ابزم قمتسصو اريل ورش مترو لكل ينير م”دو رن لك |رنمم تنص يرخصلا ىدالا ركام هلم فانم لفل تناك بساطنملا نير نم ىف لفل تناك« ادا نا لعل ”وببس نو
 اضييتسما ىف ص انلا بسل اطير تاكد اطر نورتو درعا دامرف لاخلا ناك طيار وجو لاقتنم ضمن مب رد لكل يفسر تسمح رش لكا زم فكم لاتملا ص امغا ضو اطار اننا مسرد لكل يت اذم
 رروتس اطلق مهلا نازل مم ددلا ثدداضع ذنطاذ لش عريف لك ناي نا ىلكم بدار عنا فلس لاا لعد رج ملا ىلصرسلا لوس يس امص نع زيا تضرر واشف تعي نم اوم اذ ما( لك نسف مب اررلاربكاب رز
 تب دنا ماع رح دف بمحل دم هلا ل دك دع دما وح كج ع حنا# ضارب هوورتل اباه علل اوورا لاب ماكل قشور قار و رك مالا
 لددد رينا تالغ نورلرم الث ى حب لابو ترورك دهم نيتي رضنتو نيئرسكب شغل وق حلل ٠١ ةيبعلا ريقي برمقملمسارانيلاورر تملا رارتملا مسا لاونملا نارباقلا لقا دبس لوف حل
 هيد 2 الرطلاعر ذيع ىلا دنع بسم لوا هسرنع ل بسادكب األ ريف بهتدوسكلا نا قي وسكلا ل اذسم بد مسلوق حلل تافللا ثايغااورشنروارب مكه سيزيج نورك طي قودناب

 ةدابعقبرط نم ىنطقرارلااًئيْسروسكاا نم ذخاتالذاعم ثيدح قم لسو هيلع هثدا لصونلا لات هل رت
 2200000 !دجت يحض ةدانسادأ شوكلا نم نخايال نا نجلا ىلا ههجو نيه ةرماملسو هيلع هند !لص ىنلا ناذاعم نع ىَس نب
 | ىلا قبادميد هلل |ديعنع سيلواىبا قرط نمماكحالا ف قحلادبع ةركذ ةقدص نيعبرالا نودام ف سيل مزح نيورمع ثيدح قو ه]لوق - - - --
 إ قاوا سمت نو دامي سيل دمكاهلاو نايح نياوٌّقاسنلا دنعمزت ندور مع يباتك3و ملسو هيلع هند ىلصىبنلا نع اره سجج نعأمهرب | نكيمزحس ند ورمغ نيركي

 | ديبعوب لاق هيلعرمالارقنساورمع ناويد ف ربرتمتلا ىرج كل نب لبق اثم ةحبس نذواهم ّقشعلا نوكت نارهو ةعبس تزو مهاردلا فربتعملاو هل وق يش
 ١ ليقاتم ةعبس نو نوكت قيشاو د ةتس اهرحاو ىلا ,يهار للا نم ةرثسع او لجو صقنبالو بزيالاٌة ور رهدلاداب!ق لا قشلا لزبمل لاومالا ف

 1 2 ةحبس نزو ةرثسعل !تناكلات هيب |نعلاله ىقاني للاخ شدحو لات اهلعشقن وأهبرض تدحا نم لوا وهو نيعبسو سمح ةنسربناندلاو

 أ قوهو ةرقتملاذاعم ثيدح للار يشي هنآك انيور امل ل آقْنُم صن اههفذ لوحلا هيلع لاح والاقشس نيرششع تناكاذأ: - هلوث بهل ق لصف
 ٍ نيحجبرالا نمو راتيد فض ارانب دنيرشع لكنم نخابملسو هيلع هللا لصىنلا ناكرمع نياوةمكاع ىعواداتيد ارانيد نيعبرا لكن مىنطقرادلا

 ١ نيرتعؤو ىت بهذ الاقش نيرئدع نوداعف سيل هحخدر كدج نع هيب |نع بيج نيورمع نو فيعض 5 نسسو ىنطقراللا ةجام نبا هحررخاارانيد ش
 1 نيسح نع ثراحلا نب دلاخ قيرط نم قاسنلاو دئادوبا هجيرخ-ا ىلحلا وك قف لصف + فيجض د انساب هيوجنذ نب ١ هحررخا لاق فصن ابهذالاقنم
 اهلا قف بهذ نم ناتظبلغ نانكسم أ هّتنب ادي قواهل ةنباأمحمو ملسو هيلع هلل | لص ىنلا تتا جأرما نا دج نعهيب !نعب جحش نيورمعنعملعملا |
 هتأطقلا نبا هحمس هلوسرو هند امه تلاقو اهترقلاو أمهتتل خف لاقران نم نيراوس ةمبّقلا مويامهب هلل !كروسي ت كرسي !لاقالتلاة اذه ةوكز نيطحنا |
 بصر كيقن 0



 جدكرلا باتك نلج ةياردلا عقةّيادهلا
 2 را نو دهسا لع 20

 "ا نمورع انة جوكر مورس نك لصف باشا فالجيريتعمل اوه ليلدلاو ةقلخةزاهتلل
 بسال عررطلا ىبا ترم لدريعلا نمالا يولع ل ال ب ىلابراب فصول اني ليا :١

 09 قئأم لكن نمىدوِذ اهمّوقي اهيفمالسلا هيلع هلوقل بهنلاوا اوا قولا نماباصت اهتمت تخلباذاتناكأم

 دادعتلا تثنل 5 ةراخللا ةين ا ٠ عرشلادادعإبٌنعُملا هيشاف ني اا ءائتسال ةردعماهن "لو وهادد ةسمخ
 ضْولاو يسزلاوبع ا باع جايا

 1 نالورب ري لصالاق ,ةفينح ىلإ نحةياوراذهو لأذ ءارقفلا قحلاطايتحا نيكأسملل حقناوهأمب اهموقي لاقمت

 8 للا 070 لبا م لاوقا مونرا مرَصَملا ل بلا/2/رث دا ىرورملااك'

 ًالهموقي هنا تسوي ىلا نعوأباصن لبابا يمثقيدا |مفنالاريسفتو ءاوس امهعايشالا جقريدقت ن كن قنينقلا
 بالى غنا شلالات و"

 بلاغا قتلا اهموقروقنلاريغب اهارتنتا ناو ةيلاملا ةفرعم يف غلب هز الووقنلا نمن تلا ناكن!ىرتش|أمب
 0 7في لل 0 2 54 3 ا»رّصنلاة مب ةرم تمر بطي

 الوحل قرم قالماكباصنلا ناكاذاو كلهتسملاو وئمعملا قامكلاجلكىلع لا انقنلاب اهموقي هن لح نعو
 520 هزطوا نيرظنلاب زيا د اوس

 راق هلل

 2س ةراحبلا لمن نارا نمدب الخ سلملارج تلا تناك ذا ادار شمل لا قران ين طرشي 0 5 نبك فقم ةفرؤرف ثوواعا ب يفق ئاوحلا نضواور نت نورلا] بنزع: ضيرعاز وقل

 ني رتنلا فلاب | موتيل ناو رارقفلل عذاب اب.ةراهنل قلا ضورعلا موي ىلا اهوقيل مل وق حلل بس يلا رجب دنع رار يي ناف هلا صر ف انلا باص! نى الا رنعالا ليليا ور نا
 ىلا ناىّرالار جير فهو ل ظنو كيل نحف لفذ تلق نأن كك كابور ,رلاب مول اياصن غليتال يسب ذلاب تسوق اناواب اصن غلمت مب اردلإب تسوق !١ذا يح اباسعن غمس ام. معي ناادي الو مر قملا دنع

 ررياشا» ناكمالا اردت نييقكل جاوارم عض اب مول ار ارففلا نور خ وف لولا رم ا ا بلا طرتشاو ةالرلا ف لاول نم ىن لسور ؟ لكس و ريِلعر سلا لس

 للستسلإروصخملا مريت ىلا م الا تعّتو تشو دايعلا نصميوعملا نا لليسماو يموصخملا ناك لو يل خردل اوس فلز نادملاد يلاملارادقتم ”ذرعم مروتلا نا ربجد هيج 0و
 ش كال ازباب لاذلار شنل ب(
 هللا 29 ديا دهل |ثيداحا غيرت ةياردلا
 ةركذف ت ءاجلاقورمع نعملعملا سيسح نعى طلس نبرمتعم ةياور نم هحرخا هتاف ةحداق ريغ ةلع ٌقثاسنلا هلى لبا تلق هل ةلعال ىد ننملا لاق
 دم ابصلا نيىنثملا قيرطنم ىذمرتلاو ةبيش ىلا نباودمحا ىودو باوصلاب ىلدارقعم ثيدحور ماعم نماندنع ترث |ثراحلا نب دلاخلاقوالسرم
 الدر خاو تراحلا نب دلاخ قير ط نعلفغو لات انك ئش بايلاا نه قف مصي ال ىذمرتلا لاق الوصوم برعش نيوربعنع نأ فِسض اهو ةعيبل نبا

 هنزاخىلا تكي نانا ورمع نر هلا نبع نع وعدم نع بعت نب وروع نعرخا'هجو نمو ٍبرجش نيورمعن ع5 أطرا نب ججاجحلا قدرط نمىنطق
 هجا ةلسمانعومل م طرش لعوه نيعلا قيق د نب |لاةمكاحلاو ىنطقرادلاو دؤاد ىلا نعةْتشأع نعرابلا 3 و ةنس لكت انب لح اكز ميرخي تاملاس
 طصونلا تبتاتلاق سيقتنب ةمطاف نحو لاقمدانسا قف و دمحا دنع يري تذب ءامس ا نعو ديعلا قيد نب اهاوقومكاحلاو ىنطقرادل اواّضيا دكا دوبا

 قو ىنطقراللا هحررخا لاق غابرا ةثالثو الاقنم هنم نخاذ ةضدرفلا هنم نيني كوسزاب تادف بهذ مالا نوكرش هيف قوطبملسو هيلعمثلا
 هذيان نمايركر نب ن بيش ةمجزت و ميصن ولا هجيرخاريشكن يدابع هعباتو هنم فعنم اوهو محازم نيرعرو فيعضوه و ىل ذهلاركب ديا «دانسا

 فيعط ةدانساو لاقْم فصن هتوكزداف لآفالافش نيرشعي هذ نمايلحّقأ رمال نتاملسو هيلع هللا لصىبنلل تلق لاقدوعسم نب هللا دبع نعبد
 ( لأق دوعسم نبا تغو فيجضوهو ةزمحوبا هيف و ىنطقرادلا هبحرخا ةركر ىلحلا ف هتدعفر سيق تنب ةمطاذ نتتو ىنطقرادلا هجررخا دج

 ربيجرب ليعس و ميهارباو س ٌواطو ءاطعا دش نب هّنذاديعنع ةيييشس ىلا نبا ىترو اذوقوم قاربطلا ةقبرط نمو قانرلادبعهجرخا ةاكن للا ف
 يلا تلون فيض انساب مرتو ةؤكرلا ةضفلاو بهذلا ىلح قنا ةنسلا نمءاطع ةياور 0 قورمتاخلا قحدالش نباداز ةوكر لحنا قاولاق

 أعيثمع نبا ذكر ىلحلا ف نوريالافاك ةباسملا نم ةسسمخ دمحا لات مرتالا لاذ لصف نييلح نيكي نا نيم سلا ءاسن نم كلبق نمرم ىسوم
 لويز طق اولا هجيرخ اذ ض مانبي اه دانيا دف ةثشكاعاماو هنع عفان نع كلام لشعوهقرمع نباأماذ ىّبش !ءامساورباجو سلاو
 هيذأل حلا نعارب ا لاس ”لجر تعمس بِحعْش ننورمع نع يقس نعىعقاشلا ءاورفزاحاماو ةوكز هيف سدل لاقن ىلحلا نعاسن1تلاس ناملس نب

 ىورق ءامسااماو هلو نمرب امي نعى وري امناثول لص !>) لط ايق اذكر ىلحن ا ف سيلاعوذرمرباج نع ىوربز مامات ةفرعملا ى ىقنربلا لاقال لاق ةؤكذ
 نيسمحخ نماوغن ىرت الد بهذلا اهناتب خت تناكاهن اركب ىلإ تني ءامسا نعرذنملا تنب ةمطاذ نع ةتورعنب ماشه قيرط نم ئطقر الا

 ةسمخرمهرد قتأاملكنم ىدوتق ةراّيلا ورع ىنعبإ موقي كمي له - ضورعلاف لض ةيادهلا ثيداءاورخت يف ةياردلا

 ىطقرادلاودُؤ اروبا هحرخا عيملل دعي ىذلا نمةق ىصلا جرت ناانرماب .تاكملسو هيلع هللا لص ىبنلا نا ةرمس نعب ايلاف دكه كلجاملم هارد
 كم يل ا ل ل زيلا قو هيفو ثيدحلا انّي3 لص ليالإق هحتررذ ىلإ نو فعنم هيدو فاريطلاو

 ا لخدمالنو ارلاو ةدجوملا مضيمطبص نمو بابلا!ذه ق لخ ديد ىازلاو ةرجرملابزبلا طّسضو نسح »و دانسإو مكاملاو ىتطقرادلاو دمحا هحرخاهةشدص

 عيجترخااهحرو نم ىقهبلاو ماع لكهيذ ةؤكرلارادت ةراّجللزب و !باودوا ديدع قري لام لك لوقي ناكهنارمعنبانع حيحسد انساب قازرلا دبع ىورو هيف هل

 | ىعهموق هل لاقرمح نا هيبا نعش امح نيورمع ىلا قيرط نمىنطقرادلاو قازرلا دبعو دمحاو ىعق شلل و قر أدل ناكام الإ ةاوكد ضورعلا قف سيبلرمع نبا نع
 1 ةردلا نم نو سربأم مهلاوم !نمرهظ أمسك نسياسملانم كير نمرظنا نأساع ىلإ تكي زعلا دبع نيرمع نااط ملا ق دهتق لص يرخ امث باح ادمدالإ

 1 >اراسد ارانيد ناعبرا لكن م
 | امين ل اقمال دؤاد ا قب اطنالاو (مركذ نبنللا نيقبرطلا لصق ىنمرتلا لعل ننملا لاق مزهلالاو لوم زا مهله لوقو ىنمرتلا تحضر كا

ىدتع نال ثي دحلا انه ىنمرتلا فعضاأبتاو دواد ىلا ثيادح هحيسصت لحب ,ناطقلا نبا لاقو
 ْ ةرئرشلا وقف «محايصلا نب ىنتمل او ةعيبإل ند! نيفيجتم هبف 

 نيفلانفازعةلوقنملا تالي واتلاوأيزن قف ةيبشال ةعوفرم ةربثك يداحا برغملاق و ةبديس ىلا نبا دتع ادام تاضر اعمو تاذوقومف ءالؤه نع ىور أم و هك

 ربدقلا من :ملعاهثناوأ اهدرب حرفي لافلالا ضعب قرايلاتاتتلالاداهأطخا نم سفنلا ن وص ىغيني أه



 وكر زلا ب انك لح ةياردلا عم ةيادهلا

 لنفلاوقحتوداةعنالل هئاستتا يل (قشي هال ةركرلا طوس ال كل ذ نيب اف هن اصقنذ
 ال ييسلار ولالا 30 رز بارج لا ةراشا م

 هلو لوجلا كح لطي ثبح لكلا كلهولأم تالي ءاقبلا ةلاح هنال كلذ نسبا هف ك كلن كالو بوجولل هئاهتنا قو

 لاق داتا ىقبف قاب باصتلا ضعب نال ىلوالاةلاسملاّق كل نكالو ةلمجلا ف باصتلا ما دعنال ةناكولا بحت
 ةمجج تقف ناد اهلا هتعاب لكان بوجولا ن9 اصتلامتي ىتحةضفل تسر لكوكب

 ب راكب
 بوم دفعلاو بيزا و ولا كح

 يحد ديجقمقلاب منت.ثايسسراص هجملا انه نمو يملا ثبح نمةس جملا ةضفلا ىلا بهنلا مك مم و دادعالا
 بسر يادز قرم ا لاق ءرو حاشا نع انزع
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 مرهزد مهن أم نق غلو بهذ ردات ةيبووقرو ناجل امنمنا |قحسنع ةياوروهو ءازجالاب أيت
 ١ ”رودل نبا 7

 لقا هنزو 0 2م ق ةوكرلا بقدل قس ةمقلا نود درا اوربا نالرط ال و زا ةباحف
 تا "067م كزو سيلا السين نام تسيل عونصم لان ,؟ررولا شميح نم وعلا باصم مال

 ملعا هّنناو اهب مضيف ةوصلاّن وذ ةعقل ارابنعأب قتخوفو ةسااجملا مضلان لو وهاهقوف هنجقو نيتشأم نم

 تلعوار هش نمت هتجصا لاقف لامجرشاعلا ىلعتمأّْذا روش ىلا عام 92 4 بأي
 0 بالو نرويتلا نال شط ايلا لاوم الا دادأ ولا "١ لو جالا

 2/5 لوحلا مامت مةمركلا !نمفراقلا نم تاق دصلاّنخ ايل قدرطلا ىلعمأمالا هبصن نمر أعلاو قاّدَص 0

 تاكاذا ةدارمورخارشأع ل هر دا لاق اذا! نكد نيميلا متمركتملا لوق لوقلاو بوجسولل اركتم ناكنيدل نم خارغلا
 كا لاماذ داازللو نم نك ملا يار يا

 يظل ةنسلا كلتقرخا' ارشأح .شيولاذ امال ذب عضوم ةنامجلا عضد ىعدا هنالرخارشأع ةتسلا كلت
 باج قرصيال ءاذ

 ورملأ بن خيال ةيالوو هبه هيلا اّصوغم ناكءادالا نالوّجملا ف ءارقفلاولا ىنعيان هيدا لاقاذ ارذكو نيقسدهب نك
 نيمإ اع قرص ى ا مخ شاع ىلا يقيدالوق ذ

 تيدالأق اذا موهو عبارلا لصفلاّْقَو ل وصف ةئلثو ةقاوينسلا ةقدصق باريلااذكو ةيامحلا تحت هل وخلل
 يم رار ل ريك سكر, ريس ا هن با»ر يلع ر ورم اب

 ناانلو قيقسسلا ىلا قيل َلصوأهنال قدصب ىعفاشلا لاقو ٌتَلَح ناو تال هملا ى ءارققلا ل ىسعني
 ملصو عتق 010ج ريل جر موسرلكر رستم هرسحري رح

 ف ىشاشلا لاك ب وهزحىلا لوا نمل وف 'لاكترفز ورش طقسيب ال ةاوكزلا بباصن م قعلوملا رف لبتاضتسا ندم سلا مدد قبول قح كلا عسي ماد قا هج يه دك
 فتفمولا تاوف ننال افنت الاب طقس ذولع ماسلا لك: تمولا ىف نامتلا ناف تازلا ناصتقن مل اشمملا ىف ناصنلا نضرارملا لا نشيل ننال رمل وق حلل نازل رك امرت فون نلوم اوسلا
 و تك نالغا» الا ايفل ع ناكل وثارف 211111 لبك اف اباصن ىواش ةراونل مك ناك ذا اءارعوزد نم والا تلك كالد لو هلسس هادا باغنالال ي

 بج نش ورعلا ىف دارعالا نايوامعاا نب تقرتفا ناو لوو شل كا قابل رولا قتيزعجب ير اضملا لاء كلب اؤا اك عبلا ل ىف ايفا نادال موق لس

 رع فلا ماوسلاو ني رينا |ىلا من ازكدابسسانجا تملا ناو قل ا راق تالا ٠ لا هترثسلا ةمجج نمي تلا ف ددابعلا
 باصن نصن ممر تيل لما شمة باصنلا نم ناك اذا باهنلا نمر اب الا ليشتري نابدازجالابابنعد ل وق نكح مالا ىا ره مي نارنلاو مضاد لبا عاجلا مضتال سانا
 ندا اا تؤكزلاوكررس اهلا عاملا ملسملا نم ومالا ثسحلا نا ىبوةنيس انفصل عمابلا وسو اروسبملل امانا ةاكلا بات بابلاازب تحل ار املا عري تمىف باب لو حلا تان مجروتام ومو ةضفلا

 زغايت ذاق ى لاو سلا نمال ىلا نم زلم سم نور علا زي ىل رنا حلاته ارشساعلا ماذا لوهقل رياتعا» 0 رو

 اًنريبن اكناو تادابحلا نييبا عم روق لا با لع اوقنم عرارشلاوربشس از زمالك علا ورم زم ىرازالا اهب تيرس اذنم مل وف تسل ب !نرذنعلا فصن ىذا نموا عبر رلسملا نم
 سم لل يم لل مل ل ملل مل المل سل مس ل الحل سس يل سل ل لح ل م اي د فا زل رول فسره ديرب زال نرشادلا مور يحلا قت ان ب قلتلك يحتال ام

 رب الولا تلعن ارذ اص صورت رب ورملا ف وك ام نط بلا لاومالا ىف ناكر داالا بالو نال اهلا لا ل يقي رفا ىلا مصور رارتطلا ىلا ىرا نا ار صم ريتا ىف ملوق كلا
 ران وبخار اع سلا كي ور خس اه ىلا تيدا لوف ثملاًنلاو نيدو لوق نكاد اذنم تسي لاثاذل بلو  لوصن لت .ملوق لأ ثا»/اءالا ىلا

 000 ا ل

 نه هحرخا هت أعسرمع هيرما! نكهرشعلا فرحلا نم ورشسعلا تض ىفنلا نمورثتسعلابرمملسملا نم نخوي د هلوق وذاعلا لعرمب نم ق بأي

 ةراّوللاهق اوفلتخا اذ امهرلاوما نم نيهاسملا نم نخ-!ن نرمافاق دصمرمتلا نيع ىلارمع ىشعب ري دج نب دايز نع رخص ىلا نع ةغبتح ىلا نع نيسحانب
 قيرط نم ق ازرلا دبع هجرخآوربدجنب دايز نعرخااهجو نم ديدعولا هجرخ !ورشعلا ب رحلا لها لاوم !نمورثتصلا فض ةمزلال ه !لاومانمورشعلا عبر

 حص ارمع ىلع وقوملا نا ىلا راش اورملسو هيلع هلل لصد للوسر ضرف لات سن !نعرخا' هيو نم طسوالا ىف فا اربطلا ءاعفر و كوين مع باتك يرخاهن !كلام نب سنا
 +ممهدجاملرشعلاةمكايعاناورمعلت هلوق |



 ةياردلا عمةيادهلا يوكزلا ب اتكادلج

رلا ليفت ةنطايلا لاوم اانالخب هلاطبا كلبسالف ناطلسلل نجا قح
 هاو سايس قالو لوالاوه ةذك

 باج ايناناسلا رزغا فتي بعزل ريل ا مله نئاوسلا وصرفاىا

 ٠ ةدوصلاوبسو ص لا رااو اه لرر** 2 عم أجا وق ءاربلا يار | طرتشيبمل ةرادتلا لاوماو مئااوسلا ف ق د مييصلاوهو الفن بلقب لوالاو ىاثلا

 هيسأهزارباببج همالعا اوعد قدصلو دا اهنالذ ةفببح ىلإ نعنسحلا ةياور وهو ٍلصالا ق هطرش وريغصلا

/َ .:! 2-0 

 اه نال | ىثزلا هيف ن قروصولسملا هيف قدصأمو 8 ةمالعربتبالف طخلا هيشي طفلا لدالا
 برب لم ق١ ا ٠ هرم ار ثس علا ب زك راربلا نا ملشلالع

 ىدالوا تاهما نه لوقي ىراوحلا قالا يرحل قتصيالد فيعضتل امتع طئارشلا كات ىعا ايذولسملا نمزلخوب
 0 را ةينو نيدلا نم عرلا د باغساد لوف 0 بار اولا لع و نامأب اند او ضر يلا

 ”-ناريغ ةيامحل ا ىلإ جات لاملا نمكدي قامدةيامحلا ب :رطبهتمزخإلا نال ى لوز مه لوقي هعم ناملغوا

 نيخكلاو نه ةيلآملا ةفص تمدغلأت هيلع ىتنت اهنال سلولا ةيموم ارا نكف مدتمىدي ق نم بسنب دكرارقا
 عراة بسلا دو ليس الا ىف انيال ايي يوك نال

 ةرمعيرملا ٍنكشرشعلا فرحلا نمورشهلا فصن ىهنلا نمورشملا مير ملسملا نم نخوبو لاق لاملا نمالا بيا
 باب نازرا ربع هادد

 قيرطب مزمز خجلا نالأهلثم نما تنوزخاباونوك نإالا يشن هنم نخ وب ملأ مهرد نسم يرحرم ناو هتاعس
 نيسلا ماع اسم

 تان ةوازاسما ماو اذهو باصنلاّنمريالذ اهفعضوا ةزكرذوخاملانالىذلاو ,ملسملا تال .ةانأجلا
 بر جروح طوس نم

 لاق ةبابحلاىلا انما هند هنالو افعل د . مل ليلا نأل هنمانم نو نو اناكتا داوليلقلا نمنخأتالةوكرلا

 رار لوكا هتمنحخاياتمنوذخإبمكرلجالومهدد قاب قرحرمنإ

 الص|نوزخًيالاوناكناوردغ هناللكلا ن نخلي" لكلا تون ياك 0 أبر شتع فضنو ارئشع عدرأتم
 بس ل ل ا «انعت هاب الررغ لكلا رفا ى١

 ةنضرائرخة ره تاور قرموم نو رشح هرشأع ع ىف كارم نا تاو .لقد ةالخل كم ١ ىح نالوأتر اجت نمزخجلااوكونيلنحتلبال
 م انمرت 1 ل

 ريم ين ب كعالا تام ١ اكس نالو هظفحل نده قحو لابلإٍلاصتس# ةزم لكتو نخجلا نال لوكا هيلا ع تح
 ياللا عجن لوول" ليلا

 ني 8 ارادىلا ححرف كرشع نا >لاملا لصاتسياالهدعي نحلل ماقملا نم نكميال هنال نامالادرتن : لوعلا
 ثا »الا تزم نم ئينسلا هل ىف اي باويعلا

 ريخج ىتذرم نأو لاصيتسالا ىلإ ى ضف هل «ر.عب نخل نكو ديرب نآم أي عج هنالأضيهرشع كلذ هموي نم جرخ
 رئز لاقوامهل ةمقالهنالاهرشهي ال ىفاشلا لاةوأهجق ضىارمخلا :ارشعمل وقوربالذلا نودرمخلارشتعرمؤا توا

 مس سبأ وي ببن 0 يبا 1 0 بر هجسولا

 ير ل !لعج هناك ل مجاقرما ذا هرم مرش تين دونا لاقو ١مهنتعةبلأملا ارادت اوتسال امهرشعي
 ب هرج ال شجر يزن ا نيبو وزنا شييحزرملا

 مليم لق علل
 ل اكل والاوم ةاركزلا لاهل والار امم !نم لاعشاتو ل عترشلا نيت و ذيب امد ارس لاكامت كس اهترسلا نيب وسب ام ائداصناكاذا اسرعا نيفيفرط اني وص ا) نا ىلع ء انيوب

 لش نا نا اادافاريلا تس دمام رزن را لماذ كالفن ب قم لولو اب الزلا لاك اناراتخا نمور ام مارال نعوريؤلا بزنس ايس نس ناو تزل عقال لاما

 يشتاق لق حا تدار ازنم تسب لت ىف نكيمالو نئارلا نمالو د اري رارقطلا نم زهنايال ذا لكس يلو مار فعلا ىلا تيسدا لوقف اهجارخا لالا ىف طرشس دنا ما نهتم قطا 1#قرص اهن م

 م ضمزخالا قش ىلا هى لوما مثيمل لات ول دال بر صن ىف ةرئ افلا ملل ىلا قديبالو لو هلل با ايدبت نينا (زلالاوريع ف عطل ناموا لم ضع ناكذا نبا خلا فيتا

 ادا لاكن اد ابج اصل ممحالف عاقب لاما لاك نادراملا زب ىف ب يلاطيال رم: .:د ىف دلع بجو ىذ لا نيرا: نيد ل لاكولد نادال سعنب لصكى حنة يارحاد ةياح ا متيور الا لصحي لوك اراينعا نال لوحاتي ل

 حر حر نإ دش يم كساس تلاد قب ارنصلاف كتم نر وزه ايام ززرعم نعم رج ناذ هانعمو فلز م بيعرف لآ 00 ل هللا ريانعا» هداتتشا يان يدا لاقدلو يلا نيم اعل

 لت رعب ىا(وسثلاةماطعلا لا ايف تلق: رس وري رشا عن ىفاذك ايس ال اي اتورنسصيل ددسلا ل شن اع نر دان راد يلد ان( برغا ادد ندان بيرم اراد ىلا عررتترملا ليقوم رنا خنرعرم مغ 2 ا

 باه الح الا (اقملا نم نكي إلي بلوف 30 ا اديع وفول ينتاك مل نمومبسرلل لوح ا نايت مت يسرح ارا

 مشا نعل ف تيارالو لا لق هس عم 0 هلم لع ادا من اذا لوما لوك لوط هدام ناب بتي الع اكماتالا نم نكيم الزم ال لجل نم ايرالاورملا ناب
 أ ماضوقومص ببسذمولامدلا ببسزياليكيرضايتبقنعى ا مأوق تل كا« لولا نع ايررقىاالوم لوق هش يل يل

 ْ ملوزبم اذا بتاكملاو لهن ل فسار تسلا وفا لغري برر دس اثري سلا اننا ليلرير هازال ام نال وبرز ' لعبت ارق دلاع بنما# ارنب نا نغايإ

 بال رز اهيتريزتسل | لعب ىوللا بير ف



 جوكرلا ب اتكانلح ةياردلا عمةّيادهلا

 اههمربزنذلاو نيعلامكح ابل ميقلا تاوذ قةمقلات ارهاظل اىلع قرفلادج وو ربزنخلا تودرملارشعدزفنالا لعرحاو

 ًاهيمجم نكت لاخلا هفنر مخ ىفكحل لاو ةيامحلا نخهلا قحنالو [هنمرمخلاو هيكل نهال سيل لاقمالا تاز
 ملت ىني نم د ًارماوا ىبصرمولو ريغ ىلع هيمحيال نككمالسالاب هييريست بجي لب هسضن درزن جالو كريخ لع

 هتباح تحتل خيبمل هتيب قأمو هتلقلاهرم تلا كزبمل لوحلااهيلع لاح نق ىزخ !ةعامدل زم قهل نا
 براضملارماذا ىنعيةيراضملا نكد لاق هتوكز ءادآب نوذامربؤ هنالاهرشج مل ةعاتقت ءهرد قتاسرمولق

 عراطل ةراجل ايت دزاموج اعاد

 رس ال ا - هيف فرصتلا نعهيبف لاملا بر كلميال يتح براصملا قح وفلل اهرشي الو لوقي قزح وبا ناكورش أعلا ىلعهب
 . ١ با»دار ماو حساب ماع س عاملا حاص فيلا عراف في

 و هيعبمانالو كلامب سل هنال[ مهلوق وهو باتكل قر كذ م ىلا عجرمت كامل اةلزنم لزنذأض وُرَعداصامدعب
 0 أ

 ينال : ليل وو ييراطلا لا . . 1

 مهددون امب هل نوذامدبعرمول هه كم هنال هنمز وم |باصن هبديصن خلبي هير لاملا ق نوي ناالاةوكولاءادا
 و ءأاضس أع. هه ه 2. .٠ 2 ._- .٠ ٠.70

 ةيراضملا قاتلا هلوق سيق والم ااه نع عج ةفينحايانإ يردإالدهسوي وبالآق كرشع نيدهملع سلو
 باجي انال و كرام, سن شالا » 0 با: يملا ل لذاذكو ثوزالاريحلا ىف ع جد براطملا ف معوجد نا حرم ا 3 ّء 3

: 
 سيلا...

 '..ديسعلان أ مزيب قرفلا ق لبق بر اّضملاكراصق ترصتلا هلو ىلوملل هدي ىف ام كلملا نال عرش جب الدن امهلوق وهو
 ير الم نين بدانعلا بساوب ينحل وب رب بيملاطيف د از امو اري عر ابيب

 "لالا ب نع 1 الدوح قى ةياينلا كس فرصتي براضملاو ةبامحلا ىلا جات حلاوه نامت ىلوملا ىلع ةرهعلإبعجربال قحهسفنل تقرختي

 ناودجلا ىف هنم أًءوجر براضملا قف عوجرلا نوكي الف جانحلاوهل آملا بر ناكف لآملا بر لعةرهعلاب عجرم
 هش ىراأ جه 0 ,يانعا» دفعا نع بمال نوزأملا اى

 حمو لاق لغشلاوأ كلملاما خال هلامب طيح ندد سبعلا ىلع نأكاذا الاهل كاملا نال هنم قخ همم لوم نأك
 عرام من ي نولاي لخشتلا نافابدن* رباع ل لي مل واهم ىلوملا ن اك اوس مس رض ويب الغ

 لدعلالهارش اع قعرما ذا: انعم ةقسصلا هيلع ىنناي ىرشعف اهيلع | وبلغ دق ضرا ىو ججراوتم ارش أع لعوم
 هين 0 : 2 _ تكل 3 نال |

 هيوم هناشيحنمهلبقنمءاجروصفتلا ولالا تسر هع 0 ١

 صضرا يف جور فصو | ٌيصاصر وادي نحو | ةضفو| بهذ ادعم 3 6 اونداعملاف :
 سورير ننال 7 نيس 1 با» ليي لاثب » نمل |١510 نيصلاكهيلا جدي تقيس حابم هنال هذ هيلع تنال ىعفاغنلا اوان دنع س مخل هيفف هيو جارت يا اولا زاب ب د“ ل0 1 ب 7

 يوزر ضيا ؤناوم لهن اك يلق ناك لي زورا يا زضاي لسا يسيفشو ري اب ىك ذ نسوراو [رابرل ىذا تلق ناذ مثلا تاوز ىف ملا نا مل وق هل

 نوكيا بالم نكي ناو بصاذلا متي اهرابتم دل لملم نوكيا ببال اذبابل سيل ملول صرطسس فرم شاف ىلا بجرم ىولوم ام ىل كما ىف ذك انننمال عرتملانح ف ةدوزم لومي لدبعلا نح
 مسيفوقسيل ضير ربعي ال ىا قالط الا سصيصخ“” سيب ؤلا ىلع بابكو هيلع هدرم رم ايون الا ىلا ذيزف ى زر زضخ بصف مسرع وروالاهسفنر ززضخ ىكي الو ل وق تسلل با# اي زفاكم نا
 رلوق للا نئاراارجب»» برم ىلاذكل ماس نم ىشالو بلاده لك علا نوكير تف عب ناشنا) فلكل ففي ااعالطض او لاملا نم :ئطقلا ل ىب ةعانمب موقق جلس نا ىلا يام زف
 فنولين ا ىلع ”لماهموا ةيرانعم بيلا ريدضد لاما بد وقيل ناب رخآ نم لمحو لبر نم لابي عزرا ىف ةكرشلا لو لرب! ىال ام ف ن الفل نالت بسرازم ررصم للا ىف ىب ير انعم

 دق ل حل ع دوس حل دبس حل راسا هك مخج وشب حش م ابحلا يكر دف مدل نع زرمرلا عم اها" تليق ب رانمملا لوتلو فصنل او ضلت الن يعم زج عزرا نع

 نراملا باب ملوث هع با» بالا بملف عيط شنيح ناطلسلا لبق نم لع رلبق نعراهاير يتلا نال اناني علا اوزضاذ ىنبلا لبا يل اذا دو لبان اير يغتسل نال لو حلل

لاول نكن مو ارنوب اب مس ازاكر او ضرالا تل (بإ نصرا ىف لل ادترثلا نفض ال مسا نر او مدون ضده مسار اذ زاكيلاو ترحم اول شا عرالا نم جز لالازاكرلاد
 ن معملاو عج 

 نيمملا ران زشكلا بابلا نمدارط ادرار ال ايدعاد لكى سو نكارلا فلخا ناو تيت ىا رام ا فز وكرم ايبسدعاد لك نا اعيمب العد اله اراب اذي لسو هززغى ١ ررلا زكر نع اكرلاو م اّناذا ناكملاب ندع نم"

 ال تيز نزع رلوق جم سلاش ارب عمتتشل ايرث اكرو تسارعاورسكلابةزلر نيزرد تريلباج لبا ةدركن ارتي لاموتخاساريياهناكردللادت تت يئا لابني لق ملح تين

 الو طوفنلاوريلاوراملاكدماهج سبل اروولملا وورمزلاو تروق ايلاكرات الارث |سو لمت و ةروملاو سب الع يطشنال مآهو تنعم ا وركز اموري او زنضففل او يسب زيا حية مرا عراولا لن رعملا نم جرزوتما نا ملغ

 رهاولا ناكراوسرجو لوف تسلل ثنع "ديوك لمار ىدنبب كى لقي زيزرا نحب نيل“ ني داصبدو ل ار نيب لوا فب صار روف عسل سس ت:اندنع للوالا خونلا ىف الا سنا بحي

 با ايئاكماربعوا ةررهاوا ايبصوا ايباّنكوا اهيمؤو السم



 ةياددلاععةّيادهلا

 لو ةينتل لول هي دل لت لوملا اورتشيالو ةاكولا هيف كيب ةضقو هذ رزقا نأك
 حشا وبو ىض اننال

 د تك قنا قاع ك نددرو تاناعسلا لع قطا كل سوسو وعسل ا ناكل قو احلا ةلفوإ ل
 باث نرملا حاز ١

 ادي نيل إال سني ىف نكيدل هنالدبصلا فالذي سمخلا ئانغلا و ةمنغ كمي تناكق ٌةيلغ آني ديااهتح
 عرار ع اسلا سايق نع بارج "يربح لا

 ةعيرالا قحف ةيقبقحلا نيت وحن ةيلكا ةيكشلا رتصعأد لجأ اولد ةيقيقح ماو ,رهاظلا لعلهتو و ةيبكح
 ب ىو هيي ا نا سلع امنا

 قالطال سس !هيفالاقو 3 هفبنح ىلإ ندع ئنت كيك تق هرقل 5 ندعم راد ق نجيوولو لدجاولل تناكئح ساضالا
 بال ىو“ ىب ١ بلا# ايمزوا هس حاول | ناك. اوس

 فلاخيال رجلا نال دال نور ةقراناتعن نوم الو هف تكرم صاللا ور زدنا اوما هلو انت ةرام

 لع قرغلا هجوو نآتياور هب ةفيزح ىبا نعد هضرا جو ناو لاق هذ بكرمريغ هنالزدكلا تالخب ةلمجلا
 تم نرارلا ناك سميا مالا د بالزيصلا عاجلا قرج اك يسار قررا لاصتا ايل اتت 1 تاز

 قجارخاورشعلا بجو! نبطو ضرالا نود نملا نع ةيلاخ تكلمرا نلانارجغصلا عماجللا ةياوروهو اهنحا
 كمل نع يل ارارلا يول دما

 قلطي ناكرلا ماو أد أمل ههرتع سمئلا طرق بجدازاكى !اناكر دج و ناو ةنؤملا هذه! كقراىلا ندد ضاالا
 بنا كرشم زاكرلا نا انييرش انا

 ةلز كي وهف ةداهشلا ةملك 0 .تكملأكم اسالا له|ب رض لع ناكن ات تايثالا وهو زكرلا ىتعمل كلا لع

 لكل سمخلا هيف منملا هيلع شوقنملاك ةيلهاج لها برض قع ناكن او اهعضوم ىف ادمكح فرع دقو ةطقللا
 ا

 صني ويفاذلل هيملعالذاهتمزارحجلا متهنا)سجلولل هسأمخا ةحيراذ ةحابم ضر! ىف ةدجو ناعتانيبامل لاح
 وزع را لوا مرا ىف نالادس

 سا بف بما ثنو ةاودذ كل لات موز عر بيلا نابت لاق شلت ب جاولا فو ةزكزلا رد بيض مل وق جل
 لّقلمو لوف ارز طرشي لو ىثاشلا بام ىف لاقان كلوت ن لوق هلي بانر ثنعللا علب ر ريف هرج و راثنابتيف اعم اك ب محتل امورثسحلا يضف ننؤيمو يق ال لانام نا تسلا نلاو ىفزملا لوقو بو انو لم

 رابجت رعم او رابج ريب اد رابج ءامجاروقوبب مالسلا ريع طوق لو ل ول لأ يانع «٠ ل طرشي اف لوف او سنحت اب وفن نحن ليدل نمل اهب هاذ لوف ب كونتي نا ريلعو خوك لاب لم ات ىتناشلا نال انهن اج
 نوضتر عل طام ازال ب 0 ل ابابا ناكف اب زاكرلاو دخلا رعرخا شم اناكرلا خل و

 مى شاكرا لاقي نلا هرعت رقم لاوس نع ب اوج خلا نيب اقلاثاالا لآ هك تد»» رسااو رايتلا نمر ارطا و مازم نااك صا لا تيك امنا فال ؤاريلع قتلا ضد الرهن ف نضاله

 و قيقت متري ترحاذا ساه دبر نوت انا ناانلانارقيشكرمالنلا ىلع ايتو لقوشل بلا دع باجاذازكب نمنلا ل نال نيب اهلل ساما ولا تمن اكن ايف بسجي قح

 م ازاي ضرالارازجا نم ناكر ليث اذا ضرالارازجا نع ءازو ملوش هك ري انعامرماوللت لادا اهنطاباىل تسي .دفقح ضرالار جال ىلع مصربإ تبئال ن الديك ديان دال |

 ينم روم ني اي دم جاي كح كيم وك يح دس دع دا تا تمام تك نافل زتكلا نالغب أهعيب ىف لمني زنا تريح نم راما ءاارجا نم نان لعرالا راسك

 نبني «كوشم ركل طيؤل وزنا ىف سناب وجو ىلع ايبا ب را ماو ا بوجو لم ثييرملا ذهب ل دس اذال مغ او ليشلا (وم زل كتل از ىف لت نان اني درا ارق حكت
 (السلا تاءالع تئَسيِف تاكاذا دان فشلا "ل نب بذ مل وق مخ بساط ماىلا حم ازضكلاو نرعملا لوانتيذ صبا زاكرلاو تالا ذل كا ناثيىرفحم ريم ازر نازنع بول اوزنكلاو نمل

 ايرمم اولد اككاري نييئالل ان راما ةراما ير ضتنخ لو عطس لا» ةزثلو لاما لقب فلي كلو ايي ايجاص نا مرتي نإ ري قدا زلال لسملا لابو ىيلسملا عنو نم ناك
 عراطر جاولل ف ايلاو سمن اذ نوكيف بنج

 طخ م تسجل ةياردلا:

 ْ 0 ا و 00 ُْ

حلا نب لالب عطقاملسو هيلع هّند الص ىنلانااءطقنم اطّئملا قو شعل زاكرلا ف هخوررمع نبا
 اههمزخ وب ل نداعملا كلتن ةليبقلا ن داعم ثرا

 ١ثراحلا نب لالي ثيدح نمردلا ربع نباهلصووموبلا ىلا ةاكزلا الا

نع ىنإميشسلا نعرلاخ نعروصنم نبادبعس حادرأم للادهمتنهن اكاندور امل سمتحلا هيذ بجيو اذ اكر جو ناد هلو
 قافانكر دجو الجر ناىبعشلا 

 هجدزم هيب ىلا نبا ىوزو دانسالا ىوق لسرم!نهو هيمعاذملسو هيلعمّدد | ىلص ىبلا هبريخاذ هدجو ىذلل هتبقي ىطعإو سمحلا هنم نخاف ايلع هب

 نممكل او ديبع فاو ىعفاشلل و ىو رمعل ىجشلا نعرخا
هدجوزنكو هعن ر كلج نع هيبا نع بيش نبورمع قدر مط

 قهتدجو تتكنا لحي 

 هتاوروسسمتحلاذ اكرلا قدهيفف ءاتيم ليبس ريغو !ةنوكسم ريخةي رق قوا ةيلهاج ةبرخ و هتدجو تنكناو هفرعف ءاندم ليدبسوا ةنوكسم ةيرق

 مسقؤاذ ىداع لامن اكر ةارا لاقف لاملا نم! نكوا نكديفازنكت دجو ا لاقف هلا دبع ىلا لجر ءاجلاق ليذه نع سيق ىلا نعرننملا نبا ىورو تاقث

 نعروصنم نبديعس ىورو ىقبأم كلو لاملا تيب ف
ةموتانم الجر وت وت ارشم نيبّند دبع نعتأبفس

 ةرجىلع تطقس لاق هممح هللاقب .



 يزكرلا ب اتكدلج 6 ةياردلا عمةّيادهلا
 ٠١ كلو لحب اذا زر وكت ز ى ا

 ِ نفر اول قاب ءإرقشل ني 0 ارلل 3 [لاورارتفل -
 2 5 , قأقحتس الا نال تسوي ىلا تع كتل ||نُكَ ةكولمم ضر! لجو ناوهبوه

 الر مارلا نم هز اين ىا تروس الوا صرالل اكن ام ناكر اوس

 كلمت صوصخلا ني ىهو هيلاددي تقبس هالتفلال داةحقبلانطمامالادكلم ىزنلاوهو هل ظنتخملل يه غو

 اهي عؤم هنال هكلم نع رجر خيل ٌعيدلاب هت ةددابنطي ىف ةكمس داطصان مكر رهاظلا ىلع تناكناو نطابلا قامهب

 نق فرعي كلام ىصق ايل فرعي هل طتخملا نمل ناد ىرتشملا ىلا لقي اهئازجا نمهنال نرعملا تالخب
 انآ قايمالس لبي ليث: لصالا نال به نملارهاظ نايلهاب لكي فلا هئتش اولواولاة ام عمالسالا

 دي ق رادلاق امنالردخلانعازرخت مهلعد درو مضاد ق دجوق نامابب هرلاراد لخد نم هديا مداقتل
 هيف ٌيّشالو اردغدعيالف صوصخلا لعرادي ق قي اهنا ةلوهه ءلححصلاى هدجو ناواّصوصخايجاص

 د هلوقل سسخلابجلإ ى دوي يلا ]< دوريفلا ف سلو رهاهريخ صيملتملا ةلزمب هنال

 و ولولا ق قصخالو فسوي هلال نالخ نع لوقوهارخا ةفيزح ىلا لوق ف سنلا قبيزل اق ورجحلا ف
 نم سمخملا تخارّمغ نال سمخر جيلا نم ,جرتحت ةيلح لكق ءام,ذ نس ويدوبا لآذؤ سمعو ةفينحموإ دنعرجبنعلا

 أمي دربع نخحىورم لاو ةضنواايهذناكناوةمنغهنمذ وحاملان وكيالق هرهقلاهيلعدربمل ],ملارعق ناملورينعلا

 تال لكلمْل لص لق لجو ننعم سس مخل هب و دجبو ىذا وهن اوردجو عنتم لوقو
 ردم ل +71 ترا او ثر اهسسلا م* هذ اذو بهبسلا ري م دإرل' بماريلا ىلا وامرو عقد اذ 2 0 007-50 نو ىا

 +ملعاهثلاو ةضفلاو بهزلاة لالة منغ

 م
 ٠

 ةفيدحإ | لنع هنموهو ةزايح ام أم

 ٠ اهي و ١ هل

 رامثلاو دورزلا نوح ثأي
أل خس لس ل |

 0 )قهلش تااجلال [ 

 بطحلا يصقتلا ال ءامسلا هتفتسو أحيَس ىقَس ءاوس .رشعلاهريشكو ضرالا هتجرتإأم لبلق ىف ةفينحويالأ5
 با وسلا او نيل يتم كيلا

 ركل ايلا نا يي 1! صرصتلا,ب وزو بسآجا نيف اذلا ىف اك 9ك لياالاري د :نيكعاشكارقلاس تن اكن اولات اي ليث نا ريل هدب تمس دان مل وف حط سس عل
 قلزنالاوسن الكسل ىف ىا اب عردوم ال هلم نش ةررلا زج ملمس عيت ىلا عيار مث ل وق حلل عرا/نطيلا ف اءاهب كدب صوري تاكاذاااد نيفخلا فاك يني تناك اذا اهبب تيب لامن

 رس زكو شالا كا مذ روزا ىذا را ىلا نر اهل للملوك اب اللوق الو لطم نزلا ىاريكذلا نذل عزم منك امنت يلا ضال هنا عوسىا عرب بمنى انغسلا لاو مولا ذب
 نلا بهذ ريلع نيس ادب نوفل كلذ دم غول و يذل قش الرحل ف اثر جوول انرايو يف نم تملا نالت اثر وعلا خبري لي ناذ:# ارهاري ف سب نال مل 3 لس با بارصلاوبو داعبت اكل
 نال مين سمتال ىارزج ئشالو لوق لس كوب كلغ درب ر ارد برر اراد اذ يذ ديكطع يلا ريتخيف ماك اراو م لس الارادد للم تيان ادارجشلا ىلشريلا لكم دايد ىف نم اتا هدهد ام فلن كن وكي
 مياشع درس مالسال اراري هزرعاو مإلاومما نم انيس نا اذا بيرل ارار ىف صصلتملا لزم الك يزك سي ازبو نيفسما ىريا ىف حقوو يرحم الب اري ىف ناكر وبس و عمنخلا نحمر ف نكي اف بجي ناسا

 ئادع يت تسول ينااخالغ لو مشا فاس قافتال اب سمي ازارق بسيصافدافكلا اززط ىفر علا وول زول او قس لا نم هرجل ام نمو تمره ول مع ب نزلح ١ للابجلا فر صول ىزلا دلروهفش

 سل اس سس مح سل سل سل سس نس سل تس لات لا رمصد ىلا" ريف شال نا تيار منحنا ذو ىلا فحص امر كا لافاوورظ انا لاا لف سمن لوقا تنك ريف شال لوا لوبتيل ةضيطعول ناكل اك
 هت فف» نارا تمروولا, ىف الوراملا ىف م لول وللا يد قلي ناوجت ف رصلاوا لول يميف ضرما ىف عقيل جير طمر امل وله او سيرحل نال ازروربنحلاو للان سمنان لو عك
 ملوق هل فد» حد زيزلاربع نررم نم تبل ناد لاومالا ف مالس نبا مساقناولا ءاور نين نيرطن تدرخ انا عم قرط دعئلا قرع نم ريل ملازيريعلا نم نجلا نذارط نال لو
 سو للك رم بصق بسقلا روق حللشس خا» ةرابلا نم ابف نوصل او نعم داب يال ةالذلا نعرضعل ا يخامواذابجارنساع مدنا ف قرصملا حسا ةكرشلا ىلا عر ودزلا وك بس
 بررالا وشم ناب سور امك سسزيتسد

 ا هيا دهل | ثييداح اخر ف ةياردلا
 ةمركع نعةبدن ىلا نبإ ىورو هنم فعض اوهوو رمع نعى رزعلاهعياتر فيعضرمعو رج قةاوكز ال هعفر عدم نع هيب |نع بيبيعش ندورمك نع
 دب تب ا تر ا ١١توقومةاكزلا هيفف ةراجّجلل تناكناف ةراجتنلل نوكي ناالا ةزكذ درمزلارج الو ٌرلؤلل ارجح- نق سبل
 دانسس أب ديبعوب ١ ىوزو قازرلا دبع هجيرخ ازين علا دبع نبرمع نع ءاجامناد باطخلا نيرمع نعكسجا مل رينعلا نم سسمخلاننخا هنارمع نعىور هوه
 ناكنالاةفر شعل ا نخهلاسف ن سعب لماع ناكدحس نب ميهارب | نإ سابع نبا نعبآيلا ف ورشعلارينعلا قّمْنخا نا هيلا بتكومع ناة يما نب لعي نع بعص
 نك هيفص هوا دتنم ”ىعئاشلا هحرخ ا سمخلاف يش هيف

 رهتالوب حق سيبلملسمل ظفل قودبعس ىلا ثيردح نم هيلع قفنم ةقادص قسواةسمح نودأءف سيل ثيادح رابثلاو ةورزلا لصف
 ةركررملاو ريل اق لحيالو بره ىلاثيدح نمدمحالو ةقدصرقلا نم قس ها ةسمخ نود اعف سيلرباج نعمل و قسوا ةسمخ غلبت ىتح ة3دص



 ةوكزلا ب اتك نلح ةياررلا عم ةّيادهلا

 ىبنلا عاصب ًءاص وتس قس ,مولا» قسو| ةسمخ خلب ذا ةبق اب ةرمث هل [ةقالارشعل | بجيل الآقو شيشملاو رشيشلاو
 / لوقمل د ركاو فل اكن اللات

 ءافملا طارتش :قوباصلاطا ارتشاؤ نيعضوم قالا ةرشعاهرنعتأوا الاف سيلومالسلاهيلع |

 قمر اصنلا |هيف طوتشبف ةقدبص هنالو ةقدص قش 10 سيل م السلا هيلع ]وةلوالا أميل
 بال

 تالا كأي ٠ ام و لصف ريغنم رشعلا يضف ضرالا هتيسرخا !اممهالسلا 0 ةفيبح ىالوواتفلا
 رب ناعم يساقألا يرد و انللا ايم بيرث يرحل ذب

 وءلنغلاوهو هتقصب فِكف هيف كلاملابرجتّعمالو [هرد نوجدرإ قسولا نا هالاين وعي اينياواكممال
 با ىزيزتلإ © أذ عا ةكلاباسن وبجد“ ارواتس اي قسوا زن بك 3نوكين

 ةليضانساو ا محلا قيس ١اسلا هلع مل قآثلا ق مملو ءامن هلكوهو ءأختس الا هن اللوح ا طرتشيب الا ناهل ْ
 تيج مو 1 برج ا هرب 23 كا

 010 هيورش أعلا اهدخنأي ةقدص ع لوم هيورموانيورأمهلو ردع نيتذ ىقنمريغ ةوكزلاو
 علا ىو نياك مالا سرح رخام شيم هلا قانسلب

 و بطخلا اما جا 0 لل ظ
 ملل 0

 اتا ةرجشموا ةسصقماه نقلل قحاب ع يب :لبداع نانا ف تيتا يقسو يبضقل
 ب تقلا نم لوب

 رثحلاامرقف د ةزيرذلا كصقو سلا بثكقاما ىسافلا يصقلا الكملاب ل ا
 نانو بر اكبر شتوالدلل ياو |نيلا ف لري و م لكلا نم نيك لادا

 قويوتسالاق ندا 0 سيلا ىالخب ضرالا لالغتتس امم لدصعي.هنال

 أهيسوتس ناوأ بس واءامسلاب ىقسُي مذ لقت ةثاو هيفرثكت ةنؤملا نال نيلوقلا لعرشعلا فصت هيفق ةينآسواةلادو

 ير زامالا نام

 ا ارفعتزلاكقس امن قسد دبا لاقوة مئاسلا ف وهابكذ:لازتكرعتعملا ةيلادب و
 بساع سلات

 هنمد تريدعأذ هيف ىئرشل اوببقتلا نكميال هن التنأم: هر يف ةرنلاك قس دا !نم قسواةسمخ هتعق تغلياذا
 باو رارلا فو جل لالا مث ير

 ري اضعا» امسوتو لم فساو ع الا نوورشلاو طنا كة رك اسرع نم بملاذلا ف خس بت ناراقبلار صد تاب قراء ل وف هل حي م بع
 - بلل نم ام ضد قسولا ٍةرعيلا لبا لاو ندكلا لبا لق ازب يرسل لاو نع درا اص لكن ال نم بارو فلا قولا زف محسسو لا لع ور لعزل لصىبلا عاسباعاص نوتس لق هك

 بارنسلاب لمالا قشلاوبم و فصرت سيك كادر لاف بناكملا ضراو فرقا ىنع اراها فر تحل ب زيف ورحل ىف فاه اذا تقدم ذالوالوق نع بس دب لا ىلا ارت الو لد تنل
 ل ط اخي سوم قزوكسالاذد مف ١نع يسيسلاو الغا ليؤو مصالي بسلا عسي ناكل اضرطصلا سبي مولذ قتال اهب ننس م اننا ضداقا ومب سسسبسلا ناري تت مل ضرالا نال لق ار يانا

 مانعا راربلا نايسللا لي وان ع ستان ىزلا ح ندا ايزي انلا ضرالا توا تااوازغخ اك عني دازلا نم قست الام ىف ىلا ريف بسكر ازيلو وفا بك ثابتا

 وكس 4 دانا وردا لقول كوبلورلا قف لمت ةدذ ةرذ لحب ابنافارب ىسامارنبلا نعب لول ظخ < ةقوك اف بسملا نم رول ةرير ذلا بصقو رقدغ

 0 لو ملط بساظ ف اوسلا عج او و اربع تس ىلا مانا :شاسوا قرقبلا [بريريرلرلا ىب اول يحل اولرلاوبب صولا ءابل ابو رارلا نوكسو رقما نيل جف * بير لزوق هع نوهت نع

 هي انع ورم قسولا سمحت فر يالام ناايب ىلا |ّئمذ قيس اوج ولع صوصنملاب مها ا رب ورك و ليلا فدل ب ليل ان اذ ضع ىلا لو ىلع لاكشالا ديال اللوق ًارتبا منازل فمسرلرلا

 ت22 ا 2 2ئ2--- -- 0 ا ا
 0 تويعلا وءامسلا تقسأعق هحفر رمع نبإ نعىرالا قف نكل ظفللا| نهب هسجاملرّشعلا هيفف ضرإلا هتجررخا أم كتيبدح. ل
 نِجازاقرماذ نجلا ىلاملسو هيلع هللا لصيد! لوسر تسي ذاعم نع ةجامسآلو ترحب رباج نعول سمل و رشعلا تصن ريضنلاب ىقس ف ورشملاابرشع

 م نم ضرالا تبا |يِقزيزرعلا دبع نيرمع نعقازرلا ديعىور ورشلا .دعصت ىلاو للاب ىقسأمورشععل ا الحب ىقسأم و ءامسلا تقسأمم
 * 29 نحلط نب ىسيع قدرط نمىذنِمرتلا هجرخ ا هق دص تااوارضخل اق نسلاثمي لج اعودرمادج فيعص دانساب ىتلبل !عيطم تاع اور و ىونوم|نهو

 نعحيصلاو ُىَنت هيذ مصب الو حميع سيل لاقى ققابذ ىسل لاقف لوتسلا هذ تادارضتملا نخل كريو هيل هنن لص ينل | ىلا بتكهتا ذاعم نع

 ©طزمزبلاو ىطقراىلا هجررخاو ذاعم نع ةىلط نب ىسوم نعاولاق نكت ىنطقرادلاو قاربطلا مكه ااهجررخ ! ىسوم قدرطو لسرم ةيلط نيىسوم |
 لص ىبنلا نحداعم باتل ان دنع لاق ةىلط نب ىسوم نعناع ندورمعنعىروتلا ةباورروهشملاو لاةفيعض هد اننا نها وغ هولط سوم وع
 وز غخلازم نخيوي ناىمتملسو هيلع هد !لص هند !لوسر ناّةىلَط نياوسومنعفاسلا نب ءاطع نع ىنطقر انلاق ىبرخا قيرط هلو ركدذمملس و هيلعمثلا

 نعدببا نعيش نبورمع قدرط نم ةجام نبا ىّدر هيبنت ةفيصاه نيناس !ابذكو ىنطقرادلاّى شحم نب ربغو ةئئكاعو ىلعنعبابلاقوةقدص |
 كورتموهو ىرزحلا»دانسا قو ةرذلاو بمزلاورّمل اوريعشلاو ةطنحلا ةسمالا نه قةاكنلاملسو هيلع هدا لصد :لوسر ئسامنا لاق

 تنك ة نعرهاش هلو هلوقرمع نع ةحلط نب ىسوم نع قنرط نم ىنطقرالا هجرخاف هيف هيلع فلتخا دقو
 امعب سيح ادم ىسوم ىفا نعةدربىلا قب رط نممكاحلا ىوز ودرنل اركذيملو هلشم ةقدصلاامنا نجلا لها:ملاملس و هيلع هدا ىلص هنا لوسر

 فلت# ىحينب ةءطدانسدلائ و اذوق وم [مّيع ىقدسلا اورو اهركذ ف ةجنرالا نه نمالا ةف دصلاو نخات ١ نما ىلاملسو هيلع هن !ىلص بلا
 ةقيرطد '«بايلا قام لثم اوهو هيف :



 يادهلا 3 "لا ب انك ناجح ةياررلا َعَهَدَي

 0 هعون هير دقبأم ١ لمادا ةسح راما شمل بين لق نيش اب
0 7” 3 0 

 0 يدا بجد فال د يقام زبم

 أميف اذكفرشعلا(«يؤوراغلاو راونالا نملوأنني لغلا نالورشعلا لسملا مث ل مسيئربالا
 راينا نال وياما بالرب زلاوسو نونلا عماد ول م“ ليم نيب فرار ومايا نوح و تلال

 هنالرثكوا لقرشعلا هيف بح ةفيزح ىلإ |ىنعمث ايف رشعالو قاروالالوأتتيمنالزقلا دود تالا هنم دلوني
 با؟روك ملا ثيرملا قرا ال "يسر بالاتسرلوتي ىزللا ق١

 خاب وح هيذ ىشال هنأ هنعو هلصاوه امكقأسو | ةسمخ ةمّق هيقريتعي هنإ| سول ىلإ نعو باصتلاربتديال
 بار تسول امن قسر ستر ابتعا ف بازل رع ياورلا ربا ظ ازيد

 ةسمخ هنعو كلن كملسو هيلع هللا لصد, ل وسر للان ودؤي اون اكح هت !ةيابست ىني تيد برقرشع
 يمال ىل اماما ب 0 رب رقخ نإ قارطلا هاون

 ركشلا بصق قأٍ كوبر دقبإم صن هتف طر نوقلثاو ةتس ْنَرَذ لكقارقا ةسمخ صعد ءانما
 رول عرار رت ابنا نيكس دي و رز زال

 ضال اال 20000 2 نمورغتعلا د 00 قدجوب .وبامو
 هرانع 0 زا تسلا 1

27222 
 قكملذ ةنؤملا توافنتل يجاولا 501 7 0 !ازجاهيف كستحي

 عرا) سوما يازيشناو» ذ ان ضرلا ن اعودوس ب ِ

 ع مديحه ناو ةب أصلا ابجي كلذ فرعاقع مرشعلا ل ةرشع ضراد] قلت لق هعفرل

 ظ مق هلم
 ملول هلكس يانعاب نملاب مث نيطاسالاب مث تاينسلاب الواقي نال نما نزع لا قو وا لمان لذ لج اب مث نيتاسالاب مث تامل ايا وادري ءاف لما نطقلا ل ريب ىعنا نالإلا نطقنلا ىلر متع اذ
 نييثلا جه ل ةدصوم ارابلارو”لمملا نمسا بايس ختوازلو ضريصتر ارى لالارجاود ايلارب نت مولا نيسان رايب فب :عشلا يل ىف عق وباين ىغب شدد

 1 ردع ركذنالاوق اانيب ارم ناك رين نالاتاما | ارمتنح» ل وق كا ا ىل اشم لست ل ائو لستر يلا بسن قع للا نويت ناك ف ئاطناب (ق ةيابشمو نب لاقي ةرعرملاءابلا فينو نقلا
 مان »م قارا دلل ناو رانما سرين ناو و لطو علام زرنا نيدملا خس و حيت انيلا ىف هك قانم وسمت يرطلاو برق من برها تايلود تلم ند يو ايان ند لذ( داسيا

 ل سل اس # ,يانعا» ءانما نحيت لع و قسوا سمن دف تسوي ىل نعرف نوع زلاو نطق | قتسو ىف راسل بصق ىف رمت د تسول رهف! نين تالخل !ىررسا بضخ فانك لق خل
 قاب ارسل ورذنع البال مسي زوما قرر ىلا رطل بسبب لاك نم سنن[ نمو لكلا فر شنلا بجيب لب رولا لي ام ىزلا حر رانف ارتطلا قر ١ يبموجو محن لاقيال قب بيرق هخ

 مال ل ايلا ىف اًماورننمل اوس و ارهاو ببجاولا ناك نوم ا تضرولخ شي دح ا هلا قس ف الا تدانتل بجبادلا تداذتب مصل ول لعسويلعنلا لسنا ناني لو ع

 وبد 20 اهرشرتنبب ارض: ةنؤملا بربس ةريذصنو ةريرحلا ورث توافق بج اولا نكح الاد ببال فاو لارق 0

 ازيفق نيك فواَس لاول يجلبا بزلاققم انذ نرانلادالاؤلو تفطر شالا ةزالملارتسا ف 6نباقا نا دامب توون ع (لسيلاب امتد تالا يضر نعم لذ وق هع فاا هن ؤما ىواساررّقلا

 عراد حررطسملا از صاروخ نم لحل ذوو بيري ققسا ىف نول اتطا) نا يبق ندالغ سوعنملاو برب قس ام نيب دامس ساهي تموافت نك لف نيل بج اولا ناك م اذن

 0 ل م

 ١ هجولاا ده نمىقيملاه خلو فكوزتمو هور رقي هللادبعهبف داذهب ةرره ىلا ثي دح نمءأةعضلا3 ليقعلارشعلا ل سعلا كتيدح
 هببازرع سس نيورمعةياور نمٌقاسنل او دؤادوا هجرخاورشعلا لسعلا لها نم خوي نانملا لهاولا بْيكملسو هيلع هدا ىلصىنلا تا ظفلب
 ةارلاثلذ هل ىهغ ةيلس هل لاقي ايداو ىججينا هلاسو هل لحضر وتسع ملسو هيلع دك لض مكر لوسر ىلا قاعتم قيوح ال الن ءاج ات د

 | جام نباهائرو ءاش نم ملكا ترغب اي ذوهاينافالاو ةبلس هلم حاف هل وثع نمىدوي ناكام كل ىدا تب هو نب انأيفس ىلا بركرمع ىل وأهلف

 1 نعنودولا اوناكم يق نم نطب ب أش ىن ناهجولاا نه نم ناريطلاىورورشتعلا لسعلا نمرخ ا ماس وهيلعهّند !لص ىنلا ناظفلب هجولاا لاه نم

 | لسعلانم هنامزؤ نخوي ناكملسو هيلع هد !ىلصىبنلان ا هجولا!نه نملاومالا قديبعفآلو تيدحلاةبرق ب رقوشع لكنموشملا مهللت
 1 نممهيلاكل جبولاو قاريطلاو ىسلايطلادؤاد وباو قازرلا ديعو ةجأم نباو دمحا ىقرو ةحبهل نب اكداتسا قوأيطس و انمةيرق برقرقتعلكن

 | ققميبلالاةىلاهامخل ىلآ مح! تلةرشعلا دالاق الحم ىلنا ملسو هيلع هللا ىلص هيل !لوسر اي تلق لاق ىعتملا دايس ىلا نعئسوم نب نطلس قبرط
 قش لسعل اقوك نصنالو ةياوصلا نمادحا كرديبمل نملس نال لسرم لاققهنعاسغتلاس للحلا 3 ىذسرتلالاقو عطقتموهو هيف در وأمر !١ نه

 : شعلازسعلاة طك هموق نم نخاهنإ كيكو كير اركزف تماس اذملسو هيلع لص ىتلا كنت بانا قروي ناس ةياور نمذاربطلاو ىعئاشلاىورو

 1 هيفوىلتشنالاقم هداتساق لاق قر قاقز اةرشعل كف لسحلا ف لاقرحلسو هيلع هند !لصوتلا نعرمع نبا ثيردح نم ىنمرتْلاو ه«زنخاذرمع هب فان

 | رثجزك وضل | علاق هظفلو هب درفت هنالاقو هجولا نه نمطسو الا ق فاريطلا هادرو ىدع نبا 5دروا ةمجرزت ق و فبهضوهو نيمسلا ةقدص

 ْ مع م سل تس يل سل سس سس سس سل لاس ماس سا”نفسول ىلا لوق سنان شو ىرتمنا ىش كلذ نودابس# سبلو ٍةبرق برق

 ' 0[ امفوىشعلا نوعلاو ءامسلا تقس |هفرمع نب |ثيسحللرجشب هناك ةنئملا توأفنب بجاولاتدافترمكحرماس و هيلع هللا لصىبنلا نال و

 01 "٠:: ةجأم نبا لنعذ اعم نعو ىذمرتلا نعةزربرهيىفإ نعيابلا ىو ؟ندّت دقورعلا فصن مضنلاب ىقس



 يؤكرلا ب انك نلج ةياردلا عم ةّيادهلا

 هنماهارتشانأف نأق 1 اريغشريغتنال ترسةفيلرلا نالادساوار شعيل سلا نم ىبلتلا هت شامي ناد

 مساوامل م هتماهارتش انور ورش اعلا ىلعرمأؤ امك ل مجلا ىهيلِءفيعضتتلا اوجل مثتعاهلا- لع ىف ىذ

 أمي دوا ملا ىلا لفتتت اهل ةفظ ل رأص فيعنمتلانالاثوأحو |ايلصافيجضتلاناكءا وس ةنيعو وس ىلتتلا
 بال كابل زر ىبضا اا دل

 دمحم لوقوهو باتكلا ف لآق فيعضتلا ىلا يغاربلا لاوزل سحاور شخ لل ادوعب فسوي وبالاقو ميارتماك اهيذ

 قاتيال هلوقنإ الا فيعضتلاءاقب ىف ةفيذح بم هنارصال او هلوق نآبب ف ريسنلا تفلتخإ لاق هنعرصامف

 فارصن :نماهعابملسمل ضرالا تناكولو هي دع اكل ف قه الخدادلا |!فيحعضتلا نال ىلصالا قالا

 هيلعتسويإدنعورنأكلا لأحبقيله هنالةةفينح ىادنخ رخل رجاخلا هيلعف | يضبقو ىبخت ةتريؤأبمذ هيدي

 اهلا-لعة ةبرشع ىفشر غي نستلا نموها اله و ىلختلاباراينعا مزال اقعاضمرشعلا
 باإرريكلاريسلا ادا

 تاقجاتملا فراصم ةياورْفو تاأقدصلا فرأصم فوصب ةياور لن قرت : مارك اكل دبتن الذ اهل ةنؤم هراص هنال
 أ 0 ان عرار دن عسا

 عيفشلالاةفصل لول لهالاماتناك ةيرشعىم ا متابلا لعتدرواةعفشلاب ا حا
 « لكس اوسد را بلكؤ ىف هرهنلا عاباذا“ عا 0

 دول هيجل وسر الو يك ع اداب لح ل ئسفلاو درلاب هنالذ قالاماورلسملانماهاتش
 و

 0 جام سبل سعب) ميس نخر مكبر

 هأنعمرشملاةيِعْاناتسب اهلحجن ةلظحرادملسمل تااكاذاو لاق درلا و
 عصب ءء ل[ قلاب مالا طخ ابر هد

 ىسوملا ىلع ءثيلو ءاملا ممرتانه لش دنلا نال يخلق بارا امب ىقست تناكا ذا مارشملاءامب «اتساذا
 «لاذنالا ءاسعاب ص

 رشعلار ايار نعتلرشعلاءامب اهآفنس نا داو رجالا هيعف ناتسدب اهل عجب ناواوفح نكاسملا لجمال يت مرادف راد ف
 » ٍجرقلا لبا نم

 دال رشا قرخلا بيتل سايق ل عوهلاب قيلت ةّيوقع وهو ميارخلا نيقنف برقا ىتعمهيفذا

 نويهلاورابألاو ءامسلاءام ىرشعلاء املا مث هجولارمدقو نا نارشع فس وب »ىلا دعو لح اوار شعرج
 لخبت نتىلار اهب او

 باو مورلاو البب ليت نع ان 0 ازا

 ظ نع ىرشع تادلة نيمو نوت راسو محامو هقيش تل اهنال ىجاخلءاملا اددحاةي الو تحت
 ورزكد وركو زفر ا 70 اراوشلاراشألا نب اينالا ًُ

 ضا قد اهل لش و ووشسلا نمط انقل اهيلعن كتب هذال تعمل ين ىف ندع ىجع ارخموراملا نس اهل هدا

 تا ارشتلا ىفحي لجرلا ضرا قام توييلشتلا 8 ؟رملاىبملا

 رع 2 را ا رو كل ل ا ا رس اجب تا حاط 3 اذ ل
 رصدرو ”لئاملا قازراءس !ناتراض لف عل يانبا» لسا ل ا

 ها ولارك حراز خم عضوبف 9مل حمي ا لزط اكمل لاهو دايما نير طبم ل اعتر شسل ناك ءارففلا ىلا ترعب امال ج رازلا ثدراصم ياورد لوو جلع نونا اونو نيرا
 ر نا لضورف ار ىرنع ف اكن ير نما مانثسا نعمل ار طخ بصف زوبع" ”ئك انجب اذكء ضخ مما ف اكن ابل للا ىلارادلا ف انمايتطغر او لوو هلع ب١ حاضيالا ل اذكسزلا لبا شاملا

 يتب ب و رح ا وح نك م اك حب تجب ل تاعجل ب انعا» شايف نكي مارا تي ول ا ذريتي خلل ىلصالا بغا نا نايبإ < 00
 نكس لينال لوق هك بام نذوب اسن رع بيب السلا كربلا ىسوجلا نا فكلزكى دوبل و ارصنلا ىف علا ناكن اور ل اب سرج صخ نازل سرج المسيل لو عل

 هرلذ اخ اسف لكم و مهام ىب قئارورلاو نكاسلا كلو نم لمد رول حلصتقلارافلا بمحل ١ تادؤ نم لمت ل نيرا ىلع ازا لج ةزمع نا للاومالا بس انك بولو نك ير طز اون
 ملرق ازر نص ىف ن١ ناكناورشسعلار اهءاباقس نارسعملا يلع سبحو لدالا ناكن اذ يلع عضرت نم لام وا, اهل ابتعالا نوكي نااءا لوب نا لاقل لاعب قيلت بوعد د لوةوح بلا" شرف

 ميفد خيازفل بام الاله مسملا نايك يي نان ةدابع وكله لعر تملا بابن ال لج سي اكر و ذا بروج اررضن لحل وجت نكلو الن راع الا نا باد اوراملا مرور ازب لح ف فيولا نال قاسم
 مرارسنمل اهب قسما نمرود و عن نمر يظل ملا ذا لب |تلطم لمت يل ذا سل دكلو ان لس ى ضرما الا سس رك ذك جلا عرار را نصا اذ فصار الا خارخ فر انما ا بوي انا لباب يسم اوراملا

 وكم لو هلع بسا» ناجرترك ىف بصي قتونم و نادساو رينو بسلا دافي نويابردهغ تلق لاعب انسب هيرتز هلا نغسلا لام زمض وم ىرازنالا لات نجتامد لق حقن را

 | فموإ لان ايذرعا الو لضرت وام هسميلا قيل يد عاف” تول اوايطيانب و مل وق حلل نما" كرزي دي مدرك نت قطان لق علل بدرس ف اننسلا لانو كلن كرا لاق
 : 0 نول نك املا كلذ تلمس بلال ان ةيادهلا ثيداحا رحت ق ةياردلا قس ريكرتعد رمع لعل هةلنس هيغب لاومالا ب تك رك ذ طرا نال د جامل ارفع. الا



 ةياررلا عم ةزكرل بانك دلج ةيادعلا

 0 ا 7 ري طل 2
: 

 رشلاوببلسملا نماناكاذا ةأرملاو ىلا لعمت ةّضحملا ةنّوملا نو د ةقدصلا فيعَصن لع ىرج لق ٍلصلا
 ل جمر 1م مل مر يأ

 زي جل 00م برب وي امتاو ضرالا لاوثا نم سيل هنال يقرشتلا صا قتلا وريقلا سنع و سيلوماناكا ذا كلذ فعضيف

 ”عارزلازم نكملاب قلعني ججارخملا نال ةعيارزلل ىلا ص امهم ناكاذا انهو ججارخ مارا ضر ىفةْلع :وءأملا نيعك ةراوق نيعوش
 غر» ترن ناز لاا( رقبخ او

 قالا

 امنالاعتولوق هيف لصال لا _ز وحب ]١ نمو هيلا تاق دضلا خقد ز وجي نم بأر
 قا السالازعا يلا عت هند نال مهبولق ةفلؤملااهنم طقشترقو فانم | ةين امن 5 نبه ةيالاءِارّهَقلل تآتدصلا

 عرس نال نرموك انا
 ل وامل 1 اسر 6 يزرع يالاث نرد

 ةفينحىبإ نع ىورمانهو هل ئش ال نم نيكسملاو ىنن قده نمريقفلاو حامجإلا عن | كلذ ىلعو منع 2 : 2 1 ا لا د 2 لا 2 0
 تحسع اع َّن ' . 8 5 دو يل لأ لويوو سس

 ل7 ا م ا يال لقا ب وا لئلا ل تهنباءاش نااياصولا باتكو دركذّس دحإو فضوا نآقنص هيمن هج علو سكعل لع ليق دقو
 ١ اه ل1 ا نت خد يي | احشاديتشم 005 0 4 ريو هلاك نسل اذ ل يل ندا تداترالاورزتلاو ايامولا ل (لء ياام لاب ولنا ةرئاند

 |ةقساز ال ىعفأشللافالخ نلاب رد قمري هتاوعاو حسن امدبطحبو هزمعر لقب لمع نا هيلام
 يردرظم وسلا نركل اهاك ١ رع

 . . 3 مه + ل لاهنت ىمثنايلا لماعلا هز ايلف ةق سصلاةهبش غرف نإالإاينغ ناكتاو نخأيازملو ةي انكلاقتوطب
 يو اب قي ربل نمو كفل :

 اقرلاؤوهقح ىف ةهبشلارهتعترملذ ةماركلا قاد تس ىف هيزاون ال ىنعلاو رسولا ةهست نعمالسلا هيلع لوسبلا
 نال ىلا

 2 5 0 _ث و ةنيد نعالضاف اباصت كلميالو نيد همز نممرانلاو لوقنملاوهمهبأقر
 "7 ثرامملا نم سماق 3 بام جزيلا ل مادا لك '

 ني و اًمناورلوق نحموموطفنلاو ريل اى زكر املا ىفر طع ورارلا نبك فتن يم طفنلاو أبو يضو د لاك طرالا نم لص وهما رازدا نوكسسو نوفل نب لزن مب طدالا لانا نئرلوف حس
 ضد را_تغاوبدلادباتنيلاو أى وتم ضرالا نوكسين ءارزلا نم نامت عزل نا نال اما رز اذرلا خنام ناب جانطلاورقلا نيو هانم نوكي نازوكيزلايط» روق هلع يس املا نيجكجراوف
 نيلالاويالا مامترارشفللر وق لو 1 ري أشع ابر نع ع اهس نبا دي اوروبم و عارزمل حي الا اعتصم شالو عزرا رح غار زل ااه تاكا اهي ىا خلا ضر ف لجرلا لغوانعم نكي تازوكمد انما

 بس | تللاب توي جب سو يع طلال صولا دبنرطوقتسر وو ىف وتطرق تو لول حس ٠١ يلع م يل اوزنلا نم فير ف لس نياورشلا ل فو نيت دافلاو باقرلا وموت فل او أري ني املاو
 ( مالا لاقتعشلا قيرركيو ا ةناطغفرط وقس ناهورنثافغاو لق عاقل عرار لعاب للابن ليمموب لاقت عين سيو يطق عراجالا ناار أدت باتل جن ذاوكء بكرا تمر
 لرب اطخماول يتسانركي لبا ىلا ذاب سو رل [دلشس ويعلم شا لوم نعت ذأ ال #سم الا ىلشموخادبي ربطشي سو ل[ سس و ريل سلا ىلسرسلا لوس ناك ىواطعلا حرس ف ىف اينسلا

 لاكن [نب سيلث مالسالارشل !ازع ارّيف مويا ا السما ىلع اضم [يطي ناموس و لكم هلع ثلا لس شنلا لوس تال امو .قزنمد مدي نم طن ازا كلذ نئدورمخ اور ل اداب متنا مث

 نسل ال وقر لع ري ل نع قو كسا ىا عرامالارتض ملوث علق ينس دبس قبو (يلا كلذ نيم طبض عيت لور ر ان تاوبم لايتم ما غينلا تناول ان ركب ىلإ ىلا !وؤرصن اذ مالسالاوا فييسلا
 اتيلسوال امتلوفرققلا نم لا دوسان يكسلا ناوبد لوالا د امو لكل وو حط يادي ةيربباطنلا تسل اقرب و طقس م فلؤملا بس نا لوقف ىناشلا در و ةريربع ىف دعه“ رمق ىرمزلاو يرهنلا
 فلي صوا نم ىف لا حرعاو ىنصارا نسل ىلا نعى ود اياصولا بانك ف هرلذتس لووك جامعا جلا نيلاسل تناك يديغسلا ادا لاعتلّرفذ ف نلارجد امد بتلاباقتس ال ىا نرتماذ

 دن تباعا دع هيانع»س م لسا هراؤادك جاوب و نينا لهخف ضملنلا ثسظنن الظل فينو لاق ناب ضن نيقير طلو ضل ضن نالغل نا نيل لاوإرضفللو نالظن لام
 رب ضل كلا نام ىنف اشد ذالض ناب در تدرنعرل زق متين يلين اذ ىلا: لاو مبسولق ل كل ط وتس عيحسس وملون لا تدانسمالاىل ا هظنن نحل اي لاما برشا جان: لات نملاي ردت لق هل
 بصامناىرتالا محو قس دال ياهلا قلب رسل ولأ حل ثس بلا, للاب هرارقم خت ايذفرافملا مس طذذاسلاهدنعو نوم ةرافلن امل للا تسلق جسم برر تمرمب لوي نا ىخث امبالا تسطقس

 يضل ان نين ايبا ىف ”قزرصلا قحضر جو مت اب عار لارتتتسسما زادت, ف خن املا ناكاذا لاا ناوريرتضتر ريم لو عفو يزاوإ| نخلاو لق يأ لو يي لعاعلا قيس نم يتسم مالا ىلا ةذلا لول ىلا
 رشلا لوسي نع لوقنملاوبب ىف نخسلا لايت لوتنملاوب جال لا نم سيت ملا نوع ىاىرازنالا لام وقتما ل وو حلل بد! ننلاورلوق بنام تقرصلا زنا عنب وانغ ننال لمعلا نم عنب ناتي سكلذك
 نس ١ لاقت زها نم يرقي لمت لك ئلوريشملا لوسر اي, لان لسو مل الط ويا شسلا ل رشا لوعد ىلا لير ءاج ل اق بساع نم دأب انعم الاد نابحانبا هاوراموبمو لك اللا زكو سو ل( سوري ثنا لص

 ل دفا كفل ضل يله يفن ضنصملادلرم نال ووصفه سيل ضيسرهلا ناف ىرازنالا عم باوصلا نا ىنيثارالحلا لاو اينم ىف نيج نا ةيقرلا كداب رقت نورريشلا نشل لائئادصاو اسيلوا لاق لقومسلا
 لي نعم نا ىل' ليلو لوقنملاوبسلوق ناطر ار تسبف فيم اورو الوب ورلوف ىف الكت باوعل وار ثلا لوسر نع لوقش ناري ب لوقنلا وب اب اناا تنصملا نام تنصملا نم ل وقل ن نمو مو نصى اك ريت
 كدت نارتدام نم سيل نان ضنصللا تادامدفل ازخد (الكنا قوس ل انين ىرازنال يخت راو ووصفما,يضيل ال ذا ريلعوري قتلو ينل اذن ناداملا سيو يلا ف قعملا لم زوم شيدملا ىف اك نيت اكل نال بس قا
 رم تسلاروف ىف بيرت ىولوم م ىلجلاو قتل ب زلازل ىلا ظني يلئا امن لسا ئلاو نيب ناو ةامملا ىف ةرابحلا ددتو

 00 ا

 تننامامشا ىعشلا نع ةببيش ىلا نبا فضم قولاق انكالفلئملا طوقس ىلع ءامجالادقعن ١ هل وق - هيلا هقدصلا عفدز وحي نمبأي
 د وحن نسحلا نعججرخاو قاردطلا هجرخ و ىقعجلاربأج مد انس اف و تعطقن !قوتاءذملسو هيلع هد «!ىلص هيد إل وسر دهعلعةفلوملا

 سبيل ىنجدرفكملذ ءاش نمو نمويلف ءاش نمط مكبر نم ىحلا لاق نيبصح نب "هبيش هات ااملرمعن !ةلبج ىب نب نايحقيرط نم ىاربطلا ىور
 هلا ل اا هع اح ديو كحاب يح وما ركل دكر ع حج دج سو سل سل ل ل م سل ل دل مل مل م نجي حا يل وممويلا

 بطخيوهو ىموم ىلا ىلا م اق ابتاكم نا نسح لا نعؤاربطلا هبحرخا أم ىلا ريش هن اكل وقنملاوه مهب اقر كلف ىف نويتاكملا نآعي لاق باقرلا قو هلو
 و مملح تدرب ملف باقرلا ف هوطعا دقانهلاقو باقرلا قف لضعلا ىطعاو هبت اكم كاطعإ مث حيبف ىسوموب| هبرماذ اريغك كيش اوقلات سانلاهإلاسف
 ةباتكلا له! باقرلابدارملا نا مهريغو ىرهزلاو نسحلا نعيرخا|



 ةياردلا كةّيادهلا

 عطختم هلل لدن هللالسبس قو 0 ةرئاتلاءافطاو نيبلا تاذ مالصإق د فاق
 رب نسر اسل ابا ” قاض لاو تاس الأ

 ظ هلا اريعب لمجد نا ىورابل جاحلا هطقنم نبع سسعو قل طفل هنعمهاَسملا هن |هتال فسوب ىلادنع ئازغلا
 ا قا 7 و واتح قلو 206م 6 مر هع م 6 جاسم ممالك ار

 اناره انغا ىلا ترصبالو مجاحلا دير يحن حاسوب اهدا فر كاسر وساق هند !ليبس ىف

 هجن لأق هيف كلغ الرخا ناكم ق وه ههنطو ىف لام هل نآكنم لييببسلا نباو ءارقفلاوه فرعبلا نال
 ا ءارون الاياراصم نا

 في نال از وبال ىعفأشلالأق هدحاو فشم لع رصتقي تاهلور مم دحاو لك ىلإ عفدي ناكلاملق ةاكرلا
 2 ؟رارتاد لن

 1 اةقيالادينالالتراصمرحهن ا نآيبل ةئاضالانا انلو قاووتس ”للرجللا افرح ةفاضالا نال فنص لكمة
 كاي مك اكتر ' ' ناك ض اس لل م ىلا ٍ 1 سي ار ا 11 رتمةب سب يم م ا

 ظ ل !ةلعد ىلاعت هنن !قحتزكرلانإ اترعابلا لف

 در( «تاينغا نماهزخذاعبل السلا هيلع هل اوقلىذىلا 5 :وكرلا»ف دي تاز وخلو 7
 8س بدا قرر طسارورلا

 ا ىلإ نخياوروهو حنديال ىناشلالأاقوةق ةقدصلانمكلذ يوسام هيلا عفدي هاد ارقق ق

 لو جدكرلا ف زاوجلاب انلقل ذاعم ب ندحالولو اهلكن ايدالا لماع اوقرصتمالسلاهملعهلوقانلو "5 0 لأب
 رمال ف : ( اهتسااو ١ عرسال

 ريغلاربدءاضق نال تيم نيد ىنعقيالو نكرلاوهو كيلّملامادعن ال تيما فكل دجسم أهي ىمب
 لاما عع 6 العب ام

 لدهيلا بهذ ثيح كلاملا الخ قئن ةئقر ةيقراهي ىراشمالو تيل ايف ايست الهنم كيلقلا ىضتقي ل
 يرلا لاك

 - ةررلرباد اذ . تبان“ 2 ان ضل اونا | عرعرج صل تن د "0 مرا تااةوافنات ذا نولرماو املا “ا لييدب

 هيلع هلوقل يقل حفدت لو كيتي سيلوكلملاطاقس قاتله 3ٌَلاَح 0

 يك اغلا فخؤ يفشل لعتجدقالطإب وهو ىنلةقبصلالحتالمالتل
 ببال ايراد بخل ل اضلار رؤادرلا سرت

 ةاصتتدع ناربل جور لاقةجرالا مطشر نعو تعسر يلزع ةازؤلا مطمشم ملوث هل

 لبا مواراىإيبسمال قوم اوما نعنوعطتلاةازغلاو ناسا م ىربولا ىفو ريا جافا عر قو عمرشبلا ليسو ماما كتال فيلكا فنعم نيك نمت زا لاترد ةفيفخ يل |لاوق رمي مل اناعسا بنتك
 جام ا مطقشر مت ورزعارنعو كلاود انلاو 20700 د ع سو اد ففعل زهر تلا ليج فورلوق نمور وب ةازخل طنش ىاكل لاقد لوو كلذ نكي ناز انالغ ايكيم دابا ُ

 الو تورسلا لاقل نود ىزاذلا نا زفينه ل نكرر نخل يف ىزاذلاوسرشملا ليف #7 و تسول ىلاو فرن لا لوقرزنملا نبا لأو ف سولو لا مم ويطلع ىلا نا ىار ب اتكى اف نيس نمت

 هب تشم نابل عطيف عو نزعة دار قر شلا ليبساف لاق امن ارالوثب لف ف اب ام لم لا :نازخىف تمرو مين ىلا نع اوله

 رما لسو هيلعهثلا لصدنا ىدرامل ج احلا عطقنم هدا ليبس قى دمبخ دتعو هلو دجمعجج ا ا م

 ةعونلل لقحمماتلاق ©رةاءلذادباح لقعم وبا تاكل قعمما نع ّقاضل اوممكاحلاو دمح اودوادوباجاخحلا هيلع لمح تاهثنا ليبس ق هلاربحب لحح الجر
 دؤاد ىبال ةياور قو هللا ل يببس ق هناف هيلعرجتلت اهطعا لاقف هد !ليبس ن هتلحج لقعموبا لاقرك لقعم فالو ةجل عنا تملع نقم لسو هيلعدلللا

 قيلطما نالبق دقو هون قيلطم ا ثيدح نم فاربطلاو رازبلاو هّنلا لييبس نمل ةرمحل او ري !ناقاسلاةي.اهرقو هدا لبيس ف هناف هيلع دجرخّله

 يلع ا هت جاول كتاام املسو هلع لص ىدلا لآقف ةثنا ليس ف سدت هنا لاك ظزاب شاع ننا كيرح نمو ١د يبا رتعدهاش هلو لقعمم ايه

 مطقنمكدانساو ةبديشن ىلا نبا هجرت ةرمع ثيدح-آمإ سابع نياورمح نعىورم وه سحاو فنص ىلعراصتقالا ق هل وق حبت »دانس او هللا ليببس ىف ناكل
 دءاطعو يبج نب ديعس و ةفي نح نع بابلاق و نسح «دانساو كازجا هتعصو فئص ىاق هنع فارهطلاو ىقبربلا هجرخات س ايعنب |ثيددحأماو

 نم هب 3! ىذلا به نلاملسو هيلع هدا لصوبنلا | عذب لاومالا باتك 3 نيبحوبإ محو ةييشن ىاذبا دتع اهلكو نارهم نتينوعم و ةيلاحلا او ىعضفلا

 ا .يلعدتلا ىلصومنلا ن كيب لهس لحاو وهو هموق دق نصي هلرما هنارهاظ نيحرت نب ةرلس ةصقب و ديعس ىف! ثيدح نم م.يمصلا قوهو ةفلوملا نميلا

 ناسا نم ةزاملهرعهت رهف لع درت تزهو ايزنغر نم قغبوت : ظلي نك ةيله قفتع مهئارقف قاه ورش جبت اينغا نماه نخ ذاعبللاةملسو

 كيلع سبيل تلزنزمكتيد لها ىلعالا وق دصاال هحنررهبحب نب ديعس ةياور نم ةبدبثن ىلا تبا اهلكن ايدالا لها ىلع اوف دصت اثبب حمر وكنملا ظفللاب
 هيلع هند لص ىلا نا بيسملا نب ديعس نعلاومالاق هيوجنز ىلنبالو هون ةبفنحلا نيدمح قيرط نمو نايدالال ها ىلع ارق سصصت لاقت مهنه
 مس مم تس ما سل د مس سل هس مس مل مل مل مس سس ل ا” ضحي اهضعي نرش ليس ارم نه جودرلا نم ثيب لها لعق نصت م لسو
 ةجام نباو ٌقاسلاهنعةردره ىلا نعبابلا قو يوي هدم ىذل الد دازو اعوذرمرمعنب هند ادع نعى نمرتلاد دوادوبا نخل ةقدصلا لت ال ثيب لمح

 ! -جخارباج نعو اربطلاو ةبيبث ىلانبادنع#د انج نب ىشبُح نعو هنعمزاح با قبرط نممكاحلاو هنعدحجلا ىفانبمملأس قدرط نمرازيلاو نابحنباو

 ليوبا هحرخا ةىلط نعورباج نعرخا جو نم ناجيرحب خيرات ق ةزمح هير او كورتموهو فان نب عزاولا هيذ و هنعةملس ىلا قدرط نمىنطقرادلا

 | ايتاأمهتا ن الجر فريخارايذلا نب ىدع نب | هنن ديدي َسَع ىدع نب | هجررخخ ارمع نبا تَعو فاريطلا هجر ا ةركت ىل | نب نيحرلا سبع نعو ىدع نداو
3 
 ص ليعلن



 جوكرلا ب اتك١نلح ةياررلا عقةّيادهلا

 نال لقس ناو ىرلو سلوو دلو لا الوالع ناو رجو هيب الا هلام ةدكز قزملا »ف دبالد لاق كانيدر
 ةرالرل يد/ كورْشلا ١

 ةداععفانملا ف كارتشإلا هتآرما هتارملالو لامكلا ىلع كيلهتلاققي الف ةلصتم مهيب كالمالاعفانم
 3 عاطف لاب شلي لان .'نطاف لئاع كريجو» فاحت 0

 رجان رجا كلمالسلا هيلعبل وقل هيلا عف ست الاقو ارك امل ةفينح ىلإ !ننعابجوز لاّوارعلا ا

 سايت 1 الو لاق لأنا لعل ومحل ديلس قتلا نخدتلا سر قو دوعسم نياق مله 3ةلصلاوحاو ةقدصلا

 مفهبتاكم بسك ىف قحهلوكسيبسل كولمملا بسك اكيلقتلا انا كسلوماو هبتاكمو كربة م ىلإ عفدي

 هنال هيلا حقديالاةوىكردسع ساكملاةلزنمب هنال ةفينح ىلا دتع هضحب قتعادق ليغ لا لو كيلقلا م مي
 لستثاف 1 كم ا ا مس

 هنال اريخص نأكا ذاى نغسل وىلاالو ىالومل حقاو كللملا نال خكولمم لا حف ديبالوأمه لنعن ويرد مرح
 اكرر” نر اا 1

 تالي هبلع ةتقفن تناكناو ةيئاراسب العد لادخال كفا وكناا5 اامنالغ هيب لامي انغُدَ
 د لالا 23 ترفل. ورزقنا 8 بااراعب الا ةي الو يسم

 ب ل لس ومريصتإلة فنلا دقو هج زرأسيب ةينع دعدال ةريقذ تناكناو اه ال ىنغلا قارما |

 سم أ هةممكضد ع محاسواو نسانلاةلاسش كده مزه لاحت لنا ع |مشأه 0 جاهلا هيلع هلوقل مثأه
 1 رق ل زرإبلا ماتم ىو رو بيسر“ اطلب قير

 لاق ءاملآبدردتلا ةلزنمب عوطتلااما ضرفلا ط2
 هيا م مس اب لي لا عوكل

 ماه ٌلانوبسني ملف ال وها مايلاومو بلطبل |دبعنبإ ترراحلا لاو ليقع ظضجل سايل 16

 ىللحتاهلاسماسو هيلع لص نر لوسرل ونه نى ورام ةرسهلاوماماو هيلاةليدقل اةبسنو قاتم ويغ نب

 ةورإ

 قضم بيت و ةيزجلا هنمزخوت ثيح اين اصنع ىشي دقلا قتعا اذاامفال ةجانالوم تنال لاقف 3 ةقدصلا

 هرلوماو أين الوم ن اكناو زوجتوريعب جاهم ىلا ندا ذاو متل |عرارخ الار ملخوريسس ىلع نووقوم بتاكل يسكت الر بت كسو زفت زوجي ا زيلو فنا( ا اوس هريرعلا رلوق هل

 تناكولون ولرعرتنالنوكا يسرنا ناكل لزيز الو زيزو ةاكلا اذن كيرا حط ولفه طعن هن قت فلآ نيب رع روصو لوعفملر ابل | يعل صج نت امتع ىل الو ملوق ول نللس ابل ابشو لك اذلد ايف كلا | ايقل

 نا الاميل ةرومعل اور فايل ال نايل مزح دار دوق ىف لييلشلا نيك جم اهم زال ريلارثاكي عفري نإ نحمر وحب - الخد رزع نعل /ىزيلا ضعلا ىف ب اهسلا يلع يجو وعجل ناو لربع ترومصف لع اذ نيلا ىلع اور

 لع و يلع شسلا لص لاربع ىف سناك درحلا مشا, نبي ىلا حفرت الو لوهلط كس نولرملل زرار كر طالر ؤصلا ع يلا عرش ىف م السالف ورك امأ ايقشاويإ مناور سحموبب و زصوبل نع | زنا نموارملا لاهي

 لوم لو قرصلا مر ف ماب بولاق يور دم لاوس ناب اوب تالغ رزق عل ب افك ذا ذو ابو كوالا امد قدصلا عل تسلم سؤ اطقس لف ينام نمل سورا
 برو ىكرقلا ىلع جزيلا سو زوكءالزنافةيزجملاز ؟؟؟صزاهيقب ا ا

 دخل ايف ظحلو [يكتطعاا تش نا اهتععفرف كالا ةقدصلامسقلوهو عارولا ةخىملسو هيلع هلل! ىلص ىلا

 لجروااهلع لمآعلا ةسمخ ال ىنغل ةق دصلا لحتال هعنر ريعس يف !نعو ثيدح نم هدوجاامدمحلاقو ٌقاسنلاو دؤ ادوبا هجرخ !بستكمىوقلالو

 راطعتعملسا نب ني: نعرمعم قبرط نماةجأم نياودوادولا هجرخا ىنغلاهاسهافايتم هيلعق لصت نيكسموا هلال يبس قىزاغو امداغواهلامب اهات

 قثادح لي : 89 نعىرؤتلا عادرو لاق كل نكسب :نع ةنيسع نب !قبرط رو سا ديز نعكلام قبرط نمدئادوي !كاددو هتعراسي نب

 ماسو هيلع هّنب | صىنلا نعت مثلا ا

 ارجأو ةقلدصلارجا نارجا كل هبلع قرصتلان ع هّتلاس نيح دوعسم نإ ةأرمالملسو هيلع هندالص ىبنلا لاق ثيردحس
 هدف د تي ل ب ”رازبلا هسعديعس ىلا نعبابلاق د ةصق هيفو هتعفردوعسم نبا ةارما بنين ثيدح
 نب. بلطملا دبس ثيرح نم ىتعملاب روكذم وه سساحلا سيخ أه هوكّضوعو مهجن اسوا سانلا ةلاسْع كيل ع مرح هند )نا مش اه ىتباي كني نحس
 ريطلا هحرخ +اوملسم هيحرخا سمخل !نم |مهع قدصا هذ لاو نين لالالو دمحللاهناو سانلاخآسو !ىهامتا تاقدصلا »نه ناأعيوذرم ةعسر
 سمن ارسمخ قرمكل نا و ىديالا ةلاسغ ىف أبن اى تاذدصلا نم تيبلا ل هامك لحي الدت ا ةربخ !'"قو سايع نبا نعةمركع نع شنح قيرط نم

 كي -سمخلا سمخر مهل لعجل ةقدصلام هل لتال دم لا'ناكلاق سهاج نع قاربطلاو ةبييشت ىبا نبا ىورورمكيبغي أبل
 ةشلثلا ننسلا باحاومكاحلاو دمحا هجر هر! ان الوم تنا22لافذ تاقدصلا ىل لت ا هلاسرمل سو هيلع هند الصديد |لوسرل ىلوم ناشي لحس

 لوملاتفملسو هيلع هلل |ىلصىبنلا لاس ىنبحصس | مفاد ال لاقف ةقرصلا لع موز ىنب نمالجر ثجدملسو هيلع هلل !لصىنلا نا عقار ىبانع
 لحتالاناهعفر نارهم هل لاقيمملسو هيلع هند لص هند !لوسرل ىلوم دع نب موتاكم ا نحب ابل اق و ةقدصلاانل لحن ال ان اومهسفنا نمروقلا
 د , جدلا ل ات. لق راج دع دن دحوم رلقلاةة:قدرطلا نسحا!نهو ه٠” ٌقاسنلا دو ادا هبجرخاو هع: ىمحا هجر خ | مهموقلا ىلومو ةقدصلاانل

 ' لعق دصتملاةصق ىف هيلع قفل ةرره يلانعٍبابلا قو ةصق هيفو همأتتب ىراتبلا ثيرحلا نعم اب ت نخاأم كلو بزياي تيونام كل ثبب لحس
 ١ د١ ١ىتخلاو ةشاّولاو قراسلا



 .عركرلا ب اتكادلج ش٠ صرب مم ةياررلا عم ةّيادهلا

 3 وه هو
55 

 هنظيإحر للا ةاكزلا عدا ذا نحن و هقيبح ولا لات

جي يي
0 1#1#1©#1 1# 006 سابا راف 7 

 

 هيلعفسوي وبا لاقو هلعةأعاالف هنب اوا 5وباهن|نآبف ةملظ ىف حذدوارفأكواىعت اهوا ىنغ هنا نآب متاريقن
 ع ناو تلا . : 5 9 شما هال زن ب

 نزين ب نعم ثيردح املو بايثلاو فاوالاكر اص ءايش الا "ذه لع وقولا ناكماو سقي. هئاطخر ويظل ةداعلل
 ١ فنانو تملتأاو زو جاور ال لاى اررا"ذا شيافلل بيرل ( د

 تالوهتقدص هيباليكو هيلا فددقو تذخاامكل نعم ايو تيبون أم َكا سيزي اي هيف لاةمثل سلا هيلع هناذ
4 0 03 3 1 

 0 نال نوألا لك برر هزوا ىزلاوج فانا وان: ثيم ا ف0

 5 ةلبقلا هيلع تهتش اذا امككدنع قي ام لعابيفرمالاىنببف حطقلا تود داهتتجالاب ءايشالا لش لعن وقولا
 ../ نحل

 4 .٠
 . م ا لا

 76 ما ركل“ ع يكل فلا بحقك

 هقدصلا صخر قو صنلاب ىلوملاي قالا لاو سايقلا هنال

 ول ا را يل عرا» لكلا ل ءان:الا كليب . : هكقسح : اذاأما فصم هنا هيأرر بكى و حذدو ىرحت ذا! نشو لوالاوهره أظلاو هيزحيإل هنا يتخلاريغ ىف ةفينح قع ايناا نر مقلا نريد نرش
 را رين اول مراد نود نع ما نإ اذااماف يس
 ىلا عقدولو حيمصلاوهرديقف هناملعا ذ اال هب زال ىفرصمب سيل هن | هيأرربكا و حذدذ ىرحت ءارحتتيملو كش 4

 2 0 1 2000 :؛ زوج ورمأم لع نكرلاوهو كلملا ةيله| ةدعل كيلمتلارمادعنال هير جيالهبت اكموا 5دبعهن املع مث صخشت

 :دبأدلا نهالضاف نوكي نا طرشلاو هبردقم رشلا ىنغلا نال ناكل امى 'نمأباصت كلمي نمل زكرلا عفد
 بد بسللا قعارداتا وبي ناكانم ملاذ دكمالورندذ يف اننا لق غب زرع اد: بيحب مزوسلادا ل مارا نينا نم ناكل

 اى ناكناو كلذ نم لقا كلمي دتنمىلا اهحفدز وو ب وجولا طرشءاهلا امثاو ةبلصالا
 010 1 يا اقطع 22 امطير 3 0 3 50 :

 مف ليزا عركي و بأصنتلادقْفْوُهو اياب د لع كك اريداف ايلع فئوبال ةحباحلا ةقيقح نالو فراصملامهءارقفل و
 : م16 دا م مرن سس جبس سس

 الو ىنغلا لا ءادإلا لصحت ءادالات راق ءاتغلا نتالزوجالرمز لاقوزاح حفد ناوادعأصف مهرد قام دحلاو لا
 نا لصتادل نال ا

 :ىدينإد لاق ةساجن هبرقبو لص نمكهنم ىنغلا برقل كركيدنكا هبقحتيد ءادالاوكحءانغلانا
 باند داش نحاللا نخل نورا

 ١ 7 .٠ ويف 5 ٠ ٠ ْ ٠ ني

 قرفتامناورلب لا سلب نم جوكزلا لقن هركدو دوركم اقلطم ءانغجلا نال لاوسلانعءاتخإلا هأنعم ىلابحا
 لل آذآ / 1 بنا» بارقللا# ازعل ا مااا 0 2-37

 با 2”نراقإ

 ا 0 علل ةنه

 يدع مسار علان دو و م7 ايرعا نم زها

 تاودازجل مهريغللا لكن ولو ةجاحلا حقد ةدابزوا ةاصلا نم هيف املكرلي له ]نم جو هموت لادا
 لن تتامملا يا 02

 معاثنا صن ابءارققفلا قاطم فرصمل | تال اهوركم نأك

 بن ناكلاكا نا بام ليف ساو ليارو قا اذن ا داغد .٠ يهضبح يجرم مسبو رم

 | بالار لاو الاكراسد علو هلع

 ازا بايثلا امان ءونعولا دري سمت انتم نيون ىرقتورقل ازاجامف مماطلة اؤاوس ان اكوا سف اغلا تم كازا اما ىرتلا ل رتب نازوبءالو ى رن قر اطل :ناغلا تش كإ .لاب ةزماطلا ىف والا تال اذا ْش

 ديب الم نب نعم نع ىراقبلا نرخ اامرموربزي تب نس نم لق هل بلا ىراملا عرش ةرايط فركاك سثتلاوا رباط لغلا تن اكد اوس قرم اذ اهسرعال مالع اهنيب سدلو تسنلاي قرب اطا سرطلتخا

 ترداكيااءمسلاد ل اضف بيانات اذ سلاف برر نع |رعطوف اهب قصير انو عرس ادري زي ىلا اكول تسصص نو حاف لبسط ىدعو لاو نا سو ل[ لش وللا ىلصشلا لوب تدي بلا
 فلل سو دل هس و يطع ثلا لص ىنبلا لوق ىف اماتذل مومم نك لفن :تادصا نول يؤ وكت نعت او ناكن اووجو سا نحم اي تزن اب ودير ياي تيبول ان ككل ارق سو ل آس و يلع رشسلا لصرتلا لوس ىلا «ةمساف

 ََّت وزيت ةنانالوا رقي ن )اا ىف ناو ضد نيمار رزجس ل والاف ورما ف كدا ىرحت كشالب لضر ىلا ةاكرلا نري نا اءامصدا د يبرا ىلع لالالا كش اذا ملقق حلل فدا بولطلا يبقي تيل ام

 ورعم او. ارربكل ىف ناكن ام دو ىرحت نآو دب اىلا سلال صضريوروصتتلاومريتفلا نا قف ره اارتقوم ىرؤملا ب لع اهرب كرت اف للا يلع تست ذلك رلاريلع بجو كال ارفف أ لي
 كسا لو هدام اهبلا ىدا لا ىو لا رجلا نع ضرع مك دج ىلا ير بلا ريع نيا اكزوكي الرو فطحل ارك نا انخئاشم ضب ذو ع اوم عير نر ذا الا وزجي ىنانالن ان ترعب يلوا

 حتي لالخ ّق رش! اءاو ب دع بجاولا طاقسا نكمل معمل فق نا هزعن اكاذام م عاط نوكيا محلا ملاذ عرلصلا نا قرون د والاب حمالاو ارم يلع ىلارزع قولصلا راما مز بس اهازا نيت ىرغا دمج

 9 يلصاالا صاحلاو هيلا ف رلاز وي لض | ريغ ناك اذا دال 'طرنتلاو رلوق ا ,يانعا»م رقي وارئيف ناطق انتالإب اج لوالا ناكتاورلم ءامارنغب يجاولا طءارتسا نلمين يمحلا قمح سيلو ربا ىف

 ةريشع ناك ث ع ايننرلاكذو ريع ةركذال مدد تلا ةرنك مق ةراهتلارؤل مداه وراورلو مدد فتعلارل ناكول طرسبملاىف ركاز نحو ساحل لاوتاو لاارمقسالا للا ع ايتها | عاففو نيردلاب لرسم نوت نا مباردلا

 ءاسفنلاو مانرئعول ناك ايمان ”يلص لا جاهلا نع له ذل بمامنلا لع جوكزلا خد ناو مدع ىف طيرشسلا نحب بمر جرلا طرشتر اهلا امناو لق عش بما#ر يلا ةوكألا ع دزوك اتسارد ىلا انتي يسرع وا ف بتلا

 ب٠" ةيلالا فئاظرلا نمابنماللن ال ربات ةوكذابرتبسانم باب روق عطل »٠ كدوجولا بيتزا لاراب معلا رب طولا ف هدردا باب رلوق خلل قخا» ةالزلا بوت ايرش



 جوكرلا بانك نلجح ةياردلا عم ةّيادهلا

 هتبطخف ,مالسل هيلع هلوقلذ اهب وجوأم | كديبعو هحالس و هسرفو هثاثاو هب أيثو هنكسم نعالضافا
 ا ”رؤادرلا و

 7 دوو حلا يض اريَعَص نب ةبلعت زك "اور ريع نماء صواب نموأص فضريِبو اريغص يور حلك نعاوذا

 السا يس لوتلر اسيل برق عقيلمالسال» كيلملا تقلب ,رحلا طرتو مطقلا عل بوجولاتيثي
 رو ريهلا لرب ليلا نا ىصكر الذ

 000 توق لع او كالتي لة هدب قىفاشلا لعةجوهو ىنغرهظ نعالا

 ٌثييسلاو ةبلصالا ةجاح ب5 ةيوكسم اهنالءابش»“ الن مركذ [بعالضا فب مرشلا ىف ءانغلا,دقتل باصنبٌكاسيلا
 !٠ لاوتسالا و سيل

 و ةيبضال ب وجو و ةةدصلان أ ورح باصنلاا نلف دك وومئلاهيفط درّشيإلو مودعملاكةءلصالاةبجادلأب
 برب مس ل انتف امومعس ل سيت بر شلاعا كزنلا» ءالاك

 رطفلا كت ملسو هيلسا لسا لوسي ضرفلاةرمع باتي ةسهن نست عر لاقرطفلا
 يبنا7 ىدورّفلا ى١

 هيلا تاّنمأهالديلعلبو وةهتومي سر بسس اكل نمل 5 سان هلاوركزلا لع

 كلارا تا عمرسارلاثعتب# نوت ابل ابهقو هنارايتحاب طفلا ىلاٌةفاضإلا» ةيبجسلا اميه سلرلا ةدكذ لاقي
 ب سس ار اورج بسبمسلا نارك مل تلا ىلا ةفاتعالا لس

 مالمو مالومي هنالراغصلا دال وأككأنعم ف وهأمدهب بو هيلع لدو ةتومدوهو .ةسأر بوجولا ف لصالاو
 تام صوفا

 مهام نمىؤي لاموهل ناكنافراغصلل لامالو ةمدخلا اهاكاذذهم ةيالولو ةنملام اكدكل اهو
 هس يم ةاكلا بك ةراهلا فاذا م الرف وع فظل اب

 هتسوزنعىرؤبالو ةقفنلا هبشاف ةنؤملاىرجي «ارجا عشا نال سحيلاة الخفس كسوي ىلإو ةفرشح ىلا دنع

 «دالوا نعالد او املاك يتاورلا را قاهتومي الو حاكتلا قوقحرغ ىف اهملبال هنأت ةنؤملاو ةيالولاروصقل
 ا تي م
 تزال اديب اناتشرتس امهازجامهرمارجذب هتجروز نعوا مهتع ىداولو ةيالولامادخ ال هلايع3 اونأكتاو رأيكلا

 1! د ليس لازط ي”انزدا و رتفاز اان

 ةياث قومية دولا ماوربدملا ىو درقفل دفن نعبتاكمل الو ةيالولا جل هبتاكم نع جرختالو ةداع
 راشلا تل ماور لو هل

 مهم اهلا نب رطل نبات نين لاقوة فلا بتك ناو ونار نب لو دؤاد ا رنسم فك او داب تعور آيات ايلا نوكسو نييلمإل !نيلا عود اصلا متعب يس نبا د شرتلا

 انوا نريعو برشملا ىف وكل أوو ىرزملا لت ىرع رجلا بسم ىورولا لبعث ىر زولاوا ىورهلاوبب ىورحلا لق هس قير يمان ريب شارل تاما ليلا

 نم لس بتنا ىرت لا نرسل لكما ةررقل اب بجنب الوفلا يف طيزتشملا)و ل وق حس بم ىف يهرب سل زال ضرفلا ال يمدد لا تسيئدعاولاريفوب,ىذلل شيبه ا زب لشئ و ىاب و لق هلل
 ال ورسيبلا نست ءالا بباصنلا ىف طرت سيم ا ةررنلاب سبب ب د نان 10 ا م م اىداس اء ذبلا بايثنم اباصن كع

 ماكر ب يلم ينو رايب[ دوار يد الواب قلت الاي رسل يساند للاب سضنلا نر يفل باضنلا ى ارث باضلا اذ ,نض لو يلا قيا» تلطقس بروجولاددب لاملاتلكلاذا

 ريالا د نوب لاق ناد( توق نم هن ناكاميو الاسلم تيس نو ةراجتث ايالو لوم 7 لارض ريتسمل لو براق يففوظلا صو هقرصلا ستوب الا بسر ةولرا

 ى فاو ضامتخالل ف اضالا نال فكذو بسلا ةدااىد مل نكت يانعد» رب ننام فعن ب ىانا لمي اداسدإرنمادام كو وراه مات شيم الو هش
 لا تيب لا ايبذ نهال اببسرطصلا نام ةيمسلا راما ف اهالا تناكول نا ريع ر رقم لاوس نع ياوقب طفلا ىلا ذاطالاو لوقف كل ب7٠ يبس ىلا بسيسلا ذاذعا سارعت بند

 اح احا هكا انو تلات دا مج هداج دعم هدم نانسي واف ”مقاطا تالف بسرجولا فّتو ىا :دقو رادابتعإر ضنا ىلا ا

 ةدام نزالات رش لو هلل ياني ابار ةالزلا ىدااذااكيزميالناسايقلاداناقسا لو صل” عرا» نفضل نع ىو اولن ساشلاوموؤز لقومو”# انالغ ملوق مق

 _ تا ةكلانل ةدايرب اتاي دولا نسا ن شلات اةءاتبان: 3737370700 02020 0 0 0 0 07
 اودا هتبطخ لآقملسو هيلع هللا لص ىنلا نا هيبا نع ىر ٌنَعلابيعص ىلإ نبا لآقي وريعص نب ةملعت نب هللادبع ثيلحس- رطفلا ةقادص بأ
 نع ىرغزلا ىلغالرادمو مكهلاو فارحطلاو ئطقرادلاو قازرلا سعو دو دولا ارمث نماعاصواريجُش نما اصو ارب نم ءأص فص دريك اريخص د يعو رح لكنع

 نمرسبمن هرب اصمس | قف نالتخالا هل صأحو ىرفإلا ىلع هيو تالتخإلا ئطقرارلاركذو داق مل نم مهو ةناوعلات نمهباحصانمذ ةبلعت نب هللادبع

 ريعص ىلإ نب هللا دبع نب ةبلعت ليقو ةبلعت ليقو ريعص ىلانب !ليقوريعص نب ةبلحت نب هل ادبع ليقف ةبلدت نب هّللادمعلات
 نمولسملو ئعرهظ نع ناكام ةق لصلاريخ ظفلب رخا' هجسو نم هاجيرخأو ايأصولا ف ىراخلاهقلعو| نهب سمَحا ىنغرهظ نعالا ةق دص ال ثيرح
 ب حا مان ف تلو عطا رح تاج كرد ثياح كك, جب - - ىغرمظ نع ةق دصلاريخو ا ةقدصلا لضف ]مزح نب مكح ثيدح

 ضرف سابع نبا نع بايلا فو هيلع قفتم تن الاوركذلا ىلعرطفلا ةؤكذملسو هيلع هلل »للص هنن !لوسر ضرفرمع نبا - ثيلح
 قحرطفلا ةقدص نا هنعرخاهجحو مد ةجام نباددؤاد ىلا ف ثيرحلارطفلا قوكزملسو هيلع هللد !ىصدتد!لوسر

 االسم لكى لع ىف ىلع ثيدح نم هلو بجاو



 جوكزلا ب تكا دلج ةياردلا عمةّيادهلا

 ىلوملا ىلع ئوكؤلا بوجوولبجل ا ىلعاهج وجو كدتخ ناد ىضاشلاذالخ راجل هكيلامم نع جرخيالو اوبنع بف 1
 ا ني م م با زم 4 ع

 . نحاو لع ةرطفال رانيرست ناب ديعلاو يتلا لاى دوش توكزلاكهيبسب ىلوملا ىلع أه هوان نتعو ةيفاتالف ْ
 ١ الل رمل ام اب رهارلاريعلا رع ةرطدال ؛ هصخشإ م أو نم لكؤعالاقو ةفبزس ىلإ وعيا نيب ديبعلاكواهنم دحاو لكف ةنؤملاو ةيالولاروضفلامنم | 5. ١ 0 7 ا لا « وح وم ٠

 وهم وه 2 هم وو هه . كل :

 عمتجيالهنال ءامجإلاب وه لبقواه ايربأمهو قيقرلا ةمسش ىريال هن ىلع ءأني صا بشيألا نود سؤرلا نم ْ
 محا احا كاما عا لاا ا را ا :
 أم قالطالرف كلاس نعةزرطفلا ملسملا ىدؤيو امزمدحلو لكل ةيقرلامتتملق ةمسقلا لبق بيصنلا [[

 بم» ظل ااذنب قطر
60 

 كيولاوسوجمواقاصنوا ىدوهينبعورح لكن عاود ا سابع نبا ثيدح قمالشلا هيلع هلوقلو ةأنيو ئ
 با) لعل ثررم راد

 1 "احلا زينو 00 ٍْ
 .هلهازم سيل وهو سبعلا ىلع ردع بوجولا نالت ايتلافالخ هيفو دله|نمٌلوملاو ىقحتدذ برسلات الو |

 بان طار كلا لاك : لع لج ىلا سارادب»

 هنال كلملاهل نمىلعمتأشلا لاقوهل ةيالولا نالر أيخل اهل نم قعرفز لاو قاب رايد اورطفلا موب وماذا هنا | اخ ار ١ 8 باد زيصلا وس 0 ٌْ 02 رميا 0 . دنع هلي نم لعهترطفذ راين ابامهدح اوا دبع عاينمو لاق قافتالاب ب ُبجوالذ سكعلا ىلع ناكولو ||
 كك ْ

 ىرتشملل كلملا تشيز باولو حتابلا كلملادوعيدرول هنال وقوم كلملاَنآانلو ةَقِفنْلاكدفئأظو نم ْ
 أ ١ ١ 3 ارز نم قعر نما ةم ا“ 1

 قالا ة وذو فقوتلا لبقت الف ةزجانلا ةح/احللاهنال ةقفنلا فالخب هيلع ىتيبام فقوتبف لقعلا تقو نم |
 «« لوبان رتارلا ل ) 50 عض يت م

 داقيو سواق يقدو هلا هخقوو بجاولارارشم ق لصف نالغلا نم لعأ واقي وسو|قبق دوارب نم عاص فصن#
نمب بيبزلا الق ور يعش وارمت نم عاصو! بيب ز ْ

 الصل عمأحلا ةياور لوالاو ةفين ىلإ نع ةياور وهوريعشتلا ةلز

 با هر نب مسا |بادد 1 عاصم حرز "كليم

 ذو الىاقرصلا ىف ال سو لعل صوتا لوق ق الط الزوكءال ويد فَلا ىلا ىوول ىلا ىلا ىو لس حس سس لل
 ممم اشي هيعلاو لول نفزرصلا قب ترج قتال المد اسس نادت نامحاجباذاذ تذل ةقرصلا لمحثو اضل ضع ةالزلا لكو رجس ؤر نم ”رقرصلا بسيسو هي الا يف ةركرل يبس تلق اذ نير ناسا ف

 رتفيطعولامرَثو ساخلا لع بس الد اني بع نك واو لكس بكت بعا م اهب نناكول قحص امال كور ملول حلل با ميئاذ ةنؤلاوبد بوجولا بيس ىلاوزل هقرصلا بجيل عي تنؤملل || عرج

 ثم دنا بلا ايلي ناكن ا لايت شييحط وسلا يفرك ار فل اكرم حم انس تسول ىلا لآن او لعاكرت ضحبلا ىف اهلمرو او كلكم يسضلا راي اذ َنيقرلا مش ىرب نان فلك مخ و قيل زيسق ى ريل زاف لصا ىلع

 هرزعو 71 ضيع يلا ل مك وق نا حي الاو برطضم جن تعسر ىلا يسبب ديو | سلف اف ”لم اك تس اك صحف زتكرصلا ايزسرعاو لكم بجرم نطور طنعلا تقرر اهل ر واول“ بجي ال مدع ىلا لاق لع
 نسله اكلاو ةرابع ّبقرصلا نالخ انزع ايا قافتالاب بر جدالن مللوق نلت طر يصلا لول اك ف كلالام ىف ةقدصلا بجي تح كلل ةيالولا ىلع نشر وزر صلا روحو اراد 11#نلا ىلع ىنتنيت تملا نإ

 - بس »ب حل ايلا لع ضقسا ناو ىرتشملا ىلضن حربلا تازز نيس ربي نم ل وو علل بنس الا ءاداب ايطانم سبل زد اكئاوربهلا لن بوجولا ناكناو ىو حل اوم يطل ازا ن الخ هرنع اهاو هيلع بحجتلف لبا
 ناك اف لرشل ا ىلع بارجل از لا تدرقوم فلل ناو مل وق حلل نا» بي اراك تضم #لللا تدوين ماي ل طرشملارايخ ناب ذب نان ىرتتملاومو تلا )تدع لق عشنا
 لنضواأينإال نم لدا هلالي نم هم ازا ىلع ف لوح غر يل الشياب ةراقبل للربع رنروبص ضال اذب ىلع رلوق همس هيأانع مر اذصلا هدالواورسفن نع يجوا فلثملا تثئاظز نم

 باطن شمول بلا

 ةيادهلا ثيداَحا عرختق ةياددلا
 ىسوملاركذ نو نب سابع ني! نعةمركع نعوهلاد بز قبرط نمينطقرادلا ثيرحلا ىسوجم وا نارع وا ىد وهي ديعورح لكنعاودا سس أسع نيا كيلدح
 نيعوارح ريب كو اخص نم لاوعي ناش !لكنعرطغلا وكر جرخب ناكهنااةوقوم ةريره ىلإ نع بابل! قو كله ليوطلامالس هنع ىوارلاو فقيعضديزو

 درلا ىو واين ارصنوااي دوهي ناكتاو هل كول لكن ع مبرخي سابع نبا نع قازرلا بع جرخاو ىواطلا هيجرخارمت نم اعاصو اعمق نم نيد ماين ارض ناكتاو

 | لوسر نارمعىب ا ثيرحن هضرأجد كورتموهو ىصاقولا تع ةداتس اقوم لسم ورفاكو دبعورح لكنعرطفلا ةقدص ربرخي ناكهن ارمع نبا نعىنطق
 لاقةنيياسملا نم سنفن لكىلعظغل قو هيلع قفنتم نيماسملا نم هرخس!!قف وشي حلا سانلا لعن اضمر نمرطغلا ةوكز ضرفملسو هيلع ا ىلص هللا
 د ىراخلا ف هيب نععف اننير مع ةياور نم تددو نقف كلذكسيلو عفان نعاهب درنمت هن! لبق ىتح كلام نعةظفللا نه ترمه اسبعلا قمق د نبإ

 عفأن نعم قالت يبزي نب ىشوب,ةياور نممكاحملا لتَحو لبغمس ١ ني ىلعملا ةياور نم نابح نبا ّعو مل سمدنع فان نع ىّتع نب كايضلا ةياور نم
 | ريخصلاودي هدا نبع نعروهرشلا لاق متريغصلا هللا ديدع هيبخاا نعو هتعدرادولإ اهركذ و ىنطقرادلا رع عفان نعريبجكل ىرمعلا نس سسنع ةياور نمو كلازك
 هللا لص هنا لوسر ضر سابعنب ا ثرردح «رهاشو ىواطلاو ىنطقرارلاو مكاحلا دع ةداب نلابورملسم لنعا نكف هتي رو نيماسملا نم هيف سيل

 ا" هل رهط الرذأكل !تاهنم ةلالىلا هَجيوو ىنطقرانلاومكاحملاو دادوبإ هيحرخا ثفرل اووخللا نممت اصلل تر هطرطغلا ةؤكملسو هيلع |



 جوكزلاب تكا دلج ا ةياردلا عمةّيادهلا

 ا ىلع كإ ؤخ جرخغ انكلاق ىر دخلا دهس ىإ ثيوحل ءاص كلذ حيمحجج نم ىعفاشلا لاقو

 يشداورأمو مدلعهللا ناوضر نودشارلاءاهاذلا ميؤو ةياوصلا نم ةعامجبه نموهوأتيورأماتلو ملسو هيلع
 نزف الا 0 با نرحل شيم رع اللا

 ل لك لكي هنال ىحملا ى نايراقنتربلاو او هتادلو ٍةْصعملا ف نايراقنيرقلاو هنا بيبزلا ق امهلو اعوطت ةدابزلا ىلع
 0 ب مم يات اولا كركم 2 بمكب ومش

 أ قيةرلازمكر رمورملاوربلا نيب تواغتل اربظا ميو ةلازيلاريتشتلا نموا ونلارقلا نم ىقليو هكازحبا عيمجياعنمرحاو
 ارم زاررام ل ام نريمر لاب عمد دأ تسرد كري 1 نيني سد

 قيقرلا ل عصا امينة وردقلا ف ىو ارينا والاو ريشا كريحشلا قيقذأمإ) الا نم نتن امقبوسلاو
 1 ءاص فصنرييمث يضل اوه ةعقلا هيفربتيزبدلاو بلا لاربتغا باتكلاف كلذ نيب ملورابخإلاضعب ف

 دة ازا نوع د4 زمالك مدل
 ا ا

 مرقاوت يزن لزن لف بيم نماء اصور شن ماع اسواق نماعاصدا ما وط نماء اص كولمت و زتربكورص لك نعرف سولالعدوريع ثلاوصشلا لوما ناكل عز كلاود ول راض سما
 ير و صرخا تنكأك م رخا لاذاالف انا اءافيعسولا لات كرنب سانا ذفاذ ارق ن' اعاص لمعت ماشا لامانع نيرم نائل لانا بي سمان مان ناك ءارمث دارج ام دي واعم
 نميعم ١ مهتضر سلا قر لرصلا بى ١ تنبب ءاوساو زب وا حمو سابع ني رشا بع ورسرزلا نب يلا بكد ةرمر مولا ور سلام يع نار اهو حوحس نبا لابو مب دبا ىصلا نم عا وق هلع تودبرلا لواترت لق الط

 1 01111 ةورعوروسالاو رولعو شلاماوو غلا مية اياد سواطوزيرز حمار يع نير معو ريب نير يعسو رب اج و ايد ىل نت, ادا ط غو بسبيسملا نر يعس مس و نير انلا نم نع رج بسس ذم دب و

 | م الانبا نمل اربع و مل اسد مسالا لوقو م و ىواوطلا لاقى اختم سلام مايل ل ا والا لصرلابرعوريجت نب تلم اديعو بالقول او

 1 بسراقس سيل يبي زلا ناب بسامان نابر اققرتلاو بيبرزلا نورها زن بسيمزلا نالق نم باو بو اايشل لو لكس ن» ةرخزلا ف و هركذ كالامتعىورموبس دال اذ مكاو

 : , ققو نم خاص فصلى رول نا وريضأو رتل اسان نكي ناوررفلار اتعاب ىواتي يلع |صوضم ناكلاذا قح اهايضا لزق سلس فيا هلال دم قش اذ يشلا لزم هب او الارز قل نارا نع

 | لع صوصنم از نيلاراتعاب وكت اشم ضع لاك إب الا ب اهو طايتضالاب طاع نركيال رب نم عر أم فعن وقى ا يقلص |ورسلا قيقد نم ع متمنيا نافرب نم عراص فمن زق مق خلبرملا

 | عام فصنب قرتنيلف ىت هرنع ناكن ملام سول [ى سمو هيلع, تلا لص شل لوسرانرطخ لاق تبان نعد يز نعى تاملا ىورامدج ابنا بن لوف هل ب يقلاراشابز ريب جذع لاو
 فا" ايتهالا ببحوف فيسرحلا كوتتمر بو مقرا نبا نطيل ير ايش ال لةرب هوري مل قطن ارا لارهشسلا نيقو دارلاو تدس نم عراصوا بيب ذ نس عراصوا نقد نم خرا أر ن نم ع اصواريجشن نم عاد ارب نان
 عام جفا نال وازن اذن يجلار اتم اب يلوسلاو نيقرلا زابعال دال اهم طنفل از بخ نم نيم ىرلاا ذا ناذ نيل رايتعاب زوجي اولا شريح يرام ا ضحيل اولغ جاوب لو هلع

 ا ا ا

 كراؤالاتف - - - ةيوأعم مدق قنتح هجرت ل زن ملف بربز نم اعاصوارمت نماءاصواريعش نم اعاصواطقا نماءاصو ام أحط نمأع أص كولصثوإ

 نم ةئزخنبألو ظفالاورقل او زيحشلاانماعط ناكو ماعط نمأعاص جرخنانكىراخلل ظفل قو هيلع قفل نماعام دك مالا ارسم نمنيردم

 لاق ةطنملا نكتملوريشلاو بيببزلاورقل االاملسو هيل عهد !ىلص ون! لوسر نهعىلعةق دصلا نكي ملرمح نب نعرعف ان نعناوزغ نب لييضف قيرط
 ف ةيلعدبا ةياور تلق ظوفحمريغوهؤرب نم» اص تصن م اذنه نب ةيواعم هيؤركدو ظوفحي سيلو ةطنح عاج ةيلع نب نع سحاو هيذركذو دؤادويا
 نبانع هيثو عاص نصرك هيف ءاجام لوالا نامست ىو ممقلاركذ اهذ ةدراولا ثيداحجلاركذ ىطترارلا ةقسورملال ا كروكسم
 نال ىلع مرق ايلد حمت نم ءاص فصن داريعُش نماعاصوارمت تماعاصرطفلا ةقدصملسو هيعمل لص هللا لوسر ضرف لاقف بطخ هنا سابع

 تا سايع نبانم عمسرمل / نسحلا لاق و سابع نبا نع نسسحلا ةباور نموهو ٌقاستلاو دكادوبا هجيرخ-| يشن لكن ماءاص يضل حجلة مكل هيدا حس وا

 | ١ جو كدزيدم لك صامل هذكو لب ونزل هلو لل لوتسر وريح له ريوق كن يع ني كمي لطس: ةتقوو بجاولارادقم ق لصق

 ١ مص هيلع هند | لصوبنلا نا هرج نع هيب نع بيعش نيوريع نعبآيلا قو ليوطلام الس هيؤرخا'دجو نمو ىرلئاولا هيف رخا'هجو نم ئطقراىلا
 دارلاو هتسحو ىذمزتلا هحرخماعطلا نم هاوس اماءاصواحمت نم نادم لسم لكلع ةيجاورطغلا ةق دص ناالا ةكم جا قف ىداتي ايداتم ثحب

 ٠ ةيلع هللا لص ىبنلا ن ا ىنغلب هنع ليو ملسو هيلع هلل !ىلصىنلا نع هنع ليقنور مع ىلعهيذ فلتخا دقو بيعش نيوربع نعرخ 'هجو نم ىنطق
 تح ةدييل نب اد هي ن تنأتقي ىلا سملاب حمق نم نيدمملسو هيلع هللا لصوثلالوسر سهعىلعرطفلا هوك ىدوؤن انكتلاقركب لا تذب ءامس نعإس
 حيل يطقراللا هحرخ ارمت نم ءاصو !ةطنحس نم ءأص فصشرطفلا ةزكر قف مزح نيورمعملسو هيلع هلا لص هللا لوسررمارمع نب !نكو دمحا

 ةق دص ق هخر ىلع نعو ةطنح اص فصن لحجب ةطنحلا ترثكورمع ناكاملق هيذو عفان نعداور ىلا نس زيزعلاديعقديرطنمقاشلاودؤادوبا ؟
 دع ناكنم لاق ةملسو هيلع هثدا لص ها لوسر ايطخخ لاقرطقلا 33 لص قف دحقر تباث نب ديز نعو رمت نمزن اصوارب نم عاص فصن رطفلا

 كثيرر قوروعالا ثراعلا ىلع ثيردحق و ىنطقرادلا هحرخا ىلع ثيدح وح كلام نب ةمصع نعوربحتن نم عاصوارب نم خاص فصنب دصتسإف ىثتاأ

 نع | بتع نعت يللا ايريخا ةينيقان لح ليسارملا قدئادوبالأتو نركورتممهد راتنع نب لمصفلا ةمصع ثيدح قوم قر |١ ني نملس تياثنبديز

 ىحي نع ىنانشنلاهحبات5 لسرما نهو ٌةطنحنم نبدمرطفلاةركذملسو هيلع هللا ىلصدتنا لوسر ضرد لاذ بيسملا نب نديعس نعباهش نبا
 لآك نيعس نعى أييثسلا قلاخلا دبة ياور نم ىوأهطلاو ليبعول اور وصنم نب ليعس هجرخ او ديعس نع بأ ههذن نبإ نع ليِقحَنَح ثيللا نع نأسح نب 1

 أ كرايم قرط نم ىنطقرادلا ف هن ءأص هيذام قاثلا مسقلارب اص فضي ىاو ملم ةيلع هللا ىلصينا لوسر لسهع ىلع عذ لش ةقادصلاتناك ١
 قورمع نب هّنلا ديبع نغ ىجمجلا نجحرلا لبع نب ليعس قرط نممككىلا قو بوبا نعامهالكيذوش نبهنن دبع قيررط نم ىواطلا 3 ةلأضف نب

 بيسملا نب نيعس نع ىرشزلا نع نيسح نينآيفس قدرط نممكاحلاو ىطقرادلا قورمعنبا نع حنات نعيمهتشنالث شعم ىبا قبرط نمىواطلا ش
 ندد يعض نيس وفن ففوق واصواريعشت عاصوأرمت عاص ناسنا لكل عنامر ةقدص لع ضحملسو هيلع هللا لصونلانا# ةريره نانعإ

 هلشم هبا نع سو نب كلام نَكَو ما عط نم ءاصو | هيف و دج نع هيب | نع نوع نياورمع نب هند |دبعنيريثكنعو هتم ليقارب ىدانم ظفلي سايعنيإ ا

 ا

 02:7 رم

 ٠ْ هن تلق تودشارلءافلذلا مخ. علا نم ةعامجج به ذموهو هلو مكه هررخاب نم اص ديهو لح نر ةفسجضأمه دين ساو قارا جرا ٍ

 بص ربيعي

 ا

 برلاوأ
 املب



 جزكرلا ب انكر نلح 209 ةياددلا عع ةّيادهلا

 أمبف ققرلا نم ىلوامهاردلاوربلا ٍن م يلوا قيق لاوال بكربتعي هنا نعوةفينحىلانعيوري مفتر هز ورب نم
 عا” هي تءاصراتنالا تال 6 00 ا م

 ةطنحلا لضفت شيمعالارك ىلا نعو هي ليغ ةجاحلل عقواهثالو |رفعحي ىلا ةيقفلاايتخاوهو فسوي ىلإ نعىورب

 0 نعو ةفينح لإ رتع ءاصلاو لق ىعفاشلا تالخ ةمقلاو قيقدلا فذا فالغلا نمدعبا نال
 بساب نزلا نم نعام لو س

 ارخص عاصمالل اهيلع هلوقل ىقاشلا لوقوهو لطر ثلثو لاطرا ةسمحت فس وب دوبالاقوق كلاب

 0 لاطرا ةينامت حاصلا لسصشو نيلطر ولا اضن نكرم للا هيل ىورامانثلو

 35 "الط نوت نانث ىش إبلا عاصلا نو

 رف دوو طسايو لاق شام نولتم اوتاكو ىمثناهلا نمرخص وهو
 با*مرهلا ىف شالا ل برو يرورملا ا عراا رك سلو ب محو دام ## نا نحل تعسر ىلا لورق نم بارت

 انرنعمت ترطف بهترطفلاةليل دلو واملسا نم نا ىتح نأضمر نمريخإلا مولا ف سمشلا بورغب ىسفأشلا لاو
 "ناطر نيريخالا مويلان مسمر

 ةفأضالاناانلو هتقوانه قرطفلاب صت#هتادل5دلووأ هكيلأمم نمأهذ تأمن نم هسكِع ىلعو بجتالالدنعو

 مورخل ا]يقرطغلا موي يرطفلا سانلايرخب نا سمتسملاو ليللا نودمديل ايرطقلاٍ ص أصتخ ايصتتخاو صاصتخالا
 0 اب راما:

 قلصلازعتلاسملامريقفلا لغاشتيالىءانغإلادرمالانالو جرين ا لبق جرخي نايمالتنلا هيلع هبال لصملا لإ
 م صلال عزي نيرا قرص زك ناك

 تر ارا لول نمل اب 7 71ّْ59 ا بي ا 7 772ربررييبجلج
 و اراّحسا نوشوبو قر ملا لطلاب ىا قا رعلاب رلوق هل ن# عازل الار يف ملال نعم الذا نزول طرت دا م اعامجا ناك لاطرا يب امنوا لو لاطرا تض عءاصلا نا ىف اولا ل راياعلا نا
 اسبر نوثللو رتب ليقو مدد عابس ين اوامر د نورشعو ةين منو تم ىوارذبلا لطرو ىرارخبلاب لاط امال يقد مالسالازفف هركذ كولمان درا ىقارعلا عراملاو لبق انمي راوا نانا دوم ادو تسر اتسم
 سلا لوسيل ليث سمو لآ ىو يلع شمل للص شسلا لوس نا ةرمرمسب لا نع هردس ىور نابع نيا نار ب معارّرلاد شريسرولا ص ناعبيصلارفصا لع اص لو تا ع منال والاو ىورنلا لاك

 كروباسينلا يبدل ادد كذا ردك ذب منسي دال لق هس" نين نك را عمان لادن نيقاذ كاب اناس ان كرايم اقارب مو ناسيمئزنصا انما نا
 بلال ثيمحلا مولع نك دهزراهبقب 6 ادهلا ثينداحاخرخت ف ةياردلأ

 مسيو فاور ىب نيازيزعلا دبع ةيادر نم [لفقرمع متمو عطقنم وهو ةطنح نم نيردمرطفلا ةوكذ جمرخا هناركب ىلا نع ةي الق ىإقبرط نم قازرلا دبع لنعركب
 نباورباجو سابع نب | نعو عمق نم نيددم هيفو قازرلا ديعهحرخ اردبزلا نبامهمو أسرق ملفت لقو ىلع ميمو ري[ أص فصن هيذو ىوأىطلا هجرخ | نآتع

 اضياقازرلا ربع هجرخا سون ةربره ىلا نع تون دوعسم

 نب ءالعلا قرط نم نابح نباو ةيدزخ نبا قوانكه سجا مل نأعصلارغصا انعاض كثب لمح أ فلوو ةيادهلاثيبداَحا خرخت ق ةياردلا
 واهس! نعم كلا ىوروٌتب ..دحلاانعاص ق انل كراب مهللا لاق دادمالاريكاندمو تآعيصلارغص !انعاص هللا لوسداب لبق لاق يره ىلا نع هيب نحن محرل | ليع

 ىحيرمع م أص ناكا نه هلوق ثيرحلا ةنيدملا ل هاهي تأتقي ىذلاسملابملسو هيلع ٠ لصدا لوسر دهح فرطغلا ةركذ نوجرتاذاكمهن اركب فب !تنب
 يح نع قطع ىلإ نعول اص نب ىلع قرط نم ىو [.طلا جيرخاو لضحموهوا نهب حلاص نب نسح نعمدانيىلحي نحةبيش ىلا نبادج خا لاطرا ةشامث
 ثي.سح نم ىنطقراَنلا لاطراةينامت ءاصلاي لستخيو نيلطر سلا ض وتب ناكملسو هيلعمثلا لصىبلا نا ثيردح :«رمع عاص ىجادلا لاق ةىلط نب
 1 ثيرحلوارج قيعطوهرر صن نبا ىسوم هيذو ىرخا| قيرط نمأضيإ هحيرخاو فيعض كداتساو سدا نعرعيركلا دبع نع ليل ىلا نبا ةياور نموهو سنا
 عاصةبانجلا نم ل سهلا ملسو هيلع هند ا لص هن الوسر نم ةدسسلا ترج تلق ةننقاع نعىنطقر سلا جرتحاو نزولاركذ هيف سبل سنا نحن يحببمصلا
 ىبجيلا وسوم نبرمع هيذو ٍبايلا ظْفلبرباج نعىردع نب !جرخأد .آو فيعضوفو ىلطلا ئسوم نيولاص تداتسا قو نالطر ءوضولا ف ولاطراةين امننم
 هجينلأةكل ذ نمرضآوة[طرا نب جاجا هيفو لسرم | نهو هل شركدذملسو هيلع هند !ىلهوبنلا ءاص ناك لاذ ىعحتلا هاربا نع سيدجوبا جرخخآو كل اهوهو
 دايلاىوروزب علا ديعنبرمعنمز ىف هيف نيزك ممل امكدمب الث !يرولسو هيلع هللا لصدور !لوسر سهع ىلع عاصلا ناك بزي نب بئاسلا نعىراضلا
 ةفينحوباتلق هترزحانا تلثو لاطوا ةينيع لاف كسو هيلع هّندا لصونلا “اص ت زو مككلامل تلق ىنارلا تاعلس نب طم | قرط نم ىنطق

 املاقف تعمتجل اق كن' صج ءأص تاه نالفإبو كمععاص تاه نالفابد كدج ؟اصت أه نالفاي هئاسلج ض حب لاقمن بضخن لاطرا | ةينامثلوقي
 3 هب هيخا نعى! دحرخا لاقل سو هيلع هللا لصد ا لوسر ل عاصلا نم ىدؤي ناكهناهيبإ نعىفا ىثدحيمهدحالاقن هذه نوظفحت

 مكتج نلقفملسو هيلع هللا ىلجونلا ءاصاهاولاةفعاصلا نعل اذ ةنيدملا تمدت لآقف فسويروب تبل ّنق لاق سيلولا نب نيسحلا قدرط نم ىقهبلا
 0 ماصانهنا هتيب لهاو هببا نعرجةرحدرنم لك هئادر تي م اصرحدرم لجر لك مهراضنالاو نيروحبأ ملا ءاتيا نما نيش نسمخوحن ناتآف

 عاصلا قف ةفينح ىلا لوق تكرتنريسي نأصقنب ثلثو لاطرا ة ةسبح وه اذاذ هتربعت لاقءاوس ىهاذان ترظنف

 هل وطبرمعنبا نعجنان نعرشعم يف قدرط نم ثيردحلا مولع قمككلا جرخين !ليقرطفلا ةقادص مجرخي ناكملسو هيلعمهّنن !ىلصىنلا نإ كيب ب لح
 ىلا ناكرمع نبا نع نيم ىصلا هلصاوم ويلا نه ف فاوطلا نعمه ١ ونعإ لوقيو ترصش نالقاهمسقي ناكو تولصلا لش هحيرخن ة نإايرماي ناك هيذو
 هكادص مجرخت ن !ةنسلا نم سايع نيا نعىنطقرادلاو ةيبيس ىلإ ناألو يالصلا ىلإ سانلا جورخ لت ىدوت نارطفلا رك زيانرمايملسو هيلع هند |١ىلص
 ةؤلصلا لق ةرطقلا



 موصلا بانك نلج مو ةياردلا عمةّيادهلا

 أ . هه ا 0 فلان دال ل ا

 الو ةوكزلا ف ليجعتلاهبش اف بيسلاررقت دعب ىدا هال زاجررطفلا موي ٌلعاهومدق نآتميدقتلاب كاذو

 هجو تالاهجارخإ حهملع أكو طقستمل طفل موي نعاهورخ ١ناو حكاه قدمو قدم نب لصف

 ب ملعا هند او ةيحضالا الفي اهبفرلدالا تقوردقنت الذ لوقعماهبن ةبرقلا

 موصلات
 نيعمارلنلاو نأضمرموصك# هتيعب 0 قلعتي ام هنمن 0 بجاولا او لفن و بجاو نابرضم وصل ٍْ لآن

 يسسسسسسسل_ اي يول ا تايد قاف :ا بابا ليشمل ظل "يدا

 0 را .لوزلا نيبو هنيبأ 102070 هنالجا عما قسوم كد لل سقي
 07 ب» لبث 0 الهي ىلاثد

 ا 500 هيلاح دين ا بيس ورهرو نذ اوقوُيلو لاحت هلوقل 56
 م ىو

 ةيفالخلا نو هو لاعت هتناءاشب نإ رسفنو يال هلو رش نم ةينلاورزتلاقأثلاببسو هموص
 + ماه يلا نيد تاور ىف مث و تشل اب

 درع درطألثلادسف ةينلادقفل لوالاءزجلادضامل هتالو لبللا نممأيصلاونبرمل نمل ماشا لو

 | لالهلا ةيؤرب ىف ارعهلا دهش امدخت ايو ةيلكيسم رسولا قاذلو «دتعزجتميناللفنلا نحلم ى

 دفيول انعمولاكلاو ةإ ضفلا ىفن لعلومحت بد ناتامو عيان لكايمل نمو همويًةيقب ةطايالذ لكأنمالا
 تالاكهو لفنلاكوثكأبة هنرتقملا ترخاتملا /ةهنلا ىلع هلواف كأسمال قوتي موضة ويمنالو ليي |نمموصهنا

 تاكرا نال لاو ةولصلا نال زوجا يلح - جرتكلاب حونتم ب :ىلاعت هلل هنيديعتل ةيزلا و لدم لَحاو او نكرم وصلا
 بس لكلا مام انبرثكاا مويالو ع وشما ميلا نارا نطيل تي هه رم 0١ يتم مق

 ناف بدل نب فلفو مرن[ وايام نمل نعام لقول
 اسنان تفضالا تالخب موق تللسس عا ناضسرربتتنيريخالا فضلا ىف انيرج مذ لورا ناد درب لوقدردب ليم ذ وجبت لاق بسولإ نب فلغد رين لاك لص ايلي وكن ل لاقت نسل
 هاد لانة باث ب ين[ رم' بل مايل ف ”رخج رك موصلا بتل وق حلم ىنيعر ب سنا اوروم يكفر لح ملام ىو (دلا قارا مذ رقما ن الخ اي فرتست
 رملوق نال رانا فير ملا لمست دييرعتلا لري ومو لو هلثس نيد ةالصلا بيع انسب تركز تلزلف“» ماو بالا ف خوصلاب ورقم تروا نكي 000 ةرايعامزم

 روضولل رززل اك ةرايعدوصقمبس يا لعيرلا ةرابيك جاررنع نسب ىزل وزمان ناسضوإب ياو نان ماسك دنا ن بلا بمال كك رد ذيب يول

 .تربجسسملا ىف ىل ايللاو ماي الاىشسلالاقد/ السالارضند راس الا ب بعام ارتماوسو موص سوو يبس ما لكو ملوث ع ,ريانعا» برجولا تتف | نطل يملا قل حمماوملا زب تسخن

 اوموصل ناس انل اب ىراني نا ال ليرماف لالسلا جدري هرنع رسخت دا تورعمااهناو فرعي ال لاقو قي اف ىزرجلا نب ورك بيغ شيره م اىلإ زرع الايس ايدعب لقوع اع لو الا نت رغركو اوس

 يا ا ا حا كرف ةيادهلاثييداحا جرحت ق 05

 واذهب اومتحم ىنطقرانلادتعوهو تاوطلا ظفلب رمع نبا ثيدح نمهلبق ىذلا ف دقت وبلا اذه ىف ةلكسلا نعمهونغ ا (ثيلحم
 نع ورع نع يرهزلا نع ىحمجل ا نجحرلا دبع نب هلل |ىيع نعورمع نبا نع حتان نعرمح ند هّنلا ديع نعى نتاولا نع دعس ننام ردا اع ل

 نايعشقرهشب ةلبقلا تلوح[ مدحب ناضمر موص نموفاولا دج نع هيب نعد يحس ىانبا نمحرلا دبع نب معبر نع ريغ نبازيزعلا دبع نعو ةنش اع
 :نيكاسملا هدم ويلا نه ىاطلانعمهونغ ١لاقو هيفو تيرا ركنؤرطفلا ةزكزب اهفرماد ةناثلا ف

 ش 001
 عجل نمىذمزتلاو دؤاد فا ةيادرىفن ةصفح نعرمع نبا تيدح نم ننسلا باه !ليللا نممأيصل اونيمحل نملمايصال ثي نايس موصلا باك

 ٌقاسلابوصوهفقوو هعفرؤ فلتخل هناالا حيمصدانساو اهلثم ٌقاسنلاو لبللانم هضرفي نمل مايصال ةجام نباظفلو هلم ايصالفرجفلا ليةمايصلا

 اهلقةصفح نعىدرمتاحوبا لاقو اذوقوم ةصفح نع ىرهزلا َنَعو اذوقومرمع نب | نعمان نع كلام هجررخا دقو ةصفح هيدركنيمل نممكنهد هفقر
 ةتيهم نعرجرخا ود ابع نع هلل ادبعب نابحنب | هقعضازهو هلم ايصالنرقلا لبث مايصلا تيسيمل نمظفلب ةهنساع نع ئطقرادلا هحيرخ او هيشن ا ىرتعوهو
 مسخ سس سم سس سلا سل سي سل سي سس سا سل سس ىرتاولا هيفو مصيالن محمل نمو مهيلخ ليلا نمموصلا عمج نم ظفأب دعس تنب

 زعالاقو اهش ةصتو «دجامل مميلن لكاي مل نمو همون_ةيقب لكاي الذ لكا نمالا لالهلا ةيورب.بارعالادهرش امدحب لاقم لس و هيلع هللا لص هن|ىور هلوذ
 قنذا لالباي لاق محن لا هللا لوسرا دمحم ناد هدا هلإال تادهشنا لاقف لالهلا تي رن !لاقف ارعاو اج لاس أنع نب نع ةحير الا دنع أه لعب امتود

 ترصبا ىلعي ىلا دنعهيف و ثيرحلا ناضمررهش ةلمل ءاجابب ارعاناوهو ةمجرتل ارب اذي ظفلب ىطقرا للا حش وأبي يوت قايصو ناينح نب اد جو اوموصيلت سانلا

 لصور عوكلا نب ةملس ثيردح نم ناضيثلا هجررخا ءاروش أع صت قوهاها ثيدحلا ةيقبو ادع اوموصيب نإ سانلاق ىدانب نارماذ اضدنع هيذدةليللا لالهلا
 ٠٠+ ءاروش عمود مويلاتاذ معيلت لك !نكيمل نمو مصملف لكا نم ناس انلاف نذان املسا نمالحررماملسو هيلع هّللإ



 ةياررلا عقةديادهلا

 0170 كلة موص ىلع فقولي هنالءاضقلا فالح مئادا لعدقعلاب مارق طرتشبف
 هرم ليلا نم ذم ىلا ذر ريو ةانإ نا لج الار انعم" نيلعج نكي

 ريخصلا عمأجلا فو لاوزلا نيبو هنيب امرصتخخيلا ف لأق :مث تاوفلا ةبنح تجرتف زاكالب اهتارتاسجوب مل هنال ظ
 هيباقو رشم وم عرار الا ثعصن

 هرب سدو ىارجفلا عولط تقو نم هقصنوراهتلارثكق ةينلادوجو نمريالهنالضالاوهور اهلا فصت لبق

 هنا ارذزلاة دل معقملاهرفاسملا نيب قرض الورتككل اف قف اهل بف ةينلا طرت شتف لاوزلا تقوال ىزبكلا
 رخابجاو ةينبو لفنلاةينبو ةينلا قلطمب ىداتيم وصلا نمب وملف هليلىلا نمانركذ مذ لصصفت ال

 بار نيم نار

 نضل | ن وكيالذ ضرفلا نعبر تا مت لفنلا ةينبمنال نالوق هلا هقلطم فو ثباعلفنلا ةين ق ىضانقلا لاقو
 00 يدك الار جد م بال لو لد ضفللا نع عقيل لاف يل مل لو نهر 0

 اجاووللفنلا ىونا م ١دلاَى نك ملاك ةرتلا لصاب ا :قدستم سردلا نااذلو
١ 

7 2 4. 

 و اوزفاسملا نان رذالو قاكوهو لصالا ىقبذ ةبحلا تغل دقو ةبحب ةدايز وم وصلا لص|ىون دقفرخإ
 دوسان مرسال "١ برجرل اولا "لق نا مج

 د هب قل اهَلكحاذأ“ ةقشمرو نعمل اونا كنس رلا تال ربغو قسول ىإدنع مقسما مىوصلاو
0 

 :لاهلا نهي 'ىهالاب تقول لخش هنالدنع عقيرخ | بجاو ةينب رذأسملا او ضبرملا ماض اذا ةفبنح ىلا سنع
 م تارازعأ اورو دزاسلا دا

 هال ىلا تقولاطامهناههل>/لعقرفلاو 55 اور عوطتلا4 هننؤق دنعو ةدعلا كاردا ىلا ناضمرموص ىف كريت
 انعام رتل ع اهس ني | ةيادد

 نينوي منال ليلا نم ةينبالا والذ ةراقكل م وصو نان مررهش ءاضتكة مذلا ف تبشامناتلا برضلاو
 اتيورامقالطاب كسمتب هتاف كلام اةالخ لاو زالة ةيديزوج لكل قتلاو ءارتبالا نمنيهتلا نمدبالو

 ةوحضل

 لفنلإه نان 4 راسل !نالورث الاد نارك اضرف ربعي ناوأم دعب ملسو هيلعهثن!ىلصيلوق انلو

 1 اًلاقوز و لاوزلادعب ىاول دولو انركذ ام لع ةيبلاب د أموص هترو دي لغموبل !لوانك كاسمالائق وتبد
 عرار زلا لوا ف كامالا ف ترتنف مو دي لورزت ىلا ةدانا

 تالُك لو هل

 ىبربللا ةوح !لرتا ع ولط نمو رشا ىارابثلا تصن لبق رسل وفق جلس ٠ ليلا نم يلا رار نقل فكل فوات زيف ا تلاد نزع لاقي نث بالاس

 حررت م ىربكلا قولا لبق جوجو م ل ارك ىف ةدرهجوم لا نوكي نايل ماتم يلا وصلاح بيرل ىل رتل نم ىئر شا راد نارا ونا لوف نيل ني ءيتارخ
 ناضمر م ىفازي رق 1 بيلا انيو رلوق عقم 0 لا مصل ننسي لو اهلا لوا فر فاسملا كاسم لقي از اناغ رلوق حلل باتو

 نكن ا ريززعل اريبع ةماعلا يحشر ع بمواو الطاعن ال يرزعلا ايو فضلا لق ا لييللا نم يذلا تمم ابا ذا يسيح اولا نم ىو ارع مي نال لذ نيم ار ظنلا ىف اان عيت

 موو زوج زل هزربب نال يلا نط يردوا نمر وع" لق هك عر ذه ريف عرومجلاب ىو نت ورف لكن ل روج ابوح ئراي نا ضنمملا مالك ب جوملا نإ نا

 ار نعال الن ناب 1 اذا ملسو ل[ لح_ و ريلع ثلا لص نلا لوقتل نيت وهلا نا يلو موصنلا نب لا ضرعلا ىداني ال كيك موصلا يب الا موصصلا ىو | الالف ممعلا لص يل يرق يطع رفص نارخألا رو

 يب ادالا ىنتل تركو ر لق نافريز ايلات نابرطساو ناسا ايلات نابرعوف ماب باصياكن اوت اي لاقي ناب سنع ماب بسامييرادلا لرعوتملاك يلا لص اب بس ارمي ن اكرم ىف نيمو ام لكو

 قال ]نا نب ضنا نا لزق يع را” اخ ايجاووا لفملا ىوف اذاةز وقع ياي اورئ ساب با صيالاديذ ناذ ورق اال هسنيع مساب ليي رالا فر حوتملا نال أ سمج اوو لظنلا دن : نور

 داق الارقا» انبباذلك لابقالا بلطو مال وب نيت ناسنااي سملفاد هرصوراملا ىف ناكاذا اموري :نلا قلطم نيل ل وملاالا سولاف عيال يوت ن يع ل

 اف مالا سمو مالسالازف هركذاد فلان تنصح ا هراتخا ىذا ادع حاط بجادزيقرفاساو نزلا اه اذ رلوق هثغل هدم سلارؤل ملح ا بعرق انالوم ضئي اصت تثراوف ل ارسل
 ىولاذاالاق امن

 | نالد حاضيالا يام لانو دج د مدرماقسرفسلا/اهررقم زج قلم ضع ىف عشرا نانرفاسلا تالخبر اوس حش اوم ةرّلا دنع اماذ[موهصلا نع تر طماط ابا نا) ناضعمر نيمو حت نإ عج /ْخآ |يحباد ضير

 ْ م اس ياثعا» فصلا هراتخاد فلا لوقو جو نيوستلا حناوي نا

 1 . لمت وخل لها صرتلا سرب ارنا ملكى لوا لشنلاوبمو ورطغلا نم مي 00 الل صئرتلا تبث ا اورططلا نم مبا ركل تقلا فان ! سيب ناكن اول قمل تلكنآفاقرشلاو ملون قل

 ١ ن ال زابيرفلا عرولط عم ىرفول دا مذالب سيل ليلا نم يني لا زوكبالظ لو لش اان را ا اول لصحي ضن م ولفيف رم اذ الذالاو ةيرهلاب

 1 نكدعل لاف (ول تاز مو 1[لع_ و هيلع ملا لص نجلا لضو تسلا رنا نع مس اور ثيبدملا مماسنا ايلا لو وم ولا ت»نافضانداتن ىلادلا اهيرعتال نزل ام موصلا ن راما بحاول

 قيعر رب شتا لك اف اماص تروس ارقلث ري 0 م اصازا ف !لاقنال ىدقن يش

010 
 انلقدؤت نكىتعلهلاقنموب تاؤملسو هيلع[ لسومل لع عد" هشماع نعمل سممئاصلا ذا !ىامتاصريغريصب| مدحب لوقي ناكهنا كب, دح ْ
 لكاف امئاص تمص !لقلخ هيب دا لق ف نسج انل ىدهاملسو هيلعمّننا لص هللا لوسراي انلةذرخا اموياناتا - - مّئاصاذانالاقفال ||



 ةياردلا خخ ةيادهلا

 2ظكذ111ذ1ذ1ذذ1ذ1ذ1آ1ذ ذي ًاصريصتوز وكي

 اللب ققحت امن ىهو سفنلارهق# ةدابع ابع هنالر أهنلا لوا نما مئاصريصيات تعورابل اك داذ كاسمال هطرشن

 نابعش نم نيرشعلاو عساتلامويلا ق لال لاوس قلي ةلسانلل غبنيو اق هرثكاي ةينلا نارقريتعيهردقم
 ون ”ن نمو اهالاب نين لو

 ةَنيةراوموص ل سو هيلع هلا لضرإ كل وماسك نر دعاك هلع مع ناواومأص 00
 0 اي مس لالسلا مب مب ىلغظورتنس ا م2 اريرس

 ةنع لقنيالفرهغتلاءأقب لصالا نالواموي نيثأن نآأبعش8 :نعاولمكأق ل

 هفكشي 1 مال ا هيلعهلل !لصووَقلاَع اًءوطتالا كشلا موي كشلاموب نوكوصيالو دجويرملو ليلدبالا
 ذيج نايل 0 #ئ

 هيث هنال و انيورامل كوركموهو ناضمرم وص ىوني ناهد عوج. لعد ةلأسملا لهو اًيوطتالا ناضمر نم هنا

 ل هماصورهشلا دبش هنالهيزحي ناضمر نمم ويلا نارهظ نامت مهوص د: 5 لم ف اوداز_مهنال باتكلا لهب
 بدون ىئاز رالاو ىرزتاا لاك <> مب ب» ضاوالزد» رزانرلا | صوص يبل كلذ

 ىوركموهورخابجاو نعىوني ناقاثلاو نونظملاىنكم ف هنالدضقيملرطنا ناوأًعوطت ناكن أيعش نم هنا
 اس ناضطمد رع

 ظ هنهظ ناو ةينلا لص اوجول هيزحي نأضمر نم هنارهظ نامت ةهاركلا ف لوالا نودانه ناالانيوراملاّضيا
 با ٠١ طور سشسلا ملبن لوالانال

 نال ضلاوهو هاون ىلا نع هيزجي ليقود بحبولا هب ىداتيالف هنعىنم هنالاكوطت نوكي ليقدقف نابعش نم
 رست ان ايدج نزلا وائل

 ةباجهلكرتوهو هنعىنملا نالديملا موب تالي وص لكب م وقيدل ناضمرم وصب نآضمر لع ملقتلاوهو هنعىبملا
 بسال نناكم ربع ى ا ءررأم هنو وسم

 اق رطل ىوالعجشسا لارض روق
 مي م ل ل يل ا ا _

 ماو حلل هدقرم شل اروى اريج ىرلو لا تعين اصت نضروببن ”ارمخ لاب ىف روثنملا لوقلا ن انعم نارعش لال وصخ لسور[ و يلع شرلا لص شبلا لوس لاق لاق رم ءرم ىلا نع ىذيزلا كورد( اص ايد

 ةباطاانلامتما ايدل ملا قداس ولع شرا لس تبا نال يورط رابتع الاانا ناعمد لوا ديلا نإب (انلا ىف ملول كسول ثلا ثلا لوسد نرما لاننم لول قبلني د

 طوسلا اىوطتالا فشلا مول نوموصت الو مل وق ناس روهساررخ لاب ىف رم لوعلا نعاس يسرح از ذل ند اضمك و روصو ىلا لسبب الا انلو يدش ابالغ لول حا نعيا بمابلاازباف تاابرجب

 دمت بلشلا مدل, نيل يارف ىف و ناضمر مديل ما نابحشت نم نذيلتلا مول نا ف كش عق ف نانسمد لال ثول نؤتلاو الو نشا ديل ذ: للا خنف ناي لال ناباد نيت زنك عاف
 رهو ماو همس ىنا» لشن (وي سيخ لالبلار لفرد صم ارسل تناول اما كلا ا اهسلاو نيسلا ليل مالعر ملاذا نك قو مار ب اا راعتسال دليل لالبلا لبي لو نول تس ىلا موي
 نيس روج و سري نويلظملا طقم نال تصح نونطنم القل نزل عم ىف ناز لوق هش فنا» كذاد راتعااذا ناضمر مومض لح خر ارز نا ني ل مول لكس ولع يلا لص تلا مكان ادور

 ا ا تل مست ب تح مصل نشا نكات تس امت عاج د يابس: مان نظم نيك لذ نييقيبرر وجو تي لذ اتي اماو وادا ا ملم مثووريل مل نا نلف ىلحريذ عرزتض هاو 0 و

 ناضمر( اصاذا اما نيئبشل ارو ا ىتمل اذ زنقو ىف موصلا نع قيال ناش الاو ولا تنقو تنتولا نال نانمر ميم ىاذنع ىب سم صرنا ايلا عر اهلا ف انركذام ريت مو لكي مول ملوق كش

 (| مدرب ال مستو ل [ ىلع يطع سلا لص نما لوف مرتو! ني علا ل ”ناطمر لشمررا] رسب اركلا عروف اا ان الا ذأ باو مركيال نا بشن ناك نانعمر معبر مول امناو وص لك ريعولال | انوش ام لكس ةدايالاوا

 ب١٠ يوصخم ا ضرألا ىف ةرلصل اىريلع بجواز سال لسيش ناصتمنلاب موصلا ستغن ير ثول الخ فسر ملا

 50007 ا ال

 مح نافاورطفاف كرمتياراذ اواوم وضد لالهل امتار اذا ةريره ىف نعىراخل موي نيث الث نايعش ةنع اولمكات لالهلا مكبلع م غناف هنتورلاّرطفاد هنيورل
 ادههال هعمر س ابع نبانع نابحنباو ةميزخ-نباو ىزمرتلاو دئادوبا مبرحتاو نيثالث اوموص ظفلبملاسم هجرخ»ا نيتالث نابعش ةدعادامكانمكيلع |

 | اذه نمىسلايطلادواد ىبالوالايقدسارهمتسلا اول مقننست الو نالت ةدحل اول مكاف باح هنيبومكتيبلاح ناقهتيؤرلاورطفاو هني ٌؤرلاوموص ناضمر لبق

 اومنقت الهحفر ةفيزذح نع ىجير قيرط نم نابح نباو قاسنلا» دؤاد فلو ةيابضواةمامغ هنيبرمكتيد, لاح ناذ هبذ لآقو نينلث نآبعش هش اولمكا هجيلا
 دملسو هيلعدتلا لسوبنلا باص! ضعب نعٌئانلا ةياهد 5و هلبق 5 دعلااوامكتوا لال هلااورت ىتح اوم وص مث هلق 5سعل اولمكت دا لال هل ااءرت ىتحرهرتللا
 .صررق ريغ نم ظفحت الام نابعش لاله نم ظفحتي ملس و هيلع هند |ىلص نبا لوسر ناك َةْسستاع نعدؤاد قالوربرجريغ د امسارح | ملعاال لاقو دمحا اهم

 | أمايص نيلتلاموادعص لاقد ارج نب هللا دبع نع ايلا وملسم طرش لعوهو ىنطقرادلا هحصصماصرغ موب نيل دع هيلعمغ ناذهتيوراناضمر |

 لير نوكين اال !اورطفاملسو هيبع هنن لصلاق موبيل انمح هللا ىبنايانلةفارطغم دان ديسوف ملسو هيلعهثد الص ىنل نيتاق انيلع ىهغلادقرهرتلا تاكو
 هنم سيل نأيعش نمامودمموص !نانم ىلا بحا هيذ ىلأهتي نآضمر نم امودر طا ُنّدَل دموص متيلغ م ويلا انهرموصي

 بيطقل هبحرخ ناضمر نم ىنحي.

 ْ كلآم لعدد١ ارج نيدّندادبعهمعنع قدش الا نب ىلعي ةياورهنال وضوم هنا ىلاداشن او قبقَحتلاف ىزوجلا نبا هحرخأ» كشلامبمموص نعىنلاف
 ملعا هللاو ثالاوىنضاملا نبقي .دحلا نم جرخي كاتحمو تلق ظفللا نهب كرجاملاعوطت ال ناضمر نم هنا هيف كشب ىلا مولا ماصيال شيب لح



 موصلاب انك ؛ناج ( عال ةياردلا عمةيادهلا

 ىنأشلا ىلعةجوهوانيورامل وركمريغ وهو عوطتلا ىوني ىا تلاثلاو ىهلا ةروصب انه ةاركلاومونم لكم ذالي
 عا اهرطنتالا مالسلاو ةرلصلالضرل رت نم باو للا لات“ َ بكلتا اذك دانت مدمن

 نيمويم وصب الو موي موصب نآضمراوم قست المل سو هيلع هلل( لصوإ قب دارمل اوءاستبالا ل دمت لع دركي هلوق ىف وه جم ه8 ل 0 مغ هه ©
 نا“ يا ل راك نال ملمس ارث ب ْ

2 

 و عامجإلاب لضفموصلأذ هموصي ناكاموص قفاو نامث هناوا لبق هيدؤي هتال ناضمرموصيمدقتلا ىه ثيرعلا

 هما للبقو ىهلاره أظ نعازارت> !لضفارطغلا لبق د قف درخا ندا دع أصف ذر هشلاربع)نمماياةقلثماصاذاا نك
 2 مدبب بوس نبررك ل 3. م رمش لك دا نايم .

 ٠ ا 1 | 0 هلع ٠ : ين ٠ هو ٍ

 هر 2 لو [ر ولت ايوان ل | قلاب ةماعلا ىقفيو طايتحلاب| نخأ سني فم اموصي ناراتهلاو هناموصيإن أك امنأق ةثثاعو ىلعب ءازتت ا لضف

 2 00 ين تالأ ع ع ت1 1

 الو نأضمر ناكنا اد خيموصينا ىوني أب ةيذلا لص يف عجين عبارلاو ةمّلايفنراطفالإب مث لاوزلا تقول

 هلغالغ لجو نا هّثأىوناذاامكراصق هتمدزع عطقي مل هنالابث اصريصلال هجولا نط ىف و نآبعش نم نأكنإ هموصي
 اميل 2 ول ىلا

 ىو مسا يلع زل

 نم نأكن و هنعرموصي,نأضمر نمار غ ناكناىونينأب ةينلا فصو ىف عجيغل نإ سما اومموصي سسيمل ناورطفي

 قددرتلا فل مازحا نآضمر نم هنارهظ نارحت نيهوركم نيرما نيب ةددّرتل توركم لا فورخا بجاو نخف نآبعش
 بلا" لأي راو مرصو نزع د موض اعد

 هيفكنالةينلإلصاواهبفددرتلل تبّثتحل ةوحلا نالر خا ابجاو نعهبزجيالنأبحش نم هنارهظ ناو ةينلال صا

 نش ا 3 2 3 2 2. . هام ا هه 1

 تاكزاعرطتلا نعو هتمادغ نأكن!ناضمر نعىون ناو أطقسم هيف هعو رشلءاضقل , نومغم رب أ يوطت نوكي هنكل
 م ديلا لس ىف دورول ّ ,مدانسلا بيرال هرم اذا "خي 8 ٠

 نابعش نم هنارهظ ناورُمامل هنعىازجا ناضمر نم هنارهظ نا مث هج و نم ضرتلل وان هن ال هركي نآبعش نمادغ

 ىأر نمو هجو نم هّيزعف طاقسالا لوخلل هضقالنا بي كر سفاولو ةيزلا لصأب ىدأتيمتال هل فن نعن اج
. 

 و

 موكا نيج( جافا بي اعل تيحطش  سس سس

 هتيئرلاورطفاو هتيرلاوموصملسو هيلع هدا صدلوقل هتداههشمامالا لقي مل ناو ماص دحو نآضمر لاله
 بماا”ر* يذلا ىراهلا ثيرم نمط “

 تاضمررطق ا هنالءاقولإب رطقا ناةافكلا هيلع ىفاشلا لاقوةافكلان ددءاضقلا هيلعف ةرطقا ناوارهاظ ىأر دقو

 ةهش ثرواذ طلغلا ةيقوهو رش ليل سب هتداهشدر ىضاقلا ناانإو هيلع مّوصلا بوجمل اكحسو هي هنقيّتل ةقبفح
0 0 - . 

 م ما اب البلا يوم 7 رع لشن تره الد يفي بيم ىرغا عدلا نال

 توصف يلع لم ناو اذ نا نمر ىلع لومحلاىثلا ىا ىلا ةروبعب نب تسر اركلاو ل وق حل

 مضاء لرارنتا لوق هل كاب ماض (ذيلاك لذ كشلا مب قف الشم سينا (ةصوايتمارل نوي ناوتدادتبالا ليبملع لاو قق عياش ريرقلا مذ ٠ يزن مارك يحي اذبو ب مام هيفا

 ناموا لا نامل | راو صيا زيك ل وق حل ير فم كلو ن الغالي ذم نا ةياربلابحاص لل اور يذلا ىف لاثد ناضمر نب ام وعي انك ابنال ايف ءلالو الز نكلا حررت ىف لا

 و ىلع بسس ذم ىزومبلا نبال نتي !ىفو صولا زر لمس ىف بيز عازم ثيسداعالا حزم لاق فو لكلا هراذو نانعسر نع امير طن نا نئانيلا بمحا ناابهش نم من ناز نالوقلو لكلا مدل

 نوو ازا موعي ناراتكلا ىرورللا مب ا ىلورلضتب قنملا مون نإ ل وق نش باطن للي نسر هحا نكن نيا ورلا حير اوبس و لا هون و مثل اعاذا ناب حنن نم نيل ١ مو بسكر زها أين ثلا ضر هما

 نب ياي » ايدان نوال امالالا» تمم روك سرجو نا لاقاؤااذكو د١ ملوقق يشل يانبا» ماوعلا نموه الاو صازهلا نميز لشن مولي ملل نم لكن ايها دلاو عاش ني قزولاوماوحلا

 زيت ةيادهلاثييداَحأ جرختق ةياردلا
 تاضمرىدي ندب اومرلقن الاقفا قو همميإلتأم وص موصب ناكلجرالاهتيقبوةريره ىا ثيدح نم هيلع قفمسم نيموب الو موي موصب ناصمراوملقتال

و نمقاشلاو ىذمرتللو قيرشتلاماياو ىض الاو ,رطفلامودو موي ناضمر لبتموص نعىهت ىتبريللو نيمويالوم ودم وصب
 اذاةزبره ىانعرخاطح

 كحال اعوطت كشلاموب تاموصي اناكأمهنا ةكاعو لع نعىور هل وق -داةوتي ىدبم نباناكو ظوفح ريغ وه دبحا لات اوموصتالف نابعش نمفصنلاىقب

 نإ ةعبرالاهجرخا اهناو هحفرب أ حرصم كرجل مساقلااب!ىصعلّمف كشلام مأص نم ثيبلهح ىلع ثيدح ايس و هنالخ امنع ىدوجلا نبا لقنو

 ىزلامويلامأص نم لاقفموقلا ضعب ىغنذ ةيلصم ةاشدىاف هيف كشي ىذلامويلا قف رامع ضنعانكرز نيةلص قدرط نمىنطقرادل اوم كألاو نآح

ىراخيلا هقلعو لشسم هنإنوفلتخيؤلرملادبعنب ١لاقو ىنطقرادلا د مساقلاابىصعدقفم وبل !!نهمأص نملقفل قو هيف كشي
 ةلص لاقو لاقف 

 ىضالاموب ةدسلا نمماياة تس نعىهترمل سو هيل عمت !لصىبنلانا يره ىلا نعاضيا!رازيلا دنعوقو دقت دهاش هلوملسمل» ازعنممهدورابعنع
 نع ةمركعنعكامس نع ىروثلا نع يونع ىعبيكولارمع نبادمحا ىو فيجض دانساو ن اضمر نم هيف كشي ىذلاموملاو قيرشتلإماياو رطقلامودو
 ةروتلزعناطقلا هيلا تانك سابع ند اركذب لذ حيكو نعءهيوهار نبق حم“ | اورو حبكو نعؤاربطلاو مصأعنيدمحا هحباتو رامع ثيدح لثُم سايع نبا

 امرت دقت هتيئرلاوموص كيب لح
 دب” ةحبات مملسم هل ججرخا نمحرلا دع نب العلا ةياور نموه هححص ىنمرتلا نك هل



 موصلاب اتك نلج

 نشل لجرلا نط ليكاولو هف نأمل ضد هتداجشم|مالادري نا لبقرطفاولو تايربثلب ٌىردنتةرافكلا هذه
 هيلعاك :انككل رطف اولو راطفإلاريخات 0 ذدلحب 00 “لاو طايتحإلل هيلع بوجولا نالماملا عمال !ارطقيملاموي

 ةنارماوا ناكالجر لالسهلا ةيور ىف لدحلا دحاولا ةداهشمامالا لبق ةلعءامسلاب ناكاذاو ىدنعىتلا ةقبقتدلابتغا
 نيد مث بد ع

 ةياردلا مةيادهلا

 يدع .رزاعااانب

 قو قسافلا ل وق نالةلادعلا طرتشتو ةداهشلا ظفإب صتخي لاهو رامخلةياورهيشاف ىيدرم نال دهم ناكارح

 قالطاؤو دوحن دار | بغوا مغ 2 دلو ا 00 نإ لدعريع واناكالدعىواطلالوَقَل 00 لو تتانايدلا
100 7 3 

 د اهثأهنال لبقتالأهنةفينح ىلا نعورهخ هنالةياورلاره اظوهو باتامدعب نقلا ىف دو رجلا لخدي باتكلا باوج
 رد 0 ريما قرع ايمي هولي:

 اغا يؤ سو هيلع ثلا لص بنا نار لق ايكوأم هيلع ةجاو شمل ااا لا هس ف اكو دا هجر نم

 لا نعنسحلا تكد نال رقي الكوب نيشلت اومآصو دحاولا ةدأهشم أملا لبت اذامث ناضمر لاله 3 ةيؤر ق دحاولا

 0 وعام دحاولاةدأهشب تيثيالوطفلان الو طاينحإلل ةفنح
 ا 7و ايسنبا ضاربخ 0 0 لا

 اييسلان امسلاب يملا ْؤ او ةلباقلاةرأهقب تباشلا بسنلا ىلعءانب ثرالا قأتمقتس اطدادتي أهم, تبشي تاكناو لدحاولا دات
 ” دامح ا ابر |

 يااا هدب لالا هذهل لش ةيورلب نتا نال مهربي ملسلا قيرتكجمج اريك تاجا ليقع
 هال“ ؛ىاتفلا عه لم

 وال قفتيرمقلا لم نع ميلا قشير هن هنالةلعءامسلاب ناكاذاأم فال خياريشك ا عمج نكي تح هيذ فكوتلا

 نمدرو نمورصملا لها نيب قرفالد ةماسقلابارابتعا الجر نوسمح نسوي ىلإ نعوةلحلا لهارينكلا رح ىف ليقمث
 امم“ ل دواز ول لبا نب العا انو رجالا ميسا قدا تال

 نآستسالاباتكق ةراشالاهيلاو مناوملا ادق ارصملا جراخ نم ءاجاذا صح اولا ةداممت لبقن' دير طل ع مجرات
 0 ٍُر 2 رنانرااوراب"

 باجهالا قف طايتحالا موصلا ف هاطايتحا ارطقي ل كنحور طفلا لاله ىأر نمورصملا ف حفترمناكم لعن اكاذا!نكو
 ينال رع مر انكار

 نض  اشلافلتخ رلوق جلس قانا نمل اورو زعلا لعب جت اش ان تتاناذكلا] است الذب نحنا اورو زحملا له يجتالاذلو تساسبشلاب سيب دنت بوتقطرطنلا ةداضلكى ا ةرافألا هيو راو ل

 إنو لسمو يلع شا لصنلا ليف سانا ومي( ملا مي نا قارن نمد اهترول امد انشالدرلا لبق راها بموقو ل ام اببب سئل يوابش ان قفار وبمو بساتكاىف ةروأطملا يشل ثررولا نا لزظن

 مسموع لا لص بلا لور بورن[ ن ضطرادو قيقزفح نر طل د نكي الن نذل مولا يلع بمبي الن مشل اري ور اضتالور اواال روكا ميلا وص م” لع ال مال معلا دل يف نك اء سئلو ضييرررلا نوم صن

 مذلا ليس اير زال رماظلاب ا ا دارا ا ملوق كلل مياعا» اسجد (ممل لاقت اضل اي ئردني اما دحابالا بسن كرو ةيؤرلا وم وع

 داما مائو املا لق لو اتو لو شر مانع !ماونيست ابني ان[ءاماذا لامتزوقل كترتوم لس الاربخ نال دودرم لقب م امنا ل وشمر ع لو هلم يانبع زعوررل توفل ا انررغلا عشوم نم

 ليتم روك ما ىبو نسملا باور و روتسلا قف كتررثالو اهتمت عزه وقتي ما نال ادم مس الالوان تبلل يا يا ورا اور مري لادن اذن لا

 هع ةلارعلا رشا تسيح نضوراضّقلا سلب ءاستا ثميح نمو لع اهلا شقردي ناك اما للا بجو نا تسيح ن' مو تن ٌةو ا ظنا لو د فبا» قاوم انو ما يو رولسملا ةدامش

 اس ل اس اس دس سل سس قش »ب اوم صيت انلا ىف نذ١للاذب اي لات مث انتر شسلا لوسرارمت نارا لاك مث لاقرشل الا لال نا بشستا لاك لاطبلا تيسر ىلا لاق ىلارغا د امرعاولا ةرايخل بت لوق

 ازبر لا عم نم لؤق عش نييكاس نال نكي لاقي ناب ديدقتال نات كأم 0 ا اررقل وزي ج نكي قع لوقي نا سايتلا امج ني قح لزق يخل

 مو توا لشن مر ايسلا ىف لع ال ورصملا ىف كيب ريشي ىزلا ناك ا ذ اذ ظفلو نامت“ الا بن لَو هلع دورنا نان يشسم ام حي انما» نيمار ىحال الاد يلا لذي ا انني عبس

 ريانيا» هارعام فن ىلع لوي در اورلا ىف صيصشللا نا ةراشالا

 ا ل

 وه وربعنب ا ثيدح ىلاريشي هناكناضمر لاله ىف لدحلادحاولا ةداهش لبقملسو هيلع ثلا لصونلا نم هل وق
 ناملسو هيلعدثلا لصد !لوسر تربخات لالهلا س ايلاوووارت لاق هنع هيرب !نع عفان نيركب نإ قدرط نمىطقرا لاو مكأحلاو نابحنب او دو اد ىلا دنع
 ةهزحخ نبا صو بابل لئاوا ىف دقت ىذلا ثي رحل لركرذ ىارعا ءاج سابع نب نعةمركع نع كاعس قيرط نمة جدر آلا هم اصب سانلارماومماصخ هتّيار
 قوباوصلاب لوا لسوملاو ٌقاسنلا لاقو سابع نياهيؤركذ يمل كامس باص ارتكاد تالتحن | هيف سايع نباشيدح ىذمرتلالاةدمكاحلاو نامح نباو

 راطنالا اههتزيبعال ناكو الذ تاضمر لاله ةي قرب دحاو لحر ةدأهشملسو هيلع هللا لصفُند !لوسرز اجياالاق سابعنياورمعنبا نعرس واط نع ابلا
 لالهلا ىلارظلن حيقبلابرمعو ءاربلاعم تنكلاق ىلإ ىلا نب نيحرادبع قرط نمدمحإلو فيجّضوهو ىلبالارمع نب صفح مداتسا قو نيلجر ةذأهشالا

 فيوضوه ملتلا لعالا دبع هيفو دحاولا لجرلا نيياسملا ىضكي اهت اربكاهثل ارمعلاةمححن لاق تللها لاو ْغملا نم لاق تئج ني! نمرمع هل لاقذ بكار لسقاذ

 '  ىمّيناشلادح رخا ناضمر نمأمود درطق |تانمىلا حانأغش ع نم أ موب وصا لاقواوموصي نا سانلا ماو دحاد لجر ةدأهرشبماص هنا لعنعو



 ةياررلا ةمةيادهلا موصلاب انك ١دلج

 رطغلاوهو علا عفن هب قأعت ةثلنيّارماو لجروانيلجر ةولهشالارطفلا لاله ٌلضنمةلعءامسلاب ناكاذاو

 لاليكدناةفينحىبا نعىوراملاذ الخ مصالاوهو ٌةياورلارهاظ ىف "نه ىف رطفلاكىعضالاو هقوقحر تاس باف

 معقب ةعامجةداهغالا بقتل ةلع ءامسلاب نكيمل ناو ىاضالإ ميل حسوتل اوهودأيعلا عفن هب قلعت هنآ ناضمر

 بيوس عبوش والكل عت هلوقل سمشلا ب ور خللا ناذلارمغلا واط ني نمموصلا تقووانركذ ركرهري ملدا
 موصلاو لبللا داوسورايزلا ضاّيب نأطمنلاو ليلا ىلا مايصلااومتامتلآق نإ للاٍدوْسأْلا طم َنِمضِسباْلاطيبلامكأ

 لاعتسإلا ورول كاسمالاوه ةغللا ةقريقسؤ موصلا نال رشا ق ةينلا عماراهت ءابجلاهبرشلاو لكذلا نع كا سمالاوه
 لل 500

 نيالا نعت ل هنالو نلت امرأ صتخاوةداعلا نمةدابعلااهيزيرقتلدرشلا ق ةينلا هيلع نير هناكلاهيذ
 ليلا لا مايسا اوما لتر لرش

 ءاسنلا قح ف ءاودلا تقل طرت ساقنلاو هم و ا

 3 رطب ملاّيسأت حمأاجو|ب رش هامتأصلالك ااذا 5 ”راثكلا أو وأدم 5 د :باماباي

 واصلا هيلع اوقنأاسحتس الا دجو 55 ةواصلا قايساتم اكل اكراصتموصلاداضي امد 00 وكوهو درطغي نا
 «: لائم ول ايل ايزو مسن ذاذ

 برشلاو لكلا قح ف اذه تدّتاذاو كاقسو هند |كمعطا اهناذ كموص لعمت ايساتيرشو لكاىذللمالسلاو.
 ماطر انمي نيرا رع نيطملا ممل ار نوف نع تخلد

 موصلا قركتمكلو ناسنلا يلغي الذ# :كذم ةالصلاةائيه نالةالصلتالخب ةينكرلاق ءاوتسبالل ءاقولا ىف تبث
 تا اهبريكو روم ١و ما لكان ل اع نع باو ب 7 نم يقل ايال رقملا زال رب تر ريح

 هربت ناذ فالح ءاضقلالِفأّركمو اتطنع واول صفي همنا الفنا خزمفلا نيب قرف باغي
 "عار ثمنا

 ففي بخ لبق نم ءاوكلاو قيل هل نم ليق نم نأيسنلا نالو بلاغ نايسنلار نحو هدوجو بلغيال هن لو سانا
 مايصلز طفيل كلو ملس و هلا لو هيلدا لص لوقل طغبململتحاو ما نآذ ةولصلا اصف ف ضنرملاو نما

 ,لوق لكس تع» نإ لاو رصاولا ةوابيتريف لبيد ا حيشاو لامفرواولا جاور فكل ىف جزر تي اورارب طر لقت ملا نعول هلل

 طرت شم نا غبي وينه ىلا س ينىلع ااوررسو فعسوي يل دنع دعا تعد لكل ادنع رح ا قالط و مالا نس د ار ا رشي ورم نيلعلا ىف رزين وقح اسنان
 رباط ليعبر لوق هللس» نيئرماو لصرروا لروا نيرو است الاي ليتل نا للزب ىف مل وق هل با» بات ناد تزتلاقدورح اة ةدابت 0 | َنسع ىل ل رنع ىركرلا

 طا سب نم ىذلارببر هلا نم لات وق و ليلا راوسورانبلا نع اس راق“ ىلا يني شح اذ امظيوبمو سس عرولط نم ضم ا لارا عوطن م ل وق حشا قيس حج الاوم ىزلا ياورلا

 عيلطخ اروي ل لضضفر وسال ديلا نم ضيمالا طيف ا نسيتي تح لكي ناكودوس ارخألاو ضب! اسرع نيطيخ قلع لا هرب متاع نبا ىدع عم ام ازملو جلا نبي قص لوق دعب لزن نبال ليلا راوسورانلا

 0 ا برجولا لصا تروس انضعلا ببن مث[ضنلاو شن اول واول وكم لفرارالا نقع لق تلحس بو انتا نيرم فو لاقدر تلال ين ىشا

 ىفار شيلا لوسراي لاتسيو إىل ريلع سل لص نلا لوسر ىلا لرداب لاقدر انفو فلان نر نق ثيم نإ تما هاورأ | !ىررنملّسلاو ةواصاررم ل و5 هث

 ايلكت وانت ارنم لكن ع فلكاوبب هرعاد نكران زكا قراوتسالل لو لس نيا" فضا انذل نم برقااذبو فنا كاقتسو كارلا لان اص انا دايس ان ترسو تملك
 لق لتس ضو وفا نع ايس ان فلما تاذ انياب ناكاك وم ابا نيب وهن ايس يعين ثنا تا تان وف اىلعازعرماو لّسفيلا] نا .ولعتازا ف
 ساي ويحل م امال هركؤ اكس يتلا وب نيرطلا ىف عقيل ىزارلا لماقنم نيرو ليلا تباو كلان لاقد قفل و لق هلل 0 'لانيالو

 يتناك لوق لا سا ولع ىل ارأملا نهب ض منع اذارتروس ل قلل سم يرن معانا لحل او مومعلل سان: لعفلل سم(: ىس انلا نا لنلاو نايينملا نيب قرغل ا كطضم تاكدلد مل 3 حلل

 ينل فاتر لخاتم نال سم يادهل يد اكشن 3 ةيدلا

 5 0 ل ل تي

 فو كيلعءاضق الو ىطتراىلاو كموصرتت!نابح ندالو هموصرمت سل محمله ىف نك كموص لمت هيف سيب نكت فضلا ظفلب هيش اوهو كاقسو

 هحترا ره ىلا نعرخ الجو نم" ىنطقرارلاومكاح او او نايح نباو ةمبزخ نيالو كاقسو هند 5 |همحطا امن اذرطفي الفرازيلا ةياورٌقو 5: اقكالو هيلع ءأضت الذ ظفل

 كموصىتالافنملسو هيلع هللا لصوبنلا عم ةصقلا»نهاهل تعقواهن | ةيوندل |قدسامأ نعي ايلا3و ةرافكالو هيلع ءاضق الفايبسان تأضمر قرطفا نم

 د ظوفحمريغا نه لاقو ديعس ىف! تيدح نم ىذمّلامالتحالاو ةماعتي اوُئقلامتاصلاترطفي الخات اثري لعس دمحا هبرخلكليلا هللا هتأس قز دهانات
 راسي نياءاطع قيرط نم هجرخاو رازيلاو ىنطقرا سلا الوصوم هحيرخاو ةببش ىلإ نبا دتعوه تلق ديعسول هبذ سيل لسرمراسي نيءاطع نعروديشلا
 ريثكرب نان دح دواد وب اصاور نقد للعلا قف ىطقراولاو رمحالا نلاخىباةمجررت ىف هبن فالتخالا ىدعنب اركذو ىدرخملا لدي سايحلا نب !نعاضيإ
 فاريطلا ٌدانسالا اه ىطقر ا للا يوصو عركذ فملسو هيلع هللإٍلص ىبنلا يأكا نم لجر نع هي احح نم لجير نعيملسا نب دي نع نيفس انش دح

 +"أضياالوصوم نيهأش نبا دنعرهو ىقيبلا| نكو هل ءا”فعض مداتس قو ةوحن نايوث نعطسو الا ىف



 موصلا ب اثتك ١سج ْ ةياردلا عقةيادهلا

 اظن اذا نركو قرش |بملاب قوهش نعلازنالاوهو ىنعمالو عامحلا وص سجموت مل هن الو ممالتح»الاو ةمأ جلا ئقلا
 3 7 * ١ 8 5 ف كلك ل ظ ١" ع الدةروصال عام ادرجور

 متجااذا نكو قانملا ةدعلرطفيمل نهٌداولواوأق أملك فكل اب ىنهتسشماكو تما اذاركشسلاكراصو اب مل ىنم اف ةارم|
 تن مالا نم لق اررجف نالال دا عفا بهو رووم عب

 | ماسملا نملخادلاو قرعلاكغترتي عمجلاو نفنم خام ىلاو نيعلا نيب سيل همالرطشيمل ليكاولو انيورماءاذهل |
 يساوي زيصلا مم يلا 0ايام سارا نط ل ثدتدرق

 . تالخي ىتعمو ةروص ىفانملا هرعل لني ملا ذاهب نيني هموص سسفيال ةأرما لبقول هدر املاء املا لستغاولامكف انيال
 ميلقلا ىلا ةروريلا لوصو عم موحل !يىف انيال ناك

 هيلعق سموا ةلبقب لزناولو هلا ءأش نا هعضوم ىف قيم ىلع ببسلا ىلع بدأ كانه ركل نال ةرهاصملاو ةعجرلا
 عا/ لنيل ناو ةومسلاب سلو لفل يلا

 ةعموا ةروص أت ىلا ددوجوو عام | يعمدوجول ةرافكلا نودءاضقلا
 53 ةزاؤكلا امااطأ اء . هلا باحيدل كب

 ١ ةرغابملاب خوش ١ ءاضتوبد

 اذا هركو َلازنالاواءامحلا ىاهسفن ىلع َنِوآذاةلّمقلاب سالو دو لحلاكت اههبغلاب ئردتتاهنالةيانجلا لاكللا

 هتبقاعربتعت نماب مل ناو هل يباو هنيعريتدي نما نأق هتمق اجبارطفريصي|ميرورطفد سبل !هنبع نال نمآبمل
 ٠ ىلإ 0 ا ره . لا ا 6 3-5 7 0 0

 نعو ةياورلارهاظ ىف لينقتلا لثم ةشحافلا ةرش |ايملاوانركذ أم هلع ة جيل او نيلاحلا قف هيف قلطا ىضأشلاو هل وركو
 1 "بزر عنيد نوب اش امينا ىد 00 8

 سايقلاؤورطفيمل هموصلركاذوهو بايذ هققلحلخدولو ةنتفلا نعولت2ام لق هنال ةشحاذلا ةرشأبملا ركن |لبغ

 ه أطتسيالهنا ناسحتسالا هجبوةأصحلاو بازتلاكهي ىزخنبال ناكن او هفوج ل ارطغملا لوصول هموص صفي

-_ 
 »ب طوعو رف ىف اهل خرب طي نام ١ لف وي

5 8 

 وا ةميخ تاو ذأ هنع عانتمالا ناكمالد سفيرنا مم هلا وريثلاورطملا ئاوفلّةّناو ناحشلاورابغلاهبش أف هنعز اجلا
 فلانا نييولا قرطغد رذز لاقورطفي اويذكن اكن !ورطفيمل اليلق ناكتأق هنانس | نيبامحل لكارل و فقس
 قمال ه:الربنتكلا تالخب قير ةلزنمب هنانسالعبات ليلقلا ناتلو ةضمخضملاب هموص سفيال ىتحرهاظلا كحل

 م __ تعيش مش اا كادت ٠ عرا» زانسما نيام لكاذا اة وصرعي عاراف نم ليي 0

 قص سفي نا بني هلك امتاكديب زخ اوهجرخا ناو ليلق هنود امو ةبمئٌمجلارادقم لص اغلاو نآتسالا نيباميذ
 مطل انور ني 00 00

 أهغضمولو هموص نسقي ءادتنا اهلكاول و هموص لسقيإل هتأتسانيبةيسمي حلتبااذامئأصلا نإ ريغ نعى وراك
 باج ىف سلاو رضا فر لات ١

 هنالاضيإ ةرافكلاهيلعرفز دتعو فسوب ىلا دنع ةراقكل نود ءاضقلا هيلع ةصمحل ا ادقم قو ىق التت أه لد سفي ال

 عجن ف فلافو نايا ورركمتلا ف كلان باومالورطغيلا) لونان انحةرما ف تاز نعمتي لول حل ,

 ديلا حان سورا ىلع يلع ثلا لسا لوقل لكي لف وبلا ءا نقدا ناو لاي وريلع نوكيا ناوجرا ةورضلا نيك دارا ناد ادتس الن لهتي نا لكل بد فلاب تسل اكو لو كلل باعلان

 ل ال قيمناب ورصد مرئي اذا ثيرحم ا عطا ندا نمرم قرسلاو للاب نوزييتسل مب ماعلى لايعمبديإو رت فوه نوتحتاررقإ ناتمعمس لاق رارايخالا نعجن م لطزلا لفنو هريطو مالسالا معرس ف !:نوعط

 رايتعاب لحب ضييرفل الريل صبضتو علا مسرد ىف ال9 لزريطو اء ابا دتس ال اورتن ل ب حلا صنت سيل ل ضلال تس الا لير يخشمالاب حراكملا لاف انتسالا نع سابع نب |لسر قولك تو ىلا لضلا
 ملوق تللسس تا داتملا سين اف فضنصلا لاّورطغم ا نيسالا نال املا تماوو فالثلا عم ضحضلا ةراناردشم ىف تدام اول انام دعس رسإ وق لس نعي ماد ىف ا يعرمت ى ولو: مل رسل دامو وزتكالا

 اهب نيكول رقت رقم لاوس نع بساوجلا عئرلاو مس يف حللا# بسا» ديال هرئاومب ناو فن فنم نر امرلاد نيل نيب سيل زال لرمفلا عمارج ىف ذو رضيل لتي ىف ندور وف لاول ادبن قيوور ظني لك ولو |
 احح مي دك ل د تح تبا ينج لت تنجح دج ياني" داليا ىذلا| ملل ليلا مرو من يجو ىقركذ دار ظنوو نيلاولا ىف و قلطا ىف اشيلاو ملوأ للم با»عئرلا زرت الاف

 رسل انئايذوف تدرامتلا كابتتلا نار لادا ناوراشفراخلاررلا ىف اكمسضم لادالاهدافمو ياوترمرت نيبطااذا ففنالا نملوخرل زعزاتح ام كيال :ءالرطغب سول نا لغاز مدا نافلاد لو هع
 نايا ب مارجزابشبس لاسر لالا هذب قف تلا ورب الاعم ىف واذ ئئ عراطغماا ل رمف ىلا لمنرشلا كل ف :فيسواضيلاراتحادد اذ ييرصررنيلا رسل انك عزارحالا نكي و لول لافدانال

 ميسضملا نول ذيل ن مهن لا ل اورطملا ىف وفل وق هش طيف مادى ادبعر مخ ىولوم '٠ يلا تمل ف لنا نافو بيرن [وصل ادا سد مدع لول سعال لعن نا تسومسامل ناهفدلا بير نع

 يله نامايليلحتلا لالا: لذ كس يلو هرضال ف اسارلاس ناك اب تك اى قب مول نا هداقم سمقسوا مسي هاوكاذا ل وق حس يانع«رطفم انمالكا لعمر جناور سن المرعب لاكو
 كا مث لو نلسل يانعاوب ليلقلا ىف لاوس وريكلاو ليدقلا نيب لصالا اف دن الاب اب ميررلاررت فتالئيرر تيكا ق لاو صح ا »ري ليت اهضودامو رق هلت فما انايحا رفا

 خطا هع و لاسم نب .ةرسسمتسلا حر الت ىف دامنعلا نم” نع ىوراهي بقي لبر طي ال نعم نورد وبس رضا ام غضحم نا زنا حرم ىف ا تدان شفيجريطيف عرازتبالاو ضم ا لك ل ب وار سما نارباظنلا
 ش ريرقلا خخ” هرثي نود طّمف التنالا لكال ايد ارملا نا بسب ولا نولي



 موصلا ب اتك ١داج مب ةياردلا عمةّيادهلا

 بوم ريددالا الاعسم اان يب _ 2" م رفايكرالا تاع ل سنتا

 نمةيلع ءاتقالةءاق نمماسو هيلعدتلا لصولوقل |رطقيمل نقلا هعرذ نأف لنا اسي وُ ريختمماعط
 بلانت د ىف الاد كلا لاق +“

 ةح جراح ةيالاقيس ود.ىلارّنع لسش ذمقلاعإم تاكوداع ولف هنود[ف ملا علم هين ىّوتسي [ نقل ناديت
 1؟يلغ ىزلا فلا ك ,ئايقل ثم كلزلو ع ١ بن ني

 إل ناله أنعم  نكو عدل تبالاوهورطغلا ةروصدجوتملهنالدسفيالربغو لنعو لت دقو ةرابطلادب ضقتن يع

 تدر لصالا ف ب ىززسيام ىف ملدأةقوفل !لم نملقاناكناورطفل | ةروص ققف 5 0

 لفي بخ ننعو يور دعل 6 نسوي ىلإ دنعكل ذكقداعاّناو لاخي اق هل عمنصالو جراي يغ هنالهموص لفي

 ةرافكالو هبكورثمس يقلاو انيوراملءاضفلاهملعن هفاكمادمعءاقنسانأ سمع ءاقنسا نأ لاحدالا ف هنم عتصلا دوجولهموص
 .٠ راضملا_لعت اراع ءاقسشما نمو تر . رفلا نم قم دج تدان تزن نم ورؤكر طفيل ايس انواقتس اول نال

 ورحل محل سقيا ل ع سود يلا رتعو ثيرىحلا قالطال يد عكل نكومتل الم نملقا نأكناو# ٍ ةروصلا مدعل
 ود هزننكلا عررش ىف لي

 ةثكلمهلا )مب هلا نفي هنادنعص كو ملدسفياله !هنعف هدأعا ناو سو هرذكلا قيس م”دعل كرنك نسف ١> مل داع نام
 وز ا قبس 00

 سليبسلا حا ىف ماب نمو نما هبيلعةرافكالورطفلا ةروصدوجملرطف !ديرحلاواةأصحل علدي نمو حنصلا
 ماا ةراعالا عض انهما ير راوتسالا مندوبا

 لاستغالاب!رابتعا نيلحلا ف لازن :الإ طرتشيالو ةيأنحلا لماكتل ةرافكلاو ةكاثلا :لسرلاكار وكت اءاستلا هر لعن ماع
 نزور

 ارابتعاو ملا 0 حامجلاب ةرافكلا بحنال هنا ةفبيح ىلإ !نعو حبش كلذاماو هنود ققحم تريشلاءاضق نالاذهو
 بس ل ااا

 انالخلزنيملوالزنا ةراقك" لذ ةعقو) ةتيمعماجولو ةيضلاءاضتلة لم أكتنم ةيانحلا نال بجي يؤ مصاالاو كلتح لحب
 »ل اضيا :رافللا بجو خث دي نتي ابدل ٠ ىرمغيال

 يعرب ءرلا ىلع جواب ةراذكل !بجت اكان نعيم ل جود درملو ٌئىتْسملخ ف خريشلاءاضقب اهلم أكت ةيانحلانالهفاشلل
 + لاعتلا ازب لس نم :نيلسلا عاطل هرتز

 لجيل فيو جت لوق ف و لحفل لحم ىفامناو هطدفوهو ءامجلابةقلعتماهنالاهلع بتال ل وق ف ىعئاشلا لاق و ةأرملا
 كثد» لوا ناهي لتعمل لير 5

 روزنلامظننت نم ةبلكورهاظملا لعامهملعن دام راد لال هبلعمثر | لصيلو قانلو لأستغالاءامبارابتعا ع

 جار ل ن كت ايرو هيمري للا اءنبلو نامقفف ءاذذلا عريف لغو نش نانسالا نيب ىقبار نا كيؤو علا ةايينا مل عطس سس - سس
 2 ل ا ا لوو حيل بنا» ةراقللا بت الارروصق مسو هانا ترصق نامت د اذفلا يحمد لم لذ عيطلا اهب ب. نمي ل

 سس اس سل ل سا ياش ا# هرمخو لويل ب رسفيبا لنا ىرتالالوقملاهالا مسيل النا سانتلا نالبب بورتم سايقلاو لقول دل زول داماس عنصر لاو مري رمد ل لم وع و

 لو هقل نا كرك وم « نانا ادرى لورباك رضا ع ور ام ناكر اوس توجب ىلا ندب عشرين لاصتاوبيورطغملا نم ىا لا معن لو هلع

 خخ اد وشلا لائو روم لونا رضا نال اكد ترانا لاك لو ا بنا" كاي تسالل» اصقلابهن هداضم تروعي راما وروسلاب ةراءالا سنبل وصلا وزر سلق اىنلا .ناصللاه ار رئتما

 بمجت ملوق هس "جي الاوج داسبل دقو ةرافكلا هيلع نار نعام يلع ةرافكال فينع ىلا نغررلاىف د ن:لاكر»ذد حاتزلاب لق كسب ندي او ىرهز لوقو مولع ةراذال رسب نيريوسو
 لاشمالا» ا نثكانع لماذ نوزلا اقوا تؤم زينا حلاو ا اهنعلرلا لميو لو | تللس بس" كالاتي دانا نودانغ الضار ظن االول 6 ةرلا لع
 0 ريع نع اورجن لحل عبت م لا نذسلاو 7 انام! هاورامافب ىرازنالا لا مارطنا نم ملوث هلل ابساا المي الذإرلعم ناك ناوارسوم تيوؤلا ناك زي ل ااانع مل هلثس عا

 مل بر تيب صاد نيب داما عوز لاق ةريبربسدملا هاوررب انما ل ايري لعق نا عمر ىف خا نمط سسو لاو ىلع او هيلع سلا ىلص بلا لول انالع عياد الوسبلا فو كاك ا لاقدرعا يش او الوملام نتا

 نيس عظيما نيدبلانن نيب ن موصول يقر قيس نا نانعسر فر طقا العررما مس و ىلشو يعش الصبا نا ةرمرم ىبا نم سو قراذبلاهاورامرسيب طوني نم ف ىزوملا نلت اورو
 ب (”راظنا ةرافكير طك نانا ابولطفا ىزلام سور 1و رلعر ثلا لسونبلا ناهرنسبل ةزريرس ىلا نعت ارلا ىور تسلق انعم ىنطشارلا حاور نما ىف هارورامو ىاكلا لاك بنا |ةيكسم

 0 ا
 دوادوبالأات* ارره ىلإ ثيردح نم قطن أو لمحاو ىنطقرادلاورمكات ماو تايحنباةحيرالءاضقلا هبلخد|دمأع ءاقنتسانمو هيلع ءاض الف ءات نم ثيردح

 لحا نكو هيذمهوماشه نا ةرعبلا لها معي ةدتسم ىف قع! لاقو أظوفحم هلا ال ىراذيلا نع ىذمرتلا لاقو شت اذ نم سيل لوقي دمح١ تعمس
 رح نمةحأم نباىورو افوقوم ةربره يبا نع ءاطعن عمم اندالا ةياورنم قاسنلاهجرخ و ىلعي لاو ة ةبيش ىلا نبا تع ىرخا قبرط هلو ىقرالا
 تنكموباده ناملسو هيلعهثد ا ىلص هلل !لوسرايانلقن برش ءاناياعدق هموصي تاكمدد ف مهلعبرخملسو هيلع هنا لصوشلان اديبعنب ةلأضف

 ؟نايوث و ءادرىلا فانعباملاق و تشق ىتكلو لج الات هموصت

 قدرو نراه دجلكز تس ناضمر ق حما ىذلا ةصق كاذ 3 5جعملاو قكهث جي هلرها مل للعام هملحف ناضم ف رطفا نم تدي لح
 3 !هقرط ضعب

 رمارملسو هيلع هدا ىلصىبنلا نا زبره ىفا نعد هاج قدرط نم يىنطقراللاهحرخاو ثيرحلا ةيقر قد تاتاضمر قرطناالجيررماملسو هيلع هللا

 بحكن سن غب اوراماةرابتجلا نيب اقيؤوت هريغبال امج يرطف!هنايدارملاو# ةدحاو ةصقلاو دحاو ثيرحل اور اهظلا#ز انك تاضمر نماّموبرطف !ىنلا

 5 اور هناك فيعضوهورشعمولا هيو قطقرارلاهبرخادقف ةبقر قتحيناملسو هيلع هللا لصىبنلاومان ناضمر لكا الجر ناظفلب يره ىلا نع

 رطفا ظذل نم هعف ىزلاىنعملاب



 موصلا ب اتك ؛نلج 0 ةياردلا عم ةّيادهلا
 !مسرصار وت الف ف اهلارجزل ةعونصوم سر را فاثاملوقن عبو عراف يرتد 2

 لمحل اههف ىرجيالو ةبوفعواةدايعا.نإل ل محتال و أههفهتكراش لق و ءادولا سفن ال داسد الا ةيانحب ببسلا نالو ثانالاو
 7 ين لمع لف لع الل باؤتلا وص تحد ىبد

 فالخب عاقولا ف تعرش أهيال هيلع ةرافكال ىفاشلا لاقو ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف هب ىو! دي مواهب ىنغتيأم برشوا اولو
 20 بو ءاضت ال ين ازوالا لاثد ** - 0

 ولامكاهجو لعن أضمر قرا ظهالاةيأنجب تقلعت ةرافكلا نااتل هكريغ هيلع س ا قيالف ةبوتلاب بنّولاءافترالس ايلا
 اا نيرفا نم

 نهي فناني 2 حب 1 ا هع ٍ

 ايبورامل راهظلاةرافكل ثم ةرافكلاو ل3 مث ةياسجلا زهر ةرفكمريغ ةبوتلا نا فرعا ريؤكت قاتعال با ييأبو تققحت لق
 و4 هام را ها ١ .٠ 3 ُُن هم احعأ٠ 2 .

 ادمعتم ناضمرراهن ق قوما ٌتعقاو لاق تعضم اذأم لأقف ٌتككهاو تكله هيدا لوسرأي لاق هتاف ىيارعالا ثيرمملو
 ثنا# هريس هاد“

 امؤءاجله لاقت نيعبأتتم نيربش مص لاقت له قدقرالا كلماالل أقف ةبقر قتعاملسو هيلعهندا لص لاقف
 ل نيرريتس معايعص ىف م عت م نتلا نيك وصلا بيبا الملا ف تعقرام لج

 تنم ق رقب قوي ناملسو هيلع ثلا لصون! لوسررمأذ دجال لآقف انيكسم ننس عما لاقف صل | نمالا قءأجج
 / ,ىووراعلا 1 7 يا

 نجا ةنيدملا ىعيال نيبام هثداو لاقف نيكأسملا لعاهقّرف لاقو اًءاصرشع ةسمح:رمتهبذ قرحب ىوريورمت
 تيب هه آن. 1 وو م

 نال ريحت هلوق قىعفاشلا ىلع ةجوهو كدعبادحا ىزحنالو كبزحب كلايعو تن الكل اقف لاي نمو ىنمرجوحا
 لالا 0 حيي يكل لعل هيفا

 ا أمجلا دوجول ءاضقلا هيف لزن اذرجرفلا ن وداع عمأجج نموهيلع صنلل عباتتلا ىفن قكلام ىلع ببث انتقم
 بم رطاربلا اذو هريغو نقلا ىفلزلا لاوس داما

 الفةيانجلا ف غلبا ناضمر قرا طفالا نال ةرافكناضمرريغموص دأسف !ق سميلو ةروص همادغدال هيلع ةرافكال و ىنعم
 + )دي 0 موكل ©, يسون زي ب> تكف ا 72

 رطفلاونعمدوجولو لخد اهمرطفلامل سو هيلع مير قص هلوقلرطف | هتذاف رطق وا طعتساو ارشح! نمو دريغ هب قولا
 با# هرم ل ىلصوملا ليلا د ايما» لسد ناز ابب تس

 نامس ١ لك ولو لوقسهلل

 ةرافللا سب نال لوقلا لغن_ اجا ماج امل ضم ارنا امر طت متري انو نربلا حاطصا ىلار دفن وعل ار ليتو نطبلا جو شنر ىنمتنو يدا حوطلا ليي ناوبب ليف انوم ق افلا ى جلاب بسجن ةرافلا

 نيورملا كابنتلا ناافو لوقف ارزر تع اذا ةرافللا زلت وريطلاعبتواهضنب ادوصتتم ارا دام لكرل ايو ب ىدامّتيا.لكا ذا م اصلا تينا رانتانلاىفو ىرورلا حرر قرا ةرم لا ىفاذدك ع ااوبم و بسجتل لوللا لعد
 بنتن ايرلا بابدا جذا# تن ابرلا عرس قو حرالضلا قام ىف ى النير نا يلعن رو موهعلا ف يرث ةراضللا بسنت سنا قوش [ىترو نلسلا مايل ءاضق ومر شيل مهخملو |ىتع زمور شيل معمل ان اىز ف

 بسضنذلل فار تلاد ام دانابم اند اب خم او نا نجت لسو ملأ فس و هيلع ثمل لس ملا لور ىلا اج يلزرعالا ناي اريوتل اب بذل عافت د الل وق على اء يعرف ىولوملا ف يئاصتانمت نافلا
 جول عشت رن ان انا ملشإل لاير نازيايبن#لاقاتعالا باجابو لوقت لح ٍرانع» هرجع ساقيالن سايتلا تالخ لع نا لت ةراؤللا ماسر لآ لو ريع شلا لصقفبلا بجو ا كلذ و ضنلا |

 نال لوفارب سيو ىخن الا لوق نع يارجل فرع لوق هل بس »حف ب لب تلا درج رتل افانلاو ةقرسلا زير انبكأبل رفع اه مع تي انيلاهرل ةراك انعالا بجد ام ميرا نان

 بس” راصمالا نويل يذلا ررعلا نم ٍدايلاؤلاس بارعالاو بزرعالا ىلا سين يلا رعالا شييدف مل وق حلل تن, سافل ناطغ ىلع ابوك تبياذلو ةجوتلا ورجل بم لاذ نا ملسم
 مس سس م اس سس سس سل اس سا د ب قيل 7 قعيتلاو قطر املا هاو تتسلق" رتظو فرط ”طقللا زب ىل ىلا لاق تسلا يتكا ف ظظفللاازب سيل تشناو لوق حلل
 مران ناك امنا ىرم زلا لاك د ذا ىل ال اور + !لكل اتق لو نيل با» بولد تابال وجووس ةداجم اّسيلارت قنا نم ارالا ىبد را بالا قصنلا لَ هنيملا قبال نينا لق هس

 هعصالناوزيقولامهكذ_سوصتب وا قوب اكسترا ل هيا يجلاب لوقيلا فاشل او ومس زير يسلق ف لوف حل نو«: ءاطعلا روتر عو ىب كلا نديرل نكي يلا كلذ لف الجر ناولو صا ل
 ملوث هلل ب٠ ليلا نيإوب عب انتلا شلل الا نافوبس كلام ىلا يسن كلادخ لوق تلحس يابنال مالسالازف و مالسالا شت موسم |نبتك ف فلزلو ىلإ زفلاىلا ناتبوشملا
 عر ”٠ لع اضلا داني ىلع ابو فنالا لا يبل ىزلاراوملا وب طوحسلاو توج ايءاورلا لمتسا ىا اى رتتساوا نّضتشلا نمو

 ٍ 0 ا
 تهدم بو هرلع هلئز لص اتذ تككهاو تككخ هنا لوسراب لاقق ملسو هيلعدتلا لصوبتلاَقا اباع | نا كيل

 موصلا نمالا ىف ءاجام ىف ءاج ل هد لات نييعباتنمم نيرمش مدق لاق هذه ىتبقرإلا كلماال لاق ةبقثؤتعا لاقذا لعتم نآضم رراهت ق قرم! تعقاد لاق

 لاقفنيكاسملاىلعاهذ لاقو اًءاصر شع ةسمخ هيذ قرفب ىدربورمت نم قرحب قوي نامل سو هيلع هنا ىلئنلارماذ دجال لاذ اًيكسم نيتسير عطا! لاق

 مسلك ةمئالا هجرخاروهرشم ثيدحلا نه تلق كدعب !لجلوزحتالد كيزحت كلايعو تنا لكل أقف لايعنمو ىتم حيوحا نح !ةنيدملا ىتبال نيب سيل هّيداد
 ةلوصوم ىنطقرانلا اهدروادأهدرو فاطغلااهركذ هنهو تكلهاو هلوفاهلو امترتعامل ةزئاخمو قل اذ عضاوم قايسلا|نه ىف نك ةريره ىلا ثيددح نم

 اهجرخا هنهوانعتمهلوق اهتلاث تاضمر فمئاصاناو لها تبصااطؤملا ف حقوأم ىنعمل اب وهو تاضم سراهن ن هل وق اهنا اهأطخ ىقوسلا نب نك

 ةريفإةاهعآرادمخنم اضمر قف ترطف ا هّننال وسر اب لا ةفملسو هيلع هللا لصونلا قاالحر ناالسرم بيسملا نب ديعس ثيدح نم للعلا ف ئطقرارلا

 ادحا ىزجيإلو كيزحي هلوقاههسد أس انبكسم نينتس هعطاهلوق نم ىنعمل اية ورم اهركل نيكأسملا ىلعاهفرق هلوق ًاهسم اخ لوب ال ضيصصتوهو ءءافلابقرغب

 ىتنناريؤكتلا نمدي هل نكيملم ويلا كل ذ لعف هلجير ناولو ةصاخ هل ةصحراذه ناكامت او ىرهزلا لوق نم ىنعملابهن اكق ثيرحلل قرط نم يت قف سبل كدب

 دلك ا الا لا دولا دقي كما هج كا جالا سس :ملعاهئناو قاب صارتعالا ربك! نشل نم هن !باتكلا ف ىرهزلا لوقرهو

 ,اممؤضولاا منا هلوق نمروحسم نبا نع قازرلادبعلو ةصئ دو صنم سلو لخرأممراطفالاا من اًاعوفرم ةئيقاع ثيدح نملعبوبأ لح اممرطفلا ثيدح

 ايلول لوو جرخل بريل )خد اممرطقلاهلوق نم سابع نبا نع ةمبش ىلا نيالو قاربطلا هجررخاو جرخ امم سيلو لمخد اهمموصلا قرطغلاو لمتد امم سيلو ميرحت



 موصلاباتك ١ج ةياردلا عمةّيادهلا
 ته 22ج 5

 فنون لع كذا ءاملاهينذارطت اولو ةر وص همادحنال هيلع ةرافكالو ف ديل | ىلا ندبلاحالص هيفاملوصووهو
 ا ا

 لنعرطتاهغأمدوادف وجل |لصوقءا ءاأو ديةما دافئا اوولو ىهرىلاهلحدا ااذاام تال وصلاو ىتعملامادعنال
 بس #1 كربلا مالصا اك

 سيل ؤامكئرخإه عاستاوةرمنقنملام أيضنال لوص 00 ارطفيالالاةو بطرلاوه لصيىذلاو ةفينحىلا

 فقتل فانا نزع قرا ىلا لصين لفسال لل اليمدادزيف 3 ةحاوجملا ةبوطر قالتءاورلا َةيوطر نا هلو اولا نم
 20 ١1و صو ميول وص سر سلا فس”

 هبذ برطضم نغلوةورطفب فسو وها لاقو ةفينح ىلإ نت عرطغسمل هللا قرطقا ةرطقاولوأهيق دسنيف ةحإ ارجلا ةيوطر
 برا» لس الا ىلا لصي لذ جار ام تلم

 ا :ةناثملا نا ةفينح ىلإ دنع عقوو لويلا هتمجيرخيان هل ا نفنم توحلا نيبو هنيب ناضسوي ىلا دنع عقد أكف
 ' هيف هرث أقر تتر فزاد اد امبالا يرتدي ينصت 5

 5151359 نعمو ةرصرطقلا مساعي همقي أيتن فا اذ نمو هقفلا باب نم سيلا هو هنم منن رثي لوبلاو لئاح
 وردت“

 لي 1 تمابدلو انينابلدب هنمأهل ناكا اذاماعطلااهيمبصل خضمت نا ئأوملل ةركيو داسفلا لعموصلا ضدرخت نم هيفامل
 بال عطر اسلم كره رناب

 ١ ههفوجىلا لصاال هنالمت 5ًاصلارطغي ال ككل عضمو اهدلو ىلع تفاخا ذارطفت نإ[ ب) ناىرتالا دلولل 5 نآيص دب هنم

 0و هنال امغتلمناكناو سسفي دوس !نأك اذا ليقو دءازجا ضعب هيلا لصيهنالدسفيإلم نكيلاذا لبق

 كسلا ماقم همايقل ةمث ئاص نكتملا ذاةآولل دركي الوراطن» الآب متمهتالوداسعلل ) موصلا ضد رحت نمهيف التام هك رك ْ

 نبال, سبا ءادنلابديبشتل نيلي 0 200 ليقوةلع نم نييملاذإ لق إم لع لاجرلل» ركب و نييقح ىف
 ناقل 0 3 هروب عطول ار اره

 قمل 37 2 ل لاوككلىلاءلسو 4 يعل لولا نو موصلار وظن م سيل هو قرا هنالبراشلا

 هنالذنب .زلاةصق نم نكيملاذابراشلا نهد سمك: و ةنب لا تود ىوالتلادي ددصقاذ!لاجبلا لاق, سأب لو هبن
 «كرا»ب راو اي وارسل م طر نار اوس 52058 ب ١» ةرزيك ف يبداها مهي

 هلال دأب بطول كاوسلاب سب الو ةضبتلاوهو نون سلا دقب تاكاذا يلا ليوطتل لَ لا لبع لعب
 لو

 سأرامالا تدصو لا حالا ىك ري رذتلاو رمل ادب رمادا 001

 نأ تقو رتياورفارب الن جور ارّضفلا زو طوسبملا 000 نال يطرلا ءاورلا لضرلوق نمرارملا نا ىلا اذ راش ا بسطرلاولب لورق هللس ب»

 كال ل اورلا نب وطر موق حل با: لوصولل رجلا نا كئساتخم انشمزتكاو سب ايلاو بيطرلا نب 0
 فالال ناريفيت#لا عقد نكت ملوق حس ريرتلا م٠“ جيالاوب طوس ف لاني ن الغ البسي ليقو نالذلا لع ليت اشلا لابن ءاطمالا و م ملول لس » لوصولا

 شرم غضمد ملوق هدكتس ناقنماةافداتن بناة قوز. ناره بال نلائس زدنا ناكنا ب لاتو كلذ ريد لنق نس نمنع عرضت لع وفن
 م ل ا الا ا ل ا ب ديا ران الذل الع سكيب كلم نمر رودونت نيا لال نضم ىزلا نير

 نان الاتش تخضمو مويينن بنانا نال نتن لكاوسلا مام ل وق حلل لاوس ضوج ىلا ل صيت ريفي غمار تب ىف ءاذدعا كي ل دار ظن نوي ناي كلذ دات ني ملاذا رلوق هم
 نافروسالاب لكلا ةرئاذامىروا ال يلع انور عم قيل لائالفالاو نزلا برم لذا حاابم لاهل وسال لككلايى تكلا عي ىدازنالا لات لال انك ملأ لحس بن» لاوس للارشيو

 .تنفيزلا هدصق نم نكي ذا لو نحيل 0 وجل 1

 نيك" اضعاف فلا طين ى ف جا نيل !ليوطتل لغزو ل وق حلل مؤ ماوىف اديرمت ول رما# لع | ئيلاوةنيزلل سالو --. وريخورمرلل اود ناكوبف وريغو نيجلا ضمت و وسال ري نال

 با» اههطق ضيق ىل'و ازا هد سيعتلاو زك ماكي بج لا .

 ةيادهلا ثيداحاخرختق ةياردلا
 سوح قيرط نم هنم نيرشمعلاو ثلاثلاف بع ن ىقمرسلا هحيرخاذ لاوقككلاا ما هيذ م وصلا ىلاو ءاروش اع موي لاقكلا ىلإ ملس و هيلعهنلا لص ىلا ب دن دقو هلوق
 دنس دره ىل|ثيردح نمو هجولاا نه نمت أعوضوملا اق ىزوجلانبا ىدروأو ةاوداتس اوهوادب !دمرب مل ءاروشتاعم ويب دمثالاب لّكا نم هعذر سايع نبا نعكاىفهلا نع
 شق دزاك شق عن عنيحصصلا قام أهنم ثيداحا هبقفموصلا امو اعطق نتملا !نهل فل دانس اوهو هيلع خت هناكف يرون وشلار وصتم نب وح اق نبل
 امفةكتءاش نمو همأص ءاش نملاق ناضمر ضرفاملذ همايصيرماد هماصر جا هاملذ هميصيرملسو هيلع هنا لص رت لوسر ناكو ةيلهاجلاف ءايوش ا عروس
 انرم ايدلاطمرزوؤاملذ كلنعان دهاعتنو هيلع أتثحيو ءاروشاعم وي مايصلايرماب ملسو هيلعهثلإ لص دير !لوسر ناك رمس نبي :رياج نعملسمل أهنم و ةوغرمع نب نع
 مسي هيلع هد [ىللص هلل !لوسر ثيعب وكلا نب :! ةملس نع نيحبعصلا قو ةيضاملا ةنسلارفك هموص نا عدرمةدأتك ىبا نعمل ىدتعان دهأحتبحلو هنعاتبهنملو

 تنب حسرلا نعأمرقو ءار وش اعرمون مدبلا ناف معبلا لكأ نكيمل نمو هموب ة قب معيلذ معيمل ناك نمسانلاَق تدؤبن !هرماخ اوكا غروري ملت (نمالجب
 ساركنب!نعامرف د ثيرحلاراغصلا اننايببص مّوصنو هموصن كلذ دعب انكذ تدازو وغراصن الا ىرق ىلا ءاروشاع ةادِغملسو هيلع هللا لصدل 'لوسر لسر اةوعم

 ةماينصبر ماو هماصت مكنم ىسومب قحا نحن دوهبلل مل سو هيلع هللا لص هلوق

 رايوجز



 ةياررلا عمةديادهلا

 باد ةلضفل اورو علا لقا عفر يجملا بو ل

 ةلازا نم هيفاملىشعلاب هركي ىقاشلا لاقو لصف ريغ نم كاوسلاوت اصلا لال خريخرماس و هيلع هللا لص دلوقلوئأصلا

لامد فال ءافحُملاهي قبلالاو ةدايعلارت ارهانلق نييشلامد ةباشف فيلذلا اوهود ومحل اوثالا جل < م”ضانلاسايعنع باد
 َّق 5 ملظلازثاهنال نيهش

0 
 نمور + 0

 لد 8 0 را كغ هذ
ءاص نتف اذغ ناضمر قانصررم ناكن تت: لصف ًاثيور املءاملاب لوابلا نيب ورغخللا بطرلا نيب

 رطفةضرمد دذا

 بوب مسن سي يرمى ضف نا ىل ايس

 انينارملا ةدابز نا لوقن نحفو مهتلاؤ ربعي كوضعلاتاوفوا كالدبلا فوعربتيوهرطفي ال ىفآشلا لاقوىضقو
 الر فس نال اجرطفا ناو لضفاهموصف موصلاب ضني الارق أسم ناكناو هنعزارتحالا بيهن كالبلاىلا ةمقن' نو ْ ا سس | آ 1 تاب نق باكا( نيرماظلا

 هال كر 1 بار شك ن اذ ىلع ىفن اذنل اد سكنا يمد ىصقل

 هاش لاقد مجرحلا ىلا اّييضفم هنوك طرشف موسلاب تاجيرق هناق ضرملا تالخبارزع هسضن لعل ةقشملا نعىرعب
 يار ا . ِ 3 . داع 5 7 ١

 هيف ءادالا ناكت نيتقولا ليضفا نآضمرنااتلورفسلا قمايصلاريلا نم يسيل ما سو هيلع هللا لصول وقل لضفارطفلا
 7200 لا ىواسإ َ

 نمةعاكر يمل امي الءاضقلا (مهمزلبمل أملاح لع اهورذاسملاو ضدرملا تاماذاو يحيل ةلاح لعل ومحد اورأمو لوا
 ؛ب ارعرطس د اصرف ىف سس 5 ناذتالابورجبنل معنا هر ل

 ١ م 0 ِ “ م

 هترئافورارقملاا نه كاردالا دوجوأةماقالاو ةحصلاردّقب ءاضقلا|ممزل ات ا ومثرف اسملاماقاو ضدرملا محول و رخسأ م أيا
 ,سرانمملا مدزل ا

 مو

 مشل امنع بسيلا مم اصنا مث ضيولذ سورا ىو هيلع رشسلا لصتبلا لوفلف نولنل !ارا موايبطمرعاو لك ن الر بفنما مد اشف لو نس
 : ما اضيرب ناكن مو ل وق نلسس يانع”داطفالل تجر ارارذالا ىف عرس موصلا نايبب نع عرفاد لصف لول عل سسس بس كالا حرير عتاد مدل نول نروهللا وقليل مواناو كسلا عت نم ٠
 ةفرعمو#ا تانف رسل وق سلس باذن ةازنلا ركزي لو حر انتم لا واوب ىحس ردي م ىزلا مالكا لوا ىف ركل اواولا نار ابك ةذَ أسالا نم سرع رقت ملقن اكن مورلوق ىف واولا هزي اء تملق ن اذ

 اقل قاب بعضا نالورعلا نانو نيرلا نمارمولفألا نوروادزا لول هلا تا: اير تلاع ليو قفل ييطرابخ ابدا: ةراما نع نلنايزنلي لارا دتج لدي دابا اكو
 ماضل نادذكي) لكان #نحنضطورحلشاذ ةراهل ناطلسلا لكم يلا ذ قزلا دلو تسضنقو ترطقا تندازف لضفلاوزلاو طلال صمم ذارتالا انتل الكذب سي نعول لاف ماا
 مم اهزب ندّن ل ضار يطلا شان لاو ملت نكس بسام زوجي حرر ونعو لصولر فك تم اذاذلالا ضير ملا لاعقسا كيتو ع وكيل قش كانتا لوق هلل با
 ل شيف هيلع ىلا" ىلعرو ايار ى ًارزرس ل مولا ل ثو هيلع لا لسرلا لوسر ناكل ارب اج ثييرع نئرانتلا اور ل ربلا نم سيم لو تس رانعا» مهل تمقاا الغاط انباعصا بتلك

 ملوقلفامايانمةدعراضملا يرجو الر شورخا مايا نع ل وق حش ني ارا ريعواور بيرعلا جا تذل ب ورطس ىف [ايم بم! نم سي ىورور علا ىف موعلارلا نم سيب لا م اصاولاًينازبا
 سرا ابان فر طسءلعس دا | نيم شم ناك ضل اهت ومو

 كا نحس مئاصلالاتكلاف لصف مريب 5 م ا تس عسا
 ثييرحا له نيبعم نب ىحي ىللاقدئادوب ا لاقت اصلا هقترل لاق ومونلا دنعدمثالابرماملسو هيلع هّندا لسوبنلا ناءرج نع هيب |! نعدوه نب دبعم ني نآمحن نب
 .هديلع هند !لسونلا نع مهب الو ىوقب سيل لاقو ىذمرتلا هجر خا معن لاقمئاصاناو لكامل سو هيلع هللا لكىنلا لس لبر نا سندا نعبابلا قوركتم
 ةماسو هيلع هللا لصونلا لّقكات لاق ةنئماع نعبيايلا و نسح مداتساو تقوقوممك اصوهو لكي ناكهن سنن !نع دوادوبا هبجرخ آو ىخن ١ يش بابلاقرماس

 ةهلاهجرخامئاصوهو لك. ملسو هيلع هللا لصوبنلا ناك ف ار ىلا نعو !دجم فيعض وهو ىرسزلا دعس ىبا نب ديعس مدانس فو ةجأم نبا هيرخإمتاصره
 . فكل اعدازام عطقيل هنيبحل لع ضبقيرمع نبا تي ارم لس نين اورم قيرط نم ٌقاشلاو هؤادولا ةضبقلا دق نوكت نا ةيبحللا قف نونسملا نا هل وق فيجض كدأتساو

 ةربرهىانعةيبيشس ىلا نبا ىورو نسحلا نب غو دعس نداو ةببيثس يلا نبا هحررخأو نخا لضف امف هّتيحل لع ضيقرمتع اوا حاذ ارمع نب !ناكىراخبلا قو
 ]| 0ناخ ا عوق رمرمع نب !نعىيسيعملا قورملسم هجرت: اوفعلو براوشنلا اوفحا اعوفرم قيره ىلا يدح هضراعي نييب أصلا نب نه لعق نما ذه و رن
 د اور ىنلاوه كلذ لعن ىزلا نأ عيسالو روكزملا خلات الحب هبراق امو !لاصيتسإلا لعزل! لمي حمجلا نكمد د ىبلل !اوفع )و براوشلا

 ريخ ثيررحل 020000 نه هغص هدام تت
 وكاتسيلملسو هيلع هللا صولا لوسر تيار ةحيبر نيرءاع نع ايلاف هريبخ نم ظفلب ةشّش اعتيرح نم ةجام نباو ىنطقرادلا كاوسلامتاصل!لالحت
 قشان اقل هيف لخس و ىراخبلا هقلعو ىنطقر سلاو قاريطلاورازبلاو لعن ناد ىذمرتلاو دؤادوباو قم اوسمحا هجرخن|ىصحا الو دعا الاممت اصوه
 " قهيفدازو ءاملانم ةبوطردش |دارت !ىفهسللو ىرع نب اهجرخ ا بطرلاب رئاصلل كاوسلا ىف ًاعودرم سنن نعو ةولص لكلنع كاوسلاب مهترمال تما ىلع

 مغ نب نؤحرلا سعو ءاقعضلا قنايحنيا هحرخ | مئاصوهورا.ملارخا كاتس لسو هيلع هللا لصونلا ناكومعدبا نعد فيحتم دانس او ةرخاور اهلا لوا
 د ةيشع هنوهركب سانلان |تلق ةبيشعو كو ضع تّدَشرامنلاى١لاقرمئاص تناو كوسنار اهلا ى تلدرححن لاقمئاص تنءاو كوسننا لح نب اذاعم تلأس

 لي المتاملدبوهو كاوسلاب مهرما دقل هللا ناحعبس لاّقذ كسملا مر نم هنن ادنع بيطامئاصلارف تولخل لاقرولسو هيلعهّلد !لصدتالوسر تاتولوقي

 هجرخا ادب هما لب لت نمهلاوش هيف لب ئذنريزحلا نم كاذ قامو سمع مههاوفااونتن تامهرمأي ىنلاب ناك ام و كاننس ناو ولحم اصلا ىغيب نوكي نا
 اك نم قاريطلاو فطقر الاى درو نيعاضولا نموهو بواصملا هنظ | نمحرلادبعوباو ىشل نب ةدابع نع نجحرلا دبع ىلا نع سين نيوكب ةياو رت” قادجطلا
 فيعضوهو باصةلاربعوبا نأ سيك اتسا فو ةمايقلا مدار د هل تناك اتفش تسبب ذامق اصلان أت اوكا ست الوؤاىذلاب اوكآتساق متمصاذ اًاعوقرم بابخ

 معة نمل سم دانرباجة يدح نمهيلع قف رقسلا ىف مايضلاربلا نم سيل يلح ضيا طقرادلاهحرخا افوقوم لعنعاضي لالي نبا لزب. اود دقو
 سل ضيرعتل مال لدب مجملاب نجل لها ضعب ةخليمهدنع عقوو قاربطلاو دمح او قازرلا دبغ هحرخ | مص اع نب بهكنعبايل اق درمكك صخر ىلا هّنناةصحترب
 مايصل ىلع ةوق ىف سجا امن 'لوسرإب لاق هت اورمع نب ةزمح نع هل وةًاصعل | كيلوا لاق اومأصاّسان نادل ليقفرغسلا قرطنا ثيح فل اةصق قرباج نع

 نم رج نع ةءاس ىلا قيرط نمةج آم نباهجرحاو هيلع حانجلالذ موصي نا بحا نمو نسحهفاهي نخا نمذ هّنلا نم ةصخر ىف لاقف حانج لع ] ٍضرغسلا ق
 :!:هتلع نيب و هفقوبب ىدع نبامزج كل ذكو هفّدو حرورازبلاهبجرخاورضحلا قرطفملاكرهسلا ق ناضم سمئأص هحفر هبب نع



 موصلاب اك ١ناج ةياردلا عمةّيادهلا

 ف تالدللاهنا و ملف 0 و لنه ندب دفسوي.ىللاو ةقفيدح ىلا ندب هانا - ىواطلاركا اركذ وماعطالاب ةيبيصولا بوجرو
 عال نيف لوقك نأ عم ا”دارالا ليت تاف زن جوش

 امدغيردقتنن دعا كاردابيسلا ةلاسملا »نه قو فلذا قح ف نري ريال تور ننلان امل قرفلاهرزنلا
 بناا» دوك ل انو ريس نون ريك ا ضرما سو عن انالاز رمد تتبادل ل

 داي ولا طقس لل ةعراسم ةعيأتنلا بهتسملا نكي صنلا قالط الهعب اتءاش ناو هق دف ءاشن | ناضمر ءاضقو كردا
 ةمرخام ايا نم ة ةرجت ل اهنرقا “

 دحوزالهيلعةي دف الو ءاضقلا تقو هنال دعب لوالاىضقو هتقو ىف هنال قاتلا مأصرحا نأضمر لعد ققتح وما نإ
 ا سس ل ١ ريتا نا 300

 يرحللاهفدأاتضتو اتوطفا| مقل و وا اممسفنا لعاتذأخاذا عضرملاو لماحملاو عوطني نادل ناكىتح ىخارتلا لعءاضقلا
 ب لدالارب مي امروغلا لم را زرع )

 تااتلوقافلا زيبشتلاب عردتحعب وه لولا لع تداخ اد ااميف ىداشلل ا نالخاوملع ة ةيدقالور لعب دراطقاهنالاعملع#رافكالو

 بوسو١] نلولاو بويولا دي زجأع ناله انعم سي للا ببسي طفلاد اغلا زل ف سايقلا نالختيدغلا

 هلق هيف لصالاو تارافكلا ق عطب !كان.كسمموي,لكل ارجو ةدمايصلا ىلعر قيال ىلا قاتلا اونلبضادنلع
 بساع يروا بجتال لوق ىف نت اسماد كلانا عرار انفاق بالك

 طرشزال ء انفلامكح لطييموصلا عر رق ولد هن 00 نيكسممأتطةي لنهنوقيط نبزلا ىلعو لايق

 وارب نم اص فصن [نيكسممود لكل هيلو هنعيوحطاديىصوأ فن اضمرءأضق هيلعو تأم نموزجعلارارمتس !ةفيلخأا

 دىعفاشللاةالخ ات دع ءاصيالا نمدب لمت قافلا يشل اكراصف ىرمعر شاى ءادالا نعزي هنالريعتت وارمث نماعاص '
 داو

 يب ملا د با" ص اركض د ف ناو ىر ول راهعلا ن سالالاو بسك يصور ذا عي

 ورايرخالا نمهبو ديالو ةدايع هناآنلو ةباينلا هيف ىرحي لام قح كلذ لكذادايعلا نون دب ربتعبوه جوكدلا | نه ىلع
 مد

 ربات ير 0: ع "جالا نوت ةألا ىف انا الر اهنا

 ةئاتنلا | هس أب موصلاكةؤلصلاو ثلثلا نمربتعي تح ء[ننب ا عوجت وهم ةبريج اهيا ةثارولا نودءاصبالا ف كلذ
 بما» ىلاملا عيصت نع يحاور ليو دع“ يبا»داميالاى

 لحا سرح وصال املسو هيلع لصيل وتل لصيالو ىلولاهنعيموصيالو يك صلاوه مود موصيربتخت ا و
 ل نلرثت ريسا» انو ومد اعز اك

 الشم بش موصانا لع تل الشم ضيرل ال ااذا امو ددذنلا ف فلن امناو لوف علس با» ( داوم ايددتتن رمزي اا من نعد عرج اب حيمولا مز ليف عميل اضقرم لي اب دنع لافي انالخ لوق عل
 ه راشعلا بيس 0 ا ادالا ري ببي امبكءاضع'ن انالدالا نجتد نيش يف خرحلا !تلاردا بيسلا رلوق ناس ناس لامر ريكو ريد اسيبالاو لكلارمدلياس رشف

 اولا ليسن نعت رى لب - -- بروجبولا سنن نيمار ىف سد ]كلوز نا لوالا نع يراوح اولا ضل قا سيسلا ضحبل نوي فرك مع سيل بسه ارزجب نا ناو
 افاعي دان ري ناانادب 00 هلع هاتفا ”لعلاوبب ن اك لاو مك" لك ىف مون زوج ال بسبسلار ز>.نااب ىاشلا نع لظغن لذ (ارئالا لازم نم !رزرو بس اظ اوس و بيستاولا دا
 رينا انمب عطرلا نموا قزيخرلاىف نمو لوف" حل رانعا» فو تسيل ىف هان رقاد بيز لك نيل رح | رصاف يلا ولوإ روب ىذلا لضغلا .[ري ضلال اب ىرتالا نع عذ ايف

 راظلا نال لق هش عر" رمل ذخادازسدم بال ناك ذا رقم زعل ع كس اهوا نودابيلع يوحنا نال با لون ناك ذل مال نا

 راطفالان ودبل اب الومورلولا تن اصير ومار عضرلاو لعامل ناب سريا برضا ل لكي مضي وار يبإ لشن لا برب ىلع هرلاو زا كرتالا ميال مو ورز لجل لب 00 رزه وب مث قروار ذب

 كو ا” يلع اهتال نان شا تالخراَنا امزيبجا لب موانع حل غ ىلا اهرش امنع لقت ورما ىلع ل هلع بيب |ل لضطلاو بس وو لامع زج امنا رلوق هل 0

 تنس ماي هزيل او موهعلا نيب ار ذك للا ناكم السلا هدي ىف نال ؟ءأنب نوم وسل رارقغلاو نورفيبو نورطفيلر اينغالا ناك يالا تلزنال لاقا ىجسلا نعى ورو د رتييلا] هانعم لين لووقهعكل
 مل اذا نافانمنعراصيالا نم ٌمترولا لد كا اصيبلا نسريالمث لوق وش ضمد نأ يكرمك ىواوم ل ليك تونصملا ا لاااديلورمصيط ثلا مد نث لاعتل وقل تكل دج
 نال اولامنع س ايعلا نافع الانام ب لو متسبام ير اس وا اوأ رترولا لعبتي صول ل ناو ىتثاّسلارنعو ل اعترشلا» انثناع ىرات من رولا ىراولازي حر و ملي ل ولا

 مب اهي ينم نبا لوق نعزارتحا عيب وب لوقا جللثسس بسال يطرب م نيم كل رالصلا نا ال زيروجاىف اونسحسا ع اشلا ناالا ترام لارج ا ذلك ةوحا ىف لاملاب ىو || قالصلا
 ىنررمن باد ل ايعنبا نث انوقوم ىودواعدفرم بيطار ءامومتيا) لو علل فتا» مول وعل سناك ةرع ىلع ةولص لكنا باتا ىف اء لا جبد من مد مايعك ادا نيكس مدي لك ةولسد
 ةللا هاوررمت نبا شييبرم و (وصلا ىف ابر نب اطعماور قربا ننس ىلاضلا هاو س ايعنبب | قسيس مذ شلا

 00 ا 20

 تركنا نكلودازدا نك دوقومرمعنب نع عقان نعرمع نب هّندا سبع ق ازرلا دبع هجرخاوأعيوؤرماكدج مل لحا نع نح قصيال د انح-| نع دحا موصي ال تيب لحس
 رمعنب | نع حنان نعىلبل ىفا نبا قبرط نم ىذمرتلا ىورو هركزذ لاةرمعنب ! ناهخلب هنا كلام نع يعصم الد طّئمل ف وهو تيدهاواهنع تق دصت العأت
 باص اهاور ىقهبلالاقو فوقوم ظوضحلا ىنطقرادلا لاو توقومرمعنب نع حبصصلا لاق نكسمم وي لكن عهنغيمعطي مايص هيلعو تام لجر ىف هخدر
 ادمانيكسم مود لكهنِعمحطبلف ناضمر مايص هيلعو تامنملاقرمعنبا نع سس نخالا نب هند !دبببع قدرط نم هجرخ ا مثاقوقومرمع ني نععف أن نع عذات

 اعص هيلعو تامنماعوهرم ةمشاع ثيدحامآو ةطنح نم سموب لكناكم هتعمعطي نكتودازو هلم سابع نبا نع يحصد انساب قالا يورو ةطنخ نم

 اه كمان دؤادىالو كما نعىبوصخ ظفل قو هيلع قفنم قحا هللا نيدذ لاقرهتموص اهلعو تت تام ىنلا ف سبع نبا ثي ردح بالا فو حاجرخ اذ هيلدنعم اص

 أهنعروصت نا



 ةياررلا عمةّيادهلا

 با»ر ما لاترو

 ةماعدتم يالا ”لنسفأ مث : ءوطتل امّوَص قواعوطتلا جولص قلخد نم و نحا نطرح ا ىلصي الو
 ياوم رم ليل زجل ةرساو) رطب ىلا ش

 اضقلا بجو ئيضملا بجواذاو لاطبالا نخىضملاب هتنابص بجتف لمعو ةيرق ىديؤمل !نإاتلو هب مريت يمل أم همزلي الذ 1
 اع مذ ىف بسك مم تسلا 0 ثن# هدا ااولطتالد نات لوقل 5200 :

 5 هللا لصرإوقلر نع ةفايضلاو ردحب تيوس اورلاىدح | قردتعريغب هبئراطت الاحأبب الات لثع مت هكرتب
 __ 0 نياعلب باةرعإلالا لس كا

 ولو هبشلاب تقرلا قعءأضق موي ةيقب ةيعباكسمانأضمر قرفاكلاماساا ىبملا غلب ذاو هنآكمأ موي ضقاورطفاماسو
 رامطا» بشرا بجاووب لب زياوفل بالرللا ع ولط ول زف للا ذروزوم لل اذ

 ىنضمأمالو اممويايضقي مل و ةيلهالاو او ببسلا قل ؟دعبأم أصو هيف بجااو ريغ وصلا نالأهملع ءاضقالهيفارطفا
 ران موصخلالا انهتالو ل زلا بجارلا لب

 مالا وزي موصلا ف و كدنع ةيلهالا تدجسوف ءادالأب لصتملا زجل اهذ بببسلا نال ةولصلا تال اذهو باطخلا مدعل
 عردو طول لسنا | وات تبسي

 هحوةينلاتقوك ردا هتالءاضقلاهملعف لا أو 1 ىصلاو انكأ !لانا ذادنا تس دب ىلإ نعد دنع ةمرعنم ةيلهالاو
 بناس ذاك و ىلا ا

 املا زود ةروصلا «لهؤذ ظل ىوت ا دعت الا هلوا ق ةمتعنم [عنم بوجولا ةيلهاو اموجو ى رع ال موصلا ن ارهأظلا
 دو لاوزلا لش ملي اذا امام

 ىونق لادزلا ليقرصلل منقي أطقالرفآسملا يوناذلو دل لها ىبمعلا ديا عوطتلا لها نم سير أكل نالت آملع
 مسلس سس ا ااا ترا لالا لزق لع ري نار قل كما" ىف ضل 7 لب مس نانسرربع ىف

 صعخرملا لاوزل موصي ناهيلعف ناضمر قف نأكت او و رشلا ةمصالو بجحلاة يله فآتيد قس نذل ىا دعا موصلا
 م. نب لاوزلا ليقورعم مرو حطلا ىرل ىزلار حاسم 1م (قلطم نلالا لارا ل“

 5 ذاهناالالوااذئف ةماقالا بناحل حرت ”رطفلا هل حاسالرفآسم تم ويلا لواقأ امقمناكولهن|ىرتالاةينلا تتوق
- 02 

 مازجلا هيف ترحسىذزلا مديل ضي مل نانعمر ف هيلع ىغأن مو حيبملا ةهيبش مايقلاةزاقكا همزلت اليت سلا فرطفا

 لواهيلع ىغعا ناو ةينل اما رن الكعب م ىضقو هنمأهد وجو رهاظلاذ ينل نو رقملا كاسه الاوهو هيذموصلادوج ل
 يا ةينلا لمي ر ازع لاينال

 مب اظر هلال ال ياورل إم اطال د اد ذعالب ع | اي لدا نالا سفن فالف يار اشّنلا بدويف تا مال لول لوقت هلس

 ناورطغيال لك "ل ٌاشلل نمورذعةقاينملاو لوو كلل تال مادنع ةفايلا نا ىف يادار باظ ىلع رانلا فلخا معرب يني
 ىرازنالا لافتا اء ضقارطن ١» ل وق ىلخ_ يانعا! امرعاوا نيرلاولا قوق تف ناكل اا اهفالا ل لمي الف لاوزلارجب اماو لاوزلا لشن اك ذارلكا ذب ةرمخزلا ىف لانو قصب وطني ىذانت ناك

 ةرتيربت لب لوق'لاوزلالبت لوق حك ا 11 تلا ترسم ا ايفا دال تاو ا اعلا لاوتا نموبم لب سول[ دلع هيلع ثا لولا يسمح سيئا

 ىو مطل ايوان يما نكوسو ديلا تنتو كوواذال ل وق حل ثلا صر ىف ابيع ىولوم اءرمار ىلع يلا تنقو تاوفل فلل قربت ال لاوزلا لبتن الن او ايري غطا لس الار انا ناذ ربما

 [موص نال قبلا سس بسك مل .٠ : هع ا وق تيل با: ءاززجا مولا ل اوزلا لبث

 انبقوىل: ديلا رووا لدا نزل اس امانّتون ضبا نيكي بحل ناو وقل از. ىلع ٌاشلازثكاو تالخلاىلا ةراضاول اناء ىلع ملل هك باء ءانتفلا بوي الف بوتولا ىف ىرتتنالدصاولا (وبلا
 رطنلا ل حاسي ال نالضراطنالال جت تكلذ م هلسملا لفن تق ارطسلاوببو صخرملا ناوبب ميول دالارصو ىلولاذف لوقهع 0 الفرل البا نك لالا اد

 با:اس ىلا ميلا لإ امد( انا ىذلار فاسملا لمس ىف ىا نتتل امسملا ف موق نسج لوم ابن. سا ضيملاو هزم هزييف

00 

 فنصملا ظفلي سيعس ىلإ تيرح نم عادرو ةصق هيذو هناكمأموبامصو لك ظفلبرباج ثيدح نم ىطةرإرلا هناكمأموي ضئاورطفا ثبادح

 قوءانمتلاركد هيك نسلو ةصقل كنف ءادزدلا قا نابلس نيبرملس و هيلع كنلالصوتلا كل اق ةفيىانعىراؤل اىورو ىسايطلادّواد ىبادشعوهو

 ىزيزتلا هو ةث الثلا هجرخا هن اكمرخ !اًجوب اص | ةيذ و ثيدحلا هنمانلكاف نأنيهتش ام أعط انل ضحف نيتمت اص ةصفحو انا تنك تلات شت اعنعبابلا
 0 قازرلا دع دنع عطقنملااذ هو اديس اذهق ةورعنم عمس] مل لقت ىرهزلا تلاس عرج نبانعدتس او ةورعهيف سيل ةَسْنَأَع نعىيرهزل ا نعدنا
 هيالازدامح هيذو نيستا ةصفحو ةّدق اعد سا لاقرمع نبانعرازبلا دنعرهاش هلو ةنّشاع نعةرمع قرط نم نابح نبا هيحرخا نقداطّؤملا ق كلآم

 نعد أور فيصخ هيفوهلّش سابعنبإ نعى ارطلا ىورو ةسئاعنعةورعنع ىرهزلا نع هر البع نعم أمه ىلإ هقلاخو ,رمع نياادّننا ليبع نع»اور نيلوهو

 هرحيركنف ةصقحو ةْسئاحل تيدهاللق ةزيره ىلإ نع طسوالا ق ىَوَرو ل سر مريبحب نب ديعس نع فيصخ قبرط نم ةبيش ىلإ نبا هجرخادقو دنع ةمكع

 لهةئشاعاي موي تازملس وديلع هند لصوت !لوسر ىللاق تلات ةّشكاع نع ةولط تنب ةشكاع هنتمع نع ةىلط نب ىبجي نبتةلط قيرط نمملسم ىورو
 يي دهانل تيدهاهّنلالوسراي تلق عج املق تلاقرونانءاج .اةي نهاتل تيدهاق تلاةمتاص قاف لاق ئشات دتعأم هّننالوسر ايتلقف قشمكدنع
 شلل قناماموبموصا جرخااق دا دانو ٌقاسشلاهحرخ اوامماص تنكلاقو لكان هي تئؤي هيتاه لات سيح تلقوهام لاق قت كل ت ابخدقوروزانءاجو)

 رع ا مل ا دا ماس وا و ا ا ب ًأاطخا نه

 نفاهما نعنسلا قو اهركزبملارارم هم هتعمس دقو ةدايزلا نه ةتسب هتوم لِبَت ةنيبع نبا اهيؤداز لاق دابزلا ذه تو سب ةنيبع نبا نع اور هناق

 هللا لصوبلااهرماف ترطناف اًيوطت موب تماصاهب | ةملس ما ثي دح نم ىنطقر اللا ىقرورطف !ءاش ناومأص ءاش نادسظنريم ١ عوطتتملا مت اصلا عرفرم
 اشطع شطعف ةفرع مودم أص هنا نسريس نب سن ا قيرط نم ةبدي لإن ناىورو فيعضو هو ةزمح- نب كاهضلاهيذ هناكم ام ويم موصن ناملسو هيلع
 زا هز اكم أموي, ىضقي نا هورمأف كلذ نعةباصملا نمةدع لآسٍفرطفاناديدش



 ةياردلا ةةّيادهل :

 د حاوةينب قأت كلغ نأضمرم وص ن١ نالاسبامىنقيال كاملاقدانلتاملةليللاكاتمويديت هطداضت هنم هليل ٌْ :
 200 مصتلا درج

 فالٍذعّء|.ءلا منهل نامزب سيلام نيموي لكيب لاختي منال ةقرفنم تادأيعاهيألموي لكل ةينلا نم بالا ةينعو ناتج ا
 لاب "رول مرت بلاد موب لك تي ىلا ذو حان ال تسيح ٍ

 قالت قر نعووص و ليلو ىوقلا نعني ممتن هنااا لكنانمم قدي ى نمد ناكتدالا '
 0س وار و صم | عد يبل اءاهبا تيس عج يفتي ا

 بعوتسالءامغالاو .جرحاوه طقسا نانلوءامغإلاب يرتد وهو كلاملا الح هضقمل ءاكن أضر ق نكح نموطاأقسالا |

 امهىنذ 0 |!تاو رخل ا قمم ٍهيحوتسلا نونجلاوجرحإلف داع ريشا ]
 وىفهو لجو دق ٍقّثيسلا ناانل و بعوتسملاكراصو هملع بتربءاضقلاو ةيلهالا مادغالءادإلا هيلع بجيل نالوقي ْ

 شعبللار تعد لكما إو أذخسا

 مرحي ال بحوتسملا تالي هعادإق يرتب ]١ هجو لعابولطم هر وريص وهو ةرتأف بوجولاق و ةمزلاب ةيلهالاورهغلا ْ

 قر هن! نعو ةياورلارهاظ ىفاذه لبق ىضراعلاو لالا نيب قرضالمث تتايفالؤلا دمامتو ةرئافالفءادإلاى |
 "يون تاالك ادلب

 مل نمو .رخاتملا ضجر نقم ني القأع لاذ محال طخ منان ىبعلاب لانج غبن هال ؤ
 ررلا ىلا

 نال قملاييملا حي ةينلان ودب ناضورموص ىدأتبرضز لاق» هؤأضق لعن رطقالءاموصالءاكناضمر قون |
 باو 6 اهتولا ها اويرخصلا عم ىلا صاخب نم ب دلما هدب

 . ةهجي كاسمالا ئوتسملاناانلوريقفلل باصنلالكبهوّذ[كدنع عقب هيدؤبه جو ٌىالعف هيلع قحتسمكاسمالا ]
 بتال

 هيلة رامكال لكاذ موصلل و انرتغ مص | نمو ةل نرماملعةبرقلا ةينوجر باصللا ةبهؤقو ةينلابالا ةدابعالو ةذأبعلا ْ
 با# هرهنول لوزا ليت ناك دال لأ» لحل اه حرقلا فحم دوو لك ابشع

 هنال ةرافكلا بجت لاوزلا لبق لكااذا جيو فسوب وبا لاقو ىدتخ ةيزلا رغب ىدأتي هنالةرفكلا هيلز لاق 5ةفينح-ىلادنع ظ

 آذاو ةييلابالا موصالذ | عاتنما|نهودأسفالابت قلعت 5 :راذكلا ن|ةفيزح ىبالو بصاغلا كصاخ راصذ لصحتلا ن 3 ماك
 ا 5 تاع درا يب اس تسي الد اشم ل

 وارمأسلامدقاذاو ةولصلاؤرم رق وأمي اضق ن جرحت اها ةؤاصلا تالخب تضقو ترطفا تسضنوا ةارملا تضاح
 نرى ءاقن ثرا اصيىا نيرمل

 المهارات نم لكتالغلا ذه لعوشلا سها بيجيال ىفاشلالاقوامهموب. ةام قن ضئاخلا ترهط

 انلطتعو ا رعتمرطفملاكهقح لصالا قت نمقعالا بهيإلف ٌقلخ هيببشبتلا لوقيوه ويلا لوف كلن كنكيملوموزلل
 0س 200

 رن نا ىرت الا "مقر نعنم نادابع اهنا لوق هل بس اوالا نمي ليلا ابر ططلا ل سخر امناو رهاو شت زراور تلا مس ايموصلا بجوا لات ّسلا نال ةرعاو ةيطب ى راتب لو هلل

 نونا نوو رامعالاب نلبي اوف ع مالسلاو ةولصلا مب انيبن عر ايبئالا نال ىرتلا  ليزيالو ملوق لس كا» قام ةيرالاررتت عمال ضعبلا 0 ل
 روق نش يابنا» ريف حتما موصل نال اضملا مليا ناضمر تاتي اريبا نكي الف ىاىاولحلا عمئالا سل ارك تاتممر ىف لوف حلل سمك تم نان
 مقتل ىفوج و رحلا رجل د اعالاب دنقلا بوجو ليتر اذا: ١ طرسقملا نا انلو لو هك نا'رانعالاكم وصلا طحاقسا ىف الاوز ىإ رخال |. ار زم نول لقعلا ناله ضر نؤنبلا ناال ءاعال ورججاوبو

 ابلانع ليل امد دي الار ةينداراذعالا نا لصا حرا نتتتر وق كس ناانربشلا ىلا ءامغ ال ادادسما ةردنل 00 (ربل نيام بسوبولا ءانسنا ناوارملا نك خا ررفلانال امل (مبب سيت
 دقو ري ايو موصلا ىف ارذع لع ملوار زو لجح_تؤلصلا ىف رئااذاذ امعالاكايلاز معلا ال ةريلصلا تقوم امو عنرملا ضر لك ا يمس ةايصلاكولضرتهد ايرر بجولال نال تادابعلا نم يس طراةسيلالخ مزمل اك

 ن اكن لاوس ىف موصلا مقل كت اكول بسبسلا نا الر بسلا لجل و ارم دره بس امني هنت نش ىلاهت لولد جورق يسبسلا نانو لوو هثل- ل يطقس اريما اذاذ نؤيب اك ييال قو /ودلاو سراولصلا

 ةعمذل اب بموتولل يلب الا ناي بماذ ىم ىف لالا مدعوبسد غنام كك ف عن نازوكي ا هريررطقردقم لاوس نع بموت ضذلاب يب الاو رلوق ب يعمر عب هنن هيشن نفل يل ارت

 | للرب لق هلثس بام ا ا اميز اه ناكول لوقيل نا لعالم ةررعلا لالا ىف تعذلاورمذلب اال ةددجوم ىبو بساهيال ال وك د

 - ررربسلا نبا قاذااذ ان قح ىف بالنا 0 لو هللسب» املا موزل ىف اهنيب قزدال نيل نكي اًميفم كردي 0 اا لا ىا ١

 لاكش لاما ضو وزانت ريغ لوف جلل با»رافصلا ازلا م الا ارجما ثلادبعولا مامالارهنم نيرغاتما نمبر اتئئازبو لو حلل ت0٠ ن لا مييا موق بالحل نال ضم ا. انت
 است وكي نا اليو انوربماطنلا ىلع هرما لمت انسب عمال ناس ماسلا اسربتتي تا تامر تم ىلو لا ل انف انرلرتانال

 تايلرب الر فام او ضرما نالاسميئامنا ميلا لا قم ملول هلل و»مق ول نايا اتالم اطل نا نما ليال انا 1 يت قط ار ا

 رّهفنا باصنلا لك ب سوا ذا اء ةربعلا نع روز اب لوقالزذزفالاو نع لم س ا هلفغس ناا» راو ناممر و مهتىف ناهي عال قافتالاب موهصلا تن :

 انوغم كاب راصف ينل اب راهنلا سنصن لبا ايرينا ىسنكاسالا ببسي لاوزلال تن الل ! تف دال ل ترا ولا درا لا ْ
 تع باو او ناكمالا يول ىل اننا بما تبول باع ال يبدا هلع اك بار لاوزلا ب كلزكالو مولا ليج امال ا

 | نون او غل ىبعلاو مسي كاك مودل لب اراسص نملك, لق لش كا» مردف طاياضومد يوقحلا خس خ_ ةراذللا اهب واعز نايثا ىف طا ام كلذو ناورعنامض بخل انام نا ضيع ىلا |

 مكَتلا 0 رع نقع ضنك راض الإ 0 لمني مصرف تار دارلا انوا لو جلل ب: شن ننال متين تاس دورا ْ
 دام ناضمروارب !نز



 ةياردلا جةّيادهلا موصلاب انك ١نج

 بلا مور نور هيف طعما ىلع ةراذل ام لمالا تييبح نا 1 بجيل ثيجرفأسلاو ضيرملاو ءاضنلاو احلا تالذميظعم ٌكَقوهنالافلخجل تقولا قيل ءاضق بجو هنااثلو ش

 يا ) طرقا نا ني وه رسام لق موصلا نهب بسح هبشتلا نحدنامل قش اذودلا«ذه يق لاح مهل
 ٍش بنا" فشار نع اس

 ظ ردقلاب تقولا قمل ٌءاضق هموب ةبقب كاشما برنت مل ىهاذأف تيرغ اق سما نا ىرت وهورطفاوا مَلَط نق وهاذأذ
 لصل#

 يباع اطعلارسو

 ْ نيا ا 10 0-0 راق سةر را

 بنو تيئارلا بابل 00 را

 ْ ا ل 0 0
 ب ٍ عرا# ليلا سر

 ش ازوغ لكالا اددينأ لضتال ىنينظلاٌّىوأست يعدل وت كشاذاهنإالإكإ !كاوبسلاو روعسلاريبخاثوراطفالا ليج"
 نال يسرك منطوق هانم

 تمار ارباب لكان ا نقيا | نابسال عضوم ىف نآكا اذاةفيفحكإل نعو املا وهي زضلانالمات ةموصت لك وأو كلذ اذ هيلع بجيالومرحملانع

 ' ٍْك عتومالسلا هيي هلوقلءاسا قف لكاول و لكأيا كسوهو اح كعب ناك دس ةرمقم ايلا تنك ارجفلا
 الميع تءاز هلس و تاركا

 | ىها اع ابتسجلهيقر ىلا بلا بال حكت هيلعن علاطرجخلا لكنا دير وبكت اكتاو كسمربالام الا كبوت
 ندوب ا داوي سلااعستلا كثاءحراضبإلا لا# ومد

 قت الف صال ىلعرمالا ىنبهنال هيلع ةافكال ل اطرسعلا نارهظب » هلشبالا لازيال نيقبلا نال هبلعءاضقال ةياورلا
 هيسج مل او رنلا نا ريارريكر فد لكا ازاام

 | ديكزاكنا ةلصإلإبلمعءاضقلا هبلعف لكاول راهنلا وه لصالا نالرطفلا لل ليال س مشل بورغق كشرلو ةيدبعلا
 يرو ناضمر  ءاطنالا لثرصقلا ك١

 ثم ناتتلور جراف 3 ظ را نيبو هيفاكأش ناكولو لصالاوهراهنلا نال رجول ةياورع أضقلاهيلعف بورغل ٍلبقلكاهناديال

 ظ معتمد ةدسب لاق نطفي كا 3 نا نظرا يساتنآضمر ف لكا نموه وهو لصال اوهام ظن ةرافكلا بحت نا
 هو ايس ان لكا الاا

 نقع هل بفعا» ارئاق ضرما نيك اذا لالا مبمهطخو خخ قدها لو نول

 ملوق حلح_ب»» شّقنلاب رعونوم ىلسداع ريتتلا هاتمزلاولخ رار دام هي ا و ليم وال ا و يم اسم
 | لبل_ ىلا نيا لوقت ىلع الا مور سيل ذا ابدا تسمخ ار اكمحا نصت دل انسلا هرزي سوية كاسم موفق سس بس٠» نيتقيلا نيب يب ورلا نمل نلنلا نحمس ىارلا نوضح أنبلا لح رايلا ماكر ومو
 هانا سلا تدنن اد سف اهقاورذ المول قل سما عب ارلاد بانك فروا لع ةرافكل نا تن ا ل اضترلع نا يق انلاو ىنلا ىلع نقيل اذ

 ةيانج اب سيل ةمائ يافا نان مل و هلم نال" جاو رولا ع اوم نع زر او سفلي سنار مبا ميرزعالو لك اذا ناو ميس ايفا و هش نلا» طوسملاع ورم اذكر مت أ اطخا

 ردلظنح نب ىلع نع باكا نفل اس اهيا قرط :دييشمجلا نب يطا ةةفينطولا هاورلارم لارين ملأ كك نا» إن سيحل نا ىلا سم دع تاداريناالا مهلا مالا مرج ارترص ازبل و

 مدي غنا ناكن مر لاف بيرت عل ال سمنلا نا نينضول ريما ايلات نزلا رام تمرد سما نلا نوري مجد ملا نعت بيرو بيرس ب يلا يررقو ناظم ل تسب لاقرب نع

 | لوقي ملزني نارقح ناك 00 لا رما لآنضعب ل انام اوربي مدل ضقواند جا رقوايعار فكي دايئال كن لاقف خير داما رقي ند دي ناك
 دؤاداياالا عاملا هادر كرمروك ف نان ,لوق نهقس يب انج صوم تهامه نأ لا اىترشلا لات فن اهتدوبف لث الو هيلا اهليا ىد ىرارتالا لا مثالاتنن اهنا لوو هخس ن»
 | لعااءاورك عمت نسا منجا طينعشسراعي كرم روس الكا ور رقت اك انني عبو ابنلا محامص لوقو نيللسرملا ننس دانس ال يراوثلا ةرزنك د ارلاواد خلا موصول ىوتتنلا لوصح دريل ار دارما ليقو

 | ناوترنطناا نان امرين لبيت نينظلا ىواست انعم مل وف حل ١# لعفنلاب لص ا لا اموت ال اي دوضول كرك اس لوكا مساوي ةياورلا ىف توزع الوب دام
 ةراسالا توب بج وبلال ليلا ب اريتسا نان دل اسلا ةياورلا نيبو هزم نيترياتسلا ريفي ؤلاننيزع ىلا نعو لو تللس سريع تنال لدا كلر زر راش بح فيان داريشالا
 : ا غو سل ملاو ىلا يرو كلش غتر ار نمو و نرطلاو نابح نب اول لاو بطلا ب نكس هزات كرولا لوقت هلال تلا رتب لنا

 ا اح هةر دحع تي دم بح ةياادح با/ راق اب يملا الاود ايلاد يرتد لادلا سو ملا نوكسو نيل جذل معلا كلذ لو هلال بلا ةنيرلا كي مكر كأي

 | لوق هلك بليا رمت نوي ال سمنت اهىف تالا ةرافللا بوجد ىفد قانتالابداضقلامزيتمالثلا لو 0 لو نلاع
 ا للنلا بجي نمتدانلا ضرادتت نا عم قافتنال اب ةرافكلا نود راضفلا ربل بتم ابنت م ظفاف بسنت هذ |هارغأو تباغ دق سمشس ناري اشرب دل امم اذب لكتت تلق نأذ لص لاوبجام ىلا ظن

 م ثاء ةرافللا بج الاذبلذ ضداعم الب تابثالا داي تيقبف لنا ىننلا ىلع ةوارشلاو قناعة داش اهنا لوريم بنت اساريش نم رات ناال كشلا بجرل ال اهنضراوت سلق

 0 ا م
 | ؟سمشل اهدا طف مجيغموب قرمعرطنا لاق ميهاربا نعد اأحزعةفينحوب انريخبراث“ الا ئ نسحلا نب معرس ان لع موب ءاضق مثال نفذت امرمعاشي

 أ ل نبع قرط نمو مث !نمانفناحجياد لاقف دوم بهو نيب قرطنم ةبيش ىلا نبادحرخأو هناكماموي ىمفنمت د |نه متن تنجب ضرعت امرمع .لاقت

 , ماشه هين لاق ىرازطلا ننعركي ىلا تذب ءاعس !نعيايلا قو ريس مويءاضق هرمع لاقق هرخا'ق لاقو ثي.دسحلا ناضمر قرمع تدهش هيب ا نع ةلظنح

 يوما اتوراطفالا ليجيت نيلس ر ملا قالخ ا نمشلت ثيل ح- هيلع قفنم ةكرنروصسلا ف ناف اور هع ثمي لحس ءاضعلا نمدبال هيوار ةورع نبأ

 |( ةفي نحن عباملا ف هتوذوم ةبديشت ىلانب ا دتعوهو كاوسلا لدب ةولصلا ف لامثسلا ىلع نيملا عضو هينو ءادردلا ىف ثيدح نم قاربطلا كاوسلاوأ
 | >ىقهرلاو ريخصلا ف فارهطلاو ىلعنب نسحلا ثيبدح نءمكايلإو نابحنباو قآل نموت كسسربالام لا كسربام د كمي ىلحس دارذالا ق ىنطقرا للا دنع اًيدرمأ



 ةياردلا عّمةيادهلا

 رهاظ ىف كل نكت هملع تيرحلا هخلب راو ةهربشنلا ققتف سايقلا ىلا دنس | ابتشالا نال ةرافكلا ندد ءأضقلا هيلع
 تثدج نام نما 1 52 تتم الانا يله تب ارم ني ' 1 ابو

 سايقلاىلارظنلاب ةيمكحلا ةبرشل ”مايق لوالاهجو ةهشالف هايتس اال هنإلا منعا نكو بحت هن !ةفيتح ىلا نعو ةياورلا
 5 17م جالا امل ء 000 ستيلا 2 .

 0 اي ا 3 2-5
 ىظلا نال ةرافكلاو ءاضقلا هبلعا سحتم لك امثورطفي كلذ ن ا ىنظو مهتحاولو هنباةيراج بالا ىظوكملعلاب ىقشيالف

 هب لاا نرييغ نوح ارب ى ونمت نرزارشسا + هل. 5 2

 ةلزكد وةعاف ثيرحا هعلبولو هقح ف عرش ليد ىوتفلا نالدأسفلاب ةيقف# اتذااذادلا يرش ليلد ىلا رش أم
 8-2 + ا بج ثررو» رح ا قلع راكم

0-5 

 ءلتقالاماعلا لعن الكاذ نالت ”ةفس وب ىلإ نعئتفملا لوق نعلزنيالم السلا هيلع لوسرلا لوق نالّوبغ دنع
 2دالالوقو ةيِلاءأقمن ال ةرافكلا بجت هليوات قرع ن آو ثيداحللا ةفرعمللا هفح-ىف ءا ست هالا مدعل ءاهقفلاب ُ 22 ]أ : نك ادن 5 ُ 1 .4 ٠.٠

 فل اكيرطفلا نال نكام فبكت افكلاو ءاضقلا هبل عفا دمعتم باتخاأم سعب لكاولو سايقلا ةلاّنمل ةهينتلا ثرويال
 نوتات تاز نا رول 01“

 سنافر وص يروا لكاس وجو سن نم السلا يطرق ومد شيلا ذلب ناو ملول هسلسسس نا» نايسنلا نع كاب ماس نبت ال ناقل حنش ' سايقلا نال س ايقلا لا نت ارلوقول
 فادذع ناخد الحلا ت التاب تدياناذااًسوصخ ةداذكلا ببي الذ لب اياد ماعلا ريف ىو نكد تاوفب ىف نلا ناوجو ديلا بسس ماين لو كلل تا»هاتسورشلا ملا

 بل ال تكابو تما مالسلاو ةولصلا هيلع وق ننام يبا يداعب بالا ىو لوقف حل نا:ءانبامصا نض ىزارلا لماتم نيرججر ايغ اوجد ايس ان لك | ايرحوصرسفيل عيب رو للرب ىلا باد
 بوب لصالا ىلا ريش سل اواعتسال تببجشسلا بج رعد ملحلا لام اري ىوقساف لكلا ريش ىو ةنربشملا :ةثروم ةذانمالا تيقن ط6 للرب مؤ ىقشم اد نبال اكلم بالا لام نوكي نا نتي
 زيلولو موق تكسي ابنا هاف عر تدي رقفلا دع ذخر نم ىاريتتف رلوق عيل نا« ول لو ة بخ ءاضقيلوا دطابىلا لش لوصولر ب اما داشلا نان طش ليو ىلا نتساءل هش

 ش ثيبرفا لبا ضو ليان ا ضل ورم اقيبزضاو موجب ادب اهلا طنا ل اعف ناشر ف مح لور لع رم لس ل كح وري سلا لمصر ا لوسي نا ريو ىلا ن اح نب ادركاف اووذادولا هاوي ايوب و شيرما

 حرص ذب و تاي ىف م اصل صر معسل او ثلا لمدلا لوس نا قردنف اد يعس ىلا نع اهنا ىدرو مم اوجد مثلا حسو مل[ لع و هلعئلا لسنا نا ىرابلا ىودرقو فيك الغ بساوصل و
 نضل ض ورع نزل في نا بيرق هانعم نا ليو اناف ضو ناباتني اناك امها زن ثلا لوسررل اها ل ارنا نايرث نع( او ماجا ط فا ثيسرع ىدرامر عب دازنلا ىورو م قب اسلا ف ناكى ثلا نا

 فيي او ىئرش ليلو لك نسما زال رضع ةراذللا بسجتالار عشت كلون دعب لك اذورطنا نا نظن ىباذلا ثيل اب ذلماذا ىماعلا نا نازي تبرعوا تيدام الا نيب عمنا لص ازربو بمعتلاو
 اهقتاكاسلل عر الط الاو فيرامالا ”فرعم ىلا ىرتنبيال ىاعلا لول فسر ولاد لولا يل طلاب يريده ا لس هرايعا نم بيل قفملل وق ىلع هدانعا نيج ةراذللا بحي الذ ملا لق نعل زي ل
 | نع ئيىلا نب كمت شيسرم نم ل اسنلاو جام نب اد طادربا هادد (ب د مبا ظفا شييدع ىلا .يرفنملا ثيسرملا لولو رسسأ وف حدكتسس هدنع ةروكذملا ةروصلا ىف ةرازللا بسر افلا ارا لخ
 نيزعيسسشسم اور ذب ىلع عتب اكو ركردتسم ماه اووي ىف ناب نبا هادرو موجب د مباهلاطفا لاتذ تاضمد ىف تكل ىلع ىقا مسو آو لعل لص, شلا لوسر نا ناي نع راهسا ىلا نعي لق ىف
 امزال وجاد مباح فار ثلا لوس لاقامنا لادا نايوأ نعدنسم مودم رازلا هأهرو بسايلا ىف ىورام ماو لات رارمحا نع لقت ابر يعد نيسدملا نب ادرمجا حصد قطف تالخ الا ُقاشلارك ذو
 نع ارما ىلا نع ويب نشرح ا ىور ةبالخابا ناف مي ىرنع اهب الكل امن يي طشالاد تركذذف سدا ثعءدامخو ناب فضيسسرم تن حم ١ ياهلازب ف سين ىراخبلا لاريبكا لع ىف ىزيزتلا لاقو تاباتفي ناك
 لود حرم زنا داش نع شرش الا ىلا نع جا, نب اوُىل الاد دؤادولا ىورو ن اد ارتو نابل فيسدع لاكربا ىئي دملا ىلإ نع اورلذ فلزلو ىزيرتلا لاّدامش نع شمعنمالا ىلا تعداورو ن ايرث
 نب كساد ملا نب اوم ار كصو :رحعلا مالم لانو تكرر تسلا ىف مالا وربي ف نابحتباهاددد(# او مباهارطفا لاتف ناضمر نمل غ عر شنع نامل لتر ىلع متفلا نم ملول [ لو ريلعر شا دلصرلا
 ناك ا سابع نبا نع كورد اضل لاقوووت هدف س ايع نبا نعراطع نعرطق | عيدق يسرع نم ىلاسنلا سدو حب نم اد (نجب د مباحل راي ززم عر نب غفار نكي زوزلا ىو يدب اد
 اجلال اربع لاتوج اومجاهلاضا لاقفرخآلا كي وامرعا باغافزخ ل مبدع مين لع لسمو لو يل ثلا لصون عادوعسم نرش دبع نع | عضلا ىف !ىورواساب م اصللة داب ابا كيا
 ممن يايا تمعمس لردتس نس لاف الاقدم امرمو متنا ىعار تت زرزلا اورو (رموبو منن اال يعزل لص لا نا سابع نع نعوم ىراهبلا ىورا خلا ثيياعا نوبي نو

 ناطور م اصوبد مانا دالة يريف سيد ار م اصوبمو نما مالسلا ريع ناب انغلاغ نع ماو (وباو ماج طخا ل اتا مشلا لوسر نمر ابطال تدني لوتقإ فيلا لإ( اناس زتي ذخر لكلا نب
 | يادبلا فيبر اها جير خير ارلا بصن نما» مث اهوبمد م اد رك مد مج لاذ نءرنل سب قرف ل لبونلاازب خخ دي راغب !ايفلو ىبشاراظفالا ل عب اسير فاسو بس الا اير طق

 تلا سلا شل ميلا شيل مسلسل يس ميل سلا سس مسا ميس ميس سيلا سس ميس مسني مس سس يس مساس و

 باجل ى ازواا لقد ل وق عطس بر٠» عبببشملا مهل ةدافكلا ب جتا اع كل دعب لكان همي مو رلوانا تورعو تيرم الا ذا املا نارلص اع لدا” تعتاد لق هلخ
 ام ا/وسلان اذ سايفلا فلاح تبيشسلا ثسروملالى انوالا لوق نا برادا ل سامو اصدار طغت مماهيلا نا لوي اف كلدبى ازوالا لوق لب هرمو كو عبيشتملا شن نا مسن لاناب لاوس نع

 ءاضقلاريلغ بجي ردع تكل دب لكا افورطقناب اب تيسرملا لواوارموصواسفبهاتذاذ يقف ةضّسسا وا ترطف تبغا ١ نا اناطن ناكر اوس ىا ن اان تيك مالو لحس ب» حرز رمال لضوامترسفي

 بلان ةراذللاو

 0 ا

 قط هلو ريو مجالا ثيدح للرهشي ثيرسحلا هذلبولو هل وق "لقت دقو كاقسو هّنناكمعط امنا كموصمت ا ثيدح ىرثيدحلا هخلب ناو هل وف
 لاتدلشودازوى نمزنلا هلقناعؤ ىراخلا لاا نكد بايلا قة ىورامهكاوهو دمح-!لاةمكاحلاو ناح نب او ةجآم نباو ٌقاسنلا هجمربخ !نايوت نعابتم

 | تلادؤادىإدتع دادنت ثيردحو ىيناىنيدملانيلاقانكودادش نع تعش الا ي!نَحو نابوث نع ءامسا ىف نعةيالقوباىاور حيحصىرنعأبهالكو

 نجاد ىزمرتلاو ٌقاسنلا تح جيد نب حفار نعيابلا3َ و ىريكلا ف هقرط ٌقاسنلا ىصفتسا سوو اًضيا قطع | ص هرمككحلاو نايح نب او ةجام نباو
 قرملا نبا ء ضو مكاحلاو قاسنلا هجررخا لوسوم ىف نعو ظوفح يغ ىراغلا لاق و لطاب متاح وبا لاق اهةعضاوه نيعمنبإ لاق نكيمكك او نايح نباو

 لعنعو قاسنلا هجرخا نيز نب ةماسا نعد راسي نب لقعم هنا ىراخلارحرو دمحاو ُقاسنلا هجر خانانس ني لقعم نعو طخ هعنر ٌقاسلا لاو
 د هفقوو هعنر قفلتتاو ةحبام نباو ٌقاسنلا هحرخ | ةريره ىلإ نعو عطقنم وهورازيلاو ٌفاسنلا هجرخ !لالبنعو كلذك ةئسشاع نعو كاذك

 كاورر بخ ننانعو طسوالا قف قازيطلاو كل نكرياحب نحورازبلا هحرخا سنا نعو فاربطلا هجرخ | لمس نعو ىقبسإل اوقاسنلا هجرخا سابع نبا نع
 لبيقعلا دنعدوعسم نبانعو كلام نب دحسو ىراصنالا بيز ىلا نعاكو ىدع نيا



 بصي بح

 -موصلاباتك ؛دلج ةياردلا َعَمَدَي يادهلا

 ثداءراوث

 رتزلأقو ةرافكلا ن !نودءأضقلا هيلع ةمكأص ىهو ةنونجم وة ةمئاتلا تعموجاذاو حامجالاب لوأم ثيثن نحلاو سايْقلا
 بسا» جلاد تم اشنا

 0 كدوجو بلغي د نآيسدل !تااتلو نصقلامدحل كاسح ىسانلاب اًايتعا لع اضقال ىعقاشلاو

 اقف ضرار ب وسال لق وضل ل هيجل لصف ةيانجلا وشال
 هناانلومايالا كنه موص ني يبل ادور ول ةيصعموهأمبر نذ هن | نالوقي أمه موف خلو رذزلاةلخأن ع ا

 رن ةياشلا اكو رزعو نارطل

 ةنيصعملازعأ ناوتحا طفي همك رذت 3 ع سم

 ةرافكهيلعذانيمب قون ناو همزتلايككاّدإهنالةردعلا نعجز هيف ماص ناو بجاوللاط اقسا ىضقيرث هدا ْ
 ١١ كلك اوان يمحمل ايار وام اص انرسريلا نام

 ايسنوكيال ثور نيلاى ون واريغالر لنلاىوذوا اه نإقتس هوجو لعد املا كنه 1 رطنااذا ىنحي نمي نمي

 نيملانالانيمي نكي ارذن ن وكيالناىؤنو نيل 35 زحل ررق لق و فيكهتخيصرر ذن هتالارذن ندي
 وار نن نوكيفسوب, ىلا رنعو لغو ةفبزح ىلا ستعانممدوارنن ن , وكي امهاوت نا اوكريغ فنه هني لقو هم دايت
 ب ر نيا دراطعفلا ببكي مث ل لح يأ رابلا ةخجب عزو مانا نأ"

 لوالإ | فقوتيال تحتاج نملا او ةقبفح هيفرزنلا ناس قال اتيمب ع توك ىرتعو أمه نّسع ك كلّنكف نيملا ىون ول
 سزايملاو فيتا نيج محلا عراتتت ل باء انيميذ ادد ن ١

 نيت ازيب قانا هن |امملو ةقيقحلا حتت امنت لتعو هتريب نعتز اجمل امتار ظتنيالف دكا ةينلاىلع
 م نسي اور زشلا ىأ

 جب ولصلا يطع وق شيره ابدي رب واذلتام هاتعم نإ ىلخ نولسلا ىضم امرعب ثم دام ناذازب ىف يرانا فالعر اتم ردي خ عاجل حاجا لاب ذاع فيسرماو لو جلس
 ىلا بساناكا اضحصضةروبجلا لصالا فا تناكل يت نوجا لو قليلا خر ري طنا لجرلا باتا !ذادازو يوم أن ناب نكساو ميسى ا نبا هادد اس انامل لك لظنيطغا مالسلاو

 ةروبجم ابلعجتالا تسلق ب كفا ىلا ةروبجلا ل بالام ةننجلا هزيرمحل تلق نبا ني ىيع نعد قاما فر خا اذا رد لام ئاص ناكل تيرك ننجح سلق بزوج نامل نعد نجلا
 موصلاتمزفورابنلا لول تان تاه ات ناكل ةدعاو تفس ىف عرالص ل ذياذبف يللا ابي تداصدقو فيك اتم كي لاق
 رما3ق ىانلا نال ناييشلا ىف ررولا نم علب نو او مونلا قر حلا ىاةطبارزعلاو لو بل فتفا* ابل تره هرقو َمْيلاوَم و طرش ىلا نيام او موملا ىف انيال نونج 'نافراشلا قاف تنج م

 نيش هركوام بسال ذب خس لصالاو بضناهلع_.رابعلا بجو لام نايبؤئرشرابعلا شلل اريج مناي نع عر لض لورق هل©لل يما, الصا ايهم سف ال تن ونجا و عم انلاو لك لل

 لاما ٍرلع ايجاد نوكيا نا تلال او لسمو الا دوصقتم نري نلا ىف الاد ارش سن نم يحاولا نكي نا ار صا ذا طغ ىلع ليلرلا م انأ ذا الا لصالا فل مسلس طور الا حيل الرذنلا نا

 هاهنا” تسل ّنلا طرا (اددفال تدانهورعملا نم !ر يعور ظنا ةولسجل الو ينال رشا م امن ال ةدال تسلا ةرهسو روطول بالو لولا طرشملاماردن ل نيرما ةداير ذنلا مثل فلل ف لاسم 00

 ( يالا هرز مص نعجن مالسلاو ةولصلا يلع رالازيو ورينل ىنلاو روق حلل ريدا ف اط ءلاشملا عطول بسناب ورفلا مدي معمم نع رنا عجب يلو مالا هرب موص نع نا وورول لورق ع
 رزيحملص ابرق اهلع فكك راصذ لسا حت. ثلا ”ذ اين نع صا عالا وجوز صون نك مولر ف نعمل ىف اوين بد تيف رن (دمس نع اكد قو روصتيال نا الامم اهينالاو ءاسنالا تلا بجومو
 و وصخملا را ف ةولصلال مور ثم ف ذوب
 وللا قلعلاب نيت ىف ان اريعولا ىف ورم الك يح ”د.ولل ل والا صولا قر ززلا نيف ارز ن وكي ل وق حر ب ةاذكلاورانعجلا بج تيا ف واصف الارز ف نازل اور دنلا نبي قطلا انيس ىو ناو لق نع

 رب اللاب طخ ولربساطن هرج ىف ومب د ظفللا م ايىرف اذا ا تعاد تخت دف رمال ل تم نيل نان لق هلق بأ وكف قلو ويصر ززلا اررقز يال ىرحاو ىلا تدااّنلا فو ير نجاد ةنلار رق سال

 هتللش دايبلا "ان بنك قالطلا هل انس ىف و بز كان ناكاذارب ظنا نت تيرعلا ىف قدصيا لامن آوت قلطتإر ين تسودا لاق رعي فورم ة ل الو قل اط رك لاذ المس الا فرص ىف قرسيي لو

 بسم" اينمي عشب نيا ىرف ناد امالط حيل الطلاب ىول نا مارح لغتنا رءرعال لوقف ا واب عراب ير ل ناو رار وأ
 متسغيصبر زنلا ناالا ب حولا ناري ارنا نيت ل لو هلام "ل أذا عاتسال حب رميقلا لطمتو ردي نيش ز ابل اوارلا ذا زادادا راما مث ملوق كلل

 مالي همزلا ف بسؤترلاو يذلا ف ب اهاطرزنلا نا حاضيالا ل ل ”نايص 200 اهمالل ”ليؤللا هزي نال مسهل رض

 كم ذاجم او دمت بقل نيب ع البلا مره امي دار نبع ىرلاةاف يامال يارا لمنال انتي ولا دين نيك موزلا سس رك يلا سلا نم دز

 هللاصىنلانإسايعنبانع كل ذ ضراعيامف لصف 0 ل 20

 هيذسيل لأقك هتعربحا تااسأهزم لاق ومر وهوركذي ملورخااهجو نم ىذمرتلا» اورو ىرادملإ هجرخ ارث ًاصوهوم تاو مر رهو محا ملسو هيلع

 لجا نم الا لاقملسو هبلع هند !لص هللا !لوسر دهع ىلع ةماخي نوهركت مت كا هل لبق هنا نا نع نيمخ نع يراضلا وو هر ورع رهاشإ اق

 لعد لصهّنرا لوسر هيرمف رش اصوهو مهتحا بلاط ىبا نيرفعحب نارشاصلل ةمآجلا توركأم لوا لاق سابع نباثيدح نمىطقرادلا هادو فعضلا
 ىتلا ناريعس ىلإ نع بابلو متاصوهورجتجي سا ناكورك اصلل ةماجل | دجبماس و هيلع هللا لصىنلا صخرمت نازهرطف ١!لاقنملسو
 طعينلا نإ سنا نحو فوقوم باوصلا نا للعلا ف ىذمرتلاركذ نك َتاَمْن هلاجرو ٌقأسنلا هحرخا مئاصلل ةماجلا ف صخر ملسو هيلع هللا لص

 رع عاشت ةسعلا تب لحس فييضوهو ىدعسلا لافسولا هيو طسوالاَق قاريطلا هجرخا ميجلاومج ا حنارطف ا لاقامدجي تح املسو هيلع هللا

 للا لانج ضج .ماق لاقفرخأا دلع كلو أ|مدح بات اةرخألاأمه نسحامج نيلجر لعملسو هيلع هللا لكى بنلارم لاقدوعسم نباشيدح نم ليقعلا

 ىقلا بحرا هرج ماو أحلا اارطف للاقذ الجر ناباتعي أهو ناضمرن كلذ ماجى دب نيينيلج لعمق هيلعمتلا ل ىدلارملات مس نعو فيصنض اكدانساو ةبيغلل نكل ةمارجتلال

 هيذو قط“ او ةيديث ىلانبا هبجرخا سانل | مول لكايولظ نممأص أم لاذ سش ! نعتد ةصق هيف و ندبجيرالاو تلاثلاق ىقهبلا بعشلاو سابعنبانعدابلاقو |
 ثا نابا نب دبزب



 موفلا ب اككا لل كو ةياردلا عقةّيادهلا

 قت نيبانعمج [كنيليإ للاب المعاني نعمت كريخل نعملاو هتييعل هميضتقدر ندلا ناالا بوجولا نايضتقي منال

 قيرثتل!ماياورقلا مود ورطفلا موب رطقةنسلا» نهموص لعن لاقول ضوعلا طرشن ةّمهلا ف ةضواعملاو عربتلا
 تما + لس عاسل كشر رج ارب ل وقل نارامإلا لد

 اهتعىرعنالةعباتملا نال عباتتلا طرش هنكل نيعرملا ذا! نكورمايالا نمر نن ةنيعملاةنسلاب رذنلا  الاهاضق و
 . 0 0 نام ةرمعلا نم زي [الا هزي[

 وصلارع ىلا يف[ شلاورفز تالا ذه ىفقأتيو ناكمالا ردقب عباتتلاقبقحت ةلوصوم لصفلا نيك أهيضقي نك
 © . ولدلتعر ّنعلاو هب هجمولا ايي دقو لاعب و برش و لكا مان اهنا ذم ايالا نش قاوموصت لال امالسلا هيلع هل وق وهو أذ

 باطن ءاشملا عراد ومبرسكلاب كيو يرجاد نب نك و نطقرارلا جرا

 باة»ر وك لا تيسدك + يصيضلاثيصا_ 00 : اذاام تلاد: ىهل ناكمل صقان ىمٌكملاو لآكلا همزت] ب[ عذ لصالا نال مايالا نهم وص مزج مل عباتتلا طرتسيمل

 تقيس وأنييهيدأر | نانيمي ةرافكديلعو لاقرّتلمل !فصولاب ءادالا نوكيش ناصقنلا صوب مزتلاهنالابع

 مرام ورشلا نالءاضقلا هيلع ن اردارنلا ل بعو فس ا نعو هيلع شال رطف ام اهئ اصرخ موب حصا نمو ههوج
 موصلاق ةورشلا سفن ناةياورلارهاظوهو ٌةهينح ىبالقرفلاو هوركملا قولا ىف ةالصلا ف ءورشلاكراصورذنلاك
 خيرات بوحوو هتئارص بجلد ةلاطب ابي يتبل يكرم سيقموسلا ل كلا دي حنو قحاماسعب
 تنال نكول و ةعكرمتي ىتحةولصلا عورشتلا سفتبالو بجيوملاوهورننلا سقنب ىهلل ابكت رمريصيالو هيلع

 نود راشقلا يي اذ وست 1 ليف حط نول دا تشي 00

 ىقواضقلا يجبال هنا ةفيزح ىبانعو ءاضقلاب اتومضم نوكيو ىدؤملا ةنأيص بحتف يولصلا لع فلل اهب

 باوصلابملعا هنن او ٌلوالاوهر هظالاو أضيإ ةالصلا لصق
 هبلعظاومالسلاهيلعىنلا نال ةركؤم ةنكئ هنا مهكملا, بيتس تاكا لاه فاكتوهلاكر

 ب1 ىددرفلا ى'

1 

 ولا طر زب عيبلا ف ملل جيل بيبسي حسه سى ا سل
 بسوجولا ديف ةدابحلا هزيرطشا ملول هلسسس بلا عيل اب ادابقفةعفشلا تسبفيو عير تلاها قبلا لبت ع جلا جن اذبلو واحلا لال لاما ف اسيبو يل نذل اوبال ىف يب لحم ان
 بنوا ادصق مط الور وصقمر يع كأن ب اننا نال ءوصومص يي ال نان لبت ىرنلا لصنعلا نع زارتحا لصقل زي ىف لق هللن» بجاورططلا نام اسنن ار طفي نا لفن ا يانلا بماص لوو

 اضيلا ةررصلا هرب ىف مث بلان لود خس نيل ماء ف ىا حياتنا تنل واو مل وق هل كلا« فيديا عى طر زدلاو (ايالا هزي( ذا عصف ارض صول انيبدقو مل وق حل
 لاق ناب نسم نيع اذا تالغ عي ءزيكم لوقب لضتاردجي اال تال لو عطل كار بساجيدارثج نم بجاد داذ ناضمر نمن وبطن مايإلا هزم داع نع رسمت امي نيمو سمى نعشل

 روق تدل ب» مارترخسا (ويل موصو رجلا ب شب نع بس اولا رمال ىلع ىنني امنا ءاضعلا نال ءاضقال ى ري غال لو هكتس برا: يف مايإلا هزي موص وكت اضسيج نسل هزم وص لسد
 ف ءانمَتلل بجوم ايداضا نان سورلم لا تاقوالا ف ةولصلا تالجيد يزف يجري د افابرذن تالخي داضالاب ءاضقللا بيوم سد يتلا( ايالا نم مدل موهص ىف عر وشل نذ لصاحلا زل سعسومل ىلإ نعد
 مل اس مح مس اس سي ل نس اس اس اس سا ويزقلا 2 8 تعوركملا تناقوالا ف قالصلا ىف عرورتل 6( ايلا ءزب وصف غرورشسلا نارم ه فعسوي ىلا نمو ةياورلار مان زب و هور تنقد

 ىف عرض صا ال لاول ىا ةولصلا لع بفئلالا دي ثنسيال اذئلو ملول تلشسس بس ٠٠ دوجيسلاو عر كلاب بم امنت نال ةولص مسن ةولصلا ىف عر ورشا ناذ ةالصلا ىف عرورشسلا سفن لو روق شل
 ميلا ىف بف الاو تورعلا ىف ةرلص سم ا :عكرلا لبق ةالصلا و نس ررعلا ىلع نيالا ءانب نال نيكل بإب ىف ثني لاو ةرلص:ب كال ةولص/ [رشلا نارين لآل ةالصب سل ةالصلا ف عروما نال ضردويلاتنكول ةولصلا

 ثيبللاوبب ب اكطتالا عررشلا ىفو(مزال فت وكشلاوورعتموببو فملعلا نم لا ىتذا وهوا حبط مد دم طرشماو طرشر ال موصلا نعورخا تاكتضالا باي مسلوق حلا "ا يعرمتىولرم »ماذا ةالص
 رم لب ىلاثاريرقنلا ل نالوا اني رك سسوس لمح لولا رمش لغو بموتسمرا قدك سموم, لب تالت الا نا ساونا بنس فاك الل يق تلظلس يذلا عير بسلا ىف
 ةرريخ الا ةرشعلا باعيّتساب وج لب لوالا ىو اًملطموا :نص اغرخ اوال ىفر مج لب ىف انين لشد نانمرن مااقلطم تاكل ادب لب ةركؤلايسسلا نا ىف وضل ايو ةملب لكو ل لكلب
 تاكل باب غس تالا قلاسرف كلذ لك سمن هارّتو ةرلب لكل با ىلع زن اذك م احيّتسالا ليم نانصمر نع اوالارعلا ىف ةركؤم سس وجم. رومجتريلع ىزلا يش اورنمر جف(
 ءافلخملا مهنمو باىمالا نم نسبت نكلا تاطمر نضر وال رشسحلا تو اع ا ىلع سو ل لس هلع رس | ىلص بلا سبط وس خلكان ملعا ناكمالا لئ اسر ةرك للا روف لح اربع ان لوم موعلاركب لاو

 | .رلعابج او ناكول ةنمالا ىلع رك يرطب تم دنس اماوب راسل نمل نمئالا نم تاككتعالا كراتف نقلا رسراريزف لرب قلب :اومج د لاس رلا اعجب ص اصتنمنا عرف تاك اللات اكئخالا كرت نورشارلا
 | نك لولو هس وريلعرشنلا لص ىنبا عن اوزا نال نتف تاكمالاءافلفلا كت رزين افلا ليس لمن كل مالا عرج ىلع قر كريم سس دا نم ترك امج قلقه مالك د عيري ذر ورياض

 | ةتاهالع صن لامتحالاب تسشنالضئاشنملا نات فييكديعب ب اضن دل اسرلا ةرطح م ايباو ناكمناب لوقلاوابقتستوك ىلع لريال ءافلنلا كيرف نسل ايو زم نبط اكلت كت راين اكن اذوب نكي

 | رضتاافس ىب م خلاد بست تاكضئالا ضنا كشالالا تلاد موق حلل عين (اد ل بيدى ولوم ١ مال الا ماقايف تسلا ممل ناف أ اذىرانبلا نم رض ىرابلا علاج نبا
 بسجاو ايلا سقت تاكئحالا ل [ئيب نا نمك'لب نيب الط لا نملك ولن قنا يروم دس ا ملوث علل وب ليدل يلد ناياور تاك الا نوحي نا تقسم ىرصلا ةرايعو ناضمر نءخاوالا

 | فلكي هلا لوسر ناكت سلاف نش ام ثيبرص نمن يتم ىلا يلع بظتاو لو حل تا: اهب اوس امري د بوتس ل اور اوالار علا تاع اوجد ةركؤم لس للاواني و زشم اوم د

 | 2 بن#بوترلا ليلو تناك او ءنيسلا ليلد ن كب اىدلا نمركرتن راك رعي تنقال بلرتلا مده نور زنبق اوما هذي هرج جادذا فك مثلا هأذوق يح نانعمر نمرخ اوال ر علا

 | 1  ندس تمسا



 ةياردلا عقدّيادهلا

ومموصلا حمر ييسلا يف ثيللاوهو ةدشيلا ]بل دةبظاوملاو نأضمر نمرخخ اوال ارشعلاق
 هتكرفثشيللااما ئاكتع >|ةين د

يوه تاوايسلاوئأس قطرشةيلَو عفش ا نالحات هنعهطرش ٍنمموصلاو هي ل كدوحو ناكف هنع يبني, هنال
 نيل وة

 تعاو ريسملا خف نو يبدو الا ناك الذ رب طدلا يسكب شبللا ثم نءر قم ىلا

 صال قم سايقلاو موصلإب الان اكتعاالم ا لاهيلعهلوقأنلو ىريذل ا طرش نوكبلَق هضنب لصاوهو ةدا,عموصلا

 الة فينح وان عوسملا ورع ع تلال ةرجسو3 ةياور هنم جاو اعمل رش .موصلامث هت لوبقمريغل وقنملا
 امس ولنا ريو سل

 ذيمز١) موصريغ نم نوكيف ةعاشملق ريع لوقوهو لصالاةيلور قوزموب نق لق ا كركيال ةئاورلا ده تن ورم
 راط رب ودام ىف روصتتس ال موصل نال سل تفعل او بماولا ريل قلم زءاف موضلابالإ نءاكحاال ىا

 ةياور قواضقلاهيزليال هعطق من ةرمث هيو عرش ولو مايقلا ىلع ةررقلا م«لنلا لص حقي هنا ىزتالةلدأ.مل|ىلتلفنلا
 مروا“

 فال يصيا فامتنجلا متم وصلاكمويلايردّقم هنال همزلي نسحلا باو رؤوالاطبا حطقلا نكي ةردق ميغ هنالل صا لإ
 رس ارطم

 فك اولصلا هيذ لصي سمسم الإ ميال نأ ةفيذح لإ نعد عام سىس قالا فاكتعاال3 دغب .نحل وقل ةعامج ريس
 نسمح يارب هزي

 انردالصل عضومل اوه هنالأبتيب رويس عارملا أ ماةيف ىدوي ناكمب صتخض ةواصلاراظنتاةدابعهنال قسمشلا

 اتدالا جال |١ نىهملا نم يرتجيال د هيذ فكتدنذ هيف احضوم لعجت يمس تيبلا اهل نك :ملولوهيناهراظتنا ققحتف
 بوب لوبا وار راو وتخلاك ١

 ' اهعوقومولعم هنالونأسنالا ةجا الا هفكتعم نم ميرخيال السلا هيلع ينل نمت تاع ثيرحل ةجالااماةعمجلاو|
 سام اسال ن وؤمد اظشللا ذب بصر

 لقي رو رضلاب تبث أم نال وبطلا نم هغارف دعب ثكمدالو ىنتتسم اهيل مبور ذم اريصبف اهتييطقتت ىف : جورخلا نمدبالو
 بار روم عقلا ارم وملا نزو ل سرر صم

 وريخااط قرش نوكيا لو ههسلسس نم دم لفشل رن سيدا اورلارم اظن ناس لطف نم يسج اولا ىف وار تسشم! ىلع ال سد اكطعال لطم ىف موصل طرا مني اور ىلع فير تنل ار مولا علو ثيل
 فلم ١ نا لعرشل لوقي نا روصو دم بجاولا ىع ]وق تلا روف ماو ىأ اديبعر مج ىولوم ١مل |ساوجومق ري ارجو اهف تادابحلا حمر ول طر ناعم رسضمت لسلام أذان اهيال اب ض ونس ارنب لاا

 ٍضرفو طر اباهيخيلعت ممن ال ئل اوم الا ثم عروبببلا بس كمر لسلا ياي تاكمع الا دع شريح ذللا بحاص ًاطخرمظ واول اقلب فاكمعا ىلخن ىصيرم نعش نا ل فيل ناب لرش مهب وا امل وامن
 انكّمم نوكي ستور رقي ملا زا نع ترق قوؤو دقي الف نام ىف سبل تاكبعالا نال د ءاسرلتا لول تسل ضيف مادى ار عرمت ىرلوم رب عملا تالؤ ىف قف ارارعبلا ىف مي نب اف ىلع

 ريب قولق مدفن سيجد نإريغ تم( اصاذاام تيتو نيب قرر اضعتلا م زلال رلوق هش با موباازنكاب لفنلا ثااكيتالا لق اردنا بنعس ول ىلإ نور وبسلا ىف ماوي نيزؤكتعملا باولو يلا طرشي

 سس رلصلا ري نر يسىفالا لول هشلسس نا» مولا فلزك الد ةداحلا ]الن دعس حبلا ناو مبلل نال ةدابع وكف خارجا تعسف تسبلا نمزج لكنا قزلا وراسل
 ا ىراولملا رف لص ناو بحاول ١ 0ضاكتع الا زوم عم اهلا دهس اذ ناذ لاري دارا لية ريخزلا ىف سنحلا
 ناني اقركؤ رو زاب عم اهلا نمارقه ىف لضفاوسو يبل يسنوا عمايلا ىف نيك اول كي ؤ ل لضفالاى ابيب سف فلك لوق عت يابن ةعامجلا هرم ىف هداوا زوون لفنلا اراد نع امجد يسم

 تثر اجدزنذابالا فكتيلال

 هب 0 ل
 مايا هاف مايالا ذه قاوموصتالالا تي لح هرم ةشئاع نعمل سلو ووغ قبره د

 ديعس هيفو فاربطلا هحرخ برش و لكاماياىنممأي دضر قبره ىبا نعي ايلا قو حمجم نب ميهاربإ هيذ و سابع نب نعم ارجطلا لاقيو برشو لكا
 و لع واو قام او يع و ةيديس ىلا نب !هيحرخ ايو ها نع راب نب نع نعد ىطقرانلا و سلا ةفاذس كنا |هلداديع نعو كوركموهوم الس نب

 هوحن كلام نيا بعكنعو برنسو لك|ماياقدررشتلا مايا ظفلب هعور ىلذملا ةشيبن نعملسم ق هلصاو لعبوب ا اور سوح نلا> نب سز نعو فاربطلا

 مأضياملاسم ةحرخا

 تب اوٌقاسنل او دؤادوبا هجرخآو ةنشاع نع هيلع قْعَس ناضمر نمرخاوالارشعلا قمل سو هيلع هللا لصىبنلا هيلع بظاو هلوق فاكشالا بأي
 ركّرذ فكشملا ىلعةنسلا ةْستاع نعدؤاد قالو هفقو حرو اعزدرم ةْمئاع ثيدح نم ئطقراللاموصبالا فاكتعاال ثيادح بكب ىلا نعةجام
 دهيلع هدا ل جوذل للاسف ةرعكلا ننع أ مود واةليل ةيلهاجلا ف ىكتعين | هيعرمع لعحيرمعنب!نعبايلاق و هجارد!لاىنطقرانلاراش اوانه هيفو ثيرحلا
 تفيحصوهو هيفموصلا#دابزب حضن ليدي نب هللا دبع هيف و ىنطقرادل او ٌقاسنلاو دؤادوياهحرخ !موصيو فكتحي ناةرمأت ةياور ىف ىرييضو تكتم لاف ولع

 سعنبإو سابعنبا نعىقمسلا ىورو هلم ةشئاع نو توقومموصلا هملعف فكتعا نملاق سايعنبإ نع قازرلا دبع ىدر و هتو نب نيصيختلاق وو
 لعرسيل هعفر س ايع نبا نعس واط قرط نممكاحملاو قطقراللا ىوردقو موصي ثفكملاالاق مهنا

 أ قرف يب زيغلاو هت لغو حجي ناالامايص فكتعملا

 اذهه فص هقلحتم 2 ا

 ١ ىقسلا فو عطقنموهواذ هب غلا مههزربا ىلا عيمص دانساب ف ءايطلا ةعامس رم قالت اكتعاالهنا تملعدقفانامادوعسم تباللا5 هنا ةفي نح تي لح

 ساس حل سس سس ل ل سل ل ل د: «ىفحبملارادجدانسا قو هلشم لع نعقانرلا دبعو ةبيش ىلا نب! دنعو هلثم ةئاعنع
 تيبلال حت دال ناكو نيممعصلا ف ىزل او | نكه :دحب امل ناسن الا ةحيأ لالا هذكتعم نم جرت الملسو هيلع هند !لصىنلا ناكذ ةنسئاع ثيردح ا

 فوقوم هنكل هنم ديالاملالا ةجاحل جرخيلالو ةْششاعنعىقهرملادروادق تاضالاةجاسلالا



 موصلاب اتك ؛نلج ةياردلا عقةّيادهلا

 كنها دنكمي هنالدسفم اهلا ميورغلائعفاشلا لاو اهعوق وم ولعم ىهو هي اوت ها نم اهئالق ةعمججل اماواهردقب
 يدع يم كا نار تواكتع لا ناز ن كس

رشلاومص اذاو عورشم سستْس لكف تاكتعدلا لوقن نحو عم أحلا ف
 لوزتزبحج رخو مورخما ف ةقلطمم ظرورضلاة حو

 ةادرؤو اعبرااهلبق لتو اهكاردا دنكمي تقو ىف مرت هنعا ديعب هلذنمناكنإو تلعب هحوتي باطلا نا,سمثلا

 تقلا نإيإعباوت هلو ةعمجل اةنس ىف فالتخجلا بسج لعأتس دااعيرااه عبو نىجسملا بحت ناتعكرو ةنس عبرالا أس

 ف"سءادامزتلا نال بيقسيال نال تاكتعا عضوم هنال هقاكتعارسضيال إذ نم هركاحمأ تلا نييسملا قماقاولو هب

 ةفينح ىإ نعةقاكتعادضر نعرجشب ةعاس نييملا نم ميرخولو مر نيب.رسيسم ىف أاهمتيالف دحاو لجسم

 لاق ٌءورضليلقلا ف نالنأحتسالاوهو موب بفصن نمرثكان وكي قح لسشي لالا و سأيقلاوهو ىفأنملا دوجول

 نهءاضق نكميدزالو رىيسلاالا ىوامد] نكي لم السلا ه بلع ىلا ناله فكتعم نوكيمونلاو برشلاو لكالاا ماو
 دق هنإل ةعلّيلارضحي ناربيغ نم سىببسجلا يف عاتي و حيجي نأب َُسايالو مجورخلا ىلا رك ضالف نبسلا ةجلدلا م ل 00 17

 رعد رج نوهسملا نال ءا لو عيبلل ةملتتلارامطحا ىركي اولا ة مهنا هتحبأ ب موقيب نم دول نآبىلإذ ىلا بأني
 ا 1 0 رارس 1و ع

 مكتأيدبص مك ه7 ماو الطن ورع إول هيف ءارقلاو عيبلا فكتحملاريغل كركيو اهب هلغش هيفودابعلا ق وقح

 39 أنتتيرش ىف ةبرقب سيلتمملاموص نال تمصل هارب وريخبالاملكتتالو لاق مكءارش و مكعيبو لاق نأ لا

 25000 5 0 ١

 سن53 جاسملا ى نوكأ متناو نهوردث ابتالو لأعت هلوقل ىلتولا ضكتعملا لعووجيو امن ام نوكيام بن اجت هنك
 هيعاود ىلا دعتيملذ روظحم ال هنكر فكلا نال م وثصلا نال تيم ارحجلا فامك< 2 ,وظح وهذا هيلع مرحب هيعاود هتال ةبقلاو

 5 تر 5 5
 نايشلإ رح © كاع ريل اسناد با»ردقم لاوس باوج

 مان لوقول

 ابلبت لسير لوق 7 0 ا ورش ريس لكف لوق هل ب» نيوز اال سماق نم نكمل و ذي ريح اعاب الرج اوج

 لم نيث'ررفلا ىف رشا داب اوترمديجسلا يحن اتحكرد لوقف حلل تع»» ليملا لت عرابصالا قلاذ افا متر لوقو نضبقياو سس للاعتروق بسابنم اكدوا لع اضع را هزي لع فش عبرا

 لاوزلا لب" لدي رف مقال ايف رعيلام قاسم طق و لفل ءاواد ءدلا يف عب امن ىتذولا نول ىلش .ةيندا:فييضاما نسمة اور ىبو يرام هذيلا جال ريتا نع زج ارسم

 زافاج ةدوزعب يدهس اذا دال بدين ة روز نم لو قأ حلل ت» خلا سفن تتناك اولا نقف نبال جلا انينس د رلوق هكا نو »يلا ىف عرف ظبط مدل
 بسلا ربل طنا صوصنلاو ثيم امال نم مولعم ارو اكتم دوك اعف نتطرساغسللا ىوام ل نكمل مسلوق حكت نا هيلو طعم زا يسملا نم خززكم زو اذ (ىانرهسف ضكئااؤا

 لوو هم بابل حراء ت الخ ايس انوا امام ذاكتعا رش عئرخ اذ ة نان دوببخو ضيرم ةداييل الو موف و يرث لكال عرزكمال حاربلا لاق روزك'لا ةرونع لف ل رق مخ

 ه1 م يل د ل ل للامترثلارهرواربلا الع ب هوركمف قرات امان مدي الامد م اهطلاوارااؤا اب مص الذل اسس س ايزو

 هفساب درت ةربباطم ا اباد ىلح او رؤلاو متوليس ل سو كو ورح مانو مكتأاوصا خردل صفو شيد راو تينا ون ابيب كر عاسما وهن عوفر لاو نع مجان نبا ىود كءا.ضو كش لانا لا لق هلشس

 سلتا ذاب لوقف انالرجبسلا فج دولا ًيتي فيل ايا ىلا ل قق جلس با نلتزم ةيرش نام السا مكتال ناب دذنلا هانم لي تمتاز ريو مل وف حلل ]ءزبلا

 هته اد ناسيا نم فكلاراسل انيا ىاورلا لا ىرهتولف وعلا نكر تكا نازل موعلا فالخب رسل هلل حس نا قاب فكما مسا نال ىفولا يلع[ كياني كلذ رهف جال نوزف
 واا» يشسلاب تبشر قرولكلاو طخ عاملا تاكمالااا لاب تت

 -”رابخالا نم ىرقت سم هناكو!نكه هدجامل ىاكتعالا ق ىتعي ديلا لاىوآمهل نكململسو هيلع ةيادهلاثيداحاجرخت قتال

 مكنيل أجيد مكت أ يبجمكدجج[سماوبذحب هحفر ةلئاو نع لوبكت نعوثاشلادبعس ىلا قيرط نمةحجأم نبا ثيدحما مكن ايدبص كدب اسم اوبنحي ثدي احح
 قاريطلاهجرخاو عمجملا قاهورمجورهاطملا هب اوبا للعاو نختت ادممكق ويس لسوممكد و دح ةماقاوم كتاوصا عقرومكئاموصخرو ريكديب ومكء ارشو

 لرعت نعد ا سبع نب هير دبع قيرط نماربطلاو قطس او قازرلاديع هجيرخأو م اما لاو ءادردلا يف نعل نعريذكن ب اءال هلا قدرط نم ىدعنبإو
 ثيدح بابلاق و لص اهل سيلو لاق دوعسم نبا ثيدح نمرازبلا قيرط نم حلا دبعركدو ةفيعض اهلك دن اساو لوك للعهيذ فلتخاة ذاعم نع
 برضيالو ف محلي هيفرميإلو ليز هيدرشنيالو سوقب هيف ضينيالو مإلس هيفرهشيالو اقبرط نؤتس ال دجسملا قف ىعتست ل لاصت عفر ربعنا

 دج نعهيب| نع بيعش نيورمع نع ةعيراللوريبجب نيديز ةياور نموهو ءاذعضلا نابح نبا ىدع نياو ةحأم نبا هحرخا اقوس نختم الو ّنح هبذ

 ةعمجا موب ةواصلا لبق قلتلا نعىندرعش هيف ىشني,ن او ةلاض هيف دشنت ناو سوس عيبلاو ءارشلا نعى ملسو هيلع هل لصمملا لوسرنإ
 راجت هللا يراالاولوقف دجسملا 3 عاتبيدا حيبيديرتي ار نمأعوذرم ةربره ىلا نعٌئاسنلاو ىذمرتللوربعنب هللا دبع دج نعلاقدمحا هجيرخأو
 ::- «١ ىلإ نع نأب وت نب نمحرلا دبعب سغ ةيادر نوهلكمكاحلاو نابح نبا مدصصو كيلع هثئادرالاولوقف دجسملا قف ةلاض لشنب نوهت ار نمو



 ' جحا بأاتكا دلج مو ةياردلا عم ديادهلا

 الف ةركذم نيفكأعلا ةلاحبوموصلا فاللخب تاكتعالا لحم ليلا نال هفاكتعا لطب ايسانوادماعاراهن واالبل عم اب نأذ

 قدح عامجلا نعم ىف هنال هفاكتعا لطمي لزناذ سملو ال بقوا لزن اذ ججرفلا نودأحف عماجولو نابسنل ابر لعب
 يا

 موصلا هبرسقبالاز هل و دسفملاوهو ءأمحلا نعم سيل هنالأمرحم ناكناودسفيال لزب ملولو موصلا هيرسفي

 ىلايللا نماهتات ابام ل وانتي حمجلا ليبس لعمايالاركذ نالاهلايلباهذاكتعاهمزل آيا فاكتعا هسفن لعب جوان مو
 بال ةويللاو مويا ىف وروح ب ماي دللف تملا نا ىل ذل لهي ناو

 نالعبأتتلا لع ناكتعاألا ىنبم نال عباتتلا طرتشيمل ناو ةعباتننم تناكواهيل ايلب داوملاومايإذنم كتتيأرام لاقي

 صني ح قرفنلا ىلع بف موصل ةلبأقريغ ىلا يللا نال قرغنلا ىلع» انبم نال موصلا تالي هل ةلباق هلكت اآقوالا
 ف ل .٠ 1 مسا :

 لاقو لايلي فق نيمو فاكتعا بجو | نمو ةقييتحلا ىو هنالهتين ٌتحص ةصاخرمايالا ىون ناو عياتتلا ىلع

 0 « آلا نمعبلاب ضعبلا اوت يب ٠ ل هكا ٠ 07 ل

 ىملا ىف نارهاظلا هجو لاصنالاةرووض ةطققوتملا و عمجلا بخ ىنملا نالىوالا ةليللا لخرت الث عسويوبا
 ا” ىدالا ىف بسم ةددز اهزيدابل ترب مج 1

 ملعا هند اوةدابعلارمال اطايّتحا هي قحلبف عمجلا ىنعم
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 مهخلاثلراتك 0 : هل هجا»
 هتمديالامو نكسملا نعالضاو ةلحارلاو دازلا ىلع او ٌرّنقاذا ءاحصالاال ة علا نيغلامل ارارحجلا لع بجاو جحلا

 تدب وزي تمتيع --  ىووب لعارادرازلا نمدماد لكن ملاع قو ا

 لسيفااو ررتلاووبسلا مشرف فلي الت اكطالا تارولظ نم ناك أءلكتانايب ب دارا لا ليلا نان ملوش هل

 صا ند كرش لائازاو حي اتلا_مزلي | بل اتتس)رش صا نا ىلع رين لوي ناو حلراسلا ىلع صّس لو هلي راتباو ليللاو رعلاو سلا مصرف فاي موصل تاروظكت وجاي لكورابالاو

 ممل ىلاينلا ندر( ايالا ىزرت تاكطعاسفن قم يبداول ان تالخب انبو تين تمم لو هلل با ةصافرابزلا ىف هدوجول لسا ريف نيرفملا نال قرطراش ناو عل اتراش تاداينملا ل نويت
 مولاىلا نانا تلق ن اف يما ىلا روق لس ت»» يي ىلاييلا ىشتساولورمزرلا ىلع قلطتت الو ور ذهل اهلالصا وعلا كلذ نود ا.ى نط لذ (اع مسي سيئو ليوا وبإ نير وب مسارب لا نال عجب
 نا ب اوم نوثكالاريلا بسم ذام هدانخم نوكي ناري قت وتل الرلا ىضنلا نيش لون ى ا جاني لرتشملا نحمزخاو ىسنتولا يفسد ايزل نع اينب نيب لضم ميلا نب ضحبلا يلا بس ذامداتتنا داك لت
 نا ايريبلا حم اهلاد طوسبملا حررت خر روك لا ومب اك عسوب ىف! نضو لو نا رقح تسل ول ؛لاتد لوف عفا ب٠ ةلالرللا) لانو لا ىلا ات ويلا تعد ضدرامم حجما ليتم ىلع ماير
 لس الا "دينا لضيالارول لاكن اب فش يزن ىف اوس درفملا نزلو رطط ناي محب يول نزل دق حلل فكر باظنا صو هلو اربوج ف بانك ىف هر اءاذب لع ليلدلادذع ةرس ري ةياورلا ذب

 تنم ما بابذف (دقتاكب تلد قو (امالا ىوس نيب تحج ىف ينال نا ببجحو تسوي اد ومين قننلا ناكل ليث نآذلا لسوتلا نو لوف عكس تع» يتلا نان نافتالب
 اهايتحا لوق تشل يانعال ب تينتكاذ ةرامتجالا قف عجلات منا فلز جيتا ودعا ىفو علرتجالا نحل وم تيس نا :زما ناو دابر فب مل نعم منا ف دجوذنالا شب وام لس الا ناب مغ

 رييثتلا نوك ىف و قاضتالاب ةرم ىلع طرشس:نعامجلا نال نقبتترط امل الا ىف كلو نيقيتريلعام ةرمع نع ننوزم اف ا ايتمالا نال كلف طايتعالا مه جلا ىف م ا ئنملا (نلملارمخو نع يذ نال ةراشنا ضل
 ورمل نعيم كرا نال وصلا نورا زو يباملاو ين ديلا ةدابحلا نم يموت نأ باتكم لف عطس بس: نيتي انزع عروزف محبا احلا نفف تاكا ىف امادعمج ا دورظملا بسزئايثلو رمزا نحب
 ىف صتخا دلك ل اعتدشما ىلا هب يرن نو سكس توجد حب ' كدب كالا اضيالا بسحاصد قرا ودارت: حبا روق علشس يس زكر يلا نايتسالا ناك حب نورك موصلا نال

 ةداسعلا حز ( لكل ايارغارملا ىلع بجو ةؤكرلالوق ىف هدزطا اكدر لد يعم لطي م للا نا عم م اللاب ىلح عمن ندب رداء ور ارت الاركان احالا ىلع ل وأ لل نش ةرتلاو لا لاناب ف رحلا
 لا يبسورلو تايالاو ةراعالا نور ةرامال اد تالا قلرطب ىا لم ارورتعَلالو اذ تارسساال سو فْفْب رازلا لم اوررئازا موق لل يامنا» قلاب متو ىف حررب ةراعلاز ا

 فالوب لع بكيل م اي ةيادهلاثيداَحا خت ةياردلا
 يط نومكأحلاو ةجآم نباو دؤادوبا عوطت وهف داذامف قرم ليال لأ قف قدحاو ةزمماماعلكف جل املس هيلع هنن 'لصونلل ليق ثييدح جلا باتك
 صمم ىوسران طحت لاق ةريرهىبا نع بابل ىف 3 قرط نم قطقرا لاو دمحاو ٌقاسنلا ا ضيا هجيرخ او لاس سباح ني وبر الانا سابع نبانعةبب !نبديزي
 نعمل مهجرخا ثيردحلا تجول معن تلقوللاقفانالث اهلاق ىتح تكسفماعلكأ لجر لاقف اجي هي !مكِلع ضرف دق سانلا اهنإي لاقذملسو هيلع هللا
 رهو ىلعتلا لعالا دبع هيفورازجلاهمككحلاو ىذمرتلا هجرخا ثيدحلا تكسندماع لكفا | هللا لوسراي اولا تيببلا جسانل ىلع هلل و تلزن املو لاق ىلع
 تيجيوولو تجول معن تلقول لاقف ماع لك اولسو هبلع هلل !ىلصدرنالوسراي اولاق سنا نعورازبلاه لا ىلعنم حمس م لو هنعرضلا ىل نع فيحنم

 2050 وغيملسو هيلع هند الصد! لوسر تعمس هيبا نعىتيللادتاد ىف نعد نوقوثوم هلاجدو ةعام نباهجيرخا ةبذعأه اوموقتملولو اهباوم وقت مل
 االسالا ةجهرلعحن قتعامت مج, عولو جرعامسإ ثيدح.روصنم نيدجس ننس قف حتو نكد ق او لق إو ىلا نب امس او دكادويا هحرحت ارصحلار يظنه
 ظفلي ٍسايعنبا نعنايبظ ىلا ةيادر نم ىقجبلامنمل اهلا ىنعوهو ىبصلا ىف و جرش عركلب هدح امل مالسالاةج هيلحن هغلب مث كوش ولو ع ىبصأبب او
 هع ر فن ىرخا ةدج حنا هيلعذ قتعامت مي نبعامياو ىرخا ةج جنا هيلعذرجاهمت رج يارعا امداد ىرخ |ة حج نا هيلعق ثنحلا غلب مث ىبصأميا
 هنالاقو اعوفرم عرذ نب ديزي نع هتياور نمل أقبلا عرش نب ثر احلا ةمجرت قف ىدع نبا هحرخاو هنع سمعالا نع ةيعش نع يرد نب ديزي نع لابزملا نب سم
 نع ىروثلا ةادراذكو افوقوم هيةبعنشش نعىدعنب!ةياور نم ىلجممالا هجيرخاو شمعالا ثيدح ةمجرت ىف ىليممالا هجررخا!نكو لاهملا نب سجل نمهقرس
 افرط هحببمس ىف ىراخضلا جرخ ا تلقت سايعنيالاق اولوقت الو ىنعاوظفحا هظفلو عوفرملا هبش شمعالا نع ةيوأعم ىلا نعةببيشس ىلإ نبا هجرخاو ستبعإلا
 رباط ىرع نيكل وأضلا ديعلاركذ هيذو ثيدحلا ىصامباملسو هيلع هدا لص هلل !لوسر لأقل اذ بعكنب نجع نعل يسارملا ق دّداد يلالد قأيسلا| نهب هنم

 انهإع لشي كيديت'كورتمرهو نآهتع نب ازحداتسا فو ةدجقتعااذ ا هيلع ناكداريشع كولممل | جول و غلب اذا ىرخاةج هيلع ناكت ةجريغص جول هحفر
 3 ليوات ىلا عمجلا قط ق جاو حيفعلاو وهو ثيدحلا معن لاق ج اذهلا تلاقن ايبص رم |تعدر سابع نباثيادح



 بي توشك ةانيرخوهد بجلب هفو انما قيرطلا اودع يسلق عر ظ
 ىزخ باع توبثلا بوجالا نعال يي اجر |[ .]/ 2 ىر دنؤلا# رابعابلا

 نال لقلت هيلع هنا قلحأو رمال 00 0
 يمال ارلاررمجا وجاب نب دوار ادا هادا

 ةسا# بسم ار رع دلي مابا كلم. 8 0 0 هفدل اوهونابوجولار ركب الد ددعتبال هن او تيل يش نالو وكت دف داامف رم لبال لا.قفةدحلاد زعم اعل 1

 0 هنال غارتلا لعن ا و و و راوطموتل سك
 ا مسدتيص 6( 26 يت هو ع عل مارش م6 ل مس تل 0 نزلات يملا سم“

 0 ا ا وم ؤ

 هل وقل ةلملاوةرعلا طخ أمن اردان هل توملا نال ةالصلا تقد تال لضنالرجتلا ناك نيو
 ا 1 ل بورايطال ب2
 ن0 !ةجهيلعف غلب مث حرشعج ىبم|ميإو مالسالا ةج هيلدف قتع 33 ا.ثمبج شع ج نبعاميام ةلعيلا

 اهينودزعلا نال مس اوجلا ةصانكو فيلكتلا ةوصل ارش لقعلاو نآيببصلا نع ةعوضوم ا هرس ايتا دأيعلاو ةدأبع هنإلو
 نال لقحلاورز وت ىلع تير طخ سىادالقج ا ملوخ نايا بام مزيل قتلا لاقسا

 دقو اميلاف الخ ينج ىلا ع رجلا هيلع بججدل ةلحاروا از دجو وارفسإ زوم هيفكي نمدجم اذا ىلبعالاو 7
 عودي“ رولا ريل

 ل نعوةلحارلإب عيطنتسملا هبش أف رييغب عيطتسم هتال بيغمن فينو نعفدعقملااماد ةالصلاب انك قرم
 ن وكب نا ليو بشال ليد متو نزلا اوبن ليدي مول نع ةراو ب ىذلا بسال ضد نس بالا ظفلر ماظل انمارتعا نري نا ليلا بوجرل اي رقصو لو هل

 اعلا, يكمن وب اسريلا عاطننسا نم دم لوب مس نارؤدن نمو | زلال ل كو سانا لق نديكنا نءهدجريضزلا ىلا تلق وجو مل وق حلو عسسل نو مولان بسوي ادام
 ولا مث موق يسب ذن قطا ارمالا ىف تال امنا ب يطيل رب يت 1مالاو راك ابدي ماارمالان 1 ىمالغال ا ملعر إلا ماى. لك عار لبق روق حل بس: ننيم اولا نع نفع شل نافل قام

 رك اغار مالا نم مهدت الشم ناسا لاند ورسم لوما[ ام لكاس يل | لصشسلا لوسر نع سد اعتب عرفا لاس بمعامل كن ال ناظر اركتتار يفي زيا ىلا ىئئارفس لا نك ١
 را وا عرفالا نا تصرفوف الاد داق ار ىف ىف اهني ثسلا صد ىدلاو قئوركذ ام عررقالا لاوس ثيم رص نع يمادج اوردر ريفي ال نيطملا مالا نا دبدوب يلع ى زنا حسب او ع لس عزرخلا نمريف ام فذ
 ل انفال اصيل هرج شمس اف رولر دو تريباب نشر ضرع و قالا هد ادا عننا ثريحب سلقول |ب قلتم أ نا ىكار مق وربشسلاب موصل او ستقول |ب : اولسنل يأ قررت ايسايسس ل اب... .. يلغت ىرارابحلا

 مالا ندطس لم ىريرئاىلارروصتصولا م ارالاو رولا ىفعزي) تلا نع عت ارب راو َتفْحلا قف ورا لاك يور وقلا ىلع يسجاو لوق كلل رمق ماويلاب عر ىوفوم ٠1م الا عرار كشلا_لمهفنر لاوس سب و

 راتس تن اكمالا تاقاوا لدا اق بروم املا لمع رم املا مزلي نار وفلا نمر رل ورم انلاب مت ايا” فس دل لالش لوالا ( اعلا نيحتيس جالا مارس عر وقس انس بس رجول ارؤعلا لش يروجولا نيمو وولا لب

 لورق نلتس راء نانا ذلك يذلا ىلعورزع بسجاولا نا( ل سيبو از عراب لام نورت ما حن ايرل نمل شس ناوي و يلع كوي ا ملوق نشل ب١ تلفاز ارفف درقلا تداذ نم تعرسلل

 رزغل اي قش للاكل من لا ل اسف اهنب قاف دوقلا ب دالرالا نال ير اذدد قر نعو رول سمس و ىلا فطام نا ىلع ىنب فال ا ب نا نير انما ضل متزؤل اثر نطو

 ش [املاربب هادااذا ا تالثلا ةرث انا فنا ام [نركيريف تاف لوالا م احلا دب ملول قص تسوفيلا] ناطر شر رلا ىلض روج ورم نطو هدزغ د ادا نا/لدالا ماعلا مهيب لاارزا ىث شاوفلا نع اًراررحا
 رتاشلإب م بف تنار تتر خا ناذ توم اب رتوفيل ال نا ير شبل جد عريض اننا رعسيل ءاوجج و قد اهيل ق ني نكد ىلا لع ملوق كس راقو عرسا' دم اذالف تسوي لارين اب ايلوالا

 لو عل باز وكس توفي اذ ثا زيرشنرم ملارخا ىلا رخل ازا تذكر وكت تثولار أى ا جولصلاخاازا ذا ملغ رلملاف توا لورق هع هب اهننا» تام تاور اتنلاب مث ايل ىخااشما نع و

 ف الان دك لع | ديربع ىلع بيك 1000 ابالا قيال دوك امبرعا نيرو موصلاو حولصلاو ملل نب قزعلا ونا يره او انو

 درسا اذ املا اور ف سن جر يع لوق حل تا“ خرتلا ن ذاب مدقسميدلا قول ل ا هلم رف ىلع يي يلب الار يسيل ءاؤرتيفلا لع ىف ءكعارلاو رازلا طورت

 رعالاورازلا اوك اذا خر اهحالا مسلم بيس تحن يللا عوطنمو خردطملو نسزلا ور عملا ىلع بجي افتح عرراوجا تضازإو لق لل بنا اييلع مف اراسحنا ناسبالداعألا ىبتر علا نال كا نايا راؤو
 ]| كانلا ىلا مب وقيد 10 ةنؤمو لمارلاو نزلا | لع اوكا الوب ىلع سجس نا اهتغ حاولا 'ارماظو صير از ل .ةلعارلا ىلع تسيل ىلا جنس اكو ضرما ل ءاصيارلا ذو

 للمخ بي ياو 1 3 رردفينملا نف ل وق هلل فما" ىلا تنصل رمش اهةياورلارماظ لي قيد سعتتما صخدرا لاف ارم ماو مولا يلا راما لا و وينص ىلا نع نيحلا ب اور ىبو
 0 ا ا ا تر د انرارشات ىلا تاني ماف الا تالت ارماكرب !ءاوا ١ ١ ىلا

 كر ل و نعروبتته اة يس نول لات لسرم نسحلانعبابلاق ورمع نااثيدحنم

 أووقوم سارع نبا نعةىلط ناني ىلع قيرط نمر ننملا نبا هحرخ | و هفحضو نعا ني ثايغ ةمجحرت ى لبقعلا هجرخ او ةدئئاع نع هما نع نسحلا

 | هجدزم قطقرا ىلا هحرختآو فيعض وهو اكوذرم هنعرخ هج و نم ةجام نبا هجرخآو

 ليراساي ىتطقراىلااهحيرخا صاحلا !ندورمع نس .هّنلا ديعو دوعسم ناادرب اج نعو نوقثوم هتاور لنسب سلا تيردح ندركأتلا ننال يروه تعم ارخا

 نبا تيدح نمرازهدلا مر أ يعم والا !ةأرما نححتالاثمي له ةيالااهدوزتو :ةكزناف نو دوزني الو وجي نميلا لها اكس ابع نبا تيدح بايلا ف و ةفيعض

 هحرخاوأ يعم حجت عجرا لاةةجاح قأرماو !نكةوزغق ترتكاذا هيد اىن اي لجر لاق مرح اهعمو الاء رمال لاقملسو هيلع هند الصوت !لوسر نا سامع

 ةيلصة رمال لجإل هعفر ةماماىإنعئاربطلا ىورور مر ىذ حمالا ةرملارفاست ال لظفلب هجولا| |ل نه نم نيسيصصلاو وهو مج هداتس او وحس ىنطقرارلا

 ١ هيفداهجوزأمدالا حعوامايا قتلت 5 ًارمارف اسال ظفلب كرب رخاا ةجحو نم ىنطقرادلاهحرخآو كورتموهو ضشايعىلا نب ناب هيف ومررغىذوا جوز عمال نا

 : فد مرد ذأ عمدالاثلث أ ةرملارف است الربع نبا نع نيح يصصلا قو س أ يح نب ! نعد قت امكروبسشسم جل ايديسقن رغب زعسلا نع ىقلاي ثيرحلا لصاو ىفعجلارباج
 رخقلا هثلاو هثداب نموت رمال لحن ال زب بره ىلا نعأ هلو أهتم رحبو ذوااهجيوز اهعمو الا نيموي ةارملارذأست ال ديعس ىإ نعامهل و ثلث قوف ظفل قو لايل ثلث ظفل 1

 لايم ةغانقابطلا واديرير فاست نا ظقلي مكاحلاو نابح نداودْؤاٌدبا هدوخاوأيملعوتغىذ عمالا ةليلو موب ةزيسمرفاست

 1 ُّش



 حلا باتكا لج اها ةياردلا عمةّيادهلا
 يا "0 000م

 | نمي كاد هنع لاضلا ة يش أذ هسفنب ى دي ىيشول هنال جلا تالخب هسقنب ءادالا لعرد اقرب ريع هن١) بجيل هنا
 الزاي ل راق ملف حرش 20011010

 نعلسمالسلا هيلع هنالايئاجو ايهاذ ةقفنلاددقوةلمازٌّسٍرو ل ٌقشدب يرتكب امل ةو هل ارلا# از الع نفلا
 يباورعسلا م يسكىف ةلعارلا نكت نري نمل لكل اك" ار هفتلار رو نمرب الو كس

 02 ةاجاولا لحوت 0 نايقاعتأتأكاذاامنالهيلع يشالذ ةبقع يزكي نادكمناةلحا ءارلا ذا ازلالاقن هيلا لكلا
 مال تيسزف متل

 -- هنهنال هيأيثو تيبلاث ات :اومداتلاكدتمديالابعو نكسملا نعرض نوي يناطرةشد ورفسلا
200 

 0 تالددوع قاح- ىلا ادلع دق لش اكن ركنا اطراشبوةيلصالاةجاحلاب

 هلم مقتل عة 0-0 ل نم سيلك ىرمأي 0

 00 ءءاورد ع اظولا لات ثن» امد ئاز امام قليلا 0 نمل لول فروق

 050 وكلا تن ددءادالا درا وش كايقوة هفيتح ىلإ 20000 ا
 + اوبرا لاق د

 ٍِخ ناهلزوجالو .جوزوا هب غمرأل كين 5 !ةزملاقربتيد لاق ريال ةلح .ارلاو دازلاب ةعاطتتسالارّيسف
 فيولا دز نا الع بج ال بلا ةز يو نيا تطال اس با' ىرد هلابك

 لوصحلةاقث ءامن ادعم فراق تجرخاذإ ولا ايل زوي ىعفاشلا لاو مأي| لت ةكمنيبوادغب ناكاذ|هربخب

 اذ ةنتفلا | يملع نام رحملا تودي يزالو رحت ابعموالا عأرما قتال السلا هيلع هلوقانلو ةكقفارملاب نمالا
 ترو ىطتاارلاررازبلا هاد

 ل ةلثرملقاةكم نيب وأبتيب ناكاذا اامتالخب اهريغأهعم نأكناو ةيبنجإلاب ةواخلا مرحت |:بلو اهملا اهريغمأمظنأب
 مسا اايلرريكم لول وف لصسم با ايلا ةرلا مانغا, :رتفلا ةوايز لمالك أ

 د تسي اوللاورع اشلاى اى راو لارطلا نعى ادع لاضلابتاذ لوقت هلس

 ميناج ىاةناذلارسكو لوالا ميما عب لمن نش ل وق لش با: ىلا نع اسيل كلك اضنا نع 0

لم ىننلا لز نام اعطورع ار اسم ا يلع لمي ى لا ريجملا:نلمازلا لسا :نساروأ ا تلمس بسلا يب ايهدعا يسكارلل ليو نين اهبل نال
 نير يوس نم ماها ىور ليس نع رس لوق هلل بساط 

 نبع هيلس نب دام دب انو هايعزمي مو نيكس يرش ىلع مين لاو ع رع ارلاووازا لاق ليس امرشا لوسر اي لن ليبسريلا خاطتتسا نم تيه عن سانلا ىشم ثنو ىلاوتلوق ىف سنا نع قوات نع يوزع
 كابور نب را ل ا يا

 لو هرهجال' بف لش اهابصرج احسدا لني نار الا بقع جيوفلا بقدلا زنبقع ىرتلي نادنكا ناد موق حك ثنا« ىدع نباو ئطقيادلاو ىلا جام نب نسف ّيورمودوعسم نبا احلا

 د ا بلا ا ا ل ا ل بيرخم ٠ اوس وق يذ ب ارلع سيف ميقتع ىرتؤموا تم نا دكا اف حاضعييالا يحاص

بما تنزو جو ا تم الاد طسبلاو شرفنا يببلا خاتم ضماثألا قرم الات تيببلا ثءاثاد ملوق هل
 بابان بيرم ررطلا ىف هركذ ويجد اب لج مي لاهلا لاهي بين نعل وأ حك 

 لايهلاب وإما نا للريال نص زهؤنلا نالزوقب يلع مثدلايع تقف نعو :رليص لا جالا نع الضخ, حضنصملا لوقت كلو قؤنريلع نمل جلا لايعو مهم لاهي لام لات قولو تدجا نا لع لدي اولا
 قروض ريطفنلا تررت لالا لاترى جلا لق هقم قم »٠ ةرم اب ص اصتخاال نا متر انصا  هرالوادرل ايع من نعال اذ ناتي الاد |ابرعو قاما ل ايلا نمرارملا سيب سيل نكلو جراد

.ايسا» مورش اول ىف بسكر يلر زي نال نطو ىلا غتر رعب مولريف رثعل اربع ىلا نع ولا ىفو بسك نع حيرتي هدوقر دير بش ذأ تعس دل إنو حاسما ضالتنا بلص ىل دسم
 

 ديرب نااار ظن ”لعارلا ازيلال ار تف ناك او حييل ةيابتلا بحاص لوق قف خرب 0 ا رمالا لق هك

 نم ىزارلا كيرلا ب قفا امو ةمالسلا مفي يمل اذلا ندي ناومد ةريل لبا خردرخ تقوى ا نيرطلا نما نيربالو ملف لش ند, عارم رلؤ ىلع ض نصل ازبلو قرطلا ىف يسكن كين ناك اذا

 ' نإطبىزلاو نزلا خلف تو ناك نس ازلواذكد نم ب ناس ارخ لبا ىلع سيئ لوقو طلو نرد تمس ءدسسمااناذ ف ضير لل ال تاكسالاركلا لوقو داني لب انماط وقس

 | تاب ناز روقسر وكشلاو بمجال لمادا توت ا نارحص ار يرام قو بولا لعلب ذا اشيا شداد( السالف نر
فلاو نرعيتد نوكيدالفالاو بسيمدنم وكر ةداعلا ترب طم نم السناره ىف يسلاذلا ناك ن ا لالا لاقد بس بولا عنب لصتلا ب 4

 لضم لو هلل ١! ت:دامباظرابنا ليثلاو تض

 ْ لبق انزاف طق قرد عج ابو ا وازن مضت و يروجولل اطر إب ولحج مطب ما بأ بسوتول ارش ةزرفل محلا وجو و تيم ىلا لق ىلع نررلا ةمالسو يعل نما نا نسم لا يسدجول روب

 | نمش نلعارلاو داذلاب نا يلعب وف سارا 0 ل ا يلا لقديضتيساردليا هال ل قدخ

 أ طل نما ناكر ل ورع ال ,لوق هلل تاك رتب ل ىزلا شيرطلا ين نوب ل نونا نع عرونملاءيعلا ناذ سوبحن ابازريقعاو حامد ضرادب راوالا نوزت نير طل تو هاذ ةعاهنسالا تسي مامر ع اذاف

 | ةرلنحلا ىف ةمجلا لزنريز ملا ميلا نال ةرمباسمدا نر انعروا متري يب انلا ىلع اح اكن ل ل ال نمو د [رحئ ابل نكي تا لق هلطسان» جالا تقو نم نايبارثان ناالاد هذان ْ

 1 اولا نونجماو ىلا نمل اني ارواب اكن حب اديني ىسدج او ّسافلاب لحب ضرعلا نازرتل لانو دا ييبصو ا ايسوب د اافنساف ن اهداو السما ناكز ذاك ايعوا ناكلارح أل اباطقاح توي نا طي وا ظ

 | ع وقد بألا تيل كت سانلا ىلكرتلد لاهتروق !!يتئاشلالاقد لوقف هل لس كك« ذل بلاك )ف ةوا دم تزلب ناذ لاه نمالا نال (رئ ايف استن نا اب اهلش تس قنا يشل و

تيدا الاب تئااضيا يضف مت نوط نساك باطلا نعمت تيت تاره انت تملا رسال لد بباورسد اهي ةرجابلا لع سايقلاواوب السل و ةولصلا
 1ْ 

 | ماريفتامنديع نالريفزاتما نارا كمال تر لعاس اي ايا عانس من ةروس ماو ةرب الإ عس م صرت زمس لكى ام هزي لي نانإر دذابسدال نثةأررذ اتاني ناكر"

 | تاضاييل ريغ (اتنابدادزت لوق هلت ت» مجم ايتداسضر يقي يد تالا داسنلاو ديرل اونو ب وصخربا لعس ديور اب سرامو ملص يخت ثق نفق را ورز اوداموجدماعفابدإم
 | قعرطسلا ]المتر فو كس ةردقلاو نمالا خضتوم زامل نلإب بتيبج  ءدن ةزرما ىلا ةزملا م امضنا لابو ند تيب تدااذ ثا تاتا شلة اديه |

 قيل ايدي قو سنا نا
ْ 



 ةياردلا ع ةيادهلا

 نابل فأشلا لاقوأهعنم ججوزلل نكيمل امر ت نجوا ذاو مرر يخيرفسل !تددامللا ميورخأ ااهلح ابي هتالمأيا
 بساط ن الرف رك الاب لوقلا لع رر سل اب لولا ىلع اعني ل فنا ل اقورمتا لام 7 .٠

 مح اكواد اهعنمي نامل الفن 2 اكيتح اهتم ئضتارفل ازيا دزلازحنانل ةقح تيوفت ورغلا ق نالأهعنمي
 ندوب( حضرل ١ تررزنول ال راض

 تع دل عا نم امللك الناازملد

 ةحاب لقي هنالأيسوجم نوكي ناالام رش لكعم جرخت ن اهل و هب لصحيال ءوصقملا نال ا هلع بجبال ولةأقسأت
2” 

 يسار مر وجاي نب انهيلا ىذلا نالايع ةوااريع دارت ناك اس

 ىتحقلابلا ةلذامبقوهشلا يحب تيلب ىتلا ةميبصلاو ةنأبصلا نم ق ايا هنال نوزجلاو ىبصلاي ةربعال ابنخكأنم
 رم سيشمل ل يلا نع زارتحا»

 تل للاسر دصدابتوؤ فت تاكل بم وا بوجولا طرشمرحملا نناوفلتخاو جلاءاداىلادب لست اه الا هلع مرحلة قفنوموحممريؤ نماهبر قمل
 نع امهزجيرمل ايبضمك نبعلا قتعاو !مرحل ا مدحب ىبصلا علبا ذاو قيرطلا نما مهقالتتشا بسحس لع ءادالا طرش

 فق ايناثرسرح ايف وع. لعشب لولا مزرع سو

 م“ ا ٠ مسأل | » ١ جلب ا |مكيتتللإالا ل: ا أ ك3

 ىولد وقول لب مارحللا ىرصلاذنجولو ضل ادلب ليال لفنلاءادالدقعن |ممارح | نال السإلا ةج
 هنكمبالفمزال ديعلا ما اماةيلهألا مدعلم زالويغ ىبصل ءارحا نالزييرمل كلذ لضول سسعلاوز اجهل سمالا ةح

 يال مال عل جل وا حا و سس طبل ١ ىو 0 "1
 بل رسانرت نيظ ع بس» عاتفمس الاوأدواولا : : ”سمتخ اوربغا) ان : "لاه دواعي نازوحبال فلا تيد اوملاو لصف ”ملعا هرراو 5 ريغ قع ,رشلاب هنموجوردحلا

 باس يينوتلال بخل ةرل؟ . هنالأهعمارحالا ريخاتنع مما تيقأتلا سئ اذو ءِالؤهل تيقاوملاك نظرها سلا هيلع هلل إل وسر تق[ نكشه ١ ," ن ناعم وذ لإواليم نوجد ناخا ع يداهم قرلا لبا عب تايب ىب نارك لان ١ 1 ا ململي نّميلا لهالو نرق نان لهالو َةِفَححماِشلا لهل و قرع تاذ قارعلا لقال ةقيلحلا وذ ةنيدملا لهال

 فيجن حلبا لام الاسر جضممو حل ناتقم انو السنا حااتفم نا فيج نسر وضعولارببشمي مااا نتا لكك ةولصلا_ زوجت نسا غلب عرووبلا لبن ل طرش مارحالا ليث نان لضفلا ءادال بلمس لف لو هلك كا» اباء نم ىبورلاء نم اهلحابرد تتح كرا ازال 11111101 فها ايرثدجتم اذا مايا تل نم لا لم نيت دازب ناك ذا انم عزوول سب زب ىلطر عزم ايل حان لوق تل .
 ىنث اذن ادنعوان دنع م الملا نت نعجن ىو اومطل او .نووقولا لبق مارح الار ب غول طوسبملا فو ريملالا سمسم ايف ركل صا ار ايتهالاب تارايحلا ىف ةغالاو نرحب نم نويت عل ارعا ف لصفي ا

 رضاكئاو نوب اولا بشلل دريم لو سلوق هل با: ال انرشعو ايئاوا لب خطب نال جحو هرتعدع ريكس ورنا ىف خلت ستولا لدا ىف كسلا زاةالصلا باتل قمم امى ءاضازب و يزن

 نسما نيم عزرا ذا حسو ل[ حسو يعل | لصد ثلا لوس ىلز نه وب و ”دببس ناكل تو ليما دسم ني رملا نيب ودب نيلي جنون ىنب نيبو ناز اوبس نيكي نبا ا ةيللوذ ملوق هشلسس عابنا» ناكيرهنش اندورح ا تقدلاوبو تاقيملا مب تيما وايرمالا نان الاب زوابس نانوجيال قلا تسي اوما بواب ل اغا, أديب نكما لوا نايبذ عرش استاد ا طور ل هلع ببي تاكل لض لوق هش ت٠ ةءامب ةالصلا نالقب مالسإب منال ع اذار فاكلا نا لع ليلو ار ليقو اب ازجا مارال ارو لساوا قامان نون دازذاك روف سين 0
 رن ]للم نيمو رنيب ىر نزلا خم امم حرشس ف ىقررعلا نيرلا ني ذانفام ١اس ل اقر نسم امري ًاطضوجو ليس ينرملا نيبو ديب ىف اكو ممل مفلحلا ىدبب ىذا سما عطوم فزت تحتل زي ناكر

 فج تس اهب فرعي ناك ةحيبلا بو ىااشلا بضابلا نم يللا ىزل اع عشوم :ملا الا نوكسو رجلي مل ضم لو حيل و نريفصل لبو ايترع كأن نال ب ىس عفو رسكلاب قرع تاق ملول هكلس ب٠ ماشلاكمالس لا دار نوكبيسمق لا نادل ترب سب ناك تدور ماشا لد الا لبال سندا. لض داب باج هر قمل يلو قولا بال قرعتاذ مس لا ظسو يلع سلا ىلسْسلا لوسد تستقو فيك تسلق ن اذ ىدازنالا لاق لا قاردلا ل الو ل وف" سكس بس »دس راب رخل اذ نوم ماوحلا تلق, اريرشك شا ليو لارم
 ماسييلاو لصالاوبسو ةزمبل اب ململا ابل لاقي ميل ا ناكسساو نادل د يملا نامثملا غب مع نيا لب لو لو هتللس كا يفرقنا سياوا بسفي يلا نميا نم ىج نيت نرتعلا ناظر وو برقا ب اسم لاذو نوكسلاب وجد لازانما نرقيسي بيرعلاو تايرع م نرشم ليمن لا تاق نطلا بيلا ف نرقرجن بالو ملا هلشس د٠ فب تمض يب ىلا ليسا

 فتقوم سو لاو لعل فسر نلا لوسر نا سابع نبا نس ؤاط نك سو ىداخلا حن نخل ملال تكا ل | مال قلاب روان لح و نرحل نيس تسب اثقرع تاذارعام تيقاوملا هب نا معلا تقواذلب ملوق هبل! راتملادرا» هلم نم نيلي مكانها حار ضل لان يدعي اناا د وبشم ةابت لاببب نم لبتومو ايل ليست

 نارتو مكس لبا قنص اشم ثسيج ننل 9لذ نور ناكن دورا ادار نم باري نمنع ىلا نطو نبل نب ب نيل بالو لزانلا نقرب لب الو فق ماشلا لاو نيل اذا لب
 نرسم عررسحاو لطي نم ملا لبا ليي لاا نخطورشل دج لان رق نسرجن لب او مفجلانم ماشا لب اويل ىذ نم منيل لبا لبي لامر لسو رلأو يلع ليلا للصم شسلا لوسر نار نبا نع 8

 ملهي نم نمل لب لمتد نق نمد لب )لباد قرع تاز نم نادلا لبا لبثد فيلا ىو نم نرد لبا لب لاقفسول [ىشو يع يل لص يلا لوسر ىلا ثيرلا خطرا ندكلانباب يزل ىلا نت
 نمل لو يأ نم ماشلا با لد فيلا ىذنم ينل لب الب" لاخلا لوس انيلض ات أه نئرييزلا يلا نمسري زيي نبب مم اريا نع ننس ىف هام نبا صرحا نكلر خدر ىف ىوارلا نم كش زي و
 سم اب ني نع | طبع نس جرتوبج نبب ٠ نع ىلا اخ نع سس نوط ورز تسفر ازيلا حزب رسخت و قرع تا قنلرعلا لب ال ىستو مس ورب [لعو هيلع رثسلا ىلص ثلا لوس نلا رن اد ني مس يلا نع 7 اههشاف اضل اومؤلادوبا راو ب بكا ياربا نال ىواللا نك ايف سيل ياورلا ريو مبوب لا لاتفرجوب لب مث قرع تاز نم قرشا لب لعد نر نمش لب | ليش د لب نع

 تحسم نب! لاق تاز قرشملا لب ل يذو ارتب السرم هركؤف لاق 0 اا ا

 لب الد فم ام اشلا لب الو ءفيلكأ اذ ةينرملا لب ال تست ملسو ل ؟ كنس ولع رشا لص شنلا لوسر نا هربع نر يبا نع بسيشن نب ورع نع حر لا نع كاسات مل سل م تم ا موغابت نع | نددز ل تنازوشل لال سس رك ا اد قرع راذ تقوي مل مالسلاو وصلا يلع ىنبلا نا نومي مب اءاطل تلقت
 لاقيرتابنع مارحالاريخ ان نع تال وق كلل ””ىنطز يزن ا» وري حت وردت اف السما هيلع ىلا يو مر ناك نا جشييلو ذرعا ىف قلاع ناز لف كيرف نما ردا ظن اقف انيلع لس انرقانورااذا اناو نقدم لب الدهرشسلا لويسر نا نوم اري ااياول ان وا نرعملا ن اني فن ال لاقرع نب نع حف ان نعى راهن اه نسم اد قرع تاز قارعلا لب الو م نميلا لب وان فرجن
لل مارح تاتي ىو يربي ناكر اوس مارح لا هيلع ببحو ككل وخر رصف انمي ان نا ريلع مل

 ممتد زواج نم هرم مالك عت نع ةرابعوبم ىذملاريررشلا ماولل ل كا فو عنطومريع ف هذال روطسملا ن ك
ْ 

 ايتام والنار وبلا ري نا لضمالاو اندنع ب سابال (رحا لاى زوجا ذا د كاد بت ا بح ناك كد نم مرح ناكدلو ها زج ا نم مجاور انو لامن
 2 تا» ل والامر جاطنا نكلايو هيلع نا ةفينع ىلا نع ىوراذلو نب اسال ورم لا نال ةفيلملا ىذ



 جحا ب اسكا دلج 22082 ةياردلا ععدّيادهلا

 واّرمعلاو ارجل |نّصِق مرحي نا هلع 3كم ل وخد دصق لعاهملا تن !اذ!قافألا مت قاف الآياييلع مي نتلرممي 000 وا و 4 سس ل ريس حس ل ل ل ميغ تشر
 3 "* ىرباظن زال افالخ ناغل ” درا“ 0 ا 2

 : وذ ف 3 9
 هوم ءارم» تت 2

 ةظرشلا ةعقبلا كله ميظعتل مارحللا بوجو نالوامرخالاتأقسيلا ا دابا مالا هيلعول وقلاتدنع صقل
 ثاا ىثناسلاو ىف ارظماو سس ىلا نب“ ناب 1

 دشنكي هنال هتجاأح م ارحارهخب ةكم لخدي نادل تاقيبلا ل خ5 ناكنمو ابهريغورمتعملاو ماحد ف ىوتسب
 بلا» تامر اد هلم نعبر طرد ناك ناك ١ 0 ساسلا مدل

 مارحاربغب اهلوحخ و مث اهم ججورذملا مهل حأبي ثيح كم لهاكراصن نيب سرح رم لك مارحإلا بايب فو ةكم

 هلوقلز أحب تيقاوملا نه لع مارحالمدق نأق ميرحالفانآيحإ ققحتس هنالك سنلاءاد|دصقاذا امه اخي مهي أحل
 1 3 ّ علعلا هه ام لين دارا معن ا

 أهلع مرقتلا لضفالاو وعم نباول عدلا قانكدلها ةَريَوِو نم امهم رحم ن|امهمامت اوهّنل رمعلاو خي | اومتت او كلاعت
 ا/رارتم 1

 ىداسنالا رينو ىت اونلاو بس رجب نم لى وسامل لسعلا ىرجت ايراجب لمعدل فال عمب ناكن اد قالا نلاقي نا نكي هرهاولا لاوريدبلاده عم نال قفا باوملا ليت انألا لق هلس
 لو ىوف اذ اذ اهصال عرش مارحالا نال ةرعول دي كم لضرادا تايم نعمارتالا ببي انا هرندف قانا نال اندنعاز صقل ملواجلادصق رسل وق نطل رعي ماو ىلا يعرف ىرلوما» كي غو ىلا و

 نارا انو نمو تبق اوما لبا نم لمرلل سيل ائياورلا نيف |.سفن ىف وكن يب قزفال نا عقول نكت اقيم دب ناكي ناردابتما# تقنيا ضار ناكنمد لق عطس دال

 حسا ىلا لمثل كرت نيف لا را رلوخ لبق مارح ا يلع ببي هد اذا كسلا رصتق مدع دنع كلذ ناب حررصورجت ملكى ذك ارح ريب كم لري نال نائل كم لبا ةلزنمب ومو عيتيالو نر
 تا لوقو سو اهب ورعو لسان (ربمتي ناوبب ريض لات (امتالا شم ىف وفشخ رد عرملاو حرا رمتاو ىلاهترلوقل لورق هل بنا' هزداميملو سرقولا غلف جاىل كم نم عزرخا ذا لش ذك

 8 داتق ل اور وحسم نسا نع شمو تكلا ةريدد نمارجت نلا لاَقف نع بلاط ىلا نب لع نعل سو نير رطم اهب رحت ا قرلاد جب ماهتسس واط درست نب ريعس لاق و دب ايو ىلا م ارياو قلع ساع

 رلوق هش ليزا ملاعما) الالم ءشقنلا نوكت نا ايجانتا لانعلا لايتو مدار ليال تحس لس انبب قدا نا حر مانو عض ىف جب قنع مان مرا ىف تمناكنلاذ لبيع ريت نقرا مامن

 و عيرغا ف !هتسملانانك م لوق عطل# .يابالر فصيل تسويبا نم وري منن شلا تيب نان لا هت ثلا سبب ظنت ياض رفيصتلاب !شيماملارلذ نا لوقا متك ناكل يردن
 دس نا رخو بليا ةريدد نم شن اوب راو او ىلا وتر لق لم نع دنس ىف عقسيلاو نيا يرن دلعس وصد ممل وزعسان ف ساخلاو تاه ىل نبا ورذنملا نيد ريت نبوي نزع نيالا ناو
 هج فما ب ملع ا هئنلاد هريعو تنصملا هراتووعسم نب !فييرمووحسم ني او مل وق نكح ”دلونيسلار وشمر راش سر ل لو هيلع سلا ل نلا لوسر نك ةريررم ىلا نكس ىلا نعيش اب

 0 ا ادهلصرت ا

 لهالو ةهنحب/ماشلا لهالو قرع تاذ قارعلالهالد ةغيلحلاا5 ةنيدملا لهالماسو هيلعدثب |ىلصدثلالوسر تق» تبرلح- -تيهاوملا ق لص
 هيذبرطضا دقو هب مّجحيال قأطرانب اره جاجا نه دج نع هيبا نع برعش نب ورمع نع ججأج قييرط نمىنطقرادلاو قع املماب نجلا لهالو نرق سحن

 نعءاطع نع جأج قيرط نم ىنطقرادلاو ىلحيولاو ةيبش ىلا نياووهاضيا هجرتخآو ضيا نحس ا هبحرخ ! لجل ربرج نعواطع نعاةراتوا نكةرات ةادرق

 رازجلا ىدردقو هنعس ٌؤاط ةياور نموهو قرعل اركذ نود س ايع نب !ثيردح نم هيلع قفنتم ثيردل أافالاو قرع تاذركذ تيرحلا| ذه برختسملا ورباج

 هحولاا نه نمىعداشلا هحرخاا دقو هلصو قف ةيوار مهوو قرعتاذ قرشلا لهالملسو هيلع هّند | ىلبص هللا لوسر تقو سايع نيا نع ءاطع قبرط نم

 تعمم كل نكلاقف نوي قرش لها نكرملو قرع تاذ تتوب ململسو هيلع هلل !لص ىنلا نانومعزب مهنا ءاطعل تلتف عرجنبإ لاق السرم ءاطع نع

 هيلعهنداىلسوتلا تقوي مل لاق هيبا نع سّداط نبا نع هقبرط نم اًصي|ىعفاشلا هجرخ ام ىلا مرج نباراشاو قرع تاذ قرشملا لهالتتو هنا

 متن امل لاقرمعنبانععف ان قيرط نمىراّلا هجرخا ام سداط لوق ديؤدو قرع ت اذ سانلا تقوف نئموب قرشم نكي ملو قرغت اذماسو
ل نشير كقيرط نماهو نحاورظنالاقف انقبرط نعروج ىهو ترث سف لهالدحملسو هيلع هب ١لصىنلا نااولاقف ربعاوتا نارصملا نآ نه

 تاذمه

 قم اهجرخاو قرع تاز قارعلا لهال ماسو هيلع هلل لص هللا لوسر تقو لاق ر معني ١ نع ف ان نع... .......كلام نع ىورف ق ازرلا دبع بركأو قرع
 صا كل كو مهربغو نوع نباو رج نياو بويا حنان باحص !كل نكد !نهاوركزي ملعر_ىهلكك لام باصص١هفلاخ للعلا ق ىنطترادلاّلات هنع

 هللا ىلصىبنلا نمململير كد عمس ل هنا هيفرمع نباركدو قرعتاذ هيذ سيل نيحيحصلا ف رمع نبا ثب دحو اهريغورانيد نبورمعورلاسرمعنبا
 لاق سابع نبا نع سابع نب هلل ادبع نب ىلعنب ص قيرط نم ىنمرتلاو دئادولا هجرخا م سايع نب! نعهلصو نم ةياور ليي امعو ملسو هيلع

 تبا ةتابز نع ب ايلاف و ملعا هللاو قارعلا ىلا ل يلقب قرع تاذ نود قبقحلاو براقنم ةدانساو قيقعلا قرشملال هال ملسو هيلع هللا لصىبنلا تقو

 سانلا هب فاطادقو ىنمبوهوملسو هيلع هلا لصىنلا تيتاهلاق ورمعنب ثرالا ءدج حمس هناركني ىلا تعمس ىمرسلاو ريغنب ث ركل نير يدرك

 ىنلا تقو تلاق ةتاعنو هلاح ئرعيالنم هدانسا فو ىنطقراسلاو ٌقاسنلاو دئادوبا هجررخا قارعلال هال قرع تاذ تقوو لاق ثيرحملاركذذ
 حس افلا نعي وار ديمح نب لف | ىلع ىركسي ناكهن !دمح- !١ نع لقنو ىدع نياو ٌقاسنلاو دؤ ادوباهحرخا قرعت اذ قارعلا ل هال ملس و هيلع هنا ىلص

 رباجنعرتبزلا ولا هي لاقوتيقاوملا هيذركذ هنا ملسم دنعرباج ثيردحام او بالا اذه ىف درو امىوق اوه و تبق اوملاركو ةياور ق قاسنلا قاس

 نمةجام نبإ هحرخاىقو قرعت اذ قارعلا لها لهمو هيفو ثيردحلاركذ ف ملسو هيلع هندا لص ىبنلا ىلاثي سلا عفر هبسحا تعمس
 هيف برطضا هناالا ءاطع نعماج ةيادر قادت دقو فيعضوهو ىزوُجلا جهاربا ةياور نم نكل ددرتردغبريبزلا ىف نعرخ "هج
 هيذو اعوهرم سابع نبا ثي. دح نم فارجطلاو ةبيش ىلا نب ًامرغالا تاقيملا دحاز واهب ثيدح 01

 ةيدش ىلانباكل كو أضيا افوقوم سابع نبا نعرخاهجو نم قاع! هبجرخا نكو توقوم هنك يمص انسأب ّ نبا نع ىعذأشلا هجرخاو قرصخ

 ةماعدسا ةلعو كمل خور بنعملسلو هادررخارفغملا هسار ىلعو ةكمل خول سو هيلع هني طص ىنلا ننسنا ثيدح هنورأعي لصق ثلاثهجو نم

 لاق ةملس نب ها دبع قيرط نم م كاما هجرخاذ ىلع ثيدحاماهلها يوتيب ااا القد معلا دلاوتاو لا تدإ قو .راؤكتاردي محاد بواسع
 مام مم ل سل ل ل ل حسا كلج | ملف دوعسم نب اثيالح اماو اعوفرم ةربره ىلإ نع ىورل او ىقهويلا هجرخاو أ وقوم كركدف لع لتس أ

 ةببس ىلا نبآلو نيِفيعص نيهجو نما عوفرم ىرع نبادادرو ف وكوم ديج «داتساو هثيدح نعىفمهملا» اورأمرغالا ةكم لخ دي الظفلب ا

 تعض هيفورمع نب ةىلُط هيؤو ابعفانم باصاو نيلامعلاو نيب اطخملا الا مارحالا رغب ةكملادحا لخ دي ال لاق سابع نبا نع ةدلط هقبرط نم

 . سصيخلت»ةفرعملا و ىقهجيلا هركذ سايع نب ىار هنا ءاثعشنلا ىلا نعوربع نعةنيبع نبا نعىجقاشلا ىورو



 عحلاباتكادلج هر ةياردلا عمةّيادهلا

 12121111111111 |مظعتلاورثكا هيف ةقشملاو هببرشفم ويل ام أبتانال
 ل

 نوجيمنال مرملا نيبد تيقاوملا نيب ىذلا لحما هانعم لحل إةتقوف ]ل |ةتقوف تاقيملا لخاد نآكنمور وظحمف حقنا
 0 رامى اد الاسك كا تداول (رسغل

 لِجلا ةزمعلا قومرحلا عاف 0 0 ناكرَمو دحاو و نا تم راو ةربو د نم همارحأ

 / لح !قوهو محنتلا نماهرمعي نا اش |خارماو 3كم توج نم جلاب ومرح ناهبأصامارهلسلا هيلع ىبنلا نال

 نممارحالا ن وكي مرجلا ىف ةرمعلاءءا 6-0 ب ققحتبل م رحل ا نممارحالا نوكيف للا ية ةفرع و جي اءادا ١نالو
 ”كم نم تءاذ + لابس زي ناخا

 خملعا» هلا *'رتالدورول لضفا ميتا نال! لحما
 دي يل تر كك

 همارحل لستغ امال هيلع هنا ىورابل لضفا لسغلاوأضوتوا لستغا مارال دا ذا ادارااذاو مه ارحالاِّث أي
 با قلل هاو لو بطلاو بوز نت ناتو ىزيرتلا#ل 2000 نك ييثث رب تمم انك حر ايف لل

 لضفا لدليل يلق ان مخ ل ال برش ىتحفبظننلاةتاالا
 ا تاما لسع نال

 سس #  م لطط

 هنالءادزو اًراز|نيلبسعو ا 0 جب سد لك كرات امال بيلا لع هنالو مت هيف ةفظنلا نعم نال
 ب هومر ١ دلع ناروصتخ ب دي نمسا نادك تىا» رباه رهاربار ماسلا رم امج

 دوبل اورحلا عقدو رولا رتس قضواينالو دبل ىبل نع عونا قانا هم 00 هاسلا4هملع
 ساشنارم ان 5

 آميببطتاذ يو و هال لضفا ديد يف كأم
 هع 0 عاد لا

 ةنئاع ل

 تن هام راام ىلع ار ازي اروح ءزبال لو تللسس نب لا رونا 0-0-0 انتيك اننيف مرح اىف كاس ناك ذااما للاب ”ىزلا تقاولا ل ماو ناك ذا ار :لئادقؤ ل وق هل

 لاشك ا تال لب ا تمن ” نارلذام ثييحو ل اذ ناكر ييصي خر قلطماورإرم ناكولؤا لح | تطال مولا يفبو تيتا وما نيب ىذلا للإقلاع

 مت اقيم ام خب نا ابل لب الكت س اتي ل مغ اد ناك م ع ” ل ا الو

 تاقيلان مورهلا مرحاذ عّبميتان/ن اكوا ”كمرنطو ناكمادس كب نالنمو لق حس ب »سرب  كرلع نوي محلا ميلا رم اذا ماو نادتملا لع ذا دنا( ردو نمرقل اذ
 تممرحارق تنماكو ضئام وق تللس 0 ل نم ةردطلو محلا نم محي لم لبا مص هيب ةكس نكسر اند

 فبتوم ا مسا نالر ظن يف ىرازنالا لات لح ا ىف ىب و لوو هش نيو ىلا اهب بسزينا وافل نسراربعر اا نثوزالخ ارو اهدارحا ضني نرش ل وسر ورماذ تنم ا رمت

 فلكس يلو لنوم ا لعس زوالا مف اا نرش الينا الداب سي وظن سلك ما ميلا )تترد ام لملف ىذلاو حس اننا ميلا ممسا دفعتو فداك لاذ تمانع
 م” بتضارلاةزه خل لعفي زنا مارحالاركؤ ىف حرس تريزا وملاركذ امل مارحالا بماي لوقت مهتب بسا» اًضيا رفرعامل لاقيو فقومل لم تاؤرع برضملا بصام ل اانا رفرئريلع قلل نا

 0 ايم. ىلع يعوض اواركرلا حم يئلابالا 00 أهمارتسا ىا تصوف تاير ىف لرضدلاوارغاو رحل ىف لوخدلا ريم آلا م احالا دارا اذاو ملوق وكس يابن

 ا ا ا االا ملوق نحل نا» نزيفداصمالاالاو رملا لمت تاوفلا ىف الا هرشدا ناو مرحا قرنلا بيتل لمبالا نم حزم ل مامحالامتاذاو
 ل أ: نيليستوا نب ديرب لوق هله يما تر ضنالا ىف ال ةنسلا ماا تح ىف ارم اقم د هوضولا موقف لق تكلس با» قربان دطادلا فاض يهياول سيئ نال اٍبراشناد ندببلا

 ردرورانا مارق هلل بس» نيليسف نيم ناي نيد يعرج الذ اوب أنسب م ويلا تلق مارالارنطري رجلا بارك كلسلا نعم نع ىور زال اني لاق امنا ىواوس ارت حرطم ىف ىزارلار بوبا

 نالرلزتم الا نم لعتشا ةزبلاب رسما ىرتراورزما ملوق هلل راها يلوا ريغصلا عم الا نازك وشم نيالا رمل ةعيسو سيكل زل تحتادلا ليتل الو اتتكا نسور
 بيلا عفش ذبا) سلسملاررساو طم ناي زيه فسار سينا هركي زمام نعد ملوق هللط ب اررلا سبل نعل ئرتراوراز الا سمل ىا اير ذنملاب خلا ردا بررذملا ىف لاو نيزبسرزتر ارصا

 فاو دادش الامر اميل نالازيو روم وب د

 لل للا ل
 نم قفلموهت لق ميعنتلا نما هرمعي نا ةئشاع اخارماو ةكم فوج نم ميج اب اومرحي نا هياكصا ملسو ديلعششا لع درر لوتسررما كنا دق

 ثمأع ثيدح نم هيلع قفنم أمهياث ورمالاب لعومصت هيف سيلو ءاوطبلا نماولها مهن | ديعس ىاورياج ثيدح نمملسم هجيرخا أمه دح | نيتي لح

 لهالملسو هيلع هللا لص هلل |لوسرتقو لاق نيريس نبا نع ليس وملا ف دؤادوناىوزو ميحنتلا نم اهرمعأت كتخاي بهذا نيحرلا دبعاب ىراؤبللو

 [3هيلع هلل لص ىنلا ىلهن 'تياثنيديز نعىذيرتلا همارحال لست خامل و هيلع هللا لص بنانا ثمىب.دحممارحاالا |١ بأن رميحتلا ةكم
 ملس 5 هيلعدتلالصىنلان اهم كاع نعيايلاو 0 اور قو ليقعلاو قابطلاو ئنطقرا ىلا جيرو لستاو هلالهأل ور

 0 ١س ابيع نبانعمكاملا ىورو ادح فبعض »دانساو طآطسدالا قاربطلا هجرخا مرينا بدري نيح لستغاةكم ىلا جرخاذ | ناك

 نااىوردلاقم هنن ءاطع نبا بوقعي طدانسإ ق د ةرجحب لع دعذمث نسستحكر لصف ةفيلخلا > يام اهي ان نسل مت ماو هاكات | لض

 56 سا محم” كلذبرمالاددوو مري تاداراا دالسخ ناةةنسلا نمرمعخ بز نحن زملازكب قرط نممكحلاد قطقرادلا اوراربلاو

 نم ىراذعلا ءحرخا همارحا نعىرتراو ىزتإءلسو هيلع هللا ىلصولا نإ ب دحر كي ىلانب نم تدلو امل سيمع تنب ءاعسا ةصق قاضيا ةشئاعثيدح |
 ثيبرحلا ةيدرالانمئش نع هنبملخ هباعصاو وهراناو هئادر سيلو نهداو لجزتام لعب ةني دملا نم قلطنا ظفلب سابع نب! ثيدح |



 . جلاب اتكا دلج ه١ ةياردلاعمةّيادهلا

 انك أبلاوممارحملا دعب بّيطتلاهنع عونمملا نالو مرحي نا لبق همارحال مالسلا هبلع هلال وسر بط ا ٌتنكتلاق ع 3 ني و ١ 1 ين ٠
 بال ئرررعاا

 هل

 ىزب لصمالك لا هيلع ىنلا نارباحج ورمل نيتدكر لصو لاق هنعنيإيم هنال بوثلا قالب هبهلاصتالدل
 الارث

2 

 افن

 بر رس ورك ا تااننو 2

 لو ةقرفنتم ةنمزا ف «ءادا نإ) ضم هلبقتو ىلرستدق لا ديراىا مهلا لاقو لأ همارحا ضع نيتعكر ةفيلشلا
 بوورربستلا لاوس ليلحا بدى ددمّقلاى ١

 ةريسياهتدّقنالءاعرلا اذه لثوركز يمل ةولصلا قورسبتلا لآ سبف ٌةداع ةقشملا نعىرْعيالق ءنيابتم
 كل ناو هتالص 25 يلف كلا ةيرلغ ىلا نا فور ابلدتالض تيقعىلبمت لات رسام ةداع اه ءأذاو

 ةداعمدالركحلا ةيباتبىوني محلا اًدوفم نآكناوأني 3 رامبل ل ضفال وعل نك و ناحهتلحار هيت وتساامدعب
 ير سانسأ زم ميغ او ىلع يتسم تس 0

 اكل
 وهو

 ادع : وأ
 كابل وكل ةمعنلاو نمل نا كسل كا كبرستا] كيبل كيبل قي نإ ةيبلتلاهتاينلاب لامعإلاو
 ءاعدل ةباجاوهو والا ةفص ةحّخلاذاءانيالءا ندب نوكيلاهحتفبال ف لال سكب رمحلا نا هل وق كا كبرنا

 نءاءز لاو جف ام لاو رهواملا ل لس

 موق هس ب٠ اهبت سيد الريلع خم شيم مارحالادبب بو قد مارحالا لب ايو سبلاذاات الب نتي بذثلا ف الجب لو هلسس
 دا ىف مبسلا عادي ىذلال اوم لاقىا لاند لاق موق حلسسس بس سابع نب: .نع د ءدادولا هاددم د دعريط نم ديس شيبرص ىف ناذ عن لرب اهلا ريس يابج ىو دام
 يع دا بخ ا هير ا خل ل با ا مس يان ةذئاسالا يتكقناوملاوم نال لوالا م أو لوالا لالي للا عب

 بيق الداسملا نوم !بيبإ لوق هد ب» قزف ازب لسو ىس ايابقنو ىل إبر سيار ةولصريرا نا مبلا ةولصلا ىف لوقبديمف لاقاعريزد معلا و دفق اىلوزل !اهترعن ال ملوق هلتس
 فئءاط ديس مان يبن تسل آبو زك اوريركشلل ان يتلا نانا تالؤ بع لع مهلا كيبل نعنط ناكم ىف ما اذا للا بلا نم نمش فانوس ىف وتل او نحو رقول الضخ فذ
 فس الغا هانعف ايبوزل نيا يل ةزرما ميقا نم تشل يقو بس بلا ردب كابل ى ديك انف ىف كلو كابل لاي نارتو (زلد مان اذا بلاد ناكمل اب بل لق نيرا ىلع بس وغم
 ملوق نعس يس 1٠ لس ل[ فس و يلا لص ى نبا نم تيت ال ضمد سكس ل[ لع دعا لسمو نيل نا امي ىف ىلا فعل الاس مل هلع باز /اىلطلا ينل معو

 ميتتلا نمسا نال ةرسللا تلخص يضخ "نم ريفف كل لاو رز نإ لكيدع قش نعمل ا نوكيف طبق ار دعس اينيم نوكي الو بق ب قلحترع مالكلا ءارنب ا نوكيلىا# ١ داريا نولي
 لقوحل بس + لوا ءاعثلا ءارتناو تانلاب مانا تلل ىب ومما فصلا مرارا لم جوملا ةفصلا مدري. و كيبل وق ىبد ىل والا :نلكسا ىا لس والا رص فلالا مث ىاثرغل اذا ىلوا مذ

 رجوص غل ايو بسر لات جراب ص اتلاف نذا لاقى عزفرف بسراي لات تيب داني نم مي اربا غرف امل لاق لس ايع نبي نك يب | نع سسك لهن نعي رج نع ماى لا حزرطا زم لين اد اعمل ”ياياوبو

 راسا لاو نولي رالا ىمت | نيم نوسبيحمض 1 ىرتالا ضرال او ءاهسلا نب نم سنم قيتعلا تييبل اج اع بتكس انلاابإ الظلال افيلك يد لات عرالبلا لغو نزال ات

 ير اوبس !ساتلا ايا ايي لاف [ املا اب لكس مبارب لايتم ايم نع حرا في رفلا مايل ىلع مانت س اننا ىف نذر نامي ارا امل لاق م الس نسل اريع نحلم 'عربرامىف قر ال ئرخاد هابيزك مو

 بما" ميئارإ بسابا نيدب ميلا عن تملا 9ليبل مهلا كيبل لاذ
 نفاع لح ١ 0 ل

 ملسو هيلع هد لك مونلاناةيمانبا  ىلعي ثيدح همراكتْمَو رط نم افزع هيلع قفنتمممرحي نا ليق همارحإل مل سو هيلع هللا لص هنا لوسر بيطا تنك
 ملس و هيلع هندإ لصوتلا ةجو ةنارحجلا قنامث ةتس قف ناكهنال خوسنم هناب هتع ىعفاشلا ب اجبار و هلع قفننم قواخلارثا كنع لسغا لحرلا لات

 نوكو هقلكت ىعخالومارحدلا لال ال ضعرتلا لجل هل سخيرمالاف ىنعي ضعنتلا نع لجررلا ىم دقو نارنغعز نمت اكقولخملا ناب ةريإع باج اورشع هنس
 ثيدح و نارفعزلا,زه كنع لسغاو هيفف دمحا ثيردح هنم حوصأو هتيحلد هس ار ضظصموهو أهفِذملسم ةياور نمذوخام هناكنارهعز نم ناكقولخلا

 ركب راج ثيدح نما دجامل همارحا سنع نيتعكر ةقييلحلا ىذب ىلصحلس و هيلع ندا لص ىبنلا ارباح ثمي لحس سنان ع هيلع قفتمرفعزتلا نعىبإلا
 نيئحكر ةفيلحلا ىذب عكرب مل سو هيلع هللا لصدلللا لوسر ناكرمغ نبا نعمل سملم عن نيتعكرب د يقيم لذ قاطاو لص دن ظؤلب ملسم ضع وهو نيتحكرلا
 يسم ىف لص املف امياحرملس و هيلع هلل !ىلصدًلدا لوسر جوخ سابع نبا نغيمكاحلاو دؤاد قلو لها ةفييحلا ىذ وسم دنع ةمئاق ةقانلاهب توتس !ذامث
 قااملف هباي سلم ث لستغا ظفلب رخاهجو نم ىنطقرادلا هجررتحاو ثيرحلا هيتعكر نم يرن نيح خلاب لهاذ هسلجم ىف بجو ا نيتعكر ةفيلحلاىذب
 1 ل ا ميما تيا يستدل تي بير !:مرح |ءاديبلا لع ىوتسااملذ هرهعب لعدعقمث نيتعكر لص ةفيلج اذ
 فيصح هيذو ةواصلارب دو لهادلسو هيلع هند !لصىنلان |سابع نب !نعٌقاسنلاو ىذَمَرَتلا هتولصريد ف ىلم لس و هيلع هنن 'ىلص هنا كتيردح

 ورثكاهتلحار هي توتساامدعب ٌيلهن | قثيداحالاو لاق !ٌنكاتيورامل لضف!ل والا نكلو زاج هتلحار هيب توتساام دعب ىلولو هلو ثيدحل !نيلوهو
 هبلع هند لص ناكملسمل ظذل قو هتلحاب هب توتس | نيح ٌلهاملسو هيلع هنا صن ارمع نب نع سيح صملا ىقف هي رح ا ىذلا تيب دحلا نمرهتن
 هب توتساو هتلحار بكرابلذ شان عىراّللو هتلحار هب ثعبنت ىتح لهي هرارحل ظفل قو لهاةمئاق هتلحار هب ثعبن اوزرغلا ف هل عضو اذا ملسو

 توتسااملذ هتلحار بك من سابع نبا نعم لسملو هتلحإر هب توتس !نيح ةفيلحلا ىذنمملسو هيلع هلل !ىلص هلل !لوسر ل الها نارءاجنع هلّو لها

 لهاذ نستعكرلا دحب بجواملسو هيلع هلل | ىلص هن او مكاحلاو دو اد ىلا دنع سايع نبيا ثيدح نم ثي داحالا نه نيب حمجيامدرولقو لهاءاديبلا ىلع هب

 كلل هذدقل هلل مياو نورخ اموق هكرداف لهاءاديبلا فرش لغلعابلذ ىعممثم وق هكرداذ لها هتقان هب تّلقتس ااملذ بكر مث موق كا هنم عمش
 | مالشلاو ةواصلا هيلع ليلخلا ءاعرل ةي اجاوهو كل وق فعض هذ و فيصخ ةياور نمهن اال ةولصلاٍس يقع لالمالاءادتب ا رل تبل انهو هلك

 مالّسلا هيلع ميهاربانا لاق تلق ةيبلتلا ناكضبكى ردت ١سابع نب !ىللاق لاق لبهطلا نا قدرط نم قمع ا ةصقلا ق فورعلل وه أمىلعةيببتلا ىتعي
 ادهزب ديعس قبرط نممكاحلا هجرخ أو ثيرحلا مكرراوببجا سانلااهبااي لاقو لابجل اهل تضفخ و ىرقلا هل تحفرذ جحلاب سانلا ف ندوب تارما |



 ةياررلاعمةيادهلا

 بس الرمي ن رك ناذويعد رو الع انرهل عزز نسر (يلارهنع م 7 ٠

 وه هنال تاملكلا كنه نم يشب لخب نا ىغيتيالو ةصقلا ق ىورعملا وهام لع هيلعهتدا تاولص ليلخلا
 . ينزل 7 0 1 50 1 0ع

 اذالايكربتعاوش هنع حبب ,رلاةياور قئفاشللافالخز اجآهبف دازولو هنع صقني“ لذ ةاورلا قافنأب لوقنلا

 روت ملا لعاودان ديره ىباو زرع نبا ود وعسم نباك ةيأ وصلا أل جا نإانلومموظنمركذ هنا ثيح نم سرشنلاو
 0 6 يتلا بسس بار وزاد ناذالا ىف زوكي ل ام اسيا زوال ةصوطت طالب بتر

 ةلبعلازال ىوناذا نحب مرحا قف لادا لاق هيلع ةدايزلا نمحتمي لذ ةيدوبعل اراهظاوءانذل |دوصقملا نالو
 با” ىرومرقلا < 1١ لنا نالداز

 تالنلنككو ف الغ الب ىع املا تاما للا ىلحلا لايتاو الغريف نا ىلا يراش اعلا ف سوومل او ار دعس لو تل
 مسمر لع ء تلا لس نلا لوسر ليو كبف ذ نم درفغبل وعدي ىل اع ثلا لاقا كل هت شل اوم حالا ليتقو مالسل و ةزولصلاريلعو|نيبن لع ليي اوبىع املا نا ىلا فدل راش اذوب نم املا تاي
 نئياريا لئاضن تكرتملا ىف مكاحلا عزنا اما زف نيب ناد ياوسلا نعراخر يف تلت يملا ف تور اوم اي لع موق لس بسا» سفن ىئاولاب و اداو ايعاد تسهل هارد نب ميسم نا

 بايتسسسم ان هرج نا/ماد تيب ذاق كبر ناالا مابا ل (َقف ب اب ساننل نذا نا ميلارّسلا ىوا تريبل ا من ابا ىب ال لاق سسسم بع نب نير يمي نب اميهس نا بم اسلا نب داطع تكرير
 فير ديا سس اهع نب ال لت لان ليططنل ىلإ نع مص اى ىلا نعوارج |ننرم لين يرتفنسلا نر بخا هدنسم ىف يدمج اد نم قس ىورو يبل ملاكي كل عداد دمو رج وإرججت نمر عمس ارد
 نشرمرلم يرام قرذالا لاربع تيرمجريطولا ول ءاور ىرخا صف يف و مبراوعيج سانا اهيااي لاق جراب سانلاب نذاخ اهبس در لاب ا تمنت راب سانلا ني نارما ماريا نا لَنا ناك
 عقلران ماما لع ماتسس اننا ىف ان ودل نامي ارب ارما ال مامن ب ثلا دبع لات اق دل ميس ىلا نم محلا رم نيع حل ادع نيب نئحسا نع رس ىلا نيب! نع كر فا دلاررغ تدي نع يع نيرو

 ليسا نببا نعجن لامن نب سم نع قرار يلوفار رج نيرمعا نيب دم تدم ايلا ىدرو يب مهلا كيبل اول انف س اذلا.ي اهداف ير اوبيبمبا سانا امياايبىلاعتو حت ا. ىلع ترا تس ماما
 لاتؤلا فش الو لو جلس تاء شسوي مادبا باجا توب ميلا عر ند لان كيب ملا كيبل ملا كيبل اولا مي داوينما س انااا اي لان مام اازب كس ميئاربا [ال اقم اب نغ ُ
 رلزف سيل و رووسم نب ثلا ريبعو لشاب نم ميتلا تبدع ىوررتف ةاورلا انت اي الوقنمورلؤ ا, سيل ذارظنر زم ةاورلا قاقناب مل لل با: هزي الو هازجا ضمواالعراز نا ىل اهتم الا

 محال سي مل نع لا سس نسل سل دس سس يع 7 م يملا زبي عارفا ضر لو اضلا يرش ووعسم تبا تسرع اءاو ىراقبلاهمرخارتخ مشن اع تسرع ادا بيبر شال فلل اد

 لاب واب دركي لب مثلا لوسر حطت ح ّيوايزنلا بزنس يجول [ررنس ىفو ايما اوج ىف الا نع ىف ازلا ىورو ىثاثلا نع تاسدالا بتلك وار كرعبلا ناهس اوم ذع حبلا اورق لو نكس

 هم يبق مل نبا وام ىلا ز نجم ىرارما لعاكن اراب بعع نب نامسسم نب عيجرلا حضور جلا ةاددف ل وق كس ب, تذك يئو ةدايزلاركؤزن ىتناشلا نع ارعلا لسا ذرمامولا لاو مم
 قزلا»شيوبلا هرنعو ]2 افورتع ىفثاشلا لع ىرلفو لا ازرع قكو خينرلا قصها ايها قص ا لاو قادر عيمرلا تحف ىف انلا لاك سكتكا نع ىرارلا ىنن اما ( اءالا يحاص نزئوم ا نيل اب ةريبك

 يرن ايتن انو تكئاءز لب ا سدتاريذ نوت امن نكرمّسلو تم انسدرعم ف سل نوكتسن ىفز ماي تن اءاو بريدع ىف توزتذ ليو بلا قيل بس وقعيلاباايب تما ادا للامن نيل غنف ل اربع نب او

 ىف ىلتع ب 1 ن اكو معصم ثش املا نعى د نزح يلا نا مخ ذو لاناعىلامبنسدهاو لكراسص خف خا تس الف بهتك ف ىل مبا تناذ عيري صناماد تل ا يسمن لا عبرت كاي نبا

 روق سكس دمج مادى ادب ىولوم ا هجري ةرمب الاورمرابخا ىف ةزعاجملا نمو ناين نم: رراتف كرعبم نيترو نيس ا لاوش نم نيب دب يشل مري قلو معلا نو انلاوردشوتلا
 نبا ةدايذد انبإ ع لو نمرس *(.جرئاو لغلاو فاي اءايعرلاو تيديبب زل او ترسو بيبسي زير نبا نااكد (لاةورمع نب فيسرص نم ةرويمشملا هديت ناسا نرخ ارواملا لع اوواز

 جرحا افاوم مع اركان ةريررم ىلا ةدايز اناو هرعلالو كو لعق رس انو بنارلاررع كيبل لاذ يلا ل روعس ني ارازو هزنأى ليوط ثيمدع ف هدخسم ف يوما نب نثكا هجر خاو وحسم

 بلال نسما لضفلاو ر ينلا اوف كيبل هب هزي لع نب نسحل تروم لامس نيب سس نع تن اًئيطلا نريدسولا ىورور كد مانا هاورو كيبل نلخل اا كيبرثلال وسر ميدلت نم ناكل اه ع اشلا

 ةيرش نالو نآرقنا ةروس انهلعي |ربتسلا نهي سو 1 لس هيلع ثلا لصد شملا لوسر ناكر وحس نإ )لاقي ديك ترممشملا ل ىور طوب رمضملا نع باوجلاءاونلاوصتملا نالو مل وق حش

 د ةراي لا هرليال ةلصلا رخآ ىف ناي ذابت راركتمركي كج طلصلا ظن للا رفح ىداامردب ةدايزلا هلي اذ رنا الب هريالف راما خس تموفيل ال يلع ةدايزلاوراعشلا لبس ل كيب
 قروضا دلال طور [ل كرينا لسا لوس لب  لاّرباجنئوؤاوولا عزرا يلع ةوايزلا نم عن الف أوف كمعس نا |يرؤب م العالا قتال تن اهككت ا هزي اذورممداصرقو مالعالل دال ناذالا سس تلذك
 جيرا لت ىو ل وقب قعس [.ىف لا ركز ىرو دّسلا نالمامابعرزنلاانبب ضع ىذا نياق هل ت١٠ لدار اوجد يلع رت عرصقفايشب مب لوقيالف بط ير عريعر لسضبلاو ودجر ثايب نوري زب سانا لاثو

 بجو ايش بكد ام اندل مثال نم م الكأ فم رشسلا احمل تسلل وقل نخل نع ب ابأو ىرفلا ذا قدير وقل كو ريت ىلا زيت نم رايي فيلو يلا لذي مننا لاقل فيك عزرا عل اهب حررصو
 الع

 هم ع ض٠

 ام انه ديادملا بصححاص ل غن امنا بتراعلا نطفلال ع. نال لق سم ' ديكاتلاو تاضيالا باي نم فنا فن ىزلاو رانينكالا بماي نم ىرورقلا لن ىلا نت راضيا ةرايز ازيد راكئالا

 رتل ادعب تلي ىلاذاورلرق تنل نيلمب اني زب نيب ا ىف ءنرلشارييضتا لو ردكم حا رت ىلاذاو جلا ديلي ىو جاباو نم ناك اوال رابع ّن ايمو لاب حرص ضنب ىرودتلا نال هيلع رئتسي
 نصيف ( ادى ييرمص ىرل رم مان ةراشنال الذ ىلا جاع اى اذ ةراشالا جن ووجورم حيررمتسلا ناملا ةراغلالا متل اب ركذي مل الار لوق نسرعبلاو جادا بص مريضا جاما |

 ا ال
 ملسز منابع نعىررنملا دبعس ىباقيرط نم قرزالا هييرخآو ىو سايعنب ا نعهيب ا نع نايبظ ىلا نب سوبا قيرط نمو هانعمب سابع نبا نع

 ىسيل» لاق ا نكةاورلاق افتاب لوقنملا هنال تاملكلا ذه نم يشب لخي ناىغبني الو هل وك فيعض هنع ىوارلاد ك هرتموهو ىورفلا قا هيفو |
 قو كل كيرش ال كلملاو ايف سيلو اهتركذذملس و هبلع هللا لص ىنلا ةيدلت تناكفيكملعال نا ىراخلا دنع ةّشئاع ثيدح ق ناذ هيلعاقفنم

 رمع نب !ثيردح ق ضامن او كلذ اًضيا هيف سيلو ثيرحلاركذف كيبل م لسو هيلع هند الص هندا لوسر ةيسِلت تناك ٌقاسنلا دنع دوعسم نب) ثيدح
 ةيبلتلا ف ىنعروثاملا ىلعاوداز قريره ىلاورمع نياو دوعسم نإك ةباوصلا ءالج ! نا ىور هل وق ةجام نبادؤاد ىلا دنعرب اج ثي سدح ّى و قفتملا ىف
 نباتي دح امآواضارمعنعملسم اهركؤو لمعلاد كيلا ءابغرلاد كي سرب رهذلاو كي نحس كيببل ةيبلتلا قبيزي ناكدن | نيصيععلا ضف رمع نبا ثيل حامأ
 أمناو هنن لبق نم ةدايز هنعر ملف ةريرهوب ااًمأو بارتلا دع كيبل هتبلت قف دوعسم نبادازو هيفو ليوط ثيادح ىف ىلحوبادؤها نب قمع ناو ؤعسم

 سانلاورباب تيدح ىف دذادوناىور قو مكاحلاو نابح.نباو ةحأم ناو ٌقاسنلا هجيرخا قحلا هلا كيبل ملسوهيلع هللا لصىبنلا ةيبلت نم ناكهناىور

 نسحلا نعال و لدوطلا ثيرحلا قملسملا ىف هلصاوائيشرحهل لوقي الذ عمسملسو هيلع هللا ىل<ونلاومالكلا نم دوحنو جراعملااذ كيبل نودبزي
 قرم داز:ملسو هيلع هللا لصىبنلا ناد هاجم نعيعن املا ىورو دعس نيا هجرخا نسحلا لضفلاو ءامذلااذ كيبل هيبلتلا ق بيزي ناكدنا ىلعنب

 + ”ةرخالا ستيع سثيعلا نا كيبل

 بيركت ١١ ثيدحلا نيل قوكلاوه هل



 ةيارردلا عّمةيادهلا

 مارحإلا قأعراشريصيالو جلادب ,راىإ ممللاهلوق ىاملاةراشالا ”دقتلاه دركي :ملهنإالاةينلابالا ىداتتال
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 ريصو ةولصلا ةميرحت ناكركد نم دبالف ءادالا لعرقعمن الذ ذأ اكلخ ةيبتلابحأي ملام ةينلا رص:
 ام هج نارا ايي قر ايعد اراعش

 هنيب قرفلاوأنب صا نعر وير شملاوها نه ةيب رعوا تيك ةيسرأف ةيببتلا ىوس ميظعتلا هب دصقي كذب اًعراش
 زيا“ ةامم ي0 ت ل ا 0 1

 ا نكت نمل نمل رك نلام اقمركنل ديما تح ةواصلاب أب نم حسوارجلاب اب نراجع لعةزلصلا نيب و

 للدتءلهق هيف لصالاو لاباو قوسفلاو ثّدَرلا نم هنعمل عت هللا ىجأمَىعٍّمو لاق ةيب ,رعلاريغو ةيبلتلاريغ
و عر زج يل رسل مومو جمب الص قسرل 6

 سد وجا يضر ر

 عامجلاركذ واش حافلا مالكل اوا خابجلا ثورلاو ىغنلا ةغيبصب قا نبف لاف لارجهل و قوش الد َتّقرالن
 بال ةرربفولا ورش از 00 ديل عبي موتني لل رجالا

 ةلد اهنا زهق لدا نا لادجلاود ةمرح لش مارح لاكتق وهو ىماعمل قومشل اوءاسنلا ةرصخ
 ١ رك هو باس!

 الوهيلارجشمالو هوم ثناو ليصل اول سقت الو لت هلوقلا ديص لفي الو يريخ اتوا تقوريدقت  نيكرشملا
 ةالرلاو علال ند قراشالا ب تثرلركل 0 1 ييصمل اى

 هناا هاسلا هيلع ىنلالاقف توم هرحم هب اصاو لالخ يد ىإثيردحأ هيلع لو ]دي
 هةر

 نعدرعي و هشحوتي كمانالديصلا نعنمالاةللا نالوا اذ لاقل تعا له ملل لهمترش ا

 ىيببكلانم لفس معطقيف نيل سجال نأ ديفا ةماسإل وليوارسالواّضيمق سليالو لاقونيهلا ض

 نلمن سجال نال ذل نيفخلو هرخا قى لاقو ا ا

 بر: رع نم نار 5

 رس ممم ور م1 ل و عر

 بغض عماشه ىئرامت كا كار لانقس م ردح هرقل طس هقىذلالصفملا يي او نييعكلا نمل فس اا معطقيلف
 ل لت ل اوو رت ةسامم 2

 مارحاٌة سر ىف جمل ماوحامالّسلا هيلع هلوقل هجولا ةيطغتل جلل : ويعرف اشلا لاقو هس هلو هئجو طخن الو
 يلا عر وشما قران لكل لاك يد

 انالن ارق هل ,
 ةولصلاب ناد: فمك رمجال لاففا مالا ارم مولصلا ىلع نحن ذو اماما ديلا يتكيف تءارولظدتلا نع فعلة وابع ابا خي أجب موصل ىلع تنزل لارا كل وال

 ىولو ريت اوا جبسم او ليش راوول ولا فو تعول ىلا نشروربشا ارب كرش ىف ىدورتلا لا يلا دصقي ا لك هداش يعينا يس نب مسا نطروهشمل وب ا ملوق هل تاءبشلا
 غرور ن وو راطعا دع داق تزرع ولا اراو جارلصلا ىف اكالن || اوز اهعيِلَلا نسي ل ناكل تسول ىإ ا نع نسسملا 0 نسمي نار اوس اير يصيل مارح لا

 نالاضب يضل مو سبر اب ريقرم و ريتا يلب ةالصلا ذل عرورشلا صن دم سوملابا اوم ورمت و تعس ول ىلا ىا الص ىلع لو تلك بنا# :ةروم ةرايب هرنع سيال ةوايعلارارشإ ىف

 راو تشل نءاطرسلاز ازا ل قتلا تعب قكدد ّبامالا لص ىربلا ريلعتسو قوعرلل ب اجالارارلا يبا ووضغملا نالازي وركز م امتمرلدلاريغ مانتي قنح لو هلس كا» اوكا بساب

 نم نان الا ٍةزعج مق هلل كوب ضمحبلا نع ب رورصن لسا ترم الك فلثلا قر طتلارازضا قبول الازبو لاربالو قوضالو طر نكيالو ليت: مالا دلك بد قنا في نا

 ةرافلا اف لوسرا اوعي اورتلااوعيشاو نامت سلا لاق يرد /مارحالا ”لاع ىف اًملطم معونمم ىص ادم ا نا لخضر ل اريرفتر رقم لظر عذ وز ا مارحالا لام وبس د لةدعل ن٠” اًخر نري ال نهتزمحب

 متلامل هزي خر امنع طق ىلا بجي نما الا لاوت اما عيب ىف امارج تن اكن او ص اهم ام صمدت شا مارت الا نا لكس يلا يف ةةيافلا نا باوج ا لص امو صامت مارعالا بساب ل امنع ىلا سس اهتت شلال نس

 ل دا أ م اا ثلا ليف يح تأ ممل ادرج كن اعلم تي اك ال كعب نكح ”نلا ادع ما دي نايتس تحن حر دنت بل صيف (' اد لدار يعرج ىرل وم | ييع سس لف اىجلا سرا

 يلع ..شلا ىلضرلا لوس الذم ىؤ ىف نيب امو ةرعتقل ا ىز ف ند ام نوجا وكمل نا ككلذد لا لن دج ىذا جارقتسارق لاق ادباهج نعىورإل !نيشملا وايت قو ل وق نش
 سمس ىف اذن اكلك ازا يره عم خي ضرأل او م طيلسلا عون مو كارم ادت نامل نال اس او الصم هلع لان ولا زمنا نأ تب هلم لولو
 اتفلسروكزيانيبا نّرفلا نو منا لتقلا ناذ هيلا جاتكرال تدق ايلاذ مافى مت ل تقلا نال لسقم الوعر ذيال ىد ىرازنالا لات اميص لستنالو ماوق يس كاب تيل ىلا مييقطلا
 محلا ىف لاقثاالا موق هلا ب ازرع نيب نعرف سلا مالا صرخا تيسر او نيئنل ١و نلقلاو ماعلا اد لول او سيلا ادم ايس الاوز ملوق هلال يابو تقلا

 نعم اهبل نبا عن ازكو هزا وجب ياربلا عرس ن قتلا عررصرق تسلق ىتنا لك || قتل زوج ال نا مبت اكد تييرخلا نمر مالاو نعكلا نم لغسا مط نار لبذ نيل لع ارواك ناك را رام نال
 ملوث لل بف ماد يل اديعر رج ىول وم ا تعين امنت نم لال ب قلتي امن لاقنملا باف نم اد ذخالاب تحالاربف نيللا ناربعورنع نيئوظفمما نيينث 'سبلالم مدع اىلم لدي ثيسرملا رصد يامل

 تنقل او مطقلار جب نفل نم ل ايلا نال بسال اس ب رص زوج املا لاا زن نحو ملا يتع ا مبيع لمع اذا ىعويع قلمك ن كر نكك يسم فان ا ا
 ىف اننا لرش او ىارلاب كر رب م ام اصوصخ د يجى اصلا لوقو اذوقو رم نبا نعت او طق ملا وطور لاسار ىف لرلا مازحا راو هلل !-- نري نيله يم اذاامم يّمما تيسرملا ف روكذملا

 رس يلع تقوم زنا باونلاو للا رجو بو رجوي ناك محسوب رمل لص تسلا لوس ناري | نم ناذعنب نانع نب نايا نعىرم زلا نع يش ىلا نعل لحلا ىف ئلطقرارلا وراس اارباضيلا

 ب 0 ل

 اًذالاةالولاةف مللدوا متتعادامثتت | لهملسو هيلع هللا لص ىلا لاقفي عمرغ هيأحاو لالح و هو شحورابمح باصا هنا ةداتت ىلإ ثيدح

 لاقالاولاق منع ادامنرش !له ٌقاسنلاو ملسملو اهم نم ىقباماولكت لاق الاولاة اههلار انش اوا اهبل لمينا كرم دحامكتم له ظفلب دلع قدك ارك
 ىلعن نجيالتا اا نيفخلاو ةوسنلقلاو ةماعلاو ليوارسلاو صيمهلا ىتعيءايشالا هنهمرتلا سلي, تارملسو هيلعمثد !لص ىبتلا ىج كيردحااولكت



 حلا باكا دلج ىومج ةياردلا عمةيادهلا

 ّف دمر قدلأق ايبلمةمايقل اموي تعبيهنأف هسأرالو ههجو اورج مالا هيلع هلوق انل هأههجو ىةأرملا

 سأولاةيطخت ف قرفلا ىورأم ةدئافو ىوالا قيرطلاب لأ ةنَف فشكلا ق ناعما هج ئطخنالةارملاتالو |

 كنار اضقو تعش زاهي نالوقاحلا ينعم ق منال تيل نم قعقي الو ةيذلا مكسور قلل لأن هلوق
 نارفعز هشنمايوق ملا سلالات هيلع هلوقلر فتقع الو نارفعز الو تروا ويصمايوت سبايا لو لاق
 نول هنالرفصعمل ار سأبالىناشلالاقو نوللا ٠ بيطلل عنملا نال ضف" يبسغن دكيت الا سروالو
 باد رز وسلا و ل املا ان
 سيال و مرجوهو لستغاربعن الم أمحلا ل خدي و لستغي.,نايسابالو لاذ ةبيط ةحئارهل ناانِلو هل بيطال

 بلان الوشم لولا بلناب هام تسال ما يبل كان نا لع تالا

 سأرلا ةيطخت هبشيهنال كلذ هنبشاامو طاطْسُملاب لظسي نركب كلام لآقو
 2 او 1

 | تالءمالو

 ةبعكلاراتسا تحت لخدولو تيبلا هيشأف هترب سميال هنالو همارحا قف طاطسف هل برذي ناكنأمةعناانلو
 بسال تيل نقب لالظتس ناك هال“ يرد ريش ىلا نبا ادد

 رءرظتول نم لاك إي عنسلل |, رر عصي تسي جر مارحا ىف تومي ارث ىف شييربلا مح ت الغ لع انيبزمو يدم ا اذيب انباحتا كسب تيت دلقنان# ارسأرالو جو اور ال رلوت قل

 كارت ىف ام مارحالل نا ىلع ليلو شرحا ىف ٌكتروسل بوو“ الو مجود سأراورمت ل اتق ت امر نم لس ملسورل [ حس وير ثلا ىبس ىلا نا دالطع نع ى دداملان دنع نذلكابرس أرجو

 نا/لفؤتوم م بمرمارع !ءانغبب ”ييعوصت ولا نير طب ترمس لو هيلع لا لص نبلا نا يل رعالا فيس دع ل انو ايرحب فسح داي يخل للا ماسلا و قؤلصتنار يل نانو او ساما طخ
 رامب هولسعا ثلا لوسر لاذ تانف لم اررصقوا الر نا لس ابع نبا نر سبت تريوس نع ها باو اسنلاو مسماور نوت مث فلات لو تلسس كاد ءاينساب راوصا ضر شن لوس
 في رف اازي ف صولا لذ ىررل اسينلارثل ادبعرلا مالا لاف“ تلت نان اهجوامؤادرلزي لد نوق الاه أورو دم ايقلا مول شمع طاف بجو هرسأداوزجنالو ابيل هوسمت الو هيب ىف هونك ردسو

 قزعلا تاشل اهو دام ةرث اف ىا ىددام ةدئاند ملوق لكس بس: ( ادار تن اذ احلا ىلا ل سس ىلا كلذ فس كيرلا تلتف سأل! لذ وع تاقثلا عرامتال ةاورلا نم تميصت
 سلو .نرهملا نيلي شمعشنلا لعتلا شمعشنلا جالا مسلوق لس لا« سر مامات نال لزوكت ال دابسأر ىف انايصتبت اف ايمانا نال طغت بلوت نا سأرلا ملتح ةارلاد كيرلا ند
 بييطلا تار اتداغلإ و ريقوفلا اشم او رانا نب لاو ءاشعنس أرهاو تمض لج لاي نمو وريد نمل مهلا رحل ريشثو مو ضمنسلا نسرلصاو سةرلإيغم لا.( ابدا ن١
 نسر لارعُشس نلمس ىف تريلا رس نلص_ لق نرربلا نور سارلار عش قلم نع ىبن يب الاوز نان نان مى. ةراولك الد ىل اهترو لق تلم بسلا» تيرا جريرلا وب ولسا نم

 فسنتلا ةلاذاراضقرإملاو شت ابورافلاد قرف نم ةامشلا, لا منا ثضتلا ءاضقو ملوق لس نا نريلارش نع ىف ءلالو سرلارم د نلف # ةرابع ألا تناكذ قاضتمالا تسبح

 سيرولا عراوسنا ىفو نلف نوبي نار لاوخر بشير ما تبن نزل اقلا يفد الا بيط تمن ملا نيس اب ورالا نوكسوواولا مث سدو لو هكا ىزرطمالاق ولا د
 يس انه اوه د حار لميا ىا ضفنتال مسلوق تس :دتبوكمرقازنآ ورننكك يد ناار رم اهركتدورعم تسيب ايلا برطصخالو سل قف عساس بالرسم تس
 . بلاايريبكلا جر دول اوجد انهبا سككلاب بررخملا ىفو يان ارسكو ىل والا مدنا معن لاو لق هلع اناا مع نبريعلا اكو بعل | نم ىرحتيا) اننا هاثعم ناارمت نو تنصل لياشس
 0 بدا» كيوت داير اببلع عني وراوع ا ريل متلواووع ىلع يرق قري ناره كلذ ر يشم ١اءو مل وق هلل
 مقا 1

 دنع وهورمع نبا ثيدح نم ىقهبلا اهو ىف ةًأرملا هارحاو هسأر ف لجرلامارح ا ثيلح- ءانعمب هيلع متم نيبعكلا نم ل فس ![ىحطقيلف
 هساراورمخثالو هيججو اورمخملسو هيلع هللا لصىتلا لاذ هردعب نع صقر ىذلا ةصق ىف سابع نياشيدح ٍبابلا ق د فوقوم قطقرادلا
 وهو ى#ن!ف وقوم باوصلالاقومرغوهو ههورمخي ناكمل سو هيلع هللا لص ىنلا ناريع نع للعلا ىيطقرادلاىورو ىعناشلادجرخ |

 اضيا ادوفومرخا'هجو نم ىنطقرادلا هجرخ آو كلن كاطملا

 مرح قملاق اّيبلم ةيقلا موب تعبي هناف ههجوالو هساراورمختال تبادح- ١نم هغص هقلعتم ةيادهلا ثيداحا خرخت ف ةياردلا

 اذهؤدجولا ةدايز مكاحلا فعضو ههحو هيف سيلو ىراغلا هجرحاو سابعنيانعريبجنبإديعس قدرط نم ةحام نباو قاسنلاوملّسم قون
 متل ل فملا شعشلا جاحلاّت يي لح هلبق ىذلا ف امك#دابزلا نه قام سكعوهو هجولاريمختبرمالا رخااهجو نم ىعذاشلا ىود دقو ثيدحملا
 نم ىش نع هني ملو سابع نيالورمع نباثيدح نم هيلع قفنُم سروالو نارفعز هسماب وث مرحملاسيليالاثب له ريعنب!ثرح نمةحام نباو

 سابالاعوفرم هنعرخا هجو نم ىلجيوي اورازبلاو ةبيبش ىلا نباو قحس | جرخاو ىراخبلا دنع ثيىدحلا رفعزملا الا سبليرذالاو ةيدرالا

 بايثلاهذهنم أئيِش طهرلا اهياوسبلت الرمع نعاطؤملا قو ءدرالر ضفن هل سيلو لسنع دق نارفعزب ٌويوبصم بوث ىف لجرلا موي نا
 ىلع لاقرمع تاءاطع ةياورنم كلام مرحم وهو لستغارمع ناثيادح هللا ديدع نب ةىلطل هلاق مكب ىرتقب ةمئامكئاذ ةخسمملا

 ىلع نعدخا هعيزب ناوفص ناءاطع نع جيرج نيا قدرط نم ىعتاشنلا هل صو واثعش الاءاملا نيبزي نلذ ببص هيلع يصوم رحم رهو ةيما نبا
 ىورو نمرحم نحو هيف اسفن لوطا انيا ءاملا ق كلسف ان |لاعتر مغ ىللات لاق سابع نبا نع ةمركع قدرط نم ةبيس ىلاتب او ىعقاشلا ىورو
 | ترحم سحربصصلا3ّ و عوج رمع ننانعو مرح ا لستغب نا ساب الرباج نع ىوٌرَو مرحم وهو ةفحجلامامح لخد سابع نب انا ةبيش ىانبإ

 ةاييطالرقت الوردس و ءامب مولسغا ضده وىنلا ثق سابع نيإتيدح ومر وهوة ار ملتساو هيلع هّرر رص هنن لوسر لسع ةفص ق بوبا فا



 عحاباتكادلج ه9 ةياردلا عمةّيادهلا

 أو نايمولاهطشنو دشن | ساالو لالظتسا هتالس بالذ ههيوالو هسأر بدصيا نكن اهتطغىتح
 ا فكز نأرو 1

 “لو نآتلاىل ا هبفع تونساف طبل سبل ىعم3 ةكيلهتاادلو قورشل] هنالوربغ ةقفن ةقفن هبف ناك ذا كركي كأم لأ

 -بسيهع هيب ةيبلتلا نمكيو لاق سأمرلاماوهلتقي ةثالو ببط ةون هنال يبطتلاب هديل الو هسأرلسفي هسأرل سعب

 د اناكمهلسلا هيلع هللا 0 باص نالراحساإلا ايكرىقلو ايدو طبشو طشوا 00 ُ 0

 مقري لاح ىلا لاح نملاقتنالادنعاه قوم 5 هك قريب لاقي ةيدبلا لاوحالا كنه 2

 0 افلأق منلاةلسارجلاو ةيبلتلاب توصلا عفررلانرثلاو جلاجل لّشفامال لا هيلع هلوقل ةيبلتلابهتوص
 ملأ يمض خلا رن 1 [ىريرملا لاكش ىلع لريال اهني خم لاقي لري تو ةلملا تثا/“ ندد ازمير بل نعال هل اماور

 تيبلا# يزدوصتملا كالو سييسلا لخد ةكم لخدا ملال سلا هيلع ىبنلا ن|ىورامل سىهسلابأ لتبا ةكم لخد
 بما» ناش ىرما 1

 رمعنيإن كو لاهوربكتيبل ندأعا 5 داو اهرحأب ص الف لب لوغد هنالاراقوااهلخ دلل رضي الو كيفوهو
 الامال

 ميش اهم قمن الس كو لاساا ىتم خم دلادداملا وب تءناط نكبر نامل طي لو ميلس

 ىف صخر رزنملا نبا لات طلاس بل قمم ىف سيل و رسل وف حس نون ترف اذلا م مالا طنحب ترهدازكن امرا نم تركن وبلا :لاصا كوت ىلع نايبلا ىف وتلا لعبت ى ا نم ىربرف الو د
 سني روتولو س أرلا ماو لست الو رسأوف جلس بادن رقيب نال سيل لا قلك اربط رييعو قك اورج او ىثثاشل او سطو داطعو بسيسملا نيب او سسايع نبا رع 20 ءوطنملاو ناييهلا

 ناكلاق مسن بريش ىلا نبى ددو بمعزع نوب ا وذاك لق هملسحا بيلب نذل هكرص تسرإاى الآل فو تويزع ىل ارع مولا يج رانا تلين يينعلا

 انيستا قادم تروا خر نا عاوز! غالضن لق شلب» سانا ءاقتلار نعومولشو ا ايراواوطب اذاو َجالاصلار يوي يدلَتلا ع؛اوم ميلر ا ىف نوبي تلسلا
 ةدايز نعوب وا جلل ىلع لمي املا زب الإ ربثو لص يش ع اولا نوفلبتال لسور[ رفع طوي لس شد لور باحعا ناك م ناهدلإ لاو رت يكبر 1 اميالو هيلع شالو

 رلئالذ ١ ةرشب توما فر ياسا سلال لولا نيت ضف بجيل نانا 7 نسب تراث انمالو ةرشبل سروصلا عقر لب ]يم سروصلا حئر سيل اه هاور تيرم ا ىف ياا اد م7 سمو مربعو

 روصقن العاب قلعت ا ىف الا زينك 'راكالا ىف ان شدتسلا ديه اب مروعا فر عي ا لو هلل ندد هت مدع عم املا حفلا لسن يلا تموصلا روب لمرلا نوحي قالا دارتجالا نيت تكذ ني
 ند نرلف ةنشم قر ىرب !اءاو نا اليسس علا هرابجس ى ايت ىداولا (ناياو كلسا| ذ اانا ميلاوراملا ثني نس ملاداسلو هع نا» طولا ارك لل !اذكو يلح او تا ذالاك

 بتاع ةرقرسلل جامل ىلع يفشل جراوي سيرف الي لوغرلا نعى بلا نرع نيا نعى درامدالي ثرغ نو ادام ريت الضو ماتو: رص ا رع راق اشلا يورام ار اسوا

 نب ةبقع قيرط نم ةبيش ىلإ نبا همارحاذ طاطسف هل برضي ناكناةعداشيدح :هنمزميقب م
 ىلع عطنلارطي ناكف اجاحرمع عم تجرح رماح نبدهثلا ديعنع«دنتو ةرهتنلاب قلعم هفيبسو بورضل هطاطسف ناو عطبالاب نام تيار نابهبص
 ىلع هبوث عفار ظفل 3 ه ةرمجلا ىتر ىتحرحلا نم ةركسي هبوث عفار ةماساوملس و هيلع هلل للص هللا لوسر تيار نيصحلا م|ثيددحو هب لظنسيف ةرحجتلا
 ملسم امهجرخا سمثلا تغاز.قح اهلّزَنف ةرب هل تيرنعدت ةبقلا سويف ةفبنإإ ىتحراست ليوطلارب اج ثيدح وو سمألا نم هس

 واايداو طيشوا اؤرش العاملكو ةالصلا ٍبيِتع ةيبلتلا نمرتكيو هلوق اذه هعغص دقاعتم ا ل

 ىإ نبا ىورذر اكسالا ىوس مدعيامو ةزلصلا بيقعام!لاوحجلا نه ق نوبلي اؤاكملسو هيلع هللا ىلصدلننالوسر باص !نالراع# الاب و أبكر ىقل
 طباسنباو ميج ىداتسا اذرلا ء اقتلادتعواولعو اايداواوطبفاذاو عاولصلا» دن حضارم ةعبراق ةيبلتلان ويس قلسلا تاكطياس نبا نع ةببش

 ةيبلثلا نورس اناكلات نيعباتلا نموهو ةقبحخ قيرط نم ةبيش ىلانب!ىورو نيعباتلا نم هنمريكا وه نمو ةباصصلا فلسلاب كدارمف ىعبأت

 ا هلش ىعنملا عهارب قيرط نمهدرواوأضحب 2 لاقو ةسداسلاركذيملو هتلحار لجمرلاب تلقتس اذا ددازو هوحنركن ف تس ندع

 ةيوتككلارابدا قف دابداو طهواةمكادعصوا ايكزىقل اذا ىبلي ملسو هيلع ندا لصدثب |لوسر ناكرباج نع ةيجبان نبادك كاود ق :ةقفر تيقلاملكو لاقو

 ىزوملا ديزي نب هارب | هيف ورمع نب |ثيدح نم ةجام نباو ىذمزتلاهرلا ةقالا هلا ةيبلتلاب توصلا حفر جلاو هل اورجلا جيا لضنف | تمي لحس ليللارخاو
بحرل دبع ور نكتملا نبا نيب باطقنا هيف وم كأحلاو ىذمزتلا هحرخ ا هلثم ركب ىلا نع بايلا قو حمكو نعريسفتلا ةجام نبا هيفركذو

 هيلع ةينجرب نب ن

 هيحرخ اهلثم دوعسم نهإ نعد ىدتاولاهيذ و هيب ] نبع وسوبرب نب نمحرلا دبع نب نيعس  نعردكسملا نبا نع لاق فرخ هو نم ةبييثن ا نب اهلصوو ىذمرخلا

 | عدربرمالاف هيب ا نع بئئاسلا نبدالخ نعود هيلع قغَس اهب نوخرصيمهتخمس رش | نو بيغرتلا قف ىعتل ا هيحرخ ! هلثم راج نعو ىلعي ىللاو ةبيشت ىلا نبا
 هيلع هد ىلصوبنلا نا ةشناعشي دح نم هيلع فنمم سجسملاب أىتب | ةكم لخ د امل ملسو هيلع هدا لص ن١ تيالح ةجبرالا هجرخا ةيبلتلاب توصلا

 نيا ةكمرون كامل مل و هيلع هد لص ىدلا !نارباج ثب نح قملسملو تيبلابناطمت اضوت هنا ةكم مدق نيح هيكدب يشلواملسو

 | لخد هنااتغلب الو ميرحيملو ئَ لعولي مل ةكمملسو هيلعهلل +! لصرإلا لوسر لُخدامل ءاطع نعقرزالا ةكم «عرات ئوىنضمم ثري !املتساف 1

 لواؤس الا نكرلاملتسا!ذا ةكمم دقي نيحرملسو هيلع ندا ىلص ىنلا تي اررمع نبا ثيدح نم نيذهشملل د هب فاطف تيبلاب !دبن نسما لخد ىتحأتيب

 | ناك هن ارمعنبنعوور هلو ثيرحلانكرلاءلتس | هعمتيربل انتا! ذاوباج ثيب دح هانم دعي او ةعقملا لع لديرال لقا نهو ثيدحملا طاوش !ةثلثأ بخ فوطيام
 | سع نان عملاس نع ىرهزلا نع ىرهزلا ىانياوهدهثلا دبعني مغ ىئتدح ىناغملا 3 ىدقاولاربككهثاو هثنامسدتيبلا ىذا لوغب.

 | رجحملا مهلتسإ سنع هناكدرولا كش تيدا ريكاهّنناو هند امسب لاقو هكاورب حيطضم وهو هملتس ا نكولا لا ىقتن ! امل ملس و هيلع هنن اىلص ىنل؛ نإ |
 | ىأراذالوقيدتعمس ىردئلوعمس نمم قسمل ةبلكومع نم تعمم بيسملا نبا ديعس نع اهّنمانهرغر ات !تيببللا ةيور ع دروو تيبلاةيور سعال

 | نيعس ىلا نعربجس نب ىجحي نع صوحالا لإ نغروصنم نبليبعس ىدَر و ( ىقهبلاهرخامالسلاياَنير انبي م السلا كنم ومالسل تنارمهللا ثيبلا |
 8 .هلعمثدا لص ىلا نا سابع نباشي لح نم ىذائملا 3 ىدق اولا ىدتو هركذذ ىبي نعمينض نع سابعلا نبا خام نكيرمع ركزي ملو هلشم بيسسملانب ١
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 جحا باتكادلج مس ةياردلا عمةّيادهلا

 باء طوملاك ا بدادوسالار ا مالتسس اره لون نال اقسم اواور ىزلا 3 اجي بشزيت يقوتل ا نال تاوع لا نمش ييش ادهأ مل لصالا ىف ناي ملنعوربكا هثلاو هتداحسب تيملا ىقلاذا لوقي م ا ل

 هيلعىنلا نا ىورامل لله دو هلبقتساذ دوسالا لاق نسخن اهنم لوقنملاب كويت نإو ةقرلأب

 يالا عفرتال ماسلا هيلعمل وقلا هيدي عئربو لاذ للهوريكو هلبقتسأت : ل اب أنَسِإَ دجسملا ل خود رهاسلا

 ةلعرفلا مرا يفور اهلا ملسم ىدوت ناريخ نم: اطتتسا نا ديلتس وو هل كن1 منج 3 كو نطاوم عبس قالا
 ريق رت الغ لفعل وكنا لجر اكلنا محل اكو هيلع هيِتفش عضوو دوسالارخي !ليقمالسلاو ولصلا

 تا” اشلاو هي رم أب نب نك ادرم اد قييربو هادا با: ليلا زرب رص م تيا هادا
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 ىذانغز رخل او ةنس مالتسالا نالوربكو للهو هلبقتسافالاو هلتس اف ةيرف تدجو نإ نكلورجي الخ سانلا
 ةمسمنسل اداريا ىف بمجاولاب لي الرا لص

 هيلعمنايورأمل هلحت كلذ لمت ريغو نوحرعلا هدي ق قدير جلا سس ناهنكما ناو لاق بجاوملسملا
 بقره واد نبا“ مارش ايون مصر ايجزمار طوف نيب, زا حن ل رج ب : بارا هر لا ا »سطس

 تال تس" ابقتس ل1 م ناو ل م تديعادع دكاس ليم وريب مما مد و: هند انمحو لله وريكو هزيقتس | كلذ نم ائيشن عطنسيي ناو هنجيناكرالاملّتس او هتلحبر لع فاطرالسلا

 نا نيحيضلا ديل خللا زب ىهص ار اوما فو اور عطنا ب اوصصاد دبس ل اق 7

 ليي نا ابطضالاو طاوش | ةعبس فاطف بايلا ىلبا مم هنيمينعز خامت رجح املتس مال سلا هيلعمنإى ودامل
 * اب تزرع سى ارذولا نوكسسو + حلا نيتسلا يقل شم حما ابرار سعرا

:. 
 املا نير رت ورع اواربج نصرمركور فرش نم نزوة ابهواميركو اميظضتو اهيبرشت تيا اذب دز مهلا لاجتو يدي عف د تيا ى ار ذا ناك سمو هيلع شملا لمص فلا نا تمت نبا نظتثا شل ادا او (السلاب ايراني مالسلا بفيمو مالا تنذا ملا تريبل ىأراذا لوفي تعم قري همس سانلا نمر قب امك تم تحمس ل اهب بيس نت يبس نع ب نما نسم . زم لو ناو لذ ةدج :

 رتولا ف تول ريبكتلا ىف وج الصلا حر |تنفا لف عن اومم عيجسم ىف ىريب الا حفرت لا قش مب اربا ىلا ادن راذأألا ىف اعم عرس فر ذورجح م لتس ايف سيئو ةرلصلا باك ى ىف تنسي [الا مدر التسمابلمنياوو لق عطس تا» سابع نبا نعى راقب نعد رص انس قفل يتلا وريكملا ادد اد ىلا نفس ورا ليلا باو تيه ادا ارب أ ار لق هس تحايل
 لوسسر لعن قا ةياربلا قصف لم تاوطل ارمالا امج وو تسايقرلا رؤاذيمو وكي الالات عؤعمب نورمان انيامصا ضن خاو لسملا رم هرازي لذدوس رجع نم نوط ضاولمو بابا بن اج ىل رجلا نم ناوطلا دابا ناكفسفف كنعان ديبي نذل مثل وق نكس طاوظنالارركتبتعاب حذو ال نكلاودوس الارجل اهيوزا نادال لتس ملوق يللا ك2 للا هتاشلا صر ىف ىوق ىا ملا لادلابو قروسكملا ايادي شو ةزمبلا بي لع ملوق هس نا» بير ذم نذكر ج قيد مال رلو نيس حاس للاب سوا ةلبقلا وار يلا وات تحسم لات ءرلتساو مسلوق عسل بس٠» نيت نعد نكن اقل دنع د تس اذرعو حم د ةورفاواذصلا لصور الحسم ارزعو ني يجلا ىف
 ن٠” َةرحْرلا ١ ه3 _مز !هبشل ةيادهلاثينداحا جرحت قف ةئاددلا ( اح مالا جشم وسمى ازكي ال غن اشل اتحد (دريلعف ةداعالا لبق لبا ىلا عر ناو كب ماد مان نع زاوط يدل اسوكت« تاهو هراسي نم فا ولو قلطرمالا ناالزوجماول امزح ولأن ايبا

 زضحم اكركرف يرحب نبا نى عش اشلاعاورو ثيدحلا امظعت واقبرشت تيبلا انه دز مهلا !لاق تيبلا ىأر املذ ىدكن مار اهن دك لغ هرهاصو

 برسملا نب ليعس نع ىقدوبلاو دمحاىور نك ليلقلا هيف دجاملو ريكو هدي ئش هيلاراشانكرلا لع قاامطر يحب ىلح قاط هنا سابع نبا نع ىرئلا اسس ان ىجلابً ردكم ق بف و لدوطلارباج ثيردح نمر سم للهو ريكو هلبقتس اذرجحلاب ًأدجباو دجسملا لخدملس و هيلع هّنداىص ىبنلانإ ثيدح نمهدتسهمامم 1
 لاس هتارمعن»ا نعرخ !'هيحو نم ىراخيلا ىوروت ارجعلا بكت انبههرمعاي لاقف قبيرمحب وها ذاذ تتلامث الدوط ىبف هيلع هيتفش عضو مت رجح ا ملس و هيلع هللا لصونلا لبقتس ارمعنبا ثي دح نم ىدعنباو ىليقعلاومكاحلاو ةجام نبا هيلع هيّتفش عضوو رجح لا لبقملسو هيلع هللا لص هن ثيلحس جلا مالتسا هيد سيلو ةواصلا دفصو مدقت دقو «دجبا مارجحل امالتس اهمركذ ف نطاوم عبس قالاىديالا عذرتال ثي لح لطزبك)لبقتسافالاو هات اذ ةولخ تدجو نافيبعضلا ىؤوتفرجعلا لعمحازت ال ىوق لج كلن ارمع يهل لاق ممل سو هيلع هنذا لص ىدنلانارمع نع
 عمجلا ةخبصب ناكرالاو هيف حقو نكهنجحمب ن اكرالاملتس او هتلحار ىلع قاطمملسو هيلع هنن اللص هنا ثي لح ثراها دبع نب عفان نب ناجل لع وه مخيشلا نالاقي للعلاف ئطقرارلا لاق هوخبرمع نع ترحيرج اجلا ةراما ف ةكبب ضي تعمس نادق او ىلا ةياور نم ىلجنولاو صم اودمحاو ىعفاشلا اني  هادرو نينا لبق ؟نقت ثيدحلارجحلا لعسانلامحازت الف فيبضلا ىذون' دي لجي كنارمحل لاق ملسو هيلع هللا لصىبنلا نا ثدي لح لالا اسس سال مس سس اد اا هلي هملتتسملس و هيلعهتدا لصدّرن|لوسر تبر لاقف رجح م التس | نوع
 هولاسيلو فرشتيلو سانلا هارب نال دنجحتر لاول تسلب اج نع ٌقاسنلاو دؤاد قاوم لسملو سابع نبا ثيدح نم رجرخ !دارخالاب نول اوعلا ى ىزلاو

 دولا ةق تيب اب ملسو هيلع هدا لصىبنلا فاطد تاع نعمسملو هيلارظنااناو "دب ف نجحبنكرلا ملت نريعب لع ف اط فلا ماع ةكمب ملسو هابيلع هن ل جونا نأمل( تلق ةرديش تنب ةيفص ثيدح نم دو ادوب | ىورو كوخ ليفطلا ىلا تي دح نمرماسملو هوخيرخا' هحو نم ىرازعل | هيحيرخاو
 اوؤكأ لذ هيدي نيب سانل | برضيال ناكىل لاقف سابع نيال تلق ليفطلا ىف نع لَسَملو هنع سانلا ترمب نا ةيهاركنكرلاولتسي هتلحار ىلع
 ةفينحوبان رج نسحلا نيد مح راثالا بانك و نجحم:نكرل املس | نكولا ىلع ااملذ هتلحار لع ف طف ىتشد وهدم دق هنعدؤاد الو بكد هيلع
 سمه لأ «. | رج املا هنا تيب احس نمحرلا دبع نب سمغ ةمجرت ى ىلبقعلاد عناق نباد ىوغبلا هجرخا هيبا نعىحجمتالا كلام ىلا نعو ىذ اغملا ف ىدقاولاهاور. | | ةاعما نعبابلا قو نججم ناكرالاملتسي كاش وهو هتلحار ىلع مل سو هيلع هن !ىلص هد !لوسر فاطامن! لاقخ ريبج ني ديعس تيبقلذ لاق دامح نع
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 عحلاباتكادلج

 ١ لعبضلاقرال سا هيلع هنا لوس روكا لقنبقو ةدسوهورييلالا فتك هبقليو نميإلا هطبا تحن كءادر
 رجح هنالرج جسور سكى كيب نموطح ال يي ازيمل 4 عضومل حس اوهو مح اءارو نم هذاوط هنالا !تيبلا.. هناأهر لبا [ةذ 6 201011

 فاوطلا لجين يهلذ تيبلا نم يطبحلا ناذ ةشئاع ثيدح ىفم السلا هيلكةلوقل تيبلا نموُقتو حنم ىا هنم
 ال تيربلا نم ميلا نرى ١ ه نك

 ةولصلا يزيل كدحو ميطحلا لبقتسا اذا هناآل از وجبال تيبل !نيبو هنيب ىقلاةجيرفل !لحتدول تح هئارو نم
, 0 ّ 

 6 هه نلئاوطلا ف طايننهلاواط ايتجا نجااولاربخم تبث أمب ىدأتيالذ باتكلا صنب تبث هجوتلا ةبيضرف نال
/ 

 * "شي -

 ١ لة حب ل م أ
 نيئبرتئبتيرر ايملاكندفنكلا هتيبتم قره نا لمرلاو طاوشالا نم لوالا ثلثلا ق لمرسي لأ ءارو نوكي

 بو زلة بديل ىلاووز ىل دحفلا نار اغيزسسك لان ذ ثق هس ب»نالورلاانل دمام بام تيبلا نزطا قرم

 سوا ىا ان اه دعيركحلا ىقدمث بري ىمح هيض ولاة نيبح نيكرشملا يلج اراهظا هيبس ناكو ءابطضالا عم كلذو نيصلا
 ١ ماد لال ايون ارش تسب م ٠

 تخش اع نوع لسم عجب ىف اكترس ادهم لب تيا نمرككس يو ماشا بج نم تيب ادمب نع ندا ةرئاو بفن ةروص لعد ودم هو تسيبلا نب لو لس
 هلال صشلا لوسر تماس تسلا ةازنشنام فيبرص نمرلسم نوفل او نيم ىف ةشئاو ثيمرع ىف مالسلا يلع وقل مل وف لس بر, لييلس اهب و هرج ايربقريف مبا ىريب رو تبا لاقد
 الوواوراش نماولمنريل كيو ق كلذ لضخ لات عضترم « اب ناش اف تلق دففنل ا مب تررصق كوق نا لاق تيب ىف هوطضري م مبلاباف سلق مث لاق بج تريلا نم رجلا نع محسسور ىلعو هلع
 ضمن ام نع ىزيزملاو دؤادولا ىدد تيب نم ميطفل انام ملوق لس فتعا» ضرالاب ب اب قزلا ناو تيما رجلا لطنرا نا تيرطظنل م؟ولق هركشم نا فاذاوزطإم دبع تيب رم كليف نا
 فتربلا نم ةرطقوبم اين اف تيبلا لو مورا رجلا ىف لمص لاؤرجملا قيل اذ ىم يب مسمر( للعوهيلع سلا لص شسلا لوس زف اذريو لص او #سيبلا لضنرا نا حا تنل سلاق
 نيئتؤلالفوو اتفرج لضراعا لب لعل لنا عرور شمل ارجو ىلع ي دوني ةداعالا بيف تؤ ل لحيال ىازوحبال ملوق هلل قم ا» تييبلا نم هرترفاذ يللا وثب ني ادرنتا فيو ناذ
 ناكل لاقي نا هريرتعتر رقم لاوس بمآ” تبيبلا نمو رلوق تمد اينتسم 11 !لفمس اذا ناالا روق كس فتا» تايانجلا باب فاس ف ايسضرهما ىلا حتر قص لعل ل ناوزر اج
 هس داتيال قلل ضل اب حسب امو ءرطش مي جو اوتو ف [عترلوق ومب و باذكلا صنت تسبب تبا ىلا سل مينعذ ناب ياها هرهو محلا ىلا لصما عوق اذا ةؤلصلا تسزاجل تيببلا نير يللا

 فتوي ل ئشب ندعي ئثب نيلهتلا طق ناب ريف ثعبا مدَمتو تضج م تسخن ضرالعرمتلا زادج مدع فش متل ىداتيالف مسلوق عطس ب »٠ تبت نال اذ ايتعارعاول ارب اب
 ما ضمالال اىك روز نطل يب قم ميلا قرط ريف جري ملام ناري ب حجل الاي عروطقم ا لخشلا نع لاّيسنالا مدع لصالا تاب بيس[ لي و تدك ظل مطل ىلشزترمبع نع نر ١
 سابع نبا نع نيكس ىف ما دبس ناكو رل وت تع فد ماو مولا تالين كف كلذ ليت مدما لكن كمي سيو ركع ورعب ىف زوأو داسسلا نم لوزن لام الا تدابطب نقيا
 نمي اوس رط اوثسا فلن اولسري نادشلا لوس مترمازرجم الباس ا وسان ةرضنا نما فدو ىلا مم وت قر اذم مدي لا نور شما لايف بيرزيت مهن قو كم يامص اد مشا لوس مدق لاق
 محلا دانا نوكسو ايا ضل بسرني م: انضا ملوق لحس ٠:اذكو ذك ن دما مب تنمو حلا نا نيا الوم نورا اضف - . . - - - - مدل نوكرشملا فريف نفكرلا
 رشلا ل وسر ابد لف طم اورايضاب ذولا ء اذ ىف قدوم ارو اذكم حسو لو ريلعرشسلا لص بنل اراوربي تونر م لماو ل ل رلى اذ تماكو ةرونمل منيل رف مس ١ ةرصوم ابلابد
 ل شدا لوس داون بهي خت نا ىلع نودي ل موق منا نور شما لا نسب يملا عسددب » اضتلا قرط ىف ذو رتل كي ني. حمر حسو رلى سو يطع شلال
 ةياور ىف اكيرص فذ رو ديور لاك نم لعرلا نا اني اىصا نع ل ومن او ضعبل اهنا يو ىسصووس الج ١ىلارتمو ىف ميلا نكرلا لرجل نم نارا نييك /قوروو ءشللا طاوس الا ف لعزلاب نيلسما

 لالا وش رومظو بسبسلا لاوز رعب لل اراقب ن اولَخخاو ىقنلا لع مرنم تايطالاو زف ان ىلوالاو سم |بنوك ل اسلا ةياورلا ىلع زيمر قم ياورلا هزبو لسمو رج امنباولانلا و دؤئادملا

 نجود ربو محسسصورل ل ميل ثلا لصرئسلا لومسد نامف بسبسلا لاوز دب قب نام نك سبسل ا لاوزب لازال نحط سيل ناك امو نسب سيل :را سابع نبا نع ىورما
 فبنشلو للا م لور ت تمس لا مب نم حسا نيريز نع ماء نبادوندادوبلا عزت اد [راددلا دج ف لعر السلا و ّت طلصلا ريلع نا ليوطلارب اهب تسرع داادولا ىدددف
 ىساوملا ىلا عراذ ضرما زر نفيا عم ليففتلا رمت ناوازب دع ئرافلا رخال موشملا لوسر درع ىلع عفن انكي شسم ردن الف كل عي وزطكلا ضو مالس الدش زع ارو بسكأنمل
 ّْ . صف ماو اد بعرف ىدلوم ٠١ ةرافك,ريطفلا ثمحابملا قت اهم أذ ةياقولا رسب ريحا

 دعسزبا نعد هاش هلواعرا ىشموأشلث لمرف هنبمي لعىمممث لا3 و هوخنرباج نعملَسم طاوشا ةحبس فاطف بابلا ىل. أمم هنيمي نع نخامث
 ملس و هيلع هند !ىصملا لوسر نعكلذ لقن دقو ةنسوهورسي الا همدكلعهشِلب و نيالا هطيا تحتال ءادر لعجي ناعابطشالاو كل وق ىقهبلا نع
 مهتاءئلع اهوذ نقمث مط ابا'تحت مي درااواعجد تيبل اب اوامرف ةنارعجلا نماو هرتعا هياصع اورملس و هيلع هللا لصوت لوسر ناس ايع نبا نعدوادوبا
 رضخادربب أ عيطضم م لس وهيلع هل !ىص هد !لوسر فاط ةيمانب ىلعي نع ةحبام نباو ىذمرتلاد دؤاد قلو ىوسيلا

 مييطحلا ناف ةْمضاع تيردح انهدفصءقلعتم 60 ل
 قلع ويرط نمك نمزتْلاو دئادوناىورد تيرجلامهذ لاقوه تيبلا نمارجحلا نعملسو هيلع هند لصدللا لوسر تلأس تلاق هع هيلع قفتمتيبلا نم

 لوخد تدرا ذارححلا ف لصلاة نرحل ملسو هيلع هدا لص هن !لوسر ئلخ د اذ هيف لصاوتيبلا لخد١تابحا تنكتلاق ةنسشاعنع همازعةقلعز اب

 و تيبلا ف دارجحلا قف تيلص ىلابااماعودرم َةْشُدأع نع هيب! نعةورع نب ماشه قيرط نمىنطقراللا ىّدر و ثيدحلا تيسلا نم ةعطقوهاشاف تيبلا
 ميطحل اب دارملا نا لاوق هلادحا ىلع ءانب و لىنلا !اذهد تلق هئارو نم فاطممل سو هيلع هّندا لصونلا نال تيبلانم :رجحلا نس ايع نيا نعمكادلاو همقد جر

 وطاوشالا نم لدالا ةتالثلا ىف لمريو كلف لاوقا امطح هنيمست بدبس قو رجحلا ىلادوس الا نكرلا نمميطحلا ٌةفئاط تلاقو ماقمل او نكرلا نيب ام
 دثدا قصرت لوسر ناكرمع نب نع مفان قدرط نم هيلع قفتمملسو هيلع هّنل ا ىلصوثلا لوسر كسن ةاور قفنا كلذ ىلع هتنيه ىلع ىقن امف ىشمي
 املداملسو هيلع هد | لص لوسر تيار لاقرمع نباناملاس قرط نمابهلو اجبراىتنمو اثالث بخ لدالا فاوطلاتيبلاي فاط اذ املسو هيلع
 تييادناف مدقيام لواةرمعلا خي ١ ق فاطاذان اك ظفلب رمعنب !نعذ ان نعرخ جو نم دؤاد ىالو عيس نم ف اوطاةثالث بخيمدقي نيح وطي



 مب ةياردلا عمةّيادهلا

 كين ةلاور قفن كلذ ىلع هتنيهىلعقابلاق ىشسو لاق هدعيو السلا هيلع ىنلا مزق ببسلالاوز
 ا .رراعدرأ ١

 ىو

 تا م رعد دما اخ الا باأ سيما سانا همحيت نافمال سلا هيلع يبنلا ل مر نم لوقنملاوهرجاىلارحيا نم لمرلاومالسلا هيب هللا لوسر
 نيياتب نيب م“

 هه

 تالت بالا ف الخ ةنسلا هجو لع همي ىد فقيش هل لديالهناللمراكل سمر جواذاذمأق لِمولا ف
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 ليفي كك ةالصلا تاعكوكفاوطلا طاومتلا نال ”اطتسس |نارماملكرجي لتسيدو لاقدل ل دب لابقتساالا
 واتركذام لع لهو ريكو لبقتساامالتسالا عطتسيد مل ناورجيا مالتس اب طوش لك تتفيري كلاب ةعكر
 مالسلا هيلعْىَتلا نآفاهريغملتسي الو ةنس هنانيغ نعو ةياورلارهاظ ىف نسجمهو قأعلا نكرلاملتسي
 ماقملا قامت لاقرج امالتسا عير لتسالابقارطلا متجري تسيب الو نينكرلا نين هل تسب نأك

 س10 ىف اهيل! نأ لا يع وؤيس الار ١ بو ىزلا نكر لاربع ى'

 بجولا ليلدم ادخال ةنس ىعفآشلا لأق وأت دنع ةبجاو ىهو لحبسسلا نمرسدت ثييحو| نييدكر كرتع لصيف
 يي جستن دل بوز لصا اله ييسع ين:

 ورمل ههتيسفرححل لادوه مت بوجولارمثلاو نيتعك عويس أ لكل فئ اطل ٌلصيلو راسا هيلع هلوقانأو
 تلا ر> رجلا ىلا وعيب ىعسادحب فاوط لكنا لصالاةرَجحلا لا داع نيتكر لصامل مالسلا هملعىبنلا نا
 (ةرقلا فاوط فاوطلا|نهو لآق ىعس سعب نكيملاذ| ام فالخي هب رمتفي ىسلا نكت التسالاب مكتفي ناك امل
 ىف كوإل | ةولصلا تءادك/ فت اولا طاوشا نال مل وق كل با" اًمءاق فقتي لم عقلا الرين ف قو لقي مو م الام ارناو لعل نوره نا ىلا شق: ق٠ مل لس
 م واسعا هيلع زرق نمواورامأ نم اذ ناف قر*ىلكىف نيم يزلا حر. :.< بفن اري موريلو ليقحسارم كمن ا#ذ نب عطس ناوربكو هيف بار اا زارا ىلع نار يعب لم تا مل ين كو _دعمتندا ل ىلا ناوريعد ىرانلا ورم ارنسم ىل اموببو لوقا ايو نال اص يمل اب باول ماحس او جوج دار يذع_اوقرباي رو لس بس ايننسا تساي اذ س ايقزوبمد لونا نور لوقتحلا جو
 الا فلؤ دفي لمقتل سينا لعدم معد اهلازراك# مع ان ال نورت ماانتسم ١ ف وعلل ىريالا عفرتن ا ضنا لنخ#س |!ذ نمر و نطاوم جنس الا ىم ريالا علت ل م لسلاو
 افخم ةيبسلا فرح مشتل ئ ا لملاو كال او قاعلا نكلا متحصل سوال اف قلل يرسل فو با ووسالار مثل قيد خص ارحم نك لاو اهتس اب نارا لذانسسسم ال عير نضوج و رسل و حلل نال بلا ىف اذكف لالا نيل ايلا ىرعا نيوتن لم ينتاب ف اداري ضنا ب نم ايلا يسن اوزنملا نيدي ىو لب اال اهب تسييس نيل ىلا يسن ىذا تال نايا نا لوقت حس ناا# الف حسو لأ لس و ريل سلا كيس ريل لوسو نيرا لو بساويصلاوم أر ناىدايتعاو مهب انللع لوالا الا جلصما يف حران لا ما
 رت ثيمرح اا زب فيري بروشمالاد ملوق هللا كا هيمدقفاريف يدرج دم د مين ارب ماتم نمد ( ايلا عطوم لاب مائل لاين لرفق حس فنار اسال يؤم حرت
 لل نوتحكر صا امو اعرهس ا لسمو لو ىلعو هلع كسلا ىلص شا لوس فب م للا ءنسلا لازقف واوا تحلو نح :بوتكملا يرجي لوفي اطع نا ىرمب لل نسلق ليما ل ا اقيبخت ى رازبلا مك ىلو ةرمافكرلا مدهل ةنورقملا :نيبظاوملاينيدوب ذا لعفلا نلطم نم ص خا لعفلا نم بسر تبولا ينم ناالا فيمربلا بتنك بخ و نيم ىف تب ان[ السلا و ةالصلا ريلع

 نيش نجل اراهظاهيبس تاكو دلوقاجرا ىثنم واثالث لمرف نكولا ملتس | تيببلاهعمانيت اذ! ىتحرباج نعملسمل و اعيرإىشملو فاوط | ةدلش يجي __-___طالصزا هير ا رة ا ا ل
 وسر ادق لاق سايعنبا ثيدح-نم هلع قف :دعبو ملسو هيلعهند !ىلصونلانمز قف ببسلا لاوز دحب مكحلا ىقد م برثد ىمح مهاننما انك ني

 اهشيعو طاوشا ةذلث اولمري نامل سو هيلع هلل !ىلص ىنل!مهرماف كلذ نوكرشملالاقف برثي ىك نهد دقو ةكم هباعص أو ءلشو بلغ هل [لصملل
 هتوف نيكرشملا ىريللمروملسو هيلع هند ا لص دنا لوسر ىعس اهنا سابع نبا نعرخ ! هيو نمملسمل و مه نلج نييرشملا ىريل نيكولا نيبام

 كيش مدنالف كلذ عمو هلهاورفكلا ىقتو مال س لا هثدازعا دقو بكاتملا تنتكو نال مرلا مهق لاق هنارمع نغملس ! قدرط نم ةحبام نياو دؤاد قالو
 هللا مككها دقو نييكرشملا هباني أر اهنا لمرللو انلام لاقرمع نارمع نبا ثيدح نم ىراخا هيسرْخ او ملسو هيلع هن !ىلص هنا لوسر ده عل عهلسفن انك
 نعدؤاهاباذلا ةعبردلاورمل سملو اهيرإ ىششمو اث الت رجلا ىلارحلا نمملسو هيلع هند لص هلا لوسر لمرر مع نيإ ثيدح نم ىذمزنلاالا ةحئرالاو 0 ل ا ا لاا او يي هيادهلا ثيداحا جرحت ةياردلا ليي ص ا ل يي نابع الؤملسو هيلع ثلا لصد شن الوسر هحتص كيش( اقمث
 نبا نعىذورتلاالاةعاسجلا هر نييناعيلا نين رلاربزيملتسم ماس و هيلع هللا ىلص هند الوسرر امل سابعنب ثيردح نمملسم نيين املا نينكرلا ريفملتسي ال نامل سو هيلع هللا لص ىببلا نا ثب,لاحم هلم السرم ميهارب قدرط نم سلا نب دمحملو هوجن ليغطلا ىإ نع دمحالو هرخترباج
 | رملسو هيلع هللا لص !لوسرلاق هلوقربععم هلةصت قون كيما نباىلعي نعدمحالو فاعلا نكرلاور خيا الامل تسب 9) ناك تعم لسملو وحر مك
 ٍناءاطع ل سرم نمق انرلا دبعلو نيتعكر ف اطاذا لص ناكملسو هيلع هللا لص هنإ ت دت دقو ىدج ١ مل ندتعكر عيوبس !لكل فك اطلا لصيلو
 نيتعكرل لص امل لسو هيلعدتل ا لصىبنلا نا ثيرلحح ةصقلا نو دب ليعمس نع مجلس نيىحي نع ةبديش ىلا نباداصو و نيتعكر لصالاطق [ ْ اعوبس ملسو هيلع هّند 'ىصىنلا فطبرمل لضف | ةنسلا لآقف فاوطلا قحكر نم ةبوتكملا هزت لوقي ءاطح ناىرهزلل تلة ةيمانب لمعمس !لاق رتل قد نينحكر وبس لكن ملسو هيلع هثدا لوسر نسرمح نبا ثيددح- نم «اوف قمامتلد نيتعكر وبس !لكن لصب ناكرملسو هيلع هند لص ىنلا

 (| ندا لصوتلاناهخلب هنا كلاماطؤم قد ههفتساف نكرلا ىلا عجر مت هيؤوملسم هجرخ !نقو جا ةفص ىف لبوطلارباج ثي رح قوه هيفتس اذرجحلااىلاداع |
 ْ مجرخي نالت دوسالا نكرل املس ! ةورملاو افصلا ىلا جرخي ناداباو نيّيعكرلا حكرو هفاوط ىضق اذ! ناكملسو هيلع



 ةياررلا عمةيادهلا حلايب اتكادلج منوم

 يحلف تيبباا نممالتلا هيلع هلوقل بجاو هن كلام لاقو بجاوب سيلو ةنسوهو ةيغلا فاوط ىكدبو
 و عامجلابةرابزلا تاوط نيبعترقوراركتلا ىضتقي ال قاطمل ارمالاو فاوطلابرما لاحت هند ناانل و فاوطلاب

 »م يّتعل ا سيمبل ابار رج كد لربع
 هع

 لاقربقحو (ؤدقلا مادعلال مودقل !قاوطةكم لها لعرسلو بابحتسالا ل بل دوه و ةيعهاّمس كاورامف
 ب تان امواور كيب دم ا ى١

 عقرب وملسو هيلع هدا لصىنلا لع وصب و للك ورثكبو تيبل ا ليقنتسي و هلع دعصي اقصلاا ىلا ميرزا
 0 بك دا نب باين

 ةاقل ال قتسممأق تيبلا ىلارظن اذا ىتحأةصلا ص مال تلا هيلع ىلا ناىورإبل هبا هللاوعديو هيد
 نينا لوطضرب اه تسرع ف

 ةتس حئرلاو تاوعىلانماكراغ قامك ةباجالا لاا بيرقنءاعرلا ىلع نامل قي ةولصلاو ءانثلا نالو هلثاوعدي
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 نمافصلا ىلإ جرو دوعصلاي . وصقملاوهلابقنسالا ن ال هنم ّىأرمب تيبلاريصي ا مردّقي دعصي أمناو ءاعملا
 بازرع اصنا >. اوف ' نصر ظني

 ظ ناكهنالاقصلا ب اي ىعسل ىزنلاوهوروزنغ ىنب باي نمل سو هبياعدتلا لصىبنلا جرخإمتاو ءاش بابىا

 "١ راتدو نركك ا ىرورفلا نو اه ىعسي ىداولا نطب علب اذ هِنَئَبم لع ىشميو ةورملاوغ مغ مش لاق ةبب هناالافصلا ىلا باويالا برقا

 املافصلا لع عف [كلحفيو أاهلعدعصيو ورملا قأيىتح هت:يه لع ىشمد مت امس نيرضخللا ني)سملا نوب

 نم مرخاذإ ىتحىداولا نطب ق ىعسو درملاوغ ىشمي لعجوأفصلا نم لزنمالّسلا هيلع ىنلا نا يدور
 باو ناويبتلا مرد

 مل جلس بح 2277777
 ملوق هلل فنا عرربتلا اهمويرفم ىف ذوخنام ةاذ ”يقلا دج درمالا انتم ا قدلام سنن وبس و يسوجولا نعرمالا تورت تنير تنبت بااوجبا ناك سيول داري بيز غاز: | يلق ىلا ىلا نع
 رو موق هل بارو شلااومرلا مانسسماو ةزلصما هيلع وفلان ورمالا قي لح نان او بسوتولا ىلع لدي اخ عرربتلا ليس ىلع رب ماركا مسا خلا ل :يلا ننال تال د# ' :يجتامس
 ابتس اهف يجاوب سيل نسح ال ايريئعملا بساوجبا سلق نيكل طلب ناك او ببجاو مالا براوجو |.م نس اياوي يب متسصتازاو ىاهت لوقب ازب لكشيل تسلق ناذ بابقحسم لا ليلو

 تخسر اقللا تداول نال ةزر رافعا ني ىسمال نار ضف الاف تبل يجر اّللا اوم تاطاذا جب ايورطملا مولا ركز لا انصلاىلا عزمي م لوو لكس نوب نسم الا نحب يل
 ريغ ناوط ىف مس علا اهناد هيف لعريال ناد اننال !تداوط نع ىتسمارخا قو كلاب باولو نكر را قد ايلا تداول ى اروي نيكو مرسلا ايا جاولا لجين يخل ف ببداو قعسلاو
 بة رزعه دارا ىدو نزلا نمل غش مول هاي زلا فاوط مو بيور مدل نال ءاقلا ناو بيع سلام العلا كلو صنلا ريم ىلع تقف سم يذلا ]الب صنل ب وانزرع تسلا
 ىت نوكسو عل اب ةورم ا اماوننحر درت ىدعا نل اوببو سيت ىلا ليج نم ماركا يسملا باب رزع حفتر ناكمر عقلا عفن ايزل اصلا روس روق حل كا, سانا فيففتن ناكذ
 ٠ ىف اشلا ىوؤنلا نيرلا م اءالل تماذللاو د ايسالا بس ربت ٠ زيمر نم قرارعلا_هتيكو ققارعلا نار |ر اي ذ ارم نايلع تعتد نمو تءاهرد ىد ناوققت لي“ نا ىب ارم ف ل

 ماسصرلا نس يرلاو لوف نكح تح ار ةالصلاور يشل ا ىب نوي ترالصلا ىلا وررلا نا ىرتالا نيتنولا نزرع ف ءاهرلا ىلع ةالصااوراعرلا (دقباكى اورعف اك لق هلل
 ىرارل ا نطل مسا مولا قت ل ليت ىراولا نط روق هيل بس يس زبملا رس ىف اير دع نيررشنخ حن نم تالذ تاأذ ء اعلا هي هب عضد ماسلا او قوفصلا ريلع ا تسند ق ىذا لات

 لا ورضا الاورطخ ١ هجرها نال بيلختلا نيررطم نيرطغالا وسل ارا امناوطوسبملاىف اذكار احلا عيسى راولا نلبس زنا مليم طا ابي انور ضخما اهسرع ا نارطخا نايم مل لحب الا
 ليل نين و ذيب قمت نذحىفميدانصلا نم لني مقر يجول يرش قد مارحلادهسم ايداع ىف اذكردق ناتمالع اهب نيرا افذاع ةاطحلا لاهو ىراولا نط نم ةلوربلا مصر مل ناممالع نااليما ىزرطلا
 اغا عوف ناعم يسم ىلع ىلا هيغط فرم مي ليسا ناو ىعسسا زيمر ىلا عضصوملا ىف قير طملا نسم ىف عاوونطوم ليبملا تكي ناك اهيبرسم تسمو عررؤا يسر رق رهسملا نا يدب قنصل رع ا
 يم ١ سابعل رايب لصتس انا ليماو تسر سيب ىلع زو ب نييلا عطصوم بكأنم نايل طال عر سس عسل أرد نع

 ناكل وس رجال تاوطلاب هيلذ تيبلا قا نم ثري لوح 2_9 ا

 دفادوباءاعرلاةنس عفرلاو هلوق اييرق ىغمامك ليوطلرباج نحف وه هللاوعدي ةلبقل لبقنتسوماق تيب لارظن اذ لقتح افصل دحص ما 3ةيلع هللا ىلجونلا
 عمجراباباهل ىراضلادرفا ةريثكمفرلا ف ثيداحالاو اعيمح كيدي سمن نالاهئبالا» هيمكنمو نح كيدي حفرت نال اسملا هحفر سابع نب اثي دح نم
 ًارطلاةحسب سيلو اقصلا ب اب نم جبرخ مل سو هيلع هد !لص,منلانٌثيي لحي وح نبرشعوحن ب نمملا حرش ىف تركذ ىوونلا لادا ءزجأهم ىراذنملا
 لسمءاطع نع هاش هلو ادج فيعنضص هدانس ومو رْخم ىند باب نمأاغصلا ىلإ دجسمل !نم مجرخ م لسو هيلع هلل | لصىنلا نارمع نبا ثيدح.نم
 فاط ةكمملسو هيلعهثنا لص ثا لوسرم دق امل ظدلب نايح نب او دمحاو ٌقاسنلا دنعرخ !اهجيو نمرمع نب | نع حيحصوهو ةببيش ىلإ نبادنع
 فصلا ىلا ب ايلا نم جرح مّ مل سم دنع جحا ةفص ىف لدوطلاربإا جي لح قو كنس وهور مع نبا لاق هنم ججرخي ىلا باملا نما فصلا ىلا جرخر هت اعبس تيبلاب
 ىداولا رطب قف ىعضةورملاوغ ىتنمي لحجو اذصلا نم ِلزنملسو هيلع دنا ىلص هنا اشيي لحس اذصلا باب نم مرقيمت راج تيدح نمريغصلا ئابطلاق و
 جورملاوأغصلا نيب فاوطلا ىف ةنسل لات ةريره ىفا ثيدح نم قدزالا طاوشا ةعبس هب ف اطو ةؤرملا دعص ىتح ىش ىداولا نطب نم جرخاذا ىتح
 ةورملا ىلا زن مث لب وطلارباج ثيدح و ةورملا قاي ىتح ىنتمب مث هتمرهظي ىتح ىعس «ءاجاذ اذ لبيسملا نّطي قاي ىتح ىشمدمق اذصلا نمل غي نا
 ف اطاذاليسلا نطبب ست اكو تيدح قرمع نبا نع نيجييصلا فو ةؤرملا قا ىتح ىتثم دعص اذا تحل مر ىداولا نطب ىف ءامدق تبصنااذا تح
 أمه تاوطلا كرتي نا دحال سلف [هنيب فاوطلاملس و هيلع هللا لص هنن | لوسر نس ةشّاع نع امل د اعبس ةورملاو اصلا ندب



 ةياررلا عقةديادهلا

 اديب طاوشا ةعيس فوطنف ٌّبَحاَو كوش الهو طاوششا حبس نيب ف اطو قورملا لحص تح ىشم ىداولا ىطي

 هيف مالسلا هيلع هلوقل هضاب نبا مت اواني ورآمل طومتت لك ىداولا نط ىعسدو د
 تيت ب نانو فيلا اورو

 هيعدلوقل نكرهت يذل لو نوب سلو بجاو ةو رلاوأقصلا نيب ىسلاوت هب لاحت هلآ دب ماكي
 نال بلا# ةياوم رع اد تفاعل رز ب فاد ها 3 0

 يالله مل ثموأعم توطين هيلع حانجإذ للاعت هلوق انلو اوعسأت ىعسلا امكيع بتكاعتد 0
 ١ نول بالى لن

 مثرجويملو هب عبوطقم لييدبالا ت تغتال ةينكرلاتالو باجل ق هنالك يعاناالابايجالاو ةينكولا ىقنبن
 بنا ب اىيرالا ىلا

 مرحمنالامارح دس ةكمب مقيرت ةةيالا توملا مكدحا نحاوذحا | مكيلعبتك ل آعتهّل وق قامك ا بابحتس !بتكى ورام ىتعم
 , 7 مجالا نعمك لى

 فارطلمثل سلا هلع لاق ةدلصلا هبشيمنالهّلأدب ملك تيبلآ بولد 5 ددلفاب نايثال لب لليل فرجلاب
 ناجل ا جن رنأو در 5

 تالكرملا هذه 3 افويطإلا كنه برقع ىسالا هتاالا الا فاوطلاذكذ ود وقرا ادهلاو هام ثتيبلاب
 بلا” ملاري رك "يبل نولي او نموانمتس يناثلا يي ذر ينو قطن ف قمل زي لعارتق سلا نااار

 امل عتاوطلا تعكر هو نيكي ١ ءويسأ لكل لصيو رو ىعسلاب لفنتلاو يرمالاديذ بيجيا] ىعسلا

 تاؤعيةواصلاو ينم 7 رد سال رك ةبطخماملا بظخروبب ةيورتلا من لبق ناكاذ ات لاقانيب
 .نيدكر عوبسالكاظئاطلا دصي ملكت ةولصلا ميرو ومد

 ف تب ةثلاغلاوة اوةفرعموب» تاقوعي ةبن اثلاو انركذ اماه د ا ةضاقالاو قوقولاو
 رو مج عم هب هس مس يسجل يو رثمإ يس كل راحإ ا دلك

 اهالديو دريل موي, هلو ةيلاوتمماياةثلث و بطخرفز لاق موس ستبطخ لكسب لصفيف رشع ىدأحلا مويا
 بدال نيتيلطال أنين قيرزتت ع

 يا أ 01 ربل بع هم اح و مقناةأنركذأم نآمذ لاغتش موي رلامونو ةبورتلامودو ملتلااهنمدوصقملا ناانلو حاحا حمججو متوملاماب

 نسور وزرع هوا لا سلا نتن نقارن يلو يو ارق كتم يت ب77 ا 7 يل ببي
 ا ىلع اوفشتا سول كنس وربلع رشنلا ىلصرييلا لوسر تمن اور ننال لدالاوم حمالاو يرش فن دعب دا نوكيذ روج لارينعل الو طاوشا عبس امش, ن وليل زنا ىداوطلا/ وح طوس امصلاىلا ةورملا

 ل 0 لاعب طا ار لانج ًالاءاشلا طخ ن'ر مطاع اهف يل ع ايحال فات ل وق ىفاك ء ابان لمت هو راق هلل فكان طويسبملا زك اوشا بلس اهنبب ثا

 ملوق ناك لوو هل يامما» يالا هزي شلا لزناد:ةيلبابلا ىف ةورملاواهنصملا ىلع نيينصلا ناكمم ىتسلا نع نون اوف اكتياىهلا نال ظفلللا ارز كا هت دشلاركذ امناد ع انجالا ليلدب ب اجيال -
 تناك شمراولل يمول عناب عمل ةخوسشم سرس هعمل لاو لب ريع عمي" سن تل ذ ناواول اق ينصزطملا حبب تكن ام تنعش رم ايزو تشم اكن ترف اذاد عر لاول يمول ناإر ظني ليت قامت
 رايرسخلاا نال معلا لب !ةنم اع بسس يبو لضم ملم لب | خطلصلار لأ ار اعلل تاوللا ى واحتل رش ف د عونعوم يف ت اولا اذن عرونصومر يخ وق هيلين لاذ هزلي خ املاو يتسم

 م ورشسم اني تس اب لضنتلا نوحي نا بسيف ور شم وب لفتنلاو دق وج لارئباو فاول عوتي تسلا ليث ناف يوسع ماو تس قيعا» نإرمالا منديل الد لباد تاوطما معي

 وب يوزنلا ميو دج ىذ نم جراسا مديل اوهمو مريب ٍيورتلا موي لقت ل وق هلسن ٠ ةرمب نايتالابدرو صملار سصنلا روم لع هيف سابهتلا تالقب صنل اب ةوابع تسب اننا قسلا تلت
 اه كيا مت ذن نا بكرماي مشسلا نا لوقي المات ناكن ماشا ”لييل ىار ريدستنلاوَالصلا ريعو |نيبن دع مي اربا نال ليو فرع م تدق ولاد واردت الريد منا نودريلوفال متن لرب ىكت تماتلا ميلا

 بلخ لو وعس با قرع نإ ى ”منض ل امتد شلا نمرنا ترغن كلذ الشم ار سخا (ىلذ ب وزتملا ميل ىو نق ناطيبشسا |نم ما لاحترشلا نم ايؤرلا هز نا فلفت ىا ىورت جر ١

 بتعا» هدعإ نايل الا ناتيظنلاوربلتلا قولص لبق ى سو ايبعي سد زرع طخ اراورئسع ىراحا :بطخازكو سول الب ةرهاو يح ا هزبو يدخل
 حت الع ال ماك اما مهل عر او ولا طخ نم تناك مناد جرا بح نزع نكمل ا نزلا د بسط سور [ىلعسو ريلعر ثلا لص ىنبلا نا ىور امو بضخ تاغ وق تح

 فق عطوم ىاند ىو وم ىف تنرعا لاق فلان ار لربنا ب تيس كرب لاك تان رلوق هل ب » ةرثكاو عرانتجالا نم ابر حبر لشم
 مبوب اءايانم لا قاس تاناوين ا + تيم فلا بتي د تنزع ريكا يق جيا ذل ذ[ 04 شبا ف عما اميذ رت ىب ىنج راق هلثس ب: مخ لاقن ا

 وو لا نم نسم عمو مهو عراد مسرع مسوملا مايإ موقنلل قي دم قص عصوملا كو ىمض بلا مدأ لاف اذ امل لا مد ليربج قراني ناار ال لقو تدملاىجو نزع :

 اةسإا لعلا

 00 يبت رب ةيادهلا ثييداحا جرت هب كل

 يلالاذكو ادب ربل ةخيصبملسم ضعه ظظفللا|نمك ىقهبلاو ىطقرإرلا هجرخاو جحل!ةفص وف ليوطلاباج ثيدح ٌقاسلا هب ىلاعن هتلاأ دب
 نعملسو هيلع هللا لص هدا لوسر لغس سايع نب !ثيدح نم اربطلا اوعساف ىعسلامكيدع تكل اكن: هللا نإ ثيي دحّة جام نباو ىزمرتلاو دواد
 م جييلعدثل |لص هلل! لوسر تير تلاق أ ةارحت ىل تنبةيببح ثيرح نمىدع نباورمكأى اد قاربطلاو ادمحاو ىعذاشلاىوبو ةركذذلاقف لمرلا

 تورعم ىرتاولاو غرحيىباتنب كرب ةيادر ق ىدقاولا ا هامسو ىعسلامكملع بتكدثلناذاوعس !لوفي وهو ىجسلا سر نم هيتبكر ىراىتح عسل هو
 هترخاو هب ةيردبعلا كلمت نعةينص قيرط نم ىقهردلاو قاربطلا هجر اوراذتا نغفب نم ةوسن نع ةبيبش تنب ةيذص قيرط نمىنطقرادلا اورو
 ء .اطغتع وصيغ نيومع لا نم لوق باوصلالاةو هيف فالتخال(ىنطقر ال اركدوادحا ايون ىف ركذي مل ةيبيش تنب ةبؤص ثيدح نم فارجطلا

 افلتحا دقو سايعنيا ثببدح نم ىقنردأ اومككلاو قاربطلاو ىدمرتلاو نابحنبا ةرلص تيبلاب فاوطلا اني لح ةبيبح نعةرضص نع:

 رمعنباثي نح نمطسوالا ق قاريطلا هجرخ او هفقوو هحفر ىف



 ةياررلا عّمةيادهلا

 .٠ ٍ 7 -. .٠ عنق “3 007 5 7 7

 تائىورامل ةقرعموي نم  !لصي ىتحاج ميقبف ىمىلا ميرخ ةكمب ةيورتلامويررجفلا لص اذأف عجن بولقلا
  1ريب وم لبو « نيو فب لص س0( ك0 سل اا رياض باق مااا

 م يع برقلاورععلاورهظلاىكّمبَلَصف ملا حان ىسمشلا تعلط الذ ةكمب ةيورتلامجدرمفلا لصمالسسا هيلع ينلا

 هنال ءازحبا ىتمبّوم و تاذرع ىلإ نمر خلا اهي لصو ةفرع ليل ةكمب تابولو تافرعلا سار مشرميلاو ءاشعلاو

 هجوتيمت لاق مالسلا هيلع هند الوسرب ءادتتالا هكوتب ءآسهتكلو كمت ةماقز موبلا نطق ىنمب قاعننال
 همم ل را متبل لاو كك3 رك ؟ مستجد وح يروم ف ريما

 لصإلاف لاقمكحماقملا| نه قلعتبالهنالز اج د]بقعق دولاماةي ولوالا نآيبا نهوانيوراملاهب مكقبن تافرعللا
 بو يتلا عرولظر يد تايزع لا بايذلا ا

 ىلع لزفيال ناكدارم لبقو ىلا حمجلا ىف ةباجلاو عرضت لاح لاحم اهرّبَحت ذأبّنالا نال س انلا عماهب ل زنيو
 ةبطخلاب نيتي رصعلاورهظلا سان[ مامالا لصي سمشلاتلازاذاو لاق آملا لعقيضي اليكقيرطلا
 بطخي ةرايزلا فاوطو قالا ور لاو رامجلا رو ةفلدزملاو ةفرعب فوقولاسانلا اهذمّلعي ةيطخ بطغف

 ةلصلا دعب بطخيٌّكلام لقوم السلا هيلع هن !لوسر هلعف انك ةعمجلا ق كة سلجم مهيب لصفي نيتطح
 0 : نا ل ا ا

 وأهنم عمجلاو كسانملا ملعتاهنمدوصقملا نالوأنيورامانلو ديعلا ةبطحن هبش اريك تو ظعو ةبطخأهنال
 ب لكس ندا نم نوت المعلا نان م <“

 لبق نؤؤيهناٌفسوي ىو نعو ةعّمجل ا فامكنونذؤملا نا سليغرهنملامامالادعصا3ّابه نملارهاظ قا

 000 ا ا _
 ريما ىلع مامالا سولصرنع تال نان 5 0 ياي را مة لاتجد

 هبشأف ةولصلاف عورشلاّناوا هنال ةبطخلا نم غارفلا دعب نؤؤملا ميقيو هيدي نيب نوندؤملانألاهتقآن
 ٠١ بام ثيرمز ىررا رد 1

 تل حرب سما عرولطر وب هيلا نورا :متسملا نل | سل تا نوب و كس ىلا روزا بلا ةولصم بس اع اريل بيكر ديرما اغلا لسا ذاذ تل

 موق يلس با: ةرجاظلل نال يلم الو فذ هازج ا ابب لزوار راهو ى ا يرعرلوق ق ضو رانبلا لدا بابذلاوبج هورذلا نم ءلمدلا لادلاو رجلا نيل اب تانرع لادن مث ,ل وق
 حف د ناد تم ارع ىلا حرف فرع مدي سلا تمحلط اذاو عماني الا ىف لات سمسم عولطر لذ ربيعا ريذركؤو حرانميبالا طفل عمت دك م ركذ (رضتي لو سمتلا عرولط لبق ىا رسبت خفر لاما
 لام اوهككى زربجت غلزحلاو وإن الا ىاذاينئالا تان رل وف لاس نورب عولطلا لب اب ذلا روت لسانا ا نم مح مزيلازب ىف نب نحيي م ىذ كم ماتملا ازربب قلعت الذل ىلول لدالاد ذابت
 رطل ١ ىلع نومي يري يلا سائلا ءارلا ديار شنب خر املا ىلع قيصفبلا ليك م قيررطما ىلع لني ال ن١ سانلا حم لزني دل رق تسرمج ورم ىاهدارع ليو وعد وريال نمدف نوكيرت نال ىرا من أى ياهالاو عرفت لاه

 لوس غار لو هتللس قب ا» ان سانلا عاجالاببب تيبس ىوربلا لات تال الا نم فلو زم او لقمع با» ّيلرطما ىف الا داش عموم ىا ىف تاذرعب لزني د يرينا ىف د

 انام اىفاك لو حك تا" ليلا باه شينرم يفر ظل ا ةالس ل بت بطخ زد اد اذا ام لب نوتيطف ال مص ييصتسيف شرع اقنع ال سمو لآ لكس ولع ثلا فسرشلاا
 اكرر اءارال نازالا اذ نال م امالا حرز لق لقهع ب ال عج ا ىلع س أيقلا لاراصن اتضرامت [ لبق ىتقشخ ىزغالا ياورلاو نظل امجد نااذالا نقسم ا :ةياور تالازب لات

 تس ندزم اي نول ذوملاو يناثلا يطل ا ممر موقي مث ءظيؤخ لم سلك والا كلا نم عرف اذا فاشل لاتد وقلي اور انو تساياورد شسل فعسوب ىلا نع عم اريلا ىو ( يار اس
 تاب اه ثيررم نم ب امل ةياورلا,س ال تال تاك او ىرنع اا تسري ىلا جاور نيران اضم لاول ا ب نزذي ال ول سس باو مهم از ناوكي ثس يب فضي ردم ناؤالا

 تم صاستتااب 0000000000 0 ل0
 ءاشعلاو برغملاو رصعلاورهظلا اهب للصف ىنم ىلا حار سمشلا تعلط املذ ةكمبرحفلا ةيورتلام وي لصملس وهيلع هدا ىصىنلانا كبي لح
 ثميردح نم ىلحبوباو ىذمزنلا هحرخ اوي رسمتتلا تعلطامل هيك سيل نكلملسم لسع ليوطلارباح تيدح ىو تانرعىلا ارمثترحفلاو

 رخل مونرصحلاو ىنمب ةيورتلا مود رهظلا ىلص سا نعملسملو تاذرع للا دعمثرحفلاو ءاشعلاو برغملادرصعلا و رهظلا ىتمب اب ىلص سايعنبب
 ملسو هيلع هللا لصدتن | لوسر لعن! نكه ةالصلا لبق ىنعب ةبطخ بطخف !دبي ور صعلاورهظل ايممأمالا ل صن سمشلا تلاز اذاد «لوق حطبالاب
 مثنذامت لاق نامل سانلابطخغ ىداولا نطب قاف هل تلحرف ءارضقلابرم! سمثسلا تغاث اذا ىتح هيف وم لسم شع ليبوطلارب اج ثيدح قوه
 ومعلاورهظلا مامالا لصي نإجحلا ةنس نمل اق دب زلا نب هللا دبع ثيدح نءمكاحلا ىودو ائيش مهيب لصيملورصحل لصف ماقامثرهظلا لصف م اقا
 قبرط نموزادوب! ىورو ثيدحلا اعيمحرصحلاو رهظلا لصمت سانلا بطخ سمثلا تلاز اذا ىتحة ف ذرع ىلا ودخي مث ىنمب مصلاو ءاشعلاو برغملاو
 ورب احبهاورام فالخيا نهد حار مث سانلا بطخرمتر علاه رهظلا نيبرحلسو هيلع هدا لص هند !لوسر عمج لا ةرمع نبا نع فان نع قس !نبا
 لس اال دل ل ب  ملعا هّللاو هنم تيثاوه نمهفلاخاذامعالضف ماكحالانم هب درفنيامب ميالَوْطس ا نياوريبزلانبا
 رباج ثيرح نم نخوب انعم و ايرص :دجامل هيدي نيب نذؤملا نذا هنقات لع ىوتساو ججرخ اململسو هيلع هلد!لصىبنلا ناشي دح
 نذاهتبطخنم غرفاملهنا



 جحلاباتكادلج سبب ةياردلاعمةّيادهلا ٠

 قافتابضيفنرسملا لقنلارودقو ندتماتاوَّناذبرهظلا قو ف 0 يظل عوير لصد لاق هع

 ةثانب دمت نيزمأت إو ناذاي [ههااصملسو هيلع هدرا لصونلان انياب ىوراوفو نينالصلا نيب حمجلاب ةاورلا
 بز» مايالا اسك رانا غرد

 رس تيرفا ةاوت

 هلثرس انللامالعاةماقالاب درفيِذ دوهعملاهتقو لبق ىو رمعلا المعلا يبق يت :رهظلا ويقي ورهظلل نذؤبمنا|

 داعاو أ هوركم لعف لحذ هتاولف هتقو لعرمعلا دق اذهلو فوقولادوصقملال صحت نيتالصلا نيب عوطتب |
 !رصعت رز يلا ,اسايبسباءوطت مع اذ ا وا م ااا لص رل ى١ بسال وعلا اذنو م االا ىا

 0 هددح هيدي »ل نح نعى وراملاةالخ ةياورلا ارهاظق هرصحلا ناذالا |
 باع ةاورلاالد ليعن

 داب دروخا لصرمر 3 هع درقزاكلا يل ةرطخلا نه تال ازحأ ةبطخريخب لص نافرصعلا ديعبف ١
 ا 0 ل

 0 للام داوم ص نودع 3ع رصحلا لص عرحيو أ
 ميس » اري ثوم ايامك ن ييسوملا ىلع تسال ج الصفا نرخ د ترولصلا ىلع

 هب عرشلادرواعفالا وكرت زوجيالف ا ضرف تقولا ىلع ةظفاحلا نة فينح ٌقَالَهيلا جاتمم درفتملاو ١

 فيلا قاوقرفت امد عبرصحلا عاتجالا مملعرسعيدنال ةعامجلا |ةنابيضل مين تلا ومامالا عم هل احل ار غبخلا وهو |
 بالما رب سمانا ا سر كب ثقلت عجلان نم

 هنال ةصاخرصحلاؤ رف 1 منيتالصلا ف طرش م امالا ةفيدح ا نعمت ةافانمالذاهارثذ املال ْ
 ياة بل هولكالا لىض ب مطشر أ ) ترقرلا وو ردصلا نيب ةاذانم

 تن يل متيس نإ ةفييجح ىال ّ محلب ,احللات>|نل|| له ىلعو هتتقو نع دل ارها
 10 موج زج جب يسم رق ل4: رؤس اح ِ

 ءرضتقبف أيمارحإلا اة مامإلا م ةعامجلاب ىجٌكمرهظ لع ةبتزمرصعلاتناكاذ اهندتيعرش [

 0 0 تقو ىلعمارحالا ميم ةياور ف لاوزلا لب جلاب مارحجلا نم ديالمت ظ

 هسدفع هعمموقلا او لبا ترقي نقف فقرتلا لادج ونمت لاق ةرلصلاوهروصقملا نال ةولصل ىلع ١
 ل 6١ رس ماعلا ص ,م لا 90 نرازوعلا دنا *

 ةرملا فقوملاو ةجرل لل بجومبيل لباد ةولصلاب يقع فقوملاىل حارمالسلاهيلعىنلا نالةولصلا نم و هفارضلا ظ
 ميسو ىا ج اورلا تا

 مب لق وقسم
 تايرعلاوبسو ناك رع مدل توبي نارجم دير ذى دولا نا(ف تال الو رسل سبل معاجاو مالا أس نعد تورط ىلارزع عا او الا مارلاو ناكل تقولي طومان أ نلامك/ ارررلا تق و

 ثلاثا ورود لاورذز و ىدايلا هرامخاورماول زل ىتناثشلاو عرماطناو ءاطع لاق و تاتاو ناذإاب قاثلاواسبدن لوالا يسب مازم سسوس امأو ناي ملز ملل لك ان طر مار الاد

 مش او ىرثلا لوقدص وبي مشل اريع نبا ملاسو ىو رح نع تكي ذ ىدد اطمن نش كاي جب ار او وحس ث با اور ومب و ندي اعلا ني ذ نير الارق ولع نع كلذ اكد ني نادت اذاب

 ف _.انيال ةشيرف ا. وكم دع ناذ لكم از يضر في تي لوق لكس باورع نبا نع #/ذ ىدد ةماقاد نا زاريفل سداسلاو دؤاد نيريولا لاق يو طقف ةرعاوةناتاب سأل و مساشل اد
 الم طا سشمالا مدع ليلو كري ملو ةولصملا هزني طر خبل مسيل تضئ طبل تسيل ملول دادا لبي اير اسك مدع ىلع ضير ابك مددب لاتيه م نا لات نال روكا م اهلا عم معامج العم رس ابنك
 موا نمت وقاولا ملم معلا مسفر يلع فترفو الن مم ال ال رع توقولا رارتما لم الال اقف ذام مينَلا نا لسالاف مالت ارياعرو ري ىذل افرك !١رفيزع ىل الو لو هلسس دارا

 فزوووسم نبا نم ىوللاو مكثت السر يففو زا ع اسما دام ليخ جلا ىف ريع عمل صقل |. ذ و لاق ادلا م لوزا مومو وزنا فعول قفا لا

 تشل نوب دامب نيف موي لمعلا لج د امالامتكيالف عياد او عنوموبسد فقول ىف نفي ساذاو ليلب ىراتت نيقولا قو فل لا ) توفت ءابلا ناو فرؤولا قل | اهي ونت زوجي ال معامل "لطف نال

 مدفن ا باج د عسب لسسبا ل كرت ميل نمرف تقلا ” اسا 0 ل تع اسما ةنايصل م. دهلاو لوف
 لالا نا نيت الصلا ىف طر شر هف اماما مارق هلل وا ميلا ىلا زنط لما تر راسا نكح هركذ امو س ايقلا ضالغ ع ةضيَْمسلا راش الاب تيصعلا
 مارحالاب لحن هرم ىلإ وري الرمت ووعس ول ل ار و حرب لصلا ما__مارح لا, لحم عجبا زاوج نا لص آس اد ريف نع در 0 راواز وبي ارعملا لصق إب مر | ملأ مامالا عير وا لص اذا

 مسح تسع سحمان سل سس سلا سل سس ل سس يل نسل نس سل سل د د ل كاب ص يرض خس طئاشلا هزاز * ةءارع اشييار طن لوقو ب دريك لا / اها ابو عامي ابد
 0 ةمرال بت قد ىزلاومي لبا يررقب رلوق همس قي ا» صتتولاازب قش (مازالا مب دق طرتشم عه ؟ فقر لشي لاوزلاب نارك إلا اهروت دوق هك

 موق هقل بساا م حسو ل ىف و يلع شسلا ىلسرنلا لوس افتر انّسالا يرآوقلاو فيعمل و عم .” تسيب ع هب ور ملاذ اارل لصا | ىوونلا لاقد 1 الا بتتوسوم ليثو ءامرلا لل

 38 د ا ا تردنج ارقد ئلادب «اسقلا ما: لاك ىتراشلا كسنم ني ليما :عجشمل ملا حرش ىف فتقوملا لا نار

 هراسل نع خرم ا انيلاو ليا نبي قرش اوريو لبس“ ا رملعتسملا جعل او: نعت نلطلا لصت نا هم قر وت نر لع ريشي

 راتمنلر ممم ملمع نآلا تورعملاوبع عيرم ا اشلاديعرم قس الا لاتو تاو راسن اراربلاو ”لبقلا سرايقتاسلا اذا نيم كيل ابق ليلا نوي ثسيبب ليقب يزال لاىو

 هثيدح قوه نيتماقاو ناذابامهال ص ملسو هيلع هلا لص هن ارباج كرر, لح 001
 رياج ثيدح نم كلذ درودت لاق ايكوه ةفرعب نيتولصلا نيب حمجلاب 8 ارا ةاقاب ضيفتسملا لقنلاددد 4لوقرلسم نسعحليوطلا

 اضيارباج ثيدح قوه ةولصلا يبقعفتوملا ىلا جار ولسو هيلع هّيد!لصىننلا ناشيب لح ثنا .مريغمرانزلا نئاررمع نياد



 ةياردلا تةّيادهلا

 و اءفقوم بلكتاقرعرمال سلا هيلع هلوقل ةنرعّطب الا تقوم بلكت اقرعو لاك مظعالا

 هيلعىنلا نال لحال عةفرعب فقي نامامال بني و لاق رش ىدإو نعاوعفتراو ف قوم اهلك ة فل دزملاو

 همس :دأنيبامل لضفا ل الاوزاحي هيمرق ىلع دقو ناو هتقآت لع فقومالسلا

 وّلعنو تربو لنقل تن قا "امفتا اوملاربخممالسلا هيلع ىبنلا لآقو كلن كف قورج هاسلا هيلع ىنل انا ا
 ابسو ىرع نيد نطل هيدا هوك ردد بر اقفل زب ب» لرطلا اه ثبب ره (نميلا ب

 وعريو نيكسملامعطتسسلاكهيديادأم ةذرعموب وعدي ناكمالسلا هيلعىَدَلنىؤرامل كسانملاسانلا
 بو ساند هل سيلالس نار ف ةرعلاوةنعلان معبر

 هامانل مع كساتلاةدكي مجرتملاانب اتكو اهليصفتاند رو ادقو تاوعرلا ضعسر ثا الار ناو ءاش مب
 بلا 0 ورعلا نم نكثر

 ظ يباع سواي ملهي ورعد تال يرقد: دا سال قباب: لاق لحن هل هللا قيقوتب
 "١ ترم ارلك را مسرلا لا مرا

 ْ م انركذ ام لع فقوم اهلك ت افرع نال ةيلضفالا نأ هوةلبقلا لبقتسم نوكيلم آمال ءارو

 قضولاب قتكاولو بجاوب سيلو ةنسوبف لا تعال اماءآ علا قدمو ةفرحب فوقولا لبق لست نإ
 رج وبني مؤلم ور قد

 فتولا اذه ىف ءاعدلا ف دهّتج امال سلا هيلع هثالق داهتجإلا ماو مم اوحاالادنعو ني ديعلاو ةعمجلا ق امكذاج
 ترج مشبيعم بأ وصح, 2000 4-4

 ففياكةيبلتلا عطقي كلام لاقو ةعاس سب ةعأس هْمف ترمى يلي ولا ظملاو ءامد نلا قالادإ بيحتس أف هتمال

 ا فا ىتحىلي لازامزم "ايلا هبلعئشلاو» 1اىوراماتلو تاكرالاب لاقششالا لق ناسلاب ةباججلا نال ةنرعب

 مم يال ىأر لو كلام ذش ود 00 ءارلا مث ةلبلا نينا مع زون نلب انا لو هلس

 م دل ا منتو مريع و ىرع نب او هام نياد ىف رطل ٠ اردو ب مر /او ترللا تم وركملا تسادتدالا ىف قولصلا نع ىلا يظ اذب ناك ريف كرقولا نع بش زرع نلبس ىف ثاطيشلا مدل

 بيلو يامل نع مورطما بو طف (اهالل بوكيل تلا فضنصملا مكرم لمار لول هكلساب» عرب ا تقوم أسيل نع تراذرعد كم نيب داو ةورشملا لهما نيعلاسلور يملا راما عنو

 قتلا نشمي لشم و مامالا نم اير بكار نوحي نا لضفالا ل اترقلا لاق نك نادل هضم اشم ىف خب اوبذ علعار لع ناك نإ_ادهس اذلا اهدي عدي زءال حنابولا حزارسلا بام لوق 0 ديال ابعد

 نوح وف نم ورنم ن وبلا تندزمد البت اللا ءايلا كوكو مبلل دروب عيال س'دزعو ةرسكلاو رايلا نيب اهعذف ول واول فتسذ ةزماو يعول رصا ولا نصل صال طفي ىاارعش لق نيس راثك ا ورا#

 لق هش ايسا هب سكر نم تسمم كو اسس دا لات مث بقي لائزان ىددرقنلا مالك حيرشسر دس دالك انا خسوف لات الاا لو هش بسر برهتش عمالع

 مج اء نبا اور 7 كلذ در درقد مل اظملاو رابرلا زعخف اهيل ببسي -' اهرفل رزملا ىلا م التراد ءابسلا ل زفرمب م سسوبل ا لطسو هيل كلسلا ىهسرسلا لوس اعد فت ليت ماظل اود ايرلا ىف الا

 - بسا» قولصتلا ىف حان الا ةريمكتكن اكد الابل انئتشس الا لبق ناسلل اب ةياجالاد ناسللا باها دييبتلا نا انعم ناكرالاي لاختتشس الا لق لو يل بأ

 ةّ رع نطب نعاوعتتراو فوم اهلك ةنرعش ريس ةيادهلا ثييداحا جرحت ةياردلا

 ةيرعرطب نعاوعمتراو فقوم تاذرع لكدعت د معطم نيريبج تي دح نم نابح نباو رازيلاو دمحاريّسحم ىداو نعاوعفنراو فىوم اهلكة فل دزملاو

 نب ريبج ىلارخادانساب نييماششلا دسم قف قارجطلا هجرخ !.ق عذ قيرشتم اي !لكور حته ىم جا لكو رشح نطب نعاوعفنراو فقوم ةفلدزم لكو
 تار را هرط هلو فيعض ةداتساد ةبقعلاءاروامالارم ىنملكو دازو بالا ف اكرمع نبا ثيدح نم ةجام نبا هجيرخا ةمعطم

 ققوملسو هبلعدندا لصوبنلا ناتي لح ليزتدعب قايس هضعبب ىلع نعو ىردع نب شع ةريره ىلإ نكومكاحلاو ىف اريطلادنع سايعنب !نع
 لّشسم هتقان لع تتوملسو هيلع هنناىكصىنلانا |ثي لحج نيسيعملا  لضفلا منع يابلا قَد رقت ليوطلارباجثيدح وه هتقان لع

 نس ثيرح نم لبقعلاو ىدع نياو دؤاد ىل !سسعو نكشه «دجامل ةليقلاهي تلبقنس ام فق اوملاريخ 'تطرواضاارباج ثيدح نوه 0
 ( ولاهحرحإ ةلبقلالّقتساآم سلايل امركأ ظفل رع نبا نعبابلا قو ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاجلا نرش ناواذرش ىشن لكل ناظفلب سس

 تاكملس وهيلع هللا صوبنلا نا ثي لح سلا جلاريخ ظفلب نيعل !قوح ف ناهصا ع رات ق مجع وباهحرخ او ىدعن ياو قاربطلاو 00

 ]| نيا نسح كبف ودب سابع ننلضعلا نح سابع نبا !قيرط نم ىدع نباو قارجطلاورازبلا نيكسملامعطتسل اكهيدي ادام ةؤرعموب وعدي |

 ش0 هلو بابلأ قد تلق تاوعرلا ضعبب راثالا تدرد ناو او ءاش اميوعدي ه هلوق لضتلاركذ نودب ىقهدلا هجرخاو فيعضوهو هّنلا دبع
 ٍ لجانب هلا دبعد قاربطلاو ةجام نباملاظملاو ءامللاق الا دل برحتساذ هنمال ضقوملا !اذه ق ءاعرلاق نهج مل سو هيلع درا لصوبنلان ؛!ىور |

 1 لصونلانإساورم نب سابع نهيب نع س ارو زب سارع نيلخن ادك ند هلي !نيغاشي نحن نفخ انكةبحرتد ىدع نبا ىلعبوياو هت ادايز يف

 ا ملاظلا ترفخوةنجن امولظلل تبطعا تئش نابرلاةملاظلا الخام مهل ترفغرت ناب حان ةرفطملاب ةذرع ةيشع هتمالاعدرملسو هيلع هثنإ
 3 تمي ن نجلا نه فحص ىلاءافعضلا نم ةنانكةمحيرت قف نابح نساراشاو ثيدحلا لاس ام ىلابيحباق ءاع نلاداعا ةفلدّرملاب مص اىلذ هتينع هجولق

 | مكذعلوطت لاعت هللا ن!سانلا اهم ةفرغيمويرحاس و هيلع هللا لص هلال وسر لاق لاق تماصلا نب ةدابع نع ب ايلا قو معال ىراخلا ُلاََد
 1 بايلاقو تلق ةداتق عمس نبعرمعم لاق امهمم هيف ناالاتاعت هت اورو قارهطلاهجرخ !تيرحلا مكيب امذ تاحبتلا الا مككرف فذ م ويلا! نهق
 أ اهامر ايلف ةَجام نبا ذا: ارو هيلع فتم ةبقعلا ةرمج ىر ىتحىلي لات اهولسد هيلعهثدالصىنلا نا كمي دحس ىربٌمطلاريسمت قرمعند!نع

 ١١لصاال قف ضصاس انوه كرش هلل جا» ةيبلتلا طن
0 



 ةياررلا عّمةيادهلا

 سما تيرغاذاو لاف مارحالا نمءزجر خال اك قأيف ةؤلصلا ف ريبكتل هيف ةيبلتلا نالو ةبقعلا رمح
 ببال ىريزيرا واراد ري هادا بلا” تادرع نما ؤاف ىلا حتر لوب ماريتا ريم د هل تالورسمشلا بورغ دعب عقدمالسلا بلع ىبنلا نال ةةفل ءزملاوت اي ىتح متنه لعدعم سانلاو مامالا ض أفا

 يثثب سمن ببن لبق ن وخد ديارأ الم ١ ميدل 0 بونربام ثيرع ل ا لع قيرطلاق هتلحار لع ىشيد هل سلا هيلع ىنَلا نآكو نيكرشملا ةقلغراهظا هيف

 كيالي كهمأقم ف ضقينا لضفالاو ةفرعنم ضففئول هنال وازحبةفرد ودحر اك حل ومأمالا لبق عفدذ
 يوراملهي س الذ ماحزلا توغل مامالا ةضاؤ او سمشلا بو رغدعي البلق ثكمولفأشكو لبقءاد 220
 فييز | ب أفةفلوزمقااذاو لاق تضآق مث ترطفأت بارشب تعدمامالاةّضاقادعب ةشقاعنإ

 بما ى م يرتلا ر ردرارولا ةادد مل

 ش ذجت سمع نكو لجبل نهرنع فقو مالسلا هيلع ىبنلا نال حزق ه] لاقي ةريقيملا هيلع ىذلا لبحلابرقب
 ب سرانلا يلع ن ورق لبا لبا ناك ن

 : ور اا د ةراسل ها ةيبمب نعل زن يفةزايلاب ضي اليكقيرطلا نعلوزنلاف ناتيب امل مامالاءا فق ان يكساو ظزاسك أ د نين عر نك ١ 5 ّ ا
 با؟زأ اوعري دالولوق ب دارا

 هها[وم ءألا. ه> عما 0 ظل علو © 0( 1[ نا ]وا 00 00 رووا 0 ا ا ا جم هه

 ابنا» ى واوا « نيتمأقاو كذاب رز لاقو ةدحاو ةماقاو ناذإبءاشعلاو برغملاس انلابمامالالصيو لاق ةفرعب فوقإلا

 ءاشعلازالوةرحاو ةماقاو ناذأب منيب عُمجل سو هيلع هند الص ىدنلا نبأ ةياورانل ةفرعب عمجل ادار أمتعا
 اسال بيع وجم د نيكس ىلا نيا ها د

 ىولوما# دي رز ' حابنلا ىف از فرلاو نوكسم ا ىف نار لمى ارتزيب ىشراس لاتفيا ولاو ةنيكسملا ىبد نوبلا نم نونلا تف ون اهثملازنين الاء ايلا نوكسو الا تفل نيل مهتفت لع لق تل
 زواج نارظفي, سمح شسلا ير وزرع لت حار نا زيا لص احم او ميدلا هيلع يوري سمحشسا | يوزع لبث و م اءالا ليت فرع درع زو ايون دال رب اما رفع د ورصزواكبيملو لو هل نعيم ىف ادعم

 تاقيل'ى ذاب ىف لاماكط قس لرفز لاش فينع ىف ارز مثدلا نع طيس ممامالا حم حفر مث ب ورشللا لبق نزرع ل ادام نا نك ميدلا يسجد بسورطلا لبث زوابب ناو ريع ُيشالف بسو زعل رهن مزرعو هرم

 فور ل بت لسإلا ال ابو ىاذلا فو فاقلامضم عريق لاقي مل وق لس نا> عامبالاب لا عايل الذ بورطلاروب رع ى اداعاذا هاد طنقسيل ال مثمر يلع بسجن مارعاريخب
 لع ةروري ةناوطسا للا كيؤ ىلع نا ىرجزالا نعى وزنلا لقفو عفت اذا ع رزق نارعاضتدال ب وح امنا ودان نعم ل رزاق نع ل رعود يحلو ىرمر ولا لمعلا نر صنوف رزمل اب

 ىف ىدلا ايوب عم لقهل رتفيشرم ل اربع قولوما» دايك ع ءاص,م قول نورا دعب و بلل اي رئوي ليز ليت ناكو تلرزملا هليل عشا !ريسشسرلا نوراب الطف اههلع قري ناك عفت يشم

 ةهساو اتاي نيئخلرو ازرع نب لسع اب نذل الفرك نيب عم انضم ني ديعس نع سمعي ىف ورع نبا نع ىراغبلا.نعازكو نميساهلد ناذاي اهالص د ليوطمارباهب ثيسدم ىف سس عب
 ف اكورد بجوب لصالا ى ا عروجرلا ناكلاطقاست ق حور طادولاو سني وزعت اي دعس ناوي ريع نتا امعزري مل نافانن مسمر [دعس وريلع م شنا ف سرّنلا لوسر كسر ط ني لاق تورش لف

 نما# تعاونا انت 0001
 دل فو لات ىلع تيدح نم ةجام ساو ىذمرتلاودئادوبا سس مّثلا ب ورغد عب ةفرع نمعفدملسو هيلع هلل اىلصىتتلا نا تيرلدح

 لزي ملف ليوطلارباجب ثيدح بابلاق و ثيىدعلا سمشلاتبرغ نيح ضان امث فقوماولك ةفرعو ةفرعءنه لاقفملسو هيلعمثلا لص
 هجتاولسو هيلع مثدا لصهثن) لوسر حفد سمشلا تعقو امل ماسو هيلع هّنل!لصهندا لوسر ف در تنكلاق ةماس !نعيو سمشلا تبرغ ىتح أ قاو
 اذه نم نوعدديارناكناثدالاو كرشلالهاناذ دعب اما لاة مث تافرجرملسو هيلع هللا لصدتلا لوسر أنبطخ لاق ةمرنغ نيروسملانعودُك ادولإ

 مح هقيرط نم ىقهب بلاودححصو مكى لا هجررخ ا بيخت نادعب حف دناناو اهسكر ىلع لاجرلا مث أمعاهتاكلابحبا سور ىلع سمثلا تناكاذا عضوملا
 نهملا بحل ص كركذو روسملا هبذ سيل هجولا نه نم ىقتجيسلا دتعمث ىعئاشلا دتعوقو هنع ةمرنع نب سيق نب رع نع مرج نياق يرط نم
 ىلانيانحةبيش ىلا نب (ىورو ةلوصوملا ةياورلا لع ئققيملهناكو لاق اذكةمرنع نب سيق نب صوهاما لاقف ىبعلا قبقد نياءاطخورومسملا نع
 © تناك ملرتو هيلع هنا ل صوبنلا ناشي لجسمك ققيرط هاطقلا ىنضتقي انهو دوغ ةمرزم نب سيق نب دمحم نع تريخا رح نبا نع كس از

 ريشي لاناف سابع نبا تيدح نءملسملو دوغ ليوطلارباج ثيدح ى دقت هتنيه ىلع ةفلدزملا قدرط ىنعي قيرطلا ى هتلحار ىلع ىشمي
 ةشااعزا ثيبلحمالا مشو انيمي نويرضي,سانلاو هتنيه لعد دبر يشب لعجو ىلع ثيدح نم ىزمرتلاو دؤاد قالواعمج قا ىتح هتنيه ىلع
 حعمصع عراتساو ضيفتمتر طفش بارشيوعرن تناكامن !ةْسُئأع ثيدح نم ٌةيمَس لانا تضانامثت تيرطفاذ ماما ةّضانا دعب بارش تغد

 و ىذمنزتلا دنعىلع ثيدح ىفف عوفرملاامارمعانكو رف لبجىنعب لبجلا انه لتع فقورحاسوملسو هيلع هللا لصودلا نشب لمح
 مافن وقوملام او فقوم ةفلدزملا لكد فتوملا| نه حرق لغنقو نيح لاقوم كه لنعرإج ثيدح قو هيلع فقوذ جز ىقا مما اىلذ هريغ
 لصاخؤلب ةبييش ىلا نبادنعوه ةفلدزملاب ىنعي ةدحاو ةماثاو ناذاب ءاشعلاو برغملا نيب عمجملسو هيلع هللا ىصىنلاناراج ثي لحس ةدجا
 ةفلرزلا ءاجاملد ةم اسا نع نسخيشتلل 3 نيتماق اهناذاب ثيسحلا| نه قم لسم دنعىذلاو أمنيب حيسرملو ةماقاو ناذاب عبجي ءاشعلاو برخملا
 امبنم دحاو لكءاشعلاو برخملا نيب عمحرماع نبانع ىراخمللو ءاشحعلا لصف ةالصلا تمبفامث برغملا لصف خولصلا تهفامث اضوتن لن
 تفتلا مثانالثبرغملا لصفم اق او تذاف ةفلدزملا قا هتارمع نبا نعرخ |اطدسو نم دو ادوبا جرخانكلو كانعمبرخا'هجو نم مل سلوهو ةماقأب
 فيدح نم فارجطلاو نكس او ةبيش ىلا نيالو رمع نبا نعرخا هحونماًءوؤرم هدرواواذوقوم هركذا كس تعكر ءاشحلا نصف جولصلا لاقف
 اضيافاربطلاو ةماق الا ظفل تو دب حولا نه نم نيىمجصلا هلصاو ةماقايءاشعلا» برغملا ةفلدزملاب هيلع هثد |ىلص هنن !لوسر ىلصلاق بويا ىلا

 ةماقاودحاو ناذاب ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا نيب عمج بويا ىلا نعرخ |!هجو نم



 ةياردلا عقمةيادهلا

 عوطتتالو مالمجلا دايز اه درفأق هتقنو للع ملقم هنال ةفرعيرصحلا فالي أمالعإةماقالاب درفُي ألذ هتقو ىف

 قاكناذالاديجت نا ىغبذي ناكو لصفلا وقول ةماقالاداعا شب ٍلَغاٍشَتو | عوطتول و حمجلاب لب هنالاهزيب

 ىشمترت ةفلدزمب برغملا الو هيل لسبنلاتاىورامل ةملقالاةداعأب نيتك الا لال الا عمجلا

 فالي هتقو نع ةرخؤم كرغملا نال فينح قا دنع عمجلا نبل ةعابجل طرئاشنالو ءاشعلل ةماتالا رفا
 نارب ناطلس اوتيللااذكد

 هيلع“ ةفينحيبا دنع هزم قيرطلاو برغخملا لص نمو هتقو لعمل ةمرصعلا نال ةنرعب عمجلا
 0 تاما

 فّسول ىلال تآذرعب لبصا ذاتك نه لعوءابيادق ههيزجيفسوبوبا !لاقورجفلاءاطيملاماهت داع|
 يسار زك تسول ل ازيد زمجمالابسرزجد

 ىوراماولد هكرتب اًكعيسمريصيم ةدسلا نم هريخأتل !تاالا ارغل وع ييباكاهتداع بجالناّقو قاهادا هنا
 عولطررب لصلاذا

 يس ١ك قاشا نطو ةالصلا تقووأنخم كم امة عالصلاةفلد ,زملا قيرط ق ةماسال لاقمالسلا هيلعدنا

 اهتيباكماحريصيإرجغلا ماطيملا مد اجهل هيلع ناكف ةفلوزملاب نيتالّسلا نيبرعمجلا هنكمل ب بجوأ تو بجاو
 نب يارا تشل ةيرفلاسانلابم اهلا لصيرجتلا ملطاذاو لاق ةداجإلا تطقسف عمجلاهدكيال ملط اذاو
 رمعل عيذتك وجيد فوقو ولا |ةحاحعف حرسيلغبلا ق نال دوك نئموياهل صرمهلسلا !هيلعىنلاناٌويدسم

 كف ىو قحوعزو مضوملا هيف قو مالسلاهرلعىبنلا ن الا عدت سانلاهعم فقوو ىقومث ةزرعب

 نكربسيلوأت ندع ب جاو 0 انظمثملاظملاو ءامدلا تح هتمالا ةؤاعد هل يرتسأ5 سابع نبا يدح

 تيب مارحلاوعشملا لتع هل هللا ااوركذاتلاعت هل هلوقلوكر كن ةيضاشلال5 بدر ةمزليرن نعربعي هكرتول تح

 هللسس _ضشي رى اديعرمت ىولوم ال ع ل ليرلا# لقال ارضي الن مل رق تل 2

 ملا هلص_ شلال وسر نع يشير م اقيم ست نا لمن عروس فيلو نع :نيجشمك ىلا نب ريعرخا ازكو د يوعسم نإ ٠ نع ىرالا حمم ىفوبب لب لص !: ل سينأ زل فلو زب بررذملا لي اوف
 سس يقلل يفاوم |سقو حنو رتر رب قولصلا ر اراداة صو نع ةرطوم ييرطملا جولص نا محل لا يسرطحملا نال ماو تكلل فاطر اك تع ماك الا ةرهول حرصمو سو م سول[ دع وريلع

 ىئاريفر مو لكن م س ابَقلل فعمل نم اًينددع ا ل 02 لث ع املا م برغل ار يخان درو ناو صشلا روم ق اهم بسكر الذ نرؤلصلا عمت ىف ورس راضعلا نال

 دك يل ماج سل مل سل سل سل سل دس. ةعاهط 1٠ يف ضئل اورو أو حتا 9س ذل

 عا بعباو تشل نوشتال تم هتعابأل علصلا تقر ءانن ب لو هقل لالا ا مرتب الدب و ةبيسجاوةداعالا نا ليلدلا نم رانا هزه لو حلسس

 3 ا اور ءلقهعل بد ناويرلا ىف ذكى رازن الا را ليلا ل لظو يب و نين دن ملوق هك 0س تامر جلَصلا نايم هاثوم نوكي نا نكم و

 صلال يتم ل وف حيىل# رجا لب الص ذا الوانتعملا اسقو لب هاج هوز طم وفرن ةالصو عمت راشعلا و يبرغملا خلص نارا الا اهات لبق لص لسور[ لع_و هع رطملا لمص لبنا لوس تيران
 كنصلان يوازي ل !سايع ني !ثيرعف ىدرقح لوق وقس ابنا طوسبملا ىف ازك ىلوا نقد فوم, هراطسالا علكرفنلا منذو نالف ابردب فدؤقولا ى ا مهام اريقاو دلعرصعلا ميريث اها نصل جلا ١

 ندم ا | و سىس اع نبا نا أمس عا نيو نم أ اططعو ب و حسم ا ورم ني سابع نبا ةناثكه وام ناي متر زّدعاو عرارطما نضرهاريلع بذي ملازب ملوق در شلاديعوبس ىذلا سابع نبا فيسرع سال انا

 نبا انك ب ملا دبع نعرب امن اربع نك جان نيا هارر من ل انكي رعاماو ىل اىعلا نور قل لا ذيب نا واع نم سيل لتاصملا نا اييضاتو هديشل ل انكواراولخ سابع ني رشل اربع الا ي داريا ْ

 قت دال فسروا تفرع نيش مال ىو ملسسسسو ل1 لتس و يلع لا لمص ىلا نا سوره نب سايع يب ١ نوع اذكر يبا نع لس اردره نين صايع

 . مث ةفلدزمب ب زعملا لصولسو هيلع هللا لصوىبنلا نإ اثم لح ا ل ا
 أمههلوقهيذورجفلا ملط نيح حبصلا لصهناهيفو دوعسم نبا لبع نمىراخبلا نعش مناد اًحيرص اًيوؤرم «دجامل ء أشعلل ةمافالادرفامث ىشعن'
 لولا لصاو عمجلا لصا كل نب كداوم لهتحاف ىثبن ! هل حفيمل سو هيلع هللا لص ىبنلا تيان هرخ! ىفلاقمث ةرخلاو برخملا جنو نع نالوق ناتالص

 دياب هع انج دعب كل عب يرحب لي دحلا عي دع مج جب هج تسري كل حم 11 حرصا وع ةناح
 هلازادوعسم نبا نشمي نو كرب ةمأس !نع هيلع قفتم كماسا ةواصلا ةفلهزملا قدرط ىف ةماسدل لاق رماسو هيلع هللا ىلصىبنلا نا ثيودح
 رفلا لصو :مل سلو رجغلا عاطبمل لوقي لئاقورمغلا ملط نيحرجتلا ىلص ىراخبلا ظفلف هوم هيلع ق فتم م م سملغب نئمود غلا لص ملسو هيلع هللا ص
 ف املوؤيزب نيحرفلا لصو ىراتعلا ةياور ق حقو دقوا نيدضأه سل نا6انموداتللاءاقييوا اهتاقيم لق ذل في عملا نكت لش اهن اقم لق
 وعدي ةفلجزملا ىنعي عضوملا اذه قف فقورملسو هيلع هللا لص ىنلان!ىور هل وقرجنلا حا طبمللوقي لئاقورجفلا علط نحر لصور خا ظفل
 لِقَسا:مارحلارعشملا قا ىتح لو طلارباج ثيدح ىففءام دلااماملاظملاو ءامرلا قح هتمال «قاعد ه) بريحتس او س ايعنبا ثيدح- قف ىور ىتح

 فشمملانأب مهضحبرنتحاو اس ,رقروكؤملاسامزي سابع ثي دح ره اينادمهوف سايع نيا ثيدح نم هيلاراش | امام! 5 ثي سل ارب كو اعده كلبقلا
 هجوانم اطخوهو سايع نباةنانكسابع نباهلوقن دارا. .



 ةياردلا كةيادهلا

 9 االتابفروكذيلاو فلا فقبل كر ناكول 1 ليللاي أي هله اةفعضمةقمالسلاهيلعهنايورامانلو ةينكرلا
 «شر) لالرتتسا نك بلارج

 ضان ناكر ةفقوملا انهأنعمٍضقو فمش برجل ةفرع ناو جامجإلاب ل

 وانو نعي هك ريا اذا هن ريغ بوجوللةَراَمَآ عاصيانيهو جا مآمت هب قلع هجمت دقف تاورع نم كلذ لبق

 ىداوالا ىداوإلا قفاه ةفلدزملاو لاقانيمدام هبلع يقالماح لا فايت تارا كش اكوأ ةلِعواَفْعُض هب ن وكي
 منكي 17 للا فحص مرت مالسلاو جالصلا رع انا

 فيعضل ملا لاذ ىماوتأي ىتح سانل اومامالاض اذا! سيشلاتعلطا اذاف لاذ د راد
 ندابرسفواو نيل قوم الك زل دل

 11 يذلا نك اكل وودانكلا ضفاف اركرملا اذامهعصلاو طلغ ا: طورصتلا حسن ىف حقو نكه هتنادعصع
 ا مب اه تحرح ل

 مك جا 2 لق سمغنلا عولط لبق مُكدمالسلا
 ظ وكيلع هللا هيلع لاقوة هيقعلا5 ةرمحب قر 0 :لع 2 رجيم ىنمقاامل مالسلا هيلع ينل ينلانإلفذيلا

 هليكر جالا سريكلاب ىريالهناريغىرلا لفل نم 9 ىنرولواضجيمكضعب ظ003
 نطب نم نوكي نا لضفالاو كسنل (حضوم اهلوحأم نالوازجإاةبتتعلا قوق نم أها مرولو ريغ هب ىذأتي

 باعا زجا ىذلا ثيرملا ةزرج اقول بدجو اننر عامنا ءاببتاماف بسوجدلا مبا نيا نت تحدقالا نع كلا م اذا زارت دتفم لاوس بازل ببرج ايذرع مناد موق لس
 52 2ك لا لا لا ل كلا قا ا الا ا ا لاىلل ناكر قو قواول او ول رزملا بقوم كس ١ فتولااذببب ةراسالاو ملاهلاد نابح ياو جل رالا نخسسلا

 قرصا اها/السالا "شوو سب وريف لري ىلا عضم اسس ب ورابج عت ورفشبجىب قرئ هيف لول عطس ٠ ةيانبل اذكب تاكل نساعدخلاذ ىرورتيارتنث نم جيتس ور اوبما عياد ل وق حلت
 فاول نيكاو زب نك ير اراقواذاورئسا رول للا ئارالابالاو عرسك دي ترين او امج اريلا ىري مىاربا ناك سوسو ناطييشلار امرلولا عنز يرما امل مارب نال

 نا ب امسملا نطل ماهبيافا نررط تن ال نب يرخملا ف هريكد اي اصالإب ىصنلا اىئر كارلا ملا لفزلاويملا و يضمل خلا

 هيلع قف لييلب مج نميلها ةفعنما”دق هيلع هلل ن[صئبتلا نا فمي لحس 0
 نئسلا ب اهصالو ليل, عمج نم هل ها ةفحض ةفلو ملا ةليلملسو هيلع هدا لص دقن الوسر مدق نممانالاق سابع نباثيدح نم

 ةشئاعنعيابلا فو سمتلا حلطت تح ةرمجلا نومري الم هرماي ودلسلب هلها ةقعض مدقيملسو هيلع هللا لص دنا لوسر ناكىرخخ | قيرط نم
 ةلبل ةلسمابملسو هيلع هثنا لص ىنلا ل سرااهيعرخ !"هجو نم دؤاد ىالو ماحرخا تبرحلااهل تذاف ليلب عمج نم ضيفت ناقوس تنذاتسا

 مدقي نممهمن ليلب ةفلدزبلا,نوفقيف هله |ةفعضم لقي ناكهن ارمع نبا نع نيخيبشللو وجم اكدانس او ثيدحلارحفلا لق ةرمجلا تمرفرغلا

 تلاق ليل ةرمجلا انيمر اناأهل تلق ةثرمجلا تمر اهنا ءامس | نعامهل5ملسو هيلع هنا لص هللا لوسر كيلوا ف صخيا لوقي, ناكورحفلا ةولصل ىنم

 متدقف تاقرعنعكلذ لق ضان |دق نك فقوملا !نهانعمفقو نم كثب لحمل سو هيلع هلل الص هللا لوسرد مع ىلعا نه حصن انكانا

 1 !قاينش اهيا هكا نفلاو ننسلا قرمعم نب نمحرل سبع نعي ايلا ف سوم نب ةدرع ثي لح نمريكاحلاو ناّيح نناد نتسلاباصما هج

 محلا مصل مصل لل يس سس سس سل سل سب سل سلا ل سل سل سل ل سل سلا سل سي سلا سل مس سلا اسس مس هنت ماع ةسدكرم ل ايهن هن[ ءاسكلا

 رمع تدهش لاق نوميم نيورمع قيرط نم ةحيرالاد ىراخلا سمشلا ةواط لبق ةفلدزم نم عفدءلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناش يردح
 ملف مارجلارعنتملا قا تح ليوطلارب احب تيدح قف و سمشلا علطت نإ لبق ضافاملسو هيلع هدا لص ىلا نا هيد و ثيدحا حربملا حمجب لص
 صضاذ !سمشلا علطتن ا لبق شت لكءاض ااملذ حبجب ىقورملسو هيلع هّندإ لصوتلا نإ سايع نبا ثيرح نم نحل ادجرفسا ىحلفقاو لزي

 هبيلعلت !ىلصونلا ناكق اربطلا قرمع نبالو سمشلاءلطت ىتح ةرمجلااومرت ال لآق مكةيلع هند لص ىبنلا نا هنع ىرخ | قيرط نم ننسلا قو
 لع رجع مل ملس و هيلع هّندا ىلصودلا نإ ثمي لح عون قرد صلاركب ىف ثيدح.نم طسوالاقو سمشلا ةواط لبق ةفلوزملا نم ضيفيمل سو

 مكلع تي لحس اكيد انكه ةراملو لب لدوطلارباجش ين حابنمأهركذ مدقتملا ثيداحالا |نمد انتسموهو ةبقعلا ةرمجىر قاح دن

 :ء لصين لوسر تيارتلاق هم نع صوحالا نبورمع نب نجلس تبدح نم نحس او دمحأاو دادويااضحرمكضعب ىذئي الت نذلا ىصحب

 | ةرلامتاطاذاو اصح كضحب لتقي ل سانلااهيابملسو هيلع لن لص ىتنلالاقد سان مح ةاودرتسم لجرو ةربجلا ىىربملسو هيلع هللا
 ةادغملسو هيلعهلا لص هنا لوسر ىل لاف !كرمابع نبا ثي دح نم مكاحلاو ةحاام نباو ٌقاسشلاو دمح دنع ايلا دات نذل يدش لكن اومراذ

 ١ سايع ندا نسخ ادجو نم نمحالو ثيرىحلا نب د نلاقولغلاو مكاياو ءالؤه لاثماب لاقف تنذلا ىصح نم تايصح هل تطقلذ ىلطقلا عمج
 شايع ن لمعمسا ةياور نمهنكل س ابعلا نع سايع نب1نعلاقف هجيولا| نه نم ىدع نبا ا ا

 ! طسوالاو و ت نذل! ىمحل يب ةرمجلا ىرملس و هيلع هند الص هند !لوسر تياررب اثير حق ملسملو فيعضوهو لدبيجس نب ىجي نع

 ةعيبل نبا دانس ا قون نذلا ىصجمكيلع لاق ارسم مل سو هيلع هن دال سونلا قاامل لاقرمع نباشيدح نم فاربطلل



 ةياررلا عّمةيادهلا

 ركلل ل وصح ىازجاريبكتلا ناكم هس وٌّرمع نباوذوعسم نياىورا نكت أصحلكإ .هح لك مربكيدانيدراملىداولا
 با» زكى د م السلاو قرولصلا

 ابلوأصح لوا عم ةيبلتلا مطقيواهدنع فقير لمالسلا هيلع ٌياآلاهدنع فقيألو 000000
 ا 9

 كمت ةبقعلا محب اه ىرقاصح ل وادنع ةيبلتلاءطقرال سلا هيلعّىَنلاناو دبى ارو عسمنبانعأنمر

 فين ورلا نين وكم نقلا وقنطو جتسملاب ىعتتيو ىملا هما ارهط لع ةًاضحملا عضي نا ىرلا ةبنك
 آجيرط ا هجرطولو ايرط نوكيبكللا 5 نودأم نال ةفيفح ىلا نعّرسعلا ىورا ذك ةرالا ةسمخ طوقسلاعضوم
 تمقوفأهامرولو ى 0-0500 0 ةنيشلا تفل ىسم هناالاهيمدق لا ضر هنالواجا

 ةبرقفرعيمل هنال هيز جالا هيما ديعب تحقوولو هنعزازت جلا نكميالا ممر دقلا انه نالهضكب مجلا نم اسرق
 "رول ىلع ار ص دؤر رق ودا

 ناد لاعإلاق رت هيلع صوصنملا نال ةدحإو كنف ةلمج تا يصح حبسب ىمروو صوصتخم ناكم مالا
 ليلا ر|راوس تسس ملط

 رثالا ف ءادبا كه دو درم ىطخلا نمأه نع أم نال وركي كلذ ناف كزمجلا !دتع نمالا ءاش عضوم )نم ىلا

 أف الخ ان شع ضرالاءازج ١ نم ناكأم لكب ىدرلاوُمي و ىنرلا لع دوجول كازج-ا لحفولا نمل عمو هيمأشتبن

 ةضفلاوابهنلاب ىراذا امك درعا سل طلاب فق كالو 2 دوصقملا ناليفاشلل أشلل
 38 هرج زوكء ال هدنع نان

 لأق هنارثلسلا هيلع هنن! لوسر نعى ورامل صقبوا قادت بح! نا« نير لاهاي ايمرالاَرَنَن مدت نال
 اينا» يرو مقلا هلس

 نبا ثييرم اءاو مسو ىراوبلا حر ذو وعسم نبا ثيسرع اءا# 'ىورانك لق ل

 عمل ”بتعلا قرا نا ناي ناالا نيترمجلا نمإ ريب داو تيقدلا ستكر و لأ سوري ناسا وص تاي ت ءرماطتازب لس |ر نع فقتلالو لو حيل ب»» قرانعلا معاذ

 مير أ لع_و يلع لا لص ىئلا نا ىو رامانلداتإ اسملوت سوارا ىرازمالا لاثل 'انيددان لوقا 0 فما# قيلرطما نع :دلزيعنم ا ا رامجلا قس اب ىف ذاطخب ايللاس نم لولسلا حطت نور لا بج ويف قيرطلا ىف
 "ا اب الا نيحتساو لق هلك بسر وعس نبا نع اذ ركزي مل اذ ليؤ فنصم ا ناك ش يسد اعالا حزم لاو ديلا رجب قا قص لي ازاي

 لب قش الاسر حررطلا ف ىرلا حس ناريفي هان: لوق حشا فارسيلا دك حم الاومد تب ابسس هرم اهيا رجا اييقورم اري لصنم ىلع |رعضفيو رتب ايس نكي نازل اوما بالاروط ى ع ًءاصخ ا
 يحس ىلإ نم نط ااو لا ىلا ىورو ةريشم ىلا نباو روب ار نب قكاو ةوهنلا ل فو ىف محلا صرخارتلا ىف ءاباذلب لو لس نا» كلاب ىلا ءاقتنا ىزجمالزاذاعضو ه اسمح ضو ن الر وصتر مرام

 مش را ا ىنثا» لاسيما لثا يبا فذ الولد جير ابتم لب امنا لاف صتاهنا بستن (ام لك اره يق افلا لايك اقنررلا

 تاسمالا عقب الون ابتمار دوج طرب لضاالاداز نجا نم ناكام لكن وكس ظل تلق حراز وك ال بكذ حم داري حا زوكي تح لمد دازج ثمان انتوق ايلادحزورطلاب ىرلاازب لهل كش سلق انانر نع لوقهع هخ

 با سحأ ناورماو ولالا سنبم نم سيل اي لب تضغلاو يبذلاب ىرلازابإ نيطلا روكي ىفركذام مثول د اوريرتت ىتثاشلا بن ابب نع لاوس نا بساع إلا ىراذاءتالخب ل وق حلل تاء اجي فلاب
 فد ىرلا مادامت مش ايمدالاتن ىسي تضلاو بسب ذياب ايلا ناب

 هه 4 686.68 6860200 ال
 ل ل ل ا ل د ىباثيدحامارمعن باو دوعسم ندا حاور ةاصح

 .لعمللا لصىنلا نع هيبا نع تدحياملاس تعمس يرهزلا قيرط نمىراخلا هجرخ اةرمع نبا ماو ةاصح لك حمربكي تايصح عبسي ىداولا
 ملسم سنع ليوطلارباجشتي دحٍب املا قو اهدنع فقيالو ترصشمت : ةاصح لك مربكي تايصح حبسب اهأمر ةرمجلا ىصراذا ناكفناملسو

 لصونلا نا ايي لحس زف رىغملا لل نرهامت ىداولا نطب نم ىراق اصح لك مربكي تأيصح حبسبأه أمرذ ةرجشل ا لنع قلاةمجلا قا ىتح

 حيرصترهذ نمملسم سنع لد وطلارباج ثيدح قواك رمرمع نبا ثيررح نم هلبق ىذلا قَوْهةبقعلا ةرمج دنع فقبل ملسو هيلع هللا
 دوادوا تع نكل ةاصح لك حمريببكتلا دوعسم نيا نع ىورملاو لاق | نلكرووعسم نبإنع ةأنيدر امل ةاصحلوا عم ةيبلتلا حطقيو شي لج

 مجهيلع هللا لصىبنلان ارباج ىورو هلوق اصح لواب هم ل يا هيلع هللا لص ىلا تقمر ثي نح نم

 انصح عبسي اهامرم ةرجشلا دنع ىتلاة رجلا قا ىتح لدوطلارباج ردح قام ىضتقم وه ةبقعلا ةرمجاهب ىر ةاصح لوا ع ةيبلتل |عطق
 دلاهيماشتيفرتالا 3 ءاحب | نكهدودرم اهستعىذلات الةرمجلا نع نمال ءاشش عضوم قا نم ىصحلا نخلأيو هلوق ةأصح لك  مريكي

 لاقف صقنت اهن بسم اعلكاهب ىري ىتلارامجلا ذه هنا لوسراي ملف هيب| نعد يحس ىفا نب نبح .رلادبع قيرط نممكاحلاو طق
 .... معن ىلإ نبا قيرط نم ةببيش ىلا نبا جرخاو فيعهضوهو نانس نب ديزي ةورئوب !هيفو لابجلا لاثم !اهتنأرل كا ًذالولو حفز اهنم لبقيام هتا
 لبق اماعوفرم ردعانلاثيدح نم جرخاَو لئالدلا ف ميعنوبا هجرخا!نكواذوقوم هدرداد حفر رامجلا ىصح نم لبةيام لاق ديعس ىلا نغ
 معن يبات الدف مقوو ىتن ا هيلع حياتي الهيوريام ةماعلاقو هتمجرت ف ىدعىبا هركد ثرخ ا نب طساو كدانسإ قد أصح حفدالارما
 ا دا ةلرتهنمإ| قمل دو مقرا مق امرهلا صحب س ايعس نب ثيدح نم قرن الاو : ةبيش ىلا نباو ىطس ىوتوملعاهّللاَذ طساو لدي ماعلا



 جحا باكا دلج ظ ش م ةياردلا عم ةّيادهلا

 لل ىتحم نلاا كو للكل باس | نم قلك !نالو قاومت «ننمت ىمرنناانهانموي فانك لوأنا
 اةمقلار | بإن ا ”بحا ناارلوقل اكرر |" ءأصع نا

 ذل نال ةميلاب رجلا قلع امناو جذل هيلع مّ قيفمارحجالا تاروظحع نم قالا بلع ىهرلام قف يملا ب
 00 تر ول تلح 6 هي

 52315 نيقلحلادلبامحر ها تلا هيلع هلوقل لضققادلاودرغملا قمل موطن درغملاه ب قآي
 ىلا نمسا ا اسر

 0 لا هبش اةرنصتلاضح قضقملا !فدد ىصقملا اوهو ثفتلاوأضق ىف لمكا !قاحلا نالو مهلعمحرلاب
 ران من نرر/ل اي نيت

ءاريتقا لداكلا اكل عسملاب ارآبتعإ سارلا برب قاحلاق ققكيو
 ذجايزاعصقتلاومثالسلاه بلع هللل| لوسرب 
 بما مح اه لإ

عال عاوو نمهنالاضيا بيطلا الاف كلاملاقوءاسنلاالا يت لكد|ٌل حد قو ةلْثالارا ارادغمهرعش سر نم
 

 ن ةأرل بال داوس كفؤ ةارلا» لجرلاو مالا عراماريلعدر نع ىورم رسل اا

 0 حامجلاد] لجيالو سايقلا لع م لقم شو ءاسنلاالا ئش لك هلّلح هيقمالّسلاهبلع هلوقانلو
 "باز و اهلا جرحا

 5 لونا دبع الا بيس نم سيل يرلامث لالحالامأبت 0 دءاسنلاب توهشلاو اضق هنالّئف داشللاذالخ ندع
 ببا» تاوطلار بنر مو

 قي نكي لل هنوكيامنانلو ليلهتلاو هتلزابب نوكيف قاحلاكرحتلمويب تقود هن لوقيوهًىفاشلا
 ارم" ن ركير خلا مدبب توتي ام لكن أذ

 هموي نمير لأق هبال قباسلا قلاب لكلا نال تاوطلا فالك ةيانجج سيل لاو قلحم اكدناءاويغ
 هييرعا<

 4ك لع ىبنلا ناو رامل طاوش| ةعبس يرايزلاى اوط تيبلاب فوطبف سغلا دعب نموأٍبِجلا نموا ةكمكاذ
 طبتم ىف املا مولا بد

 ىلا سمول[ لو ردع شيلا لص شرلا لوسر نا سنا نع حام نيا الا ع 0 با نضددانب لوق هل ١
 نيررصتماداولاق تل ثلا مدهش لإن نبا نع فيدل ملوق هلس باد سانا يطوي لعب رسال مني الان اج ل اراشاوزف ق الهلا فر خنق بيزنس ىنا م ابامدو ةرمبا قار نم

 ءلبقلار سنع ارا عاود نم لو تسل بسال نسا زنماقا يفر يضل ضم س ار عشب هيتن ف ى را للوق هلع قيما نرصقملاو لات يدارلا تماك ل ضرشسلا لوسرراي

 مور 'ىع أوو نم بيلا نارلصا و رلص ارز مل ناوى ايت كلام لرش اهناريفي سايقلا لع مدمموتو 9 هس يلا» بيلا لكيال لات زرع نعىدرو ةدتدملا ىلع بسيطلا مرت انبلو

 شلك لمه ارا رمل عري نا حر نسل نم لاقريبزلا نيرا دبع نع لرد تسلا ىف مافلا ادب تيمرحب كلا دسم و نكس نسا ةضراعم ىف اب بسبب أذ بفاكلعالا وف ةويسشبب سم اىلم ئايقارمتت امنا
 بسلا لص لاقن راض الان لكم هل لعريف قرر متي اذا لامس ابع نبا نع ماب نباواشلا ير ام لو حف رلا_ك از ملا نم ىل ملا لوقو اول س ىلع اكو تيل ادور حبب يطلاو» اشلاالارع مرت

 بماذا ءاءاو توليب نا لشتلا مولوإ رك نال مارحالرشملا لوسر تبي تلااقزتشأاو نع نين“ نسما ادب بينا كبسات ب د ل ثلا ثلا لعسد تم .ازذانااا لاقن
 رامحالا مداناد باك  ركؤ امر اظلم عررش ا ىف لصالا ]لق مارح الا فر ولبس يلو و لل د اذداصحالا مدي اذه لكب سسلتةنافذا لفة ج د لو نللس ثا ةييشملا نبا صرخاف
 اجو( نسوق أدري لايت نالوا ارز نك الر انجل لاو عاين كلا لق وعل ندوب عئملا ةروزصل لاري او لملمتلا ف لص اي سبل د

 أب بآهاف مارحالا ىف رولي سيئا د ا ا ملوت همم وادب يانج ديوك ريب انتم درك لم ناك او ىرلاو اوان

 ديفيذاا) تاوطل ايرغنلا ميل ص يفك يلون: اىرران لو هك رت اعلا ايو ذم تاوطملا نكي كله عجل ىئ اريرت قلم !ناال: نواوطم ارا ل اسنا يلح اي عذ وامن اراسنلا نحف للحل ١

 فرو تسلا ليلو نكس ايلا ابل وا سلوق دلع مدت نا نسال تاك هركؤام

 ةيادهلاثييداحاخرختق ةيادذلا |

 قانىتم قارحلسو هيلع هللا لص ىنلا نا سنان عناسمفل مرخا نكل هرج امر هنو اىلخيمت منن مث ىرن ناد هانكس لوانااثي لاح
 ترحنم هيلع فتم نكمل ا هر اررعم ثيالحرسالامت نميالا هنا ىلاراش أد نخ قالا لاق متر ىنمب هلذنم قامث اهامرف رمح

 ل نيرصقملل واث الث نيقلملا اعد عادولا ةج ىف ملسو هيلع هللا لصوبلا تمرس نيصحلام ١ نعملسملو الوطم نيا
 باطلا قلحو حسملاب ارايتعا سارلا حبر قلحلا 3 ىفكو هلوق ةسي سحلا وعى كلذركو مع نبا ثيدحوحت ةرامعما ثيردح نمئاقملا 3
 أ لوان هسار ىلح امل الع شلط ةنا سنازعأ هلو قفنم حادرلا ةبججذ هسا ل7 يل عشنا نينلا قلح لأ ةرمع نب كيل عاتتد ا ليصدتلا لوسرب ءادتصا

 مثىر نمذ لاةملسو هيلع هن !لص ىبنلا نا تي لكس ثب ..دحلا هقلغرخإلا قشلا هلوانمث ةحلط ابا عاطعأت هقلخ قلاحلا نمالادقش :

 الت لكمكل حدقف متكيذر د ماقلحو و يمر اذا اعوفرم ةّشْ ةشقاع نعىنطقرارلا ف وان كه هدجاملءاسلا الا شلك هل لح قلح مت عذ
 بطغضااضيا جاحي اهيذوءاشلاالا حوش لكهل لحدقن ةبقحلا ةرمح-مكدحا ىعراذا ظفلب دؤاروب ا هحرخلاو 8 أطرا ند جاجلا هدانسا قو ءاسنلا

 ثيرحوواولاب ىلدالا ةياورلا نال بابلادوصقم هيذ سببلو ىرهزلا نعلاقدؤ اديبا ةياور قومزح نركب ىنانعلات لوالا ىتك هضينن ف
 هلم سابع نيإ نع ةجام تباو قاسلا قو هش اع نع متبل قاتيزاهلشم جرخاو ةرعتت#دؤاد فاةياورورهت ظفلب بابلا
 ححلا ةنس نم لاق ريبزلا نب هللا ديع تيدح نم مكأعل !ىوت رود تأد ادابزو هدصق ةيكو هلوطممكأحلاو دوادوباو دمحاهجرخا ةيلسم ا نعبابلا

 تلال انااما لآقف سابع نبا لئسدق د8 ذاش بيطلا دايو تيسلارودم قع نحل او ءاسنلاالا هيلع رح ىش لكدل لح ىربكلاكوجلا ىثداذا

 تاليقملسو هيلع هللا لصاتدالوسر تيبط ةقفاع ع نكي وحلا قداس ادحرخا كسملاب هسأر ز مم لسو هيلع هنا لص هثنالوسر

 تيبلاب توطي نال برغل امويو مرحي
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 و ةرينضتلا يفك ول مارالاءنه لضفاو هلع بترم تاوطلاو ةؤرعب فوقولا تقو ليللا نم هلبق منال
 الد فاوطلااده ف لوري ملمو دقلا تاوط بيقحةورملادًافصلا نيب لعس ناكناذ هيلدا هلشفا ثيوعلا ف
 لمرلاوةزمالا عرسي مل ىعسلا نال دعب حسو فاوطلا نه قف لّمرىعسلا مدقي رحل ناكن او هيلع عس
 ناكأضرف نيتعكرب فاوط لك ةخنال ف اوطلا نط سعب ندتدكر لصبو ىعس دعب ناوط ىف رمال رشم
 تؤ ماعلا هناال فاوطلاب ال للا وهذا قباسلا قاحلاب نكتءاسنلاهل لح دقو لاق انيبا مالفنول فارطلا
 تيبلاب اوفٌوطيِلوٌلاعت هلوق ق هبروماملاوهذاهيذ نكروهو لا ضو ملا ناوطلاانهو لاقءاشلا

 درخا ناوأهب تقوم هن نيب ملم آيالا نه نعوهخ[ة درك ورغلاموب فاوطو ةضافالا فاوط ىمسيلو قيل
 ىبلان ال يقين تملا دوب لاق لاعت هللا ءاش ناتأيانجلا بايق هنيدنس ةةفيِنحىإ نعمدهمزلاب#
 أرد لاءاي| نم قأشلامويلا نم سمشلا تارا ذاذ مد هعض دمو ىنرلاهيلع ىقب هنالو انور امكأيلا عجررهلسلا هيلع

 ديه لع ف قيوةً صح لك حمربكي تاميصح عبس همربف فيولا سىس لتىتلابأ د بْيِف ثلشلارامعلا در
 اكةبقعلا ةرمج رب وق اهدتع فقيو كلذ لّثم اهملت ىلا

 ما 1 كل د
 نملقناعفرب أح ىورازكهاهدتعقفتالو كل ل

 ىنشو هر روحو س لاهم فعي ىذز !ماقملا ف نيترمحلا تع فقيوارسفممالسلا هيلع هّندالوسر كسن
 هك يي _ __ ل نس

 <ييالاعفرتال مال هلا هيلع هلوقل هي ديب عقريو هتحالوعديومالسلاهيلعىنلا لع ]صروربكيوللكو

 نم مث راء تااسدلحم مايا فس رشا مسااوركزيو مل حفانماو رطل قم عن لكن م تأ ررعانم لكدشس الامد كو اي راب سانا ناو لات لسادت ءاذايب# اى اهترشلا نال موق هل
 مح ىف نوطحما نارا اياد يقم ناوللرمالا نا قتلا تيب ارفف د متروزنارفويلو مهنا قيل ممرقفلا ساي اواو ينو لو لفلم علا طس شل مس اورلؤي ى ماشا عب
 سمسا تاذاذاذ موق لس ٠١ يروا ىلا ضان نلعاد مال لاو قرلصلا ريع نبا نارلوق نعاني وراك ل يق تسل دادبلا "ع امجالإر خلا مايا ىلع تداولا مدن وجي لو ريلع نوطخلا
 بِهرتلا نادخحسملا ىدنع ىوقيل ىزلاديارقفلا ري ىلتخا واوب ما نيتي اب ١من لوف جكس .تا١ ثلاثا ةسازكو لا دزلارينالا لخريال ىف الا مويلا سس ىمرلا تنقو تاواذا
 دشلاع نمواوادولا سس ودور ال ةرّمحلا رج ىر مال لاو جالصل ا ررلع نا ليوطلا شي رع ةسرياعإ نع قرئزلا» ير غراج اش ىرلا مار ص ىوراذكي لَو هه كيال قزعلاو ىرلل ( ايالا نسيت الخ نيبيت ا

 مِناشلاد كسدالارنع فيلو ةاصع لك ثري تاييمص حسم ورب لكس مشلا ملا اذا رجلا عس ريس ناطر ضل مابإ ىل اياه تسلمت نع ىلا عر مثلا دسصس نير هر زج[ نمر ثنا لوسر اذا تملا
 حرف تيسدحلا فلو خولصماا فص باب فيسرملا مدع !ىريإلا خرتا) ملوق هللا بس ملاح اد نابح ني هادو نسمح ت يمر عازب ىرزتنلا لاب دنع فتيلالو هلال قريد رضي م ايقنا ليي
 باس غلب اوم © نافع انس الا ن « دورأذي ءاقفلا نكل اثحسمالا نورببلحفلا تاير اغلا : ب دالح 0 ا ةياردلا

 ذلا صو ىمىلاداعمت تيبإاب ف اطوةكم ىلا ضاف!قلح امل مل سو هيلع هلا لصىنلا نا ظ
 تيببا ىلا ضاذاف بكلب وطلارباج ثيدح نم هلو ىنمدرهظلا لصف حجر مرفلاموب_ لس و هيلع هلئا لص ىنلا ضاذ ا لاقرععنب نعلم
 اه الص هنا لمي ليقمهو نيئزجلا دحاو مزح, نبالاقمكاحلاونابحنب !هجيرخاو هل ةشئاع ثيدح نمدؤاديلالورهظلا ةكبب لصف
 ردا ( دس حا دكا دعا دانه سب ابك ا ا هكا تكلا كن زيي تلا كحردتيا ع دج كن طع سبا دك ع 1من -  1ناوجلا ت أيبل نيترم

 اهل هااهلضف| ثيردحلا ف و ةيحضتلا قامكاهل وام ايالاءنهلضف اورحتلاموي نمرجفلا عولط سعب ةرابزلا ف اوط ىنعي هتنرد لواو هلوق
 رخلاءايانمناشلامويلا ف سمشلاتلاث اذاف 4لوق مدقت ىنمىلا حجر مل سو هيلع هنن | لص هناىدرو 4لوق ثي سلا! نه جامل
 امسضرإجىوراذكهأه نع فقيو ةاصح لك مربكي تأيصح حيسب أهيمريق فيخلا دجسم ىلنىتل اي ىدتبي تلثلا تارمجلا ىر
 محن بسح ةبقعلا ةرمج ىرركذ لبوطلا هتيدح ىف ىزلاورباج نع5سجاملارسف مملسو هيلعل !لص هدا لوسر كن نم لقن
 لاوز دعبف كلذ دعب اماذ ٌىكضرغلاموي هتلحار ىلع ريملسو هيلع هللا لص لد | لوسر تي اررباج ن عريرزلا ىلإ ةياور نمملسم لع
 لبقتسمموقلو لهسيفم لقشر شاة اصح لكرت ا ىلعربكي تايصح حبسب اين للا ةرمحلا ىهري نأك هتارمع نبا نع ىراخسلا دنخو سسمشلا
 قيرشتلا ىلامل مق, تكمذ ىتم ىلا حجرممث ةنننت اع نعم كاىملاو نابح نب اودداد ف الو ثيسحعلا هي ني حفري و وعنيف اليوطأمايق ةلبقلا ||
 ,ماننع قي الو ةثلاثلا ربو عوضتي يطبق ةيناثلاو ]وال ادنع فقر و ناصح لك مر هكر ت ايصح عبسب ةررج لكس مثلات از اذاّوجلا ري[!
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 ىف نيزمٌءمللرفختسي نا ىخيفي و ءاعدلاي ىديالا عقردارملاو نيترمجلا دنع اهتامج نمركذو نطاوم عبس قالا |
 يجر لكن الصالات جاحل ا هلرفختس | نملو ,ءاحلرفغإ ملل لاقم السلا ديلع ىلا نال ثتاوبلانطىقهئاعد |

 دق ةدايعلا نال فقال ىتركدعي سل ىهر لكو هيف م قاف لاجل كي وق هال 5دعب فقي ضر هدحب أ

00 
 هلوقلرسمتلا لاوز دعب عيارلا مويلا ق ثاشلارامجلا قر معي تادارا ناو ةكمىلارهنرفنلا لت نادرا ناكل نك ٍ

 هيلطونلا نا يورامل قي نال ضقالاو ىقت نمل هيلعمت الذرات نمو هيلع مش االذ نيموي ف لت مف لات ]

 كيلر حفلا ملطاذأذ حبارلا وبلا نمرجيلا عاطيملامرغني نا هلو عب ارلامويلا ق تلثلارارجلا بر ىتحربصمالسلا
 لاوزل ]بق بارلا مولا ىنهدم وبلا انه قىثرلا رق نا اوىداشلا الخ 0 ىبرلا تقو لوخرلرقني. نادل

 نلاةصخر قتواغتلا امنا وممايالاركأسب ارابتعاروجالالاقو نأ_.ىس || نط ةفينح ىبادنعن ارغلاعولط دعب ١

 كرتل حو مويلا ذه فيفخارثا اتارهظأمل هنالو سابع حب نسيبورم هبه نمواهب قتلا صقر ملاكات |
 يشل ق لاوزلا بالا ممف ىمولاز رهيالثيح قانا لوالامويلاتالخي لء بلكت ىزاوج قرهظي نالف

 ليم امور ىررل برا

 ؟مواط تو نم هبذ يه لا تقو لوأذ ءلأموي ما ىورمْلا لصالا لعق عم هكوت زول هثالةياورلا نم
 بلا» ةانعتعلر عشاي اير دعم عم نوو زيغلا عار

 هلوقاتلداليلاومري نادال صخر مال سلا هيلع ىنلا ناىورامل ليللاضصن سيم وا فاشل هرغلا
 ”رازيلاو فقر ارلا و سيم ىلإ نب

 ةلضصاإلادالأب تقرا رس اسم سمشلاءلطت ىتحىَرُي و نيحبصمإلا ةبقعلاةرمجاومرتال مال تلا هيلع

 تل ليت نو لوق هلل ديما يف ركتلا مرو و الصنا ىف ترث امناد ةدامجلاب نري راعدلا نوكي نال صالا لب تنتو السلا ىف اك وايحلارجل د ايرلا نا لصالا سلكت ان ةدابلا طسو نال اود

 نمد لوالارطنلاوبمو هيلع مث لف ٌنيرشستلا ماي نس سس سس سس سس سس سل لالا ويلا ف قت ارامل ىضرمهبرقن نمةحليس جلا ىز نمر ىناذلاو ورع ىدام ا اهمرللا لا يول

 فتسرعاؤا هدع نان قثاشلا تال و رللوق لس تعا اهنم مالا فش نرقم اورد ايار انا لعتتنم مينا ليلا لعن عنقي اذا يب لا ل نا ليق ىرلالاريع م ضنا
 هر امنع ار زاررص ار وبهشملا ا تاكو ايقاي راها نوكيف به روز انفو للا سي انتو يمول ىلا (ولا اناو ميلا ىف رايؤلار لع صوصنملا ناز لا ىئري نحظمن الار ل سيل ىف لا مويا نم سمح شسسسلا

 عروفظ,ىلام نا مالسسمالا عي طوسبهم نع العن ةيابذلا ىف لاقرمجلا عرولط تت دنع ل وق يل بس » ذاج لب ىد نام لاونرلادعب تسل لاو فاننا مولا ف كبري نبا لضف الا لول زرع ولا ناكذنا ملام ا
 ةداسالا تون لم نكي ناري الو قنا ةراسالا خم اوك اح اتقو لل او جر اساالب زاوما" تتو بولا ىلا لاو ا ا ا اسالا حم زاوجا تقورمتا د نيرجلا

 وعطر ا ولا لحي و يلع رشا لمح رشسلا لوس نا لع ايع نب !لضلا شييرم نكرزنبلا ىو ىووو لوق هكثم فا» ةءاسالا مجلي الل, أءرلا ىيرو سمس لبق زمنعلا جر نا ل ير زعلا مدع

 حم | وضيتفين ا عمت يسمو ناش رماي ناك سول ىفعو هيلع ثلا لص ثلا وسر ناس ايع ني 1 نع سس واحلا ىورو سمس حلطت حا ةرخلا اومن لوقيلو ليلب حبب نماولحتر يب ندا مسا ىن
 باض# فتيسدف ١ازرم ال او لوال ب ”ليظفلا [.شبتاف نييك الا ةرجل امم الوو اوس جا لوا

 ةولصلا ةفص باب قمدعن نيترجلااهنمركذو نطاوم حبس 0 00-2
 دسم مو يح م م مع م مال اس سا ع كي لاي قرب و وعني ةليضلا ل متسم

 نم ةريرهىلا تيردح 5 0 3 ا لا
 مياربا نع ىرع نيا لاق ةردره ىلا نعم زاح ىلإ نعروصتم نع كيرش قرط نمريغصلا ق قاربطلاو ىدع نباورازبلا هحرخأو سيهجو
 نع كيرش نع ةييثس ىلإ نبا هادر نق دداتسالا| ننكر وصنم نشعىذلاوهف ثذربم لذ جنم ثيدح ىلإ همهو بهذ اكترشش نظا ليعس نب

 ةثشاع ثيدح نمدافتسموه عدارلا مويلا قف ثالثلار امجلا ىر ىتحرهص مل سو هيلع كندا لصىبنلان !ثيإدح- السرم نهاجي نعرباج

 (نقلزاوجى !سايع نبا نعىورم ةفربنح نإ ىاديهذمو هلوقمكحلاو نايح نباودداد ىفادنعوهو قيرتسلاىلايلاه. تكم هن !ةدقتملا
 جافتنالاه فيعض كدانسادر دصلاو ىرلا لح دّقف هرفتلاموي نمراهلا جفمنا ذا سايح نب نعىقمتبلا عب ارلاموملا ف لاوزلا ىلع ى ل

 ليللاباومريول]يالاءاعرل صخر ظفلب مع نبا ثيدح نمرازيلا اليلاومري تاءاعرلا صخرملسو هيلع هللا لص هن| شير لح ءلفترالا <
 نمائاشةعاس ققاددازو هلم ةدج نع هيب | نع سدِعش نبوردع قدرط نم ىنطقر اللا هحرخ ل

 نياركذي ةدنسم قهلصوو هاتوا رم ءاطع نع رج نبا نع ةنيدع ينبانعةيريش ىفانباىودو فبيحصووبعولا ةدانسا قورابلا

 ىنيكو لل حاةورف ىإ نب نط  نحواورأ تاوعأطع نم نيحرلاديعةعم نمو ءاطع نع قطان نئحرلاديعةياور نم هتككس يع
 سايعزما :|تيردح نم ىو اّطلا سما حلطت ىتح ىورتو سحبصمالا ةرمجلا اومرت هلاثمب الح هقيدرط نم قاربطلاود دسم نشعوهو

 هحرخاوارحبصت ح8 ةرمجب ااومرت ال ظفلب هنعرخاهجيو نماكدرواو ثيسح رحت لوالا ظفللاب ركذذ لاقملسو هيلع هدا لص ىنلانإ
 +١1سايع نب لضفلا ثي دحنمرازجلانعو اًصيا نايح نبا دتعوهو فاتلاظفللاب ناسلا باص ١



 ةياررلا عم ديادهلا

 هكتفو نوكبذ هلع بترتي ا ثوقولا تقورغلاةليلنالو ةثلاثلاو ةيناثلاٌةزيللا ىورام لاَ قاثلاب
 3 ,رم ىف (شلا هادد ىزلا كيرلا نع اا

 ظ اذه انكسن لوا تامل كلا هيعمل قل سمثلا ب ورغ ىلا تةولا | ]هنتي ة هفيبح لا رنعمت 8 ٌقروراغإي دعب
 ب نلث اركز و ماما 3

 ا ام هيلع: لاو لاوزلا تقو يلادمب هتامس وبىإنعو سمثلا ب ورغب هباهذوهلأتثو يتلا العجرلامول
 بكاس لاوزلا ليت و لسو لأ ىو هيلع سلا ١ رص ىلا نال ا قيسرف ا انكن

 م ةيلع برا سنج تقو هنالك مر يخل ىلا رخا ناو ءاعرلا ثيدحل هبلع ئشال و ءامر لسلل !ىلارشخ ناد نيت
 ةدحب ىمر لكو ىدلا لسف لوصحل هز ايكاراها مناد لاق هيه نم ها كمتق» نع هريخاتلة في اقينخ ناووت

 ب ال مرلا بحرف يق نع كنس

 نوكيلايشام ىريذاركذ 20000 كالعل لوالانالابكار هيمرجقالاو ايش أم هيمري نال ضف الا ىمر
 ل يعل ا رت كلى ل هرج نب نا لس

 مهاتملا هيلع ىنلا نال ىمرلاىلايل ىنمب تيبسال نا ركبو ف سوي ىلإ نعى ةرملضفالا نأيبو ةرضتلا لا برقا

 تحهنال ىفاشلل اقالخأت ستعيش همزلي ال زعتماهريغ ق تايولواهيمأقملا كرت لعبتي ثاكرعو أب تأ
 ل ل اينلا ب ىنب مهلا 2 قليزا» ةاررلا نادر *

 كولا هل لجرلا متبقي نا ركب و ل اق رباحلا بجبال كوتفرجل |لاعفا نم نكيملة هماياق ىورلا هيلع لمسيل
 لزن ةكمىلارناذاو هبإق لغش بجريهنالو هيلع بدؤيو هنم حسي نكرتع نا ىورابل سري ىتح مقيد 0

 ومرت هنح

 . مالوهارصق هلوزن ناكوملسو هيلع هللا لصون الوسر هب لزندت عضوم مسأوشو مطبالاههو كرشمحلاب ثضحلا

 هاك يعول نولذاتاثهباعصال ١ لاقرالكلا هيلع هنأ ىوراملعةنس هيلوزنلات 0
 لي ذا ناسا نع عام

 نيكولا ءارادب لزن هناا نذرعف مشآه ىنب نارجم لعه نيج لاريش تك ىلع هيف نوكرششملا مس
 ل لوز لت“ مان رز ل ١ زوال“ 0 1" رف

 فد الادمي ىرلا ترش نال مب دمعي الف انيعتحلاوراورلل صخر تبت ندا ابيلعر صن رج ل لون, يلا "ليل تموارملا نا انلس نفل و نيشيرف اني ايذرت كلو دعسان ان 1١ لعداتو كقول

 هلع اضاومرّمح اللا المصل اننا( ايلا تب ان ىلا سس ىل الل اذ هولني ىدلا ليفلارخ[ىل ارت ارابيا نم لغو اذا مول لك حر سمت نا ندرخام لاثاو اناا لورق حل بال ى ايلا

 تأ لائايثم تقف تأطعخ» لاتاكاد تلققايشم بما لضفاابكر ىلا لاو نيف تاكا رم ف فسره لع تلفو لات عزب نب ينام نك تسول جل! نع كور مل وف

 موال تان ,رشلا ىف انكم لسحلا ىلعرممرح نم نجف توم خر تمعمسرادلا بسإي ىلا تينا لف دنع نم, اصف ظنا يرو كرل اذ ىئرو تدق و هرب سم امو لضف اهبهنسم ايوب ىئر عروب قد لكل ات 1

 لورق هلل وا» لاعتدشلا لطفا ى رام وا كاسلاهزبو اذ اذلن تقول تلو ىف نم ناكف سول ولاد ناطجشسلا حفرل لالا ىف ىرلا حرش تلق ةلامسملا وزب لأ خشسسلا

 انادنع سس ءال تسب رام بيد لق هقس بادب قب الضرب نا مسمار ناكو ميمحلا د ارو تم تسبق نا ىبس ناكر نار نب 0 سيسر نارا ىورو بهزع# بسد أول ناك

 بسحلاب لوق هك تال اظزننلا ليل فن من مدت نمل اق ارق نم بيبشماجل نبا راو ثييدحلا ان لع اها رم م ناكملوق هل هلل فا» ةيابنلا بح اص بتو فاكلاظفله ريفياك
 لارا لاري ات اب نيلصتسلا ن يلج ا نيب دام انف جيرمج لاتريفر رحت ل رنرةوصو لكن يب عضومو جب م اءالا ىف لات جبالاوبب د مسلوق حلل بود قسوم نيب سم ذ نوم مساوبو بس عختلا نلوم مسا
 6 الاوج رلوق هل ند, كم لضيب مث دج عي وراشحلاو برفلاورصحلاوبظلاف لصيلو يحل نم رمل تسي ىداولا نين ماهم فما بباؤ تناورسبلالا نشل سكذل باقل
 نوكسو فلاب بصف اوبست ان ع لوق ىلع تا'رشلا لوس لزن لزضوبب امنا مشب بصملا بيل لات س هع نب نعى را بلا جزا ال ناني الذ ادصتت نايل ل ا رم لق نيب زكي

 الو رينعو ىررولل راسم حري حرم نازك يملا نع عفت او لبملنعررا م لكفدنيل لص اورعاو ع ول مسا زكى نب فيو اهيا ون لاو داصلا
0 

 ثيرح نمدئاد وبا ىرلا لليل ىمب تابملس وهيلعهلدا لصوئبنلا د اةارحمدقتثي سح !ىرن نام ويلا |نه قانكست لوا نا ةيالح
 ( ىنمىاامهماقملا كرت لعيب دوبرع ناكو هلو لظو ىتمب تاب هناذملسو هيلع !ىلصونلااما لاةرمع نبا نعهلو هرقت دقو ةفقاع
 : نع جرخآو ىنمالخ ني نامهرماي تاكو ةبقحلاءارو نم دحإتيبي نا ٌيلنيرمع ناكمع نيا نعيد انس اب ةبديش ىلا نب التع نكت ةدجامل

 | حنمناكدن امعنعو هلوق قدرشتلام اياىنمب اليل ةبقعلاءارو نمدحا نتيبي ال سابع نبا نحو ةكمي ىممايادحاماني نا هركدن ارمعنببا
 | ةليلؤمنمهلقن ؟دق نمرع لاق ةرامعقبرط نم ةبييش ىلا نبا ىور نكو ةدجامل ىبري تح ىمب ميقيو ةكمىلا هلقث لجرلامدقي نا نم

 ١ ناسن ا نعى اكلابضحلالزن ملسو هيلعهتنا |لصىبنلا ناشي لحس هل شموع نع ليدجوش نب ورععنع ميهاربا قيرط نموه ج الفرفني
 ( ناكيراوحت جانعملسملو ا ا ا يي برغملا»ر صحلاو رهظل !يصملسو هيلع هنن لص ىنلا
 ا هيلعهلا !قصوتلا لزنامت| هتشاع نع ةتسلا ميرخاو ىلحب ءافلذلاوملسو هيلع هللا لص هد لوسر بصح دقو عنان لات 3 ةيس يبصحلاىرب

 ْ سي ديلح هللا لصدتلا لوسر هلزن لزنموهأمنا يشب بيصختلا سل س ايعننا| نعنيِضيسللو كنسل سلو هحورخل رس |نوكيل بصح ا هلسو
 1 ملسو هيلع هللا لصهدا لوسرانل لاق لاق ةريوتف ىلا قع اعاد رطبالاب لزنا تارلسو هيلع هير لصد! لوسر قرم اي مل عفار با نعملسملو

 ٍ هب ١لاوهو ةكم ءأطسروهو برق !ىنملا نموهو ىنمو ةكم نيب عضوم بصح ان ىتنايصحلا كلذب عب 0

 | لزنت نبال ١لوسراي تلق ةمآسا نع ةنتسلا قد تيره ب نعولبق ىذلاو زل"



 عحلاباتكادلج

 لمرب ال طاونت ا ةعبس تيبلاب فاطو ةكملخو من لاقتإ
 كار ودعلا لع

 ةياردلا ّمةيادهلا

 نر رولا واعد ىلاعت هلل حعص فرطل
 بورتم مل رن ثبت

 بجو وهو وهو ع و تيبلا ذولا هنال تيبلأي ل يعرخ !فاوطو مادولا ٌفارط يهميلو دردصلاو اوطاذ هواه
 نايس رارلا ع

 اا وعلا تيبلابا خا نكيلذ تيبلا نه ينممالسلاهملع هرقل َيفاشلالخأن دنع
 ا تيرم تري ملاح يجر طرعل لك رغم سو ىرائب

 لصيتو# ةلدحاو قرم عرش هنااتيباملهيف لمدالو ن وعدودالو تور دصيا]مهتال ةكمزها لعالا ضئيل
 باع م ةرمالا عرتسا لعرناورلرق لا ةراش ينا» بجاووس و لورق نم د [رمتسا ١

 هسفنباول د ىقتسارجلسلا هيِلعىَبْلاِنايورإملاتامنم بوشل ومزمز قايوانم نقامل كادحب تاوطلا قدك
 انيس ا" حسب خر بابلا لئاد

 ىلا ارجنا نيب اموهورقالملاناو هَل لبقيو بايلا قايد بعكس: :ريبلاقولدلا قاب ؤيرنأ 22 ءآ تهتم بوشف

 مت يل ىنلازيررانكمةلهالاددعمت ةعاسر تسال 8 8-5 يو هيلع ههجو' اكردص حضي : بأيلا

 مم يعكس نم

 تيبلا قارف ىلع ارستم «اًيكابتم تيبلا ىلا هج اكعار و ىشسوهو فوصتب.نا ىبنيولاة كل ذمزتلملاب لعف

 قايقشو تقعد كو هرملالخدي ل ناد لضف جاما تليباذهف تيبلا نم جرت تح

 تاني فرجت ولا ماا نم

 ( د ع ال ب

 اننتعلاو لا نعي فوقولا تم و لوأذ 5 اموي نم : !ءولطللابموي نم س مثلا لاوز نيب

 ةقرع كرد نممالّسلا هيلع لاقو تقولا لوا نايب دانيهو لاوؤلا نعد ١ فقوم الشاه يلع ىتلا ن/ىورامل
 ءاقزطأللا. دير ل والاف شارجر دالا« بند» ناب لعطل »ب ل وطدارب اه فيسرم قاد

 00 ا ا ا 0 مالسلاكعيب رويل ساواولا من عرارولا تار موق حل
 ملوق لس نم» هريدي دك لن هروب لئتشا زل نسحل او فعسوي ىإ؛نعو داشام كلؤردب مينا سابا ماه ىلا و رذاوطر خآرلعجي نا لضفاا ناكاذملو تييبلا ردوا ملوق هل
 وسوم مازل نمضتسلا شير ولا كي ىف اكو راوسبيف لمشاو ل انآلاذ با تنابجاو نم ن كيب امو كما نور ىق انألا بَل ايامنبدعاد لكن ا ىلا مورّصلا ضاوطك زن نام هرزع سلا تاو ناذ شرا شلل اذار
 نن ت”لذلو ئارولا تاو تاقتيما را مارق قل نانا تلا عروو نم لع ببي منال ليلدانعيا للا ةصخرب نفنارلا صيت و يو جول

 بيئتلا لع ا لاضخاروا لصف روق حقل يابن !»ددصلا ناو تالا (لبا نم نيرتعملا نم يلد اف يف ركود قتسروعلا نال ب تم اذ دس ذو هيلع ببال زي نارلاي مثلياراوزهتا
 رابما» ةدعى ع لصف اهنا تش لئاسابتح اباد

 0 ا م

 | دمعرخ !'نوكي ناس انلارما لاق سابع نب نح هيلع ىفتم ضيجلاءاسنلل صخرو تيسلاي ف اوطلا 5 دسعرخ ان كملذ تيبلاا نه جنم كمبردح
 مججح نمرمع نب | نعمكاحل اد ٌقاسنلاو ىذمزتلا ىددو تيبلاب5لييعرخ !'نوكي ىتح حا نرقشال مل سملو ضئاخلا ةأرملا نع ففخ هناالاتيببلاب
 سوا نيوهّنلا سبع نب ثراها ليِق و سوا نب ثرأ لا نع بايلاَّق و ملسو هيلع هللا لصش |لوسر نهل صخر ضمجلاالا تيبلاي كلهعرخا نك تيبلا

 قولللا ام طفاش هئنم برشف هسفنب اولد قىفتساملسو هيلعدثلا للص ىنلانا!ثاي لح فاريطلاو لمحاو ٌقاسنلا» ىذمرتل اودؤادولا ةهجرحا

 برشم نحا هعمزني ملول نلاب هسفنب يزن ضافاامل ملسو هيلع هذا لجوبنلاناواطع نع جر ج نب !نعءاطع نياوه باهولا دبع نعدعس تتازتبلا

 ءاجلاق سابع نبا نع اربطلاو دمحا هحرخ] لو ىريغ حا أبنم عزتي مل مكتياقس لع س انلامكملخي ناالول لاقمترُكبلا قولدلا قام ؤرفامت
 قرزالاىهردىديب اهنع تعزنل اهِلعاوملخت تاالوللاةمث مزمز قاهانغرف ام اهنرعمت بوشداول د هلانعزتن مزمز ىللارماسو هيلع هر لص ىنلا

 نيثلا قيرط نمدئادوتأمزتلملاب همجوو ةردص عضو ملسو هيلع هد ال صونلا نا ثمي لح ىوغالسرم هيب ! نع سؤ أط نب !قيرط نم
 قكه هكو هيعارذو هوو ةردص عضو بايلاونكرلا نهب ماقذ هبفو ثيردحاركذنرمع نبدّثنا ديع عم تفط لاق بيجْش نبورمع نع حابصلا

 رد جوخ اذ تدظ لات ىو نعد نعام لاتك ةجام نياهحرحا او ءلعقيملسو هيلع ثنا لسياللا حا ويسر كب ارا نكس لات ك اطيماطسو

 ؟لاعماورومزتلملاب ةردصو هود قزليملسو هيلع هند الصوبتلا تيار ظفلب ىقهيلاو ىطقرادلا هجرحت او كلذ كديوهار نب قاساو كلدك

 نم قو يرجنباو هوغركذذ هندادبحل رت لاقاهحباس ناكألق هّننا دبع هيبا عم هللا دبع نب نع ىدج فاط لاق بيِعش نيورجع نع جيرج نبا نع
 هلنمحم هللا دبع عم فئاطلا نوكي نإ اهئ ًأضتقالكدحب نع هيبا نعهيذ لاق نم دّيدَت ميرج نباةي اورو هفعض عم ىنثملا هيف برطض دقو ىنثملا
 ليعمسا نب ميهارب|هدانسا قوم زتلم بابلاو نكرلانيبامأعوذرم كدتسبمكأحلا نع بعشلا ىف ىقبدلا هجرخا سابع نيانعبايلا قو بِعش

 ةياور ق كلام دركذو بابل اونكرلاديبامرؤتلملا لاتاذوقوم سابع نبا نع عيصرخا|هحو نم ٌقازرلا دبع هحرخ أو فيحض عمجمي نباوشو ْ

 اثمب .ادح لصف ريتكنب دبع ةمجرت ىف ىدعنب| اهركذ ةعوفرم ىيرخ !قبرط هلو سايعنب !نعهغلب لاقاغالب أطملا ق بعصم ىلإ
 ا دقن ليِطةفرع كردانماثمي لج ليوطلارباج تيدحأهنم ثيداحا دع ْق فورعموه لاوزلا دعب ةنرعُب توم اسو هيلع هللا! لصوبنلانا

 يا اظذلب سمي نب نمحرلا ربع تركت وم سلا طل ون ادن او مكاو ادمحاو نايحنب اهننسلاباصصاه#لا هتاف دقن ليلب ةفرع هتاذ نمو لك ردا



 ةياردلا عمةّيادهلا جحا باكا دلج

 لوازا لوقي ناكنإكلأمَو تقولاوخاانايب ان ميف جيلا هتآق سقف ليلب ةفرع هتاف نمو جحا كردادقف لييب
 تعا سزم ضف او لاوزلا دعب فقد ذامث نبور|مب هيلع بوجحوبف سمن عبولط نجي وارجفلا عواط دعب هنتقو
 ضفرأ.موا ليل نمةعاس ةفرعب فقو نمف ةذرع لاق هنآفوا ةملكيركذمالسلاه يلع هنالآندنع»ازجا

 3« انيورأم هيلعت جي انكتو ليللا نمو زج وم وبلا ف فقي ناالا هبزجدل كلام لاق دريت ةيلك هو هجمت |
 الو ثوقولاوهو دجو دق نكولاوهأم نال فوقولا نعيزأب تاذرحأن امل عيالدا هيلع ىهتمولامتان ةفرحب انجب نم
 تسيل ىهوةينلاب لذي لّترَجلاو ءامقجلا عم ىقست الا نال ةواصلا تا خيرموصلا نكركم ونلاو ءامغالاب كلذ حنلنب

 يلا# يزكي مر يلا ( ام مان م ىوز ول ماذ

 هتعرمرجين بأن أس ارماولوزوججالا لاق و ةفينح يلادنعز اجوؤ|قفر هنع لهأف هيلع ىعا نمو نكر لكل طوشب
 مريول هناا مل اج خي لاعفاب قاو ظقينساو | قاقااذإ ىقح عاملي مصهنعيوم املا موحاة ماتوا هيلعىتأ اذا

 ريش كهفرعال هب نذالازاوجوملعل ا ىلع فقت ةلال لاو نذالاي حرهيمل هتال|ذهو هب هريغل نذاالو هسفنب
 لس نزاالو سنع مري مزما نم انك ىذلا 7 مارالاب هلل

 لكي نآدتسا ليقف ةققرلا رقع مثرق اعامل هن !هلواحي هرم كل نب هريغرمااذاأم فال خيماوعلا هؤرحي فيكفي قفلا نم
 كرب ّيّسمالا زيف ١ مزار ارفع راهشرلارقاع ام لجرلا ل

 ] اظنتب ايما علاوقلال داتباثهب ناإلا ناكقرفسلا| لم دوصقملاوهمارحإلاو هسعنب هتوشابم نزعل يذردنم دحاو

 دال سأر فكتالا م ايغ لأ رلاكةبط نعاهنال لدرلاككلل ةعيمج ىف ةارملاد لاق هيلا د مكتلاو ليلدلا ىلا
 1٠ تاع عرس اس اوا ناد

 قرا نكهزاحب هنع هتفاجو ابهجو ىلع ايش تلدّولو اههجو قةلارملا م ارحامال سلا هيلع هإوقل اههجو فلثتكتو
 | يعشالو لمرتالوةدتفلا نم ةيناسل ةيبتلباهجرص مقزتالو لوملاب لالظتسالا لزم هنال ةش احن بياكواواورلإ د روام نيا م2 هواي نا مرا

 17 لرسلا از زوكي طاق

 ع حاس حاس ماس ل م مح مح ع ع دن نس سس سر هياييز» ةريصولاب هراقايلطالو انيهذم لس ذم نا كير ازي لقتل لوي نكننا كو لو لس

 زا اذن لب لف نكي لوف رنبل تسيل ىبو لاب لكل 'ناب باجاني اذا تافرعب ف وقولي انا ف لاقي ناو وردقم لاوسوزع تاجيل, لكلا لق حس
 تال كب ف لت |لازلو ةروصغم ةرابعب سيو ةدابع نك ترقولا تلق ءيزمجم الن اوطعلا ىوبنالو عنج نم ناو ميزع لوت تامل اذا ءازب ىلع لكن تلك أذ عضوا لب اب نات او ترقولا

 للا ارو نؤ اي موا نؤا ءاوسم و تعسولابلا عزنا ىورنلا ل اقو نوزوكم الراو فثاشناواكم ا.ناذاتبارصا عرامجادارا عرامجالاب ملوق جلس بوب جووصتم تام ةدابح راذ تاوطلا
 حلا ناك اينلا مارحا ف نك يال نع تيعرتو لامعا ضف نع نينرك ادراضدانيلا مبسغنال نومرك مب اينلا قرط ع نورس اتضرلاف مسمع ادد لب نات ازئف ملول نكس با» الن

 ناوةل يو ناب منعي ناريع نسرلسر اذا المس بسوثلا لمس بيرم ىفو اي تضرارل ىازلتلدسوا» ملف حلل اهيل اب نكت رسفن نع مكي بال كراصنف بضم اذا | برد اوبل

 ف لع دتفلا مرج ل ملوق يشل رانب م عخرراذا لئزعلا نعي نجف اهب نم ةلعاذملا باب نئومبورجولا نعتدعاإب ماب ع اع نحت وزمبلاب تسل سا غلا نر يورط دعس يطر مورس دعس ريلي

ب تّصَفعمفو فنصملا يلا راسا اك زتفلا نمر ئال حئرلار هركاو وجل سيئا تيم نا حم الاو ناذالا ف تومعلا عفر باب اكو ةروع اهتوم ناب كلا
 | زعم اربو للم ىولوما» أولا حررتس ىف ماقلاز

 ١١ مىناهيقر 0 ا

 ظفلل باسل ىلاعت هللا ءاشنا قايو دقت قو سوطم نيةورع تيدح بابلاٌق و ثيردحلا جحا كردا سقفرِفلا واط لبق حمجةليل ءاج نمذ ةؤرع
 لذ نمو جحلا كردا لقفرجفلا عولط لبق ل يلب, ةفرحب فوقولا كردا نم ظفلب ةبييث ىلانبا دنعءاطع ل سرم قالاجردص ةراملذ فنصملا عركذ ىذلا
 هلصو نأفيعض هخيشو ةبحرو ىدعح ياو ئطقرادلا هحرحتا هيفومعنب اركذب بعصم نيةمحر هلصو دقو جحلا هتاذ دقذ ليلب ةفرعب فوقولا

 اذهدححلاهتاذ نفذ هتاف نمد هجمت دقف ريصلا لبق تافذرعنمض انا نم هظفلو قارجطلاو ىقهبلا هجرخا هيد سايعنياركذب سبق ندرمع
 نيج هب درفت بيرعلاقو سابع نبإ نعءاطع نعرذ نب رمع نعل يقع نب ديبع ةياور نم ةيلحلا فمي وباهجرحتاو دوصقملا طب الاطنللا
 رذ نيرمع ةمجرت ىف "هدو اذ ندرمع نع

 انه هعصهقلعتم 0 ل
 ١١ (لقت دقو نابحنباو ةجبرالا هبحمتدقفرأهنوا ليلنم ةعأس ةفرعب فقو نم ةفرع جابر لحس

 لاو فاريطلا هجرك أو -- - - - - - هسأر ق لجرلامارحاودازوا نمي لمع نبا شبح نم ىقبلا اههجو ىف خةارملا مارح ثرردح
 باوصلاوهو :ةرهغ هفقدورمعنب هللا ديبع نحر نب بوي. هعفرب درفت ىنطقرارلا لاق [بجبو قالا مادحا جئرملا لع سيل ظفلي ىنطق
 تاك اّبع ةجأم نباو دك اذوب ا ةْشئأعنعىورا نكهز اج هنع هتفاجو أيش ابهج ىلع ةأرملا تلدس اولو «لوق لبقعل ىدعنب لاق اذكو

 هأنفشكاتزواجلذأذ ايمجو ىلع اهسأر نماهبايلج انب ذح | تلدسانباو زا> اذاذ تامرغملسو هيلع هللا لص هثدالوسر رعم نحنو انب نورمي نابكرلا
 قاربطلاو ىنطقرادلا ف انكةملس م ا نع ةرمو ةشنت اع نع سهام نع زم هيذ لاق دقو فيعضوهو دايز ىف ني جب زي دأتسا نو



 حلا ب اتكادلج تي ةياردلا عمةّيادهلا
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 دحت نإ الا لاجرلا ةش امم نع ةعونمم اهنال عمج كانه نآكا ذارجك امل تست الو اول ةروعلا تشك ط يبخلايهغ سبل

 ا هجوتو ءايشالا نم اثيش واسّدَص ءازجوا ااًدّدنوا كرك نوب ندي دق نمل يلاخعضوملا
 يا نارظلا وا موسم ا مدل بازل عم افا ندم ل

 اعني بال ةباجالارابظغا ةيبلتل ا!اىعمؤىدملاق رس نالومرحادقفة ندب لق نممالسلا هيلعمل وقل مرح

 هلة نا لاما, مو يريح لوقلاب نوكيمكىعغلاب نوكيدق اجهاد ةرمعلاداجلا يرينمال
 قرشا عب لعلام ىلل بتر ووو هر او تور نمي ابا داع دب وس نرد عم اوسو كرس ارم باها كس

 اهلك ن أذ ترعبتت ءاحلوا ةدازم قدروا ليعن ةعطق هتن دب قنعىع طيري ناديلقتلاةَفصومارحإلا صئاصخ نم

 ظعقاشلا يللا لوسرىده اللي اتنكتلاقامل نتاع نع ىوراملامرهرصيم لأ ,ةّسِيملو اهبشمجو
 هقوسي كه هيدي نيب كيملاذاهجوتلا دنع نالأ هةحلب حام م لحب هجوت نآذال الح هله قمأقاد أجب

 ناصع زموه لعب هتين تنرتت ادقفا.كرداوااهقاسوا ميما انامرهريصنال ةينلا جيو ةينلاورجمالا هنمدجودم ل
 ال نصيصت مق.

 ' ومارحإلا ىوت اذا أنعم هجوت نيحرمرحت هنأذ ةعتملاةنديقال اق ءادج 21 قانقاسولامكامر ير يصش مارحالا هارحاالا

 انا ولا عادتبالا ىلع عورنتم ىدهلا انهن !نأ تسال هّجنو وانركذ ذإم هيف سايقلاهحو ناسفسا| نه
 روض 0 وز ناكل

 [ مس وتلا وريم اروما ريل نصربال ئاداخا ابعم مون و لو هلل نت لم ل 'امقاسوابلقف ىغاا هم هدي عقلا كلب قريش اذ تيقد لع تسبجو اءريع رحل لاير يصءاجوا ملوق حل

 منوي رظقنم ملوك تلسس تا« لع لوتيلا لف بتكلا عام ىف ال تل اضمن لوا ىوف قومي اركد ام كم ارسا ايربانّاسولو اير يخيل مارح الا نر خل لابس لقول ىوا ولا حرر مس ىف امد كسلا ين د
 ملاقاع رم رق نا نا لم كوب وصنل رو نا ّنامسا لعن وطخل دو لق تب اجا لادامظ او رلوق ةلس يور نورا تاز تما رشم ل ةقوو بيرت تيداز( ل

 اذان لبو لمني ل مالا ف ناكو سو وارال تس ويسلا لاو لحنا امهر طريف بيرق نع ا واف يلقلا نمو !لّفسلا رمصو ملوث هه بااملث اامفرم نكينا موال تلك لكلا

 ميقاا ليقو رمت راصإ رلتاؤا ليقف باصات ضلت فرعنا لورق هلع نحر نزل الشمال تناسزا انور مارق هلل تا" كرب انساب ملحن دش

 رطرتشم لو قوهملا عم قوسلا روسبملا ىف طر قف ريف تضل ارق نادرلا نال مدعو قوسلا نيبو ور ااكردااذاف ملوت دل ب" ميال ناتالارداماتاسولاب/داذلانلتو نيتي زها ذر اص, اذ

 هركذ تمربالاميتانبب نا لادا سبب قح ايري ميل لرق نسء ا دسم غال لو 10 اذزربص+ ل نازيرتسا امناو قف اهتارما قوسلاو هيب عمت فصلا ريصلا الاى قوسلا
 0 ا 0 0

 تك ذلظ ص اع, م اربل مالا ىف ع ورشا ف كرك مارال ابان عوز نا ل للناس بلا قاس حتت نار موال امس صاصتفا و دتاورب نور صاعتلان ارسال حل ن»: عناد راف ناتالي ريالات

 ,راسا» طولا اقفازكعروطتلاىربب تالخب ىربلا كرربي ل ناو وتلا ضني اهئ يعي

01 
 ثيبدحتم ٌّقاسنلاو ىزمرتلا هحرخ اذ قلحلا نعىهلا اما بكرم هتاكريصقتلاب نهرماو قلحلا نعءاسنلا ىخملس و هيلعهثلا لصىنلانإ

 نم ىرعح باو رازبلاهجرخ او هلاسراو هلصو ق فلتخا هنا الان وفتوم هتاوروأبسأر 5 املا ل ناملسو هيلع هللا لصدت !لوسر ىتلاة ىلع
 حزم هم نابح ندا ىوزو فيحض اك داتساو او نأهتع تيدح نماضاارا ازيل اعاور و فيحضصوهو نمحرلا دعني ىلعم هيفو هنق اعتو لنج

 نم ىاريطلاو قطران اه راجل هكا 2 ةريهيرش ا هرقل ارحل تاو تع نكت 2| قاهسا تقلح تناك ةنوعم نارحصالا نب ديزي

 مدصقتلاءاستلا لع امنا قلح ءأستل لع سيل ظفلب سابع نبا ثيادح
 مرحا لقف نلق نمدهنعرمت انساب ة بلين قي نب| يغفرمع نباام| سابع نار مع نبا لوق وهامنا واع وف رم سجال مرحا دقف ةن ديب للة نم كبردح

 هصيمق قش ١هباوم | حمارعاةرملسو هبلع هللا لصد | لوسر ابيرباج قيل نمرازنلا ع ذرم ورحل نقدر عادا للح دا للك نم نارع نيا نع ةّكو
 | ىورو تانعمب هجحولااذ هنم ىوألعلا هحرتخآو فعض اكدانس اق و تردسنف مويلا وده نو ل قيرمهتدعاو لاقف لكسف هنم جرخ ىتح

 فقرطوهو لغرف حجل ا داراملسو هيلع هللا لصداتب | لوسر ءاول لم أح ناكو د ابع نب دعس نب سيك ناىظرفقلا ةهيلعت قبرط نم ىراخبلا

 ىذلاهسار قشالخو لهاذ سيق هيلارظنن هير هدلقف همالغماقف هسار قش دحا لحرف همامتو كاةريلاو قارجطلا هلصو ثيدح.نم
 الحم لها ى مهقيداهب شعب, ملسو هيلع هللا لص هل !لوسر ىره الق لتفا تنكةثّشاع ثمي لهسرخإلا قشلا ل جري ملو هك

 هنممتاد|انهأهن ظاقلاي هملع فتم :



 اعوورم 1

 حاب اتك ادلج ' ةياردلا عمةّيادهلا

 انهلف ةكم ىلا ل صنم ناو ةيانجلاب بهم دق كريغو نيكسنلا ءادا نيب عمجللاركت بجو ةكمب صتخب هنالانمو
 ليلتلا نالامرحم نكمل ٌءاش لقوا اهرعش اواةندب للجن أذ لحفلا ةقنيق - لع ضقوت ريغ ىو هجوتلاب هيف ىقنكا

70. 

 قت كسنلا نم نوكيالك ةفينحتى دنع كوركمراعشنالاو ري !صئاصخ نم نكيرملق نايّْنلاو دريلاورحلا عف دل
 رب تكشل | نم رسل اذ كس

 لي 3 يال ناقنال اي هركب ل تن | سرس و داتمريغ ةآشلا سلقتد ىدملاب صتخي هنالديلقتلا ف >) خب ةعل أ عملل ل عفيردقف انسح ناكن | هدتعو

 لوتسلاذةعمجلا ثيرح قرجا سلا هيلع هلوقل ةصاحخ لبالا نمّىفاشلا لاقورقبلاو لبال ته تدبلاو لاق ضيا
 دق وةمأنغلا هوةناربلا نع نتةندبلان آني لص ةرقب ىنبملاكهيلي ىزلاو ةنادب ىدمللك م

 رمال لأ عت و دطدزج كليا وم ةحبس نسنمدحا كوز ذيل نعمل ذه قاكتش
 لضفامتقلاَكلام لاق لضفادرخالّق ناش كادد درقالاو متمالا نم لصف نوع راو تماب

 لالا ق نالوةصعر نارقلامال سلا هيلعولوق ّىنآشللو هيف نقلل اركذالو نقلا يف اوكا تال ناقل

 نيتدأبعلا نيباعمج هيف نالواكم قرمعو ةديوُله!سيغلاايمالّسلاهيلعهلوقانلو قاع اورغسلاو ةيبلتلا ةدآيز
 تان ىر يراود! هاو ,م نارفلا ا رييشلاب

 ل ىرب ابنا اهمالعا ةنديلاراعشسا سكالا للاكو حررجلابع امدالاوجداهشاالاو لجل" ايلع قتلا ىا لبان ملوق هل

 لس بس» نايزرعو جزع بازعكن اي نريبككا و ياذا لقلا عم بؤر عاولا يملا لاف تدورحم ب ابذ عمب تعوم ارارللي ضو قمل لاذلارسلب نايذلا» ملف لس با: ةمالخلا خبر اهشلا نع
 منصلالبب مررنا فعول اد اهات نمل بضاو ند ارقد اسبل ابنا نعل ورسول [ق كو ريع يلا هص_ تملا ناذ يراوصلاب يشن طر يطل ارب ور سيل الا نم ةنريلا ماش نشوب راعشنالا رك فين يل ارزع لو

 تالغا زربلاو لبال نم ل وق هلك ماقد عرشسا» عما تافي قصره بتخلابل ان ءنراعغاوركامنا ليد انمم الا ىربلا لنيدت نع نوعني الاوفاكن يلم ا ناإمالسسلا او ةزيلصلا يلع غض اني او دل زال

 تعا هريطو ليف ركام از يج لب خللا ىف اماو ثريا ظل مو يعم نم
 نم عج ا فسملا لوفر لع قف ضريرملا ترقب بيرق ناك ةيئاشلا ىف حرار نموةندي برق امناكف ىلا ةعاسلا ىف حار مث بلا مل لستف |نم مالّسس ا لعل وفم لادم تيم لوق حظنا
 ملوق هلل نرد ززضاوةننرقبيلع قري اب لكالروزمج اوبس و ل عسي اء صرصت الا لوالا مساابوزاتنا تييبرحلا نم ( ليا زينو ملسم عم قد وزر ازيا درو حما ىب ل حير اروزتهسسرملاكةياورلا
 ل لما اروزجىرممل اكمل يتورسلا نو شيسرحلا ةضيبلا لشن | زعص روز !لثم لولا لوالا بتتب ككل دهيسلا بولا نم يراب لكى ع لاتمالسلاويلصما يلع ىلا نا لس ل نرلقأر وج ىدبمل اك
 نإرقلا مل وق حلل با» برت بيزم باب نموت د زرهلاو بأ نيب عل يريغو تسدبم ى ا فلز ذل ترق ردصم لوب د نورا ماك ا بساب هب سل نارا باب لورق هع قار

 أعم اماملاابثيب لباب ملاو ٌتزوارماع نم جل نا كلك اشيا لوالاو قرقل او غم ناالدامناارلط اوشوزتكا عقدا ابقار با ىف امان رتل !برزطا ناو عراب طف عر مارم وزد ناولا لضفا |
 الب لامفالا ف نراشف طاوخا يل ا رقم نوفي نا لب رقما مازحا لكس غل مارحا لغد اوا ادم ابب محا لب امهسدهاول مارت الا وريم ناو حش 'م املا ةشسس قا ييسسمو عت أني ماما لاب ملي لو رند
 |. ؤاضقر دعو وزرملا ضر الوشم مال ىتح ةرعل اب (رميم ثان لاهفالا ف رولا دع حبا نس نم نراهتلا ناس نراتفف اهطوش ول د م هرقل وطي نا لبق مار حا ىلع جرملا مارحا لنا ناو راسا
 را ناضسر ىف تداطول مج نع |. هيلع لكسو حاربت ىف علا عانترا نزرقنلا يفربتيلالناواضتنسقسو رجلا مورق فاول ال يان م معن ار دس قبس بو ثراقلا مد لك فب بيتزا نعزي نبا ضخرلل دو

 لك رطادا بسن ةزملادارطاوا بسن عروب داري نا لك إذالا نال لمداّنا ىلا امض انفللاازبوازدالاو مل وف هل ف» دوك ياسو عزاب ىف رتل لي منا يلع مدال نكد نداقونت
 # دايز دارذالا ىف نالورلوقبل سب نمل ع لرب ىثاشلا ناذ طوس ىف لماسملا عضوو عن تعال عضصومب ل |داسملا نيل والا نادو فنسل تناوب دإرلا تمت ةرع كس اهنيك حيي ماملاو مارت ابابنسرهاد
 وا دفا دارذاايدإلا نا لم لات منيعاو كور ذا نم لضفاوبو لاذ لا ىف عب انتلاو لصولا نمر نررقلا ىف نان ليمن ىفركلذ ل ذكة دهاملع اهب ادا قت يانا ليتل مارتالاورزعسلاو لكلا
 فلتغارقواوتمتضوااوزعم وانام متهم اذ ناك سمو يلع ثلا لصمُشسلا لوس نا تالنلاىلا تريب ت النمل ةقيقح ملا لضف ارازالا ىضاشلا لانو رمل وقف هل شسسس نا: ابن حم (املاب ةرعلا
 لماو حمر ىلا نورغأو ىريلا ن اسزال لمي لو عيت ناىلا نورس أو ريتا نع |بيفرتغ اووز اناىلا نو أ بسب ةورفسلا فيو سر شي مل واو رفم مهحازبا ىلا نون اي سف كذا مالا

 رمق ل الخ اعنراسلو لوقهلل تاءاس الع يس ديوب ايو ابل نير سو شاول تاطذ نراك نا ىلا نورس آو تروج ار هاد أيس ىسوارواو اماوط ثالث نراثألا ل1 نورخأو

 حفيعضوازالا تاياود نا نيتك وعن (الساو ةلصلار لع زا حر اصلا خس ةدراولا يسراعالاب لدتتسا كلا. كلزكو ٌابورذا مالسلاو جدصلاريلع زياني ىف ىوراب لوكس ١ لب ثسر فاير لذ دعس
 نيا املا نيرا سمح اك ابره ا فكر لف رفا نارقلا تايادرو هرسب حتر وام ىلع حو حر الطم لاو حتكون زرقلا نمر ا لوالاررصنا نع متمتلاناذ نارقئاوب ودرع ادوزفوم و اياهم ىف حم ابدارم او

 : : -_ 9 ل و هد 0 الخ ضال يمطر ميرلا ١ _ _ _ - _ ا _ _ _  داتمديغ#ًأشلادبلقتد هلو 7

 تالق ةنرئ أ ويح سحلا ىفذ هدف ةنسريغ هن وكام هملسمف داتعمريغ هنوكأم !ةنسسب سيلد -
 :«ملسو هيلع هند «ىلص هر إل وسر ىدهل دكعالقلا لتنا تير قلم لسلو اهرلقن انعةرمملسو هيلع هند ١ للص هدا لوسر ىدهأ

 ةيادنزم حومملاو لل وث ةريره ىلا ثيدح نم هيلع قفنتم ةعمجلا ىلا ليبجتلا لضف ىف ثيدحلاةن دب ىدبلاكحبنم لجحتسملاف ثيادح
 وهيلع قفنملا ق هداكرطركاوادانسا مص ةن دبلاةياور لب لاةامكس يلو ميج رسل ةن بلا ةياور نار مهوب | نه اروزجج ىدبلملاكثي دحلا

 ىواطلا عم ةرمعو ةجيولها نبع لا اي كيب لد ىدجارمل ةصخر نارقلا ثيي لحس -مارحالا عوجو بأي بسحمل سمدنعروزجلا ةياور
 طظفل قو عيمج قرمحلا» ميجحلاب ىلي مل سو هيلع هللا لست الوسر تعمس سن نع بابلاف :ةجم قب سغلااياولها ظفلب ةملس ما تيدحنم
 ةج عم ةرمعو ملسو هبلعهللالصونلا ةربعركذ قسنا نو ةدجى ةرمعلقو ىداولا| نه ف لص لاقف تا'نات اذ وقومرمع نعد اجو قرع كيبل
 . هيلع هللا لصوتلا نرق لاق ةقاوسَنَعو ةجام نبا هجررخا قيحل او حلا نهب عمجملسو هيلع هدا ىلصدنت !لوسر ناةدلط فا ىو حيصملا قابلكد

 | تيدحلاححلاب لهامت ةزمعلاب لها ملسو هيلعهنا لص هلال وسر ؟سرمع نبا نع سحيصلا قف و دبحا هجرخا ءادولاة دج قمملسو |



 جحا باتكادلج ْ 1 ةياردلا عقةّيادهلا

 قاحلاوؤيصقمريغرفسلاو قروصرإغ ةيبلتلاو لبللا ةواص عم هللا ليدبس ىف ةسارحلاو فامتنجلا عمموصلا هنأ هَ 5 هم * .ول هه هم 2 ١ م 0 - 4 05 هلي
 لا نيب عب ١ ةيشسلا

. ٠ 
 ءاى اج 2 ىما ه4 هه 0-0 ل م ها

٠. 

 ر خارجا نم ل ارههشا ف ةملان ا ةيلهأحلا لهال اوك يثلىو درامي دوصعملاوركذأمب جحرتيالف ةدأيعلا نع جورخ
 ناز تايلسل | موسا نضوشم 7 3 0 ىراؤبا سولاف "قداس 000 ايا

 نم انيورام ى علها ةريوُد نما مهمرخي ناهي خملاو جلا اومت او ىلاعن هلوق نمدارملا نال ناقل قركذ نارقللو
 ند تينا 1 3 ل6 5 .. -ِ كما

 هنمىلوا نارقلا نأكف متمملا كا نكالد امزم موفي نا ىلا تاقيملا نمأعمارح !ةماىتس اومارحالا ليت هيفمت لبق
 مدعوما يمس ىلا ا” ترعا ادجل مارال نسرين اغ : بسا# باوف يد عج راش

 للرإفا لا رنيشل اب لائمالا ناصقن مب ان ن ادحاو اذاوط نبعو نيس ىسلو نيفاوط فوطياندنع نراقلا نا ىلع ءانب ىف اشلا نيبو أننيب فالتغإلا ليقو

 ةعلاورجلايدرأ ىف ممل قولّضلا بيقع لوقييو تاقييلا نماكم جياد ملا بَل كنا ناقل ةفصو لاق ادحاو|يعسو

 ذا اذكوأءنيب تعمجاذا شلاب ئشلاٌثنردق كلوق نمو يلا نيب عمجلاوه ناقل نال ينماىلبقنو لاهرتبف
 لسيما لعمزح ىتمورضأق |ههمرثككلاذا ققحت دق حمجلا نال طاوش | ةعبرا ال فوطب نا لبق قمع ىلع ةدجلخدا
 أهركذب أ ديرك كف قولا لآعف بسبب منال اكم ةجحو قعب كيبل لوقي كل نكو هد لا لعقّحلامدقو أجيؤريسبتلا

 للا تَع مازحباةيبلتلا قا هركذي ملو هبلقب ىونولو عمجلا اولا نال هب سأل ةيبلتلاوءاعدلا ف كلر ناو
 و ةورمل وافصلا نيب اهدعب ىسدوأهم لوألا ثلثلا ف لمريطاوشاةعبس تيبلاي ف اطوأ تب ةكم لخداذأذ

 ممدقيو درقملا قانيبامكءدعب ىعسوطاوش اةعبس مودقلا اوط توطيفريل!لاعفأب [دبي مثلا لاعفااذه
 ةيانج كلذ نال جاو ملا نيب قل<الد ةعتملا ىنعم ى نارتلاو مجحلا ىلا قرعلاب حتتمت نمف للاعت ه) وقل ةرمعلالاعفا
 انبهذمانهرمثدرقملا للعب امك نلايالات دتعقلحلاب لايت ودرفملا قاعي كلا موب ى قلك امناو جيلا مارحل ىلع
 ١ مارحالا نم نك < 596

 تالو ةيقل موب, ىلا اف علا تلخ جمال تلا هيلع هلوقلا لح اوأّيعس ىعسدو | دحااو افاوط فوطي ىفاشلا لأقو
 باء الادولاو لس

 ممارحالاووف هيب .ااو لبللا جالص عم رابجباىف تساملا» تاكيعالا حم وصلا نالت ني لا نيب قصحلا عم نأ م بلاني لع لصرزعا زل مرمصلا رضا ق جلس

 بس دالب مانييينشل انا الا اب عيا نعم سلو نيتوابعلا نيب عمتي اكمارحالا ىف اهني حبان هدرعتو مارحالارىوق ىف ع تدق” ولولا ماعلا قه درعت لكلا رعوقل ورش لبان ع ع ناكر نم سيل وجو

 نازح ءاشمام اهل ايتارل نال نراقلا ككزكفىرخا رمي ابن وكي اكرزعملا نا هريرتضتو عيت رايز ولالا ىف نالورلق نع ياحب ةروصخر طرب او لو حلك مضيف ماو ىف ا يع ويوم ع
 نلملاو لوف لس بلا» جتا عقملالنريلا دلبيسموزعسلاو رام روصقملا نارتو وزعسلاو لق نع باوت:ازيووصقئ ر ئزطسلاو مل وف حلك يات »طنا ميت نسزتكا نراقلا يبت نوت
 حرا ريظنا ىف جرا يلب ايلا لوقت ضن شوي صا نعى ايرصقلا ىذؤلا ىورابب روصقملاو ل وق يلا بسا» ضن ةابع اذ مالسلا تاما قوايعلا نع حرورطوبج وتب جراب سل نا صامل ١

 كله ىرقاوب ورضفد يولطملا حلا |ئيش تس شيم ويرش !هزي ىف يلا ىمطاقسالار تمض ناذ لضفا ناك طافنما صخر خأ تقواىلا عنا تدي قت يا ىف باي عرس روحت نان رو خلا نم

 رسمي نراقلا نا ىلا عمربن الثلا صاح تلا ىو منو وكذا وب فتالخالا ازلبو قئفل ىالخالاف ىا ل !نالتخالا لست لو نكس نو رصد اّمسع ارم نث لوشلاو ناعزا

 ااا ااا ا  بسا» نئرميس نببا لوقو ب ورصاو مارحاب اير نكي هرنعد جل مارح ىف قرقلا مارحا لري لذ نك ارح ا
 اسم نولبيذ عتملل ىو ناز حلا لججتىل اهتمت ن: ناب لا عنف نت لاه تزوفن لو " ىلا قيال طوحاوب اما امرت بجاول سيل نال رذلا نامي ةولصلاباراشا ملف هك
 أ لوف هل با/عاوزعسو نيكسلا نيتاممج ينك نال تونز حتما نحم ىف نارفلاو لوق حم ومو هام ىف نارقلا نال نارقلا ىف اشيا تسب مص ىف عراك ع ةرلا م مَكتضان لاح ل ةرملا |
 ري اني ال دع اود قرم او كلا لاك دارعاو ايسوارعاو اذاوط نراقلا نوليل شن شل ار نعو ةراوصلا نحو امج لاك دام زموج اهيجورملاو بأ لاضاب نراقلا نايتا ىاازب م ١

 ْ ؟كصزاهيقب رار ا

 لاقوعنبا نعو ججحلاب درفاملسو هيلع هثداىلص هنا ةشّش اع نع نيحببصلا ىف نكت أعيمج ةرحلاو جحاب ىلع له افافلتخا امم ١ نامثع و ىلعنعو
 نعول سم رغم جحلاب نيلهمملسو هيلع هللا لص هللا لوسر م انلباربا نعمل تمل أ درغم جحلاب ملسو هيلع لسان !لوسر لها |

 ملسو هيلع هند اىلص هلال وسر عتمت سايع نيانعىذمرتلا قو هعم اهانعتصوملسو هيلع هنا لصدّثنا لوسر أ هعنص لاقف حتملاركو هنا دحس
 ةيوعمأبْبع ىتنملوا ناكو تام ىتح

 ةبله اجلا لها لوق ىقن ةصخر نارقلانانم ىاىدداسي دوصقملاو +لوق نهدف هتلدتم ا
 ٠ ثيدحلاارفص مدحلانولعجي ور وهل للا نم جحلارهشا معلا تورياوناكس ايع نب !نعداجرخا امىلاريش هن اكروجغلا رغا نم امتنا ىف علا نا
 لحل !للجإلخ ىره سنع نكيمل نمذ أه انحتمتسا| ةربع ةنه دحر سابع نيانعةثلثلا ملسم ةهقلاموي ىلا ححلا ق حل اتلخ د تبيادح

 .ةقارس نع سأط قيرط نم ةجام نباو ٌقاستلاى وزو هفقوو هحنر ق فلتتخا هن االا تاقن هتآورو ةمهلا موي ىلا جحلا َق قحلا تلخد نكد هلك
 نكّرظن هلاصتا ف ةقاوس نع سذأطو ةمقلاموي ىلا حلا قمل تلخد ديالا لبا لا قن هبال ماانم أعل : نهانترمع تيأرا هلدالوسراي لاق هنا



 ةياردلا مةيادهلا

 أمل هتاانلو ناكرالا ف كلذكت دحاو قلحو دحاورفس و ةدحاو ةيبلتب هيف ىفتكا ىتحلخارتلا ىلع نارقلا ىنبم
 ٠ اهب د سلا تاوطلا مل

 َك

 ثلال بس زملا يحاص هي الأ هادرا ل 3 . . ةدابع لاةدأرح ٌم'م نارقلا نالو كيبن ةنسل تيدشرمع هل ٍلأق نييعس ىعسو نيفاوط دبعم نب ىبص فاط

 ةيبلتلاو لسوتلارفسلاو ةدوصقملا تادابعلا ف لخادتالهّنآلو لامكلا لعرحإو لكلبعءادأب ققحب امتاكلذو
 ب عن الا لس يت نع باد 1 اسدغا ليما ناال ا

 و تالخارني ل عوطتلا جفش ناىرتالا نال فالخي ٍدصأقمب ءايشالا عنه تسيلف للدتلل قاحل اور يبرغتلا

 ىعس وهلنجو هترمل نيؤاوط تاط ناد لاق ا تقو ىقملا ٌتَقو لخ دكاورأم ىنعمو ناآيدؤب ةدحاو ةبيرمتن
 00 رم 00 بوث الا ثيره 2 2 نع بار .

 أما ث همزليالو هيلع نيل فاوطميِدعَتو علا ىصسريخ تب ءآس |دقو هيلع نقسملاوهآمب قاهن ال ةيزحجي نيكس
 زل !مجوب ال هكرتوةنس ةييفلا فاوطاكنتيو [هرنع ثلا بجوي ا كسانملا قريخأتلاو ميد قتلا نالرهأظف أبه ع

 | ةندبوا ةنواةأش نفل م 5م و رطلاب لاذتشالاب نكت هرل اج الرخا ع لاذتنجاي يأ يثسلا ىو هع
 أماعمتغلاورقبلاو لبالا نم ىدهلاو آههذي هيلع صوصنم ىدهلاو ةحنبلا نعم هنال نارقلا مدان ٍةندب عبس

 ”اىربلا سيتم اذ حاملات ل ناسا 1

 عبس ز وأامكو ركذ أم لع قيلا ىلعو م عقي ةندبلا مسا ناكناوريعبلااتهةنسبلاب دارإو هنداءأش ناهبأب ى هركذن

 هل ولدها لل عحراذا مايا ةعبسو ةفرعموي ًاهرخا'ي اف مأياةتلثماض ع نبأم هل نكيملاذافةرقبلا عسر وم ربعبلا
 ا؟ (ديب نزلا موي لبق مول

 هلثم نارقيلأف عتمتلا ىف درو تو صنلاق ةلماك قمع كلن محجر اذا بعبسو خا قرايا ةثلمأيصن دييمل نمف لا عت

 موي ليقموصي نا لضنالا نال قرظ ملصيال هسفنن ال هتقو ملعا هد او جلاب دارملاو نيكسنلاءاداب ٌقفترم هنال
 نا: ج اف مايد لش ماض اهتنرق ل

 ىب' ارق حل :
 نع اسرما بريال نيتالصناكللذد# ١لفاال ءالو لوو هيلع ب ال نيد ّنلا تانى نابع نبا و[ نوكلا ىلحملا نارا ,ايلاري شنو ةرهوما ءابلا ود : أراصلا متم نب

 رطسلا تالخب ناكرالا لضارتيال ا لص [ىم او وقعا بش اني لا ند اذكلاو ض اصّعلا ودورمل اكت راب وقحلا نع نرتع زي و تاعك لاو تارجبس اك عمت نع اريصحن سوني ال ناك اناكو قرضا

 فتانعملا زو ترائبيمارويسا نم حر بخناىف نرعلا نايل يلا لوقلا ربا تنقوف قرقلا تقولضو ملوق حل افك اري لغارتلاب لوقلا نكمافرصاقب تسيل اهناذ نيلتاو قلل او
 مردتتو لول هلل تاءارب نييمس نيبو قرتلاو ب نيع ودبس الا نيب ىلاو ى ا نيييسو سر ل وف حل كل انيق ىزرظلا ةالص كي[ لاقي اك شاش ماتس يلا تالا مناد
 د ياشا» مولا تارط اذ ةرايزلا تداوطو ٍةرخلا ناوط نيئاوطلا رعارإر لان ارز مالك ن رربآظناو مورقلا تاوط ىا ديلان اول لا ر ناف شنت امرنا تااوف
 ظذاح لا نوليو دس ديلا تاوط نكي نازابنر طي يو جوبر لا لاومالا ىف ةبجاوةاواسلا ةفص عفن امحو حرابم حل نا ىري لن ,جادت فص نوكتدام ايمدلابتسم رزين انابيلا إلك اب لواري رن لق هلا

 ليكم ورمي م لكاا مدبب لطسشسا | يسمو عررعلا تاغ نيت ياولد (رفوا لك, لان نسما نمارم اًزلا ناي ال تسلا لب يتلا تاولبسر انسش نايل اورينانب عسل و لاو نكح ودام جاو طغى
 مل ةنلهو هيلع تلا (ىلص بشل لوس عم نكن يع اكشاا لا اربابج ضيس دب هزات ان لق سعب سئل ادب حس تملك نان ذئب سوا لوقف حا كاب طوسبملا ىف ذك يملا تاولبل لحسن نا

 عوجرلا طر يدك لف روجسملا وص هاو لضفنابطدتو نمررامو اوشن ىف ناكن او عزنا ىف ةرقلا مار الا دجوابئازجا طرخ مايشلت ءاس لو نقل لاو عبس دربلا لوتس ةرئبلا لسمو |
 درارلا ىا لضفالا نلاقي ردنا حل برم لو نم نحس مت تول نيش موصلاو سوما صغلا طن وكي نا عصعيملا| لعفلاورمودعلا ل |ىقالا نع ةرابع نبا تكل ول اننا مل وف تيل تاج
 بسس ةفرع موو يدنا مدلد مدي يدر لبث موعي نا لفل نك ساو لأب

 هنمدادبقب 2
 هوامسهل لاق كلذ لاق امل ملسو هيلعدتلا ىلص هنا لبوطلا هتيدح قرب اج نع ظوؤحلا د ةقارس نعرباج نعريبزلا ىفا قرط نم ىنطقرادلا هجرخا
 أ نيباوعج نينلاامأو ةثقاع نع اممؤو هعنر ىلاراش او ثيدح ءانثاذ عركذ قرمع عم أ ج تبجوالاذ هتارمعنيا نع ىسيجيصلا قو هركذذ
 نعةجلم نباو ىنمرتللو كترمعو كح نعةورملاو اؤصلاي كفاوط كئزجياعوورم ةشْت اعنعملسملد ثيرحلاادحاو اذاوط اوفاطامناذ قعلاو
 ءاطعؤت د ح ملس ىلا نب تيل قثرط نم ةجأم نبا ىور وأ عيمج امّبم لحي قتح نحو ىعسو نحاو فاوط جازج !ّرمعل او رجح اب مرح! نمرمع نيا
 مهت حلال حاو اذاوطالا ةورمل او افصلا نيب هياصص او وه فطي مل ملسو هيلع هند للص ىتلا ناس ابعنب اورمع نباو رياج نع ر هايد سوأطو
 ىزمزتلا دنعرباج نع بابلا قو هترمعو هتئجحلا دحاو اذاوط فاطرملسو هيلع هند لص بتل نإ سابع نب !نعىوق دانس اب ىنظفرادلا ىددو مجد
 ىطقراىلا نع ديعس ىلاو ةداتق ىلا َنَعو ىنطقرادلاو

 كيبنةنسل تيدهرمعهل لاق نيبعس ىعسو نيفاوط تاطامل دبعم نب ىص ثيبلح- 0 ل 1 سا ع ل لا
 نيحم نب ىّصلا نسل ئاو يا نع ةبديش ىانياو ىسلايطلاو قعس او دمحا نين اسمو نابح نباو نذسلا ف امناو ان كه نجآمل ملسو هيلعمثن !لص
 ىعسو نيذاوط فاطف قرحلاو جحا نيب عمجهن ىلع نعبايلا قد هلوط نم متم وملسو دبلع هثنالص كيبن ةنسل تيدهوعل اقف اعمأم.تللها لاق
 ًاقوقوملعلوق نم نسحلا نب دمحم هجرخ آو نوقثوم هتاورو لع دتسم قف ٌقأسنلا هجرخا كلذ لحفملسو هيلع ثلا لصوت لوسر نا تدح و نييعس



 جحا باتكادلج طوس ةياردلا عمهةّيادهلا

 لعد قي نا ءاجر هتقورخا ىلاويخات بنس ىدبلا نعل سب وصلا نال ةفرعموبو ةيورتلا مود وم ويب ةيورتلا
 هع. 5 4: 2 ىف 1 0 / .- رب نا

 جئاشاالاقو هتعىبمابؤموصلا نال قد :رشنلا مايا ىضم دعب مانعموزأج يأ نم هغلرف لعب ةكمب ابهأص ناو لصالا
 ندوب حيسلا هلل »نس ىربلا بل

ْ 

 ذا متغرف ىا ا نع متعجر كاتعم ناآتل و عوجرلارنعتل هيزجم نئنيغ م آقملا ىوني ناالاةيوجرلاب قلعم هتالز وحال
 0 «جاة يم لانقاذ 0
 لاقومدلاالا هزي ملرغلا موب قا ىتحيموصلا هنأ ناو زوجت بيسلاد عب ءادالا نأكف هلهاىلا ءوجرلا بيس غارفلا

 ,مشنلا مايالا ف

 مل نمكلاعت هلوقلابؤموصب كلام لاقو ناضمرموصك ىلعقي تو مموص هنالمايالا كت هدجيم وصي ىعفاثتلا
 س قليلا ايي لس

 هلّتح ديواٌضنلاهي نبقي مايالا "نهى رموصلا نعروبشملا ىقلاانلو هتتواذهو جيلا ف ماياةثلثتمايصن سمي
 0س مرصلا ىف مرقو ( يللا هزيل وصوت الالا يرعالب >

 )ل يفق الا لشد ٌضنلاو أعرشالا بصل لايألاو لديبموصلا نالاهدعب ىدؤي الد لم اكيجو موب ىداتيالف صقنلا

 هيلع لل ىربلا لعر دقي ملولف ةأشلا زب هلثم قرما هتاربع نحو لصالاىلعمرلاَزاويو ا تقوب هّضخ |
 5 ا“ زقلا مايا سلتا له مشن | 5 ىربلا كسل تراك ا ّ 3 :

 هترمحل أضف ارر اضف تاذرعىلا هحوت و ةكم نراّتلا لخ دس مل نأذ ىدهلا لبق لل امدو :ئملامد نأمد

 ضار صيالو ءورشملا تالت كلذو لا لاعق ىلع ترمحلا لاعف |اينأب ريصيدن الاهؤادإ هيِلِعر نعت هتال فوقولاب
 با» َعرعلا لانا لع ايترم نق ولا نولي نا مدرسا نال 3 1

 اهلدجيتاذا ةعمجلا مويرهظلا لصم نيبو هنيب هل قرفلا و اّضيإ ةفسيح ىلإ به نم نمرمجضلاوه هجوتلا رحب
 بطبع تعسول لإ نعر اطمالا | باىصا اقلك بزر ١

 لق زتةفاف لعل ءاد لبق هنع ىنم متلو نارقلا ى هجتلاورهظلاءادادعب هجسوتم هجيدتلابكلانهرمإلا نا
 رف ؟ورشلا دعب هترمعضفرل مدهيلعو نيكسنلا ءادال ققريمحل علا تضفترا امل هن ال نارقل مد هنعطقسو

 بلاد عطرا مر بلغ يسب كيد

 ملعا هثذاوصحملاهيشاذأ ..ددورشلا ةعصلاهءاضق هيلعو

 نو نا نكي و بسبساري راو ببسسل اركز فززاجم ا قاله ا ىف ”قالسلا نا باب عروترلا يبس عر رولا موق يش حيي بس _ بسسس

 اييسلا ف راسل نطو ندد لد ويت ا لم نطو ىلا ع وجرلا نم نسي دا عر أهيم مويعن نال ناك طدإ دي نال أرب م دظوو مار زعى اورج نك تس اهب مالا رصاتريم ركع ىلا حترول راع عرامجالا
 بح و م

 لاه رق +و ضنارّققي ىا# اريتِف لوف هلسس تا" عج)ا ببسروبىا بببسلارجلءاوالا ناك تنمملا لوو عررجرلا ب ولرما نر لخش عروجر رح ف ٌىمُئيالو ضنا | زب امي ايمو

 مم صققنلا تروي ن نم لقا الط باتا صن يتلو عبي صضقنلا لغري ور روق علل فد»» بانا ب مق ي وشما نال يلام هرب مو ضررها ىنل اياب لل ماي ايد
 لثب سي موصل اذا سايل ن الف ىلع دعب نصوم سلخ ى ارم لن وو لصا ىردلان اذ | دج ىردالالد ةراذللا» نانعمر ءاضق موصكص قاب ىوؤي فاط اك لع بجو نلا مومو ثلا مايإلا هز
 لع لل تسلا سلا تس يح امسح تح سس سيح اسجل تصب سس سس سي تح تح سم سس لإ ع لاري لال ال ازيرا ظفر ويبشلا تضولا ىلع ماواوارزوتر قو جحرو روم

 ,تيينل نتي نا هيلع بحد قولص ين ىلع رتب مو موهبلار يلع تملاوق نم نا نصر انيلاردلا ىرمازلاهركذ امرفاونس لين رو عصرم ىقرابغلا [لوتسا هب ةرعاق هزيامرس الا بنت لاربالاو وق هكا

 .ى ولو م ا» اولا حرر حيرْس ىلو اني وا الك يذلا لع يسيل نا قمل انا زعتر نع بلقلا ين نعالرب انفلسلا برجول مكس يا مرطمالا بغتال لامي الا نال ب ؤو بلقلا تين ماتم فلتنا م اناني اسلي

 للصتلا ىملق اذ زاوا لبق للختا عقول كلو ملام تامدالعو ملوق علا .ياذكام لربلا لرب ملي موصلا نع لرب ا لصالا لع ملا ذاجامناكالا مااذاعو لوف حقل ”ايلابدرق
 ةفرسعإ فقيل قش اضئاريعيال ملا ىل ام فو هن نلطا | ارامرتف مل وق حدكحسس هيان:» حلا ماا دعس ياجازب نوكي ةرلا مارح نع قا حزنا تسلق نامورم زنا يشب نت جا لع ين

 تاء لاك قو سلبت نال قضوتبو لاوزلاحب !كاصنادبقب | 20 0

 نكرلافاوطو (ةدقلا ضاوط لع ىجذاشلا هلدانرمث نيف اوط توطي نراقلا ف لعن عرخا اهو نم ىعف اشلا هبجرخاو لوهجم هاد دانس ؛فورمالا ظفاب
 تاو ءافعضلا دحلسزي نيورمع#دربوبا هيفواضيا ىنطقر اللا تعد وعسم ند|نكيو كورتموهو ةرامع نب نسحلا هيف و ىنطقراىل ارنعرمع نب !نعو

 نا لأق كلام نبداي :ر نعمكحلا نعروصنم نع مييثته نع ةبيش ىفا نبا ىورو هتلع نّيبواضيإ 5 سنع نيصح نب نارمع نو ناميلس ى!نيدأمح نع

 ملال نيب تنرق اذا لاق لع نب نسحلا نعور معن عمكحلا نعىرخ | قدرط نتتو نيدعس ىجسدو نيؤاوط فوطي نراقلاؤ الاق دوعسم نيو يلع

 ١١ نييعس حساو نيفاوط فطف 50205220505991 ديا دهل |ثييداح | خرخت قف ةياردلا

 مايا صخيب م لالا ةئشأعورمعنبا ثيب دس نمىراغلا ق نك ايصلا قةرقت قيرشتلا مايا ىنيدمايالاهذه قم وصلا نعروبشملا ىقلاآتلو هلوق
 ىىا١ةاش <غنب هلثمقرماهتارمع ثييردحس قممايامأص مهبملو ايره نييمل ناقرمعنلا ثيرح نمو ىدملا سسيمل نملالا نمعب,ت !قيرشتلا
 لاقععماملاقف ةأشوثذا لاقف تعتمت ىف لاقف لجيالات | ظفلب طوسبملا بحاصركدو كدجا ملرغلاماياهيلع تتا ىتح مهنملو ىدهلا نجيم نراق
 اش ةجقمطعا ثيغماي لاةرمهنم نحاأنههام لاق كيراقا لس



 ةياردلا عم ةّيادهلا حلا باكا دلج

0 
 هتمل مقاو رقس هن متمتملا نال لضفا دق نأ ةفييحىلانعدد دوال نم لضن تنل عملا اب

 كسن ةدايذ هيف نارقل هبشباف ناتدأيحلا نيب كمحعتقلا قنا ةياورلا ها هجو هج خفاو ىرفس ورفملاو

 ىلع عتملاوأ لا ىعسلاو ةعبجلا نيب ةتسلا لع رجل حتا ال ةحلا تلت نو هيج حقاو وفسومدلاةق ااوهو

 الأن نم (رف 'هل ى دس اما سس يعمر ح اورق نيكسنلاء اداب قفرتلا عتنتلا ىتعمو ىدهلا قوسدال حتمتمو يربلا قوس حمم نيرجو

 صمت اق تاقيملا نمىدتبي,تا !هتفصو هللاءاشناأينسن تافالتنا هل خد يداي اماملااعننب هلهأب يلمع تا

 تملا اسفل وهل هو كدرمع ح 0 ورصقل دوا قلتو ايل سه 0 ا 1 فوط ةكملخدب و قرمحلاب مرهق حل

 ال كلملاقو ءاضقلا ربع ق ماسلا هملعملل !لوشر ءامانكهأت :ركذأم لعن قملأب درغل نأ دارااذإ كل كو

 ءاضقل لعق تان ةيألامكسؤر نيمّلَع لاعت لوقو انيورأم هيلع انتج ىدسلاوا فاوطلا قعلا أمنا هيلع قلح
 نر ةرطد ىوقبلاهركا ا جديلا لوسر نحف اري لوقو )

 لعدوشت عقد امككلاملاقو تاوطلاب ادتيااذا ةيبلتلا عطقيو جي اكقلحلاب لات لنكئيبتل رزق 500 و

 رج متس انيح !نيح ةيسلتلا عطق ءاضقلا ربع مها سلا هيلع ينلا نا اانلوهيمت ماتو ثيبلا كرابز ةرمعلاِن2تيبلا

 ظ ب ه لاقت ىدلا حاتتنادنع جال ابمطقيا نبلو هحاتتزا دنع[ مطقبف ف اوطلاوهدوصقملا نالو

 مدالب ل ل ملا نم لح هنال
 كن 00 درقملا جاحلا ه]فيأم لحفر انيب امىلعُم مرجلا اق قملا تاقيمو ىمل |!ىعم ىق هنالاذهو

 أره ناكول, تيار م وسل هنالورفملا تالي لاق هلم اوط لواانه نالكدعب ىعسلو ةرايزلا ناوط ف لمري

 نقهنالهدعب ىعسإالو ةرايزلا فاوط قف لمربم ل ىتم ىلإ وري نإ لبق ىعسو فاطر ابرمرحا مدعي عتمتملا

 ابلاتما نم عملا رعب نايف 00 لاا مو ةكلظوي مث رولا تاهيل نم رمي عملا نال رمل عّقاو ٍورفس لو 0

 دنملان اني غلا لقت لوو نس نس ند عقار 0 قرعلاو ضر مب اوت فاو راق هل برر» ماك يتلا نوي الازد ماك امك هرب

 8 0 حبش ىف نيكل داب فلا لوقيل نا وارد اوزعسف ملوق هلل با» دمج يزف لب نسما ىلا تسل نكي مازن عموم ةولص ىلا سلا نيئو رجلا ةولص نيب تدنن ١
 نم لو تيس كلا عر واربلا اطا» [هنمتت ناوي ال كرست نس نمر او اسم نم حر فما سرت ادوات نوحي ل كرما نسر م جي امسا لبن زيكو ةرعلابَّلاول ن ان رماورفس

 فص ءاهترريغ نم نطو ىف لوزنلا نع ةرابع جت !مامالاو لز' لل للاب ملا لاقي لوزا ةذل مال 0 ال نافدسافلا ماملالا نعزارتعا ىلا لي ناري

 قلعو حر اي مرح ا تح قلم لول لب ليزك يلو عملا ف كل موزل هربا رع نم لعرقد لو نكس ران اون وكيالرمام اف سربلا قاس اذا اد سربلا نتي لذا تما رح نوكيا زو مار الا
 مح دب دي مجاب نحل كن ذك م دي عا كل: جا تم يل تح مح ا فنا ين دنا انما رم اونا ةبدا تطرب ئاب[رج ا نم عيش اب ولوج واهتم ناك نم

 الاء ار أهم قلشو مبخم حلاسو ابهف لوخرلا نم ةلملبارعذع يي رحلا لصو لف نر عرج نما تسس خس و زيدا ماع يملا نم مرا (السسملاو تواصلا يع األ 200 لوقوع

 مام حلا نزف اخت ال نيرصنقلاو كسور نقلك ن ينم ءتلار اننا ملولا ىلا نلخت نحل اب ايؤرلا لوسي سلا قرصرقل عيا ةروسف ىلاعت ثلا لاق امتد وق نله_ ببر ساو نلكاد ناوطناب اف ١

 هلع مددارملا الع زوبر خلل يوي 0 تويشو رهو لكن م وروعل راكي ميرتلا ناختةلالمل اب بسم اك فرس. اقلا للم الف لوقعم غ رعلاو حرا لادخا لاقت دال ناك ان الو 3

 قلصإ خس لا لري ذا الا مل وق لأسر ان حرش ادا طيز حدد ةعاس ع ورطة عاس تاجا سم ارب تيباد تجرخاك لاق ىف اك يثثللا] ةااوه الكف شعاكا تريبلا ل خورمل عت داك وق
 قيم امرزعملا نوالخب نيكشلان ين عجب نوب يسن اولا ا غشس ف نال (ذلَهلا تااوف نولي النا اهبرها نارخآ نائب أنس و ةرعاو ةروص

 0 ل

 هلي الص ىتلا نإ سايع نبا ثيردح نم ىزمرتلاو دؤآ دوب ارجحلاملتسا نيحءاضقلا ةمع ةيبلتلا حطقماسو هيلع هللا لص ىنلا نا اشب لح

 ناكدج نع هببأ نعببجش نيورمع قيرط نمءاضقلا ةمعّق ىناخملاف ىدتاولاركؤ ورجحلاملتسااذا لاف ةيبلتلا نع كسمي ؛تاكملسو هيلع

 ليف ةملابتاقييلا نممركيىاءاضتلا ةرمع قملسو هيلع هدا لصدثي | لوسر لعن ١ نكف هل وق نكرلاملتس ا نيح ىلملسو هيلع هلل الصبا
 دنيا لصد !لوسرمدقاملذ لاقرمعني ٠ نعهيلع أمت ام لاري انركد امانننجو هيلع قلحإال كلام لآقو لف رصقيوقلكيو ىعسبو فوطبف ةكم
 هللا لئلا مدق امل لاق سايعنب نع < ىراباد ثورلا ليد ررهقبلو كورملاواقصلان جب و تيبلاب فطملف دم لم كم ناكنم لاةملسو هيلع
 لعند |! ىلصونلا نع ترعق لاق ةيوأعم نعمييعملا قواورصقيو اا وفل اول يمت ةورملاو افصلا نيب و تيبلاب اوذوطي نا هباحصارم !ملسو هيلع
 ”"صقشمب ةورملا لعملسو



 عحلاباتكادلج ةياردلا عقةيادهلا

 هجولا لع عجراذ |ةعبسوَيل | قمايا ةثلثماص د بعمل نآفوانولت ىذلا ٌسقللمتقالمد هيلع كرم كلذب قا
 اس ل يأ لا ورحل م اهل دف شل

 قلاوتملاا نهب وج و بيس نال ةئلثلا نعو زجيمل صخ] مت ”لاوشش نمومأي/ةناثماصنأف ناقل فأن ىذلا
 يارب قتل رجل محا عل 14. ذياب ل نييملاؤار لوف دنع *“

 ةرملابوحاام دعي اصاص ناو ةيبسووحو لِص هءادازوجيالق عتمملِغ كل ذه 30000 هنال
 تو ارا ىف ةرلابارو نوييشتا يم اورشلاز

 هيا انف هاذ !هناانلو لاق مايلةثلت .مايصف ىلاعت هلوقهلّىذ يت اينبلاف الخأن ستعيز امج ى وطي نالبق
 رالي : ”  'مارحارسلافز جيان ١# ف وق رت أير ب» يار ف ما لاقتب

 لا صن نع بارو

 نقلت يباملَد ةفرعمود وه دانك 8 رخاىلااه .ريخات لضنالاو انيبام لعمق و صنلا قرع ملال ارملأو

 ايذهل5أس هل سلا هيلع ىنلا نال ل ضف اشف 0 ىدبل قوسي نا حتمملا دار! ناو
 نسل الار يي 1” رف اركي رجلا كس سنقل اي نت

 ةايورللعةشش أع تيل لعنوا لعنواقدازمياهوّْلق ةن ني تناكث اف ةعراسمو ادا دعتم سأ هيف نالو كسفن م
 7 يا 1 سوسو لي اس رز تيه كس

 مر ردم تيد دول ليللاو مالعالاهت الو باتكلاق يك هل تال ليلجتا نمل واديلقتلاو
 مر القلاو ىربلاد مر شلاو سان اان ماغلا تيبلا نجلا رلا يعدل اىك لو وسد »ب رمل ىف اك وتس شننم ول مولا ررير شنو مج معدوم لبان

 .وقيزإ نم لضفاوهو ىريلا قوسنو ةيبلتلاب_مارح»لا دقعت نق والاو قبس أم ىلع هعم هجسوتلاو ىربلا يلقب
 مما» لعب ارو ونس نمي 0 زا نزار قوس

 ا قاسن كأي ادهو ةفيلحا ىزيمرحا مالا هيلعهنال
 باحر - سريا نص إمدلا جرن ِن كلانقلا ل باء ن ئجشسلاىاور ١ بسر

 ةخل بمد هراحشالو رك ةفينح دنس رعشيالو نهد اتسوي د دنع ةنرلا عاى لاق ًاهدقي |
 _8إسس

 بتشتري س١ بما ورغد مالا 'نورح احلا نر شع لس تارا ب
 هيلع ىنلا نالرسالاوه هبا واولاق نمدالا بناجلا نممانسلا لفس !ىف نعطي نايا أنس قشي ناهتفصو

 دنع ووركم جملا اذه هأمالعا؟نلايأ_ هأتس طولي اًدافنأ نمبالا ب تادف واًوصقمرأسيلابن ايف نكظمالدكل
 مدد ارد 7 ب 2ك 2 3" عياعإب مالع ال لس

 نأمل ننس 10 نع و مالسلا هيلعىنلا نع ىو رم هتالةئس ىفاشلا لزكيو نسح أ هلتخو ةقينح ىلإ
 براط ىزن يلا وانك

 نوكي هجولاانه ٌنمفمزلا هنالمحت اراعشالا ق هناو لضاذ ورب واءالكو اًءام درواذا جام ناديلقتلا نم دوصقملا|
 امى ا راض ما لات ءالكطار راملا نعورطمل تل

 ل رالا الاضارو ةيقحال ىو عتشمر و لق حلل
 نا نم لقا الف كلذ طرتشي مل ناذ صيمح اههلاعفا زير نا بيف يؤ ماع نم عر ورمل ناالا اتسمت يعي ل او علا بسس تلقت ان ان نعزاب لو هل با قرم رحب دال ىفاناادرب

 قت اوكررلل يربسلا ناك يبس هداصمتف حباب م حام ايءارحارعب م اصولخ | م مارخاو ةريملا لا#متا لل !! نسم نك رملاو ٌالاضاباهتمسراص ناد ناربآو اج داهم اقم مالا اهب [مارحالا طرنتسشسيم

 داقفتا رجب موق هيل رطلا معد واربل العا اين بسبسا ىلا نسا تءايسح او ىص لضفوبمو نيا نيب عمجلاوم عت غن لري م لكل او نسما لوا نع ايريس لوك مت اذا كلو لوح بس انام د
 تش ” نم لات قاهتدشلا نال بسبدل زج زيعم لعب | نإ عيا نيمرومو تلابلا لف امونمم ناكىزنلا قرا عكا(. يف ببسلا ىب حررها ةرقلاو راو ىزلا حب ا بسس نا فش الريب

 ناك يارا ىف ةراب نضرب تلا نعل حن ا ىلا ببسلا مهل زوج ابا رنا عف حبا تلا ناكااو بيانات بغا قتلاب ئفرتواطلا ناك يان ب لع لا رعلا
 مك ا لا ا ريدقلا خف نما» كيؤرماع نم جي ماذا تالي بيسلاررب مام زرار قررا مارا رجل ماصاذاذ كلذ رماع نم ال ال

 لاتؤ1لدالاو لوقهغ برادع ا يجم ىف حسسو ىراغتلا ادب ىربلا قاس لوول[ سس و يلع مشنلا لص لا نال قوسيلال ىزلا نمل ضف ا ىرببلا قوسي ىذلاىاانو رلوق تطلع

 هساشالاو ارق هل يراد أو ساو نبل لق م م ا _ نب ام اسوكبلا رلق نازبا صحا لبر امين تملك ل امن اولا ىرازنالا

 مولع لا ةليقم تاكيد نا كد راسي نيللي لربع نا لضالا لوسسر نكىور هلل لك نيت ماشا اوراسلا نم مانسلا لقسا ىف ررلاي نسطلا ف سو ىلا نقرا وشال ينتفع عمايل ماسالا 10 ياورلا ف براوصئإب ريش لا

 ات أنار يبلا نيد لبق نم زتلارعظي و نيب نم ف طل ناكم سلا لوسرراسيد ب ىدلإر بلا راسين ىلع الوا ةراع تعط حجب ناك تيم سلا ناكو سؤرلا لت نم نوريعب لكن دي لري نايكو مالسلاو ةولصلا
 يح سلول |ما ورسم الاي ادراءاو سابع نبا نع لس اوزط نيل اب نيعطلا اور راو سسدرد كك لكن ف لصاح ا ارريصتراسيبلا بنا. ملأ همك تا:دابتعالاب قا ىصالارمالا داضارصقال
 لولا ةحساصروولاازب نث ملوق تلشلس تدرب ناب بجادرجج وديا انرهامو جد قيفوتلا بيف مس المراعي زب ورسم الا قشلا يفرحني ناك يزرع نإ ان وما ف كام هاد تكلذكد
 ريف مادى اببعر متى ولوم )٠م مزلا ينسي لوتل افردشا مو ل 1لعسوردلب تلا دلص_ددا عراوصلا ف تسال و باور اب تسبنن [1 لب ب تسثننا سو ى ايقلاب ةيسلا تابنا بوشر

 ةيادهلاثينداحاعرخت يف كك

 ىرده نت الق تلتفانا ةنتئأع كيرلح كريغوربعنبا ثيردح نم هيلع قفنم مسن حمايادهلا قأسملسو هيلع هللا ل عئبلاناثيردح

 قاهرعشاذ هتق انيريلسو هيلع هللا لصاتنإ لوسراعدمث سابع نس !نعملسملو بيرق م دمتانقو هيلع قفتمملس وهيلع هللا لصّشدالوسر
 قمتم هيدي نبقاست هايادهو ةقملحا ىزيمرحاملسو هيلع لدا لص ىنلا نا ثيبدح نيلخ اهدلقوابع للا تلسونميالاأ م أنبم ةهفص ١

 قدرطزم ل حتوب !اقافتا نميالا بناحلا قواووصقموسالا بناجلا ق نعطملس و هيلعهثدالععئبلاناراحشالاف ىدر هلو ه انعيبرمعنبَنْعهيِلَع

 وركذ كل ذكو ةدرو !نكهعصاب مدلا تلسمثوس الا هبقش قى هتن دبر عشاةفيلحلا 3قااملماسو هيلع هند ىلصونلا تاس ايعنب| نعنأسح ىف
 ُ بالا د:نميالا هانس ةحغصقاهرعشات هجولاا ذه نمملسم حيحص ق ىذلاو سابع نبانعنامح ينانعرخأ هجر نم ديبمتلا قربلادبعنبا



 ليز

 ةياررلا عقديادهلا

 ع ف بة ما” تايب نآربد و شمر 030 5 0 0

 مجتلاة ضاعتلا ع قوولو هنعينم هناو ةلثم هنأ ةفيتح ىبالو هنسحياتلقف ةلثمهنوكةمج هّنّضراع هناالاةنس
 2 , نامل ل ل أ كيل سل َ هك

 ةفيؤحأب|نالبقو هبال هّص نع نوعن:مد“ل نيكرشملا نا'ىدبلاةنايصلمالّلاهيلعيبنلاراعش ارهرحملا
 تست 1 . ”ىربلا كلي تسيبو را جور ّ

 ةكورخداذاذ لاق ديلقتلا لعدراغي هركأمن) لبق هبال هنم تاي هجو لع هيف مهقلايمل هنامز لهاراعش ورك
 هلوقل ةيورتلا موب ابر ىتحللخت الهناالاى للا ق وسيد ال عتمتم ى انيب ام ىلع ترمعلل انهو ىكسو فاط ا م 5 مسلسل اب ىرورفلا تأ '* هرايتخا لس نك“ ل“ و 20 /

 دنعا علا فنين هواهم ٌتُألَتو ةربعٌّءلعجيو ىدهلا ٌتقَس املٌترددتسا أم ىرما نم تابّقتس اولمالشملاهملع
 بسا» لصر ىراؤبامرخا“* ا

 نم عتمقملا لخخاموز اجهل بقمارحجلامدق نادأنيبأم ىلع ةكم لها مرحيأمكةيورنلا موب جي ابر مرجيو ىددلا قوس

 لقهلل
 مارس او لالسم ا عتب اذا ةرابحب عروفر ملا شيره ١اوو دوار ابقفلا ورم اظذلاد ءاهبشسم الاى ةروكذم هع راننت هط اتم الل( عيل ناك |مئاو ركل لاسم |.ريلع عررطمب سبت ةرعامه دن ع عجيراذ
 لا ازك) رثسال هانم لصاالاا قررحل ا نذاحلا لوقو اذوقومووعس نبا نع ازرع هاوردوريعو ىلا وعض نير ازع هت رهطو م وزنك حرس نير يعل بانك م لا هركذاذكو لمحل تبلغ

 ثير امالاب مار لاوس ماي الن راعشالا ب اان فيز ىلا بس زم نمر وشما نإ معا ملا ىنيااراعغاو لو نلللس غو مار قل اببعرمت فدل ل بيرل حورس ف ىو ييسسملا

 ناكه راها ناب نعاوب اما | ورع نر كر عنا لسور [عو ريع نا لص نبا ناب رلع درو الو طابا [رحلا عزت مف راعخمالا شهي داها نيو ملغم ثيمداما نيت طرا عقف ميرعلا ميس
 راوش لاو نحطلا باب ىف ورم ا شيب دامال افلا عفو رابح نيب مادالا بسب ذم لَا انمايز ف كلا رحت الكي زلظرادش الار حب ذو سس دبل خا نع نوهنتي ال نيرا نال ىربلا نايم
 هراعشا نا مودعمو رزان اب لج ارنغ نري افا طراحتلا نا اهبرعا نينو ترف :لخملا نع ىلا نيبو راعتمالا ثيسداعا نيب ضرامتلا نمهو رك امو مريع كلامو لعبوا ىرابلاو لس اباور
 ن حي اب لب لع حرج لكس ياذا لمس ير اهشالا ناامب اوق اوبس اه اضدرب لمحت ذ اشر احشنالا لمع نوحي لب ضر تالف تراياورلا ضف عررصموب ارب ةوزرغف ناكل نع ىهثلاو عرادول ربت ىف ناك

 ْ راعغالا يسرع نع بادج اف ىلوبحلا مادالاو ىلاشسالا ماما هركام د اخس قبب تتوراسخن اربف نيبو شل نع ىنلا نيب ضرامت لف شم ذا حرم لكى ايالذ كلذ جند نزال او 9تناال حلطقما هير
 ضبا ْذ_-درورقو فيكى سا مالع الاوبداهشالاو حرجا دبس ةمالعب |.لعا ىو رحشا د داى ورا نحس نااهبزق نم بجو عشرا كيال امال درج بيك ين لما نع ىلا لب كو نكي نا لكك أ
 ثا لعرلا ىلا ىرتت ابا ببسسم ال ازا ضن ف بسب سلا ل اذا نك بالا نتي ال او اكن يكرشملا نا) ناكه راحشسا نا ن2 اناف حيرني اضيا لبق ا اعّتاشسبب صل اوراذاوو حرجا ف حرر صو بو نعط زنا تس اياورلا
 الشلر يلا بج ذم ترص بجتديج يجو ذي و ناز لبارادشا هركامن ا دا واوا هكا :ةظفح ىلإ لق وانا نمل دقا كور قو ردهبس لاز ناواشهيبازينسراوشمالا نت (رج الفرم اء عبس لاوز عم رسم نت
 رونعمو )لس ايقلاب لمن شيسرمل ايلا لصي ماذا م اءالاو حسان ير لبس لا راعشالا ثيمداها لوصو (مع لاتعال باابلاازب ىف ةةطيع ىلا ىلع نعط ل لس واننا از نعر ندا عطق عم و.ئيرعلا ثييداعازل اذن ان نوب
 ركذ ا النا ثيمرحلا لوصا ىف امرا ديل رقت ىف ىف ءالار ضف هترعو امد اذو اند بسال تساهحص كيس ةنر ينل هرلاطن كس ىف او رت نزيل ف فا رعشملا بس ولادبع ل ابرلا تداعلا طسب اك
 داعش ىف تاز لاقي قربالا نوعنتي لق هلل رضي ماد ينر ىولام ١ مالا اقفل قابطاو مالع الا قات يلع عقد نان أو ميا يما ثييدامالل أخل امم هربا امد أرض ال مل احم
 ا سس سس مس تس سس سل تس تس سس سل تس سل تس يل مس سل ل ل سل حس تس ل فا" عراوولا نت ايارب راعشا ف ال قرقل اب ورظم ومب و ديبي مدل
 تح نااار ميلارنجلوسو حاب [رعب تح رتلا نمز عار فرعب للتي ) ىرسلا وسي ىزلا نك ساو ناومعلا سفن ىف ناو اتمام الديب ل نم نيت ىدببلا قاس نم نين نزال "لل ل ناالا ملوق هل
 لوسازماكس انمد قلن ب انجز لا سنا نع ما سرلقتساوف ري وق حشا هيادب »ستي إل قع ضر ملوق ىف رك اون بث فذ يلد ل مازحا الا للتي ال وأنعم نال علل دال ةيانلل تسيل ني
 تقس نلكوقرعلاب تييقتلان ابرك لا تلميفو قربلا تنقسار للتلان مل ار ىربلا قوس نا نم ار[ ت سلع االوا تلعو ىازلا تسلبعتسارف لاو رك بلجن نا سو رلأ ىلعو يلع ثمل لسصرنلا
 بكار وتسشيالاوفاماف نيش هذا يتحول حل اماسي اوما مسرة و يع ا سس شملا لوس اذاو للحل نم عام ىلا قوس ناب معنا ى دبل
 تك نالوا ةيادهلا ثيداحاخرختى ةياددلا
 راعشالاىور هل وق هنع مذان نعاطّئملا ف كلام هجرخارسي الا قشلا نم رعشدو نيلعنب هدلقي ةني سملا نم ايده ىدهااذاناكهنارمع نب نع
 للملا ةيبي سحملا ربع ناورمث وسملا ثيدح نم ىراتملا دنع بابلا قو سايع نب !ثيدح دقت نيدشرلاءافلخلاو مل سو هيلع هّنداىلصونلا نع
 | ثبىلاهرعشامتملسو هيلع هلل الصدد لوسر ندب دعالق تلتن ةثّئاع ثيدحم نقتورعشاد ىدهلاملسو هيلع هللا لصىنلادّلقو هيف لاق
 ملص هيلع هند ؛ىص هللا لوسر ىن لاق ىراصنالا ديزي نب هللا دبع ثيدح لاربّشب ةلْثملا نع ىلا ثي لحب ضراعمراعش الث يدح هلوق هيلع ْوْفَس
 مس نع جايه ةياور نمدؤاد فلو بول ىلا نع ديزي ني هدا دبع نع لاقف هحرولانه نمؤارجطلا هيحرتعاو ىراخإهجرخا ةلثملاو ةببجلا نع
 ثيبرح نم جبرخإو تمس لدب نارمع نع لاق ذ هجولا انه نم ةبييثد ىلإ نبا هحيرخاو ةلّشملا نع ىنيد ةق دصلا لع ثحملسو هيلع هدا لصىبننلا ناك
 ةبهنلا نعمل سو هيلع هند ىلصهثدا لوسر ىف هيبا نعلاخ بتيزي نب نمحرلا دبع ةياور نمو ةلثملا نعمل س و هيلع هلال صد !لوسر ىغ ةرهخملا
 ملسو هيلع هّندا لصديد!لوسر نعل لاقرمعنبإَنَعوَدلْسلا نع ىهيمملسو هيلع هند ا لصد !لوسر تعمسركب ىلإ تنب ءامسا ثيدح سمو ةلّثملاو
 هب هنداقلخ نم ىشباولشمت المل سو هيلع هّندا لصدتلا لوسر لاقالاق طرق نب دب اعورهمع نبمكتلا َّنَعو ىراخلا هبحرخا ناويحلاي لاثم نم
 لص! لوسر تعمس قاف محلا نب نمحلا يعي ىنعباولثمتال لاف اههفو هلتق ةصق ىف ىلع ثيدح نم جرحآو يعض دانساب فاربطلا هجرخأ حور
 واتا ةلشملا نعىهنبو ةقدصلا لع ثحي كلذ لعب نامل سو هيلع هلل !ىلص ىلا ناانغلب لاق ةداتت نور وقعلبلكل بولو ةلثملا نعىتنملسو هيلعهّنلا
 ملسو هيلع هللا لصوتلراعش !ناكابن اد هلوق' نهتم طل 1 ل نيبنرحلا ةصق ف سلا نع هش دح ءانثاف
 ”٠ كرشم كانهرجوب ال ث يح عادولا ةج ى هنم حقوامب دودرم ليلحن وهو ىهن | كلنبالاه) ضعلازع نوعنميالازناكنيكوشملا نال ىدببلا ةنآيمل
 تللحال ىدبلا ىعم ناالولو سن !ثيدح نم نيحصعلاّ و ةزمعأّلعجلو ىدملا قس امل ترب دتسا آم ىرما نم تليقنّس اول ظفلب لبوطا رباج ثيدح قملسم اهنم تللحتو ةرمعأ ماع و ىدهلا قسامل ترسدتساأم ىرما نم تلبقتساول لاقملسو هيلع هنلاىلصىبنلا نا كليبدح-
 ماكجاؤ ىزارلاركب واو ىوأدعلا هجررخ ا هعتمت لطبي ىدملا قاس نكيملو قعلا نم هغارف سحب هلها ىلإ عجر اذا نيحباتلا نم ةدع نع ىور و هلوق
 ١؟ىعنتلا مهارباو دنهاجمو سؤأطو ءاطعو بيسملا نب نيعس نع نازقلا



 حلا باكا دلج ظ 2 ةياردلا عمةّيادهلا

 نمقح فه ىدبلا قاس نم قح ةيلضفالاذ هو ةقشملا ةدايزو ةعراسملانم هيف امل لضفاوهفرجي ابمارحإلا
 هم لاس اتاك سس سل لل ا 0

 تربو ثاوطل نالارانسلا تتىلالا تلا لله قاحلا نال نيمرححإل نم لح دقف يغلا موي قلحاذاو نيب امىلع عتممتلا مد وهومد هيلعو قسلمل
 2 _ 200 ا 2 ل تاع ١
 2 اع ةجلاو ىف 3 اذهل ل ةصاخدارفالا ملأ ناو نارقالو عمت ةكم لهال سيل ءأمزع هب لايف ةولصلا ف

 5 بد ياخ مد مدرريذد نرخ ال مث رصاو سن الذ

 د قاقألا قح ف اذهو نيترفسلا ىدحا طاقساي هقرتللام عرش نالومارحلا دهسا ىرضاح هلها نكيمل نمل كلذ
 ثيبح نقود ك0 لا جرخاذإ ملا الخ نارقالو ةعتممل نوكالىتحى ملا ةلزخسوبإف تيقاوملا لح اد نأكنم

 "نياَوأس نكيملو قرمعلا نم هغارف سعب 5سلب ىلإ عتمتملا دانا ذاو قافلة ألمس راصن ناتأقيم هتحو هت :رمع نال صن

 3و نيعبأتلا نم قرع نعى ور كتل لطبب كا نبو [ًضجصاجاملا نيكسن نيباعف هل هايم لا هنالدعتمت لطب

 ناتوسيا هادا هنال لطم قع لاق وس قالو ةفينح ىلإ سعدحتمت لطبيالوأ م نوكيالدماملاق ىدهلاق أس

 ممرخاذا كملا فالخم همئاملا يالا لاهتلانم هعنمي قولا نال تقلا ين لعم ادام هيلكس مدوعلا نامل
 رارملا اللا ف ري دول نالت

 هلهأي هماملا صف هيلع ىتسمريغ كلان هدوعلا نالاعتمتم نكيدل ثيح ىردبلاقأسو جل مرحاو ةفركلاىل
 برع لا لصا

 جي ابمرحاوأهمتف جحا رهش | تلخدمث طاوش !ةعبر| نم لقول فاطن جارها لش ةرمج:مرحا نمو

 زاكاورثكآلا دج و نو أ هذ لاعفالاءادارهتحيإناورجل ا هش ىلع ميرفت مصيف طش ان رنعمارحإلا نالأعتبة مناك
 07 ةرلص" ىلع ايي رهن زوت جرا رطلال

 ىدا هنالاعتمتم نكيمل كلذ هماع نم جت | دعاصد طاوشا ةعبراج مكث لبق هترمعل فاط نأو لكل امكح

 ريت ادور مهش لبقاهنم لإ كتاذامكراصف عامحلاب هكسن نسضيال لإ اص هنالاذهو جي لمت بقزتكلا
 ةلحاو رفس ىف نيكسلا ءادأي قفرتملا عتمتملاو لاحفالاءادآب قرتلا نالوانركذ امآايلع ةدجلاو جي ره (قمامتالا

 اقهل
 ةوزتلا مديل لع مارح عتمه نا نطوط ب ارياكتل مدريلعد لاقد مج ءابقفلا د از باص نانإاقفلا ضن مسوي ايفذ ورش هنا قرازنالا ل اتومعرت د ىف زالا زب علاسفو ىرورتقلا لق مدع وق حلا مروجو
 راو نكس ن», مبيع مداإ نكلو ةحتملاو نارقلا مبل هرنع ناذ شال اذالغ ملوت تطلب ترب انولت ىذا صنش عزم مو ريلعو ولاني لترا ةراشسا انباع مل وق جلس يبا" سور و رول

 ىف ناكتمو كم لباانرنع مب ملفا رجس اقماع لوف حك ”دراربلا ل: يبل ا ل ل مل ا 'لاوراشاف
 تسروص لع اب ىراتارن تلق نفسا ىرماطاقتساب ملوق هلل ناار طس ريب كم نيو هب نيملاذل ابوح نعوم ةكس لبا ىف الا لاند نك لوا رفس قريب كم نيب نب ناكر اوس تاق
 ملم ماذا اهم نوكيا اق اذآلا نالاعتتن نويل حبو حرار ةفوكلا ىلا زرق كما نالرصضاا نرقو ملف حت دا'وازال وهب لقفل نوكي نتن بز عدا الاو صخري لكعملاو نزرقلا نا
 قتل اني ورعلا نال سس ناكل ارك لباب ملا مى بلا قاس اذا نبال ت المن اعتتم نركب ىربلااَق اس ننا كلو ىرملا نيم م ناالاطع نيس نبي لاب ميا نب كاوا ارم كنا ني ا
 فتيئاوللا ل اووهسو رجس تلغدامل نال نإرق الف ابلوخد دبل عررخ ذا اماو خا لمت عزرا لان ىف اذالا هل زنمبداسن ل وق هل نار يلع قم ضوحلا ا ماورماملا م9 عنمرع
 تمل طسىرربلا قسيلمل ناكن امارس نرجو رعرجر مثلا ىلا حبريش ىف هلل لع افلا ّل اذل ا دوع نا لصاللا ادام اذاو رلوق فها» عوز فل خت الذ ارت نار قلا نعام نم د اصف
 دم دع دع اعرشو وحلا قاترحسما تنل مزعل يي حتما مرع ىلع ناكلا ذا ارش عروجرلا قاتلا يسبس مر ىناب هروح انايلا ل طال اهينع ورجع كلذ ىدبإلا قاس ناكن اولا انئالع قانتناب
 1 0 اربا دراج راطعو بيسملا نبرريعس نع نقلا ماها بس نك ف ىوايلا هاور ىودازكم لوو ل تان كاز تفديل ال رماع ىف رانا ةرهلار رب ول اذ
 مدع نال نلف و عضل دراي ناكو طويلا ىفا زك نزع موريلع نكد ترقولاب بأم ارح اركاب كرمال .اوإب مارح امكانيف ت اوط ا وببرقلا نارنال غرام اب رقد سفيلل لابراص نتن اراصنا لوق كلل
 بع د ليل ب عارم اب هس كلامو ىتناشللادنع وان نع زتكالاتاوط رهن (ن امج اب داسملا



 ةياررلا عقةديادهلا جحلاباتكادلج
 ا[ ىد دوقلا ل

 0 و و ا
 33 يالا م ا

 تيل القل كاف قهر تاوفلا ققحتالتقلااقبوعمو ةدلا ىذوشعىطسب توفير وُ 3 نيحمج |رتبزلا
 رارلا ال مب لوتعلا نايل نكي نيكل“ زلنا نولي نا كما نادمتلا ارم ن ناني **

 اجحدقعتاو ةمارحا نجا رلع يحلب وجهل مدة نادال تلاثلا ضعبو نإ كت تامولعم مكث (قاعت هلق
 1٠ نا رعال ديل ' ىذ رط [ىل ؛ هرزرع ةرابالا تاوطرف امان ويد كلاب تالف ند

 تقةلايدقتلناوجقةزاطل هش لنع طرش وهوىرزع نكر هتالةمعلأب امرريبصي دنع نأذل يداشإلا الخ
 الن نالرالا رار يرهت زوك_ الذ

 قيكلا”دقاذإ قيكلاةنقاذاو لاف ناكملا لعمب,دقتلاكراصونأم :: لكىف من كلذو ءايش | باجاو ءايشر اد رحم روحها نالو
 رطيصملا عم ايل ىف

 قف الذ لوالااما عتمموو كلذ هما ن مجدا وسبل ةكمذخن صقر قلحدأبن ضد لمكت عب
 مزح آرب ل م امل هنطوبلا يسيل ناقص اف

 أتنقم نوكيالاهدنعو ةفينح ىلإ لوقوه لبقو ٌقافتالابوه ليقف فاثلا ماوي لمهن دحاورفس يق ريكسنب

ام ةمئأق ىلوالا عرفسلا ناهلو نيت اقيم نانه» أكسنو ةبكمهتخجد ةيتآقيمهترمع نوكت نم عتمتلا نال
 ُ نيَيمل

 7 تافلملا نع

 قرصبلا نان ” رمق و أيزم ؤرفو اهرسفاف رع موق نأذ حتممتل امد جوف هيذ ناكسن هل عمتج دقو هتطوويىلا
1 0 

 500 3 نايل

 قف ةورخسا ءاشنا نالت متمتموهالاق و ةفرنح ىلا رتعأعتمتم نكيمل هماح نم جووجل. صكش | ف صتعارت اراد
 اس رطسلا اي ف كس 0 را

 اتركي همأع نم و اوه ف سقعا مش هله اىلا عجر ناكن اق هنطو ىلا عُجريملام هرفس ىلع قأب هنا هلو نيكسنب
 ً را

 هةكمب ىقبول ىقبولو هيف نايم ص ناكسن هل عّمجا دقو لول لارا ءايتنالرق ارقس ءأشنإ اله نال ايت مرق ف اعتقم
2 2 

 ىقن]والارفسلاو ةيكم هترمع نال قافتالاب اعتمتم نوكيال هماع نم سو جي ل دكت! ف تعا ىقحةرعبلا ىلا جريل
 مورخملا هنكميال هنالهيؤ ىضمدسف ميلف هماع نم#و مشا صخعل نموةكم لها] عتمتالو ةدسافلا ةهلاب

 1و عش نار يلع تيك ل هج مارا دهسا زهاهرطسا نيب مل نيل باكذ ىلاعت راوقل

 ايضا راصرا تحل لكك انارت يج وترحل ملا تحت ذاوةدحا:ةرقس ىف نوصي يكن دأب قفوتةيرحل هنا هنت قس لاذ المرح الاةلمع نع

 مارحت ارجالا رتع أ رملا تضاحاذاد لجبلا يف باوجلا!نكو بجاولاريخب ٌتنااهنال ةعتلل مد نما هز جمل ةاشب تّيفف
 سلا مد نع زك ل ا يهم متم نإ لعرلا نا

 ' ىفاشلارنعمارع الاازكو اهيذالا تنال اهتم نيش نانا لاوفا لع ىف هنن اذ لا يام شاو لوق ةبلع

 نبا شرع اناداضي» قطن ارلا ا نذرمجزا نيل يده وع لوذ سان نبا يوك تما افا هاو نبا شيع ى درا اق ولكن اتت للف لكذكو ىواولعلا سا ازيك رك ذا 6 الادب عم انرنعو اييؤالام عني ال
 باب بللا نعم الا مال ادع (نالرمرلقن اب روسنملاو ىج الاب صتخم كار ءاني نال شريف شلاربع مم لربع عمو مر اول الار ون لت لد ايعلا نع ملوت م م بما“ أضياو اور وعس

 راشلاك افنصو ريع عم ”لرامعلا نا لاعب نال والاف اني ا مالكا عس ىف ىرانلا ىف زن اموجو بيكر تلا دنع ايت سالا رض أىف تزد نع قرابع نباف يناجبلا نم مثلا

 وروعسم نب سلا دع مب (نيارصاربع مدل مل تل ميل اراو ىف هسارلغو اميل ابيع مخ تذاع عتابا مجرم (”الوطداوف انارونل امتار مق!” لدي رظرييرن ىفو لربع ديع ىف لوقت نم يرعلا نمو للربع عمدا ار

 ل | ىلا نيرورمن نب | صاخاو روحسم نب الامدا خس عراععلا بصاص ططغو لط نير ا ملاك سب الا نب او |علا تيرم نير لاميعاولغ واو وحسن يااوجرخا مجدا نرحل فرع فو لابع تاور نبا

 لظفلو مبلل ا روعس ني او معلا نم مرش امل الا سيب لبر تساوت نا عم مريع ندد تسلا مبجل صنم ضل ىف ”لوابحلا طفل تل نا كالو م2 ما قحاونساع ءالر بم د تا فو تست ومس نبا نال لي
 لاش لا د اقافتا يولااذب طل عت وم د ةرعلا مدع إرفرهب لب ( اداذا ام لنا صول ةعيرا ىلع دن انسملا هزب لام فاذا لَو نشر فا: مثل هرب قنا نافوب دار ان نت ادزع للم اذا ثلا ريع

 لورق هلم ند يات هركام عيأرلاو عكا ماد الا روصو اهتم نوكرل مولاازب نق ورنط و ىلا روعي ورد نم زري زوجتي نا تياقراتب ل ع لا :ب ىو تاقيما زوامبس م نكلو لم نم نرخازا

 هركو لكلا لوق ىلع اتدتم نكي النا ص اصيل 00 اهتمتص وكف قات فا دام من يملا لاق قافتالاب وب لو حك ب»,رزيصلا عم اذلا شئ اخ نم داذتالادابب مقا قار دك دنت م
 .تاّتبلاز هام ام دعبذال نايتاقيم لو ى هسشسس رضي ماو اربع ىرلوم + قم ال اك اسس دوك ئس قاغنالا لظس ةربا ' ةدابغب ةرباش فنصملا ةرابعو ملم لوقيي فيك قط ميلا ىف

 دك كك 0 ا ب ا ميز لو بالباب لاكن اكو تراقتيملا نم مارحالا مزيد اعدالالع
 مارا دق ءابنا فيل لاكن نعول تضاف لا تضا لوولل | _ نيم اتمتن كرف ةرقلاداشلرهاور فس نامي ناكن ل لصف دو لا تب لا رلوق لش

 ملا بم» بلان نيف لجأ نال ءالا لع تشيز ازب لش نال ةزرلا لاا ل احلاد كرب ازلا ماما لاتتد ىف اكد ىف اك زك ف سوال ابدرد اذ نسريوبل|بطقحت ابي اها فيز ابا ت ناس
 ١ سول اذاف بهاولاار يريم يم الإ نلك ديم لا تين رشم بسبب بجاد تس اكد ميهنالا نالوا ةزهاسم ايما اسيلع ةبحب اور يش لاو علا بيس مدلاا بيل يمجاولا نال نيس اولا ر يغب سسننا ابنا لق

 ١نكةحملا ىذ نمرتتعو #ثلحقلا وذو لاوش سحأ لمهس اريبزلا نباو ةثلثلا 3 ةلدايع نعىور كلوق ةيادهلاثيداحاعرختيف 0

 ! نعدوهشملاو صاعلا ندور سنباالوركذلاب ةدرفاكل نلدرببزلا نيارمهنم سلو سايع نياد ىعنياو دوعسم نب هّنلا دبع هرنعةل هًابعلاو لاق
 ىاةياور نم ىنطقراسلاو ةيبيش ىفانيادنع ىرق دوعسم نبانع كل نب ةياو رلاامافدوعسم نباىوس توروكنملامهو ةعيرامهنا سي ىحملا

 نبا هلاهعتعلا ةي اور نماضيإ, مطقراللاو ةيبلس ىلا نا دنعف ساس يامأو ىلا مر | اهلصو ىراذملا دنع ةقلعمف ومع نباامأو هنع صوحالا
 ٍ "ىف! ثيدح نمطس هال كاريطلا هحرخا ودرم ثيدح ف مهلوق لّصدروو لعق رايزاانباامأو ل هنعمحازم

 َخ



 حاب اتكا دلج 0 ةياردلا عقةّيادهلا

 تمضأح نيح شاع تيل رهطت ىتحتيبلابن وطال, جايخ جاحلاهكدصي/ كت عنصو تموحأو تلتغا |
 دعب تضاحنآةاديفم نوكيت ةواصلل ال مارسالال الفم افم ف توقولاو سيسلا ق تاوطلا نالو فرس

 ىف ضئيل ءأسنلل صر مال تلا هيلع هنال ردصلا تاوطل هيلع ئش الو ةكم نم تؤمن ةرايزلا فاوطو توقرلا
 لحامدعباراد اه ذل يصي نم لع نال ردصلا تاوط هيلع سيلذ اراد ةكم ذأ نمو ردصلا فاوط كرتن

 ) ١ ردا ا 4 0 5

 ادلب بعلو كل ذدعب ةماق الا ةينب طقسلالف هنت كوخرب هيلع بج هن نعّصعبلا هيوربو ةفينح ب رم ف لوالرغنلا
 نع او راج م لخير سولا لعن بيرو. 00 0

: 3 

 لشن ةوممد هبل دف ةازأمف الماك اوضع بط نق ةراذكلا هرلعف رحلات ”طتا داو كاراتحلاب
 ٠ ٠  0000دع ار وا :

 حاد دولا ناجيرفاو نيس اياو بضل كي كلام بسههلا أر "وس اين نءنمروحلا نخب ا عرش نينرحل ماكس نايب ىع عزام
* 

٠ 

لع بتركبف لماكلاوضعلا ق كل ذو قافترالا لماكتب لماكت: ةيإنجلا نال كلذ هبش[امو نفل و قأسلاو سلا
 هي

 دا

 00 ناد مرلا ضسض افصن نا 1 1 قل 1 َ بي ف 5 اابتعا ميلا نمهردقب بيير لاقو ةي انجل اروصقل ةقدصلا هلع فوضع نم لقا بّيطتنإو بجومل لامك

 ءاهثزا دعب نم منيب ةفلاركلن سنو قلحلاب ارايتعامد هبل فوضعلا حير بّيطا ذهن !ىقتنملا قو لكل ابوزبل
 تت باطل سارلا عب ر نصى ع اسي كل اال ل

 «م:ديلا الا اهي زكرال اف جل“  ب»ةاثلابىرات مدلل بكر لاقي نصوم الك فن نص لكوهللاءاش ناىدهلا باي قاهركذت نيعْضوم ىفالعنماوملا عبمح ىف ةاشلأب يداتي ثدلا بجاو مثهللا

 01 هه . ل هه 0 ىلا اى اوم . أ

 كتلاقّقسي ىلإ نعىورانكه داو ةلمقلا لتقب بجيأمالارُب نم ءاص غض ىف ةر دق مرد غمارحجلا

 بئيطتلا 5 نآمد هبلعف سبل مراص راو بيطء ات امال سلا هيلع لق بيط هنال مد هيلعف ءانحب هند
 تدرب ورم علم ىخر ليزا لاتت ان تروح

 3 7. ء©هلإا | ل بى وطم» نل“"وؤع | روم اا هه 58

 هسأار بضخاذإ هنا فسوي ىلإ نعو بيطب تسيل هال هيلع ئىشال ةمّشولاي هسأر بضخ و ةبطختلل مدو
 باء فوبيا . لك 1 0 ١ ىو: اداب تسيل لل 0 ١١ سارا متيطقمل كم :

 هسأر لصالا قركذمث حيعصلا وه نه و هس أر قلخب.هن اراب عاد ازج اهيلعف عارصلا نمةجلاعملا لجإل ةمسولاب
 ا ” لال مح

 ترسب نارنئراالا ىرنال امرخ تلات نييحصم 'ىف ثناء فيس لق حلل نا» ةناطنلا لوصخلا يضم نوكيق عودصمل ل مارحالل لاتغاناازب ترسخ لول

 .افا» يبت قت تييبباب رطل ناري عنرادلا شير امص اذ مد[ تان ىلع يلا بتكرمل زب ننال اتم حف سلق تسنغأا تل لاف هك اند ملل[ هظسس وريح ثلا لص شال ومصر لن زي تعح
 عن وم رارلا سبيت يسرا نب لو تينرملا نيررط ىف لب تيرس بطلا لا بيزكس يا سدلق:ةنيدملاب عضطوم مسا ىرازمالا لات ءانعلابو ةلمبلارارلارسكو كلببلا يس "يغب تيرس لوق نلت
 عرين ببرج رلا لبق تاكا ذا ط اقسام ا ف روف امنا م احام ا تين نال ررصلا تاوط تؤ مهل تالا ين ايت الث اارادإب زا اذلالا ملوق نك ني ,ءرنكاوا لقا ليثو لاي ةرشع ديس نع

 نيينحل نب زريو جيرطلا ارا كلن نع قرابع بسيطلاو طربي بريللا قرصل نع عررابع بييظلا بيزتاذو لق هن ندور طفي نال كي الزواس م نانعمر ىف عرين البق ومو عزم نم
 اوضع رق لعمار“ وو حرا ىفاذك مذا بسيلتلا نال لادالاوبم عتيتاو بسيطت نا جملا ضجل خل بييط نان لو حشا داربلاا طا” ف الأ الضانر نعزي اهد ان بسيطا ثم نعز ازال عند
 ناك ناو ملابسك وع عطب نان تزعم عبو نر#بلا لك متل نا ى ارينا ولا وطعم بيطي نا نيب ملا بردو ف قردان اريفي د ازاف ملون كسكس راربلا ١ وريثعىلا بيلتلا زن نما يق

 مسح مح حل ل نحس نحمس سس سر بنعاا» رانك بسيط لكل سلايم ىف ناك ن انرهاو سلف ناك اذا نرربلا لك ب يريطتب ةرعاو ةراطل ببي امنا مثنارتا هل يان نار افكيله انا
 ذدالا ملوق هس نر, قتلا ىفاءىلع عرفت مر ريغ ديف نمر دقوا هلك راشي بسيط نا فسر ىلا نئرداؤلا ف اروونمحلا عير ببيطتو سارا عير لعن يب ىاقطلارزن لق ملح |

 ةلاللابراسفملاو ضْماحلا ىف ةنربلا موزل ماتحس ىفشر خا نال يخالاو لوالا دعست ىرورقلا نك رحب فدرقول ارد حن امواءاضنو ااضماه وا اين ضورطملا فاوطل اتينا ةنر بلا عطاوم نيعضوم

 ( 0 هرافطا ثدالالع لماذا ءاش اهب قرصتي كذكء اشامب امر قرصتي الدق ءاشاب قصت لل دقمر اربني قتلا نان" دققلا شق ببي الا ملوق علل شس تا بحبل نم
 1 لوق هلط »مذ اللا ىلا ةيانعلا بصاص هازعو تعيد وببل نب مشل اربعه رخل ىف و هر قتلا هاور بسيط ءاننل ١ ملوث لأ ءادبلا ب لان عر رصخلا ىقف برت سيكي ان
 يل[ ينوكسو نيشارسج ةمسولا ىرازنالا لاق مولا لق هلا بسا» مسار تموثتي الضم هوجن مست | نم هيت سؤ ر ىف لعجا اسر امرحن ب لاقي دبل محلا س أر رراص نا ى ارب راض ناو

 .ح ال ل لس تالسل نإ نانا مه ومد يطع نال تالق دن نك ل نا نهد يدان ملوث ملك بسا» بيرطملا نم ازنخا لمالا لاذ حمن مسكلاو باضط رقرووزمسا 1
 نب نيصخح داتسإق وأضيإ كب ودرم نب رع وهو ةمايإ تكمن اهبقب 5 01 2 6

 | ةيادهلا ثيداحاخرخت ىف ةياددلا ش "0 موش ل نصت تور عمدا د
 قوطن ال ناريخ هيفو ةسمقأع نع هيلع قفشمرهطت ىتح تيبلاب فوطن ل ناملسو هيلع هند ىكوبنلا هرم! نوسب تضاحامل ةشقأعنا ثدي لح
 ١ نامرحتو نالستدخت ترلا ىلعاتت |اذاءاسفنلا حرصت احلا هحفر سابع نب نع ب ايلا ف 5ملسم سنع ليوطلاري اب شي دح نوغبو ىرهطن تح تيبلا
 قارطاا كرت ىف ضيا ءاسنلل صخيرملسو هيلع هند ىلجوبتلا نإ ثمي لحس ىذمرتلاو دؤادوبا هحرخ ا تيبلاب فااوطلاربغ الك كسانملا نايضقنو
 تن ارفنت لاقف عجرممترفنت ا لوقيالوارمعنب ناكر هنت ناضئ اىلل صخر سابعنيإ نعىراذملاو سايع نبا ثيدح نم هيلع قفتمردصلا
 ٠١ ةملسم او تبآث نب نيز نعبايل !قورمع نبا تيدح م كاسل ؤاسنلاو ىذم هرتلاججوحلو نهل صم ملسو هيلع هدا لصد, !لوسر

 هيجرخأو ببط هناف ءانجلا ىسمت الو ةمره تناو ىببطتال ميل سم ا ثيدح نم نارجطلا بيط ءانحلا ثيدح- .مارحإلا ف تاياتحلاب اب |
 '”هنمملسرخاهحو نم ٌقاشلا هحرخا نكل ةعيبل نباب هلعاو ىقهبلا



 ةياررلا خم ةيادهلا

 لنعمد هيذعف كيزب نها نأت نوهضم امبنم لحاو هلكت ل دريخصلا عماجلا ف سأرلاركذ لعرصتئاو هتيحلو
 ال مريم لكس ملي لب مج

 كا طاطا مب ماوس اذان : اغلالاة ودق ةلصلا !هبلعالاقو ةفينحىل
 يلم هلا جرار شيسفف عون ثلا زراو عاردلا لس

 ٌرصاقةبانح تناكف ثعشلاةل ازاورماوهلا لق سا نر ناالا ةعطالا نم هناأعملو همادعنالهياعئثالذ
 ا” (ملاال حفرصصلا بي بما» نقلا (نيب امم دما بسر دق تاوز نمل لاب لص الا لبو ماب

 انجل راكتيف ثعشلاو َك تفَتلال بزي رزتو صشلانثليوم اوهلا لتقنو بيطعمن نع . ل ذيحاو بيبطلا لصا هت هنا ةقينح ىالو
 مما "ركن عدم ماللاديرشنَو وشل

 يطل ءاسمعلا لنا تَع 'تيزلا ف نالخل نهد ُن لفعزلاهيؤانيالاموطم هبكو مدلا بج ويف ةلمجل ا هذه
 م ىاتلاو صامد[ نا

 بيلغتلاه جو لعوزمتسا اذان ف ٌتيطهتالق افتالاب هدلاهلاعتس اب بجيآمههبش اامو قيل ميسفنبلاكهنم
 دررلا نا رال

 هحو نم_ب.طوهد اببطل لصارهأ ا هشقق بيطب سيل هال هع ةراكالق هدر ٌقرقَش وأ هحيرتج هب ىوادولو
 ميما ءاضيبا ةكرصلا لتتم ملا نود ةر راقك/ا فلل

 سارطغوا|طينعايوت سبلت او هييشاامو كبيلاب ىذا دتاذاام ٍفالخب بيطتلا هجو لعو]اعتسا طرتشين
 باع »م نع زلاورزف اكن اور اك وورشات

 هيل عف موب فصن نمرثكأ سبل هن ًفسوب ىلإ نعو ةقدص هلحن كلذ نم لقا ناكاومد 27
 بررسطال ةليلوارارسالا ق5“

 تاتلوهندب لعلاقشالاب لماكتي قافترالا ناس بللا سفني هرلا بجيت ّيفاشلا لاقوّلوأَد ةفيزحىإ لوقوهو
 5 هاا اوي يح مولا مزال لاقو ذه يثد .مئالوا ب لوقي ناك

 ظ هينسلّيهنال |نةوتلاد دادقف ةنلاب اببعو لاكل ىلع لدي ةدملارأبتعا نم نياك سلاف دوصققم قفرتلا نعم

 يح هك لص ٍبصلا بجتف ةيانحلاهتوداهفرصاقتنو ةداع ءنيرث صييقلابيرا ةراوطو لعن ]ملقم ماا عسب ابا دار ةقوزصل

 لشي ملوءابلاف ةيكم لكم دنا كدا سبل هس رجل هتالدي سايالق ليو رسلابر رزتإواهيخشلاو ا

 فيتم سارلاةيضت كيد مظفس فلكي لو ءبقلا سيل هبله كرخزلا ذل نيكلاق هيدي |
 دايس ل زال ا م بج "ماك اموي هسأر حبمج _طغلذاهنا !فالخال ه«انيبأم تتولا

 رز“ الا اميل سار ضعوا زوو وسد

 0 :صقمٌارقسا ضعبلانآس نالإذ هو ةروعلاو قاحلاب ارابتعا عيرلاربتعا هنأ فينح ىلا نعىورملاف
 نطلب ج الصلاه ١ سارلا عل ر د نلكب ملا ملي نسيت

 نأق مد هيلعف ا دعأصف هتيحل عبرواهس ان ميل :ءاحاذأو ةقيقعلا منعا سلا لوبتجيمنًفسوي يبإنعو سانلا

 تايناابتعا ل لقلا ناحب ببيئعذأ شل لاقو لكل قابل بيم قام لاقوة 5سصص هبلحعف حبرلا نم لق انأك
 ب ”تروش للود نور ملال

 مبريطت تال دتو دامذرصاقتنوةيانحلا هيلماكتتفااّدعم ”ن9 لماك افتر سّرلا ضعي قلح ناأ انلومولا

 ٌجراورلا نان بيلا ل صر :.: لو جلس ]نر نمو مش اكن اردالا نم هارعام دلزجلا ىف بسيطلا وخبر يفيل اه ”حئارال قلا نا. دالا نم نيس تين لو هل
 مالا نم بعيالا نا ايلوق نع براوتب ١# ام طم نروكو لق اه 7ةواربلا اطال ري بج ام يدب بسو ريبعلا لص اب بجي اكمل اهتساي بيسهمان بيطنالصا لارعتساب يه يلازريتضر يو قلت

 عقب نزلا ملوق سلط”: نت  امن:ءاهن الكت بسيط و كوبا ذا تاتو نافعا او ادا ات الخب يو نم بيل وليف بسيطلا لش ذ دارا ميتتسرعماورملا لكس اباه
 مل شل شل سل شي مس يلا سلا سلا ميل سلا سلا سلا سلا تس تح مسلسل تل سل سل اس اس ل ل بل » ناي اي نع ور نكس ةروول ١ ايلا ارو نوكسو دمج راز

 ,سيف انبجد ال هالولورراولا صرع قل اسنا يطل ب مارح ادهن |ذنتنا ت الترب ”ليث دام دي (ادذ ةرسبل لوجو مرح دا مارح اديب سبلا تررملاذلام نيب (دلا(ةزل ىف قرذالاطب ابوأ سبل ناو لقهف
 0 ا عنب نمضتيزلا ل صمت لو نشا ت٠ اانا يعاب وكول سلا ىف ارا ز وكن ين قالداشبا
 هت هع قلبو لا وري تتر اورلا لي ناو عي او لبرلا عيت خا مس وفل سكت ٠١ يذروكدلا حملا ناي ميل اطعام ليلا لع ميل ىع طرا زاير ملا مد لوف ورلاك نع
 لارتتحس نا هكس ريع رماو صول تيما ازا رب عي عمومي نعمل نلا نمو از ماوخ م مالا هرلذ اراد فوكس ميلا نوكتو ىلا ول لعارلاخنفزيسا لابي للا [رل/لعغي كبل
 0 انك الو طويلا سم نتن من اهيا لك, تساو نربلا لمع لاو لو يلا ءساوب لصيب ناو طل ملبلي ل نال ل وق لش كو بذل ىف اذكع روسي ذنبي وتس حش فلا
 لو هلشسع كلا ع 0 ايتشلا رع ظفح ضلك ازيلو ملوق هس نبع الندا نييكلا ىف يري ل ضري نا نود نم اضل ربكم
 عل رواهزم لقاالب اماذل تشان | اهتطيتح ذا ةز ادّيبَشل ىا قيقا راع ماوق للا | ب«:املاك ا قانترا كو نددمقيدراخصلا القلاب مسؤر نوه ن وق علاو كال نافاس انا نحب هدأت

 ىلا ل ا الاززت و الس الار صلر غصعلا حر ايفل قاوم ل اسار حرر قلع ازاو وق هلطاب» رهيقحا العر شكعرثلاو

 رثمال ملأ هلظس جابن:انباصا نيب تلال اعبر مكس :عراشلا ماع هرذام حت !نا يلو بك 1 وا[ اعطلا رلخت لن نم لقا ىلع ناو ملا يلعن سأرلا حمج قلن ارو تسول

 ت»ث غلا بيتو كرا عظنيريولا قاما بيلت لق هللا كيسا» :ئيزلاو ٌرعارلا د اننا متلو اول نوقلبك  يولعلا شب مب در طاسولن ولكل ارنالا نانراتعم



 ةياردلا خغةيادهلا حلا بانك دلج

 مد هِلعف ا لك ةبقرلا قلح ناو برعلا ٍضراو قارعلاي داتعمة يحل! ضحب قلحا كو دوصق مريخ هنالوضعلا
 و ىذالا عفرل قال اب دوصقم [مهنمدحاو لكن ال مد هيلعف [هدحاوا نيطيالا قل ناو قلحل اي دوصق موضع هنال
 اهضعقاحاذ َرغّفسوب دبا لاقوةنسلاوهو فتنلٌلسألاَ ءانه قاعلا نيطيالا ف ركذ ةناعلاهّبشأف ةحارلا لين

 قلحي لماكتيفر ركل قي رطب دوصقم هنال كلذ هيشاامو قاسلاهررصلا هي ةاراماعطف لقا ناكن اود هيلعف

 مكذ ,مخأملا ته نارظنيهناهأتعمو لدع ةموكح مأعط هبإعف هيراش نٌمِنخ| ناو هضحب قلحرتع - مماقتيو هلك

 ةظفلوةاشلا مر ةعقهمزلي جبرلا در لْثمدلشم نأكول قح كلذ بسجيمأدطلا هيلع به ةريعللا حبر نم نوكي
 مضطولح ناو لاق ر اطال ىئاوي تح صقي ناةنسلاو قاحلا نود هيف ةنسلاوه هنا لش لدت ب راشلا نمزخإلا

 أمانكت تارولقملل نم تسيل ىهو ةماجب لجل قلعيابن !هنإل ةق دص هيلة ٌةةفينح ىلإ دنعممد هيلعذ مجاحل

 وثقلا)! لسوتتالهّنَأل دوصقم هقلح نة غينح بالو ةقدصلا بهجت ثفنلا نم ىث ةلاتا هبف ناالا هلة ليسو نوكي

 ةرصلا قلاحالعذ كرمادينبو | ةرمأب مر س ار قلل مثلا تيب لماكوضح نع ثفتلا ةلازادجو دقو هبالإ
 نم اركملا جبري كارككلا ناهلص نم نالأمئأن نأكتأب كرمارعي غب نكن بيج ٌعف اشلا لاقورمدق واحلا لعو

 مهران ف

 ممن رقومكحلا تودمئثأملاىغتني ىاركالاوموتلا بيسبأن لزعو هنم غلب امونل او لحفل مكسب ًنِخاوم توك نا

 انفو ةيوأمس كانه ةفألا نالربزق تيحرطضملا تال كامحدرلا همزلبف ةنيدلاو ةح/رلا نم لاا موهةبببس
 درقكلا قحؤر ورغملاكر اصف ةحالا نم لانأمب همزلا هنا منلانالقلاحلا ىلع هس قولحلا عجيل مث دأبعلا نم أ
 لاقونيعولا فانتل ا كم ةةقدصلا همزلت قلاحلااماو هسار قولحملا ف باوجل ْ ديال لال حقلآحلا ناكاذاا ذك
 وه:هريغرعش قلع ققعد] قأفتالا نعم تادل لالح سار محلا قلحاذ |ٍن الخلان هىلعو هيلع ئشال ىعفاشلا

 الفم رجلا تاينةلزنّمب نامالا هقأدحتس الم ارحجلا تاروظ نم ناسنالا ندب نمومني آم ةل از نا انو بجوملا
 تسال يي سس سال ا كي" ىلا َ مغ وا نا مو

 مطايؤاظامّلق دال الح براش نمزخا نآذ مرعش ىةيأنجلا لامكن اال ؟ريغرعش و يرعش نيب لاحلا قرتفي
 حرزوصلا مم يل!( اسم نم هرب

 نال لب :فيزع ىلا تال سم اهلوق صممت تسرلولا لاو مل وق لس تع: حب لا فرت عش ريذكن اكن طباالا ىف ناوين انى دان لو ثورعلاوبب قالط الاازن مريض لق حل
 رتوقلكم جا س اننا عمت وام نم نام نيلح ار ورهصقتوع يراد لبق نيل عمت ترص ريبعف ران قلضول و ىو املا عرس ل و: ب راش مزمن ا ناو لق لسن ايزع صوص تك ىف تياورلا

 لت ملوق هلل بلا" رعاوونعبل سيئر كنا ىلع لريال ازيورسأر مدقم نلعرتدام نم ولحلا نم ناف سألك حب اهطعل لاصتالر هاو مع وغلا حي زراب سيب ةيائبلا لاك ب يح اولا ناكذ فلا نور
 قلما ن مم وب ذخالا اجلا طذل نمازخا صقلا سبا نوي لا فنمم اد ارا نان بعسل يلب اورج و زج ىلا لاق بو نحلم او نثبت نإ نى دانا ركن ار تاغ ى ريشي ةخ#لاوبب نا ىلع
 مسبق بسب رملا نوك( :ليالو نلخ ا طيالا خسر لذ زنا ىرمألا ءخسملا نايمانب مابا فر وصقملا سيخلس ناي وان دنسريفرلاوتسا كر وايل نا ىعوا تاذ فت او ازخا سين ىذلاو زا انيا نلحلا نال

 با" اهمكو ابره بش مفشلاراو) بررطملا ىف وايلعلا فشلا نم لع_الا ضورطلا ةزمبلا سبير اط الاد جاوملاو”لباقلا ىب و ةازاوملا مقبلا رازلاي ىزاوإ قح ل وفق نبل ب قلل نا نا

 نال ملوق هكعس دا هاباي ولاة نال لزحب ناك اذاو شمام ا ىف اذكداوالا نع لزعب ومو اهبل خصوم نيم يخل ب عج هن الاوريو ركب ولا ع رباىلا عضوم لق حلل
 فانيبالد مدل بهن لوق هللا ن» للف حتصزنكا عرش رابعو اهلا ىلا ب لسوتلوب نا ادوصقتص يوكن اذا الملا ببال احل نوم قله ىلع ايلا برت ملاذا اديب. |! لصوت
 نيل السموا نييرف نركي ناامارا(ل صامل لا م مس أر نلعناو ملوك نيس با» تاوايدلا عا مرن اذان مد تاوابدلا عب صل هليجسمو شاف تايرالا ىلا سرت الا ادوصقم نوي نا لبجسسمو روك

 دابا ريبج نمر ع دما اان كم ندي ناب تارا خب ناك لوريال دا لع نوكي ناالا مد, قولح, وا الع اثم لكن اك ذل اا رقص قلو ىسر وعلا لك و سلخ ابا لاذع قولحم اور قالو
 شل ماس دام ناد نييكاسم تسد ساب قرصتء ان ناو عت ذداش ناش يبس الا نيت نحر سار لح ذا زان سمار قلعيلارطسملا مرحاض الخ ى ل: دشن ا نفاخ مل رق لش تدا»
 1 تعلا نالر حل ب عئميالو حب ابلاملع_رلولا يعل حتيبورضحلاو لولا يق مرنجإ تنتتتسا ماير لوتساذ يراه لمر ىرتشا ريروص#ل اروزده اكراض ملف جلاس تك مايا
 0 ل ل ل ل م ص يس سل سس مس سل سس ل ل نس دس دس سر زيتي ل يللا نط عارفا تف تلك اد سسسعيسيل

 بسبب نارك ىف لالغا سار قلع ازا لالح نا يا ممل 'تابن لن لق ملل كك ورماريخبدا هرماب ناك ذا ام ىف ى ا نيم ىف اير قناملاناكاذا ام ىااناثسن لزق حلال

 ددقم لاوس يارب ورش ىف يانا لاكن الا وق هلل يانوء ذا ٌياور ترمو لب يتمم اور تتتواصا. يفك ال الط ناكن او رمح تارت عطل ىلع يسبب كلا ىلا ضدنا

 برا» روتر وش لع ىف مولا بهي نا ىنمتو نيتروعلا نين لولا قزف هرعت

 ممم ادع اص ماس أسسا أن



 ةياردلا مةيادهلا

 هسشن ثفنتىّاتلا نم لق ناكناوهريغ تفس ىذأتن هن .هتالق افتراس نعقرعيالو انيبامديف هجرلاو ءاّشأم
 رمادا لاما نلم ىزلا مغ سوت ينلازاناابل ره

 نعمتي أمةلاناو ثفتل اهواك رواطسلا قف هتالمدهرلعذ هْيلجرو هيديريناظا ضف نا تادمأعطلاهمز هزلبف
 برج لاو

 دحاو عون نتي انجلاٌنآلدحاو سلخ ف لصح نام د ىلع ذا ديالورلاةمزلبن لميدافَت درآ اجا اهل اذأذ ندبلا

 لدار فت الةرانكلا تللخق ذذ الا لاوطغلا ةرافكه يش اة لخارتلا لع اه اتبم نال ع لتع كل لكف سلا ناكنأت
 ا الهترأدتع ةئافل يي اذهل بجي“ شح يرعاو مز بيل

 ىعم هيف بلقلانالالجروا ادي سل لك لك ناءأمدُة ةعيرا بجي فس وبال: ةفينح ىالوق لعوريفكتلاب
 تديرفشلا ةراذلا

 ىاكللراقم ميول ةماقامد هيلع الجرادي شق ناوقرسلا ىو يك رسال داتنأب ل حادنلا ديقنيف دال

 ةثلث صقب مرا جرف ن لاقو ةقدصرنظ لكب بجي «انعمةقدص هر عفريذأظ !ةسمخن مك !ّضق ناوقلحملا
 با ىددرفلا لوق نحس لس تعدو ةؤاوضلا سكب م نط نال اد سأل رقيش

 نحاو فكيف اظا ناباتكلان َق روكذملا 7-1 داه اهيا كلثلاو أمد لحاولا ديلارجخاظا ن قنال لوالاة في 7
 ١" لال قدصلا تس ماتا

 ةسمخ ص5 ناو ىهانتيالامىلا ىدؤي هنالاهاقماهرثكملةيالخ لكلاماقماهانمقادقوههلقب هلا بجإمّلق)
 نم اّضقولامبارأبتعاممد رع لاقو“ طسونرولاو ةقيزح ىإ رشة ق دص هبلعف هملجر و هيدي نم ةقرفتمريفاظا

 بد+ نايس تاز عبس ىاوترلوق ف الر ومحلا قصر اب

 قلزه ءاقاو قب :ىزلاو ةحا ةحارلا لينب ةيانحلا لاكناملوةقرف هرفنم عضاوم نم سأ ارلا عير قلح ذا أمدو نحاو فك
 باو سابا ف اكن عجل

 فظل بحجفةق صصلااهذ بج ةيانجلا تمصاقتاذاو نإ احلا ن١ كلذ هئيشيد ىذآتي
 مر

 ريكو لاق ءاشأم هنع صقني نيف امد كلذ لبي نال ةرفتم ةسمخ نمةكما ترا كلنكو نيكسمم اعط

 سلو | يب ربو ثيطت ناو حملا سمنت نم سبيلا هبشتافراسكتالا دعب ومنيالعنال هيلع قشالف هنخأق اعتز مرجلارفظ
 ءاش ناوماعطلا نم عوصا ةثلثب ريزاسم ةتس ىلع قدصتء اش ناو ةأش لذ ءاش نإ اريزغ وبقرذع نمقلحوإ

 السلا هيلع هللا لوسرأهريضدةوريبلاوا ةملكو كمن وا ةدصوا مأيصنم ةيدفف ىلاحن هلوقل ماي مايا ةخلثمأص
 * آلا ال ةيرظ ساد, ىؤل ب ول انيرم جنم ناك طرف ىربلا طي يحك سورايلك لولا لوأ

 ماس امس او دازجالا بستم الحلا فر يعلا محلا اول قل غ ارسفر ماو عوف نم َييانحلا نال لوف هيس

 لج رمل اب ىلوالا اتينا عاضترال تيئاشدل ىرخا ةرافكب جت لوالي ر فكن ا نعي! تللخت اذلالا لوف حلل ب» ةرعاو ةرافك,يضكت اذ نانعمر مايإ طا اذا نار بضم اذ لقهلع
 لباب هال هل ب ابر وزعملا ىلع بسجل رذاؤر طفلا تادافكت الب تايوتدلا مبدل بجبن ألوى انو ىلا اووركملاك يدوزعملا ىلع بيج مارحالا تارانكت الرب !بااخلان ال

 ةريس اند لو هه با'روزحلل لكيجتال اهنازطنملا ت افكت التي تايئهعلام: يتلو ى انو ىلا و هركل الاتي وزحملا قلبت /ارحالا تاالاكتا
 ةرهحسلاى ا اكءقحال سس ؤالاو ةرافللا لع فل اساه/رما ناكن اذ نبت الا نعرماو مري ريف عر نا م :ميف م اكعالا كود ب ايس الا لغارت تن وكي نا بجي ةدابحلا خمسف بسلاذلا ناك ان تلت

 نامددا[م بجي :بوقحلاو ةوايعلا ني داداسلذ ن امد بيك. نا عب ةدابحلا تش ورعاو مب قر ةوابعلا نعم ناب بيج اديب كئؤكالو كي سنيك ليز ىف ىرغا قرم |راظتم ماهل جسو قرهسل يا التل ذلاذ
 لن ماتم عب ارم رم اب (مملا بسجي [ىنا ةرعاو لصروا ةرعاوريرف نإ ذو اتا لالا عمر مالا مدلل بسجولا نال ةلشال حلل اق لوقت ا

 - ريرقلا م” نرتب نار تاب ناين ازا ماي م نيرططن كاشير :.شلشلازك مانت نا بيرن اكل قت ىلا طخ ماكل! ىبانتيالاءىلا ىدؤل حال ل وق عكس دارا اط ب سأرلا بد تع اك
 ةيااوطع لك نمار ع حسم ول حر اشار ربع صخب زيني ماو هقل با٠ ةرماو لجروا ةرعاو ري ن' ا اصالا عيراريمما نالرعاو تكن مصقول ام. لو خدقع

 | نكي نارل نا معلا لبا عمجارزملا نبا لاقو عروطقلارعشلا فلز لوردلقاؤل ضني بيات ييح سبايا ريغان لو حلشسس با شاب صقننايو كو غلي نال نيكس[ اهي د ياض
 ْ فعال برت عر السلا سلوا نيرفلو ادربلا نم البلا تؤم سئرلا يخت ىلارطضلا ناي رزع نم سلوا ملوث هللس م تماس

 0 ا 0 ةياردلا

 : راش اانا ناوماعطلا نم ص !ةشلثب نيكاسم هن ىلع قلصت ءاش تادةاش #ذوءاش ناريضوهقرنع نم قلحو!سيلوا !بيطت "ناد هلوق

 1 ٍث.ىلاريشيي هناكانركد اميرملسو هيلع هند ١ لصدتلا لوسراهرسف دقوريملاواةلكو كسنووا ةقدصوا|مايص نمةيدفك قاع :هلوقلماياذشل

 أ -كضكسنا دامايا ةثلث مصوا عصا ةّثلث قرفلاو نيككسم ةتس نيباترمحعطاو كسأر قلحاة هظافلا ةلمجنمندحجملاق وهو قرع نييك
 رمصو 8١#اش كلسن اوا عصا ةثلت قرغلاو نيككاسم ةتس يل ل را

 مم .1ةثلت



 ةياردلاعّمةيادهلا .٠

 يمنا ّ 1 ا 0 0 7 ادق رصلا كل نكو ناكم لك ةدابع هنالء اش حضوم | ف هيزيموصلامث رو نعملا ق تلون ةيدلاو انركدأمب

 نآؤيص تخيل م ىلا انهو نآكموا نمز قالا ة رق فرعت مل ةقارالا نال قاضتالإبممرحلاب صتخمف كّكسلاماوأتيب مل
 دنع يملا ةرآفكب ارابتعا ٌفسوي ىلإ سنع ةينثستلاو ةي لخَتلا هيف هاذع ماع طلاراتخاول »اكمل فضاضتنلا نامت

 + ثرنياروو ماش مامط  مكيارخ مث

 هلع شال ىتماذ ةوهشي هتلرم يرد ىلارظن نأ (لمصفروكت ملاوهو كيلهتلا نع قون ةق صا نال يزل رع
 اذا لوري خصلا مماحلا فو مد هملعف قرهشل سملو لبق ناو ىنمأذرتشتولامكر اصف سجون حلو عامجلاوهمزجلا نال
 دريرفلا نودأ ف عامجلا ف باوجلا اكو لصالا قةركذ لزذنيملوا لزنااذاأ منيب قرفالو ىمأف ةوهْشب سم

 | كن لواسجلاب قلتي داق ٌناتلموصلاب ووتعاو لزن اذا كلذ عيتجو همارحإ دسفي هنيعقاشلا نع
 انزل اتهقسإل ينعم هيف ناالا اما تاعتيامعب ةاعتيالف روصفم زا سماه تاروأخ لاركاسب لفي

 أف لازنإالان ودب لصحيالو ةوهلا ءاضق هّيذرررحلا نال موصل نال خب مرلا همزل ف مارحجلاروظمع كلذو ةأرملاب
 ملزم ىضمب كري اؤىضميو ةأش هيلعو هل سف ةفرعب فوقولا لبق نيل يببسلا حل ف عما بن إو جرفلا نود

 امدناقيري لاقل اب نامرشأ مه و هتأرماقاو نمع لمس مال تلا هيلع هبا وسر نا ىورأم هيف لصالاو 5 سسشي

 أمب ارايتعا ةندب بحت ّيفاآشلا لاقوة با صلا نم ةعامج نعل فنا نكهو باق نم جلا لعو امهتتج نأيضمبو
 دعا ةررم ىلإ اد قرع نع زا ف فيان ءأد»

 بماويدروزملا ىف تزن هك

 رد ء#ما اب دبس و برم حسو ل [ى خو دلع رثسلا لص ىنيلا ن٠ ةيئسلا مالا حور او ةنيرملاب نيستو شرل نس ترام نااوفعرلا طين بش ىرع نب يمان امين وكسو ررهبلا نيل محب رج نب

 مشل مصوا عروصا يل قرطلاو نيكاسم حسم نيب ارفع او سكس ار قلع اذ للان لات مدبب تبى ذ[لا#تنف بجو كس ادت نّقلاو ران رق تحدت ولحم ركم لري نال
 حضص وم ىا ىف ٍةرقترصتنا لوتن انو رمح ا فاذا م |ىملار يرتجف ملا عيفنملا لوصوو /مرحن ادار تف قرب دوصقملا لوقيومب ىقذ اهلل اذاا#نانرزع ملوق لس قت ؛ ةاش كين دامي
 موق نمو كلن ةدابع لكلاولات منكير فيري موك كين دلي زل غن نم لاقيو هرج ماذا اشم واكن دفئ كن لاقي ف لنلااءاو مسلوق حس يابا مايعلا كنب ب ناك
 غل اب ايرريريصلا رازج ىف ىلا ىت ل وتل رف اب صوص كل و مارال تاروينم نم رش اب ادع زب 1 قيرطنم ماسلا ىفر محي زي ىدبلا تيب مدارلاو يزعل ىفازك يالا كشند ل الص نالامت
 رطل اماد جالا ذس روكزملادبسو فلكيا نع عند الا ىف ةروكرم ا ةكرصلا ى #١ ١ةقرصنا نال ل وق ةآ مياس ا» ى رب لك ف الص اراصن ةراكلا قلرطن ياو فكل و تيحللا

 تب انج معقد ةردع ىلع لصفبل ارش عرول لكل تءايانيلا بساباف عرش ا لصف ل وق حس ب >:ةقرصلا ال ماسصطال ار يفروكر لا نيستا نان نينا راذكف الشب از هر اباابتس ا
 مسا نان او ركل اتا تزما نيذالا ملوق تلس ابن ا» لادم ديس لا/ ل نإ يلع سبل او بيلا مددت اأو بس ايلا ىف مالاومب نال وريح لس ميغا ددو اسما
 ةروص عا بجالا ليس دس ةوبشلا ءاضقرمب عرا#ملا نار لو موقق هكتس بسا» بسدالا ىف ار#ملا باكرا سل اب نظيالو مارت ةيبنجالا ندر ظننا فلذلك ارمي ف
 ل اكد مدلا بروج وقح ىف قوبل سملا عم انما اطير يلرخغصملا عمم ا#بلا طفلا فصلا عم اهلا ذو مل وق نحس ١» كلذ دس وب مو لان الاوبذ ناموا اللا وف ةروص أما نحم وا
0 

 ةوهجشسبل ليبتتلاو ةوبنب سلا ىلا ةراخا فد عبف ,لوق هلطس ب: ملا بصري نكد ماوس الارضي مل لزني ملدا لزما حزرسعلا نوداب ىف عرارملاو قربت نم يبل اد سم الا
 عءاسمب | نعت لو علل بلاد تحس مقاوم نال لزم اذا رابج شمالا هرغسب سني امنا موصل ناذ معمل اب ىرجتع او لنا اذا ىتفاشلا نعرمارحارسفي ندي نرسل ن ودام ىف امجاد
 نان موصلا خس ةداشكلا«ح ىف ءاضّتلا نا بارجة سلااقيدقو موملا ىفاكواضلاب مح او ل ايتعالاف تربشلاب تسبب ةرابحلا ءاضو نعد ان لازثالا عم دلبقلاو عراو سما نكون ىتلق
 مارب اطا» ةروكزم ا ةروصلا سلك لة ءاضقلا بصوي اف ميلا ف ةرافكلا بجول الا ثودداضتلاو ةرافكلا موصلا ىف بجي اب تّخا وزر ود ملا هءاضتفلاوم حرا ىف بيا عقد ايزم الك

 هي اني 1٠ يوحد بيطلا لارتتساو طلاس بلك ماع الا تءاع ترم ابل ٌرادسنيلال عام اب حارا قلعت ىار سيئ لازنلو ل وق هلل يلع دشدا ةع

 مجرخ هنااضيا ةرجع نب بعك نع نيحيعملا قوظورو نعملا ق تلزن ةيالو «لوق ةيادهلا ثيداحاخرخت قف ةياردلا

 هذه نع تلاس ترجع نب بحكى لا تادعق لقدم نيهّنرا دبع نعامل ةياور قو هتيحار هان لمقنماسو هيلعهّننا لص هل !لوسر عم

 ”ةماعمك ىهو ةصاخق تلزلخ لاك ثيرسحملا ىسأر نمىذاىناكتلزن ق لاق ةيالا

 دئادوبا لباق نما مملعوا مج نآيضمي امد تاتيري لاق جلاب نامرامهو هنارما حقاو نمع لئسملسو هيلع هدا لم ىنلانااشمي لح
 لاقفملسو هيلعمّدداىلصىبنلا لاف نامرحم امهو هتأرما حماجرم | تحينم الجي نا ميعن ني ديزي انربخاريشكىا ني ىيجيقيرط نمل يسارملا ف
 الحر نإ ب يسملا نبا نع ةل مرح نب نمحرلا ديع نع بيس ىلإ ني زب نع ةعيبل نبا قريخا بهو نبا فنصم قواي نهايد هاد امككسن ايضقا
 أتيعاعزلا ناكملاب امتنكاذاف ىربخا ةءحاكملعو اهجرامت امكجامت أهل لاق ةملسو هيلع هلا لموبنلا لحرلا لأسف نأمرحاهو هتازمارعم اجرمانج نم
 ايلعورمع نا هخلب هنا اطؤملا ىف كأم ةياوصاانم ةعامج نع ىورانكهو هلو ابدهار اكن اة مث: باص اركتمدحإو ىربالق اوفَتن [مرجةمتبما امديف
 مجحل!بالهااذاف ىلع لاق ىدهلاو لباق نمويلا|«ملعمث امج ايضي ىتحا يجوب ناز فني اولأقذ جحلاب مرجوهو هله! باص لج نعاولكس ةريرهاياو



 محلاب أتت ادلج ةياردلا عمةيادهلا

 ٍقح ةحلصملا كالتسإلالاّسِيِالو بجو ءاضقلا نالوانيور قال ا هيلعةجلاو توقولا دعب عماجرل
 ريغف نا ةفيزحىبإ نعد سيليبسلا نيب وس حشر اضقال هنال فوقرأ دحيإم تالدعةأشلاب تكي ةيآنإاىنعم
 أندتع» ادسفا[مءاضق ىف هتارما قرافي ناديلع يسيل ناتياور هتع نأكف ىطولا نعموماةتلكسضيالا مزمل بقلا

 1 ع ع تا ع هلك
 كلذ ناركاذتي أ جاهل هيذابعم اجىنلا ناكملا ىلاهتين اذ نعفأشللو امرحا ذاًرضرْل وأمزيب نماجر خا ذاكلاملا اخ

 نب ن فرارلا

 مالا حبال مارحإلا لققارتذإل ىنعمالؤمعأق امزيب حاكتلاوهو عملا نااتلو نأةرتفسف ةعقاوملا ف نأعقبف

 ىنعمالفازرحتو امين نادادزيف ةريسي ذل ببسب قدي دشلاة قشملا نم امقتحلأم ناركاذ تيامال كدعب“لو
 0 ةتل_ تيوس ا

 هلوقل ىدرلا لبق عماج اذ مذ ىداشللا الخ َةَتْنَب هيلعو هج دسّشدمل ةفرعب نوقولا دعب عماحي نمو قارتفالا
 ١ ةاض بجرب ءرعب عاترلا نارك ييسال قدح ا لبق هل

 قافترالاءاونا ىلع| هنالوأ ٌسابعنيا لِوقُل ةندبلا بجتامتأو هجمت ادقف ةفرعب قو نمل سلاهيلع
 الع » ةزللار ودول بدع عاقل بنار نمسا بيم ر مز محا

 هبش امو طيخلا سبل نودءأسنلا قح همارحاء اقبل أش ٌةبِلعف قاحلا دعب عم ابن او هيجوم ظّاشتيف
 أهبضقروأريذ ىضمز هترمع ترسف طاوش !ةعبرا فوطي نالبق قرعلا ف عماج نمو ةأشلاب ىفتكاذ ةيانجلا تف
 ل دسفن ّىداشلالاقو هتريعدسفتالوةأش هبلعفراكاواطاوش !ةحيرا فا طا مدعب حماد او ةأشهملعو

 نه دلل“ لل رم وأ

 جي دسفمريغىسانلا امج يذاشلا لاقوالعتم عماج نمكن اك اّيسأن عماجب نمو تو افتللا راها لاى ةترببا
 بحبو ' دانا قتل كس

 ىا بهيالد ملوق هك ابن, يزن لاك اشلاو ب نقنتلا حم تي لاف لعاكما لا ن رع دا لوف ار وزجاج و لعاكلا لا ترعب نلطملا لاقل |نيوران قالها روق حل

 انعم ليج ملاذ بجو نكلمدلا بجي ال ناش ناكر صرسفي ل ناك اضقلا بجد الخ ناش و ورما حرالص | ى ا -طصموبس وو عرش ناكى ذلا داش كار رسم ل الا انبم ءاضقلا بسال

 مل وق لكس ءاسما» مدلا نهري ذادازج ان وكي نا بجي انادنع يلعب اضقلا بست مل دال لحفب رازج بجو مدلا كلذ ناف فوقولا رمل حب اهاذا اب تالهيرصحلا ىف لك يك اشلاو لالخ لا

 ككيدع ناقزنغي لب ان نم اءاضت ارااذا نعي فكانافالع لوف ملك ءاربل ٠١ قازتفالا نع ةباهعلا نم ىورام ب (ببتسالا دعس لميو عيمتملا ىب اينو ةقراشملا يلع بي ال قب ع سيو
 عرب لع عللي مدبب يتلق ل لصا ا كلام ىلا سن ام بجورسملا لات ناتي اينع نوحي نا ليتك ايرح اذا نابي فسر ذذ لوتك كلاب لوق نازيعولا حررشس قد ينيب نم اهبجوزج نبيع نع
 تكلا زوز ى د مب جسم | ضب ىلو برا نوكى دا لدالا» كلا لتو ضناشن ى ار ل وق حش با” دما لاعب وريخ اعماص ىزلا ن كلايتاذا ن افي اف ىتفاشلا رع ارآورئيكاملا بتل

 ىش ل لكرال هاى ريالا نلطم ىرلا لبق ماجا نال صر سضيب ىلا لت حم اهاذا ىناشلا لوقت عنان ىلا لبق ج اهاذاءذ لوقت حش اد مهلا حت واو ال يلو زيال حي لاو و ثأشلاو

 مت مدف موق هكعس يابنا» هيعارار ناكى لا قل ١ لعو للمتلا ناوا ءايرتو ىرلاروبام تالفب رحب ندقولا لبتاكجسردضم نلطم قلطملا مار لا ىف عاملا لع م إو حوار

 باوجازبإلا بجتاقاو ملوق هل د»ن انا نيش ارزيع لوالاوداسنلا نماوا ببجاولا نع تنمذ:عرارطل كلو الم مايل درا نا ضن راي زلا ثاوم يلع ب الدارمي ”ييقح ميلاد

 فلانه اورايوج و سس ايع نبا لول ةنريلا ببوجو نا باوملا ررفو رازج نعي الف يانيفا لبق الز ال رمامترب شري لع بجي ال نا نش ناكت ضرقولا بل عاج اب ارنب ملاذا لاقيام

 حناجنكيلاذاازي ةاش ريل لِوَق حل بل» ةنرر غي نا ءرمافنعيفيل نا لبق بوبس و فاو لبجر نم لشمس زم اسم نب لاربع نم عرابر ىلا نيد( طع نع كارب زلا نبا نع دوما ىف

 انراقلا حم امول عرار بلاد لم وسبمملا ىلا ايززعم رياذلا فو مو ريض عم اهم ط اوشا ةجل دا تام حس نادك مل ناكول و يلع ئشاطف كل هبا ناك اذا دو ةرايؤلا فاو نل دا وش | سول لا تع لاي رد

 + ف» قلخ ادعب ةاش عراه ادعس نوبعري مناخ ىروزتلا رو بباثكا فس هكذا فلا !زنوءاضلا حخسامب (م :ءالورملا ة اشو ب نري لعن ضاوطلا لبق لم ا ىب رم لوا

 ا» ةان بهي ةررلا و شيل ببي بأ ةرايز اوط نما اوشا را تاملا.ددب حماجاذا نال عرادع_ قرخلا ل نفت موني اا نب هي حار نر! ناهل ارب تاباذاو لق جلع

 عا# ياني لضفلا عقبالف ناينلاكم لاو هارللا لجو موصنا ىف اكو انعالا ىف روع نايننلال ضل اررنعمزع ىسانلا عراع. لو هلن

 علم ةاوكلا هيادهلا ثييداحا خرختق ةياردلا

 ناكملا نماةرفتو ايده اوأ جلباق نمناك اذاف الالح نا عجن ث امج نايضقي لاقفرمع هع ىف كلذ نأكلاق ىهاجم نعرب ان دزي نب ديزي

 سايع نبا قيررط نمو هيذايباصا!ىذلان اكملا نما ةرضن ل باق نم اجي اذاف ةن دباحنمدحاو لكىلعلاة لعنعيكحلا قدرط نمو هيف اهياصا ىذلا

 نب هللاديعىلاهل راشاف هتأرم اب عقورمر ع نعهلاسد ورمعنب هّنلا دبع لحر قا لاق هيبا نع بيحس ندورمع قيرط نم ىنطقرادلا ىورو نوحت
 لاقفدعم تيهنف سابع نيا ىلا هلسراف لاق ىدهاو جلبإق هكردا!ذ اذ سانلاعنصيام حمصبق هج لطب لاقف هلاسف هعم تيه نفرمع

 نوروههشم تاقث ملكه لاجرو هحصصو ىنطقرادلا نعمكاحلا نعىقتهيبإ هجرت اوالاق ام لثم لاقف تن !لوقت امورمعن بهن طبحل لجرل اقف كلل ذل ذمغل
 لعرعو ةندبرخغي نا هرماذ ضيفب,نا لبق ىتمد وهو هلهاب عقو لجرر نع لكس هنا س ايعنب نع ءاطعن عريب زلا نب !نعاطؤملا كلام لاقو
 هحرخاالباةاماعا جل لاقف ادبْلع عقو ةضافالاالا اميلعقسمل ىتحكسانملا ايضّقف نيجاحإالبت !نامع نمةرم او لبر نعيرمع نبا تلاس ىدنالا

 ابيرقمدّهت سايعنب!لوقل ةندبلا بجتامناو «لوق ننسلا ف ريغو سوم نب ورع ثيدح نم ملفت
 ' || هج ةرقف ةفرعبفقو نم ثمر لس نوغمع نب|نع سيمح نعش يل قيرط نم ةبيش ىف نيا ىقرو عيحص د انسأب رليغو روصنم نب ديعس
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 جحا باكا دلج ظ ١١١ ةياردلا عمةّيادهلا

 ن اال ةيادحب لدفاع قيم لذ ضراوعلا هنن ةدعنيرظحا لوقيوه ةهركملاو ةمئانل امج تالخلا كل ذكو
 نجيب سيشل ل |( ه 00 باع ىف [ثرا ابا اوك بارج

 ايه مرقلا فاوط تأط نمو لصف ملعا هد اورموصلا فالخب ةواصلا تالاحةلزنمب ةركت ممارحالا تالاحتال

 نوكتف قطنملا هيف سابا كلا عت هللا نال ولم تاوطلارههلسلا هيلع هلو هيدي َيذاشنلا لآقو ةقدص كلف
 قيس راش اهي قرت اهيذ ناز ةليلكت زو بلازاوا لقوا ةرارج لتقل ببكي الار تم ام الريش نم عاصوار نيام تعض مدر انصر ملصوم

 وه ام ل 3 و هه وم طمع -. ىلا“ .٠ كل اب 56 3 ب 6

 ده ةتس ضليقمت اضرف نكتملفةرابطلا ديقريذ نم قّتعلا تيب اي اوف دلو لاعت هلوقانلو هطرعش نم ةرابطلا
 مايلاع حاطا# عايش نبا لم الا ٠ باج تزاملار يلق

 وهتاوطلا نه عريش اذأق بوجولا هي تبي لعلا بجد ريخلا نالورب احل ا[.كرتب بجي منال ةبجاوأ هارخالا
 ا مدرقلا اوف ل هل زعلا نور لمثلا ييحربل مافراعلا ماجا نم نال اذ

 بايب بجاولا نعهتبترئثكولار أبظا ةق دصلابربجذ ةراهطلا كرتب صقن هلخديو عورشلاب اًيجاوريصي ةنس

 لخاننال ةأش هبلعف اثم ةرايزلا ٍتاوط فاطولو عوطت وه فاوط لك مكحلا!نكوةرايزلا فاوطوهو للاعت هللا
 11“ ارح ناك زا ركرصلا بررجو كس

 هياكل ذ الو سابعنب !نعىور ١نكةن دب هيلدذ ينج ناكناو مدل جيف لوالا نم شحن !ناكت نكرلا ف صققنلا
 بنا» طبر نس ابع نبيا نع بح هم بحاول لمري ىزلا صنقشلا لس :

 مكحول ىشلازاكنالاثرحهو اينحبهرتككف اطاذا١نكو تواتر اهلا ةن بلاي انا صقنر بج ُبِف ثرملا نمظلغا
 'ةاهاايرموي هن مصالاو ديعي ناهيلعو روسنا ضعب قو هيلع مذالو ةكمب مادام فاوطلا ديعي نالضفالاو هلك

 قيا» وامر تلاداووسبلا عش عجل اذ لامتو ىرودقلا/“ و

 .فاطرقو 5دأعااذامثأش سلا بببسن هر ,ىصقو ةبانحلا ببسل ناصقنلا شعل ار اجي ةبانحلا ىف دابا بحس !ثدىحلا ىف

 مآياقاينج هفاطّنقو هداعاناو ناصقنلا ةبيشالا قتال ةراعلا دب نالرخل مايا دعب داع[ ناو هيلع جيذالاثرحم
 يوقفلالا بالا لوروم الرب دز نس تاور نامت لضم . :

 هيهزم نم ف هرعام لعرب انتل أي ةفيح ىلا نسحمرلا هةمزل لري امايادعب يداعا ناوهتقوؤقهداعا هنالديلع الرخا
 ادد : ياك

 اولي نجيمارح أي دّوعنو هلاكاردتس | دوعلايرمويفريذكص قنلا نال د وعي نا هيلع ابنج هف اطدقو هلها ىلا عجرولو
 022 يري مارعا ىلا :ذجاصاطن لو تاقتيم از واهلا اذ

 عرفرمم لاو نايننلا ٍظ نالضاوحلا هزي ملوق حل
 وهب ثنذرلا مارح الا ع نع جنا نال زب ورادذ الا هززمب ريف بيتي الف عراربلا نييب قلعت مخ ازين يريري ا انو لوق علل لد لك: ليصل مس نالاعب انعه ف هاركالا وروما ثيسرح اب
 لامبنزقادت انيبو سايقلا الجب ارد نايرثلا لعب هذي ءلامب نرتقي ل ناذ موصما تدالفب ازيو كسلا وازع هب قلعت ةرباصملا مرج ب تسييو لاتمالا ملينا ىرتالا المسا
 اناو فاوطلا نحو نس لا يانا ىو ىرخا راح سن ن__ لصف ازر ىف عر تل صن ل ف جلس ياك يروا لك اذا ةالصلا ذاك ن اينل بدمي النار ةأيسو جد هركذي
 مالا: عش وسيم ىف ال فل اذن ىرورفلا سس ةهاع فاد قفاوم ةقرصر ياخ مل وق حل ,راننا» كر ثاوطاو طش بو مارحالا لام ىف تح يانج كلذ نال ذب لبق 6
 تررطا موق حل تا« اليبالذ ا نسم ةرابطلا نوكل البال قنصل اهركذ نانللا نامجول اورج و نمر از شيع ني مكرتول نال يش اينجل امرت يلا تاولبن سي لاا
 عج ىف ةولصلا كح ومب لات داهم ملا نمر ادن الا لاب ملكه يش نالالدننسمألا موري لامك ا ركن ضرب نومك نال ق الص تييبلاب تاو اف انسابع نيا نعى زيرتلا سس و ةولص
 مِيقرِج نم وكلا لوح نارورلاوج و ناوطلابرماننا لالدتتسم انآ مو ىلاهتدلوق نو مل لس كد» قرارا تشمل نمور رصنا تست لغ اد ملكنا ىوسريصين ماكل لع نس الا ماكمالا
 تس انع » نست اوطلا نك رقت هس ةقرصلا بدجد كس ليل رش اذاذ ملول حفح# .رانع م سما مزلي السل دماولار خب يلع ةرايالا وكب الد ديل ب انيزت ني ملف ةرامطلا
 متننأ دا دج دمنا اد ما علا اد نخب دماج كب تيل كك دك 0 امتلا صر دارسلا اط اد ام بسام اوم د طاطخت الادكب ةدانرلاو بير غلاوبسولرلا نال تبت ةدانمل يراوصلا غل تروم لو

 ماؤنلا اس بمب لك ئازعل اف ص اونل اب بيس اكل بذوبسلا قر بس نا مث ةؤلصلا صن نك با صم امن نااد لقنلاو صعلا نيب ياها نلكيال نا نبني تلت نان تدان ء اش لق هلق

 مسي نا كلذ مول ١ لضف |لاو روق هلخ - يثاب تواوتلار اب امبب نكماخ ةاشلاو ةندبلا نرضن اهللخ عرش باجل اذان اماد هاوار شرم اهرل سيل اف نيس عاد سس ةالصلا ىفرب هلا نلالا متن تسل"

 وب و ناصّمنلا يالا قبس مل وهداعارتو ب ارحم ناك اذان وريخاتب مدلا مز الاو ب دتحل رابط ناك او لالا ساوطما نا ىلع ءانن ريلع عذالو لآقوهللا برات لصففا ناك رسم نموبب اىرربجلا ليصك

 عم تاوطلا ناك ايف بسرتجولا ل بايفتسالا دعس لري لضفال يف ىلا ةزشلاو بسوتولا ىلع لرت نزلا ه زيف جيتا ضجن فو لو علطس بس اني بحول ال ىبو ثررحلاب تاوللا ناصتن
 نا ىلا ىئرلا بينز وي لدالا خلو ىف ا ضسلا تاوللل ادإلا لضن ةربعلا نا ىزارلاركولا مرضا ل17 فيم ىلا رزع مرا عزل لو تاع بسا» بالا عب ناكاذا الع لك كو ثررلا

 ىف هواعا اى نايم ماع نم ٌعنو ناشمر ف ارم وا اين رمل ف (ملول لص الا خس اهب ىلا لدم او ءاشلا لع تح رارتعم لوالا عرفو ف كشالؤا ياضيبالا بحاصر ضد لوالاوب نيلصفلا نرتعملا
 ىلا قبر تعس ةرايالا ضاوط فليب مول وازي ريب لادن افارما مارعالا ايف دب ناك يانا لست مرعلا لرب ل والا تاوهللا ناك امل سلق ننام ريب يع مارحاب درت د لق جلل تاب هديب لوا لاوش

 رياب »دج ورزق ناوطما لصا نال مو نم عئاو للمتا نال تسلق نويل حسابا راسنلا نح ىف مرد مارخالا فدي دوخي نايف جا

 آ ةيادهلا ثيداحاعيرختف ةياردلا
 ٌقوهفقوو هعنر ق فلتخا هناو سايعنب !نعننسلا ىف هناو لق م دقن قطنملاهبف حابا لاحت هللا ناالا ةولص تيبلاب فاوطلا ثيردح
 ”5دجامل ةن نب هيلع نااينج ةرابّرلا فاوط فاط نهف سايع نب | نعو هل وُق اير ىضاملا ةشتاع ثيزدح بلا



 حلاباتكادلج ١مهه) ةياردلا عم ةّيادهلا

 اطوداع نااثدحم هذ اطٍد قو لها ىلإعجرولو دوهلاوهلضفالا نإالاهلربآج هن !اتيب امل ءاؤجا ندب ثعبو نجيم
 ىتحالصا ةزايزلا فاوط فطيملولو ءارقفلا عفن هيذو ناصقنلا ىنعم مخ هنال لضفاوهف ةأشل اي شعب ناوزاحب
 قاوط تاط نمو فوطي ىتحادب اءاسنلا نعممرجبوهو هنم لَك ما دعنالمارحإلا كل ذب دوعي نا هيلعف هله ىلا عجر

 0 تدب كاف اونا جادا لرترقو لما ىلا مخرإ زا ارو 8
 باع ضرلا اور

 كونا ةنيخ ا نعو توفنل ارا. ّنم دب الفرج او ناكتاو ترايزلا فاوط نوددهنالّةق دص هيلعف اثر يردصلا ادب وسو ا 5 0-2 ع
 اس نلف ار يجارلا نإ سريلصد 3 .

 كرت نموةاشلاب ىقنكيف ةرايزلاتاوط نودوهمثريتكصقن هنالةأش هيلا بنحب تاطولو ص لوالا ناالاةأش
 د" عر ايزرلا واول ىف اكن ررلا يجيب نا بف لاقي ل مند باا»ىروشلا يا درج نرصلا بالذ جس

 رولا ببسي ناصقنلا هشاق وكيلا لقالإ ك ارتي نآصقنلا نال ةأش هيلعن انودامت طاوش | ةثلث ةرابّزلا تاوط نم

 ًاهفوطيىتحا نياامر ع ىقب طإوشاةعبرا كرت نموانّيب امل ةأش ثعحبيودوجب الن ادازجا هلها ىلا عجرولد ةأش همزلبف
 هيد ا ل ا ا م و ا ا ل َ : 5

 بجولات هند ةأش هيلعف هنم طاوش !ةجيراواردصلا فاوط كرت نموالصا فطبمل هن اكراصفرتكا كورتملا نال
 نا» جراج الكلم لل ررعل ايمولإلو ملا ل يرازا 55

 ه5 لإ 0 ب يت كو ل لا 2 ا
 رص ةيلعفردصلا فاوط نم طاوش |ةثلثكرت نمو هتقو قبجاولل ةماقاةداعجلاب رمؤية كجم ادأمو هنمتكالاو

 نس مر ل

 قفاوطلاو هانم قأم لع بجاو ميطحل اءارو فاوطلا نال كداعا ةكمب ناكن اذ 2 !ئوحق بجاولاف ا
 برا» سييسبلا نم م ليحل ا ثيموع ب رارا 8 3 ايس يجارلا نوارطلا جشلاى خل و

 ْ أصقن لخد نقف كلذ لحفاذأق ميطحلا نيب وأبنيب نيتللا نيتحْرَملا لخديو ةسكلا لوحتو ديب نارخيا فوج

 أميقالتهنالىازجا ص خرجا لعدأعا ناو عورشملا هجولاىلع فاوطلل يدوم نوكيل هلكيداعا ةكميمادأمق هفارطق
 بوب لون "من اءارو نركب ناريس . 1 1

 بن اجلا نم جرخيو ةجرفلا نمرجلا ل خدي مث ورخأىلاىةني ىتحرجا جراخ هنيمي نعزخأي نوهو كورتملاوه

 بيقهام كري هفاوط ق ناصقن نكت هتالرمدهزعت كدسبملو هلهاىلا محر نأف تارمعيس ه]عفيانكه رخألا

 اًوهاط قيرشتلامايارخا قرد صلات اوطو ءوضوّلتَغ ىلع ةرايزلا فاوط فاط نمو ةقدصلا هيزجتالف عيرلا نم
 لع وك وج هك رب 3 69 وا 2 حسم روح 7 تحس حج ع حج يح حيح نتج

 مل والا هجولا قنالدحاومد هيلعجلاق : ةفينح ىلا شع نامد ةَيِلحف انج ةرابزلا فاوط فاط ناكن اة مد هءلحذ
 هم نيل وغلا م زيرو نميكب نسيج ولا نيتقرعما ناني 0

 تس هوان او بجاوريزخ ثلا بيس إبزل تاوطئداعاد بحباو هنالةرأيزلا فاوط ىلاردصلا تاوط لقني
 ٍ _َ َ برو ل اا تانائااو ١ 5 دع 6

 درصلا ف اوطلاكراتريصيؤ ةداعجلا ئتسم هن ال ةرإيزلا فاوط ىلاردصلا قاوط لقني,ناثلا ةجولا قو ميلالقنيالذ
 ا قراعا يلع بكيس ال ثررفلا# ةراياللا تاارطنر عار مدأ بسير امال

 ” اوط داع |ب رمي هناالا فالخلا قعر خجلا ريخ اّتبو قافتالا برر دصلا كوتب هدا بيجر خل ام ايان حةرابزلا فاوطل اوت وم : هلطا 300 5 . : س

 انسوررصلا تاوط يح ىف نيتاوررلز حما لوالا تالا ملوش هل

 روي انادز مدل بريك بكرت نال :ةيجاور لا لاو طاوخا ةجراوم انريع نكرلا نا مهجر ارب نعور يسب لالا لرب ناصتننلا نال مل وق لس تم»» ةقرصلا بسبب زيا نتلا ةاود ىو لاش ةياد
 ملف لكلا مام اينمز كالا ماتي الا موصلاو ةارلصلا نور مكره تر ايعل اون ص أصتخا ل. كلذ بيسو لكن ١ ماس يكالا م امال ب رج لب تلائم ازرع عروض مدللاب |يربججذ اي سيال ارو يحارلا

 . نامتمنلاةخشس فن خلوق ىلا باشا ليت :لا نامتنلانالرزوقى ايراشاانيباد ملول حلل تا» عزنا نكرر اتي مشل عمرجت مف فرج تو نلت زرع حل (السلاو ةولصلا يل
 ممم سلا سل مل مع ممل سم صل احا... اص اح لمس ميل مح مسج سل صح يصح ليصل مل رسل يسم اعلا مم ميل ممل ممل الل مس ال سس سي يا ءارولل حفني فو

 فمن ل وشكر نم عام فمن نيكس لكن ياس ثالث ماى مقرنا يف لوف هلا برياني نع ببي االول مايلي تتوب سيرا نايزلا طم ىاظذ راقص
 و بج اولا ناول متممسم ان ليلا لا نكمل رملوت هلق ودام لقال لون ن نتليرب نم عام فض نا مول باكا ةرابعو ف اكا ىئازكة رايزلا تاوطط نع ددتر طاطغ الار ارنا اس

 تاوطومب اب, يسجاولا لكن لو سأرلا قلع ال لكنا فرت بيب اهرب بجيش لل بتاوط كرات ن اك لكلا فاول بداولا ناك اذاو سأرلا بر ندص ىف اكل اهلا زن اكد كك خبرا نال لكنا ماوط
 لاق بح ىف اكل اف هرلذ ام ادب ليلخلا فس اكاد ايجاد لكما تاره ناكل كلذ حلا ارتب مدلا بس يال حمال يرجح ادال ضر ف هاوس اب تاو نناف بج اولا لكك رت ارباب ميطملا
 هكا اهزتر عصام فسد ب درلا نال ارم الان لميا نسلق بانا لت ككل ل اقروضصورثع لحس روق سكت وا> حاولي قبو تسب ام كت دا مد ريف هرديب مل لبا ىلا نر ناو

 يرش ىذلا بييئرتلا ل ع لا ضال تملصح مارجإلا ىف بيز علا ناري ارررصلا ناو لقن يجو ممىلا كشف ناك دابر جد دك مادام داما يرمي بو محلا متاف انلا عب تاوطلا نال نامر ريض ,لوق
 لذ هش بسا# ناامو يلع بسبة رررصلا تاو تفدلي مو نيرا مايا رح [غسس ةرايزيلا بند اد فام ذاكر يسمن ثرايزلا تاوط لاررشلا فاول ل قمسا: يؤ تالف ىلع مين تالف
 يافع أ اووف قرفواوينم وا اوف نم حقو تقو ىف يلع بجو اوبن لك نام لا هو دع يما اوقس يرايزلا لاررصلا تارط لعن ةرمافدرماظ نيبتولا نيئ قرم ]ل١ نار مولا فو

 . بسا؟ر ماد مدار ثعو نامد هرزيع بسجت ريرج اصو دفيع ١ ننب لت الفا دلعس لو هلع ٍ



 عحلاباتنكا دلج ٠ ةياردلا عمةيادهلا

 ال و اهردعي ةكممادأمق .و ءوضورلع لعىعسو هّيعل فاط نموأتيب أم ىلع ءوجرلا لحب ررمؤيالوةكمبم أد ًامردصلا
 ب ساو نياوطنا كلا 7 مارح لا نم ج 0 ري اهحا» ةداعال ار موي دلي مادام لورق جد

 هيلعوتٍلاهداعااذاو فاوطلل حبت هز الف ىعيسلااماو ث سلا ببسب هيذ صفنلا كملف فاوطلاة داعا اما هيلع

 نكرلاعادإب للقلا عوقول دوعلإب رمؤييالو هب ةرأطلا كرتلمد هيل ف نيعي ن لبق هلها للا عجر ناو نآصقنلا ءافترال
 هعسلا دعي لو فارطل د اعإاذا|بكو هي دتعم تاوطرث ىلعمب قاهنال قش ىعسلا ق هيلع كيلر يسون اصقنلاذا
 مدلاهكوتب همزلبف انرنحت ابجاولا نم ىلا نالم أت هتتجو مد هل عفةورملادافصلا نيب سلا كرت نمو محصل

 ان رن الا رعد بدرمدلا مور نم سارعو . نار اهل يصلا عم اهلا حررت و ىفمايزرلا عم ال١ ىف ركز ارغب رح

 هنرليالة توقولا لصا كولا تال هيلع ىشال ىفاشلا لاقومدهيإلعتتاف رع نممامالا بق صضاقنانمو دأسفلات ود
 ثنا كلامج لام بو ن ركع يل بتم غلا قد هيلع ف

 بيف سمثلا بورخغدعب او داقمالسلا هبلعهلوقل بجاو سمغلا بورغىلاةمادتسالانااتلو ىش هل اطالا كرتب
 سس سس صا بك عبرإ 0 7 ب : .

 سلا بورغ لحب ةفرعمىلادأعناذاليلالارأبتفقو نم ىلع قوقولا ةمادتسانالاليل فةواذا أم نالخبمدلا هكرتب
 ل فوقولا كرت نمو بورغلا لقد اعاذ | «ذاوفلتخاو طر دتسمريصبال كورتملا نال ةياورلارهاظ ىف مرلا هنعطقسي ل ا مالا |0517 هك ”٠ كنك ينو (ملا بجي اليا تنااذا يالا لو ل هاما تالا داني دتالس» ا >

 براد انقسم بطش ازرع د طقس ل و جدد زو سلسل مارح ١ ل

 دحاو (ذ هيفكدو بحباولا كرت ققحتل مد هبيعف [.لكم يالا ق رأمعلا مر كرت نمو تايحباولا نم نال مدهيلعف ةفلدزملاب
 بروم معسل ل رت ل هلم

 تماداموأيفالا ةبرق نرجُبم ل هنال ىمرلامإب ارخانم سمشلا ب ورغب ققحتغاكرتلاو قلحلا ىف اكرم ٌنسنحلا نال
 بساإل عل ايلا موس ابو بار نابلا ل عس نلكر واو مد بكد هاا يسال رفا ىلس ارو ثييح

 هيلعف مي ىر كرت ناو املا ة الخ ةفينح ىلادتع#رلا بجاه حاتب مث فيلاتلا لعاههريف ةنكمةداغالاف ةبق !بمإبالا
 تودارار الاف يستري ناك الك بييشزنلا لع نعل

 هم م ب سس

 ا ات 1 بالرب نم عر اره فن ةاصح لكل : 0 ناكت دحاو كسن مويلا| نه ىف لكلا نالةت دصلا هبلكف ثلثلارامحلا ىدحا ىهر كرت نموم ا: كسن هنالمو
 .ةبقعلا ةجىركرت ناورثكالا كرتدوجول هدلا همزلي نئنيغ ف صنلا نمرثككك ورتملا نوكيا "القا كورتملا

 بد رئرصلا_يعذرل رف نم راهنت

 نيت ًاصحوا ةأصح هزم كرت ناواهمرثكالا كرت ذ ١نكم اهئ وبلااذه ةفنملو لكدل تدب مد هبلعفرخلا مي قف
يمرمموبلااذه ةفبظو لكعارت هنالمد هبلعن امد ق

 ارت ناواهنمرتكال ارتاذ١نكو ا

ال تلذو حررشلا ف حرص وةبجاو ةداعالا نا ورجال اب دييمب ملوق عسل
 دايما ن

ا نم ز ايلى ع اءاو تيان 'يسيسب توأم اك جاو ثسرفا عم تاوط'ا ةراعا نا نصر اما, لكل يللا |: لاذ صقنلا ل ل وق هل داربلاازمالا نئرلا عرسلا متيف رتل
 بنار داما ن

 هسا 1 ورش انور وراك ميكو رفنصم فا ملا ع حب سة راوي ا !' ةياورا للندع_من أ عنم نال ملا ليت تالف بجاد ةيانإف ابو بست شسرملا ببسب ةرايززلا

بجاولا ليف ةراهلا بجي الددل شان ىف يتسم اراين اور يجي اى! سعسل رباه ليتل لع سيلراملاو موريلبخرلوق لع اف وطعم ظن عسا غس لع سيئر لو نلح
 ىذلا تاوطاف ةرابطلا رف 

 بوب ار سلا م هلا راش نورك سمو يفوبح اد ىرسلا الا سمت لوقو مد بدوا مدع حياد تاليف كو هرصد تداول داع اذا فتالخب قاتل بازبد مدل اب كلؤرجتبر تور بيقس وب

 ا اف لوألاوا نير اناكن اد ىف لاب لوالا غب اضفنا لغسان مملا

 حا ناكر ذا عش اربلا لس لاك تايباولا نم سلا ناز لق هل فب نمل بسا اهو ضل قص خس ,برتدم لوالاو ارب امرتتم ىف اننا تاوطلا نا لوالا خراف عم باوجلاو

 نا ةباورلا قص مارالا لبق روق م فا»ر زعلا مدع ديس لكي ياك ف مرلا مازماف اذن طش ررصلا تاوط ىف الي مياولا كارت محا ناال م وره نفر زير خب كرم ناو لي لفرز كرت ناذ اهجاد

 نود #مت م رتل فنقو نم ثيبربف فرقا سناب مالا نال ىا فيوقولا لا نكرلانال رسل وق حلت # نم ليتل ن#ل نورت ىلا بهلول نا سمشليموزع لبق وقي

 ميبع لا ل ةيشالو برع اب سمير وزعيمب اخضداذ لو عكس راردلا رين انيال ةلاطتسسمالا بس وجوب لوقناو تاوفغلا نمد|مفلا نم نم الا اترب م امل اب دلال مز الف مارت لا

 اجو اكورد ةياودارماظ فلوق « لحل ت٠« كس انم وع زغرتا ىلع لي موي نال مدزملا ىلع لكي اولا جف طهذوا وق نم قالك اي نا نكييو بسوزتلاروب عفر م السلا و ةولصلا

 ملع طقسيلال لاك نم مهن اوضلناو اةهشل خراب لصتيمل مامالا حم عفرملا هس سو فوزا نا ةيبادرلارماظ سود منا تاقيملاذوام نكياضن نام كردشما طال سيلا هزيثع ىلإ نع

 ميفليف لمد انازر تم نجلا ى ا قم نجلا نإ لو حلثسس يانعرإ مامالا عم عشرلا نص كرد: قسيب لاق نم مهاب د ادت نكي الو تمعظفنا رف تقول ة مارس نال ملا

لل داء دامنالا نام زرت سلجلاراوتا خاف الم فلتخ ار فاناذ حتا ناد كاتم سنجل نإ سلجم اراحا تأتي نر عا فسيح راض الا لق ف البد عاد مد
 مقرساريض موق ه

 غم ىلا لوق دكسوبب امنا باوجإ ا ثسلاتلا ىف لانا ميلا ضر ىو! ل لا /ويلاوا ل الا ف لوالاىتد ىو اءاو ىف انا ويلا ىف ضعت ملول از لب قال بطلا لع سك يتلاب مدلا و تق رصلا باو

 قرش قرو تايصحٍةرشع سما الشم كرت ن اب فهغسلا نيزك تورتما نكي نانا ملوق حلل ان: اب اذا ازج بج وم هع ير قت كنا خانت نال ةظرصالو (دالذ لاق كسلا

 نا لوقن تيك( ازب تنال نم اسي فاوحطملاو نلسملاو عدلا ناب كل لقيب ملاذا يلع ريالات ب ديقام يمر ل وق ح_للس_- .يانع "لكلا مح نكال نال مدل جر[ لي ةءاف تسايصح
 بسا» مويا اي طل تفيظو لك قحلا خرج ىر
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 سمشلاتبرغ قحأ ف قاد لزيم لذ لبوطلارباج ثيدح ف مهنرمال ةعببصب 5 دجامل ةفرع نم ىنحي سمشلا بورغ دعب اوعتد| ثيردح
 نبال لوقدرمع نبإتعمس نيكولا نعربرج نع ةبييشت ىلا نب| ىقرو كلذ ف هعمددو امومم نقد دقو

 صن اذ سمّشلا تطقس اذارهبزلا



 حاب أتك ادلج ظ 00 ةياردلا عمةيادهلا

 هةّقدصلا هرفكتف لقالاوه كورتملا نالءأش أم صقنيف أمد خلّي ناالا ءاص فصن اصح لكل قدصت اتلنؤا
١ 

 ٍ

 بورإللا قامح لكل قرمقت لق نم ءانقتس
 هل

 - ب ول 3 هيلع 2
 ١ 77 1 2 قثالالاقو ةرايزلاى ارط شخ 8 د ةفبيح ىلادتعمد هلع 0 امأياح ا ارحشإ َ
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 نع 7 02 يع
 »يحاصر

 طع هل طع 000 01 لون م 0 "سلا رممقببنم# إ ]ع٠ 1

 ملينا لبق قلحلاو ىمرلا لبق نراقلارحخ و ىمرلا لبق قل ككاسن لع كسن ميدقت فو ىدرلارتخ ان فالخلا!نكو

 .يلدف سن لعاكسن مرق نم لآ5 هنادّوعسم نبا ثييلح هلو ورخ اى ءاضقلا عم هال اوءاضعلاب كردتيسم تاذأمنإ
 8 سها هه *©

 ثعا» س أبيح نبا نت ىراىطلا جرم ١

 نامزلاب تقوموه نامزلا نعريخاتلا نكف مارحهإاكناكملاب توموه ايف مدل بجي ناكبل نعرديخأتلا ألو مد
 وب لاق ون و ةفيزحىإا دنعيمد هبلحِف دق ومرح ا نم يرخف سمعا نمو مد هب فمرحلا بيغ ف رضضلا مأيإ ف قلح نأذ

 هم . 5 1 1 ا 0 هه . 6 00 05 7

 تال قأفتالايوهلبقورباحلا ف هركذ يرحل و ىقعملا قس هي ىلا لوقريغصلاعم جلا فركذ لا هِلع شال فسوي
 با؟تسال ىإ المزي ت الغل هلس 377 براون ييصلا مم الاف رض إذ

 ىبنلا نال رجلا, صتخم ريغ قالا لوقي وق تالخملا ىلع هنارمم الا ورمرحلا نموبهو ىخمب قاح ابريل ف ترحب ةّئسا
 بباب بكي ال هززف د ملا بيكو /

 رخافمالسلاك اصلح لعجامل لحل ٌناملو محارب اوقلحو ةيبيرول باور مح هباحصاو هال سلا هبلع
 نع . 5 0 َ 5250

 اوقلح محلة مرحلا نم ةيبيرحلا ضعبو #2 نلاكمرحلاب صتتخااكسنراصاذأق الل ناكن اوم أبجاو نم تأ كولصلا
 _ تقوي ل دنعو ام تقونوال ف سوي ىلإ شنعو ةفينح ىلا دتع ناكملاو نامزلاب تقونت قلحل نال صاحلاة هيف ل 2 ِ 0

 !؟ ترعى ل (رحل از بع ندا وينلا مايارنع ىل ندعو يح تنا» رف ابد تاررخلا

 للكل قح وت قتيالا مثلا, قتيضتلا حف تيقوتلا ؤ الف هخكملا نود نارزلاب توتر قز سعر اهلا نواكملاب

 مدل ناذ (يلايق هب تقومهنال ناكملا تالي تقويم / طوال: دوخا لق قالا ثيصقتل قاتلا
 بااريصملا مم يبا ىف رك لس

 . . 5 ةيقي م 5-2 هلك -. . 0و ةهدع 2. .٠ 54 ه6 0

 هنامضهمزليالق هناكمفدهيقا هنالداعمث علا جرخ اذا أنعحمأيمج موقف هيلع ىشالفرصقو مجر ىحوصقل
 ا”رصتقلاو ا ند اء هسا

 اى رزغااذل اذكى اننا سل لوالا مديل نم ميلا رج ىررخلا ناب ىراريخات ىف ملوق لس نزلا لقا نيوتن( اذهل نا رت ةرعلا د اصح لكل قرت. خم اذا نادت ناالا ملوق لن
 , ال فسيح عززلا لبث قلتراىرلال توزعملا نزاذاام تالخب عززلاو ىرلا لبق متتاوا نراقلا عنؤو ىرلا لبت عتتضارا نر اقناواررطملا نعن ا :ء ايلا ىرلا ليبتق لمي ل وق عطس بس» ثلاثا ميلا
 ةولصاا لع ا نيم 0 ا. لوقنلا نمانميااهلو لا تانامتاابب ملوق يكس ريا طربلا حرش يابن ال شري بسجيالو بحا نا عني رطملا نال رقع قتال لكلنلا نال سيلك بك
 نرسل يفت نا باول او حررسم الومرا لاق ىرران البت ترزيذرشنا مثلا لوسر ايرخلاقد عئررت الد ذا لاقن عزا نال قل عا مركلا لوسراي لمصر لاند عراوولا د ف فو مالسلاو

 ح”وحسضحتا» طنصم ف يشم ىلا نم ادري ادب سابع نإ انعم ولو س١ بسلاف ىفوبانب تلق دوعسن نإ يبرم رمل وق حللا#س :«ررزلا فن نووي كذا ضلاو ثلا ضم مح
 تاقتيملا نعمه نابل الدسم هانبمو ااناالاك يزل س ايلا المرخ 1 سر ازيقلا حم بسه الزنا اهلوق نع انييا باججوبسد ضيع ىلاذانميا ليلدوب لا ناكملانكيفانا نالو ملوق جلس كي

 قلما ىلع ىرب نيس نم مره نعو نيب ناو ب وصلا عر ممسو مل | لبعو يطعم شلا لصرشلا لوس تدل نم ثراؤتلا ىاإلا نسما ن ا ملوق نكس يراهن ا» تاق ا نع مارحالار غاب
 حتمي ف عوير ا نمز لسورلأو لسو ريلع ثنا لص ىثبلا نرخ لاّهحلا نيب) ناورمو زك نب وسملا نعم لسنو ىرالا مزطا ااورصحا لو جيلا تد» حنا ىرداربب و نس نم مرحلا حز ىف
 نم نوكي ندد ا :لقاللم ناك او قالصما تءايجاو نم مالسلا نا اكدر قلخلا نإ يبو رل وق قل بسا/ [رحلا حراخ جس و يمي محلا ىف اولف قلاب متر اذريفو فييرملاباوصلا نم يأر ور شخ

 رهان م كو رصو م ادت ل وقل تحريف ملا نم بيرم اضمن لق هلع ود رح اب متت ايلك را بس انمو خي تس انم نماكش راصزنابتباد نضراص انو لح ناك ناد عر تاابج اد

 نم | ةيهي رهف | نع ن اكول د ارح ا ومو رحت خل نا ايرونص ىربلا نك ام ى١ اذوككمىرملارورص ىا كربلا وريف لتر تو رباوصاو مالسلاو ةولصلا هيلع ىنبلاراصح ا ريصد ف درورلمن لبس نا نركض ىرسلاو مار :

 اذازا ىف ف الثمالي للملا ب لمكي يا ناكسو ناذ سم ف نا تالغال ردا نعي لا نييضتلا نضيف موق حلل داس هذ حي ذلاو تراعتملا ناذ قسوببوووبتما لحن ارب ننالا ان ولعم رم ١

 ملوق جلل ت» تسوي ل افلم ةفيفع ىلاءنع ناكملاب لب قاذتاإبنامزلابدقحف تموت لئيم يا حاملا نع ىف م ميل نضدنعال قو نمنع ملا ملي ب سقوف نع يلح
 عطو انام عفا ملوق هلل بنا نر لافداب الوفشم نول لب اري يقوم ابنا الرخا مايإ ىف قرنا يب او نامزلاب تقوي يظومو قسد فاو نع ةرايع اين ال ب ىنستتويال قرملا لصا نال

 .راب اريج اننا ببسبل في لاذع مدلار يلع بير عتقوا قل لا ماياروب محلا ىلا دام عز اذا راسم نار ممل ف دلاشسملا

 1 ل

 وغآوزيسنلا ضعب قوهانكو سايعنب !نعوهأمت أو دوعسم نبا نعاكدجاملمد هيلعذ كسن لعاكش ؟دق نمووعسم نبا نعو 4لوق
 نسحارخلاهجو نم ىوارطلا هجرخاو امد كلذل قرهيلذ هرخاو| هج نماكيش أدق نم سابع نيا نعر ها قيرط نم نسح دانس اب ةببيش ىلا نبا
 ثيدح قو كرخاوا أيس (دق نمهن حيرحلل سايعنب هللا دعو صأحلا نيورمعني هلللادبع تي دح نم سحرمملا قتنثام هتمرادتو هتعدنم

 ا 2 1 ِ 3
 ٠ جرحإلو لحفا لاقالا قت ليكل حر همدق قش نعملس و هيلعدّنلا لصدتدا لوسر لكس امذرمع نبإ ؟

 هللازصوبلاججرخ ةمرؤلا نير وسملا ثي دح نم ىرا يلا مرجلايغ قاوقلحو ةيبيدحلاب اورصحا هباك ورمل سو هيلع هّندالصونلا نا اثير

 ؟مرحلا جراخ ةيبي سحلاو ىدنع هيذو جحلا ف :درواواوقلح مث اورحناف اوموق هب أصصال لاقف هيذوهلوطب خور كرز ةسرولا نميز لتي هيلع



 ةياردلا ةقةيادهلا

 .ةجحاتب هو عنلا دعب هتاوإ نال هنا اريغ قلع مد ةفيزح ىلا تع نمد هبلعف يني نإ لبق نراقلا قلحنأف ْ
 زو يوم بي لدراضفلاب لررتم تناناع نا نبت ب لام ءاملا داش دا* فاضلا تذهب هدايطس اكل: ناملعا انلقام ىلع ىشرهيخاتلا بببسل يجالو لوالاوهو دحاوممد هيلع بجي ره لنحو قاحلا نع يذلا هس اه : 5 8 ١

 ةكدلاوت نوكيامربلا دبصو ةيالارخ !لاوجيلا ييصمكل لح لاحت هل وقل لالح ىلا ديبصو م رحلا ىلع مخ ربلا ديص

 دة ليف و قتعوتملا تقلل وك نيزفلاو ءآملا ف كاوتمو؟رلاوت نوكي امرحبلاسصوزبلاف كاونم
 بلا» ىروتتي ىوق نم نااكم مسا رماقنم <

 م وسلا ْ ِ نك م ديلا ف قساوؤلا سمن ا ل وخد 0 الا هيطم ليبي رفا ةيحلاو بارو قادحماو بتنلاوروقجلا بلكلا ىهو قسأوفلا ىلا ءاسو هيعمل ىصدتالوسر ينتسب
 لتق اذاولا3 ٌفسوي ىل نع ىورملاوه فيجلا لكايىذنلابارغلا هي دارملاو ىذالاب تايدتبم اهناذ برقعلاو

 بلاك عررطبلا بارغ
 بال ىرورقلا كل

 اًدمعتممكتم هلتق نمو ٌءيرُح متناو دميصلااولتقت ال ىلاعت هلوقلذ لدقلاماءازججلا هم عفولتق نم هيلع لّدوا|ديصم وحلا
 با» لول را يصف ريبعلا ازركن اكرم ف لأقل ل"

 تسل ةلالدلاو لتقل أب قلعت ءازجلا لوقيوهىدأشلا فالخ ايف 3/النلا اماوءازجلا باوي) لع ضن ةيالاءازجم
 ها ملا ىسر :٠ تك 0
 ءازجملا لادلا ىلعن لع سانلا عمجاءأطع لأ قو ةداتق ىل ثيدح نمأنيور امال هالالح لالحلا ةلالد هبشباف لتقب

 مرار بنا, سابع نبا ذيك با مارحالا باب لدرإ ىفم دن

 تالتالكاصف هيراوتو هشح وتب نما وهذ |ديبصلا ىلع نماالا تيبوقت هتالومارحإلا تاروظح نمةلالدلات الو

 عرذلاريخاتب موو لوق هل '
 رارلانامب در ظل نزرقنلا مككالوأ بجاولاذمال ناقل مددك١ لو ال وب و موق هلل نا» نارتلا مو براكذلا مدلاد نارقلا مدا انناوريف ناو بقنا عروب نئرل ارما نا باومناووبس ان '
 يصل رحل ىلع رع ملوق عكس ابنا" ةي انا ثييحنم لاصتنالاددجول لصتم ل فبل اوريلا ىف انا ود رخأ [روف ىف انج نيب دارا ل ضن مل يأس ٠ ءاواريؤ و قلخ اب مجالا +
 ومب رحم نا لا نوكيايربلايص موق حلل ب | انسخ ادد سن يساولا نمر عر تلا [ر اب ءالاديسلا مسا مو نعول لوكان اكداوسد اهمال اكلم نار اوس محلا ىلش مارت كربلا
 ريح انببدا عب رالا ماوي اءاهريبتي نميرنفن عش ىلاوجسو عيت اير يقؤملا حملا وبب موق حلل دارلاس وطور يع تدسملا هركذ انف يره ىف هدلاوقن اك امد ىويدبذرملا ف هرلاوأ نيد لالا
 مشصوبسلا فو ضراع لس انيتتسسم ل او ىلصا ىلخغلاو محلا ىف ضعوتلا نال سشحوتسملا يخلو لل الا حري سن أتملا ىظماو لورسملا مارحت لري يلم ا لصا ىف صولا ريق ل ءاناطبلاو عننا ملا نم از اريحا

 زادج نم /زلي الذال ماهتمارب دعا مولا نارا نسم نابع اج وردا ىف يلناوجاف شيرصور اييشمل لا هرب ملل تقدارج ف نينيرح انبي نقم ل !قساوغلا سلا ملوق كح .يارز »محلا سلعلا
 لرتتسم انا ومدن .ابقفلا ضل نال كلذ تكد انءاد | الذ [مارحال اد مرح ىف نبل سدس حانج ال سمن رفر رجم لبا نعم لس صرخ ام فرخ ألا ملا ق ايو سكاكا ىف ىل الحل لستات مح ابل

 ملوق قل تا ارحل او بيإزلا هروقحلا بطكلاو ةداغلا» يرقعلا انج نبلتت ارحل سيل بادرلا نم سمت اعز نبا نع مس ىرازملا مرا بسابلا فني صولا لكس اهبدعإب
 زا )سس هادم ىلا ىرتتالا اب اذعم ىل ومب ام ابارعام طي الر كذاب سح صيت ن لكأو عراشتاما نع نبت وزف ليو نوزهلا قلو عيريلانع نيدتوزف ليو نين ةراوتسسا هي ريس زنق اذ عم لس ا رزلا

 يلا+ نسم ركز برازطلاو ةأده او برقدل او ةرافل اوروقحلا بلكلاو سسواعلا حسا مرا لسخب امدقرثدذلدرلا د ىزيزنلا ىوروأقيسؤف هاهو عرزولا لثقل لسورل لو رع ثلا ليس يم
 تساي هتيم ابن لب س ايقلا الص ل ع تسيل التف ةزاها نا ىلا ةراش ار يفد اب ردها ضير نزع نم سال اب اهتمت هر ازهار نمل ازين اناا ىذالاب تءايدتم اهنا ملول

 نير ارب لكن وجي وا نيل الع لولرم او لارلا نم لكن وكي نالاما يبدا لتحل ةرتحلا يلع ل ودا موق تلحس هرترس سل اروفى ل ابيعرم ىولول ٠7 انمي رستق لع الاب ريفر دولاب ادع اذ ىذالاب
 لال اةلالد يش اذ ملوق هلل .يانع سرك حلالا و لارلا نود لولدملا ىلع شمل نا فسد دازنب نم رماد لكه سم اننا وريف نحن ارم سيل لوالد: سل ول ارك كلما الالم لارلا د
 مرر لولرملا ناكن اد نمي ل ال الع ناك اذا لادا ن افق اضئاالالع ريت تلت انبب اذلك ل املا نود (رح اريصرتقب لئاقل | دعس ارمتسقم رازجلا ناكل تف ريل الع لولا ىلاطملا ناذ ان الع
 نم : ةرع نعى رسب د ىراوطلا لاو سايع ني او ىلع نع تمل ىف مارق نبا هركذو هر يعوطوسبلا سس ب حرم عراب يلا نيا ناك اهتداطعو ييزع تلئراطع لاو ملوق كلل ن»
 تنار اعامبا ناك والخ هسو ب مو ةبامسلا

 0 ل

 قساوف سمخلاا نكبرقعلاو ةيحلاو بارغلاو قاسحلا» بث نلاوروقحلا بلكلا هو قساوف سم لسو هيلع هللا لص ىبنلا ىنثتس او هلوق
 هاورو بتزلاو ةيحلاركذي ملو ةرافلاركذواهركذ ف حانج نهيق ىف مرح لا ىلعر سيل باو للا نم سمخ هحفررمع نبا نع نيحرملاق واتس دلغيمُت

 برغلا ربو ىداحلا حيسلاو ةًارحلاوروقعلا ب لكلاو ةقسوقلاو برقعلاو ةيحلامرحلا لتقي كعف راليعس ىفا نعى مرتلاو دو ادوبا ىونو بيذلا

 كلا ةلتقيرملا ف ىيثي سلا نعب عبجلاقيرط كليو ىبن |فبحلا لكاب ىزلا بارخلاب دارملا»«لوق ىذنمرتلا ءمصتحاو داد ىاظفل هلتقيالو

 لسالاؤدؤادوباىدرور وقحلا بلكت او عقبالا بارخلاوذقاسحلاد ةرافلاو ةييحلا مرحلا نهلتقي سمخ اعوفرم ةمّساع نع ةجام نباو ٌقاسنللو هلتن نع
 ءاطعورمعنب ورمع نع ةبييش ىبانياججرخلو بئنلاو بلكلاو بارخلاو برقعلاو ةيحلا مرحلا نلتقي سم هحفر بيبسملا نبديعس نع قازرلا بتو
 8 د ةراقلا» بتنلا لتقيم رج ا ملسو هيلع هللا لصةلنالوسررمارمعنبا نع ةزبو نع جا قيرط نمىنطقرادلإو قس !ىتدرو بت نلامرحلالتقي

 | ىوقحللملكل قرره ىلا نع ناليس نباقيرط نمروصنم نب ديعس ىدرو كلذ لاقب ناكلاق برقعلاو ةيحلاذ هل ليقف قس ادآز يارغلاو ةادحلا

 هدجامل ءازجلا لدي ىزلا لعت ا لعسانلا عمجا ءاطعلاق هلوقممارحإلا فم دقت ةللدو !مترعثا له ةدأتت ىلا ثيل حح لسالا



 حلا باشكا دلج ه9 :-000 7 ةياردلاععةيادهلا
 5 ثاعقأ سايت : 5 . 5 هك

 مازتلاال هل لالا فالخب عدوملاكهمزتلا م كرتب نمضيف ضرختلا نع ءانشمالامرتلا همارحإبمرحملا نالو
 اًملاع لولدملا نوكيال تئازجلل ةبجوملاٌةلالرل ارز وةضسوي أنعام ىلع ءازجلا هبف نا لك هتنمج نم

 يل عارم وط لالا لداذلابل حج
 قالالحلادلا ناكولو نكملا ىلع نأمل ريغ قدصو هينكول تح ةلالرلا ف هقدصي ناو دمصلا ناكمب
 ه٠" لطول روس د لرتطملا مدا عيب ١ لارلا لولا( هسؤل لس سيف ني ورم نال لارا ىلع شال خام اع ناك نان

 ٍِ ل يل اا :
 ٍتأمارغ هش اق نالتالا هبوجو لهذين أمض هناليسانلاددّمأحلإ كلذ ف ءاوسو انة امل يرش هيلع نكي مل مرح

 بماا سبت نم مل اال نما

 قاديصلامّوقي نات سوي ىلإ ةافينح ىلا نع ازجلاو فلتخيال ب جوملا نالءاوس دّمآعلاو ىدتنبملاو لاومالا
 01 يا و ا ل ولا براز ارت نعلاف 2 طع طع

 اتباءاش ناءادفلا قربنغ و هرث لدعاوذ همّوَقِيِفرَب ق ناكاذاهنم حضاومل | برقا قواهيف لتق ىلا ٌاكملا
 اعاصوارب نم ءأص فصن نيكسم لكىلع قردصتو أماعطابي ئرتشاءاش تاوأيده تغلب ناهحيذوأبدهأبم

 ةأش ىِلظلا ىففريظن هلا <فريظنلا دبصلا نق بحت ّيقداشلاو نبع لاقوركزن ام يلع مأص ءأش ناو ريعشو ارمت نم 4 م

 7 مال غرم شم لاب را رار 5 ورا ةراتمل ىاعت هلوقل ةرقب شحولارامح ف و ةندب ةمادنلا3ٌقو ةرفج عولريلا قو قاتع بنرالا قوةأش حمضلا فو

 لون ناب انس اذ ضنو سما ل ام لع لل ارلا نمي الورل امو يرحل سضن مع نم ىو ا نت ل يصلا مرج نا روق نع يئاوج إلا لا نالو وق هل

 , زللبتلال دلا ورجل ال نامضلا هيلع بجسر اذ تراس ةيئدولا لام دعس لوزا عردولار يظن ناكمنهمارتلا كرتدتفف لواذاو صاخرتتعب لرتلا كار ملا ادب اما كاتب رتل كارت ماد
 - هي انيا» صامنرّقع نمرب الو تكي ال مالسالاررجب تلق مالسال اب ضمرتلا لري اذييا مزسطسوبب تلق ن اذ بج نم مارتلا الذداذ ل وق هل راهن« طوسبملا ىلا زكر يلع يعواد

 لتنمو لادتل وقر با نم اذا سابع تبا تال ىساذلا ىف ىس انلاوراعلا مل وق هل عرا» ايرفف ناكن ارلا كلذ دعس نازعلا نااىلا ةداشناري بزل لع لوقت هل
 روك ملا ديعولا لم ال لب دارج السب ال سم يلا ىف دمج ابو ريييعتو ىطنح لس جاو نوكينن تالئالادوب و لل اب بهجت ةرافك هرب لوقف نمو ىف اسال اد اذ بو ةيالا ارت منع
 فار موصل اب ىدا تي ناضل زر ناذ املطم ل رىعل اب ريقسر غن الئالا مروري ن اهلا نا شتميح نم ىا لاومالا تسايارغريشناف لق ه غسل نا»ورالإبو قوبل قادت وت يالا خاف

 تم رشلا منيف يب ذا لاقي نكد ترخدؤاو لاك ون ىلا ىلع ازرج ل سس يع نبا لابو نارنعلا يروج ىف نايوتسم ايمان اهل اوبم ماعلا و رم لوا ىف ايلاوع ىرتبماو لو هع

 ومب نامغلا يجو ىا بجرم ا نال سلو سرح اب لحل اريد داع نم يلا نموارلاسارياعلا يانج ل دامت الاودوعل اب ف ليال ي اهنا نامضنا القمر شل مم اح نمو ىلا #ت ل قربان
 ناز مسعسع رشوش رعملا ىزابلا لقول تحسس فصلا ثسيح نم الوبب ويح نم ى ا ريبلا موق نا موق كس با»ريصلاكن يلاهلا ىف رازهلا بيو وعلاورامتبالاب فقيال تالتالا
 قنا عفااملا نم ىارزم عن اوملا بس وافدا رلوق ننس دبس ويف ةميتدل ىلا نكأمالا برقا فس م طيف الاو يق يطدييعلل تسكن اب ميذ لق ىزلا نانا ىف مل وف تكلس بسا» ضر امال وك
 ىف ريصلا نبق لتاقلا مرح الس بجاولا تاوبسدازب برها لوصف ىف ةلاشسلا هزب ف تدالتلا ارم لاتو ملوق حقق يس ليقازكم رب ىف لتقنا ناكاإ ىارب ىف ناكاؤارلك ارنب و زي لت
 (اهطالاو هسسرسلا هلغس ةررقلا حم موصلار افي نا رح زبي ف لاو ملا ىف رطل ىلا شميل قنا مننا نير ين ار يظتلا بج ىتخ |ّشلا ورم لقد تسريب ىلاورونص لاح زو رست ىزنلا توما
 عطمتت وا قيرطلا عراطق ىف اك حاولا ف بيرتلا غضيبو ا فرح لاقد نيرا ةرافكه سا ايت لامار يفك لس ةرمقبلا عم معلا زوجيافر ظروفا ضد رتو اهاييم لذ لرعدا مل اهلل اندلع
 لكواح مرعي مايملاراتخا ذا عارف اور ظنلا سقما خرا شلارتعو- ل سس سس سس م م سل انرنع م اعطلا ب رس علا يقراتمل اذ (ماىطل اراتخ !اذا ثمل ثلا ذنيألا مدي |

 اماعطولاررب رب ىرتضيل نا نيب لاا ىلار از اذرريق تيرم اذا ليما مير يكحلا ىلا ىزبلا ناحل او رانا مايش ىف تالتنإلا عر أني ازبورم لكن اكم موصيل شا شل ارنعدامدلإ اص ضصن
 ملا تاوؤ اف عسا ىف رومحملا ناز نمر ايفر يذلا بج ا هتان شالا ورث لات ا انرنع لاكن, لضم اننا لق (مترلوتل مل وق عل سس نا» عزل #ككز زل موف ان ذل ىقث اشاد نع اسد[ اسوا
 ريكي ئرتعا ام لثب هاو تان لاعتل ة ف كقدكز اهلاو نوف لك عمل مر نيدو علشملا وهب و قبلا نعملاريرإ ولفذليو بدير تتالا.ؤف عامجلايدام وحل نا نالوا لش رمزي ل لش نضال ريل ضلال نازيزح” للا

 هده وريظن لان دعس ةرماق يلا تنن الل اك ا دعر للملا لم ناو زر اارور هن رلار دوم ريتا نم ق حمل شمل هيام ىف ول نسل اب تب اذن نيل ورو ةروبص شل امو ملا د نتمس للا
 ةطئافد تسلب امة اب سيق بس رف لاتو ان دنع اهئ. يعل ا موي سانم ل ىف امركلا لاقتو سصصالاو ريدعربلال اهااك ىنسولاهدحس ئه لب اا ليرس قلي ل متل اد لشمال لوجو ال ناب معمل نم ملك ار
 مفصلا ثييح نهال تماززل ا فسيح نم ميل زءارإرل اد ناري الحلا نالر حلا ميل نا دز | نضرارلا ناك ار اييالا قو ادحم يفق بحت هرتع د رمل رمق بجي ان رزغف العم ايزراب لول اقرت تالا

 نعت لانس مقلا نإ ض اكو لم ائييشمم علا اذا تالي ابر ابتا حاربلا 3 نرد نانتاودرازجلا ىف فلو دابتما ىقث لاذ تو اراخ اناوبتريطلا ناك اذا اك قلخر رمال فصملا تنم كولو نصراعرما ابن
 | الالناليلرب متازرابعاب قومو موي اًماورقربل موقيلزرا مواد يلو يملا ةيرابل كرت لاش اذر عاطل شملاوور ان كيرلا يلو للا نع مرح تعصولا ناك ا ذاالا تاذصلاو تءازلا شمع

 هليسس رمق بسجن بق قدا لامس انس اميرص لقول العدا وفل مال يك |برييصلا رفصرادما مب درع سيو ب عض اح زيركو هله رابتغ اب قتيل ناو مج افؤارل تقود رم موتي نا عياله لكل
 نيلدلاب فنصمل ار يقو ةراربشلا ب اب ىف لرعلا ان يصلا قب ةرارمبو ةفرعمرل نم لرعملاب ولاد دابحلا عنصب ناك ايرايا و ارم اهناو ع اديلا ىف ب حرم كرو طميتخ انوا قو طم دارم لس ال فصلا كلت

 ناقئالاوم الا ةدايذد ب جول ماظلاو ناقئالاوم مالا دايز دوصقما نال ةيولوالا لغس بألا ف هرلص ورحل اطبجول مل نيذلارقلا جدك رددلا حرش ف حصد ضنلارب اظن كس لرهاولا كرصلا نال
 : ناب ناكن ارت اكس ىف ناد قي نارا را لو لقن لع ترتب دكر عادل اب تكي نمل دعس نيف اركز ل ناو ب رزرعم ل ناكاذا لاقل | كك نا يو ىبنا يعاد نوكيرت لبر ئانيال

 نا_ةررف لزق هلشس نارززرج لس شالو ةنطمالا تدالتخاب ملا تالتال لق ناءزراتعا تن ناكل رابتعا عم ميالد ةيربل يف ع ابعال ناكنارسق اكس ىلا ص اولا برقا نوار ١
 : هرم! لابد قدي ام ايص فك لرعد ل نيلاس م اعط ةرافكو زكا غل اب ايرب نس كرم اوز ب مثكوتلا نم للشام ل ف عت عسر لنت نمو مح ماو رين وسن ادم أني ذا اي اي ىلا مل اعترشلا نارسيتعت
 [| ايرقروص لثنلاوب بسجاولا نا نلقازلف نعمل روع شن تيار خن تسير مقلا نار اظن او ةرروم لوم ابتسم ار ثلا نم نوي ناري ال لومار از ناك كلذ كرش رانج نايب ملا نم اعترف يلا
 ١) اان بنرالا لاوزنجب لازما فو شب عنا ىف نقرر ط نع ولف فلا. هاددامو ري ديد ىنث انما مارت از تاو باو افرنن لوتقملا كارل نايل ناب تلم نأ ماذا ماد نكما ار نك
 1 عوذانلا جن لائازلو ئاطقناو فعم ثيسرم اا زب ىفذ لب الآ نم رب بربي ناحل الفي م اعلا ارلاق دي واعمو سابع نباو سم ان نريزوايلعو نائورع نا ىث الا ىورو ةرفكب رولر يلا ىف

 ١ لوالا ىلا لسسس ل طف قم امآد ىف اخاه ال دقق ةروص لما اىآو نعمو ىروص لما نري نا مايل يف عقاولا للاب ررلانا لوقو سايتنلاب لبر نا ازبب تماخنلا لكى ةنربلا بوجؤل لوف الان
 ]| لت. دارهف ىا لق اد ناب لب رازج لول انسب سيئرفملا نم ىل اوت لوقف: الرب ارو ئحم لشلاوم و تسلاثلا نمت نروص لش سيلا روز ىل لاهل صنلا نم روم لش سيل عر رز |
 ٍ هر شارو ىارسرمت ىراوب »مت انتا نب لوتتملا نرللاع ْ



 حاب اشك دلج 000 ةياردلا عمةّيادهلا
 ننال سابع نياو ىلع د 1 ا و

 بالا ةاش ىلا ىو اوبجوا ةبارمصلاواّمَن نوكت الةمّقلا نال ةروص لوتقملا هبشي امم عنلا نم هلْثمومعنلا نم لتقآمٌلثمءازِغ

 حبضلامالسلا هيلع لا قو أتيبام لع بيرالاو شور امحو ىلكلاو ةماُّتلا قرظنملاو ةقلذلا ثيحنمريظنلا
 ثم اطيل راما نشل ب اىع ا را

 اكجقلا تبجواذاو امههاآيشاوماجلاور وفعلا لشمةميقلا جت نر دنع يظن ه] سيلأمو ةاشلا ةيفو ديص
 ٌُّ ب م غاؤلاو رولا لش 2017 / ّ 7 : ' تحن

 لهو ثعبامنم دح او لكنا ثتيحنم امنيبةهاشملا تبيشيو عاش ةمامكلا قبجو ئداشلاو املوقكهلوق
 ربا 0 3 - ص س2 5 ش رج 'ديصا و

 اونعملّتملا ىلع ]مخ هيلع لمدحلا نكمي الو عمو ةروص لّثملاوه قاطملا لثملا نا تسوي. فاو ةفينحىالو
 سل تلا ل للا متع 0_1 .

 ٠ صسصتع اودض قو مييعتل نم هيد املوا ءامجإلاب ادم هنوكلوا دابعلا قوقح ىقابكعرثتلا ف ادوهجم هنوكل
 4 بلا رمت ع بك ناسا بروق فلا اذا . ُن 2

 هلأق 5 كل هالاو ىشحولا ىلعقلطبمعنلا داو شحولا ىحنلا نم لق آم ةهيقءازجنملعاهنداو صتلاب دارملا
 1 باو رن عر كت ل لهل تسوي ىلا لت نع باو

 طع طبر « امام . َت 3 كمت 2

 وااماعط ءاايدههلعج ناقلتاقلاف ار ايخلامث نيعملاب اجي نود هبريدقتلا ى ور أٌوارملاو مّضالاو سب عولا
 هه

 ب مك لاىف اهل رايولا نإ ثييحري يا ةرافل

 ريظنلا بجي ىدبلاب امُكح نق كلذ ىنئمَكَحلا ىلا ايخل سف انشلاو نع لاق ف سوي ىلإو ةفينح ىبا هنعاموُنَم
 ان نايوقمل نال دن“

 تكيف هلع سباق عوشرير غلا نامل طسويو باو ةفينحولا لاق املعف م اصل دوا مأ طلاب امكح ناو ان ركذ ام ىلع
 ٠م طلبتم اك اسر اطنلا نم

 واو ادا غفل بتنا محلا هرداصازا لثبكر و لجو مث لاقنىيريصا حلا نع سمو ريل مشا ىلصرشلا لوسر تملا ل ترب اه نع نفنسلاباوصا مرا تلت اشار يذد لق هل
 ان اقرويطلااس تالف /اذلبب ينيب / ام او اولا عرج اك ادي اع رجرع جوج و صم لير املا ير ظوبمو بحلا مدبب بعي لوهل تنا» مري و اه ا» ناجح باور أدر

 قالطا ىف عرشلا ىو وبجملا نال ريو سيلا و تم. لالرف ع امتالابانبب درع نرونلا تس فراشملاوم قلطما لثم انا نيل نعم و ةررومص لثلا وب ملوق حل نا انين انبي برت
 رتمّقلاو الش ىلتم ا ناكازا عرولا ىف لثامملا حسا اهم مت الادارلاو لس سرنا ا. لثبر لعاورتع اذ كيل سنع نش ناورعلا ناين ف غل ادت لالا د ,ونلا ىف لكراشملار ارينا لثت | ليل
 وفل ىف ةلراشللا تنغننا اذا كلنا فرعاو روف انيا نيب قطابلا التمن لن ارينا يف قروصلا م امتىف هني كلا لما مهلا دونا مرش تاييتلا نم تناوب و ىونح" لكريم دا لكس ءانب ايمث ناكا زا

 لو تلوم اذا باول اف فذ نكي لن طرا اهمرعرنعف :كاشملا دكا اراتعا ءانمتاب خررشلا مح اذاف و ريعف لكل ضد ربما عم ماما ىف نيلرلاو ننحلا ليرطلر وبلا لعب ف كر اشملا مل

 ”كرتسملا نالاوا ءريط قي الخ ع امجالابدل لشمال ىذا خس ضنا ذيب تسديرل ملا نال سل ارامبالاباذامدوكد» مسلوق لس فا: الارقام اب ناك هظسر ظن بزي اهلا مح
 سلل زب لو ابحلا قوقمى ع سايقلاب اير ظالم سيرد نع دمتلا بي نازحي ناب يد شتاينرت عرامجال ايادارم موق حل يابن ام مالسالا زف هركو ذك مومعال تتشم ا مسالاو
 كل معنيرست نمورلوقو مامر يصلاااولتمنا] لسا دتلوق نا ناب ل ميتا نسج اذا رسل وق حل دوار ب ىروصلا لشمال هردذع سنس لوا تي اخراج انايب متل نئدوق لج زراف فنعيك
 مف ميلا تابنا نلياب هس لثما لم بيف بالك صبت بهي نانو كل ريا ايوروفصمل ال لش الا تاناو ينم ن املا شرج نم لشمس مولا لبس لع ركل نايب ناكوروكذملا

 هغبي اسفل ىشتولاوجب أنجولا ناك ئضولاو لب الا لح للي نما مسا ناك او شحوم مجنلا نم تك ناك ذا لوتمملا :نبت فكذو رازجلا لعضو إ انإل ا صتنل ايوا ملوت نكس راض

 مسسا ةديبعولا لاثازك لوف كس عانب لوقا اذهب لاوسن اهذد ب اهان ضب الا لتقل بيبي الد ل الا ب داري متسماو سلا معنلا نم لوقت فيلو طرت طرت  ىل م مثلا مسأو لوق
 سس ناَجَمُن ذللا ذس نانانا أجب و بلل اريع عمسالا مساو حما لوالاو ثيسرف ايناتكيم اصىدادتبلا مالس نب مساقئارسساد هرخأ ف سمانلا نووي ديبعولا 0 | ضب ىفو سل | لا نيرتم

 ابونا فكم تصاب جم ب ع ادع دج دش لجأ ع كماعلع) دعب دن دهب كو تاج سس بل » انمي سوا هس قلي ىلا لس نلت اكمل ال تذل 3
 70 لت امالذا ان ايعارابتعاب نير النا هز يب اوعلاو سو مل الكس هيلع سلا لص ىنبلا باح ليس ةباىعلاما نعد ةاننلا ميفوربيص حولا ثيمرع نع باوتبلا ىودابوارلاد رلوق هل

 ىلإ او مزيفع ىلا رزع ناري اءوب نيكسم لكس قدمت | ّرتجلاب ىرتيلو موقيف تسوي واو فيطعولا لامار دعفر ملوق علل ح١٠ نيلي يدل نير لبن كلذ ناك امناو ةاشلاو حوت
 7 هامل مرينا اب دنعورهصلا قبر اهتغالا تعسولا

 0 ا

 ةحيرص مزم دحا نع اهراملف ةيثيلا امو مهتم ةعامج نع ىورمذ ةياعملا باييااما ةقلخلا ثيح نمرجظنلا بجو ام هع هّنناىصرةيادصلاو
 | ىقاشلا ىدرو ةرفج عوبريلا قو قانعب بيرالاؤوزنعي لازغلا 3و شيكي حبصلا ق ىضقرمع نارباج نعريبزلا هياانريحخااطوملاق كلام لآ
 تقي ىعداشلا لاذ لبالا نم ةنديمرحااهلتقت ةماحنلاقاولات ةيوخمو سابع نياوت باث نب دير هايلعو ناةعورمعنإقاسارخلا ء اطعقبرط نم

 د ىفاشلاى درو ةرقبراحلا قو قرقب قرقبلا قورو اج ةماحنلا قوم هرد نستضيب قو ةاشمرحلا ةمامح ف سايعنب!نعىقببل جرخاو اذه

 أتماامررمارمع نا نبريس نبا نعد ةرقب شسحولا ةرقب قف لاق دوعسم نبا نخقازرلا دبع ىورو ةرفجب ءبوب ريل | ىف ىضق هن ادوعسم نب |نغ قازرلا دبع
 ىلإ قيرط نم هدر وا ىلحإ ثلا دبع نيري رج كلذ قرمع عم ةصّولا بحاص نا تاقبطلاق دعس نباىورو الوطم كلأم هجرت اوءارفع اشي نبأببط

 موفرملارب اج ثيدحوركنلا تاضلا دلو وهو مجملاو ةزمملا مف ىنحي لمح عوبريلا ق سابعنبا نعهسرغ ىف ىبرحلا مهارب ا ىوروربرج نعل ئاد
 ل سل سل مح مع سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل اس سس سل سب م سل سي هل سل سس سس م سس م سل ل ٠١ هلع ىذلا ى

 هيلع هللا لصد ١لوسر تلاسرب أحب نعرامح ىلا ني نمحرلا دبع قيرط نممكلاو نابح نب او نثسلا باص قاش ةهيكو ديص حيبضلا ثيردح
 اّداَذ ديبص حيضلا هحفر ربا نعء أطع قدرط نممكاح او ىنطقراىلل ةياورق ومرح لا هداص اذا شبكه يق لعجيوم محن لاقوه ديصا حبضلا نعم لسو
 ْ 0 ”لكود و نسم شبكه فخم رح ا هباص ا



 جلاب اتك دلج ةياررلا خم ةّيادهلا

 ايوصنم ىدبلاركذ ةيالا اير همي رعود هيك لات هلوق يضالاو لمحل نيميلا ةرافكف اهكديلار اينلا
 بدكم امل قطع ل

 ةرافكلانلق اهملرايخلا ن كدا ةرلك ماعلا ل1 مك اوكجل لوعقمو اهب مكمل وقلرجسفت هتال
 بسر لالرتس ا نسا رعب م ثا م اييبلا لاا زب ل سيطت همس

 : 8 : [١1 با ّ شك
 لاف كملف عوفرم اّمايص كلذ لدعو (لأعت هلوقان كو ةوفرم هنا ليل دب ىدملا ىلعال ءازحلا ىلع تفطع

 باى وا لي ىلا لاو ىنزلا ناكيلِإ ف ناموقيو هيلع نم ىلا كلذ دحيرايتخالامث فّلتمل ايدوهت ىامبلا جري ناو نيمكحلارايتحخ

 و . 2

 أمم هيلا عضاوملا ب رق اردت سيصلا ةيف عابالاّوب عضوملا نأكن أذ ىنكامال !تالتخأبمقلا التخال هباصإ
 «؟ر صلال ىدلا 7. وللا لس سا شر ر هءايسالا مش

 2 ما 5 اا فا ا 000

 دك ليقودايعلا ق وقح ىف امك طلخلا نعد عياو طوحا هنال ىلو | ىشملاو ىفكي يحاول اوولق ىزتضشيو هيف عابي
 | يفاشلل الخ هريغ م احطالاز جنو ةبجكلا غلاب يده للاعت هلوقل ةكمددل| خِنّيال ىدبلاو ضنلابانهط ىنشملا

 يل لزب ب رلا ي لال# ما ا

 دوناكب قوت ةوقعمرخ ةب رف ىريدلا لوقن فو معلا ناك لع ةعسوتلا ماو ىدملابوربتبوه
 هولا, جذي نأف ناكم لك هيب رك كنال ةكم فز وحموصلاو ناكم 9 نامز لكف ةلوقعمةبرق ةقدصلاامانامز

 يلا ارتخيلاعقواذاو هنعبونتالة قارالات الم ادطلا ةميقب ءافو هيفو مهاب قدصتا ذادانعممماعطلا نعمازجا

 نالاهقمعنلراقص ىزجي عن اشاد لآقو هيلا ثرصنم ىدببلا مما قلطم نالة يمال ن هيام ىدله
 مقدرة اذا ىقينماعطالا هجو لضاغصلار وبمفسوي لاَ ةفينح لا دعو قرف افانعا دمج اضل
 .قدصاّم اعط ةمقلاي ىرتشااذاو هتعقربتعبه نوعطملاوه هنالآن سِعماعطلاب فلتملا وقيم اعطلا لعرايتخإل

 . هه و . - نو سى. ا.

 نال عاص فصن نم لقا نيكسملم يعطي نازوجيالوريعششوارمت نم اًءاصو رب نم ءاص فصن نيكسم لكلع
 تدعزلا_لحب نوني لد

 ص فصن لكنعموصيرت ماعط لوتقملام وقيم ايصلاراّدخا ناو عوشلا فدوبحملاوهامىلا فرصتي روكذملاماعطلا
 ناي دارت او نييلا جرائكورطعنا "رقد فاك اص ن نوم:

 ديزعتلا ماعطلاب هاننةفمأيصلل ةجقالذإ نكممريخ لوتقملاب م ايصلاريدقت نالاموبريعشوارمت نم ءاصو ابي نم

 نصت ءاش ناريزغ وهذ ءاص فصن نم لقا ماعطلا نم لضف نآف ةيرذلا بأب قامكعرشلا ف دوهعم هجولا | نه ىلع
 لج رم عام ضصنب مدر( للموص نع كفيف مس نأخ فيصنب ماعلا ريت لس

 معطي نيكسممأعط نود بجاولا ناك ناكل ن كو ءورشمريغموي نم لق]موصلا نالالماك اًمودٍهنعماص ءاش ناو هب
 سل .لوق ىف اكل ئاقللر ايها نا هبارصا تكسر وكرملاو نيلخ ا ىار انوا نوكرمن عم ديف رشا ركؤزلا ضاشلاوروملو لوقت لس

 زار يعيف ايرب لوقب وسفن اىرريال لمت لق ىف ءابلا نالرب مكي وقلم يضلل رلوق هلس يبلا) طقنرم لق ذاماو ضاشلا لورق تاليواثلا حرس و رارسالاو طوسبملا لذي مو مد درو

 والان ازي اك ملا ىلا ر ايلا ناك ف لذكل قولو خلل ارومالا هزي رعاي رزتلا نوكينوا كب رلوق لش افك هداَيتخاو ملا ؟ نوحي امنا لشلا نا تبت تسربل ابن لعاوذ ب ميلاقن أ
 لبا دي ىدازنالا لاو ءازج ١ ىا عرفرم ءا ليلد ب مازجلا لس ف وطحم رانك وق نال اما تالت ال اير دعساذو طعم تسيل اذ حنت سيل الات اءتادارا# عرفرم» ليارب لق ملل
 دانلاتيثيم !ذاو مايصلاد مامطلا ىف نييك رايت كالد علا ف نبين عرزف رم امايبص كلذ كرمال اهترلو انلو ل انريفو بنا ضووطعملا لع والكس ةراضللام يضرك امناد عررفرم ةرافللا نا
 لطوسبم ىف اذكانيبا نمزالا فالتخاإب ملا تالتخالر يف باصا ىذا نايذلارّييل ازد رياصا ىذلا ناكل ف ملوث حفلا يان »ب لصفلاب لئاقلا مرح ىربلاف تش. ل سن
 موقملا مى ىا شح ار جي ليقو ل وق حسك ب»يف لردلا م عاولارجخ لبق نوال الريل بس اب تعازي ناد مةليرلوق نال فكي مارلاو ملف عطس يامن ا ماسالا جيم
 زوجمال هنع نان فشلا اذالغ لوق هلل ت» ظانال ماكءالارصقو بسدجولارباظناد ناقئالاد م اكئالا تو ايز ب دوصتملا نال ّن ولو اذا لكس حالا ىف رحل اول وببت و إ مل زياد
 مامطا بانو نو ملوق هل يانبا» كم دازقن هعستوسؤنلا سيلا د ماهطالا نت عمايل اوريلع سايت سسردبلاب ماها ري ب ءاطسوروثوملا لاق يو كسار يف لع ماىهالا
 نع سرج ال مرح ارد ن اكمل ايدلص اما ةئارالا نال نيل ةدافكس ايت عسر, نم اص فهصن مذ لمار مثلا نم نيكس لك باها اذا قروصلا هزب ف قرسقلاب ةريلا نع عزمي أنا تلبس

 ياسا نامو ن اك صوضخ رق مقارالا نال ةربعلا نم مرسل ارد حركي حري ذملا ف ناكاك ب سجاولا سس ةرمعلا نع حزر9 كيال ترستنل لبن قس وا حول ذم ا عراضول يح سس دببلا
 مسخ مصب يسب سل سلا يس سل سم اذ مص سد ع 0 < - فدا' قرهلا ندد ماعطن بزل اذعالا لويملا بق خل لول تح حيي الا ىف زمام 5

 ريصلا عم أحلا حرورُسو طم وسبملا فلو مامالا عم ةلاشسملاوزب ىف فعس ول ايا نا دعس لديازن ياسلام اكو ةرضبكب عردير يلا ىف و قاندب بنر الاى اورد اوبجوا ياىصلا نال ىا بائس تاز رلوق هلا
 لآتورلن ايفر جلا ىنش اشيلاورمر نع ناذ كلام لق جرد تسول ياو طيف ىف ارثعر وارلل ىاكما لاانرنع ملول هل برا ثلا نم اهترلق موته فماشلادرضادرم ل وق لش فعسى با لاق

 نيكس ماى نود بسجاولا نالت فلذكو لق هلأ باجر يتلا نع لوب ىتناشلا لاقوريبصلا نم لرب ماعطالا نا ابا رصا لاكن رن حيرت ف م ىلا ىلا مم لق نع زر تحا ذب ىرازمل

 ١ نا (وصيواررّقلا كلو ليل يطا نع 7 اارتعق غلبت مو امو يول ار وطصكل ثق ناب فذ و



 جحا باتكادلج ةياردلاةمةّيادهلا

 . 2ك ومو . ٠# خيتدتلام »هه ٠ اف 7 07

 ضعبللااينعاهصقنأم نمذ هنماوضع عطقو !كرعشت ف تنو||ٌكيص مرج له انلق امل الماك مون م وصلو |ابحاولاردق
 ناو ريدا تاب لب مالو رييصلا باخ ناذ 3 مر ثع مري نم لقا : نمل ١نإل زرت عم ا

 تروق هنال ةلماكة يق هيلعف عانتمالازيّ نم جرخغ ديصمث اوق عطق د ارم اطشلر فنتنولو دابعلا قوقتح ىف امكلكلاب
 وب ل اهنا كلس ببال ساو اوسو نر بج ل صا مايو نس

 تا 001 2 ا يحل ل
 درس بع ني او ىلع نضىورماذهو هتعق هبلعذ ”ةياع ضيبرسكن مو ىأزجرمرخبن - ماننمالإةإ وعل نمالا هيلع

 و .٠ - لك . : هه 0-5 20 5 ١ 3 7 ا

 مرر زويل نال ا ربا 2 قل ربا رربطرمعيل نا زري الص لس م

 تاتاسسالا ا خرفلاةوبح نال ةضيبلا ىوس م رغي الناس ايقلاو ناسحتسا!ن هو هتمبف هيلعف
 72:70 |[ ومك) 6 رر | ميش مب لعن يو لور هج

 ةيبط نطبالفاذا الك لعد اطايتح هيلع هب لاف هتومل ببس هتاوا لبقرسكلاو ىلا خرفلا هنم مجرخب ٌنِحْممضيببلا
 وقعلالكلاو الاد برقعلاو ةّيحلاو بينلاو ةّنحلاو بارغلا لتق ف سلو |مّمجق هيلف تنمو نيم ًئيضج تقفلاذ

 مس ممر مران رس نع اذ م ام 00 اهرب للا كال

 ,روقعل ليلكلاو ةرافلاو برقعلاو ةيبحلاو أد حلامر حلاو ٌلحلا ف نلتقي قسساوقل ايم مم ال تلا هيلع” ل وقل ءاّرحج

 روقعلا بلكلاو ةيحلاو برقعلاو ةأٌىلاو بارغلاو ةرافلا مرحملا لتقيم السلا هيلعلاقو
 بلا: ل وجب 1 رفيمل» 2

 ىزلا باوغلاب دارملاو «انعم قبئنلا نال قيوا بن لاروقعلابيلكلايدارملا ل بقو تاياورلا ضحب قف بتنا ذلدقو
 7 2000 را كلل : ترربرسالا ب رارلا ليثد د ,٠ اباسو ركزر يدق

 ةفينح ىلإ نعو ىذالاب ىدتبي الو ارارغى عسل هن١] ىنتننسم هريغ قعقعلا اما ىذالاب ىدتبي هنال طا ديو فيلا لكاي
 5 1 اهي كيم قش اند كور ضايق ظفلب ذو هيفس و ءايسا ديت نيد 7“ همم م

 هةيلهالاةراقلا نكو سنجل كلذ قربتعملا نال ءاوس امرم شحوتملاو سشاتسملاوروقعلاريغوروقعلا بلكلان
 ارد يمال | ”دقيضح لع ال هزيع در وطحلا بب ١م ىلا .. -

 لمخلا ضو لتقف ىف سيو ىذالاب نايدتبيالا نال انثننسملا سمخملا نم أسيل ؟موريلاوبصلاو ءاوس ةيشحولا
 س هدا بناار ازجملا امرت بجي

 اونطب_زلما نم نا ىرتالا لكس ! ن امهم لع ضحبلا ناضل ارا تع ل٠ صحب رايتع لوقو هلل

 فرع اما ٠ ىومازبو مل لس يابنامر جاف لوغرل ابن كي دقد دردل ابن كيدقد تايطناب ن يرتد اتتسالازيي نم لوف حل با« كف لئااؤا اتمني ناسنا جاو نف
 مستر [ لس و هيلع دشسلا دسصسس هشسلا لوس للا كلذ لس دف اذ نيج ,نعرب لك كليلع لان ايلع لارض عم ننن نيس سك الجر نا رق ناب ب داعم نع هر نسسبم بيش ىلا نبى درو كيسيرضف لع
 نمو ل تم احن ضرس صو والا رعب ملا لق هع تدق ازرلاررع هاوزو سابع نبا ثيسرصاماو نيكس م |ىطاوا موي م اهم ضيم لك ىف بيع لاتذ لات ص لاّتذ لح لامامب هرجخاف

 تنسي لا ةرزملا ىف تسيلو ميبعلا ريطرجل لب اهماذل سنن است ارنض نال ق د زملا ةضيبملا ىف بجي مل امناد نادزلا تدرظ نم: ان يرد صم امو هداسض مدع نامزن سس ىا رشي ملام رن تتر يلف اهني
 مكس فو هيو نم ضننلا مع خس دال نهنجلا ناطر يلع بجي مل مالا ن اهم بجو امل مالا تس اهواي انينج تقل اذ ةرما نطل بيرط اذا ام تالخن زب دزلا بزاز زب دعم لوق هيلا تا:
 ماس لح دع ع م مر فاد ريبعلا نين ف. متيضنلا بج عرف طايع الا دعس بن ريعلار از اماف بكتب بهي اف ااه الا لس ضير يع داعلا نف يجاولا ناينلا و جو نزلا

 داعيا ماعلا زي صخانلق بر زعو يذوملاو ويصل ا لو انني قالط ايوب ريبصلا ار لشفلا] ىلا ىت لزق موم صييتكىفرماوربخ ومو فيسرحلاازب لاما رداد تلق نانا مان اع زوق لق حل
 قس ازهلان مس ملوق عيكس و٠» حتما ىفاذكروببشم فييرعد حالا بساوجاوهمد لون ادعاولا رب فييككس ايقلإب رصين وجبت كلذ رعت ءيبصفل لا لونوتر ىعطقلا صنم
 2 لارلا جن و ءاوجلارسمي ةأمملاو لق وح ثنا" سو ىراخبلا م رخار أش يسرعازب لبهانيباك اطغازب و محلات اوت فييررم ىثعا مدنناس هلع ملاعا لب نيل د الع ان مركزي ل تسلق"

 ريلع ءثلا ىلص شمل ا لوسر شتم او لات شح لصفلا اري لوا ىف ركؤ نسم ا نا لها لا بئئزلاركذرشو مل مح زومرلا عم اهبرا» ثق نالال ٌةرحولل ىو ءانلا خي رم اب تو جملا

 بئزلاركذ نا هرعت دم لاوس ياوج ل وقلا اذن ناهو يلعرازام ىف انيال نيجمل اررعلا كو مدس تراصف ةرافلا كو حب انبب ايداعاداتس |بدعو تس اوفلا سن لكزز الس رل[ نس و

 ىحلش ادن روقملا بزكل ا قم ىف بش زلا ناف صنلا لال و تسيح نموا هي تدان اور نا سدح نم رك امنا اب اهجاذ ابيل تدار ركذ نسم اذ ن يشم اجر خا قتلا ثيسداعالا ىف سيل
 ىدتبي الد ملوق حللس بس »راك لكالا ملا امري دربو لوقل ااذب انسب وازو لصفلا لوا تنصملا مركؤرتو ىرخا باو ةران: سنا لك ا يوازعم ضل اب بمحل طلني ل ادني د لوق
 ركؤو ليجسم |رملا ىف وذواوولبا ىورال حلا ىلإ ءامياروقحل اب رطصو نال اد سيلا ليز ىف يتحمل نال لد هلا يبا#'ر از رين بهي ال نا غض جاملار بو لكس عقل امئاو زال ظن حلا

 تا ا ةيادهلا ثيداحاخرخت ف ةياردلا
 اطواالجر نا ةرق نب ةبوغم قيرط نم ةبيش ىانبا ىورامناو ىلع ع «دجامل هتمبق ةماعنلا ضيف ىإ سابعنياو ىلع نعىورما ته دوق
 د لاقام تعمس دق لاّقف ةريخ اؤرملس و هيلع هللا ىلص هدا لوسر ىلا قطن اذ ةقان بارض ةضيب لكب كيلعلاقف ايلع لاس مأحن نم دعب
 (نهت ةنمن هرج لا هيريصيم احتل اضم ىف لاق هنع مي قدرط نم قازرلادبع هجرخ ١س ابعنب ا لوقو نيكسم م اعطاو ا موبممايص ةضبب لك كيلع
 اذهو هلشممعنع ىعنفلا ميهاربا قرط نمو هتتقماعنلا ضب ى دوعسم نب !نع ةبدش ىلا نب ل هم هدد نيتضب لك هنع ىرخا قدرط نم
 | تايوسام د تحس ع اجتت كيم يد اج ٠١ نآقيجضا مه دانس او ىتطقرا ىلا امحبوحت اًعورم ةرمع نبا بعكو ةربره قا نع بابل اق و عطقنم
 ةادحلا و بارغلا مرحلاو لحلا قف نلتقي قس اوف سمح طفلي هنت اع ثيردح نم هيلع قش مرح او لكلا ف نلتقي قس اوفلا نم سمخ كثب لحس
 ظفلب ةريره ىلا تيدح- نم ىوأحملا تاياورلا ضعب قف بق نلاركذو 4لوق برقعلا ل دب ةمهلاملسمل ةياور فور وعلا بطكلاو ةرافلاو برقعلاد
 .بئنلاأ بذر كذ نم رحلا ىف نلتقي قساوف سمخ



 ةياررلاعمةديادهلا

 ءاؤسلا لخلابدارملاو اهعايطب ةيذوم ىشمث ندبلانم ةدٍلوتزمب تسيلو دومصب تسيل اههالٌىش دارقلاو ثيخاردلاو
 لشوأغامب قدصت لبق لق نمو ىلدالاة إعلاء ازجلا بميال نكلو اهلتق ليال ىذويالامو ىذوت ىلا ءارف و

 هيزخمن الع لدياذ هوأئيشرجط اريخصلا عم اجلا قو ندبلا ىلع ىزلا ثفبلا نم قزلوتم| خال مأعطلا نمقك

 :|هلرال ءاشأمب قدتضت ةدارج لق نم هاشم نكيرحل ناو ةحابال ليبس لعاري سمي انيكسممعطينا ظ

 ريش قرمترمعلوقل ةزارج نمريخارمتو نخهلااطرصقيو ةلبالاكنخا ىكميالام دسبصلا نآقريلا دسيص نم
 «ماريس نيكون نع مرا و هع . َ ا ا ل ا

 كنك نكمدو تاعي او سذأنخلا هبشاف تاردشعلاو رماوهلا نم هنال تأويل وحب ّذ ىف هيلع شالو ةالرج نم
 م صربا ماس َجاسسما ىو ةطزو ممن 00

 ءازجا نم نيللا نال هتمق هبل عفمرحلا دريم بلح نمواديص نكيم لف نخإلاب دصقي الا: كو ةليحريغ نم

 ً[موهو عرشلا هانت اامالاءازحجلا هبل عف اهوحنو عايسلاكصلا نم همحا لكوبالا ملبن مو هلكهبشأذ ديملا
 نا« فصلو ىزايلار يما عابس لس 01 7 ا

 يلكلا مسا اكو اننا قساوفلا قف تلخ سف ء اني الا لع ت]بب اهمال ءازجيا بيياليفاشلا لاق و هان ددع : 0 7
 وه

 . تاور ظلاوريمس لإ نع . بهن 1 0 0 بو قساوفلا سمان نعل ني

 عفرلوا هيداطصيلواهرلباما نخاالاب اًووصقم ٌهّنوكو هشحوتل ٌيريص عبسلان ااتلو ةخلاهرساي عايسلا لوني
 بد. نعلا ف اك يراطصالا لمجال كل اع” رطب رزبل ا بمس ريص م اال

 0 هلك ف 1 ةع 1 كل َُ ج17 يزن ! ىف نس

 ' هلوكلمافرعلاواةرع عيسلا ىلع مقيال ب لكلا مّساو ددعلالاطب!نم هيفامل عنتمم قساوقلا لع سايقلاو كاذا
 ' مد كو ىف الا الو نبا ناطابا» قئاشلا س ان نع باج ينال 1بلس مح '

 هيفد ديب حيضلر ال تلا هيلع لوقا هلل لوكبارابتعا تفل مٌةدلاب بيرد لاقوة هت زواج . هلك 59 احا كيك م. 1[ مآ لازما اع اا
 0 باي طك حز ل يسلمو ١ تالت

 تيرا ل مارحالا تاير اس اك بيف لاييصلا عيلخل مييسلا رك 5 زال رايس ل اذ هه . لهاظةأشلا مق ىلعدادزي الدجل! نهّنمو ىذوم برا هالال عدل جي عافتنالا نآكمل هتمقر ايتعانالو ةأشلا

 فيما ىف وإرم اورب اشم فل ورب اديص نم زنا القرب ايي نما قرب بس ىلا نع فيصولا ىور الر رجلا ل تف ربعج زوجو ماش امي قرصت ملوق هلل

 مم ملا لوسر حم انجرخ لاق ةربررباجلا تع ئزنيزتل ادواواو ىإا ننس ايريلع لكمتيو راررعلا ندر يكرلعريلار بص نمار نان ل وق هيأ داربإلا» اك رع نم لك الا مع ىفر علا ريصب كد اشم
 رب اظنن ككالص | ئتريف نوكيا ذب هلظسورحباريص نم ناو هوفكم سول او لكس ريل ثلا لص لات اننيسقو انط ايسب ريرطم انلحب وار انليقنس اذ عوزتعوا ديج ىف ملسو رل 6 لع و هيلع رشا ديص
 لان د دارزتت ةرارج نئر لاثس العر ناريعس نب سنع لوما سكاي هاو تلق رع لوقل ملول لكس تد»» قاز اربع فضح اطيل اككابيطر زها مازلا رع نع

 ماخد لمح ىام نوكسو مال فو لوالا منعم جاوولسلا عبذ ىف مل حلل ٠١ انبي ةيبش ىلإ نبا هاودد ةدارج نيرجن رق مير دلارقل كك لاتفف مجدد يعل ل ا مك قع لادت بع
 ىرشبم هدو لت ازيأينرجلو ووش ادري تس اهندو كن يكرس مكرموث نيئسو را شو لوالا منرإلنخ سض اذن ار يشم اذ لو تكتل تع !:رزيوك ومحب ىرممب اكد خاب نحب هف اقف دان
 كتل ل كس | رس ايلجزا عسو كد شؤ ن ايريو هبا ةشسوف لدغ كب ىرييشسرو لين ابجرامددو بط ذااررح دج نيو نتعب عزو تانزولاو ملوق هلل تن اذنورب

 مح سل دع تس هس تس تس تس لا تس تس سس ر برن لكل اب ضصعبملل ارايثثع ا نم ناك از رح ادعس مارح ييصللا لواننتو دبع نمر لوفي زدال كرنب يشم اذ ىارك يشم اذ لوقت نكح
 تس يانعا»بفلاوزيلاددسالا لهاتف ىزولو ضلك امير ارم اف لب اذباف ضورعملا ب وإملاس يلو روقحلا لكلا سو ل 1 كس ويل شسلا لص تلا نسم م1 تليجاممال ارق هم

 ةدايزازب# اادوصقم وكر زوق لوث هلع تاج عطس سف اذ كيالكت م ايطكرلع ططس إلا يسبل نبا ني بع دعس ايها و لاق مالسلاو جؤلصلا يلع ءار يلق ريو عابس لداتتي مل

 قام ابانم ورمل لاطما رجل" يارطلاو يشذلا لشق ةماباب ورعلا ملطبلا منا لاقبرتإلا ديفا لو قلل تا قعاللا ازبدا قب اسلا داش ادا ملف ناسا زفير خت ىف هذي ل دوانمدق ام لري
 ىلع تليج ناواب اذ عابس اس فالق اهصورعنا لطسال ل الد اب قاح الاد ىذالاب اير تبم لكلا نال ةلارلا قاررطي قس اوزعلا نسريلع صن اب ب طلاد يملا انماهل انا هياوجو عرايسسلا
 سم نمزنكأ اءرنم تسلا نوكي نا سايت ب قام الا نم مز اسيف سنن وب و صوصنملاورمعلا ىاررعلا لاطبا نم رلوق هلطس دارللا»سانلاطدازئالابنا ىذالاب تايرتبب تسيل ىفا ريالا

 تسلا رح راببسملا ىلعرعوق د نم ىوالاو ىنن شيلا دوصفم مارب لو ويقل نلرهبم ذل بدلع عفت اوربا قتلا بل مساو موقت حلل ن»» صيبا جر ياذ تضئ وورولا لطب
 بسرخملا ىف ازلرالا ىلا يلب الو رلسيكو كليب اك #كلملا نم لحن ىو اوريع اصل طربطاىا كمل تورحلاو ملوق هلل فدا» زاجلار ايثعاي ايلكر يلع طلس مالسلاو ةولصلا ريل وك ىف ابيل والط او

 فورا لي ندب يل ةاذنلا ينو ديم ملا ملول نا: تان وبيع تب لكل ىو واجي ال ىاالوبجيزو اجيالورلوق بيلا نسا ذءا دعس خذ راب ةاش لوق حلل ياض
 زف: تلا بل خ_ ىلع يس اال كريس نا فشلا اورطاددلا اور رجلا واس ازا شيكي لجكيو من لاقابريرصحونتل | نع سو لك لكسو يلع رثسلا لص ملا لوسد تدل انس رب اع شيسدع
 معنا نم لستار شم از ساعت ل وق نيدو يب دطرادملا ملي ال او سصييضنلا سوو تل الارق نكد ا دعس لم بحي لوتنف لوكا يرو اذ رثع عمس طا هطسءانب علا اينولب لرسم ١تاو تب ام

 ءازسجن ل وقل ضراوم خر ابثع اب واذ تريح واؤا عئرلوا ب داطصيلو ا هرليل ااذغال | ادوصقتم عيوكورطس اب يق اميانيراعم يوك ب زي اتم رايتعا ناد مسلوق هلع فوا»ر تم وارملا ننا لكس

 1 1 17 تس سم سل مل ا مولا ازب نمو لو هللا تا»ءاقلطم لوتقملا زنبق يجو داذ متنا نم للمقال
 ياها ط وسيما ىف اذه اش نم زيكأرم ري زن ب 9 و 0

 اس الجر نا ديعس نب ىييانربخا اطؤملا ق كلام ةدارج نمريبخ ةرمت لاربع نعهلو. داس م سما هداسلا ْ
 قازرلاديعهاصّوَو ةدارج نمريخ ةةلمهار ناس كنارمعمل لاقفمهر د بحكلاقنمكحن ىتحلاعت بحكلر مع لاقفمرخوهو اتق دارج نع دمع |

 لاف محملا هلي دارجلا نع لئسرمع نا ليكم نع لشد ار نب نبغ نحو دوغرمع لاس ايحكن | دوسالا نع مجهارب | نعيروصنم نع ىروثلاو ىعمنع |
 ةرمترمه ارد ىشرتكص م لهاأبمكئارمعدل لاَّعذ كرغر كذذ ةدارج هب ترم هنا بعكنع مههارب| قدرط نم ةبيش ىلا نب !ىورو ةدارج نمرهخ رمت
 دقت ةاشلا هيف و ديص عبضلا كي لحس ١ ةدارج نمرجحت



 جحلاباتكادلج ةياردلا خم ةّيادهلا

 لتق هن ريع نعيوراماَّنلو لئاصلا لمي ابارابنعا بحيره لاقو هيلع ىتالهلتقفمرحلا لععبسلا لاّضاداو
 202 3ث يلع بك دقت نانا 1١ لد لام اذا ل

 مقدقانوذأم كاذب اوىذالا عفد نعمل ص رحت |نع عونمم همرجملا نالو هانآدترااتالاقو امثيكى دهاو أحيس
 "يد زانت سرس

 ءازجلا ببال ألا نمنذالادوجو عمو لإ ققتصتلاعفد قاتوذأم نوكيا قساوفلا ق امكىذالا نممهوتملا
 سى ذالا مرني ذاج اما ال

 هلعت هلتقف سمص لتتىلا مرح وطنا ناو ديعلاو هو قحلا بحاص نم هند لهن :قئاصا لمعلا تالغب هلآقح
 72 نسا نع باد

 ةجلاريعبلاو ةرقبلاوةاشلاع#نينا رووحملا ومايا لبق نم هاتيتآم لع منا ةراذكلاي ديقم نذالا نال زجل

 هال ضآرحلاو نكسملاق نوكيىذلا يلب دارملاو شحوتلا هدعل دويصب تسيل ءايشالا نه نال لهالاظبلاو

 طباهيحانجيب متت الو فات فولاهت اهلك كلاملاةالخوا كلا هملعذ زج اهل فلور هرَيماَمأامح حي ذولو ةقازلالصأب فيلا
 تنا» لي دارس ملاك ع دلمر ىف اموارلا معي

 ريت لف مراع س انيسبالاو ضوببلا ىليت اون اريطب حنتمم ةقلخلا لص اب شحوتمومامحلا لوقن حنو هضوف
 يبدا تحولا رام رقد

 ىف ديلا وكذا ذاعبلاطسانييتسإلاهلطمالف لصالافديص هنالكن انساب لت ذا نك
 هازل ا بج كس

 لمعالي ضأ سلا هحبذ املي يف الا لاقي لمجلة هتف ديمو قا ةاو مرسلا ىلع ةمرعل
 ملا لالخ امك زامازلذ ل

 علا انهو ىسوملا ةييبذك6 ك5 توكيل ف مارح لصفا نذهو عووشمل عَ ةدكذلات ا نلوديلاهلعف لفشنأفوإ

 هيلا ف ك1: نم بانل مرحلا لكادأو هنا يرمز فارقت قللاو 0 نويوهسم

 نيب قهيلع يشالقرخإ ره هنم لكا ناو لكاًامءازحج هبلع سلالة ةفينح ىادنع كام ةمبت اموت

 كنس هنوكرابتعلي هتمرحنأ ةفبتحىلالو كريغر مر م]كا!ذاامكراصورافغتسالاالاابلكأب همزليالف# هتيم نهنإ
 ١ محلا جريل ذم لس رع جب اذلار علس ب نامل تينا

 نام لون محل نع رضا ولا للا نر حلا ورنا نقر ازه ينال قد ذهن نر طه د: اتعاب اكد ا
 بسام نوع حرر يملا ناك

 ولاه اور اب لتس نا لول اذ منع دب سيلوس و » ”رفلاخملا [وبفبم عجسلا ىرتبملا ناك ذارازلا مدعم يفيلامما ترمب يد ] 0 راق نا باح سه حتحس بل

 ان وذ ان تولت الذ راو هس فتما؟ ىواملا عيساوي أرج اور وقحلا يللا ورقسيل وفل او بررقعللاو ديا لارا لقيام سو لاه حسو ريع ثلا ضر شسلا لوس لاس زنا ىردتملا نئدؤاد

 ا ا مل قل باد ىوايطلا هرك ربان رييعن سعف عر السيفي رفد كمال اذمل و لوا نعمل دهس

 لبق نموانولتار دعس روق هل و١٠ ربت نم اب لعفب نايضة سين نيم ار اك فض لكم ال لوملل ال وأن لل مالا فس نوم: املا نأ كنق بلالانسانذللا كابمج |
 ْ ربعي لن روق هلل راع ٠س هيصوبف كلك بام لكد زاره ختم لفل لص اي صو تم م هل نا هريزفت ١ لوقن نحو رلوق نكسر انغ» كلنا ةقدصوا مايصنم جف اترلدق دم د
 لدي الوم و لحيال لام نم منصو لكي لات نم عراشملا نم تدخن ل كر ارييع ناكد لو لكي ال تاك لدي نا لبق مام تءاف مارح لا حزرب فس عسسول ذاذرارطنص الا ناكني لج النا سن ا تلق ن اذ

 6 ع ا ا ل اا ل ا ا ا ندم رارطضالا ق اكربدن ىذلار جبلا لح تساي ةبوجمال قل اب قلصت ارطضص الا تاكد رم ابالا نال ييصن سن نا لكس :

 1 قلعشو ذل ىف مانلا نا لع_ لري ليلا زر تدق مان لعاع نال ملوق هلل با» ايلبادوكن ع عزاوي الد ورنل اي اف بيزص باب نم !ًووورن مزين نيرضن ىاريازاريب اللوق هع 1

 ا ساشا نضرعال محل اركي ذ اءلوانت لك ل لاقث_ضلوا_لم البذر ا اوس يرخل ل الع لع لدي طوسبمل ا |يزف نالوريلا لعفلا لاتتتن ل زيدل رعب ذىلاريزا! فلزل لحل ا تييف لمرلوقبالرعب ذل وقبل 1

 | للا حراز رحل خلعت اذ ى اريل الف لم لو هق ن»نالوت ورع نصف تمر لبو مارت لع زكا ترض مرح أعب زار ل زخللريجرك ىو سانلا نم هرم لكك لتالا [ر لك ال شالا لامو
 ا بلش لال رك رغ حرف نم نال ور يضر رحل كي ناب 20002 كارلا اصور ىلا ل مش ناكئذا رهف نابىروفلو ب املا الورع ددولو كر غلا كير ل يشلؤ ركز لمرك في / ناكذ لص ل ركب ذاك ذلارجلا ك2 ذ

 ( نكح الع أع راص داك هلل كب ا سيب نمو ار لستر انقر تينت اذزلا طا قسيح ف نيرمالا نم لكرأب ارتعا فش لاطام عوكل الرع لعن امئاوريرش ايلا ال [رحلأوم دعت حيازلا نال قب سيئ ار لزق

 اهيذالالقماهس مرح ماو ريصلااودسقن ال ىلامترلوق و مو صنلاب غرر رشم لعن سن محلا (ن ذو قات الاب ل هر ورس لض لو هلثس هرقمشا اروف ى اجر ىرلوم»زئيزنغ راسل اذن مالا افريل لك

 مال ثوم اهبل تلي عمو ديلا لك اي ناريلع ن اكريذلا لام لكاو يلا لكا يجر طضماول ملسما نا قت زاب ضخم ارتز اذا ةاشن نازي اى لكن تلق نان تاك نواف لو ا ةاكز نوُكيالن
 ناكك لالا وجو ثساثنا ىف نحل حنلا نام ذاوريف ننام ىف اك اع ورش دع عرونمملا نكي نا نمسا ا ناكث ىلا نبع ف نتيلس يب فلز ناك ترو ذلاوا عر لاب نيم لثا 0 يا
 ذولا نبلو)سهترم اقم حردلا منذ عرلا نااار فصلوا لتراب بما: دليلا ناو سما دل لك وجبال نينجا ىلا نال يتلا مدل نيتي امم مات ىزلاو#ب مارق هل هلل نا» هرزع ىف تمس قبلا

 مك خرم طم النا مارت ناكل اولا نيتي نع ملال وشم د وكما دنا بيسي زيملا محبي ىارمامعناب منو لو تللسس يو سايتلا لسا ىلع وورذم نيمار وقرا لب مرلا لسي لو لسلا
 ام رازج لغو رززجلاب ارا لب ل كاوا امأر اذتس الا الا هيلع ببي ل اهبرزعو لك أل يسب يلع بسبكي هرزف هد ازحىرا امررجلريصلا نم لكر ازا ام فالك ازيا الائو ملت حلا نوب نقلا اك

 بس" اشبال لاذ ملا ى حرص د عاما زجلان انف لك

 «هدجامل ةأنانتاان|لآقو اشبكى هاو اعبس لتق هنارمعنعىور هل و5 011
5 



 ا

 ش حلا باتكادلج م. ةياردلا عمةتّيادهلا

 ؛ همارحا تاوظحن نم سيلهلو اتتنال ارخاا ورم فالخب همارحا ىلا ةفاضم تاس لا: لوانتلا ةمرح تراض

 2 1 م حج سس ص ص صصص

 )بر يصصلا بع كلل سنلفافيز * كالا الخد يصب رماالو هيلع مرح الديمل اذاهيجبن 2 لالح داطصانيص رم مرح لا لكأي نايسايالو

 ناوورامأَلو هلداّصيو اة دصتملامدبصرح مرحلا لكاب سيال مال تلاد وق هل جلا لجل هداطصااذااميف
 بالا شلادذيزلاج نع ثييرفااذب ند لوا ليز ب هرم دارس ملأ لها دايطص الا

 نهزا لع مجيف كيلمتر هلى ةرامش اللاب سأي المال سلا هلع لق مرجلا قحؤ سيصل محل اوركازت ةباحصلا ب .٠ هف + ناداطس رو يي .٠ . وي 0
 اذن

 7 هع ا بن او نب سلا ن ناك زارع وي ةيورل علال الشاا+ 0 تال ىدامتسارز از .

 هيذرلات ةموغ دلال دلان الع صئصتت انهو ةلالرلا ردع طوشمت كرمأب داصي ناكاثعموامحللا نودديصلاهيلا
 بنا» ءارلا الي دس لل 7 مول" ل دي ماا لون ىدورلا ل ل 1

 لعاب قدصتنهتمف بحت لالحأ ا هعبذاذ امرحلا دييص قو ىانركذ دقو ةداتق ىا شين ةمرحلا هجو ناتياور
 7ص رئي وب ةرراولظملار وها ىلوق قل انا

 الو اهدّيصرقنبالو لوط هيف ثيدح ىفمال تلا هيلع لاةمرحلا سدس نمالا ققسا نيصلا نالءارقفلا | الام نع

 نهلوهو لحلا ف تصو تيدوقنت بجينإلاذّهو لاومالا ن امض هبشاق ةرافكي ترسيلو ةمارغا ال موصلا هب رز
 رب رييصلا لك ايو نحال ا تعصرت ايدارا 1س نايعلا عل الم م ازعلا ريلي سلو »ريصلا ف ل ل

 | لات زجب اصير موصلاو مارح اوهو هبؤ ىتعمرابتعأب ةمرحلا نال هل ف ىلع ءازحب ةرافكلا قيررطي مرحملا ىلع بجاولاو
 يملا لازال شك نيسوريصل ماب 2 0 ا

 هيزيحيردر لأقو لالا نامضال
 22: امل تيعي

 هيقف ىددهلاه بزي لهو ىانركد نق قرفلاو مرح ا لع بجو امي ارأيتعا موصل
 تو وو الا زج واستبل مول اووف" نزلو ىذلادلم بنا لي ورق 2 قل

 لكو يلب الا نع حن اذلاو يلح ا نعر يصلا حزورترايقعاي تنم نوكو هم دوكر أبت اب رح نال كمؤو# ١ طشناسولا هذنبب لق هلام

 نع ُاشلاوىزيزلاودؤاودبلا مرخا سلق :#امالسلا ري وقر لوف حلم يابا رازجل ' بيرم ارت روق لوادتنلا ناك طش اسوا هزيم مارح الا ىلا ةفام يرخ ا تناك مالا دايم اب 9ك
 اهدا صخلاب ىدنع يي 'نيدلار نلوم لاق رلداسيبد» موق علسس تس: سوادا هورس ملام منو لاطربلا رص لوقي سر لآل وريطعر تا صر شلا وسر تسد لا شناربع نعم ب
 مس ا زتشم لدا نوكيف رجالا اهيعصا ىف اد ورم ضب ري ملاذا دريرصلا رح لك مره لكي هريرّيتر اس دا يب كلتعلا رقت ليام فلا اذ يذلا رجب ام محو لداصيب نا ىلا سابا نا نا ىلا كب

 لاقفاقيتساف انتاوصا تمت اذ م انإمالسلاو ة الصما يدع ىنلاو مرح ركأي رينا م نر كانتا لاقت دتلا بع نب رىفط نر الا يس انك دحض مامالاهادد تسلق ملا وراذت لو لكس كو عال ريعدابيفصا

 ريب شرير ا ضنثا ان ةفيقتر يعبي ال م ايلا ىرب رف قتحت الر يصنا كيت نال أن وو ريصتلار يلا ىرسي نى ' لمن مل نشس تا الإ رانك اك ايديصنا مث ىلانلسف نوئن انتم“
 ىااولات لوو جكس بر لا لي ال مارح لان وكي ل ازهار زخ لج ر ييع لع __. الم لولا ممرحلانا ىلع سنن ىرورلا طر ىا صميصخت او ملوق لس يبس لوشن و للا لضريبصلا لوا
 لا ثييرع لو ”ادل 7 امراء ثلاربع ىلا 0 دلل يحل جاور فد[ يار ناتياور رح الرب لالف اريبص ميك ىف انياهصا نم نورا ناك

 لج ال ةرسماد ةرا ضل لي مح اريص لست ذا مرح نال ير يق لالملا ركب ذازا ملول حس بس مترا لب تنم لن لوقب مارحالا بساباذ ىا هانركةرقو قراضنالا ل نب سراح ا سا ةداتق ]|
 0 ا ا و ا 3 حا ب حلم حرم احب رج تح دعب رتل دع بجي دس ا ري ارقمالا نانا (زل' سالو وع يع اواو إلا
 ابل طلسم لب لس نم سير ثنا نا لام مثايبع قشر شن مج ثسو ل1 ىلصو ريع تلا لص ىلا ماكس وسر ىلعدشسلا امل لات هريررب ىلإ نع تسلا رتمالا مرطب ريع ضمت الد ملوك هلح
 [لساوةرلصلا رلغ لاذ انسوبب وار وقل ان طزالا الس ايلا لافرشنل الا ابتطقاس لك لو ابالغ لواب ريبصغنالوإر جنية ميل ىلا ءارم قفار ارين نع د |س لل تعا او نينو او

 يشل اف تالا بج دقت نامت دال ىانل اورمادلا بز ىف راوسو رلوق نيمار ل اوما نار بضم زرع اني مرح انتا صا يق تست لا مار اها لو تلم ليز عوزجت »ضال

 وادع موصل يعرف ىف ب قيم الضم رح /قتف دييصلا حمس ىف نوكي رف الا سين لحما راززج مت ناخ مرح ارييص ت الخ بو نم للا راحو ربو نم لكننا رن صر علا مننا مارت و مارك ربل اوما تساي

 ناضل بجيت نال الح لرش اولابلورمااوجو روق هللس نبع»» ىف اثنان در لولا ىف معلا زاج ىف محل يبع لازلت ريا محل لتتنيب يزعل لا ريش زب لق حلال
 رازسبل سيح الص مدع اياد ايايص لذ ليسوا لس امش رلوقلف لارخالا رازبب تيم الصار ؛لامملا نايف لو حل بوس لصفلا رز نال لم اكرم |مثسرماو لكى عصي نان نرحل تالي ماد
 ولاذبلو ريبصلا رنه ش عرزلاربل ملا زهق رحي ناريب ب قرمقنلا نصري ال لب ةقامالاب ىوايت لفال يادر ىف نائاور يزف لق ولشغ يوب نييلا وجو لحنا نيبو ضرلا بمر موصما نب لماع لدن الخ لاا

 برا: ايس كس ةروكزم ا ماسالا نوكتف ىوا تنم ىرخا ىفو دقاراطلل ضممال دال ماتم ويطل نا سبح و رد نمل قرمس 0 ا
 مرح متن( لحي مكلربلا دييص هحفررباج نعركألاو نابح نباو نتسلاباحصا هلداصتوا# دصي ملام ديص مخل مرجلا لكاي ناس ايالاكيب

 وتلقباملااذه قف ىور ىش نسحا| نه ىعفأشلا لاقرباج نم حمس م لرب اجمع هيوار بلطللاتاالا تاقن هلاجر مككداصي دا هو سيمت: ملام
 هلكايديصلا هعفرربعنب نعى دعنباىودو ىواحطلاو قالطلاهحرخا ىسوم فا نعهنعليقدانكشاولاق :رتكالات بلطملا ىلع هيف فلتتلا

 رط ضحب فواوهنعوالوطم ءاجرخ!ىتسحولارامحلا هدبيص ةصق ى ةدأتت ىلا نع بابلا قو فيعضوهو ساخن قعهيفو هلداصيو اةصيملامرورحا
 وه ىثشحولارامحلاقملسو هيلع هللا لص هند الوسرل لاةىرززعلا نإ ةملس نبريمع نعواولكت لات الاولاق يشب هيلا اشاوا كرم| دح !مكتم لهل اقف
 ملان ا ىثتحولارامحلاق هل لاقملسو هيلع هدا ىلصىبنلان!ةم اّدمب ني بعصلا نعو ىوارطلا هحرخ ا قاقرلا نيبهمسقي ناوكباب رم اذ هبممكت اشف ىتيمر
 هلبقي مذ ديصوّصع هيلا ىرهاملس و هيلع هللا رص هدا لوسر نإ تملع ل ه ديزاي مقرا ب اهبزل لاق هنا سابع نبا نكو ىاجرحت |مرحان الا كملع ةدرن

 ىنلان ا لعن عو ةصق هيذو ىواىطلا هير هداطصتنا تيفامنا هل لا ر معنا ةربره ىانعو ٌقاستلاو دذادوب ! هجر خامه لاةمرحان!لاقو
 لالح اىديصي ديصلامحل ف تلاق امن | ةّتنث أع نعو ةصق هيفودئادوبا هحرحتا كاين | ىقاقمربوهو نشحورزامح لجر هيلاىدهاملس و هيلع هنا ىلص

 نسحلا نب نجم لاق هب سابال م لسو هيلع هللا لص ىنلالاقفمرحلا قح ن سيلا محل اور كنت ةباصصلا نا« وق ىوأدطلا هجرخااساب هب ىراأممرسأ هيدهمت
 تعفتراذرغان ملسو هيلع هللا لصىبلاومرحا هلك اي دسيصلامحل انركا نت لاق هدا ديدع نب ةدلط نع سصغ ني نيّتع نعر نكتملا نب نين ع ةفينحوب |انريخار اثالا
 هيبا نعةورع نيم اشه نع اطكملا ف كلام ىورو هلكاي انرم اذمرحلاولك اي سييملا حل قاتلقف نوع أنتن مجق لاقملسو هيلع هّندا لص ىنلا طتقنتس اقانتاوصا
 د ءزج ند اوماوعلا ىلا نبا هلص دو مارحإلا يف ءابلظلا فيغصدوزتي ناكريبزلا نا
 قدس اهديصرعنب الر ثيددح حاس هيلع نإ صيت ل وسرعم نوف ناو دازدماعلا تب

 ا
 اخ



 حاب اتكادلج ] ْ ةياردلا عقةّيادهلا

 ظ عوذلاٌقح لوقي هنأ يضاشللاةالخ يدي ناكا5اهيذ هلسري ناهيلعف ديصيم رحلال خد نمو تاتيادر
 نوال ف اقرتس الا لاس اوي ثان قش اشرا الغر رظرل ل الع و بسد كس 25200000 2 م »م ا

 هور اقر رووح هرحل ضرعتلا كرت بجو م رحلا ق لّضحامل هناانلو دبعلا ةجاحل هبعلا كول مم ؤرهظاال

 نصلل ضرعتلان مهي ابلزحمل عيبلا نالامتاق ن اكن اوبن عيبلا رهعاب ناقانيدرامل نمالا قتس مرح | ديص
 كا اب يصر عي الو مالسلاو ةولصن ٠ يعررق نم

 ن'ديبصلا و - 0 كلذكو هقحكس !ىدلانمالاتيوقتن, سسيصلل ضرغت هنالءازجلا هبلعف اننأف ناكناومارحكل ذو
 ناءاتناف ناكن ا رمت برك هائاق ناكنا م >5 ىه

 ل فلع» نام وركب تانك ناطر ل عيبا نال وق ىلا ةداشم ١ برع 2 1 نا هيلع ئجفاشلا لآقو هلسري نا صقم قواهتيب ىقومرحا نمو انلك امل لالح وا مرخم

 رهتونل قو تومرت ناك هراوضلا ناتل وك قناكاذ اامكراصو هكلم ق هكأسماب سصلا ضرعتم هتالهلسرب

 كا

 فيض ةحم

 يك 5 وعم 1 1 مجرم اذ اه نحر

 كرت بجاولات الو عج !ىردحا نم شو ةيشافلا ةداعلا ترج كلنِبَو اهلاسرامهعلقفملو نجاوذو دوبص
 با» قئاشلا ليلد ناب ارح رخال يد »نجاد ءاضؤرج وربع وق نسل يئن اهلا روتي ىزلاوبسد نجاد عم

 3 0 : سي د#©ةزاغم ى هل سيراول ه هكلم هن اريغ هبال صخقلاو تيبلاب ظوفحم هنال هترتب نم ضرعتمب سيلوهو ضرعتلا

 باماكأق لايق عيضيالهجو لع نك لاس را همزل هدي ق صفقلا ناكاذاليقو كلملا ءاقسرهتعمالف هكلم ىلع
 بنو مارع ل املاء اض/نال نام ترب ىف رشي ناب

 ِ َ 7 5 0 ردع
 فورعملابرمالسرملا نال نمضيالالأق و"ةفينح ىلادنع نمضي كٌريَغ دي نم هل سرا ف مرحا مش |دميص لالح

 با رع بجاد لاسرالات ال وب .

 ويه همارحأب ةمارتح | لطسالف [مرتحم ملم نخهل اي دبصلا كلم هنا هل: ليبسس نم نينسحلا لع امور كتملا نع ان
 َ سس محا يذلا ل لت ريل

 نال مرا اكذلا لوول نيل 57

 هنكبب وضرعتلاكرت ةيلع يجاولاهدكلس مل هنالمارحللا ة لاحق كنخلاذ أم فالخب هنمضبت لسرملا هقلتا دقو

 م 6 ا 5 «”كلدلطخم ا
 !ًةسيم مره باصا!ذاو فز اعملارسكى فالتنجلا يظن و ايدعتم ناكهتعكري مط اذاف هننب قدمأ ناب كلذ
 ما دبل تال هرج ازرسلو مي يل » 35 ريل نع سك اري ل“ د همام لا رزر عل كر وزص الق

 محلا قحؤ كابل ه قبيرمل دييملانأد نذجلاب هكلميمل هنال قفتالاب هيلع نامضال ريغ هدي نمهلسرأف
 بلا» رصاصو رقيب / ١ نيب

 كومان وو حابلاف ىسيثي اما عررسلا تحنال#/ ريال رشا نح مل حل
 دييعلا قاف سس مارهالا بسب ميرا ناار مارحالا تنكر صئا نتف ممل تمرح ند لص يلا مرا ىف لصحام ريوق حلل هي بال مرح ةنمر حابين تبي الرفع لسانا ري امانلاذرابسنسس لاك
 ضال يرجو ليلعتو روق ل او يحتل اذار ركل مرح اد يرص نسم زارظب ىدازنالا سن ىف و للايياذا بس وجو ناث يعتز : اباصوا لو يأس راينا لا بيض نر تاك اوما

 ثسرا ملوق هس ثى»» هروب مازحا لكاطف مرح ار يصن ملا خو الا, راس ءال لخ ىلا مرخا يريد مرحلا ىفر عيب ناكر اوس !(ًمانن اكن عيبا ور رسل وق حلك بس: هيام اضيا لكلا لاو
 ن صخعلا ناك ن او هرب ف سيئر ط١ لوي نال ارو صفار نبرطهلايمازر يزل ىرالا ريق نايم ناكئوصقلا ناسي ناني مري ودم ناكذا لوين لئن ناكقرمدلخةنون طوف لوا ذا تومي ربل كوالا نا لتر وم صفق

 مكللاريع نا يشم ىلا نب هاور تلقا َيائملاتا نو موق هلل ناارطمتولارريفل ا هركوازكهريرب تملا هز اك لذ نيمو هلي لذاظ نوم لس اؤا بنل !نان ل امن الارمزلي الذ ري

 ةداملا ترب لزبد لق هع تما« رلاسراب مم ايملن نويررث مد ريصلا نم انهو ياىصا ىأر زادك نع جزر او اهلسرن أم دييصلا نم ءابيشس ١ انطازنع كيرتنو عر انك اك ثسراحلا نب

 نات تكلا عرامجالانم عروف ايلا راني ةراعلا هز لو از انموي ايا واو سو معزا طا لوس نرل نص رمل عملا تمر نجر وويصلا لاسر مدع ىا حتما افلا
 اذبنا كوالا نيموب لوقأام دعس ظن ريكو نص يلا دنع وذ ام نوهلسما هر ام مام سل او ةواصلا يلع لوب بج روك لع نحيل لرّيسسم او رويل ىف ثدرع ام دعس ىلع هتلا يلو كلا ىف اتصتتسالا
 سن ةلاسرب فارم راتغاذدايعلا ولك ظن شأن: شيسدحلا مارت دوحسمالا ىلع هوقو مو لبر ارنا :ةخسسملا لئسس ريش هد لاك ناو فيي دأعالا تكن ىفاهرفرم ألا ىلا ىرا لولا
 بماتسكى رم اد ىو ءايوال يلم ل متنوباو فارطلاو ىل ايل اوربا جرا عجب ثنا هذ احين ومس ءرامو نس شلارعربف انس نول هر اف زيدمار زو هام ار امن افداهحلا بلت
 لكس الام الكت اذن لري الفاسي ءافلا هيلع لريو ةباععلاوبسو ورم اوربحلاوبس لص لا نا نم لوص الاء ارذع راب علل نوملسما زل ىف دل | ملا مالا ل ىف نا هرم ىلا يسنل نعم و نسما
 ةدامعلا ٍةجص لكسال نارا لطرعت مرو نم اشم ةياوصلا لعن يع لب يلد تمسي نا براومعلا ناز ودفسمت ا. يسكت عسسل امل لاذ لذ م اوس نم نييلسم اب |ساماو ب اصلا رس ال نس

 ماسك اىئورلامعس لم بؤ ىل ين قدالصا لو اف مول ليد الو مبدع نمو نوب انفال فه ام نحس سب نوري د عررفرملا ةرويصبر ا اذ نورك يك ايقفلا ناذ لاتالو هذين افلا
 سرا رز أ بكي نا شمني كلما عم اًمار ناكل ءازجلا يسد صو نال ىلا ايريس لف لوقو نخح_ هرّقرم شل اروف ىلا يرعررج ىريوم 17 يذنف جرف لع لطم نسيت ورا ربا سلا

 00 ا ا ا و ل احم . ياه سرك [عتيال سرا ناو ناثرها ب لوي الو لس ري لوا
 نيف ال ادوبي نع زماج دبسد نآرقلا تم سايت ريذ ليبسنم نيم ل مارو ملف حل سس بس: انماط نوب لفونسحماىتتم نان يلع مارست نااسرالا مدع نالركشن ا نع ىبان ملت هس
 هلل همم تلارزلى اربع رم قوفوما»ر اتحلارلا بحاصل َقَلملا حرش قفا ىفو وبسم نر فلا يقف ن قالا ىف هيت ةيككالا نل ا نمئرارتعا الو مر ضع "لكامل قش يفتح او

 ناب ه ريع يافيصلا كك رعوف لع مثل سرأف محا مث يصلازمخااذا لاسم انا ليبيا ياطلكس نسا نلقاناو لطب ال ملاكا وريصلا للي ل ذداذ يرحل هزغا اذا ام نع ذ اص از ادم ملوق
 مسيح را هيلع بيجو ناكو ارحب لذا نيس ل يقَنآو مازحا لطعت لغ لو ىلا ران ١ هيلع لي ال اذ وريطربب ىف يعز ممارحا نم لع مطر مث مروجو رص حرفا از نال معزا ل
 بجي هرلعدو تمول ايما ال اسر ثع يلع ناضال انت اعلارسكف فاالنالا فالالا ادن يفد لا تل ذل نصرعتلا كرت يجاول او لوقل نع بس بع اذ ضرع اكرر نع

 بدالا ناولو فو نمل الب )ابرك ا قلا تداىلا لب نوزخآ ل امد امره ابشسم اوروبنطلاو وجل ١ عم مساوب مؤللا لبا نم مف لاقرب رد ني لا بتح ذاعملا رسل وق يأس ياعرب نايل

 قروب نمد لبا هدر اللا نم بسر نم تمزح ١



 ةياررلا ةمةيادهلا

 لحل لكىل حقي قرخا ورحم هلتق نافرمغل ا ىرتشا ذا امكراصف أمر ممدامويلاَديبص مكيلعموححو عت هلوقل
 مر هب ١ هه

 نيمضتلاّقحءاستبالاوبرقت او كلن لرقم لتاقلاو نمالا هتلانأب سيصلا ضرعتم نخل نال ءءازج أمم
 الف هعنصب نخاوم نذلا نال عجريال ارهز لاقو لتاقلا ىلع زخنّألا عجر واوعجر اذا لوخ لال بق قالطلاءّيِك . .٠ 300 505 22 ب 5 "ال1 1 عراطرمارج ا تتار وظ# نم شرغملاد 5 0

 ةلعزخيالا لخ ل َعجلقلايوهف هب كال هلا لاصتا دنع نآ.ضلاايبسريصي امتاذختل'نااتلو هريغ لعبتي
 الأيموهو كوم تسيل رينو |مرحلا شديشح طق نأ هيلع نامضلاب ليف ةلعلاة لع قرش أبم ىنعم ف نوكين

 هسا” لثالاو نا السم مك ىى ماده اي

 4 : ا د ير كالا اك لا اللا ا
 الو أهلخلتخالملتلا هءلعلأق م هلا تيوس كوك تأ ممرح ن»]هنم فحامنالاهتمق هيلحنسانلاهتردي

 ارم رالم هجروفص نيس اه ىف تيه ا امر دق ا روكذملارثسلا نزح شيما مزن كس انس دنم سل أم ملف قا يتم يلع ببكي :

 ناكيمارحإلا بسس ال مرحلا بدبس هل دا ةمرح نال ل خدم ةمقلاكذ هى ,موصللن ىكالدابكو ك9 لضخ
 متتتمدتببل . ملا كش تي يييمسمعست م مويضلا رازب ل

 عطقل دعب هعبب كركيودابعلا ق وقح ق امكدكلماهادااذاو ءارقفلا ىلع هتمجقب قدصتنو ًانيبأم لعل ا ىلا نامض نم
 بنو نافاو زل لاتانز جوج مهول عراك

 ديصلاتالخب ةهاركلاعم عيبل اذوجيئمن الاهل شم ىلا سآنلا ق رطتِلهعبب ىف هل قاطاولف عرش روظخت يبدبسب هكلم هنال ا ع
 ورب 121000 محلا ىلابوسنملامرتملا نالو عاتجلاب نمالل ىمتسمريغ هأنفرع قداع سأنلا هتبني ينل: كركذن امٌقرفلاو

 )2 اير 4
 دي قل ناسنا ةتبن اذا داع تبنيالا مو تابتالاب هريغ ىلا ةبشلا ةدع نعل اكل ىلع هيلا دلاَو 3 رم“ 5 . ١ .إ هو ٠ .٠ هيام 2 2.

 بل+ نط مقل بهي لالا قاتلا ابدا سس 5 بال لام ١ يم ِ

 كولولا ديصلاككل ملا (مضىرخا ةجقو وشلل اةحرمرحلا ةمرحل ةعق هعطاق ل حف لجر كلم هسفنب تبنولو
 ار دانت ب - يلا سس ا 2

 بالاقو تالا ةلطقي دالومرحلا شيشح ىعريالومأتي سيل هنأل هيف نامضال مرح ارجمتت نم فحج امو رحلا ىف
 هل ٠

 عطقلاكفاشملاب عطقلاو انيورامانلورذاعتم هنع باوىلا عنم نآق ةرورض هذ نال هبي ىعرلاب سأي٠] فسوب
 نبت لك 'نمزيبينملا زيف وز جروزهلاو [الغ وسم لوبد

 لق هلك كاب ماما ل سم ملا ل خذ اك يهل نع لحل حرز نايعالا ىلا تضييع ازا تير اولا كيلع محو كل_اوتروقل 1 هنأ ا ب يي ع

 نارنعلا ببسي الف هل يلع ما /رحلاءيبم نالريصلا لسرلاذلا زكا بيبر لا تسمح مالمو ةؤلصلا يلع وتلا يل مزج اب ال يلع نان لاخلا يعي الزل املسس لى ذا يسرا ىرتش اذا اكراضن
 حمشسالزطز لاقو لؤهل بازل تورع اه يولع عز وزلا نبا نيلي طوتسلا تدر ككس ناكل ام متدابشباوررامب نونمتتي من لاوجراؤا لوخرلا لست قوه ىشك لق حلل بلا

 اننالع نيب ن اضتالا نا حاضيالا نعالقن راشمارلونكطورطزل زد تالنملا اننا نيترح اناك اذا اف لتأقلا لكس مضشألا عج ف ةفينعم ابااقذاور تارت و تعسولابا ناىلا ةراشاريذ سلخ

 ناو ءلوق ف رح اب داري نال مهلا عمر اهجرنع طيح ا يسبب ذم غر صر اذ نييرمت انك ذا ءاوزحألا تتم مرح اميصداص امبب صا نيل الع اناا ذا اد ىف ب اما لئاقلا لكس نضلا عرج سس شلشلا

 نارا ةفس اول ساما ةلزنم عار ليزنت مدس ال ريع ع خر لف رمل وق علل د٠٠ نافتالاب ةردتلا ثدي ب والوا مارت الارقع رحنا خس لارلا زآ مررت ناورلإق د مرت بساصا
 انببؤدي و كلم لرب دارت اميلاو للا ىذل بجي نازعايب نلعتلا نان اكلم الو ترحم اري لس اذهل تس ونيل ل ناوةلع ضل لضض لج لن ارويذ ل وق يسلم نش ب كلل لب اًيريظريصلاو
 ممسسحلا شيم ناز روق هس فا» دمي” بسم افلا ىداندبص افري ف ناسننا تست !ذاريرلا بصف ىفاكة رم اي رب فتي طونم زاخو هسيسملاهوكتر مر اب عمو رللع بج اولا
 راوس اضيارين شان لوالاوالدا سانا ردنا ناكي ناااأف اهنمارعاو سيئلاءربج د ىف اضم اءاد لوالا ىف اف ينم حك سيئول كئاوا تير طدور يوان ذ الا اما (رحل ىف تب انلا نا لع ١١ رجا

 ىلا موق هلل فاطسازج ايف ىزلاوبب ف اضلاو لوالا ىف شال اذدا ديوس ام سنن م نوي نا اياهم تس لب سانا نيني ماموبب و ىفاناوالوا ةدام سانا بئر ار سنص نم ناي
 اذا لا االاذاو لقهقل فا تاجلاو بطرلا لع لاقي مث | لوشلاو بطحوبف نجا ذافومني ثسيح ىذلا امل مسار رالكلا نم بطلا ل ايا[نحلا ثيسر لا ب لمن
 لصحت | سيقلا يو هطوامملا لص لع سيقان ل نلت تان بلال ىلا ب وصخملا يق ىوااذا بسم اذلاكو اهلا قرتغح خس اهرجتلا ل سل, الم رطل ل ربا يق عطاتلا سس دا
 نيب رو بسبب هركي نال ريد رحيب حش ثيح تينت #_دااذا حلا تااين نيب قرطلل ل هركذن اء قزطلاو لو حل حس بلا» كادت شا نم يل ان فلا نال لصحت اني ريف سنت
 تا ب ناب ب تي ريرقلا ع ال ميسم ام دع رييعال رحت ايح ريب ديصلا نال وق نمو رك نسم اد زان سا ناو معيب حش ال تحس ريصلا
 متسبفلا لاك عنمم اهنا زيوتهنيا, سف نم روك الاتي نا نان فلذل جرم ردا الف وتد ام سنص نمو و س انلا زبي ناري نم تبن ىزلا ا داع س الا شن ئزلاو موهللل

 ال رحا نركز م نمازي انمي ىلا سو ل لس و هيلع تسلا دس لا لوس دبع نم يف مورصجيو (ثا ىف نوعرزي سانلا نال عامجالاب ملوق حلل تاو رخآ مو ىلا رات الاد يي [رملىلا

 بلاط مجد تسوي ىلا لوقو جد (رملا لعرا كب سيري نم لاق ىلع قيل ا تسلا تلال رخال ملا رون ضعيف م ال كولي اررلا تدل نآاذ ملام اناض مل دق هلل ب
 نوكسورسك ابرخذالاالا ملوق هللا هيابض م ب رانتنالاب سس با لذولا نم اف سبل ست امورسكل اور ايماثن فيا محلا بسم سرا تدين مانب سنن رل وق هلل

 ' تالاقلارع باوجلا علقت أو ارق دلت مدرج نبا اخذ اول ىراونب عش حرش ىر 119 مرقم ا محلا قر عطت نوب دز اجا خسر وق عرترلا ريل فور عم عشر 2 ران ارسطو برغم لازتلا

 ْ با عررزلا يردي ىزلار يح اوبو ميلي ل فلا عي لج انكاو ناضالا نم ةرغشل اهبل رشم ةرطشم عمير قت نملاو ىلا ىفال عقلا ف صنلا
 ناىور هل وق ثيردح ءانثا ف سابع نياو ةزيره ىف ثيدح نم هيلع قف أه نسيصرفنيالو ثيلرح ةيادهلاث ب داحا خرخت ق ةياردلا

 نمءأيش اانلهادتع كرتنو حانكشرطلا نب هللادبع قبرط نم ةبيش ىلإ تباأهلاسرامهنع لقنيم لو نجاددؤوبيم م هتوبي قو نومرحي اك ةيآوصلا
 ١"  دضحالواهالخ لتغالاثي لح ؟هلاسرابمهرماب ملف نومرحي مهوادبصلا نماتح اد هيامص رض عب عمىلرهت !لعقيرط نمو اهل س نام نيصلا
 !«امهتس نح نم هيلع قفتمرخذالا هل! ثيدح سابع نبا نعو ةريره ىلا ثيددح نم هيلع قف اهكوش
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 جحا بباتك ا دلج ةياررلا م ةيادهلا

 يب يت روز لح نل تعسر بل لاكن و

 هلا و هيلعمتلا صفا لوس ننس ننال خ إل البور ظالف نكمم للا نم سس يشحلا لمحو لجانملاب
 ب «زخالامطق رك م ملاّمياغ بادج

 هيف نارك: ذابم نراقلا هز عن ينت لكو تاينلا ةأمج نم تسلاهنال ةابكلان الخد هّيعرو هعطق زويبك اتش
انهفان“ «مرخذ جالا تالت ل زوق ىلع نإ 1

 ”تاي
 ا

 دحاو مارح امر هنا ىلع ءأنب نحو مدهش ايلا لاق و هترمعلمدو ل نامتكهيلعفأّمد درقملا لع

 سحاو مذ همزليف اداقربحلاب موعريغ تاقيملا واش ١ لاق لبق نمرمدقو نيمارحأي انرتعو يع
 ال ىرودمقلا كس باب نول باي

 1ذ او نحاو ءازجللا بجيل نحو بجا اورييخ اتيو نحاول مارججا تاقيملا لسع هيلع قمتسملا ناايلرف 2158
 نيبارتع ار وطنك ابككرم يي انج راه د انت ايرث م سن الخب

 قوفت ان ايناجردكُمب به دحاو لكل لازم او لكىلخت دبيص لتق ف نامرحتكرتشا
 + ءرازج ودمج لفل ! دمك ”<لالرلات ال لح ا لص 7

 نامضلا نالرحا او ءازحب عيل حق مرحلا دييص لتقف تالالح كرتشااذاو ةيانحلاددحتب اولا نحف ةلالدلا

 لكولعوةرحاو ةيدأ هلع بج طخالجر التق نيلج رك لحل ءاغأب سصتنف ةيانجلا نع ءارجل) لحلا نعل دب

 هعيبن مالا تدوفتن 0 ل ناللطأي متيبلاق هعأتب تب اواديصلا محلا عاب اذاو ةرافك أهنم دحاو
 لف ابا بورود روتي لمعلا رازعزب

 هيصلازال ن هٌوازج هيلعف اهدالواو ىف تتان اننلو اكول نرسل نم ةيلظ ججرخانمو ةتيم عبد هلّدق امدعب
 ث»» "و رالالع وسد

 .لفزلولا للوتف ةيعوش فصار ةنمام ىل ةدر بجوانب لو أعونت نمالل اتسم ىقد مرح | نم جارخحلادعب

 باوصلإب معا هيمو دبا يت ملءازجلاءاد انعيزال ىلرلا ار جتيلخال ا! ةتاهءازجج ىدا
 با ,راقفلا لم ثا وسو

 مارحاريخب تقولاةزواح كار
 تلي ةيلا جر ناو تقولإ مد 0 دب رح قرماع يتب نآتسيب قوكا قااذاو

 تاقيلل لا د هك

 ل يش هيلع سلف امر هبلا مجر نإالأق و“ 010 22

راصو دوعلاب حفترتملهتي انج نالت لبملوا يل طقسا اًرفزلاقو بليملوا
 داعمثت افرع نم ضاقاذ|امك

 با» تاهت نم مارحالا كر كس بلوت ف فاشن 0

 باكا علب ةافلا تالخب ملوق لس
 تيزي راو عر وداساتواغ ردو ناب ةأدا رلوق هل تعسف 0 ار لا نم تيفي عر الا ىف عرورزم شوب و قزم ضو مدا نوكسر
 ى قا مارع الازرار ايم رع لا لتقف مر او مارال ترك خام ب نا غيني ليك ناد هيلخ لوف لس شعار يور لمذا تاسدب مايارزتب ترءرص فعلر ثغر مرضي لكشب
 يشم وول امرها حبت مر اوبس تمايرحلا باي هفس اهتزت نال راد ب !فلذكس يل ارب اوقا نيتبرحلا ضلع عش فلا مرن اف مرهم او ايطكت كالا فس يصل )لترك دال محلا مرح نع
 ناالرم او مد بسبب تايوظك ا اس ىفو نا ادد بسب حم اهلا ىقق فرب ترق و لارعب امان تاروث ا نر عريطو ني ايلا ف ةزرمل ترقرلا لت ناك [ذا ايس نراقلادغس نيالا ببرجو نام لسالا

 زدات نال لق هش با:ارماو ايهس عسي دارداو اذاوط تولي نراقتلا نا تح هرذح حبا مارحا ىف ل ا رملا مازحا نال و دنع هلو هلل وروما صف تن اما قرملا مارح

 كرددسقلا حسم ضعبل ىو اول ول برر يط د وكل اع تاتي زو اين نا ىبد ةراد ةرومه لال مددرطملا هلع ريد هبي حضوم لكى نامد راسل لخ سل نام دريل وق نم أهتم م تساقيلا
 ِْ ا ل ا
 مس نام مئات اقيانع رغما ا كالا دحاو مارح ملول هلل تا” لامس هزي وق فضلفز ليلو كي لو يسر زملا لئر دهر شتا !ريلع نس نان لق هك
 ما م صاعشلاو للا ةرانا اك وريجرعم سئل ذلكم تدعاو لك ح ىف لعب | ين اوريصي رتوهقك نا" رهاو ماما تالا زرع يلم تس 'ناا نذر خلو لسن ا

 حيل نمر ايررقي لالخ ا لع __ و ىصل كاز رع بالذل م“ نالولو م ددع لس مقر مادد | زج يجو( ا يصقست ىف نول دري كرش ارد رماورازج العض ا

 يتب دب هع تيا نتج تيت قا رب مج مك همك دو ةلسج تخدم دع دعا حا كسلا أم يدم دك نمر كيرن هن د نإ 0

 دعس جت الورج ار انيإ فيضان هو ملت هلل عابنا# لالا رم نم هز نشاراوسالصا طارش زوكبال نبط زلال ام وقتما ام نكي الف يشار ردح ىفريصلا نال لطاب حسا ملوق حلل
 لم االوالا ل ا ىرضن رلوق هلاك نوما اتلاررص تقرشوكت الخ ضم ا راشعل ماقسر يلا تاشيم ا تماداورذزم حي الام انج ال لا تاما نم شري انا ن وكلا باكا

 كم مث توما ب لمت أذ ع اهرتسرلاذيرحت كاسمالا ناكرلا باخ لعت اذا رسولا ب ذيع ةيوشلا تاذصلارئاسكث ورع شعر لولا ىلا رن رحل نراك عرس نمالا نارتو رص نا

 ركب ربع امعاؤلاو تايانلارلز نع راد ماع اري تنقؤلا ةذ ندا بنا ملوق هلل ندوات ندعي لو بصغلا تسر يسال برادو كالا لف نم ن_ نارملا

 (مدلا طوقس ى راس نيالا تيقاوم نمور ىاوريلا نجر اذلاد ىو ككا لام لذا يخت قرع تااذىلا ملوق هلك ناس ماعلا لب ذي ناالا ايد تسايانإلا ثمان تال ةواهملا
 ناوميخ الا ىلا ئو ابئ لذ اج ناكتنانالوا ير طف رخ[ت اقيم سبل نكت ااءاف تيتاوم انم تاتي دل (لصوا ذا اننا نا لصافلا :فينحيلاضعازنو وق حلخلس ب» تاور رب انف
 ك, ناد طقستب الفذ رنعو سلي م ناو طقس اهم زعد مفي يل ارزع طقسا بسلي ناد ةزواجلامودنش طقس هرزنع ىلثر ارا مالم ليتداع نافهذد امس يمل نامالم ممارحسسح الا لع بحر

 تبتا'رض



 ةياررلا خم ةّيادهلا

 ةضافإلا فالخب مدلا طقسيف لاعقإلا ف عووقلا لبق كلذو هناواف كو ,رتملا كرا رت هن اال بو ,رخلادعي هيلا

 امر هيّرماذ امكتاقيملا قحرهظا|هنال مر غد دوعب اهرنع كرارتلا نارتغرمأم ىلع كورتملا كر اكمل هنإل
 ب» ثنممزليالضمي با تايانإا

 بج قيملا للريخأتلاب صخرت ذاق هلها قيد نممارحإلاقح ىف ةئّزعلا نال ايل مامر كدوعب د تعو اًمكأس
 ”رلب | بسيرت كس

 ناكم ةزوأجلادعب .تمرحااذاف الغ !نهىعو ايبلم كدوعي فالتلانأكو ةيبلتلا ءاشبن ابهقحءاضق هيلع
 ا تاهتربملا نع ىو ٠ رصاصو فيصل يع م هدوع درج تاما فذ

 رجل للي هيلا داعولو قافتالاب مثلا هنع طقسي الرجامل تس اوفاوطلاةدتبا آم دعب داعول وانركذ أم عيمج ىف ّقرعلا

 ةكم لت ثيتاهلذ هنجاحل نآتسسبإ /لخد نأف قمحلاو جحا سري نآكاذاانركذ ىزلا!نهو قافتالاب طقس
 بع اتيدل وكي اك ” لعد ةداهناك

 85 ا 2 000 ل أ ل ا ا

 نصغوارحجلاهمزلي الف مظعتلا بجلو ريغ ناتيسبلا نالءاوس لزاملا بح صووهو نأ: سبلاهتق وو مارحاردخب
 عيمجب نآتسبلاهتقوو هلوقب دارملاو هل كل كف ةجاحل/ مارحارجخب ةكم لخردي نا نآتسللو هلهأب ىلا ءلخماذاو بو,رؤصلا مم امي روق 5 0

 باء زا ج راه ف ١ بن حامل نأتملا لغو ى زل علل برا ول م يالا ىرنرارس ٠

 ةفرعب افقوو للا نما مرحإ نأف هي قحلملا لخا للا تقوا نكت لبق نمرم دق همرحلانبو هنيب ىزلا للا

 تلا ب ريل 00 00م «ةيشح متيشح جيب همطسنس  مر ب لوح 1 ا ا ااا لش ا تس نم مجرخرثم لرحارييغب ةكم لغد نمو أما قيم نم امرح ! (الهيف لخادلاو قأتسبلاهب ديري يش امملع نكمل

 اابتعا سايقلاوهو هيزحال هز لآقوممارحاريغب ةكمل وخد نم كلذ هاما هيلع هجم رحاو تقولا ىلا كلذ همأع
 نا" تدلخ ليلا اتم موقيلال ناخ لع اهلا ماعلا ل م ٠ ٠ ةعقبلاكنه ميظعت هيلع بجاولا نال هتقو ىف كورتملا ىالتهناانلو ةنسلا تلوحت اذا مكراصفرذنلا ببسي همزلامب ةحقرلا يم ا 20 ا و

 ظ لحايالو دانيال هتمذ قانيدراص هنالةنسلا تلوحت ذم فال ّيّببالا ف مالسإالا ةدي!مرحم تاتا ذاامكممارحإلاب
 ل ساي

 .قحلذ تقولازو اج نمو ىاثل ا ماعلا نود ةنسلا »نه نم نأضمر موصب ىدأتب هن اذرو زنملا ف اكتعبلا امكووصقم .٠ 5 ه6 .٠ ب 9. .٠ .٠ 5 هللا 3
 هيجل 0

 لععو تقولا كوتل هد هيلع لسسيلو جي |دسف!ذ|ًامكراصف اًمزال عقيم ارحالا نالاهاضقو اف ىضمأه سسفاو عب
 بفك ءاضمن اب داضاللاموريط ننال مدي تكتمل ام او ابالا نع حرز ا نيكي لس ٠7 لب ايل 1( اهلا ثم 5 0” بيلا

 ريخب تقولازو أبهرت مارحارجخب تقول واج اذارجلا تئأف قف التخالاريظنوهو هنعطقسي الّرفز لوق سبق 5 0 تاما هدول كب نا هد ا هذ هله 5 0000 7 ِى ٠
 نا»بمدلا نع طزتسيب بمورغلا ليو هول مرطب لاي قح شف كرار مل هووجبو بهو سمشلا بموزع ىلا فووقولا م اديس ادب اب بولا نال كولا كءامج منا ملوق حل

 نا ال تاقيم ارنع اير نركب ناوبم لع بج اولا نا ةخلررس كاس اير ماذا اك لق حل برا» ةربلسلا نمري ال مادو حلا درج لص لب كدارشلا نا ىلا ب راشا كرارتلا نازي رلقهل

 تاقيلانيلتلار يلع بس دالالع تاقيما ىلا لكنا ال امل ار ايبلم هدوجب هدهد سس زليال تاتي انغ سس مداره تاتي برم مث تاقتيلا ىلا ىتبشن نا لس مرحاول نا ىرالا هدنع ماحالاب نش
 أ رلوق هلل ن»بي ملام مدلا دعاعقسيلا) دلغر لع قمتسم ارب تر أي ب بلي م ناوردع طوس يع ققتس اوم ام حم ىلا ىل ناذواع مث تايم ءارد مرح ا تس ةزو اجاب كلذ كين اذاذ مارح الاد
 م زامل الربا ةريدد نمر مارحا نال نب سيئوب َلوَق! ىروفم وجب دابلا انالومرل ثامن ار ورد يركع م مييزرع رفح ىف ميدتتلا نوكي فكك ريح ىلع دوركم ربنا لب مازعالا صسلت لا عي زعلا تال
 ملوق هلل رقي ثناروف ل اربع ىوفوم 7 مي اذ فت اهرماوجسد مقتل بيس جر ق تاركا اذ اورسففاف نيزعرلبا ةييرهد نم مرح اذار طفلا يظردب نو نيزداسي ناذادج حب ربنا لري رت
 دج كج بحب علب ل انج دج جب اك تيت كي * مرح "يدع نا مدلا دع طيقسيل الفدا متبالا حر وعيلال تاقملا ىل اروع اهني ار زوم عت وام نا انو اد ٌقاهالاب
 مارسحار ا تقيم ا نسزواقبلارل لكمال قاذآلا(لب ١ نم لم لوخخد دارا نم نال لكم ىف دان اذك ارح ار منن قاذألا لبا نم كسى رخد دارا نا ”لبجلاوبب ازر و مارح رينج كم لظري نارخ لو حلل
 يم وازع اية ثيم ماضاريفب كم وخد تتلو هازجا لو حكشسس دالا »جم تل رماعانم ةروذنم دب لاول تحس [لمالا اوربا صتخي ل قمل اير ايبع رب مرح او روق تكس دابا
 ماع نم يدل معامل ىث ال اال انرنع ةرعوا دب اا كم كد خخو بسيسببرسزل مارح يب عكس لدا ىل اذا مارتن كمل وخد نم رلوق تس با» مارح ريب كم ل وخد بسبب ريف او قرقلا نمر يلع
 بصوايدع طز مرتان رماد نم حررتول م قرا ماما قرم لكل بلع بجي اف ارارم مارتين كما رس ات تساي ازواج اذا قاذف ىداوطا جرس ىفورليقرسيرل زعبي طقس وا برزت يدا /السالا ديت تي

 لو يل بنس انببب فرك ةروذنم ا اهي قسيلا)ناذممالسالا مي دددنتلاب تسبجو زيمر لع تاكاذا اثار 8 ل ا 7 ايلبت ةزواجب لمجال لع بجد ام قزيخالا ةزواجبا لال يلع

 موصل, ىدانيزءافازب ناضمربش فلكي نارزن اذا الائا ل دو دنا تاكئعالا ناك مل وق حلل بل» دكس لوخرب مزلا مد ىوف ىلا مالم لا ديت نط زم دازرمالا ورب ف لما مجبل ف
 لدالإ ناضمرلا ف فكتيب مل ام دال ذاهسعا وكم ال لع اعراض يف تك انر ماض اننا ماحلا تاش نر ايه شسس تاك ع الار يفد ذن ىذلا ناضمرربش ف فكن ملاذا غرس :ةنسسلا هذي ناضمد
 ىبةنكملا دعا ةسيف مارب ةزواهلاب تمتؤلا تح نم صقر تاتا مارب الصف اذان تنقولا كول مدريلع سب و لو قلطل بدازبازكك روصقمموصلالا ىراتي الفادوصقم موعلاراص
 بد ملوق حلل ف ايبعداب ناد ةزواجلا مددغامتسال تاتي ىاداعو محامص هيما زوامل ذا ايفروق ىاذز لق سايتلعو ملف حلل بمد ساروجتع اهتساباشتت ةولصلا نس
 2 (م١ مث ماماريفل تاقيم ا زواجاذا ا تشاثف عقاولا تالّشالا ظن فز نعال انرتعداضتعلاب طقس تاقيما نع زد اجاب بجاولا مرلا نارفز نيت ادنيب ت دال لاا # تدالخ ازور لين

 انني فلتر ل ازداجتمو لق هلال بساط لاذ الخ انرثع مارح مل مزوابل اب يجاول ا ملا عاوز لياق ترا ضغلا يلع يجرد ةرعلا لاغداب لك و تاازرجا تقول !تاوغب 2

 با هرنعال انرنع ميلا دع اوتةسير اضن او ىلا رزه بحرف تااذرج تداولا لبت خر ابل ايت ضد مث راب محاو مارت ريغ تاتا زواج نم نب و



 جحاباتكادلج 6س ةياردلا عمةّيادهلا .

 4 8 وال «ككتسح ل تسد ذ يا وري ب دو هضح 0 00

 اقيملا قا يضأةرهصي هن انلو تاروظحلا نم اهريضب كنه ةزوأجل اربتكّيوه هتتج دسضامت اب مرحاو مارحا
 تتر برج ّننك اذ بلل او بين :

 حلا نري كملا يرخاذاو قرفلا مضوف تاروظ لا نم ريغ هب م دعني الو تئافلا ككهوهو ءاضقلا ىف هنممارحالاب
 5 تع لل ألا لس ,رطزريلع س اه نيب ريف نحت انين

 مرح ىلادأع نافمارحاريخب هزو ادق وم رحل اهتقو نالةأش هبلعف ةفرعب فقوو مرحلا ىلا دعبل وممرحأذ

 مت ل ل ا ل ع يل ل : ّ
 مرح-أة مرسلا نم رحمت هترمع نم ؟رفاذا حتمملاوقاذألا ف تانركذ ىذلا تالتخالا لعوهف بلي ملواىتلو
 بس»» الص ايت لد زرزع د دوعلا رب اهبرزد وامم يللا رحل اب مرلا زوق "فيم لإ مسح 20 لل ا

 نمر : سس يلا ْ انركذ[مل مرحلا نم ىمل !مارحاو ىملاةلؤنميراص علا لاعذاي3 او 3كملخدامل هر المد هملعف ةفرع فقوو
 قادولاؤ منعت يزلاالخلإ لعوهو هيلع الف ةفرعب فقي نا لبق هيف لهاو رحم ا ىلا حجر ناز هنع دريخأتب هرلاهمزلبف

 الوز رع د ووخلاوو ابن د كل اذ مدل طل نع تبا
2 

 ظ ظ مارححلا ةناضاك :

 هيلعو م هضفرل هيلعو محلا ضفري هن أذ يب مرحا مثاطوش ال تاطو رعب ىملامرتخااذأ ةفينحتولا لأق
 اهيحارضفر نمدبالهنال اهضفرل مد هيلعواهاضقو أنيلابجا حلا ض فرن غو فسوبول!لاقو ةرمعو ةخ

 ري هيكل ءاضقربسلاو الا معا لق والا ح ىقدا[.نال ضفرلاب ىلو|قرعلاو وري فمريغ ملا قح فاين حمجلا نال
 مث طاوش ةحجبراق ملل فاط نآذ ان املةرمعلا لاعذا نم ىشب تايرحل و رج ابر لاب مرحا اذا زكوةتقوم

 باء الام قرا اضال وق كل تا» نمل م يالا ف الا "نسل عمت ذ_ نا | او

 ةرعلل تاطاذا كل نككلو اهنم غرض اذاامكاهضفرر نتف لكل مكس لكولا نال تالخإلب يلا ضفر جابر موحا
 برا" ططرلا نايا مرو ةرقتلا نم نس

 ضفرو نكات بمل جي مارح واهيل امع| نم يش ءادأي دكات دق قل |مارحا أهل ةفينح ى ا دنع كلذ نم لقا
 ضفرلاب هيلو هتععاتتم ا! ضفر قو لعلا لاطبا كنه ةلاكلاو قرعلا ضفرف نالورتسي | نكاتملاريغ

 با>لاطبالا نم نوجا اًسالاد

 با اهب دنع قرم ادو زرع 4 ١ قدي -

 امكامسلاعف!ىدا هنال ازا يسيلع نعم ناو جحا تئأف ىنعم ىف هنال ةرمعو تءاضق ٍإ !ضفرىف
 1 باح جاد عل ال يم ىلا * لف هللا

 اقتل كمتهنالأ جنب هعمجل مد هيلعو انلصا نم وعام لعل حفلا ققحت عتميال لاو منع ىنم هئأريغهمزقلا

 راو حلك. نان تار ول لتي معني الر وظف نم فللا نال تاروظكلا نمركذاب تالخب ءاضعقلاب فم ايار يلد تاقتيملا نم مارت الا رتب لصت قفل نال انو تس افلا كتي وسد لق هلل

 ردت حب دما تب بنر كي دلير دج ريس اني ا مح د _ تعا» نم ما مث ناتتبلارصاف تاقيماز داجاذ ل انالاكريلع ئش الخ نر متوو نم مج ان تجاول لح !ىلا خررخول ذل حراير
 غيطيسو بارق دعس نرغاذااهبةلاشسم اور هيبتا ل لان غن لق هك فير صلا خب اهلا لئاسم تم ل أسما هزيو ل اقيم ةرلاو:نج اب نراقنلا مارحا نال ريتا عتتملاو ل وق اس
 فيس بابلااذب تسايانإ ا بساي بع ف انألا ىف جلا ىلا قرم مارحا مف اا ازكو نم لني نم زك لب الكس ةي انج ءززب تضل ال مادالا ءذانما باب مل حك تدم كلا لاك ريقي نا

 _روقلن اء يب ظخري وا هانفلسا ام غسان ر اقراص ق اذ[ لهفولد اانا ترم عفن ف نوهيل نالت غري نا(ا ثا مارح الع لقوا رع كلا مرح اذا. هوجو لصاع اتفيضرا ل رلوق كلل

 داابنال ةرقلا امرنعو للا لاليرا نم نرقلا ضر ىف مل ل ل ا ضخري مرنعخ يفاذنل ىف لالا تاه تارجل ٌعباربسا ىف تاوطلا نكن اانصراص ّق اذا زي لختولو اقافتار يح نفذ و اوشاالازتكا
 اذكو وق كل ب» حي قع قمل !لاهذا هس مب 'لامناءاجانال ٌعلذس تئي تم م اذاطوغابل تاطف ورم مارال انالا نال بص لا كلا مواازا ل وق كك تدءاالاع
 لقاوزول تداطاذافزكو باوصلا نرلا ماس مارال لاو ئينلا ضمن خل توازي فذكالو لوق هش باد ريف تلال ىلع و قفا ينيلخ زءال عر اترابع سلا ةرمل اب مهااذا

 لات اد لاقي ناب ردقم لاوس باوجازبا ت ايناب كذلالو دش فس ىرازنالا لام رو لزق هلع نادل حت نر ترصد اطياز نو تنصل | دس ىف تمثل اود فيع ل ادع كلذ نا

 تلو نم لا رتل فاه اذا ب /ذكالو لاو نع بنيان فال رج. مو لالا تااط اذ اس هذ# يطع ىل دنع ل ضني فيك ابر يلعو و لكما محك نال حبا ضر اوشا بدرا تداط نا 9ونص

 رامو ”لزنم نم لودانني نامل حر ابيال تس اياب هئسربج مدرسات مدريلعو لوقت حلل نس 4 لو ذوقك ام ىو ىرخا لعب للع ليزنلالاووجو لالا روم ف را ضف لهل ل يطع با تالا

 هس مضقر ىذا يأ أنقى ا هرانعت ضر ىفو ئرورشملا دب اع تير ا عال لا ءانتت ةرقلا ضو فدا نارى ريال ا, رانمت رمل ضف قس تءالا ملأ جلطس نا» تاراذللا

 بساط ىرخ ا ةرمب نايف دنع خرط اميف عررش قلا جرا الوا ىو نك عرفنا لامض اي للي حبا تم اذو 0 ومس عال امي عررثس قل ا رمل رن سسرخا ةرمع ءانضصق عمل سلا تر و ا رنا نسم

 هش سس سس مس ني م سس تل سهل سل سل سل سو سس ل ا اي ضن اول تلو عم د ضفرلا كيلا دنس بجارلا ناك نعي تنس ملوق حلال

 [بيبسبو 2 لخارلاى انشا رين مالك او جا ناولبب لتتم اذا ايف اماما ضفرلربتملا ىب ذا قرقلا نعى ااهنعرطنب كم دق ىفو اميبج رم اذ حير مارحا نع ىلا اهبنع نم اربيل ملوق هلش

 ملوقب دارا انلك عت |نن ينيب يعور شما نقي ىنبلا لامان مو عرورشسريط ىلا قم ىف 5 عما نا دل انسلا لول ىف فص ارك دت يق نان لحفل نحت خم ال ىنلاو مارق لكس ن» نايمعل اعاد
 فك ان دنع يرش نصتضطل ميعرتلا لاخالا نع ىبنلا ناو وان لصا نم لهرع اي لع لق هلك بس» ناثآلا الكاطاك خر ورش سورس '



 جلاب أ دكادلج 6222 ةياردلا ععةّيادهلا

 مودم رحارث ل ابر يرحا موركش م>قافألا وح فريج د ىملا قحف !نهو هتع ىهملاهب اكترالدلمعيف

 مد هيلعو ىرخخلا هتمزل ىلو الان قاكيرحا ناو هيلع ئثنالو ىرخالا هتمزل ىلو'/! ف قلح نان ىرخا ةدرغلا
 ةعدي قعلا ىمارحاوا يلا ىهارحا نهب حمجلاّنال هيلع ئشالدرصقيرحل ناالاقو ةفينح ىلإ رنع رصد مل ءاركضق : 2 يد ب 3 9 : تالا .٠
 با" مد ريع ل وقل بلا مارحال امج

 قاجيمل ناو: امحالاب مثدلا همزلف هن اءاريغى هن ال اثل ىلع ةي اتجه لوالامارحإلا ف اكسن ناك ن اوجه قاحا ذأ
 هر اي امو رغم ىلا نر ,مس ىف لا لرعا مامت نيت قيص مال ٠١ عيلصو

 ال امهرتع5ةف نزح ىلا دنع مرلا بجي كلذو لالا مارحهااق هتقو نعق احل ار خا سقف لياقلا أعلا فج ىتح
 با اهب دعال هه ”باطر جانا نا لص يو

 هرعنم غرف نموأمه سنعرديصقتلا طوش واكدنع همدعوريصقتلا نيب ىّوس ان ملف انركذ ام ىلع ىث همزلب

 مل هولي هوركم اذهو علا ىهارحا نيب عمج هن ال تقولا لبق ماسه مد هبيلعف يرخخإبممرحاةريصقتلال
 ريصيؤ هيف ةلأسملاو قاذالا قحف هووشنمأ نيب عمجما نال امْزَل ةعلمرحامث ابله نمو ةرافكوريجرمدوهو

 هبل حت هنالكتعل ضفار وهف ملا لآعف أب تايتكملو تاقرعب فقوولف ائيسمريصبف ةنسلاظخاهنكاانرأق كلذب
 تاطٍنا:لبق نم» انركذ نقو فقي حا ضقار نكي :ملايلادجوتن أذ ةعورشُمريع جا ىلع ةينّبم شذا ًاهقادا

 بكوب نارقلا برايي كس ماتم

 كا» لاما قف ىف عوزصوم نال واه «مارسهلا صخرمأم ىلع ورشا منيب مج نال نيب هعمجم مد هيلحو هامزل هلع ىضم عمر يوحارشولا

 وهأمب تأيملاذاو يش هكرتب همزليالىتحنكرب سيلوةنسهناو ةمحتلا ف اوط فاوطلانهردارملا
 ثا تاطن يلو نم ن

 يجو ةرافكمدوهو أمّي .هعمجل مد هيلع وز احب أم,لعىضمولان_لذ أ !لاعف ابمث حلا لاخذأب َقأب نا هنكمي نك
 هلك يل حي حا 4 ا
 نكت لذ خي !مارحا نال هتريع ضفري ناب حتسيو هو نمرجسلا لاعف ىلع علا لآعفأي ناب دال حيوصلاوه
 نموأ يضفرل مد هيلعوأ مف ءورشلا ة حلا ييضقيممترمع ضفراذاو جدل فطي ملاذا متالخبهلامع نمش
 ريصيفيلا نكت ىدادقهنال ضفرلاهمزليى اا هضفريو أنلةأبلهتمزل قي :دلاماياقوارحغلا موي ققجن لقا

 برو زيرعلا مم اهلا نارا ذك

 ًايضفر همزليا نهلفركذن امللع اضيامايالا هذه ققرعلا تهركر قو هجبو لكن مرج !لاعف (ىلع#تجلا اعف ينأب
 نيب عمت نا معا لا حاب محا نمو لورق هل .

 را مارا لكس ةرقلا ماسح ا واو رتلا مازحا لع ةرقلا مارحا لأول رفا مازحا لحس جلا مادا لاداو جب |مارحا لعس حلا مازحا ل اهنرا نقع ارض اي مّ رجلرا دعس ل ايو مغرب نكتارحالا
 ىوزيد قلم اب ل والا نم للك نال نييارحالا نيت حم مل نال سس رخالا تعزل ىف ثلا مارت لباس دالا د اذس لن انرخآلا راي (رحا محب اب محا تان هللا (رجا تاقرلوقبب لولا ىلاراشاو تو نخب ىلاراشناو

 ركو مقل نذل الواركذف ثانالاو روكذلا واتت عرايا نمد لوق ىف لامي #ملا نورد ابر ب اذا نليكم وا حلمى موزرعت لوقف عل ب لب قنا ماحلا سس ىرنال جلا
 فو لبث اهمارج اذ ىل الر يمت او قلما ىبل يناثلا قرمتلا مارحا سستو نا نين تتولا ل سبةراع ا رل وق لس يادنيا ءاضلا قت خا_ و قلخلا لايمرلا قم ىف لضفالا نالها
 ان نايتاور را ىئارحا نيب عما غرس و ةرقل ا ىئارحا نيب عملا ذا ةرهاد ةياور ملا بيت تلق ن اف مدلا مزليف لو بس: قرملا ىارما نيتاعم ايس قولا لبث امارحا نوي

 تهطل با» ىزنالا ءنسسلا ذس ىو مناد خس هزي ف ىوزولا] ىف الا عزا لادن نال عم ا نقم | نتجت نس د لالا خس حلا لم لوركا مارال ازيا تمت بارعا دعس قرلا
 تال نما ةلخادك لو عشلس بس: با لاننا لبق ةرقلا لانا ن يبا نما ال ليا نمر ورصل دايز نا لامنا نم يرادا لبق رت مث جب مها انآلا نا لام #لا تمس هال مل وق
 ترسم تاطاذا كلك ةيرييظلا طياوفلا غسول ةرقلا لاضضاب تمي مل لو سمح يانع»» جرا ىلا ةرلاب عمن ف ل اهتريلا لات جرا هس ةرقلا لاضول القزم هئس با لانا سما
 عوض وق هس نم: كيتا ةريقم تناكاذلب ةراخالا تنس ابني لعاملاد لام ا دس بصنلاب دينبم ملول ياا كم ابلاها لقب ىف اذ نال طواوشا شط وا نيل شوا وشم
 حم اسبلا ذك ان دانت اكد فرج فقو من تسد ترهل تاطط قرا نع عتب نا ارب ول تس اذنذار نيل مسلوق تمل سس هيانع :٠ ةرمتلا ىلاددا دشسس .ةيفبم حب لاما ناكر نادج عر درتملا نان

 0| نررّشلاذ نون اوم انكر ١ لانا دس قرغل' لامخا مدل نا ثلا ليغ يبلع زف قرت اب حسا م يلا تار تداط نا ىا ب تاط ناذ لو قلوس ندب ان ار

 نالت او عيا فاوط نال تك و رو نم مل وق هللسس انعام بالا فرك اء لم مالم ضف ذو نارتلا قت[ مد دانا تونا سمس انا ززتها او لما
 مهدقلا تناول ن انوا لامفانممورقلا فاوط نركىف لات قيقدلر لاو رتغلا نعدع اري رك ذك اغا نمش ترق رلوق هلل بان موازي نم ايدك اصن لل ل امنا ”ج نم لكل ناس

 وقس فا مدي ىلا ةكم مرح 1 لري ملول فت تلا تداعورشم نمط آ ض اوبل تسيل ذل درب |سملا نم ريلي نعلم ار ملا مونت خمول لأ ةد اب سنن نحسن اأو صا حبا ل ىذا نم سي

 َن درا مو لش سما ميدل صخر ا مولهمو وهلا لع .اهيرمالا عرش تسل ناذ رأس عاقل ادتسسملا نا نضيف محا هدا مدن نال ص اال ضواوط لفل زي

 ثمل انغسلا لا / ١ ةرمتإ لبا نمد موق نلطشس هرقرمريلارون ىلا يبرر ىولوم م مان را لامفا تلو از نم رارفد نراقتلل لا مدي ل عزا تعنس ميدقت قلرطن ا هيب داثآلا اف تباذلا

 . بسس« قالط الار الا ةيانعل اخ لكلا ل انو هك كاي ثرأ نم لع ارروب أم لبا تم ع نال ةرايزلا تاوط لبتو ا قلك !ليقزعلا م عرتلاب مرحا مرح مدل تار فقواذا راب[ أىا عاش



 وسر ةياردلاخح ةيادهبا

 هنوكرهواهريخ ىف ىنعمل ةهاركلا نال هازجإ هلع ىضم ذيب لا ناكم ةرمعتو اهضقرل مد هيلعف اضفر نآذ
 1 هرج ماين لق قع تنال يد

 0 م عا . هه. ند 2 0 ُ ٠

 قءامارحجلا ىفامأ منيب هعمجم> هيلعو امظعت ه] تقولا صيت بحي لامعا ةيقب ءادإبمايالا نه قالوغشم
 - هل ام 0000

 ايفل بقر صالا قركذ امرهاظىع اهضفربالمرحا مث قلح اذ !ليقواضيإ ةرافكم داهو اولاق ةيقابلالاعالا
 2 : + - - 3 3 < 2 ٠ ١

 | تاذزالا هرب هنأذ ةحيوإ عمرحامت ٍٍض اهتأف نافاذ م ىلع: ئاشموتفعج هيقفل ١ لاق ىلا نعازارتحا
 بل سد انا كل بد” فاودنملا طرلاريع نيم هي ندم تملا ماي لا  ةرثلا نع ىبنا' ل

 اكمطيريصيف هثداءاش نا تاوفلا باي ف كيتتآي ام ىلع قل مارح همارحا بلقني ناريغ نم قملالاعف إي لات جلا
 برو يرهلا مارحأ مهارتا بلقني تسري دلا لاقو ام دخاذب

 امارحا نيتي نيب اًكماجريصي ةجيممرحا ناو نيترحنمرحاول امك ا هضفريي نا هبيإعف لآعفالا يح نم نيت معلا نيب
 هناوالبقللتلاب اهضِؤرل م دو أهذ عورشتلا ةوصل اهو اضق هيلعو نيت مرحاولامكأ هضفري نا هيلعف

 باوبرللا رشلا رح ا ب1" اهبؤ عي ل, ارحب ل تسوي ف ارز د

 ةءلايالاراصحالا ن وي ىئاشلا لاقو لالا هلزأادي ىتعملا نم هعنمف ضرم هيأصاوأ5 دحنم هرحارصحأ او
 ع بنا» تيبلا لا لوصولا نم ىا مور اوا ! 5

 كب !.نإانلو ضرملا نمال علا نمو لالحإلاب وة اهيل لميصحتل محملا قح ف عوش ديلاب للملا نال
 ظ هر لع أوو دعلابرصحلاو ضرملاب راصمقلاولأق - أف ةغللال ه ا عامجأب ضرملأابراصحالاف ت هروراصحإلا

 ْتَعْيولاةي للَكادلذ اجاةاوظعأ ضرملاعم هبلعر ابطصالا ف جرحلاو مارحإلادلتم| لبق نم قالا جرحلا عفرل

 ةيرقراصمإلا مد نال م رحل اىل ثعّبي أمنا )امش هيذ## نب هنيعب موه هقعبت نمنع اودموحلا ق خي نت اش |

 هلوقب ةراشالاهِلاد للا هي عقيالف هنود ةبرق عقيالف مام لعناكموانامز قالا ةبرق فرعتمل ةقلالاو
 بلا» خرقراصحالا مد نوكىلا لس با, ناكموا ناز صقل فحم زو حرق ريلا ريصلا لضم ل ملل ىلا رأسا م 1

 ١16 .مأ ماه د ءاماو د طاع كر لو و ف ةيكم 0 4
 هب تْدوتيالىفانشلا لاقومرحلا ىلا ىدهقامإ مس ىددلا نآذ هز ظنا لبي قم ةراوملحْحََو ىلاعت

 هما

 موق هل ةياسبنا» مت الف ورت عن ىلا كرر مجري عوورشبلا سطن اب نال داضمنلارمزييال دلائل موي /ومعلا ىف عرش اذا نيب ولون نيب قرطلا ااكس ةرعو ل وق حل
 | لوقت لس ب» هرهبوا ةدايزيا تاوط لمت نلم اروي مارح الار يرن دعس ورثعو رارجلا شد نم يابلا لاهالا فس عخباىا ميل ابا لامنالا ىفوا قلخل البق ةرل اب م اراتعاب ىا مارح الا لاا

 مسيلع قب نبال نير |نلا ضجل_ صو لكلا ردي ناين او ضفرلا بر وجو دع ىاازب دع_ ريل وق تكلس بس» اقلطم ضرب ل اهب لانت ثيم اروسبملاىا لصالا خسر هرم النهلشس ٍ ش

 لاناب للتي ند ريلق اناذاذ ترقولاب را لصالا نكرلا نا تايب قرا مازحا ماج ملف يطا ناني ميال هن فس قرقلا تمرد نيم تيب نم دررصلا فت ادطد ىلا را تابدد
 اذاذ ةرارقلا_مزلين لامعالا غ_اورفنم م ءارشقالا جمال تس يرخلالصا فس ةنعم زاذ نجس ام داضق ىلا ( اناا قدما ةلزنم ةرملا لامش الرش ايم جرام اءايإرف غزا تممان لوقف ٌقايرىذلا ثييدحل قرا

 رشا هدم ضلع وراصحالا مث اهيرخاذلف تال انكو تاددانلا ضال نموجراصصالا باب لوف حساس يا » نيت انين اعماهداص ب[ ذاد نرحل نين امماجب ناك زج[.
 ْ اناورعج سيل لا لع ررق نا تفشل رس سس سيجا فو نيرطما اهيدزوا ةرملا مر تمرصو نتفنلا فيلد لير اك هر ورعلاب انرنع شعتراصحالا دم مف بيرق[ ام مدا دم |
 7 م بج ف ايفب ا و ل ا ا ل ب ا ا يا تا" رمل ايالاراصحا ل ىقئاشلا لانو |

 معجم لعب الف خرازنلا لح ىف ني مل يرش ايس نمنا تدرا ناو هانعنم ةاللالا عيري مزن تتسلم ن9 رظنلا ىدايبريلع درسنا ع ال ١ رت # ريل ابنا نال لق هس |
 1 نما يمت اكو علا ف لالحالا يرش نإ لشن ينم ااذاف 2آل1ق اييسس ىف لاو ورعلاب ناكو رامصاو محسورلا و يلم رثلا سس ىنلاراصحا نايبل تسدرو يلا ذك يالاب لال رسل م اني رمول ذي

 | لإن اكنا خماوجراصحالا فل كولدم نا كك مب* اهيا نا ةخفلا لبا عر امج اب ضم اس راصحالا ف تس ددورلوق نمودإرس نادانا# اولا م ضان لوف هك نم نعزلا نسوي ال لالمال ابد
 لوزن لاقبان لوال اب تدرو يآلاوورعلاب لص اه راصلا ن وكسر فخ او ضل اب لضح ابب ضم ل اونا باب نا نخب غ1 ضرم اي راسعاا لق هل تااءاتؤللا كذب ثددو تلا

 لت ظ واظن ابذ لزن ىلا راها لمتشير و صنلا لوقن نا يف تسل ١ ن ]بيبي هفسس نوبيال نا( ييازب دحط_ اانا ةمحل اب ناكمبرعتو ِباىصاو مالسلاو السلا يلع هنلسا ناش ف ناك يا

 هلع 0 قرم مشساروف ى ابرج ىولوم !»رارسالا ىف اذكى دالا قل طن رملي تبقراصحالاب للم زا وب تامل نال ف افلا ليتل نم انبب لاو ةلالدلا قير نحمس وانرع ايتن د الذل اري
 ةرسملا يف اناوطيج ادام وسسجلا ن_ل زك رع املا لسا نباتي الزطلا موب تقوم وذ ابشع اها نامذب تقوي هن راصحالا م د نال ةفينع ب انع اسيا حناني امناد دعارملا نمره اوعاوو رل وق
 داييفي لل مث لو حلل باجر يرقت حسام فم تدي نازوبت تظرمالا باج نا دس موزجت ىرازالا لامتلوبج دغس دع رنتي رلوت هلل بس: اعين باق دع رتتسف
 | لوق هلأ تسول نطلع لاف ع ذاذا الو ةيانيلا سحور نال كذا عدلا دور مث مارعالا تار وظح نم هتف رووا مو ف حر ذ بلا نصح ان نول قعرببت للي ل

 ىزل ا ىقفلا تلا لا ىدةراشنالا يلاد لوق هلك بس فرع توق ورد عر تكرددب :اداو ماع( اهب ا ذك مس اوا نس. بس د نارا ىف قلم ا ماقنم ماه بال ل وزلا فرغت مل ةئادالا
 خل ثح_ قلك ا نعل ادت شل ىن سلبت اوروبسلاكن اهلا تع ةرايعركاي لع وق عل لك اماما مسخ عبرم ةيلافالاد صوص ن اك ىفالا يرق ت رعت دك ارالا ناوبب دهان كذ

 ب! ابدلا يف قاميال تييبلا نال مرا يدار او قتلا تيب سل الم ملول ىلا يبا خس لكم ملم عطومرزكك ىرسلا



 ةياررلا خمةيادهلا

 هبلع صوصنملا نال ةأشل اذوبحتو هتي امنا ف يفقلا لص يعارملا الق فيؤختلا لطبُي تيقوتلاو ةصخر عوفن هنال
 ايا# ىلا نير يك سلوق

 ا نالاهنيعب ةأشلا ثعب نركذأمب دارملا سيلو ايامضتلا قامكةنبلاو ةرقبلا هيزجتو ةاندا ةأشلاو ىجهلا
 بمس الا ىف اكل الاد ةرقبلا عبسي لس

 هيلع سيلهنا ىلا راشاللخمث هلوقو ه1 داخل راكد قح ةيتلابشعمب نإهل لير ذحتيدق
 بان ىرورفلا لوق كس

 مالسلاهيلعهنال هيلع 00 ريغ ؛ةفييح و لوقوهورتستتلاو |!قلحلا
 ١ راونلا او اور لع نمي ارنا دك اوربا وزي 700

 الف جلا لايف لعابترم ةبرق فرعامن قلحلا نامل و كلذب هياصصارماو أ .يارصخنأكو ةيبيدحلا اماع قلح
 اباوع باجامرش دلو ىراؤبلا هاد ماد

 انراق نأكت او لاقما .ارصن»لا ىلع مهتمبزعماكىتس !ىرعيل هي اصاور التل هيا لت هم هي

 ماحاؤ ىقبيو جحلا نع لات دحاو ىده.ث حب نأذ نيما اند ساطع جا ف ٠ نسمتلب ثحبا ثعب

 دور رجلا قلاراصتإلا مد ذر "| و خدحاو ةلاح رت امم لأقل نال[ منمدحاو نعلادرومل ةملا
 بندا امرا نع للا

 ا اشوتمؤملإب محملا زوييورفلا موف الالب محملا بيلا ازوييالالاقد ةفينح ىلا سسعرخلا موي لبق هحيذ
 وح جر " عام

 هلرتس ةرافكم دهن فتح الو لايام ,دحاو لكذا قاحلاب هتارهعبامب رو نارقلاو ةعتملاى ده رايَتعا

 | ينم هن>ناقلاو ةعتلامد فالك تاراقكلا ءامدرعاسكنمزلا نود ناكملاب صتخ#هنم لكالا

 000 ةجهيلحنللكتاذإ جل ابرصح ا , لاق هي ىتتني ىوقولاوهو لا لاعف مظعم نالهناو اى هنال قلحلا
 بال ىرورهلا كلم

 رصخ اعو #ً ا تئاذ ىعم ةئااملةمعلاو عورتا ةىصل ” او اضو ابجي :ةجلا نالوزمعني و سابع نبا نعىّدر

 ةياهصاور هاك سلا هيلعىبنلانآنلو تق الامال قع بكل كلام لاقوأن سع قفحتب اهعراصحه)اوٌءاضقلا قلاب ءاضقلا عملا

 هر جر نم وم ثيدخ + يلضأصحإلا ققحتاذاو ةرعلامارحا ىف دوجوم!نهو .يرحلا مف دل للا عرس نالوار اًيعاوناكو ةيبب :نجل اياورصحا

 هباقلا لا يدع ناب هيا ا 7 اا ار 767 227225171 2 يا تت ببي بببب
 برقا ءادرلا هيد (رقا كل ىلا يم انمي كئساملسرا ادا ىوزف مف تاياورلا فلسا اسلغ رم ا راف ىو اساور يعي ممل ىف هراوصا حبر صحا | لسمو ل لع و يلع سلا ديضس ىلا ن ايانعيا

 مصرف نواب سند للان ينم ال كام يعدل تمس لوقش ين: اواو غلبت نا نوكعمىربلاو مرا جس نع ورم وفك ن يذلا بهل اهترلول ةاولا ا
 ملف تملسس تفد» ةناكلاب نيف ا لصا قضيب ]يل ابذ لصاوا هاننن بيتين ى رمان اكن د لاقي نا سارح لس ام ىينتلا لص ىلا ل وق حل تنس
 بتواا# [رح !نان تري ربل لعجت نإ مرح ا ىف ما سلا و ةريلصلا راع لص ن اكل زر خف ايس دنع مر ا تقوم قلملا نال قلي را فر صحاول اد ل قرصم ااؤا قلك ال أما ىف اكند فسم هد ذيزع يل 0

 فعسول ىلا نع سلك بس وجولا ليلو هي هرماو مالسس او ةريلصتارياعرلهخ نال لولدم اه للملا نيب ”يلاطسال تسلق اذ ريلع ننال لفي مولد رلوق ليلدي ايدج وال ابابتسا ىا تلة يلع رسل 0
  بلا» يفض ربي ن يعل ار الايس ب ىزلاد ة ىزلا نيم نا هل ن اسي الو نإ ب تسب لقهغ ٠ لعق بسرجولا نادر ليل ورك فصملا» بمير ال جاور فد بست ياو نس 3

 لصتس اززر و : العال ناكملاد نامزل اب نانتتوم اان نارغل اونحملا رسب اراب ١ رلوق هك برغل مو ليز ذ زوو لول يطاق بييرتنع هك نما عم هداعا اننا مغ انا ملتق حلل

 نوكس انج تاك كدع حن وزح او لاالا ادا لبق حرر زما لال بجي مزلزن نال ةرافكم وذ موق تيس ب قيرخم ةرقل برسم وهب لق ورغلا مدي الا ع ابرعحت منزلا وك ال ل
 معلب_# رع ا] ساي ني اور وحسن نب نع ىزال ركوب هركذ تلف نباو سابع نبا ننس درازكر لق هل با٠» انتل اب نامزلا ندد ناكلاب نكت اداذكلاو ةرافكامدرلج اذ بح دا
 رعت لاتقاف بج يك را نس عر طا تلت قاؤورخلا لادن اب للملا با شاق لد لاما ادا لبت عرورتسلارمص ربل دع عيت ذا تشان تمس ن١ لق هلع

 بش م2 الادارتمارزم نع هانيدقال ع1 اذ و لمت ىدبم سيل تاوفلا نوف الم, اوفلا تخ قمت الف تقرت الابجلا لق حلا لك جا ضب نفل 0-000

 كلل نبهي أ ىيصارماو اهيارصخ ناكد يبي سلا ماع قلحملسو هيلع هند اىلص هاشمي لح توتا نعل 0

 9 تيدحلا ةيبي سملابهسار قلحو هي سهرحتن تبيلا نعب و هانيبشيرقرافكلا رمت عم ماسو هيلع هدا لص ىبنلاربرخرمع نب كي دح نمىراغلا
 هلوالباقاماع : ىعا قح هي دهرخو حماجو قاخغملسو هيلع هللا لصىنلا |امصح | سايع نبإ نعىراّجبللو هياكصاووهرخا'هجو نمىوامطلا

 مس و | وق ثيرحل ااوقلحاو اورحتاذ اوموق هبا صال لاةمثر وسمل !تيدح
 دانس اريغب دوعسم نباو سايعنبانعىنارل ارك وبا ركذ محن

 "رمع نبا ثي دح نم هيلع قفار امعاناكو ةيبي سحاب وروصحا هب احص اوما سو هيلع هللا لسىٍنلان! ثيرادح ْ



 ةياردلا عّمةيادهلا

 د ميرخ هنال ةينالاوانيباملذ [بهادحإو لاما ناتزمعو جنراقلا عوج ق امكللحتاذاءاضقلا
 يزل رت رسلان

 ل ل ل
 ناٌلأعفالاءاداوهو هجوتلا نمدوّضقَملا تاوفلىسبلارحب للتي ىتحريصي لبهجونت ناهمزليالىددلا

 ٍكمُجلةزرجلا لاوزلهجحتلا هتيزلىسببلاو لا كردي ناكناو ع تئئاذ هنال ٌكآذ هلقعل لاحفاب لاعتنل هج
 نأك ناو هنع ننس اووصقمل هتيع ناكدقو هكلم هنالءاش[م هب حتص هيره كردااذاذ فلخل اب ءوصقملا|

 أنأ_الىتس 1 اقلا هلزاحب ىردملا نود ع اكردي ناكناو : لصالا عوز لل خاتود يري كرو
 لاو عّونلا ب لصف الاد

 كردي لا كردي نمفرخلا موب. تقوتي هدرا صحالاممد نال جاوعجؤابلق لوقتسيسقتلا نهد
 بار ىرملا نود رب ناوجد ل الا مولاي دان ارلا مولاي 0

 رحنللو ديبادلاتقوت محل قافنالاب ميقنسي قملاب حلا ىفءةفينح ىب لوق ىلع ميقتسي مناد ىدهلا
 هحوئدهلاوهو لدبل ايووصقملا لوّصَح لبق جاوهو لصالا لعردق هناّرك ذل ودوقو سايقلا هجو

 را رجول تس لذ للكلا ندرج

 5و وؤوصقم لصخجلو هحيزل ىبملا هي دي ىلع ثوعيملا تال هلام ءاتمل هجيتلا انمزلاول نإ ناسفتسالا
 يم 2

 ىذيل هجوت ءاش ناو للتلف هنع نيل نريغ قول ناكملا كلذ قريص ءاش نارايثلاهلو .نيقنلا ةمرككلاملا

 ارعضت كيال و صحأ رت ةذرعب فقو نمو دعو أمب ءاذولا ىلا برق | هنالل ضذاوهومارحإلاب همت ىذلاكسنلا

 مامتالاهيلعر نحت هنال مرموق يقولو تاوطلا نع وون وه ةكميوحا نمد تافلانعنمالةقو
 لهدا هب لتي تا نلف الع مزومسمس يلة اهدح لرد ناو ليلا قرصحاذاامكاسف

 رمل تيل ىلا و نول وطما نم عر ونمت يسد تل صحا نعد

 لصفتلزمكتلعام مهاوي فتحوا نيب كلخاسملا ذه ةهؤ لق ةقوانيبالذ فوقول للعام كالا هنع
 اس

 تاوفلا_ك

 ٍقولاتقو ناانركذ امل جحلا هت اذ دقفرحنأ موب نمرهغلا 2 رعلإ

 اتيببو ناد تراقلا لس بجاولا نا ابرعا نيبجد تما يخلا كايب وصحن ثمبل لاقي ناي اوصتاو خراضلا نم عقد طلخ انببب نراقل ارك ديابنلا فل اك حلا نراقل ١ ثسبن نان اق هل
 اي رب لوق ” نمراردا ن وكي نا كي لاقتف كاكلا كك و حراير صخ اسس ني نكا ٍتزي خس ةروكذم ةلاثسلا هنو ريصلا عم ايل او ىرورهلا قياور نيت ادب حبب بمصلا نا ىف نال د تار اقلا فصجن ناوركذ

 سد ارد واسس رسلاو قرأ كر ميال نأآما الة يلقحلا رضا ايهرجو جادا انسب ىربلاد لا رب ال ناك ناذ لقهل 0 ل ا نر او لكن ل

 كساب نا هلع بجي نا غلب انرايزرصخنن كازا ليت تأ اضقلا فس ةرمتمزليالاءا ىب ةر / ان فز ذس ل ناكل لوقت ةلع بلا" كلذ لذ يكب وا سيلا ندد

 كونالىربلاب للتي نا عر ليلو موتلارا لق هلل تما ا ابيلع بتي مو كعس دوك درصزنلا ىدنسلا هعولا ل اادا لع دقي انلق نناوحسسفلاب هلع يجد لا رتل
 مخ دنا تح تس ا ب ا او اول تا للا ١ بأ ١ تي تجر و كجر تا ارح نكح 2 _- م رقلا جن »يلع ررف رت افتار وا نع هزت نال

 لالفرالابجو اذا مقل اكل ربلاب روصنقملا لوصتل بت ملول شل كا ةفرع ميل فا تدق لادج نا تنقد رم (داك بل نذ تقد ناب كردي كريتر لق هش
 بن التا لس هكر قت ضع مر ندر لاما ندي ماي ال بعل وب لينا خا رمزك د اللا يرجو ل وق همس ب٠» ةراذللا ماقال يتبل ازا موصل, كمال ةولصا
 محال ىجتش اهيل امنع وار صحت ناكيال لق ةقكسيب البيضتتلا تداعبل سنعنلا نم ركل وقبض ونصملاراشناريلاو سنن يرجح ربسشسم اهل بتح لاملا مح قرف ىضنلا مرح ناب بيج ااا ذ امرمالا

 5000 ةرلصلا ريل لول تؤ ١ قس مل رعب تؤول ارب و تراوغلا ترض دلع تيمي راصحالا مَن ريحا نا افاعتر وق الط لعغ نركب ةرايزلا باول نع
 | ىالنا#!ليثتقو رلوق هللشس ب٠ اير طدادكمب ناكر اوس اميج تقلل اد تداوطلا نم تم ازااالا قمت الانزضراصحالا نا لصف !فترقدلاو ناوطنا نع عرنم وبس لق حش

 د يوما 4١ نيرصحا مولاه خسرو هيلع سلا لص_ىقبلا نا سيلا تلصق ل صخ نوكيا لاهتضرك ايرصميإ يرحل نش خيم ابا تسل اع لااقادعبف ٠ نيب ىلخ نع هاناركذ

 تا روق هلل ١ ١ ىمرو لكل لوقروكملا ليصفتملا نلا حا لاورصخنو مف تسيب نيد يب ولام تح ةكمورعلا بسلغ اذا لاق اذان تس ريو لاقد م السار ارارزمم ولو بيرف اد زم دل

 راصتالاوءاداو ماجا تاوغلا نال داصحالانغ هرخا تاوغلا بإب ل5 هلطسس بان ءارعخم نوكيا اميدعا لع ردقا اد ّق اهنا اباصكرببع تاوطل اد توقولا نم عرونحل ا ناوبسو ليعفنلا

 بس !:راداالب مارعا

 نوقولا هتاذو محل أبر مرحا نمو
 ول نيرا بكر لص و ناب



 جحلاباتكا دلج 6هسور ةياردلا عمةّيادهلا

 07 5 با لبا امان بلازما دي نيا رول لانس“ هتاخرممالسلاهيلعهلوقل هيلعمدالو لباق نم محلا ىضقيو لاق و عسلو فوط ناهيلعو هيلادتبب

 ”مارحجلا نالو ىعسلاو فاوطلاالا تسيل قملاو لبأق نم جحلاهيلعو عب لاقيلف جحملا هتآق نقف ليلب ةذرع
 تاوقلا زي 1

 وقر 2 هلل 2 نى

 نييعتتف يحل مرحي انهو مهبل رمارحهلا قامكنيكسنلا دحا ءادايألا هنع جورخلا قيرطال يصد قحن امّنعب
 . - او كل . 1 وه 1 1

 ممهلذ صحا قحى ملا ةلزنمب جحلا تئاذ قح تناكف يتلا لاعفأي عقو لالا نال هيلعمدالو رمعلا هيلع
 باجر هلع كلامو قت ازيا لاو

 1 ين . هم - 39 هيه 5 -. 3 35 ع

 نة ءاباورضاامودو ةف هرعمول ىو |لعذ ارذ كركر أيا ةسمخالا ةيسلا عيمج ىف ةزُم اج شو توفن ل كملاوأعندب
 تد» ناضمر اين اهوا لطناو بااثو وم زوءاسال 2

 ىإ نعوهل ةنبعتم تناكف ججحلا مايا نه نالو ةسمخلا مايالاه نهى ملا نركت تناك امن[ شماغ نع ىورأيل

 أمبهذملا نمرهظالاو هلبتال لاوزلا دعب جحلا نكر تقو لوغد ناللاوزلا لبق ةفرع موي. كركتالهت[ث سوي
 5 50 90 . 5 1 1 7 جدك ا

 صماخت محل ارما ميفعت 0 دأه ,ريغل ةهاركلا نالاهفاه أمر ىقس دمصمأيالا هذه قاهاداولا ذه عمم نك 0 هنركذ
 تت 95 م 9 0 - . ّ 0 0 م ِ ا

 هلوقانلو جحلاةضي فكة ضي ىف ةملامهلّسلاهيلع هلوقل ةضيرفّئعفأشلا لاقو نس ةمعلاو عورشلا مصمفوإهتقو
 ال قلم لا و ركون الئ طر لدول اىف ١ وى هدد بييرع بنووبرمما لاكي » ثدإ 5 1 رجلا ىف قرع

 ةراماةزهو محلا تئاز ىنامكاهريغ ةينب ىداتتو تقودةتةوُهرِيغ اه:الوووطت علاوة رقم امالشنلا هيلع
8 ٌ 2 

 تم اسو حسا وبا بخ انف وم زميل ىلا نبا ناو د داو زور بحي رمال راو يي“

 ميج ود تالهآربخ لشن ال ةروكرل م اكعارا نم ها وسام ناذ مدلا موزل شن دع لال تسمم الا نت اون صوصت نم زحل إل نان نم م لل او ةولصملا ريلع لول لو ول

 نم سس ود اد فضرب ذا عم تاخا ثيسرمل ادارإ نم مزفلا نرماظنا لاق اريرقلا ف فس ماهلاننلا ل امازكهركذل مدلا مفي ناكولف تال | ناي ىف عرش ماكاو ةرطصلا يلع زما
 والرملا نزارفل هال ودبعلا مازحا نع ز يحاواذفاثىا اوهشتمعن امد لو هل هرم اووف البعرمث ىرلوم !» ليانلا محلا فسر فرجل #هتيل نا ىلا ايرخ قسيس نا ىلا بسسذ الا تكلا

 ارز لكتب لان نيكل ارو ءادابالا ل وق حس كلو رين حل !ردزلي ذا تعول ادب رجا حم اهاذاامدجسددساغنلا نعم انتا سيو امللكي نا زوزلاو قوم ناذ اهو) نؤارب هلا ماما
 هس عقيب نالت اخ امي نارلو نيكس ادهاددإ ال حز الو حم اذ ىليو مارحالا حس مئارحالا يئس ري زي ال ناو مهلا مارحالا ىف اك روق حلل ل» لص الا ىلع مالكا ىرج اناا

 ل بتعادل يلع ببسجيت الف لام الاب لعرت اذبد لاه الا لت لاالعالا لجن كر عجل نع مدلا مدزل ناولرلؤلاللكلا نان مل وق حالا تان ]اولا
 ثيبرع ففاول اف او فنصم ا ملك اوال ب اورلا هزي و فكذ دب نا. هيلو رن“( هيد فرع (يل ماير اللا ابك خسسلا ىف قرعلا تلم تسل انامنع قسلا ىور طر دش ام تعئ ورام لوق حلل
 تيب اباو ناب إريط ماا ى دوق تلي |. نخ ةنينب لوف عيكس بس رون موصل او ةوياصم اسستقوإ ىيقلمل |نيرذ تن كولو نوير لوألا هيك ب بر ووشم نير يعسر جزل ؛ سابع نب ١

 با 0 ل

 ىنطقرإلا هحيرختو ؟رقت دق ورمع نب !تيردح نم ىدع باو ىنطقرا سلا لباق نم جلا هيلعو قوس لحملد جلاهتأذ لقف ليلا فرع هتاف نم ثيرح
 لباق نما ككردااذاذ تللح قمت ىهتعملا عنضضيامكنصا جي اهتأفذ هتلحار لضا امل ب وب !ىفا0لاقرمعن بالا قو ىوغ سابع نبا ثيدح نم
 ودوسالا نيرابه نعوابويا إن عوه لهراسي نب نملس ىلع هبذ فلتخا هناالا حيمص د انساب كلام هبجرتكا ىلا نمر سيتسا امدهاو حج أف
 نو لسرم وهو ةبيش ىلا نب | هحرتا لبات نم يلا هيلع رمع انيادعو مد هيلحت كر ديمل نملاقملس هيلع هدا لصىبنلان اء طع نع
 لمة فرعب فقيملو جاعلا نمرغل ةليل كردا نم لاق هنارمعنب!نع عفان نعةبقع نب ىسوم نع ضايع نب سنا انريخا ىىفاشلا لأ و فعضدانسا
 لبقرشلت ىده هحم ناكناو ءاشش ناوصقيواٌقل أ تأ حبس ةورملاو اقصلا نب فوطي وأ عبس هب فطيلف تيبلا تايلذ جحاهتاذ دقكرغلاعاطب نا

 عجرا ذا ةعبسو جحلا ىف مايا ةثلرمصيلف اي ده سيعمل ناذ دمجلو ءاطتسا نامعحلف لبا نميا هكرد!ناف هله! ىلا عجيل مث غرض اذ اف قاحيدا
 تلات ةْتاعرعذأعم قيرطن«ىقسلا قيرشنلاماباورغأ ا مجو ةفرع هي ةسيل|مإرالا هنهىف علا هركت تناكاهن !ةْمسشاع نع هل وق حصص نوقوماذهو
 ترج مج وج ميدشتدع هن يعل كا حا يي كلذ دعب نامود ور مودو ةفرعمويماياةحبرالا اهلك ةنسلا ق قملا تلح
 كوضيالزاتضيرف ةرمعلاو ميلان | هحفر تباذ نيب تي دح نممكاحلاو ئطقرانلا ىورو انكهددجامل جحا ةضيرفكةضيرف قمل ثيرلح
 ناتتجإو ناتضيبرذ حلاو جملا هحفررباج نع بابلا قو عيد انسأب ىقدربلا هجر خا فوقوم تباتنيديز نع ظوفحلاو فيعص هدانس او تدب امهاب
 ليس اهيفومكأحلا هجيرخ امهف اوطممهترمعناذ ةكم لها الامهلكس انلا ىلع دازو هلم سايع نبا نْعو ةحيهل نبا هيفد ىقهبلاو ىدعىبا هحزخا
 | مكاحلا هلصوو ىراخلا هقلع ءوطتو ريغ داز نمف ناتي اد ةرمعوةجح هيلعالا هلل |ٌقلغ نم ندح-! سمبل لوي ناكهنارمع نعد فيعص وهوم ل سم نب
 1 ٍنيزروانعو ةمعلاركذ نود ميصلاق هلصاد قز ,وجلاو مكأحلاو ىطقرادلاو ةيبزخ ىبانبا هحررخ !ىتعب د عي ناو هيذو ليكريج لاوس قرمع ثيدح بايلاؤو
 | دمح ١ لآق ىنطقرادلاونابح نياو ىذمرقلا هجرخا رمتعاو كيبا نع لاق نعطلا الو ةحلاالو | عيطتسي الريبكزجش ىلا نا هّندالوسراي لاق هنا ىلقعلا
 | رهوةجام نباد دمحاهجررخا جلاد جحلا هيذ لاتقالداهج نهملع لاق د هج ءأسنلا ىلعدلدالوسراي تلاق اهن ١ةْسّتاع نعو هنم مص رجلا اجعل ق فرع ل
 | دنعوذلاو ظفلل |! اعوفرم دج مل عوطت قعلاو ةصيرذ ححلاثيي لهسرغصالا جحا قرعلا نازح نيورمع باتكو ىطقرادّللو قعل اهيف سيل ىراذملا لع
 | ىإنعلاص ىلاقيرط نم هجرخا هناذ طاعغوهو هلم قره ىلا ثيدح- نم حن اة نيادجرخاو ؟وطن معاد داهم جحلا هعدر ةدلط فيدح نم ةحامنب

 / هلهز ةريره ىلا نعدانسالا ق دآتو نآمسلاوه لاص ايانظو عناق نيامهوذملس و هيلع هّننا ل صىبنلا نعناهأملاص ىلإ قيرط نموهاش او دره |

 | .نرعلا نعملسو هيلع هلدا لصىنلا لكسر باح نع ىزمرتلا واعوفرم هلثم سايع نبا نع !و دانساي اضيا عتات نبا وروح نبا كلذ ىلع هّبن هنم
 ْ هيلع اىوقومرب اجنعردكتملا نب ا نع مرج نياك اور دو هتعرنكتملا نب نع 5 اطرا نب جا ةياور نم هحرخا لضف اوهف ىقعت ناواللاةبحاوا



 لا ناكك نلع مساس ظ ةياردلا عمةّيادهلا

 فاوطلا هو لاقرانالف ضراحتلاّم ةييضرفلا ترختالذ | جحل اكل امعأي ةردقم اهناىاورام ليوأتو ةيلئنلا
 كي رهرجو س7 لا ىو قلب ضيد ةرم ىن اًشنا لس 5

 يد نب لا ل
 ا يق باوصلابملعا هللاو عّتملا بأي ق كانركذ دقوىعسلاو
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 ةنسلال ها سسعاهريغواةقدصوا اموصو |ةولص كربغل لمع باو لحين اهل نأسنالا ناب أيلااذ هى لصالا

 بناة تيل نع ' بابو هلس

7 
 مراكز الاد تارشلا ةو

 رقانمم هتمانعرخدلاو هسئن نع ا هلا نيويلما نيشبكب قض هن امالشملاهءلعىنلا نعىورأمل ةعامجلاو
 "٠ نر يم يل ٠ ةياجالا نما كل

 ةيئروةوكرلاك ةضحم ةيلأم هاون !تادايعلاو هتمل نيتاشلا ىدحا ةيصضتٍل حج البلا هلدهو للعت هللا ةينادوب
 ,  سريطم تارمالا ول: باؤل لاين

 با ةريعو نول م ترو تطعملا ليلا يرو 00 ب هك . 52200 احل ا

 دوصقملا وصح ةرورفلاو راينحجلا قلاح ف لوالاوُمُتلا  ىرحت ةباينلاو حلاك اعنم ةبكرموةولّصلاك ةضحم
 ل 2 برو نمرم ا وا .نوعلا لأم ىف نايس ب 5-0506 0. .٠

 وتلا ف ىرجتو هي لصحيال سفنلا باعت اوهو دوصقملا نال لاق اشلاعونلا ف ىرجت الو بئانلا لعفب

 زجتلاطوتلو سفنلا باهت اهدحل ةردقلا نعى رحتالو لاملا ص يقننت,ةقشملا وهو ناثلا ىئعملازجلا سعشلاثلا
 بنا ور كرما تساراهجلا لس

 لشي ءامالا نا لس اهاب ب اضاف يرقتلا تكي شيره اس شرطلا نايل م ملوا ىلا ليوان ادن جدام لاقي ام يباوج داكراث آلاف ضداعتلا لوقت هل
 هرج نع جان أم. ىف خيرت صراوع حم رسما ا لاهضا نايب نع رزدادر هناا نع رأسا لَو كل نا عروطتم لت ريالا تسبثي ال علا نا ديطزعلا تبنت ال تض راقت ذاراحالات

 ف ,ءاوخل يعيدوا لس اب لمي نا ىف لب ةراهعلارب اظنم اكمل سيلوا رن بوث ل نا نيل انما نيب دانغيب تالا نا ب رارلا سي لا لمجت نا لوقف لس ب٠: يالا قلم
 انبامصا ناوارملا لب موسس'او ق المسا ةنربلا مضل تادابلا لوصول ن الويل اذ ىثاشل او اكن ام نأ سلا لبا نع حزب رام كلا خل ' ناولرملا سيل دع اه او رسما لب ارنع لقول
 امينا لمسك نال دل اها رباط تن «ن اداب بادب او قس اءالا ناسنالل سيل ناو ال_اعت لوقل لزوم لا تءادابعلا حمبب ف تلاد نما لبا ماب مترج مي رؤل سمن امعرابتلا ىلاك مب
 عاب سو موف ملم ا ضبكل انفي ض اير راوسر بيف ىذلا لس الا نيا ل وق حل تا نييك ىف وجو ضنصملا هز اوجد تكذ اها ريصملا بيد لام تسير شو ةريقموا تنعش
 ملوق تكس باد عزب | تملا ىلا لاما ثتيرص عذار ن* و وستتم او رطل :نقرصكو ةركذل ال لو نذك تنوع اهربصن زويبسو نيب نا نم نالرب زعل ااذكورجي اب اهرعا ل9 ودروس ترارعش يشد

 تاو ايحلا تم ٌعرأنا براوصلا نا بابا لوا انارت غ « لق هححد با" ل |مترشسلا تءاض مد افنناو ةرامالا سفنلا بساعت او حرراوجل اب ميظعلا ارزم روصقملاو جرلصتل

 ىف داى اكنا لابد ىف ان |نييتسض رجل نو لولا فش ان لالا صين, ىضنلا يرادتتا نايزعم ب نال فذ لاتامنا ىف اننا نمل لول ل بس » بس جلل ايرث للام اد ضحي دبا
 بسا» بلاك زفت هلل ايلا انها نكد اتا دج لوللا تم سلا نبأ

 نعرييزلا ىلا قيرط نمريغصلا ققاربطلاو قطقرانلاهحرخاو و او ةمصعولاو اًعوفرم ر نكنمل !نب | نع ةيصع ىلا قيرط نمىدع نبا»اورو
 عوطت قعلاد ةضيرف جحلا دوعسم نيهندادبح لاق لاق ىعضلا مهاربا قرط نم ةييش ىل!نب !جرخا لقو لاقم دانس قو أعوفرمرب اج
 قاربطلا هجرخا ةعككجاف حوطت ةولص ىلا ىشم نمو ةجحدرجاذ ةبوتكم ةولص ىلإ ىشم نم هعفر ةماماىلانع بابلا قو

 ىنلانا شي نحب ست ب اذه هم هقلعتم ا ل ا

 ةهبلع هنن لصوتلا دهتو هللا ةينادح وب رق ا نمم هتم | نعرخإلاو هسضن نع اره دح ا نيئوجوم نييلما سيشدكي صط ماسو هيلع هدا لص
 عدو ةرزالا قا نعرمحا هادرو هون ةريره ىلاو َةَشَْت اع نع ةملس ىلإ نعل يقع نبا نعىروثلا نعق ازرلا دبع حدرط نمةجام نياغالبلاب

 ل قارجطلا نع ىرخا قيرط خرب ره ىلا ثيدحلو كشلاب ةْسُمأعو ةزبره ىلا نعل اق نم مكتمومككحلا هجرخا هجولا اذه نمو هلشم نيبفس نع
 نعل أقف لبقعنبا نعش رش قرط نم فارجطلاو قط اد محا هجرخاو كرابملا ني اة مجرت ف ةبلحلا فمي ىلا دنع ىرخاو طسوالا
 قطز مك[ ىلاورازبلاو اضبإ دمحا ةحيرو هلثم ليقع نبا نعهامد ةملس نب ديس نا للعلاق متاح باني اركذو مفار ىانع نيسحلا نب ىلع
 هتمرتتاب هسا نعرباج نيا نعل قع نب ا نعةيلس نيدابح قرط نمل حوباو قط اوةبيش ىلا نب اهجحرخاو هلثم لع نيانع لع نيريهز
 هشب ردح طبضي ال ناك ةعرزوب لاق لبقع نبا هيف برطض اف للعلا قمتاح ىلا نبا هركذ هسهرباج نع ليقع نب نعةلاضف نب كرايسلاةاودو
 هنعىرف أعمل شايع ىفا قيرط نممكامملاو ةحجام نياو دوادوإ اهحرخارباج نع ىرخإ قدرط هلو ل ره نم هعمس هءلحا لاق هنا ىراتعلا نع ىقهبلا كك

 نبا لاق سنا نع ب ايلا ققمكاحلا هحرخ !ديسا نبا ةفي لح ةحرس ىف! نعو فارجطلاو لجدول او ةبييثن ىفانبا هحرخا ةحلط ىلإ نع بايلا قو دوت

 م-لاقف ًأهدح ا برق نيترقا نيحلم !نيفتبكي ملسو هيلع هلا لص هّندالوسر ىضلات سا نعةداتت نع جياج نع ةيواعموبا انت دح ةبدش ىلا
 دنع ىرخا قيرط هلو ىتما نم كدحو نمعانه كلو كنممهللا هللامس لاقفرخالا برقم هتيب لهاو نب نعاذه كلد كنمممهللاهللا
 نبا ثيردحوانهدعبّقال ةيمحتخلا تيدحريفلا نع جحلا ةلكسم قف لخدي اممو هلثم تبقيال ىعفآشلا لات كنه نم فعضا سا نعىئنطقرارلا
 ناسعب لاقو نابحنباو ةحأم نياودذادولا هحرخا ةمريش نعوجمت كسفن نع<جلاقف ةمربش نعىلي الجر عمسملسو هيلع هنن ىلصوبنلا نإ سايع
 لسرمدهاش هلو هفقو هعفر قف فلتخا هنا الا تاقث 8 اورلاو ىذا ةحايارما ةمريش نعوم هلوقو بوجورم !كسْفن نعنه لعجا هلوق هجرخا
 لجرلا ىمس هناذ ىعمواظفل ةصقلا ةياور بلقام اهّمو قرط نم ىنطقرارلا هجيرخاو ءاطع نع عرج ندا نعنايفس نعروصنم ني ديعس دجرخا
 ٠١ اووهو ةرامعني نسحلاوهروكذملا ىوارلاو كسفن نعوجو ةشيبت نع نهف لاق اللا تجج ل هلاق نتملاف لاقو ةشيبن

 ةيلسمن



 عحلاب ات كادلج . م1 ةياردلا عمةّيادهلا

 رماظمث عسوالفنلا باينالةردقلاةلأح ةيانالاروجت لفنلا جحلا فدمعلا ضر ججحلا ٌنآل توملا تقو ىلامئارلا
 با( ايلا ع رزه عما رع ةلفانلا ةولصل ذوب انج *

 ٌلكمالَسلاهيلع هنأذ ةيمخلا ثيوكب املا ةدراولارابخإلا دسمشنت كلذب و هنع جوجل نع عقي ججحلانابهذملا

 اثنزالاقازجهلا دنعو ةين دب ةدابع نال هقفنلا باوث رمألل و جأعلا نع حقبب محلا نب نعو ىرمتعاو كيب | نعت هيذ
 0 سي ب سس سس سال وه 8 بد, موهنا ماقع تبقا

 همباحلا نع ىف امنع ةجيلهاذ ةججامنم دحاو لكن عت !نالجررما نمد لاق موصلا بأي ق ةيرهلاكهماقم
 هه." ب

 ل( اهب رعال نيب نا ليت لايزلا ىف عرش ل

 هل جحا صلخي ناك رماأ متم رحاو لكو م مالسالا ةج نع مجاحلا جرت ل تح رمألا نع عقي حل نالةقفنلا مدي

 كلاعب ,هرح | نع هلعجي ناةنكميال ورومابلا نع حقبش ةيول والا ثدعل[هرحا نعهعاقيا نكميالو كارتشاريغ نم
 ١١ رجالا نع نيرا رضا يال

 كرانإع ىقبدف امللو ا /هرحال هل مع باوث لدي ءربتم هنا[ هدحا نع هلي ناو نات هيوبا نعجا ذا م تال
 لا, لبا وف لع اج نكي لل دع ياو ندي ل هرم وزع نع مب نم درو يزن ثداولا ناأ

 هتالآ لام نمقفن اناةَمْفِنلا نمضيو هنع حقين اهرمأ نلاخ نقورمألا مكحب لحفب انهو هياوثل يبس هعوقو سحب
 تكرم لا ا

 مدل لا عراص كلذ لعىضم نآذ نيعيربيغ اهرحا نع ىوت نآبمارحلا مما ناو +سضن جللارمألاةَقفن فرص
 مامهإلاو نيتلابرومأم هنبالس ايقلاوهٌاعس وب نإ دنع كلنكم يضملا لبقأه سحا يع ناو ةيولوالا
 'مزتلملا ناش ام نيب نادل ناكشيح معو! ةج نس ملاذا منال هسنن طش عقبف هفلأذم

 اًدوصقمال لاعفالا لا ةايسو رش مارححل نانا تس هجبو قحلا ه) نم لوهجمل ان يه و لودي كانه
 "ل ب مشا وسو دادالا تقو ىلع ر ريت نم لباب باري كو فحل ا 0

 .ةة نال ماعالا ىلعلاعنالا ىدا ذا امكالخب اطر هب ىقتكاذ نيبيتلاةطساوب هايس وحلصي مهيلاو سفن
 اتا هقفواملاركش بجو هنالمرحا نمىلع مرلاف هنعنرقي ناةريغ رم نأ لاق ًاقلاتغراصن نييعتلا لمتحيال

 بمر مدوت كل

 ىورملا ة صب سمت ةلاسمل نيه هزم لحفلا ةقرقح نال ةعنلا هزه صتخاوهروماملاو نيكسنلا نيب حمجلا نم
 بناارعآلا نع نارا عر ناد

 أمل هيلع مرلاف ناقلات ذاو هنعرمتعي ناب خلا و هنع 2 نآب دحاو رم! نا كل ن كور ومأملا نع حقيرجلا ناني نع
 هر ولايات ازا م نيرعلا نءرماو لك !روم أملا ىلع مرلا ب جو كس :

 هر

 متبع لذ نب جخ اذا ناكممال مم اومعا لوا فا ضن م فِ نا هيلع بيج وطورشسلا م اينفب رياطخري قلن ى يفرم" ضف نال رسل يش حط سس ل سس
 ةدرر_قلاةلاع تانالا رك 6 تنزل مقر ع دا ....ةاتخس الا طرشرافّسز ربط باساب لست فسيف الضو زر ب[ الا ل صور دم عزت نا ود

 ب م قافن ال ابوبف لغنلا ف ايار سب اك فس اب ضرنعلا ىل اذ ع نوب 'نع رلوق هلك تا” يدى اير امهر صا لمت نا ل ناك اكد ترل ناك اف نيس انيدعاو دلع ببسجت ل نا

 نغملا باور ىف و نع ىجب لا لع ارلا لش ى وتس نا حطت يك" عوسوب و حياركد وابا نارشعلا لوسراي تلامس ن م قؤرما نا نسما زم المرخ اديقتلا ثيرحت ارق حل
  نلط__ ١٠ ننسلا باجصا جونز فطاو كيب | نع حز لاق قرت اوبر حيفحسيمل ل :حججشمىبو نادل لور ي لاق رهام غب نم لظرز ىل! ثيم ىف م لبر اغار سيئ نيل ١ضييدم ىف ناذ مد
 انا ملرق هك نارك نع نوكبئر لص  ناى نسل الا سمس ل اتوب يغو نان قداس الاورسملادلإ ماسالا رد مهم نرخ ان مام لا يلاو احلا نع خت لقهق
 تست نكرم املا خرزكيال اذ و ريفنلا نحو رذ ملا عيت شريد نمرعل حا مو نمو / السالا ريت نئرمألا رزمكءال ازيلو سف ام دايم اير وماهل عقئصو نم ةروصل هزي ىف جرا نا عضطوم ا ازم رت
 تاما نع ىب الدا لاقت تسيح فصل اراشاادز ىلادررماملا الورم م الس اا يح نع حرز. لف حو نصر وماملا نعد مو نمرعالا نع عت راريجصلا | عمايل عر ورث ىل ريع و ىلاتعلا / الا حيرت م السم لا

 ال تالة همحل_ بسور لوقلا اب ب اهافري ولا نع ٌتراؤا اكراشس اهيبا نعل حج رماملا نع راع واذا لاقاع باج اك انكي الو لق تحس باكرمألا نع ع يأ نال لاق

 [مبرعال هاش افاد يعرب نال ورم اذا اكسضن نع حس وقبل نبال ون لارعا نع روز عروب نمر دا مابا ابره نو ان جب لكي تايد[ ايل وص محال م
 داضةرم وا دمج نيتي نم( اسيالا كس لجر مرحال ذا ل انف امم بارج ةرئدا دج نين ملاذا ات القب رسل وف هلل بنا ازيازلم حرب ال اجرعال نيعي نادارا اذا ب روم الل راما تل نيس
 علامجت الخبر اوالا درمص عن ل ميلا دل جو مولحم قفل نمو لوبجب مارح لا مبا ام فس كا بانتس [رتطلا نال لو حلل ب١ انبج بك نوكيال نر اش, ةرتلاو عزل غس نينو عل |

 د ا ا ا ا + سانعال حيل لوبي ولعل ناد عي لوم هع رق ذا زا رتل او نملوبججلا انبمد موق هلل ب»»نحل ار نم

 اذا نحل الرس رب تكف روب لصتخإل ١ ل اهضالا ىدا ذا ات الخت موق هلك رانع» ناب فيكدو جد ىعاييرشلا نافاطرش نا سيج تمربجلا مارحالاب سل كلذ رلقهلع
 قيم روماملا نم ترجو انا لاضالا نا كشالذا ةدامغال لاقي دتوزلارشت ةلايملاهزبو ملوث هللا با« لاعب امرها نيا ام تالثبن ريت جلل لت امرها ني متامرعاب لبا

 لنغا |يزم لكراردا نامل اهينتفل ضعي ان ناك ن رت نار ايان اي لول امثال بيق تتقلب لانو مل وفق هلل ب٠ ل وتولا بسر شل ملاذ بسد جوورهألا نع اعرخ ع اهنا
 ْ فما وقتل ناكل ب لرفس ازها نمش كيشلاحلارما تا ثم هاتر ال لي نيرقلا نم



 ةياردلا عّمذيادهلا

 د تاررضل مند لاقل بجو هنال بالا ىلع فس وب وبا لقول و ةفينح ىلا دتعا هو رمال لعراضح هاامدوانلب

 ناكنأذ هصالخ هل ف ةدمعلا نهى هلخدا ىنلاوطرمألا ناملو هيلع ثلا ن وكم هيلا عجار ررضلا/نهومارحالا

 ةركولةلص هنال تيملا لام ثلث نموه ليقرمت ات سوب ىناذ الخ هرنعتيمل لام, هيلا ةرصحأذ تيم نع
 ف اصعالا ممل

 نع ناجل اوه وةيانحمد هتال 0 مامجل امد داييدراصفر رمال بيحيو هناللاملا عيمج نمل يقواهريغو
 ا لاملا لك نم نتعن اا" تناراهكلاوروتنلا تح

 دال امس ديرما ع تع سوو مما ذا وانعمةققنلا نمي درايش
 يزل موي قلتم ناب نالاو انسروقب ضربت وا تزنرل اين نايراوس فلك يفنلا ن انهو! قلط اخ ايل' مام "رابع نم مسوتملا ن

 هوصقم لوصتتل ةقفنلا خيال اودح سقيا ف وق :ولادحي ماجا: ذاامأك «رارتخأب هتاذأمهّن١ "1هقفنلا نمضي ثيح
 رمد ةاف مورو ست رقولا لام حلاسلا يعن ةرئافل نام

 جر هنعاوجأف هنع ئنآب ىطوا نموانلق ًاملجاحلا ىلعتارافكلاءامدرتاس كلن كونيب امل لأم ةدلاهيلعورمألا
 بروج مم ايل, ىف ري تا لاق يزلا نبل د با» يانج مد زال ل ووجد

 لاادنعانّمو ىقبام ثلثي رم 1 ا الا مان نو و تمشت تربو تام هكا كيانات
 با 0

 ىلوقروكنملاف لوالاَبآ يلا ناكم قو ثلثلارابتحا نان ههمالكل اف لوإلاتأم ثييحنم 5 يالا ٌةفينح تفي
 لس تلاشسملا هزي ف كل

 ذا ذاوصوملا ينحني ارابتعا ةميصولا تلطبالاو ىش ىقب <كادرلا يوفدملالاملا نم ىقي امبدنع 7-1111
6 1 7 0 06 

 5 ةيبولذاغنل لما وه هنال زال ثلثا نموقبأمبهنعرجناعسوبوبادسةييُشكىسرلا نيت
 )م لشررمل | ملل

 0 هبي مصخداهنال ىصوملا أمس يلا دجرلا ىلا يلستلاب الا مصيال املا هلزعو ىدولا ةمسق نإ
 ا" ىرخا ةرمزرم بج وفر مولا لذ ري ان م جرد متنا انج

 1 ةرقلا نا سايقلاوهوةفيزح ل ةفيتح الو هجوفقاثلاامآو ىقبام ثلثي أ لزعلاوزارفالا لبق كلهاذ اابكراصت
 حرامج الا رع لاملا ازا هلس

 تي خل نه نمجلا ها مع عطقنامدا'نبا تأماذ امال سل يعي ايندلا ماكو لطي ,رفسلا نمدوجوملا
 نير 7 م١ 8 8 ترو لاش اوو واو ولا 3سم اذ "م هذ تان نأ( ىلإ نطولا نما: >

 مع روم املا لكس و رج دنع رمل هنري راصحالا/ دام ىف ادار املا يئراسصحالا م دو لرقهلل
 لام ظفر وريئد ياسو ريع, زج انه موامأد مضترقد تارقلا مما د لل ملا لكن موا ثسلشلا نعوم لب ولا اضم ملام نع بيك احبس مي روج !نالتن اف تسول ىلإ

 لق هلل تاع هراملورم الا هغسمرلا نوكيف اهنرعا تسعترا ل لعن نين ري ناورما | لصردول ءارىسالد اهلال ام خسالا قمت شريح نمي ال و لن صفر ماما وات اننا حرام ١

 راصحالا مد تال ازب 0 تلسانما عضيرمالا تو رق سن مد نررقلا مو ناب يّيجاو سلا ةربع سس لوا هسزلا وبث نارقل اب هرما اذارمألا ناي هيلع صرع 1 00

 رونا ىلا تعراشلا عّتوو لافلا تاكمرضااذانريروسام ادب عب نال لو تللس يل» تلللا نم نك مو ىلا, صدع هي اقم ف ترحل ىلا ىج لص زال ملول حل يانع

 قدك ميا ير وماملا نع انتاوراضد دع ءاضق تاتا نسا ذس ف اي ىذلا ب اورلرمارحا راس يم املا علا سفن اخامل دالرمألا تب طقس ا موصل ريو ليس دن اننا سلا نس حال انس

 مسلخ تل لاا صولا اهضفرذ مرد فلا ٌحرارامقم ناو تع اوج نا سشرول ىصو لو الشم م دو تع لا ديب دا لصرل سلا قروص زيؤع ىل ارث ازي و رلوق تس افك نازني اقيرفملا ايبا

 زمام ثقوب و لاملا عنب تسل نمزفول فعس ياللا لاالبو سميا ةزم لسا, ضخ زين اشتم ترس نا مدد فعل وج و قلم تل ذف د ةفطولا لا تيرطما ف ترض
 م ا ا ا رت ل تي هي انعم صولا تلطن لوا صولا يعمد لا لالا تمثرس اذ ارم لاقتو ىذا ةرمزخؤلرل اينانث عقرس ناف مرو فسلتاو اهب رو نولنو مو

 رادقم لاما عمت تستر د لوالا ضلثلا نم ىقإ نا فعسوي هبا ل لغسو نيكل ناك لالا لجو سا تم ب عوق ام ىرلظ نفور يزعم ىل ارزع م لكلا ١ لص اى ارت رتعاما لقول

 قرط ىف ت اضع الع د ولاول ىسولا امنع يس ناب لمر ىو تروم حلا يوغي نا ل وق هس ل دديعولا لطي دنع تيصولا تالين الا وراد كر دع رحب ع نا نكي |
 تلطب الاو ب جرت كوالا لسا ا ل ل ل تفعسول ىلبارزعو م دنع اهلل ام شمل يلا نع عر زان

 لارا اناو لعد مودع تابوا شرت نع يد ناب ىمول اذا ت الامل ا انياول و زف 1 (ىصوملا ميت ايابتعا لوق خشب م نرعب ذا اتورقنم عرش درب ىف اكلنا خس ارك يعول |

 رات اورا» ناهض الر فيصلا حم ايلا ىف رم انو تسول ىلا ليك م لوقف لا شل نع

 0 ا
 هلوث بره ىلا نع هيبا نع نمحرلا سبع نب ءالعلا قيرط نم ةث ١2 كثلاوملسَم ثيردحلا تال نمالاهلبع مطقنا مدا'نبا تاماذا ثيي لح
 ثيرحامأ ىسقع او كيب نع ىجهبف لاق ةيبعتخلا ثي حب ايلاف ةدراولارابخالا دبمشت كلب و هنع جوجحملا نع حقب. جححلا ناسه نملارهاظ مث
 ريبكيشرهو جلا ىف هللا ةضيرف هتكردا لانا هلا لوسراي تلات معّخ نم جارما نا س ايع نب لصف ثيادح نمد ٌئاداباالا ةدرسلا هحرخأذ ةيمنضلا

 ابضعب قوءادولا ة جف كلذو هقرط ضعب قو سابع نبا ثيدحنمىذمزؤلا الا ةسماملا هيبرخآو هنعىجلاةرهعبلارهظ لعىون سيث يطتسالا
 تيريغ قيرط نمةجأم نبايرخاو ىا !سأبع نبا لضفلا نعسايعنبا كادراما نه ْى يش رمم | لع لاق ىذمرتلا ّلاق هنعجاناهنع ىضتقي لهف
 لاقمتةعاس تمص اضرتعمالا مينا حيطتسي الو جحلا هكرداىبانا اهْنْنالوسراي تلت لاق توح نبا ندبصح ىنث دح سايع نيإ نع هيبا نع بيرك

 نيوهس نيا أحس ن ْن فلتخاو هوغركز ةملسو هيلع هد لصوتلا لا الجر ناسايع نيا! نعن دريس نيا قدرط نم ىقوببلا هحرخأو كيبانع2

 صر ريهيقل



 ةياردلا غةيادهلا

 [نىتسالاوهوأ مل وق هجو جورخل دج وي مل ناكهنطو نم ةبيصولا تيقبف أين دل اماكحا نم ةبيصولانيضننو
 هم نطو نع حرا يحالا بجرق

 تام نممالسلاهيلعلاقو ةيالا هلوسرو هللا ىلارجأ.م هتيب نقرر فو لاحت ها وقل ل طمعا نقشف)
 ا كنا# هوه ل رطما ىددو ظفللااذبع بير اس يلا ديلا لكم هرج متو رهن تدمر دب /

 كيدي لصاو ناكملا كل ذنم ةييصولا تريتعا عرفس لطس ملاذ او ةنس لكق ةدورإم ةججدإ بك يا قبب درطق

 تالا شرحا نعهلحجيناهيزحي هيولا نع ةحنّله | نمد | نمو 35 جحلايروماملا كلذ لعىنتبيوهسفنب يىدتلاف
 ةعرط ٌعح ناب ىعرإ د قرر طنا ف توي و لس

 : هياوثهزحج روصو هئادالبق هتين تخلف جل اءادا دعي كلذو 2 باو لمحل ناخد دذاريخب كربع» نع 2 نم

 يملا هلع او يقرأ مل 328 مأملا تالي ءادالا دعب (هرحجل
 كال طله قوم هز  مكل غي انيس وراق

 اا ةأش هاندا لاقن 2 هانداىدملا
 لاا رزع ىرملا لضتلا

 ٌكملازالوروزجلاو رقبلاوهو للعا هل نوكي نادبال قدا ةاشلا لعجاملمهالسلا هيلع منال فلاورقبلاد لبالا

 ياض قاجامالايادهلاقروجالو ىنعملا نها اوس ةثلشلا فانصالاو هيف هب برقنل وحلا لاى نقم
 3 ”!عهاو اعقور

 نم نيعّصوم قالا لكذ 2: ةأشل او كار نافل ةريضالاكمرلاةقاراي تقلعت ةيرقدهنال

 نبك اروع قدبس ف ىنعملا انيب دقو ةندبالا [ميف زوجبالهنأذ فوقولا دعب عماج مو ابنجترأيزلا فرط فاط
 كرا" تاياتيفا ب

 نهج اصلا يس زب رات نا لكسب اش فنعملا / الك ايس رق مغ هديت زول لقهل

 بس ىل؛ يراوتلا لوصحرتم تسي ل ب ان ار وصوم ف سر وكذ م ا فسرف أبو ةروكذم ا تل الاب ابل الرشماو عسرت انيس مادالا بسب نآهنتو وربع نيب هركذاكه رنعر الا ومان ليف وطول زنا واع تاف

 قدسنا باب لق جلاس زم ماد اديع رم ىرل وم دس نيو اف ثان نب اا روكزملا تيسر اب اينملارايتعإب مطقتسكةزملا ىف ارييتم ناكت او وز عس نم قم أر لال لي هيا (' امالاو لا

 ل تنا» قف اشلا مرخاءاطع سي ده نءالا طتذلل ذب دعا م سور موق حل رانيا الرس اكاد رعادفا نايب ف رم ةر يك وجو نورت عن اوم هطسسس زل يس تسك ف كرما كام
 ا ذافوتب د راشنو نام اذ امو تلاد وبيلا الاانا نال ذبل زب ء اوشا عراوفالا ت*اهعاصن نتلازوك تنس ايلذعلاف زامالا وق هل

 ب, لالا ف ديمو وائاليفاناستط دخل يات انئاذلخاسلتاانجت دم 111000
 هن ارهاظلانراتعالابرمالا ةيمعيخلا قرط نم ثن قراملو ثيردح ةمجزتلا نه نع ىراذلا ق عقوو ىياحملا نيا نييعم نباهأفنذ سابع نبا نع

 هنازيقعلا نيذر ىلا نع سوا ني ورمع قدرط نم مكاحلاو تابح نب او سمحاو نثسلا باحصا هحرخ ! ىلقعلا ثيدح قف كلذ درو اساهفتصملانم لاقتنا

 اب لات هلجر نا نيتمئملاما دوس نع بايلا قورمتعاو كيبانع معا لاق نعظلاالد قملاالو جيا ميطتسيالر يبكويش ىباناهثلا لوسراي لاق

 نعو فاربطلا هحرخا هنع ج لاقم حن لاق هنع ىزتكإ هتنيطقف نيد كيربا ىلع تناكول تيارا لاق هنع . ع اذا محلا حيطتتسي الريب كف ىلا نا هنا لوسر

 .هنع جمخ لاقهعجادائرتفا ةلحإللا ىلع كلا ةبالريب مش وهو ملا ق هنا ةّضررف هتكردا ىلا كاهثن !لوسراي تلكلاد ىلا نيصح نيثوغلا ىلإ
 و ىقهيلا هحرخ | لضنا ةقدصلاو مح لاقماصيو هتعقدصتتولاق نورجرتو محن لاق هنع مضناريب ص وي ملوانلها نم تامنم كلذكم لآق

 هيلع هللا لصلأقف خيملو تامديب !ىلعت ناك ةج نعملس و هيلع هّنداىلص هن |لوسر ىتفنتس اهنا ظقلب ةجأم نسالتع رهو فرجض كدانسان لاق

 تولج#ارم! نا سابع نبا ثيدح اهم قرئابكاهمح مادقتف كاذ فر ايخالا ةيقبامآو هنع ىضقيمايصلا كل نكو لاقو كيبإ نع#ملسو ١
 ةارما نا ظفل و ةتسلا هجرخا ثيدحلا هع ىعمعن لاق أبجع جانت نا لبق تتامذ ناتر نن ىها نا تلاقنملسو هيلع هدا ىلصىبنلا ىلا
 نا ىلا ةيلس نب, ننس جأرما ترما لاق سايع نب !نعرخااهجو نم ُقاسلا دنعو ترزن ىتخان الاقع لجرَقاىرخاّق و ةنييههج نم
 هّندا لص هيب !لوسر تنت 31 خأرما نا#يبرب نعود ثي رحل ا معن لاق ابنع 2 نااهانعيرخن ا شملو ت تتاماما ناإملسو هيلع هند الصونلا لاس
 -1 لاس الجر ناس !نعو ةقدصلاومايصلا دازو مكاحلا هكر دتس او ملسم هجرخ معن لاق اهنع جاناجتمل و تتامىم١ناتلاقفملسو هيلع
 دللاو فقاريطلا هجرخا هنع جانلاةمتلاق هنم لبقتي|هننيضعف ندإ > ثليبا ىلع ناكول تب ارا لاق جمد ىلإ كلله لاقوم لسد هيلع هدا لصعتلا

 !نودغصدقل حزما ا

 جرخ نم ةربرهىلانعطسوالا ف فاربطلادنعو ظفللا ند هدج امل ةنسس لك ق ةرورعهم ةجاسبتكولا قب : رط ق تامنم ثييادحس
 ثيرحي ىررملا بأي بعشلا ق ىقجيلاو ىلع وبا هيرخاو كلن كايزاغو كلذ ك|رقعم ميرخ نمو ةعقلاموب ىلا جاملاجايا بكت امف اجاح
 ءاطعزع يرج نبا نع نلاخ ندم لسم نع ىعئاشلا دنع وهو اعوفرم هدجا مل هاش هاندالاقف ىدهلا نعلئسملس و هيلع هللا لص ىنلانا

 نبات لاس ىعضلا ةرمج ىلإ ةياور نمدب سشاتسسي دقام سايع نب !لوق نم ىراخبلا ىورو ةاش كريغو جلا فءامرلا نم قارق امد دا لاق
 مدّنمكرشوائاشواةرقبو اروزج امن لاقن ىدهلانعهتلاسو اهبقرماذ ةحتملا نع سامع



 علان اتكانلح (موس> ةياردلا كةقارهلا

 با لس اور ى زر ليوطلا رباه يدع ش | لك مالسلا هيلع ىنلا نإ مصرقو ةبيضالا ةلزامب ابنم لكالا نوب كاسنمد هنال نارقفلاو ةعنملاو حوطتلا ىره

 ترعىذلا هولا ىلع ق دصتي ناب هتسللا :كوأني ورمل نم لكاي نادل بهتسملو َةيَوَملا نمأسحسو هي دهرمحأ نم
 باع هت رثد لوق وعد شرعا! ايروتس نايك

 ةيبيرحلابرصحااملمالسلا هيلع ىنلا نص دقو تارافكو مد اهنالأياسهلا ةيقب نم لكدلزةضيالو اياحضلا ق
 ةعتلاوغوطتلا ىره جيذز مالو ائيش آهنم كتقفرو تنالكاتالهل أف ىلسالا ةيحئانىدي ىلعاب )لا خبو

 . نولرسيصلاوهانههو لضف ارهلا هدير خذ ورغل ا مود لبق ءلتل

 اس + ن راو

 |.غيلبتي ققحت كلذو ايادهأ مازآبتعاب ت اعوطتلا ق ةبرقلا
 سئابلإاومعطاوأ نم ولكف لاحت هلوقلف نارقلاو ةعتملا مداماربطلاهف مرلا ةقارا ى ةبرقلا ىنعم نال لضفارغلامأيا

 هم يا 7 حذلا رم

 ةيقب يذزوجبو ةيحضالاكرخلامويب صتخغ كس مد هن الورغلامويب,صتخي ثفنلا ءاضقو مَُّقَتاوضقيل مثريهفلا
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 انوه رتعيربج متردباو لكن ئارقلاو ةعتملا مد ار أيتعارجتلاموي قالا ز وييالّنعفاشلا لآقو ءاش تقو ىاق آب لبا
 ١م نزرشلا و حّسلا نع .٠

 تا” ويزرع ىلإ لق قعر اصهالا مدار وزنلا د ةراثكلا اكد

 ريع نم هي ناصقنلاءافتز) يلام ليتل ناكناصقنلاربجل تبجو امل اههال ارمحتلام وب صتخالف تارافكءأمد »نه نا
 اانرقخم بسبب عقو ىذلا

 عاش لت هلع
 ةلسمت اياسبلا ةيقب نم لكال ازكي الو مل وق حلل با ثظغرخري و عطيلد ثلثي قرصتي نادبد تن زل صولا ىلع رملوق هلل با درت اذا قرلا تيوصت نم نيت ودام ا قرم
 مييملع بيق انقل لاو ركل لكوراصحالاد تاران «ادروزشا!مدوسوز وكمال ابورزم عل اذا عروطتلاو سيتم الاو ن رمل و حل ١ مدرهسو دم لكال يح اصل دك ان ناموا داع لا ناري مالا

 نما افلا عونلا ىضن كرس ا ناد نيك ونل ا ىف يع نايم اذ عر ل ارد ك كولو علا دهبذ قرصتلا هلع بمجبتس لكل الن دجال مدلك لكال ا .ارتقطملا قح لطن يجول نال تل ادعي ب قصتنا

 تنثإل !ايادبلا ثمبد لوف هش كلن عد عراضتنالا نع نايرخلا اهب قسم رانج ازج سعر >> #ارافللان ا كلثاف حما تاادافلرامدابن » مسلوق هلل تت
 تك اسنلا نيد وب لم مكرر رب رش سا م هرغ ان بطع نا لاك ىرمب رغم شمع سو لوس ولع سلا لس تسلا لوسر نا مجلد الا نينسلا يراىصا مير: ١ لكانال ل قريد سيل رتيج ان شي دم

 تاكو ىل-الا بس دن نب دج اني رب ىلع لصتسم نا [ىيخو مصل رك [ن وز اورأ مل حسو ل6 لكس ورفع ثلا لص نبا نا هدنسم او زيي! .ةرز لوا ىف هركاد ىدتق ول ىذاذملا لف تدعو مم

 لكقفد نمرها الو تنا لك ال واهصو ىف | ريالق غسجص او |.ر حن | لاذ ترم اف اول لاب متسلا وسر تشمل ىرددلا تيري عم نحن ان ىلا قروب كل رجل لام لولنل هركذف نري نيحبس

 ىف مالك الو قيرطسا ف بضع اف فيو لام لسو لد ىو ريلع لا ىلص دءاالا شرم ا لس ةيجا” تيسر ليل دال ىلا ززللا راش لاكن لك انا ل لات ملوق حلل قي انيشابن
 فشؤرافلالامِلعَلو براغلا زخاكئسل فضلا راضتو روق كك فدو بسولطللا تارغاب لقتسا ضنصمل اهركذ ىزلا حمل او ىتسا ال ما لكألا لزوج لب مرا خلي اذا امو م الكل و كلذ

 تلا اذ ايرخل !مدي جت عند اذايرداذ دع اسر ف انإب قت ومو ارفل مْ بجرم ناب بيج اوو تسلا ران وز موي لت لا ندي اهرذ ىف الل من ناب هلع ضرع الامل نلش اال
 ان فلا از هرتعرج لرقق قس عراة ركل ١ (وبب ضقت لواهتلا لح لير كن مد نضل ادا نسرعاو لك نال ى١ كش [دطءالو لوو هلل با كزكس لو ءاس هروب
 ا قلما مايد رمر ا تست اي | نصل اهنا ريع ورظلا ميل نوبت ن امزب فتي الور وم ام بكرت ءازرجو ار وظن ب اكرال اما بيج اولا ممللانا.نرخسلاو رم ورفع لا ركام تنك كو

 محل نم لكاملسو هيلع هثدإ لص هنا رض دقو هلوق ا يم
 صلوا قرم نمابر شنوا مح نمالكاف تخبطن د دق ىف تلعجمل ةعضبب ةندب لكنمرمامث لب وطلارب اج ثيادح ىف ملسم ةّقرملا نم ىسحو هي ده
 امهحتزملكان قتحدح اور دق ىف الحج ا متم حل نم ةدضدريعب لكنمانل نخو ىلعل لاقملسو هيلع هل !ىلص ىبنلا ناس ابح نب | ثيردح نم قساو
 لاق ىفسالا ةيحان ىدي ىلعايادهلا تو ةيبسيدحجلاب صحا امل ملسو هيلع هن الص ىنلا نا ثيل فيعض تداتساو لحفذ اهقرم نموسخنو
 هتلاؤصونلا لتس ! مث اولاقمهريغورمع نبمص أعور فعحي نب ديمحلا دبع نعام ديناس اب ىذأخملا ف ىدقاولا اكييقت اهنم كتقؤرالو تنا لكات الدل
 لاق بطعتناف ةيجان لاقو اهلوطب ةصقلاركذفةن دب نيعبس تناكواهب هم دقني نارماو ىهسالا برتج نب ةيجان هيده لعمل سو هيلع
 نعدتقاو نب متيمبل !ىددحاصي !ىدقاولا لاق و سانلا نهب و اهنيب لخو أكيش اهم كتقذر نمدحا الو تن !لكات الوهم د قاهر. عالق خبصادأهرحمن ا

 أهم بطعام تياراهثنالوسرايتلقف هتج قملسو هيلع هللا ,لص هن الوسر ىده ىلع تنكل اق ب نحب نبةيجان نع هبا نعناورم نا تيءاطع |
 لصاو كتقفر لها نمدحا لو تاس اهم لكات الو ىنملا هتيفص هي برضو همد ف ىدئ الف قلاددرجن املس و هيإعهّثداىلصلاق هب عنصا فيك
 ىهلادروومكاحلاو نابح نب !هجرخاو سانلا نيبو هنيب لخمث همدىف هلعن خبصامت راد بطع نإهيف لاق ةعبرالاننسلا قةيجان ثيدح

 ناكملسو هيلع هللا لوسر نادت دح ةصيدك ىلاو ىعازخملااببهذ نا سابع نب! قيرط نم ةح.ام نباو ملسم هجرخا بيوذ ثيرددح ىف لكالا نع
 . لحاالو تناايظتالوأ نفغص هي برنمامث اهمد ق اهلخن سمغامق اهرحاف اتوم هيلع تيقخنذ يشاهؤم بطع نا لوقيمث نربلاب هعم عبي
 ىو هوغشيدحلاةندب ةرشع ةِناهتبهعم فعب والجر ملسو هيلع لص هيدا لوسر ثعب سابع نبا نعرخ !هجو نمملسملو كتقفر لهانم

 ثعب لاك ةجراخ نب ورمع نعبابلا قو ةيبيدحلا ق ناكك لذ ناقرطلا نم ىف عقبمملو نابحنبا ظفل وق ةن دب قرشع تمس هعم ثعب هاظفل
 ؟"قايس و ةدأتق ىلا نعو فيعض ةجحرئهورهش نعشييل هيفوربطلا زا هجررخا ثيررصلا رحت اذ يش اهنم يطعاذ!لاقو ىدهب ىعمملسو هيلع هدا لصىنلا



 جحاباتكادلج )َ مسالا ةياردلا م ةيادهلا

 ديبصلاءازج ىف ىلاععت هلوقل مرح قالا ي لسا 2 ةزوجيالو لاقد كسل مد هنالنارقلاو ةعتملا مد ف٠ خئيريخأت
 كالو 'وزعول او وطن زان اراوس بار' ىرورقلا هلع

 ملل لعلاةمحل هناكمو نآكم لاىدم امامنا ىديلا نالوا ةرافكوهمد لك الّصاراصن ةبعكلا غلأي أي 0

 ةبرق تماثل ّىداشللاة الجخ هريغومرحلا نيكاسم لعاب قلصت ناز ويورمابلك 3 "جاخور اباكىم |[
 نيلاسم لل ثرصلا سين

 ديقنيل اكمل لقنلا نعني ى ديلا نالآيإ نبلاب بيرعتلا تيجالو لآ ةيرقريقف لكلعةق دصلاو هك
 كدب « يف ىك قلاع تقوي هال نسخ ةعلا ىرق رع نات يجيالف فدرعتلا نعالدبفمدةقا ا

 "ايلا نيلرقسلا نغ ليطرلل هل

 رغل اموي لبق| مجيذزوجيهنال تارافكلا ءامد نال ريهشتلا ىلع «انبم ع نوكيف كسنمدهنالو هب فرحي ناىلا اتت
 أ رايتس لا تايج اولا نسما ناانرز ب تاورغ ل و هزهأي ناكل

 نبت لا هلوقل#نلا مخلاورقبلا قورغلاندبلا قلّصنالا»لاقرتسلا هب قيل ةيانحلا هيدسو انركذأم ىلع
 7 | نربلا ل لضفحالا وقل ليد بدا» ناصمنزر تجوال اهنال لوق الا داعيا

 دعا ٍنلاو مظع نب كاسب دقو لاخت هدا لة رهب اوينت نالاعتدللا لاقدر وزجلا هليوأت نر كبرل

 كاوا هع وأ مأيق يامل  لبالرخ ءاش نامت ملا قبلات« لبالرتمال تلاديلح بنا ناشد رجلا
 < بابكر داجخ

 انقاب ورحنا داكباصادامأيقأبإ ادهل ارث ماسلا هيلع هن هن ,1ىدراملامايق اهرحتب نال ضفالاو نسح وهف لخد كلذ

 هسا ةنارسا جذل نوكيف نيب نملا#اجطضالاة لاح نالاًمأيق تفلاورقبلا عين يالو ىرسيلا ليلا ةلوقعم
 رولا مناذلا عياد

 ؟اؤلاةج قةندب ةئأم قاسمالسلا هعمل نسحي ناك ذا هسهنب | مذ ىلوثي نالدالادامذ

 00 دك ميسو 0 هبرك هكذا د الع تالا لوف هسفنب نيتسو أع ينرخنذ

 ةرصتين لاف هرعغ ةيلوت «أنز وح هنسحيالو كإنزلىدتك. الدق 5 نأسالا ناالا ةوشخلا

 227111117 ايري داد اوس اناربل اب تين عنا بيكي لو , لقول ريانع !طرازجا ل ا لصاراش لقول

 ملوق هل با» ىربلا يضرم ىلا خضوملاويرفلاهررصلارخلا ىف نزل اذ قلف !ىل حو دلا لش يللا ىف كلارخلا نيربلا ف لظفالاو لوقهلل تلا بيكي ال كلذ لكراوشال واسس يللا وا

 ماشيا» كار و تاور ما ليثو ل يقلا ىلا لري هو ةباوصلا شجن نع ةرثكن احم فو دو دلل با فيل لش لاقاناو ادا ناكر ورم اوروزرب اخ ى روزي اول اهترلوق ليوا ىف ى الي وات ف لت

 اشيك اكو مليط حرزي هاني دذو لول اهبل نع و رمال لاش الاو قرنا ارز ىآرو ليث هملو ذب ميو ارم رماامل كس سرسلا ناري لال دس الارصو مان عز هانيرتوال اهلا لاثو لقهشل

 رقبلا حر ذوو ديب ندب نمت نلت ا هسا ترتيب هطل ربابه شيمه ف متت ليان ادا تسلق رقد ل و شل ران »» عوز ملا نا تمن تظل معلم لاذ رمل حنذلاو يملا نع
 اهافسدعسر زتاحنطاو تي نيل نيكل لوسر فك لا ةنتملا زم الا جرا زغلا عزؤو موز نرسل لوس نذ اول امام اء تلمقرفي مرق مول ايم لغرف لاق طد شن اد نع ب# راخلا مرخا

 32 اهيرخت لو تش طل وريلانع تادكاعب ري اكس طب م و م ان لل ميزت قاس خفي مردب :دلا حب قالا معن نا بدلا يسسيبلا ميلا وعم اءا لؤووعب ىو عزك هديب اهكذف

 رار يرفلا © ىف ازكت راياورلا نصين ىف حرر اراهلع شمت |ةيمب وبسو قرشا نل وو ام نخ قد اع

 ةيادهلاثيداحا جرحت ةياردلا
 اق لكو فقوم ةفلدزم لكور غم ىنم لكو فقوم ذه ةرع لك ظفلب باج ثيدح- نمةج أم نب او د آد ود ارحم املك ةكم جاو رم لكى نم اشي لح
 خاوةربره ىلإ نم عمسرلكنمل ات نباملحن الرازبلا لاق ثي سل ارخم ةكم جا لكورخم ىنم لك ةربره ىلا نعرازيلاو دكاد لذ قالورضمو قدرط ةكم ا

 ةورملا دنع رخف رغم ةكم جب اخ لكور ملا نه ةورملا دنع هيدهد ةمضقلا صعق لاقملسو هيلع هذال صىبلان]سابعنبانعىزاغملا قىدتاولا 1
 0 اناث درحف رجلا ىل فرصتامث ليوطلارباج تيدح ىف ليالرخت اما متخلاورقبلا ذو ليالارخيملسو هيلع هلدا ىلصوىبلا نا ثيبدح
 :ىلاعذ ماو ةرقب هجاوز |نعرجب ذملسو هيلع هّندا لصىبنلا نادت اعنع نيحيصصلا ىقفرقبلا مذ ماو ثي سحلا "ديب ةئدي
 ا نهلارملسو هيلع هدا لص وبدلا ناي لح ريكو ىعس د ديب (ميذ نيشكلاب ةيصمالا ق نس! نع
 ىنلالحرلل لاق هن ١ ارمع نبا تيد حاحرخلوهاجرخا|مايق تاندب حيسممل سو هيلع هللا لصيد! لوسر رحغو ثيردحو سلا نعىرسيلال بلا
 تنكبدنحب نب ةيجان ثيدح نم ىدقاولل ىزاغملاٌق وملسو هيلع هنا لصوكيبن ة هنس ةديقمامايق احب لاقف ةكراي هودتن ليدرختت "ار

 مكاوق ثالث لع ىشمت هيلا اها اناو كليب ىدلارغ ما سو هيلع هللا لصدّنلالوسر تي ار ضرما سو هيلع هللا لصد !لوسر ىده ىلع
 هب |يصاوملسو هيلع هللا لصوبنلا نا طباس نب نئبحرلا دبع قريخاو لاقرباج نعريبزلا ىلا نع جرح نبا قدرط نمدؤاد الو ةلوقعم هو
 ءادولاة جنك ةندب ةئام قاسم لس و هيلع هلل! لصىنلا نا تيالح اهئاوق نم ىقبام لع ةبتاةىوسيلال يلا ةلوقعم ةندبلا نورت اوناك
 امرضف ايلع طعارش هنييو هناي نيتسو ات الث رف رحخلا ىلا تهدمت ظفلب ليوطلارباج 0 كلا أ دكا ا

 لاق ايكرالاقف 5 هن دب قاوسلا جير ىر مل سو هيلعمثد الص ىدلا نا كمي لاح: سابع نبا ثييدح نم لسح الدسمة هلّممو ثيرحلا يق

 1 ا بابلاؤو دوغ سنا نعلسم مرخاع ةثلاثلادا ةيناثلا ف كلي وأ
 - تل را كا



 عحابأتكادلج سل ةياردلا ةّيادهلا

 0 قدصت لأ مال سلا هيلع هلوقلا نر زمجاةرجارطعنالو اهماطسخ لالخ
 كلوا سوتتس نا ياهي ل ات داما حجرا سل «ىزي ملا الا هر

 3 رتل

 ل اتحيناالا هلم

 نيلابل كنا دكل5 نم صقنأم ناش هيلصف هيركري صقتناة اهكرراوأكباتحم اجا ناكهتا هلي وأتو
 عطقني قحدايلاءاملابامعرّضٍمفُمو هسفن ةجاح ىلا هفرصيالف ابنم.لوتمنبللا نالاملحيمل
 رغلئأ هلي قدصت وابلحب» هنمادبعب ناكنأذ ب نلا تقو نم اجبر ناكاذ انه نكلو نبلا

 بايك ممل ق خل راشا

 بطحفايدهق أس نمو هلع نومضم هنال 4ةمقب واهل شمب قدصتهسهل ةجاحملا هفرص نأ اوأهب. كلذ

 هيلعف بجاو نعناكن او تافدقو لحبلا نهب تقلع ة دب درقلا ا هربغ هيلع سيلذاًءوطت 0

 هلثك,ب يعملان“ نال هماقم ريغ اقيريشكت رع هباصاناو هتمذ ف قاب بجاولا نال هماقم هريغمجقينا
 بد, نييلاىف اذ لا لانس بجاولا نال

 ةندبلا تبطعاذاو هكال مارئآسي كلا هنالءاشام بيعملاب عتصو ريغ نمد بالف بجاولا هب ىّتاتيال

 ضر ةحفصأس برضو أ.مدبأبمعت خبصو اهر حن اًعيوطت ن اكن أف قيرطلا ىف
 نانو معمل اب ماش باو لي عيل اب

 اهتدلح لمنلاب 5 ارملآو ٌككسالا ةيحبان مالسلاه يلع هّنئالوسر ررما كلن ب ءاينغهاا نم هديغال
 رالي

 هلوأّتتي ذالا ن١ نالاذهوءاينغالا نو دءارقفلا هنم لكأيف ىردفه هناسانلاءلمب ,ناكلذ ةدكاقو

 نانم لضفااءارقفلا ىلع قرصتلا ناالالصا كلذ لبق لال ناىغبنيإ هل حم هغولب طرشي قاعم
 حنصو | مأقمأهربغمأق ةبجاو تناكنأف دوصقملاوهبيرقتلا او برقت هون هبفو ءابسللار رج هكرتي
 5 قلو ةحتملاو وطنا هده دلي هكال مك اسكدكلموهو هنيعاملالاص قييم هنال ءاشآمأ
 رتسلاو ةيانحلا | هس 0 كريهشتو هرابظادبلقتلا قو كسنمد

 نسدالوةداع ةاشلا دل قيال هنال "ل ةنويلاةدارمو ىدببلارك,مشأهسنجب قيل فربآجراصحالا هواي قبلا
 ١ ىرومرقلا سس

 انانرخفلا دونم ينوي لميلر روالا تسلمت ةيرقلا تال لق تسلط راج سرا, ان ارم وريبلا قلع ىف لحمي اردبسو ماهزلا ى١أمالطخ د ئيادلا ىلع سلا, وب لج مبان لج, لو حل
 ناريلع بيت طلاذ ارحم ناكولو ءاشن امياب ىنثم نارل ناكر قسا ( اير ىف كس والاربمو مرا ىرتشتاذ تلف تيتعا ىرتش || الا نلا نا قح نندلا ىلع نيني فام رولا ريع نتي يضنلا راش لاو هيلع عرولت

 امك ل م اذهب تولت لولا قلك رشلا تالق للا وزف لع تيا ونال زتسااسب تقاتل اجبر ّقفلا يول اذا اء كلذ ناي بييجا ايه قمت

 هل ماذا غئاب فصنلا نمل ب بزل ذا انتو هرتسع الْشس تالالا فسدت نم ْرلا برس ز نايريك بلع لو رع ماجا» يترلع بجي الزبت تالف ريم مارد قرص ان اذا

 اينم نان لول ىف ب٠ ياني سئوبد ءاصحالا (ور لقيا تيكل اتي ناكل اوس ياوج زناك ايد اصحالا[ود لو تللسررشلا 2 اياب اتوا نيتك عراب _#لارزج لو

 فما# ةأشلاال ةنبلا يراملاو محي ا سوفت م|ىنجلا خريطتلا ىرب ردو نا حب (ارلذ *لوو هيلطلسنا» تايانإ ارابد ىو رباه ار ايرلا سجى ا

01 
 اهدولج مدقاو ةن ب لع موقانام5هيلح هند لجوبا رج لعشيددحزم هيلع لعوفساهمرازجاوطدتالو اههاطعخو [لالجب قدصت ىلحأ لاق (شيلع هند لسهيلا نانسي لاح

 ناتىقيرطلا لاؤ ربل تطعا ذاع ف |وقماطخلا رك «قيطزم شف ردو هتعمل رمش تقف ول نعمان ىراغللاةْل قواه الجو اهل قصتنا القفل قداهلالجو

 ٍبايلاؤ و ىزاغللؤ جرجا اولا ناو دقترلسالا ةحان ىلع /لمونلارما كلي ءاشغلازم هردجإ وه لكاي ال اراصانس فص اصير ضوأ ص دياهلخ خبصو أهذا كيطت تناك

 . ةالتقوإ نع اهم بلا هملعف ارنن تناكتا لري دليلة ديطحف اع ب كا نم هحنويع نب نع عقان نجي سالارلع نيد لبع قيرط نولمت ثق اهماتصدقت ىرخاثيدأحا
 ا" فيعطد انساب طسوإلاؤ ىفاربطلاو دع نبا هحرخا أهنرغأ هم تلكا نا أءينم لكات ا لوأ يتفص برضاو اب دؤ هل ني ساو ًاهذاذورل ا لخدتن لق تيطعاذا جوطتلا ناددؤ هر ٠



 جحا باتكادلج مسمر ) ةياردلا ةمةّيادهلا

 ملعاشاوهدتأبإرلقتلا ةدع اف مدخل اتدنع»سلقت
 لك رقما باب ليتل

 سايقلا خهازجارحنلا موي اوفو مهناموق لشسش و موي قاوغقواذا ةفرعلها#ر وثذم لئأ سم
 تموت ل ايلا صارخ نم لاما هز تاز "2

 ةدابع عقيالف ناكمو نامزب صتخت ةدابع هناا: هو ةيورتلا موياوفةواذامبارابتعام هبزجيالنا
 تاءلمكحلا ثمحت لعوب لرش لعد وناعم قداسهن هذه نانا. ىصتسالاهجواعنود

 زاوةحالارنعتلاماع ىولب هيف نالو لبق الذ مكحلا تهت لخ ديال حلاو مهجح ىقذ هنم دوصقملا
 أم فال هأبتشالا دنع هب ىفتكي نابجوف نيب مرح ةداعإلاب رمالا فو نكممريغ كرارتلاو هنع

 :اوجّنالو فرع موب ف كآبتشالا ل وزي نآب ةلمحلا ق نكمم كارا يتلا نال ةيورتلموباوضقد اذا
 دق لوقيوةدامهننلا نه عمسب ال نامكاحلل ىغبذيوارلاقمدقملا زاوج كلذكال هريظنل ارخكملا

 لالهلاة يقرب ةفرع ةيشعاوسش اذا! زكو ةدتفلا اتي هلأ مذ سيل هنالاوذرصنأف سانلا مجحمت
 مويلا ق ىر نمد لاق ةداهخلا كاتب لمه مل م هرتكاوا سانلا حم ليللاةةيقب ىف فوقولا هنكميالو
 بيترتلا ىعار هنال نسخ نابت أبل رمش لولا بر نآذ ىلوالامريمحلو ةشلاشلاو ىطسولا ةرمجلا فشلا
 لاقو بيترتلاك رت امن او هتقوىف كورتملاكرادت هنال !دازجاأهدحو ىلوالا رول و نونسملا

 لبق ةرملاب اديوا فاوطلا لبق ىغساذا امكراصف|بترم عرش هنال لكلا دجرملام هيزجي الّئذاشلا

 فاليخيب ضعبلا ىلع ضعبلامي دقت زاوجي !قلعتي الفا مسفنب ةدوصقم ةبرق ٍةرمج لكن اانّوافصلا
 ل ' ةيأدملاهب "ةاحتت الف صنلأب ىعسلائ تنم قرع ةورملاو هنود هنال ثاوطلا عبأت هنالىعسلا

 هد لصالا قو ةرايزلا ناوط فوطي قح بريال هنآ آيسْنآم جاهل لكل عج نمي
 » ةيانبلا نس ميني البز يصلا مس اف ١ نم اني هل مما

 بانانف ارو سيما مع | اذار الاو فنعلا نم شال نا ىو ريزقتلا ري اذ محل ري ل ل 11 اا ا ا ا لف
 لع لصت ىف لاس بسادلالا لث اسم تمر دن وزفشت اء بس الكا ىف اوركزي نو نيينصملا ةرام نصور زن لئاس لو حل ككاو ريح اص نع بانل متت ابي اذ خلا ندورظبلاو لم ال اكابح ام نع

 رش املا مويا فتوقولا ديب نوك ديل ىف دل 'ىزنل للاطسبلا وار مدنا اود مينة تروم لا موق مشو موق" حس سس نع م ةقرطتسس لئ اسمو دونم ل اسما شن لن اسم ع ندومضرييد تدع
 ةررصلزف ١ اوغتوازااب لق هك ب + مؤ وزوكداف ميل از ف اوطقو منادوبشلا ربو ان اىز نمنم ذل (ريلاوبو :يوزتسا موي اوتو اذااب ارابتطا ل وق هلأ ب تجىز نم

 روصو نير شكو اعست ةرعشلا ىر نركل امصال لت ال ةوايشلا هرزر لشسو امان ةرحفلا ىذر بش ناكةدب دليل كر لب نيالا هليلوم هازل للري مل لالا تابالا نوكتل ةوابشملا هزي نا دلكشم ل انسلا

 تنقو ىف كفك مع ناو ترقولاب ل اننارم اي مامالاف فرارتلا نكي شيع صرقولا لبث حازب لع نازي ونلا مول تاؤولا ن او ياس ا اولل م !توقولا باول مث ونت س انلا نا ل اخي#٠م ا

 هلل ياتو ما الررطنال مدقملا اج ناربو ىفانلا للملا لع انباما سانلا ب ممم لانو يللا اير عيال نا قت لرارتتلا ن اكمار زون مد لدالا ليلدلا لضاتيفر كارم نكي ل

 و روق نكس تس يلا ا طر هتس مدع ديطيي سسؤفلا لب كلا لست امالو موق هذاوج مدع م :لتسيبو ب مث لالبلا بروج و تابثالا ل تسات اهنا تب سيل ارز ىفنلا ىلع تساي لوو

 ملا تحت لظري اين داك فما ىلع تست ناد ةوارلا هزي نال فلل عدي حو وزلاو لت قل اف تشاو ع عر وزرلا نشنتيم مل ناظم أرب نتن | ملي ليك يرعالا عر مكر لع لا ىسمهت لضري الردا لع

 توقرلا مرجن مايصلاءاضقو قولصلا ارك ظن رولاةاوج نالد مسلوق كلا كوي فلزك يل م او يلع موكحلا كافي سلا وب ما تحت لظدي ينال لظريال لاو لوق هل ل
 نبتون م ىف م قلا”ليطلا ىف ورش ناب بككزو# !اورمبش اذااذكد .ملوق لكس ياني » س ايهنا تالتترماازي تلق ايشقو ليت طفلا قادس رادا ذادجو بم ورظن اضيا مدنا ناو سلف ناذرغلا مولب
 تاو ةوايشلاو ذيب لفت مبرتكاداس انا رفا هليل ارنا! ككلاف تاذرغ كسل اورسيمب ناب تدوقولا منكي الو نمثل ل م اننا ن اك ندرتل ا مويجب ىجملا دك نع |نوزط ىذن ١ ميلا نا تار ىلا

 كرت هاشلا نإ ملعارينبحال هفاشلا لامتد لول حلل تابت تف فقتل نان وقل صزل س اذ ةفعنص كردي الد ميكا ا سانا عم ليلا بك اف تافولا ذكي مامالا ناك
 لرب ةرعاوف منيل تارج اءاد بر يفل اعبتن دكيالف ابسفنب ةروصقم ارنم ةرماو لك ولصلا ىف لوقي ىف ال اذ قرغلا ١# انها لكفو دنع ال نر نع طرش تئاوفلا خذ بيرل ناذ ا:اوادلع ف لذكو اهب لسا
 ا ل د اا ا ا ا لا ل لا ل لا كا لا ل ا ينم تعرشن اكيد بن لكلا كرر هاو مو بحجيزما

 ميهلع لوقو مو صنلاب قس ينم لوق حلك فو: انيباابخ مزليال انقل بيتزلاب تئاوفل ار اضم ف ضن ارورو الولد بترلا ياسا بررقلا ف لصالاوبازي:م ازاوملا نلت لف لو هلال
 بفكا» يسر ا كلمت ثلا اي وأبا مالس او خالصلا



 ةياردلا *ةيادهلا

 3 ول لامكاا ةفش ةفشب ةبرهلامزلا هن١ ها ةفيسرسل ل تا وخلو بوكرلا ندب |
 نوف تولي ّنح لريال

 ليق مث هذوطي نإ ىلا ىشمف ّرايزلا تاوطب ىتنن ”داجنلا الايه دامب: توروصلا قفا ًامكةفصلا كلتي

 اّمقن لخدا هن الامد قارا بكرولو دارملاوه هنارهاظلا نال هتيب نم ليقوم رحي نسيح.نم ىنثملا ىدتبب
 لا ا

 ظ خبنيميعقشيالو ىشملا أتي مم لجرلاو ترق اذار ىشملا قش وةفآسملا تدعباذا بكري من وأ ةيف ظ

واهثماجيو امللحي تاىرتشمللف كلذ ابل نذادق َة دمرحعم ةيراج بأي نمو بكري“ نا
 ٌرفذ لاق

 ةحكمةيراح ىرتشأا ذا امكدخسف نم نكمتي هاف هكلم قبس نقعا|نه نال كلذ ءل سيل
 تثداب بحل اب ولا ملقز يكل ل سيل لس

 عركيهناالا ىرتشملا اذكف اهللحي نإ حئ أبل ناك دقو حعئابلاماقممأق ىرتشملا نااتلو

 فالخب ىرتشملا قح قلدجوب وول تلخنم هيفاملعئابلا كلذ
 بما" دز سايق نع ساو# 7 ذاب الا لدي

 تاكا اناء ىرتشملا لذ نوكيالانكف هنذابرشاب ذ|هحعسفي نإ حت ًابلل ناكأم هّئال حاكنلا

 ايناس معتم ةناز كش قو دعو اثدنع بيحلاب اهّدر نم نكمتيالاهلذحي نال
 0 ا 2 أ سد نوب

 وأ ارعسش نمشي 0 0 للا جي رسل سم ق ركذو إ
 يا

 م م

 امئاص نوحي ناكل ع اهلا قطع س نطن ن كازا سكان تسكن هكا فص ن ذكي فيكى شما -زيثعولا هركذن تمل ل اكل 07 اول ش
 انال آ (بجاو رونا سنين م نوي نار ذنلا طرشس نمو تءابجاول اس لري ال ىنسملا لاوبال فصلا كلت م راف لوق هلع ريرقلا هه »١ رق ىل لضفا» ىنملا ناش الفالا و تملا يطيل مودم ١

 رجيملا عب ايل! باور نيبو لص الا تاور نب نفونلا نايب ل برسول ات لذ نأ لا عر سايس امر ناريلع بيس دءاذ ىتملا دعسيرو ل

 كداب للكي نا لسوالا ةاورلا فس فسوي ىبا نع نوكي نا لمئر يصلا حم اجلا حرش خ# مالسال زخم لاةووا ”فلب اما وار فصلا حم يلا سن ضل طم و ىراذن الا لاماسجم اهو لو ول ب»

 بس” هر قبس هدّقع نال ح كلا غسل سيفا نحوك يراه لم سيتاذااكس ىزتناذ ا لوف ا با, ختاوملاب للملا نا دع لرت د ان رشات لضم ول
 لاقينايتالا الارسكاب ن اي اننخلا اره اننغ رلوق همم بلان لع تل ناو خرم لكما نكت الخ فلا نزذ اب تلح يو حر ورا قح حر اكسل ناال فلل و١ روش نا ع ال تاك امزنال ملوق عش

 ش 5 بيزنم »+ نايتنال اياك امج نعي كم ايثار في 1

 ىيبأذل براي نيستا محراب كتر مهتنتاساوبارلاوةيذ حس نلف تاكل ف غامبإلا


