
 0551321-21 و لومضش1 31-طذد

 آ1 ه6 125هةط214 231 -اعطظ1 و 8
 01- 'ةده1 61 -!عطقظ 5872 31-5320





53 

5 

3 

96 

1 

535 

2 

 نك

 كا رد

 ريهشلا رالا يحاص ىنيسحلا ا ذر ديشر دمحم ديسلا ةءالعلل ةعءاقلا ىوتفلا

 نيطسلف هيقف ينلا يدللا لياخ زنيسلا رمل ذاتسالل ةرشاعلا ىوعفلا

 ىاق قتلا يرهزالا تيخي دمع يلا ةمالءلل ةريشع ةيداللا ىوتفلا

 4 ديكس

 رئازجلا يتفم ديعس دمع ديس ا ةمالعلل ةرمشع ةيناثلا ىوتفلا

 فارفلتلاب لمعلا يف قارعلا ةءالع يموأ الا يد.:فا يركشدومديسا| بانك نم
 فارئاتلاب لمعلا يف ةيبفاشلا مالعا نم ىتيسملا ليقع نب دمم ديسلل باتك نم

 2 طاؤ رص"

 تلا حر ةبانكيأ .؛ر ! يتلا باتك يف ١

 أم امر ا
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 ”ةينلا وا كالا فارنات يف مالكلا نا يف رشع يداحلا لصفلا 5
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 للا _للاجر هظرتشا امو فارغلتلا ماظن نم داوم ركذ يف يناثلا لضفلا
 هب قوئولل دقعلاو

 ناو راجتلا نم ةماعا ىت- فورعم فارغلنلاب قوثولا نا يف رمشع ثلاثلا لصفلا

 لطالب سانلا لاما كا نما رسل هب لماعتلا

 ةهبش ١0 يو فارغاتلاب لمعلا ىلع هبش ةبوجا يف رشع عبارلا لصفلا

 مالسالا ةاضق نم نارغاتلاب لمعلاب ىفق نهف رششع سماخلا لصفلا

 هيجوم ىوتفلاو ىعرذلا ءايثللا اذه ةرا

 جب راتو فارتلتلا يتمم ف( والا ) ةيدا تنادي مرا ل
 طغب نع لقتلا نر رغنل ةعرتخلا تال الاة ينو 1

 نم رابخالا ةعرس لئاسو نم نومدقالا كولملا هلهعتست تناك اهف ( ةيناثلا )

 ( ةيليالا لعاشملا ) كلذ

 لالا رواثم يف ( ةقلاثلا )
 لئاسرلا مامح يف ( ةعبارلا )

 فارغاتلا يف ظن اهف ( ةسماخلا )

 حصخوليلم

 فارغاتلاب لمعلا ف كفا يواتف تمس هل

 رص ةيكلاملا فم شرع سل

 اشيا هل ةيناغاا ىوتفلا

 برغلا سلبارط يتفم يساباوطلا لماك ْخيسلل ةغلاثلا ىوتفلا

 رمصم يتفميمابعلا دمع خيشلل ةعبارلا ىوتفلا

 رمعم هزالا عماجلا عش يرشبلا ماس يحلل ةسماخلا ىوتفلا

 ماشلا ملاع راطيإلا قازرلا دبع خيشلا ذاتسالل ةدداسلا ىوتفلا

 ماشلا يف نيبفاسلا ةلبانملا ملاع يطشلا دم شيشلل ةعباسلا ىوتفلا

 ةيفنملا ءاهقف راك نم يناغفالا قابلا دبع خيشال ةعمافلا يوتفلا
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 نتيتحت هيفو ىداقلا: يلا يضاقلا تانكي ىلا تارخلتا زاجتعا يف عب رلا لصفلا

 ىذاقلا ىلا يذاقلا تاعك 3 طرتش ال هنا

 هر ةيعفاشلا ريهاشم 1 ع هب قوثو 0 فار ذاعال 0 سماخلا| لصفلا

 هاش لم لوقن هيف ابمارخا وأ هقثلا روهظ ىلا اهدروا 3 لويق ا

 ةيئاطللا تااربلا يف ءابقفلا هلاق ام يمرلا فارغاتلل لعام سداسلا لصفلا

 ةنيبلاناو ادبا هليلدب روظ اح دري ال ,ظعالا عراشلا نا نايب يف عباسلا لصفلا

 اهسفناو لوصفلا عدبا نم وهو قحلا نابا ١ لك ين ةيعرشلا

 رطفلاو موصلا كيس فارذلتلا ربخي لمعلا ىلع لالد:سالا يف ثلاثلا بابا

 ةبوبللا راخألا ئه بايلا اذه لصا ف لوالا لصفلا

 هلاق امم رطفلاو موصلا كيس فارغلتلاب لمعلا ةحصل ذخأم يف ينا_كا لصفلا
 ةيفنحلا ءاهقف

 ةيعناشلا ءاهقف هررق امم ذخأم يف ثلاثلا لصفلا
 ةلب 8 أ هّقف م ذخأم ف عبارلا لصفلا

 ةيكلاملا هقف نم يا يف سماخلا لصفلا
 دواو ماءالا ةمحرث ةيشاملا فو ةيرهاظلا بهذم نم 0 يف سداسلا لصفلا

 هنع هلبا ىخذر يرهاظلا

 نا 1 دمك نا هوو قفل هل لاما ىف يقم ىرتع قف عياسلا رد
 هيلع صنو هلاق ٠ دا ّض نامت لا بعدق هلل كادر اول نم

 اهعلاطم ةدحتلا واللا يفوه رطفلاو موصلا يف فارغاتلاب سن نا يف نماثلا ل 3

 الا فقتل هذاا كا فازرغانلا' لاسسرا ماكحلا , نا يف عساتلا لصفلا

 يتة<مالكو عاطل نالعخا 1 ةئيطا لها عامحا ءيفو لاوش وا ناضمر لالهاب

 كااذ يف ءابقفلا

 وا ناضمر توبث يف ضاقل ضاق نم لسرملا فارغلتلا نا يف رم_كاعلا لصفلا

 يضاقلا ىلا يضاقلا باتتك باب نم ال ةيسملا باب نم ةخالسنا
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 كلا ] يع دك

 ند ل الا 2 ال ةضيفتسملا تافارغلعلا نا يف عباسلا لصفلا
 داح آلا ريك نجاولا فارغلت 9 ْنا يف نماغلا لصفلا

 انف لكذ ةاحلو نش وا رار نا مسقني فارغلتلا نا هان 1

 يةسايسلا ءالعو عاتجالا ءاهقفدحال ةلاقم هيفو هيلغلب وعالاو هب لمعلا عرش ا«

 ةلأسملاهذهيف بمر ذخاو عامجالا ءالعةرواثمةدئاف ةشاحلا يفو ربخلاب لمعلا ةفسلف

 و نفارغلتا ةقثلا دحاولا ةمحرت لوبق ِلَع لال دسالا كي مساتلا لصفلا

 ملا ريغ ةمهحرت

 دحاولا ربخ ةدافا يف هولاق امم ىعمرلا فارغاتلاب عطقلا دافتسا يف رشاعلا لصفلا

 نئارقلاب معلا

 : مما ردا ملوق ف 00 دارملا 2 عيدب قيقح

 ةفيلا ءاقثرا يففارغلتلا لوبق َلَع عام الاب جاحتجالا يف رشع يواحلا لصفلا
 ريكن الب ماكحلا صاوا يفو ةفالخلا يسرك ىلع هللا هديا

 ًابئاغ يفوتملا ىلع ةالصلا ةماقا ىلع ءابقفلا عاججا ثالذ نمو

 ءارقت الاب فارغلتلاب لمعلا لع لال دتسالا يف رشع يناثلا لصفلا

 فارغلتلاب لمعلا ىلع لماعتلاو فرعلاب لال دتسالا يف رشع ثااثلا لصفلا

 لصفلا اذهو فارغلتلاب لمعلا ىلع ةحاصملاب لالدتسالا يف رشع عبارلا لصفلا

 ناك لالتحالا يف رمصم ةثراك نا هيفو ةسايسلا ءالغو عاّتحالا ءاهقف دحا لقب

 تاقثلا هاور ام ىلع اقافتا وا ًادمع هككس عطقب فارغلت رخآت ماوش نم
 يف ررقث امم فارغلتلاب لمعلل اهب جتحي ىرخا ةلدا درس يف رمشع سماخلا لصفلا

 ياتلاةداهشو ملاعلا ىوتنو ردكآلا لوقو طايتخالاب ذخالاك لوصالا

 لوصف هنعو قازتلتلا هلا د1 ةيفاو رذ اذكتاامو ك راد قا قانا قالا

 لوخ د يف ةقفلا ربي لمعلا يف ءاهقفلا هلاق امم فارذلتلل ذخأم يف لوالا لصقلا
 ادوحو تاعاساابو ةالصلا تقو

 تاب رحلا يف هوررق امم ىعسرلا فارخاتلاب ناقيتسالا كردم يف يناثلا لصفلا

 دحاور خب ةأرملا قالط عوقويف ءابقفلا هلاق امم فارغلتلل ذخأم يف ثلاغلا لضفلا
 ةباتكلاب ةوحنو ميبلاو ءاضقلا ةيالو ةحص يفو هباتكبو لدعريغ ولو
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 درو اذا امع ىل ول ةاتمقلا ضب لاوس :نم هلا ىلا يعادلاو تاعكلا ةيطخ

 يواتفلا نم هيلع ريع ام فلاوملا باوجو رطفلا ايم تو.ث يف فارغات هيلع

 عاطل 5 ا اوءئاو ةلأسملا هد اونع مضعلا 'ذهو دعانا نرقلا ءالع ناو

 د كا

 تاو نارمعلا سنماون ّط هقابطنا مالسالا نساحم نم نا يف لوالا ٠ تاديبق

 هنمفىعا٠ لع ددحتلا. قيبطت ناو ء اهيف دهتحلا عورفلهلوصاعاست اهثحاعم نم

 رادملا فاو ٠ ةحجب هنن اق نم رصع ولخيال هاو 0 رح

 متاداب ماكحالا .بف]ع

 هيققفلاو هقفلا ةقيقح يف الا لاوقا يف يفاغلا

 ةسياقملاو طابنتسالا نم دعب ةئالاو نيعبأتلاو ةباعتلا لمع هيلع ىضمامفثلاغلا

 هيلع صني مو ثدح اهف

 ود اهب معلا قيرط نراو ةدلوتملا عئاقولا هم داهتجالا ةرورصض نايب يفعبارلا

 ديلقنلا ال دابتحالا

 ]وشم هدو, وا دلعلا لاس ةلوتما كر ادماوت لو الا تآبلا
 هس رئاظنلاو هابشالا نم هل + فارغلتلا يف هتفنثلا رادم نا يف لوالا لصفلا

 عورفلاو لوصالا

 دافتسيامري رق ءادنلا ةي ا ابنك رابخالا ماكحا يف لصالا نا يف يناثلا لصفلا

 فاردلتلا هلال لؤالا كردملا"وهو امو رقمو اقوط ٠> اند

 هب لمتلا مي رمشتو لسارتلا نم ةدسلا هب تضم ايف ثلاثلا لصفلا

 اهماَسقاو أهدح هلوأنتي رابخالا نم ربخ فارغلتلا :نا نايب كيس عبارلا لصفلا

 ظ اهماكحاو
 هانا روحا لا محال كا دا لا كانا اعلان“ ىف ساحا# اضف

 ةرثاوتملا
 يوذعملا رثاوذلا - ال ينعم يف ةقفنألا تافارغلتلا كنا قف سواكلا [لضقلا



 دك 1 !ئ

 لاق نم لاق كلذلو رئابكلا مظعا نم هنم كلذ اودع ةممالاو فلسلا اهيلع
 ا:ةولا د نيم تلا نمل د حوباوأ ّط صهوح برو

 وا + :باوغلل تحوتسملاباوصلا رخو ىدتتعم قيع تانااطه قدرك
 ها كلذ لثج ذخالا ىلع ثحي لزي مل ريقفلاو هللا ءاش

 يرمملا ليقع نب :دع دبتلا للملا ةمالعلا ةلابملا مده ةش اش قفار نمر

 : هلاغم ام (0) هل تك هللا هديا لاق دتف نيبرثالا ةرعفاتلا ما ينيسحلا

 داغالا تانلح ىدحلا يف تفرع فارالتلا هلأ ف را قاشالا ترغ ير
 فارغلتلا ربحي ذخالا ب بوجو و ناكور,هق ترضح دقو (ازروفاحتس )انه ينالسالا

 قحلا فرعي ال نم عجم هيلع رص لها داقعاو ( لاق مث ) علاطملا داتا دنع يجسرلا

 هللا ءاشنا 00 دنع ةيقابلا ةيقبلا ىلع زبي م ؟فيفصتو ٠ هاوبق ىلع لاجرلاب الا

 85 را كل ا كزاجتا يفكسا : ( ؟ ) ةيناث ةلاسر يفهلوقب هززع ث
 تايفولا نالعاو تالماعملا هي اهيلع سانلا داتا عمو راركتلا ةريغك ةلأسمم اهنال
 أه دتعا يتلا تايتاكملا نيبو انني قرفلا مدعو لزعلاو ةلودلاو توركلو ىئالكلا عطقو

 همهف مدعو دومحاو ماصتلا الا امم قوثولا مدعب لوقي .نم ل قبب و مثريغو تالا

 ء ىنغ ال ةلئ اذه مغاصم دسيسو ةلابعلل دمتعا ال امو هردصم لعال دعنا نيب قرفلا

 ها ءازملا لضفا هللا ىازج اهدس
 الاو نيبملاقحلاراصنابهي وننلاه:ءاندصقف نيقفاوملالئاسرو يواعفلا نمهاندروا|ءلكو

 نأسا نم قطنا نايعلا ناسلو عابتاو شويج هزوعت ال عايشا ن ١ع هسفنب ين قطاف

 لهاد نم حضوا ر_عبلا ليلدو .لاوقالا دهاش نم لدعا لاوحالا دهاشو ناببلا

 م ةنيضا لطالارككو قخ لد رايي نانا تس را ا
 رم فاصنال'باحمل بيهاو هقءي نا نم قحلاب فرعا بيبللاو قدح يف ذفنب نا

 ةهبشلا هلتلنا اذاو رباكم ال نا ةحجلا هيلغ تبجوت اذا رظاني نم قحو هقشي نا

 لعق لكرلا معنو هلا ايو لدسلا يرن رهو قا كول هاف اسر ا

 نيعمحا هيحصو هلا لعد نييبدلا ماخ ل. انديس ىلع هللا

 ماشلا قش.د يف هلزؤنم ١55 ةعس لاو يف يساقلا نيدلالامح هليذم لقب من

 ١858 ةئنس ٌةدعتلا يذ ؟7 يف ائيلا اروفاغنس ةنيدم نم هلهرا ) ١ (١

 !س»ةيفعس لوالا ىدامح |ة كي(



 كك 4

 بطلاب فراعلا لسملا هوجو مدع دنع ارفك بيطلا
 ءانب زوجيلدعلا ]ملأ درو رذعت اذا هنا رابخالا باب يف تادابعلا ريغ يف ( اهنمو )

 نامحرتلاو راطيبلاو مرللا سئاقو فثاقلا لغم كلذو لدعلا ريغ 00 يعرشلا حلا

 نسكت رم . 000 هكح ينبب يذاقلا ناف كالمالا قداس
 ىلأملا هقفلا يف ةيعصاعلا لع هحرشيف يلوستلا ةمالعلا كلذ ىلع هبن ةلادعلا دوجو رذعت
 0 اع نبا لوق دنع

 رظن يذ لك دنع لوا ٌنانتاو'  ربخلا ثاب هي «يرجي دحاؤو
 : 0ع ناولودع ريغ رذعتا لبقو : هلوقدنع ليلخ يد.س ةمالعلا حرشاذكو

 ابيف لودع ال ةبح يف ةدابشلل لدعلا ريغ ةماقا زو هنأ ةداهشلا باب يف ( اهنمو )

 دجي مل اذا انا رداونلا نع ةريخذلا يف لقن : هصن ١ دوهشلا باب يف يلوستلا ةءالعلا لاق

 هريغو ءاضقلا يف كلذمزايو ةداهشلل ًاروخل مهلقأو مهحلصا انقا لودعلا ريغالا ةبح يف
 ها 0 كفا  تيلكعلا نال اذه 32 لاخي احا نا [و حاصلا عيفت الثا

 | ةاكشلا طر قيلكتلا نا ينو قرك ةالضاق ىلا نب ىلاعت لبا هتخراريكتت

 لا ةعاو رشم 0 1 0 كا كا ا عمت ةداشلا ذا قى

 ماتلالا نامز اهئاد ا سر ام ا فر ولكل 156 كاكا

 هلآ رو كلا رع تلح ةعرتتلا ءاكح ألا قريتك اذعو كلذ غو تربط

 ةدعاقلا هذهب ريش, : عسناالا :يش قاض ام : ىل : هللا همحر يعفاشلا مامالا لاق كلذلو
 مق هطارص ىلا *اثِي نمي د.ميللا و يلعلا حاعفلا هب ام اذه ها اه وو نطاوملا كلت ىلا

 ةيكلاملا يتفم يركز نب دمح |نبديعس دمع هنارفغو هبر ةمححر ىلا ريقفلا هررحم كلذ لاق

 مالسلا <15 ةالتقلا لضفا ةينن لد دما هلف م اشلاب هلولح تقو رئازجلاب

 هداريا لوطيام لفافالا لاوقاو فارغلتلا ةلأ-هيف ما اءالا يواتفنم انيدل يبو اذه
 ينبسحلا يب 0 الاي دتفايركش دوم ديسلا قارعلا ةمالع ه هلآ ا .هذامف انقن او نمو

 : هلاثم ام 200 هب لضفت باعك يف < ءاج دةفريبشلا

 هرخ ع اودعا دق ميداذ زحنأ متيصا دقففارغلتلا ريخي رادتعالا' يف' ىوعفلا ام امأو

 نأ هي زد هع رإظأ؟قم تاف :نيفلاغملا نم ناك ام .ثرقعتلو الو 12 كلذ وم مها وه اهف

 )١( ةئس يناثلا عيبر ؟؟ يف  5؟؟١



 ليبق نم ةيقربلا كالسالاب ربما نا كش الو لوصالا ءالغ دنع طو.دم وه اك اضيا
 لودلا داتعا ىلا رظن قد نكل مدقن اك نرطلا الا هيفنب فيش ال داح الا نيخ ىغأ قاتلا
 ةاضقلا لزاون كلذ لئمو انايثاو ايفنو امارباو اضقنو ادقعو الح ومالا تاءبم يف اهيلع
 ةرورمغلاب تدث امل الا كاذ امو نيقيلاب نظلا لدبتسا مهندب اهف صاختالا تال.اعمو

 لاهعلا ََط ةبقارملا ةدشو اهيلع ةانفاحلاو ةيساسالا نيناوقلا نم ةيقربلا كالسالا ةرادال

 نموماظنلا لالتخاب نذ ا ثودح دنع ب وقعلا عاون 11 0 يخارملا نع م

 فقام جاصقن واةك وأ فرح ةدايزب ملح فايب للا توخي دا دل 3
 الا اهيف هل ةياغالو هسفن لع اهني ةيانح كلذ 00 :غ ويد و طاغ يق ١ نييسملا عاقيا

 نهذيف ررقنو اذه ىققحن اذاف هت ورم بلسو هسفن نم ةقثلا عزنو «+ثبعم بابسا عطق

 ناكناو نيقبلا دلفي يقربلا للسلاب ريا ناب لوقلا هله نم اندم هذ ركفت و عماسلا

 95 هتطساوبدر ,اولا ربخلا قدص لي ةلادلا نئارقلا نم هب فعلا ا 5 نم

 كرد موصلا ةلأسم نا لاقي نا ( ضارتعالاف ) باوجو ضارتعا هيفو رخآ ثدي“ انه
 بولم سما ريغو «ةداهش وا لدع ةياورب لا اهماكحا تثث ال يشلو تاوابعلا لئاسم

 (لس قركي ل فريح قربلا كليملاب لئابعاا ةطشاوب اي رح قرف لق دا
 دعاوقب دنقم هنإل لطم ال نكل م وهو هلحم يف ضارتعالا اذه نأ 00( تارطان
 هطرش فيلكشلا ناو « عستا قاضاذا مالا نا روظحلا مسيبت ةرورسغلا نا شو هلو
 كالذتربغ ىلا ةبواطم ء[ سم راتبك ةديشيةجحا ال ءاطارع ناو ا

 تادابعلا يف ةيعرش اماكحا اونب دق ىلاعت هللا مهمحر ءابقفلا نا هانركذ امل دب يو
 فاخياذإ نادالا نا مايصلا باب يف ( نم ) مهتاداهشو لودعلا ريغ رابخا لع اهريغو
 وا هشفن نم ةبرحن ىلا. هفوخ يف ددت»ا دقو ىذالا ديدش لوصح وا 2 ص

 يلا ةمالعلا هيلع هبن رطفلا هيلع بجي هناف لدع ريغ ولو بطلاب فراع بيبط ربخ ىلا

 باي ةيح (اننتمو ) « ذا ديدشو اك اله نفاخ نا[ نانملا) - هلا

 هلال تاكمب مع ب نيخأت وا هادا دا رخرلا 00 فاخ اذا ناسنالا نا ةرابطلا
 فراعسيبط ربخملا هفوخ يف داتسا وأو ميااوهو هلدب ىلا لاقتنالا هياع بجي هناف ءالل

 تك : مثلا باي يف ريورالا ىلع ةجيشاح هي يقوسدلا ةمالعلا لاق لب لدع ريغ

 نيدلا لامح ها



 د ا

 ميحرلا نمحرلا هللا 2 ١

 ٠ "يلع هللا من لاما نفسي هبهصو هل آو هلوسر لع مالسلاو ةالصلاو ٠ هلل دجلا

 | 87 ماع ةيرشلا»ل || ىلا رفسلا نملزالا يف ملآلا هب ىرج ام ٠ يدل هبهاوم لكاو
 زيسلا .. ريب *لا ذاعسالا ٠ ري رجلا ةمالعلا ةرضحب عاّمجالا ةنم اهئأنث ا يف رع هللا هرم امو

 ٠ هتراحن ءااذاخمال [ريسم ٠ اذيعو ل هتدوو ٠ يتثمدلا يعماقلا نيدلا لامح دمع

 مدت زو هت مفا قلل عضاوتلاو ٠ هتباقو ىلاعت هللا عرف هتيلح باو الا نسحو

 ب تحي اهاندا ىلا ة 5 تمارا ىلا 2 لع زم ادور وم ةلضن لد كلذاو

 ميلعتلا ليبس يف ملامو ملام نوقفني نيذلا هلاثما ناي ب كليم د عيا نا

 00 53 ١١ ةطساوب ربخلا ربخي لالحلا ةي'ور تايثا املاتيد تل ف عقو أم ةلمح نم

 قا هحو نع باححلا مفر ايماقتل هد ف أر ءادبا اديرم هللا هلظفح ينةطتتساف

 ا ل | نست يدك راو تواعور ةكازدا ةوقنب أر نع .؛انفغسا عمم ةقيقحلاو
 0 ل ا بام لوقدلا نع ياطتع ىلا يلا تيحو » .اطاتتساو اسامقرو اصن

 00001 ل رانا ملا باطلا ةينك ف رئاج هققو ءاجالاو:ءادقالا فقوم
 العو لج قحلا هب 43 امسح تاككلا هذه

 الف اهريغ وا نياجسملا دال, ين نيكس“ اوناك نا ةيقربلا كالسالا ٌةرادا يف ةلمعلا نا

 ربخلاتاذلال ربخلل رظنلاب قدصلا ىلع هلم ذئنيح ربها يضئقم لمعلا يف فقوتلل ىن.م

 ةثداملا هذه لوزن دنع هي واتف يف شيلع دمع خيشلا ةيكلاملا ءابقفلا نم حرم دقو

 قي رطب لالحلا ةيئؤر تورث هغلب نم لك ىلع موصلا بوجوب ءاضقلاو ءاتفالا ديبأتب
 اا ل قرار طتم ركنا نم ل ةرافكلاو افلا بيوع امنا موفر تارا
 هلك كاذ هللا همحر للع دقو ٠ يقربلا كالسلا ةطسا وب موصلا تون ربما هغلب نا دعب

 ٠ باوصلا لع فقث مايصلا لئاسم ىلع همالكر خآ يف تئش نا اهرظناف ةلوقع» للعب

 لاحم هيف لقعللو رظنو ركف لح اذهف لم ديغ قربلا كلسلا كي لئاعلا نك ناو

 الا هيلا لوصولا ع نكي الد هلئاق ةوقو قتلا بلط يس عسولا لذب لقاعلا يلعو « عساو

 هتقيقح روصت دعب هماك>ا يا ربخلا ضراوع يف ثميلاب

 ( لوالاف ) داح او رتاوتم نيمسف لع دواغم رابتعاب ربخلا : راصتخالا ليس لي لاقتف
 ( يناثلا 2 نايبصلل ىتح يرورمسغلا علا ينعا نيقيلاهسفن وافاام وه رتاوتملا ربخلا يا

 نيقيلل اديفم ناك الاو نئارقلاب فلحي ملنا اذه نافلا هغ'ب دافاام وه داح الاربخ يا



 كل 1

 وهو ريغ كلذ هيلا تشل ربخحا اره (فارتلتلا لئاعناك راو 0 3 ريخا ,

 مهريغو راو نايعاو ءارماو كومله نم سانلا ةفاك ناف هب لومعملاو لوقعملا فا

 هاتلت نم وه: فارغاتلا لسرم نا مهنه دحاو مهفي الو فارغلتلاب ًاضعب مهضعب 7 5

 كالملا هّتخو هيلع هطخ عضوو هلسرا نأ ربخلا بسني لب ربخم ا وه هنا الو هلسرم نم

 ريمالا ىلو يذلا نا مفي دحا دجوي الو فارغلتلاب مزعي و ةا_فقلاو ءارمالا يلوب

 تالئاعملا رئاس اذكهو لماعلا كلذ وهو فارغلتلا ات يره وه هلزنعوا يفاقلا وا
 ميمون ددو 0 أو هاعلا لماع نأ عقاولا وه ام” نودع ءب ءالقعلا ةفاكف

 فقؤتي ال موصلا ظوحوو للان 0 ١ ماسالا اهيف طرتشي ال ةطساولا نا ة# رمملا

 مودعلا توحي ف جاف ال اعنا من كتان ودب محلا و يضاقلا دنع تويقلا ىلع

 لا ضلع 0 1 احلا 9 نأ قارغلتلا رخل طق
 زطقلا وأ مولصلا لاله تويث كف' ىلا :قرظلا نم قب ارطا يابانطلا ةيلقب واو هللا
 ءريغو حافلا لوب كلذ كف قرف لن نقلا نا موضلا مهنم كلذ لع نم نك سس
 يذلا 0 لدلاب ل لمعي ناب هل عرالا مازلاب مزال - هريغ وا ايضاق < فاكم لك ناف

 ”” ( لاق م ) نيقيلا ىلا اهيف لوصولا نكم ال يتلا تايلمعلا يف نظلا ةبلغ ديفي
 ا عرش يمص ةيعرتشلا رذدلا كم ةكح يضاق نم عقوام نا كلل نيبتي هلك اذه
 نم لك ىلع بيو يمنرلا يفارغاثلا ربخلاب وو هغلب نم لك لع هب لمعلا بيو رطفلا

 بحي يك ينبدلا بحجاولاب امايق هداءإو هريغ < ربخيو :ةلب نا يعرش قي رطب ربخلا هغلب

 فنراف ضح ينيد - هيلع فةوتن نيرمالا نم الك نال ثيداحالا ةياور يف كلذ

 ل اليلد هنوكل هغيابت بجي اك سو هءلع هلا ىلص هللا لوسر نع يوسع ثيدحلا

 ناضمرلاله ةيذرب ربخلا كاذك ماكحالا نم كلذ ريغ وا ةءرلا وا بوجولا وه يعرش

 اضيا هغيملت بجوف ًاينيد 7 بجوي امهنم لكو موصلا هب مرحجيو رطفلا هب بي
 ليلجلا ثميلا اذه يف هلك ب اتكلاو ها عا هللاو

 رشم ةيئانلا وعلا
 لا رثا: زا يتم دعم ل 3 |١ كح الا ةفداعلا ١

 نا دعب ماعلا اذهيف ماثلا عوب ر سنا امل ةلأملا هذه ين ليلجلا ذاتسالا اذه بتك
 : هلاغم ام اهنأش يف انرك اذت

 ؟78 نص ]528 نس (1) 2300 نع[ س51

 لها اع درح؟ هنأ



 ك4

 اذا الا لاللا توبثب ربخي نا ةداع نكمي ال يضاقلا كلذ ناف بذكلا هيلا قرطتي نا
 الا دللا راثلل اغألا ةفوطغ ريت نان 9 ال ريدملا كلذو ٠ مقاولا يف كلذك كلذ ناك

 طابتحالا باب نم نكلو هقدص ققتو ئ خاقلا الذ نم يقي هيلا لصو ربخلا ناكاذا

 ةسورحملا رصم يضاق ةليضفلا بحاص يأر ا ل
 ىلع سمالا مث هلاراشملا رضاقلا ةليغف يأ رذدخا دعو ةيرصملار ايدلاب ضاق ر كا هنال

 اثالثلا موي يف رطفلا ناغاو هانيأر ام

 ةيتاككلا قي رطب وا ةبفاشملا قي رطب نوكي نا اما لقنلا هب عقي ينذلا ر عا "'' لاق مج
 ةداهشال ينإد ربخ هنال ءاضتلا سا نوكي ن 3 الو

 هريخالدعلا اًنالف ناب وا لالحلا ى 7 هناب هريغ لدع هفاشي 00 ا كا

 2 امظع اعمح ناوا لاللا فأر لدعلا ناؤا لالملا ىأر هناي

 الا ال |ةنورإللا كل الا ] فارقتوفلا ةطشاوب رابخألا ةيفاشملاب زابخالال يبق نمو
 فوانودب ماكتملا توص ةيكاح ةلآلا كلت هتداعا ملكتتملا مالك هنيعب وه اهنم عمم ام

 كلذاهنع ععسو اهنع عماسلا هيلا لوقنملا ىدل ًاًقورعم الدع ملكتملا ناك يت فالتخا

 معو ملكتملا فرع ىن. نوفلتلا هط_ساوب رابخالا اذكو ةنايد موصلا هيلع بجوربخلا

 موصلا بجو هربخج قوو هتوص
 0011 ل1 لن نإ وا لالحلا ىأر هناي ريغ لادع بتاكي ن أكف ةنتاكملا ريخ اماو

 ةفورعملا ةتسوبلا ةطساوب وا صوصخم عم باتككلا كلذ هيلا لسري و لالملا ىأر هنا
 موصلا بحو هتلادع فرعو هعح وأ لد رملا طخ هيلا لسرملا فرع 0

 01 0 | فا ملكا اكلاذ يف اوس ةقارذلعلا ”لئاسرلا ةناتكلاب زيلع لبق نمو

 توصلا بحاصو لكشملا وه ةمدقتملا هءاوناعيمجت ةهفاشملا ربخ يف ربخما نا اكو « كلس

 فنا وف لعر 0 وه ةيباتكلا رابخالا يف ربخلا كلذك نوفلثلا الو فارغنوفلا ةل اال
 ةرداص اًفارذلت وا تناك اباطخ ةلاسرلا كلت نا هيلا لسرملا لع ىت»و ةلادعلا هيف طرتشي

 ةال000 0 لإ 25411 ناف ا لمعلا هيلع يعو لدلا نالق بلسم نم
 71[ كل لف را وعر سلف لئاتشرلا كلل: لوضو يف :ةظساولا اماو < تانايدلا يف

 لماعو ديربلا لهاحو ٠ !مريغوا ل ا

 لسرملا وه ام.:مدحاو سلو اهباسرم نم ةلاسرلا لاصيا يف ةطساو امهن» لك فارغلتلا

 اهدساق ا 7 ةحفص( )١



 ف 8 م كش

 ف راطفالاو موصلاو ةالصلل تيقاوملاب معلا نال زحاملا ألو مف هيلا لك يذلا وهو

 يفو ٠ ماكح ال اوم اك لاب قلعتيايناصوصخ نظلاةباغديف فارغلتلا ربخو نظلا ةبلغ لع

 56 هنأ داما نذل ةلءالا كالت تاراخملا ءوض اواراذا مايصلا ىرقلال ها مزلي راتحادر

 7 5 اك مو هأ ٠ نقلا ع د ا خوضو عنادملا ثوص 1 0

 3 اذاو ماي صلاب لحال كال هيقو د دارك را -ءأ هيئارص لقاو ف ١ ةلكلا رد َّص

 لصواماذه ٠ يناثلا_رحاصلا داع رطفلا زاج لاوش لالهرب و دحاواا ريخ دعب ودعلا

 معا هللاو يفافلا زجاعلا مهف هيلا

 ةررشغ ةيكاطلا يوتا

 ( ةي ردنكسالا يضاق ىناملا يرهزالا تيب دمع ل لا ريبدلا ةمالعلل )

 7 :بلاعم ام." «تةلعالا تاينأ ىلا! هللا ها ذاشازا م هرامكك ف تاعلالا انه لاذ

 بحاص لع درو دق هنا يف ةثواح ( 8 ةنهار مش م ناضمار فا كَعقَو لق

 تنث هنا هتفوطع هب ردي ناوسا ريدم نم فارغلت رمصف يويدخ ماقع 00 ةفوطعلا

 موي وه يذلا اثالفلا 16 لاله ةيئورا ةيغرشلا رالا 5 ضدك يضاق يدل '

 اموينيرشعو ةعدلةنسلا هذه يف ناضهر روش نوكي كالذ ىلعو موصلا موي نم نيثالذلا
 تقولا كلذ يف اناو ( لاق ) ب لمعلا 2 انأر هع كا 1 انيلا هتفوطع قِسَرَأف

 نزمعلا يه مزاللا نايدكوططا ( ات اقرا ةيرشلا ديك ةكحم سيئرو يبذاق
 ريا اذهت لمن انأل كلذ وا اتملاك عف ذادملا قالطاو رطفلا نالءاو يفارغلتلا ريا اذهب

 نكمل هلثمو ةءوكتلسا) ىوتوط رم 1 ينير ربخ هذكل داح آلا ررخ ليبق نم ناك ناو

 50 م يف يكرلا يتتلا ةلاسر تمطر ين اق تانك انج 11

 جم خيش أ باتك انيلا يدها ا :اقيلسو انش قلم طخ ىلع ع ا 3

 ةلأنشيف انيأرلىي وايلك روك ذلا ؛راعكو :همطايق ايزو اذنه قلاع ماا
 يدل ا 5 ننس ناك اهلا ةفاؤملا از يو لا

 ج الوا ناننتملا هذي رح ايف تألاتا' انف وسو يع دلا ناك نار
 نيباثكلا ءامسا براق بئارغلا نمو اًيناث --- ةدح لع - اًباتك اغيل
 4 ميل



 هل لا

 ( باجأف )
 ةداهش لع هتابثافقوتي ايف هب نولمعي الف ءاهتفلا دنع ةدارش ىم# ال فارخاتلا ربخ

 نمالا وهوابطرشب ةباتكلاب لمعي ثيحدب لهعي نايخئنيف ةباتكلاكر بخ وه ائاو دوهشلا
 هاو هنوعهشت ىثوي فيكف نالف نم فارغلتلا اذهناب ةقث كانه نكي مل اذافري وزتلا نم
 يموحلا ربخنا قخيالو هربخ ِ هك نالنزم فارغلتلا اذهناب ةقث كانه ناكاذا
 ضوصن نم يل ربظ ام اذه ٠ اًقافتا دإ* ٠ ىلع هةدابش فو هرارقا يف هب لمعي يفارصنلاو
 ةئيبلا نادل ىلهيي عي رشتلا - و ةئسلاو باتكلا لصا ىلا انمجر اذاو ٠ هعسقأو هققفلا
 ءيشلا اذه تاب م احلا ريغوا ؟اذغا قب ثيحين قمللا هب نيبتب ام لك يش عرشلا يف
 ةبص يس نوكشي الف اهلامع ىلا ةدوكملا ةلسرت ام تافارغلتلا نيف مسيحسص ريغ وا حييص
 اهنمو هتم هنوك يف كشب الف رخآ ىلا رجات هلسري ام اهنمو ةموكملا نم هنوكو ءةوعض»
 ةندللا عم يف هان ك5 امو هكح ربخ لكلو (عم ايف وا 'هلوعمتم يف وا ةلسرم يف كل ' ام
 لقفلاو ةكشلاو  تاتكلاب هيلع لدع_او ”نيعقوملا مالعا هراتكك ١ مبقلا نبا هحضوا دق
 "'ما هيف كلذ عجاربلف

 ةرشاهلا ىوتفهلا

 ( يرهزالا يننملا '"” يدإلا دامح ليلخ خيشلا نيطسلف هيقف رمملا ذاتسالل )

 كرم نيثالثلا موي يف كشلا لصح اذا : هلاثم ام ةلأسملا هذه يف هللا هظفح بتك
 فنراضمر نم هنا ثوبثب فارغات ةروص هتايل رضحخل ناضمر نم وا هنءوه له نابعذ

 لااله ري لو ددعلا مت اذاو هموصب مالا مالو هيلع داتعالا زوجي له
 اورطفا لاوش

 ( باوجلا )
 هاتعالا زاوجي ىككاملا شيلع عييشلا ادني ىتفا رين بهذملا باصصا نع اذه يف اصنزت م

 ةيلماكلا هاواتف يف برغلا سلب ارا يتفمهنع هلقنو ةيدبملا هأواتف يف رصم يتفم هعبتو هيلع

 اا ران ىلا هاون رض ذل لهو لكس ةورلل فيلو (60)
 افاي برق نيطاف تاديلب نم لادلا ديد::و ماللا مهب ديل ل

 ةيدماحلاو ةي زيا نم ةياسلا بلاطملا باتك هل مبط دقو اهب يقم روكذملا ذاتسالاو
 همر طن هاتر



 | نا

 حيجرت احنه لكيف ةبرجتلا ةدص عم رخآلا نوو امهدحا رابتعاف ناسنالا عاص هنوك
 دداوااربخ هريخ نال لدعلا د>اولا هك 0 نكميو لطاب وهو حجرم الب

 ىلا قوقحلاك دابعلا قوقح ضعب يف هربخ ربتعيف لما بحوب وهو ضاظلا ثيح نم

 هناف عئادولا نم اهوحنو ايادملا يف ةلا_سرلاو ةبراضملاو ةلاكولا ربك الصا اهيف مازلا ال
 قوقحلا هذهف لبقبال نا نيب و اهريغو ةلاكولا لبقي نا نب راتخيلب دحا كءابيفءازلا ال
 كل ذك دحاولا كلذ تراك اهنيك دحاولا ربخ تنقن 5 دحا َلَع هيف:عازلا ال امم احلاثماو

 انقن عن اعرو ناك نار نام الا نال ل د ارا ربخ دنال ضيا كلسلا يع

 كالسلا اماو اًنايسن ناكولو ديف عقبنا نم دبال هنكلو بذكلاو روزلا نم هفنظفحي

 الو هربخ لبي ال فيكف هوطخ نيبتي ملف هدوجو ملاعلا يف رهظ يذلا مويلا نمدودملا

 تاروظحملا ميبت تارورس-فهلاو ةدودعم صوصالاو ةدودمم ثداوحلا نالو هيلع دمععب

 ءانعبا هرايتعا يف انيفكي ةلدالا هذننه نعزظنلا عطق عمو هربخ رابثعا لع ليلد هيف

 ( ١ ) ةلكملاعلا ب ذكت هبيذكتف ارفكو مالسا اًبرغو ًاًقرش هيلع ةنطإسلا

 هاداا١٠ بسح لبقي ال يتلاو هربخ اهيف لبقي يا عضاوملا لصفو هللا همحر لاطا

 (؟) هعحارف < رخنو هداهتجا هيلا

 (*) ةءساتلا ىوتعأا

 ( ينيسحلا اضر ديشر دم ديسلا ريهشلا ةمالعلل )

 يراصتلاو نسوحنإ ميلغو فارئإتلاب ةدايشلا زرعأ

 مب هيقفو ٠ ريبخ فوسليفو ٠ ريبك يح كلا الاثنا نود زم الة طه 1
 َفارتلتاا نا طدارضو ٠ ةي ردها( ةيالملاو ةيعرشلا ةسانلا فرت © ةيشلا لولشل ١

 ةجرد ةث لهف هحلاوصو هحلاصم يف هدامعو هماوق ةركلا فارطايف كلملاماظن ناك اذا
 ىريام ل.أتيلف : هلك ملاعلا بيذكت هبب ذكتف : هلوق عدبا امو ٠ الكنيقيلا كيس هقوف
 يواهحلا هللاو هيلا

 ربخ ربةعبال هذا ةروكذملا ىوتفلا بحاص يناغفالا خيشلا مالك يف عقو ناك (؟ )

 نم ىلوالا ةهبشلا ىف امنع انحاو اهاناقن دقو اهدررا ةهبشل ناضمر مايص 2 فارغلتلا

 هعحارف باتكلا اذه نم ثااثلا بابلا نم ريشع عبارلا لوصفلا

 ( 1559 ) ةئس , رام ١١ ءزج راخملا يواهيف نم (*)



 تك

 لقن وهو ثاينيقيلا رومالا نم وه فارغلتلا_ثرا ٠٠١ ةدا. هلاثمام ( ١ ) « ةددمحملا

 000 1105 (0) دقن ام نات"( لاق ىيققلا جنوب نيم ضعت نع مالك
 ءاضمالا بح اص مرغيف هفالخ نيبتم هبجو ؛؟حاذ داق ورمل راس هجوم كسلا وهب لمعلا

 هتداهش ىرع عجر اذا دهاشلا 00 ىلع ًاسايق بيسنملا هنال ع ام

 مالكلا طسشن نا نكمو ( لاق م 9 ) بساملا هنال هتدابشب 5 |[ مرغيف 0 دعب

 7 ك1 ( 801 لاعبا هللا ءاغ نأ ةذام ةم نم وح ىلآ هلصْونو فا رغاشلا كح ىل ١

 هنماثلا ىوتفأ

 ( صمح ليزن يننحلا يناغفالا يثابلا دبع خيشلا ننفتملا هيقفلا ذاتسالل )

 :هلاغءام ( تاعاسلاو كللسلا ماكحا يف تاعفانلا 5 لال )ا هملاس راف للا هع را

 رابتعالا ةباغ هب ل رابخالا يف ماءأا فرعلا دنع ربقعم ثداح م !يثربلاكلل لانا اعا

 ( لاق نا يللا ) ةموكحلاو يكمملا رادمو ملاعلا ماظتنا هيلعو فيك
 كادكلاو باتكلا ؟4 يدنع رىئعملا وهو يبر ينمهلاا لعدودم ءاكللا مكحنا

 اذ اكأر ( هكح يف ام ادككف يدعع ربظ 5 ل هيلع دتعن و ل عرمدشلا يف ربتعم

 يباوص ديب اًباتك لسرا سو هماع هلا ىلص ىن يبل نذل عرمشلا 9 ف ناعكلا نأ

 ناكولف مالسالا ل تملا تاك ترك لا كاكا وا رف انيق

 سو ةيلع هللا لص لا 0 د ل رسم كرا كحل نع سرلا تانكلا
 هال ل اوك نأل هبل ةعانلا < هك لوك ناار ركقلو 6 كالذ

 تافندملا سئافن نم وهو رصم يف عوبطم ( ) ١

 هلقنامو «ظوفحلا ٌةاضقلال لج < احلا لمي هنا نم ١ 5؟ةداميفلبق هلقنام ىنع ( ؟ )

 01 5 ورا م نرمات هنال ناقاحا رقدأ اب مك ىلا لم هنا نم ١ 1 داع يف امهنع
 ناب اهو و سرادملا باو لع ةشوقنملا راحالاب ا لمعن هنانم ١ 54 دام يف هلقن

 باتكي ع احلا لمح هنا نما 15:8 ةدامتيف دلع ظ عةنبب الب اذك ل فتقو اذك لح

 عورفلا هذه ىلع ساق دقو «ةهبش هل!قرطتب لو قدصلا تاراءا هيلغتربظ يدق فقو

 ةيناطل_لا ماكحالاو ةياغلاو عانقالا يثو اهب يتفملا ةلبانحلا بتك ربشا كيس ةروكذملا
 ريوزتلا نم:نغإلاو نقيتلا عم عماجي دوقعلا يف هب مبحلاو فارغات ءلاب لمعلا ىلعي يال

 نالوا هل افكر دا لي هماتا.يف ةمعمالا نوذ ةثملا تلاح نق.( ")



 هكدا

 كا نارغادلا فالخب ناصقتلاو ةدايزلاو هدضو قدصلا هيلع زوي و ىئعملاب ايلاغ هلقد امنا

 4 د اناني ريخأت الو ميدقت الو ناصقن الو ةدايز نود نم اهظفلب ةرابعلا س هن يداوي

 اودمتءا دق ةاضقو ةالوو كوله. نم ةيطاق سانلاو « هنم ال. هريغ نم وهف ًاطخوأ بذك

 هس هاضتقمب اولمحو لوبق لككب هوقلتو ةيهاظنلاو ةيعرشلا نيواودلا رئاس يف هرب> لع

 وأ هنا. ىتح مثريغو راصلا كدع عد فقوت كدا قوي متأيرحامو وو مرماوا

 هب هلها ىزعتو دتعت هعجوزو ماقن هتكرت ناف هلها نع ةيئان دلب يف صخش توءربخا

 رعارلازبك نك تحف« 1جش وا دلع سبل ضف اا 2
 رئاثملا ري ونثو ناضمر تابثا يف عفادملاكهلثم وه امم هريغ سانلا لبق اك اعرش كوم هنا
 م ةليقلا ةرباو بيراحملاو تاعاسلاو اهتاجاحو اهاياضق ف سانلا اهلماعت ىتلا لئاسرلاو

 « إ .وديلع هللا ىلص يبللا نمز يف نكت مل لئاسرلا الار اهلك. هذبهو كلذزيغو ةِبقلا ةفرعم
 ثيجو ريكت الب عامحالاك دعب يذلا لمعلا سانلا لمت هو ميظع دهاش كلذ ىلعاناو

 ءاورام وهو دحاولا ربخ لوبق ىلع يعطق ليلد انل مث اءرمت : لوبقم هنأف دحاولا رع نك
 هل لاتف لالهلا ى هناي دربخأو يبا عا هءاج لسو هيلع هللا 9 ِي ١١١ نا ننسلا لها

 أ لوسر ادع نا دين لاق عن لاق هللا الإ اهلإ ال نا هيدا مالسلاو ةالصأا هيلع

 هاذر كيما: يا سانا فا ل ل لاق معن لاق
 لالملا نبانلا ىءا د لقدم هللايغر رم نبانعناح نبا الا هديص و 00 وبا

 دتقنمل اذاو : 0 سلا ار هتيار يفلا سو هي هللع هللا ىلص هللا لوسر 0

 هناىلع اذهلدو ٠ يدلقت نمي" يمظعلا ةودقلا وه يذلا ] - هيلع هلا ىلص هناا لوسرب

 ىوعدّلع توبغلا ءانب طرتشيال هنا لو دهشا لوقي ناب ةداهشلا ظفا دهاشلا فلكي ال

 هئيكزت بلطي مل ذا رولا ربخ لوبق َُط يلا رعالا ةداهش هيلع هللا تاولص هلوبق لدو ٠
 يون دما يفال ينبدرما يف وه سو هيلعمللا ىلص هلعفيذلا اذهنا مث « ةياوراايف ىبسالو

 مالا يف دحاولا ربخ لوةّىلع ليواذهنا 1 ةقرفنلا ىلع ليلو هئمسلط ا, ندب قرفنف

 ذاجلسألا دك ام ها ىلوا كلاي نم يوندلا سالا دلو لش يردك ١
 ىلاعت هللا هل

 ةعباسلا ىوتفلا

 ( ماشلا يف نييفلسلا ةلبانحلا ملاع يطشلا دم خيششلا ةمالعلا ذاتسالل )
 ةعن ربشلا ماكحإل  ةيماظنلا داوملا ىرفوت » هيايكيف يلاءت هللا همح ذانسالا اذه لاق



 1 و ل

 لاتحاو "هياط قافثالا ريلا د نبا ىكح اك نيرخآلا كح يلع يرخألا م دنعاع
 ةلوصح ضرف ىو دج ردان ميغلا يف دحاو 00 محلا ى :ب فلاخلا ك احلا نا
 دياقت وا امهنم لكب لمسلا زوجي هموزا مدعو موعأ ا موزل فان الوق نفذ ىف هققحنو

 مولو نيادعلا ةيذور ءادتبا نم ددعلا مات ىلع ءانبلا اماو ٠ هيلع لمعلاو ؟ الا بهذ
 00 اا لاذ نر دكشلا اري ال كفلاخحلا نوكل ردقملا عم نيثالثو ىدحا ةليل لالهلا رب

 كلذ سيلفنيلدعلا ةب ورب مودلا تودي 5 مل ناك ناو راطفالا مزل رطفلاب 9 دق

 راطفألا فب لبا تيت رفلا قل جوف ةيدرا نيح محي نا 0 00

 كال لخو < ةعم* نيثالتو كج دحا ةلل تناك نا وذعلا لاكب لمعلا ني 5 ضيا

 ناضمر 0 ريغ ري مل ناو نيلدع ةي ورب هلوا تن يذلا نابعش 1 موصلاب هك
 اا و املا دب بف نيدكتلا يزياالا هنوكلا و ديفا عم نيئالثو مشل

 ددعلا مات را عاب دكا عكا نانا رو كح نيح ناهش لوا تثوبث كج وم ِ دق

 نيث الثو ىدحا ةليأ وحصلا عم لاوش لاله ةيور مدع اجاب اود ةيكوولا هادا نم

 جورغلطايثحا نيثالثلاو يداحلا موي نوموصب م.داف مهيلا رصم نمربخ دورو مدع عم

 مءاجاذؤاو ددعلا لاكي اوفتك | ميغ ناك ناف وحصلا عم ةبورلا مدع ضرفلاو ةدابعلا نم

 لاكلا ل ري انااا 0 ل ل١ ءانثاراطفالا بخ

 ةياكحرربلا دبع نبا نع قبس اك ًادج دعابت نا مهتب زر ىلع نولمعيو بيذكتلا نود
 6 اا بهذ مدياقت رومال اذه لث» يف رسبالا نا هارا يذلاو هيلع بهذملا لها قافثا
 دع اند ىلع هلل ىلصو ؛ !ءاو ىلعا ىلاعت د ندع نانادج كلا ١ ءفاومأ تلال

 سوا هاو هلإ | يلعو

 (يررغيلا ملس )روما هزالاب ةيكلاملاةداسلاو ءار ةفلاو لا مداخلاعت هيلا ريقفلا هالما
 م هنع ىنع

 ةسداسأاىوتقلا

 ( مالعالا !مئالعربك او ماشلا ماع راطيبلا قازرلادبع عيش 00 انالومل)
1 

 : هلاثمأ» ةلمسلا دلعي ب كفا ارغلتلا لام يف هيأ طا نع هب هلل عشا ) لكس

 عمجا امم ابنأ ف وكلي ةمحر ناكو - رصعلا 1 رغلتلا نا
 سلو 4 مريغو ةيهالسالا م ا ا دب نيد ددرت نود م هرنخ لوبق 1 ةماع ساعلا

 0 لقن اذا لدعلا نال قئوا هريخ نا لاقي عر لب لدعلا دحا ولاربخ نم لنا هربح



 ا 1 د

 نم نيت الثو ىدحا ةليلناضمر لاله م مى نيلدع هن د وزب هلوا 0 يذلا ناب ءَس

 1 ل 0 هأ غصب اذاق يأمل سيهذلل فلاخم كلذ 1 نابهش لاله نم وز ظنم

 لاو 0 أ لاحلاو عرشلل ًاقفاوم مهلمت نوكي ىتح مراطفاو وهوص 5:
 نب 01 انوديفا

 : هآ روص امب ( باجاف )

 هلآ لعو دمج انديب لع لسو هللا لصو ٠ نيملاعلا بر هلل دجلا ميحرلا نمرلا هللا مسب
 لعفلاب < ل ناو مك املا دنع موصلا توبث نا ىلع انواهقف صن دق ٠ نيعمحا هبحصو

 وا ني 7 لقن ءاوس هيلالقن نم ه لك ىلع 0 بجوي امهم لك توبثلاب 4 .كحو

 1 ثأا ال قداصلا ربخلا نم اذه نإل ديلا 59 لقانلا ناك ولو لب ةضيف -سمةعامج

 هب ءافتكألا ىلع اضبا اوصنو ( ١ ) لالحلا ماب نونتعي نمت مهيلا لوقنملا ناك ولو
 ىلع ةدقوملا ليدانقلا قيلعتك توبثلا راه ذا يف اهب ةداعلا ترج يلا تارامالاي ثوبغلا

 مكمفادملا ب رضكو يعرشلا توا دعب الا دقوت ال اهنا ةداعلا ترج ثيح رئانملا ىلع

 اننا.هز يفوهلب يفارغلتلا كلسلاب ربخلا لاسرأ ليبقلا اذه نمو - رصم اندنع ةداعلا فن

 ءالعلا ىتفاومهتا بطاخمو مهماكحا غيمت يف ماكتملاو كولملا تدقعا هيلغو ىوقاو لدا
 يف هكح راهشاب يعرشلا م املا نذاب الا لسري ال هذه انمايا يف وهو كلذ يف هتبافكب

 بلوا يف هغلب نم 07 يع موصلا بجي هكح غيلبدل هلسرا لوصرت وهف تابجلا 06-0

 هغواب دعب فلاخ نمو لاوش لاله ةي'ور تويث هب هغلب نم لع رطفلا بجي 5 ناضمر

 فاالعجاب ةريع الو ٠ ءايلعلا هب ىتفا يذلا باوصلاو قح ا كتلاخش واو را زمفاطأ مو

 نولمعي موق لك ناف سلدنالا نم ناسا ادع دعبب نأ الا بهذملا وهام ّ علاظملا

 : هصخلمام يللاقفهذه ليلخ خيشلاةرابعيف  ةيّآلا ىوتفلا بحاص  رئازجلا -
 نيمدقنلل نضال ةنابىلا ةزاغا ليل خسشلا ةرانع يفف نيصا لاّمحا مع ةرابع دورألا

 نيلوقلا دحا جرت دق لاوحالا ىضتقمو ( لاق ) هن رحتو هيقفلا لمأت موزل ىلا ةراشاو
 نم لزم اذهو ةعامجا نع ذودشلا مدعو ةلككأا قافنا نم هاتلقام وحن ينم هارخ "آلا ىلع

 نيث الغااو يداحلا امل هك ور مع 000 قيل بهذم دياقت بهدم 2 روح

 ها ديلقتلا مسلي مهعانقاو نيقفوتملاب زو ريسستلاو جرحا عفر الا دصقلا امو اهوحمو

 نيدلا لامج
 ندملا لهاك يا( ) ١



 عم لالمل مه دخل ري م.امرو انك موي ناشمر لوا نااعرش تبث دق هنا” هئاسور
 ةي ورب طونم موصلانا معزي نم مهنمو اًنئاص حمبصب و فارخاتلا لع دمت 4 نممهنف وحصلا
 [موي ل زوثالث' مهيلا .نيملا الوصو: دعي يقم اذاو ٠ ًارطفم حيصيف لالملا
 الو 0 ىدحا ةليا لاوش لاله مهنم دحا تسريال امر
 © الا كالا مح ناكامر اضياو" روش ارش كير اهي ف اوتلعلارءزيخت |هجف أ

 نيلدع ةي "ور ىلع اينبم موصلاب :هكح ناك وا دحاو لدع ةداهش لع اينبم موصلا توبثب
 كيت ربل را الا 3 نيثالثو يدحا ةليل لاوش لاله ري ملاذاو

 مات ىلع ءانب موصلا توبثإ 1

 0 ةعباسلا ةييشلا 2 ةهنعأ باح ةارت امةلأنللا ف ممدنع هبسلا نماذه ١((

 طاذلا نلاالا 0 يف

 ةلاح يف نيثالث دعب لاوش لالهري مل اذا ةيكلاللا جشاتمن ا لاكشالا عضو (5)
 هغتنثا يتلا ةبجلا نم فارغات مهأي ملو فارغلعلا كللذ لع ينمملا موصلا موب نم وحصلا

 : ليلخ خيشلا/لاق رطفلا نع فقوتيف دوهششلا بذك ّلَع كلذ لدب لاوش لاله توبثي
 لح هس كلذ قرف انمدق ٠ نحنو مههذ.٠ ىفتقم 8 انك نيل دعب رب م ناف

 نقلا لام ا انناتكا نه رشف ةعرازلا ةيبشلا

 ادي 7 ناب ةفارءاعلا ايلا لري ىلا دالبلا هذا هيهالن قلاخلا يا ()

 تلاد رضر ل10 نور > لاو

 نيلدع نيدهاش ةباورب الا تبثي ال ةيكلاملا دنع نراضمر موص نا هّيضوت (؛)

 42 يف ىلامريغ نوكل دقل تولع يب خاقلاف ا د و طفلا كالذكو

 لاوقي لالغلا ري مل ناو نيالا دعب رطفلاب عاب و نيللع ارا كلذب قريب و كدعب
 لاك تالا خلل اذه ماخلا كب وا بهذملا ىفتقءا لمعن اذام نوئفتسملا ةيكلملا
 نع ًاداعتباو قافولاب اماصتعا ملأطملا تدحتا اذا م اذا سما عابتا ىرتف نحن اما مدنع

 رو اطل وكر ريشلا ناب هيلع هقلا:تاوالخ قلانربخا دقو قاقشلاو“ فالخلا
 لاوش لالع يرحت هللا ناوضر مهيلغ نيدشارلا هئافلخ نعالو هنع لقعب لو نيثالثو
 راعتلاو ناكرألا ظعا نمل زيه كبار امس ال نيثالثو ااا واحلا ددعلا لك دعب

 هيا ىو د خيشلا لاق دقق كلذ يف تبلا ىلع اوعمجي م ةيكلاملا ءابقفو ةيزيدلا

 ا هيف ةبكلأمايتفم ةمالعلا تركاذتنك و :ددرت دهاشب فلاخلا 5  موصلا يا



 كل

 ريخا وأ يك ةنايد وصلا همزأ هقدص ريخلا لألق ف مقوو ةقن ريغ ناكر يعرشلا كك احلا

 ةقئلاريغو لمعال بجوم تانايدلا يف ةقثلا لدعلا ربخ ذا ةدلب يضاق دنع لالحلا تون

 رطفلا لدلك نالدعربخا ولو ُة ةب رخل 13 فك ىلا هبلق ِق مقو ناف هب ريخأ اف ىرخب

 تانايدلا 4 نم 00- مل لدع

 اوردر اك لمعة دن رطل 0 ةيلغ ديفت ةهاظ ةمالع هنال رصملا نم

 كشاا ةام 2 هذا كلذ لم لعفي الذا كعب . ةياضنق ريغل كالذ نرد لاتشكاو «هلب

 ىهتنا ناضمر تول الأ

 لزني هنا مهاظلا وا ناضمرا لالهلا تو.؛ 1 نم ا دافتس اهو

 دوما 4م 00 0 قدص ك4 ا ف : 0 نا 0 ةياغ «) و نمأن لا مازلاو

 هللاو ىو لام نه دك ا خل يفارذادلا ربما اذه ىلع ءامب عفادملا تبرسخ اذاف
 يسايعلا م مالكها معا يئاعتو هزاوس

 ةدماشلا ىودفلا

 ( يرشبلاملس خيشلا رسب مرهشاو ةكلل اع < اذ فردا عماجلا خيشل )
 : هلاغم أه 8 لكس

 رح 5 هنأ وهو نويكلاملا ناكوذلا لها هنع 0 مف 0 جذنلا ماد روق 8

 ضعب 1 كفار :اع ءأ| ل سأ وب مهلا لسري ل نعل ها ا مثدخ 6 5داقلا

 رئاوتلا وأ ةضافتسالا ىلا جرخي دقف ددعت اذا اما دحاو فارغات يف اذه )١(

 نع ريخلا يف ال دهاشلا يف اذه نكلو.ددعتلا اودصلا ف اوطرتشا ةيفنحلا نال (؟)

 قوثوم فارغلت ءضح دحا ئمااق هيلعو (8) راس كفر عار لا محلا
 هقدص يف باتري ال ةتثلا نال موصلا همزاب و الا هب

 دال نمد دازإ ىغاقلا | ماه دمحا مساقلا 1 00 انقئادص هل نئاشلا

 اتلاف ل هبا الو 1917 اوغ 7 2 راع 0
 1 اماتب ىوتفلا هذه لقن دقو تاقن 0 هطخي هذه 0 ةروص يل لءرا

 | ؟ ىإلا نم * ءوجلا يف رانملا ةل# يف اضر ديشر ديسلا ةمالغلا



 ت6 م

 '" ةيرصملا عئاقولايف ةيدبملا يواتفلا نم لوالا ءزجلا يف ءاج

 ( ل
 ام فنرا ثيح ابلصاح ( 1555 ) ةئس ٌةدعقلا يذ ١ ؟ يف ر هم ةظفاحم نم ةوافاب

 دال 7١ ىف كااولم ةظفاح لككو ةرصح نف ةظفاحلل ةدراولا ٌةدافالا هذهب حضوت

 ءالطالا لمالا مكريفملا هحرتش مزأ هنع ةدافالاو هيلع كتر سفح عالطا مزلي
 ةدافالاو هيلع

 ( باجأ )
 محلا هيضتقي امم ير صتلا اهيف بوغرملا نك اوس ةطفاحم ليكو ةدافا هتنمضت الع

 نراضمر لاله توبث وا رطفلا تويثب فارخات نك اوش ةظفاحنل ردص ول اهف يعرشلا

 لها اهيف يعرشلا 6 احلا مزلب ثيحب ةهجلا كلت لها قح يف اًيعرش اًنوبث كلذ دعي له
 دوهشهدنع دهشي مل ناو قيرطلا اذهب هيدل توبغلا ىلع ءانب رطفلا وا موصلاب ةبجلا كلت

 ربتعملا قيرطلاب لالملا توبْثب ىرخا ةدلب يغاق محب وا لالحلا هيا ورب ةريدعم هدا كش
 ( ةثداحلا كلت يح يف ةبجلا كلت يبذاق فقوت لع ءانب كلذو الوا اعرش

 ءامسلا يفةلغ دوجو عم ناضمر توب يف لبقي هنا هب حرمصملا نا كلذ نع ةدافالاو

 رع احلا يأ لا ضوفم وهو ميظع عمج رابخا ةلعلا مدع ٍِ لاغرخ ينك

 ءاتفال انيعتب هنا راتحلا دريف ركذو ؛ ريلايف هراتخاو نيدهاشب يفعكب كي هنا .ظعالا مامالا

 تال دع نيلخرا ةدابش نم دب ال ةلملا عمر روشالا نم هريغو رطفلا فو نامزلا اذه قفاه
 2000 محالا رئاس يف م فذق يف نندود# ريغ رارحا لودع نين الراو لجر وا

 لا طاشو 2 ل هاو نافقر ف ذ 5 يانع عمج ربخ لبقب وحصلا عمو ىوعدلا طرتشت ال

 دجوو هب يضاقلا يضق هناو اذك ةليل يف لالحلا ةيورب نادهاش دهش هنا ةدلب يضاق دنع

 (ةناكح هال مهريغ ةيئورب اودهش وا ال اههتداهشب يضاقلا ىغق ىوعدلا طئارش عاهجتسا

 فنراب كالذو بهذملا نم حيحصلا ىلع مه.زل ىرخالا ةدملبلا يف رباخا ضافتسا ول اذكو

 اوماص منا ةدلبلا كالت لها نع ربخي مم لك نود دعم تاعام ةدليلا كال: نم يأت

 راتحلا هريف هنسحتساو يتخرلا هركذ م هعاشا نب ؛ لءريغ نم عويشلا درحم ال ةي'ور نع
 ىلع بجي و اعر 03 هم كعب نا رككذملا كلل لفن نب ا ل هذه نوكتف

 ريغ دنع لالحلاة يور 17 م نا لا ءن رطفلاوا 3 و الا هب يضاقلا
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 كلإسلاب مهغلب دقو ني رطفم اوكصاو هورب لف ناضمر لاله اورظننا نم موق ام
 لوق ىلع ينب. ٠ ب يحل ناو ٠ ل ف ناضمر ترد

 باوجلا اوديفا ال ما ةرافكلا مهيلع بجت لبف نيمجلا
 ( هصن ام تيجاف )

 دعبل ةرافكلا مهياع 02 لوسر دمخ انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو دلل
 عا يلاعتو هنا 3 مهنظ * وسو م( أمل هيف مدانتمال | 01

 ةنالا ىوتفلا

 ويل |سبارط يتفم يننملا ي كلبا رطلا لماك دمت خيا ر ميلا هيقفلل )

 نيثقباسلاهيب وتفيف شيلعخيمشلا هذاتسا ه رار ام كف ارغلتلا ةلاسم يف" (ضاقلا انج ك1
 املاقفاوم ام”رقاو اهب ةمالا مفتنتل '' ةءلماكلا هب واتف ىلا ايهعنو ا ةورجب اهلقن كلذإف

 م ريغو ةيكلالا نيب اهيلع قفنم ةلأسملا نا ىأر ذا هلقع لاك لع هللا هر كلذب لدو
 ةاضقلاو ءاهقفلا عج يواتفلا نا مولعملا نمو مثريقك ةيفنحلا ءابقف امبيلع لوعت نا ىأرف

 : هلاغمام كلذ دعب لاق امهفورحب نيد وتغلا لقن الو مثريغو

 مهنا نيللسم [صاخنا هلامعال اوماقاو ( شيلع شيشلا يا ) هلوق نم موفي اعر لوقأ
 نافىنخي ال ؟رهاظلا وهو هب لمعي الو ملوق ل ال اراك ًاصاختشا هلامعا لع أوماقا ١
 ةرافكلا بوجوب ىلاعت هللا />ر اتنيش 0 اذه ””"تانايذلا ف هلوقت ليس ل 0
 2 9 ةرافيكلا م لع ْض الف اك 0 امأو ةيكلاملا ةداشسلا بهذ ّ يش

 طع ىلاعت هللاو هموص 220007 ميكو موصلا ىون نم لع ب م امنا اندنع ةرافكلا

 ةيلماكلا يوانفلا يف ام ىهتنا

 ةعبا را ىوتفلا

 ( هللا همحر يننملا يدبملا يسابعلا دمحم خيبشلا ةءالعلا رصم يتفمل )

 ٠ ةيسدوسم ف ةغوطم 00 ثداوألا ف ( 9

 يف هزوجي ٠١ ةرمشع ةنناثلا يو:فلا يفو ( ةرمشع ةيداحلا ) ىردفلا يف يتأيس ( ؟)

 نم رشع مبارلا لصفلا ينو ىلوالا بابلا نم سهاخلا لصفلا يف انمدق دقو فارذلتلا

 ظ ةيافكلا ةيقام ةسئاخخا ةيبشلا يف ةبشلا ةباوحا ف تان
 اقلط. كلذ يف ةرافكلا يجن ال ةيعفاشلا ددعو ( *)



 ( فارغلتلاب لمعلا يف فارشالا يواتف نم مدقتملا باتكلل ًاقدصم ءاجام اذه )

 لرالا ىوبملا

 ىيلاعت هلا همحر شيلع دم خيلا « ىهزالا خياشم نيش « ربشالا ةمالعلا مامالل
 : هلاغم ام مايصلا لئاسم 5 ةعومطملا هي وأتف هاج

 ثا هلا( فلالاو نينثاملا دعب ) نينامو ىدحا ةتس يف ةثداح يف كوت 0

 لداع ةيور ءاثلا ف تبث هناي روغالا ضعبل فارغلتلا يف ماشلا نمر بخ رضح ةعجلا
 تورش جحلاو ربا اذ_مب لمعلاب هيثفم يقئاف ةعجلا موب رمضاحلا مويلا ةليل ناضمر

 هنا ىهاظلا ريونتلا ييئاوح ضعب لوقب اكس كلذب هيضاق و ىدشلا كلذ يف وشل
 ديف ةسهاظ ةمالع امال رمصملا نم ليوانقلا ةيئور وا عفادملا عامسب ىرقلا لها مزاي
 011 2 © لمعلا ةج وم هج نلقلا ةيلغو رصملا يطاق دنع ةتويثب نطلا ةِلع
 00000 كالا كك قلا زل ةداع كلذ لكم لمقال ذا كيب ناضمر ريغل كلذ نوك
 ىوتفلا اودرو ةضراعملا ةءاغ كلذ اوضراع يناثلا رطقلا ءالغ ضعب كاذب عع الو

 نك ةراشب نلدتسم كلذ لع كانو ناار تاوبثب لا زاوج مدعي نيلئاق ةروك ذملا
 ناطر ذأ يضراتملا لوق لع وا ةروكاذملا ىوتغا] لع لوعي لهن ةررخلا تتكلا

 ( هصن ام تيجاف )

 ةروك ملا ىوتفلا لع لوعي. هللا لوسر دم انديس لع ءالسلاو ةالصلاو ههندمللا
 ةديعبلا 0 رقلا داليلا نم راخالا غيلبثا فارغلتلا اوعضو نيمل_ ىلا نيطولم نال

 ةميسج الاوما تالذ ىلع اوقفناو نيملسم [صاختا هلامعال اوءاقاو ادج ةريسي ةد» يف

 هب بطاخي كالذ يف ًاربععم اًنوناق راف ابلاغ بيئتاكملا لاسراو ةاعسلا نع هب اوتغتساو
 مدقثام كلذ دي وب و كللذ ىلع سانلا مهعبتو رومالا تاههم يف ًاضعب مهضعب نيطالسلا

 عا ىلاعتو هنا هللاو امهربغو باطحلاو دم يبا خيشلا نع

 ( ةيناثأا ىوتفلا )

 ( ةعوبطملا هيواتف نع اضيا شيلع خيشلا ةمالعال )



 فارثشالا يواتف

 فارغلتلاب لمعلا

 مدقلملا باتكلا يف ءاج امل ةقدصم يواتف ّةدع نم تيختنا

 يمساقتلانيدلا لابح يحلل



 ىرخا ةديصق نمو

 1 7 انضراب راطو

 + ءاج لمرب ىحوا دقو

 ن ا عما ع

0 

 نا عصا عيدا هب
 دربو رح هببري سلو

 ريب راصعا طغض لباش

 يجايدلا يفو ءايضلا يفىراَت
 سا يف ةيشاق

 اقوررع يخ كالا انك
 عام ماعلا ب [امعاو
 ىحن ءاينالا اهيطب ريس

 ال دعا ىردعا يذلا ناوج
0030 

 محا

ً 7 

 | دا وف هنلمل

 الل رب ريش مول طامما ا
 دي دح وهو ناسللاب 06

 رمتلاب شعنا ةارطا ضب وه

 اهافش هاه سوفتلا ع وه

 اريش ءاج يالا لوسرلاو

 يداعالا لاقل وامي ريدنو

 يزاحح وهو را#غلا ىمجبا

 000 بيطخلاو
 2 م ا

 0 باق لك قايرد كلت

 نع اردد

 200 ا

 قداص نيسحلا دبع خيشلل لل

 ع

 ءايسلا ع قورب راط 3

 ءالج يف أرقي: نذملا  ىصقاب

 هان دارع قطان سرخاو

 ءاحملا اذه نم نسل اقوزح

 ءار ليوطت زاجيالا هب
 ءاعشلا يو 5ك كاش يرن

 ءام جوه جمبي ارايتو
 دازوأ النا ءانثك او .ىلنضويل

 ءاذغلا ”ريخ يف

 ءا_ذفلا نائحي تكفا لق

 ءاب ربكلا يرْك ةغمدال

 هللا ل راعس اكضوا ماوع

 ءافلا نع عانقلا فدك ىلا

 ا دمي

 رارس نم ً(ضماو نئسي قرب

 اكس رام ل كابا

 راوءلا دعب. سوفتلا أئم "كلر

 راه ريفغش َّط تفشا موب

 راغالا ىنج تعتيا يقلب

 راطفنالاو قاقشنالا ةروس

 رابظالاو. نايل خيل
 رايخالا  قاوج7 يوزن :داوع

 راضن فالغ وا رجلا كدص

 يراد مطل اهم انهتتان
 رادحالا عار اقم

 بام او عجرملا هيلاو باوصلل قذوملا هللاو كل[ اذه ندع امل ردق امرك اذه



 ٍْ دنا م ع
 الو لفذي الو هع كلما وهلب ال ةقاطبلا رئاط نا ( هدبع ىف ينعي ) كلملا دعاوق هيلع

 نرداماو براه نم اماو لضاد نم اما كردتست ال تاهغم توفتف ةدحاو ةطخ لب

 دحأ دلي ماوي نم ىاذك :نإعادلا 1 مالا نم ةقاطيلا عطقي الو روغثلا يفادرغ
 لعكيو 4 نب لبا طمس يد لوألا اكل "5 ىتح - لبم ال لك أب ناك ناف
 رع ' نسل ءويلاو ةعاسلاب خراوتو « كاذب فورعملا ريطلا قرو يف قئاطبلا
 ءالكلا ىل الا بتكي الو ظافلالا وشح قئاطبلا يف ركذي الو اهيف بطاخملا توعن يف
 ةفاخع تحضأف [.. تواج املاط : ءاشنالا يتاكريثالا نبا اهفضو ايف هلاق تو هلال
 نا 0 انال ريظلا هايدنا اداعم نم قدصو « بخسلا اهيلع 5 اهءارو

 : يناوريقلا دم بالود

 امحاورو اهودمغ نبب دعب اي اهاريط ف جيرأا توفثن رضخ

 ارحل زر ل ريش زيدل ار .ةييشعأ ودعا راسا نأ
 اهحاورا يف هنم ةيادغا ثفن . هيحوب نيمالا حورلا امنأكو

 ةديدق علطم هرمغ لاقو

 اهيبنأ نومحلا رئاطلاب الا يف انئةرطي نوما رئاطلا امل-اي

 ايلاعا اهتناصو كولملا يتك تامحذاروكذملادهدملا لعتقاف
 انيهنضو انوصالت ظن قوطتا "هياط رض تاك 1 ىتلل

 اهيف رم هيقلت ناز وح الو د وعلا سهشلا| نيع نكت اق

 اهيعست اهوعدزو وعش بوسنم- 2 لافكولملا تالاتمراةبوسنك

 ابيلاج ف أبيف ك 0 أم  هتواعسامديعس شدجي م 5

 : لضافلا يضاقلا خيش مساقلا وبا نيتغالبلا وذ باتكلا خيش ا فاست

 1 اابفصو نع 0 ( سيبستلاب نسلالا ةقطنتسملا هلأ تان يهف لئاسرلا مامح

 رخا ىلا «ق.ئاقملا ةحاولا رابخالا نم ةعرسم هبدرتو ( قئاطبلا نم هلمحت اوف (ميصفلا

 هرظناف ةخ نبا نيدلا ىقتو رهاظلا دبعنبا يضاقلانع اهفصو يف يطويسلا لقن مث :هلاقام

 ا

 ( ءابدالا ضعب لوق فاراتلا يف ملغأ امم )

 ءاوملا قوف هكالسا لع ءابربكلا لوسر اضكر يعس
 00ج 7-2 - ع

 ءاك د نم ةيشدلا 0 توص نود نم اقفدتم ىرح
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 ةعبارلا
 ( لئاسرلا مامح يف )

 فيرمشلا حاطصلاب فيرعتلا هباتك يف يرمعلا نبا نْددلا باهش يضاقلا لاق
 لوقن ام لوأف ماما رك !رم امأف : هلاثم اه ماملاو ديربلا ك0 لا مسقلا يف
 اًناوبد هل اودرفا ىتح اوغلاب و رص ويم طافلا ءافلخلا اع ظفاحو لصوملا دالب نم أشن هنا
 مئاق ) هامس باتك كلذ يف ىهاظلا دبع نب نيدلا يب ىل ذاغللو ماما نانا كو

 دوم نيدلارون ديبشلا وبف لصوملا نم هلقنو ارا وتادإ طل 2 01 ( مئامحا

 50 ةتس هللا هكر كنز نبا

 لآ ةرفاتلا "رم خرذي : لاقف دالبلا يف ةزك 1غ ىلار صم نم هير ذدت 5
 0001200277 للا ب ةدرارلا ىلإ ايمو ايطق ىلا [مو ةيحلاصلا ىلا اهتمو سسدتلب

 ىلا ابتمو نوقاق ىلا اهنمو دل ىلا اهنمو سلبان لا ةرنغ نمو فيرشلا سدقلاو ليلخلا

 ا يللا ابنمو سفط يلا اهنمو دب را ىلا اهتمو ناسب ىلا اهنمو دفد ىلا أهنمو نينيج

 حرسسي قكشهد نم مث اهرواجام يلا زك ارملا هذه نم ةدحاو لك نمو ىو ىلا اهنمو

 ىلا أهتمو صمم ىلا اراق نم مث نيتيرقلا ىلا حرسيو اراق ىلا حرمسي و كبلعب ىلا ماما

 اصخلم ها ةيءالسالا كلاملا نم اهريغ ىلا للح ىلا ةرءملا ىلا امئمو هامح

 ديل 0/١ هرات ى ريثك نبا لاق 2 ةّرضاخملا نسخ يق" طاوشلا ظنالكا لاقو

 اك دارنا اجلا يح دا نيدلا روت: ناطا تسلا دخعأ ةلاؤسوا قيتخ دو 0
 سيو ةعلق ذختا كلزإف نادم يلا, ةيونلا دح نم اهناف اهعانستاو: هتكلمم داذتمال
 يفاقلا نويف لاق ام نسحا امو ٌةدع رمساو هدم عرس ا 0 الا ىرتس يلا ماها

 ٍبعاو برطاو بتاكلا اعلا كلذ يس بئطا دقو : كولملا ةكئالم. مامخلا : لضافلا

 برغاو
 ةقاطبلا مامحي هللا نيدل رسمانلا ةفيلخلا ىنثعا ةئامسمخو نيعستو ىدحا ةنس يفو

 هنا ليقو ينالفلا ريطلا دلو نم هنا رضاحملا ريطلا ب ايا نمسك راض دعا !دئاز ءانتعا

 رانيد فلاب 6

 مئامت ءاعس باك ماما هاه روما يف ىهاظلا دبع نب نيدلا يبحت يماقلا فلا دقو
 ال اهنا ةداعلا هب يراجلا ناك : لاقف كلذ يف هب ةداءلا ترج ايف الصف هيف ركذو ماجا

 ترقتسا يذلاو: حانإلا ةوقلو رطملا نم ابظفح اهنم رومال اهحاذج يف الا ةقاطبلا لمح



 رادثلا تاكرجب مالعالل راهنلايف ناخدلاو ليللا يف رانلا عفر عضاوم يهف رواخملا امأف : 0 1 ِِء
 نم نخدي وا نارينلا هذه نم عفر الو ٠ ةراغال وا برخل لوخدلل دالبلا اوذصق اذا
 اهتالاح فالتخاب هب ريخلاو ودعلا ةيؤر تالاح فالتخا اهنم فرعت ةلدا ناخدلا اذه
 ةن'ورل ةراطتلاو  ييداقدلا رونم لكيف دصرا دقو ( كلذ ريغ يف ةراتو دد.لا قرا
 هيمو نيتثفلا نيب هللا ماصا ذدف ةررقم ك.ءاوج كلذ يلع ملو مهمامأ ام ءاريأو مءاروام
 لابلا فرصو « لافتحالا كلذب لق « نيتهجلا بناج

 فرعت اهعضاوموةيلاع ةينبا يف نوكت ةراتو لابجلا سور يلع ةرات نك لما ردوا
 ناطل سلا ةرضح ىلا ةيحرلاو ةريبلاك مالسالا روغت ىصقا نم يثو ةرافلا رك ا
 اك هاشع اهب ددهتلاو :اذع اهب لعب ناكت ارفلاب ةركب ددجتلا نا ىتح لبجلا ةعلقب

 ريل
 فرجلاب و مورلا ةب رخب هناخدوا هران ىرتف اناع ةنيده روني ناكف ةبحرلا قي رط امأف

 ةريش هج مقزبو لكيلا يداوب امهنم لك نم ىريف امثدحا يف وا امهيف فريد أضيا
 اهب مفريو لتاوك ف ىريف اهب عفري و هللا اهاقو ةبحرلاب ىريف رطانقلاب عفري و رطانقلاب
 ةخدلاب ىريف اسم مفري و نيدلا دسا ريفحب ىريف انهم مفري و بقابق ةرظنم يف ىريف

 صدنو كرا نيب ةرطنق وهو تب وبلاب ىريف ايف عفر و كرا ةرظذعم ىريف أهم عفرب و

 عفري و لحلجب يريف اهيف عفري و ريخلاب ىريف اهيذ مفري و ءاضيإلا ةرظام ىريف اهيف عفري و

 ابيف مفريو باقعلا ةيننب ىريف ايف عفري ورةنطعلاب يريم اهيف عفري و نيثي رغلاب ىريف ايف

 قشءدلوح عفريو فارطالااعضو اياعرللاراذنا اهطوح امل اهيف مفري و سورعلا ةنذأك ىريف
 روانملا هدع مم ) ةبدنكلا ةيرق لإ ىريف هب عفري و مناملاب ىريف ةزرب ىلع لطملا لبجلاب
 ( ةزغب بدحلا يللاعا ىلا اهدعب

 ( لاق ) ديربلاو حالا ىلَعالا رانلا ناساب رابخا الو رونم ال مث : لاق م

 ع تفع دق موسرف. ("يرمعلا نبا نيدلا بابشءايا) بفرآألا 27
 ءانخاو ءاهران.ءأفطا نما لع هل دماو «تفطناف اهحاوراراتلا لش لك |! 07
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 يي لوجاو لالا ٍ ٠ 1 4 مو كل اكل ميكا رآث اروأخلا م 1 و كق

 يئابلا هللاو امنم اًميش ىري. دق املاخي زاتحا اذا ماشلا يحاوض
 2غ مسي بلص مس يسب سيم م يشي يي ييسشتت دشسمحلس مل

 بيقرلا وهو نابديد عمج ( 5 ١



 كك | كح

 و ىلساللا نوفيلتلا لامعنسا نولواحي مويلا ءالنلا نم ةعانخ ناو ( ( لاق غ)

 فارغلتلا .ةعانص هبيلطتن الام لمعلا يف ةقدلا نم بلظتت هتعانص تناك نئلو نوحجنب

 ها ةبوعص لك قوف نيدهتلا ربص ناف ىلساللا
 دقو دعب وع موسرلاو يبا ادكلا لقتل مدختست ةل ١ يهف ( روس رك سلعلا اماو )

 0رإ يب طواطملا 2 طا 1500 عادجم ةنستو رح اعا تالحملا ضعب تركذ

 ىلع اورفوتي ل سال 0 ةريطخ حناتنب تءاجخل ايليشرمو سيراب نيبو سنايماو
 را نينا ف هيك رملا ةرادألا تأرىتح نوفيلتلاو فارخاتلا اومدختسا 5 [ادختسا
 ال1 اكل نور لدلا ليمت ب 6 لمعت تف دي رلا دهام يف هل الا اطيح لهبت
 عيطغس خلا نكلو روتي ركسلتلاب كرشم ةئام ىوس نآلا يتحدجوي الوأدحاوزاهج
 ها 7,6١ لئاسر لقن

 ةراغلا
 ةعرمم لئاسو نم فارغلتلا ثودح لبق :رومدقالا كولملا هلمعتست تناك اهف)

 مةراخخالا

 داوملاةفلتخم نارين عاونا نوملعتسي نامورلا داوق ناك دقف ( ةيليالا لعاشملا ) 0

 ريس ىلإ نت نرلمألاة لا تلاكريما نكس ناكو ٠ تاككلا اهعطساوب نورقن

 0ر1 ردلا ةلاقلا دداتلا ف اك ريما درع نكف اهبو ةيرابخألا تامالعلا لاتنال

 لوسرلا واق تئزلاب نونغملا باعكلا فو ( مثرطق زاتحي ناك انسب تا رف مودقب راد

 هنو رطأ كد: هلقو لعاشملا ةطساوب دعب درع ةباتكلل نيتشر ط لقن عيرسلا يرسلا
 هان كال ىتسأ كع و اليل دقو لماقم واو اونا هتخاكو قلغأ 0

 لع لديو ةيناق اهن» 0 0 00 ءاحطا فورح لع

 اذهل عاشملا اهب عفرت يتلا تارملاب 1 لع لو ة ةثالث وا نيلعشموا لعشم امك

 عجاريلف ىتش عاونا نايب هيفو فراعملا ةر او باتك يف ءاج ام ضعب

 ةغانناا

 م لابجلار 0 2 0

 في رشلا حلطصملاب فيرعتلا باتك يف يرمعلا نبا نيدلا باهش يضاقلا لاق
 : هلاغن أم رواثملاو ماجاو ديربلا ركام يب سداسلا مسقلا 2



 هم اله

 كالا ضرما ًاقرح دار | يكف فورخملا ددع ّلَع اكالسا ( ارمسي وس دالب نم )

 ( ناب ) بطاخلا ملعيف ةفيفخ : ةرك كلسلا كلذ بذجن ءابربكلا نرد رادقم هل دعملا

 م(148١1)و م( ١1الا/4 ) ةنس كلذ ناكو ( ركاز فلفاودد تا
 هيف نيركفلا شعل نطاوخ ترطعي هت(“ )رو( 1س ا كا

 قيقملا فاثةكالل اًقباس اقشك دعي نا ىدتست ال كلذ نا الا هلثامت

 يو دعب نع عامسال 00 ةك رم ةيئانوي كف (نوفلت) اأو
 اهناف ةباتكلا ىلا ةب_نلاب فارغلتلاك توصلاىلا ةبسنلاب نوكت عارتخالا ةثيدح ل ال مسا

 تاءارتخالا:نم يءواكريما نم ابعرتتعو رخخا ىلا ناكم نموها توضلا لقتل مدح

 ( علاملاو فراغا رئاوو يف اًمَييلَع مالكلا ةقثو )" . ؟فارفلتاك دفا للا

 1 6 م عي هنا يضع ركذف ( ىلساللا ف ا فلع'ا )١ ثودح خيرات اماو

 نلاعف هتطساوب ةيئانلا راطقالا عم لاصتالا بوجو برغلا نم ملاعا رطخ ه 157 و
 ياساللا فارغل اال هب 0 نأ اهتم تلطو اذه او ةيراس لا مولعلا ةيمذاكأ

 تلم نا تقع ا.و هبأر ةيعملا تبوصتساف 0٠١ اهءافثرا في رانات يف لبج ةق يف
 لفيا جربب في رانات لايج نع تضاعتسا اهنكلو هب

 8 ءاقثرالا نم نيعس مضب يف ىلساللا فا رغلتلا غلب دقو ( يوارلا لاق )

 ريشنلا ءاوتالا زماخلاو 35 ا 01 ملام هعفانمنم ندقملا ملاعلا دهشو ًاريك هلم

 0 قييم دعب نع اهتداق سعاوا دوتجلل لقانلاو اني. راغم ىلا ضرالا قرات

 فصاوعلا فنعو جاومالا | الت نيب را يف.ةزحاملا ا لا

 (اذا١ اي اا ةم زيلكمالا ةنيقحلا ان كنخلبب ملا( لاق )

 0 طع تداكو رولا نيب اينو ادب رولف 'يطاوش ىلا ةديدنشلا فصاوعلا

 تدمح ةلملا امتي ءاالو تحن اف زكلشاو راطخالا نم صلختل اهديح لواخ د

 جرحا اهفنوم أبن ةل آلا هذهب زي ىلا يف ةيقنس ككل هلغ كرا ىلساللا ىلا
 قفاو ٠ ربا عاق ىلا اهيف نمي تهد لاو ادع ىلا عارم مالاونوعلا:دمتم تلا

 نا يكساللا ياه تقرباو باصلل تقفشاف ةثاغتسالا ةراشا تقلت نا ةيكريما ةنم
 ناكملا اه تنيعو بلطلا ةزيلكتالا تبلاملو « اهفاعساىلا ماا كاهووجو ناكم نع انما

 قرغلا ك شو لع تناك ىتح اهيلا تلصو وامو عارضالا نك ةعرتس ابيبوصة كريما 101

 رطخلا نم امماشأو وعلا دي اطل تدف



 يتفلاب دارملاو ةجح رصع لك عامحا نا تبث دقو ركانت ريغ نم ءايلعلا ىوتفب لمعلا يف
 ءاتفالل - ةيلهالاب فيىعنم ءاثفتسا زوو عماوجلا عمج يف لاق أذلو ديهتحلا نمعا انو

 ه كي لدتساو ها هل نوتفتسم سانلاو هباصتناو ةلادعلاو لعلاب هراهج_ثاب نظوا

 اغا :ناكفارك الب زاصعالا عيبمج يف نب رحجتملا ءالعلا نم ءاتفالا عوقوب ''' توبغلا

 لع نيققحملا هايلعلا قافتا نا ىلع : لاق مث مدقث ؟ داهتجالا ءيزحب ًارابتعا كلذو
 نا ريغنم مهعاتجا ىلأي لقعلا ناف عامحالاك د خ نيدهت ريغ اوناك ناو راصعالا رم

 ةفورعملا باد الا نم يتفتسملاو ينفلل ام عورف نم ةلأسملا هذهو ها مهيدل ًاًحضاو نوكي

 4 ت15 4 لاسنلا ىف ىرتقلا » بانك قاهابصتع دقو :لوضالا تالوطميف
 لساكتلا ذبنو تحيلاو رظنلا نم لقعلا هاضاقني امي مايقلا ( كلذب ءاضقلا ةرمث نمو )

 هقحوضع لكف وي نمو نهذلاناعهاو رظنلانامداباهومنو ةركفملا ةوقلاةايح ناف لك اونلاو
 : ءاكحل ا ةداسلا ضعب لاق لم نودبدوعقلاو غارفلا نم ذيعتسا اذهنمو هعئاماب ىعسي هناف

 ةبج كرم لمجلا نع اونغتسا امهم رشبلا ناو قاوذالا ىضرمل الا هيف هل ال غارفلا نا

 دا#يالا نم ركفلا هيضتقيام ةبج نم هيلا جايتحا يف مهف مث ردك ومتوقياعىلا مهجايثحا

 ةيانعلا تداع كو ها ةكرحل حايترالا نم ءاضعالا رئاس هيضعقلام ثيح نمو ديلوتلاو
 مادا ذل ىف ملح باع هراثا نم ةمآلا تنحو ع ىربك دئاونب كفلا كير

 اناده ىذلا هل دجلاف ٠ هانركد امب ةلأسملا هذه هقف نم ىنتكن نا انيأر دقو ( اذه )
 ( هللا اناده نا الو يدتمتل اةكامو اذهل

 (ةقلا )
 ( ةيبدا تفئاطلو ةيخيرانت فرط يف )

 ( ولا

 ( دعب نع لقنلا بيرقثل تعرتخاينلا تال الاةيقبو هثودح خي راتو فارغلتا|ىنعميف )
 اهب غلبت يتلا ةل الا لك تبلغ ع دعب نع ةباتكلا اهانعم ةينانوي ةظفل ( فارثاتلا )

 0 و لاذ ركل فا رفلعلا كم ةيئاياربكلا اهردصم ناك امو دعي ىلا راخالا

 يقربلا كلسلاو ياي ربكلا كلسلا
 فديليح طا هيواذرف لجر دعب نع هاا 5 :انركلا لمعتسا نم لواو

 ا ا ا ااامسسسببببل هتدسللسل
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 مما" لازت ال هلأو داهت>الا ءاقب ناذيالا ) فارغلتلاب ءاضقلا ةرك نمو (

 يفناف دابتجالا نأي كا عزنع يغار ءاكح- الا فرغت | عسولا لذبتو دهتجي ةمالا هذه

 هبأن -< يف دهزلا و كانيو هللا حج لاطب أو علا قيرط عطق نم هللاب ذايعلاو متر كا دع

 هضحدب و هلطبب ايد انت نع ا راخو اههنم ماكححالا يقلتو هل ع

 ا

 3-3 هعمأ نم ةفئالع ل |ازت نا هنا يف هلوسر نرد د ضل و ,رون متي ناالا هللا أي و

 0 101110 لك ناو لع كعب لازي ال هناو هب هذعب يذلا ءلا ضخ

 اهنيد اف ودي

 : 0 ديهتحم نع نامزلا ولخ ع عوقو يأ : يا هنأ راتخلاو : ىبلا جاتلا لاق

 2 3 00 يع ةيف:+غارأ < نه ير اصنالا ىلعلا دمع دم لخْلأ لاقو

 اونعو هب داهتجالا متدخ و ينتلا ةمالا د ندا بوجنوب كج نم سائلا نم نا

 اوبجوأ نوح ةعذ 54 4 ةدعاللار ميحا اولاقف ىلطملا داهتحالا اماو بعذملا 2 داهتحالا

 ليلدباوتأي ل مهتاسوه 000 ).ةمالا لع ءال' وه نم دحاو ديلقت

 مو اراضاو اراضف لع ريغب اوتفا م 0 نيرذلا نم مه اهناو مهمالكب أبعي الو

 هلأ همح ةقالك ها لل 15 0 نهمل عب ل نيب هي لمعلا راخلا اذه نا أوميفي
 هنورحب 2

 ا ناف داهتجالا ءيدرغل هو ءاضقلا ةرمث نمو )

 لاق عقاو لب زئاج داهتجالا ضعبتو قاطملا داهتجالا دبت ريغ نوكي دق هب قفا

 يف يفارقلا لاقو : دابتحالا ءاوم اوح حييحصلاو : عماوجلا عمج يف ىكبسلا جاتلا

 يف داهتجالا ةفص لصحي نا زوجي 0 ماا

 [ةلاسق نود هلام يفو نف نود نف

 دنع كلذ ىلا ةماعلا عوجرو فالخلا عفر , ( هب ايتقلاو كلذب ءا_ذقلا ةرث نمو )

 وو تاو حافز ةبرجتو يف تول تسالا ١ ١١ لاستلا

 مزليال 1 نال كانا ىتفا لثمو ٠ ثداوحلا ماكتلاب 0 5 ريغ هنال هلوق

 لا هولا :رنالا»فةفؤزرم ةلأنل !او هب لعلا ةقير رو دنع نيرعز لس ا
 ماوعال نذالا لع راضعالا قافثال ةيعرشلا ماكحالا يف ملاعلا ىوتفب يماعلا لمع لع

 عماوجلا عمج نم دابتحالا يف عباسلا كاقكلا يف ءمحار )١(

 ا || 1 ا يف تعبط يتلا ةحسنلا نم "55 ص ؟ ءزح (5)
 يازغ



 ا

 نيد مالسالا نا ققحيامم اهاضتق المع اهذيفنتو ةيعرشلا ماكحالا لع نار 0
 ةمحر يرشبلا عم +لا يف امناكرازي زعت لبسي و اهيقرو اهاومن لع دعاسي و ةيناملا رزا

 ريظنلاقاحاو نيكل اتملازيب ةيوسنلا ّس إسم اهدحو ة ةعار ثلا عبلت ( نمو هريي 0 4

 عرشلالوصأ دحا سايقلا ةمكح يف ةفورعملا 1 يشلا رابغعاو هريظن
 0001000 و هل رك تناك كاذب ر باتكلا ةعلط يف لوألا ديبعلا ف ءانم 6
 ليعلا لا ا فلا تالماعملا ماكحا يف نامز زاا يعور ولو رصع

 نو نا هز لك مئالت اهوصأو كاذنم عسوأ ء ءارغلا ةعب رشلا ناف 0
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 لو هيلع هللا ىلص نييبنلا تاخ اهب لسرملا ن ا ك1

 اهمومعا ةيهاتنملا ريغلاثواوحلا ماكحاب طحن اهيلغ صوصنملا لودالا نا ققح دقو

 قاتلا ةطاحاو ةيهائتم ريغ دابعلا ثواود>و هيهاتثم صوصنلا نا لاق, الف هيلعو امل

 هدارفا ىئانتت ال او ٠ ةكحملا دعاوقلا يف انمالك نا نم نيبت امل عنتنم يئانتملا ريغب
 دارفالا لذدتف دحاو 5 أهنم عونو ةدعاق لكل 4 اءاوناو دعاوق لعجي نا غنتمال

 نوةقحلاهيلعامباوصلا ( ميقلا نبا لاق ) عونلا كلذو ةدعاقلا كلت تحن نان ال يتلا

 حيحصلا سايقلاو اهب ةيفاو ةيفاك صوصتلاو 3و ءاككلا هلع نصرمتلا نأ نم

 'يحمنايب يف فارشالا الع ضعبلاقو ”نيعقوملام داع يق ةمالك قنا ٠ ٠ صوصنلا قباطم قح

 مهعاّجا ماظن اهب حلصي كلك هيك لوصا ىلا رع عدلا ةياذجج هلع هللا تاولص ىلا

 ومالا نذل عرف لك لع اهنا ضب 0 رق م 55

 ىرخا دالب يف ابلم ثدحي ال ةيعاّتجا نووشو روما دالب يف اًنايحا ثدحتو ٠ ريغتن
 كانتقدا ىلا ةلاكرا دارا ضاق كد سو هيلع هللا لَ لوسرلا ربثخا كلذلو
 وا ديحلا ّنآرقلا يف اصن ةيضقلا يف دحي مل اذا هنا هباوج ةصالخ تناكف ؟# فيك

 ( لاق ) هباوجب لوسرلا رمسف هداهتجاب 5 داع هللا تاواص لوسرلا ناسأ نع ًاربخ
 ةذفان ةريتءمةعب رش اهيفيأرلا لهاو ةمالا ءالع هب دهتجي ٠١ لعج يف مياظع ساسا اذهو
 ناك كلذ نا ملعاف ةراضحلاو ةيندملا يف مالسالا تاموكح مسوتب تعم اذاف ماكحالا
 معن ءنساسالا اذه لامها نم هنا 14 كلذ ديف ابفقوتب تعمم داو لعاسألا اذه لع ءاعبلاب

 ها سسالاتسكتولومالااهف كح !دق نكلو عرف لك ىلع ةعب رشلاهذهيف صنلاتأي

 باتكلا لوا ثااغلا



 ': ا ربخو نيبالملاب لعل داس ال ما ينيد سما يف هنال قلق تكلا

 كات م 2 تبجاحل انبا مامالا لاق أر راسم هأنلق اك اعلا ادافا قدصلانئارق هب تفتحا
- 

 هدلس

 ادعأا ديقو : نئارقلاب لدعلا دحاولا ربخب معلا لصحي دق لاسم : يطا تا

 تسل ةلادعلا نا ٍلعاو : دضعلا هحراش لاق اذلو هريغ هلثف الاو بلاغلا وه هربخ نال
 و: اشيا هيشا ا زاتفتلا دعسلا لاقو : ا ىلع رعلل +5 ةدافا يالغرت

 :و ها نئارقلا ىلع هيف ليوعتلا ؛ نال ةلادعلاب ديقثي الف نئارقلا دنع 0 ةدافا

 باعكلا لوإ هانطسب دقو لوصفلا ميقنت يف اضيا يارقلا

 (ننع نيماخلا لصفلا)

 ( عالسالا ةاضق نق. كارتلتلاب لفشل ىف رد

 ءدقنلا _*ررقلا يفرصم ٌءاضق رطفلاو موصلا يف فارغلتل لاب لمعلاب ى ُهَق نم لوا

 اخب رات مجري كلذ يف اهب انكم ىوتف لواو رسم يف نوتفملاءاضتلا اذه 1 نا

 00 | 7 ماع شيلغ ميلا ىوتف يو اذه اندبعنم نرق فن لا

 1 ؟حولالهلا ةناور ي داقلا دنع تنث اذا هنا وهو بترتلا اذه لع رصم ترج م

 دونجلا اهب طتخ ةكسيكريف انانكد حا ةكحلا بدجتا مايصلا بوجوو كا 0

 لالا يف هذابيف ةبورلا توبلي يعرششلا عالبلا اهسئر 1 ةظفاحما ناويد دصقنو

 هب ورت م ملاقال ايفارغلت ا ءءلدو نوفلتلا وا فارغلتلاب ةيردتكمالا كك لأ

 يرصملا يلقالا يف ةداعلا لب اهدحو ةرهاقلا يف ]ع ةرصاق ةواعلا هده تسنلو رمصم فحص

 تافارغل ” هرثا لع لسري اهيضاق ىدل دل يف ةيع عربشلا ةنيزاب ناهد تنلنا هلك

 نم هلك يرصملا زطقلا حبصي نرا تاك اذهبو كلذ نامت رخأألا داليلا ةاضق ىلا

 ًاوطقموا امه نادوسلا ىلا شن |

 0 فارغلتلا لاسرا يف لهاستلا نم نيب رسدملا ريغ لمع هيلع امم اذه نيا

 له ف < هايد طفلا وا مودصلا ف ةيالراا رك سم عم ةفلتخم ةيضقالاو ةيولالا زك ارم

 هللا أحل هراطفا بجاو موي موصوا هموص بجاو موي راطفا نم قاربالا يف لهاستلا

 ةلاسملا تاحرتخلا قارا نم هللا نم امب ؛ ةيعرشلا ءاكحالاب ظفتحت ةموكح

 ( هوم ىوتفلاو ىف عاشلا ءاضقلا اذه 32

 (اهنم) ةديدءدئ اوفو تارع هل م ءالعالا نوتفملا هب يتفاو ةاضقلا كلوا هب هب يفق ام نا

 ةددجتل روم الا نم 7 قف نوركفي اولازي مل انناضقو انءالع نم ًاريغك نأب مالعالا



0 

 بولق ىلا قرطن رصمب ةيعرشلا م احلا هذي ناضمر لالهل يعرشلا توبثلا ةيخكب

 جئاتنلا لها مدعي دوهش ةطسأوب يدفلا باسملا ع ينبم تورثلا اذه نا مهنم ريغكلا

 نم ضعب نع كاذل نيلقان مهباسح حيحصنل ةيعرشلا ملاحم ماما لالحلا ةير تابثال

 رم ةبج نم .ينأي

 طايتحالا ةياغ رطفلا وا موصلا تايثال طانحي املا نا مولعملا نم ( باوجلاو )
 ١ حتف و ةيذل] ةيمفن هيف نعطي ال 5 احلا 5 0 دهر الا كلذ ىحقي :

الا مب ضاق كح تالا
 : لنرءطلف نالطلا يزوره كلذو ةكح يف نعطو 

 بيغلاب مج -رلا نم الذ لذ» يف ةماعلا تاض رخنو هيلع لوعي ال هلبقو ك1 0 َ

 هعمشمو هقلت لابوأ تحوم كلذو ة عرج ١ ةهمضق الا ل

 دالبلا ضع. ىلا لسرملا فارغاتاا فنرا مهضعب لوقي ( ةرشع ةسواسلا ةهبشلا )

 م تويشلا هيف لدح يذلا رطقلا كلذ نا حاضيا هيف نا ناضمر تت ةيصاقلا

 : 1 غلبملا رطقلا م هعااطم قفشل

 ءالع اولاسإ ل قربلا ربخ ىلع ليوعشلل مهمزلل رطقلا كلذ لها نا( باوحلاو /

 علاطملا قافثاب موتنا اذأف هدالع ىلا هيف عجري نف لك ناف كلذ نع كلفلاو باسملا

 بلاطو نوريثك رصعو رمعملك يف كلفلا:العو هب اولوع 1 هفالعخاب وا قربلا ريخي اولمع

 امو بجاو ديعلا مول رطفو بجاو نا ضمر موص نا مولعمو 5 لك لع 4 هضب َِ معلا

 بحاو وهف هل اللا تجاوإا ميال

 وا قاعبضمر توبثب لسرملا فارغلتلا نا . معضعب لوق ) ةردع ةعباسلا هيلا 0

 يسايسلا مك احلا عيقوتب لسري لب هسفن يعرشلا يضاقلا عيقوتب لصري ال دق ديعلا

 يعرشلا املا كح لع اينبم ناك اذا هكحو يسايسلا كاملا ربخ نا ( باوجلاو )
 دالبلاروما رودت هيلع غاب نم +, كيهانو هتعغلبم هنال هب ًالوممدو ال وبقم نوكي هاف
 لس نيدلا رئاعش ملظعأ نم 5 ةدايعب ماتهالا ل امي لاحلا اند لثم 52 ل الجو

 يل كالا نود نم لب ةرورمض مولعم ود ؟ يسايسلا 6 اجلا تأ و لوس

 يلع رادملا ا اعفاسإ دقو ةيعر لإ هقرطب ل تو.دب "1 اب ناقد اال 55 الا كلذ ذ لع

 هيلع فريم نياقلا زلال و قونو : هلأ

 ةادعبا ربخلاوا هتوبثب ؟ احلا وه نسل فارغلتلل لسرملا يسايسلا مكاحلاف ةلجحلابو
 اتي يضل هتلاحو ريطخلا هيصخمو هلاصال ةط_ساوو 00 عرف 0 غاب وه 3 4



 كدا ف كح

 يقي الو دعو يني رابخالا اهلباقي نيكف :دهاشمو نيقي نع هب رابخا تابثا ةقباسلا
 2 ,ديز نب نحنا نع ثيل وصح لوشي 'ورلا نا كلذو هعم

 ورطفاو اوهوصف نادهاش دهش ناو : لاق ٍلسو هيلع هللا ص ينلا نا باطحلا

 ا امذ هنال ( دحاوةدابشب ) موي نيثالثلا ( اوماص نا ) اورطفي ( ال )و يئاسنلا
 ها لاوش لالبب دهش ول داو ىلا
 ىلع غ ناف ( )٠١ عئادصلا عئادب يف يناساكلا مامالا لاق ( ةيفنخلا بهذم هوو )

 0 ةدعلا ماب اورطفا نيدهاش هد اهب ناضءر اوماص ناف لاوش لاله سانلا

 نسحلا ىورف دحاو كهات ةداهشن أو اوماص ناو ٠ لءاير طفلا يف املوق نال نالخ الب

 يا دمع رع ةعامس لبا: قوروأ+ دذقلا لاك دنع نورطفيال مهنا ةفينح يلا ن
 مصالا هنا يفاقثالا ةباغ ينو ها 1 مات دنع 0

 يا ( اهب انمس اذاو ) هحرشو جوملا ىف يفف اقاطم رطفلا بوجو ( ةتعفادلا بطذنو )
 ال ميغ غ نكي مواهدعب لالهازن : ل ناو (انرطفا نيث ال" ) نيادعالا لدع 7

 سموا هب قفي نم ربخب ماص نم كلذ لثمو يبوولتلا لاق ها نيثالث  يفو مي نريحلا

 ىضاقلا لاق ها هدحو لاو ل الإع قى وا هقدص نموأ هباسحي وا اقشافواو هقدص

 :ًادوصقم هب تبني ال امب انعم :تبثي «ىشلا نال قحاب زاطفالا موزأ ةريااللو ادد
 وهو ٌةدايعلا ّط هلائشال الالقتسا ل تتر اوه لاللف نإ يري لاق

 دحاوب تبني ةدابع ىلع لما رهش لك نال جحلاب مارحالاو هب وجول ديعلا موي رطف
 هأ ةدا.ءال رظنلاب

 فانخم ةلأس٠ لك يفو اهله يف هعسو ةباغ لذبب ناب دهتجي نا يضاقلا ىلعف ةلجلابو
 هللا ناوضر ثفلسلا ةاضق هيلع ناك امر خآ نود بهذمم سانلا هللا دبعتي مل ذا هيف
 ةدعلا لاكأ دعب لالملا يءارت سانلا مزلي الو جرا عفر لصالا نا مولعمو مهيلع
 يتح ةيفاع يف نولازي ال .سائلا نا مولعمو هنع يبهنملاواغلاو ركدملا عطختلا نم كلذ لب

 مهيلع هللا ددش مهسفنا ىلع اوودش اذاف اوددُش

 ,ودحي ةنس لك يف نادوسلا يلاها نا : مهضعب لاق ( ةرشع ةسئاحلا ةهبشلا)

 1 نيتقاودم - ةعورطملا ح ةببأ 0 جئاتنلاو ب لاوذو ناضمر < كو

 تادوسلا لها لع مدع عم كلذل ًارظنو صقن وا ربشلا مث طق ةدحاو ةعس يف اهنعخي
 ا ا ا ل

 مكو#ما ةحشص ؟ ءح(1)



 تلا ا

 اذ_ه ماوس م مدعوهو ةقباسلا 2ر1 تكاالكلا قيلت وا فياوجتلا

 نب رومأملا ناو هيلع سيقم ريغ ردانلاو باغالا لَم وه لوعاو تاياورلا ضفر لاّتحالا
 ةذوخأمو غلابلا قيقدتلاو مانلا طبضلا اهيف ىخوتب ةصوص#ةر ادام ف ارغملالا صاب نيّاقلا

 اوأرجت اذاو اوفلاخي الو اونوخيال ناب ايتمدخ يف مه ينلا لودلاىدل ةي وق تالافك مهيلع

 عاونا ىلا مهفناب اوضرعو لئاه ئازج يف اوعقو ري وزآلا باكتراو ماظنلا ةفلاخم لع

 رارخالا_:رود لوي نيصح ديقو ةيفاك ةنامذ ةليقثلا ةيلووسملا هذه نم مهلف ناوملا

 ىلع فارغلتلا ورومأم مدقاو سمالا اذه ين جي رمتلا لصحي مل را هناواوسال بذكلاب
 لاومالا تيهذو تويبلا تيرختو ىربكلا هيسايسلا أصلا تلطعت هتدافاب بعالتلا
 طايتحا وه يعالتلاو في رجتلا نم يفارغلتلا لقنلا ةمالس نيمأتل لودلا هذه طايتحاف

 ا 1| ةلسسالا لودلا هده لغه نا لقعي. الو: هنع ةلغخلا الو هيف ةفزاحلا اهنكميال 8

 يف رسمت اهتيندم دعاوقو اهتوق ناكرا را نم وه فارغلتلاو روم 0 نم ريخك ل

 نأ [ءكاطعو اعزع] طاعمو اجراجتو اهتسايس نادم وهو هرايخا ةحصل قاقيتسالا نم ؟يش
 ةياتعاا ةهادبلاب دوورم وه ضرفلا كلذ

 دعب لالملا ةيئور مدع رتاوتي دق هنا مهضع؛ لوقي ( ١ ) ( ةرمشع ةعبارلا ةهبثلا )
 يذلا اططا اذهنا (باوللاو) لشرملا فارئلتلا بذك لع لدبامم نايفمر نم نيثالذلا
 ةيانعلا ذبنو دوهشلا وهو هيلع ىند امم لب لسرملا فارغلتلا نم سيل رهشلا تابثا يفنيبت
 فااذلا لاح وحتوو انما ةحيمصلا ماوعالا ما ئاتن دوجو عم باسلا نف هيلع لديام
 اذه نا مولعمو روهشلا تابثا يف روشنمل علا 56 ه كبلا كلذ لع هبن اك نيرا
 اهف فالخ لع مهلك بهاذملا ءابتذ اهركذ ةلأسملا هن ناففارغلتلاب صقخيال ثمل

 دعب ري مل اذا لاوش لاله نا ( ةيكلاملا بهذ ) نورقب فارغلتلا ثودح لبق مهب

 نإف: ليل خيشلا لاق ا لت داش ارتد موصلا لع هاقبلا بجي وعصلا يف نيثالغلا

 : ايذك اوحص نيثالث دعبري ا
 نرم هحرش عم عانقالا ةرابعو دحاو وا نيدثاب توبغلا نيب ( ةلبانملا تاصفو )

 وحمل اوهيغلا يف ( اورطفا لالحلا اوري ف اموب نيثالث نيدثا ةدابشباوماصاذاو ) : مهبتك
 ةبورلاب ام داهشنالو ىلواموصلا تر.لاعبتف ءادتبا رطفلا اهب حكي نيلدعلاةداهشن ال

 نادوسلايف ( يندمداو ) ةنيدم نم :ءانلأس ةريخلالا لااهدعباف ةئيلعلاهدها 1 7

 .:لئفا كب



 دك

 قاانيب قوتوم ةقروب هالاكو تبني نا ةءزابق صخيش ليكو هنا لع فارغلت لاسرا دارا
 نارغاثلا ةرادا ريدم ناك كالذلو ها ةيسرريغ وا ةيعسر فارغاتلا ريدم ابلبقي ةداهشب
 ديس مقوملا عيقوت ىلع رادملاف ةلمجاب و هل سم ىلع ةقيثو نوكيل هدنع فا رغلتلا ظفحي

 تار أابلءاح ال اهلسرص باظخا.ممال هوجولا نم هجوب الخ حو بعكلاو لئاسرلا
 قفل تءادام قسافاهيلا هل محي نا هعوقو يف رضي لهابقالطب اباتكه تأ سماىلا لجربتك 9
 ف رتاوتدقو دهاشوا ليادل جاتجي الل لع وهو لماحلاال لسرملاىلا عجرملاف هباعك هنأب

 مهامنا سو هيلعهشلاىل< ىبنل' ىلا نيملتملاريغلا كولملا بدك لمحيناك يذلانا ةيوبشأا ةريسلا

 يراخيلاءاوراك اهنع بجي دقو اهيفامدلأ رتب دابامةتي ب هيلعهللا لص يذلا ناكو موا ر فس

 شتوقملاو ةمءاهلا بحاص ةذوه ديرب يف ةريسلا هاهو « هلامح ىلا ؟|1ا باتك باب »يف
 نئارقلا نال انهيف: بذكلا يفنيلع اداتعاو اهيلسرم عيقوتب اًقوثو امهريغو طبقلا ميظع
 سا.:| رطف يف كلذ فورعم بلقلا ةندن ايطو نيقيلا ديفي ١ ىوقا نم لاحلا دهاوشو
 7 ة,دلع اعورف نئارقلاو قارافالا ماكحا 2 ءاهتغلا جردا اذلو م.ليج يف ير امو

 ةاضقلا ءاكحاو ةيعرمشلا ةسايسلا بتكو عورفلاو لوصأألا نم افرط ادش نم كلذ لعب
 ءاظلأ فرح ف هدعاوق ف ينكر ؤلااكو دقو هلسإ ممم اه قد م ماكحلا بداو

 هيف ني مف الغم جرحي اعورف اهيلع ىب و 1 ةلو لزنت ءيشلا تاراما رووظ ةدعاق

 يف يطوسلا اهركذ دقو كشلاب لازي ال نيقيلا نا ًاضيا ةررقملا دعاوقلا نم نا لع

 «ةفاا باوبا 2 ُِق لخدت ةدعاقلا هذه : لاقو ةينا_كلا ةدعاقلا يف رئاظدلاو هايشالا

 : لاقدنا يعفاشلا نعل ةنمركك او هقفلا عابرا ةثالث غلبت اهيلع ةجرخلا لئاسملاو (لاق )

 وهو هأ ةلغلا لمهتسا و كتذلا حرطاو نيقيلا لمجا يا رارقالا هيلع لكلا 08 لصا

 قيفوتلا هّللاب و اتوا ا .دهاش
 نوت الذاه ريغاهيف جي يفلا دالبلا يف هب نومملا لمعي فيك: ملوق(ةرشعةشلاثلا ةهبشلا)

 لاقي نا( باوجلاف )تانايدلا يف هب لمعيال ! ل اريغربخ »اه قفلا لاق دقو ممم ناك نمال ا هلم ىلع

 ةداؤالاةل اةباغعوههلاسزا ع مئاقلا ملا ريغو لدعم مل-هربخو هاهنا وه ريغرب# سلاذه نا

 هلس نم ىلا لإ 4سفن ىلا هكا ءناهيلعليلدلاو لصومو لقان وهامناوهريخربخلا سالف مقلاك

 2 : هلاغم ام ةسايسلا ءاطعو عاتجالا ءأبقف ضعب باجاو:

 اهيف 2 ا4| راصمالا نم روم ف لالهحلا ةباور تل ىتمو ربخلا لقن ريغ وه تايثالا

 عوفو لمعي هئا لبق لاف ةيقث ةيعرش ةلماعم توبشلاربخ لقتل مزلي مل نيملسملا ريغ



 هدا د قاتل

 فارغلتلا كلذك الو نظلا ةبلغ تدافا كالذلو راكتالا لع يعاودلا رفوت عم اهل مهعاعسو

 قوثوملا فارغلتلاّةوافا نم هانمدق امي عقد اذه نأ ( باوجلاو ) هيف كلذ عيمج ءافتنال

 ةصاخل نقيتم ماب ليغعلا درحم هب دي راريظننلا اذبف اهدحو نظلا ةبلغ ال نيقيلا هب

 عفادملان ال كلذ نم هءوقا فارغلتلا ناف الاو هجو لك نم لثاتلاو يواستلا ال ةماعلاو

 وا 5 للا سفال لقان هناف فازغاتلا اماو حلا توبث ىلع ةمالع يش امنا ليدانتلاو

 نرآللا ةيلغديفي امم ىلواو قثوا مدقت امم نيقيلا هتدافال وبف هيلع ةمالعال هت أور ربخخ

 انمدق اك هج وب أطخلا لمتحتال يناا تاينيقيلانم وهف ؟احنم ناك نا فارخاتلاف ةلمجلابو

 لدعلا نال هنع لزني الف دحاولا ربخ قفي مل نا وبف ؟اح ريغ لدع نم ناكن او ًارارم

 ةضافتسالا قي رطنمهعامسوالالحلا ةيؤر وا ماحلا مح ةدهاشك نيقي نع الا قربب ال

 دحاولا ربخ نرال هيلا نوكرلا يف دحاولا ربخ قوفي دق كلذ يف ةقثلا فارغلت نا ىلع

 رطفلا وا موصلا يف لسرملا فارغاتلا اماو هيوم ىلع عباتي مو عياشي مل دحاو هردصم

 رك رجو# فاذكو اهماثي لاب لاخ نانل ةعيتملا يفنهنا الا ادخاو ناك ناو: هؤدصتف

 ريبكلاو ريغصلاهي ردياتوث دلبلايف تبثب نا دعب الا قرني نا ةقثلل نكميال ذا اهرساب ةفا

 فارغلعلا عيقوت يف لمكان ا قعر دف انلوزيكت كلو يفتح وج الو زيمالاو نومأللاو
 اذااماوأدحاو ناك اذاهلك اذه « اذك ةكحم وا اذذك نجل وا اذكق يرف وا اذكر لب ياها »
 مقل "5 لي للذو ةلا ئزلا تال ؟ تاب تموبف هوز اوت ةزثكل هتلاغلاهو اوادعتن ناك
 لع لب وعتناف نظلا ةبلغل اهو و ليوادقلا لع لوعي ناك نا هيلع هبتشملا نا هاصاحو

 انصخوا م لاح لك لع هب نيقيلل فارغلتلا

 له فارغلتلا لس ناب معلا ىلا ليبس ال : مهضعب لوق ( ةرشع ةيناثلا ةببنثلا )

 تراك ناف ٌكازتلتلا لاراب هرهأو الجر تعب ما: ةيفارناتلا ةراوالا خف ةسفني رمشخ

 اذه نا ( باوجلاو ) ىساف ما لدع وه له ثوعبملا لجرلا اذه لاح ربعي الف يناثلا

 كيسذلا يعرسشلا مكاحلا متخو عيقوت تحن ةيناثلا قاربالا ةرئاد ىلا لسرم فارخلتلا
 لالبلل يئارلا مك احلا ريغ ةتثلا لدعلا متخو ميقوت وا يعرشلا هبجوب لالحلا هدنع تنث

 دومعملاو سدتليالو هزيغب هبتشي ال امهنم لك عيقوتو رتاوتلا وا ةضافتسالاب يحل عماسلا وا
 ءةوبثو ضالا ققحت دعب الا ةيفازعلتلا ةرادالا يدم هلّدقي ال فارغلتلا اذه لاثما نا

 يناثلا لصفلا يف انمدق دقو هابتشالا اذه ظقسف هيف هابتشا ال الع هلاحو هلرع هملعو
 نم ترا هللا اهديا ةلودلا ءةعضو يذلا فارخاتلا ماظن نم نا ثلاثلا بابلا نم رشع



 كه دا

 اومعسو ابصخش اوربي" ناف اههجو فنشك طايتحالاو اهيلا ةراشالا ىنك ةبةلنم ةرضاح
 ةلابجلا _لاوز مدعل الف ىرخا اهعمواو زاج هيف اهدحو تناك نا تدبلا نم اهمالك
 ها اذه ىلع وبف مي وزملاب تلكو اذا اذكو

 الاو دبشأف ابعفع نأ 1 ةأرملا ل ةداهشاا يف يرهزلا نع ''يراخيلا ىورو

 داهشالاةلاحاهاري ناطرتشي الهنا ةاضمة مو: حرشيف رج نبا ظف:حلا, اق :دهشت الف أهفرعت
 نيمأوملا تابما نع اوور ةباحصتل !ناباذه دي وي دقو ها ضرف قي رط ياب اهنرعينا ينكبلب
 ةداهش لوبق1ع لال دمسالايف ينالط_ةلاهلراشا؟5 نيماوصاب نهوزيمو باحملاءارو نم

 ءطو هل ىمجالاو قوقحلاب ةداهشلا نم ىلعا جورفلا لع مادقالا دل : ينرعلا لاق ىمعالا

 نةمغعلاو قئونلا بالا 2 لصالاو هأ 44م عني د توصلاب اللا اهفرعي الأ وهو هتجوز

 ًارارع هانلق ؟ ىلقلا هيلا نايطي امن .

 : هلاقخأه ةيبقلا هذه نع ((اوج ةسايسلا ءازعو عاتجسالا ءابتف سد كلك

 لومحهريغوهورادج ءارونم ركتلا لبق نم هنوكل فارخاشلاب له ءلانعاوفقوتمهن|ليق
 تاذلاب روذحلا ناكما وه امنا رادج ءارو نم مالكلا ضفر رس نا اوملعل اوههننا ولو هب
 ملكا :راكما عم ديعب نم مالكلاو طئاخلا ءارو نم ذابتنالاف هجولا يف مكعلا و

 قيقا ناكما دنع تاب رملا نع ىهني امنا عرشلاو ةبب رلا ىلا ةاعدم برق يلع هجولاب
 دصتقملا الد الولو لوقءه ريغ ةحعصلا فقاوم فوقولا ةلوهس 0 ةبرلا فقاوم فوقولاف

 مالكلا أماف هيحاصو توصلا قف عم رادج ءارو نم مالكلا ضفر قدح الب 0 هللاو

 / كانه ذأ برق نع رادحلا ءارو نم مالكلاب ساقي الف ةديعيلا داعبالا نم فارغلتلاب

 هيف عقتف رادج ءارو نم مالكلا ىلا هنغ لودعلا ىرجو برق نع مالكلا رمستي
 هاش را ىوطتال نضرالاو ةعببطلا هتيجواو ةرورضلا هيلا تعد ايوه ل501

 ةيبر ةئظم نم ةّث سيلف داعبالا هذه ىلع عقاولا ناكملا نم ععسد ال يرشبلا توصلاو

 طورش سقملا يف ترفوت اذا الا حصب ال سايقلاو ربخلا هحو ةيأور نودب ربخلا دورو يف
 حلاصملا عرمش عرشلا اذهو اضغلايداو نم نائمرلا نياو كاذ نم اذه نياو هياع سيقما

 هيورو مفادملا عامسب فارغلعلا ريظ:ث حصيال : معضعب لوق ( ةرشع ةيداحلا ةهبذلا )

يرابلا مت ) هئارو نم يا اذن 7 ةداهشلا باب يف ماكحالا ل ) | 0
 | 
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 هفورحي هاتاردنلا يفالا هيفأطحما مقبالامو هنمررسغالاهفديدشنلاو جي رتااذهرىلا نوبعُذي
 ' فيكف ةدابشلا طورش فوتسي مل فارغلتلا ثلا مهضعب لوق ( ةعساتلا ةببشلا )

 هلاخوا هيف ثحب نم مالكيف انيأرامو ادهاش هيعس نم لي وري اذهنا (باوجلاو) هبىغتتي
 عون نمهاررطفااوموملا يف فارغاتلا لع لوعنملكو دوبشلا نم هلءجوا ةداهشلا باب يف

 لالجلاة ب ىرب اوديش نمج ةقث ربخ وهف توبثلا نع وا كلا قع وا ءوابتلا نعراخألا

 ةدابشلا رهغ ربخاو رتاوتلا وا ةضافتسالاب هتوبث نع وا رهذلا لوخدب ىغق «اح نعوا

 هفورحب هاناقنو مئاتصلا عئادب يف يفاساقلا مامالا يع 5 اين طر د امم طرب شحال منال

 بابا نم عباسلا لصفلا يفمدقثو كرظن هىعاف ثلاثلا بابلا نم ينانلا لصفلا يف هنع

 مياس باقب هربدتف ربخلاو ةداهشلا يف قيتحت لوالا
 هدرا أ ءارع نم مكتملا هبشإ فارغلتلا نا : مهضعب لوق ( ةرشاعلا ةهبشلا )

 نرال هييشتلا اذه ةحئد عنم ( باوجلاو ) سايتلالاو هايتشالل عرشلا يفربععي ال

 ملكتملا وا مالكلا يف هابتشالا نم هيف | هربخ ىلع لوعب ال اما رادج ءارو نم مكدملا

 ند كل هال اعتب هن مكنملا و مالكلا ققحت كلذ هيف دوقفم فارغلتلاو

 يلع عقوم ةجبلاو بقللاو فصولاو مسالا فورعم مككشمو وه نم فرعي ال اكتم نيب
 ىلع كاذ نم اذ نياف مراقد يف هعيقوتب فارغلتلا ماوق كلذ يلع كبش همئاخمي هباطخ

 رح نأ كلا نآل هين نارتو عماج ال ذا ىرخا ةهج نم دساف ماولا اذه ريظن نا

 ققحتبالا مصي ال هيبشتلا نا ىلع اوقفنا دقو تاذلاب ينعملا هيبشآ ممص ىتهو ربخم مكدملاو

 201 4 ىف لوصالا الع منع ربعيو هين ناكرتش يذلا عماجلا وهو هبشلا هحو

 ربخغا نم ريما نياو امني عماجلا فصولاب و عرفلاو لصالا نيب كرمشملا ىنعملاب و ةلعلاب
 باج ءارونم اهنال بتكلاو لئاسرلا لثميف كلذ لوقي نا همزلي كلذيف هأولا نا ىلع

 مكتملاك هيف مكتملا نا لاقيو نوفلتلا يف اذه دري امر معن ٠ دحا كلذ لوقب لهو ضبا
 هابتشا اهيف :ترماوي ةلاحو رظن ةقد ىلا هيف يعرمشلا سمالا جاتجيف رادجلا ءارو نم

 يعيرلا توفلتلاك كلذو نيقيلا قح يلع مكتملا تو نو فوقولاو :تاوضصالا

 + رمد علا كراشا دقو يعطق اهيف ةلابإلا لاوزف ءاقثلا لودعلا دنع نوفلتلاو

 اهعبسانمل اهدارياب سأب ال حاكنلا باب نم ةلأ_م يف ةلعلا هذه ىلا - ةيفنطلا بتك
 تناك ناف ةلابجلا ىئتنتل نيدهاشلا دنع ةحوكنملا زيوت نم دب الو (''هل وة شو هيف نحن 1

 حاكنلا تايك ف راتحملا در (1)



 تح

 ملاذا هلوق لبقنو مالا ىهاظب محن نا نورطضم كالذ عم نحنو 9 معا هلو

 فارغلتلا َّط هدورو دو,_كلا سفن ىلع دراو ضارتعالا اذهف هتدابش يف نعطلا حمصي

 هدو ّط الا ذئنيح ءايصلا مقو امو ةطسفس وه .فارغلتلاب اذُئايِح عقب مايصلا نا ملوقو

 رابخالا اب لقتنث يتلا قرطلا رئاسك ةلوقعم ةلوبق٠ ةقي رطب الا هربخ لقثنا امو يعرشلا
 هفورحب ها اهيلع ءانبلاو اهتيدصت يرجيو

 هب قئوي فيكف ةديدع تافارغلتلا طلغ دهاوش نا : مهضعب لوق ( ةنماثلا ةهبشلا )
 هيلعمالكلا نا انلقو ةثلاثلا ةهبشلا يف ركذ ام هبشي امله نا ( باوجلاو ) يعرش عا ف
 فارغلتلا نا هلصاحو ةقدب هغحارف'“ثلاثلا نايل قم شع يداحلا لصفلا ف ءامطسط

 ب ممملاو لقانلاك هريغ نم طلغلا اهناو يكاحلاو ىدصلاكهنال أطخخا هيف نكمي ال هسفن
 كالا فارئلتك امهزيخ ف تدك يذلا تاقثلا فارغلت اة دمح نع كلذ عمو

 لوعبال مالا نأ اك درت يت> اهيف ثحيلا سيلف مهلك اش امو ةماعلا تافارخأت اماو هلاثماو
 لدعلا ةقثلا دهاشلا لع لب دهاش قلطم ىلع كلا ل

 : هلاثم ام ةببشلا هذه نع ةسايسلا ءالعو عاجالا ءابذق نضع كات

 مدعو وه ثيح نم ا نادال كلذ مزاتسإ مل علا نم ٌءىث يلا اطخلا قرطت اذا
 فيصصت وا في ر2 نع اًنشان أطخلا اهيف عقب دق ضبا بتكلاب زابخالاف هب لمعلا زاوج
 قاثيتسالاو طايتحالا دويق عيمج نيب نم اًنايحا ةقيقحلا تلفت دقو دوصتمريوزت وا

 قرطنملا أطملان اف ابلع قراشمو اهفارشا طار رئاس يف اهدر ىلا ابعاد كللذ 1
 ةالصا الو ةدعاق ذختي الو هيلع ساقي الو هب دتسب ال ردانلاو ًاروان عقب امنا نيعم ببسا
 قوجيو ةياورلا نعاما دوَخأمدنال ةعملاب لعلب لمعلا بوجو لطبل كلذك كلذ ناكولو

 اهعوقو زاوج عم هنا لاحلاو انلق اك في رحتلا اهيف زوجي ةباتكلا نعوا نايسنلا اهيف
 ايسال كدبح ىرختلو فارغلتلاب ذخأت ثرا كلو يرختلا عم ةباتكلاب ذخالا بجاو

 لحلاباجضاو لوقملآ لها هب ى اذت ةيبش هنف تضّرعو اهم ٍنارئلتلا ربخلا نك نإ
 مل نيبتي نرا ثبلب الف هناكما مدع نم هناكما اوفرعيل دقنلا نا زيع هونزوو دقعلاو

 لاله تايثاةلأ_م كانه ناك ناو ةحلصملا اهيف ةءجارملا راظتنا يف توفن ال يتلا ةبقربلا
 كل مدع مجدا ينلاو تاوجلا نم ةدراولا ةديدعلا تافارغلتلا ين رظايف ناضمر

 مهاب ام تادابعلا لعمايقلاو تاعاطلا يف لوخدلا سما يف ليبستلا نوري مو بذكلا ىلع

 ةعرمسلابو فارغاتلا سفنب حاضيتسالاو ةعجارملا ناكما عم اس ال مييحصلا هبجو



 تح

 هيف مالكلا يذلا ةقفلا فارغلت زثا وهام كلذ

 فارغلخلاب موصلا يفاذي خا هتيؤرأ اوهوص ثيدحن ا : مهضعب لوق( ةعباسلا ةهمشلا )

 1 ران لو فاردلتلل اوموص لوقت اناا مهفاهللأك هيلع هلا: اذخ نا ( باوجلاو )
 هلالهاب لالحلا اوري ملنم لودع وا لدءربخي ا اب فارغلتلا ربخ ببسب ةيؤرال موصلا
 ناف ظعالا داوسلا مو لالملا ا ودبشي و محلا اوم )ل نو هللا حاوره يف نك

 0 هموص ثيدح نا ىلع فول لا ىلا ةبسنلاب دحاولاك ار نا ةبسنااب لالهلاري مل نم

 ماي_صلاب سهو ري مل نم نا يف صن موصلاب سانلا ماو رمت نبا ربخي مالااو ةالصلا
 ةقاطلاردقب هسمالاهذاخا ست لالملا ري نم رماها اهبل صوتي ةعي رذ لكو هآرنم ربل
 ىأتا نأ هرمشنوريلا عويشا ا ائءاو رئانلا ليدانقو عئادلا ع اولوع كلذلو

 أع مهريغو ةعبرالا ةعالا هقف نم كاذ اة رند لالملا ةيذورب كلا لحم نع

 قد وادب ةادانأ| نيب هنع ةدافالا لا تود دك رف داك ةامحاب و هتداعا نع ينغا

 أبنا عم اهيلع اوعمجاو ءاهقفلا اهيلغ صن أمم ابلكو رئانملا داقيا وا عفادملا برض وا لوبطلا

 ام لك يف اذكهو ابلثم هنا فارغاتلا يف لاقي اذكهو يركلا يوبنلا دبعلا يف نكت م
 انركذ امديلعهبتثملا تلأس ولف نارودلا رخآ ىلا بلتلا ةنين أيطو عال اب رط نوكيو دي
 لحعلا مويلغ بحي لله لاوش وا ناضمر ةليل عفادملا اهلها ععم دلب مهاظ وا ةيرق نع

 هباوج ناكاف ملز زاج فيكف لالهلا اوري م 0 نا هل لق عن لاق ناف هيلا ريشت

 ْ 0 اود ناك

 0 ام ةببشلا هذه نع باوجلا يف ةسايسلا ءالغو عاجلا ءابقف ضعب 0

 ى ًاراذالب مودلا مزلي ىتح لالولال ةٌماصو متاص لك ةيذر بج هنأ ثيدحلا ىنعم سيل

 ةداهش تدك اذاف مهنيعاب اودهشي ناو موصلا ساالا ةيقب مزال كلذباربخاو لالحلانادهاش
 ربخلا لقثنا اذاو اوموصي نا رمدملا كلذ لها لع بجو راصمالا دحايف لالبا نيدهاش

 امايص كلذ نوكي الو رصملا اذه لها هب يدقق نا بجو رخآ رصم ىلا فارغلتلاب
 ناسللا هلا رك ل قعلا ةطساو كفا رغاتلا ناك امناو اهسفن ةي'وزلابامايص نكلو فارغلعلاب
 ىلع لمعلا ني فيكف ف رذاتلا يف أطحلا عقب دق هنا ليق ناف دهاشلا هب دبش يذلا
 قرطو مولعلا لئاسو 0 اا راح دقو ردانلاب ةريعرالا هاب ايا أطخلا هيفا زوجي اذ
 لالملا سأر هاش يذلا دهاشلل زوجي هنأ كلذ لعديزنو اهاطبا ضنقب مو رابخألا

 شاقل كلو نأ اهنا روصو لاله ةك سلو الالم لو دن 9 ل نا
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 ق ل ءالسالا ضيفتسملاو واح . الا ربخ يف طربي موضع لوق ( ةسماحلا كك
 اق وه نم هربخم نم هاقلعي امنا فارغلتلا ربخو مالسالا هفي رغت قذوعأب فلما

 ريما اذه اهنم طيتتسيف هنا رقد رمتألا تناحلا يف ناك< وأ ئه رقنو كلاسلا قدب

 ةلل -نيفلاخغللا نم نونو ا ءال'رهو فارغاتلا هل برم_ذ نم ىلا هيدويو هينكيو

 وطاناو شان نيلسملا ل قلع يلا داليلاو دنحلا دالب ريظذ دالب يف ا

 رادلاف 5 هربخمل يسقي ام ريما نا ( با وجلاو ) مهيدلج ءانباب فارغاتلا نووي

 لبقي لدع ممابلسرا يذلا فارئلتلاو لبقاكسم ال دعناك ىنفف هب ربخللاو هلس رم مسا يلع
 وه امئاو ام هحوب هيلا هع نكم الو هيلا بسن مل ربخلا اذه نال رفاك هاو انغاب وأو
 نيو نالادع نوكت نا يف قرف ال هلاصيا يف ووك ذملا ةطساولاو هلقنو هلاص:ا يف ةطساو

 الف ةئبلا هيلا ىزعب الو ربملا يف هل لخد ال نمت هاصومو ديربلا لماح ةباثب وهف لدع
 اعطق مالسالا هيف طرتشي

 يف اهياع مالكلا مدقث دقو ةمحرتلا ةل أسم يو ىرخا ةل أسم يف اذه لخدي دق من
 | لوالا بابلا نم مساتلا لصالا

 فارغلت يف هلك ذهو سغنلاةشنن أرطو قوثولاو نظلا ةيلغ لع رادملا نا ًاضيا انمدقو

 طرتثب الرتئاوتلا نال فقوت الي اهوعضع لمعلا يجف ةرئاوثملا تافارغلتلا اما واخ آلا

 ابماف ةيمسرلاك |اهقدص ىلع نئارقلا تماق يتلا داح الا يف اذكهو اًقافنا مالسالا هربخ يف

 اننلسا م رتاوالاك لك
 فراعمتمم سدل :(ةلظف فارغلقلا ّط ليوعتلا نا مهنغعب لوق ( ةسواسلا ةهبشلا )

 اذا 5 نا'يرن اناف فايغلتلا نب كعك ريدأ قي رطب ربخلا ققحمل / ا تالماتفملا ف

 قةحت ملأم ةثرولا ىلع هلام مسقي الو هب قثي الف ةيقربلا كالسالا ُُط هوخا وا هوبا يعن

 اذهنا( باوجلاو ) بذاك وا هيف قداص وه لهو كالذب هربخا نم فرعي ال هناف ريخلا

 ضرالا ق رام يف ةيعسرلا تارباخلاو تاراحجتلا سما يف هيلع لي وعتلا نال ةهادب دودرم

 ةمايسل الو ةمئاق ةرادقل من مل «يلع لي وعهلا الولو نانثا هيف فلاي ال ما ابهبران»و

 هي نيرا اذانالا سما يف فاؤتلتلا ري نكت باط ةطقاذبع امو اتتاحملا( نضل فال
 اهيفق تايفولا يف هب قثوب ال .ذ1 ىوعد اماو خي ال اك رداونلا ردنا نم اذهو هنووضم

 هفارْلت قادصم بذك طق دبع اهو ًارارم انفلسا اك ةقفلا فارخات يف !ةمالكن اف رظن

 ريغ يلا هلاوما ّط عبطتت و هلحم لفقي و لها ىزعتو ابا هيلع ةالضلا ماسقل اذلو



 كيو لح

 جبلثا قافولا ناف طوحالاو ىلوالا وهو كلا رسفح نم وا هدوبش وا يضاقلا ىربا اذا

 : ردصلل

 زوجي ال رومالا كلت لثم يف با_ةكلاب لمعلا نا مهضعب لوق ( ةيئاثلا ةهبشلا )

 يفاقلا ىلا يضاقلا باتك يف هب لمهلا تبثي امناو طخلا هبشي طخخلا ناف ءابقفلا دنع
 فارغلتلا يف دوقفم للا طرشو هيفامب ناملاع نادهاش باتكلا لمح كرا طرشب

 لقانلا فارغلتلا نا نم ثااغلا بابلا نم رشاعلا لصفلا يف ضيا هانمدق ام ( باوجلاو )

 هيف اع ءاضقلا يف يضاقلا يلا يضاقلا تاك كك نم سل لاوش وا ناضمر لالهال

 هيف ني ام زابشالا يي باستحالاو رابخالا باب نموه امناو تاموصخلاو اباضقلا لصف

 سماخلاو ميارلا ل_صقلا تيس انمدق انا ىلع يخاقلا ىلا يضاقلا باتك يف هولاق ام ريغ

 وه نيثدحملاو ةيرهاظلاو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعئا_ثلاو ةيفنحلا وقع هباع

 ةاضقلا قئاثو لوبق ّلِع ن الا اندنع ٌءاضقلا تاوع دقو قالا نابا ١ لك ةعببلا نا

 مدقت مماكحالا نوئوش يف ةيعسرلا تافارخلتلا اذكهو ةنبإ ثرودب جخحلاب ةاعمملا
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 (باوجلاو ) فيرهتلاو أطمح هيلع نمئويال فارفاتلا ثنا موق ( ةئلاثلا ةهبشثلا )
 ىدصلاك اهنال اهليدبتو اهريبغت ليم“ ةلسرملا فورحلا يا هسفن فارقلتلا ثرا

 ال لانك هريغت نم وه ةوهوملا في نلاو أطدوا”باوص نمل اف لمي ويف عبطلاو
 لصفلا يف هاف وا اك اةلطم ال هب قؤئوملا فارخاشلا “يف ثلا اف ركب ايغنو ةعف

 ا|همدق امك ماقرالاب هب قاربالا نكمي هنا ىلع هتقت رظناف ثلاثلا بابلا نم رشع يداحلا
 لاككتا' كتف عنج عفيف

 2- هش فمع لع لمرملا ناب للا ىلا لببس ال مهضعب لوق ( ةعبارلا ةهبشلا )

 لاَغ عب الف يناثلا ناك ناف فارغاتلا لاسراب همماو الجر ثعبما ةيفارغلتلا ةرادالا

 صهاظلا ىلع رومالايف رادملا نا ( باوجلاو ) ىمافءا لدء وه له ثوعبملا لحرلا اذه

 مقرت هنم انهما فرعي“ ةمالعونوا هظحم نانسنالا ىل :دراولا باعيكلاف نئارسلا ىلؤتي هللاو
 ص يا هيلا هلمحي نا هعباطب عوبطملا ةقثلا باتك در يف حدقبالو لاكشا الب ةيبرلا

 هلقانو هلماح لع ال هسفن باتكلايف بلقلا ةئين أط ىلع رادملاف هتحصب اتثاو ماد ام ناك

 صهاظ وهو



 ا

 10 لضفل جاتحي ناك ال ماقملا نا الا اهيلع اتهربمو ةاصفم اهتب وجا ةمدقتملا
 و ا ةبادهو قمت ًاداشرا .._.لوقنلا نيرفتو لوصقلا وضل

 :. مهم
 ناو ناضمر مايص يف فارذاتلا ربخ ريتعب ال ''' مهضعب لاق ( يلوالا ةهبشلا )

 ترا زوجيالف ةدابشلا لها نم سيل وهو «يف :ةدابشلا طارتشال دحاولا بخ ,نيخ نك
 ا ,| هلاله ةب'ورب كه :؛ دحاو نع نم هنا ل مقال ل هرب ناضمو مايسب مي

 هاا ودب يظع ل وا ةاع املا ْى

 نقىع

 فارغلتلاب لمملا نا نم ثلاثلا بابلا نم رشاعلا لصفلا يف ءانمدق ام ( باوجلاو )
 امرم#م يف ناضمر لاله توبثدعب هنا كلذو رابخالا تابوم لب ةدايشلا تاب نم ىدل

 هنا اهبناوحجي ىتلا ىرقلا وا يرخأ رسم“ ىلإ هب. قوتولا تاركا در يع ريا ةعبلا

 لا هب ورب 0 هسفن كالسلا سلو ميعما ر ىلا كالذب ءال* ويه موصيف رهشلا تف

 نضع جام ءاج لدع ةلزاب وه ل اب ةدابشلا لها نم وه سل لاقي ىتح مالا محوا

 تاع تبثا ؟ املا ناب موصلاب اهيف مح يف هاا ةرإلا سفن يف وا اهريغ ةدلب يف ريخاو
 دهاش كاسلا ناال هلم يف تايثالا ىلع ًاداقعا نوموصي و هربخي سانلا ذخأيف اذكةليل
 ليدانقلا واقياو مفادملا بر لغم وهف ةلمخلاب و لقاع همشوتي ال اذه ذا 5 اا لالملا

 ةلزغمب 0 0 ناضمر لالها لع يدابلاو رضاحلا اهب لدعس ىلا تارا
 هدهاشي ال نا ةبسنلاب ليلقلا لقا تابثالا دهاشي نم ناف موصلا تايثاب لدع رابخا

 فارغلتلا ر 3 رتتعي ال مف اهوحنو مفادملا برضا نفاعت ال نم يفتكي كلذ م

 يف ينلا ةقداصلا تايرعا ندا عض اورلا دلب ىرع ىأت نا.موصلا يف هب قوثوملا

 نعلقنلاوا ريغلا ةدابش ىلع ةداب_كلا وا ةيكئرلاب ةداهشلا طارتشا ثنا لع" 00-

 ريشعل الهنا ىلا ةلبأت :1 تءهذ كَقف هيلع عمج ريغ هيف ل صاكلد لك يفضاقلا ءاضق

 ريخ هنال لدع نم هععم نم لك مزلي لب ؟ احب صتخي الو ةدابس ثلا ظفلموصلا بوجول

 لاكفالا الا عفتري مع | كردم تلا وهو ثلاثلا بابلا نم عبارلا لصفلا يف مدقن 5 ينيد

 كسلا 0-12 ةج كانالا دئاوفلا هئلاسر يف يناففالا يقابلا دبع يشاا وه )١(

 تاعاسلاو ٠

 اقفاوم يئاغفالا ةلاسر ةيشاح ىلع ةيفدحلا :المضف دحا هتك أم صخخلا اذه 80 7

 دلال فك فا



 و

 بجي امو ةلماعملا يف لاحلاو هلاسرأ وا جير ذخا ما ابعايتبا وا ةعاضب عيب يف هليكووا
 هيلع ةخ لعنيح هلمع سافا مالسالا ةغ نع هعبأر ام ابيف

 تلطبا فارغلتلاب يركع يلا تالماعملا نا انضرف ول هب لماعتلا 0 اضيا لاقي 6

 لاوما لطعت ام وأ ؟ هب نوقفثري امو سانلا حاصم نم ريثك عيضي امااهطاطرإت

 ذئنيح موقث فيك 9انريغ ب ساككلا بالوو ةراداو حاب رالابن وزن ملا حبصياموا# ةريثك

 نرم ةعيرمش نا مولعمو# فولا مفانملا فودص نم ابعبتي و نامزلا اذه يف ادنراجتل ةءاق

 هدا لك كلطعو ةحلصم لك ل تلغشاو ةعيرش لك تقاقو لوقعلا هْنَعَررش ترهب

 رارضلاو ررضلا نم هيفا مرح امنا تالماعملا يف مرحم لكنا. لجو ءابالا لك كلذ ىبأت
 هرظحن نرا عئارشلا قرا يث ةعيرشأ اشال رسب و ريخو ةمحرو ةحلصم هيف اماماو

 فنرابالو دا_فلاب فارذاتلاب نالا راجتلا تالماعم لع 2 ال اناف كلذلو « همرحتو
 فارغاتلاب نوقش اوماوام لطابلاب سانلا لاوما لك اهيفنا الوةمرحم اهتطساوب حاب رالا

 مييلع ور ءابقف لاوقا نم انمدق ال مالكوو مهئاكر 0 ”و مييلماعم طو را مهقوثو

 قراشم كي فارغاتلاب راجتلا تالماعم لع محلا ن كمي فيك و ٠ كلذ لثم يف ةمحرلا

 هس لعا لب عرولاو حلاصلاو ملاعلا مهيفو تحسلا لكاو نالطبلاب اهبراغمو ضرالا

 ةاكشم لك نع ر ذلا لها هلا" اوسو 27 ف هعروتل ءهيالو 3 كال نم راحتلا

 هعربتو ةضورفملا ٌةاكؤلا هلام لفف نم هجار خاو راحالاب هرافختساو ةعاملا ةهزالمو

 هفاوطو ىوقلو رب لكل هتباحتساو طق الئانسع ةور ادعوا هتنش لّوطار خا قوقحي ابقوف

 لوةنفا فارغلتلاب نولماعت نم مهلكو ريثك هلاثماو يلايللا اظ يف نيسنابلا توبي يلع

 ةلالخ ىلع عمتجلال ةمالاناالك ماث الا «,ملماعتب نوحر ب مهناو تم" هبمهحابرا نا

 كيلا لسرملا فارغلتلا بذكك بلق يف جاتخي له فارخاتلا يف لاي نا. لاقي اذكهو
 هذخال عراست تنكفا رجات وا فرع_هم َّط ةلاوح ريناند ضب#ب نسحم واري زو نم

 لاّتحال اًءروت مححت وا تاوعدلاو دماحلا دوقع هل غوصتو ركشلا تارابع هلسرا قربتو

 ايقاث مجغلاو ةع ا يو :ال كنا مرجال ٠ هيفكش وا هبذك
 قيفوتلا 0 هب قشنو هل حرشني و بلقلا هل ن ألعب ام ينعا هيف ثحين ام اذهو

 00 عبار ١ لصفلا

 ) 00 اىلع هش ةبوجا يف

 كل فلا ىلا رك هحلا نمي لس ام رثكا نالأ دقت 1: ةككتفلاك لضفلا اذه



 كن 6 اي

 دالبلا يف مهئالكوو مهئاكرش ِتافار دا ىلع اينبم همظعم ىرت ءاطعلاو ذخالاو ءارشلاو
 الو اهب لماعتلا ف نوباتري الف مهلا تافارغلتلا انا اهيلع مياوط مهل مروج ناف

 اا راوايغتولا واو نال ًادامتعا اهيبسب حابرالا لوابث ١
 نآلا ةرامتلا دامت هنوكل هيف بابسالا ىلا ةجاح ال ام فارغلتلا لع ادانتسا اوفرصتو
 دويق لع نولوعب نيك نيكحملا وا ةاضقلا ىلا يضاقتلاو يعادتلا دنع مهارت مث ةلماعملا ن 5

 لكرولهت-! و مهرئاف ديف دوجوملا اهخيراتو 0 نوروظييو اهب اولسارت ياا تافارغلتلا
 خب قئي ال هنا الدج مهنم ىعدا نف ذئايحو ''' هيلع ءاضقلاو مصحخلا ةك احم كلذب
 لطابلاب سانلا لاوما لك ١ لح“: نا همزلي الفا ائيدت هب لماعتلا زوجي ال هناو فارغلتلا
 هبحاص عزي ناعالا نا مولعمو ءاطعلاو ذخالاو ءارشلاو عيبلا يف هب لماعتي ناكاذا
 تادابعلا ةقيقش تالئاعملاو اضيا بي ريامو لب تحسوهاهو عرشبلا هزوجيالام ماحنفا نع
 فيلاكت نا : تاقفاوملا يف يبطاشلا مامالا لاق دقو امهيلع نيالا يف هقفلا ءانب ذا
 اما ةعيرمشلا نم انب رقتسا اناو ( لاق ) قاما يف اهدصاقم ظفح ىلا عجرت ةعيرشلا

 ف يملازغلا مالسالا .ةمح ( لاقو ) ىهتنا هيف عزاني ال «ارقتسا دابغلا 0 تعضو
 هتقفصو اعئاض هرمع 0روكيف هداعم نع هشاعم هلغشي نا رجاعلل يغبني الو : ءايحالا

 ىرتشا نم نوكيف ايندلا يف لاني ام هب ينب ال ةرخ آلا يف جي رلا نم هتوفي امو ةرسماخ
 هلام سأرو هلام سأر ظفحب هسفن لع قش ؛ نإ يخف. لقاعلا لب ةرخ الاي ايندلا ةايحلا

 فنا اهسواس يف لاق روما ةعبس ةاعارمم هنبد يلع رجاتلا ةقفش متل اهناو ( لاق مث ) هنيد
 ىلا رظني الو ببرلا . نراظيو تاوبلا عقاوب يي ل ءارجلا بانت سرس 9

 هللأ همحر هيلا اضشرا أه هكا هياتجا ةزاز>ح هيف دجو اذاف هبلق ىتفعس لب يواتفلا

 كي ريش لا قوفومل ءاملعتب 0 فارغلتلاب نيدلا وذ رجاتلا ق قثي مل نا كوتا

 اهم لصا لما والغلا ندم لؤقي ةراجتلا ثرنلت حرش يف اك نابناجلا اهيلع قفثا يلا
 ءا ههاو « ضارت نع عببلا امنا » ةيآ

 لوصح ةالا جيجحلا نمي نيبناجلارتافدو تالسارملا : روكذملا نوناقلا حرمش يفو

 .. ها امهيضارثو نيعياوتملا لوبق اهنم نيبتي نا تالصارملا يف طرتشي و ءارشلاو عيبا
 يناي ورااو يدرولملا مامالا نع لوالا بابلا نمرشع كلاشلا لصفلا رخآ يف مدقنو

 انه ام َلَع هقايطنا مات لمأتف ةلاوحلا عرف يف هذه وي ام ةيعفاشلا َةّئا نم



 هه عة

 راحاتضيالا تافارغاتلا َلَع ةبوتكم نكت مل اذا هنا ني رشعلاو ةعداغلا ةداملا يو

 هوايتي ال نان :ارغاتلا ينظوم ىف هلا :[.طزلا ىلا هلوضول ةمزاللا
 مل دلل وادا ناين حر كتر فلفرم لكل قلن نينيتراالاو ةنسفاخلا ةداملا يف
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 : و ديرك اناث هييرط
 001 0 هك اذملت نوكلا مدقتي نم لك نا نيسملاو ةيداخلا ةداملا فو

 م ةمبتب مهني ملو ةماقتسالاو ةئطفلا باها نم هاب نيصخ# ةداهش هيدقن نم دب الف

 :ارغلتلاب ةرياخلا ةفيظو ف ذيملت نييعت نكو ال هنا ني لاو ةسداسلا ةداملا يفو

 هنم ةيولطملا طورشلا زئاس لكتسي و هترابغ ترثيو هتذت| ا روض# نحمي ملام
 1 را لاصبال نيعملا مداحلا ةفيظو نم نا نيعيسلاو ةسداسأا ٌةواملا يفو

 هملسي م الوا ضوبقلا دنس هل متي وا يضل هبحاصا ةضيبم فارغلتلا ةروص ذخأي
 ءاجو هع هظفحي فقوننودب فقاظولل هيطعي وفارغلتلا تيا دنللاب مداخلا عجرب 6

 م نوكي ةيفازخلتلا :لئاتسرلا قوس لق سيئر نا فارغلالا لع نيهقلا فئاظو ماظن

 اهروص نوديّيقي و اهب لسارتلا ,ل د ينلا ةيفارغلتلا لئاسرلا نوضبدب نيفظوم ةثالث

 اقروا اراانقمؤ امور اومو اهيزراتضتو رن ياغيلا
 2 اك نيطناعلا ىلَع تفانا داوم هنيناوقو فارغلتلا ماظن يف نك دقف ةلجخلإو

 < عيص | كاذلو هب ةيابءلا ةدش 7 لدي امم ملاعتو دعاَوق هتمالتو همأدخو هيفظوأ

 اف نيطالسلاو كولمل ةدمع ناكامو مثريغ هلب ةيعمرلا تارباخلا يف نيطالسلاو كولطل

 | لضي الفروما قدنانمطاَو|'ةقبت:تادجو اهعؤ. هيف. كنيكشتلا وا كشلا ةلواحم لقعي

 غو « تاياهنلا .ةناهن هنال اهم راغمو ضرالا قراشم يف كولملاو نيطالسلا هب قثن ام

 الو دحاولا ربخ لوبق يف طرشي ملام اهننناوق .يف هب قوثوال تطرش دقلو.« تاياغلا

 دع نم فارغلت وا. ىع“ر فارغلت يف دبءي لو ًاوزعمو اًيكحم ةتبأر اك نيلجرلا ةداهش
 يداحلا هللاو ادار اقفاشا امرت ازوتؤي دادلمت اذا لك درفتا اذا هيف بذكلا روهظ

 ا لاقلا لصفلا

 ٠ سدل هي لفاعتلا“نآو 0 نم ةماعلل يت- فورعم نارغلتلاب قوثولا نا يفز

 ( لطابلاب سمانلا لاوذل لكك

 ايف مولماعت "نع تشحي اذا نيعرولاو مهم *ابقفلا ينح راجغلا رثكأ نا مولعملا نم



 د ا

 ماقأ كاذلف ةردأنلا ةذسفللا ةبلاغلا حاصملا كرنذ ال نا دعاوقلا ىفنقمو ردات هرطخو
 يعتنا هئاخ ةردنو هباوص ةءاغل معلا ماقم نظلا عرشلا بحاص

 ءابتشا الو طخ اهيف عقب نا نكمي الف يف اءاو ماقرالاب فارغلعلا ادع ايف هلك اذهو
 فيس كلذل انرسشا 5 سابتلا الو ةهبش قب لو بب رلا لاز هيف نجت ايف تدقعل اذاف
 لوالا بابلا نم رشاعلا لصفلا

 رشع يناثلا لصفلا
 ةيلعلا ةأودلا يف دقعلاو للا لاجر هطرُتشا امو فارغلتلا ماظن نم داوم 55 يف )

 ( هيف هابتشالا عفرو هب قوثوال هللا اهديا

 تاوذلاو ؛اممالا يلوهحم نا ةنمالا ةداملا يف روتسدلا نمفارغلتلا ماظن ةمحرت يف ءاج

 هوجو وأ م هواف مع مهم فرعي ملام فارغلتلاب مهتاربا_خم لبقت ال فارغلعاا ريدم دنع

 ظ ممتع
 كفاح لاهور عتصمري رتا ناب ريدملا ه.تشا اذا ةعساتلا ةداملا فو

 نا همزايف صخت ليكو هنا لع اري رحخ لسري نا دحا دارا اذا ةرمثاعلا ةداملا يفو

 ةيعمر ريغ وا ةيعسر فارغلعلا ريدم اهلبقي ةداهشب وا اهب قوثوم ةقروب هتلاكو تبث
 نا دب ال لب ماقرالاب ةيغمرلا ريغلا تافازغلتلا ليقي 'ال هنا ةريشع ةيداخلا الإ

 ءاضمالا اهيلع عضوي و ةلكم اهفورحو اهتالك نوكتو ةموبغم تارابعب ة'ورقم نوكك
 ةموبفم هترامع نوكت ال فارغلت لكو اهباح ١ دي نم فارغلعلا ريدم ىلا ساو خيراتلاو

 .فازخلتلا تويب يف هلوبق زوجي الف ةلوبحم ةروصب بتكو
 ريغلا تافارغلتلا يف نولأسي فارخلتلا لاسرا نظوم نا ةرشع ةينانلا ةداملا فو

 ةعورمشملا ريغلا لئاسملا ةعاشال ةاعدم نوكب امعو ةب وذكم ثداوح نعمت يلا ةيعنولا

 اهيلا لسرملا اهبحاص لأسي امردقب
 تامو_صحلا ضعب قيقحتل ةيعمرلا ريغلا تافارغلتلا نا ةرشع ةسماحلا :داملا فو

 ةيلعلا ةلودلا ء احم فرط #:رم بلطت ام دنع ةئياعملا لجال زربت تايانجلاب ةقلعتملا

 اري رحتو ًاممر اهتاموكحو
 اهعم لسري اهبحاصل فارغاتلا ةقرو لسرت ام داع هنا ني رشعلاو ةعباسلا ةداملا فو

 أهيف تاسرا ينلا ةعاسلاو تقولا ةقرولا يف ررحتبو هيلا تلصو اهيناب ابيع عقويِل ىرخا ةقرو



2 

 هللا ناوضر مهدعب نمو ةبام ةئالا نم ماما يا لوق نم قحلا هاري ار لب موصعم ريغل

 بابلا نم لوالا لصفلا يف كلذ مدقت دقو فاسلا ةاضق هيلع ناك أم نيعمحا مهيلع

 تلاغلا

 0 يداحلا لصفلا

 ( ةقثلا وا ك الا فارغلت يف مالكلا نا يف )

 يف فيرحتلا رهظي وا اهيف أطخلا عقب ام تافارغلتلا نم نا سانلا ضعب لوقيس
 «يلعخي ال فارخلتلا ناف 1 ءانغا اذن انآ ( باررطلف زنا قوي فيكف اتاك
 0 --- ىلع صنا وه لب ابامح ينلا ةرابعلا لقت هنال هلاوحا عيب يف ادب

 قدشملاك ىف اذنا ىنعماب ؛ يوري الف فارغلتلا اماو ىنعملاب ربخي دق هنال هريغ يف ربخلا

 دس هلا كس يفلا أطخلا اماو - ةماّثي لضالا تبني قفلاَو عبطلاو يكاحلاو

 بس وه امنا هلك انمالك نا ىلع برعم وا بتاكك هريغ نم وه لب هنم سيلف ىهاظلا
 فنراو هريغاماو ةقث وا ؟ اح نم لسرملاكه يف باتري ال ام وهو هب قوثوملا فارغلتلا
 سلف انمدق ؟ هريغ ىلع هءاطخ ةعبتو هفورحب هلمح ام يداويو ٠ ىطخي ال هفارغلت ناك

 نوكي ال أطخلا نا يريل ككش وا كش 0 ك1 لاو تلا

 انك وا مك هريَغ نم لب فارغلدلا سفن نم
 هدا دفا زاكتلا ىلا نع ركعتي آل قارغلتلا 'نم وافعسملا نطلاف نكي عمو

 لس لقع هروصتب ال لب داعيتسالا ةياغ ف لدعنم وأ يمر وهو هيف ءارتفالاو ةشببلا

 دق 57 سفن يف اهنوكو ةرهاظلا ةلدالل ةعبات ةرهاظلا ا قلا نبا لاق

 مل ةنيبلاو ماكحالل ابايساو اًقرط اهنوك يف حدقني ال ىعا طبضن: ال وا ةقباطم ريغ عقن
 كانه ناكن ان هليلدب لولدملا طابترا اهب حلا طابترا امناو محل اهتاذب 210
 ةاليلد هنوك يف حدقي ال هفالخج ىمالا روبظو عراشلا هخاي مل اهنم ىوقا وا أهلثامم ليد
 ها راوقالاو ةثييلاك

 لمتلابالا اودبعت او دحاولا رنخي لمعلاب ةمالا تممادق : ىنصتسملايف يلازغلالاقو

 اًمطخم 2تروكي الف نيلدع ةداهشب يفق اذا يضاقلاك هيف مهقدص نظم ىلع باغي ربخب
 ها هب الا سماوي ل هنال اقحم نوكي لب ايذاك دهاشلا ناك ناو

 192ه ا تم لجاولا ريخ ئم داقتسملا + نظلا : ٍبيقدتلا حرش يف يفارق لاقو



 مدلل هب ا سس

 لاوش وا نانضمر لوخدب لوالا يذاقلا 5 سائلا رابخاب ساف لوالا يذاقلا ؟

 راصف يعسرلا فارخلتلا ةطساوب هل لوالا يضاقلا ربخ ىلع ينبه سانلل يهذاقلا راب
 باوالا يبفاقلا هربخا ذا ( ستفلاب ) نوزتخع نحت حتفلاب ) اربخم يناثلا يض

 تامكب لمفلا "الار نذر 1 نا نكب مل كاذب وه انريغاف لالشا 3
 هنم اًتورفم اسما نيبب يفاثلا يضاقلا نأكتف ةلججلاب و ؟حلا بترك يضاقلا ىلا يض
 لكرطفلا وا موضلا وهو ركبمنم بنو فورعج أسعا كللذب بسنحي هلوصا لع هب ام

 ةاضقلا بيتك يف ةناك بهاذملا نم هاهقفلا وةقحم هيلع لوع يذلا نأ ٌتفسع دق

 قرفوتلا هللابو قوثولاب بلقلا ةاين ألطو ري وزتلا نما وه اهتالسسأ
 فارخلت لاوش ةله ةليل ةاضقلا ضعب ىلع دري امر هنا مهضعب لوقي دق هنا ( يفب )

 دحاولا فارغلثلا اذه ينك لبف هدلب علاط» عم ابءلاطم ةقفتم ةدلب نم يسر ده
 [دهاش سدل فارغلتلا نا انمدق انا ( باوجلاو ) نيفارغات نم دب ال ماراطفالا نال

 تبث يملا نال هبراطفالا 3 تابئاداري ال نا ئاطتلا ىدمتلام ف ط
 ةقثلاو ةلادعلا الا هيف طرتشي.ال لقانلاو ربخناو ك4 لقانو نيخمنوهراغاو ىرتا

 نا هون هبيس كلذ يف ةاضقلا ضعب ددرتف رطفلاب اناذيا حيباصملا ءافطا وا مفادملاك

 نم جورفلل اطايتحا لاوش ةله ةداب_ث يف نينثا طارتشا ّلَع رووملاو دهاش فارغ

 نع ريخم فارجاعلاف ةلجلابو. اتمدق 5 دحاوب همئافتكا يف روث قال اند
 الو اناس وبلا انريسثا دقو قرف, هتيلف [ادهاش ساو غرفو تبو هبب يفق '

 لوبقم ينبدما نع_لدعلا دحاولا ربجو مول ريدك نطغرمدعل ادك ١ ٠
 ىلص يبنلا ناب سدقملا تبب وحن نولصي مثو ءابق لها ةباحصلا ضعب ربخا دقو اق

 اوبجوت ىت- 1 وقلا فرت ةبعكلا لبقةب نا ساو نارق هيلع لزنا ملسو هيلع

 هريغو قرط نم هيض ف يراخبلا هاور ةمكلا

 ىلا هداهتجا هادا اذا ؟ احالف دهاشلاكه نا ضرف ول رطفلا ةله يف فارغلتلا نا لَ

 ءةفثحا اذا اهسال هب راطالا 007 ب نا روث يبا مامالا ةقفاوم هب لم

 ةيعابجاب تيسبل,ةيفالخ ةلاسم لكو + ةيفيساتري ال اعمر هت كو هقدما ل ل

 ةلامسم يف ةبطاق نويلوداولا هراع ىفلا اك كلذ هيلع لب ال املاوقا يف دهني نا كا
 نيع» لوقب 6 املا هيلا هلا مالسالا يف ىوعفلا) تاكد ءانعصواو نبلو

جرا لاوقالا نم ينخلا يركن بوحو ناوذع ف هعحار عوبطم 1 لل
 (؟8])ةحفد ا



 همسلا# 7

 حرشيف يفارقلامامالا لاق دصاقملا 5 لئاسولل فا ىلع نويلوصالا صن”دقوموصلا

 ةعيرذلا ناف حابب وبدني وهركيو اهتف بجي اهدس يمي اك ةءب رذلا نا رعاو : حيقنتلا

 جحلاو ةعمجل يملا ةبجاو بجاولا ةايسوف ةمرحمرح لا ةإيسو نأ اهكف ةليسولا يش
 ابسفنا يف دساف.او حلاصلل ةيضفملا قرطلا يو دصاقم نيعست لعءاكحالا دراومو
 ريغ ليلحت وا رحت نم هيلا 50000 منك اركحو اهيا هعمل طاق ناس

 لئاسولا لضفا دصاقملا لضفا ىلا ةليسولاف.٠ اهبكح. يف دصاقملا نم ةبتر ضفخا اهنا
 اا كقاااع ع هزمو ها ةطسوتم طسوعم وه ام ىلاو لئاسولا 4 دصاقملا 3 ىلاو

 لضفا ناكو ابجاو هلاصرا ناك بجاو موصلاو هتقو يف موهلا ءادال ةايسو ناك اذا

 هللاو لئاسسولا لضفا لضفالا ةليصوو هتقو يف دصاقملا لضفا ىلا ةايسو هذال لئاسولا

 ليبسلا يدهي وهو ىلا لوقي

 زيكانلا لصقل

 نم هخالسنا وا ناضمر توبث يف ضاقل ضاق نم لسرملا فارغلتلا نا نابب يف )
 ( يضاقلا ىلا يضاقلا باتك باب نم ال ريختاب ةبسملا باب

 ناب طورمشم يضاقلا باتكب يضاقلا لمع نا لع هابتفلا رثكا نا لئاق لوقي دق
 كامل - رن وا اجاب ىف اذهر و أني رالو كلب لع اووي شنو همجو اموت نركب
 يفاقلا هثيثا < تبني نا يفاثلا يضاقلا منع هيف دصقلا ناك اذا اين رثكالا
 نويدلا لثم يف هب لاو هذيف:) ينءا يضاقلا ىلا يضاقلا,باتك عوضوم وه اك لوالا
 لالهلا تنئا لوالا يضاقلا نا ٍتاب.نم يه لب ليبقلا اذه نم تسد اهنلأ م و,عويبلاو

 ةدنع تبث دق هنا هملعي فارغاتلاب يناثلا يذاقلا ىلا ًاربخ لسراو اًيعرمش انابثا ةبرلاب
 عفادملا برس نم رطفلا وا موصلا.تامالع نالعاب ىما يناثلا يماقلاف لالملا ةيئور
 جت ملو لوالا يغاقلا دنع كلذ توبث ىلع ٠:. ًاداّمعا مدنع ولاا نجح اهريغ وا

 صال | يفام ةياغو 0 داو نم هولاقامو داو نم اذهف لا و ديدج تابنا ىلاوه

 | تابثثا ًادعبا هناال ءدع ناغأو هيفا لمعو هيلا لسرملا ربخلا لبق يناثلا يضاقلا نا
 يذاقلا ل ,ةف كلا ءادتباريغ روكذملانالعالاب الار ني !ًسملا يف عوضوملا فاتخاف
 يك 7 لاوشو ناضمر لواحب اناذيا مفادلا برضا ةيعفدملا ريمال الغم يفاعلا

 ص دمت*ااغإو وويش الو هيدل ئروعربال ذا, كلن 57 نقي هناف ربشلا ليخ دب



 د هإ

 نال ةيقوأل يف 0 اهدحا يف يدور اذا ثدحب موهلا بوجو يف قفنت ابعلاطم
 ولا ربخا امل هنع هلا يمنر رمت نبا نامدقث دقو دعاولا دلبلا دكيع ميلا

 ناببا رعالا ىأر ا كل ذكوموصلاب سانلا سما وماص ناضم رن اله ةباور اهل هللا تاولع

 نيثيدحلانيذه نمديفنساف رطفلاب سائلا صا هيلع هللا َت تاولص يبلا اربخاو لاوش لاله

 «هبلمتلاب سائلا ىمأي وهيضمي هنا الملا ةن أور يف هربخ احلا لبق اذاربخلا ثنا
 دحا الو وه دهاشي ملو ربخلا لع رطفلاو موهلا ين دقعا مالسلا هيلع ينلا نا يلجو

 فنرا كيوٍبابلا اذه يف واح الاب ءافتكالا ىَلَع لدف نيدهاشلا ريغ لالحلا هباضصا نم

 لم“لاب سا_دلا نما بوجو ىلعو رتاوتلا غاب , وأو ربخللا رطفلاو مولا ف 3 سانلا

 ربخلا الا هر مل نأ هتقو لوخو ةفردمل ةقي رط الو تقو» بجاو هب رونأملا 9 هاضنقع
 رئاملا يف ليدانقلا هاقياو ةادانملا لثم قرط مالءاللو ( هب مالعالا بجوف دجو دقو

 قوثوملاوا "عدلا فارغلتلا لاصرا لشمو اهيف قراادإبل بلاوبطلا وا عف ذادملا برضو

 مهعلاطم قافنال ابكح م.راهشو اهتقو لخد ةضيرغ ابلها "00 دانا

 مزاف فارغلتلا الا ن 3 ”ورلا داي نع اوأناذا مهغالبال ةقي رط ال هنامولعمو ابعلاطم عم

 ممرطف اءا مزال فارفلتلاةطساوب !سموي واهنا يلجو هاوادا متح ض ذو مههبنتو عمالعا

 مرحيو :رطفمبيلعب# ديعموي مهموصوا هرطفمرحيو هءوص .رياع بحيناهءرنم اموي
 رولا ف الا نحلارلا ىذا الا نك ا وبفدبالا بجاولا بالام اهقزاك ذو هر

 .ةرغ ىنلاو موصلات َكحاَولا فاذا وهو كفورملاب سال نم فاحت اذ2 290

 يف ( مولا, سانلا ماو ) يوارلا لوق ينف ديعلا موي موصب مرحملا لعف وهو ركحدملا
 كذب سانلا ىعا بوجو ىلع ليلد مشوا يناثلا يف“ رطفلاب مثسماو) لوالا ثيدحلا

 نالتخاب فلتت سانلا اهب ماوي يتاا قرطلا ثنا ”يلجو « مهياع بجاولا ا

 نآآلا كلذكف نذاملا عاصم ىلعو ريكن الب عفادملا ىلع نآلا ساخاا تلوع اك راصعالا

 ةحييمح ةنبب ومالعالا قرط نم قي رط هنال هب قوثوملا وا يمسرلا فارغاتلا لع تودي

 اذخا م اهلا لع كلذ بوجو نم انركد ذام حصف اهدورو رتاوت اناا

 ناهمزاب ناضهر لاله لدا دحاولا ا اذا : ةد'للا ىواتفلا يفو نيثيدحلا نم

 ثنو جر ردا ةياراخلا يتح ىثناوا هل 1 وا ق5 ل هعايأ اهبدبشي

 ل هتداهش لبقي ام ريغاقلا نال دبي هدحو هآر اذا قسافلاو اهالوم نذا ريغب

 را رطل نم 46 مملاو ة:ارفولاب إلا ذاب زيغ زاك لعمر ,انئك 511 دجاولا مثل اق'و



0 

 بس مئارشلا بيتو يف عئانملا عئادب هباتك يف يناساقلا نيدهلا ءالع مامالا لاق

 نيدمللا دحا مزاي الف  ةديعب نيدلبلا نيب ةفاسملا < تناك اذا اماف : مودعلا باتك

 علاطمدلا لك لهايف ربتعيف فلتم او حافلا ةئاسلا 1غ دالبلا ملاطم نالوخ الا

 هن د0 يدوم يبا نب هللادبع يبا رع ء يكحو ( لاق )رغ -الاكللا نود مهدإب

 كلذدعب علا ىرياهترانم لع نمو اهب برخت سعشلا نا ةب ردكسا لها يف يتفتسا
 0 صل ناك اذا ةراسملا سأر لع نأ لحي الو طفلا دليلا لهال لي لاقف.:”نامزب

 عضوم لك لها يف ربتءيف اهعلطم فلدخي اك فاتخي سعّشلا برغم نال سعشاا بويىغ

 محا ةبرتم
 مثدنع أمي نوبطاخم موق لك نال رسب نإ هيشالاو : زيكلا حوش يف يعلي زلا لاقو

 تقولا لوخد ترا ا راطقالا نالتخاب فلتخي سعّشلا عاش نع لالحلا لاصفناو
 نا هنم مزاي ال قرسشملا يف سمعلا تلاز اذا ىع راطقالا قالكخاب فلتخي هجورخو

 كلتف ةجرد سما تكرحت 8 سمعتلا بورغو رجلا عولط اذكو برذملا يف لوزت

 (يعليزلا لاق م ) ممريغل ليل 0 رخ آل سعت عواطو موقل رج عواط
 لاق ماشااب ةي وع« ىلا هتثعب لضفلا مأ نا بي رك نع يورام علاطملا رابثعا ىلع ليلدلاو

 ةعملا ةليل لالخا تيأرف ماشلاب اناو ناظمر رهش ”يلع لهتساو اهتجاح تيضقف بي 0

 عارم لاقفل الحلا 7 م سابع نب هللادبع ينأف ربثلا رخآ يف ةتيدملا تمدق م
 ةن وعم ماصو اوماضو سانلا ه هاو معن تلق هئيأر ثنا : لاقف ةعما لول تلق لالهلا

 لوا دقن ءاريوا نيتالثلا لكت حم ءوصن لازن الف تننلا هليل ءانبار نحت اتكل لاقف
 ءاور ]سو هيلع هنن لس هه لوو انما اذكه ال لاه ياسو ذي ردت ديرب دكت

 ناسا لهاو سم
 كلا طيطخم شرود نا تام اولا نم تمبصا علاطملا فالتخا ةلأسفف ةلمجحلابو

 قيفوتلا هللابو « اهلاوطاو دالبلا ضورع عقاوم نم فرطب لاو اهتاروصمو ةيضرالا

 عساتلا لمصفلا

 ناضمر لالهاب ابعلاطم ةقفنملا دالبلا ىلا فارخلتلا لاسرا ماكمحلا ىلع نا يف )

 (لاوشوا
 ينلا دالبلا نا ةّمالا روهمح هيلع ىنبو :رمتلا علاطم فالتخا ىلع ةئيلا ءالعممحا



1 1 

 سف اع ١ امو 6 رثغا ةماهأ هيف نم صوصتلا ىلع هريغ هحرخ أمم يئفي نا ينفلل زوجي

 خبشلا مالك ها « نسح هلا دنع وبف اتسح 0 3 م0 ثدح ماقملا اذه يف

 ناك ءانيب ؟ قلطملا ال بستنملا يتفملا يف اذه نا مولعمو ءابقفلا ةينتب هيلطو شيلع

 « مالسالا يف ىوتفلا

 سبل اهرئاظن يف ةفورعملا بهاذملا دعاوق لع فارغلتلا ةلأسم حيرت نا دصقلاو
 لاوطلا لايجالا هيلع اولمعو هب اوتفاو هورقأ ام لع راج وه لب حي رختلا نم ادب

 ىلا فاضت له تامحيرختلا هذه لاغدأ نا وهو قيقد ما ص هيبنتلا انهه يقب عن

 قا وبا مامالا لاق ٠ لوالا نييلوصالا نم نوقتحلا هيلع يذلاف مهتمال وا اهبابرا

 لهجي نا زوجي الف دنتجلا لوق سابق هيضتقي اه امأف لّضف '" مللا هباتك يف يزاريشلا

 لوقلا نال مسيحص ريغ اذهو هل ”الوق كلذ لعجي نا زوي لاق نم انباحصا نمو هل "الوق
 ها هل الوق لعحي نا زوي الذ هيلع صني مل اذهو هيلع صن ام

 يف وه امنا .مثحبو راكلا بلاغو : ةمغلا فدك هباتك ةمدقم يف يئارعشلا'لاقؤ

 كاذب نوتفي منعا 6 3 هعثافمو هفطعع نم ءاكحالا نوعا نقع مضهعب ملك طك س من ْ

 هومهف ام نوفي_ضي كلذ دعب مهنا مث يعرش ليلد هومهف يذلا كلذ نك ء, نوام و

 يبهذمو «هبهذم هوع“و هرإق يذلا ماهالا كلذ بهذم ىلا ميهاسفللاو فطمأا نم

 0000 دقو همالك نم مهف امال ثا نا ىلا هنع عجري مو هلاق ٠١ وهامنا نانالا
 (مؤم ىهتنا ه لوقب الو هومهف ام ىغري ال هبخلا هنأ 8

 وهو ةصاخ هيوأتف نم ه”دءوهدحو هلئاتل تاذةبسأ نم يزاريشلا هجر[. ةعص

 طوحالاو ا

 نم هأا لصفلا

 ( ابعاطم ةدحنلا والبلا يف وه رطفلاو موصلا يف فارغاتلاب لمعلا نا يف )

 علاطملا ةدملا دالبلا يف هلحم رطفلاو موصلا يف فارخاتلاب لملا نم هانركد ا لك

 0 هس ابعم دحتل الف ىرخالا دالبلا_:رع اهعلاطم فلتخت ينلا دالبلا اماو
 ١ نف ذ نم فرط ادش نم لكك لئاسملا هئادب نم ميصا عل ااطلا نالتخاو ٠ راطفالاو

 0 ملقا 3 ةلمحابو ايفار ذحلاو تاقيملاو
 تيس ييست  شسشت ات

 تدل تش 0 2222-- --

 ال تاقيلعت ضعب عه عبيط ( ) ١



 كاز ع

 بجو» ةقثلا دحاولا ربخ نا لصفلا بانك يفهننا ءحر مزح نبا دمحم وبا مامالا ركك
 كاهو هريعو ىنصتملا يف يلازخلا هلقن ا نوثدحلا بهذ هيلاو يرورمفلا علا يا معا
 : مزح نبا هلاق م

 روما ربدت نم كالذ فرعي قب دصتلا ىلا تاقوالا ضعب يف دحاولا ربخ رطضي دقو

 2 |ىتانككو 7-12 ابيت ناطلللاد:عنسةلاسأكو هتفدل نانا توب راكع

 دنع رع لوس كو نالف كاع سرعب رذنكو نالف اذه نا كر رك ةهيدب قيدص

 اذهو ًادج ريغك اذهلثمو نالفنب نالف اذه ناب رابخالا نمئللذ رئاسوك احلاويهذاقلا
 هلزام يف دهاشي يتح ًاعطقدحاو موي هل ضء1ل ىنءملااذهىعار زمو عمسي امرثك اب طبضتيال

 ربخت ةعيرشلايف اماو (أدج ًاريثك دبالو هقيدصتىلا رطضبام دحاولاربخ نم هلزنمجراخو
 نا لعب ًاريخا هحيرصتو احلا لوسرب هليثت نمو همالك ىهتنا لعل بجوم ةقثلا دحاولا
 كلذلو ددرت نود هقيدصت يلا رطضي ام هنال همالك هلمشي ام ىعمرلا فارغلتلا لثم

 ةطواملا مللاصملا قي وعتل ىربك 2: رج مهفقوت دعب لب هيف بايترا ىفدا ماكحلا حلاخي ال
 هب مهالماعم نوٌرش تطبر نيذلا تاقثلا فارذات هلثمو هب

 عباسلا لصفلا

 01 221 د دع لاك يديم قيقح ف)
 ةنودملا بهاذملا عورف نم فارغاعلا ةلأسمل ةمدقثملا ذخاملا يف هقفتلا نم هانركذ ام

 ىلع ةجرخلا لئاسملا ناف نيرخأتملا ءابقفلا روهمح مهو كلذب اولبس نم عانقا هب اندصق
2 -2 3 

 فول الا ىلع وب رت مهدعاوق
 نرع هل ىوتف لالخ يف هيواتف نم فقولا لئاسم يف شلع خيسلا ةمالعلا لاق

 يف صن دجي مل اذا ىتفلل زوجي : هلام. ٠ ىلاعت هللا هر يروبهجالا يلع خلا نيدلا رون
 دعأوقو هيهمله دعأوةأ ارا مسالا ديدش تاك ذا صوصالا ٍَط ابحر نا ةئداخلا

 نباو يلزربلاو ةؤرع نباك ميهلع روّيعملا انيهذم ءالعأ عقو دقق( لاق نأ ىلا عامجالا

 هنا ديفي هوو اذهف : هيلع صوصنممب سل ا-# مهخويش لم“ هياع ىرج امب لمعلا يبان

 دالب يف ايس ال ريثكب هدعبو خيشلا نمز يف ًاروهشم ناك دقو عورفلا يف نيعوبتملا -
 ةيع ةلقناز يبسلا مالكها برغملا دالب ينو قارعلا ةيحان ىلا اهالاو امو زاريش سراف
 نيدلا لامج ها عماوجلا عم حرش يف يعا لالجلا



 تح 4

 هيلا ىلي وم لد 35 41م9 هأ ةدايعلل اطايتحا ) دع 0 كوع مرم موصلا مزايف ا

 كاح نم نكي ملولو ةدابعلل اًطايتتحا هموص همزلي هنا لدع س ناضمر لالهاب ىارغلت
 هزا ربشلا لالهاب 5 اح ىلا اهيف ا ال دلب نم لدع هلسرا فارغلت ًاضيا هيف لخدبو
 لع هلو 1 يروق ىلا مم ردمو ةلبانحلا به ذم ىلع 4 صاالاو هيهوص همزلب

 نات تقلا

 كالا دف نم د د

 م : ع 1 06 كا ناكعمر تحل 53 هلاغم امريدردلا ا ليخ خيذلا تانك ف
 عو ةضيفتسم ةعامج ةيورب وأ لالالا نيلدع ةياورباوا ناعش لا ما ةسضدا

 نيلدعلا ١ رع ةضيفش لاب وا نيلدعلاب هتو لقن نا اذبع واب رق هذاا راش وشل

 تود حلا نع 0 اماو : - دهاشلا مضوم وهو - ( لاق م ) ةضيفتسملا وا

 لاق : حبجارلا لع دحاو 0 املا دنع توبغلا لقن ولو معب هناف نيادعلا ةيئورب لالحلا

 .  :رعوا ةفيفتسما نع وا 1 احلا نع لقن ةثالث ماسقالا نا لصاحلاو : يثوسدلا

 لقنلا لمش ام ماحلا نع لقتلاب دارملاو نياوالا نوو ريخالا يف طرش ددعتلاف نيلدعلا
 نع لق اا ناضهر 2 لا فارغلتلا أ م هو هأ ةدتع تودثلا د وأ 2

 رم كلذ هوررز دس ا ينكي هنا ىتح ناضمر توبث ؟اخلا
 اهيلع لوعملا ميبتك ربشا يف ةيكلاملا ىسض اذ: ١

 لا ل

 ناكلخ نبا لاق يرهاظلا يناهبصالا يلع نب دواد مامالل هدا ةيرفاظلا "0

 هل وهأر 1 قدا نع علا دخا عرولا ريغك اللقعم ادهاز ناك : هةمحرت 2 هخي رات ِق

 هل رهاظلاب كسا ذر ريثك ع هعنو لقتسم تهدف بحاص نك امهريغو رو يباو

 موي لك هسرد رمض# ناكو رهاظلا باكا ماما وهو دادغب علا ةسائر هيلا تهتناو

 ؟١٠ ةئس اهب فوتو دالكنن ١ وا ةعش ةفوكلاب دلو رضخا ناسليط بدحاض ةئاعبرا

 رونو معلا ةعسو رظنلا دادس نم هلنيدلاو معلا لابج نم اليح دواد ناك: ىيبسلا لاقو

 طاماتسالا ىلع ةردقلاو نيعباتلاو ةياحصلا لاوقاب ةطاحالاو ةريصبلا
 لقو هعقو ,ظعي ام

 - ةمالانم هتاقبط يف يزاريشلا ىدتا وبا يشلا ,ركدو ٠ هعابتا ترثكو هتك تنود



 تل

 هقد. ص نمل قسافلا ربخب موصلا اومزلا مهنا ل 1501 ربل نورك دقبانا كاهن

 ديتعا ام داؤعا زوجي س ني وخأخملا ةيعفاشلا ىتتحم نم - يردايزلا لاقو هريغب ىلواف

 ها مزاجلا داقتعالا لوصح لع رادملا ذا ل نوا؛ةليل نئاملاب :ةقلعملا لياؤاذتلا نم

 هذهلو هقدص داقتعا يف هخالسنا وا ناضمر لالبتسا يننارغلت هيلا لسرملا باتري الو

 بساحلاو ,هنلا تبجي اضيا يدايزلا لاق هيلع رادملا يذلا مزاجلا داقتعالا ينعا ةعكتلا
 ربع نم هيفا“ الو ( لاق ) اهقدص دقتعا نم اذكو ناضءر لوخد يف اعملعب ذخالا

 لاف اذكهو جهلا يشاوح يف هارت 5 بجاولاب قدصي عانتمالا دعب زاج ام نال زاوجلاب

 رق ا الا: لصفلاايقأمك ' رويشلا تانثا يقروشنلا علا هراتكك يف كبسلا
 بذكلاو طاغلا لع اهاتلمسو هد داهلا كلت لبقن مل اندنع ماق ليلدبناضمر لذاك ةيلور
 79 و111 هر هب لالا ام رخآ ىلا ىعرشلا فكروناقلا نع نيجراخ كلذب نكن و

 هل عطقلاو نقيتلا مداتعا يف اهلل ل كان اهزيؤب ام ةيعفاشلا لل وصا ف اقفل

 كاسل للف ةئيفن فاتح لمح نا بساول نا يف ةيعفاشلا قفاو نم ةيفنللا نمو

 مدع كلذ يف ةدمعلاو هيلع اوقفلاو اورُثك نا هرايتعاب 1 د 00

 مهبتك يف هارت 5 يعطق باسحلاناو نقيتلاوه

 عبارلا ليعفلا

 (اةلبانملا هقف نما زعل فا)
 صن( دحاو لدع لوق ) ناضمر لاله يف يا : هيف ليقيو ) : هحرمتو عانقالا يف

 موص مالسلاو ةالسصلا هيلع هنال ءايلعلا رثكأ نع يذمرتلا هاكحو - دمحا - هيلع

 نأ عال او كولو قلو مس طرش ا را "0001
 الو طوحا وهو يثبدربخ هنالو سابع نبا ثندح نم يذمرتلاو. وادا وبا هاور هب

 000000 كر فطر فرااو.لارلا لات كالتكالو ريغلا ارغا تاليف ةنجع
 غلا كيس ) هلوقب ةقثلا مدعل ( زي“ دو كي (ال) و ابوحو اهب ن

 ةداهشال (ربخوهو ) هريغا منه هري ملو ( ريغك عمج يف ) يئارلا ناك( ولو وحصلاو
 ةأرملا هيف لبقيو ) هتيأر يلا تديش وا دبش ثا لقب مواو لالحلا تيأر ( هل اوةب ماصيف )

 1 أجب صمخي الو ةداهشلا ظفل ) موصلا بوجول (ربتعي الو ) رابخالا ر اك يلا
 هيلعاتناقياعت 0 تف | وما 0 0 اهانأب قي || | هج 57 افلا له 0 2 عبط ا



 كمل 1 كت

 لاله يف لذع دحاو ةدابش ىلع لدع دحاو ةداهش لبقث : موصلا باتك يف عئاتصلا

 لدعلجر نم لدع رابخا زوجيو ةداهشلا باب نم ال رابخالا:باب نم اذه نال ناضءر
 كيال ةقاشلا 3 ءوصلا وهو دهاشلا مزاي هكح نا ليلدب رابخالا ةياور يف اك

 وه لب ةدايشاسنل هنا ّط لدف هسفن ىلع :يش باجيا يف مهتب الن انالاو دهاشلا

 ةداهشب اقارنات ل نم كلذ يف لخديف ها راب>الا يف طرشب سيل ددعلاو رايخا

 يداخلا ةمالعاا نع مدقثو لوقعم ىلج وهو لدع نع لدع رابخا نم هنال لدع دحاو

 انرك ذو :اهب لمعلا ب خي ةجح سانلا لارعقسانا -- ةيفنلا لوصانم --قئاقحلا عماحم ف

 ةداعلاو فرعلاب لالد-سالا يف هحرش

 كااذلا لصفلا

 (ةيفاشلا ءابقفا هوان اعانخ نقر
 دلبلا لها عيمج لع موصلا بجي ياقلا دنع ناضمر لاله توب و :نيعملا حتتف يف

 . هتوافال رافك نم ولو هئياورب رتاوتملا ربخلا ييفاقلا دنع توبفلاكو ٠ هيف ”يئرملا

 ةقلعملا ليدانقلا ةيذرك ةء[ ل ال يتلا ةرهاظلا ةرامالاب هلوخد نظو ٠ تا

 يف قهارمو قساف وحن قدص ا نم اكو < ةداورب لمعلا همزلي و ٠ رئانملاب

 ٠ حصالا ىلع هرخ آو ناضهر لوا ءاوس هعلاطمدحتم دإب يف اهتوبثو هل هسفنةي ورب هرابخا

 اهقدصل مزاج داقتعا هل لصح اذا لاوش لوخدب تامالدلا داّتعا هيلع لب هل نا دقعملاو

 يرايبلملا نيدلا نيزخمذلا هلاقام اذه ها نيققح عمك رجو دايز انبا [ناويش هب ىتنأ 3

 نيمملا حتف يف
 ةعبرا روما دحاب ناضمر موص بي : هيشاوحو ينيب رشلا بيطخلل عانقالا ينو

 ناظنز "كوش (7) نينالث نايعش لاكاب و(") هآر نم حاف قالا ين 0
 هبلشا نميف دا_متجالاب هلوخد نظبو ( م نم قح يف ةدابش لدعب ماحلا لدفع

 : اساوصعتوا ًاريسا ناك ناك ناش

 قربي اما ىرخا دلبأ 0 ىارتلكلا لش نأ رعي هنمو هوركذ ام اذه

 كلذ كح يلا ليشانا طز ارت ١ نب را نوم ا احلا دع توت د1
 تناك ةط_ساو يان اهجراخ وا نللا يف تفي ناني هر شى كاخلا
 لعلاالا رطف را موصإ فارغت لسري لهو لدعأاب الا هدبي# مدعوج الك قالطال



 ثيح ءاهقفلا حالط صا كيس ةنيبلا نم عا يعف قحلا نيبب ام لككل مسا هباضصا مالكو

 ناك هبجو لع لوسرألا هب ءاج ام فنعواو ىرخا لدعلاو ةرات نيدهاشلاب اهوصخ

 ها ناودعلاو طي رفتلا نع ةينغملا ةحلصملا ماع هيف

 را ع دا بالا

 ( لوصف هتحتو رطفلاو موصلا يف فارخاتلا ربخي لمعلا ىلع لالدتسالا يف )

 لوالا لفل

 (؟ةيوبلا رايخالا نم تابلاب اذه 'لضا ىف )

 اا 11 11 لور ترعات لالها شانلا ىءارت لاقرب نيا نع دوادتوبا: ىو
 ءاحصصو ماحلاو تابح نبا هحرخاو همايصب سانلا سمأو ماصق هن كربلا سو هيلع

 مزح نبا هحجسو يتييبلاو

 : لاق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا باسضأ نم لجر نع سارع نب تيار رعو
 هيلع هللا ىلص يننلا دنع ادب_كف نايباعا مدقف ناضمر نم موب نحنا قب ساتلا فاذا

 نا ساناا لسو هل آو هيلع هلا ىلص.هللا لوسر ىمأف ةيدع سما لالحلا لهال هاب سو
 ىلع دحاو لد ةداهش زون ال سم حرش يف يوودلا لاق دواد وباو دما هاور اورطفي

 ةضورلا يف يوونلا لئتوا ىعتنا لدعإ هزوُخ روث ابا الاءايلعلا عيمج دنع لاوش لاله

 ناب روث وبا باجا اذو : اديب نك له, تلكيرلوأ» لاق هللا كي رقنلا باص درع
 هيلع هللا ىلص هلوبقلو دحاولا لوبق مدع لعلديال ةعقاو يف نيتثالا ةدابهش لوبق 7

 ربخ لوبقب دبعتلااضياو قرافلاءدعلرخآيف هيلع سايقلاب و ربشلا لوا يف دحاولاربخل

 دحاولاربذي هيفديعتلا مدعب هصيمصخال ليلدلا دروأ» ءالا عضوم لك يف هلوبق لع 5 0 |

 لاكأ دنع راطفالامزاعب ناضمرلوايف هلوبق نا اقلطم دحاولا لوبقب لوقلادي اوي اممو
 هيلا عحراف راطوالا لين يف يناكوشلا كلذ طب دقو ؛ هلوق ىلا أدادتسا ةدعلا

 هلعشب يذلا ربمخا نم وه ةمث وا كآح نم ل-ر ما فارغاتلا ربخ نا لع اذه ررقت اذا
 احاضي هدد زنسو باككلا لوا مدقت اك هعون نم هنال راطفالاوءوصلا يف ملا

 يل | لصفلا

 (ةيفدملا ءابتف هلاقل اح رطقلاو مولا ويف فارخادلاب لمسلا ةححشل ذخأم يف)
 ملاعب هاك فيم -- ةرظحلا 260 راك نم -ح ينارراكلا نيبد# مال مانلالا لق



 تلف 4# تح

 « ةوض رع هلاة دعت !|ةمدلاب ةماسقلاب ا ءاط ضراعمال يتلا ةحيعتأ ا ةنسلاب ةفاقلاب

 لاحلا دهاش 7

 ( مهلا نبا لاق )

 رعاؤا دحاولا دهاشلا ةداهشب كحل ىلا نيلداعلا فاسلا ةاضق نم ةفئاط بهذ دقو

 53 | لسو هيلع هللا ىلص يب لاو ١ ىفوا يبا ع هوي نم نيمي ريغ نم هقدص

 نيسلا يف دواد وبا لاق دقو دهاجلا ةداهش امم ىوق 3 نيعأأ طرتش ل نيعلاو تهاثلاب

 ةهزخ ثيدح قاس مث ( هب 5 نا هلارز 2 سك ل دعاشلا دش 1 املا لع اذا باب )

 سلو ؛ هللا همحر دواد وبا هيلع جرت اهف خرمص ثددحلاو ( لاق نا ىلا ) تباث نبا
 ٠ ةباصلا نم هلثم وأ هئم ريخ وه نم نود ةم زي اضوضحلل وةلاؤلا ةهاببتلاب كنا ذك

 ( نتا غءر لاله ةيار ىلع هدحو يبارعالا داش سو هيلع ا ىلص يبللا لبق دقو

 ظفلو لالدع_سالا يف حدقي ال يظفل سما ةدابش ال ًارابخا ثالذءابقفلا ضعب ةيعملو

 دهاش لتاقلا بلاي ملو هاك يالجاولا انتا ذلا هايف ناواوتا هلوق اذار كي دما

 هوو ةدانق يبا نع نيحيحتأ | يفف كلذ يف فا ةصقلا همدلهو هناا الو هر

 لف ةثبب هياع هل ةليعق لبق مز لسو هيلع ل ص قا نور دلاق"لاق ليف هلق

 لوسر لاقف تمقف ةيناثلا كالذلاق#ت تساح 6 يلبى 4نع كلق 6 ثمهتف لاق : هبلس

 موقلا نم لجر لاقف ةصقلا هيلع تدصصقف : ةداتقابا اي كلام : اسو هيلع هللا ىلص هللا
 اهال_قيدضلا كب ونا: لاقف هم اهلج راف يادعع قيفقلا كللذا كلف ؤاذما لوضر اي ن7

 منال وهو لاف ةهالتسا كيطتممسسل لاق واهملا لع (رئاتس تل لس عطس الاد
 اذهو ( ميقلا نب 1 لاق ).هيناطعاف ةداتق وبا لاق : هايا هطعاف قدص : 0 هيلع هللا ىلد

 1 و هداع هللا ىلص ينثلا هفاهتسسي ملو دحاولا دهاشلا يك 35 ةنيبلا نا لع لدي
 ةرانيثو هرهظي و قمللا نيبب امل مسا عرشلا ىف ةنيبلا ''' اشبا ميقلا نبا مامالا 7

 ادمماو دعا رشو نية هاش رادو نيلقملا ةمببا ف سصيئايةث الث هر ورش
 هلوتف لال بهاذست نوكتو:نافا:ةغيارا وا دانيم نياسمساوا اكيعو لوك ةدعلا 2
 رهظاؤاف ءاوعد ةحص نييبام رهظي ترا ةيلعيا : يعدملا ىلع ةئيبلا : لسو هيلع هللا لص
 ةلوسرو هللا هولك ىف ةنيلا - ( ها ناد كاند ِ قرطلا نم قرط هن

 هلا ةساعسلا قتلا ])

 نيغقوملا مالعا ف( ؟)
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 ءذعربخو تقواالوذ> دب هئمّةداهش وهو د>اولا نذكوملا ناذ | لوبق لع نولبسملا عمجأ دقو

 ؟#> نع ربخ يثو دحأو ١/ يتفملا ىوتف لوبق ىلع اوعمحا كالذكو « هريغو رهخلاب قلعت

 مديغو يتفتلملا معي يرش

 سصالا قوقل ال ةحو لفشتلا بناجن يف ددعتلاب اال اة لب وم

 تورغلاو محلا بناج يف ددعتلاب

 ( قلاب بذك نم هباتك ليس هللا مذ دقو «هدرب ةعيرشلا يت ان ال قداصلا ربظاف

 قطا ب وكت قواصلا يظل دوو

 امنم ىوقا وا ابلكم وه امالا درت ال ةيهاظلا ةلالدلا كلذكو

 ىلع ةلدالا تربظ تراف « نيبتلاو تبثتلاب لب قتضافلا ربخ. درب ىمأي مل هناحيس هاو
 0 دحاو نيبتي مل ناو ؛ هربخ در هبذك ىلع ةلوالا تربظ ناو هربخ لبق هقدص

 هيحنلا كرش 1 ليلدلا ربخ سو هيلع هللا ىلص يبلا لبق دقو « هربخ فقو نيرمالا
 هتناماو هقدص هل ربظ امل ترجم يف ةنيدملا قي رط ىلع هلديل هرجأتسا

 07 ءاج نمت حلا لوبق يف سو هيلع هلل ,لص يالا يده عبتب ترا لسملا ىلعف

 ع هلاق نم ىلع لطابلا دريو « رجافوربو ضيغبو بيبحو ودعو .يلو
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 ارم بدرع الا ضاع يف اا ةححلاب يحي احلا نا ( دويل )
 نيعقوملا مالعا يف

 ةفايتحما محلا كامل زوجي هنا كالذ نمو : ( ةيعرشلا فلسا للفك ميولاقو)

 الا ماكملا لع هللا للحاو مو « دودحلا ريغ يف هقدص فرىعاذا دحاولا لدرلا

 دفان وا ندهاقب هتح اعف نا قطا تح اض صااماو. الضا,نيدهاش الاءاوكحي
 هللا ىلص يبنلا كح دق لب كلذ نم لقاب ميال كالا نا ىت لدب ال اذهو نيت رماو
 هيلعمللا ىلص هللا لوسر ىغق : سايع نبا لاق.طقف دهاشلاب و نيعلاو دهاشلاب سو هيلع

 ركل تآرقلا د اع | مالئسالات لاقو ( لاق ٌع) لسع .هاور نيو دهاشب لسو

 000 ل محي يتلا هلا قرط يف نيتأرملاو لجرلاو نيدهاشلا
 0 :يش قوقالا هب ظفح امو « هة> ناذالا اهب ظفحي يتلا قرطلا يف تانيبلا نم

 لوكتلاب حي مالا ناف نيتأرملاونيدهاشلا نم عسوا للا قرط ناف « *يش ع احلا هب

 ( ةحيعتلا هلوسرة:سوهللاباتكبةعرقلاب < و « نآرقلا يف ايل كذالو ةدودرملا نيميلاو



 بحاص هللا دشرا يتلا قرطلا نم عسوا كالا 5 5 يتلا قرطااف ( لاق ثنا ىلا )
 هنأ سو هيلع هللا ىلص ينلا نع سيح ملا يف تن دقو اهب هقح ظفمي نا ىلا قحلا

 انتمضرا ابنا تلاقف ءادوس ةما ضد تجوزت ينا لاقف ثرحلا نب ةبقع هلأس
 2 ١ ةداهش لوبق اذه قش كنع ابعد : لاقف يداك اهنا لاقف هنأ ما قارفب ا

 صراخلاو مماقلا ةدابش فيس لصا وهو ء اهسفن لعف 0 ءاتدايشو هم: تنك ناو دعا

 هسفن لعف لع لايكلاو نازولاو
 هناهبس هللا ناف نسانلا نم ريثك هيف طلغ ( فرعي ةرا به عظع لصا اذهو

 دحجي الثا وورشلاو باتكلا وهو هيحاص نيمي ىلا هعم جاتحي الف قحلا هب ظفحي امب سا

 مزاب الو « ناين وا ًادوجم اما ركذي مل نمر يك ذت ىلا هبحاص جاتحيو ىسني وا قحلا

 هرمأ يتلا قيرطلا هذه الا لبقي مل قحلا لع لدي ام كانه ناكاذا هنا كلذ نم
 اهم هقح ظفحي نا

 ( لاق نا ىلا )
 يفال نيكو ةداهش يلع ةتبلا قوقحلا ظفح يف يملا فقي مل عراشلا نا دوصقملاو

 نرودشارلا ءافلخلا دح دق لب دودحلا يف الو جورفلا يف الو لاو.الا يف الو ؛امدلا
 دجو اذا كلذكو 'يقلاو ةحئارلاب رملا ديو لبحلاب انزلا يف مهنع هللا بذر ةباحصلاو

 ضحب اذبف «رمخخا يف ةحئارلاو لمحلا روولغ نم دحلاب ىلؤا ناك قزاسلا ددع قورسملا

 هتمظعو ةباخصلا هقف ةلالج يلع ةلدالا رظعا نم وهو دابعلا اصمو رابتءالاو هقفلا
 لاوقاو ملاوقا نيب يذلا توافتلا ناو هعرشو برلا ةكحو دابعلا طاصمل «تقباطمو

 نيلئاةلانيب يذلا توافتلاك مذعب نم

 لدعلا ربخ دري مل هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولد عراشلا ثرا ( دوصقم او )

 لبفاك هب ربخا عضو لك يف دحاولا لدعلا ربخ لبق لب ةداهش يف الو ةباور يف ال طق
 ةباور ىلع هدح وال دانو و ؛هدحوةم زرخةداهش لبقو (ليغقلابةداتق بال هتداهش

 هدحو يق ريخ لبقو « ةعاضرلا َّط اهدحو امرا ةمالا ةدابش ليقو ( ناضمر لاله

 ةداهتسلا نيبو هنبإ قرف الو (« هنع هاورو هلبقف ا 0 ءربخ وهو

 ب رشاد هالو رام دبش بقت ف عا ملاو: نشا ىلا وتم ضال رع ف 0

 دحاولا لدعلا ليش قحللا تن: قرت يأف (هربخ لبقو هقدصف 85 هيلع هللا ىلص يبا

 ( مومعلاب :قلعتيامم هنباعو ه )1 ز ام ربخي نا نيبو ه.اعو هل دوه قلعتي هاناعو ةأو سحأ ص



1 

 نم قا ني ب أم .كلا هب داوملا ا يور دق اذه ناك ناو : يعدملا ىلع ةندبلا : ر

 نم هروب نكمي اب قحلا روهظ دصقي عضاوملا عيمح يف عراشلا ناف « ةلالد وا دوبش
 ا 0 دبا هليأدب ربظدق 0 دريالو « هل دهاوشو هيلع ةلدايمهبلا تائيلا

 عم هب هصيدخم يف ةدئافال نيم عا ىلع قحلا ارورط نه لو اللف هدايعو

 داش يحرك هعفدو هدرا 1 تال احدا هلع تاع وأ ىلا روبط فرع ةاءانم

 وةك هاح او ةمامح هديبو ةمامع هسأر لع نم ةروص يف ديلا درج لع لاحلا

 ,وبظ نم ديف ا_:ه هتلالدو لاخلا ةشبف 1 هل ةداعالو هزنإ ودعي نسال

 ده لن زمبم ال عرا_كاف دحا لك دنع ديلا درج ديفي اه فاءضا يعدملا قدص

 وعيض هنظ نم اذه نظ امل لب هتخمو هروهظ دحا لكي اقح عيضيو ةلالدلاو ةنيبلا

 ادعوا نعم 0 امتوبث فقوتل قوقحلا نم ريثك عاضف هلا قب رط
 زادهاش كلذب يلع موقبال لوقيو دب ريام لعفيف هروجلو هلل نم ادكمم رجافلا ملاظلا

 عاربلتلا ا علا دعو كاسر مل ل تعانق ناما

 ىرخا هب عيضيو ةرات قحلا هب ظفحي ام ةسايسلاو ةرامالا ىما نم هيف لخداو مهدبا

 حو ّط لوسرلا هب ءاجام فرعولو « كس رخا لدغلاو ةرات ناودعلا هب لصحيو

 ناودعلا و طب رفتأا نع ةينغملا ةحلصملا مامت هيف ناكل

 تاصت ركذف عم ضاوم ةسمح يف ْت . ارقلا يف ةداهشلا باصن هنا# هللا 1 دقو

 1 3ك ايل | يح ىفاماو هةووعلا ةروسوتءانتلا ةزوش ىف هسا اننا ةدابع

 تاجر نم نيديبش اودهشتساو » ن :يدلا هبا يف لاقف لاومالا يف نين ًارملاو لجرلاو

 محاص 1 ظفحي يتلا ةقيثولاو لمحتلا يف 0 رف نيلجر انوكي ل ناف

 رح ماو * رت اذهوظىك اذهنإف 1 كامو 0 ام ىفال هققح لاملا

 رم نيلدع دابشتساب رخ.|١ ىف ةيصواا ُُط ةداهشلا ىف ساو « نيلدع نيدهاشب

 )الصراف ديالو 0 لاا زيَغو ريغان نيرخا وا نيملكملا

 هناا هب كح دقو نيملاسملا نيدهاشلا مدع دنع رفسلا ىف ةيصو يبلع نب رفاكلا ةداهش
 اهخسنيأم اهدعب حي و هدعب ةباحصلاو ! سس و هيلع هللا ىلص

 كسلا ؟ كلا نإ كني لو دويشلاب نم قوقلغا ب ظفحيانركذ هناي هو

 ا اولكر نفر اع ١ يكنحلا ين نآرقلا ىف سيلف » كلذب الا
 لع لاديو هريظيو 000 كرات 9 ةماسةلا ناماب الو



 ا

 ىف ىتةمتم هلكو فني ركلاو ري وزتلا نم نمالاو باقلا ةنين أبطو ةقثلا ىلع هابقفلا دنع

 هب قوثوملاو يسرلا فارغلتلا
 كييهانو رباب ةقثلا ىلع ًاداتعا هرب مل اه ةداهشلا اهيف اوزوج ًاروص هاهقفلا ركذ دقو

 حاكتلاو توملاو بسلا ىالا نياعب مل امم دهشي الو : رجلا ىف لاق ةدابشلا ماقمب
 هب قثوي نم ارم هؤيخأ اذان اهم دبش" ترا دلة ينقرلا لحإو اعلا نال ك١
 هتفلا بابا نم هدجت هتلعو طرشلا لمأتف ىهتنا ماكحالا ليطعتو جرت اعفد اناسجمسا
 عا فأر هلثاع ام اذكهو

 ٍش هم ءربشلا م ؛ةنيبلا ناو ادبا هليادبب رهظ 0 ال مظعالا عراشلا نا نايب يف )

 ( نيندحملاو فلسلا نم ين هلا هد < ىو

 بي ةايلح ةلأسم لَ ل ىلع هريغ وأ ؟اح ة هن نم لسرملا فارغلتلاب لمعلا عرفتي

 دقو 07 3 هي ةنيبلا ا 0! ضو ماكحالاو ةيضقالار رايس ف 0 اهذاختاو اهب

 لاطاو نيعقوملا مالعا هبأتك يف هللا همحر ,يتشمدلا ميقلا نبا مامالا اهيلع مالكلا دوج
 ةشبلا : هنع هللا يفر رك لوق حرش 2 هللا همحر لاق : هفورحب همالك كيلاو باطاف

 ةباحصدلا مالكو هلوسرو ل مالك يف ةنيبلا : : هلاثم 6 4 نم ع نيم !|و يعدملا ُّط

 نبذدهأ دا اهوصخ تت ءاهقفلا حالطصا ىف ةئيبلا نم عا ىعن قحلا نيب 4 لكل مها

 هيلع هلومرو هللا مالك لمح نمض#! ملام حالطصالا ىف رخالو « نيمعااو دهاشلا وا

 لع دقو ( اهب م كفا دارص ريغ ّط املحو ضو دخلا او و طاغلا كلذب عقيف

 وهو 8 ةيلاغم 0 نم كذنو ا( صوصخ٠ لا مهف ُ ةديدش طالغا نيرخأتلل كلذب

 -: تما لاس ل قحلا نيبب ام لكل مسا هللا باتك ىف اهناف ةئيبلا ظفل هيف نحن ام

 نرم الا باتككا اونوا نيذذلا قرفت امو » لاقو « تانببلاب نواب ال منك نا ركذلا

 ةشب ّط ناك نفقا » لاقو « يبر نم ةسب ّ يلا لق » لاقو « ةئييلا مت ءاج أم دعب

 ككل هاب 5 موا » لاقو « هنم ةندب ّط مف ناك مانا مأ » لاقو « هبر نم

 يس لمععسا الو لب نيدهاشلاب ةنببلا ظفل صيخي مل ريك اذهو « ىلوالا فجحصلا

 لوقو :ةعبشلا : يعدل سو هيلع هللا ىلص يبلا لوقف اذه فرب ءاذا ( هع لا امهيف تاعكيلا



 هه 014 تتم

 ةداعلاو فرعلا نايرج عم : (ريوزتلا نما يو كلذ ىف ةلعلا مدق نا دعب لاق )
 عقو ناو هنال كلذ مفدي ال ناطاسلا لع اهرب وزن ناكماو هئباتك درحع كلذ ل وبق

 رتفد نم لاوبقلاب ىلوا وهو دوهشلا ريوزت ناكما نم ردنا وهو عع الق ردان صا وهف

 ناب ءاشألا ّط هحرش ِف يلعبلا ةماللعلا دو فرعلل هب اولمج مناف هوحنو فارمملا

 ةنحتتا| نبا نا هايشالا يف اه هلقث دعي اهلصاح ةلاسر نيدلا ءالع خيشلا ةمالعلا حراشلل

 يزازبلا هب مزح امري وزتلا نما ةلعل هوحنو فارمهلا رتفذب لمعلاب امزج نابهو نباو
 را قرشا قول ةيئاطلللا زئاقنلا يفادلغلا هذه نا (لاق) تاغيضاقو ئنعبرسلاو

 كالذباو هب'عوطقم ريوزنلا نم نمالاف ( لاق نا ىلا )اهلقث نيح اهيلاها لاوحا دغاش
 لصاحلاف : هلوق ةيدماحلا يواتفلا حيقنث يف دازو ها ةبتكلاو ةلودلا لها ميم عي هلك

 ينلا ةيلدعلا ماكحالا ةلح يف ءاجام دنتسم اذهو ها ًارهاظ ةهبشلا ءافثنا َلَع رادملا نا
 نومهضمي لمعلاو لا زو# هنا( ٠١8١ ) هدام يف يواثفلاو ءاضقلا يف لمعلا اهيلغ

 حرش يفف ةيكلاملا بهذم اذكهو ها ةنيبالب ةكحم ىاح فرط نم يطعا يذلا مالعالا
 ةئاؤرلا كلام را لا وقا تاذ ةلأسم يهف طخلا ىلع داتعالا اياز يفارقلل ميقننلا

 ةيلاح نا ناارشب هبلدبت 1 ام ماو فورحلا نروحكس عطقي دق ناسنالا نا ىلع ءأنب ةدابشلاو

 نهذلاوأ ةضفلا دقتتلا' حكرا 5 نئا نئارقلاب كلت ن نع ريبعتلا نكي ال فورطلا كلعل هدنع

 خييشلا يواتف يفو اهنع ربعي نا هنكمي ال نايعالا كلت يف نئارقب اش درو اه ديجب مطقي
 ةمقب ىرتشا هذلاو نا اهيف اًب ودكم ةقرو ربظا نمت 1 دقو رس ةكلاملا يتفم شلع
 هدنع توبنلا ةءالع اهيفو ضاق ةقيثو ةقرولا ناك "نا - كاجو ١ م لمه لهف ناتسلا

 نيقفحملا ةتاخ لاق ( لاق م 6 ) ةحصلا لصالا ذا 0 محو اه دوبذ تام ولو ام ل

 مدنع توبآلا ةمالع ابيلهو نوضاملا ٌداضقلا اباعج ينل | موسرلا : ىلاعت هل هللا 0

 لبج وأو تائببلا ينافتو ةثقزالا لواطت عم قوقحلا ظفح ٌةدعاق ّط ةظفاحم اهم لومج

 أضيا شيلع خمشلا لقنو :لاومالا ظفحيف ةماعلا اصملا نم كلذو ةحصلالصال ناف مملح

 دجوت ' واؤ اهب ل# ثوبشلا ةمالع اهيلع يتلا يضاقلا ةقيثو نا قالطلا لئاسم يف هنع

 لادنلا قلبقإلا ح ب2 !كاينكز لامن هذب' وب اه ةلبا دكان عادي يف ًايسو ها اهوورش
 نماو هدنغ لون ناك اذا ةوابشلاو ىلا يف طخلا ذاّتعا يف ةيعفاشلل أبحو زيجولا ىف

 بائكلا كالا واتعا ةيس ةيعفانتتلا اهجو هابشالا يف يطوي كح اذكو فيرمتلا

 رادملا نا 3 هإو لحسلاو مم ةفبرحلاو ري وَلا لاّتحا دعب اذا هددع ظوفحلا



 كح الل

 و اخ ا هععأ دجو ءزح عاوس َّك يوارلا داتعا زوجي هنا ( اهنمو )

 ففوتو لمعلا هيلع ركذشي مل ناو نظلا لع بلغي امت امهوحنو يتالاو ةرمصاعملاب كلذ
 تحن اع نئارةلابةدضتعم نوئظ هذبف فقوشثال هحو الو هي واثف يف يف نيسح يفاقلا هيف

 : اظن ل مر طقلا ىلا

 تانك ىفر اد بم اديدح رظفانلا دجو اذا.هلا 'ناهرإلا ف نيساء 0
 نم باتكلا عمسي ملو هنع بيرلاو سبللا ءافتنا نابتساو هتويث ىف برتسي ملو مص

 فقوش الو هب لمعلا هيلع نيعتي هنا هارا يذلا نكلو ه١ ارام يوري ال لجر اذهف ريش

 ابعيخ ىف دنا مالا مل ملغتنأ َّك العراب الا تابحومب نيدهتحنا ىلع للعلا بوحو

 تاعك 5 لع 00 لا نا هلدهاشلاو ةقثلا هيف انعجور نرا كلذ 0 نقعلاو

 هن نمو هيجوع لمعلاو هيلا ءاهتنالا مهيلع نيعت ناك سو هيلع الص لاذ

 اودصق نيذلاك ا مهم نم هعمل مو 0 طاخم نك لو باتكلا كلذ

 للعامسا نب دمت مص يف هتبأر لجرلا اذه لاق ولو باطخلا دوصقمو باتكلا نومضم
 دنا كاد فيدل عدلا لف هيلع باتكلا لاتشاب تقثو دقو هللا همر يراخلا

 نيمرحلا ماما لاق مث ) معلا ْيشلا نم هاور وا هآرو هسفن يف هاقلت او مح
 لوبقلاو درلايف .ةي راجابه يح قو اص لئاسملا هذه ليصافت يف رظاثلا نظن اذاو ( هللا هفحر

 ىغر همالكها هانمزل هانفداص اذاف يلوصأألا دمقعملا وه اذعو !ممارخناوةقثلا روبط لع
 ٠ ىنشو ىنك دقف ٠ قكل اذه ريخالا همالك الا بالا اذه يف نكي م ولو هنع هللا

 نا
 ةسيئاقالا رئافدلاو :ةذاطل سلا تااربلا يف ءابقفلا هلاق امم ىعسرلا فارذاتلل ذخأم يف)

 ( تامالعالاو جحملا ينعا ةاضقلا 0
 الا طاخاب لمست ال هنا ءايشالا نع 1 35 ا كد نم -- رب ونتلا حرش 5

 ني دباع نبال هيشاو> ىف 5 - اهلغمو فئاظولابةقلعتملا ةيناطلميلا تا اربلااهنم روصيف

 ""' ةيناطلسلا صاوالا ةماعو يملاولاو يذغاقلا روشنم

 نم داعلا ىلإ يبسع اذاموبابلا اذه يف ةيافكلا هيفن مي رفتلا اذه لمأتيل ( ) ١

 ريبظ نم.هل اه ىصخحي ال ىلا ٠ ئاظعااو هاسشالاو كل
 ااه8صك_؟ ج عماوجلا عج ةيشاح يف راطعلا. هلقن 0

 كيسا مضؤوم أنه .ه[
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 اهيفا نييلدتلا دعب 4 نكلو رافك موق نع.الا"لصالا يف ةذوخأم ميبتك تسيل روص

 ( لاق ) سيلدتلا دعبا رافك مثو برعلا راعشا ىلع ةغللا يف دّبعا مك) ع |

 اهري رو خسنلا طبضب مهئاتلعال اهريغو هقفلا بتك نم كلذب ىلوا ثيدحلا يتكو

 عامجالا قرخ دقف هيلا دن-لا لاصتا لع فقوتي باتك نم حيرفتلا طرم 00

 ملكتيو ءاوز نم ىلإ هيلي و هن قوتوم ىلتضا نم تيدحلا لقي نا جرخلا ةباغو

 ءالأه راهتشا لثم ملعلاب 6-0100 00000 لو ( لاق ) ه,ققو هسرغو هلع 0

 ههعم هنأ لعب 1 ناو ربخلاب ثدحي فترا زوي هنا ُُط ةلاسرلا يف فاش || صن لب ةمئالا

 ْ مدلكلال يع نيا 5 كلذ دعب عامحا يا يرعش تلف

 ةبادكلا داتعا لع ةعرفتم ةليلج اعورف رئاظنلاو هاوشالا 00 ىكبسلا رك دقو
 لال يف عملا ايفا نو ئكلاوم لكتاب ىلا سانا لمع نا ( اين ز

 يغ ينغلب لقياف الاو ةخسنا| ةحصب قثواذ ا : حالصلا نبا

 0 دن لعاب كل ينازل ىلا ةيدهانت راكب ياقلا ثعب مث نمو : 0 ١| لاق نالف

 يسفت تعلو قد (لاقل ايش لذ سجل فعاد مالك يف يعفاشلا مامالا مالك اذه

 مالك رسشتتب 0 ثرح لاحلا لئاوا يف رك عر ناك ادع 0 لاق )

 ةسوسو كلذ لغم يف يرمتلاف نآلا اماو نآلا هراشتنا يفاشلا

 ةلاوملا ظفلب ةجتفس يمك اذا : نامفلا رخآ يف ينايورلاو يدرواملا لاق ( اهنمو )
 فرعلا لع ادامتعا نيدلاو باعكلاب فرعا اذا اهادا هءزل هيلا بوتكملا لع تدروو

 ل ل ل
 كوتكملا لظبجعو باتك يف مالم بتك نم : راكدالا ين يوونلا ىلاق ( اهنمو )

 بجي هنا بذهلا حرش يف هازو اهتريغو يدحاولاو يوتا هلاق هغلب اذا مالسلا در هيلا

 يعفارلاو يدحاولاو يملونملا يملا هارنعو روفلا ىلع درلا
 هي وأتف يف نيسح يضأقلا هلاق ين فلا طخ ىلع دامتعالا زوي هنأ ( (اهسسز

 انئلأسم لع( سلدتلا دعب ىنعا) لالدعسالا ط 57 1 ١

 0 1 ا ديسالا يب اك دو نالا وامس را
 انه ال قدصملا ا

 راظناو منايا مو ظفمو مولضأف ر اميل نم سانلا لم هيلع 1 اذهي؟) (

 هيف كردملا مهفت فروعأ ع دارج دل هلوقأ



 1 ١

 ىلا ىاح نم لّسرملا يمسرلا فارذاثلاك اهقوقي وا هوركذام لثامن ام راصغالا هذه يف

 ىلوالاب ةعباث رئاظنلا و هايشالاو ةخوتفم سانقلاتاوباو هب لما نم عنج عئام يافك 23

 مم نيدذلا كلذ يف نيفظوملا ةءاقأ نم تاموكحلا 4 تيئءام ناف كالذل عنامال مهللا
 هخيراتو ههتخو ةطخ ظفح نم فارغاتلا لسرم لع هرطرتشااه طارتشاو دوهشلا ةباغب

 عرشلاو اهتامبم مها يف هيلع كولملا تلوع كلذاو سل لك بي هذي هدلبو هئقلو هقماو

 هنم ىلوا وا الثامم ناك ءاوس هعل رش رمهو هتكح هيف تدحوأم اما وريال

 نسال لهما

 ناهرب نبا نيمرحلا ماما ةيعفاشلا ريعاشم هلاق ام هب قوثوملا فارغلتلا ذخأميف )
 كي درواملاو مالسلا ديع نب زعلا ءالعاا ناطلسو ىنيارنسالا قحسا وبا ذاتسالاو

 بتنكلال درلا والوبقلا عجرم نا يف يكبلاو نيسح يمضاقلاو يووتلاو ينايورلاو
 (ابمارخخا وا ةقغلا روبطلا لأ ل زايعاللاو

 لّقلا ففقوقي ال هنا ىلا:ةفاك ءا_:ةفلا بهذ : ''' طسوألا يف ناهزب نبا تلاق

 ععسب ل ناو اهب لمعلا هل زاج ةخسنلا هددع ص اذا لب هعاعم نع ثيدحلاب

 ةذهتملا يحكلا نم لقنلا زاوج لع عاتمحالا ىنياو ل قدا وبا ذاتسالا حو
 ةتفلاو ثدداحالا تكل لماش كلذو اهفدصم ىلا دخلا لاصتا طرتشي ال هناو

 : ةئأ حتحي وهي وزب نا هل زاج ميك نادك يف (فيدخ دجو نم : يرئطلا لاقو

 اذكو طلغ اذهو : هععسإ مل هنال هيوري نا هل زوجي ال : ثيدحلا باحسصا نم موق لاتو
 هدرو نيث دحملا ضعب نع ناهربلا يف نيمرحلا ماما هاكح

 بتك ىلع داقعالا اماو : لاوس نع اًباوج مالنلاةلبع نب نيدلاّ رع خيشلا بتكو
 اتياع داتعالا زاؤج لعرممعلا اذه يف ءالعلا قفتا دقف اهب قوثوملا ةحيحسلا هقتفلا

 دقتعا نمو سلدتلا دعبو ةياورلاب لقت ام اهب تلضح دق ةقثلا نال ايلا دانتسالاو
 3 داؤعالا زاوج الولو مهنم !طخلاب ىلوا وهف كلذ يف |طخلا ىلع اوقفتا دق سانلا نا

 يف ءا_مطالا لوق ىلا عراشلا عجر دقو ٠ اهب ةقلعتملا ''' ملاصملا نم ريثك لطعتل كلذ

 )١( ؟ ج عماوجلا عمح ىلعراطعلا 15

 راك ال اتقباظمو العلا 0 بقلملا مالسلادبع نبا نيدلا نع لاع فأن(
 اوما لب هللا دمح يمحو .هلاك أم ريظنب ةلاسملا هذه ىف ل ا
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 ئذاق ىلع نب كلملا دبع تدهش ينقثلا م ركلا دبع نب ةيواعم لاقو هوحن رمح نبا نع

 دعو ةدرب يلا نب لالب و سنا نب 00-0 نب ةمامو نسحلاو ةب وع. نب ساياو:ةرصنلا

 ريغب ةاضقلا بتك نوزيحي روص:م نب دايعو ةدبع نب سماعو ىلسالا ةدي رب نب هللا

 نم جرخملا سقلاف ب هذا هلل يق روزهنا باتكلاب هيله يح يذلا لاقناف دوهشلا نم رضح
 |3لاقو هللادبعنب راوسو ىليل يلا نبا ةئيبلا ىغاقلاب انك ىلَعلأ امم لولت (

 ةرمصملا ىذاق نأ ب مور م تاعكر تتح لاق زرحم نب هه ديبع انْدح يعن وبا

 (؟0)خن محرلا دبع نب مماقلا هب تمحو ةفوكلاب وهو ازكواذك نالف دنع يل ناةندبلام دنعتقاو

 يراخيلا مالك ى همتنا هزاجاف

 نيعباتلا نم ةاضقلا نع ىراختلا هركذام : هحرش يف هللا همحرلاطب نبا مامالا لاق

 بنتك سو هيلع هلا ىلص يلا تالة دخلا نم ةرهاظ هيف مهتع كلذ ةزاجا نم
 بعهذام ىلع راضمالا ءابقف عمجا مث( لاق ) هباتك لع (دحا دبشا هنا لقني لو كولملاىلا
 ءامدلل طيقحاف داسفلا نم سانلا لخد امل دوهشلا طارتشا نم ىليل يللا نباو راوس هيلا

 5 مدقلر نم مع نع نيرغأتلا هلا نقايادلا ةدارضو ها لاؤمالاو
 مو نيعباتلا نم ةرمشع هفالخ ىلا بهذ دقو فيك يتيقملا عامجالا ال نيمباتلا نم
 لبف ينغملا يف ةمادق نبا هلق 00 هنأ مامالا مقفاوو تفل مك يراخيلا ممدع نب فلا

 لاطب نبادهلاق اك جم ربظالا وه هيلا 0 نا ىلع ال اره فالخ دعب عامجا ةم

 ىلإ يضاقلا باتك نيبو طخلا لع ةدابشلا نيب قرفلاو :رحح نبا ظفاحلا لاق

 هرودنو لوالا يف لاتحالا قرطت يفاغلاب لئاقلا نم لقا لوالاب لئاقلا نا يف يىذاقلا

 عاش كلذلو ةعحانرلا , نكي ثييح اهسالو يزال يل ريوزتلالاهحا دعبا يفاثلا يف
 ها ممباونو ةاضقلا نيب ايف هب لمعلا

 طاربتشا يف رادملا نا ملعب ٠مل ىفاقلا لع ريب وزتلا لاّحا دعبل : رح نبا لوق نمو
 ٠ كلذل قي رط الو ةمهتلا مفدو قوثولا وه امنا هيلع داهشالا وا همتخو هطخ ةفرعم
 نيقيلا ص هب فقنا٠ هتردق ىهاظم نم ىلاعت 0 دجوا دقو اما هوك د الا ذدتقو

 1 1 ١ مستف ها 7 0 امم 3

 ءاضقلا ىلع ذخايال ناكو زب زعلا دبع نب ل ةفوكلا ءاضق يلع ناكو , ؟
 يرابلا حيف ها يعبات وهو الاص ةيث ناكو | 0
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 ديشأ هي قوثوملا فارغلتلا لع ةقط:م ابعيج اهدجت ةرابعلاك دارملا مابفأ يف ىتب رط
 2 : يلازغلا مأ» الا وات فيفو مدعو أد وحو هدلععم رودي حلا نا ررقث دقو قابطنالا

 ةرتاكملاب نيبئاغلا نم عيبلا دقعاي .نا حضي له : نو رشملاو 3 لاول

 (ٍتاوطلاو:) هسلخم اةيلآأ تودكملا ةقراقم يختي و ريختلاب ةأزرللا ىلا بعل 0 صب 3

 ىئراغ و. لوا لا ندر مو ا هلا تلا : هيلابوتكملالقاذاو 0 عيبأا حصي هنا

 ربظو حيراتلا هيف ظفح وأ ىتح هيلا بوعكملا رايخ علل نا ىلا ضيا اكل رايخ

 هيلا بوتكملا ةقرافم لبق دقعلاو باجيالا نع مجر دق ناك ب اجيالاب بتاكلا نا
 هأ هعوجر 5 سلحلا

 عبارلا لصفلا

 يماقلاىلا يضاقلا باتكب يمممرلا فارغاتلا رابتعايف )

 يفاقلا ىلا ينضاقلا باتك يف لوصفلا ددعتم باب ةحرلا مهيلع بهاذملا هابقفل
 0 نم هن ارك تاكا ولا ينا » بأ هددسو عامح الاب هتيعورمشم لع اولدعسا دقو

 ال اا ير ل ١|: ةباتك نم رئا و او

 ناف هلوبق ىلا ةيعاد ةجاحلا ترا مث هتاهسو هلامع يلا اكو مالسالا ىلا موعدي

 كلذو ىضاقلا باتكب الا 42 لاطم الو هنأ 5 .:تومال هدإب ريغ دإب 5 5 هل نع

 +: القعو القن هتيعور شه ىف ا اذه هلوق بوجو ينقي

 يماقلا ىلا يضاقلا 0 دهشي نا طرخشي ذا ىلا اويهذ ئوتفلا ةثا تكا نآ
 نم ريثكو روت وبا بهذو همتخو يضأ# اا طخ ةفرعم ينكت ال هناو نال دع 0

 7 هد ص يف يراذصلا مامالا لق داهشا نودب هلق ةمدشتو طخ كفطي نك نانا ما نيعباعلا

 باتكو هيلعقيضيا»و تلؤنم زوجيا.و موتخلا طخلا ىلع ةداهشلاباب ) ماكحالا باتك
 ع 3 دودحلا يف هلماع ىلا رمت بتك دقو ( يضاقلا ىلا ىذاقلاو هلامع ىلا كالا

 يذذاقلا ىلا ىذافلا باتك : ميهاربا لاقو ( ؟ ) ترسك نس يف زي زعلا دبع نب
 0 نناديقاع مر باعكللازيجن ئعشلا ناكر : متاحغاو ٠ ٍباعكلا قرع اذا

 يلو يواتفو نيسح يذذاقلا يواتفو هيواتف هيف عوييف دوجوم سيفن باتك )١(
 ةيرهاظلا ةبرتلاب قشمويف ةيءومعلا ةبتكملا نم 5/5 ددع ةيعفاشلا هقفيف يقارعلا نيذلا

 يزابق حما تريك م م ع الجر :دابش هيف جلا نك يل(



 كلا ل

 أبيف محلا ل4 وااتتاسم دي أوت يلا عورفلا شهدا نم عرفلا انهو ةلما قف باقلا

 لح يف لوق ةياكح يطو.سال رئاظنلاو هابشالا يفو دابعاا قوقح كيس هنالهنم ىلوالاب
 فالخ هيفف حاكتلا اماو : هذه ( تاباتكلاب لوقلا ) يف هترايعو ةبتاكماب حاكتلا

 ةباتكلا دعب الاق ولو ةينلا ىلع دوهشال عالطا الف ةدابشلا ببسب هعنم بهذذملاو يترم
 ت00 دجال دعا زوج نمو دقعلا سفن لع ال امير ازقا لك ةدابسش ناك اديبون

 . م : 00 تالق روضللا دبع اهداف ةيغلا لاح كلذف ةباعكلاب ه وحنو ميلاداقمنا انزوج
 رض و ينأب كءحوز 0 8 حاكتلا اقع انزوح ثيحو 0 داقعنالا حصال و

 اظظفل بقي هغلب اذاف ادبشا لوقي فنرا الو امهر ضحي نا طرتشي الو نالدع باتكلا
 ىلا جاتحيال انلق ناف ةلاكولاب هيلا بتكولو باجيالا ادهاش هرضحيرو لوبقلا بتكي وا
 تهذملاف ةلكولك ءاضقلا ةيالو ٠ هوحنو عيبلاكف الاو قالطلا ةباتكك وهف لوبقلا
 هللا همحر هطس ام رخآ ىلا ةباعكلاب لزوعلا عقب اذكو ةبتاكملب اهتص

 داحتا حاكتلا يف لورتلاو باحيالا طئارش نمو س ةيفنملا هقف نم - رذلا يفو
 ةءارق نا رجيلا يف امل يئاغلا ةباتك نع هب زرتحا نيدباع نبا لاق : ني رضاح ول ساحلا

 طرشو : ضيا ردلا يفو : حصف لوبقلاب باحيالا لصتاف رضاحلا باطخ ةلزنم باتكلا

 ةيئاغىلا باتكلاك مكحولو يا ةيشاحلا يف لاق : رخ آلا ظفا نيدقاعلا نم لك ع امم
 تاطخلا ماقم ةُعاق هنءارق نال

 نيبي ام اهقالط حي رص بتك ناو - ةلبانملا بتك نم - هحرمشو عانقالا ينو

 نالوقطا١ تبهبشا قالطلا اهنم مبغي فورح ةباعكلا نال: زود 1 ناو ىنالطلا عقو

 خيلباب |! ظ لك ! ومأم ناك مالسلاو ةالصلا هيلغ هنا ليلدي نتاكلا لوق اقع موقت ةباتكلا
 فيس هظظفل ماقم موقي يذاقلا باتك نالو ىرخا ةباتكلاب و ةرم لوقلاب غابيف ةلاسرلا
 ها عورفلا يف هركذ طخللاب ةيالولا ةيص هيلع هجوتي و نويدلا تابثا

 وا قطان نم ةباتك ةيانكلا نمو  ةيعفاشلا بتك نم -- هحرمشو جملا يفو
 تنراقا دقو ةرابعلاكدارملا ماهفا ف قيرط اال عقو قالطلا أمب ىون ناف سرخأ
 ءاوس بوثو قرك طخلا هيلع تند ام لك هيلع بوتكملا ظباضو ( يدايزلا لاق ) ةينلاب

 ولف ضرا لع اهطخ وا كتدجاوا 2-0 ف فرحالا ةروص 0 وا هوجن وا ربحي 52

 هأ ىهذملا ف ةيانك سلف ءأم وأ ءاوه 5 اّتروص ملل

 ةباعكلا نا نم حملا حراش هب لاغامو ثاللا ,لاعلا نم عانقالا حراش هب للعام
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 نيبعتب ام دددإب لا هللا اهئاص ةفالحلا ةمضاع نم قربي الثم هنم دارملا ىقحي ام ةدهاشلا
 ىلا رملكلا ننس ذم !ًذكسو ريحا وما قل نا كلاي القادتاق وأ ضاق را ًاهلغا لاو
 دالبلا ىلا اهب ماكملا قربت يتلا ةيعمرلا رومالا لك يف هللا ءاش ٠١ ىلاو اذه اندبع ىلا

 َ رلا نا لع لقعلا لد امو نيم وا لالقخا ةيعمرلا اهتافارغأت يف كبعل / ىرقلا وا

 "دل يقسم ناك ءريغ: ف نحلاولا ربخ نم هتدافا يف قرا اهنا كلذ لك. يف نيقبلل ةذيفم

 ىتح ةب رجتلا لع ماكحالا نم ريدك يف ءاهقفلا لوعدقو هضفر ةحمسلا ةعب رشلا دءاوق يف

 برحملا كنيدلا توص لع لوعي اولاقف برحلا كيدلا ىلع تاولصلا تاقوا يف اودققعا

 تقولا لبج نوف هفلخت مدع نظلا ىلع بلغ ثيحب تقوال هئباصا تبرج يذلا يا

 هحايص نا ىلا هداهتحا هاداو كيددلا توص عجو كلذ ريغ وا سدح وأ ميغ ضراعل

 ةماعملا حراوجلاب لوئقملا ديصلا لح عرمش اذكهو ةب رجلا لع اداتعا ىله تقولا ىف

 كلذ رركك اذا هتسي رف نم لك أت الو هلاسراب لسرتستو اهبحاص رجزب رجزنت يتلا شو
 : هلت هب ربظب ىتح ًارارع لك الا كرت هتمرركتيلو : زيجولا يفيلازغلا لاق ةب رجتلاب اهنم

 باقلا ةنين ايطو ةقثلا ىلا اهدرمو زصحلا اهيلع يتأي ال لئئاسم عورفلا يف تابرحللو

 (تلاثلا لطدلالا

 لدعريغولو دحاو رب ةَأرما قالط عوقو يف ءابقفلا هلاق امم فارغلتلل ذخأم يف )

 ( ةباتكلاب هوو مييلاو ءاضقلا ةبالو ةعص يفو هباتكب و هب اهجوزتو اهدادتعاو
 ةىهوملا رع ةدعلا لابد رحاولا يف خ ةريستلا ةيفاللا ىعكا نما زاتخلا رذلا ف

 لع باتك هنم اهاتأ وا مالم اهتاطوا تام يئاغلا اهجوز نا ةقث اهربخا : هصن !ه

 رائحلادر ةيشاحيفو : جوزتلو دتعتنا سأبالف قح هنا اهيأر ربكأ نا قالطلاب ةقث دو

 توم دحاو اهربخا : نيلوصفلا عماج ٍفو ةبجل اولولا يف امة سل ةقثلا دق نا

 دبشي نا هل رخخآ لجرلا اذه نم معس ولو ٠ جوزتلا اهل لح اهقيلطنب وا هتدرب وا اهحوز
 ريغ وا لدغ اهربخا ٠ بسنلاو حاكتلا فالخب دحاولا ربخي تيميف نيدلا باب نم هنال

 هنا. اهيأر ربك نا الا ال وا. هياتك هنا يردب الو قالطب ابجوز نم تاتكب اهاناف.لدع

 دف عم وأ لدعرهغ نم واو ربخ ّى اواوع كيك قمأتف ٠ ىحتنا جوزتلاب شيال قح

 اوحاباو اهقثوا ام ةورعو اهاوقا ام ةدقع نم اهب كيهانو حاكنلا ةددقع لحيف هب اهنقيت

 ةئبن اطو نظلا ةيلغب الم نيقيلا قح يللا ربخلا يف لصت مل اهنا مم ابجوز ريخب جوزتلا اه
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 ١ ٠>] واقف كلذ نم يرقا وح اع اوُيجرتسلِب هسفنب ]ع ع لع هدائعاك ةالصلا ءادال

 0 نيقيلا ىلع ةردقلا دنع.داهتحالا زاوج لحم نال داهتجالا زو ,ي ال لع ن هع ةقث

 00 اع نيعلا لوصح دعياماو سفن لعب وأ روكذملا ة قل رازخار هل نيتملا لود

 00 يووتلا مامالل - ةضورلا مالك ىغئقمو ركذ ا فااخلا داهتجالا هل زري

 جهنلا حرش يش اوح يف يمريم#يلا هلقن اذك: هسفنب علا وهدت 0 لعن نعول لورق

 ا دكان تكا تقولا لوخدي ةقثلا زيخ نا ىرت تنافد 5 تاقوا باب يف

 رهشلا لوخد نيقي نع ربخلا ةقثلا فارذات اذكهو لع نع ربخي ناكاذا ةالصلا ةضي رف

 نيتضيرفلا تقو لوخو تي ةقث ربخملا ماد ام قراف ال ذا هلوقدمت# نا يغبأي هي ورلاب

 ربخلا نوك دعب سد 1 قوت لو دايتحا أل نأ. اوذاز 1 -- 001

 ء هللا يضرف ةقيقحلا يف هقفلا وه اذ_هو بلطم نم معلا دعب لهو معلا لوصحل هت

 ءابقفلا

1 

 ( تاب رخخا يف هور ا يعنرلا فارغلتل اب ناقياسالل كردم يف )

 تابرحلا ةينيقيلا اهعاونا نم نا جحنلا داوم ثحب يف ( قطنملا ) نازيملا ءالع ررق

 وهو ينخ سايق ةطساوب نيقيلل ةديفم ةرركتم تادهاشم ؟ لقعلا حي يلا اياضقلا يشو
 بيس نم هل دب ال دحاو حب م ,ركشملا عوقولا نا

 يتلا اياضقلا يهف تاب رجا اماو : ةيريصنلا رايح سلا نع 7

 : نارا هيلع ر وكاد ساا ناف سان لا نم ةكرش و سحلا ة ا ول اهب ل أةع ١١ قدصي

 0 ع مم نعال لطح ركذلا يف كلذ رركت ١و ةرود# ر ا رأرص غ ٠ يبشإ ءي“

 اذهو رومالا رثكا 2 درطا ال أبوحو ال اًقاغأ 0 ناك وا اهئارئقا كَ وهو عبط سا ءق

 لابشالا بتولو انبأر اذ ا انأف عا رفصلل لهسم | فورعم تت اب ]نوما ناب حلا لثم

 تملك تدع الزان هل نيو يس روكت اعظق انلع وعم 0 هم هر

 لافألار كت م كلذك نكي ملول دا هلنراقم سهأ وأ [نورتتسل أ كرش ان 0 بهمسإ 1

 انك ردك الا ىلع عقي ال وأ مود أل قافنالاب نوكي ام: ناف رثك الا ل هرركت عم

 جايدان كلل لشاب قل ةيلعار كما انزومتنسملا 31 ىماقلا اذهو نيحلا ةطسأول
 راركت ةطساوب ىوعلا نةيعم قادصملا لم اف يمسرلا فارغلالا يف لاقي اذكهو



 دك 8

 مت ءاحأ لصفلا (

 ( فا رغلقلاب لمعلا ع © ىرخا ةلدا درس يف )

 (رثكألا لوق )و ( طايتحالاب ذخالا ) لوصالا يف ةفورعملا عرشلا ةلدا نم
 ادع اهلكو : كببلق تفتسا :ث.دحل ( باقلاةداهش )و يماعلل ةبسنلاب ( ملاعلا ىوف )و

 اهتوقل فارتلتلاب لمعلا ةحصا اهب لدقسن نا ديتحلل مصب امم نيهاربلا نم انقدق امج
 يداحلا 5 هيف اهروبظو

 2 يادأ بايلا 34

 ( لوصف هنو فارثلتلا ةلاسمل ةيعورت دامو كراذا ف١

 ( لوالا لصفلا )

 تقو لود يف ةقعلا ريح لمصلا يف ءايتفلل هلاق ادب ىوتوملا تالكلا 00
 ( اهوحنو تاعارسلاب و ه ةالصلا

 بل وتسدب فراع ري هريخا نم نأ لبامشلااشك ناد د
 لوق هيف لبقف ينبو ربخ هنال ) ةقث نراك نا ًابوجو هلوق لبق نيقي نع تقولا

 فراع ةقث ناذاب لمعلا مزاي هنا ينعي ) ةقث ناذا عمسوا ( ةياو راك ادحاولا

 لصخت م نزوملا ديلا ربذي م واف ةالصلا تقو لوخدب مالءالل عرش ناذالا نال

 اوععم اذاف ماا ةالصلل نومتجي سانلا لزت ملو ال ناذالا عرش ىتلا كل

 هيفداهت>ا الو تقولل ةدهام ريغ نم نذاأوملا لوق 1 اونبو ةالصلا ىلا ا ناذالا

 ملاعلا وهو ) تاعاسلاب تقولا فرعي فذاوملا ناك ن او ( اًءامحا ناكف .ريكت ريغ ئم
 لحم تاءاسلاب فراع ديلتتب ترذ وي ناك و1( لاوزلاو قئافدلاو تاعاسلار 1

 هريغو غلا يف ناك اذا هئاذاب

 يفو ( اولاق ) هسفنب علا ( ىلوالا  ةثالث ىلا تقولا بنارم ةيعفاشلا ءاهقف مسقو

 ةثالثلاهذه نيب صخشلا ريغ وحصلا يففراعلا نذوملاو لع نع ةقثلا رابخإ هتبسم

 يشاوحيف يمريجلا هلقن اك ةحيحتلا بكانملاو تاءاسلاو '''ةلوزملا اهانعم يفو ( اولاق )

 جملا

 هلوق علا: الادصلا تقو ل هربخا نم نا اضيا ةيعفاشلا ءابقف حرصو ٠

 ديلا كي دا لوازم عجل او سم لاوز اهب فرغ ني.هؤحل 2[ 1 ةلوأرملا 1١



 كر

 اهديب اهسفن لتقث امنا رصعلا اذه ىف هدّمعت ال ىتاا ةمالا نال راهتنالا نم

 اردو ىمظعلا حلاصملا طانم هنا - فارغلت ||ب ربخلا ةيمها ىلع ةلاغم كال درودلو

 اهتمالس دقفت هدقفب ونامزلا اذه يف لودلا ةئ ويلا بابسالا نم هناو ىربكلا دسافملا

 أممداعس ا

 ةيزيلكنالا ةلودلا تررقو قفوت يوي دحلا ىلع نويبارعلا راثو رصم ة:ئاك تلصح الل
 ةطلس دييأتو ةيلاملا ملام ّلَع ةظفاحملا ةجحي يرصملا رطقللا يف اهركاسع لازنا

 يلع ةمزاع اهناب ةيلعلا ةلودلا تغلباو ةي رددكسالا رحب ىلا افوطسا تلس-را يوب دحلا

 نم قباسلاناطلسلا ىنه:-اف ظعا اردص اشاب نمحرلادبع ناكو عفادملاب ةثيدملا برض

 ديعس ناطلسسلا ىعدتساف زياكنالا عم ةاضعملا هذه لح :رع هزحعب ًارارقا هبصنم
 نرم ةيردنكسالايقب ام ةلأسملا لح 5 ضوفو ًاردص هلعحو كجوكب بقلملا اشاب
 رعي ال هنأ اشاب ديعس لااقف ةيزيلكتالا دونجلا لاز :ا نم يرصملا رطقلاو برضلا

 قاروالا ىلع عالطالا :ره هل دب ال هناو ةلأسملا هذهب نيتلودلا نيب راو ام ايش
 ىلع علطا ايلف اهيلع عالطالا لءال ةعاسا ؟ ةصرف هءاطعا ساو اهب ةقلعثملا ةيسايسلا

 نكم لف هلوبقب هعئقأو ةيزياكنالا ةلودلا ريفس هب 1 ةنوسنلا هحو قئأر كانهم

 ةراشا اشاب ديعس هئم يلطف ةيلودلا قوقحلاب رع اضرلا ىدباو هيف تنعتلا ريفسلا

 ملل كا لكلا كزتمع رع قرع رفع كارول لا يقام
 ديلوف هلم هكا لحال قارغلتلا تنثا ىلا اهنيشتي ةناقعلا ةجراظا ارظان' ئه ذو (ةارئلت

 ءزرلا اذه مالسالاب لحو سمالا لوصو ىلآ ةير ,داكسالا تبرضو اعو ا كالانلا

 لبجي ال ينلا ىمظعلا ةحاصملا كلت تتافو اًقافتا وا ًادمع فارغاتلا كلس طق عجل

 ةياورلا هذه نكتمل ضرفعو ةلزانلاهذهموي ىرجامت تاقثلاءاوراماذه ٠ دحأ اهتناكم
 1 انا ردلتا تون وكلا تااطلا عوقول ةريثك لاثما دجوي الفأ ةحيمص ابمامت

 اهلوصو نكما ول يتلا ةيقربلا ءابنالا لوصو لبق مالسالا راطقا نم رطق يف ةنثفلا مظاعتل

 ةيمالسالاةكلملا مسج ءاضعانموضع نيب وا هعاس | ىلبق قتفلا قتر نكمال اهنيح يف
 ةدجيلا هتئاف امل هتقويف ربخلا كلذ درو ولو هئيح يف ايا ودعلا عاطتقا رايخا دورو دعب

 هذه يف ةرباكملا ىلا دوما مهب غلي نيذلا ءال رع نم هلل ايف لاصتالا ءاقب ىلا ةيدأرملا
 ةل«راا ةحلصملاو ةيهاظلا ةقيقحلا ةفيخسلا مهعشو ةيهاولا مهتلدا قوفو تاسوسح لا

 هقاوارلل هالك هأ همالعاو ةمالا نأك ظلاجتو



 داهتعالا عورف يف ةقلاثلا ةلأسملا يف رئاظنلاو هابشالا هب انك يف يطويسلا مامالا كو
 ةقروهل بتك ول : ينايورلاو يدرواملا لاق : هلاثمام عساتلا عرفلا يف ةباتكلاو طخلا ىلع

 هناو بتاكلا نيد فرتعا اذا انه وادا همزل, هلا بوتكللا, لع تدروو ةلاودا كفل

 انياحصا.نمو همزلي مل كلذ نف ايش ركنا ناف هل بو-كملا نيدنو ةلاوحلا هب دارا هطخ
 ها :دارالا(ىلا لوصولا رذعتلو فرحلا لع ًاداتعا نيدلاو ةباتكلاب ىرتعا اذإ همزلا نم
 فارخاتلا يف انتلأسم لع قابظنالا مات قيطني روكذملا ةيعفابتلا باصصالا ضع ليلعتو
 قيفوتلا هللابو هبنالا ةدارالا لع قوقولا رذغتو فرعلا ىنعا
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 رمسدع عبارأا لصفلا

 ( فارغاتلاب لمعلالع ةحلصلاب لالدتسالا ىف )

 + يأأذ 7 5 / 2000 :
 ِ هلاغم م ةسايسلا ءالغو عاّمجالا ءاهقف صعب لاق

 كسوتفلا 0-0 دقو ةماعلا ةحا حملا هلك موزأ فارغلتلاب لمعلا بحوب ع

 ةعرمس 3 هلا نه ظعا ةمالل ةحلطم هراو ةعب رآلا بهاذملا عامجاب ةلسرملا حاملاب

 007 نك واق احاورا 0 ناريصد تح يصاقلا رايخا ُُط ء يءداقلا فاقياو قربلا

 ا هما هب قلو نعد اهضعب هدا ١ لاصوا 0 ر 5 لصاوتلا اذه يو مدا 3 نيم ؟ اثم

 مالا له اعلا عم اذه ٠ ملسلا لقعلا هللا «هرح 50 الا هيف يراتي الو ل ُّس قم ال 5

 ءارتخالا اذه 6 اعادعساو هيلع اهداّئعاو نارغلتلاب اهلك ةيمالسالا ةماللأ ةرواحملا

 رعش الا قرع هيف ضبني ال دحاولا دسجلا طبارت هببسب ةلصاوثم ةطبارتم اهنوكو عيدبلا
 اهذطخ ضو مالانود نم فارغلتلا دلزانم ةمالإ مدح روصحتلف 1 عومج هتك رحب

 ةدشلا لب وأت لك اهضفر لع ةدقعم ةمالا ءذهو ةيقربلا تالضاوملاو ةفيرسلا رابخال ب
 اهله مالا بلغتو رامدلا ةاوبم ىف ةمالا هذه طوق س يف ةجيتنلا نوكت الفأ يرمتلا ىف

 سس لمعت اغا 6 نط يغو دونم جلا 1 يش لعد تت فارطالا 065 نم

 رع 7 ةددلا دورو' قربا ل ءاح وأ اورظنا : رامدلا ا كدا 4 لك نم * يرب عرشلاو

 51 | رغثاا كلذ ىملس نع نو لإ فاو ةععاعلا 1 0 مايا ادعر ؛ مالسالا روغت ل

 4 دة نم 3 نم تاقغأا نسلا لع ربل (ب رخو فا رغلداا رب بجومم ل نك نع ًافقوت

 اليبس كالذ ناك اعرو ودعلادي ىف هرواج امو رغثلا كلذ طوقس يه ةجلا نوكم الفأ
 فارغاتلا ىف تت اذه هبشأ يش ال هنا معأ هللاد ذايعلاو رطخلا ْش هآكك كلملا عوقو لأ



 كد

 تاللوطملا يف تديلا"ةتفو (مظ وا مظق حلا هيف تن ا قب ام

 رم تلا لصفلا

 (فارغاتلاب لمعلا لع لماعتلاو فرعلاب لالدتسالا يف)

 ىتحتاواعلاو فرعلا لئاسملا نم ىصحي ال اهف نودهتحلا اهيلع لوع يلا جملا نم

 1 15 هم ءارقتسالا دنع يبث لب بهذ هسا تسدلو لوصالا ف مهتلدا نم تدع

 رااتتعا « ضار نانا( ةئكيالا ينعي ) انيهذم نع لقلي : حيقنتلا حرش يف يفارقلا

 دئاوعلابودارصو بهاذملانيب ةكراشماب:ا وا م عئارذلا لسو ةلسرملا 1 و دئاوعلا

 رئاس 22 ملفا ف سانلا يع يفاعملا نم ىنعم ةيلغ ةداعلاو دئاوعلا ( لاق ) فرعلا

 : اهب يضقي ةداعلا هذبف ( لاق ! ميلاقالا

 عئابطلا «:ةلو لؤوقعلا ةداهشب رهتشاامفرعلا : ةيفذحخلا لوصا نم راخملا حورمش يفو

 ىرخا كعب همه هودواعو هيلع سانلا عسا ام ةداعلاو )َ لويتلاب رواش |

 هلل نع ةيكلا دعاواتلا يف :يمداخا مالم ةينناعأ لوصأت ل قئاقملا ماعد
 حلا اين اك هظراش :لاقءاوب لمعلا قي هج املا ل اًهقسا!ةيفاا :'ةلاعاااط
 1 او » ةخدأ] بأ ادك ف دم | هآور م هيف ىلضالاو ةكحم ةداعلا لاقي مك ميواتلا نع

 نراعتاا نأ: ضيا 2 1 2 2 : يفو » نسسح ىلاعت ل ل اع وبف 8 0 نرسل

 تارا يفازخأل ار لا را اعدم دحأو ىن م لماع لاو

 داهتحالا نمذف لماعتلا ) لاق م )اه«ريغو ءاطعالاو دهحالا ١ مخل ايف سانلا لايعتسا

 دنع ىلمع عامجا وه ازكف - 0 ةدلبا -- ناك ناو *يلمع عامحاف اياك ناك نا

 قاحلالل_هيف صن ال اهف صاخلا لءاعقلا كلذ ربتم لب اءامحا نوكي ال مصالاو ضب
 را ألا نمز ريغ يف لكلا ل" ةاغثلا ا 2 صالاو ٠ صن ىلا هغوحر لوا يلكلاب

 هقحلاو ( لاق م 9 ) ةمح لسانلا لارعتسا اولاق اذيهلواهنز يف يلكلا ىلءاع ءلاك هيف صن ال اهف

 عرشلا عامجالا ص نادم اك ال ءنال عامجالا قف عضملا اذكو 318 6 بحاصو موضعب 1

 0 محألاب اقلا فرعلاو لماعتلا ةيحح راذم وه - بذكلا نع: لكلا ةههتع وهو تن
 هأ يلمعلا

 0 نضعبأ |ةلدوأ ىقياسا مقر ةيفاخلا بهذم يف لد اعتااو فرغلا ةوق را اظزاؤ

 كبار غاعلا ةلأسمل املج اذخأ» هد يلح هلا عامج الا يللا



 ع

 هلها عامحا نف لكي رْبتعي هنا نم نويلوصالا هركذ ام ىفشتم نا ( باوجلاف ) يلوق
 ءارزولاو ءاملعلا رايك نم دقءلاو لحلا لها ناف كلذب لوقلا نم عنام الف نييئاصخالا
 ةلوا 6 مهكاصتخاو هب رو هب مهنيقيأ الا هذعا ردح افا رغاتلا ماظنب ردع ذلا

 ال هناف لعلا اذه ىلع فقي ل ممريغ ناك ناو ىمي ال اهف تقدصو تحص يينلاهب ةرباخلا
 ربثعملاو : نيعمحملا ثحب ىف حيقنتلا تيس ىينارقلا مامالا لاق كئاوا عاما يف رضي

 : هريغ ىف داهمتجالا لها نم اونوكي مل ناو نفلا كلذ ىف دا_متجالا لها نف لك ىف

 نألا كلذ لها ريغ نالف ةصاخ نفلا كلذ لهاب ةربعلا نا اماو : ه-رش ىف لاقو
 ها موقب ةربع ال ةماعلاو نفلا كلذ ىلا ةيسنلاب ماوعلاك

 رشع يذلا لصفلا

 (ءارتلسالاب كفارخاتلاب نيلعلا لع لال رسالا 225

 ةببالتق اك 51لا ىلع لالدتسالا ىف ءارقسالا لع نينا هعالا نيريتك لوح
 ءارقئسالا نوكلوصالا عتافم بحاص لاع دقو هريغو هبااغو هلقأو ضرحلا رثكا فيس

 ءارقئسالا نكي ملولو( لاق )تايئزلارثكا ىف عبتتلا نم داقتعالا ناحجر لوصحب ة
 امم هريغ ىلع داتعالا وجي ال اك تاواعلاو تاغللا ىف هيلع داّتعالا زاج امل نظلل اديفم
 هيلع يتيم شاعملا ماظننا رثكأو فيك لطاب يلاتلاو هديفي ال

 ءاقانتالاب دج وذ لب دعا لوم ردا ملال ديفملاءارقلسالا نا ىهاظلا (لاق م )

 مات نكي مل ناو تايعطقال حلص امان ناك نا ءارقتسالا : ىنصتسملا يف يلازنلا تاقو
 هاكالذكر خآلا نا نظلا لع باذ طخن ىلع رثكالا جو اههم هنال تايبقفلل الا حلص مل
 لرظلاو ا 00 معلا اهنم لصحي اهم قوثوملاو ةيعمزلا تافارتلتلا ترا لع ةنمو

 ةيعسرلا يا  اهأرقت_سا نم ناف روكذملا ءارقتسالا ليلدب اهب لمعلا اهعبتوف مسجارلا

 ا كلذ الولو اهرثكأوى ا اهدارفا رئاس يف ابقادصم بذكي ال اهنا دحين ت اهب قوثوملاو
 هيف هافخ ال امم كلذو تالماعملا ينو ماكحلا تايه. يف اهيلع دتتا

 ءارقتسالاب تاذلاب هوصقملا ناب ةقطانملاو نييلوصالا دنع ءارقتسالا نيب قرف دقو

 نا فردا حلا هناف نييلوصالا دنع هفالخب يلكلا ىلع يملا ةقطانملا دنع

 ملالاو ةقطانملا لع ءاعدا وا ةقيقح رصحلا نم دب ال هنابو تايئزملا ماكحاب مهضرغ
 0 قالا ةداعلا:ءاضق كب هنافنييلوصالا دع هفالخب ءاعدا وا ةقيقح لكلا 5لا تك

_ 



 الا 04

 نييعتب ةمصاعلا نم دري يذلا فارغلتلاف مويلا كالذ يف ابيلا لسري يذلا فارخلتلا

 اضارو عوط نك ةقياخلا 4-ياإ 8 نا هدزرؤ نتا َّط هل ل ال هلبأ هدأ ةفيلخلا

 ف يتلا تاع ةمحالاب كعدلا 0 و ةمالا ٍس ةناقلا 3 ل عدا 0 ةأو أبنم

 د 0 هر د تت 0 9 0 7 فدل ال 0 ةمالا 555 0 3

 هب قثوي امم هلكاشام لك يف لاقي كاذكف هانركد ايف فقوتلا
 خس نيتفملاو مالسالا ةاضقو مهتاقبط فالتخا لع ماكحلا عامجا ( كلذ نمو )

 نودب هاضعقع لمعلاو سصعا يا يف مهيلادرب يذلا ّ يمر !| فار ءاعلا ل ءبق لع دالب || را

 ىلا ةليلحلا ةعحاعلا يف مالسالا خيش قربي 3 كلان ل الو همأ ددرت ال نا راحو

 ناف م كالا ع 8 نعمل ام مداخل 3 | قة رفكل للطن لاو لزوءلاب اهريغو تايالولا

 لخدي دقو تاللماعملاو ةحكنالا ف ف ءاهقلا نم هيلع م ىدخي ال فارغأت لاب فظوملا

 66 محلا فني ةيعرش ماكحا 0 لكو موصلاب أب و لولا لوخدب 6 ناضمر

 كاذ نم ىوقا عامجا مث لبف ريكن ريغ نم دقعلاو لحلا لعاو ءاملا نيب ةعئاش

 تايفولا تيس فارغلعلاب قوثولا لع دالبلا رئاس يف ءاهقفلا عامجا ( كلذ نمو )

 تادابعلا باب يف اذهو هلها ةي زعتو امئاغ ىفوتملا لع ةالصلا نم هيضنقب ام نوموقيف

 قوتملا ىلع ةالصلا ُّط سانلا هببسب نودي يذلا مه ءابقفلا لب ةماعلاب كلذ صتخي الو

 نس رفاسملا نع ءاراشألا ف ه4 نوقثيو سانلا ة ه4هدقم ف هب زعتلا عماجم نوري و ايئاغ

 ا راكالاو ملاهباولبق ؟وتارس *ىلايفعفابتلاتار ايعاوقربا ةءأ رسفلاو ءأرم هللا يف

 0 هد هيلغ اولوع و ةماعلا ف ا ورا ىلا مملظل و مهيواكش كح اراض و

 0 او ل هلا طا وهو "اعلا يدي اذامو ةيمالسإلا ةزييشملا يلا اهنوذر عل

 داليلا 5 1 كلل هب رايخالا علا 2 كلذ منع يور سأئاا تلا الو 0

 ةفورعم نيناوعو ةصاخ عباوط مل مهلك موعروو موماصو مايو راغا ءابقف اذكهو
 ضار دكار وورتلاداو لاو عمب 0 طماازدحلا ف م فرعقثلا (ب يب اولهسل اهوعضو

 . نم وجات يشخ مو ةراجتلا نوثوش رئاسو تالاوحلاو ثاكرشلا يف لماعلا دقعو
 عقاو كلذ لكو ةرفاو احابرا عارسالا نم لان < ةحداف ةراسخ فارخل: باوج رخأت

 ةهديبدع رد أون هوف راحتلا 0

 ءامجا فارغلثلا يف لخدب نا نكمي لبف هادلبس :يلعف عامجا اذه ( تلق ناف )



 دك سس لف

 هناو ةقيقح ممددع مزجلا هب لصحي امىلع هظفا قالطا ناب مزج تارواحملا يف علا ظفل

 لهال ثداح حالط صا طقف نيقيلاب ههيصخت ناو كيكشتلاب هدارفا يلع لاقي يلك

 هريتعادق ىنءملااذهب لاو تاقيقدتلا نودمهاوظلا لع ةغالا ءانبأ ةغللا لها نود قطنملا

 هريغ يف هب رفظت كلاخا الف هظفحاف هأ مدعاوق يف نوملكتملاو نويلوصالا

 ( مدع ىداعا قضفلا

 يسرك لع هللا هديا ةفيللا ءاقثرا يف فارغاتلا لوبق ىلع عامجالاب جاجتحالا يف )
 ( ريكت الب ماكحلا صاوا يفو ةفالحلا

 نم ما يف ةمالا هذه ىنم دقعلاو لخلا لها قافثا عامحالا ةقيفح : يئارقلا لاق

 : نيهرحلا ماما لاق داقتعالاوا لعفلا وا لوقلا يف اما كارتشالا قافنالاب ىنعنو رومالا

 هابوجولا وا بدنلاىلع ةلاد ةن رق متل ملام هتحابا لعمبعامحا لد لع اوءمحا اذأق

 يويزدلاو: يلقعو ينبدو يود أ ف نوكب عامجالا :هيشاوحو عماوجلا 0 فو
 ماكحالا هب قلعتن نا دب الو ةيعرلا روماو بورملا ريبدعك ايندلا لاصع قلعتي ام
 مرت عاجالا ةلدا موممل يودلا عاحالا لمش امناو ٠ داهتجالا هلخدي ىت> ةيعرشلا

 ررمغلا هيلع بترثي أطخ هياع اوعمحا ام فالخ نا مع عاجالا عقو ىتم هنال هعفلاخم

 ررمسغلا قرفي ال ( تلق ) يعرش ذئنيح وه ( تاق ناف ١) هفالخ يلع اوعمجي ملالاو

 ىلع وه امنا عاججالا نا لصاحلاو عراشلا باطخ نم يلع اوعمحا ام فالخ ىلع بترتملا

 نرع يهنلا ةمالك يف ناك ناو عراشلا مالك يف سيل هنييعتو هيف ررض الاه نييعت

 هجاردنا رايثءأب يعرشو هصوصخ رايتعاب يويند هنا ينعي ها نيمأقملا نيب قرفف ررضلا

 ماسقالل ًازيبت لوالارابتعالاب يوينذلاب هييعستف اهتامومعو ةعب رششلاتايلك نم يلك تحت

 فارغاتلا نم عاونا يف هققحم كل نيد عامجالا يف نولوصالا ةلاقام 2 اذا

 هعتلتو ابك ةيمالسالا ةمالا هيلع تعمحا ام اهمظعاو هعاونا ىوقاوهو ( كلذ نم )

 ةعكاع نم السري يذلا فارغاتلا ىفلقمب لمعلا نم فارغلثلا ربظ ليه اع لوبقلاب

 ريرسسم ىلاعت هللا هديا ظعالا ةفيلخلا هوبتب دالبلا رئا- ىلا ىلاعت هللا اناص ةفالخلا
 برسضو هب هونملا فارخلتلا نونه غالبال ءارمالاو ءايلعلا ىوعدو ةليلجلا ةفالحلا

 غي ديدستلاو ديب أتلاب هل ءاعدلاب ءابطخلا ماو راهشالاو مالعالل ةداعلا بسح عفادملا
 ةطساوب دحاو موي يف اهلك ة كلما دالب يف ةقولأملا تالافتحالا ةمافاو دايعالاو عملا



 دسم ف ]ل

 0 ربما كلذ ةعت) عطقن اناف ةزانحو خارمص نم نئارقلا هيلا مضناو توما ىلع

 تك لا )ركموب كنت ةبلا قرطتيال 0 نادك افنان 5 دا

 ةحدصب مزحي اناف امنود ام لب نئارقلا هذه لثع نع يلا رابخالا نم دجوب 0

 كش هيف د الو بير كلذ ٍ ان اخي ال ثيح نم اري وضم

 ند آل هلادحا عمو ةداع عقاوو القع عنتم ريغ وهو أطخلا عقب دق ( لاقي ال )

 واو ةداع روظي مل ايف لعلا لوصح نم نم عنمب ال انايحا إطخلا روهظ درحم ( لوقت انال ) ]علا

 روبلغ ناكمال يداعلاو يلقعلا لعلا لوصح عانتماب لوقلا ىلا ىدال اًمنام ثالذ ناك

 معلا لوح راكناف ( ةلمجابو ) هنالطبب ةهيدبلا 1 ام كلذو امهنم لك يف !طحلا

 هئيدلا تداح نان نئارقلاب فوفحلا 0 نم

 ذاهتجالاب هفلاخ نم ةئطختل عطقلا بجوإ 5 د ل

 ) داهتجالاب هتفلاخم زجي مل عقو ولو ةئطخغلاب مزتان ( لوقن انال 0 فالخ وهو

 لا همحر هريغل هرن ل قيقحتا اذهو ها داسفلا هاظ كلذ نال الخ ىلع ىف عدملا عامح الاو

 الو دجلاب الا ربخي ال م اح نم هنا هيلا مضنا هنوكل يممسرلا فارغلتلا ربخ نا عي هنمو

 برر الب عطقلل ًاديفم نك كلذل لا وحاو ةموكحلا حالص هيفام معملاب الا قربب

 100 مدق هوري نا اهولها ثبلي ال عام ةدلب ىلا ىاح ةيلونب قربت ا ىرت
 71 تارت اذه رخ نا لاق ناؤكك لف 1 010 يمحي ال امهلاثماو هريغ يف
 ( رفيشلاب ةفورعملا ) ماقرالاب وأ .مهماتخاو مهئامسا هب نوقربب ايف لاقب اذكعو الك علا
 اهتدافاف امهجوب دارملا ريغ ىلع لدت نا الو في رحت وا فيعمت' اهلوانتي نا نكم ال اهناف
 تاحفاولا حضواو صضاوطظلا رهظا نم معلا

 تباثلا مزا-لا داةتعالا وه : علا ديفي ربخلا . مهطوق يف معلب دارملا : جيلافملا يفو

 ةداعلا يبضقثو سفنلا هيلا نكست ام لع اضيا قلطي و نيقيلا ىمسف اذهو عقاوال قباطملا
 را تدكلا نع ررللا ا طيبافلا ةقثلا ريغ لصحيو يداعلا لعلا ىتسب اذهو هقدصب
 هرادم لب طباض هل سيلو هقدص ىلع نئارقلا تادوا بذكيال ءذا هلاح نمإء اذا ةقثلا

 تويث كي عراشلا هربععا يذلا وه اذهو ( لاق ) مزجلاو قيدصتلا هب لصحي ام ىلع

 عوضوم هيلا دشري اك مه هلوصح دنع اهب لهعلا مهيلع بجواو ةيعرلا دنع ءاكحالا

 صخشلا دي لع ةبتاكللابو دحاولا لدعلا ربخب ةباحصلا لمت دقو ةحم#لا ةعيرمشلا

 مقاوم برعلا مالك مهلل نمو هقدص ّط نئارقلا تلد اذا ٌلدعلا ريغ ربخب لب دحاولا



 مضاؤم ةثالث يف ما.الا اهي باجأ دقو يطويسلا لاق : مستا ىمالا قاض اذا : هنع هلل
 تاقف لعالا دبع نب سنوي لاق داجر اهرضا سلوق فشق الو ءارإا تدم اذ
 ها عستا مالا قاض اذا لاقف اذه فيك هل

 قي لام هيلع صن ام لع اقل نق ةلأسملا هانا نا مدفن اه ةراعك دعي ف ررظ ١
 دنع رفاكلا ةداهش لوبق عيرمشت نم كلذو -- ؟يث نم هيف طرف ام يذلا - هباتك

 ىلع ةداهستلا يف ( ىلاعت ) 0 نيعت وملا مالعا يف يتلا نبا مامالا لاق لما دقف

 م نينمأوملا ريغو ٠ مهريغ نم نيرخا وا نيم“ نم نيادع داهشتساب رفسلا يف ةيصولا

 مدع دنع رفسلا يف هئصو لع نيرفاكلا ةداهش لوبق يف ةحيرمص ةيلاو ٠ زافكلا
 اهدعب 7 مو هدعب ةباحصلاو سو هيلع هللا ىلص يبنلا هب كح دقو نيزتملا ندفاتلا

 ضراعمةي الا هذه سلو خوسنم اهيف سالو الوزن نآرقلا رخآ نم ةدئاملا ناف اهخسنيام

 كك ناف تاق ا 31 ريغ » نم هلوقد دارملا ن كك نأ عصي الو ةئبلا

 نيح توملا كدحا رفح اذا 8 كاش وعما قيفلا اا ايدل هلو تر ةفاك ١
 ىتح ةئيعم ةليبق كللذب بطاخي و 4 ريغ نسم نارخ اان ِ لع از ناتالي

 نم اذه مهفي مل لسو هيلع هللا لص يننلاو ةليبقلا اهتبا « ريغ نم » هلوق نوكي
 ضيا لاقو همالكه! هدعب نم هباعصا كلذكو هيف ةحي رص يش ام اهنم مهفامنا لب ةيآلا

 ةيصولا فةجاملاد دع نيطسملا ريغ نم ني دهاش ةداهشا لمعلاب هناك هن ا دقو : دعب

 ها هرياثن ىلع الذب اهنم رفسلا يف

 عايضلا نم ىتوتهلل ةنايص ةرورضلل كلذ يف تلبق امنا رفاكلا ةداهش نرا 'يلجو

 رطضا اذا هةمحرت يف يرجت رفسلا يفهثدابش لوبق عيرشت |باجال ناك يتلا ةلعلاف

 قفوملا هللاو ءاوسب ءاوس اهيلا

 ) نئارقلاب معلا دحاولاريخ ةدافا 2 هولاق م يعمرلا نارغلتلاب عطقلا ةدافحنا قف 1

 ينو: اقلطم ديفي دما لاقو ةنيرقب الا علا ديفي ال دحاولا ربخ : عماوجلا عم يف

 نعو ملعلا ديفي ًاًقلطم ربخخا نأب لوقلا ىهاظلا لسها نع كح هنا ٍلعا : لوصالا علافم
 علا ديفي ربما نا ىلا نيقتحلا نم ريثك بهذو ( لاق مث ) هذيفي لدعلا ربخ نأ ضعب

 كرنيشنم هل دلو ثاوعا كام ريخلااوإ كربلا موبغم لع ةدئازاا قئازرقلا للا تناكلا اذ



 تح

 لدع ةمجارق الا لبقثال هناو هتمح رت لوبق مدع لع زوبملاف مما ريغ ةمحرت اماو

 يلع ةنيرق مايف وأ ةرورسمغل رفاكلا ةمحرت لوبق ىلا حنجي يراخيلا مامالا نا رهظي و

 زوجي لهو ماكل ةمح رت باب :هحرص نم ماكحالا باتك يف هلاهمحر لاق ثيح هقدص

 ديز نع تباث نب دب ز نب ةجراخ لاقو ( لاق م هديقي مو قلطاف : 000

 يبنلل ت تدك قاد وبلا ”باتك لغتي نا هْزحأ لو ةنلغ هللا ىلص يبنلا نأ تبث ن

 ه2 نال ياطالا ةحوو هلا ارككلا ذل يقتات ةاز فك لمواد 0

 رئاكلا ةمحرت زاوج يلع اليلد مهناسلو مهباتك ملعتي نا ديزل سو هيلع هللا ىلص هما

 1 اا يذلا ماب ديز لوع دقو ةيناربعلا دوهيلا ةغل ن 10 هغا نم ظافلالا

 ةرورضلل كالذو ةمحرتلا قي رطب اهيناعملاهتادرفمو اهواوم عضو نم هب هنوربخي ام لع هيلع

 نا هربخا برح نب نايفس ابا نا سابع نبا نع يراخيلا دئسا مث في رمتلا نم نمالاو
 ينبذكن اذ اذه لئاس يفا مل لق هنامحر ل لاق ع شإ رق نم بكر يف هيلا لسرا لقره

 ل عضوم كإ يف مح لوقن ام ناك نا هل لق نامحرتلل لاقف ثيدحلا لف هوبذكف

 ال نا نيحراشلا صعب لواح دقو مما هنامرتل لاق مع : هلوق دهالا عضومو : نيناه
 اول امك رفاكلا نامرتلا زا وج ىلع ةحار ركدلملا لقره ثيدح يراخبلا لاخوا لعي

 هداربإ يف هتداع ىلع هل جرن ام يل هب يراذيلا لالدتسا هدري و يرابلا حتق يف طوس

 دهت هللا همحر يراختلاو 2 در ىلا ةراشا نودب فوقوملاو قاعملا رثأ عوفر أ

 دحاو ثيدح نم ةدن دع ابنم انونف هذارياو ةعودتملا هتاطاينتسا هيلع ادب امك قاطم

 يئربخا دقو ةاضراؤنع هللا ىخغرف : همح ارت يف يراخيلا هقذ : اولاق دقو 6-0-5-5 ا

 ريغ الا اي هبي جرت نم يماقلا دجي ملو هتجوز يف هيلا ماحت ايتايلظ نا ةاضنلا ضع
 ةاحلايف ءاجام ىلا تدهت- او ( لاق ) مالا انيضقو ةمجرتلل هترضحأف يل تاق لم

 مالك ةمجرتل انمتومو هب اًقوثوم اًنامحرت ةكحملا يف كاملا عضي : شو ( 187 ) ةداملا يف
 ضعب ينربخاو قالطالا اهرهاظف لاق ها نيفرطلا نم يمسرلا نا_ للا فرعي ال نم
 قد_هب الا مجرتي ال نا لسملا ريغلا ناموا تا ؟احلا ةاضق نمسا نأ افلا راك

 انا ةررتملا طا ردلا نيل روزا ابيلاكعو ا 0 داهتج جاىلا اهورم ةلأسملاو
 لزنن ةءاحخلا تثراو تاروظ#ملا ح7 تارو مورم_ هلا ناو اهردقب ردقب ةرورمس غلا حي

 ةعبازل ا ةدعادبتلا كح زئاظنلاو هاباغالا يف نطويستلا ابَحردا ةزورست هلا ةلزنم

 يخر يعنا لا لوق ينعاهنا : ريستلا ب اهئ ةقشملا : ةدلافلا ةدعاقلا يف ذو : لازي ررضاا



 ل ا

 مهب الغو ةجاملا مهب تقرت مث ةعرسسلا نم نكما ام رابخالا اهتطساوب غلبت ضرالا يف
 اهيلع نولمحي لجازلا مالا ةيبرت ىلا اودمعف ةحلملا ةرورضلا مهتعدو ةحلصملا بح

 نم كلذ لكو ,لذاوتلا تاهظعو روءالا تالحع تس يف اهلجرا يف قئاطبب رابخالا

 نوكلا قلخ هللا نال اهبلع داّيعالاو ابب فرصُتلا زاجأو هدابعل هللا اهقلخ ىلا لئاسولا
 نموه قرالا ناك ل :دابتجا,ةيلارعي هور امرين ضي عاق را نا الا 0

 رسدنع لكنم لاصيالاةعرسيف غاباو 55 ناك لب اةيع ىلاعت يرابلا اهقاخي م يق 3 9-6

 ىداّتعالاو اًناج هب عافتنالا لف يرمشبلا لقعلاب قئاللا نم نكي 1تذآلا قنادر
 قرلا هذ 5 ماروؤغسا| امو لب ؛ لاصيالا قرط نم م لاطتاإو ا سا عا ف

 زاوجلا كي كاذو اذه نيب قرف ال رابخالا يف ةيديربلا نحملا ةوق م روتست تاكا

 5 لقعلا اهيلع طلسو ناسناالل 0 ينلا لاذ يرابلا تاقولخم نم وه ايهنم "لك نال

 مسالا ل مم

 فارغاتا ةقثلا دحاولا ةمحرت لوبق لع لالدعسالايف )

 ) ماريغ ةمحرت و

 ين ركَذي ام ْباب ١ ءاضقلا تاوبأ يف رابخالا ىتتنم يف ةيبت نبا نيدلادحم لاق
 باتكلعتف هما لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا تباث نب دي ز ثيدح يف ( دحاولا ةمحر
 انا اور ) اريتكك اذ | مهمتك سو هل آو هيلع هللا لص د ينا تنيك د لاقوادرع

 نمحراادبعو نائعوىلع ندم لا هدنعو باطخلا نب 2 لاق يراخيلا لاق ( يراختلاو

 اهب مهدص يذلاب كربخت تاقف بطاح نب نمحرلادبع لاقق هذه لوقث"اذاه فوع نبا
 : حراشلا لاق : سانلا نيبو سابع نبا نيب جرتأ تدك : ةرمح وبا .لاقو ( لاق )

 ىتسلا كلا لقوا دخاو مح رت زثكألا ناغالاظب نبا لاقوة حاوةمح و: ناو تن سلا
 يار ٠ دحاوب ءافتكالا ةفدح يبا نعو دحاو ناهحرتب ءافتكالا يعفاشلاو كلام نع

 اختك الايفو رظنلا طقس اذا ثيدحلانا ريغ : لاق ةلأملايف لاوقالا رذنملا نبا

 كلولملاو ؛نإديشارلا افلا نا ىتراركلا قر ءاةرضاط خخ دج
 ما لدع رحالا جري ال : لا دبع نبا لاق دحاو نامجرتالا مل نكي مل مدسب

 لماعتل اوفرعلا هيلع ىتم 8 اذهو فار هع ها 0 ِف هقخ || دحاولا همحر ث 0 م 4659 -

 هأ هؤوس 7 الب



 كك ا

 ةداشلا هليل لوفر هبكحينا زاجنيقيلا هعم هيفي أم هربخي نرتقا ناف ال وا نيقيلا هعم

 ةداهشلا ةدص ين طرشي ال هناف روهمحا لوق وهو لاوقالا عصا يف ةضحم ةداهش وه لب

 تناك كلذ وحن وأ تعم وا تيكو تيكت يأر دهاشلا لاق ىف م لب دبشا ظفل ركذ

 دحاو عضوم مل-و هيلع هللا 0 هللا لودر هع قالو هللا باتك يف سلو ه٠ ةدابش

 طابتتسا الو سايق الو ةباعلا نم دحاو لجر نعالو ةداهشلا ظفل طارتشا لع لدي

 كالذ ينن برعلا ةغلو ةباععلا لاوقاو ةنسلاو باثكلا نم ةرفاضتملا ةلدالا لب هيضعقب

 مقلانبا لاطا دقو ) 3 هنع حو د.حا مالك ىهاظو َة ةفين> يباو كلام سهذم اذهو

 ( هتعجارم نع ىنغتسي ال اع كلذدعب

 (هيبلل)

 ريخلا ماسقا دحأ نغ هربخ واخي ال فارغلتلا نا لوصفلا هذه يف هانكذ امي نيب
 ضعب لاق ) هياع لب وعتلاو هب لمعلا عرم شام اتم لك 0 راك الاو ضيئتسملاو رتاوتملا

 د ةلا ا "ةسابلا ءالعو عامجالا ءابقف

 ا لا ا دلل ىف دك رللا تللل ا كلذ الولو ريطاب لدغلا زاوج ةرزكملا لوصأللا نم
 قدا ىلا يناسنالا عامجالا لزنو ةيندملا قاطن قاضلو ضعب عم مهضعب ني رسفاحلا
 ةرداصلا صاوالاب لمعلا نع لفن نييبئلا لع ةلزنملا عئارشلاب لمعلا بدو الو هتاكرو

 ىلا رايخالا برقا ناك ربخلاب لمعلا وهو لصالا اذه ررقت دق ذاو نيطالسلا نغ

 حاطصاف 2 ةلزنم بئاغلا اهلي زنت يف امل كلذو الوصو اهعرسا عاتجالا ةحلضم
 اموريسي للذلا مئاهبلاو ةدبعملا قرطلاو ةبترملا دربلا ىلع يفاسنالا عاتجالا سماب نوُاقلا

 هل مرات اراك اذاكلانكل عنيا عطلان ىأر خاوي اكأ (1)
 ىنغ ال يثلا ةيلوذلا عاضوالا نم وه مويلا فارغاتلا نوكو ةسايسلل ةديدشلا اهتسبالا

 ةكلالا يتفم شيلع خيشلاف اذهلو ضرالا يف ةّئاق قبت ثا يخت لودلا نم ةاودل اهنع
 ظقف ةيلعلا ةلدالا 5 فارغاتلا نع ةريبشلا هاوتف يف اهزاوج نيبب مل هللا همحر رصم يف

 اوقفت او فارخلتلا اوماقأ دق مالسالا نيطالس نا هانعم ام لاقو ةيسايسلا ةحلصملا ىلع لب

 ف أ ذخوب ن نيران نءاشلاو عا كلملا نووش يف هب اولماعتو تاقفنلا هل

 كلذ ًاضيا هلاق : هقفلاب ةرصخلا ةقبطلا دنع نكي مل افوقو هتيمها ىلع م مفوقول بابلا اذه

 ةسايسلا لاجر ضعب يأر ذخا » !مناونع ةلاقم يف يسايسلا ملاعلاو يعاتجالا هيقفلا

 « فارغلتلا ةيضق يف



 ك6 ا

 ةذاعوايريطتماةعقا زك هاشم يحب لا ورام عا. يف تافارشلقلا قوتنا كلذ نمو

 ىدذ ال اع الاغماو ه.جوأ بسصعخم انيهودل وا ديعلا وا تناضمر لوخدب 5 ىنظومل ا

 دهاشم فورعم هلكو يونعملا وا يللا رتاوتلا هنا 3 ٍِ مم

 2 لصع را أ ةأأ

 ( ضيفتسم ا ربا مح اهل ةضيفتسملا تافار هلتلا نأ يف )

 نورشعل اوك تايد ركل حلا قرطيف ة ةيعرشلا ةسايسلا يف مبقلا نبا لاق

 هنناللا رايشالا يدتضا فة تالاف © داح الاو تاركا قير. ةحرو ىو ةعانسس لا ملا

 رتاوتو احا 0 هنالك لأ رابخالا ة ةيف' | 2 دقو ٠ مهند ضافو سانلا كك ع

 وه اولاقو نآرقلا مومحت هب اوصخو نيت 3 رملا نيب 58 نطيفتسملا اولعحو ٠ ةضاختساو

 زو الا نس عونا أهو ٠ رتاوتلا ماسقا نم و هلعح نم مهنمو رن اوتلا ةلزنمع

 ها هيلع كاملا داتعا زوجيو هيلا ةداهشلا دانتسا

 اضيفمسم ءربخ ناك رتاوتلا ة.تسعىلا اولصي مل تاقث موق هلسرا اذا فارغلتلاو

 4 ةهلوس هيلع 1

 نال ةنضاطلا دين نا. كتم ضيفتبمملا امأو : عئادبلا لوصف يف يرانفلا ل
 ل اوه ترو شما لج رقد دال 2 ا ا 7 هيلا
 هأ لمعلا باميا ل :اوتملا ةلزنع لمعلا 5 ةخ

 نماثلا لصفلا

 ( راج الا نيكي سارا هناء اك نا قر

 لودعلا وا دحاولا لدعلا ربخ وهدحاولا ربخ : مسيقتنلا يف هللا همحر يفارقلا لاق
 فالحلاو تادابشلاو ىوتفلاو تايويندلا يف هب لمعلا زاوج ىلع اوةفتاو ٠ نظال ديفملا

 ناوضر ةباحصلا ةرداما ةع هنا لع نورتكالاف نيدهتملا قح يف هج هنوك يف وه اهنا

 هأ هب لمعلا ىلا مهيلع هللا

 رايخالا نِورتتسعلالو يفاغلا قي رطلا : ةيعرشلا ةسا.سلا يق ميقلا 0 | مام مالا لاقو

 واهف هقدص هنظ ىلع ب 00 هيلا نكشر هرب قي لد# هربخي ناوهو ار

 ب الب راهظتسالاو يجرم حلصي أذهو كل اد هك لعجي ةنب رقأ هب مطقب

 ديفبام هربخب نرتقي نرا اما لاقيف لي هفت عضوم اذه سلا يف هدحو ينك. له نكلو



 بسسس | 7| بستح

 مهلثم نم :بذذكلا لع 'وطاوتلا عقي ال ةءامج يوري نا رتاوتملا : نيمرحلا ماما لاق
 : داهتجا نه ال عامس وا ةدهاشم نع لصالا يف نوكي و هدع ربخلا ىلا يهني نا ىلا

 ال ةعابج ربخ وهف تانببلارتاوت اماو ٠ رايخالارتاوت ىعسل اذهو نويلوصالا هفرع اذكعو
 يرورضلا عل اب تار هللا نا ىلع اوقفتا دقو بذكلا لِ ممفاف'ا لقعلا زوجي

 بجوي رتاوتملا : عئادبلا لوصف يف يرانفلا لاق كلشلا ابلخدد ال امم تاي رورمفلاو

 نور سصلا قل رطلا هلا قرا يف ةيع رشلا ةسايسلايف ميقلا نبا لاقو : ملعلا هتدافال عابتالا

 رتاوت اذاف تانببلا ربظا نم اذهو نيلبم الو الودع نوربخلا نكي ل ناورئاوتلاب محلا

 بجو كح هريغو وه هب للا يف كرقشا ثيحب رابخالا هب ترفاضتو احلا دنع ءيشلا
 ريقكب نيدهاشلا نم ىوقا رتاوتلا ةئدب لب نيادع نيدهاش يلا جتحي مو هددع رئاوت أم

 ها ابلاغ انظ اديفي نا امهتباغ نادهاشااو معلا ديفب هناف

 هكا اك اوتما انفاق بذكلا " مم'اوطاوت ليحتسا عم نم ددعت اذا فارغلتلاو

 بذكلا لع قافتالا مهنكمي ال نيذلا ءالءوه ءامساب اددعتم ةدلب ىلا دري ناب رابخالا

 نع كا ذكابيلا دري ناب تاكيلارمازت ارتاوتماماو  كلذكم وق نع ءاوخ نووري مثو

 نذل كل دو هلو ق1 فقودنا ال نيعلاخلاييفو ةزاهعشاو هعوشو:ءارشل رتاوتن نوربخي موق

 الحديال اعاتاي رورسلاوةرؤرضلاب تباقاا ني ذكت هبب ذكت يفوءالعلا لاقإعلاديفي رتاوتملا
 زوحيال اريفغامحاونوكينا مزلي نكلو نيرربخملا نيعم ددع رتاوتلا يف سيلو ( اولاق ) كشلا
 بذكلا ىلع مهقافتا لقعلا

 ( يوذعملا رتاوتلا مح اهل ىنعم يف ةقفنملا تافارفلتلا ةربك نأ يف ]
 : هلاغم ١  هقفلا لوصا بتك نم امهو - هحرش عم توبقلا اسم يف
 واح الا كات نيب كردملاردقلاب لعاب جوت (مازتلا ولو ىنعم يف ةقفنملا واحلا ةرثك

 ولو نادجولا ىلا عوجرلا داع هققم لعب يور لعلا اذه نال ليلدلا ىلا كالذي جاتحيالو

 : حالطصالا يف يو.هملا رتاوتلا وهو ؛ لقعلا ةهاديب بذكي و «يلا تفتلي ال ركنم دجو
 لدي مل ناو ةرورهن هق.د_صت بحي هاف رئاوتلا د 'ع هنع ربخا ام : يلازغلا باق

 امناف ءادع امو رئاوتملا الا رابخالا درحت هقدص لعب ام رابخالا ِق سيلف رخا لياد هيلع

 ىهشنا ربا سفن ىوس هياع لدي رخا ليادب هةدص ملعب



2-0 

 افرعو هيلع ةيوخالا دودحلا هذه قدصا ةغا ربما نم فارخاتلا نا لعب م
 هدارفال ماعلا لوعثنم هل ربخلا قاطم لوعتن اقرب أبن هييعست ىلع ماعلا فرعلا نال اضيا
 فذحلاو عا_تالاب زاحم فارغلثلا لع ربا قالطا نا ( ليق ناف ) هتاث زجل ينكلاو
 لع ةغللا تابعا نم هدععب امو حابصملا مالك ص :ب دووم هناب ( باجي ) هتلاسر ربخ هنال
 عاسنالا اذه لثم نال هيلع ربخلا دح قدص فرضي ال بارغإلا يف قامغالا اذه نا

 دقو هيلع ةيفرعلاو ةي وذألا هتةيقح قدص عام الف هإ حاستم رابخالا كلا ف ودن
 بو كلل نا ةعامم زيهتس* ىلا يك نم نا ىلع ةفاك ثيدملا ظافحو ةئسلا ةاور عمجا
 !! لاق ناله اقرردعا دنع  ةياوزلا "يف لوقي هنا ةتظاوا هت اذا هباتكيب لقتل نانا
 مالعالاو يناعا هانعم ينربخا لوقي هيلا بوهكملا نوكو : سيةنتلا حرش يفيفارقلا مامالا
 رابخالاناف ةي-الطصا ةقيقح يوذا زاحم وه قيقحتلا يفو لئاسرلاب ةغل قدصي رابخالاو
 رابخالا هيلعلدي ام َلَع لدت اهمال ًاربخ وا ًارابخا ةباتكلا ةيم-'وظفالا يف وه امنا ةغل
 ارابخاو ًاربخ تيعس كازإف ةيناسالا فورحلا لع ةلالدلل ةعوضوم ةباتكلاو فورحلاو
 رظن ظفالا يف وه امنا ةل رابخالا ناف هلوق فو ىهتنا لولدملا مءاب ليلدلا ةيمست باب نم
 ول هنا ىلع ىنخي ال ا اهيلا ةيوغللا قئاقحلا يف هرملاو كلذ طرشن مل ةغالا جاعم نال
 لاق اك هفالخ َّلَع ةيحالطصالا ةقيقملا نوك دعب شدخ اللات اكلققل كلاؤ طرتشا

 رئاوث» ىلا مسقلال يللا ناو افرعو ةغل فارغلتلا لعربلا دح قدص تفرع اذا 1

 عاونا نم عون لكل ناكأملو ٠ هنم هنا ةرورض ضيا اذ ىلا فارذأتلا عونل مزل هديغو
 يف رابتعالا ةدعاق لع اهنم الكف ارغلدلا يف ربتعن نا اندرا لوصالا يف ررق» مح ربملا
 ىلاعت هنو» هرك ذنش ام وهو هلاثما

 سان لاففلا

 (ةرتاوملا ةنببلاوأ رتاوغملار بحل كحاهلل صا يف ةرتاوتلا تافارغلتلا نأ يف )
 وه امناو هنمبرقيامالو هنكلا فشكيمل ذا مات ممر الو دحب سيل هنا عم هب عانتقالا

 لاّتمحا نا لع لهجلاو معلا لمعحا امةئتاكتفالا انأوتب هيتشا اكو ةديع ةعاخا

 ةقرفنلا اودارا ممرعن يلقع زي وجت تذكلاو قدضأا هلوادم ذا هلولدم« نم سيل هنف سلكلا
 درو أم هنع دعبب و هبنك نم هب رقي أم هريغب هنع احدتنم ةث نا الا ءاشالا نيبو هندب

 نيدلا لامح ها هيلع



 ثلاثأا لصفلا

 ( هب لمعلا مي رشتو لسارتلا نم ةئسلا هب تضم اهف )

 ثعبي ملسو هيله هللا ىلص هللا لوسر ناك: ة ةيعرشلا ةسايسلا يف ميقلانبا مامالا لاق

 اذه ىرج الو هنومضمب ل هفاثإ نكن ملو هتمح اهب موقثو ثريغو كولملا ىلا 3

 0 دك ل[ قدي ءمأي و اموتخم باتكلا عفدي لب لسو ةيلع هللا ىلص هنايح ةدم يف

 ظ هماياو هتريسب علا لهال ةرورشغلاب مولعم اذهو هيلا

 لكلا دنع هعلايعر لح نيد دمحال تاق لاق مهاربا نب قوما ن ِِء لقن

 له ًادحا اهب ٍلعا وأ اهياع دبشا نوكي ن ا ةيصو هل دجوإو تومي

 : اهيف أم دفن هناف طخلا روبشم ناكو هطخ فرع دق ناك نا لاق اهيف اهذؤافنا زوحي

 كا ال انتعا يك م ةرودلاو ةفأث ءملاب محلا دما مامالا قلع : ( مبقلا نبا لاق )

 كلذ فرع اذاف هبتاك ىلا طخلا ةبسنأب معلا لوصح دصقلا ناف حييحصلا وه اذهو لعفلا

 دعقلا ع لاد ظفللاو ظفللا لع لاد ظاخا تراف هيلا ظفالا ةمدنب علا ناك نقيتو

 ممريغو كولملا ىلاو هلاع ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هبتك ترا ( رع ل د عخا

 ها .ةالطلا ع عقي اذهلو ظفالاك يعن دوصقملا لع لد# ةباعكلا نالو كلذ لع لدن

 لا اتعب 2 نرودق# لاعلاو ءارمالاو ةاضقلاو ءافلخلا لزيإو ( لاق ث)

 1 نمز نم سانلا لم اذه هيلع هناورقب الو اهيف ام يع اهلماح نودبشي الو ضعب
 ثلاغلا بابلا نم عبارلاو تلاعلا لطفلا يف هل دي مازملا ل قاتنر "هل كلا

 ) انك اهماسقاو اهدح هلوانتي رايالا نم ربخ فارغلتلا نا نايب يف )

 ام ربخلا : بيذهتلا فو : رامخا عمجاو هب ثدحتيو لقاي أم مسا ربخلا : حابصملا يف

 حالطصالاو ةغللا مالعا نا :سوماقلا حرم يفيدييزلا لاقو: ربختسل نم ءاين نمكاتا

 كدكلاو+ ئدتملا لدحر ةييرغلا لها طيف داو ريغأأ نع لقتي ام ةغلو: افزع ربط ًارلاق
 )١( ىهتنا هناذل

 دحنا سردلا يف ت اق امرثك ينال ملا ةيب رعلا لعا هيف داز زو هلوق لمجا ام 01(

 0-2 بيلا : نيف بذكلاو قدصلا ]مشحاام رخو ل 07 ُهْعَلْلا اهادب هف انس وحلا



 ةكدو ١ لكك

 د ايحالا نم 7 ةيحح ٌّ امو 000 أفلا ة هب 1 لدكسا لوصالا يلاغم يف

 يس نيبتلا بجي مل أينب هاج اذا لدعلا نا « اونببتف ان قساف ؟ءاج نا » هلوق موهفم
 فرال وا نيققحلا نم ةعامح هيلع ام ةح ةف_ضلا مورغم نال اما هب ذخالا بهي هربخ

 ربخ يق كعك لكلا ربخ يف نيبتلا ب < ملاذ و ثورخأ هيلغ 5 ةمح ظرب هكا موهخم

 ا 4م مزلب هدا يفاقلا ل لبدح ا هدر بحي بجي وا هلوبق بحي نأ اهاواح ”لف قسافلا

 ةمئاخ رات تللذتإو لالا نيمثف ادب لطاب رهو ىساملا نم الاس 0
 رايخالا ا ل ةيغ ىلع مان هل الا موهفت لودعلا ناتمحأ 5-3 ىلا نيققحللا نم

 لودعلا رابخا حو

 ربها فيعضلاو نسحلاو قثوملاك رابخالا نم ةامح 3 وبف ابقوطنم اماو

 فتبتلدعلا ريغ ريش نا ىلع هتاالدل قدصلاب نالل ةدهقملا نت نأ رع ةلاب فوفحملا فيعفلاو

 هيف نيبثلا دعب ل ىلا

 نظلاو ب نعيتلاف الما ماعقلا دح غلب ءاوس قدصلا رابظتسا نيبتلاب دارملاو

 هقالطظا رم 00 م١ نا اباق نا مث

 يم 5-5 لاخلا لوبحم ربخ نوكي نا مزأي دقلا لفل قال طا نم غار | دقتلا نداعك"

 مزايف انركذ ام مزليف هئافتناب ين بف قسفلاب معلاب اطورشم نوكي اذه" زع ناار
 فارغلتلا ربخ كرا ”يلجو جلافما مالكا موبفملاو قوطدلا ةظحالو ةريثكرابخا ةح
 نا رابخالا نم - هررق ام ىلع - اهموبفمو اهقوطنمم ةي الا هتلعش ام لثاع هب قوثوملا

 ريلعسللا ال حي ال 6 اهنماريتك سلا ك1
 باي نم هيلا هرفلا دانتسا ناك اهيفاصن وا هدارفا يف امها ناك اذا مومتلا نا" ينجو

 نم ريغك يف سارقلا ةافن ظحلف اذهو سايق ىلا جاتحي الف هءاع صوصنملا ىلا دانةسالا

 هلوانتي ام لك لع لمحم او ماعلاب نوضقي هناف مزح نا مامالا عابنا ةيرهاظلاك ماكحالا

 با نيدقلا مع مم كلا ملهتع هررق "سايق ىلا ادجتحا انلو صتالاب الا ادنكح ام نواوكيد

 ٠ ميثلا باوبا يف ةيكلا هتاحوتف يف برع

 رئاظنلاو هايذالا نم كلذل ا لبس بطخلاف سايقلا ف رولا بهذمي اق اذا اماو..

 قينوتلاو وعلا 48 أ ءاش نا 00 هاركس 0-7



 معدل |( عصعلا

 7 سانلا رطف يف هللا ركر دق : نيمقوملا مالعا يف يقأا نبا ماضألا لاقو
 ع عمنا راكناو نيفلتلا نيب ىرفلاو امهننب قي رفعلا راكتاو نيلئاتملا نيب هن ؛:وسألا

 هلقنانمدقو ها نيفملتا نيب قرفلاو نيلثاثملا نيب ةيوستلا يلع هعيمح لالدعمالار ادمو

 0 ةب ملام سيقن ال نحن 5 لا تاكو
 (لاق مث ) عرفلا يف ةلعلا دوجو ىلع ليلدو ل ةطتتسملا ةلعلا نيع لع ليلدو - العم

 ةلوتكم 0 ىلع اهذؤانإ ةريثك نئارقب رعامو تايانإلا تامارغو تالماعملا يف سدقن امناو

 هأ ةيويند اصمو

 يف تربتءا يلا ةبويادلا ٌحاصملاو ةلوقعملا يقاعملا هوجو فارغلتلا يف كل رهظيسو

 ىلاءتهنوعب ناهرب يوقا اهيلع اتهربمو نابب شوا " ةنيب'» اهيلغ وه سنقملا

 يفاغأا لصفلا

 اقوظس ابن وافللثمب اهرب رقتو اينلا "ةيآءاهلك راعلالا ماكحايفلضالا نا يقاظ
 «فارغلتلا ةلاسأ لوالا كردملا وهو و

 اهدصاقم كاردا يف عمطو ةحممسلا ةعب رمشلا تايلكى ع عالطالا داززا نم لك

 رفظيو ةيغبلاب زوفيل المعو ظن هلئومو هريعم يركلا نآرقلا ذختي نا هزل اهلهاب قاحلاو

 ٠ نامز لكت ايجاح ّلَع قبطتا ةماع تازنا هدعاوقو هتايلك نا لع دقو « ةبلطلاب

 د :| 00 هيضنقت امم ٠ نأ لك يل هروهظ ددجت اءاهنم طبتنو

 0 0 0 ًاخأم هنأ 2 لزب 1 اذلو 00 ٠

 الل ام اللا الا هوما 2 ا 0 طظافلا ةارولا ُّط ةغالا 1 ةباحصلا ما

 : ( لاق ّث) مومعلال يلد ال صوصحخلا ليلد نوباطب اوناك مهناو هصيصخت ىلع ليلدلا
 قرطت لاحال ةنسلاو باتكلا تاءومح ميج اوحرطب ال نا ةءاحصلاو ةغللا لها ةداع
 طقس ال صاخ بس ض ماعلا دورو ناك اذلو هموم ص هنوضع لب يا : اهيلا صيصختلا

 ” يمس ألا ةبآ ٠ ةميمعلا ماكحالا ت ٠ ةع وكلا ليزنتلا كأرأ وف أ 6

 ديسلا لاق « اونيبتف أبنب قساف ا 0 يذلا اهيا اي » ىلاعت هلوق يو نيبلوصالا



 كش ل

 فوقولاو اهب لعا قيزط ال ناو نوديتحملا ثو معلا يلوا ىلا ةدلوتملا عئاقولاو ةددحتلا
 4.6 8 يءر يلاز :غأا هلأق ام دابتحالا الا باقلا ة هغلت ّط ٌَط امنم

 لوالا بايلا

 (لوصف ءةّتو فارغلتلا ااا. ةياوصاكرادميف)

 لوالا لصفلا

 «عورفلاو لودال ايفر“ اظتلاو ءايشالا نم هل اممفارغاتلايف هقفتأا كرادم ا يف»

 يف ىلاعت هللا ماكحا ةفرعم هقفلا : هللا همحر نودلاخ نبا نيدلا يلو يضاقلا لاق
 نا 0 يفر (ةتايإلاو ةهاركلا وابكا رطللاو ودولاب نيف ل1 انا
 ىلوق ةلدالا كلت نم ماكحالا تجرختساا اذاف ةلدالا نم اهتفرعمل عراشلا هبصن امو ةنسلاو
 نمدبالو مهنيا اهيف فالئخا ىلع ةلدالا كات نماهنوجرختتست فاسلا تراكو ٠ هقف اه

 ايظ هلاك ,ااهتقا يفو برعلا ةغلب شو صوصعت | نم انهبلاغ ةلدالا ناو ةرورعم ه«عوؤو

 تود ف قرالا ةفامخم 0 ) اهشناو) فورعم ملي فنالتخا اهيناع٠ 055

 صوص اريغ نم ةلوالاف غل افا رعوحو ميجرتلا ىلا جاتحتل ز 0 ردد لا ف ضراعتنو

 ٍِل مهاظ ريغ أهم ناكل صاروخ |١ اهم كد ال 6 ع ) اهشياو١ 5 ا -

 ك4 مهةالتخاو ةباحصلا دابتحا نمةرورسغلاب ملعب 5 ىصتسملا يي يزارلا لاو

 : داهتجالاب نيديعتم اوزاك مهنا اذهل دن, ةطيخ نكي ١ صودللا
 مالسلا هيله يلا صوصن نم ةل..:ةسملا للعلا ىلا داهتجالا دسم نا '"' لبق لاقو

 يذلا ارد فدحو محلا ا لل , رجب صوصنلا ناك مق كلر ع ةز زامع قرا ةلاو

 ع يف هل رن ال

 ةسياقملا قرط مبكولس ةرو رسغ لع ةباحصلا فالتخا نع شنف نم ' لبق لاقو
 ءاضتقا ِق عماجلا ناكو [ناع | در هريغو نعثلا لحم نب اًمراف ا اذا ماو هيندتلاو

 انأذ باعالا ىوفالا ىلا اولام َّق ارافالا اءاتفتفا ف قرافلا نم باقلا ف ىوقا عاّمحالا

 ملو ةلاسملا تدحتال هجو لك نم اهباثت ول ذا هجو لك نم ةهباذملا اورلط ام مهنا عن

 ها ةساقملاو هند لا لايف 35د
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 هأ روكافملا عب رشنلا

 عبارلا

 ةدلوتملا عئاقو ١) يف داع محال اةرورض نادب يف )

 (دلقتلاال دابتحالا وه اهب معلا قيرط ناو

 لعو ماكح الا نم ؟> تحن ا_طوخو نم دب ال رصع لكيف دل وثملا عئاقولا ثن

 مولعمو ٠ ابكح زعل ب بلط يف همسو غارفتساو هدهج لذب دعب يت نا .ع لئسي نم

 مج لاق « مالس الا يف ىوتفلا باتك» يف هات. ا لعفمو ا استتامأ شلل نا

 هنظ لع بلغو داهتجالا نم غرف اذا هنا لع اوقفنا دقو : رار وتب

 دبتحي ملاذا اما ٠ ه-فن رظن كرتب و هريغ رظنب لمعي و هفلاخم دلقي نا هل زوجي الف

 ثحب ولاملاع ناك ناو ٠ ديلقنلا هلف يماعلاك داهتحالا نع ًازجاع ناكن اف رظني ملو دعب

 دهتحلا وه اذهف هريغ نم مع عت ىلا رتتفي الو 'ب لقتسال ةلدالا يف رظنو ةلأسم نع
 ( لاق فا ىلا ) هيف اوفاتخا امم اذه هريغ ذلقب نا هل زوجي ما دابتجالا هيلع بحي ليف

 كاذ ىلع لال دعسالل دروا م انذذع ربلغالا وهو هريغل ملاعلا ديلقت عنم يغااقلا راتخاو

 هلوقو « مهنم.ةوطبتتسإ نيذلا هلبعت » ىلاعت هلوقو « راصبالا يللوااي اوربةعاف » ىلاعت هلوق

 «هللا يلاهكح 'يشنمهيف متفاتخاامو » هلوقو «اهلافقا بولق ىلع ءا نآرقلا نوربدتب الفا »

 ادا اتاك اقف لاقأع لوتتراو 0 يث يس معرا_:: ناف » هلوقو

 كرات رإةملاو ءالعلا الا بطاخم قبب لف ماوعل ١ عم ًاباطخ + :نييلو نابعالاو ظاشتالاو

 ةجح الب لوق لوبق وه : ديلقنلا هحور هللا سدق لاق ممطاب :َسالاَو ران تعالاو دعا

 ةيبلعتلاوةراوشحلا ب هذو( لاق را الواح تورو ط كتالذ سدلو

 مهبه ذم نال_طب لع لدي و بجاولا وه كلذ ناو ديلقللا قحلا ةفرعم قب رط نا يلا

 « لع هب كل سبل ام فققث الو » ىلاعت هلوقب مهضراعن انا م ( لاق نا ىلا ا

 اذه « ؟ناهرب اوتاهلف » « انام الا اندهش امو » « نزعت ال ام هلا لع اوليقن ناو »

 نيذلا ل عفري » ىلامت لاقو:ءالعلا نأ مع كاذلو لعاب صاو ديم قتلا نع هن ءلك

 لك نما اذه لمحي : مالسلا هيلع ه: اقوا # تايادزيلا اوتوا نيذلاو منه اونا

 لصحي الو : نيلطبملا لاجتلاو نيلهاجلا لي وتو نيلاغلا في رت هنع نوفني هلودع فلخ

 ثداوحلايف طامتتسالادرمنا لع هبو هفورحب مالسالاةجم مالك ها رعلاب لب ديلقتلاب اذه
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 ابلقعي امو سانلث اهب رمغن لاثمالا كاتو » ىلاعت لاقو حلا يف ايهننب ةيوستلاو هريظنب

 رطف كيس هللا كر دقو + لقملا ةصاخت نم لاغمالا برص يف ساسلاف <« نرلاعا

 راكذاو نيفاعخملا نيب قرقلاو ايبنيب قد رفشلا راكناو نيلت اتمني هي ودتلا ملوقعو سانلا

 نيب قر هاو نيلت املا نيب ةيوستلا َّس هوي لالدتسالار أدمو ( . اولاق )امهب عججا

 هعجأ ع لهسإ اع كلذ ليصفت 5 دا همحر ببمأ م 9 ) | 0 نيفانخلا

 دحلايفهسباقو . كلل يي تنأث نب ١ كد هو بااطيلا نب 1 ساق هنأ لي ةركذو

 لعدي زهساقو ٠ كي ة.عشلا نم تعد 5 ةيدش 41 تعش ا ليس يىلعههبشفةوخالاو

 بحي ايل هنأ دحلا ا نادصغ ' نصغلا نم 0 نصهغ ا يع 0 0

 هلآو : هللا ىلص هللا 16 هر لا ا 00 0 57 0

 يل هيضكيو 4 يحتيو 4 يلب ايف هيل دوت نا هيمو نا ,|١ ءابقف نسا اهو لسو

 و هيشأ 8 "7 ساقو رظنو دهتحا اذاف 4. ع حنو 4ب 5 ام عام هو همايصو هتالص

 هأ 4, لوقي نأ يف 2 يذلا اليحا ناو كذب لمعلا هعدمو ١

 دوادوبأ هاور 52 داك تيد لع بايلا اذه يف ةذمعلاو : نيمرأا ماما لاق

 دارا ام ملسو هءع ل 0 يذلا ثا قع هللا ير ذاعم نع ممريغو ينييبلاو يذمرتلاو

 لادن تاقكم يفقا لاق ءاضق كبلغ اذا يضل 0 هل لاق نما لال

 يبأر دهتجا لاق 0 ناف لاف هللا لور ةنس لاق هللا باثك يف د ل نراف
 لوصر هاضري ا ا لوسر لومصر قفو يذلا ندخل تلو هردصم برسضضف ولا الو

 مي-ق وهو هرجذأ حيح_هلا نس هناالا نيحيحصلا ٍِل جرخم 0: ناو ثي ديلا اذهو هللا

 نبا سابعلا وبا دنتسا دق : ريمهلا صيخأتلا يف رح نبا ظناحلا __لاق هتاذل حيحصلا

 نع نغم ردقلا اذهو ) لاق ( لويقلاب هل دا_متحالاو هقفلا َهَعا قل ىلا نود 2 صاقلا

 ٠ هأ ةباورلا در

 اياها زب هظاج_ ثراصق دهتحلا حررت عرا :لا'نوك ثري دا |اذهنم ديفتسا دقو
 ١ بالا يف 8 شا (لاقو) هتاحو تف نم فحل مجسم باب ف يي نع قبا فراءاااذهّلع هيل

 غب رشنلايف ءاينالا ةثرومبفةخئارلا مدقلا يوبنلا ثرالا ماقم يف مل نيدهتحا ميمج نا

 يلع اوردق ام هعرش نم عراشلا مل اهاطعا ينلا ةداملا الول هنال عرشب نولقتسي ال نكل

 ةهدعتم عضاوم يف كعفنت اهلل ةحاو ةعيدبلا ةلما هذه لمأت ( )١



 ع |

 كلاغلا

 نم مهدعب ةمئالاو نيعباتلاو ةباحصلا لمع هيلع ىغم اهف)

 (هيلع صن 0 ثدح اهف ةساقملاوطا.نتسالا

 ]1ك لبي نوكي نا دومحملا يأرلاا رم : نيمقوملا ماالعا يف مقا نإ مامالا لاق
 ءافلخاهب ىفقاهف اهيف هدهحل كر :اف ةئسلا 5 هيف اهدي : ناف نارقلا نم ةعقاولا ع

 ف يضر ةبادصلا نم دحاو هلاق مف دحي مل ناف دحاو وأ مهنم نا:ثاوا نودشارلا

 هللا لوسر ةنسو هللا ا ةا ىلا ا هدجي م ناف مهنغ

 هباعحا| ةيضقاو 2 هياع 0 ىلص

 يبا ن ءدتسام ةلعاضعب : مهضعب رقاو هولمعتداو ةبادصلاهغوس يذلا ي ًارااوه اذبف

 هم ا 0 ير باطحلا نب رمح نا ةدييع نبا نايفسو معن يباو دببع

 د لاز كلا ىلدا اذا مهفاف ةمق هضمو هك لعل رك ءاضقلا نأك دقي امأ ىرتمالا

 ةداسالو نآرق يف سبل امتكيلع درو +١ كيلا ىلدا اي معفلا مهفلا مث ( هنع هللا ىف 2

 ا( كقأو هللاىلا اهبحا يرت ايف دمعا ع لاثمالا 0 كلذ دع رومالا سياق مث

 خا قحلاب
 هي سبل امم كيلع درو امن كيلا ىلدا ايف مهفلا ميفلا م : هلوقو ( ميقلا نبا لاق )

 ع ادك اذه : اولاقو دع رسلا ف نوي ماعلا هلع لاا قيل ذه خا نارق

 دا وهو سا قلاب لوقلا ىلع نيقفتم اوناك لب ةباحضلا نم دحلا هركحلب ملو ىموم

 عضوم ريغ ق'ةلاؤداع ىلاكت هللادشرا دقو هيقف هنع ينغتسي الو ةعب رشلا لوصا

 هللا قولا ءاننلا لدجتو ناككالا' يف ىلوالا ةأشنلا لع ةيناغلا ةأشنلا ساقف هباتك نم
 تاذلاناعوم دعب ضزالا ةايح لع توما دعب تاومالا ةايطبا شاق اييلع انو ةئناتلاو

 سايق نم هلعحو ضرالاو تاي قاخ لع هاذا ءركلا 1 ديدجلا قلحخلا ساقو

 توملادعب ايلا ساقو. ىلاوالا نسانقن نم ىلوالا لع ةيناثلا ةاشنلا سايق لعج اك ىلؤالا

 ةياقع ةسبقا اهلكو ةفاتخلا عاونالا يف اهفرصو 0 ”"' مودلا دعب ةظقيلا لع
 لثملا يح ع لعب تاسايق اهاكلاشالا ناف هلثم كح هيلا < ن ١, ىلع هدابع اهب هبني

 8 يشأا هيبشت نوضشفن "لغم نيعب راو ةعضل لع نارقلا لقا دقو ٠ هب ليما 7 د

 ا طماق لب عز اك ةدرحلا تايييسلا ف بنل هلا صا نا سب هنو ) | |

 نيدلا لان ها هارت اك ةيولوالا تاسايقلاو ةي رظنلا نيهاربلاو ةيلقعلا ةلوالأ



 دح ال حج

 هلوق نم مهف سس هريغ هب ظوفلملا ظفالا نم مهف ىح مهفلا اييس غسلاف لوقعلا اه هين

 وا اعئاج وا [نقاح ناك اذا ىغقي ال هنا : نابضغ وعو يذاقلا يضقي ال : مالسلا هيلع

 : ضرع أعم

 لازيالام تالابجلا نم ميسقتلاب لازي هللا همحر '''هدبع دمع خيا ذاعسالا لاقو
 هيقشب اريخ 3 هللا درب نه » ملدو هماع هليا ىلص هلوق ف هقفلا ىنعم هيلغ لا نم هرهغب

 عب رغتلا لهالاوقانم نهذلا ىلا ةيعرشلا اياضقلا رشح وه هقفلا نا نظف « نيدلا لع

 لثمنع ضومغلا ليا نا ك.إ6كجحوم لاا قف ىكك ىلع وأ هيف ةريصل 1 ن5

 دصأقم رصبلا ه'م 0 ناسف ةحب ردسلا دودحن 0 , كالوقب هةلااهح عقرتو رورغملا اذه

 هللا دارا ام ىلا ةريصبلا ذوفنو٠ دح لك يف هك رارسا مهفو ٠ ِ لك يف عرشلا

 تقو نع تقو كالذ ف تفلح لل نب راذلا ةواع لا نك مل عئارمشلا ميرشت يف هدايعأ

 دوو كل نم ض رعي 8 عيبج 1 لوصالا هدنع قيطنتف طرش نود طر ديقتل الو

 3 يذلا يكحلا نمأولل الا كلذ رفوتب الو اًناسنا ماو ام نان الا راوطا تلدبت اغم

 هبجيو هئايرب ال هيلو هلقعب هابلف هللاءادن

 يس ماهوالا ىلا اهرشحو مالكلا فيعاضت نم ماكحالا رود ذخا يفاغلا مسقلاو

 نودب نالف ناسا لع تءاج اهنا الا اهرما نم فرعي ال ماهفالا كرتعه .:رع ةيحان

 هلي ه2 ا يوعس مسقلا انهو ناكر ناز نم لئاقلاو لوقلا طاحا ام للا رظن

 لافحملا عرمشلل لطعملاو ري رسشلاو ريخلا هتم ةياغلا ميو نم قا ريغو كل رخو

 « د نبع مقافإا هراع لماعلاو هب

 ًاصخلموا ٠ سانلا نمهلبلل ىتح ىنعملا ىلجتو ٠ سابتلالا _لاز ماسقالا تزيامت اذاف

 ى.يةد]ءف ءاكحال !اهيلغ ينب يتلا دصاقملا ةفرعم اماو ''' يولهدلا هللا يلو مامالا لاقو

 نيناوق اوقلت ةباحصلا ءابقف ناكو هميف ماق؛_ ساو ةئهد كلل نم الا هيف ضو الأ

 بييطلا ءاساج ناك يهالاو رمالا عقاوم كام نم نيدلا ماكحاو ريسكلاو عي رشتلا

 العلا ةدردلا ِف اوناكو هسراملاو ةطلاخلا لوطب ا رمأن يلا ةيودالا كصاقم نوفرعي

 سايقلا ثحا.م نم ةئمدقلا ثحب ِق ةبريصنلا رئاصنلا حرش يف ) ١

 ةغلابلا هللا ةع يف (؟ )



 -ح< 9 -

 صهدلا اذهرطاوخ هع 3 ودتوب ءايالا هعمل ا ان لو روهدلا هتليغ أم ةراثا لع

 نعام ا كَ هلعق وأو ( ةيعتال مار همار وا كلذ نا ىلع ؟ رصعلا اذه راكتاو

 طرشاملو حلا هيلغ همالك ها كبحعي طابتتساو كعوري كح 3 مم نم هحرد

 لاق 0 ف جد 3 0 0 هذعع كَ هل دهتحلا يف نويئوصالا

 قفاوم هنا لعب ناب ام ءاجالا أ اقل انع سبل هاوتف نا لعب نا دارملا : نصتسملا يف يللادغلا
 نع: ١ رصعلا ف 8 اوم ةحفاو هلع نا لع وأ نك منها ءازعأإ بهاذم 0 رف

 ءا ةرافك هيف ردقلا اذإف ضوخ اهيف عامحالا لهال
 يناغلا

 ( هيقفلاو هقفلا ةقيقح يف مثالا لاوقا يف )

 ( اهدحا ) ناعم ىلع لمعي هقفلا : هدعاوق يث يك رزلا نيدلا ردب مامالا لاق

 (يناثلا)ةطوسملا مهقيلاعت باحصالا فنص هيلعو ١ انتناوراصن تداولا ماكل ةقرغم

 عمجو قرف هقفلا : لاق مهضعب نا ىت 0 رظانم لج هيلعو قرفلاو عم لا ةفرعم

 2 تاطلاغملا ) عبارلا ) ناهذال 50 وع لا امس ينو ا ل ةلاكلا

 عورفلا اذيلا درب يل طباوضلاو دءاوقلا ةف رعم( سما ) ليحلاو زاغلالاو تانحتمماو

 بتاره دادعتسالا ىلا هيقفلا قئري هيو اهتاو ابلكاو امجاو اهسفنا وه عونلا اذهو
 ها ةقيقلا لع هقفلا لوصا شو داهتجالا

 ردنقيو هراضختاو همهف يف رمتاو هرارساو هذخا.و هكرادمو هقفلا قئاقح لَ علطي

 عئاقولاو ثداوحلاو ةروطسم تسدل يتلا ىلا ماكحا ةفرعمو حيرفتلاو قاحلالا لِ

 ىلا 0 :|| ةفر 9م وه هتفلا اناا ضع لاق ادذو نامزلا رع ّط يفذقنن ال يلا

 الاإسو هي اع هللا ىلَد ينلل اثر از تكي ذل ملاعلا نا : ءايحالا يف يلا: غلا م امالا لاق

 0 0 يش ل كلا تاو تاهو مع رمشلا ناعم عيمج ىلع علطا اذا

 مهيلغ ءاينالا 4 هتروم م هيذلا ء ءارعلا الا ابيلغ ءا.نالا هييلت ككل ابطامنةساب لقئسالو ءاينالا

 6 السلا

 ناععل ؛ اهظافلا بجو 5 ول لوح الا «رم مهف أم عورفلا : عورفلا لع نابب يي 7

 نم امهم أك عمجو قرف هقفلا .مهضعب لوق يثو اهتقباس عم ةعيدبلا ةلجلا دله ) 0 ١

 هنع هيلا يضر رمح رثا نم كلذ ددخاُم ه هذعب دموع ١ يف يت أيسو لكلا عماوج



 ده ىف د

 اذه مفي نمناف ( م مفلا هوسو لها نم هانا ذوءت ! فاس نم هم |, نم ضفغلاو ةممالا

 كلا 0 اماوغماسقتالا ةداي ز رو قرفلاو عيشلا ريكتلو ءعدب ل ةاع ياو ٠ ٠ ماعنالا نم لضال

 كل ولام 0 ع ِ اهعا داب لئاسملا فره 7 ءلأ داور م م 00

 طابنتسالاو حيرختلا قرط فرعتو عورف هاو لوصالايف ةّئالاو فلسلا 6

 موقالاف موقالا يرحتو ٠ اليو ىوقالاف ىوقالا يخوت مث ؛ فلا خغلاو قفاوملا 0

 نيمدقلملا لع لايعنورخ اعااو ٠ مجانلا فلخلا نم ةلثو ٠ طاصلا فلسلا هيلع ناك م. "البق

 ٠ هناطلس يوقلا كاردا يف توافنلا امئاو ''' مثزو:ك نم هورخذ امو مهمولع لج كي

 باللا كردو . يردوا رارساو ةعل 1 محلا كاضاام 0 فوقولا يفو 0 هناهرب حصالا

 صوص :ااريغلا 0 يف دهتحل روما فلا خلا نأ 0 الا وه ليصال ازيك و وسان

 مامال اهلا حرب والا 1 رصعلا اذهىلا 0 يي 3 ا || ابيلع قرح هك ابيلع

 نملوقب نك مو 59 منقل هدأ كو رخأتملا لع . 00 06 0 ف سراف نب دمح ا

 لهو «رخ الل لولا كر 7 رد آلا لوق عدتو 44 رخ "ذل لوالا كَ م 2, فل

 تارطخ الاةظوفحملا لوصالادعب مولعلا لهو 1 لاحر أهم 0 لكلو نامزا الا ايدلا

 9ع تقو ىلع اهفقوو 9 نخر 7 لوقا جئاتنو مايفالا

 ماكحالا لزاون نم ءمتازت اذا اننامز ءا 0 2 0

 رطاخ لكلو ارطاخ بلق لكأ ترا تلمع ام وا + ,هارق ناك نم لاب يلع رطخت مل ةلزان
 0 اكولسمأقي رط تودسو ال تمرحو اخو تراذحو اهساو ترج 5 9 زوق

 تلضلو 0 تدا ىبهذلو ريثك لع عاضا ءامذتلا ع 1 ساغاا رصتقا وأو

 نعش نم ابعش:كلس الو ,ةباطخل دبا شوت اأو ةقظإن نرسلا تاكلو اةنقل اذ

 تدع لهو ع 00 - كيرالا ظذاألو َّ 2 عاعمالا تحلو ةغالمأا

 نأ « ا ههحر هنامز » نامزلا اذه يف اءأاع ع يحلو : عفقملا نبا يش

 تح ل م يعل 8 نسحاو مريم يذتقي نا يع قاتلا ةياغق ملت * 6 كحاب

 كك يف راهذ“ نا انك دو

 يلا_ثلا القت تناكلا كليعس نس لوم ار يفا ىلا هإ 1 : ره ' 5

 هدلا ةهشب يس



 هس 1 مع

 رومالا قئاقد يف مهنعت الا ةزيملا هذه ىلا مهلصواامو موبفلا ساطسقو مولععلا رايعم

 يظر ادلصا ىلا عوق لك درو «تابوجاملا زوغربسو نوكلا رارنسا يف مرظتدلو

 هياغ مكحملا

 مبهذم دعاوق نر اوعار مهيدهتحمو نيلسملا ءابقف نا : ءاكحلا ضع 1

 ناك اذإف ةنمزالاو ةةكرمالا فالتخاو نادلإلا دئاوع ةنسلاو باتكلا ىلع اهقواطتو

 يف تالما 2 طبغأ ةيعب رشت نيناوق ةلبج طا_منتسال اًيفاك ةبمالسالا بهاذملا عومج

 لل 121+ 77 يذلا: ءاكحال ةيلصالا دعاوقلا ةاعازص عم ةرومعملا ت 0 نم ةبح لك

 هتيانعو ىلاعت هنوعب كلذ نم فرط دري-و حاصملا ةياعرو فرعلاب لوقلا

 ةباحصلا رصع يف نكحي ىلو هلق ثدح اه هبي فارغلتلا نم ثدح ام ترا

 امهب لمعلا يف تاعاسلاو مفادملاكن ب رخأتملاءاهقفهب ىتفاو نيدهتحلا ةمئالا الو نيعباتلاو
 تالماعملاو تادابءلا يف ىدخي ال امت املاثماو تاواصلاو عايصلا كي

 تاف _ثنككملا نم ةيلاتلا روصملا يف ربظيس ام رحب نه ةرطق وه فارغلعلا نم رهظ ام

 هذال ةملحيو مل عفتنمو س اال قفثىم هيف ام « نوملعت ال ام قاخيو » تاعرتلاو

 لبف سايقلاوا طابنتسالاب ةررقملا لوصالا لع اهروما قبطت مل اذاف مهاقبام
 01 مهفلا نه هللا هعسو ١ قيضنو ني رخأتملاو نيمدقتملا ةقي رط فااختو نيدلا
 نيد الا دفا

 هل حضومو ( ةحجب هلل مَ م رسهع ولذؤي ال نا ةمالا ىلع ىربكلا ةمعالا تر 6

 1 اهف رصمو . رطق لك يف نيئفملاو يواتفلا ةرثك < اذهيلع كادي ٠ ا تكلل

 نيعفملاويواتفلا ةرثكوامهنمهنوطبنت نيذلا هلت اهناو نيع ركلا نيلصالا يف هيلع صنب

 عجاريلو ( ةحج مئاق نم ولخت ال ةحرشلا ناو ( داننلا موي ىلا ؛ داهتجالا ءاقب ناودع

 هدعو يطوسلا 0 «ة رضا ريح از تياتك يف نيرديتحلا تاقيط كلو مدح ءارق م
 قنرألا راسا فلا تع لاجر ل دك ما هما رس ل تاو ىلا 0

 هل لحاس ال رحب اذه نا

 لكلا حالصالا ةاعد داره نا ما 1١ افلا ضعبو هل قالو ال نم, نظي ذف

 لاوقا نع ذوذشلاو هدارفنا لع هل ىوعدلاو صاخ بهذمي مايقلا وه 0 نالا

 اهيدعتحم 2 ةمالا ىلع 0 هللا نا . : هلوق ُِف نيفراعلا صضعب ل محرب ) |

 ندب 7 0 منو



 دم 3 دع

 1 .٠

 هنا ةنوعملا ىلاعت هلأسن ٠ باتك يف كاذ عمح ىلا انادح ام اذهو ٠ سدحالو بير
 باوصلل قيفوتلا يلو

 4 تدع د

 لوالا

 هءاعم نم ناو . نارهعلا سنماوت ّط هدعارق قايطنا مالسالا نساحم نم نايف»

 ىرج رما هنم فرعام لع دهد# ١ قبوطت ناو .اهيف دهتخملا عورفلل هلوصا عاسنتا

 مف ىلع رادملا ناو ةححي هل 1 و رم رمع واذ ال هنأو .فلخلاو فانلا هيلث

 . «اهتلداب ماكحالا
 هدعاوق ءافوو ( نارمعلا سمات ل ع هلوصأ قارط «ادمالا عاج كير هاا 2

 هدير 1 كسانكتللا اءردو طاسألا لج ]ع ةياكحلا 5 نامزك تا
 ريسعتلاو جرلا كلام هدسو «ريستلاو رمسلا باوبا ءهثو ؛ لالغالاو راص الا عقرب

 اهدعاوق سايتقاو ( يكحلاهد روم نع هيف ىوتفلا ُهْعا بهاذم رودص هتحاعم نمو

 تاءرتلا تمظعامعم ( تايلاوكلاو تايحاحل اهعورف عا تاو ؛ريدملا هحايصم 5002

 طانتتكللا 50

 لع لهس قح جارفتسالاو هقفثلا دراومو طاينتسالا محاد هداشرا هدئاصخ نمو

 هةيفوتو هتحاعم ىلع هةببطتو هرمهاظو هلمموا 000 هصن ىلا سانأا مفنيأم لك هو داو

 هثمحر و هرمسلا

 مهشياعمو سانلا قفارع يف نئاوكلا نم ربظي و ثداوحلا نم دحيام قببطت ترا

 ءاهقفأاو ةميالا 0 تمااو كفلسالا هئالع 0 سا اتاررقمو ةعب رشلا لوصا ع

 ةرثكو ماكتحالاو ةبضقالا يف ةريكلا تاززحلا هذه افاالاو .ناوضرلاو ةعرا كل
 ىلب عقيو عقوو دجيو دج الا نذل 3 7 _لزاونلاو ةفاتخلا عئاقولا يف ىواتفلا

 لع نافل نع اوق ا نما و ع اك طق عرشبلا عمتجا يف دحي ام قيبطتف ذئنيحو

 ىلع مهم يرجو ا_يندلاو نيدلا يف نا نالا ينبل داعساو هنمو هب 0 فر

 ةكمحملا س الاو ةررقملا ننلا

 مهنوكلالا لا نيطاسا ير» اودعو ةمامالا ةريشإ 1 ناو 0 0 0
 اهيفم ملت يما هحرد يأر /| ةلاص هاو عل عي رمشتلا 1 ُش ىذحلاو نيذلا 2 هقفلا ٠ ند اوغاب
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 هلآ لعو - نييبدلا ٌماخ دم انديس لع مالسلاو ةالصلاو ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلا

 0 كاع ناكدقندعب اما ٠ نيدللا موي ىلا ناسحاب مهعبت نم ىلع ٠ نيلكالا هيو

 ناضمر لوخدب يني « هريغ ةقث نموا ''' م اح نم فارغلت هيلع درو اذا امج ةاضقلا
 ( ةققحملا هتدافا ايفعقم لمعي نرا هل له « هرهش خالسناو ا هدنع ةيعرشلا ةنببلاب

 معَ ءاملعلا ريهأشم 0 نم هيلع تردعامب ( هميحاف ) « ةقفتم نيدللا نبإ علاطملاو

 يضاملا نرقلا ءاملت نا ( هل توكذو ) « ةلمحلاو ةلصفملا اهصوصن هي راو ؛ ةلأسملا هذه

 0 اذ اهوراعاو ةياتملا رع قارمللا ةلأئم ١ .اولحا نب رصاعملا معلا خويشو
 تاذاعلاو تالماعملا كس هب .لمعلاب ل زئاق نث ٠ ةباعرلا نسحا ايبتفا ور

 58 ل نا ل ا 5 0 و عما
 ا ادا معاالا هل تلقو ) ٠ رابتعالاو داهتحالا لك نم هرئاظن ّس هجي رخل ىدا

 ىلع فارغاتلاب لمعلا مدعب ىتفا ٠ خوسرلاو طابنتسالا هما نمالو ٠ خويشلا رابك

 وا ٠ قافآآلا يف هترمش تراط ماع نع كلذ رثأي نا دحا عيطتسي الو ٠ قالطالا
 0 وآ همح طااش نا ملاعأ .يلاو ٠ قانعالا هن واثفل ةعصضحفو خيراتلا «ؤرع تفم

  نكمب لهو ٠ كلاملا تام ماوق فارغلتلا ّلَع نا لعب وهو ٠ كلذ روصتي وا ٠ هسفن
 اهسال ٠ تاقولخلل ةماع ةحلصم هبام رابتعالا نم طقست نا عئارشلا لكا يف ةءيرشل
 اد هنو نامز لكل تع * اهدعاوقو تاقافثرالاو لا #طملا مظعا نم وه ام

 لنر.هاهيف دبع اب هقحلتو فارغلتلا ءاغلا 0 ةحيعملا» ةعبررشلا 20 نارودلا

 هابئشالا عقارب اهيخحتار طابنتساب هيف عزانتلا و نع فشكتو ٠ مابشاو هل رئاظن
 لأ تفوحلا دقورت را تصحو زاخا تاذ ةلأ'سملا هذه يف ءالعلا يواتف تناكاللو

 حرشو ٠ اهكرادم طسب تابواملا لحا نم تيأر ٠ راظنالا ولوا اهذخام ليصفت
 ليصفتلا عم سياو ٠ سبل لامجالا يف ىتي دقف ٠ اركلاسمو اهذخام ىلع لدعسا ام

 فارغلدلاب هلبق نم لسرملا فارغلقلانومسإ و يمغاقلاو يلاولا معيام هب ىنعن 5 احلا(١)

 يممرلا
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 قلخلا تاشرا
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 فيلا
 أ3 نب ديعس دمع ْنِب نيدلا لامج روع خيشلا

 يتثمدلا يعماقلا اص نءا

 ههه

 فارغلتلا لع داتعالا زاوج يف باتك وهو

0 

 فارشلتلاب لمعلا يف: فارشالا :يوامت نمةدع هيلي و

 تحج يعم

 لوألا ةنيطلا د
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 يعماتلا نيدلا لاج 4 يشل

 1 6 0 ٠

 فار ذاعلا لع د داّتعالا زاوج يق باكرعت

0 

000 

1 35 

 1 ماشلا قش م لب سنملا ة هع 2 : ة ىلوالا ةعبال

 ةطب رش ىلع ةغأ ياب هعمح رتو 2 نأ هعبط ةداعاب ب > |

 ةجرتلاو حيحصتلا ةداجا 5
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