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 مملح

 تحتلا فسسسسسللا هم

 تيوكملا

 .ىوتح ملم وهو + ىارعلاب فورعم وذو ترك ديفا ره

 ةيلاخ رودلا هذه نكت دقو ٠ روس طاحو نيحالذلل رود ةدعىلع

 . روسلا ع

 ىرحالاو ةقيقحملا هدوب همن ال ثيوكلا اذه: ءانب حيداتو

 وهف قابلا امأ . ةرحطا نم رشع ىداطلا نرقلا 54 ىف ىب هنأ

 عاتملاو دازلا هيف عضل ريمألا اذه ناك . ةاورلا قافئاب لاح ىب ريمأ
3 2 - 0 7 . , 

 اذه ىبانأا نا رداظلاو 3 هئحأذ ةئه تورخي و عيل رثل لع اذإ

 ناك ه ٠١/4 ةتس اك ارب نآل « دلاخ ىنب ريما كارب وه ثيوكلا

 قارعلا خيرات ىف رك ذ دقو . مهتلود مايأ دلاخ ىب تف 5

 اشاب ل نم ءايسلا دع 5 5 م ع َن 1١ 5 دُخأ

 ُ ( هسفنب هلع كا | بيمأذ أرد نم فر ايد ىف َّ ١ وهدا دج 2

 ىف نوكي , لو ءاتبلا نو كارب وح ىنابلا نأ لدتا ةرايعلا هذه ن .ّق

 5 95 رب

 . هردحضأ ند 5 3 رخا * همملا . 5



 ٠ ثبوكسا خام

 1 - 2 ١ 8 ١ 5 هس
 اما : هود | ىسرافاا جعياطأ 2 ديد لناسحا ثنا وكلا

0 

 هص رع زواحشي ال رد 0 ُث هللا ع بيس كالا حرف ءأ طا

 5 جس . ع
 . - 1 5-00 !| م, هأآ 2

 اهطاتم هن وطرلا نادل موهسأا ند أايأاخ نكايدلا استأنف لانش هلع

 ( ىشنعل 2 ىنحسا و رحدلا ن و اتاي ايبملاو 0 ردبلا اذه نم ةدورللاب

 جتك 03

 ةشو نأ 3سلا لح عاد أ يذاع ىسرافاا جيشا ن د ابهتاي موو

 وع بلاغلا ف اليل اعما مو هللا يتب قس ل ةلداقا#و 7

 ءاو 5 ثنا 1 ! ىف رسل كو راب ايدل ا رحصفلا نم اذ ىبرغلا
 ل

7 : 0 1 

 نيب ام وهو ىناتا ليهسلا ةهيج نه بهيو « ىليبسلا الإ موك هيف

 الإ م مولع هبب نوكي ال هتردن عم ءاوطل اذهو « بونجلاو برغلا
 أ

 اذإ

 مايا اسما وخد 36 مأ ءاندو ءم ةراهافلا بر 0 تت لا مايأ ىف اوان بد

 نخوعنلا دودو مدع 0 نالبلو مالا َْى ىح كوس و هي فيلا

 مانملا 8 ٠ لرز ارانملا 2 واط 5 فيرسعلا ْْف كونكت ول ا ماتيو قدلاو

 . ضوعنلا ن 0 مرا ١ ضو اهاخاد نأ دبل و ماشلا 2



 ثنا _تروكللا 1 و نء 00 5

 تيوكسلا لهأ ىلع ىذم دقلف جرحالو اهنع ثدحل ةحصنا امأ

 زياجعلا بط ىوس بيض اهيف سلو ةنس ٠٠* ىلع فدي ام

 املاذطو « اهيف ةردانةك تالا ضارعألاو ؛ لبسملا برشو ىكلا

 هيام نمو افك رات ودخل ارامست ع عون هيج ى يالا تدع

 . ه 1مم ةنسس رخآآ ةماعلا ةزئوافنالا ىوس رك ذي ءابو ثدحي

 سبلمو نكسم ىف اهتح ةفاظنلا اوطعأ تب رحل 0 كرا و

 نكسلو طاشنلاو ةحبصلا ع نم هيف مه امم رثك أ مهني تيار قانو 15 أع

 داقتعالا مدعو ةفاظنلاب ةياذعلا ةلق نم ةوادلا لع ىه ةقحاسلا ةيبلغألا

 املا راشتفال لدبتت ىهتلاح تأدب دقو . ةحصلا ساسأ ةفاظنلا نأ
ّ 

 2 ناجرالا نم ةفالظنلا نا كاردإو

 ةعارزلاو تيوكسلا ضرأ

 ىع ةلععلا امإو م اوعاولا ميم ةعا رزأل ةطاص تيركلا ضو

 نويع الو نيع» ءام تيوكسلا ىف سيل ذِإ ؛ ةعارزال حلابعلا ءاملا ةلق

 فق ع ولأ ابق أ لدغ ل 1 « عر ١ 3 ةحا مومت و 8 ءالآ اهيق رفو 2



 ١4 ةعارإلاو تيوكسلا نظر

 كاض رابالا هله تراص رطملا عاج اذإاف 6 راظبألا لع اهّوام

 . كلذل ملصت ال ةلام تراص عطقنا وأ رطملا لق نإو ) عرزال

 يبطي و رطاط نم تارضحملا عرز ىلع تب وكسلا عراز رصتقي اذهلذ

 ةذم كعب رمثك ام كلذ ةيللأ امو لخو كو لسصبو ءاثقو

 . رابألا ءام لدبتي نأ ليقو ةليلق

 5 لله
 كيري عرز لكو ليخنلاو هكاوقنإو رادشالا ةعارر اماو

  حزتلا هيلع ماد اذِإ ءاملا لدت بال بل م ا اي اهماف ءأملا رار مت

 ريزغ اهؤام ا كلا ىرق نم ةبرق هو ) ةروجلا ىفو

 مدزيو ٠ عارز لكس حلمي ال ريع أ الإ لدش وأ ملعتني الو

 ء كلذ هيكأ اهريصا لاو ومشلاو ميس ربلاو لخنلا ةيرقلا هذه ىف

 وأبا تيركملا لأ ليم ولو « ريسربلا نم اهتعارز لصاح لجو
 0 2-2 ل

 امترأ تياكل ءرستا نو هايل بيبالا 11 تدع وأ ةئاوترا

 . زيزعب هللا ىلع الذ امو ؛ لاحرلا ابيلإ دشنأ ةنج



 تيوكملا خيرات نم تاحقرم 1

 تبوكلا نيكس نم 1

 ودبلا نم فيفل مهتعامجو حابسملا ل 1 لبق تيوكسلا نكس

 ةهالجلاو .دياوآو ةنيلخخ لاو حابصلا لآ مث كمسلا ىدايصو

 ناك < كلا ني يمل نمو الا دب ءالؤه لزن . ةدواعلاو

 ىف اوقرثت رطق اوكرت امل مهنآل يردتلاب تيوكسلا ىلإ مهترجم

 ةريزج ىهو) سبق نكس نم مهنمو سراف دالب نكس نم مهنف دالبلا

 نكس رم عهنمو ةيبصلا نكس نم مهنيو ( ىسراثلا جيلطا ىف

 قلخ مهعبتو تيوكلا ىلع نودفاوتي اوذخأ مث . قارحلاو نادابع

 . محم و برع نم مريخ ريثك

 محبا لواألا حابص رايتخا

 نيرجاهملا نم مج مهطلاخو تيوكسلا ىف نونك اسنإ رثك ال

 ًامجرم نوكي مهنم ريمأ مهياع ىمؤي نأ ىرورفلا ن 0 اوأر اهبلإ

 < مالا اذه حابص ىلع مهرايتخا مقوف تافالتخالاو تاكل ل



 8 لوألا حايص نب للا ديع

 . قحلا ىف ةعاطلاو ممسلا ىلع مهن« دسهملا ذخأ دع حابص ميقفاوف

 قف دكلو ريمآألا اذه ريتخا ةنس ىأ ىف ةقيقحلا هخو لع ممن الو

 تب قتلا هو لعد نوع ع ةيبيو 1116+ هين نيب اه ايت ةاورلا

 هنوم ةئسإ ف الو هناح ةدمو هدلوم نع لاحا ةقيقع 5 ا

 ةعاجلا نأ كلذ ديؤنو ةيضرع ةديح جاوز قانقاب ىف هتريس امأو

 عير أو هوس مهم دحأو القع مهلثمأ أ هال الإ هتمدقو هتراتخا ام

 : 5 دللاو تالذ َُّق ىرألا اوباصأ دقو 6 قحلا عارتال

 لك ا حابص نس هللا تكيع

 . هيدالو خبرات م اي

 هللا كينغ مكيلو دالوأ ةهدع محايسلو ١ محأبص دالوأ رفصأ وهو

 ةئس نيعبس براقي ام ةرامالا ىف ماقتسا دقو . ةهاو ةريس مهسحأ

 ايترايق تدغماودمابأ ىف تيركلا تددقنو.- ع وب ةئاس فوتو

 دنع المعمم كلذ ىرت 5 س قارملاو نهلاو رابيلاو دما ىلإ
 1 ء

 . 1 3 5 قل 5 3 1 9
 4 مزاح لجو هلئأ كيع نأ هيام قتلا ندر متي ةراحتلا انك ذ



 ثيوكسلا مرات نم تاعفض ٠١

 سم ُْف ثتاب ايل ةسايسسلا روم 5 ةلادعلل ب 5 قطا نم امل و

 . اباوص هنورب مف مهلا اللو 2 هتعام- ةرواشم دع الإ مم

 ةمهم لا ع داوحلا

 لوألا هللا دبع يرمز ىف

 ١ دنس ةدأب سلا ىلا تب واللا عم فيله لآ ره س 211٠ :
1 

 لمأ لع قدع ل نم ل اصح ام وه أريهس 2 0 وق م عصا

 نم ةريق ةلسرش 53 ود قا ماع ب 7 ن- تب وحلا

 ةموكحلا نيبو اهنيب لصحو ؛ ةيناّمعلا ةموكحال ةمبانت تناك ع يبس

 34 ناري. الل ةمبأ 0 ترابعف م ١/4 ١ ةنس قرو 0 ١! ىلإ ترج حايل ىف ةالح

 ةلباس 0 م م جراتلا لاح ىلإ مهمو) مد 5 مهم نا و

 ىإ رحاهف هل 3 هدق ةمرلح سس ل3 مسوس ىدإ م نيد ولطس ١1 سال يا هلا دم ةميلط د نيع ترقلا تاني اق عيكركلا

 ع

 . قرر َى لهحا خييشلا ةرابزلا 0 قم لوداو ةرابزلا

 ع

 ةرابإلا ىلإ تيوكلا نم ةميللا لوستل اليست ثدرا نإو



 ١١ ةقرأ ةعئو

 ىناهشلا لش متبل نيرحملا خيران عج 5 رف نيردسلل ميك مث

 ُ ةقيقملا هيف دج

 ::قرلا :عقو - +

 عمط ةعقولا بابسأو . ةكايف برقب فورعم لحم ةقّرلا

 . مهللاظل عوضخلا تيوكلا لهأ ءابإو تيوكسلا ىف بعكىنب

 تيوكلا نفس زهج تيوكسلا ىلع هلل حابص نب هلا دبع رعالو

 .نمو « ةقرلاب نفسلا تقتلاف . حالسلاو لاجرلاب ةوق يدينا

 متبل نقمو اككاام قا رولا نأ نونا انخ يد

 ةيرخ ىذشأت « فيزاولاب شدبق ةريغص تيركلا ىتسو ب ةقرتتم

 ةك نييقكلا نكسو 6 ةذيحا ودعي ةدعاو نيمكلا نفسي

 ىلع تيوكسلا نفس تضق اماكف ءاوطا دوكرل لاصتالا ميطتست ال

 بلغأ لف تنل قع. : اذكحو . . فرفتألا لإ تار هيعأو

 نيا كيرلا لعل مجرو : رداتلا الإ م مسي مو ودملا نفس

 رابعف ةريخد ند اهمام مف نس ةدع 0 نم 1 ودخاو « رصنااب

 : تن وكسلا لحال رع ةداف رصخلا اذه



 تيوكمأا د ند مالم 1

 + تيكا تونا رار دحام

 كلا فو ريمأ ةياهمع تح اه رفأ ءىداب ىف تب كلا كنك

 55 نس ةقدرع كي 7 تراب دا قب ٍ تسر قوت انف

 ةيح و :دوعس لآ ريزد 58 دوعسب بونكلا لامثلا

0 

 و و مهس 5 هاج 017 لا راطضاف م قتنملا

 8 ةريحو ند ُْف هوم ٌّه روسلا

 0 ارد همم ا ونرإ م 5 0
 ب دكا ل نبأ هامل حأتج ةيقرشلا ةيكأ ند هلوا ناكر

 برق 0 ليلا د وعس هكا انج برذلأ ةهد 0 ةهرخاو / قرشلا

 نب رباح نمر ف روسلا اذ_ه كير مث (نالا ةيدالا ةسردملا

 ةقمز مسأدج برغلا هدهد نم هرخا راصق 7 رغلا ةهذا ند هلأ دمع

 5 قربشلا لياحلا دنع نبا

 5 ل 2 5 0 -

 يحس قرشا ةيج نم لوالاف : باوبإ ةكاس روسلل اوامح دقو

 ةراورد 20 ىلاثلاو < فص نيا كدب قرش وطو ىطب نبا ةزاورد 20

 هه كيلا أو ئه ةهح ف تاعادتلا ل لب قر وكو »5 ةيدرغلا
 هنو

 نفسلا هيف وسرل ضوح : ةعاللا 0



 1 لوألا راح

 ع نآلا دحسملا بوئح وهو « قازرلا دبع لا ةزاورد » ىمسإ

 4 نايهدا لخخ ىمسيو 0 لحم وهو « خيشلا ةزاورد » عبارلاو

 ىلاو ع رد نءأ تد قر 0 وهو هن ناء.سلا ةزا ورد 2 سسع هالعأو

 وهو « ردبلا ةزاورد » ىمسي سداسلاو « نآلا تي أنبلا ةسردم

 باب دشارا ندع ثدد ىواح نإ 0 ف رقصلا كلدعسم برقي

 ف 2 ىذ . 6 فادزلا ةزأ دق 3 منسم

 لواللا رباج

 1 ع 5

 عه ؟١؟؟9 ةنس حابص نب هللا ديع هيا ةاقو دعب ةرامالا ىلون

 ةنغ ا ثاماعلا 21 نيترو نيردسلا 2 هدلاو ةافو نيد اكو

 هنافو ىلإ 58 ماقتسساف ةرامالاب عدا مدق أاهلذ ع مدقي ىح

 , ه [! الك ةنس

 « هموقل بح : عبطلا 'ئىداه لقأع لجر هنأ هنع روهشملاو

 عبطي ناك يا مه كم ل شيملا راك روش َ مهيلع قدشم

 5 ماعطلا مث مدقيو هيف نوجمتجي ةمدن بر م ,ع هلو عءا رةدلل زرآلا



 ثنا وكدا خحرات م تاحاص 1:

 ةمانأ ىف ةمهملا ثداوحلا

 : عيزارتعلا مولا مرعا م سس ١

 ىف » هتصالخ ام هخي ران ىف ديشر نب زيزعلا دبع موحرملا رى ذ

 ىلإ مسقملا رفو « ةرمصبلا ةيقارعلا لئابقلا ضعب تلذحا اشاب ىلع مايأ

 دعا ريك ١ راج ناكل ع راس نم ةدصلا يلطو ه ضيركلا

 ها ايو ع بنك قب ىع ةرصبلا ضااقعلا ل ةمركحلا

 ةدعاسملا هذه مطقنت لو ًابونس رّدلا نم ةراكن يسمو ةثا: ةموكسحلا

 . « حابص نب كرابم مايأ ىقالإ

 ىلع 1١45 ةنس ىف هنإ » ةرصبلا خيران ىف ىمظعالا رك ذو

 ةريشع تمحهو « اشاب ىلع قارعلا ةرامإ ىلون اشاب دواد لزع ل

 « ريدزلا لآ ةماعزب نويرصبلا مهلتاتف « ةريصلا لخ يبا" فب

 « نيرساخ مهودرطف « ريبزلا لهأ نييدجنلا ليقع ىنب ةدضاعمو

 اهنع لزعو 1؟٠4 ةنس ةيداستملا ىلوت ؛ اهآ زيزع وه ةرصبلا لسقمو

 . « ةرصملا رداغي و 155 ةئس

 ًادانغاو اريك ارق يلقعالاو ديشو نأ لقت نيب دج



 ١ ةردضأ زف

 رباح امأو 4 مقاول وش ىظعاألا لقت ْنَأ حجرأ ىذلاو : ًارهااخ

 نكلو 6 ةيركملا ةدعاسمل هحونو نؤسلا زهح دف

 ىيلقعألا ؟ 215 اينع يمك وني هرظ ليد لاق دكت نينو

 هذط رقلا نم ةراك 19٠ ب رباج ءفوكو « ةرصبلا خيرات ىف

 ابنا لإ ةيركسلا ةريقك تادهام تيركلا لهل .ةدعاسلا

 كندر ىف 1
 ميك الع م '

 ند ن5 ردا دقو 2 ةيبرق اردتم هدف ةيداحو لاتق أهيف ري

57 000 : 
 وهو 577 مكاغلا رياح موحرملا لدم سمالا ادبي م ع ةذذنع نم نايدشلا

 اذ_ط ايم هدكع دحأ و ىستش هتلأس انأو لس نيردعملا ند

 تيوكسلا ىلإ ثلا رسقلا امأ . رباج هم بخ هدي لب لاتقل

 ناولس هيلع فحروف ةيناملا وكسملا ىدع ؛« ىدركلا قطصم وهف

 : ديم ىلإ قام اشو تب الا ىلإ رقاق

 ' ١

 : ةرمك <

 دنع تورط نك ىب دق نأ »دقو نا ذامنألا 83

 فلخو اتدعاسمل راج بيق ةرملا نم ةيناّيعلا ةموكحلا

 . « ايلهأل اهل و « نيبصأغلا ىديأ

 د



 تيوكدلا خيرات و تاحتس أ
 كي ص م سس م

 ىلع دخلا +1١6 ةنس ىف هنإ » هخران ةيشاح ىف ىتاهنلا لوقو

 راغ باك

 #1 مث
 وشب خرأو ةر 9 ملأ اشأب

 م ةمركسلا رباح ةذغاسم 15 نوقمتم ةيركلا لعأو

 تيرم نأ زم + لاتقل اذه نع اك نرروتلا ىيتكلاو

 دازلا ىلع همم ترثنو « تبوكلا لدأ نم ةنيفسلا ىف لجر غامد

 «ديازلا نم لجر ادع « لكلا نع ميلا فقوتف ؛ هنواك أب ىذلا

 5 ءاكسأ متأو « دازا ىلع رثتا ام لازأ هن

 6م دير هكا هر د ركنا ةدظاسم أ 0 دقن اع عر

 برا ةحاس ىف بعك ىنب نيبو مهني رجي ل لادقلا نأ الإ

 نم دحأ رك ذي و . ه #١1١6 ةنس ىف هو دهملا ةبيرق ةمقولار

 وه رباح ا مرج ا أمف لتق نم الو 6 ةيقولا ةدد نايديثلا

 هذ_ط ناكل 6 ةهوكحلل أهودس 3 6 نمت ند ةرمحملل صاحما

 هيتك ام نإف اذه ىلعو . تيوكلا لدأ دنع ركذي نأش ةكردلا

 ؛ حيحبفلا وذ ةرمحملا ذأ ىذلا وه اشاب ىلع أ قم قاهنلا

 . رعأ هَللاو

 أ



 اب راج نب جابص

 رباج نب مسأيص

 ءدلا و ةايسيف ناكو . دالز#ال# ةئيم هم أ ةاقو دعب ةرادالا لو"

 تناكو . هيلا ماكحالا ين رام "ل لب ؛ هل دعاسم ريك

 ءىش همايأ ىف ثدحي لو « ةثيعلا ىف ةمسو ءانه اهلك حاابص مايأ

 هيلا راقي ًاملظ ةيايأ ىف ةزادبتلا تنمو شيلا رذض ردك

 ةهيطراش قيركملا م هبزاطلا لارعآألا لع امس مي نأ داوأو

 ةراسلا ةملسن رضع ةيسرافطا لاومالا لع مسرلا نآلل « ةعاجلا

 «ىف اندنع اف لالا ةجاس ىف تنك نإ :هل اولقوو ال قومنو

 مداشرال عاممتاف « يلع عي

 ف رث و ؛ ةئع اك : ةريسلا دمج ه7 ةنس قوت

 8 4 ثداوح همايأ

 محابص ءانبأ نب كرتشملا محلا

 تراص داملا ةرادإ مكلو دالوالا نع ةدع نع حابص قوت

 ِ ١

 كرابمو دمخو 62 ربك الاوهو هنلأ دنع 4 و 8 طذق مهم ةعبرأ نيب



 تيوكسلا حيرات ن ٠ تاعيص ١م

 تناكوث ربك لا مهيخأل ةرامآلا مساو ع ءافشأ ةيداثلاو . حارحو

 + رطحلا اكحاألا رشاو دصقو ةلالكا دي لامألا بلغأ

 ودب نيب ماكسألا بلغأي سو : كلذ. ىف ةراسع كواغيو

 3 هيلأم 0 50 وهف . ب ال ُْف هلم يم اا ا أ 2 0 ُ ع وكلا

 ةيلام ةرامالا تببل نكي مل حارج لبقو . ةليلق مك الث «ركاسو

 جوحأ اجر لب ءارمآلا ةجاح دسي الو ادج فيعض لدلاف رك ذت

 داثلا :قإ تفنلا اعاوي كلو« لاعالا يع :نشارتقالا سآألا

 نم جدخ ىف دقو 6 ديزريو ةحاملا كيم اه ىدؤب 0 5 هرم و

 ايش نكي | ه4هدلقت ع بلو 7 لضافلا رخدبو أو وكس وما

 تيوكسلا لهأ نمرجات ىندأف « مويلا تيوكسلالخدل ةبسن روك ذم

 مءفركرلا كانو ىف ءارمألا كني امرك 1 كلع مايألا هذه

 دو م ةيلاملا ىلع ىلونو ع | لقك ا نأ نا كلذ ىلع ليادلاو

 وبا تدب ف ةنامأ ةبور السه.ءو 10 لاو نع قيد ايف

 ىموي ف مهاربإ



 سس هس ست

 فأثلا حابص نب هللأ داع

 6 قالخالا ا عبطلا 8 ع ةريسلا نس ةهحرلا هيلع 0

 ع ع

 ندا رياس ن 0 سعال بمافعو د م رامالا رهلغم نم ءىش 4 1 سيل

 هسامو 2 4 ف ا !| ةشيع شيعي ُ سبأهو 4 ةئيد ف يركن

 ضع 6 هعمل دو 4 ةبسأ الو مداخ دأب دلو ىشك 0 اكسو

 ةهداخ هعمل مرو 1 موو مأ ( يهمس

 ةملكب ءاسلجلا رطاخ ردكي ملو دفعا

6 

 ١ث ئونلا ماليش تاقوالا

 ٍِس كعب مو 8 قوقل هللا دنع

 هنأ ه ردا 07 نمو 0 لااهالا 0 ىدل | 1 ع ناكو هنايح حلم عاوس

 بلطف 5 ه.اع عدلا 3 دقات ع 2 هياعدل لع ىعدب لحر دءاعس
 اح

 لاق وذ 3 اماف : هد ووش راض ال بش دق : ةنحملا ىجدملا نه هللأ كيش

 ىعدلا 50 هذ هول ىلا نأ لبق ماا اذ هيلع ىف عدمأ) هيأ كغ

 نورضاللا كلدعدعف «ن ثاحاكمصخ » هلزاق ىعدملا ءاج انف ؛ هياع

 8 ةردأاتلا هده نم

 ١ ةيرخ ال: ةئس ريخآ اكسر هيلع قوت



 تيوكساا كرات نم تادند 008

 مسابص 9 ل

 ديحولا لجرلا وه حايدنب اديخ نإ كقاذإ ادلام نك اذ

 هتلوهك ىف هلو هب ايش قف ةنع ردي ؛ ةدازنلاو ةذملاب هئمز ىف

 نييتيوكسلا مومعل ببح دقو ؛ هردق نم طحي وأ هفرش سنديام

 : عاشلإ لاق سك راص قد

 بمايحت مانالا لك لإ تنأف 5 رو رو ء لك ا

 5 وت 3 0 . . 2 07 - 2غ ج

 ريمدا ا 6 هيطلو ةمضأ ون ف َ اراقودو هر 0 ةةميع ةةبلا

 أح 4 مهمات مهسإ 8 ءانمأا بكل أدي تم 1 مالكا لياق تيوفأا

 ع 4 م 5 0 - ١
 ةعارطا هتيحأ اديلف 6 ماع دداوتلاو فل الا 0 ادعت رجح“ هتعأرشس

 : ادع اع

 م ة16 ةنس ةدمقلا ىذ نم «ه ىف اءرللغم لق

 حارجو نع لف ف بعبلا

 هلو ؛ ءاقشالا نيب فالخلا دتشا حابص نب للا دبع ةافو دعب

 0 رهظي نأ دب

 3 م اح اك رابع نال « مماردلا ىوس هل ايس ىرا ا ا 0 : 7 ع



 5 حارحو دع لتق ىف بيسلا

 ءال مأ هلم ىف لذبلا ناكءاوس ؛ لذبلا نم برعلا ماكح رهظتب

 سسؤا هسقن ىرب هنآل : هلع رثقيو : كلذ ىف هئلاخغ حارجو

 ةمح لا هيلع دمخو ٌ لذبلا نم 10 هاريام اكرب الو 2 لاما درحولا

 نم ردبلا مآ ءاح عل فدا غل او م 4 رس هارب | عاصصنب

 2 ل 2 ! 5 ب م 52

 انتار كراش لمحو :و >ح دا د مءاصاو مااا ١ كتس ةرصنلا

 لا 3 1 ع 7 0 ل َ ع

 ل |ن٠ ةرعدي ملاس ءاسله ىردا الو . ةيبور فال ١ ةرشع ايونس

 . حام الإ 5 ايه مأ حاب || جس يلا ا قيد تمام همها

 هللا ىدقيل مهني فاللا 0 مورسإ» ةنسس لاس ىفوت الو

 ره كرايم نس رباح معوجتاو 3 نع 0 ةفاخأ ةمد كيلإو

 ىلا دلدللا 55 دلاولا مد دنع ةكرالا شايف ثا 1 ( لوي

 بلذا ىذم الو ؛ ىتح ىف ثق ؛ لتقلا وذ ١ دارملا نأ 5-6

 ةيحأ لع مدخنا مدع 8-6 ملاموو يش اذاف دلار ا ل ىلإ كثح رخ ليالا

َ 

 امو : تيبلا ند ىحر أسد 1 أ ىداخ ترمأف « م 6 وحشا

 0 أد ودم تدبلا راصو دحسملل ل 3 حابص جرس ردحشلا

 ا 5 0 0
 كوع و 2 -ارج دولا للا دلا ولا ماذ : مأيث لكلا



 تن وكدا مرات ند تاذص انك

 ؛ دحأ انيلع لخدي الك بايلاب ملاس فقوو : دمع ةهج ىلإ دلاولا
 وص 8

 اراب تيار مارح 7 مع ىلإ ثتهجوت 6 تيبلا ملمس لع اداعص او

 وه اداف هيلع تاخدو« مكفن اذ هتك ف رْخ د نيب ام 1 ريغص

 ف ةيقدتملا 4 5 كنب ورهف م ّء هنرقب ةيقاو هتحوزو هاري رمد لع دعاو

 يلدا هيلا اويوصق ةيوادقلاترماو فلخلا ىلإ ترخاتف ؛ قدصت
0 

 ( كغ ىف ثا قئا ىأ) « .. كنع ., كلعع لوثي وعر

 ُثب وكلا كوشن م ىذلا سحنلا مويلا تكالذ ُْف ناوخالا لتقو

 وص 2س م 5 َ : : َ 5

 .ُ 1 ب وأقو 4 ةدعاد انيغا الإ فر : هلم تيوس كيف

 . نومدحار هيلإ انإو شل اناو

 حابص 0 كرايم

 ىف ىفونو هامل# ةنس ةدعتلا ىذ نم ؟5 ىف مكمل درعا

 دازو تيوكلا تعسنا ةدملا هذه ىفو . موس ةنس مرحلا نه ٠#

 ىف نماألا بتتساو « شراف جيل ىف ريك مسا اطل راصو ؛ نارمعاا
 ٠ .٠ 55 5 سا . 1 < د 1

 تدخاو )م ةراحتلا تقلع و 3 دورا تدارَو تي وجل هيذو



 مو حابص 9 َّك رابع

 مايو « اهم.« اهعوجرو ةرمصبلل اهباهذ ىف تيوكسلا رك رخاوبلا

 ؛ لوصحملاو نقسلا ىف عاستالا ىف ىلاهنلا دملا ؤلؤللا ىلع نوصاوغلا

 ةدرس لع أ نايس هككح نع لوألا يدا رشنلا ف كراس نا

 ىف هفالسأ نم ًاريخ ناك لب « ملاظملا مدعو مضاوتلا نم هفالسأ

 «تيوكلا دودح جراخ تيوكسلاله نع عافدلاو ؟<لا ةءارص

 هنكش حاينملا ل 1 مضخنأ تح 4 ءاوس قلي هدنع كيعطلاو ىرقلاف
 برض لب « ةيعرلا نم دحأ ىلع زواحتلا مهنم دحأ مطتسي ف مراصلا

 . فيعض ىلع اهيف ىدعت هنأل ةهفان ةيضق ىف حابص نب رباج هاخأ

 ؛وادرم نب لعزل : ةرمحلا © اح بعص امل فسآلا عم نكلو

 نيدلاب نراهئلاو ريكشلاو ملاظملا نم ريثك ىف «راقو هقلاس تلاقي

 ميلسلا ىدعي 5 هسياج ىدعي ءوسلا نيركو « تامرحملا كاهتتاو
8 

 ع

 ديشر نبأ # راد عجا رف كرايم لا نع ةدايز تدرا نإو



 كر وكلا ران نم تاحفص 9 3

 كرايم نمز َْق ةمهملا ثداوملا

 ١ لَآ فيسول ثراه -س 7

 هلو تيا عيفر ثدب ند ريغأربا [ لآ هلل كيع نب فسم

 م

 بط أ نءزلا كلذ ف و ثيمأأ اذه ناكو : حايعلا مم ُه 5

 ع مام لابقالا وزعلا نهدقمريا لمع قون تيركلا ف

 نب كبي امج ادع 57 7 ناكو وه تب كلا كنيبأ ل هلق

 ةيبصلاب فدو نأك دمحىلع هللا يفق او دربال كفا يو ححابص

 مايأ كمبو ٠ حايصلا دمح نب دومس ةيلإ ًأدتلاف : هتهزن لحم ىهو

 نم ًاقوخ ةرصبلا ىلإ مهمم فسوب لوحتف : دم دالوأ ةيقب هعبت

 ةموكسحلا ىدل دم دالوأ قحي بلاطي ذخأو . مهيلع كرابم موجم

 قفوي ل هنكلو ؛ هكلس الإ ةدعاسملا ًاقيرط كرتب ملو . ةيناثنلا

 ماع دنس لئاح ىف ىفون ىتح هلامعا ميم ىف

 ثيو كلا ل يح اا ةنس مرح قنا ا هلامعأ نم مهلاو

 كر أدمىللع م نأ عل رهذ6 لاجرلاو 2 الاب مدع ةئيقدم 6 وك

 2 نع ءاغش 57

 ءءويه نسلا لوصو لبق ”6 رايم ردنا ليمك وأ كلو ؛ ةرظ لغ



 ؟ة في رعلا ةسعقو

 كرايم هيخاأل حابصلا رباج اهاسرأ واقلا نم ةنرفس ًابميأ كناسو

 0 ةليل ىف ءاوطا 1 لإ قل رهو نؤسلا ةدهاشع هريخك

 « ةقرفتم تيوكلا مامأنفسلاو حيبصلا حبصأف نفسلا ريسل ًادك امم

 متأب لحاسلا ىلع تيوكلا ىلاهأ نم امج ًانايع فسوي ىأرو

 نم وهو ؛ ىبذع نب كرايم 5 رواشتف ؛ هت را دادمتسالا

 اغأ نال ء« مالا فلك امهم موجها هيأر نم ناكف ؛ حاببملا
 ١ . : روض 4
 ابكت هبا ؟ هد دال ها ىلإ نويت كادذ_ئح تيوكسا لها

 . تر ني“ 0 3 َ ع

 ىعي م ريع هند أر دأ سو ُ تي وجحلا لهأ كيصمت ماننإ هباحأ

 اسو لشعلا ةمل نوعا كوحر 0 : ملاسو رباح هيدلوو اكرام

5 

 3 موحش 7 اخو اهاهأ و د وا أ تأ

 بقي رسقلا ةعءقو تصيح 5

 ميه ربأ َئن فس وب لل لئاح ريمأ بعتلاا زيزولا كيع تل

 ءاتسا لاح لإ فس و ل ملا كرايم ٍْغ الي 58 4 ةيلاد َ ىلف 1 دوعدب

 ةمقاو بنر ىل نأ 57 6 بعمل 7 كمع نم شحو بو دع

 ويقين امصاو | ا رعيفلا ن ,جارلا كم كارد ادذو م ةنيبوو كندب ةلاع ال



 تن وكلا خيرات ن ه تاحاص 0
 200 ا 207

 0 5 . . 210 . ١
 أما كراس زوج م 4 مدخاو ةصورلا ىف مثازذل ديد نبا رياثع

 : ةميشرلالع نينصألا ديشرنبا برع رعش لع موحوأل ايلا دوم

 كرايم نس ةوادعلا تعدوا ةيداكلا 55 كعو ء حم اه افرط دخاق

 كل رابع يطب ةعماع ةقرا دقن ايم ل لحلو م كمفو ناو

 بيرعو ؛ مزاوعلاو «ريطمو : ناججغلا نم « ةيدابلا برع. ًاريثك

 ,لكأنمرضملاب شللا ادع لك أو رواف ىو قئشماو ه واف

 ءارسأ انهلاو ؛ مياس لاو ؛ : لصيفلا نمحرلا دبع عينت ن نيو هير لا

 مرءرعلا شيجلا اذه راسو .ءيلمب وكلا لإ نيئحتالاو ةديرو مرينع

 2 2 ءاه . 1 2 .

 لخدف “م ةمواقم ىدا هيامادد مو حايص ا كرايم ةدامغإب دع ل
 كاش

 دوعسلا زيزعلا دبع لخدو ةديرب أنهم ل 1 ةراثع مثدلب مياس ل |

 نمرلا دبع ريمالا هيف ىذلا رصقلا ادعام اهباع ىلوتساو ضايرلا

 2 0 دنملا ند ةيماح ةحدو د كر نسأ اق ند 3 ناعيض لن "بأ

 كعب صضايرلا ْن“ د وعش نس زيزعلا كبع رح أ ىلإ رصقلاب درمص أس

 3 ا ا ١ ظ ا 51
 كةص اما . ةسماح قزم و6 حابص نب كرايم راس داب ريخلا ةءاج 3

 نه وهو ةءقولا رضاح ناك حابصلا ل | نم ةقث نع اهاقن اف ةعقولا

 ف هدلح ُ كراش ع ةليوط ةدم تعد 2 لوشي يق ديشر نا لادم



 .ةداف ديشر نبا ًانف.أ د 2 كك دل كديشر نءال سلو ؛ 2 دجن ..فارطأ

 6 7 نع مث دال دا امأف يي د اهلا ملط كمر خاف 5 م هل امالا ف هه هلأ ةهدق . عااع

 ةدعقلا ىذ ربش ىف فيرصلا ىف نامجلا قثلاف « همعخ ةلب اقل دجوت'

 ذب © صر نم ضئختم ل ف همسات حل سف 211 ةئس قنا ضرألا ىف منفس زعغ ىدفرا وا لو ةئ

 . 0-2 ا كاد نسا كك 1 2. َة
 لع هلو م هةقاس) لسر 1 ايؤرإ 422 مفلس راق سول نيدو

 0 5 9 4 ٠ 3 2 8 1-0 : حب
 نا 2 ناك ِ ئ شيما ند ا ودهأش 8 هب دريدا اوهحرو 7 م و

 ىلذع نا كرا هيلع زاشأ كلو 4 دخلإ لإ لاتقل ر>ؤب نا ديشر

 هل_ه دس نإ 2 هل لاقو هم بركلا ةدحاش (حايصلا لآ نم وشاو

 موجه ىف ةعارب ل هأ بنا « ناحعلا كيلع مجم لحلا اذهب ةلبللا

 نم 85 0 ذم قىريسملا قاسو ُ هب روشم لدقف 0 ليللا

 ع م

 2 ةاقو 3 نوكذل دنا ماما قانو صعب امذعب طب 2 رعابالا

 ديشر نبا ليخ عئالط مط تدي أ م 3 مهماف ارام م4 كلج امأ . ( اهتلخ

 4 و مه ةلاغال رمعلا ١ أ نو هل دي هس اوه و رشسللا حا

 نام ىف 1 05 دب الو هأل ماه 2 اب ودملا ذاقالإإ نو ٍهطك رب ا ننأو

 ّ أهم اءالع در 3 رمح و ود ند ة[رايم كلج نم ل ا را تراغ

 لأ ,ه رفا اهأ 00 ل حانخل نع فرخأ كي تداج م



 كثي وكما رات ند تاديخص ا

 6م ارساج نقوذز قويسملا مهيلع ديشر نبا قابس 1 مهم اع رك

 رضخلا ىلإ قويسملا نودري هموق ةدع عب ديشر نبا ريمأألا داو
 .٠ 0 : 1 ]أ
 و مودي اوهزوعا كرايم ودب نأ كيصر نال نيت أكو 3 قيوحملا

 ما ل ىلا
_ 

 سماع ع

 ةيرطلا سمح راصف د مع 0 نا هليح معا

 نيم زومحلا عم كرابم مز ا فاد ,هو مامالا ن ٠ نو هرب طسولاب

 هيلا و راق الاب ا قع نوفعابف رشا كرتو

 ةحمطاو هيد ىلا 0 ل ريغأ ةمقو 1 كول ديشر ْن "يأ لع لق 5
#2 39 7 

 . َء 1

 1 5 . م 0 1 ا ب
 لأ 4 أاهباعنمو صضرالا هللا اح تار ليش 0 ُ 2للا -_-

 ص
 ' ةقفشالو ةحرالي أردص ميلا 3 مهم و نيمزمملاو نيراغلا متلو

. 

 سس م و 3 ةوقلاب بردلل | وهرس 53 أسما ءالؤه نا ةماع 1

 ىرقلاو مصقلا توب ىف ميعبتتي ذخا لب ةكرعملا ىف مهنم لتق
 ١

 ع 0 8 71 ٠

 5 حايص نبأ لاح ند دد>اأ - ذوأد نأ دع لدا ردحو : دحأاسملاو

 7 1 فيز ٠ لثقلاب هل ا ذو كعب ل هنقاع مينشلا ىليعلا اذطو

 داديقق عفدلا 4 ا زيزملا دبع وهو هل ودع وأ دب لع

 . ةلثق رش م



 8 ةيده ةمعآاو

 رب رش :مقو هيصص 55

 م 5 2 :

 نودوس نأ اهمبسو هه 3ع راب كي ودس لوالا عيد روش ق مف كو

 ومنا
 ع 0

 تيركلا ودب ند اهمب نا فداصو ًُ ريطم ةليبق از لو

 ثكو 98 8 نودعسإ غو 4 نيذوخاملا عد اودئا4 م رق نوأ ذا

 مدعي هيلا قد نودعس نس باول ءاذ مهع كرا سن رياح هيأا

 روني جب . 2 1 . ١

 ') نم ةماع هدلارا راسافك مو مهم دا ام مقدل كتم هنأو
 ا

 0 7 و

 « هلع مدعب رذتعي وهو ذخاأم عقدا دعتسم ان ودعس نإ:لوقي كراع

 يتيح 2 1 ٠
 طظاتغا راج باتك كرايم أرق او 2: هاتان حامسلا د .بلطو

 . ع 5 3 لالا جح -

 انأو حماسأ ىذلا ثنا نم» ةءلكلا هذه ددري ذخأو ًاديدش ًاظيغ

 دودحولا ماع 0 نوؤدوس لاوز 0 3 الو ّك مالا . دود>ولاب

 يت 6. 6 5 1 0 .

 تبوكلا ل ها ىمامث « .. اهب رشأ ىدبب ىتلا ةراف لاك ألا نودعم اهو

 ) حالسو : تاكر نم ؛ شما وو مهقاكو 0 داد اب

 نع لقيال ىذلا شيلا كلذ راسف . نوزاذلا هحاتام لكو ؛ دازو

 زيزدلا كاع ةئيحعاسعل و ُ كرايم ل رياج ا في رصلا سيح

 لاحر شيلا م وأتم دون لهأ نم ل وم ٠م و هةممو دوعسأا



 تب وكسنأا 43 ند يل وقم ٠

 مشل نع قبلا راع نيكي اع ةرسانمال تيركلا لغأ ى

 ىلع لكلا تراغ شيلا قالت كف . ةلاحمال مهغياح رصنلا ن 5

 نيب فيفطل اتق ىرد 53 « ةرساخ اهساقع ءأ لع تدرف نوددس دزح

 ةدراب ةمينغ مهللح او 1 : حالسلا نوبتي رثسلا لاف نيكيللا

 : ل « ةيده : ةمقولا هله ثريمسف . ١. نودعس م وهل 1

 ١ ميلستاا اذه بجوب لاتق نيلتاةثملا نيب ري

 ارك ناو اري اراتقي الآ مدع ل كنق قودعم انآ

 نودع نيب ام ناتْدف ؛ نيززعم مولهأ ىلإ مومجريز ىرسألا

 . ديشر نب زيزءأا دبعو

 اى دع

 بادالل .نرفلا نيو بورللا هلع ند نرقأ تدك" دقو

 ىلع نيمغرملا ءايربألا ءامد ةقارإ نع الضف املا مفر قحتسنال

 هلوسوو: هللا سأ كلان ريمآلل اءاضرإ برا ناديم ق.لوشدلا

 اذإ » للم ىنلالوق سيال 6 كوه ع ل قيقا شو

 تمقو ا نكلو . «رانلا ىف لوتقملاو لتاقلاف امهفيس ناماملا قتلا

 نيذلا « ةيندملاو رمارعأ نيب ىرخألا اهقتو ىلرالا ةلادلا رمل



 ما يده هةمثو

 لاز « ةيناسنالاو ةيرملا نع نومفاديو « ةمحرلا لهأ مهنأ نومعزر.

 ايدل نعي مهريغد برعلا نيب قرثال هنأ أاتيتي تنلغو + يع

 أك أي راك كس : ىدنملالوق دح ىلع مويلاىلإ سائلا نأ تنقيأو

 .:فيعتلا يرق .ًاراذم اك

 ةيشح ولا ع ءاطملا ليس ىف ةئحاطلا بورا هذه نم مهللا اةهلخ

 . ريدق ءىش لك ىلع كنإ : ةحرحصلا ةيرحلا انقزراو'

 دع 6 دع

 اهيألوقت كلملو# ميشريدو ءارسآلا ركذ نمىبش انه لإ

 رثأ مه ركذت مو ءارمالل ٠ انثلا تلكدق كنإ : 1 لا ءىراقلا

 مارا سكاب ألو سوادن الو سام هاد ا قو ادا

 نيذلا ءارمالا نأ باول ..ةلوالو تافتقس الو ىطرلاو

 دوجر مدعل ؛ كلذ ىف مساولا رذعلا مط  كرابم ادعام مهن ذ

 م امه تماع دقو « ةيريذنا عيراشملا هذه ساسالا وه ىذلا لاملا

 نؤضرقتسي اذهو ؛ ةيرورضلا ءارمآألا تاجاح دست مل ةيلاملا نأ

 ءارمأو تيركلا ءارسأ نيب هاذ طإ قرفأل هتالوو لاهاألا نم

 . كلذ لثم لاهألاو عيراشملا هذهلروصتلا مدعو ةيمالا ىف ةيدابلا



 ثا وكسأا معيرات ىف ادم م

 دو ثءيس كالذب ىلوأ تيوكلا لهأف مهيلإ ةمثاللا انهجو اذإو

 فسوو : رقعلا فسوو « ردبلا فسوب لكم للاب ءاي ررثألا مهيف

 ُ نيذلا راحتلا ند مريغو روهعع نس لع 3 دقو ريق ري نع

 يل 3

 نإ كس : روصتلا قالو لاقل ىف 4 رذعالق كرايم ايأ

 أاهرازو : ةئمز ىف هك < رامملا ةسردملا تسساو« نايا قف شاف لالا

 ءىّشب اهدعاس ٍ هكلو 4 ديما عورشلا ادد دددحو ُ ايل

 ةلداح ةماللا قس نأ هطلاص ع نأ فر: كن دس الو : 2

 .٠ ع 5 24- هن

 هده حابص نب رياح هيخأ ن ةا ا ةيضا كقو . مفرق هيلاطت 01

 ؟كءاقب انملاص نم نإ ) : ىهو ةكرابملا سيسأت دمب ًارارم ةملكتلا

 . ( لهجلا ىلع

 نإف «ليلد وبك !دعاشللو ١ كنك الو ةلطاخ ةكق ءلعو

 ا فد ا 6 لاب محل ٍك عا ازين نسحا ّق 3 ةلأعلا دالبلا ءارعأ

 لح لق ) : ىلاعت هلوق ىنكو « لتاقتو ءاقش ىف مهف ةلهاجلا دالبلا

 3 ( نوماعب دي نيدلاو نوماعي نيذلا ة



 ديوب تيوكسلا ىف ماكحألا
 00000 كا 7:7: اصل كسل

 تب وكسلا 2 ماكحالا

 ىلع ةيراح اهماكحأ انه انعيت لإ تيركلا تس كل

 هل ةفلاغع الب ماكح الإ هيلع قلق نوناك ا يرش روتسد ريغ

 نيمدقتمل رذملا | 0 نكاو . ةندمتملا دالملا ىف لاخلا وه 3

 خأتمال رذع الف ةوادبلا نم مهبرقل
 9 ير 9 + نأ

 عطق عم « عرشلا ىضاقو رجالا تكلا ف ماكحالا مجرم

 ىفماقااو الداع ريمأللا راص اذإ ؛ اممدعو نينثالا ةيلهأ نع رظنلا

 ريمأب تبلب نإو ؛ ةيعرشلا ةلادملا هجو ىلع ماكحالا ترج م

 نإ لاقي قلاو . لظأأ لصحو ةلادعلا تدقف شرع ضاقو ملاظ

 وبف تيوكسأا ماكحأ ىف لمتو لظ نم نامزألا ضعب ىف لصح أم

 ةرثكو ماكحالا ىف بعالتلا نم ةينوناقلا دالبلا ىف امل بسفي ال

 ص نإ تح ؛ ىوعدلا ىلع ةديدعلا نيندسلا ىغمو ؛ ةوشرأا

 هلا نه نوح ا عال ناك راو قس ك3 ققما
 تدل و

 5 ا
 ذود اه هارت 3 نع ضرعأ ةديدع ثداوح كلذ ىلع ىدنعو

 ةهازعلا ( لوألا ١ : قارمأ كللذ ىف بيلا 2 ىرأ و ليوطتلا



 ثيوكسلا مجرات ع تادئد وه

 ةرطف ( ىناثناو ) . دقملاو لما مدي نيذلا حابصلا ءارمأ بلغأ ىف
 ىلإ تراظن اذإ اذهو . ىدمتلا مدعو فاصنإلا ىلع نييقيوكسلا

 + ادع ةليلق تانقل لل نأ رت ناكلا هز و كيركلا هين

 نيضترملا دنع لحي نييتيوكلا نيب فالكلا نم ىرجم ام بلغأو

 ةراجتلا لمأ نم ةنخ مل راجتلاف . ك احمال ةعفارم الب ىلاهاألا نم

 رفسلا لهأ و ضوفلا لهأ كلذكو « اهكحي ىضرلاب سالا ىهتن
 3( د - هر 1
 م داكرشم ل مما وسعل رب لس م

 قرع 8 5 نوناق ثيركلا قف نوف هنأ ةسااطو

 . ملاعلا ىف دب لع ثناكل ١ ماكحالا عيمج ىف هيلع ىر 93 م

 اهرئارح مخ ىف تيركلا ع 1 هناسحإ م نأب ليج هللب لمأو

 ا 5 عيطتسي ال ثسمح ؛ ةطلسو ةمرح هل نوددم ماظن لع ىشخ

 . عيضولاو عيفرلا هيف ىوأستيو : ةتفلاخ

 تبوكلا ىف ءاضقلا خيرات

 7 ذ دقو . لرهخ تي وكلا ىف ءاصقنا رات ادم نإ
0-7 

 د وكلا ىف نيع ضاق لو نأ هر ىف ديشر نبا ذاتساللا



 مو تيوكسلا ىف ةأضقلا ةلاس

 ل اضيا ارث ليو . . هةياوب حران ارث " < ذي لو : زوريف نب دمحم خيشلا

 ءامقإا بدع نإ لاو مه اااطسو ةنس ّق كك روريف نبا خيشلا

 ند 0 انآ لياطا كرع 5 ٠ لجر زوريف نبا دعب هالو

 نع هل ] ا 0 4[ هحوز ىاسدعلا قمح أ .ايع نب لم ءاسحالا

 رمثمأو ع ؤةن/+ ةيسع وانا شاق هةيلمب اياق[ ءاضقلا بصنم

 دل نب هللا دبع ةقوب عزكم ةيسسم لإ تيبلا اذه ىف ءاطتلا

 ؛ نيئس ثالث ومن ثراش نب لع ءاضتلا رش دقو . ىنامددلا

 ٠ ىف خراش نباو ىناسدماا اص دم نب الخ رع هلأ يبدلاو

 ةافو كدب ءاضتلل دم داع م 3 هياع مع غاذإ نإ معيش م نم نيثدلثل | موص

 خراش نبا

 كلوا < َْى ةاضقلا 608

 ودب موو 0 قروب كفو روريف ْن - 2 لا 0 هدي 15 000 ُ )لو .٠ 0 1 ني ا

 ىوس هدعب نم ةنم د وحن ءانعقلا لذذ نم قيقحتلاب

 5 لياجلا لد نءا نع لاق م

 قونو 1١١١ ةنس نم ىلاسدعلا نمحرلا دبع نب دمع خ.يذلا اس

 . هم اإل ةنس



 يل وكدا حران ند تادقع اراب

 ها١٠م ةنسيلإ 1131/ةنسنم ىلاسدعلا دم نب دمع خييشلا ب سب

 هذا ةنسىلا 1؟١مةنسنم ىلا ,ددلا اص رد خيشلا ا

 ها 5/7 ةنسملإ 1707هةنسنم راش نب ىلع خبشلا - ه

 هام ةنسىلإ 1١ م8ةنس نم ىلاسدعل !!طاصد# خيشلا : ةدوع لس 5

 ىلإ ١١ ةنس نم دوم نب دقثو ناو نب ىلع ناخيشلا وب

 ءابضقلل دعتسا ىتح ةلكولاب ءاضقلا ايلوت ناذه ) ه ١م ةئس

 ( ىناسدملا هللا دبع

 مه ااا/4 ةنس ىإ اممم ةنس نم ىلاسدملا هلل دبع خيشلا مب

 َه معن ةنسماا ؟ 1/4 ةئسس نم ىاسدعلا هللا دع نب دمي يشلا 5

 ىفوت املو : زيزعلا دع هنب' ءايطقلا رشاب عروخألا همايأ قو

 ناسا كاب زب هللا دع ودعاسو ةنتردلا هس انقل ل تدم

 . ه ١8 ةئس زيزعلا دبع ىثونو

 خيرات بتكن اننال تيوكلا ىف ءاضقلا نع انمالكى هني انهو

 هنآأل انه زيزعلا دبع انجردأ دقو . كرايه كح ةيابم ىلإ تيوكلا

 . هدلاو ع هب ايتلاب كلوا نمر قى ءايهقلا ضشان



 ار مهتريسو ةأضقلا ملع

 مت ريسو ةاضقلا لع

 ص 03 ع
 8 نق 0 1 ا 0
 “6 مي 4و مهمع امه. فرعا الو مه هع غلبم ع فقأ م

 ءاضقلل أيدت أمهم 4 زيزعلا كنع ةسلب او هللأ كيع سس لوغ قوس

 ةلزهم امهنمز ىف ماكحالا تراص اذهاف : ةيلدالاو لءلاب ال ثرالاب
 ع

 عومسم لاف نيمدقتملا ةابعقلا خريس أمأ ٠ دوق هلا اها 3 ةيوحلاو

 . يلا . 9 0
 . عرشأل فلا ءىش مهع ا دب مق ةيبط تراس اهسأ

 ةاكر ىف ىناسدعلا دمحم خخيشلا دنع 35 ل ترس < ةرفاث

 ةيلطع قم لجو لاقق : كيلا توق بلاغ عم نكن اينأو رطقلا

 توق -- و هنا ( هربغ نع ل ربل نكلو معن : اهلا
| 

 ةرطقلا نك.تلف نذإ : ىنذاقلا هياع درف . نا ضر ىف دابلا

 لإ تنصل اع لك يقرا تيركلا نك ١ . ا 2 . :
 ١ ه6 د 5 تت . 0

 راؤعلا دال والا ابيع لع بسلا 5ك اف ع 1 و هارد الاس و كس



 ثم ١وكسل ! رات ن 5 تا 90 مسا

 اممم

 00 )او ةءإ رقلا نسحب + ىذلاو * ايم ىعسل و

 : تويمأ كلذا تيركلا لعأ باغأو ؛ قالا 1 بس
 ءانلإ ث 3 لع هاا ف أ
 فاقاا نيب رخل الو طا مسر الو ديودحتلا نس الل هس عوطناو

 هات قالو هياتك لف قرب ال ىيوكلا دمحم اذطو 1 نيقلاو

 2 برضلاو مح راعلاو عما ةئد اوقرع لو بالا نضل )6 أاميس

 4 تس ع ما ٠ ل 5
 هب رصملا مولعلا نحل و 5 ممم ادد لياق اهفرع لمد ةمسقلا انف

0 

 0 : فرق ثلا صوادلا سوفت 9
. 
 مهنف رعد باغأ نيدلا ءاماع

 . اندم ظعاولا ىعسل و 4 لذءولاو وحنلاو ةقفلا ىف

 ا 0 3و م الو ةسردم ف دحوب ال اه 5 ةافاررعلاو

 2 ةراحنلاو ؛ ةدادحلاب نولهغتشملا إو « اذه اتموي لإ ةعانصلا هنع

 ةتيواعلاب مهل رعم اوقات م نوسادتلاو 3 عاوملاو م ءانملاو

 فرألا هذه

 ايقأ. تاضارعلا 1 000 خل تكلا لحأ دلع ه

 مهنكسلو « ةعانصلا ىطاعت نع بيدنلا مفرتي اذو « لصالا

 7 نأالو : ههجو 3 قيري الوست٠ ناك اذإ بيسنلا نوبيعي ال



 م ةعائصلاو فر املا
 سم

 م ص ع تسع هاا مح

 سال اغلا دقتملا اذهو . ءاقس وا « اصايعح وأ ًاساتك وأ ء الابز

 5 لهدأ د نييدحنلا لحمشي لب مدخحو نيش كلا ص ا

 عفرتي ل ةقيرش ةنبم نع نوفرتي مهمأ بيجملاو ؛ رطق لعأو

 . قافلا ةوذد م نيذلا هللا ءاينأ امنع

 ةرقلا نع ف و : .تايح هامل برعلل دشرأ أ مهلا

 لصأ اطام لا لوضت الرو ؛ ةرخنلا ماظعلاب رخفلا ةر كف ةفحسلا

 . ” ا هلأ دنع م ١ نإ لوقي للف : هلوصوو للا نع

 ىبعأ لع رمل لضف ال : لوقي لبو هيلع هللا ىلص لوسراو

 لوقوع + هيئات ع مذاآو مدأ 5 نلف ديس قع نعي | الأو

 .ميموملت هل مهن ود نم نيرخاو : ىلاعت هلوق هيلع ىلت 1 : لوسرلا

 داش ذل ىذلا يردن ييسلاو - قويانلا بنكو هلا قدص

 نايف 3 مدا ىلإ بيسللا لسا باقألا نك نأ م لقملا

 5 اذه انش ىلإ مدا ىف نمد واوملا كيف ةلباق يسأل ف بف وللا

 هدام 2 ناقآلا ناك قدا عبره ناافلبلا يف لنا

 مد ىلإ ةماسل

 34 نييمانافع ال نييهأاعع وك يلع ءانباو ىناوخإ ف



 تيوكسلا رأت ند تاحفص :

 قالخالاب الإ كك ةايح الف « !متاعانصب ةيحلا مالا اوراجو

 ال ليصالا نأ سقنلا نم سلأ  ةذيثلا تامانسلاوو ةميكللا

 همولعب ضرالا قبط ىبروألاو < هبوث اهب طيخ ةربإ منص نسحب

 ىلوتساو ؛ راحبلا جمل ىف صاغو ؛ رايطألا عم راطق « هن امام

 هير تن شرم انرعو . تاوثألا يابش امو كابل لغ
 ب

 فو أك. ,. ١ ةعادفلاب روهدت ال 4 لصآلا لغ نطتاغ

 2 1: ةيمفا كسه لغ لرأو : ميقسلا لقعلا اذه

 نومجحار هلإ انإو

 ةكالل مرسلا اخ: ف ببلا
 5 0 . "ول

 ناكو : اناحم ىف ىجزربلا ارقي لدينج نب دمم خيشلا ناك

 ديلا موحرملا ماق دل ملا ىهتنا املف : نيعمتسسملاب ادشتحم سجنا

 ىنلا دلوم نم دبعقلا سيل » اهتصالخ ةلك قلأو ىتايطابط نيساي

 سو هيلع هللا للص ىنلا هب ءاج اج ءادتقالا دصتلا ا و دلوملا ةوالث

 . هب ريسب معا لعل الإ 4 ءادتقالا ان اننكت ا دلي الا لامعالا ن

 4 د م راد متعب مولا م و ند ةمالا ذاةنإ و 56 قمل سرا ا الإ ١١ ؟تأي ال الا



 5 هيف رابملا ةسردلا ءادب قاسشلا

 ةرمدعإو ل وش اذإف ثريدت ةءالك ىهتذا م دحرو َة )» لها

 2 0 ق 8

 نأ بارق . 0 ةسردم معتف اهب نوكي ىثلا ةليسولا ىف ركسفأ

 ةمشقو «لهملا ت سعمؤ م لعتلاو ل الأ ىللغف هي كف نيب 1 الأي مم بتك أ |

 أ 0
 عربتل ١ تادتبا و لاتملا 5 تملا اق عورمشملا اذ_ه لع نوأ هلأ

 امإو م لة يكلم ف ثسيأ م كد ور 6 خابت ءورشملا ادم

 َّك رابمنب | لاس موحر أ ىلإ تعقد م ك هليا اهرس 0 كمي اد د
5 3 

. 

 اذهب موقي نأ 0 ال هنأ, .ىباجأف « لاقملا هيلع تولتو « حابصلا

 كح تو.كاراس هذلاو دب .ةكايح حلا ناكو « ؟ الا الإ مالا

 مينو الإ ةلازش ددأ نر ّ فيس ل لع 5 نالوش لحم ادصاق همم

 لدو 1 ةمور هما سربت# عورشملا نع كم 00 :فريهش نبا

 ىل ريظي ٍ ماكلو لمعلا اذه ذيل هيريخاو نالت ءاح ةماه

 . ل 3 :
 هال 6 لايلا تكتم هلمح _ رم تجرفل مخ بتكي لو هتياف

 هنكلو . ءىذ ىف ىنفلاك الو ىنالك ممس ىذلا مدخلا قيدصلا

 1 : ؛ 5 0 : 1 7
 مثربخاو ؛ ريضللا دلاخ دالوا ناكد ىلإ بهذ هل نم هءايق نيح

 نالاوث عر و د هب ور فال أ هدم اوءربت و 4 او رشدتساف ربا

 َء مَع هم 1 3 1 : اذ
 .ةسور 4 امسوشلا عر ةدوزلا ايست دف 0 م دا نك اويلطو . اهاثد
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 ىرح 23 : ةسور فال ا سأل عرب ىريطملا 0 | ويطاخم 3

 مث . ةيبور 1١6٠0١ تيوكلا لهأ ةيقب نم لع باتنكالا

 نمح راديعو رساقبلإ لالهو نالعثو كرايملارصانر دلال 5 بتكأ

 نةحرلا كيع عربتو و ةسور فلا نيثالثب مساق جربت ميا 5

 عربتو ,ةمسور 84 ٠ ةسردملا لاق و عومج رابصق اهلا ني رمّسعب

 بص
 و ا هه | + ا كل أ اذ هع لإ

 . هليرطر ةميعب رحآ اثلبو . ىرتعلا نولس ثلي اني رتساو . ءاذما

 5 5 2 . و <0 .٠

 8 ةسردملا قماتلخدا دلاخ] أ فارشإ ِثَح برحفثو تدب ليصحو

 ٠

 . ةلمم لك افق وألا صن بس نيتيحضا ةميق عقدب فراعملا تدهمتو
 58 . 35000 م .

 . ةيرر 5٠٠٠ دلاخل | تيب ىف تقلا ىننا توبا ةميقعرمجراصف

 ةكسلأ نله نم نابعمر 0 ىعمنأو مهم +68 كس ءانبلا ف انعرمشو

 ١ 3 ١ 8 ع ن + 5 .
 ؟"خ..ه و باذثخالا و ناونآلا 5 ءاثملا لعف رص م خومج غلب 3

 "و
 تلك مو ما نس . 07 مرا لوأ سي ل سل ردالل ةسردملا تحتفو 7 5 ءدر

 و هي ا ةسردملا تراسو 8 مصأع رم ديسلا ريدلاو ا اهل و 2

 ءافعألا مامأ ةاححو 5 اع حاصلا كرام ىازع م ٠ تاوذس يب

 هنأ ةفةملا اماو 5937 يف نمأي هي وذو بناحالل ىوام ل نا



 ع 1رابلا ةنيردما هاني قابلا

 نَع وعلا هم تسلا ىوذنع 0 نيسح ملا 0 5 6 بلط

 ذخأي نأ الاس هنبا ىمأ مث . ىلابإ نع ءىش هرطاخ ىفو ئمف . كلذ
 اير

 ماس نم توحر د احلا ١ ورصاح لآ ناحعلا ورع ف همم انيسح

 : رت ا
 4 ىدح كود لككب 8 ويعم 0 رسعقد 8 . كن كولن هدلاو عمق نا

00 : 1 

 دوهسلا زيزعلا كيع ةدعا 5 ىذه هن فرغ ف ماس جرح او

 البل دلاللا دس موحرملا ا : لوو ةسردلل ءاشمأ سأ

 راه ايفلا كرامه كك 7 بهذي نأ كسا 3 لاق ثذ لع 2

 : هل لوقتو مساهسلاو ومملا هنم بلطتو : نيدح ةلوشأو تنا

 قرانا اعلا نر سكت . ةمدنملا هلربأ تدق ناو 18 1 أع

 ل رع راو :هنجأف . كرايم أب ال كتم انا ةلاتتسالا

 قكلو « حفدلاو وثملا هنم سفلأ ثبعتل دحأ ىندأ لع تأطخأ

 ةياتكلا امأو . قمودص يذالب ارثع يلطأ نكت بذأ |

 ص ى َرفأ الو 4 ايدك اهرعاذ سى تثتردص ةلاقثسمالا نأب ءافغ ال

34 

.- 4 7 . 

 هللا » لوقي دخا مث « ةحارصب ىف ىلزع كرام لوثأ ل 4 هلا

 ا . 2 1 دغلاب دولا تسول محبشأل ةرااظنلا راس ع كيدهم ل ب ثيدوم



 تيوكلا خيرات نم تاحعمام :

 نأ يدعو « هللا هراتخا ايف ريل ناكل, يب نبا كامل

 : 2 ريخ وعر اش هك رع

 فيولا 82 نيدلا ءايلع

2 
 , ءاملعلا 3 3 عورشلا لبق نيدلا لع ىف ةك منع ىلدب ذل

 ًاعازتنا ملا ضبقب ال هلا نإ ) ؛ هثيرشلا كيدتل ىف درو

 حا : ) ءاماعلا سقي - ضي مو 6 لاجرلا بولاق نم هشزخني

 تمدقت اذاماف : مريغك نوتو ءاماعلا نأ هيف كش ال انو

 يح مو 0 نيرهأتلا لإ نوبسو الة ضالا خامزألا ءاظراص قع ءواغلا

 ؟ ضارقناو رخآت ف ممضف نبدلا ايا الإ 4 كرادلاو سل 01 ف

 ةيمالس الا تايركشا 0 وذ تالذ ف بيسلا نأ أ أ ىذلا

 لع لك « نوناثلل كلا تاءعجو « عرشلا ماكحا نع تضرعأ

 ةاماحنا لاحر نيتفملا لحم 5 و ؛ نيناوقلا ةاضق نييعرشلا ةاضقلا

 ىذلاف . تاق دعا مشا 0 نم الإ نوحي ال نيدلا لاحر راصو

 ىيدلا ! بأ 3 اذه او . هل دلا 5 ةلالا نزلو لش ايل 4 أ سمت هدزش



 5 6 تل وكلا ف نيدلا ءايع

 لاق وذل نم ناك ام لك ةنغ ضارعرالا وه ببسلاو ضرقني

 اع ال ىفىلازغلا مامإلا هرك ذام كيلإو . قباسلا نمزلا ىف هيلع

 : لاق . هقفلا ىلع لابقالاو بطلا كرتب هنمز لهأ ىلع هضارتعاو

 1 الو ه ةمذلا لحأ نه الإ بييط اهو سل دلب نم من 2

 ادحأ ىرن ال مث ء دقفلا ماكحأ نه ٠ اطالب أمت اف م هم اش

 تايلدحلاو تايفالكلا ايس الو هقعلا اع لع نورئاهيو ؛ هب لغتشي

 : عاق ولان باولاو ىوتفلاب لغتشإ 7 ءاهتقلا نم نوحشم رادلاو

 ةيانك رف لاقتلالا يق خبدلا ءايش سخر شك ىرعف كبل

 الإ ببس نم اذمل لهو ؛ هب مأاق الام لاهإو ؛ ةعامج هب ماق دق

 اناهرلاو.ةاكواألا وت ىلإ لوسرولا هيب مسك سل بطلا قرأ

 نارقأألا ىلع مدقتااو ةءوكسحلاو ءاضقلا دلقتو ماتيألا لام ةزايحو

 . « ءادعالا لع طاسقلاو

 ضارقنا ىف بج.لا نأ نم هانلق ام كلل رهظي ىلازغلا مالكن ف

 ةيعرشلا ماكحالا نع ةيمالسالا تاموكسملا ضا رعإ ىنيدلا ملا

 رضاحكلا سقو . سان اذلا م سأ ةلاو : ةيمضولا نيناوقلاب اطاددّتساو

 : لئاقلا لوق دح ىلع مده ىضاا ىلع

 وراد رابيدلا لعو اكد ننال اوريظأ



 تيوكسلا حجرات 0 تاحلتسم كا

 1 ح هيلع شب آل رهاثلاو ساناا لع بلاعاا وس لالا اذعو

 : كيك وكلا ُْف نيدلا ءامع نم ةقئاط كياإو

0 

 : ىلابط[بط لماجلا ربع ريسلا عيب ربمجصأ ريسلا تأ

 مهنف علا لهأ نم ريثكلا نم داطسا , هربا نضروالا نع

 و
 باد 6 ىتاسدملا هدا كدع نب دلاخ ميشا

 ,ها؟ ذه ةنس ىلا وح ىف وبو . ريرألا

 نا“ مج

 عبس ىذم دعب تي وكلا ىلإ داعو ؛ ريعدو طقسمو جن

 . نيئس

 هنأسل قرطتي ال ناسللا حيصف « ظفحلاو ءاكذلا ىف ةبآ ناك

 ن. ريثكسلا ظفحيو « بدآلا لع ف دار تو سلا وحلو نسل

 : بدلا نم رثني ا1 نوعمتسملا و ساجم ىف سلج اذإ : رعشلا نم

 نم هل لصح دقو َ هلظعو عامسل قللا نم دحتسملا 00 ظعو اذإو



 5 تيوكساا ىف ندلا ءابع

 هلع أو. لعلا ةبلط ن د كي كسلا ىف يح اني ملام لابقإلا

 سيردتلل ردصتي مل فسالا مم هنكسلو « ظعولاو بدالا ىف

 ١
 1 ع 6 رص 5908

 6 موجب رن سحأ الو مهءأعإ هدالوا ىتح م تيوحلا 1 0 عد

 ع هب ط ٌةدليصق نم ىجاملا زيزعلا كيش خييشلا 44 لوقي اذهو

١ 

 د لوشي ملعتلا مدعي ةماللا هيلإ تثوهدحو ام ناكو تذل 5-5 اذ
 ا 5

 هيلإ نوو 51 أرسأ م سلو ةيلطلا ند نواف الإ لإ ليقا سا ردتال

 1 همم نوشيعتسإ ةقفن ال و

 , نيدستلا ٌزوايغ نأ ذم !؟84 ةتس ىف وت

 + ىاسرعلا مآْلا رع عب رلاق مع -_ ع

 بظاو مث ه هلا دبع هدلو دي نع هرمأ ”ىداب ىف علا بلط

 يللا ىدصت 3 : ليلخلا دبع ديسلا ب دحأ ديسلا دنع رماعتلا ص

 :هرسي تك نأكل

 , هيلا ةساكا تدي اذإ رشا ىف ذي لو.« ابر امنت نا
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 ع 2

 فوت نأ ىلإ هب رمتساو قوسلا ماج ىف ًابيطخو امامإ نيعو

 : اهدلطم ىلا هتديعقب جرفلا هلا دبع اثر دقو . 1814 ةنس

 دودخلا ىذاوم متوك ًاعوقو دوحولا ىف ىديب باعإل عارأ

 دوقولا تاغ والا هئاعم د البلا ف تعرش دقو فيو

 دوعرلا نينح هيلع ن 0 - نك كيبلق دلاخ لثم لع

 ةانولا خيرات لاق نأ ىلإ
 كس

 دراطا لآل قاد هنعح' - اوخرأ ىشح 1 تلق دقو

 : ىسراقلا نيم سلا ربع يشْلا 3

 مياعتلا ىف حرشو + تب رسال مجرو ةكم ىف لعل باط

 دلاخ نب هللا دبع خبشلا هنم داغتسا نممو « ةثئلاو وحنلا ىف

 ةماقالا هل بطت مل مث « ةفيطلا مماج 3 ايش راو ه قاسحلا

 ؛ ةهساولا هللا دالب ىف القنتم ةنس نيسقح ابمع رفاسف تي وكلا ف

 اكو فورم قا رعلا ىف جوزت دق قا د اب ,« ىف هتماقإ رقثك أو

 هاقرف ىتح نينمم سم ماقتساو ٠ نرق فيعن دعب تيركلا ل 1 داعو

 ِ هد نيمسل برا م رمعلا نم دلوه ارضا كيس هللا



 تاخد + لوقي ههنمم انك نعام رشنلا شيطان

 دشنأف ( روهشلا ليح دلاو ) ىواهزلا ىلع

 بل ديفحلاو رشق نبالا بحأ اننبا نم اننبا نب

 تالا هتبحأف

 بد ه5 تقتح اذإ وهف اب نإو ىدإك لكو

 . هللا كلئاق : لاقو كحضف

 5 مكئاملا رهام مّملا جاو
2 7< 
 ىلإ عج و نيتلس اع ثكم 6 4# باطل رم ىلإ رف

 راعضا م ضورعلاو 0 تكالام هقذ ف سردي لأ تن وكس |

 ىف اهنم دافتساو ىردجلا دض حبقلتلا ةفص لمتق اذا بكل

 : اهم قوتو نيرحبلا ىلإ رجأه هرمع رخآ قو هتشيمم ةعس وب

 ياسرعلا لاك ىب ملا رمغ وعلا تبسي

 ىيراقلا نم را كيع 03 هس رعلاو و4 كلاس هدلاو ع ةقملا عت

 ندر ف ات نيعو را ةلل دافتساو د يجلمتلا لع الم ةئس



 متو وكما خيرات نم تادفص ٠

 لإ ىنضاقلا وه راص ىناسدعلا زيرو دسم 000 الو م ةلرامملا ماس

 ه 184مل ةنمم هللا هافون نأ

 : ىلع ريسلا ىب نامل ريل سب

 ةوافخلا لحم ىف.اهم ناكو . ءاسحألا ىلإ علا تاطل برغت

 قودي الام ةللق ةدم ىف .كرخآو + .بلطلا ف هداهتجلاو ةحااضت

 لدصحو ءيلمتلا ف عموشو يعل وكدا ىلإ 2 «ليوطنمز 2 هريك

 لبتقم ىف وهو ةتلجلع ةيفثلا نكلود تيركلاءاهجو نم لايقإ هيلع

 صاللخ الا و داهتجالا كلذ ةرث ىرت ىتح هل حسفت ملو ريعلا

 بهبح قارف وأ رح ةيزر ىرتاك الإ مايآلاو رهدلا امو

 ءاسعألا ىلإ علا بلطل برغت رصنبلا فيك قث لجر وه

 نم ىلعلال :ناكو_«..هقفلا لع ىف امسةلحرلا وده .نم داغتساف سرافو

 ريزعلا دبع بجسم ىف ايإمإ نيع « مهعم رك اذملاو لهل, ةبلط ةسلإجم
 م.ؤالال ةنسب فوت نأ ىلإ هيف قيد عولجملا



 مأ تنوكلاا 5 ندلا ءابلع

 : تهاق ب هللا ريغ يشلا سم 8

 نب هللا دبع خبشلا دنع تو ؛ املا بلطل ريبزلا ىلإ لحر
 2 ناحوملا هللا دبع نب لو محيشأاو ء نيب اص +.كلأو هدو

 مم ليغ قاع هدفا ملعتلا ىف عرشو تيوكلا ىلإ مجرو

 ىف لذلا ةبلط رم ريع هنعاطتداو عءاسو عام ململا ةبلطل

 ةهازغاا و ةغمال الاثءنكو ه١ عمل ةنس ءاضقلا ىلوتو ؛ تيوكلا

 تناكو . هلثم هيحاو و ءاضقلا 0 ادعأ فرع و : لدملاو

 مايقلا هيلع نيمتم هنال رباجلا دحأ خبشلا نم مازلإب ءاضقلا هتيلو“

 ماقتسا و . حالملاو علا ىف هلثا# نم دجوب 1. ثيح ةعيظولا هدب
 ا

 موي راصو 4*1 ةنم ىفوبو « هيلع ةرجا ذدخأي م ابستحم ءاضقلا ىف

 ك وكس لهأ ص يربك ةييدم هوم

 : قسرا 7 ياسا

 : عرولاو ةهازتلاو ىوقتلاب تيوكدلا ىف ديحنولا لجبرلا: وه

 ناكسف ةراجتلاب لهتشا مث . نارقلا نايبنقلا لي ه نع الوأ ىف هاك

 امب اند رو + ىعرشلا :هجولا ىلع ةلماعملا نسي كلا الاثم اهيف



 ثا وكدا مجرات نم ةنادلس ع

 يسيل مس سلا

2 

 ماودسم الحر ة للا هيلع ناكو َ سانلل ةحاملا لذ نع ءانْغأ

 هللا دبع خيشلا هدنع ل ؛ نييتيوكلا مومع ىدل اي ةملكلا

 ند لع خيشلا ل 55 ملم ىردأ ل : ةباط | لو ا هقول تاقعا

 . ةياردلاب هيلع بلال وه هولا ض كَ عومسلاو 6 مولعلا

 هنع أايضر» ةريسلا ديمح #1 ةئس ىفوت

 ١ ماشا 2 أريا نب د يتلا :

 « هياكذ دقوت هدعاسو « معلا بلطل ءاسحالا ىلإ لحر

 هدالب لإ جرد ءنينس د ىف هريغ هكردي ال ام كردأ هنإ ىتح

 ناير وهو ةافولا هتك 4 هك ابداع مملعتلا 2 عرشو

 هلا ةهجحر : باش لا

 : ل ريذبع نب رت 2# لإ سس 1“

 « ىناسدملا هللا دبع خيشلا دي نع تيوكسلا ىف للا بلط

 هتمزالم ةرثكسل ةريك ةدئاف دافتساو « فلخ نب هللا دبع خيشلاو

 ىتح هسلجم قراغي ال ناكو : فلخ نب هللا دبع خيشلا لح

 . ها4؟ ةنس ىلاوح لا ءافوت



 مع تووكدلا ق ءاريشلا

 « ىزاعلا دعاس خخيشلا دنع تي وكلا ىف ىف لس لآ بلط

 نوعو أمف قفوت ا هر ادا َّق لغتشاف 6 ربك ةدباق كي دائتساو

 ١ + ىو

 فلانا هللا دبع خيشلا لحن امزالم ناكو : ةيكرابملا ةسردملاب ًاسردم

 4 تا رس دللأ ما ع كلا ةاقو 3 5 6 ةيماعلا تارث ماذملا ن هبال
 د 5.

 ,ه ؤم"م ةلس قول يح سانا 3 ةاطلأ ْن هل

 57 يك قف ءارعيشلا
 : اينابدلو يلا أ ره نع ديشر ن ؟بأ ذاتسالا ماك ا: لق

 ءارهش ل 00 كرت اد اجإو 3 عمرك: 8 ا ةدحاح الخ
8 

 كيلإو : هيرات ارق 01 مو مفرأل لحما ىل م ا
 م١

 . مهنع نايبلا

0 

 : ب رقلا ملا ريغ دس 1

 قى ةريك ةريخ هو : فريهزاو طبلاو ةيرملاب رغاش وه

 : هلوقل ىوه ا ىحب ىعسلو تيولكلا ق هنامز

 ىوملا ركب ناثطع همأرغ دياز بحلاب ىوطلا ى



 تب وكسلا خيران ع نعد ةاحكم 62

 ببيسلاو :. هلهأو نامزلا ند عركشلا ف 5 هر 7 06

 كك © كرستلا نبه ل هتكلو ارك الام 4 فخ هدلاو نأ كلذ ىف

 باهذ دمي سانلا نع ضرعأو 8 ةليلق ٌةدم ىف هدي نم دفن و « هش

 ناطلسأا ف هر ديبصق ب رحلاب هدئابصق هيلو © هدي نم لال أ

 : اهءلطم يتلا ديلا دبع

 ديما دنع ىرولا ناطلسو ديعسلا كاملا علاطل له 4 ص

 نب دمج ريمآألا حدم ىف هيتديصق.لاق ام نسحأف طبنلاب امأ

 : اهملطم ىتلا لئاح ريمأ « ديشر نب هّنلا دبع

 مظنلا اح ام

 : لوقي نا ىلإ

 دوقعلاك رطسملا

 دوعسلا م هعلاط نم ىقخ م

 : أممو

 دوعسألا هنع لسمو ةشع ىف لبس

 دودعلا ناطق نابرعلا دشنار

 دوفولاا بي روع فيضلاعبب رنغ

 ديضنلا ردلا امد ىلإ ملا مد (سلأو

 ديشر نب دش هللا دبع دلو

 ديعس وب, لاو. ةبطاق ةغيلفعاو
 ديك ولا لعاب هنع كنوريغ



 6 تي وكلا ىف ءارعشلا

 ءانثلا اذه ىلع هعفاكب نأ ديشر نب دم ىلع مزاللا نم ناكو

 ريبأللا ةناكشم ىلإ بستن الل هنالك تناك ل وع دل لعأأ وع ام

 « ةررث بحاص ناكو ميفر تدب نم هللا دبع نأل « هللا دبع ةناكمو

 لل نأ ال لوط أل ع وتأللا دار امام داتا نألا ةيربأو

 . ةوك داوج

 تدب ىف نافمو» ىف هنمز را اع مطعم هل دبع ىغق دقو

 ىلع برضلا ديجي ناكو « ةرصبلا ىحاوض نم ةمعنلا دمسأ جاحلا

 تاوصأ هلو « نيحلتلا ىف ةرامم هلو « وهللا تالآ نم هريغو دوعلا

 ةغالبلا ثيح نم هرعش غلبم امأ . هنيحلت نم ةر ع يك

 نيغ ني دلال كا ةرمق يف الأ فراو ظطسورب# ةوذاطلاو

 رد نع قاما 0000-5000 نش نأ هب رعلا ىف جرغلا

 ةراشإ أ هبات نودب مدقلا رعشلا لاعتسا هيلع ذخؤي امو ءمّللا دبع

 هلوق لثم . هلئاتل

 ةياص ىنم نيعلا عومد تصضافو

 ىلابلا لزاملاو رادلا نكس دف لع

 . هرهش ىف اذه ريغ دجويو . سيقلا "ىرءال لوألا رطشلاف



 تيوكمداا حيران ند تاحفص هب

 نيدبأع الام مانرو ةك لا + براي رك نع 1١ الال ٠ ةئس قوت

 3 (دودللا َْق ىوطا ىغ باغ دل ( وهو هناقو حيران أف ةديصقب

 : سربلا ريصان ىب دوم س ؟

 ةغللا تادرذم ىف عساو عالطا هدنعو طبنلا ىف ديحم رعاش وه

 ة'راقلا فتع ةنع ءايدأألا شي لاق قع + لوفلا ىف عرس ثك أد

 امو . « طقف لزغلا ىف هتغالب اي نإ » ىنوعلا رعشو هرعش نيب .

 ع اهعلطم قلآ ةروهشلا هاديسلا ادن وبلا غلب

 ىركلا ذل نع لاماو اجدلا ىحأ

 ارهس ثداومحلا بابسأ نم نهج

 ثبرغو مولا بيش تكنو

 ارفسا حبصلاو ليللا حنج لاهتاو

 ىلع ءانثلا ىلإ جرخ مث لزغلاب اهيف أدب ةليوط ةديدعق ىهو

 حامسلاب هللا نم وفعلا بلط ع“ حابصلا كرابم نب ملاس وهو هحودمم

 : أم لش نمو ٠ ايماتخ ُْى



 ها كبدوكسأل ىف ءارعشلا

 ادع ىثشاوح تقرا ةيوبعر

 نيف فارق دف جل وي
 اهدوع معان زوما ضيضغ هبشن

 ارعبس ريما ثتايسل دوب نم

 + ءانثلا نمو

 اك ذلار همفح روبثملا قيسالا#

 اديه ”ةنايدالاو . ىلا نلف

 ذاص .ىزاوجملا نيز اي كفعغأ

 ارهملا نيقيلا دوقفم هال نإ

 اهتيرو لوما مد اب تنأ ع

 ةريجا رينا“ اهتايح ةرذج

 . ومعلا بلط نمو

 ارذعتي ىدب كال فيعض حرا كريف هلأ ه4 دعا كا

 : اهدلطم علا ف رصلاب هبدربصق هذه نم ريشأو

 زوآلا نيب ام راخأ روحتلا جف تابت ةسراوكا نييكلر اي



 ثيوكسلا خيرات ند تاحفمص هراب ٠

 دو نأ ةقيقحلاو « تيوكسلا ىف ةريبك ةرهش أه تراص دقف

 ىلا هياراكشبا نمو 2 لوقلا ىف هر عش بلغأ نكشلو « ردتتم رعاش

 : !هماطم هل ةديصق ىف هلوق ىنعملا اذهل هقبسس دحأ ىلع علطأ م

 نادبآلا تافرت تاثمد اي“ ساب ال

 نار ام رمعلاو سودبلمللا اهز ىلإ

 نارقاو .فرسلا تي هكشأو

 : اسمو

 ناوضر نولأسأ ول ندع روح نع

 تافص لك أ اذ لاقو رقتسا ناج

 نا رمق رولا لع اح | طعما

 تازصاق لفف ام رع نبمأ ال

 نايعالا- سرح ةيعودنا شعر قاقني

 تانتقم نيلالأ ماهم لج



 : هلارتوقلا ربك دل ب

 قرف وأ كج ند واف ل قو ه طل قع ماغى

 حوضوو ظفالا ةلومس نم هيف امل هرعش لع تيوكسلا لهأ لبقأ دقو.

 نم.هنآل'. هلهأو نامزلا نم ىوكشلا ىف هرعش رثك أو . ىنممل
 : هلوق ةريهشلا هدئاصق نف « نيلقملا

 لايلاب .سيحلوملا .رثك فرح هلا

 ةءاس سيجاوملا قارفب تيل ا
 : لقي نأ ىلإ

 لاثلا ةسيش اي تقلا انباصأ

 ةعاق فراودع كايو. اوديره. و

 لاذأ نحاس ىرثلا تارتع قولآب

 هءانغ اوساد حاط نا ريقفلا الإو

 شايلا عدرت هتعذلو ليبسلا الول : لوق.و

 هيق ام دوز نع لقعلا شطب رطخ

 ىّتح تاهملا عيمج نم هةيفوت مدعو نامزلا ع لخ مْ

 : اهف لاق



 تءوكسلا ات د 000 ٠

 سا وح قرلاو ماقلت أنف نيكمو

 هيعار هبا اسجل ام هفزح ريإسلاو

 نم مأق أمف رمل سدو زيخو هدب لع عواصم ا لع هأعد دقو

 : لاق لك هلا

 ىثغ؛سارودسد * ىو هلغش * ىمسلا هلل دجلا

 : ىلاطاط مآلا ريت ريسأ ١ عيب معسل ريغريسلا دس 5

 طبشلاو ىريدزلا مظني ناكيسف نسلا تيدح وهو رسثلا ق غبن

 تادرفم ىف عالطا ةعمس هلو . الذ ىف نيرثكملا نم وهو ىبرعلاو

 اهملطم ىتلا هيديصق ىف رصانلا دوم ىلع روهج نبا در او « ةخللا

 : هدر ىف لاثو ( رات ةسؤارك ١ نيك ارأف)

 د1 رشا 1
 راكو ىواسح نم اهوعج الو

 : هلوقب نسحلا دع ديسلا هيلع در

 راجو ىلاظملا ساد ام دوحأ

 رافلاو ىلا ىه 4 فورقو ون“



 5١ نييوكسلا بتانم

 نك و ديشر نع مهيح بيس رييزلا لهأ ُْق لاق أ فإ

 راذق ليا 2س ردع 1
0 

 ديم كي نال
 ام

 تنفاكنإو ؛ مهريغ نع اهب نوزاتك بقاتم تيو ا لهاا

 نأ.الإ « ناسحإلاو لضفلا لاجر نيميطلا نم ولختال هلا دالب

 . كلذ ف مريغ نوقوفي ممددع ةلقو ةيلاملا مهلا ةيدعأ تيقيركلا

 . ةلداجلا مههقانم نم ًاضعب كيلإو

 نإو دحاو تب مهمأكف مهني امف دداوتلاو فلآتلا )١(

 . بسألاو سنا فلتخا
 . مهني تا.غاشلاو ربادتلاو دساحتنا دمت ال (0)

 ءىش ىرج اذإو ؛ براضت الو لئاقت مهيب ىرجيال (5)

 مهرايخت هطسوتي لب كاملا ىلإ ىمآلا.مفرب مل ءاهفسلا ضعب نم

 . فالخللا لازيو



 تيؤكساا ميزا نع تاحفص ب

 6-5 ؛ ةلصاوتم ضعبل مهغعب تادعاسم ؛ (5) 7

 3 ليبدلا 508 نك اأو ىاتيلاو ءارهملا ند نيروءلاو

 * د عطنا ايل نيسثانلا ءالؤذ تادعاسملا دوو

 دع ال ميتساشي لزن 1ذإ ىدتألاو « فضلا عاآرك ! ()

 . مهنم دحاوك الإ

 ءارقثلا نم نيمارملا راطفإل ةحوتفم نادضمر ىف مطزان# 63

 : عيب زلا مايأ ى ةاشلاك ناضمر ىف ريقفلا د تيك ابللو

 رومأملاو ريمآألا لمشت ةفيزشلا.ةلصملا. هذهو « .ةعفرلا نم« هتلزنم

 . ةيموكملا قئاظولا باصأو

 ىسفت لب لامعالا هدبب نورخاعتي الو نوهانتي الو داعم اهيلع علطي

 نت ل

 : رعاشلا .وق نإ .لوقأ ماتطعابو

 اهب اوزج .مهيلع امعنلا تناك نإو

 ودك الو هوردك ال اوسلأ ناو



 بو نويت, وكسلا. اهب خرؤي قلا ثداوحل

 مهقفوت و 8 : كمجصت مهيلع م م نأ 1 دقيقا أ هّللاو 1 مهياع قطني

 . هناضرإ

 ناك اه ىلا ثداوللب اخوي نأ ةيدالا لهأ ةداع ترج

 لهأ نإ ثيحو « اهب ثداحلا مقو ىتلا ةنسلا اوفرعي نأ نود

 , كلذب مود « ةيداملا ةلاح نم نوديرق مهرمأ 000 تيكا

 تيركلا لعاو ةداخلا خيرات نوفرعي ال ةيدابلا لحأ نأ الإ

 ٠ اهموفرعي

 : .بوعاطلا .- ١

 ثدح لب تيوكلاب ,صتخي ملو + 15417 ةنس ىف ثدح

 : !ماكس نم تلخ:تويثلا بلغأ نإ :ثيحب ًاميرذءاكتف تيوكسلا
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 لس املف « ثيغتست نأ ةأرملا عطتست ملو « تببلا ىف عام ذهأو

 يح هلع ُْف لالاو وه قب و هلو عطتسي و بيدصا هرهظ لع لاملا

 3 نكرألا ىف ةارال تامو قو

 : كتالسرلا دسم

 ءاشو ىيئاطما رع اقاوع ةيردلاب ليما مسإلا اذهل سيل

 2 موسم ريك ددع ءاحو ةعاج مهب نس سراف لهأ نم 18 أ

 م 1085 ةنس تئدح ةعاجملا هذهو . مسالا اذهب اومسو تي وكلا

 .ه 1؟م48 ةنس تهناو

 نيك اسملا ماعطإ نم ةليلجلا لامعالاب تيوكسلا لهأ ماق دقو

 ةلاللا تغلب دقو « 'هدايعل هلل جرف ىتح ةكدلملا نم مذاقنإو

 6 قيتعلا فيطللا دبعو ؛« ناطلس نب ملاس : ماعطالاب .ةبيط ةرهش م

 8 معاربا نبا ا معيب نب فسولو ١ ردبلا فسولو



 5 راجتلاو ةراجتاا

 : معمطلا ل

 نييتيوكملا نس ند دلمح فرغ ىهو . مه ةنس تندح

 ردانلا الإ هنم مس م و. طقسمو دنا نيب ثدح ميظع ناف وط بيسب

 « ريفارمعلاو : مهاربا تدب 6 موقس تيهذ قعو 4 نوسلا نم

 َ مئاغلا لكو « حيرص نياو 3 ردبلا فريعت و

 : سيف سلا تح <

 توب رضاو ه 8+1 ةنس بحجر ىف مثو معظم رطم شو

 رحبلا ىغط ىتح « فصأع حير رطملا ةوق عم ناكو « تيوكلا

 رادتلا وفد راجتلا

 قاردلا نع ةيطآلا قباسلا نما ف قي ركلا ىلإ رقت

 ؛ دنلا نم ليلق ءىثش اهيلإ ردصي 5 ( خويشلا قوسو ةرمعبلا )

 دعب امس الو قارعلا نم ليلقلاو دتهلل ةبلغلا تراصف ةلاخلا تاودحت مث



 تيوكملا ممرات نم ةاعفس داع

 رابسااو تاراهبلاو اهعا لأب بافشالا باتي . هش سغرو

 . دنا نم سيالما بلجتو . ةيعارشلانمسلا ىف رادململا نم رابكسلاو

 لغو نامعو م معلولا لأ تف تقول كالَّذ ْق راحتلا انهو

 نب ملامو « ىضيجلا ملاص دممو « ريضخلا دلاخو « مترف لآ

 « بلاغ قت دمجشو ؛ ناهع نب محازو« قيتعلا فيطللا دبعو « ناطلس

 و : عفر د_# تدبو ؛ ردبلا ديشرلا ل دبعو ؛ ىرقتعلا نامعو

 لاملاب نيءدقتملا ىلع مهتوفت مم تقولا اذه راجت نم ًادحأ ركذن

 . شاملا هلا نع عك ان: ةرادالاو

 ٌقلاوللا راجت

 ولؤالا راجتو . ( ًاشاوط ) نيسي ؤلؤالا ةراجتج لغتشملا نإ

 نرقلا لوأ ىفف . ةلئاطلا ةورثلا لهأ الإ يح مسالا نورك

 « قزر نب دمحأ خبشلا ؤلؤالا ةراحتب رهتشا ىرجملا رشع ثلاثنا

 لاهو ءارمألا ديغ هك ف لام يصنعها راض لخرا ادعو

 دقو « مركلاو بدآألاو لاملا نيب عمجي ناكو « ةينائملا ةموكسملا
 ةموكسملا دعتممل ه 1١15 ةنس ىق خرؤن هل باتك ىلع تعلطا



 ا واّوالا راجت
 مخ سس ا سصتسب همس سم ب سسصساول مع 0:

 اب اشخا هنم بلط ةموكللا ديتعم نأ هتصالخو « دادغب ىف ةيئايملا

 ا و 010 َ ٠
 لقنل ةش وكلا نمملا صعب هل نيع دج خسرشلا نأو راببللا نم

 2 ع د نع 2 ا
 انغام #3 ةموكحلا كوع لو يدلل ةيثو رابيللا ن ا باشخالا

 ينك ا 000 بولتمو لقاع لحجر هن ف حايمملا ا كغ ند

 8 ةقوخسام 5 كالذ ُْق ةيرادطا
 ب 1

 زيزعملا كلص 0 داوعس ْق

 . هيلإ مهني 90 حابص نبا نم تفاخو دوعس لآ

 ىسوم نب ىلع ؤاؤالا ةراحتب رهتشا دحأ خبشلا دعبو

 تويلاملا 2 ا أ ِط 21 اذه 1 ىريطملا لاله مث روفصع نبأ

 نيبالم ةميس لع فودي ام هتورث تاب دقو « هلك جياللا ىف لب

 ؛ ريشخلا داتج لآو : فيس نب لع والاوأ نالعثو نيسح مث « ةيور

 مهكلو ءال وه ريغ نوشا وع دحوو 2 فبعم نب معارباو

 . مهغلبم اوغلبي ا

 ليخلا راجت

 رانا 1 :؛ ىاسلا نملا ىف ةيقار لطأ ةراوقت تناع#

 رخاوملا ت عت ألو يدوب ىلإ ةنعأ رشا ق : تأ ُْق موي عرس نواين



 تن «قكللا حرام ن ه تاحفص ا

 ؛ رخاوبلاب اهنمو نفسلاب ةرمحملا ىلإ لينا نوامحي اوذخأ ةرصبلاىلإ

 ليلا رايق تقضلا ةنيس توركلاب ةرافلا نمل روع ىيعو

 هيورت تغلب دقق ردبلا فسوب ةرادتلا هذهي رجان ررشأ و

 غلبملا اذهو لاير 5« ر* ٠٠ نع 1١١917 ةنس ىنوثو لاير ؟١ره٠-

 ىف ليجلا يذلا ةحرلا هيلع ثسويلو ؛ ريثك ءىش نءزلا كلذ ىف

 1 شرغلالا ] فارغا ماع ليقي هنو تيركلا

 تاس دق للا هاه تيركلا نإ

 بتيشلا ةعبسلا نأاكم نيمولا ف

 ىف ردبلا فسوي دعبو . حيبص نبا ىلاثلا فسوي دصقيو

 دجاو + ننودلا دعو ع دق ني ديعوو رب املا ىلع ليثنا ةراهت

 : مهموزثل ةيقان قدت م راحتلا ءالؤهو . مالا 51 ؛ ىبناودعأا

 نودقتعيو « ليأنا ةراح نم نومءاشتي تي كلا لهأ ْئَف رك 5

 نوفزاجي ٌولؤللا راهو ليلا راجت نأ ةيقللو ع ااقلوز ةعرس

 كلع ىذلاف )م باطما ع روم ءاللا تأ ئاذإ مهم ر ا ست ةقراع



 اا اهراحو ةيعارشأا نفسلا

 ع رست

 ةنانلب ب رت رسخ اذا لأ نود ىرتشإ قآل ا ةريثه

 . لاما سأر نم عوق 4 قل ءارشلاب لدتعا لو + ىلقأ

 أهراجتو ةعارشأا قولا

 و 2 . ع 6 ' 2 ره 0 ١

 رخا ولا تذخا نا ىلإ - اهرمأ ”ىداب ىف تي وكلا تناك

 نول راه امش 3 ةيعارشلا ن :فسلا قومات | م ملكعد تب ارك 8
1 

 مهم رح 55 ردع مآ 3 رامكضرو نملاو 3 دفا ند عئاضبلا

 هللا كينغ ل | م>و رهصو لياجلا دلع ب ناملسو رقصلا بيس ولا

 م تناكو م ةراحتلا نم ةائاط ا ور ايم ءال وهف )م رقصلا

 رعبلا نم رغلا 0 ةيبنجالا ن هسأا نول وا |وباك 5و9 ةصاخ نوهس

 تي وكلا ىلإ نؤسلا هذه نونحشي كانه نمو « نهلاو دنملا ىلإ

 م

 . مهمرادتا اطاض هنؤري ا

 ملا فهدا ىكابتألا ىلإ ركاش ىلا ةيقكلا نقلا ىف

 )ا مويا / امأ / ضوك) ىعسل عولو ( ةلغب 0 ىحسي عا ون قباسلا

 م رقلا لا دالبلا ف و ديلا ف لغتش ل تلا 5 5 ريغصلا ةيعسلا , مسا وهف



 2 ْ ثوكسإا كرا ند تادفم 7

 زأ يعرشلاو ةزعلا تندم دف نآلا املأ , قيردلاو ةرضبلا لكم

 متمأ هنالل ةمرقلاو ةديعبلا دالبلل ًاقلطم موبلا ايام لحو ؛ تداك

 . ىعوشلاو ةلغبلا نم ةحلص 1و

 نتسامأ قراسلا نما ق راكلا نئنلا ءامسأ انه ؟ذأسو

 ةنيفس 19* وحن مويلا تيوكسلا ىنف . ًادج ةريثكف تقولا اذه

 انس ةريقكت راقعلا امام اهريغو دعطلا لإ قاد فلا مقنلا ىف

 . اهددع ركذل ةحاح الو

 : لاغبلا ءامسأ كيلإو

 برعلا طش ) ميهاربا نبا تيبل ( ىميهاربالاو ىناطحقالا ) 50

 نبذ نب زيزعلا دبل ( فكملا ) نيسع نب دمع دحلا ( نارقرو

 ( ىناملسلا ) خويشلل ( ىلاسلا ) فضم نبا دالوأل ( ىروصنملا )
 بولا ديعل ( ليلا ) مينغلا بسوبل ( ةرذمعلا ) رضأت نب دف

 :( ىمشاطا ) ليلا دبع نبال ( ىناطحقالاو نيناكم ) ناعوملا

 هللا دبع الل ( شاقنع ) ىسع دلاولل ( برعلا طش ) دمت ديسال

 يقاطا ) ناماسلا ممل ( هتباطلا ) نيسح نبا اص ديسلل ١

 ىسوعسءلا نيسحل ( كرابملا حتف ) سيف“ نب فسويل .( ةضبرعلا )



 اا هروطتو صاوغلا
 قيسب مصسسسسسمس

 وهام ماوي.ألا نم هذه دعب تينب دقو . مئاغلا دمحل ( ىتءالسلا )
 رم

 . انه ريك |

 هروطتو صاوغلا

 ايهم كي رانا نأ عدل ىف ولوللا لغ ضارقلا رات"
1 

 كلا هنلفإو ١ لوقل هينا 0 نأ يرانا يسع

 لستم ال ناكو ٠ عوبسألا ىف زرآلا نم نيتبجو لكأيو

 الو اهيلع تاسوالا ديلتتو ؛ ةرفسلا ىلع دازلا رثني اتإو ةحفصلا

 4 قيتعلا رمل طا 8 وه“ 5 دف هةشلعو م كيهز هاصاخو د

 ع م 2 .

 راهسأ ةدايز ابملسبإ هنشدع كت “َ 3 عوبسالا 2 ةرم الإ ىللسغت

 ع ع ُ : ١

 زرالا لك ١و ةرفسلا لدب لك الل فاحصلا لمعتساف : ولؤللا

 ا منعم تراصو “م صضصاوغلا قر ّ 6 نددلا نم ليلق ةودو ءاشعلل

 نيصا وغلا نيس ددع لبو « ولولا لع صوغلا نم 9 ةور

 3 : 1 : 0 ا ل
 قيم سس دلل نيصأ وغلأ لصاح غلبو 5 4. ام ىلآؤ حاصلا كرايم نهر 33

 - 2 . ء * م.

 مل 0 ةكسلأ نم رهشا 4يعذ رأ 5 صوغلا منوع َق هم زؤر نيبالم

 رمتساو . ةحفضملا ةنس : ةنسلا هذه ىمستو ه ٠*1 ةنس هاهتنم

 ةتسلا هذه نمو .. ه ؟عوم ةلس ىلإ اب أب ال ةلاح ىف صاوقلا



 ثيوكسلا مرات نم تاحفص 0
0 

 قيقحلا بيسلاو ؛ 535 م ناك راهو طاطخصالا ىف صولا 1

 ىلإ © ةرّشع هتميق م نم ثدي ولولا مايقأ طويه وه

 قلل

 اهداوقو نيصاوغلا ريفا

 . ةراقبلاو ليثبلا : عاونأ قباسلا ىف نيصاوغلا نذس 2

 ىلع تغطو ؛ ماوبالاو كيب امسلا ةءنص ترشننا مث ؛ ىعوشلاو

 . ةراكقبلاو ليثبا
 رع

 : لافقلاو لاحرتلاو لخلا مدي نذل م نيصا وغلا داوقو

 3 3 اكيد نيا هالعب مْ 6 مام نبا وه تب ركاب فرع كناق لوو

 تبيبلا اذه ىف ةدايقلا ترمتسا هدعبو ؛ بور نب فسوب نب دجحأ

 . انوه انموب 2

 نولوقي مهف ةدحاو ةلاح مزالي نا لثم نييتيوكلا دسنعو

 اذه ىف بيسلاو . « نيلاير ىف ىلاخو ىحاش مات نبا ليتب نالف »
 1 و. : 0 5 04 ع 3

 ةرصبلا لإ رفاسإ صوخغلا ند فأي نا كوب مان نبا ليقب نا لثملا

 ءاوس نيلاير ص هن راد بسد ةرد_ لك ىفو 5 ةئطالا ليدحتل

 . صفت 3 لوعلا داز



 يو تيوكدلا ىف لزانلا

 4 ع
 لع تدبو : ور نبا ثدب تي ركلا ىف نيصاوغلا رهشأو

 ةيلإ ع 2 0
 : ىربطملا دوعسو ؛ سوبدلا و « ىلسر وباو « زام وبأو « فيس نا

 أودصا ءالؤد مي َ ىعانملاو 6م بفض نءاو )م حالغلاو م ظهانو

 واؤللا راغسأ طوبع ءارج نم ةحداز داع رارشأو

 تمي وكلا ىف لزانملا

 سكع ناآلا اهريغو تيوكلا ىف ىراجلا حالطصالا نإ

 , ًاراق ىمسي تنبلأو أنيي ءويلا ىست رادلاف + برعلا هيلع ناكسام

 : فرات اوه هبال ح الطصالا اده ىلع انيرج دقو

 اسأل لوأ ىف ةييلع كنا تب 50 1! ثدعب لدبتت

 مدعو ٌقيضلا نم هيلع تناك ام ىلع ةيقاب تالحم دجوتو . اليلق الإ

 سيل نآلا ىلإ و . «ذفاونلا دوجو مدعو « رودلا ىف سمشلا لوخد

 «ردنام الإ سمشلا لوخدو ءاوطلا لاختل قي رطلا ىلع ذفأ :م مهرود ىف

 بحسلاو كرا كيسين عجل هنا ريك بيع مدنع | ودعتفو

 اه ممسب ايو ىر ال تين 2 رأا ىلع ةريغلا هي غاي د
 كو مع راب

 08 اذإ ثرحملا 0 جوس © 0 ةمارك ا سل امم 6م توص

 هبطاحل اهلقي ملو . هللا كمرك أ : هل لاق ةأرملا رك ذ ءاجو هسيلج



 ثيوكسلا مرات نه تاحفص +:

 لجرلا زاذلا مكس قباسلا نمزلا اوتاكو . تارشللا 26 دنع

 ؛ ههبشأ امو ءادر نم رئاس مهني لعجيو ؛ مهجاوزأ عم نالجرلاو

 ليتر ذأبلا لصأ ةفاع لغ ترررلا ف ضيحل لا نزاع الا او
 ىتلا نك امآلا ف 38 ادهعلا ىف دار لا ىف ةحاطلا ءابعق نر

 دعب الإ لَ دئامسلا هذهو ( ةدامس ىمستو ) ةلابزلا اهيف ىقلت

 ش . ةيدلبلا فما

 هروطتو ئمانللا

 ايقوفو ( 5 رد )وه تب وكلا ىف عئاشلا نبأ لا نسادلا قاع

 ةمرخ ةرثالا لدب نولي ةورثلا لهأ ذْخَأ مث . ةمايملك رازإ

 قوق سلو (غامشلا ) ) اهلحم لح مث . دادغب نم ىتأت ةءروعاس

 ..( ةنطش 00 ,طلا ناقبإ متل

 , دونمألا لاقفلا 3+ هضيبلا ةرتغلا وه بلاغلاف نآلا امأ

 لمعتسي نمليلقو ؛ حالشا لا بولو صيمقلال | يل ىايكامأو

 لحم لاو ءابقلا رف ه1 يوتا نر سبلي و : ىريدصلا

 بناهأوم رمل يوارحلاا سيل ناكو . اوطلايلاو (ةءاقدلا ) نوبزلا

 مهنم ليلقو مادقألا ةانح نوشعي فلاسلا نمزلا ىف تيوكلا لحأ



 . اهءاونأب ةيذحالا سبل ىلإ اوجردت مث « لامنلا سبل ن

 ,سيالام نمىعهو ؛ ءاقربلا ةء ايعلا مهفاتك أ ١ لع نومضي اوناكو

 ىجرعلا لوق اهيقو 4 ةهدقلا برعلا

 قام قست قواك نرابلا ف تسل هارب .ةءابع لف

 امأ ءءاسحالاب منصت ىهو ؛ ناليقلا ةءايع ةورثلا لهأ سبليو

 فاض الل باع ةتيقللا نإ وعو + تشرلا ةءارعلا ليغ لح داك نآلا

 : نارلا هني عونتم هبول نأ الإ اهمع

 نمو « حايصلا كراي٠ خويشلا نم سابللا ىف نوقنأتملا ناكر

 ليوسو ؛ 0 ف.سوب راببا نمو « بيلا فاخ ديسلا ةداساأ

 تيوكلا 2 ةشيمملا
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 برشا ىلا ءالاط دس ةظيس كب كلا ىفاةةوبللا تذا#

 ناودملاو خشبطلا 1 كدوبو “ ةعفرلاو ةرشنلاو ةيماشلا نم باجي

 ةساقلا ءام نع قرأ كس . ةسياتاو ا 0 لو

 هبوص ىلعأب ح مويا ءاملا عئابو ًُ ريق لع ءال 3و .٠ ةرقنلاو



 لوقي هيفو ىلواحلا ءام رهظ مث ( قيقرلا ىارش ) ( ةرقنلا ىارسك )

 مزاد الو سطيف قال اراذام للي لزللل دآم

 بيسي كلبا امظ دست ال هامملا هذه تراص ؟م+6 ةنس قو

 ندا ةرصلا سو مم كلت قويت اركخأل ءممك انا ةيتك

 . ةيعارشلا

 « ةبيبغلاو ةرقلا حابصلا ىف نواك أي اوناك دتف لكلا امأ

 . ثييلبلاو كورشالو قيطا ءايظأللا لك ايو. ( ءاخملا ةيقب و )

 ( فنحم رادص كنس ىفو ) توتملاو رولا هؤادغ ريقتلاف ءءادغلا امأو

 ةشيمملا ىف هذه تنك دقو . رملاو ضرحما عم زيفلا ىنغلا لك أبو

 كسلا وأ نايوراو شال مم زرألا خبطي نم ليلقو « ةيلاغلا

 ىف ةرغلب ًايموي هبب مدؤي الف ىرطلا كمسلاو محلا امأو . فديملا

 ديغرلاو .ترونلملا ماعلا ىف ءاينغالا لكأبو . نيئرم وأ عوبسلا

 ناش دصلا مويل نوكيو . ةرمتسم ريغ ةغصب نكلو « ديصعلاو

 اذإ اوتاكو « ديمعلا لع دع ديع» : نوذذي مهارتف لائطاللا دنع
 0 0 . ع ِ

 نولمعتب 3 | مد ري م ميلدرأب مهيد | | ودعم ةدرصعلا و ا



 تيس يس سييسسلا سس سي سس

 . ةليلق عدم ند 0 نوباصلا لمعتسإ مو 6 لكلا كور نوبابعلا

 لجر لغد هنأ نعو + ةبلاثلا ةرداتلا ةيسانللا هذه يف رك ذأو
 .هذب لسغي هج وو 6 1 خالا موحرملا ص دويع وأ ىسع هنيوش]

 لسغت درعا اب كيلع امآ » ًاقسأتم هل لاقف : ءاثعلا دعب نوباصلا

 هلي لسي فسوب خألا ؛ةإ 2 0 هب اجأف ) نويباصلاب كش

 لس أ هولا كالذ ىلع اذاح » ةدشب هياع در « ىلثم نوءايملاب

 . 6« نوناصلاب هدي

 ىفلو ةشيملا ىف قودصتم اذيع انوي ىلإ تيوكلا لعأو

 بيسلاو < ةسامآلا لاطسشأ ىف نانالاو قربا قع: يف مدع

 لإ داصتقالا اذه رارمتساو هر أ ءىداب ىف دإملا رقف كلذ ىف

 . اذه انمون

 مويلا ريقفلاف « ةفلاسلا مايالا ىف اهريغ مويلا ةشيمملا ةلاحو

 اواخي نأ مويلا نكمي الو « نمزلا كلذ ىف ىنالا نم نسحأ هتشيع

 . رااثلا ىف الإ : كمس وا م 4 مادإ نم دازلا



 تيوكلا جرات نم تاحقرق ا

 ايلبتي ال كانارخ قردقنم تيزكلا ىف ةيانلا دارس نإ

 ءاندإو بش م نوأبقي مهلعج ىذلا لولا اهون 3 لقعلا

 لكش لع هنأ نودقت.ي : « راه مأ » تافا رنا هذه نم

 جراخ نوفستسل ديبعلا نك أمدح ديو 6م راه لحجر اه نأالإ نأ ل

 اذإف « مهنم ةدحاو اهنأكمهبحصت اهنوري اوناكر حفلا ليبق دلبلا

 . تووبلا ىلإ نيسار ايتءاور اهوقع

 امخللا ليوط مسجلا لوطب فصوي وهو « لطنطلا » اهنمو

 لبللا ىف نيراسال لثمتي وهو « توص اه ممسب ىشم اذإ ثيح

 ةلسم فراسلا م م أ ةدقد ف ةليخلا نكسلو 6 مولع بايو

 نم هتيصخ ىلع ًافوخ اهنم بربي وهف . ةلسملا تاه : حاص هآر اذإف

 . اهيف ةلسملا زرع

 ؛ لأ ىري َ ايش مالظلا ف نا_فإلا ىري نأ وهو « عديعدلا » اهنمو
 . رخا لحم ىلإ لغتنا هنم برقا اذا : قيرطلا ىف ىتلم راك 1 ب 3 لما ا هل 1 . 5 يي

- 

> : - 7 : 
 م



 7 وهلا

 ةنس ف ىرج دقو . مهلك ايو راذصلا دالوألا فطتخم « ةليوط

 هنأ هينسو راسسلا له نم ديدش عزف مظعألا داوسلا دنع هاى مجاب

 لاذ لغو 4 هلي وامسلا نأ عاشف خا م لو رحبلا ىف دلو قرغ

 1 وامسلا أ مثدنع ققحتف ريغص وهو دهف نب دوعس دلو نادّقف

 لفنو © نيبال نعل و كيركلا ءاح ةنس نيرشع دعب دلولا نكلو

 «ندرألا قرش ىف ةيدابلا لهأ نم لجر ىلإ هعابو ةرصبلا لهأ ن

 . هلعأولا كرا ورب وأ هوم دمع ضالوأ رمأ ءارتشا ىلا اذعو

 ادن ةكفي وشو , ريبلا لعأ دنع 4 ءاردرأ © اعف
 مدقام لكأ هوذقنأ اذإف « قيرغ هناكر حبلا ىف هحارص نوءمسي

 , ةلشنلا نم انيق قلتأ ارو « رجبلا لإ عجر هنع لم

 اهل قيب مو لسملا راشننا ببسب نألا تلاذ تافارالا هذه 0

 . هلل داو رثا

 وسهلا

 ثيح نم 4 عرشلا ىفاوب هللا ةلكح نع مكتأ يأ ديول ول

 5 0 قام نرش لاو هيو انإو « زاوجلا وأ ميرحتلا

 عساتلا ءز آلا مجارف ةيعرشلا ةهحولا نه هيف ليقام ثدرأ 9 و .وط



 تيوكسدا خيرات نع تاحفص لب +

 جحح هيف د 9 لإ ه5 ةحفص ن نه مزح > نبا ماما ىلخلا نم

 كيلق هيلإ نكمل اه كسفنل رتخاو َ مرحلاو 7 نيفرطلا

 2 كردص هل حرشش و

 : تيوكلا ىف ةفورعملا وهللا عاونأ كيلإو

 5 ى رثا وبرالا عش

 « لبيطو فوفدلا نم ةدع ىلع ىوتحمي وهو « 1 رعلأ نيس و

 لهأف , ييركسلاو ىدعفلا نب هيف سقراو برشلا تاهو

 أمي ةغلطب وبثك رخل قلو لطلا برشأ مبان مهصقر تيوكلا

 عيرس 6 ةكرخلا عي رس وهف ىدحنلا صقرلا فال « برغلل

 . ضوكلا نم رثك 1 نفل ف ءريثأتو 6 برشلا

 مايأ و ناتلئاو سارعالاو دايعألا ىف وهللا اذه لممتسيو

 هيف صقريو « لالا قفاوي, ام راعشألا نم هيف نودشنيو ؛ برحل

 قيشر نبا لاقام لوقي 0 نانو مهتماعو سانلا فارشأ

 : ةدمعلا بحاص

 جرح نم هبي نبل نسح ءيبكل صفرا
 ىجشلا بلق نم ماب هذ هيفام لقأ



 م1 ىرحلا وهلا

0 

 مطاسعأ مايقلا ّس مهعحيشبل مايعاو نوسلا | لهأ هلمعتما

 5 جلا ةنيهسلا نوعمتي نوحالملاو ؛ 2 ماي » مم » مه ىنغل يوسف و

 قف . هب صاخ ءانغ هل لامع الإ نم لمع لكو . نسح توص هل مام

 لدبف اهب فرحي هنكلو ايلاوللاب مأهنلا مل ىنغب فيذاولاب ىذجلا

 *ىدشي اك ."لاماي « لاماي : لوقي . ىلوم اي ىلوماي : لوقي نأ
 هيلع نودري نو>الملاو ةديمصقلاب عرشب 0 لبلاب : ليلابب ىعملا

 « ةد.بعتلا ىهتنت ىتح ةيفوصلا قرطلا ىلهأ ةحوحو لثم ةحوحوب

 ىعس هدشني ىذلا رعشلاو . اهريغ ىف 3 لمعلا بم : ملنِإف

 : هم ًاحذومتأ كبلإو 0 ري 2

 ىلحار تئش امو ريمضلاب انعلا داز

 ىل حار ىذلا قاس ىاشح ماو

 رلحار ىونلا موبي مهسيع تنث موب

 فو, ىارغ كسب[ ىقديج اي : ثيدأت
 ظ فو م«اذج رم ةلذلا بوث لع

 ولا لهاي ىارسم ىلع اوريس هل
 ىلحار 5 ملاضو فيعض ىغلو



 تروكسلا خيرات ند تاحفص ىلا

 ؛ وح هّللاي : هلوقب ماهنلا ءىدتيب رحبلا نم رجلا مفر فر

 ماهنلا حاتتفا دجتف . هللا اي وداي اهلصأ . هللاي وه وأ . وه هللا

 . هللا, ةنامتسالا

 شو هريغ 2 حارشلا مف ردنع اهمودشني ةيعحااتتفا مدنعو

 . « هللا ةح 00 و»

 :ودو ةنس لأ ةراحبلا ا نم 50 5 دقو

 ضرب سه اهحومو ةربرب اب ةريرب اي

 "رونا اهحومو ىوحشو ةربرب اب

 05 نأ رعأ تنك ام و جاومألا هذه ىسفتب رد دقو

1 

 4 !لايرب مرب مرش ةراحبلا نم ه عمسأ تنك ؛ نيءدقألا لذه

 + رماشلا لوغو ه الصأ ادب قا رد او

 مرب مرش نامزلاو ىل نكن

 للرت «نافإلاو كف ريغ ل

 ليك وبأأ حلاصو ؛ دمس هئباو هديرششو « ريرغلا ناملسف « ملد نبا
 ا 1-

 ءالؤهو 5 سب ودلا زيزءلا دعو « ريشب نب تيخحيو « باف نب دعسو



 / وهلا

 دحوبو . شيودلا زيزماا دبع الإ نأ الإ ةاركلا اق ىلع مهم ىف سس

 .طذ؟ ذ نم لدم رش مث تسيل نكلو ٍ ا و : نآلا

 : ُتارسكلا يف اهرمعو ىسارعألا وبرل ١

 نطو ه« لوبطلاو فوفالا برضو فئاصولا نم ةدع هب موُقي

 نةدريو ةديصقلا لوأي هعدق# ىف 4 يرظع ترص نيا ةينرد

 . لوقت نه داذف ةديصقلا نم ثدب 9 ىف هتلاق ام اهاع

 نحر ةوفداي قطصماي ىناندعاي هللا كيلع ىلص

 ةذيعَفلا قاب داشنإ 9 ه رسل ضو ةسدلا تنبلا اذه نددري نهو

 « ىئرا 2 ىدح » نهءانغ نرمسو . اهنم ىهتت ىلإ

 : 5 قى رثلا ريسلا ويرل 55

 لع يعم ميلاو : اهايصقت ْْع ضرعأ 2 لاا وهو

 ءاملا بريش هراز لو اذإ مهضعي 4 رآزلا لازهتسا دسافلا مهعز

 و املا

 ُ ممل راوسلا يب 5|

 َ ريعد لبط وو ا ساورملاو دوعلا برض لع ئوتخ



 تن ؛وكسلا رأت ن م تادفص م
 يحبس 77 لااحد حل هس حس مع حس

 لع نايشلا نقغيو و ةيناعوةنم رع كانأب دربلا براشة يو يو

 . برشلا اذه مقو

 . جرا هللا دبع وه نحلمو دوعلاب براض رهشأو

 ؛ دسافملا نم الخ اذإ « ميضولاو عيفرلا هرضخي وهللا اذهو

 .هاوهنم ديرب ام ىلع هلمحي نأ عماسالو .سوفنلا ىلع ريبك ريثأت هلو

 : دشنأ اذإ الثف

 ) 1 ماع 0 رع اذإ م

 حو

 .سانللو ٠ تعط مدع مايه ىلع 8 َن 8-50 ا 15 ا

 .. نشأ نودمسل أيف

 تيوكلا ُْق ةأرملا

 هنع صقنت ال « ءاوس دح ىلع هعم ىهو « لجرلا ةقيقش 1 را

 لامرلا دبع ادد ؛ لاعقن الا ةعرسو « تانثلاو ةعادشلا ىف الإ

 ةدايقلاو ةيدنجلا ادع لامعألا عي#ج ىف نورادتي معلا دالي .ىف ءاسنلاو



 /6 تيوكسلا ىف ةأرملا

 الإ د ان ةحرأم 5 أملا لهخلا دالأب ُّى مد برها ّق

 نإو و اولا رلا مهتوسياو « ى عر ا

 تيعبلا ْىأ نو َ ريثكو ءاسنلا نم قر مف لهاح دإب ف أوأ لا

4 

 5 اينأنو ٠ بقاجألا كب احرلا راقسأ |! الأ تالذ ف

 : ا 0 تانبلل ةسردم حتفت مل اهي ه ٠*١ ةنس نينبلل ةيكرابملا ةسردملا
٠ 

 - س 2 5 .٠ م أ ىلا

 ى ةارماو لجرلا نيب امساش انوب دحي اذهلو . 1مهإب ةنس الإ

 وه ايف ريكشتلا نسحو رعشلاو بدآلا و ةباتكلا ىف امس تيوكسلا

 مع م الو ةلاع ةأرمأ تل #0 رهظت : نال يح. 7 اص

 نه ةرطقلا ىلع ةيقاب ىه لب . . الو . . الو ةركفم الو ةرعاشالو

 نيتكير نأرقي قاوللاو «بتكت الو ًارقتالف ةيمالاو لوخلا
 حس

 . ادج رداوب نيف س ددجلا سرادملا تائب انينثتسا اذإ س

 لاجرلا دنع ةأرملا ةلؤنم

 تافا ركاب اهدا و املاعأ و

 مهدطع ى 5 مهم نيمدقتملا امس لاحرأا دنع ةمق 9 سيأ

 : هطال ماكتملا ل لاق باطخ ىف تر 5 اداه 2 عاتملا طق نم



 تيوكلا خيرات نع تاحفص را
007 

 هديرتال نم جاوز ىلع ةاتفلا مغرتو اهرك ذ دنع . هللا كمي أ

 طقاس هحولا حيبق ناك نإو 6 م مع نبا مد وزلا ناك اذإ أيس

 ع ع
 0 05 اني جوري نأ هل 4س / رهعأ | نم غلب ىذلاو . قال املا

 تحك نإو + انغ ناك اذإ ةبلع لوا ايغربو ةنسا»ء رمل

 .. هن ربشع

 1 ع + . م

 هللا رعاام مطقو : ثانإلا نامرح نيتي وكلا اياصو ىف دعتو
 2-1 ١ 8 ع 5 2 1 5

 نود رو لاب 4يكرهد» ةك رد لع اكيد تقوأ د اف لصوب نا 4

 ىف ” اذ 00 ا ءااا 2
 ق تاق ىصوأ ادإو . ندرقفل ناسحالاب ىلوا نا ناو ثايإلا

 قا ص تناك ناو » تندلأ نود دلولا كسب ءلدح تاريكا لييس

 . حعاصاو نول

 بصناب باب نم ى مف ةردان لوخدلا كدي نيحوزلا ةدامسو

 د69 م هارثالو اهاريال هبال 4 ةرءاعلا رس و 1

 ثركن لجر نم 5 اع جوز ق الخ ٠ نم فرعي ال نيحوزلا

 ةليل نم اهجوز اهكرت ةجوز نمو ؛ ةليل لوأ نم هتجوز هنم

 لها نه لحجر جوز : ثدا وكلا هلذ نم ةدحاو كنيلإو . 3 ولا

 .ء 2 5 2 مو < 5 8 3 د

 الل ذخأي إف ؛ ةبم 8 ةئيهو ةلذتبم باش اهلإ فزو ةارماب رحبلا
 )ا 6 -ٍ .٠ 9 -ِء .



 لاب تي وكلا ىف .ةأرلل

 لاهإلا اذه عم وهو « هيحو رعش طع و همادنق لدعي و هتلر

 ه6 دلل مسي امسقت ىلع تنصح ةجوزلا هنأر اه « هجولا حيبق
 ىستقا : ايمآل الطوقي ةحراص راذلا باب ىلإ ترفو + ناطيش

 اذه الو توملا راتخأ » : اه تلات بايلا اء مآ تدحتف ايلف . بايلا

 . اهتلطو قادصلا هيلع درف « هديرأ ال : 4 قادص هيلع !وذر ؛ جوزلا

 ىلو ايدل سيلو ؛ ةعاحش أهدنعو ؛ 5 تناول لا هذهو

 اهنيعم ىدنت ن 1 ءارخلا اهذخأب ىلا ةريغسصلا لاح كف  هفاذت'

 كلذ تدبأ نإ ايليوارو؛ ايقالب الو هرشع رك جوزب

 ا تح 7 امل سف ْن تيلي ثيادح نم ءال ود معو

 4 لاقق + امو هيلع هللا لضوللا لوسزا اهريأ تيقوو هلارشع
 هم

 هنم اهقادص ىهو : ةقيدحلا هيلع درت نا أ اهرعأو . اهقلط

 ريخو خبط نم تيبلا ةمدخ عيد نب كل أر | مونناو

 ةطايشو لاقطالا ةييرثو ناريملاب ةياطر لسقو سنكو نحطو

 هده نم ءىش اوياع سيل ةينغلا ةأرملاو . دالوالاو جوزلا باي

 لا ةرادإلا ىوس فيلاكتلا

 لب 2 لاق نا اهجوحأ اذإ ايه ساعت ةعاتص ا ا كد سل و



 تيوكسلا تيرا ن تاعي ريب ما

 زيرطتلاو ةطارطأ نس ىاوللاو 8 لأست 5 ءانغالا توبب ُْق مدخت

 . كللذ نايحي قالل ةبسنلاب تدايلق

' 
١ 

5 0 . 

 « ةيححتم ةرايزلل وأ قوسلا نم اهتجاح ءادطعقل ةأرا جرتمو

 هما كلاب فردي ال ورتسلاو

 أي دس كيرلا اق بلغأ ني ةمئاق تاقارااو

 كشال اع ق وتلا راؤاو ىقيللا رازلا نآو « لثللا ىف ريطت ةرحاسلا

 ةفييكو . راذا لإ غرست ةييصع ضارءأب ةأرلا ثيبصأ اذإو « دي

 ةلفح ةماقإ فو اهدسح نهد ىف ةضيرملا ةمدخ موقت ىلا ىه رازأا

 نيرضيو نفقريو نين زازا نييغ لكني ىلألل) ءاسنلا نم ةمساس

 ريغص لفطو ريبك خيشو ديس وه نم ناريزلا هذه نهو . فوفدلاب

 ءافش وه تافارثعا هذه ىف ندقتعي نولمح ىذلاو . ءاهوش زوو

 ديشر دينا موعب لا كلام دقو ثالثا هله ف تاشيران ضب

 شا رمألا نفي هنأب بالف ءامتلا اذ نع زاثلا بساع ار

 أهف رعأ ا رعأ توضأ دقو . صقرلاو برطلا اهتفاوي دق ةبصعلا

 نأ راذلا ةلييق ايط تيراكأف « ضرألا ايبلع لاظو + لاما ضر



 م44 تيوكسلا َّق ةآرملا

 ءاهشا ةخيشلا هنم سمتلتو رازلا اهيف لخدي ذئنيحو « ةلمح اط لمعت

 ةديدع تال_ئح اطل لمعف « 3 را ىنشب ىتح ديربي ا هيضرتو

 برط اهذخأ اه تميقأ ةافح رخآآ ىف امنكسلو « رازلا لزني و

 حرفق ؛ ةسلاج ىهو تمقرو اهسأر تزهف « قيفصتلاو ءانغلا نم

 « هدارع نيبيل هيضرتست ةخيشلا تءاجو « رازلا لوزنب ةلفملا ءاسنا

 ةنخ ىتذخأ نكلو راز ىن سيل ؛ ةأرملا تباجأ اهك ادع
 ع

 رخآو د ملكتو ا لارا زازا نأ ةلكللا ءان عاشأو . تصقرف 2

 . اهئادب تتامو فشت مل ةأرملا نأ ىمآلا

 ىرسودلا قازرلا دبع موحرملا قتعأ : ةبيرغ ةثداح كيلإو

 دنع ثتيلغ 6 شيعتل تويلا ف مدخم هبافو ام تخت هل ةددع

 تانب ال كلاتخ + ةخيشلا تنام قوس دعوت ايس راثلا ةكيش

 فرعأ ال ىلإ » لو#ت ىفو . كلذ ىلع تقفاوق اهماق» وق : ةلفحلا

 ذخأت ٍّه صير 1 نهدي ةذيشلا تبأر أ قوس داثلا تن ع عش

 ةذيف تراغ ايكو « وانا قابل غابم اذهف « ةضي هك ُط



 ثيوكلا خيرات ند تاحفض هو

 اهبلإ راشي ىذ ىه اهو ء روخبلا ىلع اهيتتش كرو ضيرملا نهدت

 . ناتبلا
 5-2 هش ع 1 ب 0000
 ىف قارعلا ىف سه هنا نم لاقي ايت ةياك_طلا هذه ىلا ذو

 عساك 4 روذنلا هل رذنتو راؤي ماقد لع ليبس رباعلجر رياغلا نمزلا

 .هاطعا لح ا لع 0 امو 2 رغسلا بعل نم عج ر اسيل يني كاش

 3 3 ع 1
 5 ىشم نأ دءبق ؛ هراذ ىلإ لصي ىت> هياع فول اليزه ارامح مقل
 ًاربق ليبسلا رباع هل رفخل + تامو بعتلا نم راما مطقنا لايمأ ةدع

 بياع مو لاسو ناديا عم موق ءاخل هامنيو بدني لخأو هيف هئفد

 هنومرت اوذخأو ًاطئاح الاح هل ونيف : ريخ ديس هنإ مهباجأف : ربقلا

 هبحاص اذف : ريخلا قيقحتل ءاخل ماقملا بحاص ربخلا غلبف . هاوروزيو

 هنإ هياجأف . ريظا دينا اذه كان نأ هلق ميقلا ود ليبسلا رباع
 ىذلا نإف تكس أ . هل لاثو هيلإ سمه . هيتتيطعأ يذلا راخلا ره

 ع

 ...!1]1 همونا وه ىدتع

 املءااو لقعلا بيعت ماه دآو كفا م



 5 تيوكسلا ىف هب اسلا

 تيكا ف ةلياسلا
 نورطاو ىلارعأاو ديك نع بارعآألا بلغأ تيركلا لباس

 ىف ببسلاو . ىوكح منام مهمنع ملام ؛ ليبسلا مهياع تدب ولو

 عيل تي كلا هاديشنا وغ ثيركلا ةلياسم ف بارغأألا ةيفو

 رم نويتيوكلا ىرتشيو « ةبسانم مايقأب ىداوبلا تاجاح

 اومدق اذياف : مانغأو رعايأو نمسو فوص نه مهدتع ام بارعألا

 مهيبلل ام اوعاب دقو الإ ةعاس مهيلع ىذت ال هنإف تيوكسلا ةافص

 . مهروف نم اوجرخو اودارأ ام اورتشاو

 مدقت ىف رك ذي نأش قباسلا نمزلا ىف ةلب اسما هذهل ناك دقو

 « ةيموكح عئاومل ةلباسملا تةعض دف نآلا امأو « تيوكلا ةراجت

 اذإ بارعألا نم عيرلا داورو راد بيرع ةلباسم الإ قبت لو

 مهنم فخ ؤت نيذلا .تيوكلا ةيداب مراد بيرعو « ضرألا تعبر

 ؛ مهني ايف قالتخالا دنع ثيوكلا 2 مهيلع فرو 261ا

 نم رئأشملا ىتش نم فيذل مهو : ءاتسشو ًافيص ةرهتسم مهتلباسو

 م7 لوهسو رحاحد ىنو نامحتو رساودو ةدياشرو مزاوع
 هبي



 تيوكسلا مات ند ا منا

 ء مراوعلل ةيرتك هلا نا الإ 4 ناودعو

 هايم ىف كب ركلا نإ مع ناثك لسللو سس لوقو

 نامزلا لاظ لوو نأ كب الل عئاوملا ملهو م ةريزالا برع

 لثم ةربزركلا هذه 6 ةداب دجن ول ال هنا كلذ ف بيرسلاو 6 رصف 5

 أف ةرفوتم تاحاملاو بط اهاعرمو ةلهس أيقرطف 4 ثنا 1

 3 ةمبف رسصمأو عام 2 بأ رعالا علسو ةصيبخر مايقأب

 : كوقي بار ءاللا لاح ناسف

 ردو داوغ لك ى# فتنإو رفدلا لاط نإو امنص نم ديال

 تاعاسقلا

 ع

 كننم نع ةقرعأ اه رت ذأ نأ تيأر عيال اذه ةبسانع

 2 ميعم ةلغالا عامجأ 0 3 دالسلا ىف ق ميقر رقت و 22 اعانقلا

 وةاكم نم ارك انو تيوكلا
 8. 6. 2 . ل 3 2

 ااه وأ ىناتك وأ قاب را ند مهع 4.لع ثتصسقو زي , دامو

 كلذ ىف نال اص لمع نم مه امع اكتأ 95 كرا الو « ةقث نع



 هر ندلا ىف تاءانتلا

 سانلاو لعفا » لوقي ثيح قداص ىناعلا لثلاو « ىسفن ىلع 55

 . « سانلاو هللا نيو فرعلا بهذي ال »و 4« كليك

 قارعلا ىف تاعاذقلا

 هللا 5 - 5 .

 كيلا سلا تر ةيسلا لا نام نك + "لوا

 ذي نوف رعي جل نآلا هد اسو م لوهجم هنانب خيرا 2 تاعانقلا

 مقو ال هنأ لشغل نمو ة مس لاو مسالا ىوس تاعانتلا نع

 هسأ مهتم قبب ملو مانفا ه 1؟519 ةنس قارعلا ىف نوعاطلا 1 55

 2 مل نأكت راص د ايلعأ نم ةريثك اوم لقا نرغاطلا ادعو

 حس

 سسك ةرعللا ىحاوت نم ةيحان وهو ىوانملا ف 0 5

 ى م و 6 تاعانقلا نم اهريغو "قىدج ثند و ناواسلا هللا كيعق

 تيوكلا تاعانق نم وهف ردبلا ملاس تيب امأ . كانه اولزن

 نر ١ ةكيم اه رحاش



 كثي وكلا حجرات ند تاحفص 6
 200 ا

14 0 
 تروخللا ٌّت فام ألا

 ِ رقت نيئسلا نهر ع و١٠5 كلم ثب وكلا تاعانقلا 8

 هسا نيرحبلا ىف هيلع ترثع بأتك ىدنعو . كلذ ناب ىرتس ؟

 دهم نب لع نب ناهع هب ( ةيدفأتلا هقف ىف ىلع ١ رمعلا مل ملغ ريسفتلا
ُ 

 قلطب نيرقلاو ؛ نيرقناب دلو هنإ هْفلؤم لوقي ؛ ىعانتتا اقدم

 هه
 ند موز ةكليف ىف لحم ىلعو قباسل ١ نمزلا ف ؟ تبوكلا ىلع

 6# رأت الو هيدالو 4 مرات باتكلا لق نع د و طه كيرلا رز

 عر ٠ ميشا ثا ُْف ريهص باتك لع ِت رع شكلو 5 ع هك لا

 « روك ذملا نامع متب ةيفارخ تاياككحو رشحلا ةصقو دئاصق هيف
 سام كن 5 3 2 -. و 5 سب ٠

 قيقش وه اذه نايعو .ه !؟1 ةنس وهو ةباتكلا حرر هيفو

 نامع تيب و ؛ ىرس نب دمع نب ىلع نب ناس وهو ثلاشلا امدج

 : ) 50 5 وهو | ع وس نبا تدب نال ىعست 5

 و 6 ىعانقلا رس ىمحسإ ىورم ةيماشلا برش لا قو

 : ىعانقلا نيساي تالق تبوكلا ىلإ ةريجلا قيرط نم فبعنلا

 ةيصو ىفو « نيساي ريصق ىمسإ لحم برغال ةمظاك ب ونج فو



 5 ةرايزلا ىف تاءانقلا

 ف نذؤألاو مام الل ةقدص 56 ١ /1*/ ةنس نيز نب نمعرلا دمع.

 فرعن ملاذه نيسايو ؛ نآلا ناحرس دحسم ىمسملا نيساب دحسم»

 نم قب مل هنإف ءهلنو هني فرعت اتنكلو هتوم الو هدلوم خيرات

 1-0 اضاق تسب مويلا و م هئسو « زوجت 2 رمآ ىوس هليش

 . جيعدلا ناواس

 ةرايدلا ىف فاعانتلا

 مدلاو نع لقب ىادسلا خاص قى مداد نب طاص ري

 قزر نب نأ خييشلا بادصأ نم“ وقر 4 طاض هلو نع
 ُْف ا

5 
 ىو نيرحبلا ىفو ةرابزلا ىف تاعانتإا ناريج ندي : لوقي « ةتيعم

 رجاه نه تاعانتلا نم « ةرابزلا ثب رخ امل : لوقيو . ثيوكلا

 جيلذلا ىف ةريزج ىهو ) (ى رس ىلإ رجاه نم مهمو نيرحبلا ىلإ

 تو ..سراغ ىلإ ورجال ابيع ىكسلا ١ بطت مل مث ( ىسرافلا

 توكل ىلإ اوءاج مث سراف ىلإ !ورجاه نيذلا نم باوس نبا
 ص

 5 اييرقت كب لاق كو



 نب رحبلا ف تاعائقلا

 نم ةغل ةدلاولا دنع تيأر ١81١ ةنس ىسع دلاولا فوت امل

 « ربع نب فسوب مساب نيرحبلا ىف هلالعأ قع لدم قاروآألا نب

 ؟ايب بلاطت ال اذامل : 1 تلتف « همأ لبق قم دلارإا دهن رهو

 « حلقي و اهم بلاط ( ىدلاو لاخ ) فسو» نب أ أ و

 دجال سيلو فيسلاب نيرحبلا اوُذْحَأ مهمأ ةجحب ةفيلخ لآ همفدو

 زيتلا فدو قوش و يرعبلا لإ ترام 1865 ةيس لو« كلم

 بكملب برش سس تاعاذقلا ةل24 نا « نيردعملا نمهوصهو هدلاو نع

 . ةمانملا قرش ىف ريكذلا لبقم

 د دأب نع

 مه "ا رات م الو + بسعقلا ىف ْخ واثلا لاخن ىلإ ةيقب مل

 كباكلا لهأ نم ايهم 3 مهخأب مااومو» ةكلس قو 5 اهيلإ

 قاسنب نب دمم بتكف ؛ لوهسلا ىلإ تاعادنقلا بسن ىف كدب



 5 بضقلا ىف تاءانقلا

 لئاخل مهترهاصمو لوهسلا ىلإ مهبست اهيف ركذ ةقيثو ىعانقلا

 ابق دبق !؟ بسلا لعأ قع دعاو ريغ ايف ديشو + بسقلا لعأ

 : نول ر يننا ةنيدملا ىضاق محاز ب هلا دبع خيشلا ايل حصص و

 رقش ىضاق ىسع نب هللا دبع نب ىلع خسيشلا اهتيثو اهيلع قداصو

 ميشلا مو>رملا مق نع فرحلاب ابضن كيلإو ٠ مولا دالبو

 ليل كلغ ذا لا يع

 نأ هيلإ رظاتلاو كلذ ىلع فقاولا لعبا ٠ هلل دجحلاو هللا مسب »

 نيون 7 دخأ نب دمحم همع نبا نع هغلب امل ىعانآلا قانب نب دمحم

 مهبسن ىف مكنت هنأ تيوكتلا فا رظأ ىف هيل[ بنساب قدو ىانقلا

 : مهنامز لهأ دنع مهوجحو ةفاسملا دعبل كالذب هل ةفرعم ال نم

 امأ و © ,لوهسلا نيعاقزلاب لصتي موبسأ 3ك قاني نب دمع يكذف

 ديوس لآ مو مهنوجوزيو مهم نوذخأي بصقلا لهأ لئام عيمج

 دلاخ ىنب مانغ لاو نالعث لو موقبلا ناجوع لآو .ريدغ لآو

 ءالؤد و ليار نم دوعلجس لاف قفتنملا م 5 1 مدن كو
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 نب نالعثو .ريدغ نب دمه كلذ ىلع دبش . ةرهاصملا مهلعت دق

 ولاول
 انديس ىلع ا ىلصو 1 ماب هم ةددس خدعفلا ىذ بول ف هررحو مس وةنف

 نب دمه نب هللا دبع ىلاعت هلل ىلإ ريقفلا هنثكو هن كلو ٠

 ع فورعملا همتك همكحخو : سو هل 1و قع

 ا

 محار نب باهولا دبع نب هللا دبع هالعأ رك ذ 5 كلذب دهشو

 فورم همتخي همئخو

 راسو رك ذ ام ىدل تبث . م .-رلا نحرلا هللا مس

 1 ىطاف ىسعغ نب هللا دبع نب لع ىلاعت هللا ىل | ريقنلا هيتاكملاق

 هبضو هلآو دمحم انديس ىلع هَل ىللصو دج دالب نم مولا دالبو

 .فورءملا همتخم همتخو . 109 ةنس ةجحلا ىذ ” ىف ررح . سو

 مهماتخأب ةموتحلا اهباصأ طوطخ 0 ةباقكلا هلو لقن

 © فلش عب هللا دبع اب فرابلا

 « لوه# هخيران قا رعلا ىف تفاعلا نكي أ رع امم لصحتتف

 .تيوكلإ ممانكساماو . دجن دالب نم بصقا ىف مهانكس اذذكو

 . زواحتت ال حابضلا .اهلكس ذنم تيوكسا.نآل ثداح وهف ةرابزلاو



 58 بضقأ| ىف تاعادقلا

 . 3517 ةئس ثبرخو ها11م٠8 ةئس تقكس ةرابإلاو ؛ ةئس ؟ه

 تينم له اذه ىلعف « ةرابزلا دعب نيرحبلا مانكس نأ رهاظلاو

 ... ؟ دج دالب نم بصقلا / 0 وأ قارعلا وه ىلصالا تاعاذقلا

 لاهث وه ىلصالا مهتبنم نأ مج رأ ىتكلو للا الإ ةلدينأل برقلا

 : كلذ ىلع ةلدآلا كيلإ و « قارعلا

 نأ بردا بانتأ يف بهل كفا يحلص 23 الوأ

 8 ماشا دال نم رع ىلاو> ممانكسو هه كلج ند نطب لهس ف

 : اينايي كليلإ و ؛ ةيديم ريغ ابأ ىلع لد ءابآلا ءاسأ : اناث
 ا

 ال1 نجا لا سس لا < قلدروعلا + قرع لا

 1 ىجوبا لأ : نابع لآ ه4 عنخ لآ ف شومره

 تبرغتسا دقو ) ٠ قذي ل ع« نادمح لا « قانب لآ « بتاأيس

 ( كلذك هسا نع يراخملا لاسر ىف لع رع كلو شرم ع مسا

 ماشلا ناكسف « دراب تبنملا نأ ىلع لدي ةرشبلا ضارب : الا"

 عه - نوللا قو دوسألاو « ضايبلا مهنرمشب ىلع بلغي قارعلاو

 ةليسقك . كانه م دهملا ثيدح هده هنع تققح اذِإ ل هيردب



 ملزانم هزنعو ٠ تر ىلإ اولود ةنماو قارعلاب مهمينم ميم

 رضحتت نأ لبق لحرلا رئاشملا نأش اذهو . ماشلا ىلإ اولوت هنمو

 ميلس ند نك 6 زعلا لحتو ىعرأاو نمألا 3 ا عيلت

 زانبللا

 نم مومو «اوعيشتو ه ١1!/م ةنس قرودلا ىلإ قارعلا نم اولوحم

 مهيف بلاغلا وه ةرشبلا ضايب دجت اذهطو « دجن ىلإ لوحت

 نأ ىضاثلا مهاربا نب ناملس ةقثلا نم تممس دقو . لوهسلاك

 ةرشبلا ضاي نآو ةدحاو ةريشمك ديفا ف نآلا عيبسو لوهسلا

 . مهيف بلاغلا وه

 كتم وكما ف مهتناكم و تاعانقلا

 مهنورت غلبمو

 لهأ نيب رضاطلاو ىشاملا .رمزلا ىف تاعانثلا ةناكم

 ةبيطلا لامعالاب الإ هاوس ىلع مهنم دحالل ةزيم ال ىطسو تي وكلا

 ؛ ةشومسم مهنلكو 6 هزيم اهلذ ءارمألا كذسش مهتاكم و ع مريغك

 امو ةفوكسلا مهزأنم نأ سو.ءأقلاو برعلا نأسل بحاص ركذ دقف )١(

 . ةيحبسأ] ىدسف مهيلإ بسنت :ةلحم



 اما تن وكسلا ىف مهتناكمو .تاعانتلا

 ءاردألا مم ةطلاخلاو ةرواجلا : الوأ ء كلذ يف سلا نأ ىدأو

 كرغص لف هلئاهد فرعتو 6 هفرعت .ىذلا صخشأاف 6 رغبملا كلم

 .اعيشفيم ىف رتل ىذلا سشلا نادت اال اع كشن ةيلإ :نايظت

 ىف موبغاشي لو ةرطيس ىف حابصلا اوعزاني مل تاعانقلا : اذا

 اونلطي و ل قحاللاو ف اسلانمزلا ىف مكحصنلا اوملخا لب 6 ةسأيس

 مهبلإ ءأرمأللا سون تنأمطا اذهلف 6م 5 الو ءأزد كلذ لع

 . ةاكلا هذه مل تراصو

 مهبلغأ فراك نرآلا اذه لوأ ىنف تاعانقلا ةورث غلبم نو

 اركلم ةيدلا امو ع ىقلا ىلإ هت برقأ رتل وهو لاك ظسوتم

 عواملا زيزعلا دبعو ناملس هيشأو ردسبلا لاس لثم ةورثلا نم ًائيش

 نبا تدب لشم تبوكسلا ءاينغأ نم مهريغل بسنت ال مهتورث نإف

 نوغا هدف مالا نرقلا ىف مهمورث امأو ؛ ؤلؤللا ر راجيو ميهارب ذأ

 ةلئاط ةورث كلم ىجان نب دمم نأ عوطملا فسوب نب دم موحرملا

 نيم ءاقي امان قراني ةقواسلا نها ك هني زيلع ىف لسع هلا قاع

 ىردأ الو ) تاعانقلا ةبص 18 ”ومسي تيوكلال هأ ذخأو « غاصملا

 برغت ليلخا زيزعلا دبع ًاضيأو ( ىلهأ وأ ىرات غاصملا اذه له



 تيوكلا رات ند تاحفم - 1٠١

 زيرعلا دبع ىعسي ناكو ؛ ةميظع ةورثب اهنم مجر مث ةواج ىف ًانيئس

 ةنيفس ىف ةواح لإ اينو 5 مقتل ا هيورت نكلو 6 ىدنملا

 كالم نمو م تاق قرغلا ةنيفسلا لع هك ردقو كانه هب امسح ةيعبعتل

 . خاتلاب زرآلا ىف هتراجو . نادمح نب دمه اهب أب ال ةورب

 لك نم ايجار تيوكلا خيرات نم هنايب تدرأ ام ةياهن اذه

 ةعبطلا ىف هكردتسال ىدشري نأ تاك ذام ىالخت لع هدنع ريخ

 ىلع هنإ لمعلاو لوقلا ف باوصلل ىنةفوب نأ لأسأ هللاو « ةيناثلا

 . ريدق ءاشن ام .



 7 هيب ع 557 هقول هن لا ف 2 ةيدقأا

 ع هعع ه6: 4٠ ه5. هيو ةاّهف 2 ثدوكسأ)

 3 نع تم ١ فعل وجا ل ١ كا تيوكسلا خانم
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 تس ريف ١٠١5

 ةحفصلا عروسضوملا
0 

 ؟4 5” 55-5 2 : ةءاه كرايم ندر ف ةسيلل ثداوحلا

 ها م

2 

 تر وكساا ل ءاسفقلا تر

 مو هما ا هتع ١ منعا دمهم ىو اك قكلا ق ءاغقلا ةلداع

 د ه6 هعو «ه .ف هعو هم مهم ريسو ةأسضتلا ملغ

 .,. ةعالسلاب قرانلا
 خ٠2 هع 2 ظظ5ظ55 2 ةيكوابلا ةسردملا ءثب ق بيسلأ

[ | 

 ١

 عاقب 1 هوم مع هس ١ دمع فنعم ةقيوطعلا ق ىلا عاق

 زق 11 هيك  ن .اهيم" دع م ”تيقكسلا لف ءاروسشلا

 دوا ا فا ودك مس لا دم ده ةيوكلا 'لئاط

 1. هي هم مم نروهوكلا ب غرو لأ ةداوللا

 1 هه هذ د ون فيعلم سه يع قاسوفلاو ةواعتلا

 | 55 نك ولم كاي ل فن ا عع هس. ةاكالل ناس

 يأ 1 ع مو اميز < موي يقدح يو سم ليلا ولي

 44 | ..ل  ىنع يلا تى. ... اهراثو ةيعارشلا نفسلا

 هج ند نع ديم ع مح انهاواو قلا كب
 ١*7 دن 0 هو . نإ ني ١ يق لقي 0

 مدل ين ع ا يما ١ نيم فما وو ميسا فلا قلع
 . 5 5- يق 207 57 ع. هب كسلا ف لوانملا



 ع وسضوملا

 هز وط'و سامرألا

 تيوكنلا ُْف تانارخلا

 وسهلا

 ..: تاوكسلا قاف[ رمل

 ف تافا رحاب أهدتتعمو اهاعأو لاحرا دنع ةأرأا و

 ٠.٠ نم كسلا ع هل اسلا

 تاعانقلا



 كلا ر د5سأ

1 

 فيزاجاب
 دادوتسا

5 
 هاأ ءالؤ

 مألا

 دلو

 دك

3 
 ىئرثلاو

 فيذاجلاب

 ه2 [ةدنيعسأ|




