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 راو فطري ب هلا عفا

 فيلات

 ىكملا رمع نب كبح هللا دبع

 ىناضغلا ىفصالا





 مد

 تا خورأت نم لوالأ رتفدلا

 ريسكلا احا ريهشلا رمع نب دمحت هللا دبعل

 ىناكغلا ىلا ىفصألا :

 ةنظملف اهفلوم طخ ةييتكملا ةيلصالا ةخكسنلا ءادتبا انهاش

 0 د دجوي :ثاأل :ةضقات 0

 نم ىلوالا ةثالثنأ ىنعأ نيطالس ةثالث

 هاش دمحم نب هاش دا نب هاش كبح ىيدلا زعم دولمل وبا

 هاش رفظم ىبا

 أ. ةذنس رخالا عيبر رهش نم عباسلا ىف دايادجإاب ةنطلسلا را سلج

 انج بغب زلو هلامعر هيا هاب ارز» ىلا ةيانعلاب رظنو ةئامنامثو نيعبراو تس ىلع

 دمايا ىف ةئمعت نم هيلع ناك ا

 كجحا خيشلا اثدبس ىتكرب ىخيش نيدلا باهش بطقلا كلوم

 هتافوو جيهكرس بحاص هب ىنعفنو قرم ني

 ام بطق اهعمج ةلاسر ىلع ميعابا ىب ليعمسا ىماح ىبال حرش ىم تلقن

 مسي جيهكرس بحاص دا نيدلا باهش مالسالا خيش اناليم نيفراعلا

 هتاثوو خيشلا كلوم ىف رفظم ىب ليد نب كما ناطلسلا دماكملا دكياعلا

 ىف (”روكان لامعأ نم 0 كيلو هكا هللا نيكق كنا هتروص ام هرمعو
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 مماثل ل 1 ,

 ىلث# عبارلا ىف لاوزلا لبق سيكل ممي ىف ىقوتو ةئاعبسو نيثلثو عبس ةنس

 هلثا جيهكرس هنكسم رادب.ةئامنامإو نيعبراو عست ةنس نم لاوش نم رشع

 اهعلطم هئاقر ف اتايبا مراشلا مظنو

 لانج ١ لقم ف نسل يحي لابن ملا انت ابيوح نا

 اهخرات تيبو

 لاوشلا نم ءاي لاد ناك تاثم ىنامت ىلع ميمو اط

 هرهع طباض تيِبو

 لاوزلا لبق سيمثل ممي تام .بطق هنا ىلع انّلد نمع

 ا تيبب قمح نب ةيحنم  ناطلسلا_نسلجم ىف ءارعشلا صعب هاثرو

 اهو داجاو_هتافو طباتض. هل ءامدلا ىمضو

 داو مخ كش ىمه سودرف ىوس اهندو ىيد مامأ تي خيش بج

 داب اقب ارديحم ملاع كش لاس و خيران رد تفقكيم كلف

 م1 دوعسمللا دولوملا هل رهظ ناضمر نم ىنيرشعلا 52 نيعبرأو عسن خذنس ىأ اهمفو

 مم. ىارلا اهبحاص هناويد ىف رضحو ردكا ىلا راس 211111 1 « دوه

 هيلا ةنيسح هل ةنبا فاز اهنم ىنركو ةمدخاب رهاظتو اجري ىلئرلا ني

 هل رديا دادرتسا ىف اهيبال تععفش اهنا ىتح ىاطلسلا دنع (:0 تيظحو

 لك اهذ اهل 500 ديف اهعفشف

 ع كينإب ىذلا عيفشلا لتم ارؤشم كينإب ىذلا عيفشلا سيل

 ىاولا اهبحاصل ناهجاخ رينم عفشف (فاكلا تفب) ركاب ةيالو ازغ اهيفو

 مدا ىلا ضهن نيسمخو تللث ىفو 2«هنع عجرف ب جارذل لكو ةعاطلا ىلع اييك

 فاكو نوسنسلاو فاكلا خافب) نانا ىارلا اهيحاص فدهتساو ا

 هموق رثكا كلهذ برحلل سادكبنرت ىبا. (نيتلمهم نيسو لاد نيب - كاس

 ركشب فورعملا ضوال لعب راهملا رمأو] اهيلع ناطلسلا لزنو ةعلقلا ل جا مزهنأو

 ئانقم ءاتو ةامهملا ءارلا نيكسو فاسكلا فو ةمجاعلا نيشلا جفب) جالت



 مخ ائذس
 رم ١

 ةيناثلاو فورعملا ركسلا © ىلوالا ةملكلاف مهجو فلا مالو ةحوتفم ةيقوف

 كقلو (نوكب نأ نكمي اص ىلإ وسع 3 رع ىلع كيري ىذلا ضو 2 ئ

 مؤ

 « اًضرعو لوط مس ةولغ ىلع كيري هءب اًجردمو رك ادوجح اًصوخ هقيأر

 هحاسب نأ نادك نييتلل يللا ةرامعو ةئطاسلا راد ءاقيب ,ما رث

 هضهنتسا ودنما . ناطلس ىحلخل دويبحع ليتساف هنع ضرعاف هترثع ليقبو

 ةخلامهم لادب) كويبهذ 32 لصوو ليعفذ هذ صل لونم لك ىف هل غعلبم ليبقب

 اليلع هاش نيك ناكو (ةلمهم لاذ ءاولا كعبو وا وو ءاه نيب ةينكحت ةانثمو

 ءاهو واو نيب ةيقوف ةانثمو فاكلا مضب) هريتوك ىلا هلاتقل صضهن اذه عمو

 ودنملا ىلي امج ريئايناكب ةنيصقمل .لاعالا نم اهتو (ءاهو حوننفم ةامعم ءارو ىكاوس

 +4 وتنانق تطيل ضربنا نب نان نيك لفكر ع ىئجلخل عجرم

 كلر لقتنا مرح رهش نىماث طماط نس 0 0 دابادجا

 ناك و ةبقلا ىف هربقب كربق 0 هدلاو كنع نفدو ىلاعن هللا خر ىلا هاش

 «بو رابدنل ةرواجملا روهذاطلس هدلومو ةنس ةرشع عست ىطاست امل كردي

 نورشعو نامت كيعو ىقوتو ؛ راصع ةطوخ فو رويئاطلس ةدلبلا تيوس

 مزه ىذلا فو ؛ مايأ ةعدرأو رهشا ةعسنتو نينس نامت هتنطاس اةدلصو «ةظنس

 ةمجرت ىف هنايب فبس امك داباتلود ىلع لزنو ىنمهبلا كيا نبدأ ناناخاخ

 ريدجو هيف ليقملا هناك اًفاوج اًعاطم اعاجكاش اسراف 58 انا ناكو ؛ حبيبا

 كل هل لاقي ناك اذهلو «“ 'راطنق اهلقا ىلابيالو كوكللا ىطعي «« تيبلا اذه هب

 هدلو ىلا هدعب :ةنطلسلا تلقتذاو ليمج رثآاو ةنسح ةريس هل تناكو شخ

 * خجلا هيلع كجا

 هان كيد نب هاش لجا نيدلا بطق لضفلا وبا

 ا رفظم نب هاش كيح نب هاش كج نبأ

 ةنطاسلا ريوس ىلع هاش كمح نب هاش كجا ندحلا بطق لضفلا وبا سلج

 2 ناكو ةخلتامنامتثو نيسيخو سيخ هل مرتك نم رسششع فدا ىد
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 5-05 عز

 محو دس م

 لعي رثو هيبا لامع اًصوصخ سانلا تاقبط:رئاسل ةياعولاو ةيانعلاب اًدوهشم

 ئحلشا ليصو كيبأ ةيجرت 3 فديسو # هنامز خد نسَحو ع نع عقنم ا

 ةيبأ لأ ليصو خب عمم انو رديأ خيالود كاذ فإأ نبدلا بطق ناكو دوبحد ىلا

 فلا ةثام ىلع كيري دادعتساب داع مث عجر ىجلخل ناكو هنانو ففنآف

 رت رويدوهح ىلا مدقتي نا هناخ شيي كنهلا ىف هل لاقيو ريلهدلاب رما

 لذي امل هناذ. ىجلخدل م امأو * هيلع 2 582 انعم نييترو 0

 جوخ خعاطلا ىلا هاعد ىلاطلس بأ, .عس ىيدلا ءذل-2 اهو ناكو رويئاطاس 0

 غلب كلذ ءانثا ىو ركسعلا ةعيلط هلعجو هلافطاو هلما ىجلخأ ملستو هيلا

 روغاباب للا ىلأو ظراسيلز ىلا هجوم راب بز هل لمعت 0 ليحت ةافو ىجلخشل

 (ءارلا مزج) اسراس ةيرقب لون 22 جورب ىلا راس مث وس سكدق

 [عيف نكمي هدم لع جرس ُّ فقوتي 1 هل 0 جورب ر .تد رمأف

 (610) هردورب ىلا جلل دجوتف جورهب نع عنام ال اهكتف دعبو «كلملا راد جف

 لسغلاب ٍهنمو بطلاب لغتنشملا هنم ضوممل ىلع اوناك نمهبلا نم اعمج نال

 ىلعف هلتقب الا هنم اًصلخم اودجج رثو ليفلا هكردات لكألا دنع جتداع ىلع

 فيسلا لعلب اوسيبلو هولمقو ديلع اوعيتجا < خءاكشلا بلغت ةتللا «« لبق ام

 بجم كلذ ىجلخل غلب اًملو « اليفلا ضوعبلا لتق امرلو ««اولق امك امناو

 * عبطلاب ضرالا لها ةأرج ىلع لدي اذه لقو نماهبلا ةأرج نم
 د

 َج - ايزاغ هلو اورهنج ن 4 |يللا كتاف ىينرغلا دوه“ نااحلسلا ى ع هلتم ىوردو

 6 هلق ام لاقف هلباقو بنرالا عجرف بذرا ىلع ادع ايلك ىارق اموي كيصلل
 ليسا 32 1ك ابنرأ ىار امنأ هنأ هخرات ىف ىفوعنا ل.ةنو] * ىف ا . : 5 . . , د بالا



 8 منو ًخلس

 دي اكو * ىجلشل هلق ام لقو هسأر 7 مث ىار 8 بجعي فلكي هدلصقو

 [ «ثاعبر او ةرشع تنس ذنس ىف دع هلاورهن

 كالا ىلع عمنجاو
 دارأو ضرآالا 7 ,ىم هرسببغو سادكنك هدو. ديل

 هضوخ» نا سرافلا ىلع رّذَعَتَي سادكنك لاقف 0 رهن روبغ ينج

 ىلايبنا بناج نم هلو نيدلا بطق هيلع ليت دقو بالجب الا ربعي الإ

 عديم ىلا هنم ربعو ىكلخل هدصقف ليس ربعم (نونلا # ةزمهلا خافب)

 ءارما نم هعم نمل لقو «بارهس هنع فّلختو (ةدحوملاو فاكلا خفب)

 8 نأ تفلح ىنذ ىنيع تب دفق مكيداصل ابلوقو نيلاس أور مس ىجالشخل

 م رهنلا ربع مث «كتنا ال ىيدلا بطق هب تببنعو ىتمعن 0 نوخآ

 نيحلا بطقب فخو (نونلاو ةيقيفلا هانثملا نيب ةتكاس ءاهب) رسينهت

 ةعنج ال هنع فقونلا تيأر لاقذ ىجكلخل هتهجاوم ىع:هلاسو ا ورشبتساف

 ان يلا الاء ةلققولا هذيل ةذئما تعدلت هتوقل راسل حتق نع

 اماو وع لهالا ىف باجاف كدلوو كلها لاح ام لاق رث («هيأر بوصتساف

 تيقبو اهقح اوفو دقف ابك هلام ةمدخل ىف هيلاو ارَعص اولتقي ناف دالوال

 ناضغلا كالا ءالع هيطاخو نيدلا بطق ه كنف ءاهل رضح كقو عيبا ةيون

 نم الا رصنلا امو هابتناو ةوقو ةرثك ىف وه لاقف ىجلتل نعال

 نيدلا بطق ضهنذ هوك رادبلا بسانلاف جنبريك .ىلا ربع ىقو هللا ىنع

 “ 2 بوص ىلا ىجلخل ةلباقمل سبالو ىرع نم سراف فلا نعبراب

 هر الب نيدلا بطق ةرصنل بيغلا لاجر روضح

 ليخ| ىلع 1 بر موي هلاورهنب ىثر هنا هتاقبط ىف ناكاسح لقت

 ناطلس كقرم ىف ةبق اهبو ريبكلا عمال اعف صيبا نيفا رص

 هلاورهذ بحاص نيكلاسلا رادمو نيفراعلا ةلبقو نيدباعلا ٍاهنمو نيغاصلا

 00 نيدلا ماسح خجيشلا انام نيدوملا ثايغ اهيماحو اهبطقو اهيلا

 اعجطضم نيدلا لما نم لجر ةبقلا نم بناج ىف ناكو هّرس ىلاعت هللا

 .٠ اح
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 محو خمس 4

 ليقف ىلتلا ظفح .ىمف ةيقلا نم بيجاث ىحملل رادبلا ليقد نم عهسف

 ممر نم رظن نع اوباغ رث هب فخنو ةبقلا نم سراف رهظف مارآ ىيب

 روذالا ىهبلا لال وذ لصاولا لماكلا لماعلا رئاعلا ناكو ىحسملا بابب

 سلق ر,هود دكيكم 0 مساق خيشلا انالوم نيدلاو ايندلا ةكرب

 ةحوتفم ةلمهم ىيسب) ووزس ر اخ فورعملا ضْوُأَل ىلع ةبلطلا كيفي هرس

 قر املف مالسلا كر و كت (ىيتنكاس ىيتلمهم نير نيب اهلثم واوو

 اهناطلاس ددمل ةيالولا 0 جول لاقذ دنع ديب نحت نما هلاس سودا ند

 010 0 اذه لك مالس تندوف ىلع اويلس ىب ارم او نيكلا بظق

 لخد ئذلا سرافلا نا مهضعب نعو* مهب تايفكاف ةقفارملا

 كتخ نيسح دكيسلا انالوم راثالا ىلعلا ليلا وه رادبلا ىدانو ىجسملا

 55 مارآ ىيبو كسالا وهو (فاكلاو نونلا نوكسو ةمحعملا ءاكل رسكب) راوس

 * امهب هللا انعفن هتخا (ةومهلا

 ةنسلا ىلع اهركذ رتاوت خ*فيطل ىيدلا بطقل ءايلوالا دادما ىفو ليقأ

 ىف نأ اهنايبو "عبر دنع 0 ام عل <« نومضع حصفت ىو مقبكتو ةاورلا

 جهن كلاس هرهد ةودقو هريصع دحوأ تاركك ىلا لصو هاش دكيح رصع

 ىهلام لامك ييشلا اناليم لاللل علطم مجت فيقحتلا ةمزا كلامو فيرطلا

 لآ ابتك رث ةردقلا هتعنف ل ل ملط 5 هيلع ناكو هس هللا سكق

 اهلو باثكلا ىف امبس> باجاف هفوي ل تاعك ءلالبقو هيف يكرذل

 ةقيقألو ةقيرطلا ناطلس ّىلعلا ّيلولا 5 ةلتاقمال اعمتجاو ةلباقملا تقفتا

 ةدكلل سا ليتبلا: نبا ةقيقد .الو ةليلج دوهشلا جراعم ىف هتفي ل ىذلا

 هدضع لب هدلو ماع بطق نيدلا ناعرب انالوم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 نوجولا ىف فرصتملا بطقلا بوهشلا ةرثاد ةطقذ نامزلا بحاص ناشلا ىلع

 امهرس هللا سدق ملاع هاش نهكنم انالوم مظعالا رسلا ةوكشم حابصم

 اذك ناك باجاف * ددملاو 0 بطقل ءامدلا .هلأسي هيلا. راشملا جيشلا ىلا



 منذ خدم
0 

 ليفك ىدلاوف نيدلا هببس ناك نا هل لاقف ءَنَعَو اَم من رجم نقلوا

 فيك هيلع متَخَو بتكو ىصْمآ دق ريدقتلا هل 0 هباجاف * ىضصقي هئاب

 هل يرخاذ ؛ هيكح لكمضي باجأ ءهَيْنَذ هيلع امب كتينا حرا لاق «دبلا للا

 هلضف عساو هناكجس هللاو هلعا الا هفرعي ال ع مئاخإ الحي هبيجح نم

 هلوان مث نيبملا متفلاب هضخ ىمل اًعبت هل وعدا نالا اما لق للنا

 هيبأ ىلا امهب عجرو هعدوتساف ىيدلا بطق ءادع ىلع امون ىتقريل نيمهس

 هلايض هود ةعلملا] نا عم ان هترضحا ىتح ىضر ام لاقو مُسبَتَف

 مهللا < ناكاعت ناك" كاطنلملا كي لساو هسلا كصَت عون مدلل اَنَقَحو

 الق ! مدوجو تابصق  تيحو.: غتيعت نم اًبيصت لل 'لهجاو قتكربب ىنعفنا

 خيشلا اناليم ىلا ةيرجالا هذه هضعب بسنو] :«دوهشو مدوج- ىنموكتأ

 ةنطلسلا راد تافاضم نم رويمليعب روبقملا ماللا مرج) ىلامب قورعلا 0

 هنيب تناكو مايع كلم ىمسملا ناخ كنوادخ دىكحسم راوج ىف دابادمحا

 تارجحاك ةنطلسج هَل ءاحدلا هلاسي لازاامو ةلضاومو هلام ىجلخل د 0

 بحي هنا هنع اًديد#  ناطلسلا غلبو بهذ ةكنت ةئام سمخ رم هلصوو

 نم لسران ؛هغلب امك وه اذاف ربختسا «فحصملا قافُي ال سيكلا؛ :ئىجلشل

 نأ هنت# ىتشيا راصو» جيشلا رفاسب نراك ايعووتساو اسح جرختاسا

 دوم ىلا بتئكف ةباجالا هل رهظو دويكمل تارك ةئطلس لآسيو هلك

 نيحلا بطق ىطلستو كيح ناططاسلا ىفوتو «لعفف اهيلا همدقتسسيو كرنب

 ةكربب تناك امنا تيبلا اذه ةنطلس اولقو ءا ارزولا عمتجا هركسع ةّلقلو

 اورضح هيلا عوجيلاو ماع بطق هدلوب داديتسالا بسانماف نايناهج مودل

 شبوشق ثا اذه اما لق رقءرصنلاب .عرشتف ددملا ولاسو ةيدل نيدلا بطقب

 لق رق هللا اش ْن أ جالع هلو شيوردلا فح ىف ليد ناطلسلا نم ناك

 اذهل حلصي 03 اوعيجاف هنم رذتعيو 00 خيشلاب عمنج ْ انه نوكيا

+٠ 1 
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> 0 

 مؤ طظئس مم

 0 ل « لوقي ةبلأ هلسرأ ل ومالا متي 2 معن باجاف ماع هاش الا

 صيفا ىلا ةباتكلا بسانلاف هيباب فخاوي ال نيدلا بطق «ءىرْخأ رو ةرزأو
0 

 داش عجرذف فئفاوي اع بج ملف ةلاسرلا هغلبأو هب عيتجاف «دكلم ىلا عوجرلاب

 )اهلا ةديش نم هل لكر هيلا عجرا بظقلا هل لاقن عنتاب رخال

 هيلا عجرف ءديلا بتكت نا بسانماف هللا فلخ ةدحار ىلا رظنلاو ةحكاسألا

 بطقلا همزلف هلاح نم دفاش ام ضرعو هقرافف اًبضغ الا دادزي ال وهو دغلباو

 اللا 5 هذقلا نبقي ىيذلا ناهرب دبعلا هل لق لق ءاثلاك دوعلاب

 |0015 ام نع رواجتلاب ةيلغ نمك نأ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ةبكم

 باجاف لعفف ءرادلا هذه ةنكس اهلمتكج ال ةنوشخ هيف رادلا كلت لاجر

 ءارقفلا بح دومحو كلذ ىلا تبجا ىتح هل ةنطلسلا لسا نينس عبس ىل

 عفر مل * نوكي ال اذه ىنملظ هدلاو صخشل عفن ريغ ىلع هذراو هيعدتسا

 ةموكتمل ميسرم اذه هل لقو ماع هاش هاطعاو قرولا هبشي ام اهيف !ذاو هدي

 «ةعقاولاب هبخاو كدلاو ىلا عجرا اهيف عفن ال هاوس اميف ةغلابملاف ىجكاذل مساب

 طل اذه ررب لاقو اهقزمو *قرولا كلت عطقو ةيبشاهلا ةريغلا قرع كركتق

 خيشلا باغ كثذ دنع 0 الف باطقالا بطق غيلبت نود ءاضقلا ناي نم

 قراثو كيسلا نبا دلك نقل لك مم ,ىريدقتتلا ىف امب فرثعأو وح نع

 لمكلا ىف ناكو تنعرسا بطقلا هل لاقف رالع هاش عجرو لاخل ىف ايندلا

 ااا رع هاشب هحانج لضي نأ نيحلا بطق بطقلا نم سمتلا رث ءالعس

 ةيلط نيدلا بطق راع هاشل بطقلا لاقف هب هل ةقاط ال اميف لابلا غر

 هعم يرن ركسعملا اذه ىف هل اقيفر نكف تانسلخل نم ميلظملا ةياعرو دومح

 علط املفذ دحيهتلا وضول في من ثيكح ءاما صقن ففغثا ىنانلا لونملا ىفو

 ىف رابغ هنم رهظ فيرطلا ددرتو ركسعلا ءاوه ردك نيدلا بطقل لاق راهنلا

 ررقت كق هذاف متفلا ىف مكرطاخ ددرتيالو مكنم ةصخرب عجراس

 اصعلاو فيسلا « هباجاف هب اًكربت هفيس هنم ىيدلا بطق سيتلاف 9



 1 مه خمس

 خبسنتابو رابكلا نيطالسلا نم مقناو حور هلف شيواردلل ناك امو !درلاو لعنلاو

 فيسلا نم نوكي تقولا كلذ ىغف جلا فقيلي ال رما ردصي ّلع عْيَلا

 ىلا ةبسن ىنم بدالا ةّلق روصتت فيك لاو اهلبقي همدق ىلع عقوف ؛روضلا

 هنا مث اضيا نوكيس هتلق امو مويلا كلذ هللا ريدقتب ءىدايس باجاف شرما

 ىمسملا هليف وتو برأل ىف دوم هديتعي ام سملكملا ف ركذو « هفيس هاطعا

 غلبي م اليف هنم درفاق ةنطلسلا لايفا بلطب راع هاش راشاف كنج تلاع

 فش ىدحس لاقو هسأر ىلع ةفيرشلا هديب رمو لايفالا طسوا نم ركسلا لح

 دنع ميقي ال اليف بلغ اذا هذال باصقلا ىهسي لبغلا كلذ ناكو باصقلا ىطب

 ىلا هب ىمرو سوق ىف هلعجو شير.الب امهس ذخا هنا رث «هنطب قش 3

 هرسكيو دوم ذظاظم مثئاق ىلا مسلا اذه لصبس لآقو ىجلخأ ركسع بناج

 داوسي لون :هناف ىجلخل نومح اماو [لق امك رمالا ناكو عجروا ههنإو

 ىردناق كي ىلع تيبلا اذه ىنيدلا بطق ىلا بقكو جمنبروك

 ناك اى ىب نك نورد ىزاب ىم ىوَك مكين <

 «ناديم :ىباو وك نيا ايب ىزادإرس ىوعد ركا

 هباوجع هيلا عجرف

 مرادرب ىوك نوج ترس ل تسد ناكوج ركل ««

 3 مرازأ هج دوخ رميسا مراك ىدزا تسكفنن ىلو

 اة فكلا ىم قنات هتينببك ىجلشل لصق ممن اا خاباقلا ترمتساو

 نم ءايلوالا هجوذ ةكربب ناكف «روفقص ىم خليل رخأ ىف بكرو اًليلد

 لليلحلا تاب ًارابغ تراثا ههجو ىف ةخفصاع حدر كيف نأ ناتعت هللا رسب لذ

 6 هَ

 ركسحلاب رتعتي كلذ ىلع وهو رجفلا علاعو ءاوشع طبخ طبخ هب

 «بيلاط 2 ناس اذ ناكو اني هسأر بو.ضو ئجلخل كنعد ساق الامتتو انَروَك

 هم ع

 هليقتساف ىيدلا بطق هب ملعو ؛هنع اومّكاو هنم اورثانف خيل ءاسور نم

 ة>لاقود الدين هلايثأو -ليخ نم خد دك اهد ثرذاكم ردمسغ هلابقاب ارهاظننم
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 666 خطابي

 لقو هفيس مثاق ىلع ضبق مث «منغلا ةزثك هلوهي ال باصقلا ءمجعلا ىرسك

 ميك) رفظم ناطلسلا ند ناخ هنتهم ةملدقملا ف لعجو مككلا معذ اذه

 لاخ ناخ ردنكسو ل [ك] ل ىلوالا نيتاف نيب ”ونعم ةيقوف نادت ءانو قر بساكم

 خبقوف ةانتمو فاكلا جتافب) ىرةهك ناغوط 500 راخضتفأو دان قي كببأ

 مظعاو ىناطلس رينم ناهج ناخو (ءايو ةلمهم ءارو أرقق ال كه نيب ةنكاس

 ىف بترو ىقاطلس بارهس ناخغلا كلملا ءالعو ناخ ردقو ىناطلس ناخ

 نيدلا ماظن ةرسيملا ىفو ىاطلس ناسخ روالدو ىناطلس كلملا: رايتخا ةنميملا

 برشقاو بضغلا بهتلاو مالحالا نشاط مالعالا تعارث املف * كلملا صتخم

 تقالتو جاوفالا تعراستو قادشالا تديزاو قادحالا تريحاو بطعلا
7 

 ل 0 000 دم 84 ناخ رفظم حافل ةنمدم ىلع ناكو * َج أوما تك

 قيشو 2 راهتخا ةئعدللا رومهأ هكردلاف « لاقت الاو :ناودل 0 0-0 خقاسلاما

 جغلا كعب لصف خنتفلا ابدي ناكو رساقسأو هجر دعب نسمع طقسف هيل

 ١ تبتت .ملخ ئجاخل ةمكقم ىلع : ناخ هتيم لمحو جنبربك باب ىلع
 >2 د 00

 ىنح ةمالعب مسفن أرهشم فوغفصلا فد نشو ( تلعلا ىذا ىرقهقلا تدك

 | ال ابضو ةديدش ةلوج لاج: نداد  كلملا هيخا ىبا اذكهو اًملاس

 ويبك ليق همامأو ابضغم ىجلخل لج رث ءاديهش ةكرعما ىف ىقبو هغيسب

 ويغص ليف هماماو دادش ظالغ لاجرب ىيدلا بطق هاقلتف باصقلاب ريهش

 بانلاب بانلا ىقلتو هل تبت هيلع باصقلا لمح ايلف تسم رايشوهب ريهش

 هداني ةبرض باصقلا هيلع 0 املوا تينا ىه اذه ع عمو كبدان كدحا رسكناف

 هيلع كشف هنع رخاتف اذيدش هحرجو باصقلا مف ىف لخدف ةيقابلا

 رظنملا ف باصقلا نودحب اسيل ناليذ لبقاو ايم طقسف بارداب نيسم رايشوه



 4ا/

 مهل خس
| 

 ةخمومضم ليهم نيسب) 0 كملجد روهشم ليف اهعلباقذ تسم رايشو» ىلع

 ىكيتساو (اركس سل 5 ىل ةين ةانثمو ةنكاس ةلمهم لاد نيب نونو

 سيطولا ىمحو دويتو. ىيدلا بطق نب ناديبملا عيج_ رث مشلل ايهيلع

 رث ىانسلا علو فيسلا فرابب الا اهيف ىكتمي ال ةبلطم ةعاد كتمناكو

 نم اريثكو هلاقثاو هلايفا رثاس ىجلخل فّلخو ىيدلا بطقت خفلاب تلجأ

 فاكو ينك ةانثمو ةروسكم ميع) جدرهكبم ىلع وه املو ان جرخو هلاجر

 ىليللا هد ثيع ةريهش ةيرق (ميجو ةامعهم ءار نيب !ةيتح ةاغتع ءابو ىكاوس ءاهو

 كلذ ناكو هباسح ىف سيل ام فانلا نم هدبلع ىرجث ءاغوغلاو (فاكلا مضب)

 نم ىجلخل ركسع نم ناكو ماسح خروملا لق* ةنسلا نم رغص خلس ىف

 ههجو ىلع طوسلا رشاك برض هب ىربي امناو ىري حرجج مهب سيلو تام

 «هركذ فبس امك ءايلوالا ندم هب حضتاف

 هند رق درنم رخاتف هتييبت كصقف اهيلا كلا ماوق هللا ءاطع دكيسلا ريبكلا

 هدبك رذح دخان هغلب امذ كلملا ماوق نال كلذو عجرف هناكع هدجب ملف

 نم اووعتنو ئجعلخل باحصا كفتا رق مص يال نم: اليل "ع ذك

 نب فادند ناخ سمش نب ناخ زوريف تام اهيفو * هكلم ىلإ عجرف هلصق

 سم# 8©ب .ناخلا نفاعم ةعاعلا ىلع تماغتو نواكان يحال هي

 ريهنليزؤك بحاص اهينوك انارلا ىلا ناخ زورهف نب ناخ سمش راسف ناخ

 ىبأ لكوم انارلا نيبو ناخ زورجف نجيب ناك تيببحو همع ىلع هب ثمتساو

 7 هفع هدا نتف رع 6 ىف غلب بورح اهينوك انارلا

 هددل حرخ طرشلا لوبق ىلعو ةعلقلا نم تافرش ثلث مدهي هنا هيلع طرق

 ملغ ىلع مزعو ةعلقلا ناخ سمش ضبقو ىجلخل ىلا ناخ نما برهش

 * دادعتسالا ىف عرشو عجرو اهينوك انارلا بضغو ركسعلاو ءآرمالا ىأف تافرشنلا

 مامتحما هيلع ضوعو كيك بطق ىلا (6:0) نيدلا سيمش لصو كلذ كنع

 . كلل كال)
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 5-05 عز

 ملأ. نس أ!زإ

 ةهتمزالم ىف ناخ سمش ومتساو اًركسع اهظفحل لسراف ريكا ريخستل اناولإ

 عمج هناف اهينوك انارلا اماو * اهبحاو اهترءاف ىنيدلا بطق ىلا هتنبا تقزو

 0001١ هسا بكس انرح ركسعلا قيبو ةنييإ ناكو روكان دا لصْيَو اريك

 * ةعلقلا ىوس كيبل 07 0 و 00 لها ةماع رساتساو اجلا 7 2

 فعبو لبق ىلع قفا ةعاس ىف 0 يي نم 8 لتقو لبج ةّلق ىف

 لعفف كوريس نم عفراو مكحا اهلبجو اهتعلقو «ريهناونوك ىلا هجوت اهبارخإ

 براتحو لزنف اهينوك انارلا اهب ناكو ةعلقلا رصح مث كوريسب لعف ام اهلهسب

 ةعاطلا ىلع رجعلا هليحن اهلك ىف مزهني ومو ةرم ريغ ةصاحملا لاجرلا

 قرشا فالآ ةرشعو ناطلسلل اك ايو روكانب فل ام نامضو جارشل لجو

 دومح نب نيدلا ثايغ ثبع اهيقو* دابادمحا ىلا عجرف ناخ سمشل

 * اعيرس فطعو رينارو تروس ىحاونب ىجلخأ

 جحلصلا ىف نيدلا بطق ىلا ىجلخلا لسراف فيفوتلا *ةفقراب تنعم اهيفو

 بطق هنسكساذ ةجالل دنع ةرصانملاو هللا ليبس ىف داهتل ىلع ةقفاوملاو

 اذكهو هدودح ىلا رينايناج نم ةلسارلا دعب رخو هيلع ثحو نيدلا

 ءاملعلا كلمو بمسح يش نيدلاو ةلملا ماظن ةباجتل ىف لسراو ىجلخأ

 همدقم مركأ هيلع اولخد الو علابقتساب ىيدلا بطق رماف * ناهج ردصو

 ٌبّتكو هيلع .جدمداعف ىجلخل ىهع اوركذ مث* هدام لوجو هب بحرو

 ادع سلخلا ىف:نم ىلعو غيلعو هيلع راثنلاب رمأو دهعلا ةريص ىشنملا

 هبناج نم غبحص ىجاخل ىلا اوعجر انو * داهمل وهو هناكبس هللا رئاعشل

 هدهع ام ىجلشل نم عمسيل نيدلا ماسح ىضاقلا انالومو ةاضقلا ردص

 نالوا نم اههنا هنومضم ناكو دهعلا باتك ىلع همتاخ عضيلو ةطساو الب

 مدع ىلع اًدَقاعتو هتملك ءالعاو هللا ةرصن ىلع اقفتا دقو داعب ال ىضاملاو مويلا
 58 0 9 ١١ 2 ١ 0 5 ٠ نسم

 قوريسو روتيج اهينوك انارلا تاهج نم ناك امذ دهعلاب ءاقولاو دودحخل ةزواج



 ]د مك نس

 * اصلا ناك اذه ىلعو 0 دوم ناطاسللف اهب 1 امو ريمجاو راويم

 ناكو ةعلقلا حتفو وبآ ريخست ىلا نيدلا بطق ضهن نيعبراو ىححا ىفو

 ةعاط ىف ميدقلا اهبحاص ناك انو هل نكت رثو انهيلع بّدغت اهينوك انارلا

 كصق مث اهب ةراغلا تىمعو ىهوريسو ىلا مهقتو هل اهداعا ىيدلا بطق

 ىف اًموي اهينوك انزلا رهظ ,رث روكانب اهينوك لعف ام اهب لعفو ريهناهنوك

 هيلع كشف ليف ىتثامو لجار اهلثمو سراف فالآ ةعبراب لابإل نيب فقئاضم

 ليحو لذ هتصاخ رثكا دقف امل رث "ليلقب الا تفي مو هوهزو يا

 * مكلم راد ىلا عجرو نيدلا بطق هكرتف جارد

 جفتساف اليل نقولا ناكو اهلا اهينوك انارلا جورخت روكان كصاق ربخأ اهيفو

 ناطلسلا ةرجك ىلا ىهتناو لخدو مرمل باب ىناطاسلا نابعش كلملا دامع

 اذِك نخل !للفوا كانا هقول فلها لت كارو ام هل لاقف هيلع نذأتساو

 سوساج نم ولخت ال ةهذل ذا دليلا رهاظ ىلا ةخعاسلا هذه يوركل ىف ةدكلصملاو

 ناطلاسلا رهظ ربخل لوصو كنع هذا هبحاص ىلا بتك اذاف 00 ١ فئاخ

 قمرات لح نو محا جر الف هكلم روما ىف همامتحا لامك كلذب عيشي

 نم هب رخو هيف هلكو هدقرم نم هديب خا ىكنايلا كلملا داع رضحكتسا

 داوسب لزنو جوف دعب (640 بوف رمألا هب فحل رهنلا ربع انو ةنطلسلا ا

 بتكف ةنطاسلا راحب سوساج هل ناك اهينوك انارلا نا ففتاو ؛ ميهكرس

 اهيذوك بجاح لصو ميهكرسب نيحلا بطق امنيبو لال ةروسب هيلا

 كحكتلالا نب «ناطنب "له نفعت ىفعتسيو رذتعيو هنع عاش امع لصنتي

 ذأ هل لو كلملا داع ىلا ناطاسلا تفتلاث هتيانع (52) اهب ل.متسا ام خينسلا

 * ةئطاسلا راد ىلا عجرو اهب دوا تناف اهببس تعتك

 علي فو اهقرحاو ريهنليزوك ىلا نيدلا بطق يرخ نيتسو ىدحا ىفو

 هيناج نم ىجلخل اذكهو همكلم ىلا هقاس الا ل الو اًمماَص ٌلامل "نيا

)ْ 04 



 مآ فس الو

 ديل اًحبأ هسفن ىري هاكرتي ال نا ىلع ادضاعت ثيحو هناهجب كلذ لعف

 اود يرمل الو هانكسل حالصنا خيج الو ةيرق هلا فينا م ليلك دم 68

 هقعاط ليبق ىف 0 كلملا داعب لسوتف كلهلا ىلع كيليلا 5 "فليقل

 نيدلا بطق ضرم ريسي دعب مث ءدكلم 1 ىل هنع عجرف هنامأو

 ظختامامتو نيتسو نيننثتا ةنس ةرجالا ىدامج ىف ىلاعت هللا ذهجر ىل لقتناو

 انيوق ناكو « ةذجرلا هيلع رهشأ ةخننسو نينس عبس كلمو هدلاو كنع نذذو

 0300 ناح سم تنبأ نأ عما تع «ًاروصتم اياهم اًعاجش انيس
 كذألا نا كلذ .ببس نك :اهتارض ناكو هدعب اهتنح 4 نتغلابف هتمس
 د د ت ع

 * ناك هللا ءاش امو اًضيا اهدلاو بتوعو هيلا نهبحأ

 خروملا لق

 هيفو هرس سحق ملاع هاش ةرضح مظعالا مسالا ةكرب ةياورلاو ةيارحلا لعا ةلبق

 ىف هانيتق ءابآلا ةويح ببس © ىيذلا ءابجنلا ءانبالا ىلا مالكلا لسلست

 قطاف ميظع ناش كيخأل كدعب رهظيس هل ليقي مفاع هاشب اذاف هس

 ىلع سلج تام اًملف ءءاشي نم هكمل» قوي هّللاو هدعب هتراو مايق نم اسي

 ىبيهلا ىلا ليلا كىيددتت ةيلعالا نع اسيوع ناكو دوأد هدلو خنطلسلا رسطرس

 ةيالولا بحاصب روهشملا انالوم سلجم اًموي نيدلا بطق رضح

 دابع ليخدو ها نع اوقفناف كلذ خغلبو رباكالا بيصانم رغاصالا كعو

 رذتعت ى امنيبو هتدلاو نم اًدومحص بلطو ةنطلسلا ميرح نابعش كلملا

 0 ةكيرد نم هن جرو هلجو تكلملا دايع هل مادسف دومحك" ريضح هل

 * للعب 0 مّلو ىفتخاف كلذ دواد غلبو ةنطلسلا راد

 نب دانس ىنيكح نب هان ديهد نيدلا فيس فلا وبا

 ىزاغلا هاش رفظم نب هاش دم نب هاش دجحأ

 ىداأل ىف ةنطاسلا ريرس ىلع هاش كيحم نب هاش دومح مجتفلا وبا سلج

 هيف ىقترا اًدوهشم اًموي ناكو ةئامذامتو نيتسو نيتنثأ ةنس بجر نم رشع

 داع رمتساو ادلع نوسمخو ةثلث كيلامملا نم باطخلو *لودلا ةجرد ىلا

 2ع يي



 ه ملا

 اذ نكو نبحلا بطق هيخا مايا ىف ناك امك ةرازولا ىف نابعش كلما

 * نيزر ركفو نيتم لقع
 نا كلذ نايبو روكذملا ريزولا تيق ثداولل نم ناك هتنطلس لثاوا ىفو

 كلما ىفصو ىاطلس ريبك كلمل ىضع ضنم كولملاو كيلامملا نم ةءامج

 ىنسح ةخنطاس ىلع أومزع وكابح لكلا ماسحو ملليعمسا كلما نامربو رضخ

 متي 8 هليللا باع نيت” عنا اويل. رفظم ىب هاش ديم ىنب ناخ

 ىنيدلا باهش هدلول خئطلسلا ديري هنأ دومكل اوركذو اوعيتجاف كلذ هل

 اونمأ اًملف ةنطلسلا رادب جرب ىف هسبحو هديق ىلع عققفاوو دومح رقاقف

 هللا بع كلملا ليللاب لثدق « هيلع اومزع امل اودَج اوعجرو هبقاج ىنم

 ىف اولق امم كلملا داع ةمذ ةءابب كهشو ناطلسلا ىلع هناخليف بحاص

 اوعسف كلما داع ةلوزطا اوشكو ناحكضنسح ةنطاس ىلع اوقفتا © امناو هقح

 هتدلاوب دومد# عمنتجاف ؛ هلوقي ام ىدص رجافلا : ىلط عم رهظبسو حسبك

 ى هتعجاد ىناعا هكشاو هالك نك ةتلاسو هتيلطف ىلاق اهربخأو

 2 52 2 4 "هد 2 7

 رضكسأو كويت“ جرد ؛ كيب ترماف كلا دايع ىقالطاأ ق3 ردح كاذ رمبدنلا
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 او ةصقلاب .ميربخأو نبحلا ءاهببو ىلكو .ئجاح .هنمو .ةيناطلسلا كيلملا ل1

 لسراو جرمبلا ىلا هتاذب ناطلسلا هجوتو كلملا داع صالخ ع اوقفناف

 ةب نيلكول ا مخر ىلع كمللأ دامعب جرخو جربلا لج حف كلذ كلا فرسدت

 8 هراشنسا كر كفا رذتعاو هدب ردم دوي ورسماف ةاصعألا بتناج نم

 ةنطلسلا هراد باب ىلع ةفرشملا ةجركلاب سلجي نا سمتلن ةةصخلا

 بابلا ىبناج نم اهفقواو هللا دبع كليلا اهب ءاجن لايفالا بلط مث لعفف

9-3 
 هس 623 6
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 ةدحومو ةيقوفلا ةانثملا حتفب) هيايرتب ةفورعملا دنوقعلا ةتلقلا ىلا لوط

 ةانثمو ةروسكم مالو نيتنكاس .واوو ةلمعم ءار نيب طقن ثلثب أقت ةمومضم

 خاصتخملا خبحرلا 8 ماعبنب خيناطاسلا كيلامملا عمننجاو (ءاهو خحودنفم غيفكا

 اضات ةيلنالا ىو الا جراخ كلملا داع يوف فقوو بابلا لخادب
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 لبقا رجافلا علط املو «دومحا البقتسم بابلا ىلع اًفرشم وه سلجو

 ادا ليلا لح كلملا داعب ع اذافخ قاضنسح حالسلا ىف ةاغبلا

 اف 8 نلَيِحَيا م امنيبو < زديلب نصت رمأ «لثملا ىف اه اوتلاقق
 2 لك نم“ ةماعلا تراثو الاكل جوف هرثأ لع كلملا داع جوف مثدلصق

 ولك بطوخو لتق اهبو ههتناك بوص ىلا اًبراه هجوف نم كلملا كضع 0

 «دهباط+ ىللطلس تنحي دعس بطوخو كلملا ناعرب رساتساو «هباطخ روكذملا

 لماع نيدلا نكر هيخاب كلملا ماسح فخو كىلملا ّيفص ,ساتسا اذكهو

 لاقي امك مرئاس عجرو ةيرق (ةيتكت ةانثمو ةروسكم نونو ماللا مضب) يا

 هاكلظلا بح ريخ ريزو ناكو ةرازولا ىف كلملا داع لقتساو « نيتح ّيَقُح

 اولاقو دابادمحا داوس ىف نابعش غابب فورعملا ناننسبلا هلو ءارقفلا ساو

 هللا تاولص ىوبنلا ثيدلل ىف ام هب كيري هذي سرع هراجشا مقكا ع

 هثراهع ىلع هل ثعابلا ناكو اولق ««ىون ام ءما لكل امنأو « هيلع مالو

 هلأوس ىلا ةجالمخل اذ وح ال امب ةاساوملاو ةئوعملا ٌبحاف ةنسلا بدج

 هيلاطت الو هدرت ال «نع هرجع ىرت ولو لمعلل رضح نم رامعملل لاو

 ال وأ لمع هروضح هنم كيفكيو هل روكبلا ىلع هثحت الو هترشابم ىف مامتعالاب

 جرخ هنا اًممي هل فقفثاو هديب هقح ريجالا ىطعيو ءاسم رض ناك اذهلو

 000 ده ريجالا قيعل ناتسبلا لآ وميسي ددغ. ىف ةهاسم هلونم نم

 لع ىق هل لاقف هنم هذخال ةعامج هضرتعاف ليهبلا ىلع دعم ْئمويلا

 مكلو ةعاجم ىف هلعأو تاب اذه مكتيطعا نأ هقح اذهو هراهن ريجالا

 00 ردح ولع تناؤ لا :كقولا )لها نحب" كحح لفو الاف“ اذغا لغم

 ام بحصتسا ىناثلا مويلا ىفو هليبس ىف ىضمو هوكرتف هل ءافولب فلخ

 هدا اًفوح :اوقرفتخ ىوعبملا ناكملا ىلا مشل نم ةيكوك ىف جرخو هب مدعو

 عاطعا هيذل اورضح جهئامسإب ىدانو موك ىلا اًليلق ملقتو دعم نم فقواف

 نيعملا ةلقر ةجامخلو ءاسابلا نم هنودجج ام هيلع اوكشف جشياعم ىع قلأسو



 مل

 5 م11

 الك لماع ناويدلا اورضح اَملو ناتسبلاب ىلا فطعو هئاويد روصح مقرف

 رقفلا داكو « ةرورض نم ناكو فيرطلا عطق اوكرتف ةيارلا نم هب فيلي اهب مقنم ٠
 ش *فيرشلا يدلل ىف وع امك. كارت نيكي ْنَأ

 هرصمب ريزولا وهو هرصع ىف ىلاطلسلا . ناخ دامتعا ميركلا جبع لماع:ولو ليل |
 راج لاو لا 2 نداسفلا ريض هظااعلا ةجاشلو ةليعلا ىذ نع ةلضف كلذك كن كلما ركسع

 هل يح ءاعدب روكذملا هيلا فالع صقخا اذهلو ؛ جرب 7 نع ىلتبا الو

 كنا ركشلاب هلعال همدأو ريخلل انقنو مهللا ءهنود هب عمس نممو هآر نمم

 * عبيكلا عيميسلا

 هباطخ لقتناو تام ليلق دعبو ةرازولا نم كلملا نابع“ ىفعتسا مث خروملا لاق

 :٠ رايتخا هباطخ راصف ىاطلاس ىيدلا ءاهب اماو روكذملا قاطلسلا ىجاح ىلأ

 تنحي كعسو كلملا ماظن ىناطلس ىسياو كلملا يضع راص قاطلس ولكو كلل

 ةحرف ىقاطلاس نافوطو كلملا صلخم قاطلس كنراسو كلملا ناعرب. قاطلس

 بجاح مدق ىراكرهن ىحاونب ديصتي ناطلسلا امنيب نيتسو تيس ىفو *كلملا

 دومح ناطلسلا نم ةتاقتسالا اهنومضم ةلاسب هاش: نوياغ نب هاش ظن

 رضح نم رويئاطلس ىلا هجوتو كيصلا نم هنانع ناطلسلا فطعف ىجلخأ

 رخآ بجاح محق رويئاظلسب لزن املو ركسعلاب هقكلي نا ويزولا 0 دعم

 ةراغلا ىف ىكدلا لسها قفتو هاش ماظنل الوأ ةرصنلا تناكو برخاب ربخي

 هاش ماظن. .ىلع جنو رهظف نسر كلا نشعا ىنكأ 3 امييكأ ينال 0و

 جرخو هفلخ ناخ ردنكس هلمح نينس نامث هرعو ص داوخل ليلق ىف وهو

 . ريزولا فقوو (ةلمهملا لادلا تفو ةدلحوللا رسكب) رحب هكلم راد ىلا هب

 هعبت رف هرظن .ىع ردنكس باغ .نأ ىلا ىكلخلا ةيلباقم . ىف نايح هدم

 َلَثَق هناف ىجلخل اًماو اًضسرف نيعبرا ىلع كلملا راد نم ةكرعملا تناكو

 غرف املف راصلمل ىف عرشو كلملا راد كح لتنو لقتلا رئاسن رثظو |

 مق رينلاهت هلونم ناك املو ء«رويناطلس نم دومحص ضهن نبخ نم بجاتل

2 
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 ملل. ةذئس 16

 كرتف دومحت ليصوب عمس هنال كلذو ىجحلل عوجرب ربخ ثلاث بجاح

 ارذح رويجلياو توكنا قيرط ىلع هكاوننوك بحاص ىاولا هب راسو رب
 ناويكلا نمو فالا ةتس هلاجر نم ءاملا خلقل كلهف دويح ةفداصم 7

 ىلع كيزي ام سانلا نم 6 نب لع جوخ مث كلذ فاعضا

 هراوكنوك دودح نم ىجلخل يمخ امملف لقثلا رثكا هنع فلختو كلذ

 نارشخب هكلم راد ىلا لصوو هناويحو هلاجر ىلع اَنِبَع اهبحاص سأر برض

 هينا نم ابجاح لسرا كلذ دنع هتءاسأ ىسملا ىفكي لثملا ىقو ؛ نيبم

 * كايادجا ىلا عجرو ةيعاشماظنلا باككلا عم

 نيعستب حرخ ىجلخل نا ربخ هاش ماظن بجاح لصو نيتسو عبس ىفو

 ىجلشل غلبو بجاأل عم ناطلسلا ضهنف هاش ماظن دوحح ىلا سراف فلا

 هكؤم راد لأ عجرف كشلت لاعا_نم. «نقزيكرب ةدلُب .نم :دايآ متفي كلذ

 |0001 لرب هاش ماظن بجاح لصو ريبناهي ىلا ناطلسلا لوضو ىو
 نم سيل هنومضم ام ىجالخل ناطلسلا ىلا ناطلاسلا بتكف ىجلخل عوجر

 كبي نأ ىلا هكلم ظفح نسرتلا دقو ملل غلبي م لقط لكصق ةورملا

 نث كيلي امينو كح ىلا تجرخ هدح ىف تلخد نجلا غلبم

 عرصم * ناهجناب كتجرد عفريو هنع ىنغي ام رفكلا تاهج

 زواجت الف كادم ىف ةمالسلا ىلا تيهتنا !ذاو

 نوكسو ةدخوملا تفب) ودراب ةعلق ىلع ناطلسلا لزن نيتسو عسن ىو

 ردنبلا تح ىف لبج ةلقب (واوو ةمومضم ةلمهم لادو فلا نيب ةلمهملا ءارلا

 ليتل ىعص املو ضرالا ىف اهلها داسفل ةراغلا نشو لتقو ىمدلاب فورعملا

 رظنو ةعلقلا ناطلسلا لخدو ماسف ملستساو حا.ةغماب اهيحاص هاقلذ اهكافل

 * لينو هل اهكرت رمق

 ءالع ب كلملا ءاهب ىع هغلبف رسكندا ىلا راس ظختئاينامتو نيعبس ىشثو

 ىجاح كلملا داعب نالف هبلطف هل ارادحالس لتق هنا بارهس ناخغلا كلملا

 مك

 ىلا



 1 مابأ ذخذس

 ليتقلا ةبسن ىوس اًليبس هصالخ اذجج ملف اميهب راككساو ولك كلملا كضعو

 ىف ايعس هب رارقالا دعبو امهل صال ةينابض ىلع نيصخش ايضراف هرمغ ىلا

 صلخو اههلتقب مكمل ىضمو ٌلبقت ملف صالخل ىف الرع: اهيلع اناكو ةيدلا

 خ-باغلا 4 باعذو لاكلا ظروص ع دوه فسقو ربسي لعنبو كلما ءاهب

 نم امهنوك هعنع ملو صاصقلا مكح نيكلملا ىف ىضماو ءاضقال سلجو 5
 0 5 2 3 مس 3

 ايعس ىو ةربع اههننصق ىو « خعيرشلاب لعق 3 نأ ىد خصاخأ ةهكولم ءامظع .

 بجتلاو « ناك هللا ءاش ام ىكلو ةمالسلا تسمع رارقالا ىف ال ةيذلا ىف

 ادد

 © ليق امك ناكف اًضيأ ةربع هيفو هصالخ ففتا لئاقلا وهو كلملا ءاهب نا

 تا ت03 ل ل نكس 1 - 53 6-2-2 2 ع تيس 1ك

 ىايوال هذه خعاقلا تناكو لانرك ذل ناس ديبلا (ضهذ نبعبسو ئون ىو

 نيا 452 1 3 -َ مب ساس د

 ليك رصع را ىذا رمأ ل لدحا مأو 00 فلاب هليبق هتابالو كلدنم

 نيسوخ ةخذنس ىف لانوك مف ذاق ىلهد بدحاص ىزاغ هاش فاغن نب دانت

 اة رغظم نب ةانش نيح ىب 00 5 رصع ىلا مهل كَلْهْلا ناك 2 * جلا

 كيقنو هلئايبا قيل انيك انيناعاا نم عرقا تفو اهيلع لزن ناك هناف هاش

 ههتروسب ةفورعملا اهتاهج بهنو دومح اهيلع لون, ةنسلا هذه قو ةعلقلا

 تس طقف ركهنوج ةعلقب :لئاقملا ةعامأل ددع غلب ةروعم ةلقآ تناكو

 نيتلمهملا ءارلاو لادلا جفب) هلياهَم كرك ةقورعملا ةبصقلا اهنمو * اَقلا نيتنثو

 ةانتم اب نيب ةحوتفم مالو فلا ةيناتلا دعبو ةنكاس ىلوالا نيثاه نيد مهعو

 اهب مرئاخذ نا هغلبو مارملا ةبعص كلاسملا ةقيض (ءاهو ةنكاس ةيتكت

 دقو ةلفغ اهيلع مكه رق هدي ىلع زابلاو كيصلل هنأ عاشاو اهيلا بكرف

 كلتب كلعو باسل ىع ةجراخل رئاخذلا ىلع ديتساو ركسعلا هب فحالت

 دوم كصق اسملفق اهب روهشم منص مل ناكو * ةتكسلا نم ريثك بوعشتلا

 أ

٠ 



 رو 7

 ماظل 1

 ناكو ترديبك ىلع ليَ اونافن روقك داع ناوأوب خفداط نم هيلع عيننجأ كسك

 ثِيجلف جارضلا ل-هح>و خعاطلا ليبقب كن ٌّك كلم ىأوذا ليكف ليصو رو ككلذ

 © كلذ ىلا

 ةضايخللو ردود ةدالغقب 2 هنأ كلدنم ىاولا ن ع دغلب نيعبسو نيينتا ىو

 © عنتماف كلذ نم هعنم هيلأ بنكذ خلظملا عشثربو ةعصوم ا

 قرشلا كلم نيدلا كتيبغمس ند دوهحتا ناطالسلا قوص نيعبسو كثنلت ىو

 يحلل رخا اتاذو ةنس ىف مرابدأو خلابقا نايب ىتابسو عنئجلخلا ى .راهج ناخ

 « ءاش رفظم نب رداهب ن .ءاطلسلا خمجرت ىف كلذو دومدك نيدلا كلع اكلم

 ضرعف ةرايز هل لعو هيلع محرت ىجلل ةافو ويح ناطلسلا غلب املو

 عامتجا ةوتفلا نم سيل هباجان ودنملا ىلا جورضلاب ىارلا بابرا ضعب ٠

 عز

 © ءتاهج للخو هناذ كقذ هتيب لها ىلع كحاو تقو ىف نينبيصم

 ىف رضح كلدنم ىارلل تقبس ةعاط ىلعو لانرك ىلا داع نيعبسو عبرا ىفو

 ملست ملست ناذ عنصلل عضوم كيفو ةيبرتلل الها كتيأر هل لاقف هناويد

 كمالسا ىف ناطلسلا هل لق مث «بجاي رثو قطاف بح ام ىدنع كلو

 هروضح .ىلع هتاكو مدنلا رثأ ههجو 0 ةعاس مجوف كل ككلم ةمالس

 كرمأ كلمت نا دعب برو مالسالا ىف كل رايتخالا امنا اًسفن بط هل لاقف

 اا 3غ كيلع سأب الو ترضح ىفامآ ىفف نآلا امأو كتعلق ىف نوكنو

 اللا ةتيشيبف برلمل الا تيبأ ناذ كل ريخل وه اميف كسفن عجارو كتعلق

 ليقف * اهب 01 ىف تناو اهنم ةكعزتناو ةعلقلا ىلع كبلغا نا وجرا ىلاعت

 كر لعللا - ايل < كلذ ىلع دوي منو هل اءدو طاسبلا كلدنم ىارسلا ٠

 انجرخ لاقف كلذ ناطلسلا غلبو ءاهب ىصحتو ةعلقلا ىلا بكرو اًققاو دمي“

 براحو كلم ىاولا جر ف * ةعلقلا باب ىلع ركسعلاو جيبصأ مث «ى.دعلا نم

 9 رد ىفو مزهنيو براك رار ةقلق ىلا اذكهو ةعلقلا ىلا عجرو سيل عابو

 مدي“

 ريس

 مبا“



 أزل مالذ لس

 هيلع محرتف ةعلقلا باب لابق هل تبصت ةَبق ىف وهو ناطلسلا

 ةاوج ركسعلا دوجوو رغلاو وكلا ءارمأ لاجو ةهءسغفمب برشا رشابو هل

 عجار ءاسملا ناك املف * فلاب هللا قأي نا فيسلا ليغ نم داك 1

 نم ريك هموي ىف كلهو ةذعلقلا طفح نم سيا دقو هيأ, كلدنم 30 ٠

 لأ اهنم جرخيل نامالا بلط ىف ايناث لسراف ةعلقلا ميلست وا مالس'

 ىلع مزع املف كلذ ىلا بيجاف ةعلقلا ملسي مث اًعيمج اهيف هل امب ل 48

 ةوبحالو ةويح ةعلقلا كعب سبب ألاقو هلاجر 0 كلذ هيلع رحل

 انساتأ راكذتو انسأر طقسم 2 خعلق :فراغم نم انياع 550 0 0 ذب

 مئاقو اههيباسن 3 ليس 0 اة فلا تيم 7 يح اًىباك انوابا هقراوقو

 كشا لتاقي جيصأ ىف اذاف لانرك ىلا ةهجورخ ر .ظئني اينو 5 11 2

 ىف عجاري ىسماف مقا ام ىلع مدنو هالتق رثثك اذوهشم اًموي ناكو لاتتقلا

 الو كلذ نوري سانلاو لارك ىلا هلامو هلاجر رئاسب اًرئاس مبصاو نامالاو وفعلا

 اًمساخ هيلا .هقرط عجرولا الأ" ةعلقلا ىلا تفتلا "ام عنا الا هنا 00 7

 © كلذ ع ريدقلا هلل ديمو ريس 2و

 ركدنوج جف :
 ريما اهاخدو ةئاينامثو نيعبسو سمخ ةنس نم ىرخالا ىدامج رشاع ىف ناكو ه

 5 ناطلسلا لخدو امايا خفلا ةر ظرامتنب تءدرضو اهبايب ةراقنلا عفرو ةعلقلاا

 © :ئكلمملا راد

 ثبيع رمذاهناج بدحاص لوأر سشسانكتك نب كنسيج ىو. ل" نأ دهغلب اهيفو

 نب نيك ىبدلا لامح انهي ةرامالل رافخاف اهقرط عطقو دابادجأ تاهكيب ,

 ىف هفرصو ةراقنلاو ملعلابو .ناخ ظفاكب ناطخضي هن عفرو خيش كلم ٠

 ل مو ةلئابك ىلإ 0 00 اظراعلا نم هل جنس امد ا اهنكاما ,ٌداس ل

 . اهلعجو دابافطصم تيهسو ككلذ هل 0 1 حفس ىف ةنيدم ءاشناب راعملا 1
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 مري“ لس ارنإم

 امظان امكاح ناكو * اياربلا ىلع ةقفشلاو اياعرلا ةياعر اهنم طورش ىلع اهطبض

 ظوشولا ركتبو وفعلا رفغب 550 21 داماك هّيداع اقنار اًقئاف اسراف 507

 ةلمج راصو ةباينلا ةجرد ىلا دعب عفتراو راثآلا هل تتسحو رايدلا هب ٌتريع

 هتليوط ىف هليخ ددع 1 ةخذلامج نم غلبو ةباصالا نم نبق“ امل "كللا

 ماسح دوما لج ومو ةقيشلاب يخوت نم لصف كلذو ةئاعبسو فلأ

 تناكو كالا قاع هيطاخ نيدلا ءاهب ه«نجرد ناطملسلا عشر نممو 2ع ناخ

 دلع غلبو سرف خكام سويخو فالا ةغتلت هتليوط تنغللدو هلايعا نم تريبك ذوس

 هناتيتك راصد نب ىذلا وحو فالا خةاعبرأ همشحو نينثامو 8 :كيلا

 هفجرد عفر كلاما صاخم كنراس اذكهو « ,كهنوج نم خسرف نيرشع ىلع

 نيتنكاس ءاهو واو نيب لادو ةمومضم فاكب) كهدوك هاطعإاو كلملا مايق هبطاخو

 داعك :خلودلا 2 انو داشكام ب ناخ ح ان اذكحو ( (ءاهو خو نفم خلمهم ءارو

 8 ناخ طظنفناح عم جلاعأ ىلا عاسرأو كيلا

 نيتسو (5:0) ىدحا هموي ىف راسو كنسلا ىلا ناطاسلا ضهن نيعبسو تسس ىفو

 ةيشاغلا لج نم امتسر ىري اهنم ىتف لك ىتلا تفل نم ةتامتسب اًكسرف

 ديزي 3 هل لاغقب ركب روح ىلا اربي ديم م 3 ىهتناو هاخ و جوغلا هرثأ ىلعو

 فلآ نيرشعو ةعبرا وك هلهكو هدوسو هرموس هل لاقي فئاوط اهيف ةعقب

 هب اوملع املو اعيمج ا!وبكرو رذخخل اوذخأ همالعا هل تحال اًملف سراف

 اوباجاف عتلمو م ختيسن ىلع علاسو نامالب اوضح بجاش جيلا لسرأ كفو

 نولاوي اونك جنا كلذ نمو ءهماكحاب خلاهج ىف هنا الا همالسا صصضتا اهب

 نم مب كاعو اهباجان هتمدخ ىلا ©عءدو ناطلسلا علامتساف مهنوكانيو راغكلا

 شياعتلل اهيضارا منيب مسقو ىنكسلا تاهج مهل ررقو دابافطصم ىلا هناكم

 © مارألو لالثل ىلا هدشري اًهيقف مهل نيعو هناويد ىف مهعمجو اهب

 ىنسلا ناطلس ىلع ةساوقلا كتتونلا جورخخ !دومح# غلب نيعبسو عبس ىفو

 ماب“



 ملالاب نس
 ارو

 ال كنسلا ىحاونب 0 نىكسن ةيركب ةفئاط ىو ءاقنأ نيعبرأا ثددع م

 الاقرا كابافطصم نم ضهنف ؛ رجلا صوصل نم قياما .دحا ةعاط ىلع عمتج

 ناطلسلا فقوتف اوقفت كنسلا نم برق ايلف اكشف نيتس مهي لك 00

 هركش ىمضتن ةكاسرو هنم ةيدهب ىنسلا كلم لوسر ليصو نا ىلإ هلزنمب ٠

 © هليق كنسلا ناطلس تنبد دويح# ناطلسلا ةدلاو ':تناكو

 ميهب ىارلا وهو اهبحاص جورخ تكج بيرخا ىلع مزع اهيفو 2 تكج ق

 رشاس ىلع ةيزم اهيتصلو كشلا تايج ريعاشم نم تكجو ذك ٠

 نين :فلكوأ فلو واو ةلميما لادير اكرايذ كك لميا دنهلاب مانصالا

 تاهل نم نوئيججي اهيلاو نماهبلا عمج# ىو (فلأو ةنكاش هلل ءأر

 فقيرطلا عطقي اذكعو فقيو هدي كجو حطبنيو هك ىهتنم ىلع ئمدق

 معزي ىشمو كيقلا ىف هيلجر عضي نم مهنمو رهششا ةفاسم نم كو اهيلا

 هيدلو مدح هلو ءانبلا ةعيفر ةّبق ىف منصلاو منصلا ىم ةيقلا كلذب

 هلحاسو رعبلا' نم .تسارف ىلع لراهنو كل. يرسو صقرو

 عينم راسصح هنم برقلابو هلخد نم جووخ نم عنج هي نقلا رسكم

 ربلا نأ امو لهس رحبلا نم هقيرط ةدحوملا ةكرح. ةلاماي تيب هل لا

 نم هل بكرم ىف جمخ اًرجات اًرعاش اًلَضاف ناكو ىدنقرمسلا اًدوهح نإ

 ٠ نالام بهتناو تكج ّبُع ىلا هبكرب فذقو رحبلا كتشاف ىكدلا ردنب

 زق *:كتاذعا 1 لسيرأو ةنوعملاب هل بتكق هن شف هلاح ىع هلأسو

 هدا كدا رشع سداسلا ىف نتيكج ىلا جرخو هنعاس ىف ةراقنلاب رما

 ةلمعم عأو و ةمووضم ميمو ةحونفم والا نيغلا نيد ةامهم ءارب) هرمأرأ عضومب لزنو

 ٠ اهيلا .ليصولا ىف ”ىقاشملا فّلكت ةدابعلا نم نوربو كنهلا هكشم ةعساشلا



05-8 6 

 ماا لس 1

 ناكف براقعلاو تايبلل لتقل تاوصالا تعفتراف ماوهلا ةريثك ضرأ (ءا»و ةتوننفم

 لصف لايقال اهنال ةئاعيس ىلع داز ام ةّصاخ ةنطلسلا ةميخ اهنم ليتتقملا

 اذهلو اضيا ةعبسم صضرالا تناكو * ّىضرالا راضبلا رح نم تجاه رطملا

 اكلو * اهنم رذح ىلع سانلا تابو ركسعملا تاهتج ىف اليل عابسلا تكرخت

 عم مصوبص## ىصخاتف كنلذ تنكح ليها غابو ناطلسلا بك ر رهفلا علط

 2 مالمسالا راعش اهب ماقأو اهتبق مك.و اهمانصأ

 سنج نم ةبلخ اهذلل لاومالاب ةنوكاشم كتناكو 2 خعلقلا ةرصاخكام رمأو

 بالج ةنعدتو خةيقس ىف مهيعد ىاأو ١لا اهزم برهش * توق أ رذعتف بوب

 رئاخذلا نم اهيف ام لقنو اهطبضو ةلعلقلا ركبلا ريم ليخدو * مالسالا

 لحاس ب ركيلا اهفذقي ىلا بكارلا ىب قافآلا يه خبيلكجملا خكمقالاو

 توقلا ةريخملب نيمو خعاقلا ناطلسلا 0 0 * اديك ايش ناكو تكد

 كلملا حرف ناغوط ريمالا خلاودح ىذ ايلعجو اهبلا نادعتسالا ةفاضأو اهيف

 لحصو هلوصو رشا لغو + دابافطصم ىلأ عجرو اهكاتذ نم 0 اكو 0 ذنلا

 املف ىدنقرمسلا بلطب 0 00 هفقواق :ةنسلا نم وألا :ئدامج نم

 انظف مل لاقو ءتيقي هل هملساو -7 ىلو-لاب ىعد ناويدلا ىف رضح

 * هيلع ىنثاو ىدنقرمسلا هل اعدف * ىرت ام هب لعئاف كيصخ

 1و نابادجا_ ىلا مينهب ىارلاب ناطلسلا لسا رق * نتيكج ٠ بحاص بلص

 نم ذخا مكمل بسح ىدنقروسلا اماو هنم وضع باب لك ىلع باصق هبلصب

 ام قوتسأو هلا ا فل فرع ام تبب عاق م ناويدلا لخد ىذلا شامقلا

 روسلا ىف هييخو ةاصب“ ناطلسلا هل رهأ راضيا ملم هفرعي ال ام هامل

 'نامق ة*نس ىف فلا له ناكر * هنم رفاسو ويحلا ىلا لحتراف ةماقالاو



 ماخ اخذس
 زله

 ىلا ركهنوج ىدحاون ىف ناطلسلا ددرث ةّدم تناكو * :تامئاسقوا

 لإ امساح رب خا ةكملا خله قو ةخنس نيرشع ثمعببد راصح خف ن

 هعم فيس ال ىذلا ليمالاو هيلع عرد ال ىذلا ةغللا ىف وسال اول

 ال ىنلا لزعالو هعم حمر ال ىذلا مجالاو هعم سن ال ىنلا شكا الو

 0 ردمبغ اكلم ميد خخ علقو 1ك وج خعاق 5 مو أولو * ةنبادلا ورهظ ىلع م

 دويح كلق ةنسلا نم بجر :ىقو قأيس امك اضيا ريئنايتناج يلو 3

 © نكاباح ا ىلأ عجرو مهب فتن نم رد هذوج لاعالا

 2 عجرو رهنايناج 0 بهذو ا 1 لئ-ذو ىلينا روم د دوهح ضهنذ 5

 نأ كلملا داعل صخرو اهب .ملقاو رككنوج ىلا ضهف*نينايقو سمخلا 0
 غر دوخ

 7 نأ كلملا 0 نسي كلما م كلملا ماوق اذكهو هلاعا ىلا هجوتي

يح رمبكلا ريل رسولا فسوي نبا .ناخ
 طظفاد نيدلا 0 تكلا خك

 مزسع هنأ 98 هل ثعابلاو 01 0 لتق ىف ةيكلملا نومالا ليتي بتاتا

 5 رثكتسي ىم عضقوتي ع ةلتطاسلا ىف ديت نب 1 ليأ ةماقا عر

 امل كلملا داع الأ هل هتقن

0 

 كلملا دايع نيب ناكوب * ةهنم هركش عمج نأ داراف دتافوو م نم معلا

 لك 1 كراش ةنسا امل اذهل «باع كو 5 سصوصخو نقافو نابأر ىاولاو

 ةهبذ ردزولا هدداق ا, ردح هلم ل ىأو كل «::قفاوم ف كاملا تاع نيا 4 ١

 ا 4 2( رو يدومدكم ميكي ومحو دليل كما ذل نابأر ىاورسلا ج رو .« لفي رم عقارا الإ

 نىسحكتساف « ريزولا خبيع 3 هحراط هدنامتكب ةيلالاو ف عامتجالا لعيو ٠

 هلو - م نإ ىاولا عجرذ ( غكرتف فقوذب نأ نود ةرسمأ ءامضمأ هل ليقو كلذ 3

 ماهق ىلا لسراف هتلئاغ نمإب ملف كلملا داع اماو «تباجا ىف كشي ميو |

 :لا

 2+ ليفي, روي ١ نقسيا) كرعلا لوزن و ةئيبححاضو كلا



 اة

 0 -ع

 ممذ لس رم

 اهتوبصتو اليل ميل ايضوق ةنتغلا هنم اومهف املو هدنع حالسلا ىف مثو الا

 رجعفلا عولط دكنعو ؛عهل لبق ام ةنينك هنكلو ه«دنع أبتابو هنم بناج ىف

 | | ا ررررلا تحض قلملا' لوبقب هربخاو ويزولاب نايار ىارلا عمتجا امل
 فقونت ريبخ لصتأاو «هدنع حالسلا ىف أيجصاأ "لو دجباككأ تاب ام ليقذ يك

 كلت ءانقا ىف هغلبو « بجعف ناطلسلا ىلا قلاعا ىع كرمالا ءالف

 داع نيجو عم باتك هيلا لصي مل نا ابجم دادزاف اهب دنا هدلو ةنطلس

 ك.يعس رسمأو بشل 1ك علطتي دابا>2ا بودص ىلا اموي بكرو اهب كلملا

 نيلبقم ةءامجحب اذاف هبلطتي امنيبو «دعباو راسف ربخلاب هينأيو «مدقتي كلملا

 هباككاو كليلا داع نا الا اريخ اولاقف اهرابخا ىع علاسف دابادجا نم

 كسلملا ديعس عجرف 2« حد ْ 5 رهاظتي هه مأو ناويدلا نم اجورخ 2-

 ىلا رس هنا رث «ثداح ربخ رعشت هتاكرح نا الا اًميش بتكي مل ولو

 ؛«هدللو عم اونوكيف يل ىلع منع هنا دابادجاب ءارمالا ىلا بتكو هيابنهك

 ناطاسلاب بسانملاو يذل قا دكعم نيكي نم لوأ هنأ كللا فايع ققنم باحاف

 ربخ كرفاظ هل لقو كلملا داعب ناطلسلا ىلتخاو ءارمالا رئاس هيلا لصو

 عم فكحرصملا قرفكإو ولا عستي نأ لبق ه«حرشلاف كليلا ىف تداحإ

 ناطلسلا هنع ضرعاف فقوتف ىنربخت وا كملكا ال هل لاقف فقوتف روبنطلا

 (610) هتفلح انيج هنع فقوتلا بيس هل لاقو .ةرلخ ىف رضح كلذ صنع ءامايا

 ةقفاوبلا ىنم بلطو اذكو !ذكب نايار ىارلا ىقربخاف هنايب الا تيبا فذاو

 ةيالولا ىلا قاككأو تمرو.ع نأ ىسفن ىف كثملقو رذلل تذخاو هيلا هنبجاف

 ةدتفف هب تيهف ناو عقارلا ىلع قل عستيف ريزولا هيلع مزع ام نوكي اه
 ريسملا ىع تفقوتو نيميلاب تلعف رفاكلا ربخب هيلع اهتابتا ىلا ليبسال
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 ا

 رو

 خفب هككايلا تكايع رمأو هلا ورسهت ىلا ضهن يدل دل حضتا ان ةايالولا

 بجر ىجاصح خيشلا انالوم ىنابرلا بطقلا ةدحاسب ليشف «ريجناسو هلاج

 نا.خ بدحاصو ناخ دماج نم ناسك ليللا ل امل « مسد هللا

 توصلا عفتراو ءابردو هالتقو ناخ رصيق ىلع الخد امهنا ناخ كذوادخ ىنبا

 ه ناخ غلا ىب ناخ ردجاب اذاف ناطلسلا ىلا كلملا داع بكرش

 هب ناكف اهرا
 ؛ ربخأ نع رصح رثال لي هلدع ايرت اا

 ليخم امهنم ىرج او ء«هيلع علخو ناطلسلا ءالسف ناخ ردجا يأمل

 كنوادخ ريزولا كييقت هب مكحم ام لوو دكابادجحا ىلا عجرو امهيبا نم

 ىلع نائيسملا نادلولا اهنمو هتيصع ىف نتخا ناطلسلل تناكو 1

 : © ناخ ظفاح ىلا ةرازولا تلقتناو امهيب

 مضب هكب ىمسملا هدلول هباطخو هكلم نيبثو كلملا ناع ىقوت اهي

 8 رفوكو وهجانمو ليح هنوخا نيب نم ةدخوملا

 ريئايناج جف :

 كللا نا كلذ ببسو ريناكيناج ىلا ناطلسلا ضهن حيناستر حس 01

 أه لوسر هتراما رأاد نم موي بكر ناخزاغ اخا ةليجملا نيسلا مضب اهدشا

 اهيف هندي: طستو عنف خسارف ةعبس ىلع تو ريتا ميناج ىحاون ىلا دايا ٠

 تفب) ىاتي انارلا اهبحاص هيلع مجم دقا ىلعو «عجرو اًباهتناو 7 التق

 اارلا برخاو هبرح ىف ةداهشلا ريسمالا غلبف هكنسيدا انارلا ىبا ندا

 ىذ ةرغ ىف ضهنف كلذ ناطاسلا غلبو * عجرو نيليف فذخاو ةرامالا ر

 ٠١ جات رمأ هردورب داوسب هلوزن كدنعو رهولهد ههتناك ىلا ةنسلا نم هدا |

 كلما كاع نبا ككلملا تايون كلما رايتخلو  نامح ماهو كلل نال

 ىلتي انارلا .ملبقتسا اهيلا .اولنصو ايلف: رينايناجج كا قتلا لح ريخك |

 بناج ىلع راسف ناظلسلا اماو «لبلل ةعلق ىلا ظ

 ةعاقلا
 مهد مو هدجيح براحو '

 رهظ نم رمو (ةلمهملا ءارلا: نوكسو فاكلا رسكي) ىرامرك لح 0
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 مل نس 0

 ةانثمو ةروسكم ميج) ىروتيجب رهظ نا ىلا ةراغو التق اهعسوا ىرق ىلع

 ليج وع (ةيتحت ةانثمو ةلمهم ءارو واوو ةيتكأ ةانثع ءاب نيب ةمويضم ةيقوف

 لايلا ةيالو لخد رث :ءيلع عمو هل لباقمو هنع لصفنم ةعلقلا لبج نود

 5 لسرأ ناويحو لغو نمس نم اهبف دجو 1 (طقن تثنلات ارق اةلحوم)

 ةنسلا تناك ثيحو انأرلا ةعامج .هنم ىشب رفظو «لبشل حفسب ركسعم ا ىلا

 ذ ناطلسلا عرش مث * شاعملا عستاو لصوا« ركسعلا حارتسا بد“

 اريقف وأ ناك اريجا فلخل شياعتل ركسعملا بناوج ىف يِباطم بترو ةرصاخل

 ىفو ار صال ىف ركسعلا عم راهنلا لوا رضح ناسخ ظفاح ريزولا ناكو

 هنم رركتف ىاتي انارلا اماو * *لماعلاو ملاصملا ناويدلا ىف رضك هرخآ

 قوس هيرو لسرا سيا املق «باجب الو هنم ةعاطلا ليبقو ةلاثالا بلط

 ىجاللشل ىلا (ةيتحت ةانثمو وأو نيب ةحوتفم ةلمهم ءارو ةمومضم ةلهم نيسب)

 نيحلا تايغ جوخ «لاملا نم غلبم لونم لك ىف هلو هترصن ىلا هوعدي

 عمس «2هدجلعتن ىلا هددبل ىدلخلا

 رت ةياغلا لأ مدنو هجلعنب ىجلخل فقوتو 0 ىلا هلاجرب ضهنو

 اهلاح ىلع قرصا. ىقباف ديه هب

 ىليتسا اذا هنا ةنظم ىلع داهتل ىع دومح لاغشا ىف هلاسو ةميالا رضختسا

 ءال وا اعش كلذ هل زبج له هناهجحب لغتشي ار هنم غرفو رينايناج ىلع

 ةلاسماب للعتف كلذ ىع هّدص نم مثأي هناو زاولل مدعب ةميالا باجاف

 ىلا ديجوملا عماجل مى جفسلا ىلا داع دومحص !ذكمو « هكلم راد ىلا عجرو

 «الو ليح الق عابسلل ىوام نالا تراصفق ةانيدملا امأو ؛ خنيدملا ىف ندا

 زعب ام اهب ناك اذهلو كلاسملا خبعص ةعينم خرق 2 ناطلسلا مك رار

 ةانتمو طقزذ ثماني ًارقت اقروسكم اةدلحوم) هراونبي اههساو خيل لمعال هدليجو

 فلا نيب خ>وتفم ةلمهم ع ارو ةحوتفم وأوو ةينك نانثم نيب ةنكاس ةيقوف

 ظفاح نب رضخ كلملا اذكهو ءرئاخذلا ىلع ىليتساو اهب نم لتقو (هامو
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 5 مهاب ءىءم

 ىثاوملاو رئاخذلاو لاومالا نم (نكاوس ةيقوف ةانثمو ءاو مالو ةّينتحت ةانثم

 رهشا ةعستو ةنس ةرصاكملا تمادو * ناويدلا ىلا هقاسو اطبض ىصحي ال اه

 عبينتي ديمح ناك ةدملا هذه ىفو «ةدش الا دادزيب 8 ةعلقلاب نم ىلع تقولاو

 نكسم الو ةيرش الو ةبصق فبذ مل نا ىلا رئاخذلا بلج ددرتيو .تاهلل

 اهبيبحو هتايبط ىف اهناويحو هرئاخذ ىف اهشامقو هنئارخ ىف اهدقنو الا ش

 «ثاقتع نم رجكلاب اهبيشو هناما ىف ةعاطلاب اهبابشو هخاطمو ةقاوسا ىف '

 انارلا عجر كلذ دنع * هثايلوا فيس الا هثادل ءاودال ىغبلاب مهني امو :

 عاطقناو رجعلا ىلا تغلب دقو ةثدامل' 3 اهريشتسي هتحلاو ئىأ ار ىلا فاي |

 كلخدا ىروس كريزو ىنب اي هل تلاقف «شاعمل ددم ىم سايلاو لمألا

 ىا او دعي فو ىجلخل ىلا ةلاسلاب متحا وماعو هنم جرخو ءالبلا ىف

 2و رانلا باجاف «ءهئ ميلسنلاو كناطلسل ةلذلا نم كعفن ىلآ برقا اعيش

 ءاسملا هكردا املو «هلانق ىف هموي ةمع جو ءهلاجر ىلا يرخ رث «راعلا !

 نيب ةحوتفم واوو ةحوتفم ميك) روهط“ل وهو ءءاسنلا قسح ىلع عمجا

 «روهشم رجكلا ىدل رافكلا دنع هب لعلا امك (ةلمهم ءارو ةنكاس ءاه

 لليست خقر دكاكت ةعاس تناكو كبالا ق ارغل هلغاب هيلع عمجا نم لك عيتجاو

 ىاتقي انارلا جرخو «ناخدو بهل نه اذف ناك ام ناك رثك* روخكصلا

 رخافو اولستغاو ءاوسيا ىنهدعب ةويأمل نيو ضوامل ىلا هلاجر نم خثاعبسو

 نيلثق رجفلا اورظنناو رجانخلاب ايمزت>او فويسلا اودلقتو « اوسبل بايثلا

 مسفناب ةعلقلا لها لغتشا امل هناف ىمالسالا ركسعلا اماو ءرخا كل ام ليل اي

 . ةلباقم ىف اهوعتضوو عناديملاب اوعلط ! ”ةناوم تابلا نيبو كني 0
 د دوو 2 1 ةرضرج هجتيزلا الملا كلا م 4

 قنكما ىتح اودهتجاو نوكرشملا عمتجاف اهب اوبرضو اراهن تقولا ناكو باهلأ

 اهنم لخد ةقاط رادإل نم كف عقدملا ناكواءهب اورّتستوا بابلا - 1

 نونرشملا لدصقد ؛ بابلا حطس أبلعو كرننلا نم ةءابكح ناغوط كلملا خخ دحرش

 عفترأو (520) اهب ةلصتنم تالا ٠ نم ةبدرق أر اراد أبقرحاف راغلاب عفلت ليالا ليبقا لكقو

> 
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 ممل مس ني

 ناطلسلا دككاسو « بابلا ىلع ىم لاح نيملسملا هاف ةيلظلا تءاضاو بهللا

 رانلاو هسأر عفر اف ءرانلا نم ةباصحا ةمالس هلاسيو هناحبس هلل عرضتي

 00 ا ةااراتلا لصاوتتو تويبلا بتاج لأ بهللا درتف كتشتو هناجس

 ىاني اناولا الوسن كسب نعمنجا ىف ىذلا لزنملاب تناك نأ اذا 0

 اا ناطلسلا اماو * ةدقوملا هللا رانب :ىنقرتحاف قارتحالل ىهعم نمو

 نم ةعلقلا لخد ىم لوأ نآكو ؛«ليلل دكعص أر اهلف مكانلا عولط بقتري

 كلملاو (ةحونفم ال >وج) ىريدناجهب (ةروسكم اةلح وج دراسي كلم بايبلأ

 ةعامج ر,كسعلا نم نأ ةريسي ماياب هلبق فقفداو 2« (خحدوتفم ةلدحوم هيج

 ةمدخل نم اوفعتساف ةيارإل ةلعل ال هناكجس هلل مهلاتق نوكي نا اوبحا

 وضح داع ىضاق كرو #+ب عوشلا ريهظ قنم ناكو * دايت -ق اوصلخاو

 * ةيارلأل رتقد نم هما ىحمو ةمدخل نم ىفعتساو ناخ غلا همولخ كنع

 ىلع بابلاب اوجازتو اهتحت اوعيتجاو ةصاخ ةيار نوقفوملا ءالبه كقعو

 كشو هعم نمي ضونخل ىم ىاتي انارلا لبقاو * ناطلسلا مامأ 2و ةداهشلا

 ةعاسلا قف ةعاس نيتدفلا نيب تناكو 2« فيسلل اغرفتم ؛«فيبلمل نم اغراف

 ظلباقملا تقفتاو «؛دىيعس وأ ديهش ريغ اهيف تبتي 0 «كديعبب تسسبلو

 رسانساو :تلع رك كاع انأولا طقرسف ؛ «يمأر ىردي 2 6 ة#هدبص

 مضب) نيسكند اذكمو 2 هغاعيو خد طظفتنحيل نا طظفاحت دوه ةمليساف

 نم صغق 3 حار نم اًنوب نأ ىلا اناكف هديدانص للحأ (*_امعهملا لادلا

 للا ١ عقيد برضو لبني ملف داع ىضاقلا امأو ”-قيونح نم لفقو بشد

 00 لإ ىلإ هلع ىف فيشلاو ئهقنا نانطلسلا نا رت :ةداهشلا غلب نا

 مل لاقي ذخعاقلا ىف نوكي ام عشرأ نراسكسم ىلا دعص مث ؛ اربخ هج هطاخلاو

 هما عم اوناك ىاتي انارل نيقنبو ريغص كلوب وه اذاف (ميملا مضب) ايلوم



 مس ماب خئذس

 ءايلوم ىلا رانلا نم ارارف اهوقرات مشحدا ام اور املف راثلا |!

 ءادلو هذخيل قناطلس كلما فيبسل كيلا ماس نك لإ ا ا
 ءردياب رييمالا نلكو كلملا ماظن بطوخ هاش رفظم دهعي ىف ىّذلا |

 تييمسو كلذ ناكو حفسلا ىف ةنيدمب رما ةعلقلا نم ناطلسلا غرض امل

 ه اذه لوا دهع ىف هنا وع هنايب كيفي امو * دابادمح مركم رهش ةنيدلا

 فلس ام ىلع كليلا راد نتيدلاورهن تناك هاش رفظم اناطلتا ىراأالا

 نيطالسل ةراما راد تناكو هدهع ىلأ مس دمع نيذلا زعم دكهع ع

 ىب هاش كجحا دهع ىفو «ةنطلسلا زاد تراص رفظم دهع نمو «ىلقلا

 رأاذ لعج ركوذوج دومد خف املو «داباد#ا كلملا راد ناك هاش كيت

 ٠١ :كيادم# كلملا راد لعج ريئايتاج مفءاملو «دااىفطصم كل
 كح ناكو هنم كنسلا برقل كلذو ةنس دابا فطصمو ةنس اهب ميقي ناكف

 ىلا ودنملا لح نم ديمحول راص هحكتفيو «داباديح ليح لصتي ودنلا

 ىلاو ءروكانو رولاج نم تيري كلاوس ىلاو ءركدنوج نم كنسلا -2-

 « نكدلا ضرا نم روباكلمو' رارب أ رويناعب نمو ءدنالكب نم كمت كلل

 ١! روتيج ىلا رديا ةفاحلا :« رويناعرب بناج نم هدبرن رهنو نوكرك ىو

 نم هكلم قوي هللاو * لويج دودح ىلا رجلا بناج نمو « رينلينوكو

 خجفلا ةمنهتل رينايناج ىلا لصو ميظعلا جفلا اذه هل ناك املو *ءاشي

 دقل غل لق هسلج اورضخ املخ“ نايعالا نم ةرهشلا واو هكلم هيب +

 هكلم هلف ملسي ناف ةربع هل هلهأ رئاس تومو ىلاتي انارلا ةويحح ف 0
 ىبسو هب ىبعرتسا كلذ نع ؛(ىدتهي هلعل هودشراف ٠

 رصاق «داه نم هل اف هللا للضي نمو هيلعاب قحلي نأ الا نان همالشا

 لادلا مضو ةليهبلا نيشلا رسكي) ىكفايس ىلع هلل 000 ا
 ليج مفسب لصتم ريغص ليج وتو (فاكلا رسك ٍ نينلا مدجو ةلمهملا

 امو * ةئامنامتو نيعسنت ظةنس ىف كلذ ناكو ء«هنع لصفنمو ةعلقلا 7

 الك ادد ا ذل
 ىت جيلا راسثنملا
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 ضرالب فقحلي امنيب هنا الا طقسف ريبك نب نَكيَش همسا املسم هب برضو

 * ملسملا شاعو ايم طقسف هلتقم باصاخ هيلع هامرو هفيس ّلس

 نب فسوب انالوهل ناكلخ با خددرات يجرد 3 انامل رظنم خبطت كو

 مجرن كقلو ةنسلا ىف 0 فيلاتلا ناب رعشي ةبطخل ىف هركذو ختفأ هلوق

 هلضفب هل ىهشي ام ربخو نيناسللا خفرعم ىف هناقتاب رعشت خنسح ةرابعب

 ارو ءافلخ رابك نم نانثع كيسلا ناو © ةجرلا هيلع نيقيرفلا الك

 هدلقرمو اهنكسو رودي نامتع ةيرق اشنأ ىذلا وهو هريس سمدق ىناعرب عمش

 لايشلا نييااما انهنم ىف وريهام اهرهذ داياحجا راصح نيدو اهنبب اهب اضيأ

 هيلع ةهلج عل اأديرم ناك ركز ليحل ب دومتك ن ..اطلسلا نع لاقيو برخغولاو

 هيلإ ددرتللا ريتك ناكو دنع خا اميو هب هنط ىسحو هيف هتايقع لامك

 هلهذ !ليكهو فتئاظولا نىم هنيافك قيف هتابآ نمو دنم كلا راشملل ناكو

 محك

 7 تناكو هتسردم ىفو هذي تح ناطلسلا بنك رقكا ناكو جيعباتو هتريشعو

 | © هب هللا ىنعتم ةثامامتو نيتسو ثلت ةنس ىم لوالا دامج رهش ىف هنافو

 * +تامامتو نينامتو عسن ةنس ىم ةدعقلا ىذ ىنث ىف جتفلا ناكو

 ليلخ هدلو ىلقو (ةلمهملا لادلا مضب) هكودنهد ىلا ناطلسلا ضهن اهيفو

 *,نيايناج ىلا عجرو رحابلا لحاس ىلا اهب لصتي امب اهتلإبا ناخ

 بحاص ىارلا نم نوكتشي راكتب اذاف لولاه ىدحاونب دكيصال بخ اهيفو

 نم اهوبلج اوناك .البخ مهل ذخا هنا نيلثاق (ةدحوملا مضب) وبأ ةعلق

 متكش ناو متعر ام ىلع اهتميق ىنم مكلف ليخل اما مهل لاقف هدمءاب دوهول

 تيبصنف هبابقي رماو مهيلا اهدرب هرمإب هيلا بتكف اهومتكرو هيلا متعجر

 م1
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 ناطلسلا ىلا لبخاب اوعجرف هنع وفعلا ىف هل اوعفشي نا ٍهلاس و ليخل عل

 باننكلا ىلع هفوقو لاح هيلا راجبلا راسو هب عتلماعي ام رظتنني ناكللب

 هلدمتعا ام قلبك رداهب للوداد ر كدكنيلاب رممالا ْنسع هغاب نيعستو ترس فو

 راسا خد بعدو هيابنهك أ ةخيهتنما ردانبلا لحاس 3 ىذالاو فاشقعلا نم

 هاش دومح هبحاص ىلا بتكو ىكدلا بوص ىلا ريلعدلب رماظ *« ايو |

 مدقتناب كلملا ماوق رما رث هريلعد جرخ ىكقف الاو ىنالبكلا عنمب هرمإب ىنمهيلا

 هيفكيس هناف اهب هفقوت عقوتي ىكدلا بحاص باتك هلصو (ةدحولا جتفب)

 ىسلا ىف ريغص كاذ ذأ ىنمهبلا دومح 00 نط 5 هجاوخ

 نأ 6 * كلا كلم راد ريياجب ا نم لوباد ركن ىلع رداهب بلخكا

 ةردايملف تارجك بحاصب انل ةقاط الو انكليب ةاغبلا نم رداهبو ىكلتل

 انبعتا اهالولو انيلع دي دوم «لقو هكلم ناكرا

 ىف هذخا برح دعبو ناطاسلا حج رخو هعفد ىلع اوقفذاف ءانب ىلوا هيضري امب

 رداهب اماو * كلملا ماوق عجرو دوم ىلا ةعقاولاب بتتكو هلتقو اريسا ةكرعملا

 نا وه هياينهك ىداوذ اصوصخو للحاسلاب ثيعلا ىلع هل ثعابلا ناك

 تنب هلو هيابنهك ىلا هدعب لقتنا ناهج هجاوخ دهع ىف راكاتلا كلم
 هليكو ىلا رداهب بتكف *ليلق كعب قوتو هاباذ رداهب هنم اهبطخ ْةَلْيَيِج

 . ةرم ريغ هدعجار مث *فقونت هل اهججورت ىف طايخاب ريهشلا دمحم هجاوقل

 * دبل اهلمحو لنفي نم هسدابنهك أ ل.سراف * اهيبلا ل لد ملف

 نأ نم افرخ برهو بارغلا بكرف تنبلا ىلع ردق انم هنا الا هلتق هنا ففناف

 ابيب ناك ام ناكف ذخوي

1 : 
 ءالع نب ناخكغلا ىيحلا ءامهسب روبكلا وجمالا نع هغاب نيعسنتو ع 5 بم ددب تى 4
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 اه



 هب #ل ظفاط ال امب ةسارهم هل تناكو هاير لماعي هنا بارهس ىاضتغلا كلملا

 لسراف *بناج ىلا هنم افوخ ناضغلا جمخو اهيلأ ضهنف اناودعو املظ

 000000 كا هيلساو ةلماتسي ملق هب ىتابو هنمويل هيلا ناهج فرش

 000 رسل دكو الوبق هنم' نجي ملف *ىئنجلخل ىيدلا ثايغ ىلا برهو

 كللا زريزوع اهو رويناطاس ننال ررصَوو هقرافف * ويح هيبا عم بارهس

 هرب ,يضاق هددمل لصو انو * هرصاخحو دمأ شوخ فورعملا اطلس ىكيش

 اهبحاصب اريجتسم هرد غرم لابج ىف ناضغلا نيدلا ءاهب لخد فصحسا

 هيج ىجوأافقد هضرتعا هيكرت ةبصق ىلا ىضاقلا هعبتو ىجواقد ىارلا
 هعمو هرب ىضاقلا ىب تياشم ةكرعملا ىف طقسف * .ييدلا ءاهبل ةررصنو

 افعف ناطاسال ماستسا رت *ىدهدلا ءاهب ةكرعملا نم 0 جرخو ةعامج

 52 للف مهش لسعد رت *معيخا عم هيبأ ةقباسلت ة#اعرلاب صتخداو هنع

 *خئاعستو ىدحا ةنس ىف تامو ضرف ناطلسلا هديقف هضرع بحاص

 وجبذاهب ىلأ هنع فطعف اعف ل و لوصو ففذا سامي وهذ ىلع لود

 ىيدلا وصان مس نم عاش امل ودنملا بوبص ىلا هزيل جرخ ذكايع سنو تحس ىو

 وسصان نم للسرملا ترناود ضيهني امنيبو هكلم ال هييدات كصقف هابأ ىدجلخل

 كيح“ مر 35 -- ناطلسلا كلكيع د ّق كذا دو-عوللا ىديهملاب هءدسفن

 باب نم بيرقلا رالس ىب ناخ جانل كحسملا ىف لزنو داباد#ا ىلأ لصو

 ةيالولا ىف قارلا انالبم هلاح عمس *ةيوحهملا علي مث هلوصو لوا ىف ناو

 اهداف

 كي



 | 18 دنس

 نيفراعلا بطق نسب دوم ديسلا نب ويج خيش هاسش ةرضتحح لامللا بوأ

 سلجو هحاصو هرازف هب هللا عفن رلع بطق ريهشلا ىيدلا ناعرب انديه

 اقالق رركت مث * لاحلا بساني ام الث هيلا راشملا اذكسو ةيبأ ىريذومل التف

 املف اعداوم هيلا راشملا اناولم ضهنف اذه ىوس مالك امهنيب نكي لو

 لاح وذ لجر وه هباجاف هباخصا ضعب هلاح نع هلأس هدنع نم يرَخ

 رحق ىلع سانلا اوملك«« ليق امب لعي رثو ةصاخل مالك ةماعلا ىلع ىلي

 ناكو تلق *هدعب ةنتف نوتدحس هباككا نا هقايس نم مهفيو « هلوقع

 نم رفكب اولاقو دوعوملا ىدهملا هنا ىف اوغلاب هدعب هدباخا نلف هب راشأااَيكا

 نم ريثكلا اولامتساو هنم دنهلا ىف ذةهج لخ رو همد اولحساو نقلا |

 اشف امو اهلاقع ىلع ىتح عسيبلت راج لب اههلَهَج ععبت لقا رثو اهلقأ
 هبهذمم ةرصنل أودوس يو ةتكوست تيوظ ركسعلاو ءارمالا هب لاقو بهدم

 ةعيرشلا راصناو ىيدلا ءاملع اصوصخ ركني نم لثق ىلع عتأرج تّدتشاو

 ةسفنا لحل ىر.دو عملل ماق م مهب. هيهملم رحت 32 انه ىكداولا ناكولا
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 تاركاكب ناسف عاستن كفو رغظم نب فيطن نئب دومد دوعسُا ناطلسلا ؟

 قفتاو ٍهنم ولخ ةهلل تداك ىتح جيلع هتاأطو تّدتشاو عجارخاب ىنتعا

 اهلا اوعجارتو هل ةمارك اهوعداف هدداهش نم ثددح ام ليلقب كلذ دعب

 دومحن ىب رفظم خذنطاسو ىدالوبلا كلما نيع نب ناخ ريش ظرامأ 0 ناكو

 لكاوا كو كيتا كدا لذدكم 0ك نتي هلاوره.ذ الايد عبعذم خ بست

 1 نا بناج نم اهب خيج ىلا ابراه 2 نم عم ج ,ت> ىربكالا تداكحلا

 ركانس نييمأ ريما تارجاكب خنطاسلل 0ك كأذ ذأ وو دكوك زيوع مظعالا

 هروضخح ىف غلابو هبهذم ىلا هلي رهاظتو هسيبلت سنج- نم هيلع سْبلو

 داهاذخ دباككحأ رابكب ديلا ءاجو هباجا ديج دعبف هل اجخش هذخيل هيدل
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 910 مح مس

 خب عمتجا ا هنا هايند نم هداز 7 تناك ةفايض هل 0 ناخ رجنس

 هبناج سس ادم ربه زوسأ اهلف بهذزلملا فكاص ندعو بهذملا نع لاس

 ةدحلو ىوسس ام هباسدكا وداسب هلذق 0 ىلكا نم غرس نأ ب ةنع تيكس

 روكذلأ كيد كيسلا اماو نم دحا تارككب بهذلملا خ كشن دكصتي

 'ادا7 اللا ةنيور مادرأ نا اموي رسضح نك لق نأ ىلا دابادجاب لبي ملف

 بدمس لو ساو ىدحاا 2 ملأ زذييكاسشلا نيعلا هلع هنورن مكعذأ 6

 آلآ هلتقب !ولاقف هنيب ةلأسملا ترادو كلذ ءاملعلا غلبو مكسار ىف ةيورلا

 عايذاعو فقظوبن دكناف م2 ىف هدلد ذاقسأو ةريحع ءامالع ربك ناكو جان 52

 ناطلسلا بخا ةرم ريغو* ىنيسلا اذه لتقب ايتفال ملعلا متملعت هليقب

 هنال كلذو دنع ةوسشردصو لعفي ل نأ ىهكلم ناكرأ سن مناف تأري نأ ديه

 ناك نمل ففناو * اهندلا نم درجتلا ىلع هلمكجو هئاز بذج ليبق هل ناك

 ىلا ذيب فيسلا مئاقو ابضغم يرسخ هنا اليل اهراز دقو ةأرماب مارغ هل

 ءاملا ىلع هباكحكاو كيسلاب !ناف رهفلا ىلأ هجونف رجافلا علض كفو هلونم بوبص

 ابضاغم يرخ نم هباجاف كترهم امو ءاملا دنع كتجاح ام كيسلل لاقف

 قافا امهلف ىسشغ هأرسن_عاف ياك 3 لاخر ىنيالوب ع.طقي ك-بوبكامل

 ىلع ماقاو نفي هلاورهت ىلا داباح#ا نم بخ دكيسلا نا رث * ترو كات

 هعبذو ديعيبيلا ىدهملا هنا يدا اهبو لوب اهل لاقي خيرقد اهنم خسارف تالق

 نم جوس هلثق ىف ىتفتساف صاوخل ىلا لسلست مث ماوعلا نم ريفغ مج

 هيلع مجع 6 هل لاقي عضم 0 نم برقلابو ناسارخ وك ىلا دكنهلا

 لبقو ةئاعستو رشع كدب 8 كلذ ناكو * لنفي نوليقي ال هباككأو هلذق نم

 ١ ىهفنا ايدهم كلذ سيل اضياو هأوعدلب ا هذرات ب

 نب ديح نب دم ميدغلا وبا جك .ىذ نم عبارلا دحالا ليل قون اهيفو]

 إي فتوعبو (نا 9 نتمكتلا 2 ىردنكسلا ليد ىب نامتع ندب خاص 1

1 



 مني ؟|“ نس

 لفقشمد خروم ايكش لاق“ اهب ىكس ماشا ,ىدحاوض نم برق و

 مركاملا لوا هدالسب و لاق ناونعلا هخرات 3 ىهيعنلا نيدلا ىيح ,ىبم ١

 اهخرومو ماشلا ثدح انيحاص هنع فطخاو لاق ةئامامتو ةرشع ىنامث ةذسا

 اهيلا ىتلحر ىف هعم تمدأر و هتافلوم ضعب ى غكاصلا نولوط نب دمحم سمشلا

 نامبلا م« وهسأ ن5 0 0 تلوم خدامعستو .٠ ندرشعو نينكا ماع

 عمس هنا لاقو* تاداد# عبس ىف رعش ناويدو** ةكصلاو سابللاب ةبرقلا ءاغتناو

 فقلخ هل زاجاو رجح ىسبا نع رتكاو ىرخل نب ىمح سوشلا

 |[ نئبتكا# ريقك

 1 . دنهلا لحاس ىف منرفلل ىربكلا ةثداخلد تناك ةتامعستو ةرشع ثالث قو
 سدنلا ىلا رضبلا :لتسحاس“وياسوا اهلل ةيقي ريايناجلا ىإ ضهنف ٠
 دنبو ركدذوج بحاص ىناطلس صاخ رايا كلملا ىلا بستك ناكو * هنث َلَزَلِو |

 بيد ردنبلا اذه مدس ١ نوبتكي دنهلا للفاو أردكإ جذوفلا 0 زهجتي ن اويحلا :

 نأ الا اذكمه ءيف لصالاو (ةلحوم ءابو ةيتك ةانتمو اقر سكم خلامهم لادب) .

 0 دس ربيمالا لوصو ويدلا نم زابأ جور ىف ففغناو * اوأو هءاب نونا برعنلا 3

 هليقتساف اه. ك ىف داسفلا عانع مغلب كفو جنرفلا ىلع زومرهو كنهلا رك ىلأ

 بع اب ةيافكلا لذبو ةياعرلا ىف هلماعو همودقب حرشو هركف هب عومتجا اب زايا

 . ىلعا هناحبس هللا نأ الا اريتك اوعمج كو لوم لح اسب جنوفلا رهظو هل

 ىلأ فيسلا نم أراوسف ةلايملا ب غالا نم 0 نم لع 5 35 كنذك ترءساننسأو

 نم رثكا رساو فالآ ةعبس عنم لتقو مقا ىلع زايا كلملا لزنف لحاسلا

 نم نيسح رىيمالا ءادهش ددع غلبو * فالإ ةرشع كلام نم ةامجو * كلذ
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 زايا بتكو *مهئاجرد هللا عفر ةثامتس زابا كلملا ءديشو * ةئامعبرأ كلا

 ضهنو هللا ىلع ىنثاف * دومحل هعلاطب ٍيفلا ى.ع هدنسي اربخ ناطلسلا ىلا

 حرطو ىلا زايا عجرو * دل حاسب لِزنو (خمهطلاو ةدحوللاب) ىسب ردنب ىلا ةمامأ

 اههلبقتسي ناطلسلا بكر لححاسلا ىلا نيسح ريمالاو هم هلوزن دكنعو * ءاسرمب

 لبقاو ةياعرلاو ةيانعلا ىيزع امهصخو هبابق ىلا امهب داو داهمل راعشل اميظعت

 * مياهه خيالولا نم هلو هدد ع نوكي نأ بس غرو >ةنلكب نيس دح ريعالا ىلع

 غرف اذاف منرغلا عفدل زيمره ردنب لحاس ىلا هل هناطلس ريهجتب رذتعاف

 رهيسمأبأ ىف هنناتسإ نأ ىلا هتالصو هتافنللاب اصوصخ# رهتسأو * مالا لدمحعا نم

 '00 00 ةاللسلا ىف كلذ ناكو هل ناو بلط امب هّدماف زومره ىلا

 ةنكي ركذ ناملس ريمالل قايسوإب * ةبجرتلا . هذه ىف ركذ نيسح يمالل

 8 : ىيدلا ةدّجو خحونفم ةلامهم لادب) ملا ىنمحرلا لدع 8 ع كلاقن ام

 عامتجاب ربخ» نميلا هكرات ىف (ةلمهم نيعو ةحونتفم ةدحومو ةغينك ةانتمو
 نم اعيش هيلا فيضا نأ تميار * خماهتب ناملس ريعهالاو نيسح ريمالا

 رصع 3 نميلا نم حكانذ اميف دعم املس دوجو هب جصضتنيل نويلاب ةلاوحأ

 كلذ ىف اهتلق تايباب ةينايبلا ةفاضالا هذه تللعو هدعب ناكامو ىروغلا

 نسيعالا تأرذأ نأ عبد خيران نكمل كب حاص تنقو لك ام

0-0 

 ةهقايبل اصخلم مهتم تنخاف

 ىّنم ىميب ىف كرننلا نأ ىكيفيل

 هتافو تعتب مذ مهم نامامم

 هنا نىسبأ ىفطصم دنهب قاو

 رغص اسما اذغ ناش اهب امهل

60# 

 ىنسلالا هقور يقام هناش ىف

 0 انتو اوددرت تفيكو اولخد
31 3 6 

 نبجحاب اهزسع مصخلا لاو أركغ

 اونميا نم هبوح نم اذك رفص
 ن-لاعي ةراسمالاب تراس ءالذربف



 2 هام دن

 نمومو ةباجا ءاعحلل ام اسضرلا نرسم هبرذ ىقسي لاز ل و 7 ا 8 57 5

 نمضي ركذتلاب ةدافالا ىمض هديرأ ليفصالب ىصلختا ١

 © نميلا ىلا ويدلا نم هعوجرو ندع ىلا ىرصملا نيسح ريمالا لودصو نايا

 ةئامعستو ةرشع ىتذقا ةنس ىو * هصن ام هةرات ى هيلاراشملا ظفاحل لل

 كللملا رماف اريقك نيملسملاب او اورضأ و زيمرمو سدنهلا رجب منرفلا ةكوست كت

 رهاط ىب كواد نب باهولا دبع روصنملا كلملا نب رماع ىيدلا حالص ةاظلا :

 نامثع ئييشلا رباكالا نم داهمل ةينب مخ نيمو ندع نم يلع ريهجتلاب |

 *ةنسلا نم لاوش نم نيرشعلاو عباسلا سيمكل موي كلذو ىدوعلا

 نيتشرب ىف ةلج ردنبب مورلا نم ةعامج بره ةرشع ثلث ةنس مرتك ىفو 11

 رم ا ىلا نينا نونا ا مث نارمك ىلا مث نازاج ىلا اولصوف * ةيرغأ :ثلكوأ

 رهش ىف مث *اهلعا نم بره اولصو امنياو نْيبأ لحاس ىلا رث ندع ىلا '
 :بوغا ,ةقلقو.:ناشتترف مقا للبيع تالصو بسلا ب ا عيت

 برق املف بدنملا بابي رمو 52+ نم ,اهب جرخ ىرصملا نيسح ريمالا اهي

 ىف هنذاتسي ىرفاظلا ناجرم ريمالا ىلا اصاق هيف اقوبنس لونا ندع نم 2

 * نحل نع 00 الو اطغن بوضي مو اهاخدف هل نذاف تاقح ىلا وخد

 لثيق:, ني ىلع فوخام ىتنا لول ئىنع ميهالا اهيل امهمكاف ىنادعبلا '

 هنذاتساو هب تعمتجاو هيلا تلخدل ندع لسخدا ال نا هوصناق ناطالسلا

 خقذال ةفايض هفاضاو ريمالا هل نذاف * كلذ ريغو بطخلو ءاما هنكش ىف

 هدادعتسا ىف اموي ناجرم ريمالا هل رهظو ةسيفن ةوسك هباحصا اسكو

 نيسح ريمالا هيلا لسرا رت *كلذب ههبف بول هبا نم هعم امو

 *اوهظ نيذلا منيفلا برخحل ويدلا ىلا راسو ةسيفن ايادهب

 ةددرتملا اونماآو اهوذخاو زومره ةنيدم ىلع منرفلا بلغ ةنسلا هذه ىقو 1#

 * اهيناو اهنم
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 411 ذنس

 « ىمسملا ناطلسلا ليفب فسخ ةئامعستو ةرشع عبس ةنس نم لاوش ىفو

 نب دا بطقلا نيدلا باهش خيشلا اياوز نم ركرلا اهل لاقي ةيرقب قوزرم
 ءارقف ضعب تيب هاخدا دق ناكو سرفي ةيرق نم ابيرق هب دالا ىنعفن ناولع
 ىف ليفلا رثكا باغ ىتح اورعشي ملف هب جهل ةقاط ال ام جلأسو اعرك خيشلا

 هللا محر آل تامر تاخرص خرصف هيلجر لبق نم افصلا نم تناكو ضرالا

 نم هنم ىش يارخا ىلع دحا ردقي رثو هأر نمل ةريع ناكف هسئاس

 نا عيضوم

 جذنرفلا 8 ةزيهكا لوصو ندع لعأ غلب ةئاعستو ةرشع عسن نس مرر هش و

 رماو ندع سورخل رغثلا ىلا اركسع مفاظلا لسراف ابكرم رشع ةينامق اهيلا

 نم رشع عباسلا ةعملل ةليل ندع ىلا جنرغلا لصوف عماج لك ىف تونقلاب

 بكارملا لجأ أر حبصلا ناكاملف * خلوصوب دكحا ملعي رثو ةنسلا ل
 ليخاد نم دكلبلا نيصكتب رماف * ىرفاظلا ناجرم ريمالا اهبو ردنبلا لعاو
 دحا قضرتعي ملف بك اولا ليمحح نم اك جدنوغلا لخافن * ٍهنع لفاغتلاو

 رهظي ل نا ندع ىف اوعمط كقو نيعبرالا قوف مالسب لحاسلا ىلا اوج اوجرخن
 (0 0 دل روتس نم بتناج رصقا ىلع السلا اوبصنو حا اهب جل
 رماو ناجرم ريمالا رهظ كلذ دنع *ةنيدملا ةضعب لخدو روسلا ىلا اوعلطف

 اولتقو رئالسلا اوزاحو اوجرخت روسكم باسب نم يلع جورخخلاب ندع لها

 هيشخ ىلا ينرغلا نم عاطتنسا نم بوهو *رفذ ةعبرأ اورسأو ًاريثك مذرغلا نم
 ناكو ندع لعمال بشل رئاس قرح دعب ىسرملا نم نيبراه عالقلا أوعفرو

 ىلإو اخملا ىلا رث بابلا ىلا اوراسو اهلحما ضعبتي المل نيعبرالا قوف بششدأ

 اوعمط مث * اهب ركسعلا ديجو قعنم اهولخدي نأ اودارأ املكو ةذيتملاو ةعقبلا

 نم رفص لثاوأ ىف هواخدو نارمك اودصقف اضسيا اوردقي ملف ةديدلل ىف

 ىلا نيبثخ اوعجر مث *ةلودلا نم هودجو نم اولتقو هيف ام اوبهنو ةنسلا
 اال مي ندع ىلا اولصو املو * اهرثتا اوفعو نارمك اوبرخا نأ دعب وكلا



 عا 1" مس

 اولسرا اوناكو لوالا هناك اوحرط ةنسلا نم ىلوالا ىدامج نم رشع ىآَثلا

 ندعب اوقحن رث بشكل نم اهرحنب ىف ام اوقرحاو عليز ىلا نيبكرم نارمك ًّ

 فهلوصو لبق اوناكو مالعالا اورشنو عفادملا اوبرضو مقباصصا ممودقب حرفو

 بردلل 08-0 امهلوصو كعبو هيلا اقيرط اودج ملف ندع برح اولواح

0 

 فيبانسلا ىف اليل لحاسلا ىلا اولون مت * بشل نم اودجو ام اوقرحاو ةيناث
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 أوربخاف لوؤنلل وكوت نيح ةرهيدص ليصح لقا # 3 دقو راع ذّتنِيح رحعبلاو

 اوجرخ ايلف * ل خاشلا 83 يذلا اوبثرو حالسب اودعتساف ندع لف 1

 نوملسملا هيلع راث « نيماسملا ةظقي نم ةلفغ ىف 2و ءءارعلا ىلا فيبانسلا نم

 تمح-ذاكو ىيملسملا بكارم نمو كلبلا نم عفادملا تببرضو بناج لك نم

 مريبكو حنرفلا مدقم اولنقو نيملسملا هللا رصنف *خيبق ةنتفو ةميظع ةكض

 كفي دانس 1 ركض نم بوسلو ريقكف حبر امأو هلتم نم لاسجر ذعبسو

 * ل2225 نم ىراعلاب عكردي ركلا لم نم ارذح خنع نوملسملا فقوتو 1

 اولعفب ملف لتحا سلا أ لوزنلاب خقيلع مادقد نم ا الا مييسأ ناك انيك

 اهقرح اودارا دقو للحاسلا ىف ىتلا ةيبرخل بكارملا نمو ةنيدملا نم اوسياو

 عفادم تنناكو دادعتنسالا نع ةيرعلا اهنم ةيرفسلا ىلع هلأ اوردقي ملقا

 ةدرغالا نم اه غو كثلثو نييننش ردو خدود جنوفلل 0 مويس لك ردنجلا

 * ىنهلا بوبص ىلا اهيف قل عمط «( نيرساخ نيبتاخ ندع نع أوعجرف
 «٠ بين ا

1 

 ةديدحلا تاير ةتايعستو ىنيرشعو ىدحا ةنس نم ةدكذل ىذ ىفو ومب

 فورد نم اودجو ام اولمحو ةديدال اولخد عنا مث نارمك نييرصملا ليخدلا

 :سيرتعلا قدرا“ ةدج "لأ رق نارمك ىلا اوعجرو ةببرغالا ىلا بششلو تويبلا

 هيقفلا كعاسو * ىحضالا ةرلص اهب اولصو ةنابجو اييظع اراصح نارمكب

 ناطاسل بطخو هلامو هحورب ةيكللا بحا_ص ىعليزلا ليبقما ىسب ركبا

 قاسضو نفسلا عنم رفاظلا كلملا نال نارمك ىع ةريلأ تعطقناو *رصم

 وذ نب كم رفاظلا ليق نم ةديدأل نماض ىلا اولسراو كلذل نويرصملا
0 

4 



 عز 0-5

 . -ح

 ككسفن بعنت ال ل لاقو نيسدح ريمالا ىلا علط كلذ ىبعليزلا ركبا 9

 157 وق ةقس ا

 نيدو ريمالا ديلا لحسرأو علسدز نم جيلا خه جونام نفس ثنات ريح كو

 ردخغملا انبرخا الاو ةداعلا-5ك ىفسلل ححسفت نا اما هل لوقي بارغ ىف الوسر

| 
 . كلا نم عفادملا ردح لما ل.سراف رفاظلا لبيخ هدعمو جسفلا نم عنتماف

 ملعا املف ناطلسلا نيبو هنيب“ ةنتفلا بسس اذه 'ناكو ةديدخل اوبرخاو

 ةيحللا ىلا دعم اولسراف * مكنيعنو ةيكللا ردنب نم فيرطلا مكل خاغن حك

 0000 اللا قمري اهبو *روم تاهجن ىلا عب مدقتف كيل ةلثام ديف بارغب

 ىقدنبلا ساوقا عمو رفاظلا ةهج نم اريما ىليهسلا شايح ىب نميلس ىبا

 لتقو ىقدنبلاب مومرف ماعم نمي وريمالا عيلا جوخ * ىميلاب ةدوهعم ىكت مو

 ةعامج مدقتو :* روم ىلع اولوتساو هباكتأ نم ةعامج ىف نميلاس ىب كمح#

 لسري نا هنم اوبلطو دوعيابو نارمكب نيسح ريمالا ىلا اوعلطو نييديؤلا نم

 ب ,اودصقف *لعفن ةكماوجع هل اولفكتو كولمم (500) نيتئام هدنج نم ٍهعم

 '"كناكو  *ىرجتمل ىلع نب ىسيع ريمالا عم رفاظاا ركسع اهبو ىحضلا ةيرق

 )2 نييرصملا بهنو ةعامج هباككا نم لتقو ىسيع ريمالا اهيف مزهنا ةعقو هنيب

 7” روصنملا كلملا نب كلملا دبع ييشلا هاخا لسرا كلذ رفاظلا كلملا غلب انو

 ٠ كلملا دبع لخدف ةنارقلاب فثموي رفاظلاو ريسمالا فشكل ةماهت تاهج ىلأ

 01 ماقاو نيرشعو نيننتا خنس لوالا عيبر نم ,رشع ىدامل ىحالا موي كيبز

 7 عير نم عباسلا ةعملل موي ةيشع ةيماشلا تاهل ىلا مّكقتو امال اهب

 لون هلوصوب نيسح ريمالا ملع املف *فجرملا ىلا غلب ىتح ةنسلا نم رخآلا

 ' لا] نابلس ريمآلا باكا نم لستاقم فلاب ةيحيؤلا ىلا نارمك ةريوج نم

 )هب هباككا لتاقي لحا داكي ال بجع ىش وهو فقدنبلا ةامر جرتكا مورلا

 ”ايكلاص كلو هيلا مدقت فجرللاب كلمل ىبع ئيشلا رقتسا انو * بلغ الا



 انا 1 خس

 ةمرح هل عري ملف ةلونم ىلعا ىف رفاظلا دنع نيحلا وع ناكو * ةبزاعْلاو مورلا

 الاختق كلمل دبع لثاق ناعممل ىفتلا ااملق * زمن الو َّلِإ هيف بقار الو

 ارفن رشع ةعبرا سور توتحاو كرنلا نم ةعامج لثقو الجارو اسر اًميظع

 طق.س كفو ايكدنا ع سارفا ةتلث ذكموي كللا دبع تمدح تامو * نم 1

 اهاخدو ديبز ىلا كلل لبيع مدقتو * يخاف وفاظ هنكل ةعبرأ هثارما نم *

 ةنس نم ىلوالا ىدامج نم رشاعلا ءاثلثلا مييزرصع دعب تقلا سوبا:

 اوضرحو نيسح رهمهالا ىلا اولامو برعلا نم قاغفنلا مدحذ مث * ىيرشعو نيتنثا

 ديبز ىداو لخنب لونو ميظع ركسع ىف اهيلا راسف ديهبز ىلا ليصولا ىلع

 قامكرتلا ناملس ريمالا لبق نم رحبلا نم هلصي اركسع رظتني مايا ةثلث
0 
0 

 5 . دكا 2 20

 خبراغماو نامكرتنلاو كذا نم ميظع ركسع ق3 لكانلا كاف جراخ الونف 1

 ىو *مثالآو نمو ةيديزلاو نازانج لما نم هيلا فاضنا نمو نييماشلاو

 ميلا :يرخم * ىعليزلا لاقل نب رركبا هيقفلا» نيحلا عاش ١ عتيكص

 ناكو رذاظلا كلملا ىب باهولا دبع تيشلا هيخا نباو كلما ىبع خيشلا

 امزهناف امهركسع امهلذخ ب ةخعاكشو ةرك نع ههف انابآ بعص جر امهنيب

 للصو اهلف ريبكلا رادلا ىلا هقيس اكو ةفقدنب باهولا كيعلو ةنيدلا ىل

 قرابشلا ان لآ راسو مبكي نيب هلع جر د حامص رادلا بان لإ 2

 فشف ك.لانو ةوكسمبل بودعسأا عراسرمفو نيدرصملا عومج مهل تفطصأ كلو

 باقد ىصعلال اعيج مانم لثق نأ لعيب نم هب صاخو هيخا نباب عومجل

 ندب ىلع هيقفلا هتبكك ىفو رعت ىلا دعم نع هجون م ©رفاو مزتحو رضاح

 طفح ةخكيصنلا هيري لعج ءافيتسالا ىلو امن هناف ةيرهاطلا غلوذلا هذه

 : ىلوالا ىدامج نم ورشع عسافلا ةخعيدل مهب حبص كنز ىلا مد.قن لحصو ايلف“

4 
| 
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 17 ةذس ع

 كلملا ىبع لتخد امو *اسار ةلودلا لأوز ىلا رمالا لآ ىتح ةيعرلاو ءاملعلاو

 رشع عباوملا ءاسبرألا موسي اهب ىثوذ نأ باعولا لكيع حِيشلا ثساب م زعن

 لمع جور لعد كناف و دهيليح رهيمالا اماو 00 010ب- حب يل حِيشلا

 ارينناو اذوأ هركشع ريكذتلا ةعمللا ممي ةيحض ىف اهلخد كيبز نم كلما

 ىف لحال نكي ل اب كيبز لما اولتباو ءامدلا اوكفسو مراكملا اوكهتنناو لاومالا

 الو * مميلا كلذ نم رصعلا دعب نيسح ريمالا اهلخدو ةكايضفلا نم باسح

 ةكداأل ترمتساو دحا هعطي ملف نامالاب ىدان رادلاب ىيسح ريمالا رقتسا

 اهولعجو دالوالاو ءاسنلا اوبسو اهلها اوجرخاو تويبلا اونكسو مايا ةئثلث

 عرداسصو نيبببستم او راجتلا ىلع ضبق نيسح ريمآلا نأ م هي رادك

 نيدلا ىفص ىضصاقلا ةعيرشلا ىضاق ك-سمو عقانعأ ىف ريجانزلا لعجو

 ةتلك ىعب صلخو ربصو ملستسان ريجر ىف هلعجو (520 كجزملا ريع نب دجا

 سانلا ىلع ةييمنتاب ايعسذ كيبزب اناكرصم لما نم نالجر بدتناو * مايا

 ريمآلا رما مث ريمالا ىلا اهب ابرقتو ناغودب ىناثلاو ليمجغاب ايهعدحا فرعي

 تيب نم نامغج نب ميعربا نب ليعمسأ نيدحلا فرش ملاصلا هيقفلاب م

 ا إ] اتيقعلا فييرشلا لاع بلوطو ميسرتلا ىف ليجاع ىبا هيقغلا

 ليو ىرخالا ىدامج سماخ ةعمأل موي هترضع برضغ ركناف هل ليصأ الو

 رهشلا نم عباسلا دىحالا ةليل هيف تاف برضلاب فلتا نا كعب 0

3 

 اجرخاف ناغودو لييح نييرقفملا نيدرصملا دب ىلع كيدز لفا اةرداصمب نود

 ريسمالا ناكو * قرشا فاللا ةيشع ىلع كيزي ام كلبلا قرح دعب نم هل

 ىرشا ةثام هنم دلحاو لك ىطعي كيبز لخا دعب هركاسع دعو نيسح

 «ودخا الز ايش اهب انا 2 ركسعلا نيكو ريمالا اهلكد اهلذ اماعذا

 جورخل ىلع لاتحاف هلتقب اومهو لّلعتف :ةيكماكللو كعولل نيبلاطم اورضخدحو

: 
ْ 



 2 1 ذخنس 3
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 اهب ناملس ريمالا هجاوو ةعقبلا ىلا لصو املذ لاملاب هل ىتايل ةعقبلا ىلأ و

 علبز ردنب ىلا ناملسو و راس مث نازاج بحاص نبا هعمو ىابسربب فرعي ا

 اهونكشو قيكارم اوحلصاو ةنسلا نم ىرخالا ىدامج رخآ ىف اهيلا اولصوف '

 ه دقو بجر لوأ ىف ىرفاظلا ناجرم ريمالا اهبو ندع ىلا اوهشكملا | 5

 كتفلاقلا ءاتلتلا مو قى ندع ىلا اولصوف غريغو عفاب نم أريتك اومدختسا '

 00 وشع خعستو نا اهنم ابكرم 00 لحا ىف بجر نم ا

 ىئاركلاو اذخانلا هذم ضيقف ىمشاهلا ىللاطاسلا بكرم د نشأ 0

 ٠١ دنهلا بحاص ىلا اباتك دعم بنكو دكنهلا ىلآ'هلبق نم ضوع هذ 0

 لؤنو ندع ذل عجر 0 ةحيحلا لإ بكاو اا نأو هل ت تراص لف دليلا ن تربك

 ءام اوقتسيل هباكاصا نم ةعامج لونو ءا رضشل ىصح تس نبيبأ 0١

 حتف كلف هنخا ىبا ناكو ردنيلا ىلآ عجر مث ةعامج غنم لئقف جالغلا نم

 ىف هباحاو وق ليبقات بكار. ملا فلخ ةتبيغ ىف ندع لفا لك ا

 أه عغقدانب اولسرأو رك ىلا رهشلا نسم رشع ىماقلا 3 ردنجلا ىلا قيبانسلا

 ردنيلا نم موجرخاو ميموه ىتح عئادلاب رفاظلا ركسع علباقف * ةعفادمو

 ركسعلا عجارتف هيئاككا نسم رمخك 2 عفد واب نامملس ت.خذا نسبا اولثقو

 ىغبو اظرببدص نصح رذاظلا ركسع عاطف هوا دو ردنجلا ىلع اولجو ىرصلما

 عمتجاو اهيرذ اويرخا ىتح ةريص ىلع عفادملاب نومري هلفسا ىف نويرقلا

 .٠ ةبونلا ليج كنع ىذلا بابلا نم هيلا اوجرخو ندعب نئاكلا رفاظلا و كسع

 برد تحك" مو جدو دعأأ ىلع وف ةاظلا ركسع 2 ايراع كاأاذ ذا جلا ناكو

 ةراجلاب 0 لسع مروا اريك 1 م ةميظع رع 0 ظريببص

 0 قارو رحذيلا 7 5 0 ا ه«تذخا ءنذا 8 لئنق كتو



 5-5 هز

> ٠ 

 1“ , ذخغنس ارت

 ةريص واخ نوبرصملا فقحت انو *ردنبلا ىلا ىصخل نم اولونف كلذ ةريص

 00 00 الا كلا لإ هنم عقادتاب نومري امايا .ديق اوثكمو اوعلط

 0000001 ل1 ىلع اَرلكو راذلا ةلابق' نم ابناج جهنم اويرخا ىتح .ةذاعسلا
 00000 ائلذو *رهكذلل رهشلا نم رشع عساتلا ءاعبرالا ةليل' نم ريخالا

 )1 ركسعلا نكاكو ءاعبرالا مكي سمشلا عولط ىلا قنيب لدقلا ناكو

 _ دليلا لما قفشاو هوبرخأ ىذلا بردلا ىلع ختايأر أوزكوف دليلا ىلع بلغي

 ريمالا صلخو عتابأر اءوذخاو اعينش ًالنق نودي رصأطأ | اولتقو ىلاعت هللا عر صنف

 4 بكرللا ىلا هىوذأدلمو هباككأ نم ىفقب نم عجرف كيهج ديج لعب نامملس

 ندع لخدف كللأا دبع خيشلا لحصوو ةمالسلاب نيعناق رهشلا ىمه نيرشعلا

 نيرشعلاو ىدانأل نتيبسلا موي اوكجصا كلذ نويرصملا فقحت انو ةعمأل ةليل

 خعامج عنم لوو كابد ىلا اوغلبو ءام ٍضعم سيل اهنع نيرا دس رهشلا نم

 نيس #0 جور رك لعب جناف 5 ىرصم ا 0 2 امأو ا اوحرجو

 دكيي دحالا موو كتسبدسلا مدل ةوثزو ىايسرب عياع اورمأ خنين ردنبلا تل

 عفادلاب روك 5 رهشلا نم رشع عباسلا لحالا مدي سيح ىلإ هجوتو داليا

 ةنيدملا غلب ىنح 5 مدي درف رملا ىف ريست ككت ملف راغصلاو رابكلا

 ةرسكنم ا ادع ليصو 5 كلا نم ةعامج ىف دعرلا ةدرقب بوجخأو مضهج

 * قردج ىلا بكارملا تهجيستو اورواشتو ىابسبب اوعيتجاو اضملا ىلا ارك

 ىب هللا دبع خيشلا اهيحاص هكقاص ىكقو اهلخدف عزوسم ىلا ىابسرب راسو

 خيشلا تيب ىف نأ ملعو ادحا اهب دجب مو .لخد املخ *لام ىلع ةمالس

 ةهسفن ىلع فاخ مث هعم ىنذلا ركاب

 اة سي عب



 ” 5 د00 ل .-ح وس همسي اللا 2و +

 ب #9 ذنس

 رفاظلا كلملا اماو|* ناضمر نم نماثلا كستالا موي اهلخدف ديب ىلا عج

 3 هدول .صيلا هلسارو كيب ل ىلا راس هددلوو ةءيخحال قىرعع ام دهغلب امل 8

 لبقي ن ١ رفاظلا داكو دل ليا نيحسلا ع ىسضاقلا دب ىلع هعمل

 * ةبيرتلا ةيرق ىلا راسو ىضاقلا ىلع ريحت هفالخ ضاولل ضعب راما لإ

 ةعقو تنناكو *لاوش نم عساتلا ءاعبرالا ممي ىف ىرصملا دنمخل هيلا :

 سيمخل موي اؤجرخ رث: * كيبز ىلا اوعجرو ةعامج نيبرصملا نم لثقو ةديدش
 يلو فيك 3 هسفنب رفاظلا اهيف ىلتاق ىلوالا نم دشا ةعقو كيل

 ةعاجش نع ناباو *عاوس هعم تبقي رثو ناجرم هدبعو رماع حيشلا خا

 * لتاقي رفاظلاو مويلا كلذ رخآ رارفلاب ركسعلا هلذخ هنكل اهلثم كهعي ل

 عجرف اهيف ام عيمج ىلع اولوتسا دق نييرصملا جو ةطحلملا ىلا عجر اللا

 فقو رث اهب ماقاو لاوش نم رشع سداسلا اهلخدف معت ىلا ةطخحملا .

 اوجرخو ةدعقلا ىذ نم نيرشعلأو عساتلا ءاتلثلا مري ىلا نيبرب ىرصلا نيا

 ريتك عمج كايثال ىم لققو ىشب اورفظي ملف فيرشلا نصح ةهج للا

 علط نا ىلأ زعتب رئاظنا لوي ملو *ةجحذل ىذ سداس ىف كيبز ىلا أوعجر 5:1

 * ةئامعستو نيرشعو ثلث ةنس نم مرح رخاوا ىف ىرصملا دنمل هيلا

 ىعارق الف ةنسلا نم رفص نم سداسلا ةعمذل مود محبص رعت ىلا متلوصو نك

 زعت نويرصملا ليخدو *لاتق ةرشابم الب با ةهجن ىلا رفاظلا ىّلو ناعململ '

 ىلا راسو وعتب بانتسا ىابسرب ريمالا نا ُِق *نيبزب اوليع ام اهب اوليعو '

 ىابسرب لخدو خفلمل خهج ىلا هلامو هتاسنب بإ نم رفاظلا - ري ةنارقملا ا

 لام ىلع هلدف رسفاظلا صاوخ سندا 0 ريع هيقفلاب رفظو تت ذاق ملاب م اقاف ٠

 ةنبن تسناكو ءاعنص تأ ةه-جود ع ا في خو ركسعلا 32 كيد ميظحا|

 ككاو عومجو كأو كال نم اهببذ لنق ةرفغلا خيجإ ةعقو رذاظلا رس ار

 . هباكصأ ىم ريتك عمج ىف اهب لثقف ف رابع لآ دالب حصق رث اهبهتو ةئاقللا

 ردنكسا مل لاغب دلجر ىابسرب ضوبع يلع أولو كارثالا ن ا * نينتاملا مك
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 م11 لس +

 تناكف لاجالا ط4 نأ ليق هودصق هلوصوب اوملع املف ريتك فلخ نازاج

 نيرشعلاو ثلاثلا ةعبلل ممي ىف رفاظلا اهيف دهشتسا ةميظع ةدش مهنيب

 000 01 رئاظلا ىلو ريباو كلملا نبع خا ىهشتسا ناك نيرشعلاو
 *ليق كلذ ىفو *خنسلا نم عيبرلا رخاوا ىف كلما كبع نب رماع هيخأ كسلوو

 سانلا ىف سانلا الدعأ هيخأ عبو رماع دعب نم ىيدلا عاض ىالخأ

 سالا ةياغ ىفل ىبيلسلاو نملا نم اننا هللاو هللاو اودقف ذمف

 رماع رفاظلا كلملا لثاوا ش

 كللملا ىب رماع ىيدلا حالص رفاظلا كلملا نا هخرات ىف عييدلا هيجولا لقن

 تس ةنس ىم ناضمر ىف كلو *رهاط نب 35 نب باهولا كبع روصنملا

 ةدابعل ىنج ىلا مث رعت ىلا علط نيعسنتو عبرا ةنس ىفو * ةثامامتو ىينسو

 لري ملف هلجر ىف هدانعت تاناك ىلا 0-5 .درلاب توملا ضرم ىف ناكو هدلاو

 دعبو ةنسلا ىم ىلوالا ىدامج ىم عباسلا ءاتلثلا ةيشع قوث نأ أ ةكنع

 مخ ل

 م1

 ذك ىذ 5 ىف هدللخأاو رفظلا ى كا كح رفصلاب فرعي ناكمي لون

 فيسو ةعلخو موسرع ةيرصملا رابدلا ىم رفاظلا ىلع رصيق نب دجصا باهشلا

 ىبدا ىيدلا نع هللا ىلع لكوتملا خفياذل نم حانتفالا ةروصو م مناسخو

 نيشولا ريمأ نى ىسابعلا هللا ىلع ا ٍد بيقعي نب زبرعلا 55- رعلا

 رشع سماشخل نينتالا مدل ىو - ل خلاسرو خلص :خلصاوع هداسعأو هلصوو همرك اذ

 ةيعكلا عقرب رفاظلا ىرعشأا ةثامامتو ىنيعسنو عسن ةظنس نم رخآلا عمبر نم

 باب ىلع هقيلعتي رماو ىبكملا ميل فقو ليكو نوره ةكرشت نم ةفرشملا

 ىبذلا كلو.م اظءارقبو كيبز ةنيلم هتراع 2 ىذلا كرابملا عماجل بارحم

 روك ذملا جشلا نم رشع عسانلا ةخعملل خليل ءىرقذ هيف ملسو هيلع هللا ىلص

550 2 
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 أ مق“ ذخنس

 كسملاب بيطلا ءاملاب باذملا سيبالا ركسلا نم ةكربلا تكلمو ةئسلا نم

 رضحو امويعع سانلا هنوقسيو كلخب نوروحي نوواقسلا ناكو درواملاو

 هللا ليقت اهاقمع عمس ام ذابل تسفنو ةءارقلا عمسو ةليللا كلت رفاظلا كلملا

 ءاثلثلا موي ىف افثأ روكذملا باعولا دبع نيحلا ات هل كلو املو هنم ىلاعت

 خيشلا همع ةنبا نم ةئامعست ةنس نم ىلوالا ىدايج نم ىيرشعلاو ثلاثلا

 * معاش لاق رهاط نت واق" ىب نمل

 رهاع لسن نم ناك اك نأ ا هلو رسهاسط 1 ىمد دونلبملا انحرفيو

 رصانو ىناوم ريخ هببال ىكو امئاد ه«سراو هب كراب ىههلا

 ائان اهب اوكرث رث ءاعنص ىلع نويزصملا ىلوتسا رفاظلا ةداهش كعبو هيجولا لاق

 *كيبز ىلا اوعجرو
 عبيدلا ىبأ نميلا سر ظفاخل مجري

 رمع نب كمحن نب رمع نب دمتحن نب ىلع نب نمرلا دبع هيجولا كلو
 ف رعلو 0 ىفاشلا ىدييؤلا ىلابمشلا ومع نب كلحأ ندب فسو نب ىلع نبا

 ةحوتفم ةلحوم رث ةيتانك اهدعب ةامهم اح نغم لاحب) عييدلا نباب

 ةيونلا خعاب هانعمو فس وسب ع ىلعالا 0 بفقز وو (ةلمهم سبعو

 كيميبوب :تامامتو نيش كرس خادم موكا عب عبار شفي مد صح ىف « ضيبالا

 نيعسنو تحس خنس رازو أرارم عدي خمتالا ندع كذكسدخاو لعغتشاو اهب أشنو

 نرقلا نايعا ىبف عماللا ءوضلا هخرات ىف ىواضسلا ظفانخل :لق * ةتامامتو

 * ىطخ هتبتك امم هلوق قرضك كشناو عسانلا

 نوتفمل اهيتاي شحاوفلا نم ةشحافب هارخا عاسب ارم قل

 . نوبغمل تم اهل انما نع اهفرمخزو اندست ليعغاشت نسدمو

 نون داوم ىع عبي اميف ةتامكاو الفقع 22 ىم لكف

 : :هلوقو

 لكي تيمف انما ميكا هسا ا 2

 َه

/ 



 درر 8

 :عكلوفو

 مردلو ىصاعملا موش ىرولا رشح اذا ادغ فاخ امأ ميصنلا لق

 مركلا ىوبس ميركلا نم نوكي شيا ول اب ىلاقم ىذه عمتتسا تلق

 :مكلوقو

 8 درفنأو هباختنا دعب هيلع هليذ اميف ىكملا كهف نب هللا راج خيشلا لاق

 نأ ءاعد حرمت ّ ةبركلا فشك هفيلات نمو خيراقلاو هير نغب هدب

 رصقخاو وماع رغاظلا اهناطاسل هلع * لليجز رابخا 3 لقيفتسملا ةيغيو * بر

 معنأو همرك اف ةيلأ هيا هجوذو*رهاط :ىنجإ ةلود ميرا ىف رهابلا لقعلا هنم

 عماج ثيدحلخل ةءارق ىف هوقو ةيناطلس خنمدو لك ظعطقو ةينس :علخ هيلع
 ةزاجا ىل 2 عك دتافلوم ى م ةلمجو هنايورم ىسم اريثك بلع تأ: قو * لبيب

 غلب ىتح درظن فعض عم فيلاتاو سر دنا عم ةدلدل د ىلع رمتساو اهب

 نم رشع عباس نينثالا مهل ىف تامو ةدم هلونم ىف ع ءعطقنا مث خذس نينامت

 ةرعاشالا ىكسوع هيلع ىلصو ةتامعستو نيعبرأو عحورأ خلس بسحر ودهسل

 *ةرابم ىنب همأل هدادجا كنع ماهس باب ةربقع ىفدو رصعلا ةولص دعب
 هدقف ىلع فساو ار دحسملاب هيلع انيلصف خفرشملا خكمب كلذ انغلبو
 تكا ناكو *مالعالا تيدخل لها ةفاخ ناك هنوكل ماعلاو صاخل
 ةيبنت *ىلاعن هللا امهجر كيبز ىضرف بيطلا دمح ءاجنلا ىلا هلاخ ىلع

 عوضوم نم لخ# رف اهنا الا تلاط ناو ةضرتعملا ةيجرتلا هذه نا ملعا

 هلود 3 بدم ع ريمالا ع < ْن املس رهمال] لوجو اهب جحضتا لقو 0 خديراتلا

 تعلاز امو *,ءاط ىنب خلود تعلاز فيكو كرتلا هكلم ىتم 5 نميلأ



 هأ لم خذس

 ءهسمر ىف وو هب ركذو هسفن ىلع الواو ىعزوملا نيحلا فرش هانجأ ام اهْنو

 هناطلسب ربتعاف «رضاخلو ىدابلا رطاخ هل ءاضغبلا سسيملاو رفاظلاب رئاعلا هنآ

 ؛هوذح ىعاسملا ىف ىناخل اهيا هبو ؛هورذلا ىلاعملابىف مئستملا اننا

 * ىهتنا *هرش لامعا هزواجتتي نم لامعلا ريخو «هيغب طظعو نك تنكس

 جرد دوه ناطاسلا عفر ختاوعستو ةرشع عبرأ ذخنس ىم بجر رءهش ا

 ناكو روييئاحربو ريسأ ةكلمم هتيلوني ناخ ىسحا نب ناخ ملاع هتنب نبا

 ىجلخل ندال كلاملو ىلغملا نيدلا ماسح ريمالا هنم ةعايج اهيلع بلغت

 خيال هذه نينا رح ناك ثبيحو *هيلع هللا ةيكر هيقرأو 6 هدعب كلذ

 ب حضني ىلامجا وكذ انه جل نوكب نأ بسان تارجك نيطالسب خاب

 اهب اكلم 0 ا دنا م ةمجرلا بحاص رصع ىلا غنم اهكام 3 لكاوأ

 *ليق امكأالا ايتنحلا تدان

 دكسالسلا ىقت تداك تربدا نأو ةريعشب داقت تداك تلبقا اذا ١

 رخآلا ةمجرت ىف لثاوالا ركذ ىم' تمرتلا ام فالحب انه عقو ليك 0

 هكلم لاز ثيح اكلم مرخآ نا الا كلذك وه لوقا أيس امك كنس |

 تحأر * ناطلس عم كنهلا كلم رادب ندا ىلا وهو ىربكالا دهعلا ىف ايحآ]

 خيجرت ىف وك ذ نم مؤأأ وف ااام ىلا تمؤنتلا يي ملقلا فطع دييكاملا قمل

 ضامغا اىرفغيف !ذة عضو *هناكما خعسب كلما نم «ناكم | ىلا عجر نم دج

 * قديتسا: نك «4ققس نم 0 ةلاقم هدغلب نم خلاقاو «ريذعلا 7

 نم حاضياو * رييناعربو ريسأ ةكلم# 1-0 نويا مظعا ةراما نابن ُ
0 

 روكذم وه امك ةجارب أوبطوخ فيكو أو الوا دلثاوأ نم امهكلم

 نمهب ىيدلا ءالع نأ هتصالخ ام 2 ىف ناخ ماس 9 ريا لقن

 ةقادصل ةئامعيسو نيعبراو نامث ةنس ىف ىكدلا ةنطلسب لقتسا امل هاش 6
5 

 هبقلو ه هرزوهسأو بلا ندا فز تنين ةهسأو ويسا كولم 55 نمبو هنيب

+ 

 7 ومتساو هلف ةكسلاو ةبطخخلل اماو *هيلا راشملل اعبت عربصو نم مك عزوتناكا
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 ممأ خس مث

 ريتسا دويحص هلو ةنطلسلا ىف مق املو *لجحا اهدلوتسان ناهج هجاوخ
 7 روك ذملا لا هدلو ةظرازوبلا ىلو هتاثو كعبو *هئابد ةدم هل أمبزو هجاوشل

1 ١ 

 نيحدلاو ايندلا ثايغ :ةقيفأمل رادم «ةقيرطلا رانم « نيفراعلا خيش «نيكلاسلا 9

 ” رضحو هيلا هّجوتف رس سدق نيدلا نيز هاش ىنابرلا لماعلا رئاعلا انام
  *هعديتساو هب لافتف ناطلس هانعم هجأرو دا هجار ابحرم هل لاقف هيدل
 نأ ىلا هتمدخ ىف ومتساو *هاش زوريغ نب هاش كدمح اهبو ىلهد ىلا راسو
 8 ري مجالا ا قدم «هكنيلط قم لكاو, جر املك. كلينضلا "ةبوكر  اموي .فقفتا
 هاتاذ .شطع وهو هكرتف هدربخسا اف هب ىبارشلا هاتف هبرشي ءامب ىعدتسا
 نين مل لق مث *هلل ديحاب سقنتو برشف اهءام دربتساف هتوكرب دجأ

 0 ةلمهملا ءارلا مضو فاكلا يفب) كنوركب فرعن رينلاهتب ةيرق لاقف

 ىور ام نرابلا ءائاب تركذو ّقوقآ *هل بتكف (ةلمهملا لادلاو ا ل ىلا
 لقو هناكبس هللا ىيحن اًدراب ةم برش هنا ىسابعلا نوماملا هللا دبع نع

 لاقف ءاباطو ءاملا درب *رجا هضعبل ليقو *بلقلا نم كمل صاخب درابلا ءاملا
 ا" ىف كلذ ناكو دنع فلختو اهانكس ىف للحأ صخرتسا رق *ابارش ءاملا دي
 نع *ريكناهج همايا ىف بقلملا ناخ ريصن اهب هل دلوو ةئاعبسو نينامثو عبرا ةنس
 املا ىدحا ةنس نابعش ىلاث ةعملل موي اهب دا هجار قوتو ناخ ىسح رق
 70 ةبق هيلعو رينلاهتب نفدو ةنس ةرشع عبس وك اهب هتماقا ةدمو ةثامامقو

 ١ 00 فو ناخ ريصن ريكناهج هدلو هدعب ماقو هب ةفورعم ةراعع اهيلتو

 : ناخ لداع هل كلوو اهريغو توكلدو ريكنسو لودلجييو ريسأو كنللو
 ىنح 8 رثو هبناج نم تاركاك كلك ثبعي ناسخ ريصن ناكو ناخ

 ىلعو خعاطلا ىلع هخاصف ريسآ ةعلقب رفظم ىب دمح نب هاش دما هرصح
 دعم 0 0 غ؛دب 1 دنع ةباين هتمدخ ىف ناخ ىسح هيا نوكي نأ

 كشولا ى علب ايو نيذوغ (هحلونساف عير بارق ىذب هجوزف ءبحأو



 مه ملأ "زل

 ناطاس كنخد و ةباجحنلا غل علب انو ناخ رصبق اهدلوذساف دننبا هحكنا

 ناطلسلا هجوز لاجرلا علبم 3 انوي ناخ نسحا ا_-هللوةساف كيسلال

 تام هناف- ناخ ريصن اماو * ناخ مل اهدلوتساف رفظم نتيخا ةنبا دومت# 1

 كنع فدو ةظتامامثو نيعبرأو ىد.حا ةذس لوالا عيبر نم رشع عسانلا 3

 ناخ كرابم هدأو كاملا ىث هدعب ماقو * :ئل ىذ نم رشع ىناثلا ىف

 لادو ىيتنكاسلا نونلاو واوسلا نيب فاكلاو ميل خفب) 1 5 10 : ةايو :

 ا ىرخالا ىدابح نم ريخالا ركتعلا ّق ىفوثو (ءاهو دخل ذل

 ناخ قتاكع هدسلو هدعب ماقو * ديبيأ كن فدو :تامامتو نينسو ىدحا ١

 ٠١ نوكسو ةليهملا تفي) انيع بقل اذهل ناخ  نيع ةهرامالا ليف هل ناكف

 ديكا ىم امهنيب امل دومح ناطلسلاب ءامتجالا ريثك ناكو (ةيتكتلا ةانثملا

 قف( دداحب اه اينين رينايناجب هيلا لصو ىكقو هدهع اح كو * نكمل

 دومح كيري لبقم نايبلا ىلع ثعابلاو دوصقملا وهو ناخ رثاعب !ذاف ناوبالا '

 ىلأ خبارقلا هفطعت لع ىرعتش تعبأ ناخ لداع لاقف ًالفط ىسلا 5 ناكو 3

 ا١ رظني وهو امهنم اند املف هيلا رظني دومحو هبقر رث الا هئاعدنسا رببغ نم 1

 هدص ىلا هيضف ناخ لذاع ىلا لام.ىتح اليلق اليلق وطخبو انقر اذه

 لاقف هثري نم هل ىكي ملو هل اعدو هرجح ىف هسلجاو هلبقو اليوط هقنقعأو

 نمبو هنيب ناخ لداع ناكو * ىلملا ىف ىدعب اذه نودي نأ دويل 3 ١

 * خلماك ةخلصاوم هرس سكدخ ىراكيهب كا انالوم روهناه ريب روهشم ا بطقأا

 1 نىب ناخ نيمأ ىزاسغملا ريهشلا ربما عم كأذ فا تنكو ربكخسب ىنذغلبو

 ناليف ميركلا دبع ريبكلا ربمالا ة.ملخ>خ ىف ناخ راهجوهج نب ناخ ريزع

 امهذا امهر ناكو رويناهرب لها نم رمعم لجر ىم ناخ فالوف نيب نال

 ليج :ةنذرايلذ + تا لصتم امهدحأ 0 اريثك ناعمتجج 2 اناك
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 م31 نس مو

 قويت رق رويناهربب هلزنم ىلا ةعلقلا نم لونو هل اعدو ءاغاراو رضحا فيكف اهب

 رشع مما ْئَف كلذو * ناخ لدا.ع هدعب مهيب ىبفوتو هنجرد هللا ىلعأ

 انالومم فراعملا كدطتق داق ورضحو * :تايعستو عبس ةنس لوألا عيبر نم

 قفنا هنكلم لثاوأ 1 *: (526) ب عفنو هرس سدلق ىدشو أ ىيحلا فردت خِيشلا

 نيدلا لالج هوخاو ناكو ءاضنقا بيسل ىددلا لامك كيسلا لنقب رهأ هنأ

 وى

 يتاح نم ناد لداع دببلا ليسراف رهسأ ل لوو دم دبي. ضهنش ه.تردصتسي

 بطق انالوم لماكلا لصاولا رهتشا ةيالولاب نم ةدفح نم دوأد نامؤلا خيش

 هلو بدشسنأ لاخاب وه م هللة اكرم سدت وكش ذك كيدرث ميش نامزلا

 هسار عفر يفسلاب هلوزن ليل رحس ىف هنال كلذو باصاو باجاف برقا ةمالسلا

 ٠ ةالضال ع 0 رضحتساف رجغلاب - هنظ اهجربب ىضي يارسو ةعلقلا ىلا

 «لواننخلا لب نم 0 ناو 0 و 2 عشر جا رس 18 لبجح

 رويناهرب داوسب ناخ لداع نىفدو ةثامنامتو نينسو تنس ةنس ىف كلذ ناكو

 لأ كللا ماظن لتخا هنانوبو ةبق هيلعو ناديم تلودب ترهتشا ةعقيب

 كللمو ناغط كلمو ناخ كنهرفو فرشا ديا ىدبسو ىلغملا ىلع راب

 اال ذوأد ىب ناخ ىينرغ ةراما ىلع لوهيايمو وناخ كلمو 5 5

 راب كاما نم هعاخ رهش كعبو كاملا ودروس ىلع سلجغ ناخ كل ارابم نبأ

 ندال كلمو ناخ كنف خ*قفاوع كلا ىفذ ناخ نا ءايا .بصتو ل2

 "اليل قعبتو اوقرفتف هيلع بكرف هفالخ ىلع كلبلا نم نووخآلا جرو

 لاذلا مضو ةزمهلا حتفب) هلوذرا غاب ةيحان ىف لزنو رويدومح ىلا عجرو

 لف تابو (ءاهو ةحوتفم مالو ةنكاسلا واولاو ةلمهملا ءارلا نيب ةمجعملا

 هلنق نم هكيلامم نم هيلع لخلف مان ركسلا هبلغ .امو هلابقاب احرف رهس

 ويحل دوه ودنما 2 كام ل 7 نىيدلا لدلح ادنم بروف اد كف ح0

 انياب



 8 ١لاطيبف نيش وا

 هذ 1١١ زخخنس

 *ةرامالل اًدلقتم نيدلا ماسح دوخا عبصاو ةنسلا نم ةدعقلا ىذ ىف

 ناهج ن .اسخ ةراسمالا ىذ اوبدصنو هرمغو ةوداخ مه قفاوو ةاصعلا ع

 كلما راد .ى يراشل ندال طظفحو كيعلا ىلصم َج اوفالا اوبذرو ناخ كرات |

 ىلع جلصلا قفتاف رادلا طفح م 7-3 ةرذك تاعذم ظل * ندم اكو 2

 نأ تدانكي اليل رادلا نم ندال ح ناهج ناخ ىلا لايفالاو هلظلا لاسرا

 توم ”قفتآو 00 نككاما راد ما ناخ لخدو اهب ىصختأو يأ

 ريع ا م ةراشاب هعمعا تنس قو ناك 7
 هدلو 00 ىف فلختو ىيدلا ماسح برهو قبلغو ندال كاملا عيراحو

 *لاحك اللب لموعو ناهج ناخ رساتساو هباكعاو كنهرفو وناخ !ذكفو -

 ىلا كلما ماظنبو هب لسصوو ةرامالل ىف كواحل بارق |اذ ناخ ماع بَصَت ذو

 مث ةيالبلا تيبيتناو دعم نفاطو هد نصختو ويسأ ىلا ندال عجرف زمنا

 ضقن مق كلملا ماظن عجرو ناخ ملاع با .مسو دوا ةراسما ىلع جاصلا رو

 أريما 3و سس او ١ ناكل 3 برهف رويناهب ىلا دوادب لونو ندال ملصلا

 ماسح كيتسا كلذ كنع *ىناديبم تلودب رم تام مث ارهشاو ىينس عيبا ٠

 رويفاهرب ىلا ناخ راع هعمو هب لسصوو ىرخا رك كلملا ماظنب نيدلا

 ةرامالا ىف بصن كقو ىلاملب فرعيو ريسأ حفسب لصتملا راصخاب ندال ىصخو |

 ىتح فسوي اهيلوتم اهعنيف ةعلقلا اماو ناخ كرابم نب ناخ نسح

 * تلبلا ١221 ناكح 0 ىيدلا ماسح ىقبو كلملا ماظن عجرو ندال نم '

 ناطاسلا تنب هتجلاو نم ناخ ملاع لاس فالخدخالا اذه كنا 7 ىو '

 نابعش ىفف * ةباجنالب نرتقاو تعفن هثابآ اتكلم نم هل سمس 00
 ىلا رينايناج نم دوم ناطلسلا ضهن ةتئامعستو ةرشع عبرا هنس نم

 عمس اهاف هاش راع رويناهرب بحاص بناج نم اهب ناكو رينلاهت بونص د

 لماع ىلاطلاس ىكيش كاملا ريزعب فحل سايي رهن ىلع ناطلسلا لوزنب

 .٠ ىرع كلما ماظنب ىيدلا ماسد ليتسأ را روهناعرب ىلا تلح ندال عجرو
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 9١ ةئئس ةأأ

 رينلاهت ىلا هباكر ىف راسو ةيانعلاب صتخاأو ناطلسلا ىلآ هب لصوف رويئاطلس

 نم لاوش نم رشع سداسلا ىف كلذو ناطاسلا اهب لونف ةعلقلا ملساو

 ناكو *ريساأ نيناوخ كلم راد الوأ تناك ىتيت رهن ىلع ةعلق ىهو *ةنسلا

 ناخ ىمور فلخ ربخل هغلب املف رويناعربب ىركح كلملا ماظن كاذ ذا

 ماسح برطضاو اضيأ ناخ ىمور هب ف مايا دعبو عجرو هبناج نم اهب
 ىلا هب ةقثال ةمدخ ريبدلا كلملا ةحرف لسا هنا مث هيار ىف ىيدلا

 ندالو فسوي اماو *رويناعربب هماقا نم ةيانعلا هنم سمتليل ناطلسلا

 تيفتلاف *ةيلا الصيل امهنم ىلاملاو ةعلقلا ملستي ىم لوصو ىف هالسارف

 ميلستل هثارما ىم امهعم لسراو امهيلع علخو امهنم ليسرلا ىلا ناطلسلا

 كلذ نيدلا ماسح غلبو * ىناطلس كلملا زيزعو ناخ فصاآ دكيسلا ةءعلقلا

 نيبو هنيب عمجت ال فيرط نم ناطلسلا ىلا هجوتو هبحاص نع ىلخضتف

 صتنخخاو طاسبلا ليبقتب زاف رينلاهت ىلا لسصو امو * ىيروكذملا ىيريمالا

 .ناطلسلا مركاو امهعم نمو فسويو ندال هرثا ىلع لصو رث * ةياولاو ةيانعلاب

 لكصو 5108 اسح ريمالا كلو ناكو * ٍجبولق هفطلب عمجو اعيمج عمدقم

 ىلا رينلاهت ىم باه رت اهايا هاطعاف سايي رهن ىلع وهو ناطلسلا ىلا

 هتلئاعو هيسبال تناكو (ميلا خفو ةرمهلا دىع) هرين لمآ ةروهشملا ةبصقلا

 ىلع مجود هتبيغ قو *.دمح ىجاح لايلا بحاص فنك ىف كاذ ذا

 دودوسم رماذ ةربخ ناطلسلا غلبو هرينلمأ ىلا اهب راسو هقجوز فخاو هلونم

 هب عمتجاو ديك لقراف هنم اهصالخ ةرجاعلا كرادتي ىدنسلا هتهس كلملا

 كلملا دودوم لوذ مث *هنم هللا اهمصعو هلتق لهل الا ىبا املك فقيرطلا ىف

 ىلصملا ىلا ناطلسلا بكر رحنلا ىيع موي ناك انو اراهن اهكتفو اليل هرينلمأ ىلع

 ماع ىلا تفنلا هناوبد ىف ءارمالاو كولملا عمتجا لكقو همنم غرش نأ دعبو

 تناك امك اهناو ةكلمملا ىف هعم ملكتو هنم هاندتسان هيدي نبب ماقف ناخ

 هناسحا ىلع هلل دمحاف هناكم ىلا فل عجر دقو هل نالا تراسص هابل



 3 ه2 ل

 هل دقعو هفيس هدلقو هتداخ نم هيلع علخو ناكخداع نويامع مظعا هبقلو

 تفنلا مث *هني ىلع فقوو طاسبلا ليقف سرف فلاو ليف ةئامب هل رماو ءاول

 اهكاي دمدحو ناهج ناخ هبقلو ندال ىلاو رايرهش هبقلو :ىيدلا ماسح قل

 ناخ بطق ءهبق) ظفاح دهماو ريسا ريكتامو ناخ ىراغ هبقل كلملا دايع ىبا'

 ه ىرينلاهت هاش ماعو ناخ دماج ندال دلوو نادخ فسوي هوخا فسيو

 ةعاط ىلع ٍهعمجو منيب تاذ ملصاو تافيرشتلاو علخلاب هل رماو كلما رالع'

 لداعل صخر رث *ةيالولا نم هديب ناك ام ىلع هنم لكل كازو ناك لإ

 ةراقنلاو ملعلاب ديلا رخو ملسف هيي ىلا هجوتي نا دعم دتهج ءارهأو َنحا

 ف. نع 0 ىداخل ىبفو ادوهشم انقو ناكو هماما ريسف هنافيرشت رئاسو

 ٠١ اليلق ناطلسلا هعيشو هكلم ىلا ارئاس نا لئاع بكر ةنسلا نم زكا

 ىلا دعم انوكي نا سراق ىفلا ريما امهنم_ لكو كلملا سعاج» َكَلْلا رش |

 لمعي نا ريمالل ىغبني ام ىلا هدشرأ مث هكلم طبضيو ريساأ ةعلق كلمتي نا

 © عجرو هذاكجس هللا هعدوتساو هل اعدو هيلع كيمتعيو هب

 اعجار هنانع ناطلسلا فطع ةنسلا' نم ةجلل ىن ىم رشع ىتاثلا 000

 اد هاصواف سايي رهن ىلع لون نا ىلا هباكر ىف رايرهش رمتساو "ريناينا | ||
 ©هرينلمأ ىلا اعجرف ناخ ىنزاغلو هل صخرو ناح لداعب 1

 روهناهرب كلماراد ىلا ناخ لدع نييامه مظعا ليصو ٍ

 عباسلا ىف ةتثامعستو ةرشع عبرا ةنس ىف 0 لكصو هلكت 523 نك وشع ع 3

 ىف هباككاو ناهج ناخ هنذاقساو ظرامالا راحب لزسنو روميئاجرب كل ناكداع

 م. روكتو هرمن“ لنماب فقوتق هباكا .!ذكو رابرهش اماو كلذ ناكو ريسأ ىلا مزعلا
 20د

 ةتلث ىف ناخ ىزاغ هعمو هيلع محق كلذ دنع * هروضح الا ةيكلملا تامهملا

 ناخ لداع هيلا جرخن هب رك نا ىلع اممصم لجار فالآ ةعبراو سراف فالآ
 املف * هلونهب خحارتسالا ىف هل جحاسفو ه«.موللق مرسك او هل عضاأو-ذو ءافلتو
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 9 تش خخ

 نفادمو كلملا ةرصنب ىلهخا ىسما املف هموي رئاس هركف هب لغتشا هقراف

 «كيتسيال نم ومجاعلاو «دنطاب ىع رايرهش رهاطظ ىريبخا امهل لاقو كلما

 .ادذغ هل لاقو هاشايرد مهمسا هل رادحالسب ىعدتسا مق * تافأ ريخاتلا ىفو

 17 ىلا ىفيسب دبرضاف  فتسملا ىلا ,هنع. تمام ىتتيارو رايرهشب تولخ اذا

 " ىفامتيار ىتمو هلاجر ددعب هدعب الخدان رايرهش رادلا للخد ام اذا امهل لاقو

 "لقي اريفا ىنتملا لحا بيطلا قا رد هلو *فيسلاب موردابف هنع سلم
 9 للا هبناوج ىلع قاري ىتخ *ىذالا نم عيفرلا فشلا ملسيإل

 00 ةكللا ىف ناخ لداع سلج  هثارماب ”لخنو رايدهش رضح 6 :اذع ْئاعو

 هيرض كنسلما ىلا هنع لام انو *هريشتسيل رايهش هفنم ىندقساو لنسملا

 هب تعناكو ايذندلا نيفصو ءادعالاب ءايلوالا كنفو *هنم غرفو هفيسب هاشايرد

 ناجح لداع لقمتي نأ ناك ربخ ىف رابيرهش لخد انو *ىيع ةفرط ىف ةردك

 ىشبلل حاج كيبزب ةكسلاو خةبطشل ىلع بلغتملا ىبا شايج ريمالا هلاق امي

 * كلذ هلف

 :وهو

 جوراو ىقبا لهل ناف هيلع هوحع نوع ءملا ملح ناسكاذا

 مفصتو روفسك نع وفعت تنكاذا ةويق ةبيقعلاو فعض وفعلا ىفو

 000 انه ةنسا بم "جلل ىذ ىف .ةطماهت 'بخحاص' وهو شايج تام

 لاوحالا لقنت ىف هب بجعي ردبخ ماج ىنبل نك ثديحو * ةئامعبرأو

 هلماتف ةمجرتلا هذع ءافيتسا دعب هنايب كيتايس اذهل هينبب رهدلا 55-0

 *ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوقالو لوحالو ايندلا نع ةالسم هدجت كاسع

 .ىرح كلملا ماظن لسارو كلملا ىف عمط رايرهش دعب هناف ناهج ناخ امأو

 ش روهناهرب بوص ىلا هب جارخو هيلا هسباجاف * هدنع ناكو ناخ ماع ةماتقأ ىف

 جئاوسب ديمح ىلا بتكف * ريسأ ةعلق ىلع لوذ كقو كلذ ناخ لداع غلبو

 ءارامألا ىلم, هددمل 'لسزا رق *ةسفنب هللا هلغشي لقو هنم رقاتف لاونحالا



 نأ 1 خنس
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 نيعتسي ةناركل ىم اغلبم ه«غدوتساو ناخ رحقو ناخ رحصو ناخ
- 

 نم سياو ناهج ناخ عوج هنوعو *اهنم اولكرأو ناطلسلا ىلا ربل ا فرق

 فسوي ريمالو وع لزنو *هل ةعلقلا ملسو كلملا دعاجمب عفشتساف * ةعلقلا

 هبيتراولو دل انكشس هديع نم زخعاقلا تملأز امو خدامعستو ةرشع تكيس خخ 1-0

 ضهن زر ' * هئايذ 0 هانت لذاع 0 1 3 ردق 0 كدهع 6 ١

 1 انو * ( ىك اوس 0 و نيتاه نيب ةحوتفم 7 فاكلا 0 ماللا

 نوصل نم اهيلي ام خفتسيو اهتاهج ىف ددرتي لوي ملو *روهنامرب ىلا عجرو 5

 مول رداع خعيلل معي رصع ىتام نأ ىللأ ةخطوبضملا ىرقلاو قروسملأ تابصقلاو

 ضعبل ْخِب دران 016 تنسف وو ختامعستو رت ةثنعو اككديي خمس ناضسمر . .

 هذه دتانو طيداضل هيفو همايأ رخا ىلا هئابآ رضع هيف ركذ ماعلا لضافا ٠

 ىو تايب تايبالا .

 هبلا لبظ. ىئوردستخ . مب ويش :لداكع هاش

 ناهج غاب ل نوسح هزأسنأ دوسب شبور هكذا

 رسعدع تفقو ةهعبج زار» ماسيسص كاسم ورشاع

 ناور كش فح ىوس تمر زا تناي تراشب  نوج

 ناسمز ره اذاسب هاش حورس نادوسي تاهت

 وأ جيرات ناهج هاش ديب سودرف لك نوج
 ناكباافقح دنبادانش لدانع سودرل 1-3 1

 رهجألا عماج دحاسملا اهمامأاو ةديشم ةبق هيلعو كليلا طسوب رويناعربب نفدو 1 4 ١ م 2و ل 2-5 ا 3

 . تارجاك ءارمأ نم دعم نمل صخرف جارخل لجو ةعاطلا ىلع ىاولا هاش هيلا
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 اا لداع نيا ناخ نمح هذنإ كلبلا ريرس ىلع هذعب : سالجو

 خحوتفم واوو ةيتكتلا ةانثلا نيب فلاو ةدحولارسكب) لوايب ةلعلقب ناكو

 3 تارجك ريع ءانباو ةيقورافلا ىيناوكل ءانبا نكسم ىدهو (مالو

 سلج ناك ىنتح ناخ ديك هب صتخا رفظم نب رداهب *نطلس ىفو * همايا

 بطو خو ةلظملاب ه.ذاش عفر ىليواكلا كلما داع ةتداح ىقو *هريرس ىلع دعم

 تارك كولم عمجا رداهب كعب و اناطلس هلخأ لوا وهو هاش كي ةنطلسلاب

 نم برقلاب فيرطلا ىف تامف اهيلا 'ةوبلطذن رويناهربب ناكو هتنطلس ىلع

 دس لاقازا ىف كلذو ةبقلا ىف هيبا بناج هونتدو هكلم ىلا هب اوعجرف هدح

 الك لايم ىب هاش دجحا هدلو هدعب سلجو * +تاعستو نيعبراو عبرا

 ىف (ةلمهملا ءارلا مضو ةدكحوملا رسكب) ورايي كلملا لقتساو الفغط ناكو

 نم هب جو ءارمالا هقفاوو ناخ كرابم دمع لاحكا ىلع مزع ث * ةرازولا

 فيخت لاوزلا كاقو ناكو: لاككلا رضحو رويناعربب ةنطلسلا راد ىلا لوايب

 عفإب نم ةعامج ناكو تقولا دبي نا ىلا ةوكرتف سمشلا رح نم فلتي

 * هللا ءاش نأ توجت فخ ال هل لق اعرج هار املف كلفلاب ةفرعم مريبكلو

 دربي هاتاو هدهع ذخاف هبلطت ام لق كنذنم ىل اف اناطلس ىكت نأ هل لق مث

 راد لخدو *ىرخالا ىلع هّقلو هيلجر دلحا كيف دب عطقف هديغ هب عطقي

 00 34 ىيلكوملا ىلآ هب جرخو هذخاف ةعضرملا لي ىف كجاب اذان مر

 *عفاي رئاس هب فحنو ةعامإلل ريبك ةعاطلاب ملس نم لوا * هتناكوب فحا انا

 قلغب رماو عينم روس تاذ تناكو رادلا باب ىلع يرمب ىف هب سلج مث

 ىدانملا اوعمسو رادلا ة'حاسب ريزولا عم ءاومالا رضحو ربل عاشو *بابلا

 ولاقت «ابناج لرتعي ىدضصاعلاو اًديحو راذلا لخديلف اعيطم كي نم لوقي
053 

 2ع يك منان نأو لغطلا لثق الوقب هيلع انيكع نأ ومان اذاع رسدزولل
- 

 ليحاو دعي ادحاو بايلا ىم اولخدو هفقوتل هنع اوضرعا 207 * خالل 8

 ل بدصعنذ رزولا امأو ٍِ ماركو خماس ىف جلرانم ىلا اوجر.خو هل 5 ١



 ثعآ ىلا كلذ هل ناكو رويئاطلسو رابردن هثاطعا ىف هل ىبس هنا (2...) ىلع"

 4 4 زئنس

 اهلاطو *تارجحك ىلا امئاس درمح كلم هدلو بمخو *هلونمب ابراحأ لتق ن
 ماع نم ام « (810) انافص متلضفأو اناذ لاجو دا.لمكا نم ناكف اهيف هب تعمتجا

 ضئاذ ( ذاك د يعش ةياعاا لوبقم هيدلو الا لابثأ وذ الو ؛ هملعو هنقنا الأ

 وبوس ىلع دا كرابم نسلخفلا كا ديمه لفقف كموب ىفغث 0 دجا اماو * زكر بلا

 ركناجب اذكو (ةينكتلا جافو ةخلهملا لالالا رسكب) هيدناع خافو ةخنطاسلا

 لصو هماأيا لثاوأ ىفو *ةديدع تاهج هنكام ىلا فاضاو (ةدحوملا رسكب)

 ٍثرخل ناكف هرشأ عبتو دويحص ناطلسلا نم اًبراه ويجكلم كلاملا داع هيلا

 ا 7-15 كراج لغو (عاربلا رسكو خدك اس نونب) ىركناد نادم ريهشملا

 ىلا دوهح ةدلع عج خديد اههنيب تناك اكلنا حو ديوك فلا ناك 5:

 ناخ دايتعا ىلاعلا كنسملا هب كيتسي ناكو دجحأ ةنطلس ىفو *تارحكا

 و

 فيدع مب لدنص روهناس,ب ىلأ لح صو ه«# مايأ ىسفو ٍّ ىرفظملا د هعلا

 فيذعد عمتجأو شرغملا ىبنلا لديع رتحلا ذل مل ىذعأ تايتنك راجانلا كام

 راسصو رويناهربد امكاح كاذ نا ناكو ىشبلل ناخ راهجوهج وهو هيبآل
-_ 

 رهتشاو مكذل ىف هبانتسا نأ ىلا هعم قرتي لوي فو *دهب نيصوصخملا نم
 ىف ناخ راهجوهج لقتسا املو *دب ئحاونلا تنماو ءتيصص َقَعيو ن1

 اضيأ كساهلا رادب موكل ىف وفد لقتسا رار دنو رويناطاسب 8 رامالا

 اهرسكف ةيوق امهب ةاصعلاو ةاغبلا ةكوش تمناكو دودخخلو داوسلا طبضو

 ناس كرابم هيلع ليقاف خفاحملا ردك ىم ةكلملا تفصو فيبسلاب غرهقو

 ن

 .٠ ملعلاب بكرف ناخ فالوف هبطاخو سراف فلا ةيارج هل ررقو ديماج هاطعاو

 لص تسا اسئاس اطيا.ض ناكو * «نوبح اندم هلع ىفذ ىقبو لاب ؟الأو 8 ةراقنلاو

 (نويعمسمو عيس اك عب اهب 0 # دالملاو قودشلب شابوأ ا هناكأو فاشعلا لعأ

 نالوف ميركلا دبع هدل ٍ هيلع ىو * دماج هنيالو رادب نى او * ختئاعستو

 نم هلق عدو روذنلاب ل 0 ةخ-كرملاب أروهمشم كر أسمه 0 2 ناخ



٠. 
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 كب خئس أ

 ربزولاو ا كرابه نب داش دمحت 55 ناطاسلاو ةرامالا ىف هدعب ماقف

 ور

 ورا اقفتاوا *كنذ !ناكو رارب ةكلمم ريزو .ىاخ لوافت ىلاعلا حنسملا ىلا هب

 ردت اهيليبو- نانك لوافتو هاش ماظن ئضتوم ركسع نيب دودمل ىف امي

 تماق“ اخ لواغت دبا فكلي نأ لاو * نام فالوق مربع دقو ليخاب ضاخ

 ناخ قالوفو ناخ كنوادخ هاش ماظن ركسع ريما نيد فاس ىلع برغل

 ا انينيييعرخ ل م 10 يس دن 00 | لاثك نالوف فقوو اربرم ريمالا ئلوف هبحاص ىلع امهنم لك لحو

 7 ام خعقاولا هله هءنم كعوشس نامتو فلا ةنس هتمدخ ٌّ رهبكنسيب تنح

 مناخ هب ىنغيو رادبيلخل نا الا ىدت ىنباصا ام لو ىقو هتكرت ولو لاق

 كلذك هدجت ىتم ناخ سنوادخ لثمو ارجت كنع ىَّلو دق ىل لق سيفلا

 زوكلا هديبو فطعف هتعبتف ىعمس ىف همالك لخلف * كل مسالا مهثيو

 كاكا تغليو تلروشف اايتع ناكو ةذيكل ىلع هب ةبرضلاب ىناجاعو

 هدنز ىلع فيسلاب هبرضف ىل ملعلا لماح هضرتعاو هيلا رظنلا ىغ ىنتلغشاف

 مضت كلذك اهب لعفف ىرسيلا هديب ملعلا تبتاف * هحالسب هناباث نيميلا

 ىوحكلل هب ىثلوو ملعلا ثخاو معرصف مقنئاع ىلع هبرضف هدحص ىلا ملعلا

 الياغ ىلا ىنار مرو كقو ةذوكل نم ةحش ىف ىلا الث يصنلا ناكو نى ناخ لواغت

 ردع نم هنا لاقي انهد هرتاخذ نم مضختساف * اهجارخا هعم نك ل

 نأ ىلا عزنلاب عفترت ةذوكلو فخو الا مرولا ثيح هب مسج ال راصف ىمدالا

 اسملو *ةرامالا ىف هسفنب هرشاب برح لوا اذهو *اهنم تحرتساو تاجرخ

 00 اراد نيبو ةنيب كايرطلا» عمج اذا ناك دش .ماظن دوما ىف :مظتنا
 آلا اعمتجا نا ىلا هدداوي لزي ملف ناخ كنوادخ اماو هنع هنانع فرصي

 ةيمتملو ةريغلا لعا ةداع ىلع دقح الا هابا ملعلا قخاب نا هلاس املك هنا

 اهاندتسا هناويدب ناخ كنوادخو ناخ فالوف رضح املف هان ماظن كلذ غلبف



 ناو ؟در زئئس

 هليخاف ناسخ ذالوف هاطعاو هديب هعشر ءاول دقعو امهنيب حالصأو مدا

 الت اهب هضيالو راد .نالو رويناعرب ىلا عج ويخ قرت كاان ويس ل

 ءاضف ىف عقو دقو اهراصح ىف موي وه امنيبو * رئيسأ نم خجسارف ةعبس ىلع

 ةدعو 6 اغلا ىف نيل د كلذ ةاصع نم ويجاتيك رفاكلاب اذاف ا

 اذهب رهتشاو 0 شوج 0 83 ا هليغ دلخاو هديب 0 هلنق

 ادهشأ :ةاش كرابم ىسب : هاشطداغ رصع ىف هكلم عرتنا مث *ةياغلا ىلا برثخل

 ىف رهتسأو كنم عرفنا نبيعسنتو 2110 ىف مم * هيلع هدر م ضراعل

 ناك ام ىلا همايا ىف عجرف رداهب نطلستو هاش لداع تام نا ىلا لبمخل ةعلق

 خعقبلا كتسناك ه.مايأ 5 ىفو *ريكنس هاطعاو خلودلاو لابقالا . نم هيلغ

 هلايفأ ديلسو هلئقذ هينوعد ىأر ىور تيدنصلا رفاكلا نيبو نيب ةروهشملا

 «ريكنس هكلم رادو ةلودلا لظ ىف شاعو هبزح ىم راصو هيلا هجوتف ريسآ

 نب ناخ زيزع ىب ناخ نيمآ دمحم“ ناسيوفلا رهمهأ نيدلا رصان ةسعضو

 هتمصع ىف هناعو هانبت ناكو اقباس هيلا راشملا ىشبلل ناخ راهجوهج

 شونبخل ريما نامزلا :ديعس ريبكلا: ريمآلا كلل ةباجلا اهنم اجر : ٠

 ناخ نيما روياريه لزنمب اَلوا تاف * ناناخ ناخ ميحرلا دبع ةيربكالا ١

 ةعباسلا ةايللا ءاسم ىف كلذو هيراب راوج ىف ىسماو هيف جحييصا ضراعل

 ىف نكدلا لاعا نم ههينات لويب ناخ فالف تام رف *رخآلا عيبر نم |

 . لبو ةرشع عبراو فلا ةنس ىق انقالكو *ىرخالا ىدانجل ىذ 3 ا.“

 هتوبات لمحت ناخ نيما اماو * دوماجع هيبا راوج- ىلا نيعبرالا كعب هقوبات

 لعجو امعارق هللا بّيط ديماج ىلا لج رث هنفد ثرضحو ريكنس كا الو 1

 ىنتح ىكبا تنك ؛بئابخل دري احبلا نملع ول «ىرعلو *اهناوثم ديل |

 اماو ةتامعسدو نيسمخو نامت ذنس ىف ناخ فالبف كلوو *سنيدخل نيلي هن

 نأي



 101 ّن

1 
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 00 اللا ايفالكو الئايعستو نينامثو عبس وأ نامث ةنس ىف كلوق ناخ ىيما

 ىرح دكيكي ادعي انا اهو *هعسو شيع ضفخ ىف امهب تنكو .ووهفاف ف

 توفاسي ردلا , حما نيد لامج ىلا ىَرعسي م ليسا دعجو خياعمو

 مكب تعضقت امايا كل 8

 اهدعب انل فبي ملف ترم
0 

 اقانفالا افالجفأ "ناك

 اقهانمتن نأ 8 سس ايفل ىست

 تفقو ىننأ *الحح ناك ام لك ارم اريصو

 * ناملس ليق نم اهتنسكسا تايباب كلفلا بطاخا ىناف * نامزلا ةيتاعم ىع

 عنو * اسار كم ىغاأوف نع 1

 مغراف تناك زأ نم أرههيس !

 رهك تم ندب دب مادخب ىك ملكأ 5

 رش تدي وسب نأ كك سكون ىكذ

 ىهنف شاب راج ريكا مرحبر
 داهن ندرك وذ شيي هب مهاوخا

 :ىفو *اسإب هيلع ىحارقا ىم

 ىنك نيكمغ هك ىناوت نوج ارم

 ىنك نيك ردكو فزرو ردهم رسكا

 00 0اس مكارم اتا نادب
 000037 درر ججارم ان نادب

 هك نيوتن همقنو رز كشخب
 01 كر ركأ ملاله لكشر

 | نيوريا ققع زا .مقوطركا

 . ا 3
 بك نولاب كعسددح ميخأ را 2

 مهذب تاذب تارك كوام لغتشا امل هنأ داش كرابمل ففتا اممو * ىهتنا

 اهدو دنم ركناجايب عاوتنا ىلع ىربكالا لغملا عمنجا كقو جددم نم سبأو

 متعنم امو ةعلفلا ظفح ىف كيهنجأ ناكو 0 كا م 3 ٠ ا

 ىلع حلاصو ةنداهملا ىلا لم كلذل لاجكتس بوثلو ةرتتكلا برح نع :لقلا

 ذ ملعب هدالوأل نوكي نأ لع ةيدلتاخو ركذاجب ذخكلمملا
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 هللا تدا>
 ّر

 اهرهجت ىساواحلا ناخ دامتعأ دبلا هيناج نم لسرأو باجاذ ارصانو انيعم
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 ديسلا يورخ هغلب هقيرط ءانقا ىفف هدنكلك اهكلم راد ىلا  بمخو |

 "ا ؟مأ زئئس

 نم لابلا غراف هكلم ىف رمتساو نيعبسو ىددحا ةنس ىف كلذ ناكو هعم '

 ناكو هاش كمت هدلو هدعب كلملا ريرس ىلع سلجو ةمحرلا هيلع هيأ |

 عم هل نكي رثو ةنسح رثام كلذ ىف هلو عمخل ىلع فرصلا رثوي ابرك اميلح

 ه لون نينامثو ىدحا زخنمت ىو ** مسالا ىوسس ىسيدحملا ن-دز لعديد هرسبزو '

 راوب كارم راد رييخل ربخسن لعب ىكفذأ ةيبسو ويسأ ىلع ىنكدلا أ ا. ماظن

 هباجاف هناكنلت ةكلم ريخست ىلا ىمجتلا ناخ ركنج هريزو مامتها داعد :

 ناز

 ىلا هرثا ىلع وهو هنم ابرام نيدلا نيز ىلوو هبلا عجرف رويل ىلا نيدلا

 .٠ ىلا براحو ركسعلاب نيحلا نيز نب ىفطصم كيسلا فقوف هكردي ناك

 ناخ تبيه سرافلا وسيمأالا خ-كرعملا ىف دعم لتق نمو اعيرص لدجا نأ

 راوص ريزو كلذ ىلع نيدلا نيزل لماخلو اهدعب ركسفلا نفتو لعل

 هناكنلت ىلا هاش ماظن يورخ ىفف اهب ةناوخ هل تناك ويد مارب فورعملا

 بناجع هاش ماظن لوزن اذهب فقفناث اهيلا هب جرخو اهيف ىيدلا نيز عمطأ

 ام هعوجر ىفو ؛ىرغظم فلا ةئامثلث ىلع حلصلا ناك رث ؛ةعلقلا حْفَس نم

 ذخا املادنا هيلع كثعابلاو ناخ وكنج مسب وما ركندحا هله زاد ىلإ

 فطعو همرتحا هيلا هب ءىجو راب بحاص ناخ لوافت نم ارهق لييواك

 روهشللا كيدنصلا اهرفك هعبتو رويياجك نم موهنأا دقو هل ةقباسل هيلع

 هيلع ركق ام رجشلاو روكلا نم قّرحاو مدهو هكلم رات كا ا

 ".لون ىقو هب عمتجاو هترصنل هركسع ناخ لوافت عمج :قدالل هذه ىفف
 رمأ .اذهلو ءهللخ .قالق نأ كا هقمدخ !ئف ريتساو رارب هكذا

 غلبو هب تان همس هنا الا لعفف كندجا ىلا امرتتكح هلاسراب ا ركفنج

 سربيب ميكلل ىي ىلع همس نا ىلإ هسفن ىف .(2). هنم بعنف كلذ هاش ماظن

 هنفد عضوم نم نانخ لوافت توبات لمح دقو كلذ دنع ففتاف «ىرصملا

1 



 1م نس “41

 039 ناخ ركنج توبات نيبو هننيبا قيرطلا عمجت نآ راربب هل ةرايع ىلا

 ءادحا كلذ ماظي و لعلا ر ؟تاناا نيرئاس قرنا 8 ركذدجا ىلا لمح

 هيا قنودنص 03 ةمعغب 1 توملا

 «خذبق هباع 553 0 هللا ىقس ايايم 0 و 0 ناعرب ه

 كلول ةتلافك ىف ددرني امنببو ناخ ىلع هجأر هقيقش دهوخا ةانولا رضحو

 دهياجاف هراشنساف ىشخبلا ديحن نال هيلع لخد ناخ نسح ههباو هيخاأ

 كح فرشملا جربلا ىف هب سلجو مزجو مزعش لينسي 35 نم رجاعلا دلثاق

 غلبو هقلغب رمأو بابلا

 هلزنم ىلا فطع م عنصي ام ىردي ال فقو هبجتي ال ام ىار انو ةنطلسلا !.

 نسخ ةعيبلا تفتو «كلذ ناكو رادلا ليخد ىف اونذاتساو ءارمالا هلزتعاف

 عيتجاو نيدلا نيز ربزولا لزنم ىلا ناخ ىلع هجار بكر دغلا ىو هاش
 |08 ردع هشاعم ىف هيلع اعسوم اهب رمتساو ةعلقلا ىلا هلجو ةرلخ ىف هب

 خباهنلاو ل ةخنطلاسلا تنا5كذ ا ٍوسح امأو «( هتوربح ةللع دوكأو لقي

 00000 لو ناخ ىلع هجار لنق ىف. ناحخ ىلع هلاخ ىكس نا ىلا همعلود

 ربيعألا ناخرع نيكي نا بحا هنا الا ءارمالا رثكا ةلامتساب كلذ هل
 هيلع هقفاوف هتيدح ىف هعم ضاخو هب عيتجاف هبزح نم اضيا ىنايلا

 ناخرع بكر هدنع نم جرح انو هتقو لنتم ىف اذغ هيناب نا هلاسو

 3 هب قتي نم. ءيلا لسري نا هلأسو ةولخ ىف ناخ ىلع هجلرب عمتجاو

 اهباب فقلغاو ةولخ هلخدا تذقولا ىف رضح املذ هدنع ام متكو أآذك تقو )م.

 اسلجو هل نذاف نذانسي هب اذا ناخلع رظتني بابلا بناجك ناخرع سلجو

 لاق ةولخأ . نم لوسولا جرو تعدت رمال اج ايبحب انداخو :ةيبابلا نع

 جار رماو لعفقف كلذك هغالبا كيلع ةطساو الب هتعمس ام ناخرع هل

 'اروكذملا ناخ ىلع ٍهنم ةعابج لتقب رماو مهل رهظو هثآرما عابتجاب ناخ ىلع

 رآد ىلا هل عبق ءارمالا رئاسو بكرش هنقوم ويزولا

 51م



 “4 9مبب خس

 رهسأ خعاقب خلاو 2 بداص ربمالاو رويناعرب مكاح ىأ لاوتوللا ناك

 ه«ئىلاو وع افعو خذنطلسلا نم دان رهيب عسلخو ا ةبجر لأ ناهجاخو 1

 هسفن بطاخو خنطلسلا ريرس ىلع سلجو 2هقح ىف هت3ثيتءا كناك اذ

 ىشحخ نتكخكررلا امأو 1كم 9 سميد خط ديب ص كلو ناو 7 لداع 1

 ماماو نيملسملا ةكرب ىف هتديقع نسحأو 0 ةليصفلا ىف ةكراشم هلو

 ىنب رم هللا سدا و 0 جذك وبيهشلا نيدلا كدر خيشلا اندكببس نيقتلا

 لضصتت ككل ١ ىجاح خيشلا ان لوم خارق كيلا بوسنلبأ ىلع رويناهربب خرق

 خيقلا مامأ يبه ع عماج لي كاسمو ةكربو زخفص هيلث خعس وذ ىكك ابهنج اهب

 1 قيل نكر فيفعلا انالوم هاا بصنو ةيفوصلل تارجكاح مبارح فلخو

 2 اهةيفوصو ذخعقبلا خداشم س أرمعأ 32 يلع عمتج خطوشل هذين ايش

 فيمتو برطلاو ىجولاو صقرلاو عامسلا نم هيلع مث ام ىلع تنم ريفغ

 نقاب رسبغ 6-5 عومدلا باكسنتاو عوشدل نم نابت 8 امو بايثنلا

 نأ د اريزو 5306 «(دنم لبقتي هلئاف برطي ١ ام تاععونو بدي ام تيار

 اه نيعستو عبس ةنس لاوش نم ةرشع ةعبارلا ةليللا رحت" ىف ةعلقلاب ةاجث تام '

 نفع .ةكوشب :نقفدو .«لئيكبلا هلكع قالا نأ د نم تسكلا اال ا

 ءدفطلب هللا هلماع هلظن ظلعفترم دوقع ىلع ليتشت ةروكذملا ةبقلا باب

 ودنملا ريما ىبا بلطملا دبع هاش ةتداح تناك نينامتو عبس ةنس ىو

 ديحص هدلوو هاش كرابم دهع ىف هنا لامجا اهنايبو ناخ غادب الثلا

 م, لداع لقتتسا انو نس لك ىف هيلا لمد مولعم غلبم ودنملا ريمال ناك هانت

 اركسع تمعمج اهئاو ةنارخ تعمج ام باجاف ةداعلاب بلوط ةنطلسلا ىف هاش

 لصتني ام ىلع بلطملا دبع هاش يرخ كلذ دنع مهيلع ةلاسملا بأوجو

 اكسع هيلع وهج هاش لداع هب ملعو رويناعب ةيالو نم ودنملا لك

 هضوخ الا اجت هعسي ملف هدبرن رهن ىلع هكرداف لامللاب هل دهش ريبدتب



 نا 1

 هليف هنع فلختو هسارب اج هنا الا انرغ كلهي نا داكو ودنملا ىلا ابراع

 هاش اماو * ادوهيشم اكتف ناكو ريسأ ىلا ركسعلا هب عجرو هتراقنو ههملعو

 نأ ىرس تلاس ام تجخ امل لق ةهزهلا ربخ هعامسبف ناخ غادب

 جوردل نع بلطملا لكبع 0“ تسنكو برتخل ىف ىلففق ىري ال ودعلا

 هللا ىلارا 8 ىلا هب بسنناو هيف عقو ام هنم ناكف ىنغ هيف اب عجري واه

 نس لفو *امس ليتسا لاقي امك وا امغ اللاه ىسما نا رت ههجو

 عجرأ

 ىلع هقيرط نم نكدلا لويخد ىف ها لداع لسار هنأ الامجا اهنايبو

 نم ٍلوخدلا بسانملاو اهيلع روبعلا نم بوكس اهنا هباجان رييناهرب

 هنطابو هعم هرعاظ ناكو كلذ هيهاف هآر ام الا هيلا راشملا ىباذ هلريك بناج ١

 ىلف هاش ذئتموي قلما بئانلاو هاش ماظن نم كيتساف ىكدلا لها عم

 ماظنل كرتلا كيلاهملا ىحا كلما دازهب هاخا بكانلا وهج ناخ نبالص

 اهبو * رارب كلم راد رويجلا ركسع ىلا افاضه عفادملاو لايفالاب هاش

 فقفتاو هاشلداعل ةعاطلاب نارومام اهالكو ىقت سمح ازييم فئموي ريمالا

 دكضع ليسصو رويناهرب نم خسارف ةعبس ىلع دويريس ةيرق ىلا امهلوصو ىف اد

 ىهني مظعالا ناكل نم ةلاسر ىف رهسأ ىلا ىزاريشلا هللا يف هاش ةلودلا

 ىلع روبعلاب وا هيدناع ىلا هلوصوب اما هب عامتجالا نم دب ال هنا هيلا

 لاضع هب ءاج ام باوج ىف ناخ فصآ هريزو هاش لداع راشتساف رويناهرب

 اذ) للسرأا ناهد نم ناكو. ىموورلا ناخ رايتخا هريماي ىحنتسا رق ةنلودلا

 هدشنا رث هيلا ةيانعلاب هتفتلاو هيلع هلابقاب هدكف عمج ساجملا هب رقتسا .٠

 ؛ هلوق ىنبتملا بيطلا نا لاتمأ نم

 ىلاثلا لحملا ىهو لواوه ناعيحشلا *عاجكجش لبق ىاولا

 ةنثاك ىف ملسو هيلع هللا ىلص انيبن هب هللا رما ام بابلا ىف ةياغلاو لق
 5 0 م
 ةلودلا للضع كب ءاج اميف نالا روش ميك * ءمالأ ق رواش هلوغب نلنحأ

 * مكوك سمح ريزع مظعالا ناكل هكتالا سمش ةتداح تناك نيعستو عبرا

 لا ا ل ل 7 انا نخ #
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 11 91 ”ةئئنم

 خماماب فيقال فيطنملا هلاق ام الا ىرا الو ىزلا ليسلا 0 دقو ”شلا نم

 بعللاو دحلا نيب دلل هدح ىف :بيعلا نكاءبنا دما 0 4|

 5 * تلكوتو تمهزع

 مدلا هبناوج ىلع قاري ىتح ىنالا نم عيفرلا فرشلا ملسي ال

 لوزنلاو ريسا ىلا مدقتلاب هيلع ريشي ىكدلا ركسع ىلأ لسرا كلذ كنع
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 ركسع دصقب هيخ ةلودلا ىضع ىلا ناخ فصأآ لسراو * ليل جفسب

 بكرف القرا هيدناه ىلا عوجيرلاب هنم ةمالسلا بلط ىلع هّتكجو هل ىكدلا

 ارظتنم مفسلا نم بناج ىف هبحاص كسعم ىلا عجرو خسارف ىلأ ن

 وحك ىلا مهب راسو ماقلت حفسلا ىلع اوفرشا املف * ىكدلا ركسع لوصول

 باب نم صوصخملا بجاخل هيد عقراف املل * هيلع لوزنلاب راشاو ءاملا

 هاش لداعب عيمتجاو اهيلا هعم دعص ةعلقلا بحاص نم خصخربو ةنطلسلا

 اذ ناخ تبالص بئانلا بناج نم ضرسعو دان ماظن هبحاص لاسر هل مكدقو

 هءانخكأ مب بصتساو كاش لد ةئدحسا 5 تمقولا ىضتقم نم هل ءاج اميف

 رئاس فلطت نا مفسلاب ةيهفاشماظنلا ءارمالا .لوتل :ةمارك زمان «هنلك

 تاقوأ ىف ةداعلا ىلع ةراقنلاب اذكو * ميخملا ىف اهنم ىتلاو ةعلقلا عفادم

 ا رح زاد 0 اريطو رينو امنغ ,ةضاخل ةفايضلاب ماو 2

 صخرو ركسعلا ىف هل ةخيوصنملا هبابق ىف ادغ 5 خماعلا 3 رمأو

 *اراخ" لصا ةييبخ ةرواج هل تيبصن ةميخ ىلا ةعلقلا نم لزنف بجاحلل

 لأ اليلق مهقتو هبابق ىلا ةعلقلا نم هاشلداع لون ىقاثلا مويلا ناك املف

 ه«بابق ىلآ ماباو راسو هب اوعيمتنجاو كيلا اعبمج أوبكرف ىكدلا ركسع وحك
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 91 خدس 1و

 تي مهتاقبظا ىلع سانلا سلجو ماعطلاب ءىج ث * اذوهشم اعمج ناكو

 ترضخ ةريهظلا تقو ناك املف * رضحو الا ركسعملا ىف دحا فبي من

 تاوصالاو ةبرطملا ناحنالا امو * *سبايلاو ةبطرلا هكاوفلاو ةبرشالا فانصا

 00000007 21 ىلإ سلجلا لوا نم اسونام هلب كقولا ناكفا ةبيظلا
 مويلا ناك انو فيسلا الا فيل ليزي ال هنا ىلع اوقفتاو ةروشملا سلجم“

 ددعب ةيدناه ىلا ىبرتاس اولظو ركسعلا اوبتر حفسلاب لوزن نم كثلاتلا

 هملع تح ,ميسن هاشلداعل قفالا | ةكبنايك. انهم سراف فلا نيعبرأ غلبي

 انو

 نم هنيألو دودح ىف سراف فالآ ةعبرا فلخو * عفدم ةئامو ليف ةثامو

 ناكل اماو * داديتسالا نم هعنمو اهل اظفح رويناطلسو رابرحن بناج

 هدصقل ىكدللا ريكسع ةكرح ريخج سضع هيلا عجر امن هناذ شاتلكوك مظعالا ٠ دس

 نكدلا لأ ةارج نم هلايب ىكي رث اميف ةنطاسلا ءارماو روتشا هيدناه ىلأ

 عوجرلا ىلا ليبس الو هتوقو جترتلل الف ةلباقملا ام اولاقف جوبرق دقو هيلع

 ىارداف ريسأ حفسب ةهلل نم هيلي امو راب ركسع عمتاجا دقو ودنملا ىلا

 امو رارب ىلع هلريك نم روبعلاو «يدناهب هلاح ىلع ميخملا ءاقبا نذا

 ىفف الاو ةيالولا انبهن ةصرف اندجو ناف رابردن ىلأ اهنم جم نأ ىلا .هيلي اد

 هيدناهب مصخأ حبصاو نيرئاس اوتابو اذه ىلع اوعمجاو ىنغي ام ةمالسلا

 * ال وا اهيلي اميف اهلا له ميل ركفب ةعاس اولغتشاو اهوقرحاو اهوبهنف

 ًاولقرأو اهقرحب ةقوسلا اورما عبتلا ىع لغشتل تيقبأ اهنا اوملع املف

 يلع هل مالكلل ىقبي ناك هاش لداع نا الا ةراغلا نع راربل ةيامح رشالا ىف

 رن ولو * مهب قوحللا نع عنمو فقوت مكسعم براق املك ناكف ابناج !.

 اهرسابف عفادملا اماو جثارما نع لقرالا ف ىنكدلا ركسع رثكحا فلختي

 نيب ةلصافلا لزت رو * اهجو فقوتلل اوار امل فئاضملاو تابقعلا ىف تفاخ

 نم اوجرخ نا ىلا ةعبرا نع صقننالو ةظعبس ىع كيون ا خسارف نيركسعلا

 ادع اليف لاو انلك مظعالا ناكل .ناكو».*رايرحتإ ىلا :اولصوو نكذلا::نح



 مصل هب عفتني المل هيف صقنب هعييضت وا هموطرخ عطقب مما ىشملا

 ىف باتعلا هيفع «ٍجوتو ءارمالاو ةنطلسلا لايفا نم اريثك عيض اذهبو

 راببحن ىلا ليصولاب ملع نا ىلا هدح يف ميخ هاش لداع نا مت * كلذ

 تافيرشنلاو عاجلاب معو صخو مهيعس ركشو ىكدلا ءارماب عمتجا كلذ كنع

 هابتكو ةنطلسلا بجاح عم هل ايجاح لسرا هنا رت * نيبناجناب ةقثاللا

 ءارمالل صخرو ةيقاعلا ركفو تقولا ىضتقمل هكرت وا هلعف امو لال ةروصب هيلا

 ماظن ناهربل همايق نم ناك ام همايا ىف همامتتا نمو * ريسآ ىلا عجرو

 نيسلا هبجاخم ناك دنا المجل هيتايضو ** ىلا ماع ىف كلذ, للا

 ناخ لامج ةباينو هامش ماظن ليعمما ةنطلس لثاوا ىف ناغوالا فلا ىبا

 ,٠ بجالخل رادل وسر دمحن ىيسلا هدعب اهعقوت ام ةياعلا نم اهيف ىشبلل

 رغوأ اب امهذيب ىيس خامل ,رشع رشع نم هنم لقالا ىتح هنان املف

 ناخ لامجو ىلاضغلا كولملا فيس عم .ترضخ الاو امهتملك قفو اهرودص

 رارب ةكلم اما هل لقو هاش لداع مدق ىنع لبق هعادو دنع ٍجفلا ىال لوقي

 تبالصو هاش ماظن ىضترم مايا ىف فلس ام ىلع ًالاجر وا ًالام ملكك ىهف

 او بكر

 مللاب لغتشي الف هناطاسو هناسفب ريسآ لبج تح لزنو ريظلاةكنجا

 نع عجبت ره نا هل ليقي هيلا'لسرا تحاتل ىدمااعو *انلا

 ىكدلا ركسعب كرايد تريصو هب كل لبق ال اب كتنيثا كلملا ناعربل بصعتلا

 هوضح ىلا ةجاممل نعد ام ىتم ىذلا كولمملا كلذف انا امو ناخ

 نم .ناخ لامج. هب ه«مأ'ام كولللا كيس نم كلذ ءانقأ ى تقل

 م. لداع ةقفاوم .ىلع كلذ هليحن * رويل ىلا ركندجا كلملا راد نك لل

 روبنطلا 3 داوف رويناهرب اد لوب ج نم ناخدسأ ليعممأ لسصوو تاس

 و
 ا 5 8 5 0 : ١

 لد دنهلا ناطاس وهاب ةباع 5 امدف ىشبلل ناخروالد خدع فقلطلملا

 تعيتجاو * كلذ ىلا هباجاف * كلملا ىف ناهرب ةماقا نم هاشداب ربكا ىيدلا



 11 ةخنس نآس

 لامج مخ ناف ركندجا بوص ىلا هناطلسب ناخروالد يور ىلع ءارآلا

 فيس هب فقكاايسو راوب ىلا كلملا ناهربد هاش لداع لخد هدير اك

 عهئامظع نمو ءارمالا نم امهقفاو نمي 9 ركسع ريما دا كيسلاو كولملا
 يبثو هلييك بحاص ىشبلل نا ريكناهجو قاشماظن ىشبأكل ناخ كنبأ

 ىلعو ناخروالد هافق بكر هيلا ناخ لامج هجوت ناو * ىنكدلا ناخد

 انو * هتاباقل ءناطلسب جوس ناخ لامج هب عمسو ناخروالد جوخ اذه

 * ةديدع امايا مثاق اهنيب تسدناو رفتو ركت عئالطلا تليقأ مايل تنادت

 رارب ىلا كللا ناهربب لخد هنأ ريينامرب بحاص ىع رابخالا ترتاون 18

 هل ميزولا راصو رارب ركسع رئاسب دا كيسلاو كولمل فيس هب فقحنو

 ناسخ كنبا مهنمو ناخ لامج باكا ءاوقا تقرفت اذهبو * نامخ كسا ٠

 تجيفا هل ةلباقلا اوفا ىلع لجو ةعيلطلا عم هتبين ىف يرخ امو يل

 ارئاس ىبسما مث *هموي هلدنع لظو ناخروالد ىلإ اهنم جوخو اهلخدو هل

 ناسخ لامج لق كالذ دنع * اليف نيعبرأو سياف فالأ ةذعبس ىف 11 ىلا

 0007 لبق اع ىيلا كل نتلتمت امل ةيف ىيارو ئتكرت ول ناخ دسنوادخ

 هيضتحح امو اليل اسلجت دىقع هنا رم ل فاسح قيحتم نم رسيخ  لقاع اه

 كلذ :ناكو هاش لداع ميهاربأ تييبت ىلع اوعيجا ةروشملا دعبو هوصل# الا

 بتانلا اماو * اميظع اكتف ناكو لايفالاو عفادملا هنع تفلختو دعم نمي مزهناف

 يف هتداع ىلع بكر املذ هنم خسارف ىلع هماماو لوني ناكو ناخروالد

 لامج بره اولاقف ربكتساف يرمو يره ىف هأر ركسعملا ىلع فرشاو هموي

 اهنم عنج نأ ناخروالد بحاف ةراغلا ىف ركسعلا حبصاو هناطلسب ناخ .٠

 ربخ هسغلب ىرخأ رخويو الجر مدكقي امنيبو هلك ركسعملا ىلع ىلوتسيو

 ىكجي ملف هبابق ىلا ناخ لامج لصوو هناطلس ىلا هنانع فطعن ةثداخل

 ” 2 ؟اتيش ليل ..نم .ةليوطلاب الو ةيخفذلاو ةناوكلا نم اهب ذل ناك امه

 لك نع ضوسع هللا ىف لاقو جفلاب هسفن ىلسف هعم اوناك ىذلا ءارسمالا



 نلت 1 ةخنس

 دكسأ تعميو * ,.كنرجا ىلا عجرو لايدفالاو عفادملا قاسس هنأ رت * كيان

 اهب برحلل دعتسا ول هل رسيت ىذلا ميظعلا يفلا اذع دعب ليقي ناخ

 الا ىحا هيلع رركق امل ةبقعلا 1 دانجلو# 6 ةعلق ىلا مدقتو

 ه * خعامج لونم لك ىف ركسعلا نم هقراغيو 7 ىلا هجون مث اليلق الا كلملا

 ىلا تفتلاف فالآ ثلث ركسعلا نم هعم ىقب برلخل ناديمب فقو الو

 اذه لاقف هاش لداع فقوم ىلآو افيتك اعمج ىارف كلملا ناهس فقوم

 اك ذا لداع هلامتسا ىف ناكو باع عفادملا برضأ اهريمال لاقو عشفادملا

 1 8 لاجرب مدلقشو عفادملا فلخو هدببد ةسأر برضف فقوذف ةرسببسخ لامتسا

 ليقي وهو لاجالا

 ىدعلا ىف نعطلا ةلودلا فيس ةداعو ادوعت ام هد نم ءما لكل

 دنع الا برد 585 تكرم نم كلل ناحرسب د عنم ناكف احن هاش لداع امأو

 ميرللا دبع ريمالا اهيفو ةعيلطلا بترو * همامأ هعفادم فصو ةجاشل

 ا١ شيج امهيفو نيحانللو ىروللا ناخ ماع اهيفو ةمدقملاو * ناخ فالوف

 كللملا لماكو بلقلا ىف هتاذب رقتساو اينو»د ىئأر ىورو ىناطلس كلملا

 ىلو نا لامج ىلا رظني ليغلا ىلع بكرو لوغلا ىف ةراقنلاو ملعلا عسم ب

 تناكو هتعيلط ىلا تفتلاو ليسلاك اردحنم ليللاك البقم هارف * هجاوفأ

 تسي ابا لع

 لقتنعاو سرفلا رس ىلا ليفلا نم لونف * ةكرال ةيطب اهاف سرف فلا

 عفادملا تلعنشاو هييترت ىلع لك لل#و تجاهف ليك 83 حاسصو جو 3

 دنوارخ لا هباككأ منع قرفتو اعيرص هتكرق ةقدنيبب ناخ لامج كلا

 نيد ام احرج نيتلث ىلع داز ام هدقو هيتحاصب فقخ ىتح لئاق هناف ناخ

 كلذ أ ناعرس ا 0 * الوعفم ناك أرمأ هللا ىضقو خدرضو خ.نزعطو قشر

 لداع هليقتساف * فلاب هل كرابي اهئارماب هاش لداع ىلا لصوو فقوملاب ه-جاوفا
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 0 اخذ نضع

 ءارمالا ىصواو ءارمالاب هاصوا مث * هاش ماظنب هبطاخو كلملاب هل كرابو هاش

 * هلايفأو ناخ ليخ عفادم رويناهرب ىلآ عجرو هب

 هاش ماظن ناهرب باككا ةملك تفلتخا فلالا دعب ةتلاقلا خنسلا ىفو

 ىلا ىكبناجعب فورعم ا دال لسياف هلجال هدلو نكدلا لعا ضغباو هذول

 دكنهلا ناطمس نبأ تا ا ويجراهي ةداعسلاو خنطاسلل ةدالقلا خ-طسأو ه

 هيلا هاش لداعب يدتساو * رابردن ىلا كايآديجا  ىم جس * مل كلملا راد

 رهن ةنطلسلا نيع رون عئالط تربع دقو ءاثولاب نيميلاو دكهعلا نم امهنيب

 رهن ودنملا هكلم بتاج نم ةيفاشربكالا ءارمأ ريمأ ربعو ىردنهم ٠١!

 لت * همادقأ تابثو :ٌمادقإ نم هيلا راشملا سيا اب باجاف * هحيرن

 ريما هذج نع ىورو هثارما نم هيار باككاو هثاصخا ىلا تفتلا كلذ

 ثيح هللا امهعضي رثاغ ىبإلو رمل لق هنا هنع هللا ىضر ريع نينموملا

 *«ةلخر ىلع جروعبب ال ىمع لتاقي ةىرخلو هدلوو هلها نع رغب نابجاف ءاشي

 هلخري ىتح هتوق دسالا بلسي ىذلا وه ءاضقلا نأ كنهلا باتك ىو 0

 رجخيو زجاعلا 0 اهنانسا عونيف مسلا تاذ ىفالا ىلع ىواأل طلسي

 عاجشلا نبجو نابل عجشيو عسوملا ىلع رتقيو ردقملا ىلع عسوبو مزال

 مأ ةملس مأ رعش نم هب لّثمتي اممو * ريداقملا هتساس ام ردق ىلع كلذو

 « اهلوق اهنع هللا ىضر نينموملا .٠

 (500 سانلا ىلع ىبترلا تتناك دكحا ظلر نم امصتعم ناك ول

 خاكلمملا ةريغ علم الاجر رارحالا نم راثالا هذهب كهعن انك سمالب لق رث

 اتيدح اوكصا مويلاو ةكلهملا ىلع

 لورا“



 0غ

 عز 11 ةخفنس

 فلخب مل هناكو هتيفلا نسقنا اذذ ةذم ءىش ْنََكْلو
 ىقب اميف 62 ىضم امم 8 ناعاس الا يهدلا ام

 دمع ىلا ال هعبط ىف هيبا ىلا ىنعلا هب" عون الا روياجب بحاص ىرا الإ

 نيبع ةرقو جلاو تس اميف نالا هب اوريشت اذ * هكلم هقروف ادلو كدقافلا :

 نالخخ ناخ شويبل كارما ريماو * تارجك مكلم راد نم لوصو ىلع ةنطلسلا ٠
 * ديار باكصا نم ربكالف ربكالا ملكتف * ودنمل بناج نم لوصو ىلع

 الج وا الجاع عازنلا ىلا لووي ناو دب ال عامتجالا نا ىلع اوعمجا رق

 كلملاو لهآلا ىلع نذا توملذ *ميشلا اهلمتحت ال *دمنل ٌلْخَع ريك |

 لقاعلل لق مث * هلاعف برقتساو * علاقه بوصتساف *ةداعس وا داي اما ٠

 انهن دبيرب *« انه ةفطع هل ءىراو ”ةناكيا هيلدا 0 ريياسي نأ

 * قاضي امن ارارف * 30 نم ىكلم ىف عمتجا ماع كرا ا د الثل *انم ربصلا '

 هلئابح لم ناحتمالل وه اهو نامؤلا رئكنذو *ةكرفل نع 1 اولوختو اولومتو
 ا *”ةيح تيراحح ناو * ههلف كتملاس نا متاوسلا ىف تينكو * ةكرشو

 مكاياو مهْيقآ ىنا الا *ىسي وا تنؤلا 00 نإ نس ابيف ىرا ال نآلا

 - : هناث ىسفنب لوا

 ّللَعَف اش ناف هللا ىلا كاذ لجالا عفد ال ميضلا عفد ىلع

 * :ءاطتسالا بسح كنهلا ناطلس ءاضرتساو * ةعاطملا رماوالا لاتتماب كلذو

 الا تسلو * ربانملا ىلع انه ههياب :بطخل نا * رضانلو ىدابلا ملع لَقو
 .3 نيمدقتملاو دا نيرتكتم او * هليطب نيليطتسملاو * هلظب نيس ّ

 * يبخ لتم كتبح 3 » نيرهأ حا * يبسأ ةقراغم نم ىنعنمب امو * عيوحم

 * خذهترم مب خجاهمل رسع دنع جورشلو * ةنطلسلا قايسب ر,هاظتلا اهدحا

 رخ ني ةلودلا ىجم * ىارعلا ىلو فح نم * قاروالا هيلي ا!
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 ىلا ليصو املذ * اركسع زهجو » أرصن دعي هباجان * نيعتسي هبو هثارما نم

 فخ ساف * دوعيو ركسعلا رسمماب عينجل جر * ىارلاب الهجو اة * ىجلا

 ةلودلا نحكي ىيدتساو * هسفنب لصوف * دومح# ىلا هربخ بتكو هديقو

 * ىربطلل خيراتلا تعلاط ىسودريفلل «همانعاش تأرق هل لقو * هسلج ىف

 نيخراتلا يف تيأرف لاق * معن باجاف جنرطشلاب تبعل هل لاق * معن باجاف ه

 نذا لاق * » باجاف نيهاسش كتيبب ةعقرملا 3 ترظن نيناطلس خحكلمل

 * ادي كنم ىوقا وه نم ديب كرايتخا مامز تلعج نا ىلع .كلجح امف

 نليقما نيزوو هدلوو هلمح رما رث * ادغ ةثودحأ اذه كمويب ترصو

 ىلع تيمزع كفو * لوم عجرو * دوعسم هدسأو قارعلا كّلقوا نيذرغ ىلأ

 ىلع خنطلسلا نع جي ورخاب * روينا 9,ب نامأو 0 ةخمالسل نامؤلا ةرياسم ١

 ىذلا هلل هنع نيجرخ اميف قورذعان * ءسلاب ةرامالا سفنلا هذه مغر

 اهلا ناكو هقدلاو. ىلع لخدو ساجالا ضفناو اونماو اند رث *وه الا هلاال

 * عميس 2 ناخ ردق هدلوب ةاصوأو ليح نسح ةسبزو رضخكاسأو اعبيطم

 عاخو ا نقيس هدأقو ى:ماعب ههعو ه«تنطلس ىف ةماقأو هاعدتسا مث

 رمأ كفو «للدد لذخ ربزوال لاقو كالا 3 هل كرابو ةبببأ سيبالم نم ىهباع هد

 اذ1 1١1 ةعيبلاب ىع عمو لبلل ىكسع ىلا هب يرخاو هسار ىلع رتججلا عفرب

 عامتجالا ىلا ارئاس ةعلقلا نم لون مث * ٍهعم ةليصولا ىف غلابو مشهمل ىف

 لخد هنا ةنطلسلا نيع ةدق نع امهغلبو * كل ناكو شوي ءارمأ رهماب

 ال2 ةتيلكي ليقات- هب اعوتجاو ةبلا القاف هنلاك ليناح" نم نكدلا كح ا.

 خيصوب ميلا راشي نم رئاس ىلع همدقو هنم هسلج# ىئداو ريسآ بحاص

 امب )عي ةكاسلا تامهملا ىف هنا هيلا بتكاممو * كنهلا ناطلس هدلاو نم

 وطاخ هب هللا عمج اممو هوما رئاس ىف هعجاريو ريسأآ بداص هب ريشي

 هدابعل احالص هلل هكرذ اهو ةدحاو سفنك اراص ناناخاخو هنأ وببسأ بدحاص



 ٠و ا نس

 ىنتعاو باكل نم كنها ناطلاس نيدو هنيب ناك ام عفترا هدالبل اناماو

 رمالا سفن ىف ولو احالص هاري ابيف عجاري ال هناب مكح ىتح ةياغلا ىلا هب

 صو ةنطلسلا نيع ةرقل ريزولا نأ الا * هكلم ىلا رابرحن_فاضاو هفالخك

 ريثت هتياعس تداكف هبراقع تبدد لب هل وفصي ال ناك ناخ ديس ىداص

 هوه ناك ىتح شوو ءارسمأ ريما ىلا هليم هببسو هناطاس نيبو دنيب ايرح

 ىلع ةنطلسلا نيبع ةرق لون امل اذهلو * هناطلسب عامتجالا ىف ةطساولا

 ةيالولا رهاظب ةعلقلا ركسع نم براحملا ناك كلذ لاطو اهتعلقل ارصاح ركندجأ

 هب ذالو ريسأ بحاص ركسعم للخد ةعلقلا ىلا اقيرط دجج مهو فقيوض نأ

 هنا باجاف * مهنم ةعامج هدنعو كلذ ىف اًموي بتوعف * هنع عنجو ةيوويف

 ٠١ هنم ججارختساب هناطاس ىلع هيلا راشملا ريزولا راشاف *هآر حالصل كلذ لعف

 ركسع لاسرا ىف ريزولا نذاتتساف * ٍهنع عنملا ىف حلاو * هيلا لسرلا ترركقف

 ةعلقلا لها عمسو * برحلل ايهتو سالسلاب رمذ كلذ هغلبو ارهق مهب نونا

 ارثا ةعلقلا نم اوار ام ىتم هترصنل ٍيورخل ىلع اوعمجاف اوعيتجاف كلذب

 ةنطلسلا ناويد ىلآ بكرف ريزولا هب مه ام شويلخل ءارما ريما غلبو * كلذل

 اد ناغوالا ناخ تود هريما ريسآأ بحاصب فح دقو ةكرأمل هذه نم بجي

 نأ الول ةنتفلا تدكرحتو *نطلسلا ركسعم رئاس ىف اذه عاشو هركسع رثكاب

 ىل ليصو مث * اهلثم نم ريزولا عمو اهنكسو ا-هكرادت شويلخل ءارما ريمأ

 * داعي ال ىضاملا لوقيو هل رذتعي ةنطلسلا بتاج نم لوسب ريسآ بحاتش

 ناوي رثكا فلتو قرطلا تيععطقناو ةنطلسلا ركسعم ىف ةريمل تدقف او

 م”. * نم ريخلا هسم اَذِإَو انوزج رشلا ةسم اَذإ نمم :نيتالا"كلقو ان ١

 ةعلقلا ىلع لين نم هيكح ىضرو ملصلا ىف ريسآ بحاص ىتبس كلذ كنع

 كلم راد رويل بوص ىلا اعجار دطلسلا نيع ةرق نضهت رق *ايب لك ند

 ناسخ فدعسم هلائزنو ليوك ةعلق ريما ىلا ىبيبحناج ةكلملا نم باتتكب راب

 هتمدخ ىف ىقبو نيتعلقلا هملسأو هيلا اهنم هب لونف كاش ماظن ىشبشل



 0 خنس ا

 .نكياما رام ىلا خكئطلسلا نجع وق تمنفننلاو اب أدوعسم كييبأ فنبع

 ناكو ىضد ذو ليبيسلا ظراماب راسثاذ ريهسأا كح اص واشنساف هلأ خلامنتنسأو

 رتاوق روهملل .ماظتناو رومالا ماظنب لغش ىف ةنطلسلا لامع امنيبو * كلذ

 للع هدنكلل بخاص هاش بطقو هاش لداع 00 بحاص عامجاب ربخل
 داعب هجور عاسشو لغتي برت ضاعت ماظن ىتناوطل ناخ لييهس ربها 0

 نأ ىلع اوقفثأو دارس كان عئناطلس سلع 0 ءارمالا عمتجا اذهل تدعو

 لداع هعمو ناناخ ناخ شويلمل ءارما ريما ةلباقملا ىف جرخو رويءاشب نوكي

 راهنلا رخآ ىف برلا ففناو رفلاو وللا ءارما وئاسو ريسآ بحاص هاش

 نم ةعم ليخدلاب نوروسمام أو هاش لداع هليقتساو ناناخ ناخ لونا

 مدقي نم هجو ىف هقلطيل هماما هقرفو بلقلا ىف فقو دقو طفنلا نم

 قراثو هلوقعا املف * ناناتخ ناخ هيف كلذ ذأ ناكو بلقلا ركسعب هيلع

 : ىنتملا هلق ا هسفن بطاخب وهو هاش لداع مدقن زكوملا

 مركلاو دجملا ما نبا تييعد الف ةلئاس ىامرالا ىلع كرذا مف نا

 نم ءارمالا نم *عامجو ركسعلا هوجو نم ريتكب ةداهشلا غلبو لعف اذكو اد

 ديح# ريي نب ناخ راع ىب ناخ ماع دمح ريي ىيدلا بطق ريبللا رهمالا

 ةعاطلا نم هيف عمتجا ام هتايمأ عم بجتلا نمو * ىدول ناخ راع نبا

 سشسبج ىف جرخ اذا ناكف * هلكام ىف ىنتح تاهبشلا بانتجاو ةعاجاشلاو

 ربص هدقف اذأو هب صاشل ه«مداخو هسئاسو ا هءيفكي ام داؤلا نم هيكك

 ىناطلس ناكر ريمالا نمو * خجرلا هيلع يضرب 5 53 وعم جرفلا ظعنأو .٠

 ىنابنبلا كلملا ءآاهب نمو * برخل ةرئادل اكرم ناكو ناخ شبح بطاخملا

 لس ام هنا هنع 0 هنع هللا ىضر بلطملا دبع ىب سابعلا دالوا نم

 هلامو هجدحو هسفذن نع باذلا لاتفق نع انيشاحا -ا بوص. الو اغيس

 لقو ةىيحاصل ءافو ةكرعملا لوننعا الو امولظم أر لو هضرأو مضيع هكامو

 0 اذ آ#1]#'طج )022700000 مخ
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 ويج كلَ همساو ناخ برقم مهنمو * اًموتدح ارَذَق ناكو توملا رابغ ضاخ 1

 ةكرعملا ىف هاش لداع تابو * هاوجو هس ىف هيلع كمنعيو هب فتي ناكو

 هاقلت هيلع فرشا الو * رويناهرب هكلم راد ىلا اراهن ٍدتوبات لمح ث هقليل |

 تاوصالا :ناضسفترا» فسالاو نخل اضم اولاقبلاو نيدلا وسلا 00 ا
 هذؤعاس تنناكلو * هتويح ىف همّدق ماص لعل هك ءعدلاو هيلع مدرتلاب

 هوربقو مويلا اذهل ناديم تلودب اهاشنا ةبق ىلا توباتلا  اورياسو ةعاسلاك

 ةينامثتو رهشا ةتلتو خنس نيرشعو ىدحا اناطلس ناكو * هارث هللا بيط اهب

 هللو «دهكلم راذب هدقرم ىلا غنم ّلك تومبات لمح هباكا اذكهو * مايا

 لثافقلا

 ٠١ 2 ىسيت ال ثيح نم اهعولطو 2سمشلا بّلقت قبلا عنم
 نب هاش رداهب هسفن بطاخملا ناخرحق هدلو هدعب سلج ةنسلا قو |!

 ناخ رصيق نب ناخ .نسحا نب ناخ لدع نب هاش كرابم نب هاش لع |

 ناهج. ةجاوخ .ىمحت . ىب :ىحا نجارأ قب ناتحا نسحس نبا كاسل
 ملعلا نم هل امب موحرملا هيبا عم ناك نم هب فحنو * ىودعلا ىقورافلا

 زم لفتشاو حالسلا رئاسو لقتلا نم فخ امو لايفالاو ليلو ةناوذلو ةراقنلاو

 نيبع ةرق لسراو * ناخ لصفا بطوخو ةذم هلع ىف دمحم نسخ ويزولا

 ةدايزلا هدعيو كلملاب هينهيو هيلسيو هيزعي راهب ىلا دارم هاش ةنطلسلا

 * كلذ هنم رروكتو ركسعملا ربضح ىلا هيع2تسيو هنم هيبال ناك ام ىلعأ

 ىضر نأ ىلا دادعتسالا نم فلن ام ىنالتب رذتعيو لهمتسي لازي ال رداهبو

 - ,هل ةنبأ ةياعل كلذو ادبأ هنمدخ ىف نونوكي ىركسع فالا ةعبراب هنم

 ىلع تقول كءاسو هيع ىبا عم عروهجو لعفف *« متنا اموملا داشلا خيصع 3

 عفر هنا ًالامجا هنايبو *ءاس ام ىقلف ءاش ام لع نا ىلا هبا مليا ىف ناك اك

 لام> كيسلا ةيفوصلا ىف هيلا راشملا نبا ناخ تاداس هل بطاخملا ةجرد
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 ناش عفر اذكعو * ةراقنلاو ملعلاو ةرامالب ىدودانلا ىراخضبلا مح نيدنا

 000-0 ا



 | ار اذدس م.

 ةيمركلاو هذم برقلا ةجردب ىناطلسلا توقإي كلملا نب ناخرقم هل بطاخملا

 اموي ةرازولل سلجج نا ىلع روكذملا ريزولا لج ام ناخ تاداس نم ناكف *هل

 مدقتنلا ىف اماو بد هتنياعس 8 هلم_تحلا هناث امإبا اهنع ىفعتسيو لزشعيو

 رئابلا ارمأ ولو هقلط هلمتح ملف ماكحالا نم ريزولا هيضمي الام ىلع هب متجل ه

 برقم نم ناكو * هيف هيبأ ةيصو نم ريزولا يرخ ام لوضفلا نع فلكلاب

 ناخ نالوف ميرألا كلدع رهبللا رهمالا ل ام ةهميذ روصقو 5 رغص عم ناخ

 هيلا اراشم ناك ًاشن ذنم هناف ةعلقلا ةقرافم ىلع ناخ فاليف لكنص ىبا

 ةصرغلا ىف راصخ كلذ هل متي ال هب, هسنج ىف ملقتي نا ناخ برقم بحاو

 هفكي نأ ذالوفل ىضنتنقا ام هروضتدكإ موي هنم ناك ىتح * هبناج مضهي ٠

 هل ةياولاب هفطعو ةيانعلاب هلامتساف رداهب رضح كلذ ءانثا ىو ؛ةدحب

 ربيكذوس همكلم راد ىلا ةعلقلا نم لوزنلا 5 دتداحسإ دنا را ةدلل . نع ب

 كلشأ ىغزو علا حس 3 لجالا هلجاع ص اظافو كعبو *.نكتلد 5

 كلا ىف هيخا مايقو دام هاش * بام ىسحو عر م هيلا هلهال ناكف هب

 بارخأ ىلع اهب موسع - لو دانتي هتظلاشلا سمش * لايقالل تراولا وه وو اه

 اهتيمستو اهنم خس أمف ثلث ىلع ةنئِيدم ةراسعو رع 2 رويناعرب

 اهناف *رويناعرب ءاقبا عم ةراعلا لوبق ىلع اوعمجاو روهملل عينجاف * رويرداهب

 همءاب تيمس اذهلو ىيدلا ناعرب ييشلا انالمم نيفراعلا بطق ةراشإب ترمع

 ا ايف رماو ةراعلا ىف عرشو اهبرخ نا الا رداهب ىف * فييرشلا

 اذكهو هيف نايعالاو ءارمالاو ةميالاو ةداسلا عمج اهنم بناج نم

 نم ناولاب ةكفسلا تذمو الملا بابرا رئاسو نييوطملاو ىناغملاو ءارعشلا

 نم عم دئضح نمم تنكو * ادوهشم اموي ناكو دكاوفلاو ةبرشالاو ةعطالا

 عانصلا ءاسورو راجملا امو * ناخ فنالوف ميرللا دبع هتمدخ ىف تنك

 2 هن نك حبا نت 9
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 مّقو * عيفرلا عضوو * عيضولا عفر همايا ىفو * مترئاج ليجاو عايلَع جلخ |
 * شامقلاو غاصملا نم هوابأ عمج- ام قرفو * حلصي نم رخاتو * حلفي ال نم

 ةاطاعم نععاشو * الملا نم قرفت ام عمجو * شابوالاو ءاهفسلا ىلع

 * هيف ةبيصملاب ةمالسلا اورظنتنا ىتح *هيبأ ءارزو روحص رغداو-* َكاَنْلا |

 ه ىف ةولصلا ىلع هتبطاوم ةةيضرلا ميشلا نم رداهب ىف ناكف اذه عفو :

 ةيفوصلاو خياشملا ىلا هليملو :جالل ىنل هتاساومو. ريخلل هلعفو ايل |

 انك ةئأ ىف هي يقي ناكو * قب غهبشتلا نمارتك فكل يق

  :لقتعا مهقح ىف راوبالا عيبر هباتك ىف ىرشخولا ةمالعلا هلقنا

 *سيرهلاو صقرلا اهتمح (خسيسخ ةنيهم ةمذرش

 .٠ «دهع ىفو * ناك هللا ءاش ام رما همها اذا لوقيف لكوتلا نم بناج هيف نأكو

 ربكا نيذلا لالج نارق بحاص ةروهشملا اهتاهج ناطلسو دنهلا ميظع لصو )

 راد نم هتكرح ربخ عاش انو * اهتنطلس راد ىف لونو رويئاعرب ىلأ تانداب

 ناخ ليضفا ريزيلا هيضح ةريشملل اسلج رداهب دقع اهيلا رويدف كلما

 ناضغلا نب نويا مظعا نب نويا# مظعا ذمدقملا ءارما ريمأو هانعم ىف نمو

 ٠١ ناخ نالوف نب ناخ نالوذ ميرللا دبع رمبللا ريمالاو ىنارجكللا ناغوالا

 ةلجو دنهلا ؛ميظع ةتئاطب © ىيذلا انعم ىف نمو ردزولا امأت ىشيلل

 لمح هواضرتسا وا ةهجاوملا اما نيرمأ كحاب هيلع اوراشف هيلا رابخالا

 هيلا راشملا ريمالا قافتابف لمس املف ناتح تالف امو .*هيلا ةتفارخل ف 0

 دحا ىف هنا ريزولا معزف ىارلا نم ناك امف ىاولل عيت فيسلا ناب باجلا ا

 م". نأ الا نونلل نم ةبعش 2 ناو فيسلا لعمال كلا ععاحشلاب 0 | :

 كنهلا ناطلس لثم عم ةهجاوملا نا كركي ىلا نىك حق فيسل 3 4|

 امو * هب هلباقي اب رهدلا نم ئضريو هرايتخا نع بخ نمل الا حلصت ل

 للخ“ نا ىكع رهوجو بهذ ةعلقلا نأ معوي نف ةناوقلب كضنماا

 عفاذي نا تنقولا ىف عقاولل تب+الو ناكاناف اهلاح ىلع ةداتسالاو 00

9 



 1 دس م

 000 | تلو مطقي اع ردح © ملف ىلا عمو كاع هيذ عطقي ال رماب

 ركسعلا نمو ريزولا هعمو هدلو وأ ةعلقلا ىف بحاصلا نوكي نا كلذ ةروضو

 سكرج نسح اقاو ىمورلا ناخ ابرد عفادملل هيلا فاضيو مسيدقلا مششل

 ف مريغ ىقبي الو ماورالا ةبيقبو نايكوك فورعملا قاخ زكنج ىفطصمو
 بحانطلاف ةعلقلا ىف نوكُي كولا نأ ريدقت ىلعو * ىثنا الو ركذ ال ةعلقلا ه

 هنلاك نيب ام لزني عفاذملا نم هلج فخ امو لايفالاو #فناوخلو ركسعلا رئاسب

«4 

 :ةكيماشرل#/ ١ ميا قفوسنل نع نكي وب سجل 7 70: جل سا تاو وع

 0 9 8 0 اة

1107 , 1 515 0 
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 فلا رشع انثأ وهو هدنع ام ىلا فيضيو ةنارخل تفيو رودناج ةبقعو

 اهشابواو 007 :كامملا (820) تومجار نم عمججو ا ديزي امو هلم سراف

 رويناهرب ىصق نعو مكنع انب 0 نأ ؤجرنو * لبغملا ركشعب ثبعلل هدبرث أ:

 ١ نأو دازلاو ددملا نم فيرطلا انعنم رويناهب ىلا اوهجوت نأو * باد

 000 لك ىلع اوظفتحاو ناديملا اوكرتاف ةفاسملا تبرقو ثبعلل 0 م

 0000 انا سإرلا» نكذلا لف اولضصاو ناك الو كلذ نيكي نأ لاو رودناج

 ٠ اذكه * جيلا مكنم جوا ةنقغلا هذه ىف مو * لالا نم ديف . نوبغري اهو اه

 . ىرأ

 لاح ىلا لاح نم رهدلا بلقي اهتهابتناو نيع ةضمغ نيب ام

 ٠ ةليوط نيبلا ةفاسم باجاف * ىرث ام هل لو ناخ تاداس ىلا رداهب تفتلاف

 )00000000 لح نسلجللا شفناو * ريخ قأي ال رجلا ئوس اع هيلا لموتلاو
 : '00 لا هعغمو رداهب كفعصو ريكتوس ىلا مزعلا ىف: ناخ قاوق ننانساوب]»

 70١ نب ناخ ريبك فحل امل هنال كلذو ناخ فاليفب هدهع رخآ ناكو * ةعلقلا
 0000001١1 لل بتكت رابك لايقأ ةثلك ةيالولاب هنع فلخم لغلاب: ناخ فضآ
 . لسرب م هنا الا ناخ فنالوف ريمالا |هذخافن اهلاسراو اهذخآب خيذل كلب

0 
 افقوتتت اهلاسرأ لع ةهدح رداجب ة-دلا بئتاكف ناخ برقم هب ىيسف ا

 يبو



 مه 0 4 2و ا

 مث لك خددس

 رئاتف لغملا برح نم راص هئاب ربخاف هب كتفلل الاج ناخ د

 هكلجب امو هلعا مل نأ «ىلر ىور مهنمو هنتهجب ةرمالا ىلا بستكو رداجل
 ناطلسو اذه ليتم بنكي ن أ رداهب نم هرم بجكلاو * هلايفاو هسار (5106) هانم هل

 ريمالا هبحاص نم .هبتك ام ناخ فالوف غلبو رويتاعب نم لرنم ىلع 0

 ه نكدلا بناج ىلا جورقل ىلع منعف * ىتفايلا رصاط كلملا نب ناخ ىلعا
 نيبو هنيب امو تقلا ىاض هنا الا هناطلس نع ةّكشلا ىف هفلخب لاقي الم ٠

 ه«دالوا نم وعا هل ناكو 10 ىلرسب مزج خساردف ةرشع ىوبس ع مالا ٠
7 : 

 ناطلسي :فكلي نأ ىلع ناخ ميرع ف” ناح نيمبادشك 00

 هنع قرغفت دقو اهب حبصاو رينلاهت ىلا هكلمي امو هلعاب اليل بكرف * كن
 اءاهتقام سمخر فلا نم اسزان وتس ةقام انا نو م ا ا بْن

 * ىلا: ىل :ىرفطم أم سمك ىم ةليلا كذتم 22 سرفالو :
 هنلخادت روينا رب كنلوتللا ىلغملا رداقلا كيع هريزو هنع فلخت نم "هاو

 انا ةذلوتلا هذهب اناشن كقوااتب ليك ال يحال لش لا ا ةريغلا ' ٠

 غلبن نأ لبق لغلاب فقحلنو اهلاوز ةنظم ىف اهقراغن نأ لج نع

 ٠ لي امو انهوجو ىف: كلذ ءابيني نك اناا تح اهنع فد ديلا #من:ه٠

 فيدصلا انرذعي كلذ دنع هائدرا ام ىلع ةيشملا انقدعاس امو اندسج ::

 نع بّدلا ىف رفلاو ركلل الا ركسعلا تمعمج ام هل هباوج نم ناكف ودعلاو 4

 لجال هيلا ىسار ل ارا رداهب ىضري ال ناك ثيحو ةلودلا هذف

 فيكف لدغ ىلا هديب ام ,ئاس كرقيس امك امغر امهكرات ههو نيليغلا نيذحتا | 2

 م". امك الا هارآ الو هتقو ريغ ىف اذه هنم ناكو حبر دكقف هسأرب اج نمو ياخ

 :ليق
 ا,ميدتلا اواطخا ميق راد نم ةظلود ةلحر هللا دارأ اذاو :

 نم ةعامج ىار ةعلقلا نم بناجج فقوو رهنلا ربع امل هنا رمالا لمجتو ١

 نم ةقلح هعمو هيابنك مكاح كيب دوعسم نم الوون اهداوسب لغملا 3

. 
> 



 لس مع

 هربخ مكاشل ىلا لسراف ناغوالا نم ةعامج عبناج ىلو ةنطلسلل لايفالا

 اذ 2 ءبلخ 2 ىهتنا دفق ديدشلا كينعلا رفاكاو ةنطاسلا بروح نم هنا

 مكنم نا ىلا لقتناو لهاا لاسرأ 2 أونذان ناف ديري ام كد درو رهنلا

 1 !ذكمو فقوو هجوفي 0 هل كيبب دوعسُم نذاف رفاللا بر غرفتي

 نب قماح: ندديس ريبللا ريمالا نب وجار كيس ةعلقلا ىف ناكو ناغوالا ه

 ىف ةقنبو ىفاتاملا وذا كلملل تناكو ىراضبلا كرابم كيس نب ناويم كيس

 اة ىف رداهب مع ىبا:ناخ لجا عم وعو وةجار كيسلا ةمضع

 قالوف ليسرا رث اهل اوصاحم ركندجا ةعلق ىلع لون دقو لايناد هداوهاشلا

 مكيفكا انذ بر نم ناك ام هل لوقي هياينك مكاح كيب دوعسم ىلا ناخ

 00 01 دوو دعما نع بركلل ةجوت هنا رث *  فوقولا .ىوس. مكفلكا الوان

 اوكرم مهل راصو * داهأل ىلع * ناللل ثحو * فويسلا لالظ تحن ةنلل

 راطخ الويل - ليقي وو * ناخ نيبما اهريمأ خ*مدقملاب كربكو * ناديملا ىف

 ةرغ نمو * فويسلا تعراقتو *فوفصلا تقالتو - ركذي رث مسفنب رئانع

 0 00 - لكبلا 0 * ةكلا ىف هليخ تلاوقت * ةرثكلاب ىاولا

 تللاسو تأقفناو 7 بجاش ىرسيلا هنيع ىنفجو ريمالل فقيل :هبلل

 ىارلا ةمدقم هقعبتو * اهلاجر ةمدقملا نم هعبتو * نيبلا نم يرخُت * نيعلا

 نانأل ليح * ناخ فنالوفو ىارلا نيب ام * ناديملا فشخناو * اهلايفاو

 داك ه-فقفرع فيسو هنيبجع عقس ىارلا باصأ * هيلا لصي امنيبو * هيلع

 هكرادتف 5 وللا اقر دكدس تءاجو هجرس نع لان * ءليح كلك لولا "لعمل

 اياهم اباش ناكو * ليفلا ىللع هدولكو بوت ىف هولعجو * توفلا ةيشخ هبرح

 *.تام  ىقو هلعا ىلا هب اوجرخو * ليثملا ليلق ندبلا ءىلتع اليبط اءاجش

 ركسع هيلع عمتجاو * رصنلا ملع تس فالوفلا فقوو *تاذ هنع فلخ' امو

 لواو * هماما ةمينغلاو ميخملا ىلا راس مث * ةمارللاو ةمالسلاب هنونهي * رفلاو وللا

 م
4 * 

: 
. 
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 الا دش انا



 مه ار 027 "-

 هنا ال *هنيع باصا ام * هنيحاف * ناخ نيما هدلو ىلا سلج * ناكلاب لزنام ٠

 قو *كتيمد عبصا هلأ نا 18 تل 3 :ىور امع دل التفت ءالتبلا 8

 ملسو هيلا هّجوت دنهلا ناطلس موسرم هلصو دقو رث * تييقل ام هللا ليبس |

 ثتح.نذاكو * انببكم ازبزع ربكنوس هكلم راد ىف ىقبو انيكمتو ظعفر هدازو *هيلع

 ه نم هضرا لحمأ نم هثآرما ىف ىكي مل هناف رداهب رابدا نم ةعقولا هذه '

 نصخحتو امهعيض ةجالل نمقو ىفو نيبدن ءوسبف فيسلا ىف امهلذعي |
 ذالوخ ريمالا عبت رويناعرب ىلي امب هنم ناك نمو ؛ هثارما نم ةعايكا لبجلاب ٠ ٠

 ارهشا برثمل ومتساو لبخل راصح كنهلا ناطلس رماو لغملاب فخحنو ناخ

 ءآفو هنا الا هيلا ىنكرو تنهلا ناطلس بتاك ناو رنا. لضفأا ا

 ا لوالا راصخللاب لصتملا بابلا ىلع هقوخاب سلج محرما لش نط 0

 يرخم ركاسعلاو هيف اج اًبراحت ٌرمتساو لخملا نم هل اف الالب ل

 لوالا راصخل جاربا نم عفادملاو ىدانبلاو عجرذو لسغملا براك بابا نم !

 ىلع نيلزانلا نم ريغغ مج كله نا ىلا بيصت لازق ال تلاثلاو ل |

 نب شاتلكوك زيزع مظعالا ناكل نب مخ ازريم ريبكلا ريمالا عم ةعلقلا |
 اه لغملاب فحل لهسلا يكسع نا عمو * ناخ هكتا كيحن نيحلا شين

 اهيف ليخأ لما و تومجارلا نم ضرالا ةنكس نال كلذو قرطلا تعطقنا

 ةنطلسلا لليخ نم هب كلهف بلسلاو لتققلا ىلع اوعمتجا لل-جرلا و ىليللاو

 ةرثك ىصحي ال ام فانصالا رئاس نم اهيلأ ةهجوتألاو اهعابتاو ايل 0 ||

 ام بابسالاو ثاثالو خشؤالاو لاململو ليخل نم اوكلمو ضرالا ةخنكس ليتو

 م".هب ةهجدقلا ةيعرلا نم ليجاب ناك ثتيحو * ةسائرو ناش دهب جلراص '

 هب كله ءبو ءاوهلا ةنوفع تيجانا راصخل لاطو فلا ةدام ىلع ديزي ام 35

 ةروصخملا نوصل نم ريثك ىف نوخوملا هكذ امك * سانلا نم ريثك
 الا :يبدتلا رهاظ ناكل ركسعلا ىوسس ام ةصرفلا ىف لونلاب هلا ندا |١

 راداس .هدذان لكي ظقف اذه هتان لاكعي الب * +برجتلا لهأ نم نكي من ةسدنأ



 1 نس 2

 خعاقلا ظفك مئاقلا وهو ناخ لضفأ بلط هنأ ىتح هكرتو هلعف ىغبني ام

 آ ناخ كنوادخ هوخا غّلبو * هيلع ريحو ةرازولا ىع هلزعو نيعلا ىار ىف

 ٌْ نم جاربالا ىلخاو رداهب كشر نم سياف ظفمل ىف هيخاك ناكو هربخ

 خعلقلا ىلا لعص جاوسبالا ولخ مريخ ازرهم ىلا بتك نأ دكعبو ةعنملا لعأ

 ' 0 اةتراشالا رق * لوالا راصمخل لخملا يتفاو الل اهب رقتسا امو ركسعلا هوجوب ه

 - نم ضخش كاذ نا جريماو هب طلتخا نمو عفاب نم لبخل مشح عينجا

 )00 0١ اكعتي ام رداهبل لقو ةنطلسلا راد قب قا ٍجاجلب هل لاقي عفاي

 00 يلا لزنت ل ناو كلملا ىف كتاقباب كدعي وهو ل ناطلسب عامتنجالا

 هيلا لوزنلا ىف ناخ تاداس نذانسا لوطي مالك دعبف * هيلا كب انلزن

 ةظخعامج لرنف 'هل نذاث نداعملا نم هب هليمتسي ام هنم بلاطو دوهعلا كيهمتل ٠١

 دهعلا فخاأو دكنهلا ناطلسب عينجاو هب صتخ ناك نمو لاجرلا هوجو نم

 فقم نناتسا رق * اعيمج لاخلاب هبخاو هبرح نم راصو هلامو ةسفنل

 هيلا تفتلاف هلقع ةرورق هنا ناخ تاداس نم ملع ناكو هب عمتجاو ناخ

 ءاقب هلوصو ىلع هدعوو هيلع ةقفشب رداهب ىع هلاسو هتايانعب هصتخاو

 000 ايلا لوزتلا ىلع رداهب لجو ةغلقلا ىلا ناخ برقم عجرف * هل“ هكلم م

 هلوؤزن ىلعو هركسعو ه«ثارزو رئاسب هعم لزنو ىرابرد ساد ماب يدتساف
 كلذ ناكو * هيلع هب لخدو ةنطلسلا رماب هيلا زيزعلا مظعالا ناكل لصو

 اهوعنم ةعلقلا لها ىلا يبيح ربخ لصو اًملو * كلملاو ليجاب هدهع رخا

 راك رضخ * ىع» لهنتا ىقو ىناطلس توقاي كلملا اهب ناكو * هش وكن

 نادعتسالاو اهلا ةعلقلا مهل لقو مدالواو هاش كرابم دالوإب عيتجاو ةنطلسلا م,

 عهنم دحا هبجج ملف هثابا ضرع ظفحو ةنطلسلا راتكخ مكنم نم هلاك

 هِملا دعص رداهب دعب :علقلا عنم امل ناكو اورّذعتف ءاسن مكتيل لاقف

 قارآ ال هل لقو هب عيتجج ملف * ةنطلسلا نم ةلاسب ناخ برقم هدلو

 هنطب برض نأ ىلا هيما لاو لزنف * هدعب علطتو رداهبب لزنت كهجو هللا



 1ك نقلا ل نت ل
 3 "سن

 مما : 1 اد

 تو.ذإب كلملا اماو *تامو هب ضرب“ مف ٌلْذل لضفلا ىنا سل 9

 للستنغاو ىبصواو هلونم ىلا بمخ داشكرابم دالوا نم سيأ امل هناف اطال

 ىللص املاطو سمع ناك دجسم ىلا بمخو هلها عدوتساو ةهتفك

 انوفا لكا مث هل هايم عضوم ىف اربق رفحتساو هيف ريل لعفو فورعملا 1
 ىلاعت هللا بانك ىف ةيآ ىجنا اولقو * هبا ىخدإ اضامو هيلع دخلا

 ل هللا 527 نس اوطنقَت ال سفن 00 نيخأ يام ىلا

 ا ولا * ميحرلا روفغلا يف هنا اًعيبَج َبُنُّذلا وفْعَيا 7

 خيشلا مهجون عتباجا ىضنقمبف * نامالا جلوزنل خعلقلا لعا بملط مم

 نذاو نا لوافتب ةفورعملا ةكدلاب سلجو ليتل ىلا ىواعدلا 2

 0 جلا بتك و كلذ ناكو مهيديا ه«تكلم اهو عيلعاب لوزا ّى

1 

0-1 

 تنذناكو روهذاعر ل ا > ريكذلا خيرانلا نم عبو * خئاعبسو نيناككا|

 هاش لداع :ىب هاش رداهب ىهع ىفو * ىلعد لاعا نم سيدناج 30

 كلما 0 اك اهك اهلايعا ىف 5 خادم نيرشعو سمخو نينتام ل

 1 1 : 0 ا 32 هناجر

 بجاح> لصو دوه 0 بحاص 2 نم ةرشع تع -- 5 0-5 دخلا ة*نطلس نم ةشح تسال 0
 ان 120

 نمضتت ةلاسب هاش دومد# ىلا ىلهد بحاص ليلعب نب ردنكس ناطاسلا

 * رويناحرب خفب خةنهتلاو ةيحملا ٠

 انوماو ةيحا اهب نيدلا ةّمثا رازو نقي هلاورهن ىلا دومحن هجين”اهينو
 ا. لايعاو وئاولل نم وقكاو ثيدللو ريسفتلا رك اذهل اصاخ !اسلكا لقعو

 ددرتي اهب ثيكمو ييهكرس ىلا اهنم عجرو ءاعدلا سمتلاو فئاظولاو بلا '

 ةكرب ءيفصالا ةبعكو ةيلوالا فاطم اهبحاصل كراسبملا ييرضلا ةريزنلا ٠

 اريثك اريخ اهب لبو رس سّدق دجحا نيشلا نايم نيدلا باهش نيلاعلا |
 كمدق بناج نم ذك رابملا ةخض ضورلا ىكصب ةلصتم ةيق هعحاصملا اهنا نك



 م ننس : مى

 هللا لقو هدنع سلجو ربقلا يف *بوذلا هذه ىفو انايحا اهديعتي رهطالا

 ةضف هالم رث ةنلل ضاير نم هلعجاو هلهسف ةرخالا لزانم لوا اذه نا

 ناكو ارفطم هدلو رضكساف افعض' ىكش ةرشع عبس ةنس ىفو * اهب ىّدصتو

 فعضلا ىكش مث هدورسب ىلآ رد عجرف ىفوعف هيلا ةيصولا. ىنسأو "دوربب

 هاش مجكاعلا ناطاس بجاد لوصو ربخ كلما هيجو نم هغلب هثانثا ىو

 ب اميف لاب ريمالا ىلا باتالاب رماف هلح ىم برقلا ىلا ىفوصلا ليعمسا

 رق * كلملا داك ليضي  نا هل هيعييرلط للح لابعلا لأ ؟نكمو * عتياع ىم

 ىف وفظم مدقو ايندلا قراف *ليكلف ةعاسب هلوصو لبقو رفظم بلطب رما

 فقلفنا نيح ميهكرس ىلا هتوبات لجو ءاتلتلا *ليل نم ةيناثلا ةعاسلا

 ةرشع عبس ةنس ناضمر رهش ىاث نينثالا موي رصع هنئافو تناكو * صيصلا ٠١

 © هارث هللا بيط ةنس نوسمخو سمخ هتنطلس ةّدمو ةئاعستو

 كيفملا ربخلا نم ةثالماب ديعوملا نايب

 ديبز ةنيدملاو دايز نباو شايجو اج لآل

 نوماملا رماب ىرمالا دايز ىب هللا لبع نب كح كيبز طقخا ىم لوا

 | أو 7 فاو عبرا ةنس نم نابعش رهش١ عبار نينثالا موي ىف ىبابعلا اد

 . * دايز نب شيل ىبا كلو ريزو ةمالس نب نيسمخل اروس اهيلع رادا نم
 ىلع رجلا اهيبرغ نمو لهلهمو بيلك ىمح نامولا ميدق ىف تناكو
 نيبو اهنيبو ةريثكلا هكاوفلا اهبو * اهيقرش نم لايخلو مهي افصن ةلافاسم

 00١ اهيقرش نم قات ةريرغ ةيراج ني اهبو * اكسف نوعسرا ءاعنص

 نم نيتاسبلا عيمج ىقستف رهظتا رث ةنيدملا نم بوفاتا ىتتح ضرالا تمم
 ىضاقلا خ:يدلا اهلخداو أ.هرج نم لياو -* اهليكلح نمو ظةلنيدملا ب جراخ

 . ميهاربا نب ىلع كيشرلا سل ىبا ىضاقلا نب دا نيسمل وبا  قيشرلا

 قكحوا ىناوسالا رعاشلا بتاللا ىناسغلا ىييبولا ىب نيسلل ىب دمحم ىبا

 ةلزوو خسدنهلا - ىرجكالا ىلليعف بدالأو ةعيرشلاو ةسلنعهل لا ىذ هردحع



 ا سمبل

 28 ميا ظن

 لسبتك ةنيدمللا ت كتنناكو خام سوخو (نيننسو كملت خس مدح 5 - 5

 دايز ىبا ناكو * ىرسقو روصق ةدقعلا لوحو كاراو ءاسفرط ةرقع يدان

 يلع طرقشاو اهلبجو اهلهس ةماهت خفو نيتئامو ثلث ةذس نميلا مل

 ىتح *ةياقكو ةاغذ هيف ارفعج ىمسي كمه هل. ناكو ”ليشل اوبك ||

 ىمبلا ايادهب نوماملا ىلا خفلا كعب هلسرا دهرفعجك دايز ندا نولوقي اوتانقا

 ىلا نميلا بلاغ كلف ةئاعست ناسارخ ةدوسم نم اهيف سرف ىفلاب عج

 هدو هدعي ماقو * نيندامو نيعبرأو سود كطدمي تامو ع بطظختو 2

4 

1 
 أ

 7-5 0 بأ نب فحسا شيلخل يبا هذعب كلمو هقحم لطت ملف ميا

 كصقو 2 8لا للضفلا ىب ىلع ملف عفان قو 0 ىف هل ةسبطقلا

 97 0 تامو * طيدحاشملا هل لاقي عضو ىنهك<مذب رماو 000١ فالأ 0

 ليقو دايز لليقو هللا لبع ههسأ لفط نع خئامتلثو نيعبسو ىددحا ةئس

 ذمدلا ؟ديبال :اطبعو : شيل ' نا" !كأ+ ىتع :هتتوحا ةتناعك 0 ميعاربا

 فيصوب ةمالس ىب نيسفلل ماقف ينشر تام رث يشبح قاتسا (شيتن) |
 اههارطأ © طا سلوكنا امساك كل خبمنلا تالوأ نم ديشن

 نم جرخ ام عجيتساو نيسلل جيراحت نوصل ىلع لابخل كولم بلغو
 ىلع نربلاو عيسارفلاو لايمالا هلو ارماع الداع تاقدصلا ريقك ناكو * كلما |

 اهملعي ال ةراماب ىنفرع كق هنا هل لاقف كل لثنع 592 لعل لاقف رانيد . فلا

 ىكيف اقوم ىنتام خليل قى ه«بلع ىلصت ىنح مامن ل كنا كلذو 2 الأ 5

 نيرشع ذنم ”ححا اذه ئلع علطا ام هللاو تقحض لتجبلل لو نإ

10 

 . تعطقناو 3 لحما هيلع عنتماو وزغلاو ةكرلمل ىع رجحف نس نيناهَكا

 .ةنقانم نمو -* دق دهن أ م ان تومرض.ح نم زواغملا ىف بلتقتاو تا
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 801 خمس 1

 * :تاعبراو كلت ليقو نيتنثا خذس تامو لاما هاطعأو ىلاعت هللا الا خنس

 دكبعو هل *ع هتلقكو هللا كيع ههمسا دايز ىلا نم لفط ىلا مكمل لقتناو

 نسيفن هةهسا اهدحا نيريبك رومالا اهالوو ىيريغص اهابر نايشبح الكت

 ريبدت هيلا لعج (ةلمهم نيسو ةيتح ةانثمو ءافلا رسكو نونلا جفب) قو

 امهنَيت سفانتلا عقوش 10 ليحالا دكيعس نيكلملا لاو احا ىهسي ىلاغلاو ةرضخل

 * ةيعرلل ابيبح ًلداع اقيفر اجو ابوعرم اموشغ سيفن ناكو ةرضلخل ةرازو ىلع

 احا (بتاكت دايز نبا ةبع نا سيفن غّليف *سيفن ىلا ليي اىام ناكو
 ضيقف دايز نبأ ىلعو اهيلع ضبقلاب همماف كلذب هالوم ملعاف * يلا "ليخ

 ىذي ةلود ضارقنا ىبصلا أذه تومب ناكو ةئاعبراو عبس نس ىف امعهيلع |

 ءافملذل ةمدخب نيمثق دايز ونب ناكو نينس ثلثو ةنس اتثام كو داسيز

 ونب بلغت عيدياب ام ىلع فارطالا لهأ بلغو كلم لتقخا ايلف .ةيسابعلا

 * زيسابعلا ةبطخل ءاقباب ةلظملاب اوب رو نميلا ىم ةيدياب ام ىلع دايز

 كعبيو كيدز كصقو برعلأ رفنقسا ءيلاوع سيفن هلعف ام حاج خأب او

 تكدر

 كيلاوم لعف ام هل لقو ناجرم هاووم ىلع ضبقو ةتاعبراو ةرشع ىتنثتا ةنس

 عمج ىف امهيلع ىلصو اهتريجو امهجرخاف * رادجخل كاذ ىف اه لاق انيلاومو
 سيفن ةثجو ايح ناجرم هايم لعجو قعلا ىف ادهشم امهل ىنبو ميظع

 كسلا برضو خلاظملاب بكرو ل ىنح ارادج امهيلع 1 امهناكم ىف ا

 هوبقلو كيولاب هوتعنو خبانتسالاب هوبتاكف ةعاطلاب سابعلا ىنب بتكو همداب

 نيرشعو عسنت دس ىحكيلصلا ديد ند ىاسع كك اكو نيدلا بدحنب
2 

 2 / ٠ 5 11 1 م هوك سعود
 لخأو وعملا رسب رسدعم بحاص ىديبعلا ورصخت سما مل نذأو ة+تاعبراو

 ل ىدعا ىتدح هلق (لعغ لاتح لري مشو حا نم افئاخ اهب ماقأ ءاعنبس

 قلب
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 1 ميل ةئس

 ىف ءارجللا ةنيدج مسلاب ىاجتن ىقوتو هتينطف امس اهليح ةنسح 00

 خمالس ىب نيسللا اهطتخا ةنيدملا هذهو 2ك او نيسمخو تا -

7 

 رعش نحو انيغ متنيفن لتقف 3 ١ كراسعم 0 ريصنمو 000 4

 هانغيلب اًكيصف !معاش اهكولم ةاهدو نوميلا ناسبعأ نم ناكو

 هءلوق !تاوج اع 5

 رامس.عالا فقدلدطت تيكر الا اك اكت حابتسي 52 ىلعلا ذك 3

 |. الا ةماهت لاعاو كيبز ةنيدم ىّلوي ال نا هسفن ىلع ىلآاو ءاعنصب رفقسأو د
 37 1 / تل
 ةرهص ىلود نأ داراو هني ىلع مكن ار انيود لفل ةكام هيلا لج نم

 نسمع لاما ايم 00 ناسك ا "0 «ناجوز ونص باهت ند كعسا ٠

 كنع نم ف تملاق * ذه كل َْى انذ الوم اب ىحكيلصلا اهل لاقف هاهنا

 هننازخ "نم هنا ملعو مسبتف * باسح رديغب :ةشي نما ئري هللا 7 للا ٠

 ام ظفحو انلها ريمو ءامسآ تلاقف * انيلا تّدر انتعءاضب هذه لاقو 00 !

 ختاعبراو نيسمخو كس خنذس ديبز ةنيدم باهش نب ليعنبأ لك *اناخا

 نيعبسو سيلك جنش نومعلا ىف 0 * بهذملا ميورت ىف ةدسلا لعال جحسفو

 062 مركملا ل خفر نللا ذكم ىلا ىحكللصلا ىلع هجون +تاعبراو

- 

 نميلا كيولم رئاس هعمو ىخيلصلا لآ ىنم -سراف ىغلا ىف راسو كلا

 م". دعم ناكو هقبيغ ىف هجورخ نم افوخ ءاعنص هنكسا ناكو هكلم نيذلا '

 فرعت ةعيضب مجهملا رفاظب لون امل *.الجر نيتسو ةثام ىحلسلا 0
 سانلا رعشي م ةدعقلا ىذ نم رشع ىناتلا ىف 0 مأ رثبو ميقحلا ماي مم 3

 ماجن لنق امل هنا ةببس ناكو * ىجلضلا لتث عل ليق ىتح راهنلا ل

 ىحكيلصلل ليحالا 21 مدالملا لها يلع عواتنك :تبقلا ىلا هوتي لا



 نادك 5

 كلذ ليحالا غلبو هنئالح عيمج ىلع ليحالا ةرويص هل تروصو هرعشتساف

 فالآ ةسمخ ىف ارك ةشبممل ىم يرخ راجت ىلا ديجون هغلب املف * هل ايهنف

 راهنلا فصن ةطخحلملا ىلع مكاو مجاهمللا ىللحاس ىم جوخ 5 خبر

 للمال ةلتازخ لج ناكو لاومالا ىلع ىلوتساو ردانلا ال ةطخحملا نم صنيه

 تمد ءاهسبلا لعحاو باردناب جلاتقف ى كلصلا ْلآ عصمجو نييديبعلا هتوعد

 ءيخا سأرو ىجلصلا سأر لعجو اهجدوه اهبك راث ىحيلصلا ةسجوز باهش

 اهسرحك نم اهيلع لكوو راد ىف اهكرثتو كيبز اهب لخد ىتح اهجدوعه ماما

 عرعاش لويقي كلذ ىفو * اهيف 2 ىتلا رادلا قاط لايق نيسارلا بصنو

 اهديعس لجالا كلما ىلع الا حم ملف هيلع هتئاظم تركب

 اهدوع ىف حسأر نسحا ناك ام اهلظ ىف ةعيجو جبقا ناك ام

 اهدوس نم اهدوسال اتمحرأو ىوشلا لسا كيمواق مقأر >2 كوس

 تفطلت ىتح مركملا اهنبا ىلا باتنلا اهنك رث ةذس رسالا تحت ءامسآ نساقاف

 *لوحالل تمءابح 85 اهنا كربلا هناك مذ فيغرب هببلأ تيمرق ُّث ني لحجول أه

 .املف * برعلا ظئافح ةراثتتسا تدارأ نالو طق اهري من هناذ ككلذك نكي مو

 * اظئافح تراثو اوفكنف * كيلع هارقو لكابقلا ءانموو عمج هيلا باتالا لصو
 ظ

 فقيوطلا ضعد ىف قبطخو لجيلا رسم سياف فالأ خلات ىف ءاعذص نم راسو

 كل ا نذف ع-جرسي نأ دارأ ندذ توبا ىلع نوم ملي جسنأ م-فرسعو

 عمجن كلذ 0 غلبو 9 د 1 راسو ضعبلا عجرفش ىينتملل تيبلاو

 عتنحادف ةخبرح فلا نيرشع ىبغ خليقلا ىلا (540) ىركاملا هل فصو هعومج

 دليح لعا ىق لويحالا ناكو 2 خرقك أ ىوع  لفعلا ا ناو احرلا ىحط برعذا

 ايكو طا



 , وم هم خذس أ

 ىنح هلعاو هصاوخ ىف اهبكر سانلا مزهنا املف لخنلا . باب ىلع ةرمضم

 تحب فقو سراف لوا ناكو * ارهق اديبز برعدا تلخدو * لحاسلا ىقا

 ابحرم تلاقف انثالم اب كرع هللا مادا اهل لاقف مركملا اهدلو ءامسآ فاط

 7 هتيج ناك ىم ذتنيح هل تلق اسهنأ ىوربو * مركملا انالو ابك |

 اظودتنب ت.جالنخاو اهل شعنرا خدر هتباصاخ * اط_+ا الو اطبا اف كّديك

 ىو اهيلع نوملسي ل.ثابقلا سور ثنثاو * نينس كلذ دعب شاو ههجو

 لاوناب مركملا رسمأ را ىحكلصلا اهجوز مابأ ىف ,اسهتدلاع لسع اهيتجوف ةقزرأب 44

 ىأوو 23 نيبسارملا ىيشع فرعي ناكو امهيلع كهشملا ءهاقفإ نيساإلا |
 ءاعنص ىلا هما عجرو ةّيمانهتلالاعالو تينبر باهش نب ككل 0

 مركملا تامو ةلاعبو نيعبسو عست ةنس تيفوت ىتح اهب تيما
 دا ىبابس ناطلسلا هيع ىبا ىلا ةوعدلا ننساو ةتاعبراو نينامتو عبرا ذل |

 مثق هنا الا لئاطب يرسلا نم رهظي ال قلخل ميمذ ناكو * ىجلصلا رفظلا
 نم مركملا فعضو ءامعأ ةديسلا تثام امل ىدنكلا لاق * كلملا لوحاب '

 هترماذ هنع اهرذعي رثو ديا تنب ةديسلا هتارمأ ىلا كلملا لكو جالتخالا :

 ريتك رع هنم عيتجاف اياب سسحئاص رت انمانتكسو هلبج كل اب 000
 اشبك دوقي نم الا ادجج ملف !رظنف اهعمن ىكملا ترهاو ىانط ىف 0 |

 مركملاو 2ك تمفرشاف ءاعنصب كلذ نتلعف تمناك كقو * ادب وا انكم ليك 2 3

 7و

 ىفو ةلبج انكس رت *معن مركملا لاسقف *كتلوا نيب شيعلا نب ذل

50 2 . 8 : 1 0 1 
 تفالكملا يعز ' ئىعي ءالوده عم شيعلا مرسك ملل تلاقذ * اسوق ادلقتم وأ

8 . 
 0 0 : فيصلاو ءاتشلا ىف نيييراج نيرهن نيد ةنيدم

 نامت ةنس :ئف ىجلصلا .ئلح“ قب ىنتح ىبادلا تيه اهاسا ااا
 دس

 ع

 . افيس اها. الجر وا احر اهلقتما سرق بكار الآ ايري ملق ةيقدا 0 ا
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 ممل“ ةئتس نر

 تلسرف * اهنم باهش نبأ درطو كيبز ىلا ليحالا داع رث ةئاعبراو نيسمخو

 لعفف هيياستب ليحالا بئاكي نا هرمأت رعسلا ىصح بحاص ىلا ةديسلا

 ىصخل نم برق املف ميظع ر ركسعب كيدز نسم جوخ هيف لوحالا عمطو

 ىف هعم ىذلا شيل رثكا ىف لوحالا لتقف هركشع فعض ركسع هل رهظ

 ليختالا سار لجو كراعملا ما هتجوز ترساو ةئاعبراو نينامتو نيتنثا ةنس

 ةلَبج ىف دكا تنب ةديسلا ىلا امهب ةىجو هتجوز لمج مامآ ممر ىلع

 تيل ليقت ةديسلا تناكو *اهتقاط ماما اهجوز سارو راد ىف اهتنكرتق

 ىو كراعملا ما هتجوز ماما للمكجي لوحالا سار ءامسآ انتالوم اي ىرت كادنيع

 باهش نبا ىلا تيبتك نصل ىلا ليحالا ورخب تملع نيح تناكو * ةريسا

 حاج نبأ برهو اهضبيقذ ةيلاخ اهدجوف لعفف * كيبز ىلا مدقتي نا ءاعنصب

 نم ىومالا رهاطلا ىنا نب فلخ كيعس هبا كلما ميسق هريزوو شايج

 اا 11 اعجز #8 + ننهلا كاليب  ناورم نب كلملا ىبعت ىب ناميلسا قلو

 نأ, كنهناب تيأر ام بجتا نمو شايج لاق ةنسلا نم رهشا خس كعب

 .رابخاب ماع هنأ اوعرو هب جرف الل دلحا فبي رثو بيدنرس نم مدهق اناسنأ

 اهب تيرتشاو اهيف ىدص روماب انرشبف انلاح ىع هانلاسف تالبقتسملا 5

 * رهشا خسمخ اهلو ىميلا اهب تاخدو دنهلاب ىنم تقلع ةيدنه :يراج

 ةتوماو ليحاسلا فيرط ىلع كيبز ىلا ريزولا فلخ تمدق ندع نمو

 ىلع مركمللا تدجوف ةليج ىلا تدعصو * لوحالا ىع فشلتاو ىقيم ةعاشا

 نسع ىفربخاث فلخ تعمتجاو كيبز ىلا تلون إم * «تئارمال رمالاو منازل

 تبرج 22 ةلعمم نوردخي اسأر نودبربو جترتك 05 اكهت انع ىو“ اتناعلوا

 ىنيع ترتسو ىرعشو ىرافظا .تماوطو ىهجو رعش تمذخان سنهلا ةداع ىلع

 نب ىلع تعمسو * ةيناطلسلا رادلا نم ابيرق تنكو ءادوس ةقرخ ةدحاولا

 يب ان كييِبز ه«نكلل حاج للا ىم ابلك تدجو ول ليقي ميك أ لماع مقلا

 وهو ىلع نب نيسلل هدلو اموي ىل لق مث *رشسلا نم باهسش نبا نيبو

 كل

 اناشيد ال



 0 عمل ةلئس

 تءاقف منرطششلاب بعلذ ىسدك ىدنم اب مذرطشلاب نوكي ىم بعل ل 85

 نبا اب لاقو هبيبأ ىلع لخدن ٠ .؟ لح رطل ن ..ا تاكف خ*غئباغف انيعالتف 0

 >< تسبعاف 2 ةفيط اضيأ وو ىلع جوخ 2 0 تام كفو د

 يف وعو هسفنب ىنطلخو ىب طبتغاف اعنام نسحلا يرخن هبلغ تهرسكو

 فاذ ريزعلاو تننكو حاج لأ ملف ب مكب انباع كلا ملل ليقي هليل مه كا

 ىف نيقرفنملا ةشبقخل بناكا كلذ ىف اناو هدنع امب ىنربخو اليل عيت |

 دكلبيلا لخاد ةيرح فالآ ةسمخ جهنم رضخغ نادعتسالاب مرمأاو لامعال ْ

 ةمالس نب نيسمل دكئاقلا انالوم ىلاتا تلقف ةايل ريزولا تيقل رث * اهجراخو

 ريما اب كلذك سيلا هعم لجيل لاقف هنيمي نع نيسلل ؛تفتلا رث ةيدنهلا

 لاق * رهدلا ىم ظةعرب دولوملا اذع كلو ىف ,مالا ىقبدو ىلب لاق نينموألا

 نابيضغ هراد ىلا ناطلسلا راد نم داع مقلا ىب ىلع نأ اموي ركذا كقلو شايج |

 انيعل نأ اماف كعم بعنا ىح ىكعصا ,ىدنه ايا ىل لاق ديَصَع ( كس املق ٠

 لئاغ انأو هفرط ىنلانف * طوسلاب هللا كبع برضف دديد أ منيب دكني ءاج#

 لاقذ #2 ىماطلا ءبأ انأ كماقف بعتنلا لنع اهلوقا ىل ل ةداع تناكو تيوتعاف ( ٠

 ابا ىنكت نأ فحب لاسقف ركع ىهنا تلقف * ىدنمه اي كما ام ييشلا ٠

 ىلع وسبأ ال اندنع سبلو نيسللو انأ تيعأو ل تعمدستو ىماطلا 5 ٠

 از ادع ل ىدنهلا تسلغ نأ دوسبأ هل لاقث هدلو ملعي 4و ريوس 2

 نم تعمقو ىهجو ىلع هلأ ةقرثل ىلا هدي ىف هتلمتحان هناسلب ىلع هَل |

 ىرس ىنعمسي رثو ةداعلا ىلع ىاجن ىب شايج انا تملقو ترثعف ظيغلا |
 جرا ىنكسماف ىنحردا ىنح ”عأ در ع فيما ىفلخخ يوك عيشلا 3

 للقنو ىكلصلا نب رغالا زاد ىلخا رت * هل تفلحو ىل فلخ قفكشلا

 .ةيراخل هذع ةدال ةليل هلواحت ىلا رمال كيلا دعي ىل لقو مونلا ىف |

 00 حرفف هل تبلغتساف * ةماهت لماعل ام كل تدعفدو ةديسلا ىلعو
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 عمل ظةئس 914

 ا نذأ 0 ةيوزكللا' ىلا ىنقاعو هقدلا جانا ام رسام اهبو خبدنهلا 2 راك

 ىاتاف * كنافلاب ءاشعلاو بوغملا نيب تعضو دفق ةيراخل تدجوف تلخدف

 نا تلقف * باهش نب دعسا ىلع ىفخ ال انربخ لاقو اليل مقلا نب ىلع

 لق * كرما فشكاف تكلم دق لاقف ةبرح فالآ ةسمخ دكلبلا ,ف ىنم

 عانع افعف انيرارذو انيلهأ ىلدع ركق اناط عن“ تعسالا لكتق ةركأ ىلاف ه

 قاوبالاو لوبطلا شاب برضف * عأرذ ام ليعذا مقلا نبا لاقمف نسحأو

 * باهش نبا رساو ةشيبلل نم فالآ ةسمخو ةنيدملا لحما ةخفاك هعم تراثو

 لاسي ال ىلتمو لاجس مايبالو فخاون نا اجت لآ اي مكنم اننموي ام لاقف

 ةالواو هيلا نسحا رث * ناسح ابا اي لتقي ال كلثمر شايج لاق * فعلا

 حضصو كنافلا كلوم :حكبص ةرامالا راد ماسنو *.يتعم» [عاداول حسفو أريخ |.

 نم ةبرح فلا نيرشع ف بكر حاب م هيت ضيا ا ةأر ىذلا مانا

 مركملأ دزي ل كيبز هكلغ كعبو « كيبز رابخا ىف كيفلا بانك «« هلو فقدان

 برثل تناك ابس هيع نبا ىلا ةوعدلا كنساو هتارما كلملاب تسماقو مكأا اد

 لجار .فالآ ةشعو سراف فالآ :خفقلتب ارخآ لونو اللججس حاج لونا عب

 كيناكو او هنظ ايناوت هنم ىار امل موللد ىف قاوتو ةشبلمل اهبو كيبر ىلع

 *' ليللا دكا ىف سرف ىلع هيكرا نم كجو ىتح هتايل ىف هيمدق ىلع

 5 موكل أ كتانم.سابجع مايأ قو : *.ىكشلذا) نعد ختماهت اذا برعلا كل عت مو ٠٠

 ا ةفركن ابيك ءابنم ةجنل ىئذ ىف تام رث ة*ئاعبراو نيعستو نامت



 زئمس 1١ 1

1 

 ' ترقتسا ترسج روما كعبو كتاف ىب روصنملا هدلو هدعب ماقو ةق

 ءارسمالا كناف نالوا نف * هتكوش تيوق تناكو هيبا دكيبعلو خ

 روضنملا“ تيا ضاق رق قفا يبا روطتنلا او ا اما ءارزوسلا هديبع 0

 ه كناذ نب دعبل نب دم نب كنذ هيع ىبا ىلا مالا لقتننا 8

 تلق ةنس هذيبع هلئقو ةقام سبقو نينلتو الحا نيس ل ١
 سابعلا ىتب دعب ةبطخل ىرس كتاف لآل ىكي رو * ةئايسمخو 2,

 ديبعو شايج نب كتاف كيبعلف ىهنلاو ومالا اماو * ةلظملاب بوبكر و

 4 مهقوفت برعلا نكت ملف ةشبح اوناك .ناو 2و. ةرايغ لق *روضنللا | 7

 * ا عئاقولاو * رعاظلا رعلاو *رهابلا مرالا هلف الو بسنلإب الا 1

 1 شايج ىب كاف ما ةيدنهلا ملع 0 تيفو *ةرتالا

 خيو اههيياع 00 ةويفكأ 8-5-2 ىيحسلا سودت رصنلا يأ +خديطلم |

 مه خةلاتنلا خءاسلا 3 خنطاسلا 2 0ع دوه قر دانت رفظم ريحنلا ودأ شلبتلا

 7 ذأ يعدو انوع عج عحددس ةكئدنب ناضمر وسهشش نم كش تناك ءاتتتلا دا نم ْ

 ماعنأو صال هيلع ماسو خنطاسلا راد اب 0 ةرظنم سلج :عيلل مو- قو

 عر ور ه«لتئابا ةداع ىلعو 3 اوراصصف هكيلاع ىلا رظنو تالصلا ىطعاو تاجردلا
 >2 اكولس :كولم عم ن .يسحأو اكو .

 رصان ىب ىمح همودضع ىشاوطلا ناهج ةجاوخ ريماألا لذ 0

 هليقتساف رداهب ناطلسلا ةمجرذ ىف ركذ هل قاتسو 7 ىجلشل نيدلا

 ٠١ صتخاو مجكلا بحاح هيلا لصو اهبو ريئايناج ىلا ضهن لاوش ىف

 كيحكامل امود ففتاو * شاعملا ركذ هافكو ةرصناب رفظم هدعوو ءارمالا ضعب '
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 9511 دنس 1

 [[ 5 ناكو هجحللا! بجاح ءيف لون: ىلا شوفل- ليخد هنا ىيدلا رىصاث با

 ذأ آلا ءيلل نم هعسي ملخ كلذ مهنم سانلل رهظو هب مجحلا ىقئقاف انسح

 ا ددلا عمل املا تتاقا سيفتح وح امجكلا ناكو عسر وهو ةفيس لس

 ةدماعلا عتمجرف ةنشخل لا خنسلمل ةروصلا كلت اولبق فشاعب ضلك

 غخنعامج مجكلا م لع ةصاخل نم رضح نم نيدلا صان نبأ دكعءاسو 6

 نيج ماو * ركجاد ىلا شوخل ىم مهلقن مث اوكلهل مهكرادت مكامخل الوذو

 وحنملا ىلا عوجرلا ىلع ةصقلا هذه ةرهش نم ءايلمل هلمح ىيدلا رصان ىبا

 كاذ ذا ناكو * ىيشاوطلا ناهج هجاوخ هعبتو ناطمللسلا نم ةصخر رسببغب

 000 اال نا عنم نسل فنمالذ ءايللو ةريغلا كلملا لسعا ةروس ىم

 تبيني نا ىلآ مجراعش ىرك اذهلو *اهلمتك اهل ىطف هنا ريغلا نم كرداو ٠ -53

 نييلتل لبنتلا ىتح ةنيولا كرتو ةبيولا عقاوم نم ضرعلا ةنايص راذعلا

 اا دكا ىف ةئالعستو .نيعستو .ىدخا" ةنس خف تنكو * لاككالاو ةفشلا

 دحب عالقلا ىدحا رودناججب لين ىفقو ىناضغلا حاتفم كولملا فيس ريبكلا

 مكتالا ناخ كيح نيدلا بطق كيبرلكب ءارمالا ريما ةلباقم ىف ىكدلا

 نم ناكو ىفايلا ناخرع سينع دم يش ناشلا ىلاعب اًموي تعمتجاف د

 هاش ماظن ىصضترم ىكدلا ناطلس بئا سكرج ليعمسا ناخ كسا بناج

 00 تارج لحا هيلع ناك ام ىلا مالكلا لسلستف رصعلا بابش ركذ فقفناف

 هثارمأ ىحا عم هاش فظم لآ دهع ىف تنك ليقي هنعمسف ةدومكلا ةريسلا

 ددرتنلاو سرفلا سايس نم راغنالا راسك :نحجخل ىطاعتي اًباش !ىلو ىرا ا

 اموي «ننيار مث * كلذ ويغو ءاملو بطلا شيششمل لجو سرافلا باكر ىف":

 بئانج هماماو لاجرلا ىم ةبكوك دعمو سابللا سفنأ ىف ليخأل ديجا ابكار

 ويمالا ىلو وه .ل ليقف هنع تلاسف هركنت ال ىنيعو همأ ىف تددرنف ليخل

 الكم ىف مهيلاو سابللا كاذ ىف ناك سمالاب هلاب ام تلقن همدخت ىنلا

ّ- 



 ناك اع لقذ ا!ذكح * هسومان ىلع ةريغو مسفنل ةنايص

 ىنترضحو * هلها باهذب بدالا اذه بهذ كقف نالا اماو اهبابش نم اهب

  :ىو ئعملا ىف اهتلق تاي

 ل اهب داصع ىقلا ىم تارجك

 نأ ىلأ ا ع رع نم

 * «ناهج تببرخو

 ودب مهي ىارملا كتنبع فيرطلا ا رينا ميناج كيري هلاورهن

 15 خخنس

 انوا س نكست كل سود رد قآرسم

 اذ كا هيك اتفو ناحكاسرو حار

 نوكياوسل تفلت

 مهلانم رع ريكلاك اهنادلو

 امك مهنم ةيمغ لكاكتلا اوفنا

 كر 5

 م لح فرقا. اوانف +

 ناهب ىلرلا نب ميهب ىارلا ةقداح هغلبف هيلع ةبلغتملا ةرفالا ىلع ودنملا

 ناسمسدو

 نيب نيشخا * ىرث انيك جيصاف 56 تيد ىلع خر ابلا يكد لذ لع

 نأو نا 2 مهملم درومالاو لق

 لزرعمب < ودممبلا ام كك فمع كي

 لسلستب اهوام ىودكاسيو ريط

 تدخين ىيفونا ةنلطت

 لوانتملا كب

 ليينت نع !دراب امغت نويمحي

 نم ايرقلا ىيا
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 دقعي كلذ دنع الجر اهيف ريصيو ةمدخل رئاس رشابي وهو دحا بجني

 ذلا' 1ذمو هيتأش عضرببو هسابل ربغي مث هنم ةبارق ىذب همع وا هبا هل

1 
5 

 هي لما

 ليفاسلا# اغلا قار ني الا نم

 ىلنبا نم بيرغلا ىنكس ع حاص اب

 كحاص) يكلخإل ررصتن  «دوهك كان

 ركناجب ىلا ىارلا مزهناف اركسع هيلع لسراو هسارهم ىلا عجرف رديا بحاص

 نأ تداخل

 رهن ىحا

 لشقو خيالولا بهنو رديا نم ة*بيرق ةيرق هكرهع لزنو هيلا فطعف ربهس

 هبراحو ةلق ىف ناكو كلملا نيع تبثف ريتك ركسعب ميهب ىارلا هاتذ قرحاو

 ةداهشلا ىلع. وه :نمرخلو ةكبانصا نما ةسامجو كللا سبح 2 ا

 6 تاردخل

 حاصلا قلببلا ةسلع

 ١" ىمه جوخ ىنالوفلا كلملا نوع



 9151 تملا لكلا

 الآ توم الد نكل نيكرشملا نم ريتك هدي ىلع كلع دقو اًمعس اهل ىجسو

 «رديا ىلا ىأرلا عجرو امهنيب ليللا لصف مث «للجالاب

 لاصةتسا ىلع مزعو اهقرحأو رحيما لنع ناطاسلا لون ةرشع عسنت ةنس ىو

 6 رونايناكب فلخاتساو هردوسهسك ىلا عجرو هكون ىجالختاب رسكفلا لوغشم

 ىردنيم وهن ىلع هلو, دد ىلا نانح رصبق مهلفقن و ا رحنكس هدو

 يخل * .كسعاما طوف اهتبقع ننع ناسخ ردغفص لونو * ناطلسلا ةهعبتو

 عوجولا ىف هل نذاو هيلا هتافتلاب هرحق عفرو هنم هائداف هل ةعاط 5 رضخ

 اهب فككاملا داع نب كلملا رابغخاو كسنر اس كلا ماوق ءارسمالا ى م كعضو ٠١

 ركسعب هلودصو نيدلا ومان نب ليد 05 هعغاب 0 * ناحكغلنقو تاكا يركن

 ةفاسم هلويدو ىديدنج نيبو هل دومح ةلباقمو ىريدنج ىلا ىللهد

 ةبلغتملا ةرفكلا ىلع دوم ةرصنل ةكرلمل هذه تنال هثارمال لاقف ماسيبأ

 انميفك ىلهدب نيتسا تيحو دهب |نيخح“ تدعو يك نييخالا حلصأو ءباع

 كنزا مع قا ىف درجتو * رصخ اورياس نيخذلا ءارمالا عجرتساو رمالا اه

 انالومو هللا دبع خيشلا اناليم نيولملا ةكرب نييلولا ةرايزل ليف :ئامو سرا

 رصقلاب لونف راهد سوك رهظلا هكرداف اهرس سمدلق ىيلاملا لامك خيشلا

 قاصتو اههتيناحورب ىمتساو نييلولا رازو بكر ث * اليلق حاوتتساو

 (ادادلا ثتايغ لع نم هناخ وهاب جبصأ مث هيف تابو رصقلا ىلا عجرو كانه

 هنمو هركسعم ىلا ثلاثلا مييلا ىف عجرو هعرنخاو هاشنا اب بجت ىجلخل .٠

 اش رداهب هخرات ىف ناخ ماسح خروملا لق (لصالا نم)] هكلم راد ىلا

 انو لق اهب هتتوتيبو راهد ىلأ هلوصو ىف ناطلسلا عم رضح نم تنكو

 طظفاحح نيج كلملاو كلاما رايتخاو كلملا ىضرو ىاطلس كلملا ماظن رما جبصا

 نأ اورظنيل راهدب نثاللا هناخ وعآو هروالد ىلا ريسملاب ناخ فيسو كلملا
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 0 9و١ زئنس

 اماظنو انس> امهلثم نع ربخ نم"لقو امهيناىحلخل افاشنا لل

 راهنلا رخا نوكي الو لق مث هيلع نيعلا عقت ءىش لك ىف لامللا ءافيتساو
 ل دو 5-0 قت قبإ ناطلسلا بكر هروالد بولص ىلا 0 ع نه 2 ذأ

 ديعبو اعيمج اوراسو هب عامتنجالا كاصق هلعل كنس ىاأر همس هجالعتب

 ناك ام هغلب ءاسملا ىفو راعدب هلزنم ىلا ناطلسلا عجر هرواللب هرنتلا

 ناك ايع لاس أورضد اهلذ خلوصوب ربخأو هباككاو كلما ما.ظنل خفلا نم

 ةعلقلا ركسع لقتسا هجلعن كيري راس امل هنا كلملا ماظن ضرعف لل نم
 . نيعبرالا لاح دأز ام تنم لنقو خابت هوكردأ املف هرقا ل اولونف نعال

 خبلغ ةداعلا نم هل لاقو ناطلسلا هنارج ىلع بتعف هل جفلا ناكو اومزهناف

 تماق اهلثثم ىلا دعت الف هللا نذابف ةرتكلل خلقلا تبلغ ناو ةلقلل ةرثكلا

 َفْفَح :نآلا ملسو هيلع هللا _ىلص نم اعيبت ىلع اهباتك ىف هلا 0
 3 62 دو- .داف

 نيبتئام اويلغي ةرباص سنام مكنم 53 نَ 0 مكنت وأ معو مكنع هللا

 ةيلعو نيرياصلا 5 هلأ 0 00 يبل | وبلعي فّنأ 0 7 ل

 ا لقد ىلع فئنش 2 تس

 هداك ماثو ناهب ىأو كل نب م4 ىارسلا تام نر ادد اك دعب ىو

 هان 0 نب ليأر يع نبا كيل جر 2 هماقم مديهب نب ا

 50 هللا كرسماف ىلاطلس كلتا 0 0 ل رست ا

 ,كندجاب ةرامالا كلملا ماظن ىلقو عجرو ةديرج هلاوسهن ىلا ناطلسلا

 لبر ىكصعقف كالا ماظن امأو * ءينا.يناج ىلا داعو ل هراسعب ىاولاب دا-صوأو

 ىلتبا هنل * دعم لونو ريا كلملا راذنب لمراهب..ماقاو نفل نم هج
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 17 نس ركز

 * هناك لصي اريماو هل ءادلا هلاسو لال ةروصب ناطلسلا ىلا بتكف جلافلاب

 فلخ ىكقو كلملا ماظن هب فحلو ركندجا ىلا ميلهب كلملا ةرصن لصوف

 لسجيلاو ليدل نم فولاب للجار ميك# فقفتاف * سراف ةئاب ىيدلا ريهظ رديإب

 لاجار ىهتجاو هبراج ةلاجرلا زكرم تيبثو ركئاجيب ىلا هل ريهظلا مدقتف

 دهشتسا ىكقو هراهن ةماع هبراكج ريهظلا ممتساو فقطي ملف همدق ّلزي ناو

 ةرصن بكدرف ركندماب رشتنا لهار رسبخ ناكو * هلاجر نم نورشعو هامع
 هلابقا لصف دقو ردياب ءاسملا هكرداو رئاط حانج عرسملل لاقي امك كلملا

 كلو وه اذه كلملا ماظنو *رديا ىلا ريهظلا عجرف لمجارو ريهظلا نيب

 - وينايناج" بحاص ىاتي انارلا

 رويهد لاا نم روكهب ىلا ىجلخل نسمح“ نىيدلا ءالع ناطلسلا لصو اهيفو

 * هيلع هيبرويلا قدم ىارلا بلغت نم ابراه اهنم سار ف ةرشع ىلع

105 8. 

 ةةلاوؤاتلا ءارمالا نا ةصقلا ةصالخو *رداهب ةمجرت ىف هنايب قايسو

 ىفف ىلا ىأولا ىلإ دوهح ىتكر ةهيخا نيبو كنيب خئتفلا ب هيدي أوراص ا

 مالسالا ركسع نم كلملا ىلخا ىتح :ىارلا بلغت مث كيري ام هب غلب لئثاوالا

 53 رساف فلنلا دعم ىشخو نم ربسي تدع ىف ١ ةوهح "قريب رثو هئارمأو

 '0 031 اليت ىتمو ”نييسرف» ذل ضيري نأ هنشك .همما هيلع ىمتعي' رفاق ل

 ةميخل ىلا عجر امو كعباف (© هنولكي ىاولا 20 فصلا ىلإ ايَقي بكذو

 ىلع همجوزو سرف ىلع بكرف امه هنشك رضح سانلا مان انو * اليل الا

 ليصو نا ىلا ريسلا ىف لجو هل سرسفف ىلع هنشك ليلدلاو ىلاثلا سرفلا

 همودخم ىلا هربخب بتكف ةيرقلا لماع هسب ملعو ةرجحش ّلظ ىف لزنف روكهب !
 ليثم ىلا هلقنو' ىجلخشل ةمدخ ىف رضحو رينايناجج ناكو ناخ رصيق

 هيلا يات ام رئاس ليك نماف هب ناطلسلا ربخاف ناخ رصيق اماو بسانم

 ناَخ ورشيي رماو * لعفف ريسملا ىف هّتَحو ةنطلسلا ةيخذ نم هب فيبيو
 رسيزولا ىلع راستاو * ةيوسلاب ىجلخللو هل بابقلا بصتو ريكهب ىلا مدقتلاب
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 ارد نري 02-7

 هيلا ضهني نأ ىججالا ناخ كنوأتخ ىلاعلا كئسملا تست نينا ا
 ملعو رئنججو لمج ىنثامو ليف خمامو :تايوطلت سيرف فلاب ناماس ر.يما دعمو

 * نادعتسالا رئاسو تابرعو سالسو ىنيصو ساحو شانقو كقنو ةراقنو د

 هءارما دعمو هثاقلل ىجلخل بكرف روكهب ىلا لصو ىتح لزنم ىلا لوفم نم
 نتماو رفظم هدنع لونو ىجاخل بابق ىلا ارياستو نيبكار اقنتعاف ةنطلسلا

 مهنه غرف انو ىجلخل ماعط رضحو هرطاخ يبظف هتمالس رتكشو هلوصوب '

 ريهظ ىلع اقلاث اعيتجا مث ودنملا رايد نم رفالا لاصّدتسا ىلع مزغو ايناث

 !.هغلب امل هناف فحم ىارلا اماو *راهد ىلا مث هلويد ىلا ارياستو لني

 * نيكي نأ تفخ ىذلا اذه هباحسال لق رفظم ىلا ىحلل 00
 اذاف :عيف متعفو كفو مييلا اذه نم ايضاحن هقيعر رع 000 ا

 متنا ىنيفكا هل لاقف ىلأرلا ىف اوفلتخاف رفظم انم بيق كقو نالا نور

 < فايستلا ىلإ جرخو سران فلا رشع ىنتا بختناف ناديملا مكيفكا اناو ةعلقلا

 اد هيلع اوعيتجاو ةنيدملا ىلا عجرو همزع رتف هلويدب رفظم لوزؤذ هدغلب الو

 بحاص هب ىنعي اكناس ىارلا رضحاذا الا هيلا ليبس الف برخل اما لاقف

 كب ليصاو هيلا ميسا انأو لبخل ةعلق ىل اوظفحا اممي نيعبرا ىلاف روتيج

 ىلع لزتو راهد نم نائطاسلا ضهن مث * هبلطل مزعو عداو اذه ىلعو

 خلباقم ىف لون مدق شوخ كلما داع ناكو ةريصاحملا ىف عوشو خعاقلا

 ثق بابل
 و

 اهنمو نوقابلا برهو اريقك نم لتقو عيلع كشف ارذح ناكو كلملا

 م.داعب اوكتفي نا ىلع ةعلقلا لاجر نم ةبخن هيف يوف اموب َج

 هيفاوددرتو ةعلقلا ميلستل نامالا اوبلطف ةعيدخل اودمتعاو فيسلا اوكرش

 اولاس مث هعمجل ةلهملا اوبلط اوبيجا املف علاومال نامالا اولاس مث امايأ

 2 ىارلا .لوصو هغلب كلذ لعف امل * رخل ىف اونمايل ةعلقلا نع دعايتلا



 هام نس أ.

 سلجو كانغ ةعفترم ةوبر ىلا بكرو بضغذ نيبجأ ىلا اكناس ىئرلاب قدم

 تح فقاو هملع لليظ ىف لماللا هحالس ىف عهنم لكذ ءارمالا اماو اهيلع

 رهجملا ركسعلا ةرامأ هدّلقو ريسآ بحاص ناخ لداع هنيب نم بلطف ةوبرلا

 خ_-عستو يا :صايخحو افيس هاطعأو هباع علخو ريغبج بتحاص بر

 ىمارك سل .بلط 0 * دعدأوو داسصوأو لايفالا نم خقلحو ليش نم 6

 ضهنو عل خصخرلا ىف كنهتا ةداع ىلع ليثتلاب خرتاسل رسمأو ةخ-بقالاب ركسعلا

 موي ىنث' ىف ففغناو * تفلا بابسا ىف دَحو ةعلقلا تح لوالا هلونم ىلا

 لاقو هاهذب باب ىلع لون دقو كلملا داع كنع صخش رضح هنا هلوؤن ٠١
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 ىلوهلا ةليل ةلبقلا ةليللاو ىلال فلا بابلا ىم برقو افلا نأ هل

 فلا اويلطاف ةعلقلا ناصح ةقث اهيف ع8وهلب مكنع ليكل لها لغن ةكببسو

 الاو مالسلا هيلع رضخل هنا صخشلا ىف كدشا الو ليقأ بيرق هناذ هنم

 لغو < غنم اذه هيتس ربخأ 5 تلونط لو نيعلا كوسا م شرح رئاكف

 ةيشملاف هلئا مسا ىلع رس هل لاقف هب ناطلسلا كلملا داع ربخا ريدقت ىا

 نا همك ا ملالس حامرلا نم كللملا فطختا سقو ىليللا نجع القا هيلع ظرداق

 انف ةيينلاو بابلإلا!اماع طاحا نم الما ملسلا ىعصو هيلا راشأأ بابلا

 ةلعجح اليخ كرحو ماسلا ىلأ عمجعر ىلوهلا بعل نم هيث # امل ايلخ هأر

 دامعو هيلا اوليذو كالا حطس ىلا ةثالأ ددع لجرلا علطف خ_صوفلل ةمالع

 هب هوللجو نم اولتفو بابلا اوكافو لفقلا اورسكف هجراخ فقو دق كلملا

 لعاشملا (5:6) تروناو كلملاب اولصاوتف خعلقلا ىلا هقاسو ركسعلا رئاسب بكرف ربخل
 س 0

0 



 أ.ه ؟م* زنس

 اوقرتحاف اًران اهيلعشاو باوبالا اوقلغو هنكاسم اولخد هنا ميما رخا ناك

 ايو دومحص اذكهو * ةلظملا تمن ناطلسلاو الا ,جيفلا علض امو قيلفأو

 ئككس ىف ةيراخل نيعلك ليست ءمدلاو اًليلق اًليلق ناريسي ةعلقلا يق

 ةرفكلا نم ىلنقلا ندع علبو اهنم ءاملا جراخت ىلا بئاج لك نم ةعلقلا |

 كلملا ىف هل كرابو جغلاب هانهو هيلا تفتلا ىجادل ةنطلس راد ىلا رفظم

 نينمآ مالسب اهولخدا هللا مسب هل لقو بابلا ىلا ةيلعلا هحيب راشأو

 عمننجأو هلوخم علف لخدو * بابقلا ىلا ةعلغلا نم اجراخ هنانع فطعو

 ادعا انك ايهناف نكبو هيبرويلا نركميه ريغ ةعلقلا لاجر نم ملسي

 اراسو صفسلا ىلا الزنو ليحناب اكسمن سايلا كنعو ةعلقلل ةفاشب البحو ةركبا|

 طقسو الا دعم همالك مث امت نحب 'اماف قاحم ىارلاب اعمتجاو نيد

 فيهشف ىفدم ىلارلا اماو * هلقع لتخاف نركميح امأاو * ةصقلا ليه نم انيم

 ضق دق خلقهشلا هذه ام ىلدم ىأولل لاقو .برطضاف

 عمد ناخ لداع كف كيداككاب فقحلت نأ.

 ىلع تسموع ناف مهالا ىب

 * كسفن كرداف الاو هميفن

 دعبتو هيعس ايئاخ هناهج ىلأ نحل نم جاو ليقف لع ليخ هب وهأ مث

 ىجلخل نأ رث *بلطلا هاج ىتخ اهب فقوتو رويلبيدت كا نك

 ..«هباجاف عولطلاب فيرشتنلا هلأسو رفظم ىلا لزنو ةفايضلا ايهو هرئاخذ كقفت

 هذجو هيبأ راثآ نم ىف ىتلا تاراعلا ىف هب. لخد ةفايصلا نم خت اا

 ىئجلشل هكشو هنم بناج ىف اسلج مث * هيلع محرتو رفظم اهب بجتاف

 فيد و ىدادعاب «اضيعأ ثنك .ام ىنبيعد تميأر (81) كننمهب ىحلا ىلإ ىو لاقو

 هلا ناك امو: ىتم..كللأب كورا ناطلشلاو:ايندلا قم <ىشا ف تا ا
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 11ه ذئس 1

 تفئلاف * ءاش :نم هب ميقي نا ناطلسالو ىنم كلذ لوبق لاساف ىل وهف

 ىاتلاو ىلاعت هلل ناك ةهلل هذه ىلا هتعضو ملق لوا هل لاقو هيلا ناطلسلا

 ىجاخل لاقف هيلع كنيعيو هيف كل كرابي هللذ امهتلذ دقو كترصنل ناك

 نوكيس لوبقف اذه اما رفظم هباجاف هعايض ىشخاف لاجرلا نم كلملا الخ

 * ىلاجتر عمتجج نا ىلا سراق فلا رشع ىنتاب كعم ناخ فصآ كيسلا ه
 ىلا باجتاف * هيلع حلاو نانخ لت هدلو هدنع نوكي نأ ىجلدذل سمتلاف

 ةفاك كباكعالو كل ام ناخ فصآل لاقو تاقوالا رئاس ىف رصنلاب هدعوو كلذ

 مكلزاخم ىلا اوعجرت نا ىلا اهلاح ىلع ىهف ىدنع ةيالولاو الل قم

 ىجلخلل رماو تقولا ىف عسونلل هيلا فاضم وهف ىجكالخل مكيطعي امو

 يات هعمو ىجلخل لين اعجار ريسمال ضهن انو *لينو هعداو رث ةناوخ ٠

 ناطلسلا صخرو عجرو ءاعدلا هلاسو هللح ىلا هعيشو ناخ فصاو ناخ
 رهئايناج ىلا ءانثلاو فلاب ناطلسلا لسصوو ريسا ىلا عجرف ناخ لداعل

 * ىلاعت هللا دابع رئاس نم هل ةعدلا هيف رثك ادوهشم هلوخد مهي ناكو

 0ع ضعبلو * ةئاعستو نيرشعو عب

 ىداهن ون زأ نيدو عرش ساسا ريكناهج ناطاس هاش رفظم

 ىداشك مكح نينجنيا مسلط زور شش هب ودنم ةعلق دتفرك

 ىداد زاب وحنم كلم هتفرك ميوك هك شخرات رهب سب ني#

 دشقو

 * وأ غيت هكنا ريكناهج ناطلس ءاش رفظم .٠

 ناك ون ار عّتتتو نيدو ناربو أر رفك ىلنب
 * ولنم مس خف كوك نوياج ني زا وج

 ؟:: اهنايبو * ىجلخل اهيف سرج ىتلا ةقدامل تنك نيرشعو سمخ ةنس ىو



5 
 واب 1 ةخذنس

 برج رفعت نينجا اكل هدصقنف نوكركب ناك هيبرويلا نركميه ىارسلا . نا

 ليجناب لون ىذلا وهو اكناس ىارلا ركسع هعم ناكو ةكوعملا يف هلئق

 نع جرخو بلطلا ىف لسغواو موزهملا ركسعلا ديم عبتو ةعلقلا خف موي

 ناكو * سراف فلا نيعبراب بناج نم اكناس ىلرلا ريهظ قفئاف * هّدَح

 قرافو * قايبلا تقفخ اماف * سبال فلاب لدعي اتبث اساف ىجالشل

 معو * ىوق كنزو * ىرج بلقب هاقلت * قابب اعإ فصتي. ام ةلح هدمغ

 لاجو باقلا ىلع للكو * ىني فيسو * ىبرع سرفو * ىرتنع مزحو * ىرس

 لكلو *  ءودبك_ داوج . لكل ىكل * الانثك نيتعفلا نشا اكو .*الايكو ٠

 #ِ برط هجرس نع لف * هرصخلا نيبو هنومب * هرثكلا تتلاحو * هوبن مراص

 ٠ ماسو كس اندو ةنع ذأدو اك ىاولا هكرداف * اهجرج ضرالا ىلع لزسشو

 ىتفلا هركسع ىف هرقو دكو هنانس رثاو ةذس ربك نمو *ايداشم 20

 ودذملا ىلا هريسو * ىلتافلا ىلع هلجو * ىحتارلل هجناو رذنعا رث * ابككتم

 بابسالا سئافنب ىجالخل هلصوف هعدوتسا هنمام غلب امو * هباكر قارات

 ةبرح هل هركذتل اكناس سمتلاف * هل صخرو تقولا حناس ةنع افعو

 هل لاقف هب بجتف كلذك هءجزو الطر نيتلث هنانس نزو ناكو * هاطعاف

 انو *ارويغ ًاروسج اروهتم ىجلخل ناكو *هنم بجتا هلمحت دي هرعاش
 نع هرذحك اكناس ىارلا ىلا بتك ىجلخل ةيرجام رفظم ناطلسلا غلب

 روكهب داوسب لون امل هنا ىجلخل .دومحم ىع لقنوب (لصالا نمزإ "0

 ىف فبت من هراهن عم هليل فصن لاقرالا نم امو سصقبال ةرككاش نحت

 دوهد ىل_ماعب هربخ لصتا دفق جيصأو ةركجشلا تح تابف ةكرح هسروف

 فقوو بدالا ةياعرب هب عمتجاو هنقو ىف هيلا بكرف حسا رف ةرشع امهنمبو

 لسراو هدنع ميخو هيلا ينك ام ىلع لمتشت ابابق هل بصنو هنمدخ ىف

 هعدي ام هيلا هوي ى ناطلسلا رهجت ناطلسلا ىلا لمح ككار 001

 حيبعلاو لايفالاو ليثلو ةيناطلسلا .ميكل نم اهدججو الا ةجاح نك لاش
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 كه خس 1.5

 18 * ءاش وم هدب ميقي نأ ناطلسللو ىنم كلذ ليبق لاس ىل وهف

 ىاثلاو ىلاعت هلل ناك ةهلل هذه ىلا هتعضو مدق لوا هل لقو هيلا ناطلسلا

 ىجلخل لاقف هيلع كنيعيو هيف كل كرابي هللذ امهتلن دقو كترصنل ناك

 نوكيس لوبقف اذه اما رفظم هباجاف هعايض ىشخاف لاجرلا نم كلملا الخ

 * كلاجي عمتجج نا ىلا سراق فلا رشع ىنثاب كعم ناخ فصآ كيسلا ه

 ىلا باجاف * هيلع حلاو نانخ لت هدلو هدنع نوكي نأ ىجاخل سمتلاف

 ةفاك كباككالو كل ام ناخ فصآل لاقو تاقوالا رئاس ىف رصنلاب «للعوو كلذ

 مكلزانه ىلا اوعجرت نأ ىلا اهلاح ىلع ىهف ىدنع ةيالولاو ةيارللا نم

 ىجلخلل رماو تقولا ىف عسنلل هيلا فاضم وهف ىجكلخل مكيطعي امو

 يات هعمو ىجلخل لين اعجار ريسمال ضهن الو * لينو هعحداو مث ةناوخ ٠

 ناطلسلا صخرو عجرو ءاعدلا هلاسو هللح ىلا هعيشو ناخ فصاو ناخ

 رينايناج ىلا ءانثلاو يفلاب ناطلسلا لصوو ريسآ ىلا عجرف ناخ لداعل

 * ىلاعت هللا نابع رئاس نم هل ةعدلا هيف رثك ادوهشم هلوخد ممي ناكو

 1ع ضعبلو * +ئاعستو نيرشعو عبرا ةنس رفص رشع ىناث ىف ودنملا تف ناكو

 # مظن * هكرات ىف مجكلا اه

 ىداهن ون زا نيدو عرش ساسا ريكناهج ناطاس هاش رفظم

 ىداشك مكح نينكنيا مسلط زور شش هب ودكنم ةعلق هتفرك

 ىداد زاب وحنم كلم هيفا ميوك دك شخبرات رهب سب ني#

 هبشو

 * 1 غيت هكنا ريكناهج ناطلس هاش رغظم 0

 ادرك ونار عرتو نيدو ناريو ار رفك .ىانب
 *ودنم هعلق خف درك نوياه نخب زا وج

 * نك ودنم خف نوبا نا لاس خيرات كود



 أب 11ه نس

 ءأ 5
 بوست كك عمبو ىجالشل «لدصق# نروك ركب ناك ة«ببرويبلا نركمي ىارسلا نأ

 ناكو * سراف فلا نيعبراب بناج نم اكناس ىارلا ريهظ ففئاف * هدح

 ه قرافو * ىايبلا تقفخ اماف * سبال فلاب لحعي اتبث اساف ىجلشل

 مزعو ىوق كنزو * ىرج باقد هاقلت * نرابب اعل فصتني ام ةدح دلل

 لاجو بلقلا ىلع لهو * ىني فيسو * ىبرع سرفو * ىرتنع مزحو * ىرس

 ا
 ظ
: 
ْ 
ٍ 

 احكرط هجرس ىع لرف ٍ هرصخلا نيبو هنجمب * ىرةكلا تمنلاحو * هوبن مراص

 |. ماسو ةهنم اندو دنع عمضأدو اكذاس ىاولا هكرداف * اهجرج ضرالا ىلع لؤشو

 ىقغفلا در. كدسع غل هرسفو ةرسكو ةتانس وثذاو 22 ومك نمو * ايداتم م«بلعغ

 ودنملا ىلا هريسو * ىلتافلا ىلع هلجو * ىحتارإل هجناعو رذنعا رث * ابككتم

 ةبرح هل هركذتل اكناس سمتلاف * هل صخرو نقولا حناس ةنع افعو

 اههل لاقف هب بجحف كلذك هدجزو الطر نيثلث هنانس نزو ناكو * هاطعاف

 انو 4 أروهيغ أروسج أرد زخم مكلفا نآكو *منم بكا هليخ نن ةرعا.هلن

 نع هرّذح اكناس ىارلا ىلا بتك ىجلخل ةيرجام رفظم ناطلسلا غلب

 روكهب داوسب لون امل هنا ىجلخل دومحت ىع لقنو (لصآلا نمز] "ا

 0 هراهذ عص هليل فصن لاقرالا نم اهناو ددعقيال اني كاش نك

 ."٠ دود ىلماعب هربخ لصنأ كف جيصاو ةرجشلا تنحل تابف ةكرح هسرف

 فقوو بدالا ةياعرب هب عمتجاو هنقو ىف هيلا بكرف يسارف ةرشع امهنيبو

 لسراو هدنع ميخو هيلا ياتك ام ىلع لمتشت ايابق هل بصنو هنمدخ ىف

 هعدي ام هيلا هوي ىف ناطلسلا رهجت ناطلسلا ىلا لمج بكار هريخ

 ديبعلاو لايفالو ليلو ةيناطاسلا ميل نم اهدججيو الا خجاح نع لاسي ال



 مْ خلد اء

 هلوح لوزنلاب ثوما ءارمالا نم ةعامج ةبكح ىف كلذ ريغو دقنلاو ىراوألو

 اولبقو عاليخ نع اولزنف علابقتسا ىف بكر هنم برقي ىجلخل عمم املف
 اهنيب قرفي ملخ اهيذف لونف #*يناطاسلا ميخل ىلا هتمدخ ىف اوراسو هباكر

 كرفت وك ىلا رفظم ناطلسلا ليصو ىف مث هكلم ىف هل البن تنناك ام نيبو

 اهبو هلويد ىلا اهنم ضهنو ةرايز هل للعف ىلهد ناطلس ردنكس ةافو هسغلب د

 ىلأ هب ضهنو ةتدالأمل ىف هتتش ناك امم هركف عمجو ىجلكل يح« عيتجا

 روتيجج بحاص اكناس انارلا ىلا رخو ىار ىئدحم ةعلقلا نصح دقو ودنملا

 ةلهملا بلطب برثأْلا فقوتل اهلعا لاتحاو ةعلقلا ىلع رفظم لزنو هب كمتسي

 ناطلسلا غلب نا ىلا كلذ ناكو ددملاب ىثر قدم قكرديل اهنم يورخلل

 اهنم اًكسف نيسمخ ىلعو ودنملا لايعا نم رويكنراس ىلا اكناس انارلا لوصو ٠١

 هريغو كنراس كلملا ماوق هعمو ,ميسآ بحاص ناخ لداع وهج كلذ كنع

 جفلا ناك ىتح ابضغ هيلع كنتو ةعاقلا رصاص ىلا دلعو انأرلا ةبراح ىلا

 ؟مع هددع عمجج ةتاعستو نيرشعو عبرا ةنس ىف كلذ ناكو هلوزن ممي ىناث ىف

 لالج كيس كلملا رينم نع لقنو * «انناطلس ودنملا تف لق” عاضعب ليق

 لق ميفلا رضح ناكو هب فتوي نم نعو رايي مح كلما نعو ىراخب اد

 انرسك

 سوولاو بناج ىف (6:0 دسل ىلتق نيسمكل وحن ةعابجع اذا هانلخدو بابلا

 لتقلا انفخ لاقف لامل نع هانلأسو هنم انيندف فمر وذ هيفو بناج ىف

 -و

 16 هلعأا ةويح اننظف هلخاد نم كلغ مل تيب لع ؟انفذو انهتويب -ق

 رهظت قيِب اذاذ انبلاط نيعا نم هيف ئفتخ' ىدكلا تيبلا اذه ىف انلزنو ٠

 وثالا. ىلع تامو نورت امك نحن !ذاف اهبحاص ىرن ل فيس مثات اهفك عمجج

 000007 اديشلل لالجر .ىا :يناغط :ىمدملا ةببجح نع نومك كلما لقتف
 ةولاس هنا رفظم ةنطلس ناكرا ىع اضيا لقنو * كلذب دكهشي رثالاو ةكرعملا

 ظفحا هل لاقو لوزنلل هعداوو ىجالخأ ىلا نفئلاف هل نوكي نأ خفلا دعب



 1.1 وه زئس

 بسنني نم ىنأا> ىلوورذ دعب اهلخردي ادحا اوعدي ١ لاجرب خعلقلا باب

 ىجلخل هفاضا ثالث كعب مث لزنو ىناف امايا ثكمي نا ىجلخل سمتلاف ىلا

 فلغم اهباب ةرامع ىلا ىهتناو دنهلاب ركذي اهلثم ام ىتلا رئاعلا ىف هب. رادو

 ه ناكو نهلثم نيعلا تار نا.ّْلق للطحو : ىلح .ىفا نزرب ءاسنب انافاا0

 نيدلا ثايغب برضي ةيحلخل نيطالسلا ىفو هتمدخ نافلا نهنم ىجلخلل

 الف هشحوملا رابخالا ئتاكي اكو ويل بيط ند هيف كاملا ا

 ظ

 ظ
 ظ

 هرابخا يف برقلا ولا لاتحا ةتئبا وز تام امل هنا ىتح هريع رئاس ىف همغت

 !. رمهتو كنهلا ءاسن ةميس وهم امك اضايب سبيلت ناب هتنبا ىلع جقراشاب هب

 لولهب ركسع قرط املو اهلعب قوت اهاسع لق اهتآرو تلعف املف همظن ىلع

 هب هربخج نأ ىبزولا مل ىكلشل :لاعا نم ىيددجحا نوزلح نفذ فا

 ىف ديلقتلا عهتمس هيارهب ةفورعملا ةفئاطلاب يدتسان هب حيرصتال ةركق الو

 لج ناغفالا نسبل ىلا كيلقتلا .ى اولقتني نأ وسماو .برطلاو صقرلا كن

 اه تركذو ةعامج ناغفالا ىز ىف رهظ املف ىريدنج ةنكس سيل ىلو فويسلا

 ىلع تلح ىلوالاب اذاف ىرديدنج ىلا تبسنتنا ىرخالاو ىلهد نم اهنا

 نع ىريدنج لماع تاما لق كلذ ىيدلا تايغ ىارو اهبهتنت ىريتخالا

 فابطا نهيديابو روجل نم ةوسنلا ىجرخ ةصقلا *هليع نع ىناغفالا عفدا

 ىلدجر ىللع اهييدياب ام تر.ثنو تمملس نم الا ىهنم امو رهعاوأل فانصا

 ”. ىلا رظنلا ةبلح مدعل ىبكتك ناب راشا رفظم فعار املف رفظم ناطلسلا

 اعد.ذ هالومل كلم امو كيعلاو كلام اناو ىكم نهلك ىجلخل لاقف ةيبنجالا

 ةبيغ ىق ناك هنأ ىار ىفثدم ىع لقنو هبابق ىلا داعو ةكربلاب رفظم هل

 نهجتاو> سمتليو ءانحللا ىهغلبيو ناويدلا رضحك ةقراش لك ىجلخل

 هل ىبتكي نرأ لاسسو قىحرخ داوم ْئ 08 ناك ام نينع اموب ع.طقني منو
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 «كلم ىلا اعجار ناطلسلا ضهن امو هيضري ام الا كيتعي سيلو هدبع دنا

 ءارمالا نم ةعابجع ناخ فصأ دكيسلا فلخو هلويد ىلا ىجلخل هعيش

 ١]| ذل ىحالخلا صين ةقاعساو نيرقعو سيخ ةنس ىو ىجالخل اًدهم
 ىف ناكو اكناس انارلا جا هلجالو هبرح ىف لققف' نيكميهل تناكو نوركاك

 غلبوا ةركسع مرهناو ةحاج هبو ىجلخل رساتسان هلق ىف ىجلتلو ةزنتك ود

 انارلا كب ملعو رافكلا خب طاحا هجرس قاف امل لاسقي هنم ريتك ةداهشلا
 0 ميتاج هاو هتكلم راد: ىلا ىللافلا ىف هلجر هنعم بناتو هيلا ءاجن

 اركسع زهج : كلذ هغلب املذ رفظم اماو لزانم ةدلع رو ودنملا ىلا نهج

 [* روتيج ىلا انارلا عوجر ناك هبو كلملا ةسارك ودنملا ىلأ

 15 كيح نب كمحن نب لمد نب لمح نب لدا نب مساقلا وبا تام اهيفو (.

 نب ركب نأ بحملا نب دكمحح فرشلا كهف ىب دكمح“ ىب هللا دبع نبأ

 ءاشع ىف كلو «ىدهف ىباب هفلسك فرعيو ىفاشلا ىكملا ىمشاهلا يقتل

 ,ىسإ لحرو ةئامامتو نيعبراو تمس ةنس لوالا عيبر رشع ىنث تبسلا ةليل
 هعمو دنهلا ىلا رئاسو نذالاو ةزاجالاب اهنم عجرو فشمدو ةرهاقلا ىلا

 دومحن توم سعبو قتكولم 00 همدقف هعو هيبأ طخ ىرابلا كف اد

 هنو سيخ ةنس ىف نينامثلا زواج سقو اهب تامو ودنملا ىلا لحر هركيب هاش

 1م»ه كلملا زراب كلملا ةرصن لزعو ةراعلاب مماو ريا ىلإ ناطلسلا ضهن اهيفو

 « عجرو ىتنهب رضخ نب نيسح

 :٠ اهنايبو كلملا زرابمو اكناس ىارلا ةتداح تمناك نيرشعو تمس ظنس ىفو 917

 ىارلا ىلع ىنتا رث هحدمو كلملا زرابم ناوسيحب رعاش اموي رضح هنا

 رتخخآ ىف بلك ىلا راشاو ىدنع اذهك هكذت ىذلا اذع كلملا هل لاقف اكناس

 نيعبراب ابراصح هاتف ةقنآلا هتّدخان هلوق اكناس غلبا رعاشلا ناو ةليوطلا

 هلاجر نم دعم تبتي ال اروهتم اءاجش كلملا ناكو لجارو سراف نيب ام اغلا



 ل 1 نس :
 ١

 عمتجا هنم اكناس برق ا4 اذهلو *روهتلا ىف هلثم ناك نم الا برال ىف

 روثلا ىف ءاضوبلا ةماشلاك رفاكلا داوس ىلا ةبسنلاب ىكأ 7 هباكتا هيلع

 ةحالصم ىلا اظن حملا انثيجي نا ىلا ركن نجأ «علقب نصحلان كيا

 عيار ىلا عجرف * برقا فلتملا روهتلاف انيلاو كيلا ارظن امو بسنا ةنطلسلا

 ه كلملا عاش نب كلملا رحفص اههيلا لصوو الا اهب لون امو ةعلقلا كصقو

 عمتجا امو *داهخل ةينب لقراف دابادجا داوسب وهتو اكناس ربخ هغلب ناكو

 برذل ىف دج رفاكلاو ةعلقلا ىف لوؤنلا ىلع مث وكرملا ةقرافم ىلع هبتاع هب
 4: شن اذه

 ثنلت ىبضم كفو *هب الزنو ناديبلا أ دلجلفلا ني جرخو هباككاب رذتعاف

 0 اورظنو أوعيننجا اكناس عانم برقلا ع لين كقو ركافلا علط املذ

 0 سياف د ملعلا تح كرك + هظف < ىبكرأ هللا ليخ اي 26 ببيفن

 بر ىلا اوعراستو * رقلاو وكلا ةدّش ىلع * ربصلاب طوصاوتو * سباق ةلعغش

 اه ىلا نيلثق * قادحالا ترجاو * قادشالا تدبزاو * ناس ىلع تسماق كقو

 * :عيلطلا اوفشكو * ةليكل ىف اوقدصو * ةلمج اولهو * قاسملا لكموي كبر

 ىكتشا ودعلا تاك اذا اولاق» *الامشو اني اولاج مث *ةعينم ةفيثك تمناكو

 ةرعلا الولو بلقلا ىف لح دقو اكناس لبقا رث * ىلاعت هللا انيسح ميز

 ضعف * رفن نيحانلل ىعو ةعيلطلا نم رق نم هيلع عمتجاو * رخات ةرثالاب

 .٠ كبانسلا سادتقا الول اجد ودل هبو رابغلا اوقشو * ذجاونلا ىلع هللا بوح
 5 هل 1

 ةرفكلل تففخو * 00 2 ىللع تلاسو * سوبدلا مشحهو فيسلا مصقو



 كرا [ز)

 كرداو ريب بطق ىضاقو هاش ناطلس ربي كلمو ماسح توارو رسي توارو
 اوفطعن * نيععبرالا اكوحس * ىيروك كم ا ءارمالا لاجر نم فيي مو ليللا

 اوتابو رهنلا اووبعف * ادحأ أور ملغ ادم ملص نم اوربل خ-علقلا ىلآ

 اركسع لسراو ةعلقلا قارحاب رماذ اكناس ىاولا انوا + نبلا نم بئاج 3

 ةعيس ىف ناخ كسأ نب ناخ كساب م !ذاف اهب عمس لايفال جيتنهري ىلا ه

 لتق ةلكعب نلل هباكصاو وه دهشتساو تيبثف لايفالا نم ةتلثو ليخل نم
 ىلا اكناس ىلارلا راس مث *لايفالب فيسلا ةيقب عجرو عنم ريثكلا ندعلا

 ركنلسيب دا اهَعَع عجرف * اهبرخت' عانم تذاو فيكف ةيرقلا هذه لسعأ

 ددعب براحو هل زرب هب ربخأ ايلف هاش ناطلس رتاح كلما اهلماع ناكوأ.

 ربخ هغلب اهداوسب ىارلا لوزن ءاغثا ىفو * هب ةداهشلا غلبو دعم ليلق

 (ةدخوملا جفب) دالب اهمسا ةيرقب كلذ ذأ تننكو ناخ ماسح خروملا لاق

 ءاممالا خخ_مالسب عمم او ككل مأوسق نب كملطأ مأو5 داوسلا رسيمأ عم او

 ةرصنلاب 2كعوو عفيضف هيلا هب تمحن هيلا ىنلسرا بناج ىلا هجورخو

 عوجولا ىف هل صخرف اكناس عوجر ربخ هغلب هباكصا ىف السلا قرف نيحو

 ثيح اوعيتجاو ناطلسلا بناج نم اددم ناخ رصيفو مدق شوخ كلا

 كرمالا ىلع اونثاو هيلع اومحرتو ءادهشلل ةحتافلا اورقو ةكوعملا تمناك )ل

 « ناديملا ىف اونونو ةعلقلا ىلا نانعلا اوفطعو اريخ

 لوسنو كابالا ىلا روتيجل !دصاق ريئايناج نم ناطلسلا ضهن اهيفو

 اوعراستف ناهجال ءارمالا ليصوب :تاهلل وئاس ىلإ بتكو لودسرف داوسب
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 9بيج> ظل اطبع

 اذار : ١1ب خنس

 ىتتامو سراف فلا ةثامب ركاوج هسكلم نم مدق * ىكرتلا زابا كلكلا بانج

 راك فالآ ةذتس اهمدخ» عفدم ةثامو ه هيف قودنص ليف لك ىلع ليف

 اديهشم ناك هلوصو مويو فالآ ةلعبرا ةساوقلاو ىدنب فالا ةينامثو

 عنطصاو خو نم“ ناوسلا ىف لسجرلا دكان لييلكلا جالسلا ى/2لمشل ا

 هركسلا باش اهيف يوفلا مامأ ليت ىلع ريست دولج نم ضاوحا ةاع

 زيلعدلا يور ناطلاسلا رما مث *برشو اند نم هللا محر اهيلع ىداني

 طاسبلا لّبقن اكناس ىارلل َىوُأَم لبج ةّلق ىف ةنيصح ةعلق روتيج بوص ىلا
 العا ناطلسلا ىارسي نا سمتلاف روتيج ريخستو اكناس لثمل اما لاقو زاب

 نيرشع ىلع اريما هلعجو كلاما ماوقبد ه«دضعو خباجالاب هسامتلا نريتقاف هتيافلل

 ا.رهج ناخ ماسدح ىع ةفحتلا ىفو] لايفالا نم ةلسلس ىنيرشعو سراف فلا

 [خلسلس ةثام لايفالا نم. سراف فلا ةثام هعم ناطلسلا

 ماللا مزجح) توكايلاكب ةراغلا ىف هدي طسبو (فاكلا مجفب) ركاب ةيالوب

 تسفو نونلا مزجو لاكلا مضب) رويركندب اذكو (ب امهنيب فاكلا مضو

 اد امهفيب ءارلاو واولا فو فالتا نوكسب) اًنضيا ةراوكاسبو (ءارلا مزجو فاللا

 (فلا_اهدعب ةحوتفم .كاوو اعمق نيشلاو !خروتلا قيكسير كلاوستابب 0

 نيسو ءابيسلا نوكسو | لاجلا ا عدو |فلالا  مصي) هكنسيدأ ىاولا" نكس 00

 اهيلع لزن اهب هنوللو ركاب بحاص (تانكاس ءاهو فاكو نونو ةروسكم ةلمهم

 كلملا ردفصو كلملا عجشاو ناخ سهاج“ ةتلثلا ةوخالا ديصلل اممي بكرو

 .٠ هيبرويلا دعمو هكنسيدا ىلرلاب اوعمسف لماكلا السلا ىف ضنك سراف ةثام وكنب

 ةلمهملا نيسلا رسكو ةلمهملا ءارلا نوكسو فاللاو فلالا يغب) نيسركا

 اراهن ركسعلا ىلع عقي كيري لبج بعش ىف الزان (ناتنكاس نونو كب اهدعب

 ه) ظامسلع ةمدعم 1ه26 زد ه1 عاتطقا
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 4ا"ب خدس 1 الزول

 ةلق ىف مسار املغ هيلا ةتعالا اوفطعو انحبص مييلا وه اولاقف اليل هتوبي وأ

 كله دقو زايا كلاملا مالعا لابقاب تلجتا ةكش نتناكو بعشلا نم رخ

 ىلا كر عطا نم اهعول جوخ زحارج اضيا هبو ك.كنسيدا ركسع نم ر.دتللا

 هلم ميغ ىف روهتلا ىلع جابتاعو ءارمالاب عمتتجاو كرتعملاب زابا فقوو بعشلا

 هيلع ىنثتا اكناس ىارلا برح كيدانص نم هكنسيدا ناك ثيح هنا الاد

 نيكرشملا ىلتق نم مهب طيح سفنا ةينامث اوناكو عئادهش ىلع محرتو

 مضو ءارلا نوكسو ةملهملا نيسلا تفب) بوكرس ىلآ زابا مدقنت رت * نونامت

 مدضب) نيهجرك ةبقع دكعص مث اهب لونو (نيتنكاس ةدحومو وأوو فاللا

 لزنو (نكاوس نونو ةانثم ةيتكاو ءاهو ةروسكم ميجو ةنكاس ءارو فاكلا

 ءارلاو واولا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضو ةليهملا لادلا جفب) روسد ىلع اهنم ٠١

 بحاص ىروغلا كنشوه ءانب. نم ةعلقلا ةذقو اكناس ىارلا لاعا نم (ةلمهملا

 اذه ىليو عرذا ةسمخ اعرادج ضرع نيرهن نيب ةيرخ ةرامع ودنملا

 ىو عرذا خس امهنيب ام حاسم صلو ةرونلاب يدب قل راد ل

 كنشوف دكعسبو اعارذ رشع ختس اريدقنت ضرعلا راصف بارتنلاب اخ سوبكم

 بحاصنت ناك امك راص ودنملا ىلع فحم ىارلا بلغت قو ىكلخلل راص اد

 نم هبيف ناكو هب مايقلاو ددملا ىلا هيف يات تقول ىارلا هاطعأ روتيج

 خمومضم ةلميم نيسو ةخحوتفغم فنلاب) ةيبروجملا كوسأ انكناس ىارلا بناج

 ىبيس هب ملعي ال بقنب رماو راصفل ىف زابا عمشو (نانتنكاس فاكو وأوو

 كلما لسارو اهب لؤنو (©)رسددد ىلا روتيج نم اكناس ىارلا رخو هيف خلمعلا

 ٠ حج مهي ىلآ موي نم هلّلعو لوبقلا ىف زابا هعمطاو يار لنكو ةطعاطلا ىف زابا

 نيرسمال نيك رشم ا ءاسور امكناس ىلع عمنتجأو بقنلا متي نأ هب ديري

 خعئاشل ىلاثلاو *اءاب ليطأاو اعارذ بحراو اكلي طسبأ هيف هنا ايهدحا

 لادلا رسكب) ىدالس هيبرويلا ىوس هعم لوزنلاو ةلماجملا اوبحا مجلصلا



 ىدضفنس ننيشسلا

 هيي | كيه.ارتنا“ مييح نع ةح بف

 اأن 4)ب ةئس

 هضرتقعا هنم برقلابو زابا كلملا ىلا لوصو ىلعو ناطلسلا بذناج نم ناك هناق

 هدي ىلع حلصلا نوكي نا هلأسي اكناس ىارلا ىلا هفطعو ىندم ىارلا

 ةثامو الجار اهلثمو سراف فالآ ةرشعب اكناس عم لزنو هنم ةًيح هباجاف

 زابا بر نيكرشملا عامتجا .ىجلخل نيدّلا ءالع ودنملا ناطلس عغلبو لق

 ه ليبق ىف ددرتي اكناس بجاح ناكو *زايا .كلملا عم لبنو ةكلم نم ٌضِيَنَت

 نم ةعلقلا خف ىف كلملا ماوق ىهتجاو *دنم هسيوُي ال زايا كلملاو ةعاطلا

 نم الا فلا كيري ال ناك زأيا نا الا كلذ هل متي داكو اهيلع' لين تيحب

 ناديملا ىف هنم بناج ىلا ةعلقلا بناج نم هلقن اذهلف هممابو هيناجت

 هل لو ىجلخلاب عمتجاو مالكلا ىف هرفانف ةوطسو ةوق اذ اميبك "ايما: ىناكا

 اءاهب لغتشا رزاباو هينيع نيب اهلعجو اهنم برقلاب ليف دق ةعلقلا بحاص

 اذاو هيب نالا ف امك نوكتل الا تسيل حلصلا ةعئاش نا ملعي وهو

 هيلع ردقي امب اهل ىجس عنملا نع اهيف نم رجب وا ةونع يفلاب اهنم سكي

 اهريغو هل ةعلقلا تناك برخناب زايا مكادتبا ولو دنم كب ال امم برغل نذاف

 تخجو هتيضاغو هنم بناج ىلا ىنلقنو هابف ىناج نم جفلا تبراق تننكو

 ٠١ تبراحو كملع تح ترس هتيأر نافذ داهلل ىلع تمزع ىلإب كربخال كيلا

 * ةكرللا ىلع كلملا ماوقو ففت'و ةراقنلاب رماو ىجلشل هباجان *:كيدي نيب

 نامود هليع نم ىنقب هناو بقنلاب هبخاو ىئجاخل ىلا بك رش كلذ زابا علبو

 هب دوعوملا مويلا اذهل الا صلصلا ةعئكش امو هللا هش ام نوكي ثلاتلا ىفو

 عجرو هاضرتساو ةصقلاب هبخاو كلملا ماوقب عيتجا رت هيلع ىجلخل ىنئاف

 ". كلملا ماوقو ىجلخل رضحو زابا ىعتسا ثلاثلا ميلا ىفو * هتميخ ىلا

 عرذا ةرشع ردق هنم مخفو ىرجخل رادإل عفرف بقنلا ىف رانلا اولعتشاو

 * هلاح ىلع ىرجألا رادلخل ءاقبل هيلا اقيرط كج رث ليخدلاب زابا مه املغ

 طورشب حلصلا ىلا باجاو هنت ترتفف هب كلهي نا داك ام نبغلا نم هذخاف

 اهنمو * هنع ةمدختلل ةنطلسلا باب ىلا هدلو لاسرأ اهنهو * ارك اهنم



 * مالا لاتننمأ اهنمو * لايهفالاو ليف نم اذكب هدفأو ىذا ىلع لصي نا

 ةعاط ال لاقو ىجلخلاب كلملا ماوق عمتجا اكناسو زايا نمد حلصلا 0 انو

 0 ةردقلا عم حاصلا اذه نم كشا خل يصعم الو هنيصعم ىف زايال

 نم مويلا نحو ةيصعم اذا حلصلف برخاب . نورومام نك هلاصتتسا

 حالسلا ىف رث * كيبل مهللا ىجلخل لاقف * هللا مسا ىلح معاذ كبرحه

 عجراف ناطلسلا ةكحاصل تحج نا هل لاقو هيلا رايا دايخ < ةراقنلاب رماو

 ةراقنلاب اضيأ زابا رما هقعاس ىفو *لعفف ككلم ىلا ةراقنلا هذهب نالا

 ةنطلسلا سلج رضح امل هنا الا باجخللو ىئاهرلا هعمو اعجار بكرو
 ١ 32 07 52 3 5 0 م .

 ىلا هلوصو ىف لاقيو * ,ركهنوج ىلا عوبجولا ىف هل نذاو هيلا تمفتنب من

 * كلم ىلا هجوتناب هرمايو هيناعي هيلا بتك دابآ لجا ٠١

 مزجو ةيناثلا فاكلا يفب) هيركنك فورعملا ضوخخل ىلع لونو روتيجل ادصاق

 ءانثشا ىفو * (ءاهلاو ةيتحتلا ةانثملا ءايلا ٍتفو ةلمهملا ءارلا رسكو نونلا

 * هيبا نع ناطلسلا افع هلو زايال هلبق اب اكناس ىارلا كلو لصو كلذ

 مضب) هنأ ةكرابملا ةيرقلا ىلا لجو ركهنوجب ىناطلسلا زايا كلملا قوت اهيقو اد

 غلب ىذلا اهبحاص راوجع نفدو (ةنكاسلا ءاهلاو ةدحشملا نونلاو ةزمهلا

 وجدص ىأو اديعس شاع ائاط لاق هب ناطلسلا ع

 ةمايا ىف هتاهج تناكو هل بعتو هيلع محرتو .!اديهش تام هل هّجوت اهيف

 هل اب ويدلا اميس ةراجتلا لهأ نم ولك ال همامتعاب هلحاسو ةراضنو ةرايع وعون ل.

 ختام ىلع كيوي ام ةخنس لك هنم رزهجباي رسما جبر ءىافي ردكلنب نم

 اذكعو * فلا نم رةكا ىلع للمتشي لححاسلا ةيرفسلا بالثل اماو بكرم

 براقي امن ناك كاذ .ذا تارج لحاس نال نيتثاملا زواجات خيبر ةبرغالا

 هب جذوفللو *لوبج ىكدلا ردنبل ةرواجملا نكوك ةكلف رخل ىلا لدنسلا
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 رينج لحاس ىفف لييج اماو ننللا .كلم راد روياجيب لحاس ىف اهو

 عدي الو تارجك ليحاس ىف رمالا هل زابا كلملا ناكف * تسهرملاب هلأ فورعملا

 لازي ال همابا ىف رحبلا وهما ناك اذهلو * ةراجتت الا هلاخدي منرفلل ابارغ

 ه لاقثم نزي ام هتنارخ ىف لخدي ال هنا ربلا ىف زايا ةلادع نم ناكو * هدقفتي

 لدتعم ةّدعلا لماك هار اذا آلا هلخدي ايكرم عدي ال هنا رحبلا ىو *هلعال ةرذ

 هيف غلاب ىملل نكع ركلا نم هيلع لخحي ع ناكو :* هل ءاعدلا 5

 خقدصلا ريتك ريك ع عسأاو ناكو * باسح ريغب + ءاشي ا فزرسيو ليقي ن

 1 هك يعنب قلاع ءةمدخ ىف نم 0 هترفس ىع فلخي ال اماعطم

 فيكف هراثآب الا هفرعي ل نم هل اثر كقلو * هلثم :«فلخ رن هترضح لفها

 ناطلسلا ىقباف ناغوطو فدا نيدلو فلخو * ةجرلا هيلع هلها هيكبي ال

 * خعنلاو ةلودلا نم هيبال هنم ناك ام فحل ا

 دبع نب كمحن ىب دمحم نيتدحلا كلم قوت ىيرشعو عسن ةنس ىفو 1

 1 رادب كيوس ىباب ءفلسك فرعيو ىللاملا ىريصم ا ىبحلا لدلحت ىسح ىب نكولا

 نيسمخو تيس ةنس نابعش نم رشع سداس ىف كلو *دابا نجا تارجك كلم 1

 عليز لخدو نميلا ىلا هجوت هنا ىنغلب ىواخسلا ظفامخل لق ةثامامثو

 نم برقتو كهف .نب هللا راجع لق * هيابنك ىلا هجوتارفا تن تكك

 ةفرعم نم ةباع ليتشم و2 لآ نيتدخا كيم مبقلو هاني دوهح اهناطما.س

 ىضاقلا ى جحا كلم كنس 58 0 نيملا خفلا اهني اتت نيرشع

 هنم عفنلا بلطي نم ذخئتاشم نم ةعامج ىل ىلا اهضوقو ىننللا ىيدلا لالج

 نسحخاو ايف اازب تدخر اه جيهتباذ هل اهتلسراف ارقذو امظن ىو

 ةدلوأ كوتو دوم ةهناطلس كام:قوا ىلا +هتلالج لع يسلب 000 1



 5 خذدس اامب

 كنسملا ىيحلا دج كيج هييزو ةطساوب هعم فقوتف هاش رفظم

 لك دقت ءفئاظوا ضع مرخوا ىكيالا ناخ سنوادخ  ىئتلاعلا

 خ_مدخلا نع رخانف كلم وسئاس برج ةيالو دومكم نم هل ناسكو

 "نيم انتدح انابنا هناش نمل ةيرجخلا ةيلوتةامو لودفا #7 كرام حرا نإ

 مذ هسينلا لخد .ناخ ىلعت بطاخملا ىلا ودنملا رهن أب كىيسلاو ك4 بجتلا ه

٠ 

 نب داش رفظمل هادعاف تارجكب خف لوأ ناكو « ىراضبلا حرش ىف ىرابلا

 © اهب ةرامالا هدلقو سورب ةيالو هاطعا ةنملا هذهل اركشف هاش دومح

 ىيغللا ىوحنلا خيشلا قوت نابعش نم ىيرشعلا ةليل ىف نيتلت خذنس ىفو

 00 اللا قلبع ىد كرابم نتعب ريع”نب' نيم ىنيكلا لابج 'بيذالا

 ءار رت ةدحوملا دعب ةليهم ءاك) ىقركبب ريهشلا ىفاشلا ىمرضالا ىريملل

 روتنملا» موهفملو ىوطنملا ىف ىيركتملا ةهالا نم ناك (فق اهدعب ةحوتفم

 227 :هنمو ىسح مظن هلو اريثك فنصو * موظنملاو

 8 كو هناسحا نم فافاو م اي

 الونأ ليق امتيح ةيويهلا تسل

 اليقم ”دشنا ةادغ داجا ى

 ىنناف كاذب ىنكتامم تنك نا

 الوأ ىفرسط تسيار لاونلا ميبي  ةخبلحك دايكلا تردابت اذاو

 اة بصق مظنب اك نغم كنك 1

 ايهعامم هر خ*يفاق لك م

 ياعلي” كدييتلا ىرجو

 انهيت فرطم رجان ريرج ىلعو
 :ناف 5 ذل | 00 عأ

 3 راسل رفا ١ عك ١ نعتاو

 هغوص بعصي رعيشلا نأ لا

 أرخاغم تزوب نأ بئاجتكلا فدا

 ىتةعاضب نوصأ لحجر ىننكل

 الونم ةرجاملا ماه ىف تينيل

 القاب ةحاصفلا نابكس ديعبو

 الطخا قدزرفلا بلقنيو ارصخ

 الهلهم مست هيدبذ الهلهمو

 السرم ةعاتصلا كلت ىف نوكاس

 النمل 61 نا كقو ىدنع

 الرقم وأ مقلل اخاف: وا

 الذبتم اهسخب مواسي نوع
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 8 رولا

 الحنتو ميثلل ىدهن ءاتسح ةديرخ ميظعلا مرمل ىم قراو

 الوب : محارب اهنج الو ئعيسفالا نص يوع تكلا ا

 الصوت نأ اهلثملل فحي محر اننيب كلذ تناو بيرغلا اناو

 نيتسو عست ةنس نابعش نم فصنلا ةليل ىف روكذملا قرد سلوم ناك 4

 ه ديبز ىلا ليكراو :* اهئاملع "نبع قخاو اهيف اشنو تمصخك ةئائنك

 فيطللا دبع نب دكمح نيدللا نيز ىع ثيدخل اهئاملع ىع فذخاو

 * غئاصلا ركب ىأ نب دمح نيدلا لامج ديقفلا ىع لوصالاو * ىجرشلا

 هتقو بطق نيدلا رخ بكصو لدصعالا نيسح ديسلا نع ةقركل سيبلو

 اهرس هللا سكق سورديعلا فيقعلا ىب كسب ابا خيشلا سومشلا سمش

 ٠١ نيدلا سمش نم عمسف ةئاممتو نيعستو عبرا ةنس ىف محو *امهب عفنو

 نتلخد. لاق  هدئانئتنع كح امو * قوصتلا ف ىلسو تاك دا

 * اهلك ىلاعت هللا ركذت ىئاضعا عمسا اناو الا اهتممتا اف كيبزب ةينيعبرالا

 نا اءاجر رّيخلا لتهال ابحازشيم مرللا ىق“ةيانغ ةيلطلا' ىلا انبستم ا

 مل لصحو ندع ىلا مزع رق * هسفن لزعو رحشلاب ءاضقلا ىلهتو * فل

 اهدا فوو كنهلا ىلا مزع هدعبو * ىرماعلا ناجرم اهريما دنع هاجو لوبق

 هيلع عسوو همدقو هب ماقو هميظعف هركيد دومحن ىب رفظم اهناطاس ىلع

 ةربكل ملأ هلثمو هل فنصو هفاجخ رهتشاف طنع ىفخاو هنم هانداو ديلا تنل

 ةيدجالا ةيوبنلا ةرضخل ةيسب * خيدجالا خيعاشلا ةرضخل ةصيق * قابك

 * كولسلا بيترتو * لوسرلا باكتأ ىضغبم ىلع * لولسملا ماسلل باقكو

 م. *عانتمالا باتك نم رصتخملا * عامسلا ماكحاب * عامسالا ةعتمو * كولملا كلم ىلا

 مجكلا ةذيمال جوش رصتخاو * سود علا بقانم ىف * سودقلا بهاومو

 * ل ي.ةرجاب كيا ىب دمع هيقفلا تومرضك هنع خا نم ناك * ىدفصلل

 دك ف منشد عيطاقم هلو * دمر لا ىب هللا ديع ندعب مزلو

 ىلاقا: نا وان .تتينبخلا قاب قل لاجح !لك ىلع ةولس ف اك



 لد رو

 نامالب نسيعا7 ان امم .اذأو | ىناما ىف اند ىأ لصوتلا منغا

 ى ةجرلا هيلع كهف نب هللا راج هليذ اميف هلقن

 1 هرغقو (ميملا مضب) هسارهم ىلا ديصلا عراوجع رفظم ناطلسلا يرخ اهيفو

 ريط نم هل منس ام هقفي رثو دهفلاو زابلاب ةكرتمل هسفنب رشابو اًمايا اهب

 ءارلاب) ىفأر ىبيد هتجوز تيفوت هعوجر ىفو * اهريغو شحولا رقبو لاؤسغو د

 ىو افعض وكشت تناكو (ةينحت ةانثمو فلا نيب ةروسكملا نونلاو ةملمهم ا

 اهنهجو ىدبالا اهقارق هنوحاف ردنكس هدلو ماو كنسلا ناطلس تنب

 دعب ةنكاس نونو ماللا مضب) رهولوهد هيناهَل عضو هيدلاو دنع اهنفدو

 نينمومضم ءاممو ةامهد لادو ةنكاب ءاهو خدونفم رت" ةانتمو فلاو ءاه

 ةرايزلا مسرل خ_ضورلاب فلخو (*لمهم ءارو ءاسهو نيواو نيب ةحوتفم مالو ١

 * ينايناج ىلا راسو هدالوا

 روويلتيبك ىكسو ىنبو دابادا نم خسسأر سف ةعيس ىلع هجرابو رويلاتيج

 ىلع هضرع باشالا هانا املف * اهديص انرثك و اهركش فافتلاو اهثامو اهةاوهل اه

 * خنطلسلا ىئاد ةباجا ىاف هدصق ىع هدرف ةصخرلا هلأسو ناطلسلا

 * هتيارب هكولم وئاس رماو هب فيلي ام رئاسب هرهجو هل..نذا كلذ كنع

 ةراقنو ملعو ليج ةختامو لديخا اخ سويخو (سوف اننتام هدا كرم ناك 57

 هللا دبع ىيدلا فيفع ةلحرلا هذه ىف هعم ناكو ىرفظم فلا نوعبرأو

 ىنعودلا كيز نبا ورمع ىيدلا جارس > دشلا ةديافعلا خسجوز ىذا  تاكتحتيلا

 ىنربخاف دنع 0-5 دابادجاب ةتاعستو نيعيسو عبس ةئيس قل نكد (تيعتجا

 هدلاو نم _ سيئتنلات رداهب هدلأو رويدومكو لون ىُمو * ه«بركنك ضوح ىلع
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 دو بلح

 الر 1| ذئمس

 ردنكس امس هتوخا رغصاب اهيف هيواسيف ةيالولا نم هديب ام ىلع هدزي مث نأ

 ىلا مهب فتي نمي اليل بكرف هققراغم ىلع مو-ع ةباجالاب نرتقي مف املف

 ىارلا اهبداص هب عمس اهنم برقلابو (خلمهملا لاطلا مضب) روبركتد بوص
 بجاو نم رخو هلزانم بجتا ىف هلزناو هب بحرو هاقلتف هكنسيدا

 اهئانثا ىفو رداهب اهرضحو هكنسيدا كلو اهب ىننعا ةرمس تقفتاو * هنياعر

 ام رداهب لاقف اهفرعتا هل لاقف رداهب اهنسحتساف اهصقرسب ةنيق تءبجتا

 هفيس قرافي ال ناكو ةريغلا هتذ-خان هنودقتعت تيب نم ك لاق اهفرعا

 هب عمسو هب ناك لوضم ىلا ساجملا نم جرخو هسأر هب برضو راقف

 كياذ هب هبطاخ اميف اطخا كنبا هدلو ما هل تئلاقف هلتقب مهف هكنسيدا

 . نا هل تلاقو رداهب نتا اهنا رت كنم ةوطخ ىلع رضظم نافذ هب تثبعلاو

 فنحب اينذ فرق هناف تْلَعَع سرف بنذب ادودشم هب فاطي ىدلو ىف كيضري

 ىلع تمرع ناو اهب مقأ تّدش نأ كمكح ىف كلبلاو كل نك كلذ هل

 ريمجا ىلا هكدا 5 عدوتساو رداهب اهل رذقعاف * ةمالسلابف رس

 ىرجنسلا ىيدلا نيعم هجاوخل انام نامزلا بطق اهبحاص ةرايز ىف كمتساو

 هافاذ اهداوسب ىراك املف (ميملا جفب) تاويم ىلا راسو * منكر مد هرس (سدق

 نع هل يرخو افيض هلونم ىف تابو لظو قاويملا ناخ ىنسحا ريمالا اهبحاص

 اهناطلس هب عمسو ىلعد ىلا راسو * هقمح ىلع ىنثاف ةيالولا نم هديب ام

 رهاظب هرطاخ عمج هب عيتجا الو هسلج# ىلا دب لوصولاو هيقلتب رماذ ميهربا

 داوسلاب لغملا ةراغ نم اهب عاش ام اممي ففتا ىلهدب هع امنيبو * ةياعلا

 . ءالع انرصنب ارهاظنم ىل»د بداصب ماما كانثداب 0 لداك بداصل ناك ا

 ر>رسالا نم: متلسا نموا قالا ويصحللا ىأ كف ناو نا ال

 ىف ةعئاشلا تربكو بابلا ىلع فلل محاوتف ىلهد ىلا الا ايهم هل دج

 ىلا فول لاو ليغملا ىلع دحا يرخ رثو وما ىلي نمو ةتكسلا رودص

 ميهربا هب ملع امو ذهل ىلا هباحإب جرخو رداهب كعتساف * بابلا طبض
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 ه1 نس أ

 مكا ةرب ءيظلا و كح نم داربنخسالل هومنغ امب لوزن لغملا امنيبو * هعايثا الو

 ءنغب رو مهيدباب ن .راك ام يلع ىبتخحاو ملظلا خ_قاعب خنخاو رداهب عيلع

 روهذو ج لما هب عمسو * هيلا اولامو اهلا هبحاف ىلهد ىلا هب عجرو * ءىث

 ءانتلا نم ميعاربا رثأت كلذ ءانثا ىفو * هيلا اوبتكف هناطلس قوت ناكو

 * ةداعلا نع دعم هكولس ىف رهغتف * هيلا سانلا للبم نم ىشخو هيلع ه

 بجاتح هيلا جاخ اهضرأ ىلا ىهتنا امو روهذوج ىل ىلا أركاس رداجب هقر افف

 رهبللا ريزولا 0 نم تارهك كصاق ليصو هيلا هلوصوب نرنقاو * اهلعا

 هعو_جر ر.بخ قايسو ردادهب ةلحر تهننا انه ىلآ * كايربلا اخ جان

 جورخ ناطلسلا غلب امل هنا ةصقنا ةصالخو *ةمجرتلا ةمتت نايب بقع

 ليذوالخ ىيدتسا ردنكس ىتح هيلا هداللا بحا ناكو هلأس امل رداهب ٠٠

 لعفف مهتلاسم ةباجاأ نم تح ءام ىلع هعجرتسيو هب فحلي نأ هرمأو ناخ

 * مكردي من هنا الا

 9| ىوذ كقفتو ىدصتو ءاقستسالل كيعلا ىلصم ىلا ناطلسلا يرسخ اهيفو

 مهب امد ام رخا ناكو * ةولصلل مدقت مث * ءاعدلا علاسو جتاقبط ىلع ةجالل

 تسيح .شينذ كت ناف اًئيش ىسفنل كلمأ الو. كحبع ىلا هللا * لاقي امك د

 هسأر عفر اف * نيحارلا محرا اب هلوق رركي !اذجاس رمتساو ضرالا ىلع هنهبج

 اذكش هلل نجس .رث *رظمو 0 قريب .ةيرح . تأشنو حبر تمجاهو الا

 رمح ىب كيحن نب رع ىب ديح مسقلا ىبا رسيببللا مامال.-] راوسبالا عمبر ١"

 للتا باصأ منع هللا ىضر سنأ ىع هنع هللا افع ىرشختولا ئيجيراوغل

 انبط++» وه امنييف ملسو هيلع دللا ىلص هللا ليس ديع ىلع طحق ةنيدملا

 عداف ءاششلا كلع عارللا كله هللا ليسر اب لاقف لجر مق نا ةعمل موي

 م حدر تيجاهف ةجاجولا لتمك ءامسلا نأو اعدو «ءللبد 5 انيفقسب نأ هللا



 6-0-5 ه6

 لرد 1” خدس

- 

 ءامللا ضوخن انجردف اهيئاَرع ءامشلا تلسرا' رث :عمتجا رث باص ةكاشنا

 ليجرلا كلذ هيلا ماقذ ىوخالا ةعملل ىلا رطمت لوست ملف انلزانم انيثا ىتح

 هللا لوسر مسبتف هس نأ هللا عداف تويبلا تسمّدهت هللا ليسر اب لاقف

 عحكصت باحسلا ىلا ترظنف انيلع الو انيلاوح لق مث *ملسو هيلع هللا ىلص

 نيح يرخ هنأ اهنع هللا ىضر ةشثاع نعو * ليلكا هنك ةنيدملا ليصح

 رتوكش مكنا لق مث * هللا دحو رمكو ربنملا ىلع كعقف سمشلا بجاح أدب

 هوعدت نا هللا مكرما دقو (مكذع) هنامز نابأ نع رطملا راجتساو مكرابيد بدج

 لزسنا ءارقفلا نك ىنغلا تنا هللا لق رت * ملل بيجاسي نأ مكه عوو
 تقردو تدعرف اباكس هللا لوذأف اغالبو ةوق (انل) تملونأ ام للعجاو ثيغلا انيلع

 ىار املف *لييسلا تللاس ىتح هدحسم أي ملخ هللا كدي تا ١
 لك ىلع هللا نا دهشا لقو هذجاون تدب ىتحح كح نللا ىلا ةاتعرلا

 كتناكو ىفيص ىببا تنب ةقيقر نعو * هلوسرو هللا ىبع ىناو ريدق ءىنش

 تلكقا بدج ونس شيرق ىلع تعبانت مشاع ىب بلطملا دبع ةذل

 انأ اذا ىوضن ىجمو ةمومهم وأ هللا ةدقار انأ انيبف مظعلا تقراو 8_5

 ىبنلا ١ذه 0 شيرق رشعم اب لويقي لليكدصأ توب حرصي تبيض فذاهب

 مكنم اورظناف آلآ بصخلو ايخاب اله ىح همايا مكتلظا دف مكنم ثوعبملا

 نيدخل لهس بادعالا فطوا اضد ضيبا اماسج امسظع اطسو الجر

 هدَلوو وه صلخلف الا هيلأ ىدهت ةنسو هيلع مظكي وخث هل نينوعلا ما

 نم اوسميلو ءاملا نم ٍجيلع اوبصيلف الا للجر ىطب لك نم هيلا فلدجلو

 . فياسيلف الا هناذل رهاطلا بّيطلا عايفو الآ اعبس تيبلاب اوفوطيلو بِيظْلا

 ىف تيفمل ف ىابور ك.صيصنتاك ىلقع لد ىدلج فق كف ةرويعلام ىلا

 اوملتساو اذه لق الا ىحطبا ىنيقل نإ مللو ةمر “وف ةكم "باعت
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 ءاررلإ 7-02 لزلو

 ىبا كضتعاف“ بلطملا دبع ماقذ هبانج اوفلتساو لبخل ةورخب اورق ىتح هلهم

 عللا لاق 2 برك وأ عقيأ لذ مالغ ذكموي وو دقناع ىلع ةعذرف !لييد ةنبأ

 كواذبع هذع لّكبم ريغ لونم' ملعم ريغ رئاع ثنا ةبرللا فدشاكو ةلكل ناس

 فلظلاو فدل نبهعذا ىتلا متنس كيلا نيكشي كمرح تارذعب كواماو

 ءهسلا :ترجافنا ىتح اومار ام ةبعالاوف * اعيرم اقدغم رطماو هللا انعمملف ه

 نب تح اهتلجو شيرق ناش نعمسف * هجججتب ىداولا ظنكاو اهئام
 ىو ءاكاطبلا ابا كل اعينه بلطملا كبعل نولوقيب ةربغملا نت ماشو خيم

 ب :ليقا كلا

 رطملا ذولجاو ايل انكقف كقو انتدلب هللا ىقسا كمل ةبيشب

 رجشلاو ماعنالا هب تشاعف اع ليس هلل ىمسو ءاملاب نداجف 0٠

 ,ىقستسي هنع هللا ىضر بازل نب رع صفح وكيل نينمولأ وسبهأ جرخو

 معب كيلا برقتن انا هللا لاقف هنع هللا ىضر بلطملا دبع ىب سابعلاب

 ناكو ايهل رنك هنحن ناكو ةنيدملا ىف نيميتي نيمالغل .ناكف رادخخل امأو

 كقف هوع ىف كيبن هللا ظفحاف ايهيبا حالصل ايهتظفحت * احناص اهوبأ اد

 اويفغتسا لاقف سانلا ىلع لبقا من نيرفغتاسمو نيعفشنسم كيبلا هب انولد

 ا 025 رضا لاط قلو سابعلا تسيأرو -ىوارلا لاق. * اراقنغ ناك هنأ مكبر

 لمعت ال يارلا تنا هللا ليقي وهو هر ىلع ليجت هتبابسو ناحضنت

 تعفتراو ريبالا قرو ريغصلا عرض كقف ةعيضم رادب ريسللا عدت الو :لاضلا

 اوطنقي نا لبق نم ككئايغب جتغاف هللا ىفخاو رسلا ملعت تناو ىوكشنلا .٠

 نم ةريوط تاشنف * نورفاللا ميقلا الا هللا حور نم سأيهي ال هنا اوكلهيف

 حير اهيف تسشمو تمنو تمئساو تيمالت مث نورت نورت سانلا لاقو باح

 ففطو رزاملا اوصلقو ءادلل اوقلتعا ىتح اوحبب ام هللاوف تردو تآده مث



١ 

 تهت ”7

 با ىلا ةظحكأ بنك * نيجارلا محرا اي كنب ىنثغا هلو دمك« ىثايغ اب

 «ماملالا نع ىنعطقف *مامغلا نايريس عبناف ريمالا ىلا ريسملا ىلع تينك رتعملا ٠

 أوذاك ©“ مالسلاو « كمالكب ىندغي مم كب امود رورسلا ىنذاف ىمل هيلا بثكف

 ءالبلا هيلع دككرو نامزالا هيلع تعبانت اذا ىلوالل كو ءالهلل ةيلعات“ل ىف

 ن

 هر رقبلا نم هيلع أوردق ام اوعيج راطوتسالا ىلا اوجاتحاو تحلل 522

 ربعش 7: ىثاطلا دواد لاق « ايقسلا باِبَسأ

 ىف اهب اودعص مث ر,شعلاو عسل ا امع نيدو اه-دانذا ىلع اودقع و

! 
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 رشعلاب ن .رامز أ ىحعأ نورطمنسي م بيع سم كا ناتحولا 00 إل

 |. رطملاو هللا نيب كل خعبرذ ةعاسم اروقيب تننا لعاجا

 تاقدصلا عم ءاقستنسالا موب اوجرخكا نأ هنم اوسينقا نيماسملا نأ وى

 جتيلو نولعفي هنظا امو اليمج انسح نال م ابا هللا ىلا اهب نوبرقتي

 نويرفتي اوناك كلوا ١ ممالسا عمار ةرلاك ناو نيرصم ربيغ نيبثات نوجرخ

 ند هب وضتسي عفان ىف لثم رصم مطم عتيلهاج عم رقملاب عرضت ماما

 ام ةجرف ةعارللا لشا اهلها ههركي كلذلو رطملا اهض ترطم ناو رطخغت ال رصم

 :  عيفو مل باذع هلك قلخلل :خللكملا هالا

 رطقلا نم نتلعلا بصخ هيف ا مثدنع ضرالا بد موق ريخ امو

 ردللا اطقلا برس ءاملظلا ىف عيرامك جعبولق تعير ثيغلاب اورشب اذا

 قيل )“ عيبولا ءانثا 3 ا بيرغلا نم عمج ايبذ ىرشخ#ولا هللا مدر

 |. نونسو عبس فس بحجر

 ةفع ةليل مزراوخ ةيناجردك ةفرشملا ةكم نم هعوجر دعب قيتو ةثاعبرأو

 .ءاهنم تايباب ةضخب واترو ةتام سمخم نيتلتو نذل
 محم هللا زاج ةقفت اتركح ةءاهتلقم عمدلا نوت د2 0

 نإ ىدلاعت هلوقل :«*نيسشفت كتعاءفاشللا هباتك ىف نييغل ىشالا |



 نزنثم نس الزام
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 ناهس 1 اك انك قعر ام تم بري نأ ىيكسُي 5 هللأ

 ا 0 لطيف“ اهحامج  ضوعبلا لم نوي تاي
 لحنلا ماظعلا كلت ىف خملاو اهرحن ىف اهقورع طاين ىريبو

 لوالا نامزلا ىبف اهنم ناك ام ه-تاطوق نم بات دكبعت رفغأ

 ىرشخ#لا نا لقو بملح لضافالا ضعب اهيندشنا هذرات ىف ناكلخ ىبأ لق ه

 "اا ضم ايآ مش ىقويب درعشا نمو < نربق ىلع ”بتكت نأ ىضوأ

 0000 ظلم كينيع نم طقاشتا -ىتلا روكلا هقنه. ام ةلئاقو
 ىنيع نم طقاست ذا وضم وبا اشح دق ناك ىذلا ردلا اهل نالقف

 امهيا ملعا الو ىناجرالا ى-يدلا حصان ىضاقلا ليق لقم اذه ناكلخ ىبا لاق

 2-8  :ىيرصاعتم انك امهنال رخالا نم فخأ ٠١

 ”ادر نيسلا مب ميما املا < مهقارق © تيحح الا ىنكيي مل

 ىعمدم نم هترثن ىعمسم ىف متيقلا ىذلا ركلا كلذ وه

 0 ل ل ليافلا محلل“ يع ضاقلا اجلا بوسمملا قو

 ىدكنمت تففوو ىلوالا تفك ةيناق ةرظن ىندوت ال

 ىقعموا ام .بحلا تدخ ال مدوم تنيذح ىبلق ىف كل - اه

 ىتذا ىسف ةتعدوا ام ضعب هنأ اديقع ئنفج نم هذخ

 0-3 رس
 سا كيناع نم ماعلا تحجي : ةنس اهيف هليصف .لكو

 نفي (سيل رنكإ ملعتلا نان“ | اريبختف. ملدغلا ميغ نفعت الو

 ةطقاس تناك هيلجر ىدحا نا ئداشملا ضعب نع تعمس ناكلخ نبا لاق "

 ريثك ملق ةباصا اهطوقس ببس ناكو بشخ نواج ىف ىشج ناك هناو

 ناك هناو هلجر هنم تاطقسف مزراوخ دالبب. هرافسأ ضعب ىف كيحكش دربو

 نم انوخ كلذ ةقيقح ىلع اوعلطا نم ريتك فلخ ةداهش هيف رض هديب

 خيرات ىف تيأرو لاق « ةبيرل تيعطق اهنا لال ةروص ملعي ل نم نظي نأ



 (]“ب مخلب خمس

 ىفنملل «يقفلاب عيتجاو دادغب لخد امل ىرشخ#ولا نا نيرخائملا ضعب

 يف هنا كلذو ةدلاولا ءامد لاقف هلجر عطق ببس ىع هلاس ىناغمادلا

 هتكرداف ىدي نم كتلفاو هلجر يف طيخي هتطبرو اروفصع نكسما ىابص

 ىدلاو تّاانق طيخل ىف هاجر نعطقناف هن بذجخغ قرت قى لكيت

 ه ىلا تلصو املف هلجر تععطق امك كعبالا لجر هللا عطق تسلقو كلذل

 ترسكنان ةباّذلا ىع تاطقسف ملعلا بلطل اراخب ىلا .تااحر بلطلا ىس

 ىرشختولا ناكو *ةحصلاب ملعا هللاو اهعطق بجوا الع ىلع ثلمَعو ىلجر

 مل ايحاص كصق اذا ناك هنإ دنع لقن ىتح هب ارهاظتم داقتعالا ىلزتعم

 , فتصي مث نارقلا ريسفت ىف فاشللا اهنم * فيناصت هلو «« بابلاب ىليتعملا

 هباشتمو * ةغللا ىف ةغالبلا ساساو « ثيدمل ريسفت ىف فئافلاو «هلثم هلبق

 رداودسو يا بوعلا لاثما ىف ىصقتسملاو 4 هبوبدس تايبا حرشو 3 ةاوونا ىماسأ

 ىفاشو ««ناعنلا فئاقح ىف ناعنلا فئاقشو ««ليتمتلا ناويدو ««لاثمالا
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 ي”لتاسرلا ناويدو * ضورعلا ىف ساطسقلاو «« ىفاشلا مالك نم ئعلا

 1 ا.هب رواجو ىحلاعت هللا اهفرش 210 أ وفا ل5 ناكو 5 رعشلا ناأوبدو

 ركذ نم ةعرفتملا ةلمأل هذه تهتنا «كلذل هللا راج هل لقي راصف انامز

 يىركّذي ئشلاب ءىشلا ذا ورغ الو ك«رفظم ةمجيتلا بحاص ءاقستسا

 فعض ىكش هنمو ةدعملا فعض مث لسللا هارتعا ليلقب ءاقستسالا دعبو

 06 ظرخالل ًةعاللد حاصي اميذ اوركاذتو ب عمتجاو نيقيلا خيفوصو ىيدلا

 هناسحاو هنم هاضتقا امو هناكجس هللا ةذجر ىف ثيدفمل لسلسق نأ ىلا

 فرعاو «لفساو هظفحاو الا هختاشم ىع هل همنافقلتو هنيسن كا



 و نس )م

 اهليوات عفو اهظفحب ىلع هللا نمو الا يآ نم امو «هتافو ىلا هلاح لثاواو

 ميهغم هب وجرا ام هنم رضحتساف هقفلا اماو اهتءارق ملعو اهلوزن بابسأو

 لاعتساب ىتقو فرصا .رهشا ةّدم لو نيحلا يف دهقفي اريخ هب هللا دري نم
 لليق امي الع سافنالا ةيكزتل مئاشملا هنس اه“ لغتشاو ةيقوصلا هيلع ام

 ىسعب اللعتم جتاكرب لومش ىف عيمطا انا اهو مهنم وهف موقب هيشت نمه

 وجرا: لأ الا هماتا تيراق دقو ليزنتلا ماعم ةءارق ىف تيعش تنكو ؛«لعلو

 قاف مكئامد اص نم ىنيسنت الف قضلعم اولا اق ناسا قل" عيعخأ نا

 نورضامل هل اءدف «ياهاوذ هللا ةير الا سيلو «“ اعاوق تدقف م 5-5

 ««رعلا ىف ةكربلاب

 0013 نيكي نا ءهيلنبا نم رداهب_سمتلا عسكر نيتلفو [عدحلا كنس قحل او

 تكسف هتيافك نود هديب ىذلا نان ردنكس هيخال ام شاعملا *فيظو نم

 لور اهبحاص ناكو رويركند ىلا ةنسلا نم بجر رهش ىف رداهب ير رفظم

 لو ناك ام هنم ناك هل هيخا ىبا ةفايض ىو روتيج ىلا رث دكنسيدا

 ةثداح نم كلملا زرابمو انارلا نيب ناك اميف ركن دجاب تيساتسا ىمم

 ترضحو ترداب.ذ هلنق ىلع ليتقملا باكا عامتجا انارلا مأ غلبو ءادهشلا اد

 تلققو الا هيلا مكد ١> لصي الف وعد .تلاقو

 ناطلسلا ىلا اهنمو تاويم ىلا

 ىف قفتاو همدقم مركاف ىلغملا رباب ةلباقم ىف ءاهتي ىايب ناكو ميعبا

 لسقراو هتصاخب رداهب بسكر كلذ دنع دحا جعبتي رثو ىراسالاب اوعجرو .٠

 ىراسسالاب عخجرد فيهسلا خيقب برهذ نم ر.تللا ليتقو عك رداو م تت ىف

 رثاتف هيلع اونتاو هوبحاو ناغفالا روكص ىف ربكف لحا ٍقهنم تمفي مو

 نع لوسعسم قى اوداك اهي ءارمالا نذ كلذو روينوج بوص 55 ا



 لإ ؟“ زكننن

 بجاخلاب اذذ ههتي غاب هل لاقي ىذلا عضوملاب لزن املف ةنطلسلل باطلاب

 عضوم ا فايلذ ىلإ لصوت ةبيروينولل ءارسمالا نم الوسر ىلاغشالا ناخ ه«دنياب

 ففنا ريينوج ىلا هعم ضهني رداهب امنيبو خلاسرلا غلباو رداهبب عمتجاو

 ةافو ىع رسبخ هل ضرع توق بناج نم ناخرد هلسرا نم ليصو

 عجرو هرايد ىف تدح اهم بجاحالل رذتعا تحكم دعب نومضخأ ىلع .تفقو

 نب ريش ىلع هيلا لصو رود ىلا هلوصو ىو تارجك بودص ىلا هدصق انزيو

 هريخو ردنكس ةداهش دعب تارج“ نم ب ناكو ناغفالا نيدلا نيبعم

 ىو مهرشأ ىلع ىللسقرأو نانكتات هدو لقنل اماع فلخو ةسمزع ىف لح

 [* كلذ ىلع كب رثان رود وكند الصو اهلو ناخ ميعربأ دكدلأو هدنبكاص
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 لئاخم هنم ترهظ رينايناج ىم هجورخ ىلع نيتلثو نيتنكا لا |

 ىثو اهيف ربلا لاعا نم رقكاو اهيلهالو اهل دسبالا قايفل عدوتسملا

 تارازؤملا ىلا ندرتلا نم 2 قل كبك لون انملؤو. * نانا كالا نإ «قيرط

 رجعملا ةمالعلا ىف نط ىسح هل ناكو *اهب ريثخل نم يتكيو كا

 ئلوا هب رتثوا ايف ترظن اممي هل لاقف .ناخ مخ ىقتلا ىقنلا لآ

 طيرفتو لاملا تيب فرص ىف طارفا نيب اثا اذذ قافنالا نم قاقكسالا

 نآلا اننا كييحو :* بيحل اع انمهنع تلتس اذا 1 0 1 ميه اف

 كلذل ءاجرلا هيف لاحلا ريخو ةرخالا ىلع لابقاو ايندلا نم رابدا ىلع

 . خو لامل تيب ىلا مقف هناسحاو همركب ىل اهرفغي نا هناجس هللا وجرأ

 هسع ايح نيمد اه هيلا ةجاحلا ئوذ ىف ةقرتو هيلع رقت اذ 0

 ردنكس «دلوبي ىحدتسا ارثا* نيمحارلا مجتا اهصو ىنم ايلي 0

 ىلا ةهيضف ىئكبف  مهعباس وه نلككو ,هتوخا" ئف كاضواو ديصو هذ

 ضرعتسا ةعمجلا مهي ناكو همايا رخأ ىفو * هل اد رث هانيع تعمدو هردص
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 ٠ ا

 5-05 عك

 نرولر 0 لري

 * نليف نيب براض لاينذالا ةبذ كثتناك انو ناويلل نم خليوطلا تام

 اضوقو ءملاب يدتساف سمشلا تلاز نأ ىلا عجطضاو لكملا ىلا ماق مك

 نعرماف هدلاعب عامننجأ ل قوق 0 انز_-ح نهسفنا نبدي تابكاب تاسيأ

 0000 5 الف «ناؤلل نشرضحشا نهل ةنيلستو رجالب ندوة وبصل

 ىهتنا انو دهيرس عضوم ىلا بخو هناجس هللا ظعدوتساو هعداو مق * ىهئاس

 *نطلسلاب *عيابملا نيح ىثئابآ ,ريرسلا اذه ىلع سلج هيرضاحل لاق هيلا

 ةفلس ركاب اكربتم هيلع سلجي ىنبال وعدن ىتبون ىف اضيا اهل نتسلجو

 هلنم ىقحتسا مق * ةءاس سلجن هب ىجن هيلع عجاطضا هريغ ريرسب قهتتيا

 ملعلاب كردق هللا عفر كق هل لاقو كلملا

 سي ةروس عولاع أاوهشو ىقافو رضحت كديراأ ىل كتمدخ رخا و هلو

 1 مف هل طنو كاذفو دب ةلها اع ختمان .*.عيف ىحكاستو كديب: ىلسغتو

 عجاشأ بطاخما نيسح ليح# دجأر

 ءامحةسالا ناذا انه كتلملا ىلساأ باجاف تنقولا ىف يه لاق اناذأ عمس

 ةولص امأ لاقف * تقولا لبق ةداعلا ىف نوكيو ةعبلل ةولص دادعتسال

 000 01 3 نقر ننكا رسعلا "ةولظ .اماو.. * مكدتعأ ناو نوكت ىف :زهظلا
 هالصم ىعدتساو ةعيللل ةرلص يف نيرضاحلل نذا مك * ىلاعت هللا ءاش

 نم ءاعد * هيلا بينم بلقو * هيلع لبقم هجوب هناكجس هللا اعدو ىّلصو

 ىنتيتآ ىق بر هتاعد رخآ ناك مث * وبقلا ىلع فروشم *رصقلل قرافم وه

 دلو ثنا ضرالاو تاوهسلا رطاذ ثيداحالا ليوات“ نم ىنتملعو كلما نم

 ليقي وهو هالصم نم ماقو * نيحناصلاب ىنقللو املسم ىنقوت ةرخآلاو ايندلا ىف

 تفتلي ههجوو ساوأل عيت وفو هيرس ىلع عجاطضاو هللا كسعدوتسسا

 بيطخشلو هسفن تضافو هللا ليسر كيح هللا الا هلا ال لاقو ةلبقلا ىلا

 نم ىا ةنسلا نم رخالا ىدامج نم ىناتلا ىف كلذو * هل وعدي ربنملا ىلع



 مهنإ ون" نس

 ىف هدلاو كنع ىفدو جيهكرس ىلا ه«توبات ليخو * هشا خعستو خذس ةرشع

 * القاع اناطلس هللا همحر ناكو * ةداعلا ىلع ,ذجحلا بق ىلع بضنو ,ةبقلا

 هللا ىف هاوهل * اكتاب اكتاف * اسئاس اسراف * الماع اناع الداع * الماك انس

 * اهيقدنسم ةعيرشلا لع“ اهيرك اياهم * اعاطم اميلح * اءاجتت اعضاوتم * اللام

 ملظت كقو بلطلا لوسر رينايناجب ىضاقلا نم اموي هلصو هنا هنع عاشو

 باجا ةولكل لاح ىف هيلع ناك ام ىلعو هغلب امكف ليل ىف رجتي نم هنم

 نم ميقي نا رجانلا ناو كلذ تيتو هسارفا نمت هلصي مث هنا هيلع رجافقلا

 ىلا همصخ عم ناطلسلا ثكف هب ىضاقلا مكحو نمتلا ءادا ليبق هسلج#

 ملسو ةميكحملا ناطلسلا رضع امل ىضاقلا ناكو * ىمتلا رجتاتلا كتل |

 ىلع عفرتي ال نا هرمأ هنا ىتح كلذ هافك امر هسلج نم كركي رث هيلع

 هب رذتعي اميف هسا سكنو هيف هتداع ىلع هناطلس ىلع مّلسو هسلج نم

 ىتح قمل ىف هتنهادم مدع ىلع هركشو هبنج ىلا-سلجو ناكاوك 1

 كنم خلادعلا كفصتنال ىل ةخسياعر هذه ك.تربس نع تلدع ول لاق عقل

 ىنع هللا كازين كريغ كدعب كب ىسنأب المل سانلا داحا ةلونم كتلوناو

 لاقو ىضاقلا هيلع ىنثتاف * ايضاق نوكي كلتف فل عم كفقوب اريخ

 ٠ كح كنأ نيبغيرشلا نيمرشل لل هال ضافن سلا را نمو * اناطلس نوكي كلتمو

 نيسردملل مسوم لك ىف ةكم ىلا هلوصت مهجتي افقو نيبعو * اسهريغ
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 9 رولز

 نافحصم نيمرغاب ةنسمخل هدام نمو * همايا ىف 8 كلذ ناكو * نيمرمل

 ةيفنلل ماماو بهذلا مب رركملا تلثلا ملقب امهبتك بوسنملا هطخب

 نيتعبرلاو نيقكصمالو كلذك هطخب اضيا ناتقعبرو امهيف ةءارقلاب صوصخ

 ءارقو فخكدصملا ىراقل نيفيرشلا نيموحل ىلا ماع لك زهجتي صوصخم فقو

 ءاقسلاو متكل دنع هل جاذلاو اهل ظفاخلو اهقرفمو ةعبرلا كيشو ءازجالا

 0000000 لآ اسم ناو كلتا تيأر ننقو شارغلاو بيقثلاو كقولا ىف

 ا 0 5 دعو ع دومك“ ناطلسلا

 هللا امهجر هاش رفظم ىب هاش

 هاصوأ اميفو * هذعب نم مئاقلاو هدهع ىلو لعج هنا هيبا ةمجرت ىف فبس

 كبيذهتب هتمر عافتنا نأ لوو * كب يابتجا رخا اذه ب اب هل لاق

 كبيصن سنت الو * كيلع لقث اميف هللاب نعتساو فخ اميف ى سانتف *
 فب ك كيلا هللا ىسحا امك ىسحاو ايندلا نم

 1 رك هع ةماعو ١“ ئوتقلا ىق' هلجيرا الجار .نكو

 ايندلا ةيطملا معن لق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىغ ربخل ىف ءاج دقو

 * ةيخالا ةعرزم ايندلا ههجو هللا ميك ىلع نعو * ةرخآلا مكغلبت اهولكتراف

 « قارولا دوم هلق ام ىسل نمو

 هبثادلا كب تراد نأو امذ اهماياو ايندلا عبشت ال

 اقل كردتسك اهب نا“ .. اهلضف "نو 'اينخلا .فرشا نم

 هيلعو اننيبن ىلع ىسيع هلق امك اهيف نيوكت نا ككولس ىف كتياغو

 هلق ام خظع كيفكيو * اهورعت الو اهوربعاف ةيطنق ايندلا مالسلاو ةولصلا

 نوره :فيلخلل كامسلا نباب فورعملا ىفوكلا بص نب كمت سابعلا وبا

 اهرساب ايندلا كل بهو ىق هناكجس هللا نأ هراز كقو ىسابعلا ديشرلا

 كركش قوش لج لو أردق كردق قوف لعجك منو اهضعبب كسفن رئتشاف



 مبوب نإ“ ذتس

 ىنسنت الذ تاحلاصلا تايقابلا نم ل نيكت نا كدبجراو اذه * اش

 هديب ذخا ريرسلا ىلع سلجج نا هاش ردنكس دارا امو * ءطحلا ْنْه

 دنسملا ىرسيللبو ناخ ف نب ناخ يف ىمارللا سلجملا دنع كلو ىنميلا
 نم لوأو * ريرسلا ىلع سلجو نا كنوادخ ديمح ىيدلا دج ىلاعلا

 شوخ كلملا داع مث * ىلاعلا دنسملاو * ىلاعلا سلجما ةنطلسلاب هيلع ملس

 .م ىرخالا ىدامج نم ىناثلا ىف كلذ ناكو ىناطلس مكق

 ىلا داباليمحا نم ضهن ةنسلا نم ىردخالا ىدامج نم ا ا 0#

 ىندللا ملعلا كقرم ىف ىتلا ةكرابملا ةضورلا ىلع هرورم ىفو رينايناج :

 . بطق نيدلا ناعرب * قانتملا ريغلا ىوبنلا ىنسلا ملخلو * ىهلال فشكلاو

 نيعاربلا بحاص راونالا ًاشنم رارسالا ضئاف رازمو * دس هللا سحق رالع

 نب رداهب ناكو * هس هللا سدق هيلا اموملا بطقلا نيويج خيش هاش

 ةنطلسلا نم رداهب ب دب دعو امنيا هناسل ىلع ىرج هل اديرم رفظم

 * دكلم بكوم ىف وهو ةرَغ اهلق هنذكل هتبوت نوكنف هتملك ىلع مهن هتيلو

 هناسلب بعل هناطاسب عدصي نا لبق ,منايناكب لون امل هنا درمأ نم ناكف

 ضعبلا لقن لب باطشلو كلملا نم رباكالل اب هتيشاح نم رغاصالا عوف

 فر

 دقع ىف عومج ركس بصق وأ فخ ىلع هيمي افيس برج اذا ناك هنا هنع

 فيسلا ةبيرجت ىف نيمسملا نم ةعايج هتشاكف نالفو نالف اذه لاق

 بنتكو رداهب ىلا لام نم ٍهنف * هدعب مئاقلا ىف اوفلتخاو هعاخ ىلع اوقفتاو

 . * دقعلاو لل ءامظع نم ناكو كايرنلا ناخ يات ريبللا ميزولا وهو هبلطب

 ناكو ناخ رصيق ريبللا ريزولا ضو رفظم نب ناخ فيطل ىلا لم نم قفمو

 ناكف ناخ كنوادخ ىلاعلا نئسملا اماو * ىقعلاو لل بابرا نم اضيأ

 ىلع لخد هنا هنم ناكف كلملا داع اماو * لزسعلاو ةيلوتلا نع لرعم ىف

 اريغص ريرسلا ىلع عفرو هلتقب نيرادلا ىف رسخو هتلوابق تقو ىف ردنكس
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 ما“ نس ممددوع

 ناكو هباكتا نم لليلق اهيلا هباجاف * هل ةعيبلا بلطو رفظم لآ نم

 00 مالا وبا هيك ناكو + ةنسلا نما ىرخالا ىدابج خلس ىف كلذ

 فييسو «« ىلاعت هللا هجر ىناثلا فسوي هل لاقي ناك ىتح عيدبلا هنسأأو

 برقلابو روهنو ج بوص ىلا ىلهد نم رداهب هجود نايب رفطم ةمجيت يف

 لصور امل روينوج بجاح نا ناّيبلا ةمتتو ««ريزولا ىصاق ةكرداف اهنم

 كلما نم لتخا اهب رداهب هل رذتعان ريينوج ةنطلس ىف هعم غلاب دصاقلا

 هنْه [صخرتف هيلع بج هل.ثرا مهو هيفالتو هيخا ةداهشو هبيبا دعب

 «روينوج ةنطلسلا مهل تأّيهت نأ دعب تارج بوص ىلا نانعلا فطغعو

 نب ليح# نب دومح ديهع رخا ىلا ىلهد ناحل قر كلخاتل ثنناك ك2 كو

 نب ميهيبا دهع ىلا تلقتساو اهنع تجرخ مث * ىلاساركل هاش زورسوف

 3 ردنكس

 رودقملا مناوس نم ناك امو روينوج ةنطلسب لقتسا نم لوأ نايب

 هاش زوريف نب داش دمح ىب هاش دومد نا ناخ ماسح خروملا 5-5

 ااا نيكو نس الئس خي. لفذ ةيدقوملا .ةكلمملا راد بحاص ىناسارخل

 «روينوج لع ىزوريفلا ىثاوطلا زوويف ناهج هجاوخ قشلا ناطلس ىكّلق

 «ةتامامتو نيتنثا خنس ىف قشلا ناطلس تام نا ىلا دومح اهب ةبطخل تمناكو

 بقلتو ه«سفنل بطخو ةلظلاب بكحرف هانبت ناكو لفنرف كرابم ه«دعب ماقو

 ىلا نيبتنتا ةنس نم ةكسلاو ةبطخلب اهيف ٌلقتسا نم لوا وهف هاش كرابع

"7 

 مى.ل

 م. رغصأ ناكو هاش ميعاربا هوخا هدعب ماقو « ةئامامتو عبرا ةنس اهب قوت نأ

 لي نب دريح هنع هلاصف يونق ريخاستل هجونت عست ةنس ىفو انس نم

 ناكو * نوج لحاسب ىلهد ىلع لون ةثامامتو رشع ىتنتا ةنس ىفو « عجرف

 ظفح هب عمم ايلف ريمجا ىحاونب تارجك بحاص هاش رفظم دهاكملا وبأ

 « ميعاربأ عجرف هقرصنل هجونذ هطبس ىف ىوريغلا دهعلا
 1 ضخ ىب ناشر كرابم :نييو ةهنيب فاصملا ناك .نيثلثكو" ىدحا  ةنسا قو
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 ىلا

 مغ



 هتكون

 [||هنمب مالك ائئس

 لوالا لصف مث اهنراهذ خماع نابراكتي ارمتسأو نانو دودحإ ىلهد بدحاص

 .« ءىكلم فقيروط اكلاس ميكاربا جيبصاف امهنيب

 « عجرف ىروغلا كنشيه

 هدو ماقو ا“ روسينبج است مهعاربا يفوت ختئامامتو نيعبرأو عبرأ اكد ىو

 هيلع كل دوه جرخو ىبلاك ضبق همابأ ىفو «« «ماقم 0 نب دوم

 «“ء ءهنلع كلغ ىجلدل ناكو ناهج ن كح اهبداصأت نوبكت نأ 0 اكاطصاف

 لاذلا فو ةومهلا مضي) هدواب ىثوتو اناهج فو ورسغلاب دوميحت لغتشا مث

 « ةختامامتو نينسو نينتنتا خذنس ىف (نينتكاسلا ءاهلاو واولا نيبد :لمهملا

 اروهكو تورت ىلع ىلوتسا لقتتسا املف هنس رغصل هب هندلاو ءانتعاب نوم

 ىلع لون مث «اجنريغو لصومو ركهب ضيف مث ««ليهب ىلارلا لايعا نم

 وصف اهيبلا داع مث « عجرو ةراغلا ىف هذي طسبو سياف فلا ةغئتامتاتب هندوا

 <« يارضلا ىلع
 زيلارك كاننوجيفو 0* نيراش اصح هانا د نيتسو.عست ةطحلل

 < ياخ: ى اع خوص ت ردع بورحح للعدو

 ناطلسلا ؟تنب ناهلمل ةكلم هتجوز هتار امب لع نيبعبسو نامث ةنس ىفو
 امهنيب نوج :رهنو اهيلع لونو. ىللهذ. بحاص هاش دمحم اىب نيدلا كلك

 اهبحاص هل عضاوتف ليف ةئاعبراو فلاو سراف فلا نيعبراو فلا ةئامي

 طقف ىلهدب كلملأ نم ىضر ىتح هعم لوقو ىدول لولهب ناطلسلا

 تاهل جويش خيش همانم ىف ةليل لولهب ىارف * هابإب وهو هل هاوس ام نوكبو

 انالوم *راونالا علطم * ةينسلا هئاماركو هقراوخ انهب ةروهشملا ةيرلعدلا

 اهتايتم ؛ ظقيتسات فلاب مشبب دس نيكق لمد لص * رايتخإ هجاوشخل

 برخ ىلهد داوس ناكو * جيرتسم بلقو * سف لماب هبرح ىلع موعو هب
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 ومع ةئنس مس

 ' ءلبابسا نايب قأيسو هب باركل ريتساو هاش فقلغت نب هاش دمت“ مايا ىف

 نيسح ركسع ناك اذهلو خيرانلا اذه نم ىناثلا ,رتفدلا ىف هتمجرت ىف

 نم البيجو هترغ ةرثكلاو ةثالثو نيموي ةفاسم نم الا فلعلاب نوناي ال

 عنت< ريزغ هوام رهنلاو سرف فلا رشع ةينامث .ليلهب ملع تس عيتج
 ايورلا ةراشبب هئاجر بناج ىويق كلملا نم هسإب دعبو ىفسلا نودب هروبع

 بلط ىف هباصا رثكاو هاناوو نيسح نم ٌءلفغ ىلع اجس هليخب رهنلا ربعو
 هدادعتتسا نم ريثللا هنع فلختو روينوج ىلإ هتجورب نيسح مزهناف فلعلا

 اهب لسراو بدالا ةياغ اهتياع, ىف ليلهب كلسو هنجوز ترسانسا لاقيو

 ىلهد ىلا لصوو نيسح ناطلسلا دعتسا مث ريينبج ىلا اهل ناك اهو

 ةبونلا هذه ىفو * ليلهب همزحهو لصوو ٌظعتسا مث * ممزهو لولهب هبراحو

 نم لوغام ريغ بناج ىف نيسح لوتعاو اهيلع ىليتساو روينوج ىلا هعبت

 اناطلس ليلهب نب داشكيراب هذلو مقاو “اهب ليلهب هكرت هل ةياعرو كلملا

 هاش .كيراب موت ليلهب نب ردنكس ةنطلس ىفو «« ىلهد ىلا عجرو روينوج

 ىلحمد تف ىف هعم نوكي نا ىلع روكذملا نيسح عم فقفتاو هيخا نم

 رويذوج ىلع ىليتساو هاخا لجاعف ,دنكسب ربخل لصتاو هل روينوج نوكتو

 سمخ ةنس ىف ليلقب هدعبو * نيسح ناطلسلا اهب ناك ىتلا ذهل ىلعو

 : « نيسح ناطلسلا ىفوت *ئاعستو
 نب نيدلا لالج هكلو ردنكس ماقاأ ةثاعستو ىيرشعو ثلث ةنس ىفو

 «روهنوج ةنطلس ىق ردنكس
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 17 لثاوأ ىو ردنكس نب ميهاربا هدلو هدعب ماقو ليلعب نب ردنكس قيت اهيفو

 لتق انو * هعيناج نم لماعب روينوج نع نيدلا لالج هاخا لزع هتنطلس

 ««رباب نم ارارف ناغوالا نم ريثك روينوبع عمتنجا ةكرعملا ق ميقاربا
 «« يباب اهيلع بلغ نيتلثو عبرا ةنس ىفو

 لولهب نب ردنكس نب دومح ىلع نأسغوالا عمتجا نيتلتو سمخ ةنس ىفو

 هاري

 ا ورسم
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 | هز ذائس

 عمتجأ مث *اهنم مهجرخاو ءباب ءاشج مم *لغلا كب روينوج اوداعتساو

 «دنم اهوعجرتساو 'سراف فلا نيتس ناغوالا

 ناطلس ةكرعملا ىف لتقو رباب نب نوياه اهدصق نيثلثو عست ةنسا قو

 تييقبو روس داش .يهش همايا ىف اهعجرتسا رق * اهيلع ىبأوتساو ناسغوالا

 بدلا لالج ناطاسلا مايا ىفو هاش ريش ىب هاش ميلس هدلول هدعب

 « ىلاعتو هناجس هلل كلملاو * تناك امك ىلهد لاعا ىف ىلخد

 * ىمزلا اهيف هل افصو ىكسو كنسلا حف نم 02

 ديب تناك نع هللا ىضر ةدا دكحاصلا اهكاف نا دعب دنسلا نأ نوخروملا لقن

 ربكأ ن

 اهكلم مث * ةيقاب "5 2 ا ىبلو * ءنعا هللا ىضر ىراصنالا ميغ ىخب

 . ةفئاط مث * خنس خام سمخ وك ناكرموس قل لاقي اهب ةنكسلا نم ةفئاض

 ناخخ اهيلع بلغ ناتلع ناكو زوريف ماج مايا ىف رث * نامزاةل 0

 فاثز دكعبو * اهلا اهعجرتسا رق * ىلهد بحاص ناخ رضخ وخا ناناخ

 ىف رفظم ناطلسلا ىلا زوريف ماج مع تنب ىلار ىهب مود رم خخ موصعم أ

 ىلا زوريف ماجن ةبارق وذ نيحلا سالص ماج لصو ةئايعستو نيرشعو عبرا ةنس

 ةينسلا اياطعلاو (50) ةلامثلو ةلالخل ةياغب هنم صتخاو رفظب عمتجاو ريئايناج

 عجرو رفظم هاطعاف ةلظملا هل تلاسو لاملا نم اريثك دتطعا ىار ىئيب اذكفو

 نيضالسلو كنسلا ناطلس كتنب اهيلا ةراشملا تمذك ثيحو * همع ىف كنسلا ل

 تناكو تارك ىلا *فاضلاك تناكو ةجواومو اهنيطالس ىنع تي تارك

 تنناكو اهب لاخلا 3 خل مق 0ك بداص لماع دوجول كئنشسلا لإ خةاضماك نانلم

 , دنسلا تاكذ كلذل رفظم ىب ردنكس ناطاسلا ةدلاو اهيلا ةراشملا ةكلملا

 ىتسلا ىلا ىيحلا جالص ماجح عجر الا ذأ 00 ل 3 هنايجرال 8 نانلمو

 جور دلل ىعادلا 0 قيدلا ع الص مل بناج ىلأ زوريف جر زورمف ماج اهبو

 - 9 1 ىلا اهذم نيحلا جالص مح خو اهاخدو كنسلا

16 
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 984 كنس ازد

 هنيب تناكو كنسلا ىلا عجرو عب كيتساو ١قخملا ىلا زوريف ماج راسو *ءل رفظم

 كلما راصو نيحلا ىالص ماج لتقب تلجتا ةدشو ةكرعم نيدلا الص نيبو

 غلبو ارما هسفن هل تلوسو هاوه عيت ةنطلاسلا ةنئثنش بلط ىف وهو زوريفل

 :لاقيب امك ىرك هنأ الا هتوهش

 رانلاب ءاضمرلا نم ريكجتسلاك هنيرك دنع ورعب ريجتسملا

 ناخ ايرد ةربزو 3ع !ولانح اف كلطلا 3 ١ ايعمط هد كنسلا اول 3 ا للغلا ن

 زوربث م اح غانم مون نا أولاب امو اركع هولذق ةصرفلا ىو مد ددودحو ناكو

 رباكا نم اهب راص. ةيالو هنم لانو رفظمب عمتجلاو تارجك ىلإ دنسلا نم 0

 41 ناطملسنا نلع ىكنسلا لع نيدلا ح الص ماج بلغت نيرشعو كلش خادم ىفو

 3 عجر رفظم ناو دعبو * :ئامعستو ندعو ع عنتنت ان 2ع كلذو هكا

 تلادك للا عجرف ةبرحلا لغملا عتجا رق * هنم .بناج ىلع ىوتشاو هضرا ىلأ

 15 <« نيتلتو سمخ نس ىف كلذو رفظم نب رداهب اهناطاس نم ةيانعلا هتلمشو

 نوخ رداجب سلجم ىف وهو اهركذ اموب 000 أريتك كنسلاب ىيلب ناك الو

 4هل كنسلا عاج رن ساب هدلعوو | هرمأ رداعب

 هذ-هبو رداهب 0 زورمش ماج تردي فاثز ناك ةتايعستو نيتلتو عسن دس ىو

 ام ناخ ىمور نم ناك كلذ ءانثأ تف >2 نة كسلا 3 ىهعيمط ىيف خاصولا

 ضرالا «-جوف * اهيلع نمو دالبلا ترسببغن « هبو ةيعنلا فك نم هب رههشا

 نع دكنسلا تاجرخ هبو * ملسو عجرتساو زورمف ماج سباف « جبق ربغم

 اونكو لغملا اذكهو * اذه انموي ىلا ليغملا عم ةيعرلا ةلونم ىف اوراصواهلعأ

 دهع ىلا ريم هاش دىهع نم اهتنطلسب هنم لقتسا نم ىلع اوعمتجا لق

 نيدلا لالج كثهلا ناطلسل ةيعرلا ةلينم ىف رهدلا عم اوراص كيب ىلاج

 * هكلم مئادلا هناجس هللاو ىضقنيو دما هل رهدلا هليني ام لو *ربكا

 نا ةامب لفن سأ نميف ناببلا نم 10700

 نمدب ناك ىلعدب ةتداخل ىف هنا ؛قاش رداهب هكخرات ىف ناخ ماسح ىور
- 
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 اهميه تطمن

 ما 1

 "د

 رو وسع ينس

 * (ميملا مضب) نانلع اريما اهناطلس بناج ىم (ةد.حوملا ءابلا مضب) اخ

 بطوخو .اهب ةنطلسلا ىف لقتسا ةئامامثو نيعبراو ىكحا ةنس ىقو

 سمخ ةئس ىف اهب قوت نا ىلا ةكسلاو ةبطخل هل رمتساو دومكم ناطلسلاب

 ه-مايا ىو دويكام ىب ىسيحلا بطق هدو هدعب ماقو خلئامامتو نينامثو

 * عجرف هل اني مكأ ناتلم ىلا نكلشل ا

 ناطلسلا هدلو هدعب ماقو ىيحلا بطق ىفوت نيعسنتو عبرا ةنس ىفو

 * نيسح ىب لامحتن هدللو هدعب ماقو ةثامعسنتو عبرا ةنس ىفولتو نيسح

 ىدحا ةنس ىفوثو غيلع بلاغلا ناكو ناتلم دوحح لغملا رهظ همايا ىفو

 «دعب ماقو نيتلثو نيتنثا ةنس ىفوتو نيسح نب زوريف دهوخا ماقو «“ نيتلثو

 رسانسا بوح تدحذاكو ىلغلا ريمه داس رهظ هسمابأ ىفو * :وريق ىوب نيسح

 ةخنس ىف ككلذو ناتلم ىلع لغملا ىلوتساو !اديهش تامو اهرخا ىف نيسح وسلا

 ذب خدايعستو نيتلتو تلت. تلق

 3 ى

 4 كيهشلا دكيعشسلا تأت ةذظم نئبد تاستنرد داهب

 .يحدلا ماج د ىزاغلا رفظملا خاطلس

 ةكلمم ىلا روينوج نع هتنانع فطع كعب هنا رداهب ناطلسلا روم ىور

 ىلا هيلع عمتيج ركسعلاو هيلا لصت ضئارعلاو ميقيو لحرب لزي رف .هدئابآ

 ىلايرتلا ناخ يات هب فحل اهبو *ىتي هلاورهن ايدق كلئاراحب لون نأ

 رق كرمالا هب فحالت هرشا ىلعو * دادعتسالا رئاسو ةلظماب (نونلا .تغب)

 ءايلوالل ةكربتملا تارازملا ىلا هّجوتو را نب ديحنو ريبكلا رقظم رداهب رأز

 . اهبحاص 8 ةرايزب انيبتم جايهكو سس ع 55 دابا دهأ ىلا ضهنو هب 2

 انالبم :ىدحهلا باهش. ىيدلاو ايتدلا ةكرج نيلاعلا تيغ ناكل 00

 نم جرو ةككحما دانا از مث همس سدكق ىكجحنك روهشملا كيا حيشلا

 ىو روهبلاك فورعملا .باببلا نم راذكلا :لسخدو دابا ناجحا اكلملا راق ىلا يل!

 لخدو .هب كيتساو هترايزل لوت دكا ناطلس كلبلا ىاب راوم باي كلا هلو



 ب 6

 و3“ نس 1

 نييرواكاملل خاص رسمأ رم ركشلا ىنعك ر خيف ىلصو هل عماش كدكاسملا

 قك سلجو ةنطلسلا راد ىلا بكرو *جاخل كواو هل ةاعد>لا وئاسو مهكلو

 دابالوسسر ىلع ورم ىفو رينايناج ةفورعملا دابا تمكام مركم رهش ىلا ضهن

 وبيج نيكانم انالوم * نامالاو ىلامالا ةخطساو * نامزلا بطق رايس لون

 08+ قيتسا مث * هرس .سكق * دامعلا ةكربو * كالبلا بيحاص ملاع.ةاش

 ةرايرل هسرف نع لجرت (ةيقوفلا ةانتملا نوكسو ةدحوملا يفب) هوتبب ناك انو

 * خيانعلا مسلطو * ةيالولا بطق * ةريرسلاو فشكلا بحاصل * ةرينملا ةضورلا

 * «ذنس ةرايزب. كمتسا مث * همس سلق راع بطق اناليم ىنيدلا ناعرب

 ادام نيبدقا و بج خيش هاش اناليم نيكلاسلا بطق * هدقتعمو هخيشو

 ىلا بكرو ةضورلا كحاسم ىف اركش عكرو ةماعو ةصاخ ةفقدصلاب رمأ

 اماو * امهبزحو ناخ رصيقو كلملا داع الا داحالاو عمل بارا هاقلتو رينايناج

 نم كحك ان كابلا هلوخد موييف ناخ كنواد_ث لد دكيح ىلاعلا كنسملا

 لخدو :ملس هب رم املف رداهب فيرط ىلع ناكو هلزنم باب ىلع فقو فعشضلا

 لوسقي نم عمس بابلا غلب امو * ةنطاسلا راد ىلا ناطلسلا مدقتو * هلونم

 * هلضف نم ةماقملا راد انلحا ىذلا هلل دم لاقف نينمآ مالسب اهولخدا

 هل ةقر هانيغ تعمد طئاخلاب ةشط همدل ىارو ردنكس ناكمب ناك املو

 تذكاذنلا عضوم ىلا رداهب مدقتو همد ىف هتاكرشو كلما داعب ىنب نأ رهأو

 0 ردا كللا داعب ىج كلذ ءانثأ ىفو * رضخ نم ملسو هيلع شلجو

 * نيقابلا ليتقب رماو فاكنلا سوق بطعلاب لعفي ام هب لعفف * عفدملا مف

 هجوت اذ تارجاك ةنطلس ىلا ىلهد بوص نم هلوصو ىف رداهب نع ليصالا نم]

 لسقرأ ردكسعلا نم هيلع عمنجأ ا ىردنهم مهن ربع كقو رمذايناج ىلإ

 رما مث ردنكس هديخا ةرايزب أدتباو لول» ىلا هعم تربع لايفاو سرا ةئاعبراب

 ارو



 اا 1 خئس

 خرببهيت هتريصخل مبادكا نم هيلع عمتجا ناسكف كالا فايع امأو هبل جر

 كنام هجاوخ هل لاقو هنع اوقرفن لولاع ىلا رداهب لوصوب اوعمس املف فالآ

 بناج ىلا يور نع كفقوت ببس ام كلملا زرابم نب فسويو لالج ىبا

 نك سيل جرخا فيك باجا عضعب نعو اناطلس هسفن ىار امل كلذ

 ىفنخا ناخ جات لوصو ىفو ردنكس لتمو هنين ىلو فد ىف هنم ناك اه

 تب ىلع سانلا مكاهف فريلادص نب ويج «أسمنت ناويدلا منكش كييف 8

 تيب ىلع ورم املو ناطلسلا لصو كلذ رثا ىلعو هلامو هلغا اوبهنو كلملأ

 باب ىف ارورج سارلا فوشكم افويتكم لال عنشا ىف ناخ كنوادخ

 هلس ناضجاتل لق رث اشللد لكملا ةج ىف هسبك رداهب رساف ةنطلسلا

 تناك ناخ جات هل لاقف ءارمالا رئاس هلتق ىلع ففتا هباوج ناكف هتانق من

 تكسف هلتق ىلع عقئاوت فيكف هل !ادبع تنكو هكتالا ةلونم هنم كنلونم

 انشلتد لضم نم نانحات .بلطل رداهب ئلسرا هكرات ىف ناخ ماسك ل0

 مدقلا ئِيسلا كبعلا !ذع لاقو ءادعصلا سفنتو ردنكس لتقم هارا رضح املف

 ةقنع قارس عضوو ةقنشملا ىلا هب ءىج امل لاقيو ةنطاسلا بابب هقنشاا لدغ

 هلل انآ تيلق قيحعاسي: ال .قاشل لاقت ىيحوتلا ةصلكب يشد 20000

 ىمو اذه اهلتم نم كمحن ةلما انذيعي هللذ اهدذعب خةبيصم ىاو هيلا انأو

 ليبس ىف !كهاحخ هحنملا لج خفل دعص ميما لوأ مدق شوخ كللا داع

 فقاوم هلو هرثا ىلع رفظم ناطاسلاو هفيسب ةعلقلا باب مللخد رهمأ لوأو هللا

 [* ةرفغملا عسأو هللاو ليعف اهب ايندلا ىف ىزوج كقو اهردبغ ةروهشم ةنسح

 ناكو رفظم ىب ناخ فيطل هيخا ىلع ءارمالا نم ةعامج لكسر 2
 ب

 نع اهرخا ىف لز 520 تناكو هباككاو ناخرصيق هيلع عوننجاو رويناطلسب
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 ومإل ةئس |

 ظ خفبو ميلا مضب) رد غرم ىلا هب لوصولا ىو ر,ساتساف هنكتا 2 جرسلا

 ققرم ىلا هقوبات لج مث * اهب نئندوايثدلا قراف (نيتلمهملا ءارلاو لادلا

 بتكف ودنملاب ناخكات هوخأا ىقبو هتوخا يقي رداهب لصاخساو * لولاهب هلع

 قتويح لذعتت هيلا هلاسراب ةرمإي ئيجلخل دويح*' ىيدلا ءالع ناظلسلا ىلا

 ناك نم ىلا تفتلا ث * ىجلكل نيبو هنيب ةشحولا لثاوا اذه ناكف

 ةيرادحالسلا ةراما هاطعاف ناخضرخ جهنم ناكو هتاجرد عفرو ةبرغلا رايد ىف دعم

 تالا ةيرادحالسلا ددع غلبو :عروملا لاق * ناناخ ناخ باطخو

 دعوا مهلمكاو لاجرلا لقعا نم ناكو ىلايرخلا نانعتت ريزولا اماو * فلا

 هيف ةبغر ناكمالا بسح ناطلسلا هلامتساف هشاعإ ةبيرق لاسو ةمدخل نم

 كلما اصلا قكشسا وبا خلاق ام ىلا أ مظنو ةيببأ عم هةقباسو هعم هنقحالل

 ةلالجو رمالا عاستا عم هنال هلام ءافطصاب هنم هلاجر ءافطصاب فحا

 أ هنبانع نوكت نأ 00 بع ىذلا ديعيبلا كف | ف رفاسألا

 تيببد 00 نع ان دشناو ديركتلا مدق لكل هل

 درج كتناو .ايندلا ىلا تجرخ امنا كناف اهندنلا نم درجت

 ةلغإب هراد نم يرخو ايندلا نع لوتعاو ىصوا ا ىصواف هيلا هباجاف

 ناكو * ةماركو ةمالسو ةيفاع ىف اهب ىنكسو هل ةبولطأا ةيرقلا ىلا هتصاخو

 تيب  :دشنا اهب ةلزعلا ىف بتوع اذأ

 اهيدانب لاح قحاووف 2 نأ اهتراجو ىلايهل نم ةمالسلا نأ

 لكلو * باصو" لسع نم ولك آل ايندلا فأ * باصاو فطن اميذ قدصو

 *لاعتملا هلث كالماو * لاوز لامك لكلو * لاجر ةلود لكلو * لاقم ماقم

 32 هد ةطمو *# نييننملل 0 رهاط اتكو ن ةربعلا ماسم ىناب # ةربخل ولأوا

 2 نم» ءاننحح اه * ىمزلا نم بيرق 3 * ىك كلاب هنتي امو نيعنا



 ةهناشع

 الدر

 ا 1

 | معد ١1 زخئس

 ةنطلسو ليعمما لوعسبو * مزعو :ميخ ىذلا هنا * ىناخ غلا كوللا فيس

 ىف ثلىكم لوط دعب * سفنلا ةقرافم ىوس دنم هل ناك اف * مزج ناهرب

 * ايندلا ةربع ريصي .ىتح ربتعي ال نمو" “ العلا ابلاطل انسعتف * لسِبلل

  :ىنعلا قالو

 بنو. العف تقيبخ ديتكلا# ؤحلل نا

 هينم هابقعو مغ هووشح شنئيعلو

 هيق لاقذ ملسم وناءاما :«ايهلاح "نم اًميشض *انهب ةربعلا ىلاكل د3

 نيس .ىب زج .ةباسنتلا  ىع ىوري وهيسلا .بيبح هضرات ق ريمتتوالا

 رهمجرزوب كلو نم هنا هميغ نعو ىسرافلا زردوك كلو نم هنا ىناهبصالا
 5 * فدك هنأ ىبا :ينكلاو ميهربأ ةيمأو خفوكلاب اشءذو ناهيدصأ 3 كلوو ميول

 ةرشع عسذ خذس غلب انو * ةركهلا نم ةثام ةنس كلو هنا ىلا ذر بهذو

 متيل ةينكلاو مسالا ,ييغتي هرماذ مامالا ميعربا ىلا ةيسابعلا ءابقنلا هب لصو

 هريسو هتعيش ىلع هرما هعلط ىف ةداعسلاو هتعلط ىف ةباجنلا رثا مامالا
 ريثكا ىب ٠خاميلسو [بيبش ءىب ةيطحقا هدحلا نكااامج ناو 000

 ةخعيشلا عامتننجاو اهلا لوصولا كعبو * زئامو ىيرشعو عبرأ ةذس ىف كلذ ناكو

 نا مسقط رمف قوزللا لح مرصانا كلا ناهس ا ساس 00
 ىف وتتأ ناولالا رييغت دعبف اولعفف سابللا نم دحاو نول ىف هيلا اواي
 خدرات ىف اعنا هاذ هرانخاف ةخبيف داوسلا نسم هيللق لخدف داوسلا نوسل

 ءاوعلا ىف. داوسلا سبل غرتتخا اهيبلا هنئبستا قب روكذملا رردوف نا

 .* ةوعدلل هجووخ ىف داوسلا عرتخا ملسم ايا ناو سرفلا ناطلس وايل

 3 ةييظطع راخب وسمأو ةيعمدلا لوبق 82 رايس ىب رصن ريمالا للا تكا ورم

٠ 



 ا ذخدس عع

 ىبب كلام هتلباقم ىف ملسم وبا لسراف * هبراح شيج لوا ناكو هتبراكم

 ىلا هب ءىجحت ىئاطلا هللا دبع ىم هب ةحاح كيوي ,ساتساف يارخل متيه

 عوجرلاو ثكملا ىف هريخ حر ماقلا املف هحرجج ىوادو همركاف ملسم قا

 رصن متغاف * هرما متي نأ كشوي هناو ةنسأخل هتريسب ربخاو رصن ىلا عجرف

 سخرس ىلا ورم ىم برخن مل ادب مث * هتوعد بيجج داكو هيار قرغستو 5

 ا, فالكل نممتو ناسارخ رئاس ىلع ىلوتساو ىيتلت ةنس ىف ملسم وبا اهلخدو

 اريثك هيظعي دمحم نب هللا ىبع افسلا ناكو * ةوعدلاب همايقل سابعلا ىنبل

 ا" ضعب نع ةئثامو نيتلثو نيس ةنس زجشذل ىذ ىف تام انو * هب لوقبو

 هعوجر ىفو ذك ماسم وبأ ناكو * هقياعب روصنملا هاخا ىصوأ دنا نيخروملا

 هدنع ةنس انثام هيلع تنتا دق اينارصن اهب نأ هل ليقف ذفوكلا ةريكك لبن 1.

 0 ملسم نأ ىلإ رظن امل هب ىتاف هيلا هجوف لئاوالا مولع نم

 ك.سفن تقرحا ةياهنلا ىف تغلب 9 ةياغلا ىف لات رثو ىنسدق

 كسمر تفنياع دق كب ىلاكو ىكبا كيبتستس كبتس م

 * قيقد ىارو * فيثو مح نم تون م كبت ال هل لاقف ملسم وبا ىكبف

 * هلمأ للحا عيتجا ام ىكلو * ع طق فيس ىم الو * عفان رسيبدت الو ره

 ىلع ناتفيلخل اطاوق اذا لق نوكي دارت اف لاق * هلجا هتيزعت ىف عوسا الا

 ناسارخ ىلا تعجر هلو * ريبدتلا هعم لطبيب ىم دي ىف * ريدقتلاو ناك رمأ

 الولف هةحتسي نم هجوو ىصملاب روصنملا هيلا بتكف عوجرلا كاراف * تدملس

 نابمعلا عقوم عقت خالالك نش ناكل < ردقلا 2 اذا ىشغي *رصبلا نا

 اياك سفن لكل .ىكلا برحلا ى. لايتحالاو رذل-ل ىق ظقينلا ىلع ثعبنتو ٠

 تيب * :ياهن ومأ لكلو

 جونان هوكانف منسم تررشو ىقم: زومالا م كاتأ اذاو

 كد روصنما لزي ملف اهيلا ع 0 كفا ف نكاح ىبا خفات اهو
0 

 هنا محاللا بنك ىف رظني ملسم وسبأ ناكو * هيلا هيضحأ ىقح لثاسولاب



 روم )"ب٠ ةئس

 ةييفورب دموي روصنملا ناكو مورلا دالبد .لئقي هناو ةلود ىيكو ةلود كيب

 لب هلثق عضوم اهنا ملسم ىنا بلقب رادخ» مو ىئرسك اهانب ىتلا ىئادملا

 هزدما ارث .« مدن: نرخر روصنلا ىلع لخد ملفا كلا كالبالا 07 حار

 اورهظ دي ىلع اديإ برض اذا هنا ىلع. ةعامج' بسترو هتميخ' ىلا فارصتألاب

 ه هبناع رث سوللل ىف ل ننذاو ملسم وبا .ةيلع .لخذو روصنملا سلجو هولتقو

 امو ىدلهتجاو ىيعس دعب ىل اذه لاقي ام ملسم وبا لاقف تلعفو تءاعف

 ناك ولو انّظخو انّدجب كلذ تلعف امنا ةتيبخل ىبا اب لاقف' ىنم ناك

 * ىلبق كسفنب !تبت ىلا بتاكلا نمسلا * كلايع نتءلعل ءادوس ذمأ كناكم

 دبع ئب طيلس كلو ىدم كنا معزتو ةيسآ ىتيع بطخ# بنئاكلا تسلا

 ٠١ ملسم وبا لخاف * بعص ىقترم ىلا كل ما ال تيقترا كقل سابعلا نب هللا

 *كلانقا رل نا هللا ىنلتق روصنملا هل- لاقف هيلا رذتعيو اهليقيو اهكرفي هديب

 هفويسب ةوطبخو هيلا اوجرخت ىرخالا ىلع هيدي ئدحاب ففص ْرث

 ةبرض: لوأ ىنع ملسم وبأ لاقف * مكيديا هللا .عطق هويرضا ميصي روصنملاو

 ىدعا ودنع ئاو نذا هللا ىناقبا ال لق كردعل نينموملا ريما اي' ىنقبتشا

 ,ى موي ليقو نيثايلل ليقو نابعش نم نيقب سمخل سيئخل موي كلذ ناكو كنم

 نيتلتو تس ةنس ليقو ةثامو نيتلثو عبس ةنس هنم نولخ لايل عبسل ءاعبرالا [»ب

 ايأ. هلتق كعب  روصنملا رفعج ونا ناكو *فيعض. لوقلا !ذهو ٠ نيعبرا ةنس :ليقو

 :متضعب لوق اسلج كشني ام اريثك ملسم

 اممص رث هنمزع:ئجانتي هنابو_ ةةروشم .لك لف: نع مكشك قط
 م١  امدقا رمالا نم ادب نجا: رو 3 ابهذم ةنغ دجحي مل ان مهقأو

 ناناخ نب جنفلا اهب ندم ىتلا هتديصق ىف هلوق . ىنكبلا نذخا انه: نو

 مدقأ مث هيلع مدق ملف هقيرط ىف ادسا ىقل كقو هللا ىلع لكوتملا بحاص

 وعش - :هلوق اهنم دوصقملاو هدئاصق ررغ نم و متفلا هلتقف هيلغ

 ابرهم كنم دكجحي م ال مدقاو اعمطم كيف دجي من امل مكحاف
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 نوتسو سمخ روباسينب نيسلل ىب رهاط .٠

- 

 115 زئئس عن

 *مزلم لتقلل بنذب سيل روصنملا هب هبتاع امو * ملسم وبا ىروج اذهب
 لاق امك الا عابطلا ىف اوسيلو * ربتضي نم هب ىساتيلف كولملل ءاقو ال ةنا الا

 . *:.ذنملا نب 'نافعنلا

 اهلضفب بونذلا نم ريبكلا نع كولا وفعت

 اهلهجتل كاذ سيلو ريسيلاب بقفاعن دقلو

 اهلكت ةكش فاخحخيو اهلضف فرعيل لإ

 | الخ ةرتساو ورم ىلع :يرخا ام الوأ. ننال قرووللب :ملسم وبا" رهتشاو
 ةناث نينيميلا وذ بقلملا ىقعارخل بعصم .ىنب نيسللل نب رهاط بيطلا وبا

 هل نيمالا هيخا علخ ناساخب اكو ئيسابعلا نوماملا هللأ ىبع غلب ام

 اًصيأ هغلبو ختامو نبعستو عبرأ نس قي كلذو , ىسوم هدلوب دادغبب ناكو

 0| 0 وة ملا روتسم هيلع ا جورخ

 د00 قا ليئدلا تجويف هفلاسم ىف :لضقلا رظنف هماكحا ىف ةباصأ رثكاو

 بقل كلذبو نيمالاب رفظي ارهاط, نام قومللل ”كبلحاد نييعبالت :نكو ءامملا

 دا ىب نب ىلع نيسكل ىتباأل ناسارخ خيرات 5 اذك نينيميلا ىذب رفاط

 هل لق مث دءاول هيخ لقعف جورخلل انقو هل رانخا هنا اضيأ هيفو * ىمالسلا

 ىلع هجو ىلآ هجورخ نبب ناكو ةنس نيتسو اسمخ لحج ال ءاول ندقع كف

 نب هللا دبع نب رهاط نب ديت ىلع رافصلا بوقعي ضبقو ىسيع نبأ

 لباقي ال هنا الآ ا ركسع ىف رمالل الاثتما ناك ئولا ىلا ناهام نبأ عفدل

 نك نأ ىلا طايتحالا :كياغ ىف كلسو نويعلا ىلع كمتعاو ةرثكلا كلتب

 لتقب نتلجنا ةدش تناكو ايقتلا مت *سمكل وح ةدودعم زخسارف امهنيب

 مزهناو اعيرص لدجنا هس هباصا هنا ريسلا, بيلح قو * ىنسيع“ ني ىلع

1 
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 الر ١10 خنس

 *اصع جتفلا ناك هنا وربا ظفاح: ييرات ىفو *دادغب بوص ىلا ةباكا

 نيب ىسيع نب ىلع سارو موقوملا اذه ردص لوقي ىنوماملا ىلا رتاط بتكف

 ىف ورم ىلا ىرلا نم هب دضاقلا راسو * مالسلاو ىعبصا ىف هفاخو نفَحي

 ديري سراف فلا نيثلثب ةلبج نب نكرلا دبع دادغب نم رهجات مث مايا ةرشع
 نانعلاب نانعلا ىقتلي نأ داك املف ناذ# ىحاونب اعيتجاو نيسلل نب رهاط

 ةئيالا, لع 0 لونف *لانق رهغ نم ناذج ىل ددغب ركسع مزهنا

 هنم بناج ىف لزنو هيلا يرخو نجرلا دبع نماتسا مكث امهش اهمصاخو

 ةليل هتلفغ بلط هطسابيو هتداحو رهاط سلج# رضح هنو مابا دعبو

 عجرو هباخا نم لاجرو وه لتق ءالبأ دعب هنا الأ هلئاقي هيلع مجاقو

 يجر اوقرهناو:نيفايط ةببرخ كايا ىوربجل بح ؟تاوكب د00
 قاوعلا ىلا نيعا نبا ةمثرعه ..ناسارخ نم .لدصو كلذ رثأ' لغو * هزي" نأ لبق

 ىلع رمي الو زاوهالا ىلا راسو رهاط ةكوش هب تيوقو ناولح ىف رهاطب غمتجاو

 عبس ةنس ىف دادغب ىلع لون نا ىلا اهمكحتسيو اهسبقيو الآ نيمالل ةهج
 ركسعلا هيطعي ام دجي رثو نيمالا قاض نا ىلا اهرصاحو ةثامو نيعستو

 ةيثره ىلا بتكو ةفالكل نع لوزنلا نم اّذِب ىجج ملف ةياغلا ىلا هرما فعضو

 نم هيأ ام هيفكيسو اليل هيلا هجورخب ةمثره راشاف نوماملل ةعيبلا لوبقب

 هذخاف ةليقرهل قروز ىف يرخ هنا ًالمجص اهنايبو لوط اهيف ةصقلاو *هيخا
 نوماملل ةفالخل هب تدقعناو نوماملا ىلا هلمحت هيلا هسارب اواجو رهاط بانا

 نامك ةنس نس زخارف نيمالا لتق_ نكون + ,كتنذل هاري نوفالا ١

 . ابعصم هدج 07 ذكامو ناليليحللا ع 6 0 0 0 ةئامو ن نيت

 0 ام 00 نمو اغيلب ط لاق ا 0 ه«لاق 9 ىنب ةوعد

 مهو فالخالا مرك ىلا هدوقي عبطو بتارمملا ىلعأ هب ومست سفن ىلا بناكلا

 نتاحلطلا ةخكلط ىلوم في كرز ناكو * عبطلا انءاندو عمطلا سند ىع هفكت
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 ا1ه. خئس ل

 اهو *فيرز نب ةحلط ىب بغعضم َلّيقو طرفملا دولاب روهشملا ئعاوشل

 بقلي ناكو ملسم ىنا باحكاصا نم ةيسابعلا ةلودلا .ءابقن حا ةحكلط

 اضخش ثرض' ناهام .قبا عم ةتعقو. ىف ارهاط نأ: لاقيو. *ليحم لا نيفآ

 رييزولا لقنو * نينيبيلا وذ بقل اهلو هلامشب ةنبرضلا- تناكو نيفصن «لقف

 نيمالا سار لسرأ امل ارهاط نأ ىربطلا ةميجرت هكيرات ىف ىمعلبلا . ىلع وبا

 هبيبضقو ملسو هيلع هللا ْئلص- ىبنلا ةذوبو هفاح ةعم :لسرا 00 ىلا

 كلذب كربنتو ملسو هيلع هللا .ئلص .هراتأ كتراونب رخضئتفت ءافلخل .نسن

 ناك هحدي .الو هب. ىنأي .نأ ىنادنحلا' شيرق ىدبع تزما هيلا 0

 هل مجنملا رابخاب نيمالا ىلوبم :ىف ار نوماملا ناكو * لذ 8 5

 هلتقت اشيزرِق ىظي ظفللا رفاظ ىلع :ناكق شيق نم هلئق ةفأ نيمألا رن

 يار ى. هتكج رهاط ىلا . نوماملا قع بنك نا لهس .نب لنضفلا ناك اذه -ىلعو

 بنتك املف هب دارملا امو ثيدخل لضا ىردي ال رهاطو هنم ريثكتلاو شيبرف

 ى 2 نومجنملا ىئار ىذلا نأ نومام لا ملع هلئق هنا شيرق هدبع نع

 ةلمهملا لأدلا متفب) ىنادند هل ليقو * شيرف برع ال اذه شيرف وم هدلوم

 هل نانسال (ةبسنلا ءبو ةروسكم نونو .ةلميم لاد نيب فلاو نوذلا مرجو

 ىلعا ىف .ناك نوماملل .ةفالخل ىيهغ دعب اهاط نأ ريسلا بيبخ ىو :*:رابك

 ىف كفناخ: * «يلهزدجاوم ريغتو انطاي: اهنع طخ .مك ىنونماملا .ننغ جرد

 | ل سابا نإ” ئتارشللا ر اسفلت سلس ىتقا رضانط :نوصخ هيت موي
 بجاعف هدخ ىلع ليسي هعمدب اذاف نوماملا ىلا رهاط ,ظن ةمدانملا ءانثا

 * كيكبي ىذلا امف كرمأ تحن اهبرغو ايندلا قرش نينموملا ريما اب لاقف

 رهاطظ .لق * لتيهنت  لاوت ال ةعمدلا نا الأ هلاوس نع هب هعفاد امب هباجاف

 ههساو ئبارشلا ناكو ببسلا .ةفرعمب .ىلاب لغتشا هسلج# نم تفرصنا املف

 هلاوس ىف لانك نأ هنّلأسو افورعم هل تلذبو هب نتععينجاف ىدحاص نيسح

 نيمالا تركذو الا. افاط ىنينع تار ام هباجاف * هيلع لذي ناكو لعفف هنع
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 ىيارشلا ئنربخاف رهاط لاق * ةيلع ءاككبلا نم ىنيع كلج 0 امن ىلا ترو

 اقيدص ىناكو كلاخ ىنأ نبا دم ريزولا ىلا تيناو اعرذ تنقضف نوماملا ةلاق امب

 هنم باني نسسلف الاو ' ناسارخ ىلا ورش ىن ىف نافك نا .ةتلاسا ف بخل

 هباجان اهل. اوفك هأرأ ام ىاسارخ ىلاو هل. لاق .هيحل ريزولا رضخ املفخ * اموُي

 نمي نأ نكميا هباجاف نينيميلا وذ لاق اهل لصي نمو ةحلضملا ءامق نؤفاملا
 بنكف اهيلا ةلاسراب هرتماذ .ئلع :هباوج هنم اشني فالخ لك لق *هبناج

 موتلك لاق * اهيلأ جرخو ىنوماملا نم عديتساو رهاط ةراماب ىلهتملا لوع ريزولا

 يلصا للا ليقيو ىروماملا ركذ نع ةبطخل ىف لوتعي وهو الا ةعمج موي ىف

 تبتكو الآ ربنملا نم لونئ امو * نيبلا تاذ حالضاو ءامكلا .نقخو : ثعشلا

 ىلع: ريمالا 'فوقو :ةنظمب ىفلت ىف تاككش امق ةرامالا راد نم':تلظلا لودر

 لق معن تلق سمالاب ناك ام تبثك ىل لقو رهاط نب ةحلط ىلا يرخ

 ىلا لوالا ربخل لصو املف هلاسراب تلكاعو تلعفف قا: ةافو: ربخ .مييلا بتكاف

 امنببو ترن انفكأو ناسارخ ىلأ ضمان رغاطب تلفكت امك ريزولل لاق وماما

 نم وماما مسا طقسا امل هنأ افضلا ةضور ىفو *هتوم ربخ لصو كلذل ايهتي

 لاقيو: * هحؤر تععلط' بووغلا , عمو : ةعاسلا كلت ىف مخ هتيب ىلا لونو ةبطخل

 .' ملب دىشحو اهيلع ىنغب نم.رش اهفكاو' كءايلوا هب .تحلصا اب كيج ةما

 : نوما باعث هثومب ديربلا باتك لصوف كدغ ىلآ نوما ليهمتتسا ريزولا نأ

 نأ ىلع :نئمدخ نما هبا كنقا نم هبيكص ]نخر هلب تيلعكتا ا 0 ا

 نع ٍيرخ هتيأر ام ىتم ارس مداخلل تلقو هب هتيصواو هل ايبارش نوكي

 ظفثحا تلقو مئاخل ' هتلوا مث ةلاسغلا ءام هقساو متاكل اذه لسغاف ةعاطلا
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 نسر اة.

 ورم ةنيدع رهاط ىقوتو * ةقت هب دادزاو نومامل هب بجحعاف * هنيضي لو

 م.1 *رخالا ىف ةمدخل كلت عم * رهاط وما لآ ةعمدلا ىلا نيتثامو عبس ةنس

 كيدلا ىنزابلا بناع ىبلاعتلل ليتمتلا ىفو * هبعلا ةدهاش * هربعلا ىفكتو

 كشا تذكل دوفس ىلع ابزاب تيأر ول لاقف هذخا اودارأ اذا سانلا نم هراغن ىلع

 ةبادو *بطاخ لك حكنت ىتنا اينحلا ىمزراوخل ركب ىلا ىعو * ىنم ارافن

 هرعش نمو * بكار لك لمحت لولذ
 ات ىلع هلل كيحلاو ةربع انل ايندنلا ندكبضا

 اكرات اهل مهنم ىرا امو اهمذ ىلع سانلا عمجا ىق

 اكلاب ىلع ايندلا رطخ# نأ ةيف !ذ تنك نأ ىغبني ام

 تاكرح هنم ترهظو ايلوخيلالا هل ضرع ليلق كعبو فكحساأ هدلو هدعب

 ةنطلسلل اعيطم ناكو هبراكيل تكج بحاص ىلع بخ هنا اهنم ةّيضرم ريغ

 هيبأ ةريس ىلع هنهج ىف رمتساو ةوقلاو لكيهلا ىف يآ ناكو زابا ١ ىب .ناقوط

 * يلع ةوطس هل تناكو ينرفلا هببسو اريتك ويّدلاب ميقي ناكو سانلا هركشف

 )0 اظل للكدلا بسناج ىلا: رينايناج 'نم لاطلسلا نضهن قيشلكوب غقرأاب قي

 ديرب كلملا نب ديرب كلئاو ىركب كلما ماظن ىلع راوب بحاص كلملا داعل

 بعص برح دعب هومزهو هيلع اوعبتجا مهنا كلذ نايبو ناخ كنوادخو

 دابع عمتتجا امل * عفادملاو لايفالا نم ناديملا ىف هل ناك ام عيديإاب فلختو

 هترصنل هنقو نم برخ ايهنيب ةروهصتل ريس بحاص ناخ دكبحيب كلملا

 هنيذحو * هيلع ةهناكس هللاب ةفرعم ا هند بم روهناهربب :قيرط ىلع ناكو * مهيلع

 ةيسودقلا تايلكتلا بوذج#, * :ّيتوكلما رسال رك وويل ةةيامعلا

 نابعلا دعب امو هناكحبس هب ىلفانلا 7 نابعلا ةورذ ىلا اهيف ىقاولا *

 ىترشحو *هب هللا ىنعفن *روصنم هاش بوذجملا انالوم روهبلل بطق * نايب



 اهأ ؟مسإ» نس

 لزنف * هتكرب نم ىنيلخُي ال هّلأسا * ةترايزب ىلع نم امكو * هبزح ةرمز
 ابناج هحرطو هديب ناك اميس رسكف هنم ةراشبلا عقوتو هيلا ناخ كبح
 * يشل راع ىع ايشاحتو ةيار هتيزع ىبضما هنكل هب رسكلا نم ريطتق

 رمالا لأ فيسلا لع نم ناك ام ناكو نيتتفلا نيب ةكرعمل تعمج املف

 ه ةكيرج صضهنف * لال ةروصب هيلا امهنم لك بتكق * ناطلسلاب هجانألا ىلأ

 نب ناخب ناوفعز هناويد رضح رابردن قحاونبو رثالا ىلع ركسعلا عيناتتماو
 كلملا داعو ىراخ كيحح لصو اهب هلونم ىفو * هيلا هيبأ نم الوسر كلملأ داعع

 هنالكب بحاص هاش مارهب هب كعص مك * نارمل بسح عمتجالا ناكو
 لظف اهيف قينت ةفايضل ريلاس ليبيجاب ءىكلم راد ةعلقلا ىلا (ةدحوملا مدغب)

 ا. * دعم نتيئابو هذي ىلع تملساو هيلآ هتخا فوف هتليل تابو * اهب دموي
 يف اميعم هموي ىضمأو كلملا داعو ناخ ديك« ىعدتسا رجفلا ناك املف

 ةجرد ' نم. ناسخ سيح لقنو هبابق ىلا لون مق *دب جروي اداكيا ميت
 هاقر كلملا داع اذكهو * هاش ديت باطخو ةلظملا هاطعاو ةنطلسلا ىلا ةرامالا

 * ءاش دابع باطخو ءارفص ةلظم هاطعاو ةنطلسلا ةبئر ىلأ

 اه راد ركن دجا ىلا هجونلاب هاش مارهب رمأ نيثلثو سمخ ةئنس 'لشاوأ 3 ىو هنو

 ناطلسلا ضهنو ناناضناخ هيرادحالسلا ريما هعمو ىرك كلما ماظن كلم
 اهيلا هجوتلاب هاش دابع ىلع راشا اهيحاونب ناك املف رويججلا بوص نم اهيلأ
 ركندجا ىلا ناطلسلا راسو اهب هل بطخو لعفن اهب دهعلا دنيدكتب

 نم تاءاس ىف رجح نم ةكد راهملا ىنب ةعلقلا نم برقلابو اهناديم لزنو
 م. مساو (520) هرتوجح الك اهل ليقف الك دمسأ راعملا ناكو ناطلسلا سيلج هموي

 ةعلقلا ىع ربختساو ةكدلا ىلع ناطلسلا ساجد هرتوج دنهلا ىف ةكدلا

 جنب ناطلسلا رماف * ةيالولا نم بناج ىف كلملا ماظنب اذف اهب نمو

 رماو اهيلع لونو دابانلود ىلا ضهن مرت * ةيالبلا رئاسلو خذنيدملل نامالا

 ىف مزهناو بوحلل اهركسع جرخ ةرم ريغو * ةنيدملا راصحب هثارما ضعب
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 و8: يسبب ام“

 ةذهل اًمايا بلل :فقوشو ريلصلا سف“ لسارف“ كلملا ماظن غلدو * اهرئاش

 رويناهربب“. ةزاغلا ' نم :نكدلا ركسع :هيلع :مرع امج 'ربخل رتاوق ف * ةعئاشلا

 ٍترْدْل ليق ةلوصوب لعوو ميلا ةكرا ىف هتش داعو هاش دكيحمل نذاق

 ئكاض -تقولا ناكو كلملا داعل نذا رق * رجفلا عولط عم كلذ ناكو

 غلبت ا لبق: كدت رق * كالسلاو :لايفالاو عفادملاب امهرقأ ىلع راسف

 * ءاسم ناطلسلا ضهن مث * يكسعلا رئاسب ناناخ :ناخ. سارلا تميس سمشلا

 زيب ةيالو نادي لوزن © امنيبق هاش كاع ىوس ام' نكدلا رئاس ركسع امأو

 ففناو ناديملاب اوفقوو اودعتسا لوالا ركسعلا برقب :اوملع (ةدحوملارسكب)
 ركلا' ءانقأ. .ئفو. *ةرتكلاب رهاظت نئف كاذ نا نكذلا لهأو .برللا ىق عورشلا

 ىلع ةمثق برم اًنيبو * ناتاخن ناخ قا ىكعو * كلملا نابع رهظ رفلاو
 ناديملا "نم اوجرنخو  ىكدلا ويكسع .فشكناف ةنظلسلا مالعا: نحال قاش

 ابقرتفأ. .مهنأ الآ برثمل .عضومب ناطلسلا لون دقو ًءاسم اوعمتجا مك *'اتاتشا

 سلجم ىف كيوي كلملا بجاحو. الآ ليللا نم :ئىش ىئضم امف * ىلولا ىف

 ناطلسلا ةيلا تفتلاق ةبطخلا .لوبقو ةعاظلا :هبحانض "نع غلبي ناطلسلا

 * خكلمملاو ةسايرلا بناج نم هركف غيجج اب كيرب كلملا ىلا بنكو همدقم مركأو

 اك 24 ناكو عللا ,ىنلو : ني هللا) ميلكل .ةئطلسلا مسا .كاذ ذا ناكو

 جرف , هلوصو . ةغاس ىف ' بجلاحلل. نذا' مك. * (ةدجؤوملا "رسكب) ردسب رهش
 هكلم :رأد ىلا هتءابق نم هغارف ةعاس كلملا بكرف * باوكلاب هبحاص ىلا

 ناطلسلل كلما راكب ةبطخلا تاناك هلوصو نم موي لوا ئئفو *ردب

 رويئاقلب  بوضط.'ىلا مدقتف كيري كلملا هقراف. بقو 'كلملا ماظت .امإو * رذاهب

 كيهمتل :كلملا - ماظن - لسراف . * هنم خسارف ىلع لزنو. ةرشا ىلع :ناطلسلا راسو

 ىتسافن ىلع ىيوتحاو *ملقلاو افيسلا ىنساير نيب عمج نم يلسصلا

 دنسلا :ديسلا ريزولا .انالوم * رهابلا لئضفلاو رضفلا :لماك * مركلاو ةمازكلا

 تمكمف ليما .لك -هيلا :لامو :ناطلنملا هب: بجعا١ رضح املف *رهابط هابث



 اوما“ 1 خنس

 كلذ كنع * :هجاوللاو خبطخلو خ*اعاطلا ىلع جلصلا د امإبأ «لتع

 خشؤالاو خبعهزملا شرفلاب اهنييوو هتك كل غيذاتم ةكد ءانبب ناطلسلا وأ

 عشر 0 *: كلتا ماظن اذكعو هكوام راس بيثرنلا ىلع فقوو اكوسبل سمع ع

 هسأر ىلع رتجحلا لماح فقوف امهب هابحو هلثم ملعبو بهذملا رضخالا

 كراب رم رالهيل ءاسخلاب هتوص بيقنلا عفرو هنيجع نع ملعلا لماحو

 قابطإب ءىجو هاش ماظن ىلا كلملا ماظن نع باطل ىف لدع ةنطلسلاب

 ناكو ثنلاقلاو ردود فانصا امهيف بهذ نم ناقبط هيدي نبب عضوف راثنلا

 . بهذلا ةكس اهتولم ةضف نم ىقابطا نيميلا بناجج عضوو * هيلع رثن امهلثم

 جاتلا سبلأ رث ةضفلا ةكس اهولم بهذ نم قابطا راسملا بناج عضوو

 حدا الامتتتو ان ناطلسلا ه2 82 ءا ار.عشلاو ا _عصرما خصايخملو عسصوم ا

 بهز هيثاتو هلمغ هساد# ىق هب اداقننم ناكو هتصاخ "نقم كيسي 2! ءىجو

 نيود لايفأو رحلاب عصرم بهذ نم اهجرس ةليبرع ليو هفنتك ىلع تناك

 ةنئكملا ىف جتاقبط ىلع اضيا كلذب هئارمأ نم رضح نم صخو خل بجكم

 «دلقو «يحاص ة_علخ سنجد نم هبلع ,علخو رفاط دات مظعالا رسدزولا ىلا

 * هغاصمو هيلك هبئانج نم سرفب هل يجو هديب همعو اعصرم ابهذم افيس

 هلاهفا عاجيتساو هاش داع ةيسصن ىنكدلا هلويخ>ل ثعابلا ناك ثيحو

 - يطا قابطأ عادوال رض سأ ري + انه ىلع حاصلا ناك كلذل هل هىغأد مو

 زهجو هموي ةيقب ىراطلسلا ماقاو هكلم راد ىلا هسلج نم هاش ماظن, بكرو

 دم يدتسا رم « ء«ناطلسي قيلي الاسرأ كيبورد ككللا ىلا هل بحاح عم

 فيرشتب هتيانع بسح امهلامتساو خياغلا ىلا امهب فّطلتو هاش دايعو هاش

 ارئاس ناطلسلا يبصاو ««امهكلم ىلا عوجرلا ىف امهل نذاو اميتنطلاس بساني
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 رو ا[

 هاش مارهب هتيانع تلمش رابرذنب ناك امل «اضيا هكلم راد بوص ىلا

 راسف هعداوو ارفاو اًبيصن هيغل هنم ناك ام نم هاطعاو هنالكب بحاص

 ىأر ريهنك ريمالا ىلا تفتلا مينايناج ىلا ناطلسلا لصو انو «« هكلم ىلا

 اال نإ هلا نكو نكذلا تح. .ليخدلا ى غب فحل ريما لوا ناكو

 هحرتقم بسح ةيالو هاطعاف « ملسا ول لماك باصن ةعاجشلاو ىاولاو

 نمو ةسخم بائكي داش ماظن بجاح رسشثالا ىلع ليصوو «« هيلع كيزيو

 نيتاتو كس ةنس ىف كلذ ناكو ركندجاب هل خبطخل ربخ هيفو «« رهاط داش

 كرلم نم الوأ مالسالا يف هلخد نمو « نكدلا يف نايب
 ««اهيلعاب رهدلا عنص ام مث «« اهيف خنطاسلاب لقتسا نمو «« نمزلا

 كلذ نم هاشزوريف تاقيط هخرات ىف ىنربلا نيدلا ءايض عا ل

 0 نيدلا ءالمع مالسالا كولم نم نكدلا لد :نم لوأ نأ ةتنومضم ام

 « هاش زوسمف ىيدلا لالج هع ذئموي كنهلا ناطلسو ىجلخل رصن ىبا

 فاكلا متفب) هرك كلام همع نم هل ناك نيدلا ءالع نأ الامجا هنايبو

 ومس

 هل جورب اقلك ناكو همع سنن هتوصع ىفو (خنكاسلا ءاهلاو ةلمهملا ءارشلاو

 ناخضبلال ندخا (ءارلا مضب) ور هلم اهمسأ همعل ةياو اهنع اهربخ متكي

 ني ترسدأ ار كلذ ب وضو ه-:ةبتعو منهم ترثأت رهو نتي ةرايلع يا دفلق

 ناسأو ةلعغ ا ىلع ءنقكت هل ناعسيب كلذ قفناف هب ربكو انيعيعجلا تفز

 ٠ : تعبد ك5: تدشن رماح

 مهن ثداوحلاو ىلايللا فوورص هب تمحموس ام شيعلا انها نا الأ

 هب اهتبرضو اهلجرب ام تذخا اهنا ىتح هتمالم عنقت رو دنق 0 راكتف

 عذقني نأ فقفتان هب اهبرضف هديب فيسلا ناكو لمتحا اف ريظني وهو

 ةياحولا نامظعو رهالا ربكف مدلا هب لاس ام هّدح نم اهبيصيو كمغلا

 ففري ناك مملح عساول همع نأ الا اهمأ ةلبج ىف ةرشو اهعبط ىف ةساشل
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 اذه ب.آ خنس

 فيعبف /ةيقت ةلفراقم ىلع نيدلا ءالسع مزعف امهنيب خشحولا تدتماف هب

 سيئر ويد مار اهكلي لبج ةّلقب ةعلق كو ريكويحب هنع ربخا نم هاتف

 مضي) هروجارب ةفورعملا ةبقعلاب لون انو «اهيلا لقرف (ميملا ختغب) تقوملا
 خبقعلا عفط رضح نم لسراف هل مهم ّ ةراكس ع ناكو وبد مأر هذ عيوب (مهيذل

 مخ بناج 18 لوذو دكايلإ دل قنويزف وذا ىلع راسو ىبدلا ءالع بلغف

 اهمانصاو خاضفلاو بهذلا نم سئانللا تناكو ةعلقلا ىوس ام ل ىليتاسأو

 بحاص هذم بجكف اهبقذ عمجو اهمدهب رماف رهوأإل فانصا اهبو اهنم

 هلستفانكا هل كاسكام 1 ندع 6 8 هلسأر را هيار 0 خعلقلا

 0 ءالع هذخان هبلع ةدهعلاو 0 هلقن اذكه (ءاهلا مج تل

 لقنو «« ىناثلا رتندلا ىف دمع ةيجرت ىف ركذ هل قايسو وكلم لا ا

 هلنقو هيع ىلع جار لالا اذهبو دب عيتجا خعلقلا ب.حاص نأ خروملا

 «“ خزطلسلا وبوس ىلع سل

 هكولم نيدلا ءالع ناطلسلا بناج نم لصو ةثتاعبسو نامت ةنس ىقَو

 ىف هنع ةباينلا هل هديلقتل بئانلا كلملب هنم بطاخملا ىدتاوطلا روفاك

 تحل ويد م 00 فرس 5 خقتو هل 9 رظنو رسدكو بد ىلا 2

 هب 0 0 0 هيلع بئعف هب عنص ام نىيدلا ءالع غلبو ىلعد

 0 نذاو هلامو هلأ دملساو نابار ى أر هبطاخو ةيباغلا ىلا ةمركأو كغم رذتعاو

 ا دكلم لل عوجرأا ىذ هل

 نيب ة/انكاسلا نونلاو ةرمهلا مضب) لكنرا ىللع روفاك لزيت عسنت ةنس ىثو

 مالسلاو *بقوغلا ةانثملا رسكب) هناكنلت كلم راد (نيتحوتفملا فاكلاو ءارسلا

 فو (فقولا ءاد#و *حوتفملا نوذلاو فلالو ةتنكاسلا نونلا نيب فاكلاو
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 ام خس اه'

 ماللا مضب) ويد رحل ىاولا اهبحاص هحاصن ىرجمل ىقبو ىردملا اهراصح

 اك أسلا 'واولاو ءابيلاو ةنكاشتلا ءارلا' قييا ةروسكملا لادلاو .ةلذهملا < لاكلاو

 بهذلا نم ةيتك فيدانصو سف فالآ ةعبسو لين ةقلاح ةئام ىلع

 ررذأكا هنع عجرف ةنس لك ىف ةناركل ىلا ناركل لمتع اًطخ هل بتكو رهوللو

 32 قافد تك

 جرخت ريب ىارلل اتناكو كنهس روهدو ربعم ةيالو روفاك خف رشع ةنس ىفو

 هالئئاا  سكي) ىكويداهم كنل ماري:روهشملا منصلا روفاك رسكو بيدترس ىلا

 هنع مقيلخ فيسلا للفا نم بجتلاو (ةلمهملا لادلا رسكو ميملا فو

 لعاب اوسيلو اعيمج اوكلم. ىتح لاتقلا ىلع سك كنع نماهبلا عامتنجاو

 ىلا عجرو ةروهشملا تانكج ةسينك مدعو اريس ىلا روفك هجوت رث * فيس
 فقيدانص رهاوخل نمو ىم نيعستو نم فالأ ةعست بهذلا نم هعمو ىلهد

 تالالا نم اهريغو ليف خفهلخ اةثامو سف فلا نورشع هعمو ةريخك

 ىلا اهب ءىنج اهلتم خوينغ نع دحأ ربخا امو بابسالاو فورظلاو ةلشفالاو

 ثفاذلا ةيلع ىدوتسا اف ةصاخ هل ردقلآ اذه كي نا ىلهد :بحاص

 ا اد ىرعش نيل برا رادب عبتلاو ركسعلا هبهتناو ءارمالاو

 ناطلسلا ةافو تنناكو «<« ءاشدب نم هيتوي هللا لضف كلذ هميدقتو هنييذ

 ةذداعبسو ةرشع ىدحا ةذس ىف نيدلا ءالع

 ريكويد بحاص نايار ىأار بطاخملا ويد مار تام يشع ىنامث ةنس ىفو

 ىلا ليصوف كلذ هاش كرابم ىيحلا بطق غلبو ويد لايره هرهص مدعب ماقو

 نم هديب ناك ام طبضو هلتقو اريسا ويدد لايرف ذخاو اهيلع ىلهتساو ريكويد

 عفرو «ىبهكل كلما خلاوح ىف كلملا اذه لعجو تعرملاب ةصوصخملا ةيالولا

 نكدلاب هنع ةباينلا هديلقتب ناخ وسخ بطاخملا نسح هبوبحن ةجرد

 ورح هدلصقف عاطلا ىع ىهكل كلما جور ففتاو «« ىلهد ىلا عجرو

 ىلهد ىلا ناخ وردخ كد لسرأو اكيقم ركسعلا كهواساف رمكويد ىلع لونو ناخ

 اأأ



 آن ازا"

 رمجو ةرامالاب هصخو كلا نيبع 51 و-دد ل ليسرأو 3 نيدلا بطق هب قشمف

 هلعجو نيدلا ءالع هجاوخل نب نيدلا ياتو لمعلا ىف هل ابئان اجرابا ىيدلا

 اهب ىجح لو اهداوسب لزنو ربعم ىلأ هجوت هناف ناخ ورسخ اماو ««افرشم

 هب رهاظنتو ىغبلا ىلا هسفن هنعدو «“ لايفالا نم اهب ناك ام لخان ادذحا

 ل هب انوثفم ناك ثتيحو «« هلاح اوضرعو هملشاو ىلهد .ىلا دب اَوْراَسو

 بق لد منو هي دل 8 هنامد قامو مانم خعامج بقاع لد ديب عمسم

 عومسي ال « فعضي هاأوه ىف نيدلا

 ١١ هاش نتمكم لون ىناغ هان فلاغنل ىل»د خنطلسو نيرشعو نينتنتا ةنس ىقو كا

 غلبو ريكويد ىلا .عجر ناطلسلا توم ةعئاشل مث لكنرأ ىلع ءانل علقم

 "ىف اذ ناسفلا ةدامل ايي خخ عتاشلا باحصاأ لنقب رسما كلذ ناطلسلا

 لسرأو خعاطلاو هل عمسلاب ه«تارمأ نم دعم نم رسمأو كلذ هيلا بتكو

 ٠١ ىاقفتسا ىلع هّثحو اهريغو ةلظملا نم ةنطلسلا ماظن ىف هب ةداعلا ترج ام

 رساتسأاو نودع اهكاشفو ليكترأ ىلا رمكوسيد نم :جوتف كلم عستيل تاهل

 ركنجاج ىلا هجوت رث »دي ىف اهرساب هناكنلت تادلخدو ويد ردك ىاولا

 لايفالاو ءاملاو: رحشلا .ةريتك ةعيسو ةهج فو (فلألا نعب بلا 0

 ىلا اهنم لقتنا ىلهلحي هيدا دعب هتنطلس مايأ ىفو ««ليبف ىتاع اهنم عجرو

 م”. دابآ تللود اهامس اهب ةلصتم ةنيدمو لبخل مفسب ةعلق أشناو ريكويد

 3 رايذلا نم رايذلا تّلَخ ىتح اهيلا ىلعد لما لقنو كلملا راد اهذختاو
 «نيعبراو نيتنكا ةنس ى-هتضاخب اهيلا نع 00
 امب عبلاطو تقرملاب ادبتباو ايطلا ىلع دّتش .نيعبراو تللخ ةشتل ف3 0

 لسكنرا ىلا هجوقت رق «ةبوقعلا ى١جرتكا كلهف لاما نم جتردق ىف لذ
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 آم ةذس اهم

 ردك ىبد ىلا اليلع عجرو هنع خباجذ اهب ليبق كلملا فلخ ءابوسلا تد_>و

 ىلا عجرو ناخ عانق رهيجكلا ريمالا اسهب بانتساف اهتاو2و اهدام نم ىكتشاو

 نيدلا ءاهب 00 0 دا هيلع جوخ ةمايأ ىلو «“ اهلا و كاي ل35 ىطوتلا

 دءبلا د اولسراو هليينك كلي كراك لوس روفذ ىلا بروف مذ 4 داياتلودب

 َج رخو اهنم برهذ ليبق كلملا ىلع لكذراب جوخ كيا انتبك اذكمو .« :لذفذ

 هدذلل هاش بطق تطخ ...1 ىلإ لقد 00 22 تدكفمع مم كداكتلت كلم
 2 2 5 مح ( ا مح نم

 “6 فاو نامت م3 هاتداب وسبك ١ نيحلا لالجح ىكنذعلا تحصل اهبحاص

 «كلذب ىلهد لاعا ىف تلخدف

 ةكرداف ةهليينكو كنلت بوص ىلآ هاش دمحم راس نيعبراو تاس ةنس ىذو

 تضخا نبا هاشيلع يرخ همايا ىفو «ىداودكرس اعامس ةوبرب لونف رطملا

 اهفريما هيراحو ركب رهش ىلع لونو هكربلكب ىئالعلا ناخ رفط فسد

 اهب هرصاخو هببلا هجيتف ناخ علتق هب ميمسو اهكلمو ةنيدملا لخدو هلتقف

 «هبلا لصوو نماتسأ مث

 ضهنف ةعاطلا نع تارجكب هثارما يورخ هاش دكيحم غلب نيعبراو نامث ىو

 نم دحاو مهيد ىف لثق رامخ ويزع راهدب رومالا نا نايصع بيسو اهلا

 تارجاك ركسعو اوعمتجاو ءارمالا قاب هنع قفتف اًريمأ نينامث :ثاملا ءارما

 زيزع ريمالا دنم سمتلا تارجك ثح ىلا ناطلسلا ليصو ىفو « ىيوهيدب

 برق املف لاتقل راهد نم رخو عيرما هيفكيس هناف فرعي نا رامخ

 ترهظ كلذ بقعو ««ةكرعملا ىف زيزعلا طقسو هشيج اومرهو دهولبقتسا غنم

 ىلا ىيوؤيد تاهج نم اوجرخو اضيا اهومرهو اهوبراح ةنطاسلا ةعيلط

 هلصوف “دب اوعمتجاو ناخ غلنق وخا هاش ملع اهب لماعلا ناكو ريكويد

 هب فثي نم مهعم هبناج نمو لعفف هيلا 8لاسراب هرماي ىناطلسلا باتك

 0 ملتق ةلفغ اومنتغا ينب كنا ةفورعملا ةبقعلاب اوناك املف «ءارمالا نم

 كرا

 0ث



 16 بلم خريس

 عجرف يهمل اوبطخو ناسغوالا ليعمل ىلع اوعيتنجاو ناخذ غلنق ءبخاإل ةياعر

 -براخو كابا لود ةايبسضنللا 3 ويد ىلا ىيوجيد تاهج نم ءاش لمح

 ليخد امو وكناك ىسح هعم ناكو ةعلقلاب ىصخ مد الو كلبا - راخ ليعممأ

 :كربلكب اريما ناكو زيترس كلملا دايع هعبتو رحب رهش ىلأ مزهنأو دقراث زلقلا

 5 رصاح انلهف ناطملسلاو دابا_ةلود ىلا «فنع عجر هنئاذ الف اهياع 0 يش

 كلذ ءانثا ىفو «ريكويدب فورعملا لب ةلقب ريكاهدب ةفورعملا ةعلقلل
 ةعاطلا نع هجورخ كلملا ردفص بطاخملا ىغط ىكرتلا هكولق نع هدغلب
 دنوادخ يذلا ماوقو رثوج شيل ريهظ ةعلقلا ىلع فلخ اهتاهجو جورهبب

 . ةباككا مزهناو ويثرس كلملا داع هيف طقس بعص برح قفتاو دابانلود
 منو لكك ناشف ىلع ركسعلا عمتجاف «لابقالا كعاسو لبذل مفس ىلا
 ةسأر كغ غلظملا عرش مل خعببلا تمتو ةخنطلسلا ىلع هءىبابو لبعمسأ خعاقلا

 نب نمهب كلو نم هنأ معز امل هاشنمهب نىيحلا ءالعب بقلتو هسفنل بطخو

 هاش فلاغن رصع 3 نه ىلا هلونصو ناكو 3 سرفملا كيسا لحأ رايدنغسا

 تمارللا ريهش * ىابرلا فراعلاو « ىناحورلا كلاسلا ساج# اموي رضحو « ىنزاغ
 « ءايلوا ىيدلا ماظن 0 يشلا انالوم 6« ءايفصالا بحق تاكربلا ىقنا *

 «اهيلطل كرحتيو «اهبقتري ناكف ةنطلسلاب هشبف يدب ىنعفنو هرس سكق
 8 مكعلا شعب ءياع هبن اذكه «اهنقو ىف اهغلاب نأ ىلا «اهب الأ هلي و

 * نمبيب :تييبلا اذه ةيفو ئربكالا رودلا ىف دعمج كير
 ىروأ تعسحب ناتسد ريز لد ىورسخ تدكوس تدياب رك

 هذلو هدعب سلجو مايا ةعبسو رهشا ةرشعو ةنس ةرشع ىدحا كلمو لق
 تعينجاو ةكلمملا تمعستا همابا ىيفو «ةنطلسلا ,يرس ىلع ةاحش دريك

 ةّدملا طبضو ««رهشا ةعبسو ةنس ةرشع ىلامذ كلمو رابكلا ترمعو لضافالا

 لاق ث اموني نيرشعو زخسوح رهش خس وتو اخد ةرشع ىدحا ناخ مادمت



 0 بع

 ؟]11 نس 1

 5 ىعاي)  :هيف كشناو كلهف ركانخإ هنعطو دوأذ ديع نبأ

 كييبأ نبيربمش نانج هادجو كتنطلس كتلي ردت

 دنزير رداوب نوخ نأ ىي زا ناهش هك
 ركرم كلم ىقزار" نآلد هنوبسا نوبح

 دنوبر ورسغاسب هعردج ىيمه وزمذ أرد 5ك

 اضل هبسني مو هاش دوأاد هدلعب سسءاجو ماسيأ ةخعستو امهدتو خنس كلم

 للعو فلاخملاو فقئفاوملا نيد ةنتفلا تراش مد “«افقمر هبو رصقلا ىلأ هنم

 * ىعابر ٠ .- :ةيف كشناو مايأ ختلتو ارهش كلم هل حور ةقراغم

 سفن :هكي ىكيره كنك اشامت سك غاب نيرد دكنيب هن يميقم

 عسن كلمو دهان نمهب ىسب ةءاسدتت ديمحكام ىب هان كيكم هدعد سءاجو

 رشع عباسلا ىف هدعب سلجو امي ىيرشعو ةعبراو رهشا ةعستو ةذس ةرشع

 كولا ناكو ىجللشل مالا ةاعدو لكيح نب نيدلا تابغ هدلو بحجر نم

 ةنس ناضمر نم عباسلا ىف هينيع لحك مث هدّيقف هفيضي هلونم ىلا هيبا

 ىجلخ مايقب هدعب سلجو اموي ندرشعو ارهش كلم ةئامعبسو نيعستو عسن

 زوريف نانتا كسلا بلاط هدعع تو ليكم نب نيد سه هبخأ مب

 تح انبا ابهنا ناخ ماسح لقو «« عروملا ايهبسني رو ناخ كجاو ناخ

 “< دبا ءارمالا ةلاقتتسا 3 امينه لك ىيسو ىوهوجكلا لاق « »اشنمهب نب ناخ

 زورمف سفن تحمس مق ««امهنيب بلطلا جلصأ كقو امعاوآف اريمأ ةنطلسلا

 ىلع زووريف جرخو دادعتسالا نم هدنع ا« ةعلقلا ريما هّدماف كلما ىلا

 ك1



 ا" مله خس

 هوخاو وه راصو هعاطاو ةورملب هلماع هنا الا ةكرعملاب رفظو نيدلا سمش

 مجفو لجر ةثامثلثب اليل رصقلا ىلا عولطلا ىف دا لانحاو هيلع اقفتاف

 هكرداف هبلطف ىفنتخاو كك اجلا قل نيدلا سمه هنم لوننعاف رصقلا كغ

 ه كلم كلذ ناكو كلملا نم هعلخ ىلع دجاو زوريف ففتا مث هسفن ىف هنمآو

 مرح نم رشع سماخل ىف هاشزوريف هدعب سلجو مايا ةعبسو رهشا ةسمخ

 ثوغ ««نيفراعلا بطق هكربلك كلملا راذ كفو همايا ىفو ةثامامثا ةنس نم 4

 لامج كسلا انالوم « زارطو ةنيز ةماركلاو فرشلا *لخ وه نم «« نيكلاسلا

 نيسلا مضو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو فاللا ٍتفب) «زارد سيك دكمحن نيدلا

 ٠١ همدخو هلون مركأو زوريف ةهليقتئ:ساف 2« هتكرب ىتنامتتو الردع هللا سا (خامهملا

 نعل لعج همايأ رخآ قوة كربتيو ىبلا درتي لا و قررقملا فئاظولاب

 لاقو كرابملا هسلج ىف اموي هب رضحو « ناخ ىسح هدلو هذعب هدهع

 ««رّقاتخ دحا كلملت هباجاف هل اوعداو مكتيبرت رظنب هوظحلا ىدهع ّْىلو اذه

 ىنيع لامساب هدلول هدهع ةيالو ىضج نأ ىلع مزعف زوريفغ ضرم وثالا ىلع مث

 اه نم ةعبارلا ةليللا ىف زوريف تامو هنم ملسو هقرافف كلذ هغلبو دا هيخا

 ماسح اماو «« مجحلا خيرات ىف اذكه ةثامامتو ىيرشعو سمخ ةنس لاوش هل

 ريما دحا ءاخا لعج كلملا ىف لقتسا امل زوريف نا هخرات ىف لقنف ناخ

 رضتحبو ديلأ راشملا انالوم دكقتعي ناكو ناناخناخ هبطاخو شي ءارسمأ

 « نايعالب ةلفخل سلاجملا ىف هتاذب اهاطاعتي ناك لباريتك هتمدخ ىف

 ."٠ ىيدءخكرطم ىف رضح اي هيلا راشم ا يدتسا رضدح نم ىف هثو مايا ضعب دو

 نقانيطاو اهبق ا كسر 1 ةمفسلا لكك نك ناناخاخ اذاف تفنلا مث

 كسار ىلع انترفس تمعفر دجحا اياب هل لاق هيلا ىهتنا املف هرقا ىلع ماعطلا

 جورخ رثالا ىلع ففتاو ««اهب رشباف كنيعيو ةنطاسلاب هقلخ ىلع هللا كعفري
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 م عز

 مالو خنس ا(

 ناطلسلا ذأ تكف ةكور لك ذل هعوجر كلا لل ا برح امهنيد

 قرصن هيلا هباجات < جار مأر ىلع هب لينسيب رفظم نب ليج

 ناكو جار

 نب ديل

 «ننطاس ناسبعأ عبجن زورجث امأو « ريبناسهب ىلأ كر سبب دهم 8 ىهتناو نئييكلل

 اورظناف ىدلول ةنطاسلا نع تلونو داهجلل غرفتلا ىلع تمرع دق هل لاقو

 هيلع اندعاسي ال كيخا دوجو جهباوج نم ناكف ردرسلا سولج ةعاس هل

 هعابتاب ناناخاخ جوخ ليلب تنناكو ةءاسلا كلث ىف»و « هسيح ىف 8ل نذاف

 ناكو ىتاسحالا برسع فلخ هب عمدو ©« هيا نم ارذح هكربلك نم

 « ناوعاو مشحو لام اذ ناكو ريثك ددع و اهيف رجاني دج ليخب لصو

 كلذ هلجرو ءليبخ ترسشأ 0 بكورف «نتنطاس كقتعي هل خيشلا ةراشنبل ناكو

 ناكو همايا ىف راجتنا كل بطاخملا ضو هيزرح نم راصو هكرداو ةعاسلا

 2«( ليخ نب لا ناطملسلا ةمجرل ىف هيلع هيينتلا قبس كقو «« ميا

 بناج ىف لون ةريهظلا تناك املف رحب رهش ىلا رارغلا دصق ناناخاخ ناكو

 ظخنكاس نون نبب ميجو ةدخو لأ خفب) هراكنب هل لاقي بوبلل ةيالجلا نم

 لاق ««ءام ىلع كانه خبيرق ىلآ أولزذ (ءاهو خدحونفم 0 ءار اهدعب فلاو

 مقنأو ه«تنكردا نأو مكل بلاغلا ويف دعم انا 3 ةوهتكر دأو هوهنعبت نأ مكنأ

 «« مكيديا 3 عقب هلعل هءابثاب ربيبدنلا رداظ مكمزأ نلت هل بلاغلا انذ دعم

 لاسنت عامامأ خعيلطلاو درسذأ ىلع اوجرخن 3 روذعم اهدهج مهسفن غلبمو

 مدقمل خضتاو بوكرلاب مهف اهربخ ناناخاخ غلب ةبرقلا نم تند املف ةنع

 انراوج تملرن دقو ةوق انيفو ةعامج نك هل. لقو هاتف لال ةرص هراجنبلا

 نوكي ام رظنت نأ ىلا انعم ربصاف انلهج كنع عفادنتو كعم نأ نكننف

 وا سيئر هءاج برغل ثيدح ىف هعم هراكنبلا امنيبو «« انمأ نم

 انف نذا مدقملل لقو ناناخناخ اهركشف برغل ىف مدقملا هل لاقو 0



 ايات ا

 هيلا هباجاف ملل اهنامثاو ىف رفظلا عمو نيعم نمثب مكنم راقبالا عاتبا

 نمي فقي ةيرقلا سيئر رماو باقلا لح ىف اهعمجو اسهنورق ميعنب ر.ماف

 تفرشا الو « برحلل و مكقتو ةرسيملا للح مدقملاو ةنميملا لح دعم

 هيلا ءاجن ةعاطلا نم اًذب ىجج ملف مصخل داوس اهريما رثكتسا ةعيلطلا

 بولقلا بلقم اهب لعفف ركسعلا رهظ ةعيلطلا رقا ىلعو “دل رمالا ملسو

 كلاملا راد ىلا هب اوعجرو ناناخاخ ةيار تحض اوعمتجاف ةعيلطلاب لعف ام راصبالاو

 فصتتثا انو« لزنو ناحبملا ىلا يخف كلذا هاش روريف غلبو يَدِيلَعا انا
 «اهولعا هيخاب فحل دقو ةيلخ ميل اذا هعم جرخ نع ربضاسا ليللا

 ىخا حبصا اذاو هيف ا« هلاح ىلع ميخملا عد هل لقو ريزولا يدتساف

 ىف هلزنم ىلا هب نيصوصخ دارفاب زوريف بكرو هعم نكو ك.لذ ىملسا انه

 سمشلا تقرشا املف «« ميخملا ىف ناناخاخ مبصاو « هلها عم تابو دلبلا

 لاقو ةناودلو رادلاو كلبلا جتافم معاطعاو اههتمتأو كلبلا تاداس زوريف ىدد

 هللا كرابي ةنطلسلا راد لخدي هل اولوقو هل اهوملساو ىخحا ىلا هب اوهجوت

 لون ريرسلا ىلا ىهتنا املف اًعيمج اولخدو هوماساو هيلا اوراسف هيف هل

 اتداحتو ريرسلا ىلع اعم اسلجو هديب فخاو هقنتعاو هاخا ىقاتو زوريف هنم

 ىف هل لوؤنم ىلا رخو هعداوو رمالا هل ماسو ىصوا اب ىصواو ةيكلف ةعاس

 خئامامتو نيثلثو ثلتوا ىنتا ةنس ىف زوريف ىفوت ليلق دعبو * دليلا

 ةتئامامتو نيعبراو نامث ةنس قوثو هاش للحأ هةوخا هدعب سلجو ىمجتلا لاق

 عبطلا مياس ا.ةبلاذ ناكو دا كح نب نيدلا ءالع هدو هدعب سلجو

 ٠ بلكلا طبار ”لن ام'مكلا نم هلانق جيف قالخال نم.هلاع ىلتكا

 « لطايلاو ىدغلاب هومذ <« همذ ىلا سانلا ىدد نمو * باند رزقعلا

 ةيرذلا نم فلا ىلع كيزي ام لتق نم منم ناكام كلذ نم ىمجتلا لقن

 نأ هتروبصو ءىثش ريغ ىلع هيلع همالسو هللا تاولص ةييفطدصألا خبيرغاطلا

 نضحكتف هيلع الزنف هل نصح ىف اعمط كلملا ريشمشو كلملا ماظن هثارما نم
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 ملح خنس الكزرت

 اوذخاف هنم برقلاب الزنو ةهج ىلا فيرط ىلع انأك امهناوا هوعنمو هباكتا

 كلذ اهناعد ناك ريدقت ىا ىلعف اميهجو ىلع هباب اوقلغو امهنم ردح

 هنا ىلع بذاكلا نيميلاب ٍهنيب طئاسولا تددرت رمالل ابيرقتو ةموصخل ىلا

 اوجيضخ عتفايضل عمل نيعبد اموي نأ رسبمالا ماعد تأ 0 وشلا تثعاوب

 مم ذا نكميو «يامهيقاعي مو كلذ نيدلا ءالع غلبو 3 نيعجأر دعيبلا

 صخش فح ىف ةناما هل لماع نم رحص ناك هيبا مايا قو كاّصيا امهبتاعي

 كلولاو .بالا لاح ىف لمات نذ ««هلجر تمد“ كلهف ليفلل مب رماف فارشالا نم

 قوغلا ىف هنبا ىار دقو مالسلا هيلع حونل ىلاعت هللا لوق رس هل رهظ

 تتسم : كلها نم سيل هنا

 هلفاب نم سفنلا تنناك اذا مشاه نم لصالا عفني امف

 د تنبد

 كيلو دكنيآ نورب ناك كي زأ فالوفو نفآ

 ليساردخ !لعف ويكد,! اور هاش. هنيا ,كي“ نأ

 ءاججو كلغلا عنص امن هنا اهنم دارملاو هتباو يون ةصق دوه ةروس ىفو

 نينثأ نيجوز لك نم لجو مالسلا هيلع مدآ روغنت ناكو رودتلا رافو رمالا

 اهيسرممو اهيرج هللا مسب ليقي وهو نينموما هبادكا نم نينامثب بكرو

 نع هللا ربيخا ءانلا» قب قرغو لعفي ماف انعم بحرأ ىنباب دنبال لاق

 هجر حوسن ىدو ءناكحس هلوقب ىدولل ىلع كلغلا ىيتسا كقو هتاجانم

 لق نيبمكامل مكحا تناو فلل كدعو ناو ىلها نم ىتبا نأ بر لاقف

 هب ككل سيل ام نلاست الف ماص ريغ لع هنا كلحما نم سيل هنا ون اب

 ارق لق ءارقلا ضعب ىكح هفيطل نيلعامل نم نوكت نأ كظعا ىلا ملع

 ' لع ما عاص ريغ لع ليقيا ردي ملف ماص ريغ للع هنأ فسي نب ٍجاَجلل



 .٠م

 مكو

 اكاد مك خئنس

 جاجا ىنيسنو تسبح هبسلج# نم ماق كفو ىف ىف ىراقب ىنوتيا لاقف

 رميف لاق ىلا ىهتننا املف رهشا ةمشأ نعب ىجسلا ضرع تح

 ةنس نيدلا ءالع تامو «« ىنقلطاو كىكضف حوت نبا ىف تلق تسبح

 ناكو ىيدلا ءالع. نب هاش نوياه هدلو هدعب سلجو «“ ةتامامثو نيتس

 بس : ,ىابو  :اهبو نيتيبلا نيذع هيف ليقف ءامدلل اكافس

 سرتب ريكناش سفندب لعفزو سيتب ويخ بش لد هآ زا ملاظ, ىا

 سرتب ريرنوخ رادبا ريجذخ ناز نيبب مولظم هقرغ نوح ناكوم

 خليل ىف كلذو ليلا سنج نم ءاومل ناكف «ههرح ىف مدخل ضعب هلتق

 ىفو * ةئامامثتو نيتسو سوخ ةنس ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو نماثلا

 5 « هسبح ىف ناكو ىريظن رعاشلا لاق هلثق خيرات

 نونبامم, قوش ىفو دلتا 0 تشك .شوخ رودو نم هن نيام

 رود كنرأ ناهجب قوذ زأ مهب شك ره خيرات كش قوذري ناهج

 خروملا لق ةنس ىامث هريعو هاش نوياه نب هاشماظن هدلو هدعب ساجو

 جافو ةرمهلا مضي) يدل َْى أولا ه«بلع جرخ هسواج ةنس ىفو ناخ مايدبم ح

 ءارمالا رثكا هئرصن ىع دكعاقتو رحب رهش ىحاون ىلا لصوو (ةلمهمللا لادلا

 مالسالل ةيحو هرجت ىلا ارظن ففاوملا لقالا هب يرخو هملظ ىف هيبال اضغب

 نيب ةلباقلا تعقو يسأرمف ةخعسنت نيتكفلا نيبو هب ركسعلا فقحالتي امنمبو

 تنذاكو رفالا ةعيلط نيدو سراف نيتسو نيتام ىوس تسيلو مالسالا ةعيلط

 ةدبع ةحضفلاب عجرو مالسالا ةملك تلع ةّكش دعبو فالا ةرشع ددعلا ىف

 برح ةرعل هسيدا ىارلا لذ ليلقلا ددحعلا ىوس لئاقي م ثيدحو مانصالا

 دعاقت نم روكص ىف هاش ماظن 2 اليو هضرأ ىلأ برشا نع عجرو دنا

 * متلودل نيعيطمو هل نيحصان هيلع اوعيتجاو دنع

 يا كل ا 0 م 0 ناطاسلا ضهن نيتسو تس ةنس 0 2

٠ 



 ٠ ب(

 ملا خنس ا"

 ايهنيب ناديملا عيمج دويح لصي امنيبو دحلم لا هوئاسي تارجت بحاسص

 ركسع ةميزهب ل لكلا تس كناكؤا يكابلا اذ [نم خسارف نيعبرا ىلع

 عمجو ةراغلا ىف اوقرفت نكدلا لها ىار املف انيمك هتاذب ناكو .:ىجلخأ

 ةياغلا ىلا لق ىف هاش ماظنو سرف فلا رشع ىنثاب نيمللا نم رهظ لاقثالا

 هنا الا كباتالا ناخ ردنكس عسو اف هسفن كلجال هنس رغصل كلذ عمو

 ريزولا فقو نيبعلا ىع هب بيغي نأ ىلاو كلبلا ىلآ هب جوخو دعم هفدترا

 هناطلش رثا ىلع هنانع فطع مث ىحلتل هجو ىف ناهج هجاوخ دويح

 ليصو هغلبف اهل ارصاد كلبلا ىلع لزنو متعبتو هل ناك ام ىجلخل عجيتساو

 ٍبحاص ىارلا هب راسو ةرصاتحملا نع عدجرف رويناطاس ىلا تارجت بحاص

 ام هناويح نمو فالآ ةختس اشطع هلاجر نم كلهف توكنأ ىلع هراودنوك

 ىدتساف هراودنوك نم جرخ نا ىلا دوم هظيغ مظكو ددعلا ىلع ديرب

 * هكلم راد ىلا مالقتو هسار برضو ىالا

 كيري سرف فلا نيعستب ىجاشلا دومح مخ نيتسو عبس ةنس ىف رث

 اهبحاص يمخو تارج لا هبجاح لشرف قبح هاش ماظن غلبو ىكدلا

 نم هدنوكرب ىلي امن دابأ يف نم عجرف كلذ ىجخل غلبو هل ةرصن دمت اد

 ماظن قوشو «رينباهب نم تارجك :ىاطلس عجرو ودنملا ىلا هناكنلت لاعا

 005 8 ةسولج ىلع لدي  هببا ةاثو خدراتو ليقأ ةروكذملا خلفسلا ىف هاش

 نو ةهذش نيياه نب هاش ديح خا هدعب سلجو « ملعا هللأو تس

 ناهج هجاوخ دوم ريزولاو همايا ىفو « ىركسعلاب بقلو ريغص نسلا ىف
 كاملا نم بناجع نم ناشلاو ل١ لةنتساو ة*نطاسلا كيلا ةجرد تمعفترأ

 كلما راد رويل ىلع فشم لبج ةلقب ةعلق ليواك ىركلا كلملا داعل ناكف

 ةيالو ىركلا كلما ماظنل ناكو « هلاثرك لبج ليواكب لصتيو رارب ةسيالول

 داباتملود ىرشلا كللو « ةوقلا ةياغ ىف ةعلق هتلقب لبج ريينجو « رينج

 * اذه ىلعو روجر 5 دك 3 ..اح ماعلو 32 ربيكويدب فورعم ا ليلا عفس 3

 ىلا



 اذن ماب خذس

 بانك ردوزت ىلع اوعيتجات ناهج هجاوخ ريزولا دوجوب كلذ هنكمي الو كلملاب

 ففثا ريزولا نأ هاش دمد# هدلاو ىلع اوضرعو ميركلا تدب هسب أولخدو

 هاعدتسا كقو هاش نمهب تيب نم كلملا جور ىف هسيدأ ىارلا عم

 عاشو هيلع جهتقفاوف هلثق ىف نالا ةحلصلاو هيلع هقاخو هيلا محباتك اذهو

 هنم ىشبلملو ىكرتلا ناكو هكيلام عيتجاف رقزؤلل بلطلا ءاجو .تييزخل

 اماو فآلا ةرشع ىلع ديزي ام ةيبرعلا ليخل نم ةليوطلا ىفو قآلا ةرتنق

 هل اولقو باسح ريغب ءاشي نم قرري:ةناكجس هلق امك. ناكف كللاو لكل

 رئاسب ىماملا ىلا كب يرضنسو بجت الف ةبصع نك هل كوبلط ام انغلب

 . ىم برض ىدعلا مالكو هاشخا اًميش نتلع ام هل لاقق «هب ريشت آم

 عفادذ روش باتئكلاب هيلع اويبتعو  :تطلسلا وأد ىلأ بكر مث نايذهلا

 اديعس شاعذ هولنق نأ رث «« هلبقي فيك هلتق 0 مزع نم نلت هلذحبي اب

 3 يربك : قضعمبأ «ةخنسلا نم رقص رهش كثنلات ىف كلذ ناكو «لاديهش تامو

 تاو ىناب تاياكست اردبعشم

 شوجرسي ىابرد نيا هك ىنميا شايم

 سشيو_مارسف ندربيخ نك تمد رسكسذ

 ناكو * ةلوبقو ' الابقاو !انقلخو .انقلكو' الضفو القع ,ىدللا تانسشحلا ني ناك

 بهذلا ناك ىتح ايندلا هل تعسنتاو ىكدلا لعا هب لثمتي ةوقلا ىف

 , هضبطم ىف ةنشكلا لصب روشق اموي تنزو لاقيو «هيحل دوجوملا رثكا

 ةلاسغ نم خبطملا لعمال عينك ناكو « ىدنه نم رشع ةينامث تناكف

 ٌّق نكي مو ىدنه نم نيرشع لع ديزي ام نميلا نم ةخيعطالا نيكد

 ىش مولع ىف ةعيدب تافنصم هلو دعاسقسو ةوالكو الا ىنكدلا ردانبب دنقو

 تيد مكب ه«تيبل لاقيو هيف امدقتم ناكو اشنالا ضايرو اشنالا رظانم أهنم



 مملب ةذئس ذي

 * يابر : هتداهش خيرات ىف عضعبلو «« ناواك

 نش ورف هكاث انف رح رد هك . دونح ناطلس ناهج هاشنهش

 كش وأ خيرات نكد ىبارخ وا نتشكرا بارخ دش وج نكد

 وخا ىلاديكلا لامك هجاوكل دحا نب دم نب دومحن ىواضسلا ةمجون]

 ةتامامتو ةرشع ثلت ةنس ىف دلو راكتلا كلم هل لاقيو ناو دجا باهشلا

 نيعبراو تلت ةنس ىف ىنالقسعلا ىنعي انخيش ىقل ةلممل ىف كراشو ابيرقت

 هاش نويا# هجربلك بحاصب صتخاو ماشلا ليخدو هنع ذخاو ةراقلاب

 كأم نوياع فرش الو ناهج هجاوخ هاعد مث راكبلا كلم هل باطل هنمو

 كام انو ها ماظن هدو 0 كام ىلع ىلوسأف هد'الواب هاصوأ توما ىلع 1

 ٠ بسعا

 077 هز

 هب عستاو رومالا هجاودل ساسو نينس عبس نبا وهو هاش دمحم هوخا ىلو

 قاضف لياذرلا ىطاعت نم هعنمو هيلع رخو فرصتلاب كبتسا هنكل كلما

 كنس ىلا هجوت ناطلسلا ناكو همادعا ىف مهضعب ىلاوو كلذب اعرذ

 لاغتشال اممي رشع ةعبس وك هب عايتجالا ىع عطقي ام هجاودل هبدصو

 ضعب ليسو هنه هرطاخ ريغ امب هيلا هب هوادعا ىشوف ههلب ناطاسلا

 هروضح نع فلختلا ىف هبتعو هيلع مالسلاب هيلا ناطلسلا ناسل ىلع صاوخل

 كعتساف ربل دنومد“ ىدصو. تييبتلا . ىلع مزع كنسرت ركسع نا هغلب هنأو

 ناطلسلا اوملعا اذه هل رت انو ركسعلا ةمدقم ىلع ناكو حالسلا سبلو

 هرب ىإي نم لسراف نمككش ناو كلتقل كيلع بوتولل دعنسا هجاوذل ناب

 هيلع بكثوو ردضح دغلا نم ناطلسلل دهاعدتسا ةديكمل تكع املف كيلا

 رفص سئاس' ىف أميص هلئقف روكو ة«فتك ىلع فيسلاب هبرضف ىشبح كبع

 ديك ىهتنا «لقف ىلع فسالا مظعو

 سلجو 5 ةتامامتو نيباسمتو عبس اك خدي لوالا عمنر ةرخ 3 ىركسعلا تامو

 هتدلاو ىلا رمالا عجر هنس رغصلو هاش دكيحم نب هاش دومد# هدلو هدعب

 مارح

 و

 مال



 لإ
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 "1 106 خنس

 نم ناك كلذ ءانثا ىفو ىرتك كلملا داعو ىرحب كلملا ماظن ةرازولا وسشابو

 ىلا كنم رمالا بورخب تبيضراأ دومحمل لق هنا ىلاطلسلا ىشبحلا ناخ روالد

 نذآف كل رمالا ريصيو تلعف امهلتقب ىل تّذذآ ناف كيلع راع وهو كتدلاو

 1 ةبرادحالسلا. نم دارفاب اهدنع نم امهجورخ ىلع ةليل امهل نمكف هل

 امهسفن نع اعفادف فيسلل نيرعاش السلا ىف ةعامجب وه اذاف ةلفغ ىف اه

 مدقتو هتيالو ىلا امهنم لك بكرف ةحارج امهبو اجرخ ىتح عافدلا كح

 بئظلاب :امهيلا "ناطلسلا .بتكف ايش :عنضي ره هقأ'الا ناك الك

 ةرازولا كشيطعاو كيارب تدع هل لاقف كلما ىف ناخروالدو لغفن ال الاقف

 روهناهرب ىلا يركن كل وه اب ىيرت ثيح ىلا نالا يخاف اًميش عنصت ملف

 . لقتسا كلملا داعو كلما ماظن لصي امنيبو * اهب تامو هسنج- نم ةئاعبسب

 كلذو ىناليكلا رداهب ةتداح تناك همايأ ىو «« ةلاكولا ىف ىناطلسلا ىكرتنلا ديرب كلملا

 برقلابو كلملا راد ىلا هباكر ىف اجرخو كلملا ماظن هب فحنو كلملا دامت ىلا

 لليستغي دومحتو ةلباقملا ىف امهنم لك بكرو برل كيري كرب 'كلملا رهظ هنم

 ناث لسرا مث كلذ همهي ال وهو ليصولا ىف هلجكتسي كلملا داع هيلا لسراف

 بكر انو بضغف كلرما ناه انه نم هل لاق ايطب.تلاثلا هار املف كل

 عمتنجاف عندص ام كاملا داع عغلبو « ديرب كلاب قوكاللا ىلع فيدل هلك

 تتش فيك هب ظفتحاف ىلوا هب تننا ديرب كلملا ىلا ابتكو كلما ماظنو

 ةنس كويس ا قوتو «:هكلم ىلا امهنم لك عجر مث هنم اندهع رخآ اذهف

 * +ئتاعستو ىيرشعو عبس

 ٍدأ داش دويح“ نيدلا ءالع هدو هدعب سلجو

 بئانب فورعملا كلملا ماظن نبأ كلملا ماظن ىلا ديرب كللا ىب كيوب كلما

 000 رىهاظلاو خا عسنو المشع اك دي كس 8 بندا كلا ماظن انافو تناكو
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 3 ةخنس ألو

 نب كلملا دايع ىلاو رايرهشل اددم رويناجب ىلا لصو ىذلا هنا هتافو خيرات

 هيلا ابتكف هبخا خنطاسو هعفر ّ ريشن سيو هناك اربح -”3كللا نالَكيَع

 ديرب كلملا لام م نجا ىب هللا ىلل وخا هدعب سلجم «عفرف هاري ام لعفي

 رخخآ ناكو هللا ميلك هدلو هدعب سلجو «« اهب لخذدو مسلاب هلئتقف هتجوز ىلا

 ىو « هاشنمهب ىسح ىيدلا ءالع ليسن نم ةنطاسلا ربرس ىلع ساج نم

 فلئاريراع :لع روعام بحاص ناش كنواحت>و كلاما ماسظ.ذ عمتجاأ مايا

 ةيطقل اكس ناكف هعفادمو هلايذأ ىلع اولوتساو هوصر# بعص برح لعبو

 داع هل بطخ نم لوان «« ههحكذ فبس امك ىكدلا ىف رالهب ناطلسال

 كيس ةظنس ىف كلملا ماظن م ديرب كىلملا 3 نيتلثو سيخ ةنس ىف كلملا

 وداسجهب دعب نمو ««انيطالس كب اوراصف اكولم اوناكو «« خئامستو نبتلتو

 ياعابرا نومستقا هيديإاب ىكدلا كلم راصو ةنطاسلا ىف ءاليمه ٌلقتسا

 هاشلداعو «رويكلا هاش داعو « ,كندجا هكلم راد هاش ماظن فخاناو

 أاوعيتجا ىتح ةمثاق هنيد بويل تناكو « هدنكلك هاش بطقو « روياجب

 اذه رمتساو « نورخآلا هعنم ٍهنم هزواجت نمو دودحلا ظفح ىلع اوفلاكتو

 ي ةئاعستو نينامث ةنس ىلا هنيب كهعلا

 رشاتساو رويجلا ضبقو هلائرذو ليواك ىلع هاش ماظن ىضترم بلغت اهيفف

 لواغت اماو « هب كهعلا رخآ“ ناكو عالقلا ضعب ىلا هعفرف هاش داع ثراو

 د5 مسلاب هلتق :ئلغملا ناخ ركنج ريزولا نكل ةيانع هي هل .تناكف ناخ

 هدعب ةرازولا هدلقو ىرصملا سربيب ميكحلا لي ىلع هوس مث هاش ماظن هنم

 راد نم ةيلي ام ضبق امهنم لكذ هاش بطقو هاش لداع اماو «« ةريسي ادم

 ناف اذه انموي ىلا هدودحب كلما راد ديرب كلملل ايقباو رحب رهش كلم

 ىف امهنا الا ةداعلا ىلع امهتاهج ىف اهو « رخآلا هعنم هيلع اهدجا راج

 ىقبو ةانثداب ربكا نيدلا لالج دنهلا ناطلاسل ايطخ فلاو عسد ةنس

 دكاكش  نامخا كتيب بار الا داش ماظن ثعيبب بارخ ىرا امو ««اسههل كلملا

 ارو
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 أبأ امو ديم

 [ىم] ك.لذو داشنمهب .ىسح ىيدلا ءالع كهع نمو «« ادحاأ كبر ملظي الو

 نكدلا كلم يرخ ناك فلآو ثلت ةنس رخآ ىلا ةئاعبسو نيبعبراو نامث ةئنس

 0 ماظ.ذ ناهرسب ةافو نابعش كملاث 32 انيب تنثاكو )“ ىلعد لامعا نع

 كلم ىب داش ماظن ناعرب .ىب هاش ماظن نيسح ىب هاش ماظن ىضترم وذا

 ةوراغلا هانت . لداع ىلع هجرت ىف ءامالا فيبسو «“ ىرك كالا ماظن بذاث

 الفط ناكو هدلو هدهعب هدعب ما ناحرب تم املذ «« +خثايعسنو نيعسن عسن

 ىبيد دنا نتناكو «رما هل مظتني ملف ىكبناج وهجنم هماظن لعجو

 ةعامج رماو اهيلع ليخدلا نم عنف ,كندمل ةعلق ىف هاش ماظن تخا

 .اهجاور ماظنو اهجات ةردو ةيربكالا ةنطلسلا نيبع ةرق ىلا بتكو اهباب ظفك
2 

 مسطانبلا راد 2 ىنلا خعلقلا مياس «بللا. هيعحتتسي ىراسهب كارم د«استن

 خعاقلا نم ريزولا جرخ اهنم برق اهاذف قلالا نعي عبرأ خنس ىف اهيلا ضهنف

 ةاليلا اهدقن ىتلا رهاولل نم ىقب ام ذخاو « عمج ام هل كرت نمل اسعتو

 كرذ ام هنا ىري وهو الأ اهكرذ نم اهكوت امو ةقبط كعب ةقيط تداولا ف

 3 دخل لوالا كين مك هنأ ىأر نم هتبون ىف اهذلذا ىنح و خالل لوالا

 اذا نم هبناج نم ةنعلقلا ىف فلخو روكي ىلا :هلاجرو هلام ِكفف

 4 ويزولا هءانش ىذلا اذه «« اهدانفم هيلا جرا ةعلقلا ىلع دارس 059 لون

 ريزولا ج رخ ال ىيب كناج ةكالملا نأ هنامبف «« ريدقلا بولا هءاش ىذلا امأو

 . تمءدو جتلامتساو ةعلقلا فراعم تععدتسا ةعاسلا ك.لثت ىف خعاقلا نم

 ملعو ةعلقلا تنضحو بابلاب فقلعو عطقف هسارسب ترصاو حا ةفملا بحاصب

 دارم هاشو الأ ءاسملا ناك امو ةعلقلا ىلا هنم ا!ولقتنتاف تدعنص امب كلبلا لفأ

 «« ليللا تاعاس ىوس سبيلو لاكلا فاضو جذراملا ناكم خعلقلا ىع لوسن

 مهيبلع كك انهلك :ببلأ نولامك عونم هيد ىدنخاو اونابف رايدلا خ:ةكس اماذ
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 و ةخدمني أب"

 ىلا لمحت تتابف ةكلملا اماو «هيلا ٍقهيلعا ,ئاس جرخ كقو لوالاب لوالا

 نم رايدلا رئاخذ ىف ام ناويل نم اهيدل امو لجتلاو لايفالا ىلع ةعلقلا

 ركسلاو طبيلسلاو نمسلا نم هيلا جان امو ناويألا فلعو بوبلل_ سنج

 ىلا ىفكي ام هنم عمنتجا دقو تحصاو امريغو بششلو هيوانالو دكنقلاو

 ىلا جرت ىاتفملا بلط ىف كارم هاش لسرا سوشلا عولط كنعو «ةذم

 ىلع هييلست فقواو هب عمتجا نم ةعلقلا نم اديعب لين دقو بجاخنا

 تعمهي امو ةصرفلا تممنتغا ةكلملاو عجرو هفرصو هموي ىف مجكنملا اهراتخا ةعاس

 نمو هنم اهل عمتجا املف ةءلقلا ىلا هتلقن و الا نأكم ىف ةريخذلل حلصي امب

 تلو لاجرلا سابل ىف سانلل ترهظ هدمتعتو هب فتن ام برخا لاجر

 نم هب فيلي ام سرد لكل ترانخاو سرحلا تيترو ةعلقلاب تفاطو السلا

 ءانب ىلع ليتشت ةعلقلا تناك ثيحو لاجرلا نم هبلا جانكو عفادملا

 سانلل ىدنأل ىف ام لقنب ترما اهتاهج رئاس نم اهضرا رهاظب سيل

 لثمن ةعلقلا هذه تلاقو *يشاحلاو ركسعلاو ءارمالا ىلا تفتلا مث « هيلا

 اونوكف مكلوم كلمأ امو مكب اناو ةعاسلا هذه لثمل متناو ةكداحلا هذه

 ىلع رديصلاو « ةيحسلا منك نم ءانولا اولاقف « مكدعب نمل انسح اتيدح

 © ينمو ةينما ىف كعمو كلل ناو « ةيندلا ىإب رخاو 4« ةيطع رهدلا

 ءاش امو « نوشيعتتو هللا ءاش نإ نوشيعت تسلاقف «« ةّيطملا معن فيفوتلاو

 عفدللا ٍضعمماف ةعلقلا ملستي نم هعمو بجاحلا عضوا رق 2 نوقف ىقللا

 لصتا نا ىلأ ةعلقلا ىلع لوؤنلا رمتساو «« سايلاب اوعجرف لاوسلا باوج

 اذ سواكلملا نأ الأ خفلا متي متي داكو اهنم ايناج دورايلا عفرو اهب بقنلا

 ىف لاجيلا كهنجاو 0 زاج نع اريثك رانلا تلكاو لعلا ترسشابو

 ىقاث حبصاف «دب ةعلقلا اوكرادت رث تقولا ىف رادلخل نع بوني ام بصن

 ةريملا تءعطقناو يراخل ,ركسعلا ىف فلتلا مع ثيحو «« ناك امك موي
 د *



 نإ اء نس

 ناطلسال بطخ# اهنا ىلع حلصلا متو كلذ ىف لسلا تددرتو ملصلا ىلع

 ممياسنب رييجلاب ظرامالا هلو لليواكب ناكو ىشبلمل ناخ دوعسم ىلا بتكذو

 ناكو ناخ دوعسم ىلا اهنم باتكب رويجلا ىلا دارم هاش عجرو تلعفف ةعلقلا

 * دكا ب هيلق

 لاجرلا ىلع ءاسنلا تملصضفل دكه لقمك اسنلا تناك ولو

 * هللا همحر ركنج كعب هاش ماظن, ىصقرت لاوحا ةمتن نيل |

 ناكو كيب ىضاق رث ىرصملا ميكحلا سربيب ةرازولا ىلو ناحل ليلا

 للطت رثو رهاط هاش نب رديح> هاش مث ةرازولا ىف انينس رمتساو اريخ

 ىفِو « نينس ريششع ىلع هثلم تدازو ناخ دىسا ليعمسا مث اهيف دمايأ

 ةنطلسلا ةلظب بكري ناكو ناخ نيسح هاش ماظن ةضاخ لتق هماي

 ىلق هاش اهيف ٌلقتساو لونعا رث «« همابا رخآ ىلا هاش ماظن بحتحا اهنمو

 ةأوع 0 هاسنن ماظن لاح نم ملعي انو «« الحا اهل ناكو «« ناخ تبالص

 مضب) ىروتهب هل لاقي ناكمي ةرايع اشنا كيب نئيضاق مايا ىفو * مسالا ةعارقأ نم

 هاش ماظن نب نيسح اهنكساو ركندجا نم ئيسارف ةعيس ىلع (ةدحوملا

 كيلامملا ءارما نم ةعامجو ةبيشاحو اركسعو ةبونلا سارو اكباتا هل نيعو

 تينخ داش ماظن هكلام امك *باينلا تينخ ةخبالصلابو «« هدعاعتي ناكو

 نم ناكل « ةنطلسلا ةباينب بعولت ناخ تبالص كعب نيو ««ةنطلسلا

 ديقب هرماي ةعقر هنونج ىف هيلا. بتك :ءاش ماظن نأ زاصتخالا لع هللا

 هتعاط رمتوي ناكو ودنمللا دلح ىف ةنئثاكلا هلريك ةعلقب سبتكو هسفن

 ةذ كيح ازريم ةرازولا ىلو هدعبو ةيعورلاو ركسعلا هلجال بعتو «« لعفف

 ىفو « ىلع كيسلا هدعب دوو * هسفن ليعف هلاوحا رئاس ىف المك ناكو

 نم طخ وا هنم ادادبتسا داباتلودب هاش ماظن ىب نيسح سبح همايأ

 « هيلا هب اولسراو ةيعرلا نم ىبص سارب اواجن هساب بلاط رث « هاش ماظن

 :تمصع ىف هاش لدلع تمد تنذناكو ءلذتق ربخ روياجب بحاص هاد لداع علبو
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 49+ نس نو

 نطابلا ىو همد بلط ىف همهصت ةرصت رهاظلا ىف ركندجحا ىلا اركسع رهجن

 رسما كلملا راد نم ,كسعلا اند املف « هاش ماظنب نونج كلما ىف اعمط

 ءانثا ىفو « اوفقوتو بناج ىلا اوجرخت هتعفادم ءارمالا نم ةعامج ريزولا

 ةعلقلا نم هب يرخ ناكو هاش ماظن مسف ةنطلسلاب هسفن هل تدوس كلذ

 ىشيبلل ناخكنباو ناخ :ازييم. لسراو «“ مسلاب هلغشو هدر مث ميخملا ىلأ

 ةنطلس ىلع افلاكو اعيمجا لينملا ىف ناك املف «« ءارمالا رثا ىلع ىناطاسلا

 0000 ا ايدلا طساور هلو ةباعنلا 'ناخل اززيل نوكي ناو .نوبكللا :نيلح
 نيسح هيلا رمخو هتنطلس ىلع داباتلود ,كسع عم اقفتاو داباننلود ىلأ

 ركسع غلبو « ءارمالا رئاس هب فحنو ركنا ىلا اعيمج ا!وراسو هاش ماظن

 يما بجاح هب عيتجاو كلذب اوحرفف هلوصوو هتويح ربخ هاش لداع

 حلس ىف مسلا كلذب هاش ماظن تام مث « كلذ ناكو هعوجر ىف نذانساو

 115 رريقتو داش ماظن نيسح هدلو هدعب ةنطلسلا ىملأآوو * نيعسنتو سمد ذخنس

 ىلع عيتجا لقو ليلق كعبو « ةبونلا .سار ناضكنباو ابئان نا ازريم

 ال ددفقتا هل ةحلوتس 'ةشيللل  بافلا هب اوغلبو هل ةبارق وذ ناخ ازريم

 قييا رثو .جتيالو ىلا ةيناطلسلا هكيلامملا جورخ ىف روبدف دادبتسالا نم

 ىضر ىتح هيلع لاتحا رق رودناجو كسا هل تناكو « ناخكنبا ىرس

 اسل ىلع هيلا بتك يرخ املف «هيلا ليج ناطلسلا ناكو اهيلا بورخلاب

 هج ةباتكلا وتقا 8 ©« ءاش تنبح ىلا كلملا نم جرح نا ةفطاسلا

 ىدحا (نيماللا رسكب) كسنلل ىلا هلامو هلغاب ناضكنبا ير هيلع اوكسع

 تنذآ ةعرج اخ ازرديم بكترا دقل ”حولبلا ىوس هفس ىف ناكو نانخ

 بدل هغلب ناخ ازريم 9 اهلمجمو <« لوط ةصقلا ىفو اذكو اذك لعف هلتقب

 دا سب
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 أ به 41 زخنس

 روهش للحا لوالا ىدامج نم رشع سماخ خعملل مهيب ىف كلذ ناكو

 ىشبمللل ناخ لامج ماعدف ىنكدلا ركسع اماو ةئايعستو نيعستو عبس ةنس
 يادلل ةباجأ ةروك ملا :عيلمل ريث ىفف هاش ماظن نب نيسح صالخسا ىلا
 3 ىشبحلا ىناخغلا 0 ىف يس 2 324 خعلقلا أور ,دصح»و هيلع 5-0

 2 ردح نم هسأر لتقت ناخ 0 ن.ذا ّ ناخ 2

 ىمرو هيلا راشملا نيسح هاش ماظن كلول ازريملا لشق هلجالو « ندنشل
 ناخ لامج عمجاو « نويعلا هتكبو ءالبلا ٌكتشاو بطخل مظعف هيلا هسارب
 اهلعب ضرالا تلولزتو ا ىجن علاصيتسا ىلع همد بلظ ىف هباخاو
 فقئملطا نم ركسعلا نمو لييللا لابقا يف دايتلود .باب نم :يشانلل تلخسا
 لتنماو هكطسب فحنو لعتنتات ىاطلسلا هيام لالب وهو ةعلقلا بابب راذلا
 دعم نمو ناخ ازور هل ىدنخل ىقاضف اراهن لييللا داعا ثيتكك عفترأو ءايضلا
 جيلع مشل طاسنف غنم دحا فتك رث رانلا نيو اوجرخو رانلا اومكتقاف

 ةرجشلاب ناخ روشك سار ىلا سورلا تععمجو ناخ ارزهم ىوس مهاتفي كو
 ناضفصأو ناكتياهنو ازريملل ةبارق وذ ناخ ىضترمو ناناخاخ عننم ناكو
 ناسخ راقفلاوذو كلملا نيبماو ىقن سمت ازريسُو ىفجنلا ناخضفصا نسبا

 نم ناخ ازرمم ماي كعب حس مث * ,هشلا نم رشع ةتس خليل نم ةقئلاثألا

 . ةوعطا منا ىتح باذعلاو لاكنلا نم فحكاسي ام هب ل مايا ةقلق خف سم

 «هوبلصو انبث هدلج اوئشح تام انملف هوخلس رث داهشالا .سور ىلع ركل

 0 ماظن ىضتوم مابأ 5 ناكو عل ْخأ ليم ياحو اههسبتك رماف غولبلا نود

 نع لقن كذأ ناخ 1 ليقف 0 خيئامت خلود هلو هكلم راد + رويانلاج
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 ختدانل هذ ٠ ليتم مل تمناك مجتلا نيطالس ضعب نأ ناخ أزربمل خيرات

 هعمج ةقرفتل ري ملف هل سباخل هريزو نم هصالخو هترصنل ركسعلا عيتجاف

 هلجال اوعيتجا ناكو كلذ ففتا اماخ هيلا هب ىمهرو ةسأر عطق هنا الا

 لامج رما ناخ ازريم ىلع ةسايسلا تيقا موي اذه ىلعف اوقرفتو هنم اوسيا

 هل نيلثئق هيبا رخ ىف هسارو كلولا مبدذب رث هيخا لتقب اليا ناخ

 كلت تأب هناف نا لامج امأو «« الوعفم ناك أما هللا ىضقو عندا مذ 35

 نايعاو كولمل فيس هعمو ةعلقلا لخد ميبصا امو ةعلقلا باب ىلع ةليللا

 هباداو وكب نيسح دكيشم ىلع فقو املفذ هتوعد اوباجا نيذلا لاجرلا

 هل ارقو هدسج ىلا هسار مضو نيختلا ىلا ضرالا نم هعفرف هسارب حج مث

 ةكنفلو درمهكاب عفادملا ىلع ناكو ىجماللا لع نيدلا رين رسمأو خكافلا

 هابحو هان ماظن للديعمسأ هبف ناك ىذلا ليكملا ىلآ دجونو «( حبسأ كنع

 هتيع ىلا هنم عجرو «هنتمدخ ىف ةعامج كرثو هنماو ةنطاسلا ةيكاتب

 هبلط تقو اذهو ناختبالص الأ اذهل جحلصي ام هباوج ناكف كريبحتب

 أوجرخو عرسم ليصاق كديب*هنلسراو اهفاخ هتينذخو هلا باتكلاب ترماف

 هعبتي ناك ام اذه هموي لبق ناخ لامج نا الا جلزانم ىلا عمل نيعب

 نكدلا لما راصتخالا ىلع هعبت ةعلقلا نم هجورخ ىفو ةيشانأمل نم داوفاالا

 ةيشالل "ةكعيتجاو هاش ماظنل ناك ام لايفالا نم همامأ راسو اعيمج

 نيسد اولنق ىيذلا نذل ه.4يرح لالخ سأو بيرغلا لام باهتننا ىلع اغوغلاو

 نم نمو ©« لتقو هلام ىلع لتاق. نم بيرغلا نف * مجكلا يب ها ماظن

 دلبلا يراخ ىلا هموي ىف اولمخو « لتقف هسريف ىلع هسارب ةاكنلا بلط

 لامج رماب هلتق ؛نكي مو ءاسملا ىف رث ك4ذذثام سمخل ىلا ددعلا غلبف



 أيوب 11ب نس

 - 1 ا 1 '

 همأ ان خيراوتلا عاج نع ئه ديف ىل نأك ام لابق 2 0 لمت نم

 هيشلا نك نيرشعلاو تاقلا فو وكيف نك هل ليقي نأ اعيش دارأ أذأ

 ناخ ريشمش ناخ داحإف اكولم اونكو ةنطلسلا كيلا رارب روكسع نم ليصو

 نم ءالوتغ ناخ رودد ناخ شبح ناخ ريكنايج ناخكنعاكاش ناخكنبا 0 3 5“ 2 1 2 4 8 7 هت

 ب رخف سراف فالآ اةرشع ءاهز 1 لون ناخ داجرف م كبف ريبكلاو شوبلل
 ف

 :ئلملا ةيكتل ةخعلقلا اولخد انو عرداسو جب عمنجأو م رلا دعم نم ناخ لكحل

 ناخ داعرف ناكو هبلط ىف ناختبالص ىلا تلسرأ اهنأ ل يي ىبيب كناج

 . لامج هيلع ضرع هلزنم ىلأ جورخل دار املف هيلا اضيأ وه ”بتكو تلعفام

 كديب ىنروكت هل لاقف هنم اهملستيل ةعلقلاو ةناوخل جتافمو كلما مناخ ناخ

 تيانع نوقابو ناخ لامح عمتجا 2 ناختبالص بحاسص ناخ لسي نأ ىلآ

 اينوكيس كلملا دازهبو ناخ ريشمشو ناخ داعرف يوس امو ةلودلل ةصرفلا هذع

 ةنطلسلا ةباين نوكت نأ ىلع اوقروفتو ناكبالصب ةجاح الو انيأر ل

 3 خينامأ نيقابللو ناخ كنوادخ هباطخو نوقايل شيل ةر امأو ناخ لامكل

 لامج ًالاقتساو هريغو ناضكنبا ةقفاوو نيروكذملا ةتلتلا اوليقو اوعمتجا ٠

 تيوقو همايا ىف دارملا اوغلبو 3 نكدلا للمأ هعاطاو ةباينلا ف ناخ

 «باكتاو ناخ أزرهط ناك ام ناخ لامح تريب 3 ليخدو اهب د شوبخلا 0

 ىف مهيف قرسفت ام *عاس ىف هل عمتجاف ناويثلو لاملاو تانبلاو ءانألا 0

 ناضتبالص اماو «لامعالا ىلع ككحضت ةهفاحلاو <« ةلودلا عمو رعلا لوط

 هيناعي هل لقو ةعلقلا ىلا هقلطا هيلا ىييبدناج ذكلمللا بانك ليصو ليقف

 ملكتملا ناك اذا ماوعلا ىدسل لتم هنا الا كتسايك ىف ىحل لي

 نمث تنأ لقاعلاو كماظن لعفلب نونكملا ناكو لقاع عمتسملا نكيلف نوينج#
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 كلملا برخو هدلو حبّذو كماظن مس ىتح انه هب تديقت اميف كرذعي

 هتايس نم هنع كلارتعاب ترصف هتانسح نم هيف تنكو هب بناجالا بعالتب

 ملو لهجن نياكب هاأرا الو « ىسع هافالتت ىسع هللا ةمالس ىلع مهعاف

 لؤنف «ريدقت 5 انريبدت قوف نكل « عستاو مع عمطو « عمتجاو

 تبينرس فورعملا ناخ كمد# اهريما هب عمتجا رارب ىلا هلوصو ىف» ناخكتبالص

 ءارمالا نم همايا ىف ناك نم هيلا بتكو هب اًصوصخم همايا ىف ناكو

 « سرافا فالآ ةرشع وحن ركندحا ىلا هجونف هل بلطلاو ةعاطلاب نايعالاو

 اةدولعم يسار امهنيب ةلصافلا تنقب امو ابراحص هاش ماظن ناخ لامج جرخو

 نم ةعامج هقفراثو هد دعو اميف بلطو بتاك نم دكحا ىندسصي مو

 ناخ صالخا ىب ناخ صالخا اماو هلاثماو كلملا زيزعك ءارنمالا ءاسور

 ناخرع سينع كمح ئيشلا هنم ةعامج هعم تيثو اريسأ هدتراف ىشبلل

 ابل قاف برخل ىلع اوعيجاو زارب كتكحاص :ناخ ديمدو ىفايلا

 ايرحح هاشماظن ىخا نبا ةلباقم ىتفص نم امو ابولطم تّمج لوقي لسراو

 ةعامجو رارب ىلا عجر هنا رث « كلملا ىف مكلو هل هللا كرابي عجار انا اهو

 هاشلداعب عامتجالا دكعبو رويئاهرب للح ىف للخد نا ىلا دثتا ىلع ءارمالا نم

 حالسلاو ليخل نم هعم ناك ام لساف هاشناهرب ةنطلس ىلا ليج هر

 00 الو ةسلبر بناظبا نالا تسل ليقي بتكو ناخ لامج ىلا لايفالاو

 خعيصلا كيراف خعاطلا ىوس ىننكع ال انه تسمد ام ىلا الا ايندلا نم

 0015 14 مكنم ءاج .ناف ىنكسلل ماك  ىس ةامسملا ةبقعلا نحت اهتريغ هلا

 ند رمأ كاذك نا لبق مكيلا ليصولا نوكي هب ةقتق لجما ديسلا دي ىلع م

 اذ هملايا قلك اصيصخ ناخ لامج ناك ثيحو بجال“ اذه

 ىببيد كسناج خكلملابو كناطاسب عانجالا دعبو اك خعلقلا اولخدو دعم

 لطم ليج وو هوك دان ىلإ جر مث 2 مايأ ل ماقأو هلونم ىلا جرخ



 ١ لج نان اذ

 وق

 كر

 [نوَ ايزل هين

 كلاقو ةربقم هسفنل ةذختاو انانسبو هبق هتلقب ىب نق ,ركنتقاا

 هتأرما رازف هعم ءارمالا رثكاو ناخ لامجو « ةبقلا ىلا هتأرما تمدقت

 ى ةبقلاب نفدو ةئتاعستو نيعستو نامت ةنس ىف تام نا ىلا اهب نككشلو

 ميكلل ةعلقلا ةظفح هقلطا نئم ةلمج نمو «لغملا ف ناخ دا نيدلا

 باونلا اهب ناكو داباد#ا ىلا هنمو لوبج ىلآ راسو لزنف ىرصملا سربيب
 ه«مدقم ميكاذ هب عيتجاذ شانلكوك كيح ريزع مظعا ناخ باطتسملا

 مسب لاقي ام ىلع رييناعربب تامو هدنع مدقتو كنهلا ناطلس ىلا هزهجو

 , ناخ ىسا سكرج ليعمسا اضيا ةليلل نمو ءفلاو نامت نسا ف كلا

 بحاص خربببك نم ردص رماب ةياغلا ىلا جنوفلا همرتحاو اضيأ لويج ىلا لصوف

 لخد ايلف «اهبحاص سلج# ىف مدقتو روينامرب ىلا لصو مك 051

 ىنبف لوبج مغل هه رت هيخال ناك امك هل اريزو هلعج راب ىلا هاشناعرب

 امري ففناف « نوكي خفلا داكو خنرفلا ةعلق ىلعو رجلا ىلع مكحت ةعلق

 ناخداهرف عم رضح نم لقو ركلا ليحاس ىف ناخداحرفو جذنوفلا خلباقم

 عنمو ليغلا رسثا ىلع ينوفلاو هرثا ,لع ليفلاو ةعلقلا بناج ىلا فطعف

 هرثا ىلع لخد لخد املف هليف فلكي اليل بابلا قلغ نم ناخذدانا

 ىبا هنكل هلتق اودارا امو ناتخ كسا ةداهشب تلج ةللش تناكو مينوغلا

 منرفلا ىلوتساو ريتك فقلخو ناخداعرف اذكمو « اتسم .ناكو ةداهشلا الا
 , ديزي كلع نم ةلمجو ارح ارج ةعلقلا اومد#و نيملسمل ناك ام ىلع

 تمناكو ناخ ىمهور ىفطصم رممالا عم تارجاك ىلا نمدلا نم ليصو نم

 « فلاو ىنثا ةنس ىف هتداهش

 هاشلداو ناخ لامج نيب ةلباقلا تناك نيعستو عست ةنس بجر ىو



 10 خذس م.

 لكضو هدعبو .«هتباصا ةخقدنتيب اعيرص لدجاو هباكصا هب ردسغف قورافلا

 ناكو هاش ماظن ليعمسا هدلو ىنيع لمسو ركن دا ىلا هاش ماظن ناهرب

 كولملا فيس هتوعد بحاصل نذاو «اغرفو امْلآ كلهف ملخل غولب نس ىف

 افلا ةينابكأ بحاص :راصض ةكدالل هذه ىف ىقرتقو «تيالو ىلا معلا “ىف

 ٍداباتلاود ةعلق ىف هسبحو هبيلسو هيلط مث «لايفالا نم نوسمخ هعمو ه

 أما نابعشب ثلاث ىف هاش ماظن ناهرب تامو ءفلاو ىدحا ةنس اهب تام نأ ىلا

 |. هحنم ريزولا بلطف « الفط ناكو هدلول كلملا ىصواو ©« فلاو ثلق ةنس

 لجامب روياجيب ىلا وه يمخو هل كلملا ميلست ىلا تارج بحاصل ىكيبناخل

 ةعلقلا تعنمو رمالاب ىيب كناج ةكلملا تدبنتساف «« بهذلاو رهوجل نم

 مث رارب ىلا عجر مث ةعلقلا ىلع دارم هاش لونو «اهيخا نبا تللفكو ٠

 بحاص هاش بطق نم ددملا هعمو كاش ماظن ليهس ءارمالا ريما لصو

 دناج ددل ءاج ريياكيب بحاص هاشلداع بناج نم ناكو اضيأ هناكنلت

 هاشلداعل ميلستلا تباف ««رارب ىلا 0 دارم هاش عوجر دعب نلت ىبيب

 ع ارما ريما نيب نيبو دنبيب ةاباقلا تناك مث 3 جلصلا دعي تسفنت اهنوكل

 وسنثابو 10 نم بناج ىلا لزتمءاف راهنلا رخآ ىف ناناخاخ هيربكالا شويلل

 نم ريتكلا كلهو ةداهشلا غابف هبناج ىف ىاك نمو قوراغلا داشنتداع بر
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 ني ةوكردا امل :يكسع نأ الا ناخ ليهسل هموي ىف رفظلا ناكو هبناج

 هسرف الا هل ناك امم سراغفلا كلجالو ءارمالا ريما ركسعم مبصا ىتلا ةمينغلا

 تاب ام ىكدلا للعأ ديب رقكالا ىلع هاوسامو هلسج ىلع ىتلا هبايذو

 علط ايلك «كيوت الو صقنت فالآ *لتلث كلذو هنصاخ الآ ليهس عم عنم .٠

 ةوق ال ول ةدش لئيهس نيبو هنيب ناكو ناديملا ىلا ءارمالا ريما عجر رجفلا

 فطع ىلع لليهس باكا عامتجاب تلجتا اهنكل تلهس اذ ةنطلسلا علئاط

 ريما عنمو ملس هنكل ليفلا يدوه ىلع اهل ليح ةحالا هبا يورذلو, ةنانع

 هلاو عبر 1. 0 عدو زئنس 38 ختداخلل هزه كتنناكو هتافنتأ نع ءارمالا
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 فالكل لظ ««دابعلا فيكف كلملا هاكب نم ىقوت فلاو تس اليم نفر
 رويغاش ةامسملا رويالاب ةماقالا راحب «دارم هاش ىراهي ةيربكالا
 ىكناح ةكللاو «رويجلا اهكام رادو هلانرذو ليبواك خيماظنلا خيالولا نم كلم

 لو 320

 كلما راسص را رخدح لع قافولات لسارتلا عم تنناكو «“ ردكذدج اب ىجبدب

 لوذ كفو ءةمايأ ىو « لايناد دان ليس «“ لالخ جان انوهوج هبال هدعب

 هاشماظن اهيخا ديبع نم ناخاتيج بطاخب اهلائتاوط اهمس ةعلقلا َلَع

 ىف ةجو) ةيشاكلا ىف ةعلقلا ملسا تتاف ارهق رجنخ اهنعط لاقيو

 ليصي داك هنا ىتح ناخ سنيح فسوي دىيسلا ويبكلا ربيهالا با

 نامرب نب ميعرباب دخو (بقن ناناخاحل بناج نم ناسكو ةعلقلا ىلا

 كولا لكخاف هات لبس ىربكالا خفيلخل ىلا هفتك ىلع هل الماح هاش ماظن

 *نس ىف كلذو ةعلقلا لخدو هسار برضف ئتناوطلاب رماو نبك 0

 نم هكلم قوي هللاو «ةينمهبلا ةنطلسلا تدضقنا اهتوعو « فلاو نامث

 ابيك ىلدعد كلملا راد لع تحت تاهمل هذف ضعب تلخدو « ءاشي

 نمو هنم بجكب رغلا دانكي 2 ٌليسقأ كلك ردمالا مجري هببلاو تناك

 كلملا راد ىلدع دارم هاش طلست“ نم ابيرق هتبلما ام وه «<« ترطلاو نر

 2 555 ل 2 : ل باش .36 هنعا كان دهكخا مهنا: لاقي نك تح ناعما الا ب 0 ااا

 5 كرا 2 حو 9ك 3 ا نكع.سببللو ة.ريصفخ ةديمالا يلو 4 كدناع ةح هتعمل تي .« رداق

 «هليوط ةبذاك اهتك لئاط ال ىلماب قات رييداقملا . امناو «« هليلق روصق نع

 الأ 3 هداعي نم «بيةخاب فاك فاض ) «لففد لييطتستو نس اهنييف

 «كلم رادلل مث « هنَمل لبجر فصن اهلتق ىتح « هنيع فلاب رقت رث همنا

 ىت> «« هيف تام ماع ىف هباصع رهدلا فذكيو منو ««رودقملا ىرجا ذكعو

 ىأ نمو نزل ىالو © بكاعي ىاب رسخلاف © كلب اميدف كينان ثدال لون
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 رك

 هنأأ نس امل

 - :ليق امكالا <« ليني اميف انب سبل انرهدو 3 برطي

 ليك عيش 02 انهنكل لكيلم ى وس نمل ىضن هذح انراسذ

 لياق كاذ ني-كحردلاو ظحلإلا منم دوس امم ظحلا ىهنذم

 نب ىلع نب رفظألا نب مسقأ نب هللا لبع لمد ىنال ةلييصق نم اه

 ل و 5 2 5 0 ١

 ١15 سم ذانس نابعتش ىف لضوملاب كلو ىضترألاب توعنم أ ىروزوهشلا مساقلا

 لوالا عمر ىف 2(ةدم دا غيب ماقو كقو ءاه ىثونو ©“ :تامعبرأو نينسو

 علا ىلحا نيدلا سم. سابعتا بدأ ىضاقلا لاق <« خئام سيخو رشع ا

 نب هللا لديع نب ك.اب نب ناكلخ نب ركب ىليأ نب نيعارب دعا .دأ ىب ليد نبأ
92 

 كىتاذ نب ىيكح ىب رفعج نب كلام نب نيل نب (فالثا خافب) لكاش

 3 دوحولا ةلبلق 2 « خيرلا دلع ىفاشلا ىلبرالا ل.صأالا يللا ك.مربلا

 2 ليك "ان لوقي الثا مانا ّ ىأر كنا خئاشملا ضعب نع هخرات 3 ىورو

 -: كو 0 ةخيلصوملا ةللبيصقلا لم فيرطلا

 ليلخلا راحو ىدانمل لمو لييللا سعسع دقو مقرات يعمل

 ليخدلا مارغلا كاذ ىمارعو ىنعملا داوفلا كاذ ىداوفو

 ىبحصل تلقو اهتلبت مث

 احيحص ًطاخ اهيحن اومرف

 اًكييتلا د 0 ند

 الا يفتقي ىلأ 0 ىعمو

 نأ ىلا اوندق.قكنو ولعت - قو

 تدلاحف ليلطلا ىم انونحف

 حبرج اولاق رايجتلاب :ىم .تلق

 رسقعاف كنود بحبلاب تراسشاف

 05 7 ىليل ران راثلا 'هذته
 ليح 2و ايساو.خ تداعذ ت

 نكن كاكا ام بلح

 ليمرلا ىقوشو ىبارم ىيهلاو

 ليفطتلا هطرش ثحكجلاو راق

 لسهلغو اسهنود ن

 ليختقو ل

 لوزنلا

52-5 
 رسهساأو

 نياف ىرقلا ىغبي ءاج

 لييحر فيضل انكنع امف اه



 مهأأ خمس

 ىقلا اناتا نيم

 موسع لزاذم ىلا ان طط.3ف

 خدع رهسل ,نىصع |

 مس للك مهنم دىجولا سرد

 هنع ربخكذت سافنالا الا سيب

 ريشي نم ممقلا نمو

 اماقم مهنم نيأر لكتو

 مكيلع مالس ىوهلا لقا تلق

 ىلا نم اهتحرقا ىف هز

 ودح ىوشلا 0

 نم مك دنع للهف بنذ ىراطتعاو

 ان ا 2 لعخ حطصا تح

 مهنع,لاكلا "كفا للا
 اقينالا ضايرلا كنقوري ال

 ىقبب دو ىلا

 .٠ نيبأو اهب 5 نم تلق

 قاذملا "لبق 'ههتعرص
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 لومشلا
 لي-اح ةسبذ ميقلاو م دهنمز

 للسيغل هيف

 لو تمد
 رو

 لبلفلا ةهكنم هيلع

 هي اك م

 ليطي امه باتكلا نيف وكرش

 ليغشم مكب مكنع داوف ى

 لويس 2 ُح 0 اتيةد 5

 لوبق ىر ع كرد 32 ىر ع ملعي 0

 1 0 .٠

 لييس د:ادككلا هدف مكر

 ليلغم اهنود

 لو->دو ابر اهتود نئسمف لا

 نم نح 1-2

 لينقولا وعق./ارمأ اومارو انهتنم, ةدغ ىلع ىف افاكإ ا

 لو_كاحو ةزرع ليصولل حال

 اولوج فداقدكلا لصعا ىدانو كجولا كيب افولا خيار تدسبو

 اذمهف انيعحتتي ناك قط 03

 و-#بدعب الو ليحفلا مليح اولمهح

 اهومك ك<نقأ ام دعي نم 0 مذ

 لكسب قمل 0 هذه انران

 اظل كلا هم دوو ام ظحلا ىهنتمم

 لودنكلا رسغصتنسأو لاتنسو

 لويس تءاجو اهجاوما نيب

 ندكم ا( ك١ جتممد

 لين لا اننكن 0101

 لكرلُف كأذ ني.كردخملاو
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 411 نس مع

 كلا ندقلاب ططقلا لآ . اسابتقا ىغبي تقرع ىم اهءاج

 00 ل ا ران نع . تييغو .لاينملا ندع تالاغتف

 لوذخكم اهنود نم ع 06 ىراسبح تّيع امك انفقوذف

 ”كلا ناذع بلقب كسيفانو ءاكرلب تقلا كي

 ليسعم ءاجرلا نم ساك ءاج وبر ساب ساك قاذ ابلك

 ليمج ريص ليقو هنع ىيح ا!ممأ سفنلا هل تّلوَس اذاف

 ليخن لاح ليكو هيلا 2هلعلا لصو امو انلاح هذه

 ؛ ىضاقلا ىلاعملا ىذل كازربلا طفاخل ةيجرت

 نسم ىلازربلا فسوي نب دم نب مسقلا ىيدلا ملع ريبكلا ظناخل لاق

 )00 لا لع معيجتم ليتشاو ةئايبسو نيعيراو : نينكا مس : ى ىقوتملا' ءابقلا

 اهديناساو هنايوهسم ءامسا هيف ىذلا هتيقو ةزاجالاب فلاو عامسلاب خيش

 نيحلا سمش ةاضقلا ىضاق «ديبجكم ىف ةجرلا هيلع ادلج نورشع

 3 نيروكا كملا هرضد ءاسبدأ 500 نيروهشللا هرصع ءاملع دحا ناكلخ نبأ

 اًخرات عمجو كلد ريغو ةدغلو خدراتو 5200 مقفو خامج مولع نيب عمج

 هميوو كئاوفلا ريتك باتك ههو نف لك ىف نيروهشملا ىلع هيف رصتقا اسيفن

 كيلا هل تناكو ««ىتفاو سردو ةللم ماشلا ءاضق ىلوو « نايعالا تايفوب

 هت:ذرعمك ىنتملا ناويد فرعي نم هتقو قرب م :«ةخغللا ملع ىف ىلوطلا

 لقعلا رغاو ةورملا ريتك ىهذلا حيك اهيقف رعشلا نسح بدالا ملعب ايبخ

 فقيقكلاو كئاوفلا ,يةك هسلج# ناكو « هلعاو لضفلال ايد خهايرلا لماك

 سيمبل مدي ل ا تا وح نمو «« كلذ ريغ هيف دجوي ال ثحلاو

 4 الو 3 للبرأ ةنيدع ةئامتنسو نامت انس راسا منذ | مشع ىداح
١-7 

 00"( اهي احراةنهي ل



 أدم 4١ خنس

 حِلس ىف لصفناو ةئامتسو نيعبسو عبس ةذس مركملا رشع عباس سيبيشأ موب "غلا

 ىلا ادوصقم امّظعم اسردم فشمدب ماقف « ةثامتسو نينامث ةنس مركام لا ام

 ةثامتسو نيذامثو ىدحا ةنس بجر ,م.ثتع سداس تيبسلا موي هتافو نيح "ما

 ةّدمو ىرصانلا طابرلا ةلابق ةيباوصلا ةبرتلا راوج لبجناب ىحالا موي ىفذو

 «“. اًرصتخم ىلازربلا هلق ام ىهننا «« مايا ةسمخ دضرم

 ىارخافلا نباب هلع فشمد لخد نيح رهاظلا كلملا نأ هريغ لقنو

 لخدو كيعا مت لق ««هد.عب نم ىلينملا ظخيالولو هدقفل فشمد تدسجوو

 باغ ذم هل ناكو «« ةلحمملا ضرالا ىللع ةرطمملا بحسلا لويخد فشمد

 هيقلتل ءارمالا عمبح هبكوم ىف بئانلا ىرهظلا رمديا جرو نينس عبس

 . خ<خمدقم تناك كفو «« دلو الو ىلاو هنم فبي مثلو كدليلا لعا هل جرخو

 ىبضم اع هللا ىفعو « صفسو هوون مهبلع داجو « يفر ىلا تدلصو نايعالا
 ديشرلا كشنا امو ««هدوع ركذ ىف ءارعشلا رقكاو « جفصو مايالا بوسنذ نم

 : «« نينس عبس كعب داع هنا ىلا ريشي هكسفنل قرافلا

 «سابخ مارللا نأ ىدنعو ردعم ىف فسوي لقم ماشلا ىف تنا

 اضيا هل ريثالا ىضاقلا مجول

 ياملح هتقو فنحا هيف ىرعلا دحأ سابعلا وبا ريتالا ىضاقلا لاق

 مئتاخو ««مناح هب ساقي ال هنا الا هرصع مناحو ىاملع هنامز ىيفاشو

 خكماربلا اياقب نم «« اخ هل كفي من مث ءامركلا ىلع هب متخ ىنذلا هرهد

 كلذ لاثثم هنامز ناكو «« مارعلا رهدلا بناج نيذلا ةداسلاو «« ماركلا

 قّرختلا عم < فارما كلقو "ناشحالا كلذ لاونم- قيمي <« بشادلا 0

 رهاوتل ليلكا نم ريكي حبصا وا «اعبنع بشي اماك ىتلا فئالخل كىلنب

 ىراد الو «ةدبضغ ةروس ةيوعم هلثمب ىواد ام ملك ىياهموج ايرشلا

 ءب باد الو «همامغ ىافسلا بار ام ميكو «هبصع راسا ملسم وبا ههبشب
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 رك

 "م١ خئنس امك

 « ىجافخل بناج هب فح بدا ىلا اذه ««همامالا بلط دقو نوماملا

 « عئقولا طبض ىف ناقتا عم «« ىثاطلا ركذ ىاوطو ديلولا رغصتساو

 ةميخ تح ام لكل لقنلا فقيقحو ءامسالا قيقحو 4« عئادبلا ظفحو

 هلاغتشا مايا هابص نمز ىف ناك هنا هنع ىكح ام هلاوخا ىمو « ءاهسلا

 . فويس هيلع لسيو هاشغي .نيياحالا ضعب ىف نك اهب امالغ بج بلك

 فشكلل هدصقي نأ اهيف ريض عطتسي رثو ةدم هنع عطقنان هاشخ الو هقلح

 بناعلاك مالغلا هاناث رف نع بكح نا بجوا ىذلا ام فعنيو هبخ

 سلجي نا هيلع مزعو هيلا ماقف بناك ىلع ىلع هسرد كييقت ىف ولو هافلان

 هل لاقف هرطو نم ايندلا ىف اهب عنقيو هظن تيان اهب ىضقي ةعاس ولو

 :  وعدت « لاقن « كلاحمع ىنعدخت الو كلذ ىلع هقفلا ىف لغتشا

 قاثيمو ىدهع نع لاحلا ىبلاح الو كادولا كلذ ىع تريغن امو

 قاوشاو ىدجو ىف تييقفت دقف دركا ىرهد مكب ىمارغ ىسرد

 ا[ راو ىلا جي مالغ نعوم ىف ناك هنا: ىدع ام هابص رثأم نمو

 نأ ىلع داز الو ««هراز امو ىدملا لاطف «« هتراد نم هيلا هرق لوزن رظتني

 ىطخ امو ليبللا رثكأ ىضمو «« هراظتناب هتمايق تيماقف «« هران هبلق ىف دقو

 ىلا رظنيو «« هعبرب فوطي نا ردقي ال فا ةكربلا ليح فوطي ماقف «« ةرازمب

 تءاسلاو «برطضي هياش>حا ىف قوشلاو اذه «دهعمدب قغي داكيو ءاملا

 للمأ ىوف مالغلا ناكو « برنقي الو هندي ال دعابتملا هييبحو ىضم

 ك«هتماق نيل نصغلا هبشي ال <« حيتلي نمل لازغلا نم ىسحاو «« حرتقملا

 « رعش -:ليقي لعجم «« هتمالس نم سي نم الآ هاري الو

 ا ىف نسوا ٠١ .فلاخ النا راقنا

 ىتمايق تسماقا دق ىتلا ةهاقلا ىرأ وأ

 قرم هثنم ا ةهجوب حابصلا هباع علطو 3 بابلا خف ىنتح اهرركي لوي مو

 ةظلصاو رفظي فاع لك هلثم تيلو تابو «« باكاناو ليللا غيص ىكهاف



 ام "ما خذس

 فورعملا كيال ميعربا ىلا بكر هنا هلهال هبحو هبدا نمو «« بابحالا

 هدي شننتساو هاتا املف ايما ايماع لصب نيع ناكو همظن نم عمسيل لصب نيعب

 - : وعش ' ' اهيدب لاق

 ىنعملاو ظفللا فئاف ضيرق مظنب ىرطاخ مهسي هيف تقو لك امو

 انعم ىحاص اب رحبلا اذهو برتب اميين فيرشلا .عرشلا ىضقي لمو

 فقشمدب ةاضقلا ىضاق تنا امي ليثارسا ىب نيكلا مك خيشلا هل لاقو

 لاق هيلا تفتاث الو هكلصت ال رسكم كتلغب م اذهو ةنس اذكو اذك

 يف هرمكف نم هب ىلوا ريغ ملاصم ىف ناسنالا ركف نيحلا مجن اب ىل لاقف

 بدالا ىلع عبط نمو هيف ةياغ ناكو هسنوج فيرط نمو «. هسفن مئاصم

 لاس هنا ىكح ام هيورتو ةيشال ةقرب ليقت هنميا تلاز امو هاشاحننيال

 هافعتسان فشمد لأ دنع هتويجرت نع هباكتا نم هب نيصوصخملا دحا

 آماو هيلع نوعومجام خف لضفلاو ملعلا اما لاقف هيلع لاف كلذ نم

 بحبو شيشا#لا نم لكاب انالوم نأ نولوقيو ءاعنالا هيف نيعديف بسنلا

 تدرا ولو نايذهلا نم عون اذهف هيف بذكلاو بسنلا امأ لاقف «« مجلملا

 اوزاجألا امهنع :دللأ "يضر , بلاط نيا :ىب ؛قكعب ىلا ىلا نيابعلا كلا كشتلا ١

 هيف افا نيوج سرف مو :ةيقب جنم فق“ زه. موق ىلا بستلا .اماؤ كلذ

 تننكف لب الو ناك !ذاف مح باكترا لكلذ شيششملل لكا امو «ةدثاف

 «ةلاسملا هذه نع كبيبح !دغ ىلاذ ناملغلا ةبحم اماو للا هنال رخل برشا

 الا هيف همثال هحبزي الو «ءارمالا ءانبا ضعب ىوهي ناكو هفئاطل نمو

 ” لاح 5 ناكو .« هنببجو علاطلا هر ىرييل .« ح.ذاظم عبنب ذر و ي« ءارغالا

 3 حو 0 عضاوم ا قيككف رورذأ دللدصقنلبو 2“ عباطب ءبلع ىسلل عبط ايداكا

 «“« ةماهس فشاور-ب بواقلا هنفج ىوصبو 4“ هماوق ندصغ حذرت تكاولل

 عطاسلا راهنلا ىلع :تئيبقا بسبالجو هي ةرورت هعارو قرم دعسة بستأوذو

 ءاسضق ىلا ىضفي داكو 59 هيح. ىف هرسمأ رهتشا ىنتح هب لزب منو «“ ةرورؤم



 نآ

 “كم) ذنس امه

 - :هلاقام "“( دبك

 مكقحو تعنق ىلا قداس اب

 افطعت لاصولاب اودوجت مل نا

 ىو نأ ةحيرفلا ىنيع اومرحتال

 ىنذلا ام ىيبح اب ملعن تنك ل

 ةلاح نم ىل تيترو ىنتمحرل

 نبا نيزك ةكيلتلا لمد

 ىتجايم بذعف هب تفلك نم اب
 هناث ءاقللا كنم هنئاف نا

 ةعجاهب نويفجلل مممت تمنك نا

 قوتكأو ىيهلا ىف ىدجوب |مناق

 فقا رل كحورب ىل لج ىل تلق ول

 ىلا ىغصت ةفطع نم لله ىالوم

 دق لابقالو برقلا كلذ دعب نم
 مساب رغثب ىناقلت كنك دق

 ىدقلا كيبلك ومينا 4 لك ام

 اقنع ماركلاب جبقي رجهلاو
 اهب كدا ةليسو ىاب ىل لق
 ىنناو دودصلا !اذه ىتم ىلاو

 لثاح كدهع نأ بسحا تنكام

 علاط ردب فو كهجو ةويحو
 تننع ذأ كق ىتلا كتلقم روتفو
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 رو

 بلطم رسياب مكنم مكبح ْي

 بنج اطرقو ىرجو» مدصقو

 بكوللا ىف مكلامج سيمثل موي

 ىبهذم نم اهلج كي مل كالول

 ىف لح دق ىذلا ىردت امو ىضقا

 بدعم داوفلا فلك ىلع افطع

 بواتملا كفيط ايقلب ىضري

 بكوكلا. باقترا اهب وسضا كقلف

 ىبهلتو ىفهملذو ىرديكتو

 برجف تسككش نأو ترما اميف

 ىبتعتو ىتياكش ليطو ىدصصق

 ىننجالا بدرغلا“ ىدنع تحكاصا

 بطقم هجوب ىناقلت مييلاو

 بنذا مل اذا ىنيجهن مالعف

 بجوم نم الو ببس ام ريغ نم

 قرقت لجال ىندعبت ثمنك نأ

 153 نورصلا اذه نم ليطيل

 بسحا مث ام كنم ىلاهد ىنح

 بهيغلا ىتنلا كترط داوسو

 بربرلا نويع اهتجهب لابكل

 بنشالا ئئولوللا ىهشلا بذعلا مضاولا ىقنلا كيسبم ضايبو

 بكرم بعصا بذل ىف اهراطخا نم تببكر بيضقلاك كل ةماقبو



 8 “اما! ةننع

 تضتملل هيئنايض :ميحقلا ىتهعكلا اهل ىلا. ةبقرا اخ قكا ملال

 ىّنوم كيف حلو راذعلا علخ ىل كلو كاوه ىف ىرتس تكول

 ىبصنمو ىهذعو ىتشاشحو - ىنكاهع نحكام» لق كاهجو ةويبحو

 ىبصلا كاذ ىف يِيشلا !ذع ىج دق مل ذاوع ليقت ناب تيشخ ىتح

 ه  ىبنلا كاين فحب عانقلا فشك برق لق ةفرح كتيدف رتساف

 برشم ردكا بلل ىف هتعج ىنذلا بصلا كبح نحكشفت ال

 ىبس لق ىلقعو ىركف تيمسقتو ىتليح تقاضو ىدلج ىنناخ دق

 بعتم مارغ نم ىلق حيرتو. اهب ىيحا ةمحرب ىلا مظل

 كيج هللا يبيع وبا ىيدحلا سمش ظفاحلا ةمالعلا مامالا خيشلا هركذو

 ٠١ هنع لاقف هعمج ىف ءالبنلا ريس باتك ىف ىب»هذلا نامتع نب دما نبا

 ةلاللل رفاو سانلا ماياو خيراتلاو رعشلاب اناع ايرابخا انقتم ايكذ اماما واكو

 ةمجرت نوتسو ةئاعبس نايعالا تايفو هباتك مجارت 'ةّدعو ةركاذملا ولح

 مظن هلو هصحاسيو هللا هجري نساح هلو ادق اداوج السن اركض ناكو

 0-32 ت :هياصصا .ضعب ىلا هبتكام كلخ ىت , نك

 اذ  اننغم ملكل فاوفلا منا اىا,لبخت  هديعب كالحلاو ىلإ تلتلا

 ىنعم متسناو اظفل اويتشحوان ىونلاو دعبلا ىلع ىلق مكاجانو

  :ةنسمخل نيماضملا ىم وهو هلوقو

 ىنعظ ىف 'تيقالام : خبابصلا نم مكماقم . ف متيقل وبل انبابحا

 نفسلاب فشنت ىجمدا نم ربلاو اسبي مكسافنا نم رجلا حبصال

 / :  «لوقو

 دادو كيكا نم كانيبو ىنيب ىورجام ةمرحو ىملس اب هككاوشو

 ىداوف عاطا امل كاذ تيلواح ىنناولو ىوهلا دهع نع تلحال

 -:فيسلاب جدحا بقلي ةعبرا سالم ىف هلوقو

 اوكتف لق قاذل عيبج ىف مهنسحك ةعبرا ىسمل ىف انتدلب كالم



 كم١ خنس

 اوكلم ام فيسلا ال ولو ىلق فيسلاب اوكتفاو ىناشعلا مهم اوكلمت

 - : هسلوقو

 سآ ةضور نصغلا فيقشلا ليح هتانجو نتعلط امل تلق مك

 ساب نم *ةعاس كفوقو ىفم اقفرت لوكعلا ىداسلا هراذعا

 - : هوقو

 وسلا ةيلسلابا ىبلق كرشي ٠ ضراع هنخ ىفادب امل

 ميلا باذغ هبيف ينايكف اننريطمم ضراع اذه نيلقو

 - :ةلوقو

 بدكلاو كيني طوف نم ىكاسن اما ..ةيابخ ع ىنع اضرعم ايا

 قلق نم ىبح جيقتلا ةرثك ىح هسناذ ءاشنام عنصاف كتولس

 ملح ا0أ ”تطقيا تو ىم هب ناك ىذلا اننامز ردا مل

  :ةيثو

 ردمعلا عبمج عاسض مهبح ىف رصجاهلاو افذأ ليط اوفلا مهنم

 ل دقو

 دلال! ىف تدليارعق منتفب "  ماعنالاو لييمجلا» مهل ”ىم اي

 - :هيفو
 اوملع ام مهنال مهل بئذال اوهلاظ موق متلا ردبب كوساق

 مسثو ماوسقو نويعو لكليج مهجكو اي متلا رحيل نيا نم

 لس : 5 عشت نمو

 وقام ىردا تسلف ىنري> دق هاذعم ىف كيازلا فلصلا اذه



 “كمل خئنس

 هللا الا ىحا كاذب ىركسي“ الو كينحن نم ىبلق ليك مك

 ب :درغش قوز
 روعذم نيبلا تاوطس نم بلقلاو مضأ ىع ىخنا ناب موي ىنذاك

 روشام وهو هيلع اقايتشا ىكبت ةعجاس فلالا دىقفل تلظ ءاقرو

 رومخت دجولا تاركس نم فيفي ىسعف هديع نم له ىل ةريج اب
 روقغم تل هانج نذر لكف ' مكيعي ايلحلا ىف ترفظ اذا

 هل ىهذلا دروا ام ىهتنا

 فره البنلا ينس لق هضلعألا

 ءلابخ من 'نيخ :قعطلا .فئكالس ::هكاطا بحملا ئعاليل 3

 هلامو هلوهس افسع همهملا عظقي ايواط سيعلا رجري

 هلاوس باجا وت عبرلا ىلع ام ىلصملا ابظ نع عبرلا لاسي

 «لاخنم ل لابخ للك ىلع" نيكيبي نيبحملا يس هذيف

 هلالتو ةضور تنياعو عوجحلا ابر سينا اذا ىليلخ اب

 هلالض هيلع ىشخا داوف مث ىلف ىداوف ادشان هّب"”فق

 هلالجو +باهم هنع فرطلا ضغا نيب بيتكلا ىلع ابو

 «ءلاسع الب اوذ, ةييللحا ىء وكلاب نم ربد ةيثف لج

 مهلا بتتو :ةرطيمع ,قعلا يطا ال يتنع لاش ا: هكتار

 هلاطنلا :رظطو , ئبصلا نام ىف. ميدع نه هتح 198

 هلالم ىع مكضرا 5 انه. قاخ/ قوردسعا ”ئمحنا تفرع

 هلاطه»عسباو .فيات..نسيبل ا, راخأ نيعلا "ىع هعيعاتلما 21

 هلاخ:لك ىلع مل ءانمدعالا ودق واذ مكتش نا اَنولَكَعَف

 + يلح ءامتلاب ا هيلا كاودالار يمك
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 هطخ نمو ةمهرلا هيلع رسيثكاب ىطعملا دبع انخيش ديلا هارع امو ليقا
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 عز 0-0

 وب نس اذار

 هيلع ىنثي هلثمو « طبضو مجرت لكقف هخرات ىف نيدلا سمش رد هلل ليقأ

 كقو © عمدسلاب ةنامز رسخات نم هكردأ ام داذأ امكخذ «<« طربتغيو نيودنلا 8

 طل نم هلام «« انه ءنيجرب دنع نتلقن « عملل كلذ ةدبعد ىرب نأ دتاف

 هلثم فيقحو « ربخل ةاور « رثالب هاريل « ىنعمو اظفل «انثلا ىف ىنسالا

 -:ىلو « تنل لك 3 «ركذي نأ

 هراسهسأ ىور ىماي هلل لقكف تأر ام يسم

 ةراسببخا ىرش عمساف تسنا همجارست ىذعد

 فطعا نا ىل نأو «نمزلا كلذ ىف اهب هل تناك ةلبطخل نيكل رداهب

 تعجردا اميفو «هنقو مصناوس نم «« هنمجرت ىف «« دنم كب ال ام ىلا «دنع ملقلا

 « ةدثاع اهفانم ةداع ئيراتلا ىف وهو « ةدئاف نم لك ل هنا ىرخذع تلطاو

 3 ليقا امل عمت سولف 3 لياملا رذعي م نأو

 ةكلم ىلا رداهب ضهن نيتلتو عبس ةنس ىو ىريوشكلل تاداسلا ةفحت ىف]

 مدقت مكلل بسح رييئناخ ةليرقلا خحاسب ىردنهم رهن ىلع لوذ املف ركاب

 ىلا لاقتثالاو ركسعلاب ناضفصأ ريزعلا دبعو دج ناخ كنوادخ رييزولا

 تناكو ءددلا ىلا ار اهنمو هيابنك ىلا ةديرج ناطلسلا ضهنو ركاب بوص

 عاتبي نا ناطلسلا رماف .بناج لك نم ردنبلا ىلا تيلصو ةيرفسلا بكاملا

 004 ةتايتلتو “نم تفل. طقف.:دوواملا "نم. نالكف هالعا نسج. لك نم .هل

 لياهب ىلهد ب.حاص خارق نم رداجب ىلإ ؛ لثكصو قروبك كملا ظخغسلا ىو لاق

 3 مروضحو خلوصو رداد موك اق ناخ رعو ناخ بطقو ناخ حدف ىدوللا

 لمخلملاو رصارصلا علجل نم هعم سبلو هسلج# ىف مهب عايتجالاو هناويد

 لييتل ندع علو عتعامج نم ناك نمم ةتامتات ىيماشلا سلطالاو

 عفرصل بهذلا ةكس نمو نيسمخو ةسمخ قب صوصخل ىلوالو هل ةبنجكملا

 لدن



 اذا كب نس

 راظتنا ىف ناضفصاو ناخ كنوادنخ ناك انو « ةيافكلا قيف ةليج

 لبنس عضومب ماقملا ىفو 0 ناطلسلا هجوت اذهل هسارهم لزنمب ناطلسلا

 جرخو لبنسب لاقتالا رداهب فلخو جار ىهتري روسي ركند هجار رضح

 ىلا اهنمو ةلسنام وم غلبف مدقتي لاويال وهو كيصلاب الغتشم ةديرج

 اب ريتيج هجار ىف لبكو ىسركند لسصو ةهجل كلدتبو ىجرك ةبقع

 ىلع اهب معناو ليبنس ىلا ,رداهب عجر ةبقعلا نمو ؛ةمدخل نم هعم هيج

 ىجاللكل نع هغلب لزنملا اذه ىفو «« ركاب فصن اكلمرب اطعاو جار ىهقري

 ناخخ رحنكس دارا هنا اهببسو « ةلباقم: اكنس انارلا نيبو هنيبو نيبجأب هنا

 هيلا ليصو ىلع ردنكسو انارلاب اقحلف ىدهلس !ذكهو امش سويس مكاح

 . ميلا الصو لوالا ىدامج نم نيرشعلاو عداسلا ىفو « كلذك ىأر تعلو.

 ابردو نا شرف ىكلخ بناج نم لصو امهلوصو بقعو «« لبذس لزنع

 اذه رركتو روصضٌل نذا سمتلي هنا ديس نع هيلع اضرعو ناخ

 هيلا ةلاسرللا ىفو هيبجاخ رداهب باوج ناكف لصي هاريالو هلئثاسر ىف سامتلالا

 هجوتي اهيلا هلوصوب عمس اذاف هب عيتجل ىجرك ةبقع ىلا لصيس هنأ

 املف ةيقعلا ىلا رداهب ضهنو باوجناب ىجلخل ىلا بجادل عجرف روضحلل

 ضرالا ليبقتي اذانو ىدهلسو ىسنتر انارلا هيلا لصو هبابق ىف لزنو اهزاج

 نيتلث لايفالا نم كلذ ةلمج نم ناكو ماركالاو مارقحالا نم فيلي امبو

 سنكخل نم هبراقي امو رصارصلا علخل نبو ريتك دحع ليخأ نمو ةلسلس

 نمو هكلم ىلا عجرو نذاتسا مابا دعبو ةعلخ ةئايسيخو فلا بيرغلا

 (ربخلا ةمئاث « كوكل دقنلا

 لين املخ هبيعم ناش ىمص اوديسا, بحاص ناكو عيقعلا كأ ركب
 هل لاقف هدي فخناب ليصولا ىع رذتعي ىجلخل بجاح لسصو ةلبنسب

 ناخ .دناجب :هتبلاطم نا ىكلخل ىع' بجال ضرعف :تدايعل ىجاس

 ايلف هلجال فقوني الف هيف هترذع رداهب لاقف هملسيال هناف ربضال نع هفقوت
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 1 خنس 1

 ربكا فلخ هنا ىجلخل نع هغلبف رويلابيد ىلا رداهب ضهن باوجناب عج

 ركسعلا بناوجب ةكرلل ىلع مزعو ىيدلا ثايغ هبقلو هعلقل ظفحن 0

 ىفو امهمدقم رداهب مركاو دش ب .راخ عفو ناخ راع هئثارما نم هقرافو

 راصح قى عرضت هكلعنب لون انو ناخ زيرجذ ةخعلقلا نم هيلا لون راعدب هلوزن

 لزنو روسي ليلهب كفاح ىناخفلاو روهيداست بناع ناخ ديح لؤنف خعاقلا

 هل ليقف خعاقلا رادج نم بناج عشرأ نع اممي لاش مث رويدومك# رداهب

 نم عسانلا خليل تمذاك املذ عافترالا خباغ 3 لح وخو ه6 وا بئاج نم ٍف

 ولعلو ةهلل كلت ىلا صاوخل نم دارفاو ناثاخاخو ناطلسلا بكر نابعش

 لاجر تاقرسلا ل عفت راف يلا ظفح ىلإ خاعلقلا لفا نتفتلي مث بردلا

 ءارمالا نمو ركسعلا ىف ابار مب فحالتو رداهب للثخد كقو جفلا ناكو رداهب

 هدا ىكلكل ءهب.رفقحخ رث كلما بيبح  براحو. !لبقا نم لوا ةيحاخأ

 رداهب ىلا رخو نامالا بلط مث فلا 0 رصقلاب ىصح كهل غولب دعب

 هتلقن ام روهمأل هيلع ىذلاو هخرات ىف ردنكس لقن اذه «« يلع مسرف هدالواب

 م يد نم ناك ا ملعأ هللأو اخ 1 211 ىخكرات 32

 روتبج ىلا اهنمو ركاب ةيالو ىلا رداهب ضهنذ ةئايعستو نيتلتو عبس نس ىفو

 ىلا هنع فطعذ اعيطم هدودكحب هيقلف ىس ىتقر ىاولل لبلل اذه ناكو

 ىفف عوجيرلا ىف امل نذاو ةياغلا ىلا امهمركاو ايهيلا تفتلاو هيبروبلا ىدالس

 امكيضري ام هنم نوكيسو ليصو ىلع وه لاقف ىجلخل نم ايكش عادولا

 ىجلشلا لصي اهنيبو « هبيروبلا وبس ركند امهنع فلخو امكتهج ىلإ امرعف

 ناخ ردنكسل تناكو ساويس ىلا هنع فطعف ةيكشلا هنغلب هيلع مزع دقو

 هسف درطي وو هجرس نع لام :رث امايا ديصلاب كانه لغتشاو هيبروبلا

 ىلا ىكلاغلا عجرسف «« اًكاكف اللد نهملاتو ضرالاب فحكالف دبص فيلخ

> 



 1 . كب نربي

 هنا هيلع لاحنالا نم دوم مهفف رفظم نبا ناخ كناج هبخال هبلط

 7 مل ةيارف هاش رفظم هل هملسا دقو هثوخا ىكلاهب هقحلي نا كبري

 رداد بئكف كلملا ىضر هتارما ىم خببلا جرخ رث «« هيلا ىد لسري رو

 42 لعغب مو رذتعان !ليقم هلاسراب راسشاو هثاويا 3 ةبلع بدعب ىجلدل

 عجرو اهيبحاص نوبامهب عمتجاو ىلعد ىلا راس هنأ كللا ىضر نأ دغلب 2

 ىلأ لوصولا لع: تلي ٠ لا" فو نادخ مكناتج- لا" غتنم خ-لاسرب ودنملا ىلا

 كب ناث ىذا ىل 00 دنس اهناث داع ىنح الوأ مءاويأ كك ل

 ىف ككل نوكي الو اديقم هلاسراب ةردابملا هطرشف ةهج صولخ اننيب

 ىلآ جرو ه«تلماعم ىف 50 ريكو نئجرفل لعيبي م ثيحو ««ادسبأ ةهج

 باجاف هب عامتجالا عفوت ىف همالي هيلا بنتك اهنمو «« هنابب فبس امك رك اب

 منا هيلا بتكو وكدنملا بوص ىلا ضهن هيف اطابت املف « هب كعوو هيلا

 ُه حفسب عامتنج الاب باج اف فكتب فاس ىط ريح هل اييتكتل بوقذ

 ناطلسلا ىلا يرخ رث ناك ام هنم ناك اهيلا ىهتتا املف هروكذملا ةببقعلا

 كاك 0 بقاعف 0 هك تاو -- 07 2 ردا

 رداهب رمأ كلذ كنع «« فالآ 00 ىوبس ركسعلا نم ا عم فبي

 ١١ اهكف سىصق رق دابابداش كلملا راد ىلع اهنم لوسنو خبقعلا كعصو ريفنلاب

 ةنطاسلا راد نم بكرف ةقثالاو ةنطلسلا ةيمح هتذخان كلذ ىجلخل غلبو

 خعدابم ةركديسع نع مل ليقف رداهب نم ةلعاقلا عفمببل خبتابغلا خسر ا ىلآ

 لايلا بداص كدي كَ ىأر اهاف © تل لون عاو رادلا ىلل عجرف ردلهب

 ىيمات امب هل لقو هيحي' نيب فقو هعم ةهلل صلخ# ناكو رمالا ملس هنا
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 و65 نسا 11

 ىتم نمو ىسفنب كتيدهل هيلع تسمزع ولو برأل تلوتعا دقو «« نالآ

 كودعي الف الجر ةهيرك مويل عنطصي نمو كلذل لما تنا ىجلخل هل لاقف

 دناججن يرخت نا هب كيصوا ام رخاو دعم بيخال كناف كانو ىلا كلكأ

 ناخ دناج فنتعا رق « هللا ءاشنا هيلع ردقي كلثمو هنمام ىلا ناخ

 ديب ادي ناخ كناج هملسو هردص ىلا ىارلا مضو هناكس هللا :عذوتساو

 ::كشني لاخل ناسلو اجرخو دبآلا عادرل ايلسف ةمالسلاب امهل اعدو

 ىفيفالا هللا :مكحب . اذه“ ١ ١ ئمقر قع .هقرافا . ىم اي

 ىف هغم فقبي رو برذل ىجلخل لوتعاو نئاك وه امب ملقلا فج ثيحو

 ةليللا ىف ««مهب ةصوصخمالا ةيشاكلو هءاسنو ةعبس اوناكو هدالوا ىوس رادلا

 راذ نم برق املاو ةعلقلا ناطلسلا لخد ةنسلا نم نابعش ىم ةعساتلا

 ةماهشلاو ةقثالا تيبا ةكرل نع فعضو ربكلا هسم دق ىجلخلو ةنطلسلا

 010 راكلا باب كا محقتو هسف اهنكرذ سليب فيسلا .متاقو ملاستسي نا

 كيعي داكام بضغلا نم هطاشتسا مرخل غولب عمو ةعاجاشلاو ةوقلا ىف ةيا

 ةرثللا ىارو بابلا ىلا ىهتنا املف سراف فلاب لكعي هتبيش ىف ناكو هبابش

 0010 م ميلع رعي نم لنقل ميرخلا بولص ىلا فطع بناج لك ىم

 هكلم ءاقب ىف هعيطا ىمب هكردتسان رداهب هب ربخا ىم ففتاو ةداهشلل

 هب رقتسا انو رادلا ناطلسلا لخدو بناج ىف لؤنف هتجرع ىلع هّدرو هل

 برق انو هيلا هجوتف هب عامتجالا بلط ىف ناناخاخ هعبلا لسا سلجاملا

 مدلكلاب هختافو دحاو شرفم ىلع هاباو سلجو هقننعاو رداهب هاقلت هنم

 ”00 ا 2 ع نا اني رداهي ضيقنا ءوشب قطني ال ىطم ىجّلخاو

 ةنطلسلا بتان ىتيبرد بحاصو ىتعن ىلو هلذنع فلخو سلجاللا نم ماقو

 رداهب رما نابعش ىم رشاعلا ىقو « ناضفصا ريزعلا دبع ىلاعلا دنسم ا

 موي قو « ىجلخل ةظاحمب رما مث مهلزانم موزلب ةيجلخأ ءارمالا عيمج

 «ودنملا كلم راد دابايداش ىف رداهيل ةبيطخل تناك هنم رشع ىناتلا ةعبشل



 م

 1 مآثا زذئئس

 هللا رما ناكو هدالواو ىدالخل ديقب رما هنم رشع تلاثلا تبسلا ةليل ىفو

 «رداهب ورفظم نيب ناتش ع ارودقم اردق

 ؛اوور نوخروملا ام ىلع ودنملاب :ةيجلخل ةنطلسلا نايب

 ثيغم ناهج ناخ ىرشلا كلم ىب دويح ودنملاب اًناطلس ةيجلخل لوأ

 نيدلا ثايغ نب ىنيدلا رصان مث « دومحح نب نيدلا ثايغ هدلو هدعب مث

 لاقيو كرتلل كلب مسا مدخو اولاق « ىيحلا رصان ىب دومحح نيدلا ءالع مث

 بايسارفال كلو مسا وه ملقو 4 جلخ ليقف هلاعتسا رتكو ملاق هلصا

 فلا نيتلثب للباك ىكسو اهقرافف ىلغمللا ناخ :.كنج تنب ىلع جوز

 دالوأ ختلت اهب هل رهظو ناخ زكنج ناتو لعب دنقرهم ىلع ىليتاسأو 3 سراف ءيكإ اك

 . ةداعس كردأو زد-خقب نكس ىذلا بلو 3 ناسخ كسأوت انس خرخصا ناكو

 ختنطلس ىفو « ىباب نيد تابغ ذتموي ناطلسلاو ىل»د ىلا زدنق نم

 ىلع زورمف تل سواكيك خدخطاس قو 0 ريعيلب أريهأ زور ناك دابقبك

 نب ريش ىلع اهب هل كلوذ ضو رمأ لع ىيدلا وببصن هاا كلقو ةنطلسلا

 دوم ثيغل كلوو «“ ريش ىلع نب ثيغم ريش ىلعل كلوو «©“ نيدلا ربيصن

 نيدلا فيس ىو انو «« هلاح ىلع اردزو دومحت ىقب كشوف نب نيدلا

 ةمجرت ىف ببسلا ىلا ءاجالا قبس كقو ةنطلسلا ىلع دومحت بلغت

 0 نيدل ١ فيس

 . سماخ نينثالا مهي دابايداشب ةنطلسلا ريرس ىلع دومح سولج ناكو

 30- نب حدكدجحا تارهككك بحاص نيدو كنبب ناك نيعبرأو ىدحا فد ىفو

 باهش اهنو ىريدنج ىلع لونو 3 هنيجرت ىذ هنايب فيس ام رفظم نبا

 ىلا ناخ لبيعيسا ىماسلا سلجملا ىلاك بحاص ليضصو قفتان نيد
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 هيلا اهنم رخو حلصلا ىف طسوتف يكالل تارجك ديري وهو ىريدنج

 3 نيدلا باهت

 مى خفبر) ةودنيح ىداونب وزغلا ىلا دوهح ضهنذ نيعبرأو عبرأ ةخنس ىفو

 ىبو (اهدعب ءاهو واولاو ةلمهلا لادلا تيفو نينلاو ءاهلا نوكسو فاكلا

 توك مه قراث كح ىاولا عمم املخ <« هدكلم رادو سادره ىاولل ذلقتسم خيج

 لربك ىلا راسو هر كديسعل ايداباو ىلرسهل ل راسو دوم انهي ةراسغلا نو

 خهج اضيا ىو (نيةنكاس ءاهو ءار نيب ةحوتفم مالو ءاهلاو فاكلا رسكب)

 نماق هقعاط 3 لحلو كيلا اهنم 5 ف كلم رادو ءبدكنسرب أرلل :لقدتسم

 دقفالو هكلم برخام هلعف ام ىلا سادره ىارلا ىدنتعا هلو هكلمو هسفن ىلع

 000 01 نا انلاكلا» .اهيف“ لثيق ةليفاعلا نعي“ 8 ' ىلا ننالا هذل“ عم

 ىلإ دومح# راس رث «« ةلبصق نم تيبل فيصن وه ,لجولا قفقاك

 كعبو فيرطلا لض هنا ليلدال قفتاو وهيدكنسب ىارلا هتمدخ ىف هجكرس

 نادوس هلك (ةلمهملا نيعلا مضب) وعاسب فرعي لبج ىلا هب ىهتنا ثلث

 ىلا لابجو ةيدوا نيب ارئاس مكقتو مهكرتف مالك هل هفي ال قتاربع ةبيراب

 ليج ىلا اهنمو (ةحوتفم ةيتحن ءيو فاكلا مضب) هياي ةوكب فرعي همهم

 نورتتسي عمه مادو ءيعاس ىنكاسك تاهل ةذه ةنكس و ركودذهب فرعي

 قع قردسملا تح ام ىف دودشم ليك دوقعم فرط اهذ خفر عتاروع

 قوف لبخاب اهنم رخالا فطلا ىقعنيو نيقيلالا نيب اسفملا رتسل ةقرخل

 ةهجج لرن املك ىجلخل ناكو « ءاوس رتسلا اذه ىف ىتبالو ركذلا :مرل

 كلذ ع لزعم يف اوناكو ةضفلاو بهذلا مماطعاو ععطاو اسك اهنم

 اهب بجعي هوأر امو اهيف رقكتو هضراب كلاوتت لايفاب هيلا اوبرقتو هةوبحاف

 كتنناكو 0“ بلا هولصودو الا :«تليوطب فيليب م نودلبصي ل جنا هل او-طرتشا

 عيطف ةبعذملاو ريرخل اهنمو بايثلا كلت ىف هابع ىارو وهب ىاولل ةكاكرس

 هنم اهذخان هبجتا ام لايفالا نم هيلع ضرعو هب عيتجاو ىجاشل يف



 ده#> ع

 معنا

 ماب

 1 مثيب خمس

 ثنقو ىف اهب ه«بلع هسفن رثويال هنأ مرنلاف هنبع 7 من ابايثو ابهذ منضوفو

 هتلمش امو يسرف انئام دابايداشو ىارسلا كلمراد هجكرس نيب ام ةفاسمو ادبا
 مهف رعمدأر بدحاص اهينوك انأولا ثميع نم هدام «ءبلع ىكش خبانعلا ةرظن

 ةعاطلاب موتلاو ةبجكم لايفاب اليكو لسراف ربل هغلبو هبيداتب ىجلشل

 2 جك رسب كاذ ذأ صرخ ناكو ج6 ىاولا دودك ثيبعلا يع عوجرلاو

 اهينيك ىلرلا اهيلع بلغت كنشوه لاعا نم تناك ىود ىلا اهنم راس
 لونو ىلعد بورد ىلا راس 0 ) ودنملا لاعا ذل اهداغأو دوه اهيبلع ملون ساف

 توجت يف هنايب ىقايس امك ناخ رضخ نب دمح خنطلس ىف كلذو اهيلع

 يح انلا نم ىناتلا رغفدلا 2

 روب أ ضهن ِ رس أر خ-عاذ خف ختامامتو نيعنو و ندكس ةكحس ّث

 يي دكام ىلأ عجر 0 2

 «اهيلا عجرف ودنملا ىحاونب اهينوك انارلا ثبع ةغلبف جفسلا ىلع ىلوتساو
 نم تناكو هركناب ىلا هنانع فطعف اهب هثآرما نم هتيزه هقيرط ىف دغلبو

 كلم هيبا ةافو هغلب اهيف وه امنيدو «اهب رخاو اهيلع لونف ىلارلا لاعا
 راسو عجرتساف اهكافب مهو روسد ىلع لون ناكو ثيغم ناهجتاخ قرشا
 ناخ يت فلخو داليدا ىلا هيببا توبات لسسرا ليصولا دعبو روسد ىلا
 راد ىلإ اعجار ضهن رطملا لشاوا ىفو «روتيج ىلا عجرو روسد ةرصاتح ىلع
 «اًميش عنصي رن هنا الا ريتيج بدحاص خايبل هنايبو ىءكلم

 نوكرك ىلع لون نيعبراو عبس ةنس نم بجر نم نيرشعلاو سداسلا ىفو

 خعلقلا 3 م «اييلع نىلاعي ىأو ل بلغت كيفنشو.ه لايعا نم تنناكو

 ىجالشلأ 0 رق «هتوسن ىقرتحاو اهنم جورخلاب اجنف ىاولا اماو ««ارهيد

 عالقلا ىصحا نم ةعلقلا هذه تناكو دابا ىفطصم هاهو راصخلا ةراهع

 اهدجحو لا علق لا لوسي م اهكأذ كدعبو نو كاني ةخعنم اهرهشاو
 ةدّملا ىفف «دنم نوكرك لهاب لح امم ةفيخ اهلعا نم ةيلخ 3
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 منح ةخنس 0

 ١ «دلبو نصح نيب ام نيرشعو ةعبرا اهنم كلم ةليلقلا

 ضبق ىف هنذاتسي هيلا ريهينيج بحاص مهعاربا ىب دومدحص بنك اهيفو

 هحاكن كلذ نبو ةعيرشلا كح نع ناهج ناخ اهبحاص ورح ىبلاك

 ناخ رخو « ةوقب اهيلع ليتساف كلذ ىلا ىكلخل هباجاف «« تاكرشملل

 روج ىجلخلا ىلع ىكشو ««ودنملا لاعا نم حو ىيدنج ىلا ناهج

 ىجلخل اهركذف كنشوف مايأ ىف هل نقبس خم13خ لسوتو هيلع ىروينولل

 ىروينولل دومح# اذكشهو « ىيدنج ىلا ليتقوف 0000 خيبت ىلآ ع

 عجرف ك.لذ ناكو هتبانتسا ىلع هاياو ففذاو ىجلخلاب عيتجاو اهيلا ضهن

 « ربينوج كل دوه 0 هي ىبلاك لآ نايكاخ

 تايقابلا نم ةراعلا هذه كنناكو دابايداشب افشلا راد ةرادع تناك اهيفو

 هللا لضف ءامكل نم اهب نييعتو ةريتك اءايض اهيلع فقوو هل تاخاصلا

 « ةعلطلا نوميم ديلا كرابم رهدلا نسا نم ناكو ميكمل

 (خينحتلا ةانثملاو ةدحوملا جفب) هنايب ىلع لن نيسمخو ىلحا ةنس ىفو

 « ةبطخلو ةعاطلا ىلع مليوصف ناخ دمحم تناكو

 تارجك لاعا ىم لينيس هاب ىلا ىجلخلا لصو نيسمخو عبرا ةنس ىفو

 نب نيدلا بطق ىلع هب ثظثيتسا رينايناج بحاص سادكنك ىارلا ناكو

 ««ءاش ليد

 نيبو هنيب مصلصلا نم ففنا اب مالسالا رهاظن نيسمخو سمخ ةنس ىفو

 3 هتمجرت ىف هبلع هيبنتلا فبسو هللا ءادعا بر> ىلع نيدلا بطق

 « دومح“ برح ىلع علص نم هللايف

 لك لغتشاو اهيلي امو هراو رهيد وزغل نيدلا ثايغ هدلو رخو ىنينهيمو

 عمتجاو رايدلا كلتب ةراغلا تيمعف رخالا ددم نع اهظفح ةهج بحاص

 ىلع ىيتساو روهبنتنر ىلا دومح راس مث يدب اوليمن ام ةازغلل ةمينغلا نم

 ملي

 ىمهأ

 مهو

 منذ



 مق

 ممم

 الا مدح ةئس

 مظعا هدلو ةنطلس راد اهلعجو كلمو ميمجا ىلا فطعو ةعاقلا قوس ام

 دود.ل نم اهلي امو روهبنتنر ةيالو اهيلا هل فاضاو اهب هفلخو نوياجي

 « هكلم راد ىلا عجرو
 نيريمالا ءاعدتساب كلذو ىكدلا ةيالو نم رونم بناجع دومح لئن اههفو

 هب اوعمتجاو ساد اوتس ىارلاو لبغم ريمالو ناخ ردنكسو ناخ لالج

 فيس رماذ انمام هير اولاس هيلع اومزع املف نكذلا ريخست ىلع اوقفتاو

 دوم ةمجرت ىف ةاثوئلسم خصقلاو داباكن شبه عب ا ميرخلا ظفكح كلا

 يي«( تا رجك بداص

 ب.حاص ونام ىاولا دودح ىف ريسآ بحاص ناخ كرابم لخد كقو اهيفو

 هيلا هبتاج نم :لسراف هيلع هب ثيتسي ىجلشل ىلا ىارلا لسرف هنالكب

 عيتيجج نأ ونام ىارلل حنس كلذ ءانثا ىفو « ناخ لابقاو كلملا فيس

 عمسو هقيرط ىلع هل سلج كلذ ناخ كرابم غلبو هيلا نرخ اماف ىجلخاب

 هنم هكردتسيل ىجلخل ىلا لسراو همولف نيصح عضومب ناكو ىلرلا هب

 ىلع لرناملو ىيدلا ثايغ هدلوب ىجلخل هقاغا نأ ىلا هعضوم ىف ومتساو

 نم هيلي امب  ىيدلا تاينغ ثّبعو ربيسا ىلا ناخ كرابم عجرا يق

 و (نونلا مدجو ةزيهلا خفب) روتتأب ةفورعملا ةبقعلا تح ىلا ريسآ ةيالو
 ةفورعملا ريكويد نم موي ةفاسم ىلع ةنيصح ةعلق اهيلعو ىكدلا لح نم

 رميكنوسو ىاولا لابيقتسا ىف ريكنوس ىلا ه«تارما ضعب لسبرأ مث دابانلوى ب

 هلاسعا نم ىو روياتيجحب ناك هناكف رويناهرب لا-عا نم نآلا ىلو كاذ ذا

 . ثايغب ىارلا عيتجا املف :«« ريكنوس نم لجملا بكالل موي ةفاسم ىلعو

 اهل روسب ةيرق اهذح ىف رمع دقو روتيجب هنا هيبا نع .هربخا' نيذلا

 بحاص ديب عقد كعدا ال نا اهنم ىل بتك ناكو روي ىجلخ .اهايس

 «“ ىاولا عجرف نما عجراف كنم ةديعب روتيجو دنم ترج دكقو رييسأ

 « يينلاهتب نبيا 1 هكلم راد ىلآ امهنم ّك نوحلا تايغ ا؛ذكهو
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  ايينركرانإإلا "ةتعاط ق3 لجداا نأ لا روي جلخ نقبف دوح !اّماو

 هدكاناج ىجلشل يح نب ىيدلا ثايغ خف نيسمخو عست نس فو

 هنكسم تناك اذهلو اهينوك انارل ةعلق ىصحا ىو (لادلاو فاكلا يفب)

 لاذ قأ فويحم ناكو اهب نوكت لوث ملف عنئاختف اماو ثداودل ىف هذمأمو

 كتشاو هلاتقل ةعلقلا ركسع يخ اهيلع لون امل هنأ جفلا ةرويص «روسدب

 دق ولو « همالظب ليللا لبفا امل «« تكرم قرافي ال امهنم لكو برحلا

 ةملظلا راصبا اهداوس ىشغ «« هماتقو ليخل كبانس رابغ نم لبق كلولحا

 اهيلاو ©« نوديري ةعلقللو «« دمكالملا ا نم اراوق نيربخم اوُلوف «« ةملظملا

 عورفلا ةيف  ىوتساو « ليخ هلل اوجدزا باَبلا اوكردا امل رث « نودتهي ال

 ىف اوقرفتف ىرذي الو ىقبي ««رثالا ىلع هللا فيسب ماذاف ى ليصالاو

 كلت ىف ةعلقلا ىلع نوملسملا ليتساو « كلاهو ميرج نيبام « كلاسملا

 نسم الا نهلاجر نم يني رثو ةوسنلا ةداع ىلع روهخل ران عطسو «« ةعاسلا

 «« انيبم اكف ناكو ««ةعافشلا رعلا ىم هل دجو

 مظعالا ناكل ضهن اهيفو « كنجكس ةعلق ىجلخل ناخ لابقا خف اهيفو

 وم عيتجا رث «ركسعلا ىف اهيئانغ ترثكو وزغلل نيهج رايد ىلا ناضجات
 روسحب ناكو دوم ناطلسلا ىلا اعيمج اوراسو ناخ لابقاو ىيدلا ثايغو

 رهن ىلع ةئيصح ةعلق كو (ةيقوغلا ةانثملا مضب) ميهب هدوث ىلأ مهب ضهنف

 قوداهك هالؤوتتو هيلث ىتلا تاهل نأ لاحناو ةونع اهكتفو اهيلع لزنو سامي

 نداعملا نم اهيف دجوو باسح ىف لخدي اهلاجر رقكا اهريغو راويمو

 «« نوراث لام اياقب نم ناك ةعلقلا هتوح ام نا اولق ىتح تار نيع ال ام

 ا هذ] ولك ةنولاسي زيدجلا ءاسور نم عمجا هيلع لافو اهب وه امنّيِنو

 هقيرط ىفو «ريمجا ىلا ضهنف « كلذ هل اونيبو تليمأ تفعض اهناف

 هل لاقف اهينوك انارلا نم ةياكشب روي هداب ةعلق بحاص 58 ىارلا هضرتتعا

 هل ةرصنو هب ةيانع ىدلخل هياسف ملساف ملست وا هيف ةيكشلا عمسا ال
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 ملأ

 ملل

 مثل

 اريلإ مب 1مم ةخيدس

 لتقو هل اهملساو هنم اهعجرتساف اهيلع بلغت انارلا ناكو ««روي ةهدان ىلا

 اتيج ىارلاب هيف يدتساو الفح اسلج لخا مث «“ انارلا عيت نم اريقك

 هبطاخو ادقنو اليفو اهسرفو ةصايحو ةقطنمو افيس هاطعاو هيلع علخو

 ىف كنلذ ناكو دودحلا نم هيلاوي ام هكلم ىلا هل فاضاو ناخ اتبج

 اهب ناكو ةعيرشلا ةرصنل ريمجا ىلا هنع فطع ري “4 ةلتامابثو. نيتسأ قلل

 يرخ رق «اهيلا مزهناف هليع فيسلا ليعو ابراتح هليقتساف رهداجك ىاولا

 سماخلا مهسملا ىفو اهيلا مزهنيو براك هحو عبارلاو ثلاتلاو ىلاتلا موسملا ىف

 ةعن هجاوكل كلقو ةعلقلا ىجلخلا تفو نيللاهلا نم ناكف عجري مو جرخ

 فاكلا متفب) هك لحنم ىلا, اهنم جرخو « ناخ فيس هبيطاخو .ايلعع هللا

 , ةدمو دابابداش ىلا عجرف رطملا 3ك رداث اهب ناكو اهينوك انأولا لاعأ نم (عءاولاو

 «. رهشأ خعبرأ حكنهلا ىف رطم ا

 لدنم ىلع لون رث اهلاعاو راويم يف ةئامنامتو نيتسو ىدحا ةنس ىفو

 ىف كلذ ناكو اهلعال نامالب احكلص ةعلقلا جف رث ةونع ةنيدملا فو كرك

 «( خزسلا نم خحكحلا ىذ رشاع

 0“ ىدنري خعلق ىجالخل دومحك“ نب نوباع مظعأ خذ نينسو نيبنتا ضد 3

 ىلع لبخل مفس ىف لون املف رينرهينوك ىلا ضهن نيتسو ثلث ةنس ىفو

 عنتجيو هنم ردقلا اذه ةيرجححل هبلاطل هاوس لزنم الو هنم يسارف ةعبس

 عافترال ةلطم ةباحس ىف اهثاك الا ةعلقلا ىرتال كلذ عمو هبدتو تبتي نأ

 هيسن وأ رهدلا هنما نم الا اهكتتفي ال ةعلقلا هذه لاقف ضرالا ىع لب

 « غجرو اهكرتف اهنع هلغشي نم دجج ال وا كيدم تقو ىلا لدجالا

 مفسلاب ماقا اركسع اهيلع وهج ةثاعستو نينامث ةنس ىف تارجت ريخست

 اهختاتفا ىتلا ةنيصال لفقاعملاو عالقلا نا الا احلص مفلا ناك رث اًنينس

 ةحارلا ةقرافمو لاومالاو :سفنالا لذخيب مهيعاسم هللا ركش مالسالا نيطالس
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 ملال. خللس مم

 ىيديلا اناو هلل انف اهب همدختساو اهلها ىكرشملا اهملسا

 ملك هدبرن رهن ىلع لزنو نكدلا ريخست ىلع مزع لقو نيتسو تس ةنس ىو

 ريسآ بدحاص نايعا نم ناكو هب ثيغتسي ىيدلا لالج كيسلا هيلا للصو

 بلاطي هءبلا هن.م برهف نيدلا لامك دكيسلا هسيخأ لنق ببس ىضتقاف

 ةروكذم ةصقلاو كلذ ناكو ريسآ ىلع لوزنلل اقيرط ىجلخل كجوف همدب

 عوجرملا هل ففئاذ ىنكدلا ىلا ارئاس عجر مث :انعيقلا نابخا لدا” رج رت“ ق

 < تارتجك بحاص دنومح ةمجرت ىف روكذم وه امك ةىثش ريغ ىلع هكلم راد ىلا
 ةفالخا ةعلخ بجاحلا كلما فيش هيلع كفو ةثامامثتو نيعبس ةنس ىفو

 نييرصملا ءافلخلا ىلحا ىسابعلا كم نبا فسوي هللب دجانتسملا نم

 خفيلخل رك ذو ةعلخل سبلو هيعبات رثكاب هيلا ورخلاو هيقلتب هملقم مكان

 لكنا ق تيأر لق ةعلخلل هسبل نم ةريسي مالا دعبو ةبطخلا ىف هعم

 ىل لاقف كلملا فرش ىنباج ىلاو ةعلكل ىلعو ميظع بكوسص ىف بكار ىاك

 ءامسلا نم ىل لون فلبا سرفب اذان تيشمو ىدرف نم تلونف الجار شما

 لوخدلاب تاممهف ىلهد بابب انأ اذذ تبكرف هبكرا كلملا فيش-ىل لاقف

 لخدا ريبكردصاي ىل ليقي ضرعب انا اذذ عوجولاب تممهف باوسبلا عنف

 هيلع ريبك ريرس اهب ةشورفم خكحب انا اذاف كللا فرش ىنعبتو تءاخدن

 انول سلايطلاك اهتيارف ىتعلخ نتحبلف ديس سلايطب ةعامج برعلا نم

 ةيسابعلا ءافلخل ءالوثف ىنباجاف ءالوتف نم هل تلقو ىبرعلا ىلا تغغتلاف

 مّلس روصنملا اذهو كيشرلا اذه لقو هديب راشاف مّلسأ نم .ىلع هل نلقف

 هباجاف ؟ذه نم ىنع روصنملل ليقي نم ةعامخل نم تعمست تملسف ايهيلع

 رضح دقو هنع قىنغلب اع ديشرلا لأسا نا ىل رطخت هاش دومح انيدم اذه

 ىنتظقيا خجححضب اذاف ةبرش ةقعلم هدمب هلو هنأ فسوي هدا ءيضاق هتدثام

 نيملاعب مالحالا لسيواتب نكامو مالحا ثاغضا اولق ريبعتلا ىف»و ىمانم نم

 « اهبرخاو هنايمول خف ناخ برقم هثارما دحا اهيذو

 ماو

 ماو



 ا.ه /ىيباأ خئس

 ىجلخلل ليصو ناك مث ««لماتر» ةعلق ىلع هثارما دحا ناخصاوخ لن اهيقو

 اهفاضاو ىجلشل اهضبقف ابراه خو اهقرحآ نا ىلع اهبحاص سايلا لين
 «ربسأ لاا ' ىلا

 بحاصو ىجلخلا .نيب ملصلا ناك ةثئامايثو نيعبس ىدحا ةنس ىفو هلا

 تناكو اهدودحو رويكلا ىوس هرواجج ام ىجلخلل نوكي نا ىلع نكدلا

 دعمو دهعلا ط+ هيلا ىكلخل نم عجيرف خيش ضاقل ىنمهبلا نم ةباجخل

 « ىنمهبلا دهع طخ هيلا عجرف كلمل فش ىجلخل بجاح

 لوصو ففغتاف اهب اهينوك انارلا ناكو رينرهينوك ىلع ىجلخلا لون اهيفو 0! '
 نع روتيج دخ ربخ روي: ىجلخ ةريما ناكوا نا للبقا تك ا

 +١ . 82 كهنة سبا

 روتيجج ىلع موجهلا نم كصق اب اهينوك انارلا ملعي نأ نود هب اوعمتجل
 ناكو هيلع جرخو هيف عمطف هركسع قرفت انارلا غلب ككلذ ءانثا ىو «“ ةتغب

 هذنيا ”هناججس هللا :نا :الادلثم" ىف: :ىصلخل حقي ف بعص ب ا

 « هدصق نع ىجلخلا عجر اهيف هلولكو روتيج ىلا هنم انارلا مزهناف هرصنب

 ءاهسا نم ىكرذ مسا ءارلا مزجو ةليمهملا نيسلا جفب) ناخرس تف اهيفو ه0 |

 ىارلا ضو اهيحاص لتقو ىليرما ةعلق ؛ةيجلخلا ءارمالا نم ناكو .« (دسالا

 مالسالا يش ةقرح داع اناليم هيلا لصو اهنم ةجلمل ىذ ىفو « اتيج

 بداب هاقلتف هرس هللا سدق ىريبكلا نيدلا مج ئيشلا انالمم مايالا ةكرب

 ةعلشلابو اهيف هيلا ةيوسنملا *خكرب هب ضيفتسي اكولس هعم كلسو مارتحاو
 هد ١

 . نم ىدحتساف مزراوخ خيشلا ناك راتاتلا ةقداح ىفو « ةرخالاو ايندلاب زاف

 ىضر خيشلاو ىومأل ىيدلا دعس خيش لابكلا اوغلب ىيذلا هباكصا نم اهب

 اهقيرح لصتني قرشملا نم رهظن' اران ىرا هل لقو اهريغو الل ىلع نيدلا

 جورخ لبق هب مثرمأ ام ناكو ةصرفلا ىف مكرايدو مكيلها ىلا اوجرخاف برغم اب
 باجاف «« مالسالا رابحب ءالبلا نم ثدحيس اب عفحل ءاعدلا هولاسف راتانلا
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 مل ذخنس 5

 بابسا نم هيلا انفك ام دوجو هيلع اوضرعف « مربملا ءاضقلا عم ءامدلا عفنيال

 « ناسارخ ىلا مزراوخ نم ماعم سورخلا ىلع ففاوي هاسعف نمأملا ىلا برد

 مكتبك اومزعاف ىل اهب هللا ىضق دق ةداهشلاو يورخلا ىف انوذم تسل لاقف

 نم هعم ىقب نمل خيشلا لاق مزراوخ اولخدو راتاتلا ءاج انو « هتمالس

 ةقرحلا سبلو ةولخل لخدو « هللا ليبس ىف لئاقن هللا مسا ىلع اوموق هباكتا
 خاو, ةراجح هطبا بناج نم اهيبناج الف بيج ةقركلل ناكو هطسو كشو

 راتاثلا وجو برض ىف دَجو ابراحص رادلا ةصرع ىلا اهنم جرخو ةبرح هديب

 هناهج نم هيلع رئاونت مهسا راتاتللو اهنم ةقرخلا تلخ نا ىلا ةراجخلاب

 يلع لجو هامرو هديب هبذجت كرابمل هردصب عنايمر نم هس وكتراف رطلاك

 2 هللا عفر سلا كلذب اديهش طقسو هداهج فح هللا ىف سداجو هنبردك

 تيمع هلا ةقداحلا هذهلو * ةثامتسو ةرشع نامث ةنس ىف كلذ ناكو هتاجرد

 جاوفو لابقالا متاوف» ىخضرات ىف هترككذ ٍببس تمصاو تّعاو تمطو

 سلجاملا هلودلا سمش ىتعن بهاوو ىتيبرت بحاص مساب هتمسر ,لاقننالا

 هازجو ةارث هللا بيبط ناخ غلا ديح نيدلاو ايندلا لامج ىلاعملا نا ىلاعلا

 «“ كاضرو همركب ىنع

 007 كل رويدوبصع ئجلخلا لماع نما قفا نيعبسو نينتا ةنس قو
 ىلا ىجلخلا لايفا نم هعم ام لسراو ىكدلا بحاص ىلا هنم لص ام

 لابقا عم لقران بخ ىجلخلا دويح نب ناضجات غلبو هليرهك ىارلا كلو

 وهو الا رجفلا علط امو خسرف نيقس ىلع هنم ناكو ىارلا كلو ىلع ليبلا

 جرخو ةكرعملا قاف ةكدش كعبو ابراح هلبقتساف هربخ هغلبف كلبلا داوسب

 لايفا ناضجات عجرتساو (ءاهلاو ةدحوملا ,.سكب) ليهب هل لاقي ةفئاط ىلا

 هرماب خفئاطلا مدقم ىلا بتكو هلايفا نم اهب ,فظ ام اهيلا فاضاو هيبا

3222 

 «“ءارمالا كلم ىلا هب لسراف ةعاطلا ىم اّذِب مّدقملا دجج ملف

 "ك1

 مدب)'



 مابأا

 ما ميز“ نس

 ىدلبارتسالا ىيدلا لامك هجاوحلا هيلع كفو وثاك رانسب ىجلخلا ناكو اهيفو

 بحاص ىلغلملا ناخ رداهب ديعس ىنا ناطلسلا بناج نم ابجاح

 ءالع هبلا هتباحح ىف هعم لسرا هعداو انو ةياغلا ىلا همركاف ناسارخ

 «« هداز نيدلا

 اراصح ىجلخلا دويحص ىب نيحلا ثايغ أشنا نيعبسو ثلث هنس ىفو

 «روه لالج دامس هراوهجكب

 فو ناخرس نيدسالا نيريمالا رهجو «« ىريدنج ىلا دومح لصو اهيفو
 اهوقياضو الوا كلبلا ىلع الرنف ةعيسو ةعينم تناكو همك ةعلق ىلا ناخ

 م> هنم اوبرقتو كلبلا راصح ىلع اوكش مايالا دحا قو برثملو راصخناب نى

 .٠ ىف دلبلا لهاو تويبلا ضعبب قول لصتاف هنم فوط قارحا ىلع اوردق

 تيب نم رانلا تالعشب ميرلا تراسو كيقولا لعتشان راصلل عنع هنع لغش

 نم ددحع غلبو كيفلا ناكو تيب فلا نيتلق ىلع تنا ىنتح تيب ىلا

 لقراف كللذ ىجلخلا غلب فيرلمل ةليلو « فالآ ةعبس كلبلا نم رساتسا

 ةعلقلل ادصاق اهب يبصاو هرضك ىم اسف نينامث ىلع تناكو ىريدنج نم

 هدالواب ايرد ىارلا اهبحاص رساتساو هلبق ىحا اهحتفي رثو ةونع اهكتتو

 فالآ ةعبرا ٍهنم ل.يتقلا غابو هلاجر نم فالآ ةعبسبو هتبارق ىذو ةلعاو

 ناكو ليفلل جئاقلاب هلاجر ىفو بلصلاو خلسلاب هدالواو هيف ىجلحلا رماف

 « ريسي ريغ نيرفاكلا ىلع ريهش عيضف ةسايسلاب موي

 ريساو فالأ ةعبرا ةكرعملا لينق ددع غلبف هدومآ راصح ناخرس يف اهيفو

 «« فالاأ خينامت ذخعلقلا

 ىلهد بحاص لواهب ىم ةلاسبد هيلا للصو داباكتفب ىجلخلا ناكو اهيفو

 ىأارلا نب كنج رييك ىأبلاو ىدول ناخضبطقو ىلمرف دمحم هداوخيش

 نيسح ناطلسلا ىلع هب كمتسي ريلاوك بحاص ىبركند ىارلا نب هكنسيرك

 «ىلهد لاعا نم قو هنايب ةكلم ةرصنلا ىلع هنم هلو ريينوج بحاص
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 مير خدمي رق

 . ةلاسلا باكا عجرو ةجالل دنع ليصولاب دعوو ةرصنلا ىلا ىجلخلا هباجاف

 كيدش تقولا ناكو « دابيداش ىلا عجر ىجلخلا اذكهو هيلا هباوج

 نيرشعلاو ىدانل ىف اهب ىقوتف هيلع تدازو ةرارخل نم ىجلخلا لمعان رمل

 نم ريتك ىلع ىلوتساو « داهلل ىف لغوت «انيبم هكتف «« انيكم 'اناطلس

 هللا ركش « ةنس نيتلثو ةعبرا ةنطلسلا ىف هتّلم تناكو «« دالبلاو عالقلا

 <« ةنللو اضرلا هباثاو ديع

 هاش ليح# نيدلا تايغ

 ىجاخلا انش دوو نب هاش كيحض نيدلا تايغ ةنطاسلا ريوس .ىلع سلج

 ؛« ظخئامنامتو نيعبسو ثلت خةنس نم ةدعقلا ىذ ىم نيرشعلاو ىناقلا ىف

 ّئ ناك اعيش ريغالو هيبأ لايعا نم ادحأ لزعي رث هنا ك<فيفولا خر ناكو

 اذا اميس سانلا ءانثو هل ءاطحلا رتثك اذهلو نيب مل هب هابا ناكف همايا

 اددلا ةيبأ ىم هل ناك ىنذتا  هكلم ىق.منظعالا : نانات ةاخا:رقا

 سلجم ىلا .هثارماو هثارزو نم دقعلاو لمخل ىواب يحتسا ث « ىيدلا ءالع

 ل امو روهملل نعو ) ءبلي ناك اميف 4 ببدأ كولس نع مهلاسو م4 صوص

 لاق مث ياهنم هل جنس اميف ىهنو رماث اهنع هوباجاف « ريمالا نم هيلع

 ترلكاف ىنح 0 عاقنلا مسا تقثاو يف عاوفلا كتسهداو 0 امراص تدلقت «« اناط

 لقع ىقرداسو هي بابشلا نودذج هباع ىدعاسو هيف عاقبلا تيبملخأو 3 عالقلا

 هعم ملصي الو « بيشملا نى لو دقو امأو « بايت ءملا هيلع ام زهتني

 مزح

 مىيإ“

 . نأ « ّنآلا مكنم لنع ىنذ لك ليبسو « بيصنب اهنم ذخاسف ةعدلا الا

 11 بنك مث هترابط كنع الا «« هيف ىنعجاري الو « نك امك هيلع نوكي

 ن.م عابتاو « بج نف ىذ لكو «« برطلا لفها رويضع دكنهلا تاهج

 نهميلعتب رماو فلا رشع ىنثا ددعلا غلبام «« تايتفلا نم عمجو «« تانيقلا

 « كلذ نم ىشب صتخم نهنم ةقرف لك مولعلاو .بادالو فرمخلو عئانضلا



 م5 ميا“ ةئمني

 ةيشدواشلا ةطرشلاو سالسلا لجو .رادلا .ةسارحلا نهنم ةقف نختا رق

 ةمادنلاو طغولاو ةمامالاو ةباطخلاو ناذالاو باستحالاو ءاضقلا اذكمشو

 « جتاقبط ىف لجيرلا ىز ىلا ءاسنلا ىقز ىه. نهاقنو ءارقالاو ةعارقلاو ءاتفالاو

 ءاضقو خطرش رادو قبس ىللع لمثشن خ*اطاسلا راد 5 ةرامع ل17

 اهماقمو اهتفرح بسانيو اهب فيلي اميف نيساج ةقرف لكف هيلا يانج

 بحجبا>ا كيري ام هل ايهن امل ««ةنيدملا لاجر هاطاعتي امك اهروما تطاعتو

 ىلع هسلاج ىم نوهيف ناكو «ادغ بسكت انام سفن ىردت ال راد ىف

 . هبقارت نم نييثو «“ تريكذ زخصق وأ تور ثييداح وأ نظفح خبال ةدئاملا

 هناكس هل الا معن ركذي دهتعمس ىتف ««الضفو بهذ ةكس هيف سيكل ةلماح

 هتملساو كلذك ركشللو اهل هئيع لق اددع ركذلل تجرخا هكشي وأ هيلع

 جراخ ناك اذأو رادلا ىف ومو اذه « نيقكسملاو ءارقفلا ىلا هلاصياب روماملا

 كيبعو 6« خقدصلا سيك !لمخ كيئبعو ةمدخلا هذيل نيبع هلف راثلا

 نإ همتلا امل كلذو باطخلا سيك لم كيبعو 4ديلع خامل ضرعل

 تامازنلالا هذهلو « هكنت فلا سيكلا نم هيطعيف ناك نم انثاك دبطاخ

 «ءاراهنو اليل ىلاوتت هئالصو هئاقدص تناك هنم ءىش نم ولخ'ال تاقوالاو

 مث «ليللا فصن ىلا قارشالا دعب نم بيطلاو *-عدلاب لغتشي ناو

 ةخبف 1 - ةدابعلا راد كل كنه عجوبو ببيطتيو لسنغبو 0 ىلا مول

 . ةدابعلا رادب للصتم دىحسم ىلا لدعي مث ( رفلا علطم ىلا مناكجس هللاب

 عجور را قارشالا ةواص ىم غرفي نأ ىلا ءاليممع ساجو عاملا ةولصل

 رك ديربلا بداصو ةجاتل ووو نويصيصخملا ةردصخلا سلخ ىلا هنم

 تنذنب .كيشروخ ىارشلا ةتيهيصع 83 فاك نمو <« ةرشعلا سلج# ىلا ضوني

 هدنع ةخلونملا ىف تعغلبو هنم اهل مسا اذعو هنالكب بداص ان ان ىاوأا
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 لك «ةكيلثخل .لاعالا نولي راوج اهل 'ناكو كلملا ىف .اهمكح ىضم نا ىلا

 ةيكلملا رابخالا هنم هلصتو بك ام بسح لاعال ىف هيبا لامعو اذه

 أدتبا هناخ ىوفآ ةروهشملا ةليلخل هتارامع نمو «« تاقوالا ىلاوت ىلع ةيقافالاو

 شوح ىلع لمتشت ةراع يسارف ةعبرا لك ىلع نيجا ىلا هجلعن نم اهب

 بابرأو تالألاو بابسالاو قاوالاو 3 نم ةراعلا ىف لواطتنم رادج طود

 ءىتن. لك نم ةريخذلاو هكاوفلاو ةبرسالاو لايفالاو ليخأ ةليوطو هالملا

 كارضاح هدج ناك تقو ىا ىفو بلط ول ام مشخخلو سرللو ءاسنلا ىتح

 بكري ناكف هدقفيال هحيص مار ول ام هعاوناو ناويخل سنج نم شوخا ىو
 ناجرشلاب نيبعالي ءاش اهنم ةرامع ا خرا ىلا ةمركت :ةنطإسلا زاد- نم

 اهيف ةحارتسا ىلا لام نأو عجريو ناويخل نم هل صنسام نهب ديصتي وا

 كاريتك عامسلا ىلا ليج ناكو «اهنم هبلط اعيش كقفي ال

 ريئايناج بحاص ىايت ىارلا ددم هجلعن ىلا برخ نينامتو عسن ةنس ىفو

 نيدلا ءالع نادلو هل ناكو « تارنجك 2 0 خمجرت ىف هنركذ كقو

 ىلع همدقتو نيدلا ءالع ىلا ليغ كيتشروخ ىارلا تناكو ىيللا .رصانو

 بهنب ترما ىيدلا ءالع ةياعلف امم ايضاغتو امهتدلو ىتلا كو هبخا

 نم ةعامج هب فحنو كلبلا ىم ىيدلا وصان يرخو نيحلا رص تيب

 ىف نعط نيدلا تايغ ناكو اهرصاحو دكلبلا ىلع هب لونف ةيبا يكسع

 ىف دهتجاو كلبلا عنم ىلع ىيدلا ءالع مزعف هك 2 نع فعضو وسلا

 ولا رصانا ىلا ىليلا لعا: لم .ىنأ ىلا 0 لعا نم هعم نري اهظفح

 نيدلا رصان هذخان ههبا ىلآ ابراه ىيدلا ءالع ىلوو ىيدلا صان ليخدف

 نيدلا ثايغ مس هنا لاقيو ةنطلسلا ريرس ىلع سلجو .هلتقو. هدالواب

 كيشروت ىاولا هتدلاو ىلع لخدو هسولج لثاوا ىف تاف اليلع ناك. لاقيو

 ةنطلس ةذم تناكو « تلعفف ةنازشل نم يووكل ىلع اهتمالس :فسقواو

 (ضعب عمجو «“« امو رلشع ةعبسو ةفغس ىيتلتو نونا نويدسلا تايم
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 اذلإ] 11 خذس

 «دبحري هللاذ ةياغلا ىلا هيف داجا همساب اضيرات مجعلا ءالضف

 ؛«هاشرداف نيدلا ورسصان

 ف نيدلا تاببغ نب هاشرداق نيدلا رصد اماغت خنةطلسلا وبوس ىلع -سلجح

 داو هيبا ءارما نم هيخا

 بقلملا رهنارب كيسلا : ريمالا 0 ىلا 52 جرخ نمو غتعن بلسو عيلع

 ىريدنج لماع عنم ا نممو «“« اديعس - ناكو ناخلع تارجكب

 ةيقب مولاو لتقف بيرايجت .هيكرداف, نييحيلا رصف هعبت ناح يا نك ١
 ىتح هيلا ىدح وهو هل بصعتلا نع مجورخو هنن نارفكب هيبا ءارمأ

 ٌلقتسا انو « ناخرسب عقل :ةنايكل ةيانجبف هقح ىف ناك ام هنم ناك

 نويامه مظعا همع لاعأ ىف هنع هتباين ناخ دمح هدلو كلق كللا ىف

 “< ىوغو هب لضامب ليغتشاف ىيدلا رصانل. كلملا ىفصو ريمجاب رقتساف

 هيلع هفرص ام غلبو هناخ وهأ ةعلقلا ىف رعو « ىوهلا ياود باجأآو

 فلا فلا ادقن هيبا ثاريم نم هديب ام ناكو ىولام هكنت فلا ةثامديخ

 ناكو اموي ركس هنا وه ةئيسلاب ةنسلل هيارج ىمو « هكنت فلا ةئامامتو

 هنكردتساف اقرغ كلهي داكف رعشي ال وو اهيف عقوف هجرح ىف هل خذكرب ىلع

 نكو نهلتقب رسما كلذ هغلبو هريدكس نم قافا املف اهنم نهجرخاف ةوسن

 « ديلع هللا ءطلس اماظ ناعا ىئم ربخل ىف درو امك ناكف ةعبرا

 دابا تءنجع رقتساو ىيدلا باهش هدلو هيلع جرخ ةرشع نتلس ةافس ىفو

 لسهوع امب لماعي نا ىيدلا صان ىشخت ءارمالا رثكا هيبآ رب هب قش

 نيحلا رصان بلغ هنا الآ نيدلا باهش هبراحو دابآ تنج ىلا يوخن هوبا

 ىلع هعبتو هنانع سبع ففشاق هيلع ضبقي داكو هكردأو هدعبذو خاقلا عم

 ملف هعوجر ىلا هلامتسا رث ىلهد كح ىلا هلح نم يرخ نا ىلا نهم

 اميف هثارما ىلع 0 هقيرط ىف ناكو « هكلم راد ىلا هنع عجرف هيلا لحي

 يف تاف كلذ ناكو همس ىلع اوقفتاو هب ىظلا اواساف ىيدلا باهش هلعف

- ٠.٠ 
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 17 خذس اذاز)

 عيتجاو ؛«« ليحص ههسا ثلاث كلو هلو ناخ دومح هدلو هعمو هقيرط

 دتمدخ ىف اولصوو « دحا هل ةعاطلا نع تّلكي رو دومد# ىلع ىسعلا

 رهشا ةعبراو ةنس رشع دخحا ىنيدلا رصان ةنطلس تناكو « دابيداش ىلا

 «« اموي نيرشعو

 كلن ريس يذلا هلفح كلا“ وبا
 ةأسنن رداق نب داش كويد' نيدلا ءالع رفظملا وبا خنطلسلا روس ىلع سلج

 ناهج ناخ فرشلا كمللم ىيدلا ثيغم نب هاش دومح' ىب هاش دمد“ نبا

 لصتملا ىجلخل ميل نب ناضاكوت نب نيدلا ريصن نب ريش ىلع نبا
 فلخي رثو دابايداش كنلملا رحب كلذو بايسارفا كردلا كلب هتابسن

 ودنأا ىلا لقرا هيبا ةافوب هملع لاح ىيدلا باهش ناكو دكحأ هئشعيب نع

 ىجالخل ىئاوطلا ناهج هجاوخ ةعاقلا ريما نلل هلوصوب دم فيبسو
 ىلا ريستح ههو ابئاخ عجرف ههجو ىلع بابلا فقلغ ناخ ظفاح بطاخملا

 كأاذ ذأ هنسو ذومحكمل ايندلا تفص هتومبو هتويح ةدم اهب ناكو ريسآ

 < لنس ' نورشع

 رصان نب ديمو همودخ# نايج هجاوخ هنع يرخ ةرشع عبس هنس ىفو

 مدس لكي دوما ىلع ريشي" ناك هنا هجورخأ ببسو تارجك ىلا نيذلا

 ىلع كيغم فيسب برضف هبضغأ ىتح اموب جلا هببلا ىغصي ال وهو ليح#

 عمتجاف ةهجو ىلع 0 ةمدو جرخُ ةسأر فدو خ*ماعلاو ىيغلا عطق ىكسأر

 روهكنراس ىلا اليل اهنم دومحم يخت ةعاقلا اورصحو :يكلخلا كيلامملا هبلع

 06 هعيابو ةدطلسلا ىف ىيدلا رصان نب كمح ماقأو ناهج هجاوخ ةعلقلا ليخدو
 ىلع اوعيتجاو هقعيب نع ةيجلخلا كولملاو ءارمال فلختو ةيدلخلا كيلامملا

 غلبو ىلاسأ ل نويدلا داع رسمبكلا و دمالا غانم ناكو خعلاقلا اورصاخو دوهد

 ناكو كيبئامألاو ركسعلا نم خعاقلا 3 نم لسأر ةذأ كاع ناهج هجابخ

 ناطلسلاب عمتجاو 0 0 حلا َح خو خانم وتف اعاطم اراحم

 "ا
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 اززت# 9116 نس

 نم هاطعا كلذ نوكي نا ىاو ودنملا نم بناج ةموكح هدسعوف رشظم

 هلاجرو هلايفاو هليخ ناهج هجاوخ للساف هيلع كيزيو هبفكيام ريئايناج

 رفظم ةمدخ ىف ريناهناجب ةديرج ىيدلا رصائ ىباو ىقبو ة-ٍداولا ىلآ

 فبس دقو « ىبجعلا بجاخل عبت عم هتةعقاو ديحمل قغتا نا ىأ

 ه مثلو ىيكتساف هيناكي نم ودنملا ءارما ىف ناكو « رفظم ةمجرت ىف اهنايب

 مجحلا شوح نم ٍيرخ دقو ناهج هجاوخ هب فحل امناو هلزنم ىلا دعي

 نم ءهبتاكي ناك نم هءبلا لصو وهنملا ضراب ناك انو ودنملا بوص ىلا ارئاس

 عفرو ةيهبروملا كنج ىارلا ىلا نكرض هعم نم نم كم مقوذو ءارمالا
 ليلق دىمأ ىف عمجو هسفنل ىعسف ار ىنذم هبقلو ةرازولا هحّلقإلا هناكم

 ٠١ هشيج ةدعو « هيخا ىلع دومكاع برخو خعلقلا طبضو هسنج نم ا.دتك

 نبأ برهف ناهج هجاوخ لئقب نلجأ ةدش تمناكو ةيبرويلا نم عمجام

 ةيمالسالا ءارمالا ىلع ىأر ىنذم مدقت ةمدخل هذهبو ىلعد ىلا ىيدلا رصان

 هل ءيعسو دب هتايفل فايق تووحم :مولسسا, مكمل لش ا

 ركسعب ىريدنج ىلا نيديلا اوضان : ىي«ىبحم' لصو ةرشع قامت نشل

 ١ ةيبرويلا ناتشب ىحم ىارلا مدقتو ناعمللل ىقتناو اهيلا دومح ضهنو ىلهد

 ةملك تللع نا ىلا فويسلاو ةنسالب سورلا برضو سوفنلا بلس ىف جو
 ه«يلعو ادانتسا هبلاو ةقت ىاولاب دومدو دادزاف نأديملا هل ىفصو دومدك

 اب رهاظتنلا لثاوا ىف ىارلا ناكف هروما رئاس ىف هرايتخا نع هل بو االيوعن

 قجارخا ىف ىيسو ءارمالا ىواسم ىف ملكت الاخ تي ا نومك" مب“ ل

 .٠ ةعلقلا ىف ركسعلا نمو هنم فبي م نأ ىلا دحاو كعب ادحاو كلما نم

 ةمدخ ةيشاكلو مشحلا نم ليلقلا الل فيس لماح ةكلمملا ىف الو لب

 قدم قارلا نكم تح ارئاك برق: املسم-كعاب اهلك .ناكو ةعلقلا ىلا نويكا

 سئانللاب مرماو ءاش ام لع ذئنيح هسنج ءانبا اهيف لقتساو ةكلمملا”نف

 ىارلا لالقتسا ىف ثداحخل نمو « ناك امك كلملا يف رفكلا عاشو ناثوالاو



 ٠ اس

 اه

ِ ٠.٠ 

 1م خنس اذازرو

 د ةيكر هنإةةهنايبو :« ناضهلع زهناب فكيسلا ىب ناكيلع ' نم نالام

 ىلا هنم هيبا يورخ دعب كلملا ىف ىقب ناضخلع ناكو كيصلا بلط ىف امو

 ةعلقلا نم دوم يرخ املف كشلل ةفئاط ىلع بلغتلا لوا ناكو تارجك

 ناك برح دعب ل ةشبلل لاجر نم هيلع عيتجا ا ناخلع اهلخد

 اهعنمو ةعلقلا نم نكفتو كيزيو اغلا اريثك منم لئنقو ىارلا ركسع نيبو هنيب

 ةعلقلا نم ناخ ىلع ير ةعلقلا ىلع الزان ىارلا ناكو دازلا غوسف نأ ىلا

 رداسب ىندم ىارلا بكرذ ةئاعبرا ىلع كيوي ام لتقف هل شيج ىلع طقسو

 رث « نيكرشملا نم ريتك هيف كله انسح ءالب ىلباو ناضخلع تبتو هدعابذا

 نم ةئامتلتب دهشتسا لاجربلا تميسو ليل تفجر سقو ءاسملا لابقا ىف

 شحوتساو هلها ىم تسدلا ,لخ ةعقولا هذه كعبو «« ىلاعت هللا حر هعابتأ

 ىلع ىفدحم ىاولا 58 اطسو رفكلا رهتشاو ارثا ملسل ىريال راصو ىجاخأ

 اه ىش ىف ناطلسلا اومرتج رثو اهينام طلخا لع اوونجاو ةتنطلسلا راد

 هطيرفتو هطارفا ىلع ناطلسلا مدعو «« ميرخل ليح اوماح ىتح هب فقلعتي

 امود مزع هنا ىجح> ءاعبذ كلذب قاضو عم مدعلاك راكلا ىف هدوجو ىارو

 قدم ىارلا ىلا لسراو عبتلا ىم هيلي نمب رادلا ىف ٌثعتساف هداهشلا ىلع

 يتح انيل الا باول ىف دادزي ال ىارلاو لوسرلا ددرتو هكلم نم ورخلاب هرماب

 هتماقاو ةكلمملا ىف نابار ىارلا هدلو ميدقت ىلع اومزعو هعابذا هل بضغ

 مكعم هل ىقبان ىجلخل امأ ىار ىندم جلقاع لاقف « ىجلأل ىع اضوع

 ىجللك اب متنا رفظم هل رصتناو هوركم هلان اذا مكب فيك نكل هراد دهسا الا

 بكر رث « *مالسلاو كلملا هب اولانتل مالكلاب هونيال هدعب رمالل كلما

 نع دغلبب الورعنا ”دنيدا ىلع .فلحو ليقلا ىف ةلنئذر هل عضخو خلفاع هيلا

 ىلع سانلل برمخو ىجلخل بضغ نكسف هلتق الا هروط زاج نم هعبت

 لاس هريزوو ىلذدم ىارلا هعمو كيصال بكرف هب نوابعيال نأ مث « هتداع

 ىلا كيصلا ىف لغاشتو قدم ىارلا لتقل اينيمك رادلاب فخ دقو ناهب



 اماه 11 زلنس

 هلونم ليخد نأ ىلا هنداع ىلع ىارلا هعمو ليللا ىم ةعاس ىف عجر نأ

 نكل لكل هباصاو هيلع ىمرو هكرداو هيلع نيمكلا بخ هعوجر ىفو

 لاس هريزو اذكو هلؤنم ىلا اجرج يرن هيفوتسي رمع هل ىقبو عنصي ام

 لعتتساو « ريغ ةعلقلا ىف سيلو هلعا مل بصعتو ةنتغلا تراثف ناسهب

 ه ناسرفلا نم هعمو هناصح بكرو هعرد سبلو ةنطلسلا راذ ىف ناطلسلا

 نب هللا :دبعب ةداهشلا ىلع ةبمادقا ىف :نيساتو قلما لجلا نمو رشعا ىلا

 وهو ماشلا ليعا ىلع يرخ سانلا هلطخ كقو اسمهنم هللا ىضر ريبفلا

 0 - : لوقي
.2 

 ا

 املس توملا ةيشخ نم فقترم الو :ةئبسب ةويحلا عاتبمب تسلف

 ١ امدلا ,طقت انمادقا ىلع اذكلو انمولك ىمدت زاجمالا ىلع انسلو

 ةوركملا ليلح دنع كقتعا نم هل بدالا باتك ىف يقشمدلا ظفاحلا لق

 ريش لال هذف ليقي ناامهل جحا ىلا لس ليس ىترتلا

 ىلع هل انوع هب ىلتبا امم كشا وه امم هنع فرص امب هملع نوكيف اهنم رشا نم

 ىلا بعاد ,مالا اذه نم تفركام لعل لوقي نأ ىرخالاو « لقتلاب شضوهنلا

 اه ةيعادو ءاخرلل اببس نوكت كف ةدشلا ناب هملع نوكيف ةذيف تنك ام ريخ

 - :ةغييصم ةبيصملا لعب الو ةقشم ةقشملا دعب 8 نا ىلأ

 لوكتإ قلبفا لاح تكل. "كدي كينلا كيب 2

 لوطنو اننزح رشكن مالعف ةريصق ةويحلا ماسي قع

 زربو « بارق نم فيسلا دج كقو ةصرع ىلا هلونم نم سرح هنا 7

 م. هليبس -ىف هلل امك .«هيغتبم ىلع لجو يدباغ ىف قيرص نقو 7

 لئتقب تلج ةمغ تناكو « هلوح اريثك لكجو (« هلويج دكشا لاجو هيضريو

 الو هنانع رصقي ال وهو فيسلا ةيقب قفتو « ىدم ىأارلا ىب نايأر ىاولا

 دكشناو ««راعلاو ىودل هب فشلو «رادلا ىم ٍعجرخا نا ىلا «ىنثي نع

 “ب لثمتي :امهنع هللا . ىضر ىلع: نب ىسدل :ناك اما 45
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 96 خئئش اذازل

 افصتنم شاع وا لجت ىلع اتوم ابجت -ةصرف' ىفال فيسلاب ذاع نم

 اقنع ايبكرت ند دكجملا اوكردت ىل  ةدلسفم للهسلا نأ للهسلا اوبكرذال

 00000 ينم ارح ىلا الع الزحعما هتالومأ يجن امل هناق قدم ىلارلا اأو
 الآ .قينعدلف .ئدلو ةبيصم تيبتناأ نأ ىلا متيبف ىجلخاب ثبعلا ىع

 ليع ام لجو هناو هذلو نم ناك اميف هل ندتعي ىجلخل لسرا مث «« ىناشو

 هدد شحوتي ال نا 0 هب عيتجاف هل نذف روضألا ىف هنذانتساو

 لاوسلا اذهب يوحا انا ىجلخل هباجاف « ناك امك هل نوكيو هدلو ببسب

 نذاتسا مث همدق ليقف قرذعاف عتصا امف ىلع ىدتعا هناالا كنم

 ناكف هل نذاف هبلقل انيكست ناويدلا ىف هغم لخدي نم هسبلي الس ىف

 اي ةتلئاغا شخ .ىجلخأ نا. الا م« سبال ةثام' سمخ ىف هيلع. لخدي

 2 ال000 اكقو رافظم ناطاسلا "لإ هنم ناو للم سانيوا هشياسي هواك
 بسح هناكس هللا هءاش ام ناك كقو رداهب كهع ىفو «“ هتمجرت ىف هنايب

 دنسملا :يزعلا لبيع آكيعس هيف شاع اناطو هنم ام ىم هب 2 مالا

 بدحاص هكنس ىاولا نأ ةكعلا أ صالخو ««!ديهش تامف ن ١> ىلاعلا

 كسري ةخبقعلا كفقيببضد 2 ةللصرف رهنامناج ىلأ ةهلاسرأ ربت 8-5 لالا

 مكام ةخبقعلا ىم اندو ىكلافلا ىف كيقم وهو ناخكفصا هب لين املف هصالخ

 كلي ملف هب ىجلخل ماعو تاوصالا تععفتراو بناج لك ىم هباكتاب ىارلا

 م هلوح و هنكرع ند ردك كيقلا هديب _خاف ةخ/عاكاش هسفن

 ةداهشلا غلبذ هلتقم باصا .رجنخلاب مدحا هلجاعف برخ نا داكو سرحكلا

 كيسلا نأ 2 وهدد وهو عجرو هبيج فيش هرب كنس ىأولا غلبو هب

 نم عنمت خلق كرذاك ام ىل 0 00 7 كاتس سرد ىلع بدذع ىلاعلا

 رهنايناج ىلا هدالواب راسو ضومل ىلع هنفدو رينايناج لامعا نم دويهد

 اوناكو رداهب هل نذاف هن هك-ترابز كك هج تح نذانسا مث « زةلعلقلا ىف عكرتو



 )1 ؟|*ر خئش

 « دابيداشب ثدهع رخآ ناكو هربق ىلا هصق ىم اوجرخت وكنلاب

 راه لقق برو. كييلع :رانع: نكي هزل كدنعق_ ناك كولتناي لا

 ثيهتنا هبو اموي رشع خةسمخو ءهشا ةنسو ةنش ىيرشع هتنطلس ةدم تناك

 رسهشا ةتسو ةنس نيعستو ةينامث اهتدم ناكو ودنالاب ةيحاخل ةنطلسلا

 < ىلاعت هللا هجر اماياو

 ا علا
 نيدلا عاجش ريهشلا كلملا لب ريمالا ملع نحت يحال ءارمالا عمج هناف

 بيصنملا نم هل ناك ام هنم ميما لكل ىقباو ناضغلا تسخا ىبا ندذاق

 ودنملا ةكلمم يف هنع هتباين نداق كلملا كّلقو هنم هفاعضاب جفلاتو ةسيالولاو

 . هجوتف ريسآأ بحاص هاش دكمد4 نذا مث ةعلقلا نم لوذو اريخ هب داضواو

 ةببروبلل نذأ خعاقلا قى ع لبلق لسعتو مط كل نم لاو ىف رويناعرب ىلا

 رظنيال اعيرس ا كوع نأ ىلع ىسمأر ىهكلم راد ىلا ع بجولا 3 ىدالس

 هاج هنييلا»لسصو خلك رويناعربا ىلا نانطلسالا ضيا 0 ا
 ناطلسالا لصو املخ هب عامننجالا ديع كيدكتأ هيلا هجورخ ربك هاشماظن

 تذاكو هيدحاص ءاقلب اهذم لك جهتناو هاش ماظن اهب هيلع كفو روهئاعرب ىلا

 راثاب هلمش مث رهدلا تالفغ نم ةمنتغم ةدوهشم تاقوا عامتجالا ىف امهل

 هرياسو اضيأ هكلم راد ىلا ارئاس رداهب ضوهنو هكلم ىلا عجوذ هعداو ةيانعل

 رداهب لصو ركذلا كيع ىلعو « رييناعرب ىلأ عجرو لوايب ىلا هاش لوح

 . تنخنا هما تناكو هيدلا ىلا مأرهب نب ىفطصم رميها لصو نبتلقو ع 2

 ىقاملسلا ىيكرتلا رفص هجاوخ هلاخ فيتع هعمو نامكرتلا نادلس ريمالا

 نسح ارقو ناخ كنوادخ باطخ فيطل ىب دوم ةظةنطاس ىف بطاخلملا

 ىف بطاخملا ىلممق ىفطصمو ناخ ميكناهج اضيا ه«نتطلس ىف بطاخملا

 نامخ كسا هنم بطاخملا سكرج ليعملاو ناحكداع ىجا ناطلسلا رصع
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 ار

 ريا 7 ارا

 راوحا ىضولا ناكل ذآ. مضافا لاملسلا اونف نامكرت ذآ نم :عابجو

 اح ف ىرصم ا نيس و بمالا خمجرت 5 00 ا ولسا فايسو ©“ بيضغلا

 ليخد ئلا ىفطمصملا رسومالل يادلا ناب نىهمض ىف هليبعفت نآلا بسئاو

 ع «« تارك

 ةيويفنل م نم « ناهرسبلا ضئاف « نامزلا يش سلجم اممي ترضح

 هسأر اذح هتيب طئاح ىف هبتكو « هيسناو ماعلا نيدو عيد لقعحو

 طيحملا ركبلا « ةرضأملا ميش « ةردقلا فيس « هيسك ىلع سلاج وهو

 ىسنعلا كيد اذخانلا هدنعو هب هلأ عفن « ىريبشا ليد نيدلا لاهج

 قفئاف نابلس ريمالا ةعيش نم ناكو (نيتحيتفملا نونلاو ةلمهملا نيبعلاب)

 باجاف «« ىميلا كن هلوخد بيساو ناملس نع ءتتلاش ىلأ نوكاش تيب

 كلم مورس ردكاوب افون أذ دمك أو 2 ماينؤتخا ىف ناك هم باع اةللهعلاو

 بارغب سير لك ة-عبنلو 2« هسنحج نم لاجر :هتاع عمدجاو انابردغو اناملغ

 ناماسف صنرفلا نم انو مولا رك كلذ نأ ناكو «؛ هسفنل ىماجج هل

 ردانجلا ئذأ لكسلا ل حاسما ىلا ردانبلاو هبردنكسو ردصم بشخإ جر

 ناك اذه عمو 3 ةولبق م ىلع اهب لخحديو هلداسو مورلأ رعب ةدوصقأأ

 هتكوش تييوقو هلام رثكف هتوفي نا ّلقو منرفلا ببشخ نم هقيرط واخال

 رسعم بداص ىريخغ لا هوصناق مابا ىفو ««هئتوطس كفيذو هنيص دعابتو

 يذرفللا ام عاشو رهاط لآ نم كولملا ةمتاخ رسماع رفاظلا كلملل ندع تنناك

 ىنهنيو زهره ئل أ ندع ىلدام تت !]] وب لحاسيو كنهلا ركب ةاشقلا نم

 7 ,كتماع بكت 2( تدتقتم“ كان بنابج نم ندع ىلدام ل ىكنهلا وح

 ماسالا ودغت ىمجلل رئاسل وو ندع ىلع جذوفلا نم كحل 5 ىنوسغلا

 0 ضعب هملذم بلط هنا الإ ددلملاو .ريهكتلاب 257 ىروغلا هباجاف

1 5 7 : ١ 
 نيلا زمهكاناب ر تا أ ىو رماع نم لوبقلا كك ىيروغلا ىلا بجاد عزو



 زازا ؟*م نس

 نيبيعنل رصم بجاد لصو خفلا. بقع ىفو (« نيسح رمهالا ةخمجرذ ىف

 ليبصو فقفناف ىروغلا وثانو 201 عجرو هنع لفاغتف نهكاملا نم هل هلبق ام

 ئدعأ ىوطم طاسشسي هيددب نيدو هاعددساف ' «تداع ىلع رصف ىلا ناسملس

 اذه شرفي ىيا طاسبلا ىلا ريشي وهو هناكرا نم هيدل نإ لاقف هيلا

 رث نميلا كلم راد يف شرفي امنا ال لاقف هبساني اعضوم ركذ نم ٌلكف

 ندملا كلصيسو اذه كموي ىف نميهلا ىلا وس هل لاقو ناملس ىلا تنفتلا

 ناك ام ناكو نيسح ريمالا هدلعب لصوو «“ نميلا ىلا املس جرت رثالا ىلع

 ىروغلاب ىهدلا 00 ناملس ىقبو بدهم اح عجرو هي ا.ةباس هتركذ اهم

 4 ةسكارشل كام راد تناكو نامتع ىنب لاعا نم ر.صم تراصو رماعب هلعذ ام

 انكشم  نارمك ةعلق قختاا نلف ',ناملسو' ىقيلا ىلا !ئيحلا ريح رخال

 اههنيب نارمكل ةلباقم ىهو فيلصلا ةلخاس ىف ةبرغالا رجانب لغتشاو

 هسفنل ىيجلا .نيخ :تحاو: « ةيكلغلا ”ةعاسلا نما لقا ى:مبكار هلك 4

 ناملس سلع ىف ناك اذإ ليلسم فيسب هينإب ىقييس ىلع راشاف لالقتسالا

 كفيس مكب قويسلل ىيدلا ريخ لاقف « مينرطشلا بعلي ناملسو لبعفف

 غلليف ناملس هب برضو هذم هذخان هيلع هضرعو «اذكب باجاف اذه

 نم برقلاب *لماكملا ةريرجح كاذ نأ ناكو مليلق رفن عم الا ىكي منو ةداهشلا

 زيمالا ناكو هباككا ناملسب عمنو هباكتا. ىلا .نيدلا وْيَبَخ ماقو < هعقبلا

 راقلاب لخالا ىنع اعيتجاو السارتف ىنارمكب رفص ةهجاوخو نازاجع ى

 ريخل لقو فصلا نم ىفطصم يرسخ نيفصلا نيب ناديملا عمج املنف

 الكو همدب بلاطلا اناو كديب ىلاخل لكثاقلا تنا توص عفراب ىّيدلا

 ىش ىالف انّدَحآ ناملس عبتي نا نم كبالو ناطلسلا ئكيلاق :نيركسعلا

 ناديبملا ىلا زوباف هل ةيانج ال نم فلتب مييلا كنايح روصت ىلع نيعتست

 نم كفصنا هل اولاقنف هبادكا ىلا ىيدلا رديخ ر,ظنف ««هللأ هءاستام نوكيل
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 و“ثب نس رز

 ”0ناقو نيدلا كينخ وريف هنيلائزربظ هلاخ محب ا كبلاطي هدحو كل رب

 لقتساو هئاعستو نيتلتو سمخ ةنس ىف ناملس ةداهش كتناكو «« نيبكلاهلا

 000 اطر لش اةعمر ىوحلا ريخ تامعا ناكو .ةرامالا ىف ىفطضم ريمالا

 هلزع ريخ لويبنطصاب ناكو ىفطصم ريمالا هلو ىلا مارهب بتك كلد ءانتأ

 ه«باككاب برخو كعتساف نميلل ىلوتملا ليصو لبق كنهلا ىلأ جورخلاب هرمأو

 كلذو ركشلا ىف دوقف ع بو.دص 0 .ويدلا ريخ 2 نم هعبت نمو

 هب برو هليقتسا هب 1 2 5 0 ع 0 كيلملا 51 9

 «« هلوصوب ناطلسلا ىلا بتكو ويدلاب وفو ىش ىلا هجوتحب مثو هلزن مركاو
 ناكو هوك بحاص ىجذفلا زيهجت' لصو ويدلاب ىفطصمو رجلا سانتفا دنعو

 00 اكو قطع نما نللدتساف .جنرفلاو ناكط نين برخح كاذ: ذا
 قفتاو اددع جعتبرغا نم ميغو كرتلا ردنبب اوسر دقو عغيلع هتبوغأ

 لسحاسلا ىلا نيبراحم اوعجرف هيدلا لحاسب ليقاييف هنودهعي م برح

 وأ ويدلاب ةدوهعلا ح لح ةبرغالا هذه نع اوربخأسيل نتي هيد ىلي اميف

 عجرف ناملس ريمالا تنخا نبال ك هل ليقف اهنع لاس نم هب لزنف اهريغ

 ىفطصم ريمالل بلطلا ءاجو «دوك ىلا اوعجرو هب ةفاط ال اولاقف هبخ

 ليبقلاو ظل هنم لانو ناطلسلاب عمتجاو هب قلعتي اب رينايناج ىلا جون

 ناضيمور هبطاخو هنود ْنِم هنع اهب لون بوقلا ىف ةجرد ىلا عفترأو
 ناميلس مساب ناماس هبص عفدم هل هنتيده نم ناكو هناخ طغن هلوحو

 اناكو" نونجم هامس رداهب مساب اعفدم بصق ىليل ةامس مورلا بحاص

 دودمملاو روصقملاب ناقرتفيو ىوهلا ىف ناقفتي لثملا امهب برضي ىليلو نونكامك

 مياهم ىلا لحاسلا نم هيلي امو تروسو رينار ةيالولا نم راتخاو هنم

 ىلا يدلا فاضاو ناغوط لزع هب ةيانع ناطلسلا اهيلآ ويدلا قاضتسا رث

 9 لكيشو. هلكشو هتعاجشو يتوق ىف نكيا هش :ناغوط' نأ لاو ةتيالو

 ارا



 مال وي نس

 !كهنو « هيواسي نمب .فيهكف هيعاضين ىم اهكيلاع ىف الو ةئطلسلا كيلم

 ىار . اذا ناك :ناويحلا ىف ديرقي راصو ريهئايناج ىلا لوعلا لعيب لسا

 خو هشطب ةفيخ نم ناخمور للخادتف هسفن كلم داكي ال ناخيمور

 ىف انعومط روتيج ىلا هجورخ كنع رث «ديقب ناطلسلا رسماف امود داكشف

 قافالا: ىلا ليم عيبطلاب ناطلسلا ناكو « هكذب رما ناضمور .ةلافتسا

 ىكلاغلا :قيخ ةقبسو عوج ببض_ىحاةيراو ا لسلا ند رك 4|

 بح ىلا هنع رهاظلاب لدع ه.داصال هيلع سمشلا ةياقو الولو هيف ناطلسلاو

 عججو خيلع دامةعالاو عقب خ#فتلاو ىفافالا

 فاضنأو تاّئوِد هلتوفت الو تايلكلا كردي انافصو اتاذ لامالاب فصنتي االقعو

 ملع ىف افيرظ ناكو اعادخو :خكءبيحو ءاورو ابأرو ءاهدو خ سابك كشك ىلا

 تنفذتلاف َج راكلاو لخادلاب ارهم ريخستلا عئانص ةفرعم ىف اعيدب مالكلا

 نم ناك ام اماو ؛«هيارب الا لعيال راصو هيلع لييقاو هيلا ناطلستلا

 بلطل اموي اوعمتجا هنا *ةتاقبط ىف ناخ ماسح هلقن ام ىلع هنايبف ةيرادحالسلا

 لعاو هيلا تفتلي ملف هولاسو ةيناث اوعنتجا هتّكع. اوأطبتسا انو طوقرغتف

 ميضلا فئاتو مضهلا ليقتال هيبا سفنا 8#ل نناك فلس اميف تارجكك

 اورضح اذهلف هب تقطن اع عجرت الو فلنلا ىلا ليو رمشلا ىلآ عرسنو

 ذأو بطل نم ةوعنم وسم 0 بيطخل سم_ج املف ةولصلل عماجل َّق

 , لأ نم دحا ةعمأل هولص نع فلختي نا داحيال ةيئاق ةعيرشتلاو تناك كاذ

 دو 7 ص اب 7-55 تا مكراعكلا لوييص محد كاما اذ كيلا لبتكست اهيدنوكلاو فقس

 ىف هيلع اوبتعو ةلاولل بحاصو ءارمالا عيمتجا رث ةولصلاو ةبطذل تناكو

 نع تيسلا موي فقوذ منا الا هب عنلصاوم روفنف يراد الملا يضع

 ناحيم ىلا ىكلاغلا ىف نانطلسلا جوخ فئفنان «« هل اوعمتجا دقو ءاطعلا
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 77-0 هز

 وا اش ازازازإ

 اهب ٍهقبس ىف ناكو ةلاول بحاص نم عتيكش هيلع اوضرعف ناجنوسصلا

 تناكف ناطلسلا ىلع ةهيمرو هفيس ٌلسي غنم فقجوذ ردابف تفتلي ملف

 ىكن دايس فورعملا لبخل مفس ىلا اوزاكأ رق « ىكلاغلا ةلظب ةبرضلا

 ةنطلسلا بناج نم نوكيس ام .اورظتناو (نيتلمهملا لادلا مضو نيسلا رسكب)

 اللا ىتطزربو ةطبصغ4تتشات .ناظلسلاا اماؤأ « بدآلا عدحا .ءاسا انيق

 عئاربمال اولاقو ةيرادحالسال اوبصعت ردكسعلا نأ الا كلذل ءارمالا يرخو

 نم انادبتسا ًاطخا هنم صخشو لتقيال هلياس جقازرا اولاس ءالوه

 1 قدح علصي نأ ىلا جعم نك ننفذ هب ىربلا عمدل لتقي الو هسفن

 ناطاسلا ىلا اوعجرف ادارفا ءارمالا ىقيو تنم بناج ىف اوساجو ميلا اوزاك

 ركسعب سرخ نم اذه ىلع ءارمالا ىقاب لييبس ناكو لاخلا ةروص هيلع اوضرعو

 ةنتغلا هذه مسح ناطلسلا اولاسو ركسعلاو ءارمالا قفتا مث هدحو عجر

 عجرخ وا هتمدخ ىف عيقبي نأ ناطاسلل عقح متلصو !ذناف عسنت نأ لبق

 ةيراح> السلا رباكا ففتا مث « بصعتلا لازو هب ناطاسلا رماف هكلملا نم

 ىف ةوطعجو ءاطخا نم اوكديسقو جفسلا نم عقعمج ةقرعمايا با لكوف

 نأ ناطلسللو هنم ىك ام اولاقو ةنطلسلا ناويد هب اوضحو ةلقتم ةاساس

 "البلا اللا هانم انقارزا .لاوسل . انعامتجا- ناكو "ئضريو: هيف :ههمكح نصفي

 اذه ةئيسو مكمل تدحت مفسلاب نمو نكنف هنم انغرف دق ذاو بدالا

 لبق انعمج قتفي نا ةنطلسلا ةيدوبعو هللا نايف اهراع انمرل صخشلا

 هبضغ نكس كلذ ناطلسلا غلب املف « ىضري ىتح انيف همكح ىضمي نأ

 ىلأ لاق" ءفّيرت نم هنكل 2« 8) ىيسملا بهوو ممرباك ال اضرلا غلخب رماو

 مو, نيحو ىدالس هيبرويلا ىلا ليج ناكو ودنملا ىلا نأطاسلا ضهن اهيفو

 لسراف كعب اع" لعي ملف يلطلا" لع فقوديال ايرس دوعب نأ هيلع حطرش



 موس وسم تس

 أر باطلا ةباحلا , ف يح ااًملكو هديدعي ام ىلع هلج 7 هب 0 لعبو

 هبلا كر ىف هلقاتتو هلاح نم هركملب 5 ناطلسلا للا بئكذ اهيف لعاستي

 ىناطلسلا ناخلبقم لسرا مث كلذ همعا باتكلا ىلع ناطلسلا فقو املف

 ريهشلا رببللا وسيزوللا لامكلا .لعأ لضفاو . لاضفالا لها لفكا ىلا مهسرألب

 عفادملاب ليصولا ىف ناخ رايتخا بطاخملا ىقيدصلا دواد نب هيجاخ

 «ذخنسلا ىم رخالا عيبر نم نيرشع شعلا ىف ودنملا ىلا اهب هلوصو ناكو

 دابابداش م ناطملسلا جر لا لاك نم لوالا ىدامج ى م سسماقلا ىو

 لون ممم نيدرشعلاو ىداخلا قولا ,ةئاوناج لا عجرب هذا: لع ككلنعت

 . .ةيم هكلم لع نماف ر-بناجناج ىلإ عوجرلا ربي ىدالس علبو 0 راهدب

 هب نيلكومل ىحيا ىف عقو ناطلاسلاب هعامتجا مميو ىصن كلملا عم 0 _

 لتقلا نم لحام هب لحن مرثا ىلع ةنطاسلا ركسع بكرو هباكتا قرفتو

 وشع عباسلا ىف لاقيو هنذم نيرشعلاو سداسلا ىف كلذو رسالاو بلستلاو

 دنوادخ نيدلا دج ريزولا هجوتف هكلم ضبقب ناطلسلا ما رث « هنم

 فلخو رداهب نم هل ةتشاد تناكو نيجا ىلا كلملا داع دعمو ىجالا ناخ

 لاععا نم رويكنراس ةيالو تناكو اهب لزنو همي كنع تيوهب هدلو اهب

 اذكمو ( القتسم اريما نيجاب ىلاودنملا ناخايرد ررقتو اضيا ىدالس

 تناكو اهحتفو اسليهب ىلا ناطملسلا ضهنو «« رويكنراسب ىلاودنملا ناخولم

 ىاولا بلغت ىفو ىزعملا ىطقلا شمتليا ىيدلا سمش ناطلسلا حوتتف نم

 . لاعا ىف تلخد جيلا ةجاقل مويل هسنج ىلاوس ناكو محلل نع

 327 ترمهأ ىلع بلاغ كللاو اكد رشع خينامت هل تموقلو ىدالس :

 ناخيمور 2 وسفلاو 0 ىسنمهلل اةبخاأو لفها احعدو ىدالس كلمراد نسياأر



 قز
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 ناسا 7 ارا

 ربخاف «بفمالساب اهمف عمطلا ىلع انهنم سايلا هلك ىدالسو فلا لكم

 هلصوو هب ناطلسلا يمقو هريضح ملساو ناطلسلا هاعدتساف هل أدب ا

 ىسنهلت اماو كلما نم هديب ناك اما لع ديزي امد هدعوو ه.طبض زعبي هند

 ىذا سأو ظل نم سياف جاوبأ كلت عفا لاب 0 بهذ نأ ىلأ ىصخل 0 ف

 ناطلسلا هنماف ىصخمل ميلستل نامالا بلطو ناويدلا رضحو لوزنلا

 نا لاس مث «دل نذاف ةعلقلا ىلكيل نذانسا رث « عفادملا لع لطبو

 ةويبما كيت يسلم ملا مالكا م ناكو هب عيتجان ىدالس ءيخذاب عينج

 ىلع وهو اناس ىارلا ىلا تييوهب كدلو مزع 4انبأل نيعأ تيمانال اندغب

 نيب ةيهش ةويح اماق لجيرلا نم ريتكلا ىنذعلاب» سراف فلا نيعبراب لوضو

 ىكعيو «لبجلا كعصو هعداو مث كلعا عم ةينه ةقيم وا كلجرو كليخ

 ىصخلل نم بناج ىلا دوعصلا ىف نذاتسا هيف رثا دق همالكو هيخا ةقراغم

 عمسي تيح ىلا كعصف هب نولكوملا هعمو هل نناف ىصخلا ةيلضتل اًديكات

 ردلهب رقاتو لينغ تخا هبجي ملف هريغبو ةرم ريغ ةيخاب املف همالك هنم

 ناكف ىدالسل ريغص .ىلو ركسعملا تيب رق 4« ىئسنمهلل دعو فالخأ نم

 كلذ ءانثا ىفو «« ىناينبلا كلملا ناعرب كي ىلع .دنملا ةعلق ىف هسبح هنم

 هحللو عم امكناس ىارلا دنع ىدالس كلذو تيوهب ليسصو رميكا رتااوت

 قورافلا هاش دمحم . ناطلسلا يدتسف تيوهب هل هنمض لام ىلع تيجامكب

 ةيرقلا داوسب الون املف هيلع اهرهجو فيرشتلاب امهل رماو كلملا داعو

 عجرذ ةعابذا نم نيفلاب اهرهذ ىلع ىدالس ىبا لفروي ناك أريهك دانيا

 نيب ام ةفاسم تيببيق دقو تبجامكب ىلا ابكر 8 تيوهب هبيخا ىلا الجم

 اطلسلا برقب ربا نم لصو ةوقلا نم هاراب لضوي ربخ امنيبو ىيركسعملا

 ةديرج ىسيار ركسعم نم هجورخل هاش دم ةييخ ىف لوزن كقو عانم

 كتمدرضف قاد عتيل أ نم ةعم ا ناخغلا لويصوب ربخا نم للصو م 0 القرا

 نيبئاخ اوعجرو ةنكسسملاو ةلذلا هللا ءادعا ىلع يلع لقراو كروت ىل



 اة وم :خااس

 نصحلا فياضو نسيار ىلا هنم عجر رث روتيج ىلا مترثا عبتو ناطلسلا

 ميلست نوكيل ىدالس روضح لأسي نم 0 نم لينف عفادملا تللهتو
 عفادملا عنم لصي نا ىلاو ودنملا نم ناطلسلا هب ىعدتسان هدي ىلع ىصخل

 ملستساو ةعم هادلوو ىسنيهلل لزتو كاملا ناعرب هب يصخت جيصقل

 ه نأ (ةليهملا لادلا مضب) هكرذ اهمساو تميوهب مأ لأست لق رث « مكحلل

 ىدالس يعصف تيوهب مأ بجا لقو هيلا ناطلسلا تغتلاف هوبا اهب لوني

 دعم كلملا ناك املف كلملا ماوق نب ري ىلع كلملا ةنطلسلا ءارمأ نم دعمو

 راحلا لخدف بابلا ى لع كلملا ىفقبو اهب عامتجالا ىف هل نذل هراد باب ىلا

 0 هل تلاق سلجدملا نعابأو كعمج املذ « خئتاعبس ادلع هك ج<ردح نم هيفو

 !. ديف نكتل ىي كلفاأ اذاع اذه عمو 4“ نسحتسي ام نسيبار لعب ام هك 2

 ىمكا نم عيجكتس اهناو 4 هدورب هتصلاخ نم ىبيعمسا لاقف كلماو كراوع

 لبنت ةفيظوب ىفتامو « كييبحخ عسنتت فيكذ كب فيضت كملاق «« هدوعس

 «فا « هيرم الب ةوطخ نيسيار نع الو < ةيرق نا دايع دعبام «« كيرد

 تباين هيجاني ىم نجيب وم اذاف ىدالس تفغنتلاو «راعلا الو «رانلا « فتو

 ٠٠ تنم ىنتيل اب ىورب مالسالا نعو هسار عفر رث «اّيلم قطاف ىنباي هيدانيو

 ءاهل ؟دبام هل احبيو ءافلاقم ىيتعاو كاييسمم ايسك كا را

 «سايلا الا « ساولا طقسم كو « نيسيأر دعيبام هل لاقو ريش لع دل رخو

 مال سلا ىلإ خاج نع“ لؤنو «ريش ىلع تدحكس اذ مئنغاف 0 عادولا ) عادولاف

 عيلعو «ركنيال فلاس ههو «<« روهتمل ران تدلعتشاو «ريتكو ليلق نم هلام

 ”. روهخل ران نوري نيذلا لاجرلا لون مث « ؤتكتسيال ةيملخلو ةريغلا ولا مهو

 نوسع راستي انطاب ابهل اهنم كشا ىف 2و ارهاظ تارقثل تافرتنلا «ئاسنب

 هبيخإ نىنباو ىسنمهلل هوخاو ىدالس خمدقي «« ل جوالب للجالا ىلا انفاهت

 ناضمر را 3 خفلا ناكو «« اوبك ىتح انلذاق جفسلاب اونك املف ناخكجات

 ىف لامعلا كقرفتو. ةراقنلاب  ةلاولل بحاصإ نصحلا ىلا ىعصو' ةئسلا نإ
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 هرقل از

 ىقو ريسآأ بحاص هاش دمحم دي ىلع نوركاك خف كلذ نم ناكو «لاعالا

 بحاص لاعا ىف تلخدو هنم نجرخ ىجللأل ىلع ىندم ىارسا ءاليتسا

 نيحلا رصان مايا ىف هل تراص روناك اذكهو «ابلغت اكناس ىارلا روتيج

 اهيلع لون هعوجر ىفو الايفا داطصأو هراودنوك ىلإ ناطلسلا ضهنف ىجلخل

 داباكنشوهو دابامالسا ىلا هجوتو «4اهتراما ناخبلا كلقو اهكتنفو

 ناكو هاش كمت ةعيلطلا ىف اهيلا مدقت دقو رويكتراس ىلا راسو « امهكتفو

 عجرو مايا ةقلق اهب ناطلسلا ماقاو اهنم برد نوركك بحاص لكنعريب اهب

 روسد ىل ىلا ناخ راينخا جوخ هسثأ ىلعو كلما دايع و زهج مم «ودنملا ىلا

 خفلا ناكو اهنم يرخن هيبرويوكنك روتيج بحاص بذاج نم اهب ناكو

 هلله ناطلاسلا عجرتساو «« ودنملا ىلا اعجرو | ايما كلملا عاجشا اهب يقبو

 يذنسلا نم ناضمر دعب اميف ةيحلخل ةنطاسلا ىف هيلع تناك ام ىلا لاعالا

 هس « دكلم راد ىلأ مزعف هاش دكمكمل نذا نيتلثو عسف ةنس ىفو

 هيدلا ىلا ينرفلا ليصو هغلبو ريناهناج ىلآ ناطلسلا ضهن ةنسلا ىم اهيفو

 اوعجرف هب صنرفلا عمسو ةيبرتل ةيرغالا ىف ويدلا ىلا رهجتو هيابنك ىلا ضفنف

 «رينايناج ىلا اهلل ةيت باوت روحا دقو ناطلسلا كاعو

 ليف «زوريف ماج كنسلا ناطلس تنب هتمصع ىف تلخد اهيفو

 كتوادخ ردزولا ىلإ بتكو «ءوذدنملا ىلا هجوتلاب ريسأ بحاض ىلا بتك اهيفو

 « ناديملا ىف هعم لوزنلاب ىجالا ناخ

 91 ريزولاو هاش كم رهجو وكنملا ىلا رداهب ضهن رخآلا عيبر عباس ىف اهيفو

 ثكللاب امهيلع راشا روساب لزنملا ىفو «« ريتيج ىلا هعم ناخ كنوادخ

 اريثك منغو كلبلا ىلع محكحمو لعفف ,ىتيج ىلا مّدقتلاب ىدوللا ناخراتت رماو

 عفادملا اوبصنو نأاخ كنوادخو هاش دكمح هيلا لصوو ««رونيج جفسب لؤنو

 “6 ىرؤتيح لع

 ه0 ناخمور طّلسو روتيجج ىلع ناطلسلا لين بجر نم رشع عساتلا ىف اهينو



 كلف يا"

 ارازاك 6 زخفس

 نيرشعلاو عساتلا 5 .« خعلقلا ىف نينا هقيطرال المع هعنادم نتلليف هيلع

 اكناس هيلع بلغت ام هل 0 7 ىلع 2 3 أريقس ىدالس ند تييءبهب

 نيدلا ءالع بروح 83 اكناس دب رفظ ام هيلا تدعاو .« ىجلخل لايعا نم

 « ةريخذلا ةلمج ىف اهيلا مضنا امو ةدالقلاو ةصايخلو جاننلا نم ىجلشل

 اهلاوس نرتقاف «« ناويلكو بابسالا نم نادبملا ىف هنع فلام هل تلبقو

 ناخ ريشمش هجوتو «روهبتن, لبخل ىلا ناخ دعادو ىنابنبلا كلملا ناعرب

 8 هلك كلذ ناكو « ودنكا ىلا ناطلسلا عجرم « ريمجا تأ ايلوغب فو |

 ناخرانات عم مزع نمي تنكو لاق مث © خروملا هلفذ اذنكم « جلصلا خيرات

 هجرلا هيلع ةّئافللا 5 1 ةّداغلا ىلا داجا كقو

 لاح را بيعينتف 0 ديهملا رومالاب اهيف تينننعأو « هيدتتلا 2 تمحبغر قل 0

 مهتم ناكو «« هليولطلا راعألا ىوذ .نم رين زيِج تديتعاو هلسكلا 5

 ل ««, عئاوشلاب 5 فققح امي ربخاف اهعمس نم مهفمو « عئاقولا 557 نم

 3 ارذع ىنعسوبد نأ عمتسمللو تماقث تور 2 اربخ اهب

 ىتاوطلا ناجرم كبلملا لصو ةئاعستو نيلثو عست ةنس ىف ىاأ اهيفو

 01مل د هلادكأ هكلمرأد نم هلاك بدحاسم هليش بدبس نيحاح

 . عجرو ةياولاو ةيانعلا هتلمثشو ةلاسولاو باتكلا غبلباو ناطلسلاب عمتجاو

 « ددانج عيفر ىلا 6-0 نم فياي 2 ءبانك :باوح

 بحاكا للا تفتلاو - عقوم هل 0 ةاشداب نويام نىوحلا رييصن

 ةخلاسرملا باوجح عوجيللا 2 صخر رت ةيماتا“ ةكم خماركلاو بيحرتلاب
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 92 م 56

 امم هب دما ام هنع هغابي ةسايكو ةساير اذ ابجاح دعم لشسراو ةيدهلاو

 لصو املف «ذفلكلا“ بئاوش عفريو ةفلألا ةلسلس كركو ةلصاول ميدتسي

 «.هئارماو هكولع لفح سلج ىف لوا هب عمتجاو هلابقتساب رما ناطلسلا ىلا
 هلق امم ناكو هلجال ءاج اميف بجالل ملكتو .هب صوصخم سلج ىف مث
 نم عورشو كلهو كلم نم ةيقبو انهو جصانتلا فراسعتلا طرشش نم

 نيدلا :ءالع> ىب ناخرانات نمو « رديخ نونايال توج وشلل تود ليدصا

 هأرا ىذلا اذه هلثم بانتجا ةنطلسلا ركشو اهيدي ركش ةعن لكلو

 نم ادحا ىووي ال هنا انناطلس هب مزنلا اًممو لق مث « فرعي ال فراعلاو

 اذكهو ةلصاوملا ف ىدقي امل ايشاحن هكلم ىف هعحي الو لب مكتعامج

 ىكقو نيقيرفلا ةحار قاةدي نيبناخل نم ةياعرلابو بناملا اذه نم هعقوتي
 هلطدو بجاإل هركش امب رداهب باجاف « هعاط اهلعجاف « دعاس ايندلا درو

 « دبيهنتب املكو (؛ ديضترب ام ديف هنم برقثاب لوخم ىلأ جرو قيفوتلا كيزمب

 «مهب هقرافيال داك ام « شاعملا هب حعلصي امو «شامقلاو كقنلا نم هل لذبو

 فخ نم هعم مهجو رفسلا ىف هل صخر مث « هبحاص ىلا عجريالو

 ام غلبي ام عصرملا غاصملا سنج نمو ديلا لع فشئارظ نمو نداسعملا

 ىذا ةلصاوملا هذه ىلعو :« عداطلاو. عيسلاب باول ىف بتكو هطبض رسعيال

 ىف كلذ ناكو .وينملا" لاا نم .هلاع ىيب-:ناك ام ضبق ىف ىلهد بداص هل

 هنا وه عمتسملا كش ليرت +مدقم ىلع هنايب فقتي اممو « ةنسلا هذه

 نينصأل ىنيذهل هحف نم ناطلسلا ىلع هب هللا ئم اميف دحا كشيال

 مكقت' ىف كشلا امناو ءاميظع ارجا هب لان دقلو روتيجو روهبنتنر نيروهشملا

 هلقن ام الا هليزي كلما لعال خيرات ىلع تفقو الو رخآلا ىلع اهدحا يف

 ىف ىيلهدلا لضفلا هبا هترثاد خيش ىمالعلاب بقلملا هنقو ىف هيلا راشملا

 اذكمو «روهبنتنر خف مدقتب رعشي هناذ ههكذ قايسو همانربكا هخران



 ايد 17 ةئلل

 ناطلسلا لوسن عل ىأ ىلدعو دهكف مدةنب -ع شنب ريهنشتر ىلا ن

 هدعو فرخ اال أدب ميغ هلأ كعبدو ناخكمور هب كلعوو 8-0 نصح ىلع

 قبصت ربيبكلا كلما هل 5 نيح كلذو بقاوعلا ىف لقاعلا ةد امم ارذح

 لوجا اذهل هنايصع نمات فيك ىفتجا وسو اخ ىمور كيبو روهبنتنتر

 ناكو كعولاب ىضر كاتفاا ل نادخ ىمور رتقاتف « بيحب هدعوو هتلص

 «( دعم هرهاظب

 « روهبتختر بخ نم ىمات ورجكا 3 ام ةخمجرل

 مل تدذاك رداهب ناطاسلا نأ همانوبكا هخرات ىف لضفلا وبا ىمالعلا لك

 كقو ماسجالا اهدارم ىف تبعت ««ارابك سوفنلا تمذاك اذاو ةوقو ةكوش

 ةيهلا ولع ىف هنويص كدعبو ةديدع تاهج ىلع ,فظطم هبيبأ كعب ىلبتساأ

 اولاق امك ناكم لك نم نايعالا هدصقف طارفالا لح زواجككتملا مركلاو

 سنج ىم هناويد ىف عيتجاو « لام ةدنع نم ىلا اولام حق سانلا تعباو

 « فال: ةرشع ىلع كدزي ام بيرغلا

 ىدوللا لءاهب ىبا ىيدلا ءالع نب نامخ ار انات حبلا للصو كلذ .ءافكقا قف

 هوك الام هل هسنج ةخعاط نم هيلا ىقلي ناكو ««هنقو ىف ىلهد تحاص

 ادايع هل نوكيو ةديشلا 2 بلا عجيب نم ىببدس ىش ىلا ةكلمملا ضيف 13

 نم: هلوقت#_ءلك انوي هل لقا: زف.« ةلبيجج الو دعبلا -قغصم :ناطلسلا لاك

 ميهربأ لاجر نيد عقب -- ام تمر ىلعد ذأ ىجورخ ى 4 ىلا الا نكمملا

 هيلع اسايقف دودأل ىفو دّدرتلا نم لباك بحاص وباب لاجرو ىلهد بحاص

 1 للغلاو ضو كنيلا لاجيب ىل»د بحاص عم :ختفتغلا باب جف للا ليبسال

 اذهلو 0“ جاجنفلا الا ضتري 2 ردخألا مدحت امهياب رجشلو جاسجول لاك .لاتللا

 لاجرو لغملا لاجر ةلامتنسا ىلع اثتامزعو نادي سالا لبق دادعت:سالا تدينعأ

 «للمتعا ام هنم ىل عمتجا اذاف ىئارذل لذبب اونك فئاوطلا ىا نم برخخل

 الامشو اني فئاوطلا لاجرب ةفئاطلا هذع تدياو رجخلاب رجل تلباق
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 ؟) نش نم

 « حانج ميغب ىنزابلا ضهني لهو ع اول ريغلاو مداوقلا 2و ىنابلاكاناف

 ناتاخ .نب. نامزلا عيدب نب نامز دمحم ازريمل ليصو ففتا كلذ ءانثا ىفو

 ناك نمو لخملا ةلامتسا ىف هلما ىوق هبو ليمج لكب رداهب هاقلتف نيسح

 رضكسا رث ««لالقتسالا ىلع اريمأ راصف هثاول نست هعمج هناويد ىف عنم

 بيرقملا عمجاو روهبتنر ىلا هللا مسا ىلع م .,الا امأ هل لاقو نا.خرانات

 نع قارج هكنت كل ةثامب اهيلا انيما ترهج دقو سيعبلاو كسنج ىم

 ىف هل تننذاو كتياعرب روهينتنر ريما ىلا تبتكو ىولاهد :هكنترك نيعبرأ

 ترق ام عمجأو مثريغو كسنج اهب ليتساف كتفرعب ةناوكل هذه فرص

 ىفو <« ديري ام الا نوكيامو كيرتو كيرا هيفاب للعاف ىاتك كلصو اذا هيلع

 «روهبذتن, خف مدقت ىلع لدي ام اذه

 ؟روقمج ضخ
 ىلع لوؤتو روقيج ىلا ودنملا نم ناطلسلا ضهن نيعبراو ىدحا ةنس ىذو

 عجرو بناج لك نم ركسعلا ليصو ىلاوتو هلمع ىف ناخضيمور عرشو ةعاقلا

 ىنثاب رلع ناطلس اهبحاص بخ ىبلك نم برقاملو هلاكنب نم هاشداب نوياه

 تناكو ناطلسلاب عمتجاو رومدج ىلا لصوو ليف ىتثاموم سراف فلا رشع

 ىبلاك ىلا هل فاضاو ةيانعلا هتامش اهلجا نمو ةفقو نوبات نيبو هنيب

 نابت ةعفرو روتيج ةرصايم هغلب ىلاكب نويا# لون ىفو «.نينسيار. ةيالو

 ىلع ههينيو صالخالا طرشل هصقن هيلع ركني رداهب ىلا بتكذ نامز كيح#

 اذهب « هركصو عضاوتب هباجاف «« ناجالا ىم دهعلا ىسحو هنم بعشنيس ام

 نعي بتك رث 4« عاطتسيال مكولسو « عاضت مكدوهع اشاح - :نيبلا

 «. مكيضري ام. نوكيسو هتياو تمول ام مكنم كلولا ةلزنم هنا البل نامز دم

 نع ميكح لس ايناث هيلا بتكف باول هغلب هركاب نوياغ 0 ىثو

 اا ال لاقف ميكَح هبناج ىلا ناكو هل فيدص ال نم لاقف 1 نم رجاعلا
5 

 دعو ليلق فقيدص فلا لاقيو 4 هعيضف فريلدص هل ن اك نم زجاعلا
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 الاد نريإ

 م ع رمثك لدحأو

 درأ راسبب 0 ماك كك ناشنب ,ىخسو ند تدخرد

 درا رامشيب ىد هك نكرب ىنمشد لاهن

 نوكي ىتلا ضارغالا هبادآ ىف ىقشمدلا ظفاخل هلقن امب رداهب باجاف

 ه « نكت مث نأ دعب اهحاتتفاو ةئود ءاشنا اما ةسمخ برخل اهاجا نم

 فيسب ةرئاج ةلود ىلع بتوت اماو اهتسارحو ةلصاح ةلود ظفح اسماو

 نمو هيف ريخالف سماخل صضرغلا اماو ةلود ىلا ةلود ةفاضتسا امإو لحعلا

 ةعاطلا ىم ةفئالو بلسلاو ةيلغلا بحو داسفلاب ضرالا ىف ىجسلا اهتلمج

 خبغر لاجيلا عمجأو « لاما لذبا امناو اهنم ءيش ىف تسلو 4“ اهلاتماو

 ! 0 ملسو هيلع هللا ىلص «« دابعلا وي خذ عبرش مالعأ ءالعأو ©“ داهشل ق3

 داب راهب شنمدر درأد جذر ام اب هكره

 ىف هيلع بتع ىتلا هتلاسر باوج ىف نوياج ىلا رداهب هبتك ام نا ملعا]

 بجاح ليلخ كيد رون ةبد هلسرا ىذلا المادح عم هدهع ضقن

 !و ىوارلا لاق هلقن ىلع فقتتس امك هدهع ضفقن نم هيلع سشا ناك رداهب

 هلك ناك ام ىذلا تقولا قل ىتلع هضرعو ىشنملا دويح“ 5 ةنع كك

 بدالا ىلع رك مثو نويا لآو هثاشنا لثم ىلع نا الصف هضح نا

 درأ رابب 0ك ماك هك ناشنب ىتسود تاخرد

 3 كرأ رامشيب جذر هك نكرب ىنمشد لاهن

 «« فنعلا اذهب فطللا كاذ باجج لله

 ناحنر اب شاب ترعب ىئابارخ نامهم هج

 كرأ را رامخ ىتنسم كرك اناج ىشكرس درد هك

 املف رمال بسح دصاقلا هميلست ىف لخدلا بابرا ىشنملا عجاري منو لق



 » ك0

 33 انارااز

 انصاقلا عاجرتسا ىف غلابو كنا هنع ناطلسلا اولاسو .ببتك امب اوملع
 نيحلا بطق ناطلسلا رصع ىف كلملا هيجو بطاخملا كنات هيجوبا هعانتساب

 « هلجا باتكلا غولب 8 نوببا اماو < عجرف هتاف ىكل روزت ةبقع ىلا

 لق ىدقالك_ ىلا. هعوجرل رداهب لذخ هدعي نونا ىلا ناضمور بتكو لق

 00001 سحاو ةهتارجج هلجاعي : امنيي ناضيمور ليقنب رداهي نقيا انو

 همدقي سراف ةيارالا نم ابيرق اموي حبصاو «« نوياجه ىلا وكل عب جرخ رشلاب

 ىلأ ليغلاب ىجو اباه عجرو هكرت ليخكل هتدصق املف جدود 33 لسيف

 مكافب .ه اذان هيلي نيب هحكافب رماف جدوهلا ىف قودنصب اذا نايطسلا

 نم هلخادت والا اهار امف لينلاب ةغوبصم بايث نم عطقو حلم ليلقو

 قارحاب هموي ىف رماو ««ودنملا ىلا اجراخ هب ىسما ام بعرلاو عرفلا

 اهبحا نم ناكو «هب خ*صاشل هلايفأ ميطارخ عطقو «« رهاو 0000 1

 فظوو < هنود لكتناو : ءانبح تعمد املو راكنس طاي رخآلاو رش ةليق هيلا

 زخصوصخت ةعامد اليل يرخ رت «اجريغو نونجو ىليلك هسفنب 0 وسأل

 ١ ناكو « ةعلقلا 00 رصاحو «ودنملا ةعلقب ىصحتو ماوس هب ملعيال

 9 نيسيار بحاص هيبرويلا ىدالس كلو ىأر توبهب ةساح ىف اهباوبا

 «بلع ةدايزو نا نم هيبدال ناك ام بايلا خف ىلع هدعب در اكيمور هيلا
 فز

 8 نبأ ناك ال هل لاق هنا ىنح رداهب نم هيلهأو هيبأ راث لخلا ىلع ثدحو

 0| ةيلل قلتال ليق اب مل رداهب ليقف «< ذنم لغملا لخدو لعفف هابا راح

 عدوتنساو « ىجا ر كليا نب ناخ ردم ةمفققوع فقوتنسا م 3 يح

 نم لنو لبخل ةعلق ىلع خاطملا ركذوس ةعلق ظفك هرماو ىدوللا راع ناطلس

 لاتقلا رشابو ةنانع فطعف «« لغملل .ريمأ هكرداف « تارجك ىلا ارئاس لبجل

 ىواوأا لاق 0 هيدلا كَ ىهجهتنا ىنح هقيرط رهو هركسع مزسو هلثقذ ىسفنب

 ناطملس ىفقبو 2“ هلنقب رمأو رسانتسأ ىنح هفقوم براك نا رحص ومتساو

 هلتقب رماف نوياه ىلا يرخن دازلا دفن نا ىلا ردكتوس ظفح ىف دهتجج راع



 ارغب كرولا 0

 شرفنا نم .رم انهيف اع م خمتات لو خنطلسلا بابق ىف نيباق حج ِمبصا اليل

 سلل.طالاو ليبخكما نم تمذاك اهناف اسهاقم نيعلا ىرست نأ لق ىنلا ىو و

 اواو بوهذلا مه شرفلاو بسصقلا له نم شام 0 رسخاثو رصصأو صلاو

 وسبلاو ركلاو اذه ىلع ردقيد فبك لاقفف «“ 0 بنطو ةضفلاو بهذلا

 خئطلس رادم 7 لولاهب نثر لينكس ناطلسلا ناكو ىوأولا لاق «« هديب نك

 ةخعبرأ اسهل ناف ةلوللاو ناجح أ 0 تاك ختنطلسو اذ ةرذلاو وبلا 01 ىلهد

 ءاماثا ىف ليضفلا وبأ ميشا هفلاخو 4 ةأرملا ىف اذكه تلق ««اردنب نينامتو

 « اهبلع فقي نم اهماعب اذه ىخر ان ىف هعمان ريك هتلر ان نم دتاقن اك

 ٠ امو ءاقلتلا مى - اعنا :ةسلكخ نوبام ساج ودنا خف كعبو نو أ 0

 اكلم اوكتف اذا لغملا ةداع نمو رجا هدول و لا دم1ق نإ مقرف نم بوت بلع

 ىف جل اًنذا كلذ ناك 0 بايثنلب :ماغلا ىسلجت قاارتيط ص لا
 نع أوفك "لادم. جح نع هعزذ اذاو 71 الأ كسابل 5 مأد م هلل ماعلا لةقلا

 ملع ىف ذناتسالا عقو ةراغلاو لشثقلا ىف لغملا امنيدو ىوارلا لاق ««لققلا

 وسالا 32 (اروهشم ناكو وييكانم كجيأو رداهب نم برقا ىلوأ ىحا) ىقيسوللأ

 هنم ريخ وأ لق كلتقا لق عنصت كيرت ام هل لاقف هلتقل دفيس ىلغللا درج

 خماعبو فيس كمغاذ كلولا ىلو ىلا هد شيعت ابهذ كلذ نأ لق !ذام لاق

 ةتئورافملا ةرفكلا ءاسور كحأ هفرع نمي ويكانم اذا «“ هيقتك رجح رسالا

 هب ميصي ىلغملو هبصغ سلج ىف وهو نويا ىلا ابكار هب راسو هيفتك لكشف

 ىلع هيلغت ىلغملا ىكتشا نيياح ىلا ايهننأ اماذ «هنم دكاكف ىلع ردقب الو

 الا بناج ىلا تفتلا امو ابضغ هعابتا ىلا تفتلي لازام وهو نوياغ دنع

 ىمسملا وقو لغملا نم رداهب ىلا هيجاح ناكو « هيف فيسلا لع كتشيبو

 مهنيا, صخش اذه نوبامهل لاغقف رداهب سلح#* ىف ويكنم ىأر لاح شوخ
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 1181 خس ةنينو

 امنياو « كعب كحا هيواسي الو نآلا هدف ىف دحا هلثم امو رداهب سلجم ف ازيزع

 هيلا رظنف «« دباب ىف ىقلا ناطلس اذه لقو لاح شوخ هيلا لدع نويا# تفتلا

 لونامف ىنغي هتريقع عثرو هسفن عيجن كب كصوت اعيش ىنعمسا لاقو ةفارب نوباج

 ةمالع رضخالا سبلو رجالا هسابل عون هترع ةقرت نوناكو الا هتوكسب هيلا عفترا امم

 لاقف «« يابتاو ىلها كاكف لاقف «« نمت هل لاقو هتصاخ نم ةعلخب هل َوماو ءاضرلا

 (2واوش ىلا ريشي وهو ةبكرأ لقو هب صتخ ىذلا هسرف هاطعاو اذه كل هل

 ريخك صالخ بيس ويكانم ن ءراكذ ىواولا لاق « عب عرمان 5 نلعب نكعم ختسب

 نأ ىلا ابرق دادوي دو نيبام 3 دري الودي دعم. ل 0 رمتساو رداهبل بصانملا ىوذ نم

 ا ا 28 املخ ىواولا لاق ©“ رداهب ن اطلسلا ىلا اهيف جرخ اصرف كجو

 تحج ثيح كتيار تلقو الا كنيار ام ييكنم ربغصتلو طظغل ىحو الهكانم رداهب

 مايأ ىف هيجكانم ناكو لاق «« اهعقوتا تَمَح نأ كعب :ينمأ ىلو «ندقف ع لك لا

 علا ىلا دب لسرأ ةريغوأ كقنلا نم يف هاطعأ امهم ىمنم ةبلرقو نوبامهل «ننملخ

 ىدلاو نم هتعمس اذكه لاق « ًافاكي ال امم ىلع هتنم ليقي ناكو اح هاقبا ىذلا

 نم ةوعفرسب لا كاع غلا ةلتاسا عيتجا ا. عندم رداهبل ناك وينايناج جحفسب

 تصح نم فرعي ناكم ىلآ الا هعفر ىلع اورحقي ملف لبخل ةعلق ىلا حفسلا

 لاثحا اب هكلصاف « كانه هوكرثو انلث هقرخ هيلطع رجكلا عبو داكرمكب ةعلقلا

 25 م برقلاب ن 3 ردمج راش مب برض ىناقلاو «« خعلقلا باب وديك عب

 قتشأو خعاقلا تيكر اف هليخأو هفورع نم هعلق لب هرسكف ضرعلاو لوطلا خياغ

 رداهب كدي ىلع ملسأ اًككش عمعا ىكترف خعلقلا مهشح 3 ناكو 0 اهتنكس عز

 ىل امك عفدملا اذه ترسك ىرإ ناخ راهتخا نيزولل ٍلاقف « ناضكنرف بطوخو

 مشح ربكو هرسكف (2) هف طخ مثو عفدمب هلباقف «كناسلب هلوقت ام لاق «كدنع

 هانالتنخ “< دنم هيعزب ناك امب هلصاوي من هناالا قبح رايغخا هيلع ىنتاو ةخعلقلا



 اراد 1١ نس

 خخ عرس هاطعاو بد ه«دكنسرذ هجار اهنامعم زموكحو خعلقلا سارح 2 هكيرش

 ا هرضإ ناك عضاوم ةهبوردح نم تح ارجم 22 تمذاكو ظ“ بهذا نم نائما

 سيئايناجب ريتسا املف اييط بطقلا ناكو ريئايئاجب هفلخ اذهلو رداهب

 اذهلو ««هب كلهف ع ينفاو بطقلا فتفنا نيبناخل ىم عفادملا برح

 حيبحلا كبع ناخ لصضفا ناكو ةعلقلا تععاض لقو بعت رداهب هتومب عمم ا

 اماو ةعلقلا لبجر ناكو تام هجاولا امناو ال لاق ىتا ربخا لاقف ارضاح ىئابنبلا

 نعو لق «ىلوكلا ببسب معز امك ناكو «بورخاب ال ملعو ٌذف .ناخ رابنخا

 هذه لق ,ينايناج معقب عمس امل هنا ىراضبلا لالج ىديس كلملا رينم

 ترو زوجت ىوس اهيلع امولو اهحتف دعبتسي ىتلا عالقلا نم تناك ةعاقلا

 نقال نويامهل وسجد اهماو اهدصق روصت نع رهدلا لاجر تحصل رعاع

 جف دقو نويا امنيب ايا هدلاو نع ردنكس لقنو « هعلاط ةوقب ةريكذملا

 نع نامعالاو ءارز و ءارصالاو كيلطاو ه«سواج موحب لوأ 5 د ىلع ودنملا

 خدسلاب فطنت ءاغبب ىج عتاقبط ىلع هيتارم بسح .فوقو هريرس تاهج

 ةمان ىطوط موسولأ بانك 8 روك ذملا ىشل انالوم ةاغبب اهنكر داول خوان

 تايانكنلا -. نم .هل اهترايز ىف ريجانسن ءاسغببلا ىلا تءادجو هنتدعو نمي

 هميرس كنع اهلماح اهتاكيش عضوو لاق .«رداهب ةاغببل تذيلتنل لاتمالاو

 تكجدبأب ءاغببلا اكل يدب اف ةجيماب ةرك ذو نييباج مخ بحرف ملسو ميظعلا عملا

 راوخارح ناضمور ثعهي راوخمارح ناضيمور نهي كنهلا ناسلب تلاقو الا

 تصغو ندهن 8خنتي بنذ كنا. انفرتقا نما بسن نّمك اوارم طفللا كا ا

 ءايح كلملا ريرس ىلع سول موي لوا ىفو عمل كلذ نيب ناخضيمور قرطاف

 اهلق ءاغببلا ريغ وذ الئاق نوياه هبطاخ هل ةيلسنف ءاغببلا ةلاقم نم

 ناخضايمور اب كذعُل ءاغيبلا لوق ةمجرتو ريط هنللو هافق ىم هناسل تللسل
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 4 زخذس زازا

 تاملالا هذهب فطن ؛ةبارالا .نم رداهب مح ا هنا رقهاظناو لاق خملا نئاحإب

 همنا تععمس اهلف اهنظفحو ءاغببلا اهتعمسو كلذ وسكن هنع فلخت نم

 ماهلا دعيب الو ««اهب نوقطني اونك امك ارهقو ارهن اهب تنقطنو تاملللا تركذ

 كلذ لم 3 ةربخأو هل ةربعو نداكلل ان -_- تمذولا 3 تايولالا همليب اهل هللا

 ضهن جفلا دعبيو لق « عابتاعككلا ىدبت ماياأ تملأ الو» تعلق <« سلكلملا

 نم نيككسرس 5 1 روب تثاسبغد لزسنو تاياج21 ىلإ انيزمو ,خبابنكا أ نويباج

 دابالجا ١ ىلا رينايناجج نم هجورخ اهل نراك خبصق هماث ذربكأ ىفو كلق «« ىكلبلا

 بطق .اهبحاص ةرايزل هوتب ىلا بكر مث لاق «اذه ىخرات ىف هتاقن امك

 ©« حذاش واعي فريذعأو رهشي أل هول هنع قره نم أ ةقراخل ىلا ةرايولا لعيد رظنو رفاع

 عجر فصنلا نيفصن كريشنملل رسهأ ةرايولا لعد تارك ىلأ ربكا لوصو 0 لاق

 ها ام هاشريش ىع هغلبو لق «« هناك هلاك ىاإب رخآلا فصنلاو دعم هب

 هلاووهنب كيب ودنمو جورج ك.ببد مساقو دابادجاب لادن ازريم بانتساف

 « هفئاقن كقو هفلاخإ هما بكا ىف امو تلق “4 ةركا ىلا ناحمرب ىلع ريشو نتي

 ىامذب نك.للا ناحرد كللمو روجبذخذر مكاح ى ديعذ ىلع عمتجا ةعوجر ىو لاق

 ني هلاورهن خيحانب اوجرخو ريمجا مكاح كلملا ريشمشو ريتيبج مكاح

 «اهيكاح بر->ح ىف هونذاتسي رداهب ىلا اوبنكو سياف فلا ىنيرشع ىف اوناكو

 «“ نابادجا ىلا راسو اهب لماع رداهب فلخو ««هل ةلباقم رسمغ ىم دايادجا

 نم رهنلا ىلع ناطلسلا لزنو «روي ثايغب كيب ودنهو اهب نم عمتجاف

 4 داباتويدص ىلآ | أوراسو اهلاكإ جناوب ءبذ لغلملا ىا ليلا خج ىو « دبيناج

 3 يبا هلوصو جورب مكاح نع هغلبو «“ زينك ناديم ل لوذو رداهب عاعبذو

 مدفن 2 0 ل.غملل الوأ خيبلغلا تنذناكو فوفصلا تنملدافقن سهمشلا تمر هثنأ انو

 ناكو رداهب ركسع عجارت امهبو 0 كلملا دايعو 0 كرايم ل



 و ىث ىف هفلاخ همانربكا ىف امو تاق 4هدودح نم مهجرخا نا

 [« ىش ىف هقفاوي
 جال لبق ريبدتلا ىف ثروشتساو هكلم ناكرا عمج نوياغ نم سيا املو

 نايم رونامتجج بنامج ىع هلاغشاو ر.كف :قرفت ىلع ءارالا تء.عينجاف هلأ

 ىلا رهسملاب هما ناخ راثات ىلا ناطلسلا بتك اذه ىلعو «« فلا نوكي

 هاش ريش روهظ لئثاوا ىفو « لعفف تاهل نم اسهيلي اب ثبعلاو ر.ينلاك

 يىلصحب كاذ ذأ ناطاسلاو ةفرعم فياسل *اسارم ناطاسلا نيبو هنيب تناك

 ىلع هل ةنوعم لاملا نم اًليزج اغلبم راجتلا عم هيلا لسرا اهيلع ادامتعاو

 نوباك نيبو دهنيب ثدح اعو رينيكل هترصاخكمو كرب بنكو ركسعلا عيج

 جرح نويا عّكي ال وا هيلا لصي ركسعلا عمج كعب هنأ اًمذ ةشحولا ىم

 كيحش سابعلا ىنب نم كللا ىلا تفنلاو 2“ رينبج مافي خرأ اذ كزمك رم نم

 “< بآ جني ىلا خيالولا ىف ءارمالا نم هعبذ نم رودبو اوك ره اهب نوكمل

 ىف تمحو ابيرق هت يوكل راومحلب نوكي نأ نيعت كلملا داع كلملاو

 “ مدييب 6 هلصن كرك رابخا تناك ىتح كيربلا ربخ كهننعأو جغلا ببر

 «« اهب ناخ راتات لوزنو هايد تف ربخخ كيربلا بانك ليصو كلذ ءانثا ىفو

 اغلا نوعبرأ ناغوالا نم غلا موي ةعم ناك هذأ همانربك)أ خبر ييرات 3 روكذمملاو

 ز رممو ىركسع | أازر.مم هرسكاب ناكو هتوخا هيلع رهج كلذ نوبات غلب د الو

 ركسعلا وربيخ رئاوت اماذ «« اهنم خخ .بدرق :هةامبو ٌز رم رسصان راكدإبو لادنه

 قرفناي م د راض دما ,ىق: عيلغ قرص نقو ؛فالا'ةتلت منم  ىقبا نا ىلا هعبج

 ٍِ 9 هليخ هلاو ل ب.حارص اخ: ىم 8 روهججخ دود ناكامو فاول كلن رك

 برخل .ىلع هليك ناك انو ئش ريغ ىلع ةنارثل لفرضلا روهتلا ىلع ردابك نأ

 ( ىسنج ىنقت جل لاقو عمل ةيقب ىلا تفذنلاف روهت ىلغ هسنج سايد قف

 ميسق.لا كلل اتم دودج أ. ىعقوأو ؛ موسهبلا ىنقتوأ ؛ ىسأر طقسهع ناكلو
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 1 خخنس زخم

 هيف ىنهتيام باسجات توملا نم شا ام ميكح لتس مهيلا اذه لثم ىفو

 ىديبزلا نبأ هلق ام مكنم مهب فحايس نىنلو هل ليقاو هانمتا اناهو «2توملا

 .مجو ىف تاجرا لافقو « ىرهأ متيصعو (« ىرمت مهلكا هباكصإ ه«طقراف كفو

 مث ؛ةعدلا نابض ىف متناو ىلتم بخ نم الا مكنم ىنعبتي الف التقتسم لغملا

 رويكنراس ىلا مرقأ ىلع# نوباج جرو 1 لع ىنتد للتاق معم كتبت نمب

 لاقو هباككا يدتسا كلذ دنع «« اهيلا هلوصو ربخ رمتاوتو ناطلسلل ابراحن

 لضافلا ريبللا ريمالا لمس املف «« ىارلا فلتخان نآلا هنورت اف نويامهب ماع هدب

 ردم مطبض ىردتكس ةارم ىفو) ناخردص بطاخملا اتاذو ةفص لماكلا

 هريسيت هللا ىف ءاجرلاو خغلا براقت اقت رهاظلا ىلا ارظن باجا (ىجار ناخ

 خنطلسلا ىف هناش دلعو نوبات لضف ىف 0-5 قكشي ةلود انخبلا هلوصو لبق

 للعف ناو نيملسلاب هنع انلغشي نأ داشاح هللا ءادعا ةلباقم ىف انممد امو

 هدو هيأر اطلسلا ىسدتساف ىيرصن بر 5) و رذع عسوأ ىف همعم ندكانف
 اك ْن

 لطم نيودسع نيب .عو هةلاخادتيال “< شاحلا طار يلع ناكام ىللغ

 أورصنت نأ د د اتمعل كع لاز الو « شاحكئتسا الو جاعونا ل للبقمو هبلع

 ىلا اليبس دلك ملف ناضيمور اماو « مكمادقا تبثيو مكرصني هللا

 كبالامو ادوراب هالمو ةلم لقا ىف هليمكاو هب لغتشاف بقنلاب الا ةعلقلا

 كغ مزنعو كدرح خمال ناطاسلا سباف هربخ ناطلسلا ىلع ضرع مث نم

 مالعالا ترشنو ركسعلا عيمج لعتساو كلملا داع ٍهنم ناكو هيلع ءارمالا

 ةتطاسلا ملع تدحت ماعلا عيتجاو ةراقنلاو ريفنلاب لبخملاو لسهسلا جعقراو

 لعشاو هتك ناك نم بناج ىلا ناطلسلا ملع رخات رث « عيل موي هناكف

 تيملظاو ءاوهلا ىف ةعلقلا باب ىلا بقنلا نم لبجناب اذاف هران ناخيمور

 هتوص عفر كلذ كنع عفترا ام لك طقس نا ىلا ناطلسلا ربصو ««ايندلا

 ءارمالاو كولملا ردابتف علاط لوا ناك مث « جفسلا ىلا مدقتو ريبكتلاب



 را 1| خلس

 ناكو نامالاب ناطلسلا روما مث يي فيسلا اوعضوو ةعلقلا ىلا اوعلطو ركسعلاو

 ةفلثا ام ةمرمب ناطاسلا وما رث « ةنسلا نم ناضمر ثلاث ىف مجفلا

 صلو ةرونلاب ضعب ىلا اهضعب روخاصلا عمجو راعملا متءاف لبخل نم دورايلا
 اهيلا لجو اماكحسا اهدازو ةعلقلا ريع !ذكمو لوالا هلاح ىلا دع نأ ىأ

 خلاوح ىف اهلعجو مشو عفادلماب :علقلا ىصخخو خنسلا ةخيافك ةريخذلا نم

 عم هرفاظ راضو اديك رمضاو ةياغلا ىلا ناضيمور رئاتف « ىسن كلملا

 ناكو روتقيجج نم نااطاسلا غوف املذ <« ىلهد بحاص عم هنطابو ناطلسلا

 ىحاون ىف اعمتجاو نوباج !اذكهو هيلا ناطلسلا «جوذ <« نيجا ىف نوياج

 نيسو نينكاس لادو نونو ميلا جفب) رس ليم مسالا اذه ىللصأو 3 روسد

 لك برشي ضيرع ليوط ضوح ىلع الونو (نيقنكاس ءاروو واوو ةمومضم ةليهم

 لاقف كاديلا ةردابملاو بوق. ى ذ ةهباككا ناطملسلا راشنسا رت 45 امهنم

 باسجتاو يفلا ةواودط نم ةيقب ركسعلا ىف مادام ناخرحصو ناخ ات

 برح ىلا هب ةردابملا ىارلاف ةحملو مامتعالا نم .ةكرتل ىف غنم ناك اهب

 نورضانتيو ةلمأل ىف نوقدصيو ةزرابملا ىلع نومدقيس مهناف فصلا

 فصلا برح ىلع ناطلسلا موعف «« هللا ءاش نا مفلا نوكي هبو ةوقو خكوشب

 مزع اذا هنا ناطلسلا ةمه نم ناضيمور مدع ثيحو «« هلوزن موسي ىفاث

 دعلا فلخ ىف هنم هسفنل مقتنيس ام هتوفي نأ ىشخ هاضما رما ىلع

 عئادملا ىا هناخ شنآ نم ىتم ىذلاف برل ىلع متمزع نا لاقف رونيجحب

 موب ىأ ىفف ىرجسو لع مويلا اذه لثم ىف اهل نكي رث نا طفنلا ةيقبو

 ركسعملا نوكي ىأ «هب ءارالا اهنم طختن نا ىارلا لب « كلذ اهل نوكي

 ركسعم ا نما ) اهب طبد اةديخ لخكنو خب طبيخ ةركاحلاك 2و أكره

 دهنم غارفلا دعبو «« كلذ نماب نأ ودعلل سيلو ةردكمسو ودعلا تيبيبث نم

 نيكي ىتم ىلاو هل> نم جر دقو «“ عجرنو ودعلا برادو عئالطلا ح

 فالخإ ودعلاو افضرأ 0 انفال اانع ارسأأ عطقنت 2 نكأو 3 رذح 0
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 اورهق هبو جبورح ىف موردا نيطالس روتسد اذهو هسفن نم ميهنيف كلذ

 ناسخ ردص ىلا تفتلا هريرقت ناطلسلا عمس املف «« مهكلم عستاو ودعلا

 عد «لسالاك لعثو «<« لسعلاك لوق لاقف «هنم هتقعمس اميف ليقتام هل لقو

 نانعلا ىقتلم ىف فيسلاك عفان الو «« ناضل 'ةوهصك ىصحال هلمال رانلا

 هيارب ملمع هيلا ليحيو ناخيمورب في نا.طاسلا ناك ثيحو «“« نانعلاب

 ازريعم رداهب عئالط نم ناكو نيبناخل عئالط تددرتو «هب ءارالا فضضتاو

 عم بتكريورت ىلع عياش وفامك لاثحا رق « ناخاسارخ بطاخملا مبقم

 بتالا هنم يخاو رداهب ىلع هب لخدو هذخاب رماو رذح ةيشع هما كصات

 525595 انضيا عاشيو « هنم رداهب ليكتف ةولاس اذ اباوج ذعامج مساب

 لفاوقلا قيرط عنمو اهذخاب هيلع ريشيو ةلصاولا ةريما ربخ نويا ىلا

 نكت“ فو ريتيجب اهدافنل يملا نم ىلخ ركسعملا نا لاْخلو كلذ ناك

 ةدودععم مابأ ىفف «« ودعلا كيب تعقو اهلوصو روظنملاو لابلا ىف ةلباقملا هذه

 ركسعلا فعضو ايويج ناويكلا ,.ةكأ نكلاهو ركسعملاب طحقلا ٌكتشا

 سياف ةئام سمخ كاني نامز كم ةزرايملا ىلا اممي بكرو «« ةياغلا ىلا

 فطعو عفادملا هجو جعباذاح ىتح هذخا ىف هعيطاو ربدأ مث رصق امو ددرتو

 دكيع ميد اذه ناكو « نامز كم عجر مم ٍهنم *عامج تباصافذ اهنع

 هنا هتصاخل ركذ هيفو ««لاوش نم نيرشعلا ىلا طحقلا رمتساو يرطفلا

 لاوش نم نيرشعو ىلحا دحالا ةليل تناكو ىسما املف « اليل جرخجس

 ةميظع ةجر تناكف اعيمج اهرسكب رماو عفادملا ىلع فقو ةنسلا ى

 05 ابو ةميخ .نم خسارف ىلا هركسع رثكاب بكرف نوياه اهنم 0

 هو ودنملا ىلا جرو اركنتم بكرف رداهب اماو ««هحالس ىفو هسرف رهظ

 ناد ركض نتا ىلع 5 خو «« ,شعلا نود عينا نم داسحأو دان كيح#و

 ناك لاقيو ناخضيمور يرخ رث « سرف فلا نيرشع وكنب كململا داعو

 خدرات , ف روكذملا نمو ««ريكسعملا ىقاب رساتساو ليخل لعا عباتت رق « دعم



 مع لإ 05

 بكرف ةليهم تاوصاو ةميظع ةكض هجورحل رداهب ميخ ىف ناك هنا همانربكا

 تابو سراف فلا نيثلث ىف هميخ نم ئيسارف ىلا جيرخو احلسم نويامع

 عبر ذأ ابكأر هتحالش ىق غو جبصأاو تدحيس ام ىرديال ةدسرف رهظ كغ هنلبل

 رصان ر اكدإب داخا رداهب عينتساو همر ىلأ عج عج 30 فقح املف © راهنلا

 ايه :بارآلا ابا مث 6 ركسعما نم ريقكب ا مساقو كيب ودنهو ازربم

 ىلا هب ىح انلف- ىجالا ناخ قتوادخ : رشتَسا نمط ناكو يالتفالا

 “« «تاسلج نم هلعجو عب رذانسأو كغم هاثداو خداع لاو خبانعلل هلقا ةبريياج#

 ىلا الئصو .ةروهشملا :قيرطلا اكلس كتي .كلملا تابعو ناحل ردم 0

 . امهنع فلخو هاش كيحو يه ةعلقلا لخدو رداهب اهيلا لضو رهشلا نم

 كلس لغملا ةطلاغمل *بارالا نم يرخامل رداهب ناكو ناخيمور بابلا نم

 اهدعب اهيلا للصو اذهل ودنملا قيوط ىلا فطع مث هركا قيرض الوا

 لصو مث «هاش رداق بقلملا ىلودنملا ناخولم ةلاوح ىف ةعلقلا تناكو

 لاسو هنم بوقلا خجردب صتنخاو ناخضيمور هب فخنو لووغب لوسنو نوياكت

 اولاقف ةعلقلا نىعو « نالفو نالفو ةعلقلا ف ىف بيجان رداهب نع نوياه

 ةعلقلا للتا لاف حلصلا ىف هيناجم نم لسسراف «« سرها لاجر اهبو .ةنيصح

 رداهب ليكؤو ىلع نب دمحم اناوم نويا# ليكو حلصلا ىلع عمتجا رث «هيلا

 تارجك رناهبل نبكي نا ررقتو ليس ليس .ى'اميعابحجلا قاكو ناخ د5

 داسف ىلع خيرصماعلا حلص لاقي ام ىلع اقتفاو نويامهل هاوس امو رينمبجو

 . تافام ىفنالتناف رداهب امأو خعلافقلا لي خدلف نوياج 1 روهشم لم وتو

 ككانلا 0 ناصر مان ا-هلابقتسا ىف 5 جحلصلا عاست ىنلا خلبللا نع رخاأ ىو

 سرا :خافغ 2 ليغملا نم ا 0 كيد بعننلا نم نمو خعياشلل هظفحح .٠ نع

 .هللا .هللا .هللا ةلالخل ظفلب روهتلا ىف خهتداع ىلع توصلا عفرو اهبوكرو
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 ظقيتسا هنا الا اًمئان .ناكو ناطلسلا ىلا ناخولم بكرو ةعلقلا تّجرف

 هعمو رادلا نم جرو خظقيو مون ىف وهو مسرف بكرو هتوصبو ةنكرح نم

 املو «« (5:0 ىديلس نب ىار تيوهب هسيلج هكردا رث « ناخولم هنم دارفا

 دعم نم كيزي الو هدصقل بابلا ىلع اجوف لغملل ىأر ناديملا بابب ناك

 يلع لجو بايلا نم جر لماكلا السلا ىف هبادعاو هناالا مشع ىنتا ىلع هد

 خعاقلا اولخدف ركذوس ةعلق ىلا هنم اوجرخو جوفلا ابقشو ةناكحا هدعد ل2

 « تارجك ىلا اوراسو اهدعب اوئزنو ةعلقلا لفساب تناك ىتح ليخلل اولانحاو

 رداهب وم املف «هل يوفب ناخ نيسح مساق ةدعلقلا نم بناج ىلا ناكو

 مساق هب ربخان هتمدخ ىف انقو ناكو ىرول هم صخش هفرع هنم برقلاب

 *مالسلا نامض ىف رداهب كلسو عيسي من هناك لفاغتو عمسض ناخ نيسح ٠

 سيخو فلأ هنءامج نم هقيرط ىف هب فحالت كقو رينايناج ىلا لصوو

 رداهب علط هيلا لزني امنيبو ؛«« ىقيدصلا ناخرايتخا ةعلقلاب ناكو «ةئام

 جفسلا ىلا ميرخل لوزنب رماو هيدلا ىلا اهسئافن رهجو رئاخذلا ىف وظنو

 ىقبو لبخل مفسب ميرألو ةناوكلو سئافنلا تيعمتتجاف ةنازدل نم ةعلقلا قامو

 ةليللا كلت ةكبص ىف هناث ىنوياه امأو 6 نوكي ام ىرديال لبإخل ئفوه

 اهنم رداهب يورخو ةعلقلا ليخد لغمأا نع هغلب راهنلا نم نيتعاس ىلع

 هلونم باب ىلع ناخردص فقوو ىلهد باب نم ةعلقلا ل.خدو بكرف

 الامشو اني ددرتي مدقلا ثباث وهو نوياه لخدو لغملا براج .هتعامج

 هز 77

 اتطناط لك نم 'لغملا هيلع عمتجاو اهب قبعبال ناك ةحارج مب هنأ عمو

 عب اوجرخو هنانعب اوذخاو هباكتأ ففتا مث 4 نم هقيسب فصتني وو

 ياهب ىصختو ةلاعلقلا لخدف رذاهب ركسع نم ريثكلا هعبتو مكنوس ىلا

 نوباع لسسرأو نامالا ىدانم راد م مايأ ةكلق رايدلا راغب لغللا ل.غةنشاو

 اميهغلب كفو نامالا دك هعد هيلا اموايبيتسي ماع نامطلسو ناخرد ص ىلأ

 اههملا تفئنلأو كب اعمذنجاو هيلا خطسأولا ديلا 5 اجيد نامالا خعباش



 ل ا ؟*| ذخرس

 مو هلجر بصع لسب ايفتكم هنم رحص اميف م.كاسا ىنكل هل نامالا عم

 ام كتع دايز تنناكف ناخ ركدصب هنياذع امأو .« هبلا ىسحأو كلذب 7

 لينو. كابادمك“ لخد نا ىلا برخل بيترت !ىلعا راس كلمل داع ف

 ليعجو ةديرج هيابنك ىلا هجوتو دابادمحم ةنيدملا ىلع رانلا طلسو ةعلقلا

 ناضفصآ ريزعلا دبع ىلاعلا حانسملا *لاوح ىف *فتاردلو سئافنلاو ميرخلا

 رداجب جورخ رثا ىلع ناكفصا اهب جوخ 3 و-يدلا كلا اهف ليصولاب هةرممأو

 فحل هقلودو جيهكرس نيباميفو كلذلب هجورخ موي ىنث يرخح هب فلعتي

 لحاسلاب هل ناكو ه«يابنك ىلا رداهب لصوو « ناضفصا ىوخا ناخ ميلح هب

 نا ناكو ميذرفلا برحن ةرضاح ةايهم ةّدعلا نم فلعتي امب بارغ ختام

 جرخ اهنم برق املف ««ويدلا ىلا راسو اهقارحاب رماف ويدلاب ماملا ينرفلل كلذ

 اًربتو هباكر ليقف ناخيمور ليكو كاذ ذا ناكو ىناملس رفص هجاوخ هيلا

 ندادعتساو عفادملا نم ويدلا ىف ا هبخا م «ويدلا ىلا هباكر ىف راسو هنم

 ةجاتحملا#تاهلل ىلاو ةّدعلا ىم اهيف امو ةعناملا تاهلل ىلا هب راسو عنملا

 بجاف ناخضمور ناك هبو ةيناملسلا ةعاملل بلطب هل لقكت رق « ةييقتلل

 تروسو ويدلا ردنب ىم ناكمورت ناكام هاطعأو هيلع لبقاو رداهب هب

 هجاوخ رماو « هنم ددملا بلطي ةوك بحاص رودنرو ىلا بتكو «« غيلها

 نيباع ءامج اذا ببدلاب ى صخلا نكميا هل لاق نيح كلذو هيحلا ظرامعب رقص

 4 جلفي 2 نما باجان ناخكمورب ليعت فيك هل لاقف «“ نكمي باجاف

 ءافطاب رما قنكج هنم ايناج ىارو دابادم# ىلا لصو امل هناف نوباج اسماو
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 46 /::ةعئبل اقف

 جرخو ركسعلاو ءارمالا رتكاو كيب ودنه اهب فلخ رث « كلذ ناكو رانلا

 ويدلا ىلا هجوت رداهب ناكو «رذاهب رثا ىلع هيابنك ىلا صاخ عمج ىف

 هيابنك ىلع ركبلا بناج نم نوياج لزن اهلف كاد كرو دالدجا كلم

 امينو « ميخملا تييبت'امهل صنس نيروكذملا نا مث كاهل نامالاب ىدان

 ءامب ىردنهمب روهشملا رهنلا طاتخا اهنم خيسارف ةعبس ىلع هيابنك ىلي
 اناؤنم ىلع هيف ءاملا لع نم هلحاس لمتشيو رحبلا ىف بصناو روشل

 ةياهن 0 جترتكو ليهبو ىلهك هل لاقي ممهلاب سانلا هبشا سنج نامزلا

 معاط قو حالسلا *لجح نمو ةافج عنا الا ةافح ةارع اوناك ناو مثو ««اهل

 تلأسو ةنطلسلا ةميخ بايب نفقوف لغملا عم روسام كلو اهل زوجت هب تسملعو

 هتريخا اهر دع رمأ املف هل الآ هرسك لينال مدلكل نوباج ىلا اهلصوي نم

 «« هيابنك ةنكس نم تلآق تننأ ىيا نم اهل لاقذ تييبتلا نم تملع امب

 3 ابرحح اهافاس اهبلاع لعجو ««ايصغ مكضرأ ىطو نى خكصنلاو تنذا لاقف

 ىل كلون ك الا <« كلاه ءىتن لكو « كلذكدك وه كتلاق 4« ذمه 0 فردكل

 3 كرسديبأ كاك قرئاجت اقدص كي نان 3 ربل اذهب تلسوت «« رساتسا دق

 نم رتكاب جرخ ليللا فصتنا امل هنا مت <« كلذ كل لاقف «« هرض فشكو

 لاقتالا الا هب اودجج مو ميخملا ىلع اويجح دق هب اذاذ بناج ىلا دعم

 وح ركسعلا هجوت املف دازهب فذاتسالا ريوصتو ىلع ناطلس ذاتسالا طخب

 اويهنناف ةراغلا ك صخر 0 اهدلوب اهل رسما زوجكلا تريضضحو ةدوقفمأ

 ةعبرا ىلا راصتمل مادو رنيايناج ىلا نوياه عجر رث «« مايا ةتلث (50) ةيابنهك



 هه ااط

 ان 1| خخنس

 هديتعا ببس ىلع تيفقوزلو نوحام رصاح لك ليق ام لع ث هنن

 ةعلقلا رادجع اداتوا تببتا كذا نم همائربكا خروم ككذ ام اماو « هقركذل

 ريخست اهب ناكو جردلاك اهذخاو ةعلقلا ةخفارش ىلا همدق عضوم نم

 نم لي هل لابقالا نأ الا « هليكتسيال ناكمالاو هتبثيال روصتلاف ةعلقلا

 «ديري ام هجاص هب لعفيو ءىيدخل نيليو «ديلخل بيذي ركفلا ءارو

 ىضاقلا نب ميحرلا دبع ىلع هبا لضافلا ىضاقلا ىيدلا ريج ناكو

 دم ىنأ ديعسلا ىضاقلا نب ىلع دجكملا نأ ىيدلا ءاهب فرشالا

 عسنت ةنس ىف كلوملا ىنالقسعلا ىمخللا دحا نب يرغلا نب ىحا نب نسف

 ةئام سمخو نيعستو تس ةنس ىف ةةافولاو رادلا ىرصملا ةدام سمو نيرشعو

 اريثك « هلثم نامزلا فلخ» نا تاهيهو فسوي نيدلا الص ناطلسلل ريزولا

  :ىردنكسالا ىثرقلا نيسنمل نب دم ىب ليعمسا رهاط ىنال دشني ام

 ناما ىهلك فواخيبلف من اهنويع ىكنظحال ةداعسلا اذاو

 نانع ىهف ءازول اهب كتقاو ةلابح ىهف ءاقنعلا اهب ىطصاو

 عمسي نويامع ناكو « ناخ راينخا هب عمتجاو اهلعال نامالا لخب هنا مت

 ىاح هكموتقو خم ةبريماك ىدأو هلهأو ءامتنخسا هل عوتساو أر نيحو كس

 راشملا ناكف ةآر امب لعفو ةكلمملا تابمهم ىف هيلا ىغصاو هتاسلج ىلع

 نونف ىف ةفيطل تارواحتو خةنسح تاركاذم امهنيب ترجو ««هيدل هيلا

 هدجوف ارثنو امظن ةيبدالاو ةيكلفلاو ةيضايرلاو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا نم

 لقمتي هأر اذا ناكف «هردكص ىف رقوو «دنيع ىف ربكف “ارك اربح اسهيف

 نمموزضملا هللا دبغ نب نيك  نسلملا نا, فحل ىف ةلودلا ىيضع 07

 نأ تننظ ىسلج ىف ىمالسلا تمبار اذا لوقي روهشملا رعاشلا ىمالسلا

 دنع ناهيصاب ناكو «“ د نيب فقوو | ك.افلا نم لوين كق دراطع

 نا نبأ ناميع نب نا نب دايع نسل تأ نب ل يعممأ مسقلا ىأ

 نب دا نب ىلع نسل ىا ةلودلا رضفل وهزولا ىاقلاطلا سيردا ىِل
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 5| ةئس اا

 ” اكلك نيينايكو- سيخ لبس قو ةعبللا :*ليلا ئىرلاب قيما ىمليدلا ةيوب

 ةريضح لصق د نأ ىلا «« ضيب معذو 2« ضيرع هاجو « ضيفتسم ريخ نبي

 هطخ اباتك هدوزو اهيلا بحاصلا هلمد راريشب هبيوب ىب ةلودلا ضع

 ىردعإ نمو ءانغلبلا حا بتاكلا فسوب نب زبيرعلا لع مساقلا ىنأ ىلا

 هيلع لضفأو هب ٌلفكت هيلع درو املف ءارززولا ىرجص ظةلودلا كضع كنع

 هبت تايبآ نم طوع نمو «“ دب صتخاف حبلا ةلصوأو

 ىرابب هقح ىف عسي ««هيف ىرجج ىملق داوج ىذلا ناديملا اذه سيئو

 215 هلا < بئاكلا ىلا هل بداصلا خئكسن ىف ع فيك 4ك نك ىل

 « هيعرل فرطلا حاترد انك ميعودل عميبلا شبيب «“ ةيوولا ىلع ىثوبنت (« خيربق

 اههباو ودنملا ريخست ناكو «دادغب مالسسلا راد ىلا ةبسن ىمالسلاو

 لاو نم نيرشعلاو ىلاغلا ف (*ليعم ءار ةدايب) روكنم كنهلاب فورعملا

 ىنعم نع يرخي ال اب ىنثتسملا «امهنو انايب ىناعملا ىف هلمكاو «املع

 « اندح ناك ذم ه->خ وبنت لذنع مدقملا يل اتبع ىدبا رهاظلا قولو خةعيقلل

 ببط فدع وشد وهذ 2 اهوبللا 2 تنماق نأو 0 اهويسلا 5 قدح نذغتو

 دايع انالوم ىلاعلا سدقملا بانثأ 572 جرحالو رجلا نع ثدحو «“ جرالا

 “اهب هيلا ريشا ىتح اهلك ىف عربو «اهلعا ةمثا ىلع بلطلاب لغتشاو :٠
 « تافصلاو تاذلا هب هل تلمك ام هملع ام ىلا فاضاو « تاهلل ىف لقنت مث

 «دب ا فنتتي نم عم ةدابعإل غرفت كفو كو «“ ه«بنكي تارجت ىلا لعضو م

 دافتسا نممو «« هلها لضافال زذهجو كلملا ىف راصو ««هلضف ربخ اهب عاشو

 دبع وبأ كيرجتلا لها كيش نامامهلا نامامالا « هنع ىورو دافاو «« هنم
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 زنعب #9ث) خلس

 هتريس ىفو بطق هتريوس ىف هنا كِشْي الو ىولعلا ىيحلا هيجو انرباالا

 ىف لكع هاولو ىسيع انالبم ةظةعيرشلا ةعيرذ دىيدسلا ىضاقلاو « كلم

 بحاص نع رهتشا اممو «<« كب ناد ةكليملا ىف *نطلسلل ناك اول هماكحا

 « نتي هلاورهنب ىثوت كفو ةمجيتلا

 نم كتقولا ىكي رثو رهنلا ىلع فرشم هل ناب رداهب سلج# ىف رضح هنأ

 هوام ىغط فيك رهنلا ىلا ىرت اما هل لق هتيحح ءانثا ىفف رطملا لصف

 رهظ هب بجعي وه امنيبو فرطلا ىلا فرطلا نم ركوه اذا هيلا تفتللف

 بجكلا نم هارا ام ىرثا هل لا.قف املا هجو ىلع راج نالفط هيف دهم هل

 هلاورهنب نالذ نالف امهيبا توم امهمتيا لاقف نيلفطلاو دكهملا ىرا معن لاق

 لاقف ةفيظولا نم امهيبا مساب ام ريرقت سمتلي كيلا رهنلا ايهلج دقو

 نم هتعمس اذكم «ابجت دادزاف الفط الو اليس ري ملف رداهب رظن رث امهل

 نسح ند نكرلا دبع ابم بانج نمزلا لكحوا فيقدنتلاو فيقكتنلا ةياور

 نأ عقوتي ناكو ايميسلا ملع هنع هغلب ناطلسلا نا رهاظلاو ةدافالل ماد

 نيطالس فئاظوف الاو « اعفن بلكيل نكلو اثبعال لعفنف هنم اًميش هيري

 ديدجتو لاهتبا ةفقو ىلا خجاح ميغ نم ءامالا ىن> ءانبالا اهثراوذ كنهلا

 فئاظولا ىوسام هلاثم ىف اوبتك ةيالو ريمالا اوطعا اذا هنداع نم ناكو لاثم

 اذا ريمالا !اذكهو رفاكل وا كلذ ناك ملسمل اباعلا ةمداقمو لامعلا نييعتو

 ناكو ءاريخ ٍجهضوعيو نم لبقتي هللذ كلذ ىنتتسا هيعباتل ةيرق ىطعا

 لاما نم غلبم اهيذف هقح ةميخ عنطصاو ارجات ةمجرتلا بحاصدلاو دوم

 ناطلسلا ىلع اهضرعو تارجك ىلا اهب لصوف هنم اهعانتيي نم مورلاب دجكي رثو

 ناكو هحالس ىف لاؤيال نمل حلصت اهري رثوا نمتلا رثكتساف هركيب دوم

 بطق اهيضح دقو ةعيلمل ةولصلا لجسم لخد هنا ففناو « كلذك

 ماع هاش ويج ىهجنم انالبم مدآ كلو كيس نبا ءايفصالا ثايغ ءايلوالا

 هتميخ عاتبتل ءامدلا هلاسو هدي رجاتلا لبق فرصنيل ماق املف درس سحق
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 ٠ اح

 1 رغم

 نيا نمو كتجاحو كتفرحو كنيسنو كمسا ام هل لاقف اهقوس كسك ىنلا

 لعفف كانه اهبصنو هلونم ىلا ةميثل لمك راشاف « كلذب هبخاف تمد

 دغلا ىلا ىعوي هفرصو ىمثلا ىف هتئالاغمل هل عاتيتال تناك اب هنم اعارتشاف

 عمتج ىتمو هكلج ال نم ىلكلا غابملا اذهب لماعت فيك هل لق نم فقفناف

 الجر ناك ثيحو كدعو رجاني ىتمو غلبملا اذه بيغلا نوتف نم هل

 0 مثلا ةيف لعو همالك هنذا ىف لخد ةفرعملا  فقح هفرعيال ابيرغ

 ىلع امبجه فلل ىار لونملا نم برق املف عنصي ام ىرديال وهو هيلا

 0000 لكلا نأل كلذو اهعطق ىف لمع نيكاكسللو اهنيبهتني ةئييلل

 ةنيزلا نم هفلكت ام ىري اهلخد ةمئاق اهدعع ىلع ةييذل تيقبو هفرص امل هيلا

 اهيفطصي نم ىبغلا ليهجلاو عاتم ةديحلا هدف اينا

 - :هيليو

 اهيف تنا ىلا خ-_عاسلا كلف تي ل1 تاف ىبضمام

 ديعبلا قحالتو بيرقلا فقباستف اهب اهتنا ىف سانلل نذاو جر 0

 هس هللا سلق هفشاكف هو فعاضتو اَمَدَذ هدي ىلع ضعي رجاتلا فقوف

 ام للخ هسلج ىف هل شرف طاسب ىلا ريشبدو لاق مث «هل ليقامم كارتنعأ اهب

 دايز الو صقن ريغ نم هغلبم ذخاو راشأ ثيبح نم هانتف هنن كل وه

 هل كلوال هناف ءاعدلا هلاسو همالك نم هلخادت اع رذنعاو طاسبلا لبقف

 خضا ف داسم ةظخيأاور ىفو

 كيرتالو كلام اهنم فخ لاقو اهغام رخرخ هيدل ةليقاس ىلآ راشا هنا اضيا

 هيلا راشاف رهن ىلع ناك وأ ةيقاسلا نم رجانلا ىنذف كنم عجارتيف هيلع

 32 مراطب :هجرلا حاص هلا ىلوق دي درشنبذ فلخ

 دياز للخاف عمط م ه-غلبم قيتسأو هدب عضوف لليسب ةكس ايهذ ىأوف

 قخخاو هدي عضوف هل ىذلاب ىفتكي نا مزعف ءاملا ىف هذخا ىذلا اذاف

 هذخا ام مدعف هنم ل.ليخاف ىرج ابهذ ةأربو ربطصي م مث هب ظفتحاو هلام
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 دل 1+ يش

 ىرججي ىه اذاف عجرف فوت الو لخ هل لاقف عقاولاب هربخاو برطضاف اعيش رب مثو

 ةكوبلاب ىل ءاعدلف هتخذخا ىل ناك ام لقو سلجاللا ىلا عجرو هقح ذخاف

 قادتنا الأ هكدا لبق خمجرلا باص يفونتو .« هدلب ىلا عجر رث هبف

 « خنسلا

 نامز كمح ازريملا هنم نذاتسا ودنا ىلا ةبارالا نم رداهب يبرخ دقو اهيفو

 اهلا تارجك ىصق نع نويباغ عجرتسيل ىلهد ىحاونب اهريثي ةنئف ىف

 ةنذاتسا ودنملا لاجر نم هباكتاو ناخ ولم اذكمو “دعم ةعامجتو هل ناف

 عمتجاو ««ودنملا ىحاونب خنتفلا ىف هل نذاف هيابذهك ىلا هباكر ىف اوناكو ى

 بنك اهدود> ىفو كنسلا ىلا هجوثو بيرغلا رتثكأ نامز دمحم ةيار تك
 5 قي نوباع ه2 نم قكنسلا ىلأو نوسغرأ كيب 7 كل 7 ءانش لا

 اهيف روثوأو معسل قبض خيج كنسلا نب باجاف «« هيلا لوصولاو هل هتاوبأ

 «مكحاو ملسا اهيلا رادبلاف ةيلخ نآلا هو لاجرو لام ىلع لمتشن ةعس هل

 ناكو ةعابتا رثكو -اهنم .ليقو اهتاهج .ى  ددرقو : نامز تمن اهيلا هكر

 شابلوفلا بسامعهط نب أزرهه ماس ةظداحلا 8 راهدنق ىلأ مزسع نارماك ْز م

 عجرو هدليتعب نم راهدنق 52 فخ ر دو) ةتداح هغلبو ««اهيدلع لون ىلقو

 عمننجأو كتاركك ىلإ فطعو ناز للود اهك رد اهنم برش املذ- .« اهيبلا

 بايسأ خلبح نم ناكو وحنما اذ نوبات عا حو نأ لعب كل ذو يف رداهبب

 ىردنذهم رهذ ىلا فردصخللا هل ناك رمهئايناكب نوباع تحاكم مابا 2 هعوجر

 خيعرلا خم داقم تلسراف .« رداهب لع افا لإ هلع 3 نكي م رهفلا ءارو امو

 لصب ناف لامعلا ىلع فوقوم هنقو كردأ كفو ليصخكلا ناب كرب رداهب ىلا

 ث لوصخ كلا عيضي الاو ٍغملع ىفو لي ىلع ليصحتلا نكي ةنطلسلا لامع

 ليصحتلل ىدصتي نا غنم دحاو لك نم عقوتو هيدل نم ىلا رداهب تغتلاف

 ضرعو ىلاطاسلا هيككلم كلملا داع فقوف « حا باوجناب فطني ملف
00 

 هج عمجو تقولا ىضذقم ةيف فرصتي ذأ طرشب خمدخل هذه ليقي هنا هيلع
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 يآ 0-5

 عز 0

 9 ب

 الز دمي لوو

 03 ادكف «وعئارتلا كا قابلاب لسإليو باسحب هيف بلاطي الو لاجيلا

 3012 ريحلا نم كلا انا يك « فاح ءاضماو هطرتشا اب ناظلسلا
 000 ني هب افحاىما هنقيرط لع اكف داي'ادجا بِوص ملا "نساتق

 ليصوف لاملا ىم هب فطني ام ليصحتلا ىلع هل بنتك ءارمالا ىم ةكرداوأ

 سوف لك ىلعو « ناسرف هل ههنم دكحاو لك سراف فالآ ةرشعب دابادجا ىلا

 هكرداو «لاملا فيصو ركسعلا عمج نيناقلا اذه ىلعو «هكنت كل هل

 اذيكهو <« سراش فال ةةرشنع .ىق_ قناكو ركدنوج :بحاصص. ناخ دماج  كاياذجاب

 ةدم برقا يف هيلع عيتجاف اهيلي امو هكودنعد بحاص ىدول ناخ رثع

 هب ىيق ام نوناغلا فالخ لسيصخكالا ىم عاصاوو سرا فلا نوتلت

 كلذ نوياج .غلبو «قيدياب همثق مادم فيسلب ةعراقملا ىلع لمحو عشاج
 ة+ئاعستو نيبعبراو نينثا ةنس رفص لوا ىف كلذ ناكو رينايناج ىم غرف كقو

 نوياغ مهجوت كلذ دنع ««رفص هم هتفه لوا مجكلا ضعب ليق خيراشلا ففاوو

 َقناياَحا - نم جرش كلملا داع هد عمسو ىردنهم رهن ىلع لونو دابا دا ىلأ

 الونم هيلا كلما داع مدقت الوينم نوبامه مدقت ام لك ناكف هل ايراحص*

 ىركسع ازريم اهب ريمالا ناكو ةنطلسلا ةعيلط نيبو هنيب برملا ففثا ىتح

 أزوهم رصان راكداي روغلا ىلع هكرداو «« ىركسعلا ةجرهب تلجأ ةدش تناكو

 ىركسع أ زوج رسفام كعب ركو )ب وسبب كيب ودن#و 00 عرابدحم مساقو

 ىف تبث اذه عمو هنم وه ٌلكدقو بركلل طاشن ىف مو ةوتك اوهجوتو

 انيمي !ذفو اذه رصنيف سابلا كتشا اذا هيلا نوعجري هباكال اداع ركوملا

 2ك رعطا ى ع هنانع كلما داغ فطعن كيدش نيب عاسابو نوباج للصوو الامدتتو

 نوياه فقوو 2« ناخ كهاجتو ناخ ماع !ذكفو « بناج ىلا هبادعاب رخو

 ديزي نيعلا ىار ىف نينباخل نم ىلتقلا اذاف اهتاهج ىف ,ظنو ةكرعملا ىلع

 اتف لع ىجالا نادخ كىنوادخل لقو رظنلا هلاهف نيفلاو فلا ىلع

 كيري ةكرعملا ىف دوسالا ىكي نا باجاف هيغ لامتحالا ىف مأ ينل دخا
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 نأ 12 خمس

 ملف ةكرعملا يف هبلط مث «لامتحالا هعاظف الاو هخآ ا!ذهف كلملا دايع هب

 دايرذ نيبا.ميف برخل اذه ناكو «« غولبلا ىئس ىف ناك هل دلو ريغ دجي

 ىلع اههلخدو دابا دما ىلا مدقتلاب ىرئكسع ازريد نذا مث «« دابا ديمو

 ررقت هنذ كيب ىميرت ىوس ام هثآرما ةفاكب جيهكرس ىحتُب لين رث الا
 ىنالب لاقيو) ويدلا ةجزع ىلع ممص دقو اهب وه امنيبو ؛ريئايناجب ةرامالا ىف
 ىف روس ناخ ريش ورحب كنهااب هسباوذ نم ربل هغلب (رثكالا وهو هنايلول

 هاش رداق ولم سورخو ««روهول ىحاون ىف نامز دمدح يورخو «“ هلاكنب ىحاون

 ربخ ويدلاب رئتاونو «ريشتسيو ريكاسي امإبا هلزنع ثكف ودنملا ىحاون ىف

 بحاص ىنزيب ىلا بتك ناكو رداهب وكف هب لغتشاف ريكذملا هلزتم ىلا هلوصو

 ٠ ىزريب ليصو هلزنع نوياه ثكم ىف ففناف هيلا هنم لصت ةسرغا ىف هوك

 كتنبحو 37 كرتنلا ردخيب فورعملا ىسموملأ م حرطو هيدلا ىلا ريبك زبهجت 3

 علب كلذل عالقلا بادكا بروح نوياج برح لع هسيأر ءيجا رداهب نك
 شح

 اضيا رجلا بناح نم فخاو طفنلا قايو عفادملب هيدلا نيص# ىف دهجل

 نم ويدلا ىلع ىشخ ناك هنال هب تقاض اذا هعفنتو لحاسلا عنمم ةبرغا

 هسلج# رودنرولا رضح نيحو هب حرف تقولا ىف ىرزيب ليصوبو ناخمور

 هب لفكتو هيناج ىزريب مضهف ناخايمور نم هرطح همهفاو هيلع لبقأ

 هاطعاف ةةيف ءانب ال افشك ناكو هلوزنل ةعلقلا لص 2 ىذلا عضوملا سمتلاو

 هاطعاو رداهب ىلا دّدرتي راصو لحاسلا ةلباقم ىف ةبرغالا قّرفو هب لزنو

 ىرزيم نذاتسا رث «« ناضمور نم هرطاخ عمجو هب هقرتسي نا داك ام رداهب

 يف كاذ ذا وهو لانملاو لاما نم هدي ىف امل اظفح ناكمللاب بشخ ةرثاد ىف

 « ديف .هل ىذا هب.'نضيف نالادوع امك ناكلل نك الو تكلل
 ليسصو ىف بيدلاب اوناك منر.فلا نأ مفي هنومضم ام ىردنكس ةآرم ىفو]

 ردانب انث اولق» همدخاب اورهاظن ويدلا لخد امل لقن هنان اهيلا رداهب

 صضعب ىف رث «هل ىف هب ثدامل ىف نوكي نا راتخي اهيا ةعنام لحاسلا يف
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 1ع ختم م

 ويحلا ىلا علاوماب نوددرني اولاز ام جنا ةراجت نع هكلَح اوضر ع مايالا

 نلكلا رادقع ويدلا ىف ناكع هيلع ناطلسلا معني ولف نيقرفتم. اهب. نولونيو

 نع هتبيبغ ىلو «“ كيلا عتباجاف « هيف اهب جقلورنب رك عمنجع لدحاو روت

 ةوعنمو ةريزكلا ركق ىلع ريت كلج اوضرق لغملا ىلع رزلق دقو بيدلا

 ىلع ريس وببس ١ تحاض _ هانش لنقص لسرأ ليغملا نم رداجب غرف امو <« رح روسب

 ناك يحلل نيدلا وصان رياعع نم دايانلكب لونو نيجا .ىلا هعبتف مهرخإ

 لك بيدلا دال ومنايناج نم رداعهب عجرو «« ركسعلا نم اناتكو الوق 0

 فلا نيعيس وا نيتس“>ف ليلخ كي رين لسراو هلكوكب لزنو هيابنك قيرط

 ف ناطبقلا غلاض هيلا لوزنلا ىلا هليبتسي. ىجزفلا :ناطبقلا ىلا سراف
 ىف رداهب ىع ةلاس ةركس ىفو برشلا سل هل ىقعو هفاكاو هبيظعت

 عيلا 0 ىف رداهب علطف 3 رداهب ىلا هلوزسن 32 لبعاو هن تربخاف .« مق

 ركنلو ناخ > عاجاشو كور اغلا )9 سم كالا نم «رشعلا لاح 00 نددعي

 ادح هعم لمكج ادحا عدي مثو «وأر ىندم وخأ وأر سيفنكو ساوتس مكاح

 نم هعنم ىلع ءارمالا عيتجاو ««هل هصالخا ىف ناطبقلل اهرهظي :غلابم

 ددع 3 ناطبقلا هأر اهلذ انئاحل ع كقول نع رداهبو تناك 8 عولطلا

 ممم كيش نفج رمغ ناطبقلا نم ناك ثيدحشل ءانذا ىو «ىللل ىلع كبري

 ةداهشلا عغابف هسبارغ ىلإ (لسصب "تاكو جذنرفلا ثتاكحلا هي طاخلو ماسقف رداهب

 رايتخا هخراو « ةداهشلا اوغلب هباكا اذكعهو ««هلثق نم ركلا ىف هام

 :فلاخب مم كمان ربكا 2 2ك 0“ « ركابلا كيعدت وبلا ناطاس 2 6 لاقف ناخ

 000 اك ملقا روتلا كلج ردقي 'ناكم بلط امآو <« هقناهش ةيغبك

 عم اوناك نى دذلا ىيروعم ا نم

 عم مذرفلل قروكل كم روغلا دكاح زصقو © يلع: ءيتلاظ كقيس_امك [!تيه

 نمكترات 3 ةهكجاعت ةورك ذ امو ويدلا 8 ردا.هب



 بأ

 ار مبا خنس

 حابيصلا نب ليد روسح خبايعاجمالا خيش هللا غقبسو ذي زهر بحاص

 ىسوطلا ريزولا كلملا ماظنو قوجالسلا هاشكلم نم افوخ هناف « ىينمل

 نيعبسو ىدحا ةنس ىف رصم ىلا قارعلا نم نم جرخ امل لوط اهيف هل ةصقل

 رصنتسلأ علخ اهلو «“( ردعم كداص ىديببعلا ردصنتسمل اب لح-صتاو :تئاعبراو

 عفتج مو ردعج راؤن ةماما ىلا يعد ليا ةيلوتند دكهعلا خيالو نع راؤن هدلأو

 ةطاتمدق د ىلإ ىهعفدف ةقينخ ١ صتتسالا اذ. اكشف دنع شيلل ليل
 2-3 2 2 20 رز

 2 ىف هلمح اذه و هقمارك ىلا ةماعلا هبسنف ةذتناتم عم همدق فئفناف

 *#انيفسلا ىف نم لغتشاو اممي ردكابلا دتشان برغملا ىلا جذرفلل ةنيفس

 رازذ هب ىنعي ةمالسلاب ىريخا انالوم لاقف كلذ ىف هل ليقف هاوس ءاعدلاب

 ىلا . خ#فتيقدسلاب ىمرو ممل لح نأ رت هودقتعأو ةوبحاذ لوك ناكو

 خيفخ ددرتو ناهفصأ ىلأو نا. سروخ ىلاو دادغي ىلآ ةمنمو «« بنئاج ىلا

 ىلا اناعدلا لسراف لم رمخك هباجاو رازمن خماما ىلا وعدي ناكبرذأو قارعلاب

 نأ رانخا هتوعد ترشننا املو ءاهولي ابو اهب لايك عالسقو ناتسهفو رابدور

 ) دعولا لامكب رهاظتو اهيلا لقتناذ تنومه هلا ةامساأ ةعلقلا خيحان ىف نوكي

 ةدايعلا 0 انيكتتمو خقيديإاب اهيف عيطيال وأ امل خناف ىحاونلا نم وبقللا كعبيابخ

 ىحلا خيشلا هنا اوملعي نا جنافو « هلوق نع اويجرخم من ريخ الآ رماب الو

 ةركب ) اهلاوغأو راسخلا ةرمك ذو 0 هلل نود خيش نم تيد -_- 02 ليق

 خعلقلا لعأ هيلا لون ىخح - اهلان نأ ةضغلا قرسبو «“« ةضف نم ءاما بردت

 ىتح ريوزتلاو ةديعشلاب اسيبان دادزأو اهنكسو عتعم علط ىنح هب اولاز امو

 القا عنا م قبح سلا داشكلل خل 3 اريهأ ناكو اراينخا ىدهل عدد م

 رانيد فلا ختلقب رولا كلج رادقعع ةعلقلا نم ىنعيبت كديرا اموي هل

 اهجراخو ةعلقلا لخاد ركق رث «لعفف اهكلما ضرأ ىف قدابع نوكتل

 نمو ىدلهم ريضحو ضعبب هضعب يلصوأو هردل.3 ىلع ضارقملاب دلل عطقو
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 عز ع

 هأآم خذلس اركز

 ىلا هل بنكو ةعلقلا يحاص وه اذذ هب هنم هعاتبا ام هلاسو خعلقلاب

 هايطعاف ريكذملا غلبملاب ناغماد ةيالو نم ةوكدركب اريما ناكو رفظم سيئا

 هكلم عستاو همكح فذفن اهكلم فمو اهنم ىدهم يرخاو ةعلقلا كلمو

 نم مايا ىف كلحو «ةذنس نيعبراو خام ىلا ىقب اناهنب هدعب نك سسأو

 « باقعلا ركو هانعمو توما هلا هلصا توملا لاقيو «ريفغ مج ءارمالاو ةعمألا

 ىريمأمل يابص ىنسح -:نلق اذلو اهيلا هدوعص نع ربخي اهدحع فقفاوو

 يدخرات قام وعلا الويل « بلط ىمل اندلا ف ىدص لات «هبذك يف

 عمبر نم نودرشعو تنس 32 ةلتوم ناكو «“« بسح ىل هالع كقو توما هلا

 ىفوعلا ديك تايباكمل عماج ىفو «ةئاهسمخو ةرشع ىنامث ةنس رخالا

 فحسا نب ىلع نب نسأل ىلع وبا نيدلا ماوق كلملا ماظن نع ربخ ام

 كلمل «عادو تقو مورلا رصيق هلاس هنا ةيرلا هيلع ىبوطلا ىدايعلا با

 نأ ىنمتا تنك معن هباجان اهيضقان ةجاح نم ليض هكلم ىلآ افيصنم هاش

 ىقفوأ كنم هارا ىلأ الا لهس رون وهو ةينطنطسقلا ضرا نم كلم ىل نوكي

 هءباوج ناكف ةنملا ىل ال كلو اهنم كير ام رادقم امو رصيق هل لاقذف ةنم

 خلسملا ىرط روق كلجب كلملا ماظن رماف « هيلا هباجاف روث كلج ركق ىلع

 رصيق هلبقف « هيلا هب لسراو لبك هذختاو ةقدلا ةياغ ىف اضرق صرقي
 كلمو دصقلا قاوي اب ءاش عضوم ىا اهنم راتخ نا هليكول لعجو

 ماكحتسا ىف غلاب !اذدجسمو اطاير اهب رع مككلا بسحو دارا ام ليكولا

 ظهقاب كو لق اهيلا رظن نم هنسحتست امو ةفرخولا ىف لاملا لخبو ةراعلا

 جوخوا موولا ضرا هاش كلم اخ امل هنا رصيق ربخ نم ناكو « نآلا ىلا
 ةعايجج كيصلل اممي هاش كلم بكر امنيب ةفاسملا ترصقو هبي رصيق

 فلخ ىكقو كلما ماظن ريزولاو فلا ةثاعبرا ىف شيل نم ناكو ةصوصخ#

 نأ كانه ةعيلط رصيقلو ديصلا ىف ههو هاشكلل قفتئان «« ميخملا ىف هنع

 سلج .ىق ةعيلطلا مهتيضحا املف هومرتحكي نا متاهن دقو هعم نم رساتسا



 01 ةنأم خس

 عباتنلا عمل خليج نم داوفأ نك اوباجاف ةربيبك نع نيروساملا لاس رصيف

 فئفناو خيلع ميسرةلاب رسماف كنعيلط) ادبيص انرصف ديبصلل انجرخ هاشكملا
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 رهاظتني ناك ماظنو لعاشم ٌبكوم هقراشاب 'رهظ ءاذنملا ىو دعم ام متك هلل

 ىلع عاشو هيف لون نأ ىلا ةنطلسلا بابق ىلع لبقم وهو هاشكلم هب

 عمتتجاو رصيق ىلا بكرف يبصا نا ىلا هركف ىف تابو «هاشكلم هنا ةنسلالا

 رصيق هل لق عجري نا داراو كلذ ررقت املف ملصلا ىلع هاياو ففتاو هب

 عب رمق كلذ نوكي نمو هب ىل ملعال لق اذحا كعمج نم تدكقف له

 رصيق جبفوف هب فختساو ليقلا ىف هل ظاغا كلملا ماظن أر املف ك«رصيق

 ”7 ا ركسعم نم دعب نا ىلا هنيشاح ظةلمج ىف نوريسي مهب عجرش هل

 ناكو «ليقلا ىف هظالغا نع رذقعاو هاشكلم باكر لبقو هسرف ىع لوف

 ىلع مدنلا رسا لال ةروصب ملع اناف ميخملا ىلا هرياسي رصيقل بجاح

 ف ٍ الا جبصأ أمو هتليل كلاث تابف هاشكلم امأو « وسأ نم هسصالخ

 هلاجر ىف اضيا رصبق رهظو رصيق لاتقل ناديملا ىف هلاجرو هحالس

 هاشكلم ىلا هب ّىج املف رسالا ىف رصيق عوقوب تجرفنا ة>ش كثناكو

 سمالاب درسا هنا هفرعو لاف ناطاسلل عضاوت مل ليق معيسرك ىلع سلاج ههو

 ه«نصاخ نم هيلع علاذ تقولا ىفو ناطاس انأ هباجاف «« جدرأو عبف أرجات

 سمخ ةنس ىف ىثوت كلملا ناف روتلا كلج هلاتحا اميف ىليعامسالا قبس

 [« نوخروملا هركذ امك هدوعص دعب روتلا كلج رادقمب هنم هعانبا ام ناكو ؛ةثاعبرأو

 ركسعلا قاب ناطلسلا رماو ركسعلا هوجو اذكهو ويدلا ىف ءارمالا عمتجاو
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 3 راع

 ضرالا ةنكس ناطلسلل برخو «« رصانتلل رك«نوجع ماقملاب ءارمالا قاب عم

 خةصالخو «« نكج بدحاص الأ غنم جا مثو ىليكلاو ليهيلاو تومجاولا

 اذ 11 2 الر ةبارالابفاا عقو ريغ ىار "ىف: ناك امل ناطلسلا نا .رمالا

 تبثو هتعيلط منهو هنراحو لزنم الزنم نوياغ :لباق هكيلامم نم كلم

 هياب لع ولف خ_ئطاسلا علاط رهظ نأ ىلا هجوف رياس نم هفيسب فصتني

 ريسحنمو ريتبجو روهبنتنرو ىسيارو ودنملا نينس ثلت نم لقأ ىف حف كقو

 دا 05 تثاقريغو نينجتو ليل لثم هناتخخ شتا ىف هلو «اهيغو

 نيسح ناخ ردصو نانعاتو ناخدنوادخو ناضفصاو هاش دمد لثم

 مميقم ازريمو نامز دكمكحامو ناخضمورو ماع ناطلسو ناسخ ريشمشو

 ظفئاحو لد ريش .كلملا فيس ىب نيسح ناخ ايردو هاش رداق ولمو ناخاسارخو

 ليشلاو قدول ناخ ماو ىصن 'كلملاو ميله. ناخ .نفاج#و ويجوتف ناخ

 ناهربو ىقيدصلا ناخ رايتخاو .يجكلم كلملا داعو ىرااضبلا كرابم

 امل مريخ ىزاويش ناهجتاخو نيدلا ءالع نب ناخ راتاتو ىسابعلا كلملا

 ىلع -ودعيو رداعب 0 ء.يدلا ىلأ رأرف 6 خيرات ىف ليق الو «غخبارالا ىف عقو

 2 ىضتري نا «همايا كيلم هل ىيدملا هردعو « همادقاو مهتءاحشب ريبخل

 مظن لاقتال هتوتعو ««لابقالا هب رقع ه.ذل « ليج نم ىسرأو “6 ليس نم

 نويت نم تيعمسو ««© ىبضر نم الآ مايالا بلغ ام « ىضقنتو 500

 امل لوقي ةباجتمل :مدخل ىف هتفيظو تناكو ناحضنرتح. بطاخملا ىرالبلا

 مدصاو ««© ثيل نم بذوأاو فيسلا نم ىضمأ

 ناكام هنع هتغلباف ناخمور ىلا رداهب ىنلسرا يذلا ىصق نوياه ىع عاستن

 ىف هدنع ةخياغلا ناكو ةنايثلو رشلا نم هديتعا اميف هطارفأ نم هب بجي

 نأ هل كرلك مث 4 ءايح قرع داك ىنح هباننع ىف تغلابو ةخنامالاو خقتلا

 رهدلاو عكرذ "وأ كللعلف هنع دعوجوأ لتحاف ءيدلا ىكصق 3 ببسلا .تنك

 كناش عفشرا امو كنم ربكا ىع ىنغ ىف ناكو هب ربتعال امأ < دعفر لف



 تتح رت

 ثمر نأم خنس

 رل ناو « ك.تلسارم ىلا باتحا تلعف ىتلا كتلعف ىلعفو فيك هيلا

 ىرجو هانيع تعمدف لاق «ةيلع دعم نكت الو هيارو هعدف ببسلا نكت

 « نيبم لضم ودع هنأ ناطيشلا لع نم هنا هب رذتعي اميف هناسل ىلع

 نم ىكتشي نوياجت ناآكو لق ىدحصق نع هعوجر مزشلاو ىنعداو مث لق
 ١ ركبلا ىلا انه نم مل لاش دلع اقيرط ناك هور ليجوف ءاوهلاو ءاسملا

 كقفي فيكف ««اهلعا اهب ذحصلا دجال ءاملا ةليقت ءاوهلا ةليلع ذهخو

 برقا رخآ تققو ىلا اهنع نانعلا فوصو « اهلهجيو اهذفي نم ةلعلا

 عجيف هيف ثدح اب دنهلا ربخ لصو كلذ ءانثا ىفو هيلا باج « لا

 دبع ىلاعلا يىنسملا ىلع راششا هعوجر ربخ للصي نا ىلاو «« كاباد#ا ىلا

 هملسا مث :ليلق مايا ىف كلذ ناكو زاجلل رفس دادعتساب ناضفصا ريزعلا

 فرص ىف ارانخ هلعجو ةيدهلا نم مورلا بحاص مساب وه امو ةناودلاو ميرخل

 هيبضتقي امب تقو لك ىف لعفيو ىكما امب ميرمل ىع ةعفادملاو ةناوكل

 عئادولاب ىلاعلا كنسملا هجوتف «« هيكح هيناب نا ىلا فيرشلا ميل ىف ثكميو

 ةيناطاسلا مشل نم نيفلاو بكارم ةرشع ىف رهجت دقو رفسلا مسوم ريغ ىف

 ءارصا نم هعمو ىشبحو ىمهور قابلاو ةرهملاو عفاب نميلا برع مرتكاو

 « ناخرصيفو ناخ سفن. ةنطلسلا

 مجحلا ركنب ىف ىرهملا تويح ملعملاب تعبتجا نينامثو ىدحا ةنس ىفو
 ناضفصأو ةناوكلو ميرخل هيف ىذلا بكرملاب املعم تننك ليقي هتعمسف زمره

 مسوم ريغ ىف هيدلا نم انجرخو ارسايرد همساو خلنطلسلا بكارم نم ناكو

 ىلو ركبلا ىم نوكيام ىردا الو ةزيهكتلا هذه جوراخ نم بجتا تننكو

 انرباس هنمو ايروم ابروخ جدنا ناك رهش كعب مم انجب ىهتني لحاس ىا

 نع بكرسص رخاتي رثو نيرهش دعي ةهدذجح ىبرملا ك انحرط نا كل ا

 عوجر ناك ىلاعلا كنزسيلا رغس كلعبو «« رسدزوبلا ةداعسب كلذو هفراف الو رخآ
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 مآ خس اهم

 نراك نأ ىلع ةريولل ىلت' هاطعاو رداهب ةمدخل هل اليكو ناكملب فلخو

 ركف عينجا املو ««راسو ناك امنيأ ىكرف ختام سيخ رداهب باكر 0

 خقفاوم ىع هفقوتل تكج بحاص ىلع 0 نويبا# بناج نم رداهب

 نم سرك ملف طرشلا ىلع هعم اوجرخب نا جنرفلا نم عقوتو ضرالا ةذكس

 دجوف ويدلا ىلا رداهب دعو تكج بحاص ةسعاطلا ىلا عجر رق كلحا

 افديي_رثو هسفن ىف اهساذ « رجخلاب ءانبلا ىف اوعسوتو بشل اوعفر جنرفلا

 جرفلا رظتني هيدلاب ماقاو هفرصت ىف ركلا ىلأ هلايرغ ىدنوك نم ناكو « هذ

 دنهلاب ةقداحلل هناف نويا اماو ارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل ليسقيو

 ةلاورهنبو <« كيب ودنعو لادن» ازر.يمو ىركسع انريم دابا ىجاب فّلخ

 )00000 اسح مسات ىراسونو  تروسو جوزججبو. « ازوهم وصاف .راكداي نتي

 0| اوس ىلع راسو دعم :ناكمور بعقو ©« كيب ىدرت ريتايناجإو
 ىريدنج نم هاش رداق ولم يرخ هلوصوبو «اهب ماقان اهاوه هقفاوو ودنملا ىلا

 روفول نم عجرو «© ةنئاحح نإ ةيلاووملا ءامالا نم اهيحاونب ناك نمو

 روس ناخ ريش امأو «اهيلا ازريم نارماك عوجرل رداهب ىلا نامز دمتم“

 هلاكنب ىل هجوتو ناكبطق هدلو اهيف لعجو ةعلقلا مكحاو رانج ضبقف

 كعب بطاخملا ىلاملس رقصلو ىزاريش ناهجاخ ىنيدلا رونل قفتا اهيفو

 ناخ اآلللا دبع اهيف ناكو اهيلي امم ىراسوت ىف امهفيصت ناخ  كنوادخ

 تروس نتلاخد مث « جورج ىلا اموهنم ىلوف ناخ نيسح مساقل خبارق وذ

 ناخ لفوادخ اًرعو «:ناهجاخ اوي سوره ىلا راس رف « ايهضبق ىف

 رهئاهناج ىلا ناخ هللا ىبعو هع اهنم جرو نا نيسح مساق برطضاف

 ىللع نا تسايس ىلوتسا مث « امهيلا راسششملا ضبق ىف جوج تمل دو



 ارامل هأم خئس

 ىلا للغملا لامع برعو «« ةيالولا نم. علابعا ىف رداهب لامع رشنتناو هيابنك

 هلاورهنب هبناج نم فّخو ازريم رصان راكدإي اهيلا لصو ىّممو « دابا ليوا

 لح دو هيدلا بوردص ىلا سياف ختامتلتب اهنم جوخ رفغزضغ ةييبأ اريمأ نني

 يداباد#ا ىل ةكرخل ىلع هتحو هل للغملا نم ريثكلا لامتساو رداهب ةعاط يف

 ويدلا ىلا اهنم اجرخ ىسيار ةكليم ناخ اظناحو نايخ ايركا للا

 ىف ائرصتو اهيبللع ايلوتساو اهيلا افطعف اهولخ امهغلب نتي نم برقلابو

 دابا دا ىوسام لوخد>ب ناطلسلا ىلا ءاليف نم لك بتكو « ةيالولا

 «« داباحجا ىلا 0 اوسمتادبو ر ,كسعلا نم رمقللا د 006 َّق رهناهناججو

 عيج كتلذ كنع

 ٠ ميهكرسب لون املف «هيلا بتك نم هب فحالتو دابا لجأ ىلا ضهنو

 ناكو « ةخضورلاب ىندصتلا نم ريثكا هرس سدق اهبحاصا :بطقلا رازو

 ىلا هنم بكرشش هل أدب رث لواساب .ةلباقملا ىف اولرت هبادعاو ىركسك ٠0|

 ىفو ىروهج# بذاج نم ربهس ربعو درثا ىلع رداهب بكرف رهنايناج بوص

 نيركسعلا عامتجا قفتاف « ىراضبلا كرابم كيسلا ريبكلا ريمالا ةعيلطلا

 لثاوا ىلا ىاب رثالا ناكو ىرباملا يربلا هب ىنب ام برلخمل نم ناكو دابا دومكمب

 ععبت رم هلل اركش كجكاسو هسرف ىلع رداهب ل 0 فلا ن ..اك .املف' < تفلألا

 ناكو ىاطنهم رهن ىلا اولصو نا ىلا هنم فطخي ركسعلاو «لبم ىلع

 رمئايناكب ءارمالا 0 بهذ نم بعنذو ءالا بلغذ ىرحكبلا للملا تقو

 انياب ناك ام قرقنذ ل5 اولاقذف عنب .: عمتجاو خعلقلا نم كيبب ىدين لوسذو

 . ةعلقلا دعصق «« رداهب براكأو ركسعلا ىلع هفرصنل ةناركل نم اًميش كيرنو

 خعلقلا ىف ام كخاو هدييقت ىلع اوقفتا هنا جدحا نم هغلبف «« فورم

 لسسر و كيببد ىدرسد فقونذ 3 نوباغ فالخ لع هيكا ىلأ أومرعي 3 هدب

 نع خغلبو «« عنتنماذ ظروشملل لووزسنلا ىف هوددأوغ بلك ولخ ربا جيلا

 ىل راسو كبد ىديت ليد يك هركأ ىلآ نيرشاس أببكرف رهنلا ربع هنأ رداهب



 12“ خذس را

 ىلا رذختعاو رداهبل ةيالولا تيفصو «« هيلع اومزع امب نويا# ربخاو ودنملا

 ي هيا نع افلخو ناخمور ىارب اليع ةبارالا ىلع مدقا امم هثارماو هكولم

 نم الا هكذف عيتجاو اريخ كلملا ةرامع ىلع دعوو هتئارزو ىلا تيفتلاو

 ىدالل ةليل ىف لغملا نم ارارف ةبارالا نم هجورخ ناكو «« منرفلا بناج

 تارجك نم لسغملا يوردخ ناكو ؛« نيعبرا ىدححا ةنس لاوش نم نيرشعلاو

 ةدم تناكف «« نيعبراو نينثا خفنسلا نم خلل ىذ ثلاث ىف هنم أراوق

 '> انو ابلتمو ارهش شع ةقلث هل اص مي ىلا هيلع ناك مي نم ةقداخل

 الح نايرقا كاذكو . لطي مقا سول رثعا بو -١ م
 يرقي بطخو رمي بطخ سانلا روتعت بوطشل كاذكو

 تب :هلثق داجاو ىنعملا ىفو

 كلب ااهنم“ عيضلا :دالكي ذيك ىف تب غليلا ركود

 بيرق ,ميفو هللا نم ردصن ىقا ىتح مبصلا حبصا امف

 الا كليلا نم هديب ناك ام ناطلسلا عجرتسا نيعبراو ثلث ةنس ىفو

 هدلقو هاش ردات ولم ىلع علخ همجي عولطب ةقث اهب نويا ليلح عمو «كودنملا

 فقفدا امب همربخا هب عيتجا امل كيب ىدرت ناكو ودنا ىلا هلسرأو ةرامالا

 ىارسلا ىضتقاف «« كلملا راد ىف فرصتلاو خةعاطلا علخ ىم هتوخا هيلع

 َبطُخو هاشرداق اهيلع ىلوتساو كلذ ناكو القرا هكا ىلا ودنملا نم هجورخ

 لزنف جنرغلا ةيراح ىلع ناطلسلا مزعو هدعب ةبطخلاب اهيف لقتسا رق رداهبل

 هسيتاعملا خلسارع و-يدلا ىلا بجاذل كلملا ىفص ليسرأ اهنمو « جيهك ودعي

 هسلج# اوعفرت هاب عيتجاف ساللا ىف اكمهنم ناكو طرشلا نع اوجرخ ثيدح

 ىتح هنم هل رقكاو برشلا ىف ه.مدانو خريبك دب ىلغقخا مث هل اوعضاوتو

 لوقي بهو هتكرت باجات « وعم وه فيك رداهب نع هلاس مث هلقح دقراف

 هناكم ترصل هرخ ناك عفدملا ف نوكا نا ىلع ةعلقلا خف فقوتول
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 زكإإ 9

 امو هكلم رداهب عجرتسا دق ىرزيب ىلا بتكو هرذح ىجنفلا خاف

 نا مث كاهيلا هجون كقو اذكو اذك هبجاح هنع مبخاو ويدلا الا ىقب

 لسراو كرنلا رحنبب حرطو اضيا رودنرولا ليصوو « ويدحلا ىلا لصو ناطلسلا

 هعنمو جفلاب هينهي ءاج هنا هتروص اهد هيلا ليصولا ىف هعدخب رداهب ىلا

 فلكتي الف هيلا علطيس هناب رداهب باجاف «« هيلا لوزنلا نم هدج# فعض

 انهن ناك انع رداهب ىنغتسا لق لاقو هتريشم ىملقأ ىرزيب عمجن « ةكرذ

 دعو كقو ةعلقلا ظفح نم انعنمت انيلع هتردقو طرشلا ىف سيل ام

 «هل اودعتساف ادغ هيلع ردقن مث مييلا انناف ناو عولطلاب

 صخش رولكنمب هل ليق ويدلا ىلا هلوصو ىلع هنأ رداهب نع روهشملا نمو

 0 رسماف ةداهشلا ولك نع عفت ىروبصلا ىنباب فورعم ا خيشنلا و عدتبم

 انا لقو ىباف اهب هما ىلع فيلكتال باجاف هعانتما نع هلاسو هراضحاب

 ا!يبرضاف الو اهلاق نا لاقو هجارخاب رماف كلذ ىنفلكي هاوس نمو رو ملعا

 ناطلسلل أولوش لاق ة«بسأر ىلع داللل فقوو اهلوقب نأ عذتمأ املذ ةهفذع

 رده ثنلات هلنق خدراتو ,« هلاقام ناآكو اليتق بهذذ هموي لوا ىموب ثلاث

 قيرس هللو رولكنم هتريس ىلع عابتا هل نالا ىلا تلق ««ةنسلا نم ناضمر

 ترببد 0 ىردخكس ظأرم ع 2 امك هلتم ىف لاقدو هاوس هفرعي ال هقلخ

 بنئاعيف اعيش هلتق ركني الوادألا الل ةيلل ىنام فعُيألا ليت اذلو كلت

 لثم ففتي دكقف هلق ام عوقول ةماركب هل فرتعي الو هب رمأ ثيح رداهب

 الا لجالا غولب قاف ىارلا باكا هعنمو بارغلاب ناطلسلا ىعدتسا رت

 نيب هبارغب لخدف رفص هجاوخ نمو ةصوصخ# ةعاميج هيلا علطي نا

 ناطلسلاو هناكم نم كركتيال ضرامتم وهو ىرزوب نويلك علطو ةبرغالا ىفص



 هاد ارايإز

 6 بارغلا ىف لينو فقي ملف هتيدع اهيف ضرعي ةفقو ىرزب هلاسف دسلج“

 ىرزسد ر جوامتاب كسب داكو طفنلا تذشقردأاو ةبلع ت.عوينجاف فلو ا” ل اكياف

 هعم نم براسك تس ناطاسلا نأ هلا لوم راص نأو تقولاو « ركجلا

 ناس ىكمت ن

 هللا ءاش نا ةنجلا هبعلطمو ردلك صاغو هيلا بنجنم ىشلا هبشو

 نمو «“« ةداهشلا اوغلبو اولئق هباكتا نم نويلكلا ىف رخات نمو ««هناحس

 بهذو هل *بارق وذ هنع .اهاقلتق رودنرولا لع هفيس ىمر ناكو ناكاكنرف

 عفادملاب فوقولا ركسعلا تققرفو لحاسلا نم ةبيرغالا تبرقت مث ««رانلا ىلا

 كيح ىلع اوعيتجاو هلكوك نم خسارف تلك ىلع ردكذ ىون ىلا اورخاتف

 بارسغ .ىف ناكو رويقع بلكب ولو .عفنت ةفرعملا ليق املف رقص اماو «« نامز

 نأ ىلع ادهع هل ذكخاو هب ربخا رت هافخاو هفرعي نم هكردا ناطلسلا

 ةديحع ةبرغا ىف رداهب ناك همان ربكا خددرات ىفو «“« ارجات هيدلاب نوكي

 ةعامج ىف ناكو مان اضرم هيف ب مو جنوفلا ردانب ءارما ريماب عمتنجا اهلذف

 سيتلي هقيرط ىلع ىزريب فقوف ةبارغ ىلا هذويلك نم لزونمل هسلج نم ماقف

 اهب لسرأ مل لاقف فحكالا ضعب هرظن ىلع ضرعي ام ردقب فقوتي نا

 لوني الثل هقيرط سارب هل فقو ينرفلا ىضاق ناكو هبارغ ةهج ىلا مهقتو

 رذاهب هلمتحا ايف هيلع مككب فقوتلاب ما ديلا ىهتنا املف دبارغ ىلأ

 هنم دعبلاب منرفلا ةبيرغا تمئاكو بار.غلا ىلا بثوو هانلقو فيسلا ّلسو

 قخاف رفص اما رفصو هه ركبلا ىف طقسف هب اوطاحاو اوبرق لون ةوأر املف

 ىف ناك ىم عاضو ءانفلا رك ىف رداهب سطغو نم هفرع نم هديب

 نايكنرف» هو ةعقاولا ففاو اب نامك ريما ىنعي عضعب هخراو هتبكك

 3 2 امك دانيت ناك هنال نامزر دمحم هيلع داوسلا سبلو «نشك رداهب

 رسم ناك اذه ىلعف كءهتنيت رداهب ةدلاو نا كلملا لما ىف فاعتنملاو

 لقتسا كفو هيدلاب هل *ةبطخل ىلع جقفاوي ةراتو همد بلطب مجنرغلا فلاخ



 مور لي 0“

 هيلع يرخ' نال امايأ افصلا لدم ىف هل ةبطأل تنئاكف .اهيف مذوفلا

 ىف تدناكو «« «مزعو هسدر اق نال نى[ رك رابملا رادلا ىف ناكو «« كلاما داع

 ىف دامت داب نوباج ى جدلا ربمصن تما مساكجبسب ناطاس خ-موصعم ة.:ةيصع

 بانكلااب هتلامةساو نامز 85 تارثع ه-تبهوننسا هسكأ ىلا نوبات عوبجر

 ىلا هجمتلا نم اب دجكي رث ويحلا نم يرخ اهاف اهديد باتالا ناكو هيلا

 خمجرت ىف ىفاتلا ممفدلا ىف هنافو رك ذ ىلاهسو ىهتنا ةبيدانعلا هتلمشو ةركأ

 نم ركهنوجو ييدلا ىدحاون ىف ناك نم ىصواف كلاملا داع اماو 6 نيباك

 فشفناو دابادحا ىلا عجرو دودخل ظفحو كلاما طبضب لا.هعلاو ءارمالا

 بلطلا رتاوذو ريسأ بحاص هاش دم ةنطاس ىلع ىقيدصلا ناخرايتخاو

 عانثن فصلا © نب دوهد ناكو .“( هدول فلل هنكحر نأ نكس باجاف هل

 3 اولسراو ه«تنطلس ىلع اوقفثاف رومذاعرب خالو نم لوكيب خ-فورعملا خ-ءعاقلاب

 نيب ريست .لجكلا تاذ' لما غلا ىع.هرابعا ةدبارالاو ىيدهللذ ناو هلا

 أروهننم اعاكش اناسكم اناطاس ردا 4 ناكو 3 ىنهلاب 0 لا ا.هيلعو نيناوبح

 برطلا ىلا ليي اردص عسوأ الو هنم غغ مظعا هلها ىف نكي هل اداوج اكاقف

 كناكق 44 نتكلم عسنأاو هنم عرججالو لو-هلا ىتاحنتي الو هلها سلاجكو

 ةامسملا ةهأل ةدعاق ريمجاو ودنملاو رويناعربو ىكدلاو تارجكب هل. ةبطخأ

 روتيجو روهبتتترو ىسيارو توهكنهكو ركدذوجو رو.كانو رولاجو تبري كناوس

 رذأو روسدو مدبأو ساوتنسو تاويمو نيجاو روهنشدارو رديجاو هنالكبو ىهلكو

 كتناكو < ئدوللا "ناتخ اثاع لبا ناخ راعت ةمداك 53 مهناس 1 2

 ؟ ةمارلا لاع ىرججال ناكو ( ريك د نيرشعو 3-5 نع ةراجع همايا 3 اؤككنتلا

 عمتجاف «« برطلا للمأ ىلا ةيسنلاب اذه هكنت كل نم للقا ءاطعلا ىف

 وهو ءاطعلا ىف هفرسل مهبل خكنتب هكنتلا كلت رييغت ىلع اوقفغتاو ءارزولا

 ةكرب ةيجلخل ةراعلا ىف هل تناك هفارسا نبو ««افمس دولل ىف ئويال

 كلو ىار تيوب دعم ا رجلا ىف لونيو دربشلل هد لستغي دروللا ءامب ءالهت
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 عع نس ا

 © هل الأ تييلم امو لب ةياغلا ىلا بفرتلا ىف ناكو ةيبرويلا ىديلس ىأولا

 باوجلاف هكلم ةداعاو هل هللا ةرصن دعب منرفلا كيب «عوقو و رسام ليق ناف

 اميف هل هللا ,يبدتب فتي مث هناك ختدالدل ىف هنا اهدحإ نالامتحا انه

 اهيف هنا ىناثلاو « ناك ام ناكفو هيلا هلكوف هيف هئادعاب ٌسمتساو هر

 ايندلا ةنطلس هل دعاو ةيصنو هاواذ هناحبس هلل ملستساو ةبانالا ىسحا

 هل عمجيل ةداهشلاب هلاعا مت> رث هينامآ ىصقا هغلباو هكلم ىف هفرصو

 بنآكلا داعلا هب ىتر امب انه داهشتسالا ىسكو «ةرخآلاو ايندلا ةنطاس اهب

 افاق :ةجرلا هيلع ىيهشلا ىيدلا رون لداعلا كلملا هناطلس

 هيخاف ةلضاف هلضفل لون مسل مادا ؟ نك لمار

 هخالا كلم ىتح ترسو اهتفلخو كايند نكلم

 انناطلس لتق» هتداهش خيرات ىف ليقو «« هنانج هاوبو « هناجرد هللا ىلعا

 ىراهن لضافلل خيراوتلا عماج نم هتلقنو هيف مجداعلا ضعبلو «رداجب

 _:وهو 4 ةنسلا نم ناضمر نم ثلاقلا مويلا رخا ىف هتداهش تناكو ىراخبلا

 ىهامب ات همزا شيكح ىدوب هك ىراغ ناطلس نأ هاش رداهب

 ىعابت شرمع ىتشك دنامب راخر ىليرد ىيرد ناهاكانب

 ىلامك ندرك ناش فصو ناوتن هك ىنايك تسدزأ كمفإب تداهسدتن

 «ىهاشداب كرت» خيرات دب تفك درخ مناسج ىف شخبران وج

 لق

 دانت رفظم نب هاش فيطل ىب هان دوج

 كفيطل نب داس دومحم“ تاحوننفلا وبدأ دابا كحاب خنطلسلا ريوس ىلع ساج

 عع نيعبراو عجرأ خنس نم لوالا عمر لفاؤا دوهت ى د ةاكنت رفظم ى د داش

 ناخ للصضفأ كيصلا لكلبع خبيبرقلاو خلافكلاو خلاكولل ضل .« ختايعستو

 3 ىقيدصلا ناخ راينخا خقلطمللا ةباينلو دوأد نبأ )9 ىكالخو ىلابنبلا



 اري 4ع زئتزيب

 يت ىلاطلس ككلملا داع رمالا سفن ىفو ناخ ركص فيطللا دبع ةرازوللو

 ثيحو شويلمل ءارما ريما بصنمب رهاظت هنا الا ريزيلاو ليكولاو بئانلا

 ةبارالا رضح نم هب صتخا لغملا نم ىلوالا خمدصلا ىف رسالاو فلتلا مع ام

 لامعلا عبتو دودحل ركسعو ةلقتسملا تاهلمل ءارما اماو «« ركسعلاو ءارمالا نم

 اذهلو «هفو> ىف اوناك هنا الا ءالبلا نم ةمالس ىفف ىرقلا ةنكسو

 لغملا ىلع رق رداهب مهبو «« تاف ام ىفالت ىلع اونواعتو ةصرفلا ىف اوعمتجا

 نمو «« هيلع صيرح ههو ميرغلا ىضاقت ىف تاف نك نيف « دكلم درتنسأو

 كتثافلا هنمو ««هفنا مغر ىلع رجوي هنا الا هاريالو ةبروغالا ىف تاف نم

 تناكو « نامز كمتحو كلملا داعل ى© امناو هناطلسل الو هسفنل آل ىّدس

 . ىف ناكو ةنطاسلا ريرس ىكح دمحم سلج .نا ىلا قابلا عما ىف ةقدزلا

 بيشملا غلب ناخ رايتخا ناكو « دسفملا نم ملصملا كبديال نم ىس

 فقفناذ اضيا ناتسالا *لونم ىف هل نوكيلو هنع ةباينلا هودلقن لضفو لقعوذ

 دامع اًماو « العا ريزولا نكو لاجرلا نم ةقرفتملا عمج ىلع رسيزولاو و
 ةيسي ةّدم كعب اذهلو فيسلا ةيا وه امناو ركفلا نع ليعب ناكف كلملا

 كرما ميقةسيال نيسح ناخ ايردو ناخ ظفاحن بيجوتف هل لق لقو

 ةولخ سلج* ىف هيلا هند لب هيف هدشر عجاري م ناخ رايتخا دوجوب

 رايغخا نم ناك الو ىش ىف نكي مو ناخ لبقم هيذا لتقبو هلئقب رمأو

 :هتيمال ىف ىئارغطلا نيدلا كيوم هلق ام ىوس هيجوي ام هقح ىف ناخ
5 1 7-6 : ١ 

 و_ذ١ لمالا خكاسف ىنهتف مهدعب نم د اوجرد هنارقا ةرمأ ءاوجا

 ”. راشمل ا موحرأا ناكو «. رسغت ندأدسو خةهيوك موب عادل ىقبا ناك هلوع أو

 ءاسيو ةلمهملا ءارلا نوكسو نونلا خفب) دايرن ةدلبلاب ءاضقلا تيب نم هيلا
 ملخو لصحو لغتشاو اهب هاشنمو هدلومو (ةلمهم لادو فلاو ةيناخحت

 اثذلا ىف مدقتو ةنطلسلا نم برقلا جوأ ىف راصو هنمدخ مث ةلودلا

 ةيلقعلا ميلعلا اماو « ىناث ةرق ىبا 546. سايال اهيف ناك ىتح ةسارفلاو ةنطفلاو
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 38 نس اكل

 00| لاو قطنماو ىعملاو رعشلاو. ةقيكلفلاو ةسننهلاو ةييضايلاو .ةةيلقنلاو
 « ىيدلاو ايندلا ةساير عمج 4« نيرقلا عطقنم ناكو «« ىنابم اهل هب تعفتراف

 ىلا ايجاح مجوت دومح نب رفظم دهع ىفو :« نيبملا لضفلا ىه كلذو

 ظفيطل ةسونام سلاج هعم هل تناكو «« اهناطاسب عيمتجاو نال ةنيدم

 ةنس ىهو سولخل ةنس ىف ةداهشلا غابو دنم ةائداو هيلع لبق ةياغلا ىلا

 1 ءىتن 3 هترب 5 ناخ دواد ةخهدبأ ادلو فلخو 4 :تامعستو نيعبرأو عبرا

 تام كلو «ايقيسوملا نف ىف مدقت ارك اميهف ناك هنا الا هب رهتشا امم

 نم مدقت «« هلجو هيبأ .ةيبقم ىف ىفدو دابرنب ةئاعستو نيعبسلا دكقع ىف

 اعلا كىنسملا زسدرعلا دبع ىتعن ىلو تننب: نم ناكو نا ديرف هدالوأ

 ةلصو هنيبو ىنيب تناكو «« *بشلا ناوفنع ىف ومو هب تعمتجا ناضفصأ

 نم رشاتف ناخ ردص ريزولا امآو « ةذجرلا امهيلعو هيلع ظخياغلا ىلا ةسنأو

 ا! د ةكشنب هلعلتق نا هل لقو كلملا داع ىلع ركناو ناخ رايتخا لثتق

 ه«سفن لزعو «« نيبم لالضو ةنتف ا©دوجو ناف كل ىنم ةكصنب امهلتقان

 نم رثكيو ناطلسلاب فرعتي راصو «« نيسح ناخ ايرد اهالوتف ةرازولا نم

 دايع نم هيلع ركل خهارك اموب هنم قف ىتح ةفطالع هليمتسيو ددرشتا

 لفكت كلذ هنم قف اماف هسفنل لالقتسالا عقوتي ناخ ايرد ناكو كلملا

 « دنم دصالخ هل

 1 بيدلا ىلآ رءببك زمهيكاذب ىوولا اشاب ناميملس لصو نيعبرأو سيد ىو

 لاجولاو لاماب هدمتسي دومت ناطاسلا ىلا بتكو اهنم جنرفلا َج را هنا لع

 ىناملسا رفص ريبكلا ريمالا ةسبدع هيلا ةجاأل وعدت املك ريهجتب هل رمان

 غلب اقيلخ ناك ولو ةرصاحملا ىف عرش هب عامتجالا دعبو ناخ كنوادخ

 ليعتسي الو ادذحا لييكتسي ال ليمتسي الو ليو ال فانم فاج هنل كبري ام

 عيتجاف ي هيلع هآر اب ناطلسلا ىل  بتكو ناخ كنوادخ هاشاكتف اهنشر

 كيتعي امب ناخ كنوادخخ باول رد.صو هلاجلا ىلع اوعمجاو ىارلا لأ
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 م“ 176 خنَل

 هنع ةريملا تيعطقنا دقو ركيلا مانتفا برق ناكو ملصالا وه اميف ةياع

 عئاوشب ناخ كنوادخ لانحاو «ددملا ىف ام سياو هنم هتريخذ ىف ام لقو

 ةبرغا ريهجاتب تروسب هثالكو ىلا بنتك ناكو هنم رذخل ْلكخا كقو مذوفلا

 نم دعب ىلع ةعرشالا ترهظ املف هبوكرل بارغ اهمفو ىويدلا ىحاون ىلا

 للا تحول مذرفلاب ربخ اشانبلا ىلا لسراو اهيلا مل بارغ ىف بكر ىيدلا

 عفادملا ىتح لدحاسلاب هل ناك ءىش ىلا تفتاي ملف انشابلا امأو « تروس

 ىف تيبملاو رفسلاب لحاسلا ىف ىدانو ىئاوه اهنم نانثاو هيناميلسلا

 دهباككأ نم فلو نىميلا ىلا اعجار هتقو ىم رفاسو هتاذب علطو

 كنج معف ركيا ةعلق خف ىف بطاخملا ىكرتلا داشحيف اقأ هنم ةعامج

 ىفو ناخ نشبح بطوخ كابا دجاب ةيظرشلا لوو ىشيلل رصاتو <« ناك

 خ*لتلت ىلع ركناون ىلا رهجت ناخ دماج ناك اشابلا فلخ ةساش عئاوش

 « هنم كحال اظفح ىطابلا ىفو اشابلا ددل رهاظلا ىف ىه هيدلا نم يسأرف

 خنس ىلا ةدوجوم تناكو ركدهنوج ةخعلق ىلا عفادملل كلت لج رفاس املف

 اولذيف ىثاوهلاب فورعم لا اصوصخ اهنم رذح ىف هيدلا منرف ناكو نيعبس
 ةنسلا ىف كلذ ناكو ىروغلا كلملا باهشل بهذلا نم انانما اهرسك ىف

 “«اهنم عذفدم فبي رف ىروغلا ناخ نيبما مايا ىو

 ةنطاسلا لاثم بتكو كلبلا نم كعباو ديصلا ةعئاشب اممي هب يرخ اهمفو

 ومالا .لقتماك : هتيالو ىلا جورخلاب رمالا هيفو كلملا داع ىلا ةديع ديب هلسراو

  :لوقب وو جرخ ّ ناخ ايرد نم هنا ملعو

 نابعتو لص مهنم هصيمق ىفو ماق راوشالا ىلا مانتسا نم

 ىلا ناطلسلاب ناخ ارد. عجنرو ١ك“ نوم هكلم راد ىلا ناحردص هيك

 هباكمالا لاتغف (كللا كاع هد عمسو « طريم ىل ملا روغلا ل جرو نلنبلا

 هكلامل ديعلا بدا هبعم تمزل ىتعن ىلو نم ةكولل هذه نا ماعا ول

 نادم خلباقلا تدعقوو جرخو دعتسا رث هب ةالابم و ناخ ابرد نم اهنكلو
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 9*ه خذنس ا

 ىلا كلملا داع مزهناو ناخ رحدص لتققب ثلج ةدش تناكو هناجب

 روهناحرب 0 نم ىوكناد ىلأ ناطاسلاب ناخ ابرد ةهعبتو 32 رويناعرب بوبص

 هاشكرابم الوا ةيلغلاب رهظف هاشكرابمو ناطلسلا نيب برثخل هداوسب ناكف

 حلصلا نأك مث ««ودنملا بوص ىلا كللملا داع جاو دويكل خغلا ناك

 دحا هلماعي نا ىشخو ناخ ابرد لفقنتساو دابا دا ىلا دوم ع-جرو

 0 كفو فيبضتلا ىف خلدابف كلملا داعل هتلماعم لثع

 تيب  :ليقي ناكف اًميش هرما نم كلجال دويحم“
 هبلع تبكي ةريغ ىف ترص احلق ةهنلم .تريكتي انامزاي

 ريفا صعلا قايبنص ىنعي رام ىدج هيج ميج هتمدخ ىف دنرقي ناكو

 داعحدتنماث <« هبدلع لخدي ناخ ايرد كك رك ام, ب وي 2 نع هنأ الولو

 فصن ىف سرغب هبيناب نأ ىلع هلجو دوسمأ هرستنمأو ةولخ ىف اموي دوهح*

 كفو خفارشلاب ةلبح دوهح" لفقعو لعفف خد فقدو ىلالغلا جوملا تدك لبلالا

 ريبللا ريمالا كلم راد تناكو هكوهدند ىلا هجوتو بكرو هيلا هب ّْنَل

 نيتلت ىلع دابادجا نم كو ناخ ماع دم ريم نسب ىدوللا ناخ رع

 ناسخ رالع هب ,مبخا بابلا نم لخدو هلزنم ىلا دوم ىهتنا املف اًضسرف

 خعامج نكوبدل هدلدبع نم دب فخ لكقو هسرف ىلع هي اذاك اعرسم جرت

 هتمدخ ىف فقوو ناطلسلا لونذ لونملا لخاد ىلا هباكر ىف ىشمو هباكر لبقف

 لاقرالا ةكرح نم ريغفو رهس هب ناطلسلا ناكو «« هلا ,رئاسو ناخ ماع

 ليضو كنع ناكو «“ ناسخ ابرد نم ةحار ىل ماث لكاو لسئتغا نا لعيف

 رك هنوج دكلم رادب وو ناخ غلا ى ددلا ربصن ىلا ناخ ملاع بنتك ناطلسلا

 ناخ دماج منناهت ىلاي بحاص ىلاو «« ناخ ملع ةمصع ىف هتنب تناكو

 دييجو نا راتات نوسحا هلو < ىروبغلا كلما راتات ذثموي ةرحلز وو ميلهبلا

 اوذخا ابصو 1 3 00 خباجا ىلا يعل دس هللا لاددع كلملأو ناخ

 لا ورحت ناكف ناخ ايرد امآو « دابا دا ىلا هب اوجرخو برمخل ةبقأ



 8 5*1 خنس

 هجوتلاب ماو ةيشاملو ةناحاسلا كيلامم عمج هيلع العو فالكل لزقعا
 باتئفالاو ةلظملا نم ناطلسال ناك ام هليكو كسب ىف عم لسراو هيلا

 داوس اهب ليكولا زاج املو «« ملسو ىفعتساو اهريغو لابفالاو ليلو

 هكلع ناكو دابادجا ديري هقيرط ىلع ناخ ظفاح هيج هتفب اذاف ميهكرس

 لجو دابادجا ىلا هعم هديتساف هبخاف اهب بهذي نيا هلاسف وئاكنريب

 هب جرخ ناطلس بصنب هرزو فعاضو دز ٌلسشو ىغبلا ىلع ناخ ايرد

 ناخ ايرد هيف بلغ بعص برح ففتاو هكروذب ناعملل ىقتلاف «« براك

 ثجو هل براحملا يوفلا مزه ناخ ملاع اذكهو «« هعبتو ههجو ىف ناك نم

 دحاو يوفق امهناكف ركسعلاب ريكسعلا طاقخا نا ىلا هرسثا ىلع بلطلا ىف

 0 لصاوتو « فرطلا دادترا نم لقا ىف كلذ ناأكو ناسخ ابرد تيب

 هيار برطضاخ بناج ىف هعم ىم ناطلسلاو بناج ىف ناكو نا ايركب

 نجد امو ناطلسلا نم ايراه *كرعملا ىع فطعف « هنم دكلبلا جورخو هلوذخل

 دهشتساف ناخ ظفاح هل اهانج اهماو اهديري ناك امو رويناعرب الا هينيع

 دقل اليلخ انالف دخثا مل ىنتيل اب هلؤنا اميف هناكحبس هللا ليقب هلاخ

 مث « الوذسخ ناسنالل .ناطيشلا ناكو قعءاج .نا يغب ركذلا نع ىلضأ

 هيصن نمي هجورخ ناخ ظفاعحح نع هغلبو دابادجا ناطلسلا لخد

 هجوتف هحاكن ىف ىناملسلا رفص هجاودل ننب تناكو رينايناج ىلا اناطلس

 هلؤنتساو رفص هلسارو ةعلقلاب ناخ ظفناح ىصدو رينايناج ىلا ناطاسلا
2 

 عسفرو داباحليا ىلا ناطاسلا عسجرو نامالاب اسهنم

 ناحرب نيدلا رون ةرازوبلا ىف ساجو ©“ 0-3 وبيج بف ناخ طظنئاح“ ةغلودب

 روكذللا .بجربج ةجرد

 ميظع ن 0 دل راصو ختطلسلا خ-دامذب نا > ملاع 9 ردو 3 ىلايخملا كسلا

 رث « هبحاص ناكو 2 ىلا ودنملا نم كلملا دامع همابأ 2 5

 0ك
 ل



0-7 03 

 عز 0-77

> ٠ 

 1م م دعب 001

 5 ىف دازو هيلع ايندلا لفأإ عمتجاو رويلامج باب ىلع كابلا نع

 اكل سيلو ةتنطاسلا" نم هسفن هلا تلوس اي هبحجاصو ناخ .ايرد ىلع

 عم سلج ناطلسلا دنع هتلزونل ناخ ظفاح ناكو « مسالا ىوس اهيف

 هيخا نم سا ىف ففئان كلذ ركني ناخ .ملاعوو ناويدلا ىف ءارمالا

 ارجنخ الا ارصان هل ىريال هيرس ىلع ناطلسلاو *تراشاب هلتق ناخ عجشا

 هذخاب هكردتسا دحا نا لولو هنطب هب برضو هجرخان هطسو ىف ناك

 نيرضامخل ىلع رمالا مطغو مدلا لاسو رّتا كقف اذه عمو تافل هلي نم

 الا رعلا ليوط الا ملسي الو فصتنت ةريغلا تداكو ةنطلسلا كيلامم عيتجاو

 كودعباو امذو امول ىناكلا اوعسواو رذتعملا ةفقو اوفقو ءارمالاو كولملا نا

 حرج ىقبو هرهاظ حرج هنم ىربو جلعو ىكار ار رض>و ناطلسلا رظن نم

 ي« ةداعسلا ىفاميس ةداعلا نمو هركذ ىقايس امك كعب الا هنم ىرب امو هنطاب

 -:و تافاكملاب تائاوملا

 الا كركلا ردع .ىلغا قاتو -  .مئارغلا قاتا ىّيعلا لقا رذق: ىلغ

 ناك نم انثاك «هدعفني اب عدحا ىلا نا « عاشو عاذ امم «,عابنالا عانطصاو

 كنع مكمركا نأ ةيا هلثمو «دعفري حلاصلا لعلاو ليقي هناحبس هللا ذا

 نوكي نمو «هل ميدق ال نم «« نمزلا ءانبا « نذا ىواستف «« مكاقنتا هللا

 لع الو ايندلا ىف نوكيلم هنمو نيحلا ىف ىا حلاصلا لعلاو ىقتلاب الا هل

 ناخ ظفاح هيج ريج نم ناك امك نينموملا ريما ةعاط ىم حلصا هيف

 اف ناخخ راع آمأو « اذيهش ناكف هبر همركاو اديعس ناكف هليع هعفرف

 بائك ىفام كلذ ف ««هلثم ىف ليقام هتان كقف «“« هلصا ىلا امظن وكنا

 هيلع ىلاعتلا لمح ىب كلملا دبع روصنم ىال ةمضاخملاو ليتوتلا

 انعانطصا لاقف هل ميدقال هنأ هل ليقف الجر ناورشونا عنطدصا ىهو ةجرلا

 نم نامولا نىك هنع هللا ىضر ةيوعم ليق هيف ةياغلاو «« هفرشو هيب هايا
 1 ٠ لا 5

 ناخ ماع مز-ع ختدالنل هذه لعبو «“ عصضتا هانعضو نمو 6“ عفا هاضعفر



 زب #1 زذذس

 غلبو 4« ةلودلا لما رثكا هقلامتساب هبناج ىوقو هلاك وا دويح علخ ىلع

 ,«رارقلا هعنمو دعماجمب ركفلا كخاو لكالا نم هموي ىف عنتماف كلذ دوم

 ناكو ه«ببسام لكالل هكرث نع هولاسو هيدل اوعيتجاف كيلامملا هب عمد

 ىلا لي فيك ليماب  عمسي نم باجا هلاوس ىف اوغلاب املف مالكلا ليلق

 مسثاق مادامو «« نابذهلا نم برض ىدعلا مالك اولاقف « بورشمو لوكام

 تحديد و دوركم كلصي الو انسفناب كيدفن انيدياب فيسلا

 لاح ىلا لاح نم رعهدلا هللا بلقي هي نيع ةضمغ نيب ام

 تنقفناو ىلليللا ناك املك 64 5تنع 0 18 5- 5 71 ةفنم

 . هتوخاو كلملا رانثث هعم رضحو ناخ ماع بناج نم ناخ دعماجمل ةبونلا

 م“ عمنجأو رقص ىجاوش د ىلا كيلامما سلحا جوخ نسحارقو رفص هجاوخو

 ىكشو هم نااحاسلا هتدتساف باجاف ناطلسلا ىلإ هءدتساو ةيفخ

 ىف سلجو ماقو هيلع ىلسف ةضوفلا ىف ريبدتلا هلاسو هيلع دحام

 ناطلسلا عيتجا رق « مالكلاب هكتافو ناخ دفاج#ع ىعدتسا « بناج

 كتعاط ىفو كدبع انا هل لاقو هيلع ىلسف ربل هيلع صقو ناخ دماج

 هيزوب نا سفاج ىعدتسا رق « كوادف نكاو هوريكم كلصتي فيكو

 ءاضما ىلع اومزعو ثيرحل اويكاذتو ىسحارقو رفصو هتوخاو كسلملا راتات

 ناك املف رجفلا اوبقري اوتابف لوالا ركفلا عولط عمه هلونمب هيلع ةراشغملا

 هسار ىلع ةظلظملاو هب اوجرخو لوف . ناعتساو هكيلامع ناطلسلا رهظ ركسلا

 ةلغغ ىف ناخ راعو ناخ راع تيب ىللع ةراغلاب كلبلا ىف ىداني بيقنلا

 سوكاو :«« روحو نادلوو ««رستوو رامزم ىلع «رمس ىف تام دقو داري اهع

 خنطلسلاب مسفذن تيللدح نم «“ ناركس عبو هعكاضم خا املف «« ,.ىدذ
 ر

 كتسيسك ام عمد ول عادا «« ءاكدع مف ىفغأو ناندستا ىذ ام فينع نمو

 2« تمديد ى“ ءادي

72 



- 0 

 6 لا

3 ٠.٠ 

 9م نس 0

 اراكسا نقرطت كق ثداوللا نأ هلواسب اروسم لييللا دقار اب

 باتذلاك اودع هتيب ىلا قلاب ذاف ىلبلا باب ىلإ لصي ناطلسلا اييبو

 كتيبلا بهتنا ةظحل نم لقا ىفو بابلا ىمو ردخخل ىم بابذلاك اوتفاهتو

 هتفيدو هتارمآو ىرع سرف ىلع ناخ رع 0 فوقسلا بشخ ىنح

 ىناطلس كلملا رصان هعتنباو ةنطلسلا راد ناطلسلا عجرف اًميش كلمجال

 هبزح مب فحن لقو جورهب ىلا اهنم سرخ هب عمس املف نتن ىلآ برخ ناكو

 عجر ث هب عيتجاو هيلا يرخ اهيف كلملا داعو اهنم اند ايلف هب صاخل

 َن لسراف بدنذللا فعاضتف 1 كس ناك ىلقو هلذتق اباددبي اذه اكو

 ناطلسلا لسبقا ناخ ماعل ةعقاولا طعبو «<« نيعبراو عبس ةنس ىف كلذ

 بئثاث راصف ناخ دفاع اماف عتاجرد عسفرو ةباككاو نا دماج“ ىلع

 ةفاضالاب هل رماو ناخ كنوادخ 000 ا ناخ ماع ناك امك ةنطاسلا

 1 يا 08 كيلامملا نم ةعامج ةخجرد عفر الكهو 0

 رادلحن نميلس وببأو عن اخ راهجريج لدلشوا ناخ كافتاعل ميركلا دبع

 ال لح هكا . نبأ اهداقثو 8 ةرازوسلا ى ع ك.اثلا ناعرب ىفعتسا 0 ؛ ناسخ

 نمأ ميلهبلا ناخ دماج ةباين ىفو دومح نب ناخ لضفا كدموصلا

 ناسخ دامتعا صتخاو ةنطلسلا كئيلامم سارتساو ةلئاغلا نم ناطلسلا

 اعجرو ودنلا ىف نيسح ناخ ايردب عيتجاف ن انك مع اماو « هنم بقلاب

 ورهب ناخ خف نب ناخ خف نى .ىيبدلا ءالع ةنطاس ىلع اقفتاو روهفهدار ىلا

 ناخ رفظم ناطلسلا كم همأو ىكنسلا نيطالس تيب نم ناكو ام رك كح

 ناخ خف رخسعو ايرح امهمو#و دومحك* ضهن ربشل رئاون املك « دوهد

 ولم هكنملاب ناكو لدووهدكاوي عمتجاو ناخ خف امهقراف ىلفو ودنملا ىلا اعجرف



 ارا 5*1 ' نس

 ناسخ لواكس براحو هاش ردق جرو هب اعمنجاث هاش ريش بنئاج ىم

 تلجأ نا ىلا تدتشاو ةكرعملا تناكف «« بناج ىف اهو اهجوكراس رث همزهو

 ومسح ناطلسلا ىلا هاش رداق يرو لواككسل يفلا ناك اسمهنو هستجزهب

 هاش ريش ىلا ناخ ابردو ناخ رع مزع خفلا دعبو «« داشربشل ودنملا راصو

 انك ام اطعذي ملو هدذع ىسح ماظن ىف انو هناويد ىف هاشريش امهعمجو

 ردانلا الا ناغوالا ىف ةرياسم الو ةبرغلا ضراب نطولا ىف ةزعلا نم هيلع

 عيطلابف تارجك لها فالخب دادش ظالغ ةفلخل ىفو عبطلاب شحولاك ف

 اذاو مدخل ىيب ةدعا اذخضنا اذهلف اههتياو ىف نولهاستي اوناك *فلخلو

 ةدعالا جديبو ةيشامخلو عبتلا نم امهعم نمو اعم اجرخ لزنملا نم اجرخ

 نم انثاك اهب اببض هوعبشيو فيسلا نوشاكتي اوناكذ امهبناج مض# ىمل

 كلذ هاشربش امهل راجاو اهلها اهاتاكتف كلذ كلبلا ىف ارهتشاو ناك

 تارجك )ديلوت نم كج. نم ابا. مثا الا هنم نسنجت ناك ناز ناح ممل

 ىع ابآ ناكف ناسخ ايرد انمأو ةرامالاو تفيسلاو *+ةعاحاشلا كيب هكنل

 لاسو تارج ريخسن هل نع اذا ءاشريش ناكو «« ةنطلسلا كيبع نم كج

 ندعلا نع هنم عفتسا اذاو ةياغلا ىلا هلهسو كلذ هل برق هنع ناخ ملاع

 هنع' ناسخ ايرد لاس اذاو فالآ ةرشع ىف ههمضح ريخستلا ىف هل. ىفاكلا

 بيرقتلا نم ناسخ ملع همعر امب اموي هل لاقف هيلع هسعو كلذ كعاي

 نيمخم اماو ياهنم مجرخا ؛ئمح الهش حرك وكانوا ناكح

 تفتلاف .««6 ك.لذ نوتكي ىناو هلثم معز امك .ةرشعلا تناك نا ىكمدف شيلل

 كاذو «« فنرلل اذه «« ايما كاذو اريرو حلصي اذه لوقي وهو هاش ريش

 «< نيشنا ارث < تفل

 ىد م ىلا ىهتني عاس لكو ::علفيلج ىمااسبال ئدمإلا

 ىضتني نكح كيمغلا, تك وقو.. وانغ ام, فرعي آل فيلو

 ؛ ىرتفملا ثيحلمل ههف هقفيدصت هب لعفلا نرقي مث نا لوقلاو
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 ةم* بيدلا اهلصاو ىيدلا ىلا ةزيهجلا تنك نيسمخو تلث حاقتفا ىفو
 « ناخ كنوادخ ىناملس رفص كيعسلا بانل ةبحص ىف (ةدخوملا ءابلاب)

 ىودنهك فورعم لا ر كنيملاب ناخ لحضفأ #بزوللل بكرم تع نأ اهل 00

 بهذلا يبشر ال اقوداص لا خبث ناك م اودقغب مو ناخ كنوادخلا ن .

 و يزول وّثاتو ربخ لخ هل أوفقب ةي ملف هب ردنبلا 1 رسدزوملا بادكا بلئاطف

 لصاتسي هب ام يكف ىلع كلذ هلمح لايخلا فيبدو قي كاشيمال وهو هدقفل

 ناك ًانييف مالكلا لسلست اًموي ناويكلا ىف هاياو وه امنيبو هفلتي وأ هلام

 ليتواذبخ ىلا نفغتلاو . هيرقو فلا ةكام ىف لعتنا ثا ويحلا ءىق انمابلا“ نم

 ّ مزعاف هللا ءاشنا كدي ىلع نوكيو ويدلا جافب ميكأل زرب هل لاقو ناخ

 روهارتو مسياهم ىلا نيمروي ركغب نم هباجاف « ةمالسلاو ريسيتلا نامض

 ىف اهحاوراب اهقازرال ترطاخ كنق هتانانضمو هلامو لحاسلا اذه لعا

 خمذ ىف و ميديإب عقنتف جذنوفلا فالخ اهل ملع الو عجرننسو ا.هبش د

 لاح اسلا ىلا نشل كرب ىداني م هرب ىلا بكوم لك لصي نأ ىلأ

 رسيزولا لاقذ « هيحلا لع لوزنلا نوحي , رجلا ة.درغس ىم خمذلا ةأربو

 خ*كاصلا هلاعا ىف دبعلا نيعي ع ذاكس هللاو رسخوب « نيكل بر .رك تبيح

 لبق خفلا نوكي هةقطلسلا عئاطبو ملسو «تلع هللا نص هلوسرسأو هل ةبضو أ

 درج هل «باوج نم ناكف « هناحبس هللا مسا ىلع مزعاف رحبلا ىاتتفا

 لام ىلإ ءدبف جانا فاكي سيل جذوفلا عمو جملا الله للشنم قو مو علا

 نأ كا رسيزرلا ىنلهييف ةييرلل ىبكارم ىف ىلامب اورفاس ىلق ىلاجرو لاج

 ىداهج ىف امهب تنعئتسا ىلامب ىلاج -. رضح اذاف خ*مالسلاب نيسدل 1

 رسبزوملا ناك كثيبحو «« هللا ءانش نأ خنطلسلل ردنجلا جفتسأو هللا ءادعأ عم

 لاصيتسا ىف ال هنم بعاذلا هبهذل هيلع هدقح نم ًالتما ام غارفتسا ىف

 ىف هدوجوب لما نع باجاو باوصلا نع لدع اذهل و-يحلا خف جذوغلا



 بن ؟ىإ“ زةئنس

 هلو ناويدلا ىف عترتكب لاجرلا ىنعو هيلا ةجاخل نعد ام هنم هلو :ناوخل

 دنا الا اخ 0 ريمالا عسي م كلذ دنع 2 بيرغلا سنج

 ا 0 ب 0 هرمأو 1 ةروصب هكولمم ناكو ناخرك

 باهش انالوم ميهكرس بحاص كثمتسا هلوصو كعبو « هيلا ةنارخلو عفادملاو

 هناتدص لخذبو هترابزب هل دجوت اميف هب هللا عفن لها كحالا ينطق نيدلا

 نسح ارقو هنيج نع ديعسلا ناخ راهجوهج لالبو بيدلا ىلأ ضهنو

 لجر فالآ ةعبرابو عفادملابو هماما ناخضموز مرتو هراسي نع ناخ ريكناهج

 هناتيلاي ركسعب ميلهب ناخ دماج ةنطلسلا بثا هب قحلو « بيروغ

 دماج اهب هنع فلو برلل لاجرو عفادملاب مدقتو اهب لاقثتالا فلخ

 نسح هوخاو ىنكدلا ناخ تلود هعم ةئطلسلا ءارما نم ناكو ناك

 ثيح النو هعم ام لقنف لعلاو لنملا ىف هيلا راشم ا ربمالا ةقفارم ا ايباف ناخ

 نيبنالأل نم عفادملا ىود 4# ةعلقلا رصحو للا ىف عرش مث «« لون

 هيلع ىشمو هسبكو ىدنخل ىلا ىهتنا نا ىلا ةرطخ ةوطخ مّدقتي وهو

 نع جر ام هللا ليبس ىف هلاومأ ىم ففن كقو ةعلقلا ىلع لبقاو هفلخو

 هنا هنم ناكف مبلط ىف ناخ لضفا ىلا بتكف ةقفنلل ٍاقحاو باسل

 هيلا ةناوذل نم ءىشب لسي مو جرفتلملا ةروص ىف ويدلا ىلا ناطلسلاب نرخ

 . مث «دنع لاملا سبح ىف الو امهيف بادصا امذ هضوع كلملا ناعرب فّلخو

 برقتو هللا ليبس يف اهقفناو هلاوما تلاوتف ناخرح ىلا ريمالا بتك

 نيب عمجيل رصاحملا باد وه امك امدق امدق اهيلع مدقي ناكو ةعلقلا نم

 ظفذل عنتبو هعم نم باصي اميرف كلذ ىلع داز ناو ظفحلو مّدقتلا

 نأ ىقيو مجقتلا ىع هبل يطب اهلل نع هسفنب نذا لغتشيف
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 ؟ىانخ ةئس زب“

 « يلقب سيئ مدقلا ظفحتلا ناكما عمو دصقلا دعابتيف رخاتي

 و ةنوفعلاب ٌلقعاو اهلها رثكا اهنم كلهو ةعلقلا ىف عفادملا تلع

 هعفادع برضيو ان اسوتنم ىنبي لازي ال ناخ ىكنوادخو داولا ّلقو 0

 ليزيو برضيو ىنبيو مكقتيو ةعاقلا نم ههجو نع ٍجذرفلا ليزدو

 وه اينيبو «اهنم برقلل خعلقلا عفادم لع لطبي داك نا ىلا مدقتيو

 هامرو عفدملا ل اذ بلا لجأ هب شسحلا سرتنم لل قا ليلاج امو

 غلبف جسار تباصأ ذعطق 0 هعطق ترياطنتف سيتما دنع ارك باصان

 عينر ىف كلذ ناكو « نوعجار هيّلِإ انو هلل اًناَق هل ةباصالا عم ةداهشلا

 ورح عمجأ عبتلاو بيرغلا عيتجاو «« *ثاعستو 2016 ثيلت ةنس نم ىفاتلا

 ىلع هيف كهتجاو للعلا رشابف *يلها هيف اباش ناكو ناخيمور هدلو ىلع

 نأ ىلع امنعو ناخ راهجويجو ناخ ربكناهج هب ىنقعأو هيبا مدق

 اجرب بقنف ناخ ريكناهج امأ ««ةرهشلاو :ةرمالا ىف هيبا ةجرد زواجتي

 جوبلا ىلع اوعمتجاو ناخمور هب ربخا هنم عرف املف اًدوراب هالمو ةعلقلا نم

 رانلاب ناخ ريكناهج رما هيف اورثك املف سرب لك نم هددل عينجان برحلل

 ريكذاهج ثحو ةثاعبس نم كلهف ريطلا عم ءاوهلا ىف هيف نمو سربلا اذاف

 شيل ريما نكل هب ناخيمور مهو خفنا ثيح نم لوخدلا ىلع ناخ
 فسالا ىقبو ةيرشبلا لماكحت وا ةيمهلا ىف رصاقتل اما فقوت كلملا ناعرب

 مدقتو بشخ نم اجرد لاف ناخ راهجوهج امأو « خةقشملا تحءعاضو

 تافارشلا نم اولزنو ةعامج اهدعصو اهيلع اهعضوو اليل ةعلقلا رادج ىلا اهب

 رسيفنلا برض ميغ هب لصاوتي نا ملبقو ريفغنلا بحاص ققعمو ةعلقلا ىف

 اكاردتساو «برخل عرشو ليلق دحع مو ةعلقلا ىف نم ىلع ميذرفلا كرحتف

 ىلا لَصو ايلف هلجال ركسعلا غباتتو ناخ راهجوهج ةجردلا دعص عل

 طقسف هنيبج ىف *ةقدنب هتباصا رادأل ىلع همدق عضي نا داكو ةنارشلا

 نمو ناخ راهجيهج ةداهشلا غلبو هب رسكناف هلاجرب ماسلا لقثو اهنم



 زب ؟مإ“ نس

 ىدامج ىف كلذ ناكو « 2« نيعجأر هبلا انأو هلل اناف هباككا نم ةعلقلا ىف

 زبه ىف وك ,اوندابف ؟.درزيب لصوو رجكيلا جنفا مث « ةنسلا ىم رخالا

 عفادملا لع ىف رظنو ةعاقلا ىلا بارغ ىف ءاجو كرنلا ردنبب حرطو ريبك

 ةطحلملا ولخ ىلع كلذب لدتساف خلقلاو فعضلا ىم اسهلعاب اميفو اهب

 ىلا عجرو اعيمج تنيبرضف اهيف ىتلا عفادلاب وماو ناخ كنوادر> كعب

 عمو « عفادملا ىم بشكل ىف امب كلذك رما ليللا فصتنا املو ىسوملا

 ليحاسلا ىلا ةيرغالا تبيحو ىجنف فلا نيتلثب ةعلقلا لخد رجفلا عولط

 « ناخمور ىلع بيرغلا عمتجاف مالسالا ركسع امأو «هبيف ىم ىلع ىمرتل

 ىثام جذرفلا برك رغ اهالكو ىنابنبلا مح كاملا ناهرب ىلع ىلعالاو

 ٠ 2 اذهلو 3 ناسخ رمكذناهج ةجوحب 2 ذو ذل لكاعم َئ مم ا رصكسعلا

 تاف كو كاما ركسع عفن نم سب كو و كيلا خقفأو ا دلا
 زال

 جر براجتلا هنكنح الو بورثل سراب مث ريغص باش ناخيمورو ةدملا

 برحالل ه«-ظفرعمو ناخذ ريكناهكإ تركذو 1 ركنأون ىللأ رابالا عفادملاب

 نيماآ لون دقو ماشلا حونف ىف مامالا ىدقاولا هركذ ام برأل لاجيبو

 تءاجو هيصاوق ك.ملا مضو كومهرجلا 3 6-0 وماع ةلدبيبع وبدأ خمالا هذه

 أوجرخو 0 اهفارطا ىرذ 2 ندرشع اوقصو جنابار ىلع اوجرخو هيف ليقي

 تنذد ا.ملف خ_فعاضم نيملساا فاعضأ نوكت ةيبظع اليخ نيملسلا ىلا

 ةزراسبملا لأسي عتقراطب ىم فقيرطب يرسخ نيملسملا ليخ نم مهليخ

 3 سبل ةيلاراو رح ردو كيتون ام .يجلاخ كاهن :نيئاسللا نيك 00

 20 لاعف كلذ قورسم نب الرسم داآراف «“« ل ىديخال وأ مكضعب ل

 هيلا 01 5 الو باب نيمورلا 13و رتنبك خيش نتنا دكلاخ

 اهل فقف ىسلا 2500 بانتلا 3ع ىبقي ر-مبكلا حشا ناكب 3> دك 3

٠ 0 



 ٠.٠ ع

 مخ اب

 ثدح مالغ ننا ىخا نبا اب دلاخ هل لاقف هيلا يورخل ليفطلا ىبأ

 د ىز نب يضع م د ليخ ىق تنك دنالا هللا ىبع .ب ثذل لاق « هيلع ىقت ال مىرا فاخا

 اك للكا كنق. ام. لاقف عسبلا جرخأ انأ تلقف مهعم تاجر ىنلا كتتاخح

 جرخالف لق ال نملق هلبق طق الجر ت تزراب له ىل لاق هيلا ؛يمخال نيبعذ

 وجرال ىلاو لجأ لاق ميك ىلع كنك ىكلاذ اب اةريبه نب سيف لاقف «« هبلا

 لاق انا هيلا نجرخال ةعونلا 7 م ثنا ناو هلتقت نا دملا 7-5 نأ

 اهلاطبا نم برم موي تسلا 000 5 00 ادق لاب

 اهلاجر نم نارقالا صنمو

 هبرض نأ آلا وه امف هيلع لج م هسف برض هنم اند ا.ملف بلا جرخت

 ىمورلا اذاو هتمام فلفو حالسلا نم اهيلع ام عطقف هقماه ىلع فيسلاب

 خفلا الا نورنام دعب ام كلاخ لاقف نوملسملا ربكو االينثق هسف ىدي نيب

 هللاوف غيلع اولجا لاقف هباككا ىلع كلاخ لبقا رث < سيق اي عهيلع لجا
 عوقشل ىنح عوفشكف عياع اليخ بارتنلا ىف ,فعنم اسراف جلوأو نوكلغيال

 ةيبنجاب تمسببأ هيدلا برح قايس يف ةخضرتعملا ةياورلا هذهو 6« فوغصلاب

 ي هقنع ىضرو ملسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر باكا داهج ىف اهنال

 عفادملا لمحت ىارام نيملسملل ربدق داهمإل ىف ناك اضيا ناخ ريكناهجو

 مغ 2 ىلا 00 تالالا ا :لكمح وسهأ وهرزمب لوصو مهسبلو 3 ركناون ىلا

 صلخ .لقو برخل لاجر ىلا تفتنلاو لاقثالا اياقب اذكفو اهيلا عالقلا

 هلاجرو 55 د 1 نسب ميمالا لاجر هسلج رضح كقو هل اعدو

 سنج نمو امهنم خنطلسلا منح نم لاجملاو نيسندل نم عب خ*صاخل

 متم كام ناكاب دات عميس خنادأ عشألا دل انيمخ اوناكو عابو ةرجملا



 ارك 1م“ نس

 اهبيطتو هتنيز اولمكتساو هحالسب اورهظتساو برأل ةبها اوذخا دقو نهل

 امل اًيفالتو ماسو هيلع هللا ىلص دمح هبيبكح ايساتو ىلاعت هللا ىلا قوش

 دحا موي مهلعاو هئانباو هسفنإاب ملسو هيلع هللا ىلص هل مهتياقو نم جتاف

 سيلردكفلا علط املو ««ملسو هيلع هللا ىلص هبورح ىف همابا دتشا ناكو

 هانيع تعم. ىف :هبابش' مخرو ناضيمور هديب اهنيبلاو دبرح ةمالا ل ا

 ناملس ململ ءافو اذه لك هتمالس هناحجس هللا لاسو هسفنب ها دفو هقنتعاذ

 لقو ناخضيمور ىلع مهعمجو مهئامماب ناملسل الاجر اعد مث «هدتيب لعا ىف

 موي ميلا < نارقغلا موي ميلا “ ناكامالا مسي ميلا « ناعرلاا مهي
 ىلع ام «« نادلولاو رول تفرشا «« نانللا باوبا تحتتفا « ناجرلا ىضر

 1 هلم موسببسلا دعي ام هللا دايع «« نينمأ مالسب اهيلخداف «« ناوضر بابلا

 دعاس ريصلاب اونيعتساو اوعراسو اوتبثاف ةعاملل ىلع هللا ديو «« دعاسلا ىلأ

 ركذ «« نيحيفلا غبر دنع ءايحالا تاجرد اماو « نينسحللا باوك اماف

 ورمع نب ءللا+ نبع نب رباج تعمم لق ردكنملا نبأ نع ةتييع نا

 ىلص ىبنلا ىلا دنحأ موي ىنإب ءىج لوقي اههنع هللا ىضر ىراصنالا ىملسلا

 ندع فشكال تبهلن هيدي نيب عضوف هب لكم كقو ملسو «بياع- هللا

 نتمخاوأ رم هنا ليغ خخ كتا د توحد كنعيك ىموق ىلا هنف ة4هجو

 هلظت ةكئالمل تلاز ام ىكبت الف ماسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر لاقف ورع

 لبقي هللا ىبع ىب رباج تعم» لق شارخ نىب ةخكلط ىورو اهتحانجاب

 امهم ارسكنم كارا ىلام رباج اب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر ىنيقل

 هسملكو كابا ىبيحا هللا نا لاق هللا لوسراي ىلبو تلق كابا هب هللا ىفل

 كطعا نع ىدبع اب لق باجح ءارو نم الا طق !دحا ملكامم احافك

 ىفو ىنم فيس ىلاعت لاقف ةظيناث اهيف ليقاف ايندلا ىلا قدرت براب لاق

 هللا لزناذ ىئارو نم غلباف براي لق نوعج ريال اهيلا مانا تيصق ةياور



 1م“ ' رس م

 نلت 5 اي لب دون هلآ لييبس ىب نو يذلا بسلا الود لح 9

 اوُقَحْلَي مل نيل نورشبتسيو لصق نم 1 مهاتآ 3 نيِبحرف - نوزرب مر

 هللا نم هيك ووش تسمي دبس موفر | 2 الو عياَع 1 لأ هد نس مهن

 لا كر ةيلغ قصو , لينق لوا: ناكو «: ,نينموملا و ل عيضي ال هللا نأو لضو

 نب كبري نب ورع نب لايت 0 « خجرهلا لبق ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 مني لاتقلا «بحل امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ىراصنالا ىكسلا

 لذق ىف ريع نب بعصم ةع تن ءادنعالا  هنما اثدو هيلا ضلخو م

 ةجو بيصأاو امهنع هللا ىضر عارف مبف ترس 1 ىنح كاهس ةناجد مدأو

 ةندجو بيدصأو هد تحههلكو هننيعابر تنولتو ماسو باع ىللا ىلص هللا لوسر

 ةللا لوسر لاق نيعرد نجد ذكموب رهاظ ل5 مالسو كبلع هللا ىلص ناكو

 0 بكف سيخ :بتوف _ ءسفئاتل غيبي لبجي» ىم .ملسو هيلع هللا ىكض

 عروصخا ناك ىند اولناقف ىراصنالا ىلهشا الا نكسلا - دايز عم راسصنالا

 ىنكسلا نب دايو مملسو هيلع هللا ىلص هللا لويسر لاقف وديلا دنع اوضيج

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدسوق تاح ارل هنتنبثا ىقو ىنم ندا

 اذه للتو هانهي' كلذ دانهمف «« هنع هللا ىضر اهيلع تام ىت- همدق

 َج رح لاق ا راسب نب فدكاس ا نب كيد رسبخأو 4 نواماغلا لعماف

 لفقيف لج مولا خلتاقي ل هديب ديد سفن ىذلاو لاقو باصا ام عنم

 مامل "خرب ريع لاقف نمل هللا هلخدا الا ربدم رديغ البقم ايست ارباص

 نيدو ىنيباف خب خب نولكاب تأرمنغ ةلحيا و ىراصنالا ىمهلسلا جومجا نبأ

 فيسلا فخاو هدي نم رمتلا فذقو ءالبه ىنلتقي نا الا ةنلل لخدا 01

 دادعملا لم.عو ىقتنلا الا كازوببغم تح رقلكلا ىأل اضكر



 الما 1نإ“ ةئس

 دافنلا ضرع دازلا لكو .داهجلا ىلع هللا ىف مبصلاو

 داشرلا و ربلاو ئقنلا ريغ

 ىثرفلا ماشه نب وربع نب ةموكع لون كومريلا موي: ناك املف لق.اضيا ربخاو

 نوعبسو عضب هيف جوف لتقف اديدش الاتق لئاقن لٍجرتف ىموزخملا

 هلبقو ءاذفتو هرجح ىف هسا نلاخغ لخاف هريغ لق ةيمرو ةبرضو ةنعط نيب ام

 جومجلا نب ورع نآ ربلا تبع نب طفاحلا لقنو « عيلع هللا ناونضر
 اردب و ةبقعلا كهش كق و كحا ميي هل ليقف يرعأ ناك ىملسلا ىراصنالا

 وجرال ىلا ؛هللاو لاقو ىمرو هماهس قخاف سيرعا كنال رح نم كيلع ام هللاو

 لقو ةليقلا ىلع" لبقا: سانلا ْىَلِد املف هيلا ف «ذنف جت أظا لأ

 هتجوز تءاج ّللتُق املف ابئاخ ىلها ىلا قدرت الو ةذاهشلا .ئقررا مهلا

 اتفدو ريعب ىلع هللا تبغ اهابا تلو هتلمدغ مارح ىب ورع تتب كنه

 ايبيبفت ىذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر لاقف كحاو ربق يف اغيبج

 هتيار كقلو سوما نب .وريع هنم هبال هللا ىلع مسقا وهل نم مكنم نا هديب

 « هتجرعب ةنلمل ىف أطي

 هللا لف هللا :دابع :لق ةلقث ىلا: هلوق ىف ناخ ريكناسهج  ئهتنا املق

 ناكو ةحرو ةرفغمو هنم تاجرد «« اميظع ارمجا ىيدعاقلا ىلع ىنيدهاكملا

 نا ءاضعالا اورتسم ءيوقا ءاحصا نك انب بسانملاف «« اميحر اروفغ هللا

 4: ىقلم نابل ليق دقو :هشجرد: ف نكن لنآ, كدمجرعب ىللكت

 ةافولا هترضح اذل هنع هللا ىضر كيلولا نب كلاخ اذه « ىقوم عاجشلاو

 خيرض هيف و الأ ربش عضوم ىدسج ىف امو اهاهز وأ فحز ةثام تدهش لاق

 نماث الف ريعلا تومي امك ئىثارف ىلع توما اذ انأ اه رث ةيمر وا *تعظ وأ

 ىم ..نيرشعو | ىنثا وا .ىدحا ةنس" *نيدملاب وأ. نطوك كام انبللا نيف

 اوربكو ربكو ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا ىلع ىلصو ةحتاقلا أرق رث 4 ةةرجهلا

 ناسكالود, بيرغلا ريغ نم هدعمو هلوسو هللا هابضري فقوم ىلا مكقتو
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 ٠ بت

 6 ا

 1وز* نس ارث

 دعبو «6 هباكصاو كلما ناحبب مهب فحو ©« ناخ ىسح دوخاو :ىنك كلا

 فلا ىنيتلت هيدي نيدو ىرزمب خعلقلا نم 8 جسر دكيق سمشلا عاضفترا

 خعلقلا عفادمو 2« قرط قرط اهتاوصاأ لصاوتت ««© فبط فيبط ةفطصم خبصق

 عجتراو 0 ملظاو مل ركتعات 2“ اهرا 2 خبرغالا نم وياطنتو يل اهراث لعنشن

 «ريبكتلا اولعا دقو هللا بيدح فخر كلذ دنع «« مدآ قورشلا فق.ابأ

 خانسالا قرأوجب 0 مالظلا كلذ اولجو يك ريفنلا فقعني روطصلاكو رابغلا اوقشو

 « رجانمل اوعطقو «« فوبسلاب اويطح «« فوقصلا ىلا اوهننا املو «“ ماس

 رسجانخلاب

 ةدش نناكف ملعلا اوغلب ىتح « فصلا ىلع فصلا هنم اولكو ىدعلا
 اوف 0 د هي كسللو حولا نب اولاحو أ ىكسالا خلوج اولاجو 4

 ىفو «ددعلا خلق نيملسملا ىف ناك اهببسو « فج هب ملقلا امب ندضق

 ناكو < نانثامو فلأ جنم ةداهشلا غابو «« نذعلا ىفو «يف ةرك نيكرشم ا

 هللا ةهر :؛«ديلا اناو هلل انف «« ناضتلودو ناضيمور *لمدل هذه ىف

 فصلا ىفو « *ئاعبسو فلا راصخل ىف ينرفلا" نم لثنقو «« هيلعو عقيلع

 ناكل هسباككاب ةكرعملا ىف كلملا ناحرب فقو ولو «4ذثامو افلا رشع دحا

 مقدانب ةشط نم لحاسلا ىلآ خبرغالا لفا لوزن ىف هنكل نييملسملل اريهظ

 ىلخو 4« دب ريطن اعرف ريئاصعلا ةكنجأ ىف هناكف هبرك اربدم ههجو در

 ىلا اوزامحكاف ةرئادلا ىف وكرمك اوراصف ةبرغالا لغأ هافتفاف فجرلا لهأ رهظ

 اوعقوف هيلع ةراماب رسكناف بشخ نم ادودمم ناكو هبهلع اورتاكتو رسل

 طقس نمءاهب كلهف هيف ةزوكرم كيدح ىم حايسا تناكو :قدنخل ئف

 نيف اجورخ سانلا ردخآ ناكو ىدنكلا ىلع هفرعي فيرط ىم يوخ 'ناخ

 م«لجر ةتامثلث :ناضيمور عم قدنخلا ف طقس ىم غلبو اج هعبت

 عم ةمالسلاب يراخلو اغلا جيرمخلو ةثام سمخو اغلا كلاهلا ةلمج ناكف

 ركناونب ناخ ريكناهج  تابو « ةئام سمخو فالا ةعبرا  ناخ رئيكناهج



 ١17 كى خذ

 رداس ليقفتو ىجارجاب جبر ىالثو اهب هموي ٌلضو هلع بيرغلا عمقجاو

 دابا دا ىلا ارئاس حبيصاو اهب ىسماو :ناوكل نم كقنلا ةلصاوع ساسنلا

 نب دوأد نب ىسيع نب ىلع نسل ىنا رعشب لقمني هو لاقتالاو عفادللاب
 ل : ردزولا حاول 1 ع أ

 ليثاس ريغ انماش وا ىنبن امل خظخنامشب االثاس ىنذع ناك نمف

 لرالولا كلذ لاوشا لن روبص ةرح نبل بوطشل ىنم تدزوبا لذ

 ناطلسلاو كج وه ناكف ةثدامخل نع هبخنتساو هاندتسا ناطلسلاب عمتجا املو

 هلبتيو هناسل ملتك ه«ترعات هباصم هركذ كنع داكو هنايب ركن اهلف ىكبي

 نع 'هلأسو ةياككاب ىدتساو ناطاسلاعجرتسا هلقع .هليتك الو هلوتيو

 عبمتل كك علخو هألع 3 ا ناك حو ف نم غنم دحاو كحاو

 ريكناهج روصنملا سلجكللاب بطوخو عفادملا ىلع اريما ناخ ريكناهج- لعجو

 ىلاني ىلا عفادملا بصب هرمأو ىسحارفق دموي ىلأ يحي ناكف الأو همود ىف ناخ

 مكحو ددرتلاو ةنكاسملا نم مينرفلا عنمب ردانبلا ماكح رماو «ويدلا خف اهب

 جورهب مث تروس ماكح اهركنب لدتباو  ةبرغالا واجنل حاسلا بشخ عمي

 بار ضعب نم هضعب بيرق نمز ىف كتماف « ةيابنكو نمكلاو هكوكو

 ناخ ريكذاهج عرسشو هي ردانبلا نم اهريغ 3 ام كس بارغ ختام سيخ

 دكحاو لك ىلع بوتنكم عفدم ةثام لع نم غرف ماع ىفف عفادملا بص يف

 جنرغلا لماعي نم نم ةمذلا ةاربب ىدانو « هاش دومحت ريكناهج اهنم

 نم ويدلا ىلا لمكإوأ رئاكو ملسم نم .هيدلا ىف ةنكاسي وأ هل رجتي وأ

 ناخ دكنوالخ ىبا بجر امأو «« ماككاسالا ةياغ ىف ةعلق اهب تينبو

 3 صخرو خفاضالاب صتنخاو ءبخاو هبيبال ناك ام هل ىقبو ناكمور بطوخ

 « تروس ىلا عجرف
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 ؟نز* نس اك

 اميزو ىسيع نب ىلع ناك دادغب خيرت ىف ثبات نب دا بيطخلا لاق

 هقرازو ىف اًدومح هتيالو ىف افيفع الضاف انيد اقودص ناكو رهاقلاو ردتقملل

 رثكيو ملعلا لها بحب مايصلاو ةولصلاو نارقلا .ةأرقو فورعملاو وبلا ريتك

 هوبا كلذكو باتللا هوجو نم سرفلا نم هلصاو «تركاذمو عتسلاج#
 ةنايدلاو حالصلاو ةنايصلا رتسلاب افورعم هتتادح نم ىلع لزي رو ىسيع

 ب : وعش « ليقي اشنان رعاش هيلع لخد هيلا ةرازولا تدر الو

 ريثك نودساحلاو ىساح ىوس ابذع كل ىرا ال ىنا كبس

 روهطفق هعام اماو نزمف هباحس اسما ثيغلا لثم كناو

 انلخنف هعم تينك ةّكم ىلا ريزولا ىفغن امل ناطقلا دايز نب لهس وبا لاق

 ءاججو ىتسو ىسيع نب ىلع فاطو لق فلتن اندك كقو كيدش رح ىف

 ىلع ىهتشا لقو اديدش فلقو بعتلاو رخل ىم تيملك وهو هسفن ىقلاف

 دجويال ام اذه نأ انديس اب هيحاص تدنكو هل تقف جولتم ءام ةبرش هللا

 ليسقلا اذه رتس نع تقاض ىسفن ناتو تاق امكوه لاقف ناكملا اذهب

 مارلل دجسملا ىلا ثيعجرف هدانع نم تجرخو لق ىنملا ىلا تدحورتتساو
 الصتم ادذعر تدكلعرو تقربف تفثكو ةباحس تأشن ىتح تررقتسا اسمف

 ابعمجا تلقو ناملغلا ىلا تردابف ريتك دوبو ريسي رطع تءاج مث اديدش

 هنم ةكم لها عيجو ةريتك ارارج هنم انألمو اميظع اعيش هنم انعبجن لق

 ىلا جرمخ برغملا تقو ناك املف ايئاص ىسيع نب ىلع ناكو اميظع اعيش

 هذعهو ةلئاز ةبيكنلاو لبقم هللاو تنال تلقف برغملا ىلدعيل ماركل ىجاسملا

 ةولم حاد قاب دكاسلا ىلا هتّئجو تيلط امك جلتلا برشا لابقالا تامالمع

 برقي نم كلذ برشي لبقاف .دربلاب ةسوبكم ةبرشالاو ةقوسالا فانصا نم
 نحو كيرتسيو ءافعضلاو مارمخل ىجسملا ىف ةرواجكملاو خبيفوصلا نم هنم

 تابخ سانلا برشي ىتح ليقيف برشا هل لوقاو كلذ نم هدنعامب هينان
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 6 ؟ه#* خلس

 ثدك ىنتيل هلل ديال لاقف ىش:فبي لل تيلقو لاطرا ةسمخ راكم

 تيبلا لخد ايلف باجا تنك ىلعلف ملثلا ىنمن نم الدب ةرفغملا تينمت

 فقيوس ليلقي مهنم برش ىنح هبرادا تدلزامو هنم برشي نا هيلع تفلح

 رضح لاق رسيزولا ىسبع ىبا ل نب ىسيع نعو « دهيفابب هليل توقتو

 هنسحاسا :ابوث هيلع نأ ىارف نا دنع ىضاقلا ريع نا نب ريع نيس وبا

 لاقف بوثلا اذه ىضاقلا ىرتشا مكب لقو هفشتسي هيف هذي لخداف

 نيبام ىلع همت كبزي طق اببت سبلا م ىنكل نا لاقف ارانيد نييعسخب

 نكو بايتلا لمك ريزولا نال كاذ نيسشخل وبا لاقذ ةعبس ىلأ ريناثد ةنس

 3 ةخيرلا هيلع بيطخلا لقن «« بابتلاب لمكان

 ىلع نب ىسيع انتددح ىرهودل ىللع نب كم نب ليت ركب وبا انربخا

 انكر لبحت نب ديا انت ىسيع نب ىلع انتدح ءالمأ رسبزوبلا ىسيع نبأ

 هللا ىسضر سابع نبأ ىع ريبج ىب كيعس ىبا اطع انت لبيضف نبأ

 كنولأسي نهنمف نرقلا نم ىهلك ضبق ىتح ةلأسم رشع ةعضب الآ ىلأسام

 ئماشيلا نع :كنولاسيو وسنملاو يمكلا ىلغب كنولاسيو مارثل 'ريشلا ناح

 تام «« ىهتنا هعفني ناك اع الا نولأسي اينالم ضيحملا نع كنولاسيو

 ىرخالا ىدامج ىف كلوو «« نيتلثو عبرا ةنس نم ةحشلا ىذ نم تيقب

 هي دأرذ دللا بيط نيننامو نيعبرأو سيخ خدم

 .٠ ند ميلذل 53 ةرازولا نع ناخلضفا لون نيسيمخو عبرا ةخنس .لوأ ىفو

 اهنم روما ك.لذو 0 ناخ ك.نوارخ ىلاعلا سلجكاملاب بطوخو كلما لبي

 ةنطلسلل ةيلاملا ةلماعمللا ىف ةلهاسملا اهنمو «ويدلا ةعقاو ىف ريصقتلا ةعئاش

 علبي خرق خمدخل ىف مل نم تام هلاثتم «« هبلع ءانتلا كديلختل ةحاسملاو



 ؟ن* نس ار

 ناكو « مدخل قاب شايقلا اذه ىلعو نم اهجرخي ث رهشا تس هلهال

 ىفف ةدايزو فلا انام لجيلا نيو فلا ةثام ليكل نم ةنطلاسلا ىف عمنجا

 « ةنايثل ىل  ىدوي عييضت  ةنطلسلا لاع تيملا لما ىلع ريزولا ناسحا

 غلبام غلب كقو ةياولاب ناخ دايتعا :ليعاتت هلاجا ةيئاغلا ةلعلا كو اهنمو

 نبجح الو ههح ىلع هني ناطلسلا ناكو ذب ةقثلاو برقلا ذجرد نم

 « ةروشملا ىف كروشو ناخ نامتعا بطوخ تايصوصخل هذهلو هنم

 009 جوربب ىلا جنرفلا ةيرغا .تلصو 0202
 قرشحاو ىلاودنملا رهنارب ديس ناخلع اهريما نم ةلغغ نيح ىف ةعلاقلا

 ىلا خوجرخاو ىنثمو ادارف اهلعا براغ اروعم اردنب ناكو اهنم بناج

 بشل ضعب ريغتف يربلا عفادم متكرداو ةعلقلاب ةلصتم تدناكو ةبرغالا

 هل لاقي ةعلقلا نكح ىرجك ومو هدبرن رهن نم للحاس ىلا قابلا مزهناو

 نولواك اهلهاو امإيا ىنرملا ىف ةيرغالا ترمتساو هنم ئسارف عبس ىلع توهبراهب
 ىلعو ةديرج ناطلسلا للصو كلذ ءانثا ىو نوردقي الو 00 ىف لوزنلا

 اريتك جنم لققو لحاسلا ىف كرد هب هل ملع الو لوزن ففتا هلوصو

 رهنلا ضاخ ىتح ةبشلا ناوفنع ىف وهو فيسلا برضو هسفنب ىماجو

 ةوقب هفطعو هنانعب ذخاف ءاملا ىف هعم ناخ دابتعاو هب مبسي داكو هسرفب

 جنرسفملا كرداو هتنيرغاب جو جورسهب ركربمأ مب عمسو «“ لحاسلا ىلآ

 جيلا هردوم ىلع رم ناطلسلا ناكو ويدلا ىلا اوبرهف عبشخ ضعب رسكو

 اًلزع امتريما لزعو ٍيورهب ىلا لصو مث هتلفغ كردي ل جورهب فقيرط كلس ولو

 كاّبس'نم طلغ هل لقو هتعن بلسو هقويح ةذم المع هل لي ملف ادبوم

 « دنهلا ةغل ىف دىسالا مسا رهنو ريهن هما ناف بلغت تنا امنا دسالاب

 ليكو رضحو منرفلا برطضاف هيدلا تفو داهل ةينب ويلهتلا يرخ اهيفو

 هيضام نع رختعي بهذلا نم انانما غلبت ةيدهب هوك بحاص ىرزيب

 ع ءاضما ىلع ممصم ناطلسلاو ةنطلسلا ىضر هيفاع ةليقتسم قالتيو

 1ع



 المحب ؟دو خلس

 ىلع بلغ دقو كلذ ءانثتا ىفو ءاهلبقي ةيدهلا الو هيلا لصي ليكولا ال

 ةروشملل عمتاجاو هب ةنطلسلا ركف لغتشاف اهريبدت ىف ىو تارجاكب مه هنا

 هكفل غرفتلاو هستقو ىف دنهلا بحاص هاشربش نا ىلع اوقفتاو ىارلا لسا

 كعو .:« ىكلقد :بناتج :نم' موك ؟اميف .ىظنن جلصلاب جنرفلا بناج نم

 ناطلسلل ردنبلا نوكي نا ىلبع صلصلا ففتاو ةيدهلاب ليكولا رصضح اذه

 فصن اذكهو مهل ةعلقلاو اهتاقلعتمو ةنطلسلا بكارم ىف مذرفلل لخدالو

 ربما مكح ىف ةعلقلا لما نوكي ةجاملل دىنتعو رجملا بكارم نم روشعلا

 . بحاص دابا دجاب نك هيلا ملا اريما ناخ نثبح 0 7 ا

 عمتجاو 8 نمأو همابا ىف 0 تارهعو عربخو م 0 نعذأ 5

 رضعاو ةوقلاو داادعتنسالا . نم 6 تفالآ خدم بيرغلا مشد نم بلع

 ةيرقسلا ا ردنبلا 3 عمتجاو ©« فالآ ةعبرأ نيكل نموا

 ناك هنا اهتنكس ضعب هاكحام ردنبلا ةرامع ةراما ىمو «ذةثاملا براقيام

 ىلع ديزيام مكللا ءارشل راجتلا ديبع نم ةقراش لك ىف ةرزجلاب فقي

 ىنايمروي نم اذه ىلع راعلا عسقاو « قابلا هيلع :سقو « ختام سمخ
 ««ردانب ىلع ليتشي لحاس اذه لك « مياهم ىلا

 ىتيبرت بحاصو .ىنعن ىلو ارجل ىلا ليصو نيسيخو نسمح ةنس ىفو

 .٠ كءييمض دف 5 لدا ارك كلوا 2“ ناكفصأ زيرعلا ديع ىلاعلا كنسلا ىنكوب

 بلط ةفرشملا ةكم نم همودق: بيس ناكو ««ىئفصا ةبسنلا ىف ىمسا ىلا

 كلم ناو ميلهبلا !ناخ كفاجم غباطن :ق د ال كلذو هل يطل

 نم هب جر اه 066 كا 2 عجرب 1 كغم 0 ظفح



 بت هز

 ؟هه خخزس المح

 اكشف بابسالاب الّثعت الا دادزيال وهو ةرم ريغ بلطلا هيلآ هجوتدو دادعتسالا

 ةيلطب  ناطلسلا رماق «« ناخفصاب الا كلملا ملصي ال لقو ةصرفلا ىف هبناج

 نم الوسر تارجك ىلا وجهج نيدلا نيما كيتعملا ليخد ةنسلا ىف قفتاو

 ناخ دامتعا يدتساف هب ا.ضوصخ# ناكو ناخ كنوادخ ءيخا ىلا ناضفصأ

 هرمبلت تملك ناكفغصأ بلطب ناطلسلا ورسمأ هل لاقو ناخ كنوادخإ

 ىع ناخ دامتعأ ةلاسف هيدل هرضحاو هيلا هلوسر ليصو نع ربخاف

 لاقف لحارلاو داوسلا الا هعنم امن هباجاف بلطلاب لصي له ناكفصأ

 ويكذملا رئاسف ةيافكلا ىلع كيزياع ةكم ىلا كييجتب لكع ناخ دكنوادخ

 ةكمب بهذ ىتثامب كاذذا ةدنسلا تناكو ميهكرس لين نم ةدنس فلاب

 هضعبب ىرتشاو هضعبب ناكفصأ رهجتو منرفلا ثداحن اهنع ةرفسلا فقوتل

 نيدلا لامك نب رع نيدلا يارس هلهاو هدالوا ىلع اهب فلخو ابكرم

 ردنبلا ىلع بكرمل ريغتف اًديدش رجلا ناكو دنهلا ىلا رئاسو ىلاورهنلا

 ىكرتلا فسوي اقأ كلولا هلؤنم ىف ناكو هكولغ هب يرخو ننني رولكنم فورعم ا

 ىيدلا نيمأ مهعزو ةراكبلا خةمداقم هدعاسو بكرم بدع نم حول ىلع

 اركش دجس ةغمالسلا لخاس ىلع همدق عضو املق كلذ ىف ةكرشلا روكذملا

 ناخفصأ فسا امو هنم ماس ام بايسالا نم جرخ اليلق رجلا نكس ولو هلل

 بحاص رئاخذ ةلمج ىف ناك :فعءاصلا نيدح قه فيش لغو. دبتكا لح لآ

 ةبد هب نكآ دبح“ نب تاكرب نب دمج ىنمي ىنا زاجملل ناطلس ذكم

 « نيعلا ىار ىف الا امهنيب نفي آل داك داحتاب نضقو امهنيب تصلخ

 نأ ماسو ه«بلع هللا ىلص هلج نع ىووم ا بيدلل ىف ةقم !كيف كنِبو
 ه2

 ىف نم نراكام ىلاعلا لنسملا ةمهجرن 5 ىايسو 2“ ريسمالا ىلا.عم كح ديللا

 ىلع لمعي لك ليقي هناصبس هللاو «ايلعلا ديلا ىف نروامب المع هنتياعر

 - : مهضعبأو « هنلكاش



 م ؟هو ذئس

 مهلا .هف ءماملا لعثام هلعف ههبشي ءرما لك

 كجيوي امم ه«ذم ناك ام ىفاكي نا بحا هب هرثآ اميف خكم بحاص ناكف

 فسا اذكهو «« اردائ الا لق نأو تّقو ىف كجوي ال امب لح نأو داري ىنآ

 بصق اهبكار رئادل ةيبرعلا قاتلا قيشا جانذ نم ناك هرئاخذ نم سيرف ىلع

 كشا ناك بنتكلا ىلع هفسا عمو ««ةخقباسملا ىف برعلا ةداع ىلع نامرلا

 ركش ىزيربتلا بيطقل ىيدلا ىلو هعماج طخ ةوكشملا باتك ىلع انفسا

 ىف يدل مايا ةفرشملا ةكم ىلا هب ئجامل هنا ئغلبو «هعمج ىف هيعس هللا

 نم ةيقوأ نيعبراب ىبتللا هنيث عيبلل ةلويحص بتك ةامج نم قارعلا بكرلا

 ىيبدتسا رث نيمثتلا ىع ىاعتي باتكلا اذه نفصنا ام لاقف بهذلا

 بهذلا ةيفرشالاو نازيملا ةقك ىف باتكلا عض هل لاو ةكم ىفيص ميلسب

 ىف هطعا ىبتللا هنمث امو هبحاصل هملسا اهنم نزي امبف ىرخالا ةفكلا ىف

 هعضوو بانكلا ىفريصلا عفرف بهذ ةيقوا +دام سمخ نزولا غلبف ةلالدلا

 المو هل كرايو عئابلا .رخ ىف نزولا ةفك بلقو هل اندو ناضفصا رك 3

 ماو « نزولا ىف كندر ىمثلا ىف تدر ول هل لقو (:2.) ىفرشا نيعبراب لالحلا يفك

 هريخ نم نا دامتعا ىلا هبتك اميف رصتقاو روضخغلاب ردايف رولكنم لماع

 وعدت املك ةنطلسلا باب نم للصو مابا ةعبس نم لقا ىفو «« هتمالس ىلع

 اذكمو « ةمدخل ىف هيلع ردقام لماعلا غلب لصت نا ىلاو « هيلا ةجاخل

 لصو ناخ شيح وهيدلا ريما عنمو «« برقالذ برقالا هلشر كلم نم

 اطابتف ناخ دماج اماو « اميظع ازوف زافو هلاجرو هلام مه.خو هنئاذب

 دا ىلا ناضفصاب راسو ةنطلسلا بجاح لصو مث «« انيبم انارسخ رسخو

 بطق اهبحاص روزي ةكرابملا ةضورلا ىف وه امنيب ميهكرسب لون اماف ««دابا
 لوصو ىلاوت هرس هللا سحق نملاعلا يف ةكربلا ضئاف ىيدلا باهش ةلملا

 اوجرخ رث «« ةضورلا ىف هب اوعيتجاف ناخ دامتعا ىويسمم لابقتسالاب ىيروماملأ

 ىهتتا' انلو 6ك ىرعلا قتال وهو ةتطاسلا راذ للخد نأ ىلا اعيمج
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 دو خخلزس 5

 همضو تاوطخ هاقلتو هنم لون هريرس ىلع ناكو ناطلسلا سلجم ىلا هريسم

 ناخ لضفاو طاسبلا ىلع اعيمج اسلجو ريرسلا ىلا هديب فخاو هرحص ىأ

 ناخحاتل ناك لزنم ىلا فارصنالا ىف هل نذا مث « ةعاس اثداحتو امهعم

 هعمو هرياست ةنطلسلا تاغيرشتو هيلا يردن ههماب نيعت مث ىلايرنلا ربزولا

 دامتعا هدنع ىقبو ءارمالا ةقراف لونملا لخد ا.ملف نا دامنعاو ءارمالا

 اهناف ةيحكالا فيف#و سابللا رييغت هنم سمئتنا ه«فارصنأ دنعو «« نا

 نم ثلاثلا مهيلا ناك امو «دهييدت نحت ىلا هيبكنم نيب ام المت تناك

 ناطلسلا هيلع علخو ناويدلا ىلا هاياو راسو ناخ دامتعا هب عينجا هلوصو

 هلا ىا « فقلطملا بئانلاب بطوخو كلملا ىف هفرصو هديب افيس هدلقو

 الو هتعجارم ىلع هيف فشوتيال !دادبتسا روهمأل ماظن ىف فرصتي نا

 ي هلونم ىلا هماما تافيرشتلاو بئانِتلو ةراقنلاو ملعلاب جرخو ه.ةبيغب كيقتي

 كيبلامملا ةيبرت هيف ملكنام لوا ناك ةنطلسلا ناويدب هيضح سلج لوا قو

 .بحاص ياتحال افلا رشع ىنثا مددع غلبي نا ىلاو بيرغلا مشل عمجو

 لدنم هكيلامم نم ةلاوحلاب صتخاو هعيج ىف ءارزولا ة_عجارم ىلا ةلاوذل

 عفايو ةرهملا نم عمتجإا ةربيسي ةدلم ىفو « ناكغلا بطوخو ىشيشل

 اوناكو افلا رشع ىنثتا ددعلا لمكتسا ام منرغلاو هواجو شبألو كرتلاو

 ةبونلا هنمف « هيلع 2يغ مدقتي الو رادلاب نيحربيال ةنطاسلا خصاخ

 نمو « عامتجالا ناويدو ةنطلسلا سلج نيب باجمل لدسني ثيحك

 هب صتخإ سلج هلو ناضغلا ريما عم ةبونلا نمو « ةناوذل سرح

 باكر ىف ريسي نم مهنمو « هيلع رميو الا ةنطلسلا سلجم ىلا دحا لصيال

 نومكاحتي بيقنو هنم مكقم سنج لكلو ««راس ىنأ هسرف مامآ ةنطلسلا

 اهريفنب ةدح ىلع ريست ةفئاط لكو ««هريغو بدالاو دل ىف هيلا

 عفاب ةفئاط اعيمج مشل ر.ةكاو «اهدلب ىف ةداعلا هيلع امو اهلبطو

 8 ايل م تقر ملا د مم اا 00 .اطلستا لاما ..نيسي هي ةيلع باتتعالا لنجم ةساظلل لتفا 2



 اذ ؟دو خنس

 راد ةكوش تسيوق م شخلابو « هيلع مكحال ناضغلا ىوسو ةلضاف

 ىسعس رث يةكلسيملا ءارما ةالاق نع هب ناطلسلا ىنغتساو ةنطاسلا

 دادزاف كيسلامملا قبو ىلاطلسلا ىمكرتلا نالصا ةجرد عفر ىف ناضفصا

 انو «ةناقوا ىف ةحار كجوو ناكسمالاو نيكمتلا ىف ةعس مهب ناطلسلا

 ه ةيفام آلا امهمهيال امهنا ناخ دكنوادخو ناكفصاآ نم ناطلسلل رعهظ

 3 ناخفصأ بلط ىف ناخ دامتعا ىلع ىنتا هلالقنتسا هبو هحالص

 اهيلع ىل دجا ال تامهمب ركف لغش ىل ناك اذه ىموي ىلا هل لق اممو

 ىل ءالبمأ كش ىف ىلا آلا ناويحلا ىف اريفغ امج ىرا تننكو انيعم

 ءاينقشا .نع لل ناخفضآ ريبدتن نتحرتساو ئتار سكلمق نآلا امل قش

 ٠١ «دقلغ ىننكمي ال باب جفني نا ةيشخ اهنع تدكساو اجت اهاثاكا تنك

 ةجالل ىف ىناج ىلإو ببدرغ فلا رشع ىنثا ىيلام ىحا ديان اأو

 ناخ دعاجم نم ىكش هنا رث ««ا!دحا ىلابا الف ناضفصأ كتغلاو ىاولا ىلا

 ضعببلل ضعبلا ةالوم نم كمتعي امل فقوتُي ناك ناكفصأ لاقف اموي

 رق ىردصي مكح لواب لصيف نآلا اماو ةكوشو ةوق ةنطلسلا راذل سيلو

 مث هلجرو هليخ مالسلا تمشو ضرعيل اهيلع لزنو ربجس رهن ىلا هب فلعني

 ايهت دقو رهنلا ىلع ةفرشم ةرظنع ناطلسلا رهظو « هتصاخب ةديرج لخدي

 ىلع ناكو بناج ىلا فقوو ملسو لزن مث ةرظنملا تح ىلا اًبكار مّدقتف ضرعلل
 ميلهب ناخ تبيحو مهلهب كلما رفنضغو ميلهب كلما ربزه جنم اشتم ءارمالا درقأ

 م. املف هيراسد ناخ ركنلو ناخ كيمجو ناخ رانت هنوخاو ىروغ كلملا راغثو

 ثصحن رهنلا ىف ناخ كنوادخو ناطلسلا عم ناخفصآ ناكو اودلس فقو

 ىج مث سيفو ةقردو فيسب ناخ دماج صخو علشل عسبلا ةرظنملا

 راد ىلا ناخ كنوادخ و ميخملا ىلا ناخ دماج عجرو بيطلاو لينتلاب

 ليخد دعبو ناخ كوماج بلط هلوصو نم ثلاثلا مويلا ىفو «« ةنطلسلا
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 كدذ خلس از

 ىلا اعجار هنانع فطعف كسميس هنا هل ليق ةنطلسلا راد برقب دلبلا

 لأسو بدحعتف هربخ ناطلسلا غلبو « ةّطحملا تبرطضاو ابراغ هناتيلاي

 رصق ناكو هل لصا ال امم هليتجال ام عمم لاقف هتكرح نع ناضفصا

 ىف درواي ناطلسلا لّثيتف « ةنطلسلا ةباهم نم لازتعالا ىلا هتعد ةعاطلاف

 «هلك دسلل ملص تحلص اذا ةغْضمل دسلل ىف نا فيرشلا تيدحلا

 نم ةيلستل ةّطحْلا ىلا ريزولا لسرا مث <« اهيرب سوقلا طعا لق نم قدصو

 عسجري نأ ىلا كلملاراتت ةلاوح ىف اهلاحب نوكت ناو ريغصو ريبك نم اهب

 هنم رثات اهماو هتمدخ فباسل هب ةيانع ناطلسال ناكو «« ناخ دماج“

 نييماضع هيلا ةنطلسلا ممسم ردص رث «انينس مهتيالو ىف هذع ةفشقوتل

 01 كيبلا !لع دجاج نو ينشاف كايغلا 0

 بذكلاب ءاج ىم فيدصت البلا لكو اقذصم سيملف ىشاولا عمست الو

 تاكطلا ىف غلابو اضيا ناخفصأ بتكو عوجرلاب ماي اروخأا قىفو

 فساتو كلذ لبق تام ليقو تامف عوجر ىلع ناك هملا موسرملا ليصو كعبو

 01 يرث اهنال ةطحلما ىف هل ناك اميف فرصن م «دهدقف ىلع ناسا

 منتقباسل ناسخراتاتو ك.لماراتات ةذجرد عفرو خه_ددياب ناكام ءاممالل ىقباو

 ه«اَضصيا

 ىف ام ىلع ريزولا فقوو حذو ليخدلا طبض نم رتفدلا لها غرف املو

 ىلع هضرعف ىدومح' فلا ةتايتس غلبام فئثاظولا نم اهيف دجو ةمئاقلا

 هلأس رضح املف ناضفضآ ىلا مكمل ٌندرَف ياهيف مكمل ام لأسو ناطلسلا
 هلعدو ناخ دماج ىلع محرتو اهريرقتب رماف هيلا ديف مكلل عجر اع ريزولا

 56 ىرجا هنا باصا لاقف «« ناطاسلا ىلع هب وهأ ام ربزولا ضرعف 24“ ريبخاب |

 رما مث «هيعس باوك هلو ىنم روصتلا ىف تناكف ىنع بثان و2و فئاظولا

 هللذ ةمدقلا عتاكسمت ىف فباسلا خيراتلا نم اهلهال تاكسمتلا كيدجتب

 «( ةنم لبقتيو دوي بيتي



 اي انه ؟هم خلس

 ليضفلا ىذ «« ريظنلا ليلق «« ريبللا ريزولا ةافو ربخ ناطلسلا ىلا لصو اهبفو

 هاسش ««رخافملا ا «« رهازلا عازلا فرشلاو نيتملا ىارلاو «رهابلا قابلا

 عورف هيار فشل « ىراميال هئاّيلقن ىفو « ىرابيال هتايلقع ىف ناكو «رفاط
 فّلخو ««لوبقلا ةياغب رداهب انناطاس نم صتخاو «« ليصالاب ةنطاسلا تيب

 يضترمل رزولا ىّلوت ناو وصو رديح هاش هدلو «هنبقر ىف ال «هتيب ىف
 «رهش نم لقا ىف لزعلاب للجوع هنال اهنع كيب ىضاق لزرع دعب هاش ماظن

 ,« هنم عجرو ناويدلا ىلا ءاج املك ةراقنلاو ريفنلاو ىوبلا نم هراثكأ هببسو

 ليوطلا ضوخل ىف ةطسوتملا ةبقلا ناكمب .ريبكلا ئيراكلا ىف ناطلسلا ناكو

 ىثاتف رصبلا لدم رامثو هكاوفو نيحابر سرغو ةيراج هاتع طودلا ضيرعلا

 دحا هب ملعي رثو ىكلافلاب يدتسان «هلمتكال ام ىلا رمالا غلبو كلذ نم

 جرخو ةنطلسلا نع لوتعا هنا ىلع داباتلود ىلا هنم خو هيف سلجو

 تكاترأ ةفصلا هذهب هجورخ ربخ عاش املف «« اليل كلذ ناكو ايندلا نم

 ضوح ىلع هوكردا ديهج ديج دعب ىتح كيلامملاو كولملا هبلطو ةنيذملا

 هنولاسيو هيلا نوعرضتيو هل نوعضخي مو دعب نم هب اوطاحاف «داباتلود

 ا١ رديح هاش لصو كلذ ءانثا ىو <« كلذ ىنإب وسو هكلم راد ىلا عوجملا

 خماوش نيب عقو ضومخلو ليبطلا ىود ىف تّئش ام لقو ركنم قاعز هقوبلو

 هيدي نيد فوقولل لاقو هيلع هبضغ كئتشاو اهنم ناطاسلا عدصتف لابثل
 ت0 2

 منع ىفخ ناك هنبح ىلأو «« كرهزو هليط هبلسيو ىنع اذه درب نم مكيف ام

 ةرازولا ةهبأ بلسو هيلا سانلا ىراجت ةّلعلا اوكردا ايلف « هجورخ ببس

 م. ةماعلا ىديا نم صلخ امو هتك نم هتسفنطو هسار (510.) ىلع نم دجات ىتح

 « كلما راد بوص ىلا يراه هسفن كلجال و كك رف هسرفإب كذاعأ ىم ةخياعرب الأ

 ركذد جاب ناكو 3 زيراكلا ىلآ ععجرو ناطلسلا بضغ نكس اذهب لموع املف

 ضعب لق رهاط هاش هدلاو ةافو ييرات ىفو «ءاش ماظن ناعرب مايا ىلإ

 - :مجعلا
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 ٠ ع

 1 مدس اركز

 دوب لد لا ىاج شيوك هكنآ لاضف بابرأ هلبق رهاط هاش

 كوب 2و رددزب ىصخش نانكناك -فيح تسبرب نيمز ىورزأ تاخر

 «« دوب لوخم نانج رد أر مش توك ١ ليقنع ز ْؤأ توف خدران ' متساوسخ

 ظراهنلاب لونو دابا دووحت 3 ناطلسلا ضهن نيسمخو خش خس ىسفو

 ةيقوف ةانثم ءاتو ةدحوملاب) كرناب ههس رهن ىلع ىو لحم هتّشيِب ةفورعملا

 ءاسنب نم قلو (اهدعب ىكاس فاكو خحوتفم ةلمهم ءارو فلا نيب ةنكاس

 اهب ككميذ ءاوهلا باطتنسأو ءايذا بلع ساف يي( دبخك ىب دوم ناطلسلا

 ابيطو ابجت دادزي وهو الا موي نم امو ديصتيو اهناهج ىف ددرتي وهو امايأ

 كولملاو ءارزولا ىلع ضرالا مسقو ةراعلا ىف عسوتو كلما راد اهذخاف «« اهب

 دابايكس تيّيهسو ةنيدم تراصو تريع ةريسي ةّدم ىغف ةراعلاب رماو ءارمالاو

 « ةحارلا اهانعم (فلا اهدعب ةيتك ءايو فاللا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضب)

 هناخوف] ةروهشملا ةراعلا ركذ عقو هتمدخ ىف هاش رداق ولمو كلذ ءانتا ىفو

 ناكو ةتشيلا لكم ةلصتم اهلثم ةرامعب دوم رمان ودنماب ىجلخلل

 ليخملاو رصارصلا نم اهركش ليصأ لع طيح اع ىجالخأ ىلع دازو « كلذ

 تعرفت ثيح ىلا قاسلا لوط ىلع ضرالا طيسب نم ركشملاو ةفيطقلاو

 نيترم ماعلا ىف رجشلا ىوسل سابالا اذه ددجتي ناكو اهناصغا اهنم

 فئاغل نولتو رجاشلا قو ةرضخو طيخحملا رادإل طالب ضايبل ناكف

 كيزم ال ام ابحت يهبيو ايرط مييهي امم ةنيؤلاو ةراضنلاو ةجكهبلا نم هقوس

 « شحولاو ريطلا عابسو ناويلل نم داصي امو ريطلا هيف عمج رث «هيلع

 كرم درج اهبو هيلا جامل وعدت ام' لح :لمعغشت لبف لك ىلع ةراهعب رمأو

 نادولا ىز ىف روحخناك ءاسن ىف بكرسي ناك هنال مدخل نم غوابلا نود

 ىهل تاضيرو ةليسورفلا ىنملعت دقو ناجوصلاب بعال وأ كيصلل امأ

 نك ةراجلا هذهب عابسلا دودجولو هتدراطيو هتبعالي نكف ةيبوعلا ليخل

 لمع دنسب ناكو 4« نيط# الو نجمرسثو شك ارننلا نامكو فويسلا ندلاقتت



 ١ . تنم بقا شيلا دع

11 

 ارا نا

 لهذي ام كاسمالاو هابلا ةوقل :يمسلا ءازجالا نم لب ةرذخملا بيكارتلا ىم

 نم هاذاح امب لون ريتفلا هيلع بلغ ام ىتم ناكف . هسح نع انابحا اهب

 راغصوا غوسلبلا نود وه نم الا ةراجلا ىف امو اليلق هيف حارتساو ةراهلا
 نم هريغو مامح نم ناكملا ولخالف ةوسنلا دحاب ىلتخا ناو هيشاوطلا

 نع بيغيف هيلع ةيمسلا بلغت اهيكرو نيب ام ىف وهو انبحو «« ففارملا

 ىاهدذب رمالا ىلع ءايبخل هلج لعب هبتناو هتحن نم تجرخ نافذ هسح

 هللا ىلص ديح ةهيبنل هيكو هع هتاكبس هللذ نهنم ددع ميذلاب لموعو

 « هنع زواكايو هل رفغي هب فرع كقو ملسو هيلع

 بنات نم ةك هعاتبا ناضفضآ ناكو ىكرتلا نالصا هكولم ةجرد عفر اهيفو

 4 ىلع فقدو ةفيدس ليحإ ناكو دوه ىلا ةيدهلا 0 كب لء-سرأو ىوارمشل

 ناطلسلا دنع هابر هتسارف ىطخال تناكو البق ناضفصآأ مآ, املف هنيمب

 نوناق نم ناكو كلملا داع هبطاخو هنيع ىف ربكف هيلع هئانث ىف غلابو

 دحا هب بطوخ اذا ةررقم ةلود روهشم باطخ لكل تارجك نيطالس

 كيلايم نم ريبكلا ىف باطخلا اذه ليي رثو « ةلودلا كلت هل تناك

 الا هنم ربكالل وأ هلاتمال ةيعبتلا نوفنإب تارجك كولم ناكو «« ةنطلسلا

 ناكو ةنفطلسلا كيلاغ ءاول تحت فوقولا نيبيعتسي الو الحا نيكي نم

 تداكو خصيقنلا ليتك الو ميكضلا مضهتال ةبيبا سفنا اهب فيسلا ةلمك

 ىف مقرافيال ىالسلاو اناوع مهفت فطب ةزمغ نم ّلقأ ىف مامزلا ىلع ليست

 ه«نودفغبو راذل نوعنع فيهضلا فرشو راولل ةرزع هل ناكو «تالل نم ُئَش

 . :ىلتحو “< نقاطي ال ان ليك وأو فسيسصلا نومركيو 3 غيلهاو خ_سفناب

 «دومح# ةداهشلا غلب نا ىلا هنم فلخلو فلسلا كلس ةنسلل ةداخل هذه

 ىف داسفلا رهظ ىتح قتكولم ىيد ىللع سانلا ««ليف اميف اوجردنا ره

 ربخا اذكع اولع ىذلا ضعب ةقيذيل سانلا ىحيا تبسكام ركبلاو ربلا

 «ملسو هيلع هللا ىلص ديم هييبحو ةلوسر ىلع لزنملا هباتك ىف هب هللا
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 د1 خخنس 1

 3 ع برو غلب او هما” قاوحم "ما محرأ هللا «كديمحم ما كينيا جالا

 ةتداح ىف هنان اهبحاص بيدانل رديأ بوص ىلا ةنطلاسلا ركسع زهجكت اهيفو

 دلبلا ىلع ركسعلا لينف هخرات ىلا هيلع رمتساو ةعاطلا نع جرخ نويامت

 اهفيغض نع زواجتيو اهيوق لصاتسيو اهجاخ ىبج ةنطلسلا لماع للخدو

 « قابادومح ىلا عجرو اهداوس ريمالا بهن مث

 ىراخضبلا كرابم ديسلا ىيبللا ريمالا سوتلاو كلملا دايع رديا ىلا ير اهو

 ةخجرد عفرا ةرامالا ىف هتجرد تناك ثيحو ««هللا ليبس ىف دعم نوكي نأ

 هللا ءاشنا هل لق نا ىلا هب ةيانعلا ىف هعم غلاب و هعم ناطلسلا عضاوت

 ايعس فشاو رديا نم ةرابع عسوا نوكي بناج ىف هللا ليبس ىف اعم نوكن
 نوكيو ةرامالا هذهل وه صخشتي وا هب موقيو هيلي نم ىلع اقيرط عنماو

 ام بلط ىف انا امنأو ةرامالا بلط ىف تسل باجان « كلملا داع هعم

 هل لاقف ارضاح كلملا داع ناكو اسنناطلس ىضري ام رث هلوسرو هللا ىضري

 الف هل تنذأ دقو هجولا اذه ىلا ٍيورُل ىف نذاتسي ريبكلا ريمالا اذه

 ي هعداوو اهب ريماللا صخو *قئاللا تافيرشتلاب بلط رث « ارما هل فلاخ

 لخد نم لوا ناكف داشحرف انآ ديب ملعلا ناكو كلملاداع ةلعلقلا ٍخفو

 ةعلقلا بحاص راد ىلع فقو املف هسار ىلع ففخ ملعلاو كلملا داع دعب

 ملعلا ركرو ناذالل مثإ رث ربكا هللا ربكا هللا هتوص عفراب كلملا داع لق

 .ناكو « فلاب هبحاص امهنم لك ىّتهف كابم ديسلا هبناج ىلاو

 ةمالعلا وابا ىيدلا سمش نب هللا بيب> كيبل لضافلا كيربلا بحاص

 ةرويكذملا هتدهع عم ناك هنال كلملا فصنم بطاخملا ىلباكلا ةماهفلاو

 « ةجرلا متمع ىدلاو ةيع نبا ناكو « عئاقولا ىف ركسعلا عوجر هيلا
 هتبسنل ايناثو فلل لوا ناطلسلا مهتباذ غلا ربخ ناطلسلا ىلا بتكف

 ةرهشللو «« هيلا راشي نال الها راصو ةرهشلا نم كلملا لان امل اًنلاتو دكولمم ىلا

 هلاثم « مسلخ هلعفيال ام مسالا لعفي دقو تامهملا ةرشابم .ىف مات عقو
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 كه يي
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 ارز 1هك1 خفس

 هيلع جرو اسرذ :عاجشلاو ةوقلا ىف لشقملا هب بورضألأ مناسوأ قراس ليخا

 ضرالا ىواسل لبج تناكول ةبرض سوبدلاب «بزص مث اليلق هرياس ريسملا

 هلاو رخ ىلع 0 كدب هب كلمال ساعن َكبأ ىل 5 0-5 كفَتلاك

 2 لك 035 هب عفتانت 1 كترذح مل لاقف ةوقلا نم هللا دانا١ اه هبّرضو

 ودعلا ةياكن ىف ةروظنم ةوقلا نكت نا هتسفن ىف متسز لاقف 0 ِملْسَت

 اهلمتحا كقو انافر هكرنت لآ ىبوبد دعب الو ىدهج هيف تغفا ام كعباف

 ةوقلا نم تغرف دقو هفاخا نآلآ ترص اب ىفدلهو ساعنلا . ىلا ىنبسنو ىنم

 . هرياسف نيعجرو هتقراف الاو مسالب تبلغ“ نا رظناف مسالا ىقبو 'سوبدلاو

 هبرضي نأ ريغ نم سوبدلاب كاذاحو هوس هب عفرو متسر انآ لق رف .اليلق
 نم نانعلا يرخو هاوق ثعرتناو هارع تدك مسالب هبثازنعا درجايبف هب

 فقدص 'لقو متسر بجتف هب كارحال نضرالا ىلع ىقلم هلسجب اذا هكي

 داشحرف اماو « عجرو هسف ذخا مث هنم ارثا عقوا للجرلا مسا لق نم

 « ةراقنو ملع بحاص راصو .ناخ كنج خف بطوخ خمرشل: كلتنف

 توقإب هني ىلع هي فقيو كلملا: .نداع هلم ناك ىذلا فيسلا دكلقت اهيفو

 ليهبلا ىلع سلجج ناكو ةيانعلا هتلمشو :ناحيريخ .بطوخو ىشبمخل_ىناطانس ٠...

1 

 يب الها نآكو هشك رك فيسلا ىلإ فيضي ناك ذِّثنِيبَحو هقوسب سلج اذا دعم

 بطوخو ةرامالا خبتر ىلا رايثاود ىدنهلا رادتسطلا هكولمم. ىقرت اهيفو

 . ىنثا ةئاول نحت هب عيتجا ام ءارمالا نم ةلاوخلا ف هعبتو كلملا راينخا

 وولاج ىلا انهنم ماكل هلو قي ةلاورهت قر هانكس نيعتل نر فلا رئشع

 ف بسب طيض ةلاولل ىف 6 نق امال الفأ ناكو ريمجأو قوربسو وكانو

 «ءدناثو مجرد ىف ركذ هل ىنايسو دونلخل فيكف ءارمالا هباهو :دودل :كلت

 كلنا رتمان/ تطوخء«ىدنملا نال كلا نب تيعن هلوامم .ىقرت اهيفو
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 3 اسجا

 77-05 هز

 1نك خئنس ارا

 نه مكمل هلو رارحت ةانكس رادو سراف فلا رشع ىنثا ةلاوالا ىف هغبتو
 انخلاك ىلأو روهناعرب بتنا نم تريك لئنؤس كودلخ ىلأ رابرحتو روهئناطلس نولذخح

 ث «تاثؤ ةخمجرأ ّق يك ذ ىلا هو نكدلا ل نم

 باص وره ناخ يف نب ناخ يف ىلاغلا ىنسلا ريبكلا ريمالا صتخا اهيقو

 ناكو كسلا كودح ىلا مكأل هل ناكو امهعبذ ام هغبتو ةيانعلاب ريينفدار

 ةفو ةعيناج نم رولاج ىلاو رفظم ناظلسلا كنب ةعماو اهتنطلس تمدب نم

 اهبخاص يرخ لغملا ةقداحح ىف ناكو تارجك لمع .ىلا رولاج داعتسا قذلا

 هلو هعبت ام معبتو ركهنوج ةعلقب ناكو ىناطلس كلملا ريشمش ىقرت اهيفو

 هلاييه ىدنوك ىلآإو بناج نم ةكوهك ىلاو بناج نم ىنايمري ىلا ةلكوهك

 ناكو ةرضبلاو ناغنو ىكنب حل ىف ةلصاوتملا ناركفو ميك ىلآو بنانج نم

 ننآلا قرطلا تشحوت دلقو فنهلا ىلأ انهنم لخذي اهدق قازغلا زكسع

 3 تفظقناو

 ىثا ىف ناكف ٍهعبق ام ريئايئاج بحاص ىناطلسلا ناخ دف غبت اهمثو

 ليغإل رهاظب كلملا رايتخاو انكلمل كاع عيتجا نيسيخو عبس ةنس ىفو
 « كلملا دايغ بناجع نم سلا اكو اهب ةراغلا انشو كوريس رؤهشملا

 ءالكلاب تؤهجاولا ءالنبا

 باهش فسوي نئفي هلاورهن لضافأ ضعب ناك نيسيخو ظمنامق ةنس ىفو

 ناطلسلا غلبو كوفجارلا نم هلثق ىم هكرداف داناطجا ىلا اهنم بخ

 تنك خدمدخك ةلباقم ىف اهعبر ةيرق لك ضرا نم توهجارلل ناكو « كلذ

 ضرالا ةسنكس نك ليقيلا ةفئاظك اوناكو ةيرفطملا ةنطلسلا لثاوا ىف عند

 ناطلسلا رماذ « ثاثالا الا اهنم نوبكرب الو ليخلا لها نم مهنأ الا ادق



 1م

 اذذإ 1هم خبيب

 معو ركسعلا هعيتتو عبرلا ىف فرصتو اوناك امنيا علتقبو كلملا نم مجارخاب

 بطوخو ىشبجلا رال بيا ناجريم رهظ .دكرتلا اذه ىفو « جيف لتقلا

 « ناخرت بطوخو ىناتلملا ناخ نيعم دبع ىكرتلا ىدرب اقاو « ناخريلد

 دي نان بجت الو تارجكب ةفثاطلا هذه نكت م ناك ريسي بمل ىفو

 « لاقي اهك يلوط ةنطلسلا

 4 ناي ليضنا اهيبسو ناجج دامقعاو ناطلسلا ني ةشضحو تشن ا

 ويج دي هيكردا هقيرط يف وع امنيبو ناويدلا ىلا بكر امو دينا اهنايبو

 هبحا ابصلا ناعيرو ةبشلا ناوفنع يف ناكو ميظع بكوع ىناطلمس وباب ىبا

 ثيحو رابكلا ءارمالا نم ناخ دامنتعا ناكو كلي اميف هفصو نا دامتعا

 ., ةيبادع ىلو انابدا الا خنطليسلا راد نم جال ناكو ناكل لاب مكر ل

 دفرصو ةندكيتم هلجرو هليخ رماو هماقم هلزنم ىف دماقأ ويجد مك ةوبصو

 ةلونملا لب ةيشلا هلم بكر اذا ناكف هتلود بابسا ,ئاسو هتليوط ىف

 ناخ لضفا نيد ناكو ةييكوكلاب رخافتلاو ةنيولاب رهاظتلا ىلع ةفحلاب ةيوشملا

 هنانع فطع ويجد مد دهيم برش املاذ بلا ءامجالا لدبي ام ناخ داهتنعأو

 اذه هبيادتإ لحإ ىلإ لاقذ بلع ملسي كريب ناك انضرتعم فقوو هقيرط نع

 ناطلسلا هينا آلا نتيننط ام لقو فراعلا لهاجت ىديان هيجدمو جوغلا

 خا سلججملا هب رقتسا املف ةنطلسلا راد لخدو هليبس كلس هنا مث

 « ةنطلسلل هّنظ ىنح ةيتولاو ةيهبالا نم هييلع ليهتشا امو بكوملا فصي

 هساج# نم ماقاملو «همالك رثاف وباب ويج دمحم .ه اذاف ملسيو لونيل ضورتعاف

 ىف بكري هنأ ىتد ةيتولا هذه غلب وباب ويجدم هل لق ناخ دامنعا رضحو

 ناخ داهزنعا تريهاذ « هلع دلك دابأ دوهحكام ةخابللا هلق ىبيفهأ نأ ىكوم لكم

 نيدلا ردسي هخيش كنع كانه نوكيو رقفلا سابل ىف روذايناج ىلا جورخاب

 بعيم هذآ دنع هجارخاب رهبلا ليقتما نأو وجو “« نسح هجاوشخأ خيفوصلا لامج

 3 عطقنبو امو رضحإ رايص اذهلو ةياغلا ىلا هبجارم ٍفرجكاو ه«فقارف «يلع
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 اءانتما لا دادزيال وهو لسيلاب هيعدتسي ناطلسلا لازيالو « امايا هلونم

 ديبع موي ناك املف 4رهش وك هلرنم مزلو امهنيب اميف ةشدولا تّدكأت ىتح
 ىلع ىّلصملا ىلا ناطلسلا بكر اذا هيف هنفيظو تناكو رضحك رثو ركنل

 فقو ههلع شني هديب ليدنملاو يدوهلا ءارو نم هسأر ىلع فقي ليغلا

 ليقيو هدداوي ناكو « ناضفصآ هبلطل لسراو هباب ىلع هبكوم ناطلسلا
 جرو هدب ذخاو هيلع ليخدف ءارمالاو ءارزولا راس نبب نم همرتكو هب

 فقوو يدوهلا ىلا اثر و ةيطوف هلجر ليغلا هل ىنثو ملسف ناطلسلا ىلا هب
 ىلا ناطلسلا مّدقت رق ديعلا ةنيز ىف نكي مث هنا هلا هقداع ىلع ليدتنملاب

 ناخ دايتعا رهظ ناضفضآ هيلا ليسرلاو هباب ىلع ةفقولا هذهبو « ىّلصملا
 ليق ىق ع هتداهش ببس هنا الا عاشي الف اذه عمو سانلل ديعلا لالهك
 <« ابذك نأو اقدص نأ ليقام

 دعم لازيال- بجاح هل ناكو «« اهيف رضحو ه«ترايزب ناطلسلا ىنتعأو كنهلا

 ةنطلسلا ةدع ةسارفلاو ةسايرلا زاح ىذلا بانل وهو هيبا عم ناك امك

 ودنملا عاجرتسا ىف ناضفصآ ىدس ةرايزلا لسعبو «« ىنكدلا ريبنهك ىاوسلا

 ه«يلاراشملا مامنئاب هجوت مث ةلهو لوا ىف كلذل هن ثعبنت ره ناطلسلاو
 3 رزماهدلا جرخو 7 1

 كومح دوعسملا ناطلسلا ةداهش

 « نيصلا ريتك بناج ىلا دوهغلاو ةازبلاب ضهن ةنسلا “نم لالا عمبر - ىفو

 الا ةافورعملا لوصنلاك سوولا ةددد فلتا صرع ىف اهلوصنت اماهس عرتخا نآكو
 شحولا رقب اهب داطصي فيرب اهل ةولج و ذالوغلا كيدح نمو ةضيرع اهنا

 ةحببهريبف كلنم ندكمني ىنح هلئاخو هيراجج مسرف مهب ىلك هضو كذود امو

 لك ىف هل ىتوي ناكو «هب هلنق عبس هل نع نأو «ةيمر نم هتوفيالف
 0 ىمرسف ىمهليدو ىرصمو لير غمو لونج فيس فلاب لج نم ظذانس
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 رويل 184 زخنس

 تعمج كقو شابللا قوسو اهينرق نيب اميف سيماومل سورو لامخل :فافخا

 لجم هيلع روحي ام طلغ ىف ف ىتنلا ديد خاسوسأو تقلعو بهتعبرأ

 هنم ذأ رسكنا امو السلا ةيخذ ىف لخد رسكلا نم ملس اف « عفدملا

 ىفو الويط عارذ فصن ىلع كسدزيف ىكيصلا جبذل اهنم ناكاف «انبكاكس

 فيسلا نم رسكنملاو ««هنم ةداعلا ترج ام ىلعف طسولا ىف لمكإ اهم ناك

 ددرتلا رشكي ناكو «« ةنطلسال ةصاخل هسالا ليصن اهنم ذخضتيف راغص عطق

 يف هنيهبيو_ ىضرلا ىف همركي هب تقني .قيارش .هل ناكو « قيصلا ناظم ىف

 رادج ىف كاند كنا ىنتح 4 بطعو ناك ىذ دعم هل ل نآكو 38 بدضغلا

 « عيضو وهو سور هيحاصو اييس ريخ قلل قايال هناف هقحاسا نا هكلهب

 ىف هدلاوب مسقا اذا ناكو « هبرق نم ىئاحتي الو هب أزهيو ةرقتتج ناطلسلاو
 د

 هنا هب مسقا هحيص مايا ىف ّئبارشلا هاتا ريصقتل ففناو « هيضمي ءىث

 نم ناك «“ نيدلا نافرب مممأو ىبارشلاف 3 5 وأ هفلتيس هعوجر دعب

 نأكو « هدعب شيعيو «“ نك نأ ىلع مرعف «« نيقي ىلع مسقللل فلتنلا

 هلا عررت ىلا ةييشلا و ةركخملا بيكارتلا لعتسي لاريال ناطلسلا

 اهاطاعتيالو هلاثم'و نويفالا هنم بلكتسي امو شيشحلا؛ يلفالا مدب ىقستو

 ناضفضآ غلاب ةبرنلا هذه ىفو «هناخارشلا ىف ام رئاس اذكهو هدي نسال

 ىكيسلا هماما باغ اذا هدججال اذه .عمو هعم ليقلا ىف ظلغاو ةكصنلا ىف

 . « هلئت رذحك ماص اب ىذلا نمو ع ةولصلا ىف هب مايو الا ىيدلا لامك

 تاولص «« ىهبنلا فيرشلا كلوملاب همايتها هتداعسل .ناطلسلا ةداع نم ناكو

 نم ةريضخحت ناكو )ع ىشعلاو روكبلاب هباكاو ىلا ىلعو :«تبلع همالسو هللا

 نم « ةيفصلا قرفلاو «, ةيفوصلاو يئاشملاو «“ مالا ةمثاو ةدمثالا ةداسلا

 مج .« نيكاسملاو ٍءارقفلا -نم « نيقداّصلاو .نيحناصلاو «نابعلاو :دافزلا
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 12ه سب كر

 ىلا هجونو الا ءةرهش وذ مهنم ةكليملا ف فيي مو ءريثتك عمجو ءرهفغ

 عابتجا مل نيكي « رشع ىناثتلا ىلو ءرهشلا ةرغ نم «ةرضال هذه

 رهجالاو «هللا الا هلا الي ركذلاو «ثيدلملو نارقلا ةوالث ىلع 2« ثينتحو

 ةأارقب متكل نيكي رشع ةيناتلا :ليللا ىفو «4هللا لوشر ىلع مالسلا و ةولصلاب

 « نيفيرشلا نيمريلل لهما نع « ىورمل بنسلا ىلِع «ىيبنلا فيرشلا كلوملا
 ناطلتنملا رضح «ديلوتلا ةعاسو «نيعلا رقتو عامسالا هب فنشنتت

 «ىييذلا رانمل اًعفرو اهركتو «نيملاعلا ةجر دوم راعشل اميظعت « ديعسلا

 دلوملا ٍءاريقل ةيشيمقالا يخاف نم ةطيخملا ةلصفملا تافيرشتلا رضحت رث

 موعلا ىلع مث صوصخل ىلول نم هيضح نمل رق «بيقرتلا ىلع فسرشلا

 يلعو ؛هيلع همالسو هللا تاولسج «بيصن هييف دلوملا ىيماس نم لكلو

 نم دقعني امو ةيركسلا ةيربشالا ,ضحت مم ءديلا سانلا بجا هبكعوج هلا

 نيحايرو روخو دروءامو كسم هيماتخ نوكي رت «بيجت عون لك تابنلا رطق

 ِتالآو « ةبيط تاوصا ىلع ةييثوصلا عينج م «بيطي فرعب جحايف 8

 «ريصقلا ةيحكسيف ىف «صسقارو « صخاشو « كابتمو ؛ كاب نيببدام « ةخبرطم

 ناطلسلا لوانت « ةرفسلاب 0 ىلا تقرت اذأ ِ (رجفلا عاطم ىنحي

 هيداياو ىديالا للسغل بصو ؛ةرضال ىف هب رادو تسطلا ناضفصاو فريربالا

 ىلبتي رت «مالسلاو ةولصلا هيلع هدليم ةمدخ اكربتم «ماسح عيف

 هسبلل ةذضيتملا « ةينيثملا ةشمقالا تاقاط و ةرفسلا ثم ءارزولاو كولملا
 ؛ماعطلا قاوبطا ةلوانمل «ماقملا ىف ءامالا فطصيو «ةنسلا لوصف رثاس يف

 ىنثا ىلع لمتشت ينال ةرفسلا هذي نأ «ىنذأ هتعيسو هلقن عاش اًممو

 ؛« لسغلاو لبكالا نم «ليضيفسلاو فرشلا للفا غرف اذا 2« ىنيص فلا مشع

 اشابقو ادقن فيرشتلا قايطا مث «بيطلا ةيقبو دوايملاو لببنقلا رصضح

 « عايمتجإالا يكاذ ضفنيو ؛ عادو-ا' نايطاسلا ربهظي رق 2« يبيصي بيصنلاو

 جهبي هفخز نإاويا ىل عجربو ءدفاصلا ةيمدالاو «هيحتافلا سدتليو



 ويلا ني نيل 0

 ةرفس كمن رث ءهرض ةرفسلا ىف امم اكربث ماعطلا نم هل قييو ءرظخلا

 رث « ناخ لصضفاو كرابم كيسلاو ناضفصا اهسلع سلجي « ناوبالا ىف

 مدخل فخاو اوسغرشض اذاف ؛لكالل ءارمالاو كولملا سلبج ىلوالا ةرفسلا ناكمي

 رودقلا لمحت رث ؛«مدشلو عسبتلا رسئاس مث ؛مشلمل ةبوذ كيناك ؛ لضفلا

 ءانباو نيبكاسملاو ىضاتنلل ابيصن « تاقدصلا اهردثا ىلعو ةرخاف اهغيعطا راسو

 هنم هللا هلبقعي 2 ثاكربتملا تارازلاب نمو ةسيقوسلاو ةيرادلا ءارقغلاو ليبسلا

 ءةدسباد اذه ناكف ؟ملسو هسلغ هللا ىلص «همركع نو 2« مسركو هني

 نه ىّناث هنا فبس كيصلا ىف ناكو اذه هغيبر فو © هر هيلع هلبج

 ناكو همس فيرشلا كلوملل هعوكب ىلعف ةهيذوي همنا هيباب مسقاف ةيبارش

 . بارشب ىغلدتساف ةراخ ىكش هنا الا «ةيف لعق ملف تايبسلا ليتسي

 سلجملا ىف هب راد املف فيربالا لمح برخو هيرشف اضيا هيف هفسف لذنفلا

 « فيربالا لج نع هستقاط تفعضو هدتوق ترتفو هسنا4 لقثف مسلأ هبلغ

 فرعيو هتولخ هب صوصخلملا لصللا ىلا سلجالا نم عجرو هب ناكفصأ رغاف
 واولاو ةيتكلا ءاينلا نيبب ةيقوفلا ةانقملا مضو ةريسكم مسوج) ىليثيجلاب

 ةمومسم ىو اهب قاف ىبارشلا نم ةدراسبسلا ةبوشالا بلطو «« (ىيتنكاسلا

 مهب كارحال ىيدلا ناعرب هأر اهلف «« ديرس ىلع مانو ةدياغلا ىلا هندب لقثف

 هسرق لاسمكو ةسيرادبارستلا ىف هتجردل اءاطم ناكو باجل لذسب رفا

 فبي رثو باجل فلخ نم ةداعلا ىلع ةسبيغلا مشت سلو كعلذ ناكو

 لخد هموي نم ةسيكلفلا ةسسداسلا ةعاسلا لثأوا ىفو ىدبيغ باكل ىف

 .:ِج كعوا هفاكالب ءاسطغو « ةكإذو ريرسلا كعادسب هرعش كقع نمي هعدلع

 ىلا دوسالا ىلتق بهذلاب لاممتسا دقو اناطاس هدغب نوكيس هنا كشي الو

 «.الوغقم نآك اًرصُأ هللا ىضُقيل عيخلاب اوكتف نيّكلا مو هستنطلسب انضولا
 ناكف هلتقيو دكسالا براك نم ىلا نمفتلي ةسمايا سلا ىف ناطلسلا اكو

 ناطلسلا عمج ىكقو دكسالا لئاقيل ةئطلسلا ناويد رضح هسابب فشثي نم



 هو

004 3 

 911 - زئنني رع ج

 "00 | 16 ىلح انيق ناطلسلا سيلجايف “مالا ذهل اريثك كونسالا - نم

 هردق عفر هلغقو .مب- ئلتخا اذاذ هيلع ليخدلا ف صخشلل نذأيو كسا

 هكسالا ىلع بابلا اوقلغو هلجرب اورنج كسالا هلتق ناو هتصاخ ىف هعيجو

 :قكر' غيلاو « هنم مكقم لو فلا ءاهز :ناويدلا :ىف هنم عمتجا ناكف

 ناطلسلا مامتها نم ىناكو «دهرخالاو ايندلا رسخ هب انيذ هللا ودع

 ةولصلا ننقو رضح .اذا ىيحلا لامك .كيسلا هماما رمأ هنا ةضورفملا تاولصلاب

 محي آلو هب نكجام لكبو ههجو ىلع. ءاملا شرب ولو اهل هظقوي انّمئان ناكو

 باب نم رصعلا ةولصل رنعقلا ىف هلوخد لامك كيسلل : ففتاو «« هتوفي - تقولا

 رو راهنلا ددوجو عم اسلظم هأر ليتيج ىلا ىهتنا اماف: ةديدأل ةراعلا

 عضوو هلجر بناج نم فقوف هفاحخ هيلعو هاف هيلع ليخدف ادحا دج

 "نحت هدي لخداو هردص اذح .فقوف كركي ملف .هظقويل اهيلع هدي

 ونه. اذاذ ايلا هدي بذجن هفك هيف. بسر راخ جزل  عئاج اذان فاحاللا

 “« بهذي نيا ىلا كلسي فيك ىرديال ههجو ىلع رخو برظضاف مدلاب

 .ةرقا. عبتف موتفم بابلا !ذاذ ئبارشلا هلخد لحلا ني دجيرخا ردقا لكضو

 'هناف عكردال الا و ةواقشلا نم هنم مها هم ام هلغشل نضصقعسي مو .اليلق

 هبع عجرو  ةنريتك .ةزاعللا تيكاكو. ةريشنلا عئاصم كحا ىف ىفثخا نرخ لل

 :ةعيسولا كلامملاو - ةليلخملا بصانملا هلررقو هباككاب عيتجاو :بابلا فلغو ناعب

 مامالا :اماو كءازولا لتقف ريبدت ىف عرش مث «ةعيفرلا باقلالاو

 ئقتلا .مامالا :لفاكلا لئضافلا نسحب عمتجا. ةنطاسلا راد: نم يرخ املا ةناف

 قازرسلا#: لبيع“ هدشنع ناكو ريبدلا .حمصلا دبع انالوم ةلودلا ةقت تسلا

 <« ةقداحملاب هربخاف. ىناتلملا كحاولا كيع ايم مرثحملا كلملا نب ناخ :ىنضر

 'ىلعا ىف ناك :تيحو هببلا راشملا بابل عمم نا. ىضر نما وأ هدنم 0

 ة«قبيضم جيلع تمظعو ملطصاو تهب هناطاس كلنع ةديقعلاو برقلا ةجرد

 5 2 : دأ 200 57
 ءارزوسلا نم كب قي نم نود خس خيبيصلملا كتمحذاك 0 رهعدب كرادن ىو



 هو 517 زمنا

 بتر اَمَلو ليللا ىم ةيكلفلا ةثلاثلا- ةعاسلا ءاهتنا ىلا نقولا دادتما عم

 هنكل «« ضيرعلا لسيوطلا و رشلا ىم ءارزولا كقف دعب ثدح ام هدقف 18

 ىف امل هل مهلتق ىف كشي ملف مهيلا كلذ ةبسن مهنع هنامتك ىلع هلج

 وباب هيج كي هقرذ كم ناكف ناخ دامتعا اما «« ةشحولا نم ىيبلا

 ءامبال فيس امك هلزنم مزل دكيعلا مهي لثم ىف هنا ىتح هنم اليكم

 هماقم ىف هل ناخ دامتعا ةلباقم نم فناب ناكف ناخ لضفا اماو «« هيلا

 ناخفصأ راثيا نم رثات ناك اذكهو هعنب الو هعيسيو هناطلس رويضح همالكو

 ىلع ةلالد هيف اهم هل ناعرب هلق ام قايسو هيخا ىلا رزولا ليوحتو هيلع

 لا راشملا دوي ملف «كلذ نم ىش هتمجرت ىفف ناضفصآ اماو « كلذ

 . هءاش هللا ام ىضق ىت> تكسو هنظ ىلع ىنبو عجرتسا ام ىلع عمس اميف

 مدنو « فسالا كلشا هقوكس ىلع فسأ فلتلا هنع هغلب ايلف «« هيف

 ««نوملعي ال سانلا رثكا نلتو كرما ىلع بلاغ هللاو « ةمادنلا ىدجتال ثيح

 بلطلا ءاج رشع ةثلاثلا ةليللا نم ةيكلفلا ةئلاتلا ةعاسلا لثاوا ىفو

 هيلعو ئكلاقلا ف سله [ينيطترانستغلا [ناكفضآلا ناطلسلا 00

 املف نآرقلا واني وو ىبكلاغلا مامآ بصقلاو فدلاو رضخا عورشم نم ءابق

 ةبضرتنعأ كانه فقت خبونلا لايفأ ثيح ىلا ىهتناو ةلتنطلسلا راد لخد

 هلامتسأ" ىمم ناكو لويخدلا نع هّدصيل ةبونلا ىف ةلايغلا ريبك هليقب

 ئعد امم . ناكل ىلع ففشا هلت ىيذحلا ناهم وع امتاز“ نيذلا ناك

 قنابل نيبو هنيب امو هل ىَنو وجني هاسع صبيرتي نأ بحاف هيلا

 مقتو لنعفف هقكب رماو فقو ليغلا هضرتعا املا اذهلو «« بابلا فيو تاوطخ

 كويحلا ماقملا لخد املف «« نيقتملل سغلزا ةنج ىلا هب ىكلاغلا ةليخ

 ىلع نيبكسلا ىتح ٌللْل نم اعيش كلي امو هتاهج نم فويسلا هتذخا
 ريغ فتك عل كيدش شطب اذ ناكو ةنطلسلا سلج رضك نم نوناق

 هيخار يجن "زق "4 هداوشلال"ةداعشلا 20 كشري انكيص نرخ ا
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 81 ةتس م

 هيلع بكاو هعرصا هوت هيخا عاصم ىلا رظنو لخد املذ ناخ كنوادخ

 0 ل لحستي | كيج ىلا ناخ لصضنفاب وج رث “4دهب اقاخا هورداينف -

 6 دع

 ةفقولا نم ملعي امل هل هتباجأ ىف كشيال وهو ىيحلا ناهم هيلا 8

 ةرازولا ليبقب رمالا ناطلسلا نع هغلباو ؛«« نيديهشلا نيوخالا نيبو هنيب
 كرمإي هل لقو ةعلخ هديبو يرخ رث باجحلا ليخدف «لوبقلا نع فقوتف

 ثيحو «(««ننك امك ةرازولا ىلا كعف كادع تيفك دق .««كل لوقيو اهسردب

 ىتاذع نمو هل لقو هسح عجار الماك الفأع اَنْبَق انطق ناك: لصف حرك

 عيتجا ىتح اهسبلا الو ككلذك اسيل هل لاقف ل بئانلا' ةباجاف

 عامتجالا نم يرق اذام اهسبلا كل ليقا نيدلا ناهم هل لاقف ' ناطلسلاب

 ودع اب مهب ىنقلل لقو ناخ لصفا هنعلف «« ريزولا :تناو ناطلسلا انآ هب

 ناكرو ىيرخالا ثيحب اهيلا هقأسف ةنمل ىف اليخد ةبنحشلا ىنتفت ال هللا

 © ئكلذ

 مالسلا هيلع مدآ نسج لوخد ىف حورلل نذا امل هناجس هللا نا ليفآ

 ننذا مق «اعرك الا هلخردت نا كسل ةفاثك اهعنم ةيلزا ةفيطل تناكو

 ياعرك الا ذنم جر نأ تداو تععونو ترضكتساف هتفلا تناكو جورب اهل

 يذحار ىف وهو ةدش هيفاعو « ةويحلا ناكمأ عم توملا ىلع فئنيح رارصالف

 ةناكبس هللا ىكل « سفنلا ىلع نوكي ام لقثاو :« لقعلا هروصنتي ءىت مظعا

 ليق يح ىتش نوشب هتنيط ىف لدجانم وهو مالسلا هيلع مدآل ىلجت
 يدل لايكلا بلط ىلا هدد الا ناش 2ددال رهظ ام اهيفو «ربكالا ماعلا هل

 نم نيرصاعتملا نيب نوكي ام ناضفصأو ناخ لسضفا نيب ناك امل اذهلو

 اميف كلذ رشتناو اسدحو اسح لمجال ام ىلا ةيعادلا ةفلتخملا ةيوعالا

 كلذ .نم .... ناكو رزولا ةعلجخب .هل :ىجو هناطلس عم لئق كفو رشبلا نيب



 تدك ا

 5 14 ةخدس

 ىلا لقعلا هامد ناهي وا عملا مركي» ناحتتنمالا ىنعو القاع ناك نا ىلجتلا

 ىلا هيلع سيبلتلاب اروصت ةنكمملا ةويخل انثاكاف هيف تابثلاب هل لامالا بلط

 هلنق هيلا بسنيف هرب ىقكابسو ناخرع ع امك وكاني الميس دجك نأ

 ىلع ربيصف صقن مههسي نا هلامك قىاذ ,هدلا راع هيفو دعم هناطلس ,لئقو

 دقو « سبآلا عم سرك ف ىفقبو أد ايندلا هذف نم جرخو ةدللشبو توملأ

 ىرماعلا لابي عس نب ىديعكإ نب نايم لمع ةعيفرلا خبقنلا 5 1 ةقرس

 ىف هنابن لمد نيدلا لامج بدالا ءاملع :ةفاخ هركذ غيلبلا بناكلا

 نايبص ملعم ناك لاقف «“ نوبعلا 1 ىهسملا نود نبا خ*تاسرل هر

 ٠ كيلا لدع الأ هباككا لياكاسو نأورم ليكاس خفالخاب 0 ءاج املخ «“ هيلا

 ترطف انعم تنك ىنرا ىلع كحسا رثو لاقف تدجس ال مل ناورم هل لاقف

 «دجحسو دوكسلا باط نالا لق ىعم ريطت اذا لاقف ةفالخلاب ىنعي انع

 ليصف ىف تاديمكلا لختا نم لوا ومو هتفالخ لوط ناورمه بناك ناكو

 ىللع طرفملا باهسالا اهضغب ىفو غيلبلا زاججالا انهضعب ىف للعتساو بتكلا

 ادبع هيلا ىدفا ناورم لامع ضعب نا زاججالا نمف « لال ءاضنقا ام

 داوسلا نم امش انول تدلجو هل بنكف ارصتخ امأذ ةباجالاب هرسماذ دو.سأ

 ىرقيبل ام هنمضو هليمتسي ابانك ناورم رح هيلا بتك سابعلا ىنب ةوعدب

 لع نلدك دكيح 00 نم ناكو ملسم ىنيا باككأ نبي فاللتخالا عفقوال

 . كب ناف «“, ةريبدت لطب هأرق ىنم ابانتك نكيبتك كق ناورط اذ ل 00

 رانب رمأو هأرقب م مالسم لأ ىلع بانكلا درو املف «« كالل_ه.لاف الاو اذ

 0 ناورم ل تبيمهر ةلدبرج ىلع بقكو هقرحاف

 ناجل لك نم 'كاغلا ثول يلع ىكنأو خغالبلا راطسا فيسلا اد

 موقلا نأ تيل ديعل لاق ةروهشملا هيئازف تسعبانو ناورم ىلع بلطلا لكتنا انو



 4ك) زئس 0

 نماتساف كب نظلا ىسح ىلا موعدي كب جباجتا ناو كبدال كيلا نوجانحم

 - :لاقف ىمرح ىف قام دعب وا قايح ىف ىنعفنت كلعلف ىنع ردغلا رهظاو هيلا

 هرهاظ سانلا عسوي رذعب ل ىف ةردغ رهظا مث ءافو وسا

 امهجفاو كل نيرمالا عفنا هب ىنترما ىذلا نا نينموملا ريما اب لق مث

 ناورم لتق املف « كعم لتقا وأ كيلع هللا تفي ىتح ربصا م

 هقيدص ناكو عنقملا نبا دنع ةريزجناب هيلع رمغف « ديململ دبع ىفخكتسا

 لاقف كيمحلا دبع امكيا اولخد نيذلا لاقن تيب ىف اهو بلط.لا اهناجافو

 ك«ذخأف دكيمىلا ىبع فرع نأ ىلإ هبحاص ىلع افوخ انا امهنم ددحاو لك

 هعضيو انسط هل ىمكج ناكو هتطرش بحاص رابإخل كبع ىل حافسلا ةملسو

 راشملا ريزولا ىرا ىلا الا « ةثامو نيثلثو نينثا ةنس تام نأ ىلا هسأر ىلع

 فرطلا عجركالو خاهم مث امو هينبع نيب عملي فيسلاو ثوملا ىلا اًطخ هيلا

 انسح الق اهالكو «هنم خظخكاسف ىفا وهو توملا ىلع عمجا دييل بناللاو

 هللا امهيحر ««اليق ءانولا ىف افلخو اهبدعب نم ابعتاو « اليمج العفو

 -:بتاكلا رعش نمو « ىلاعت
 مجرتي نويعلا ريغ الو ابيرق هبحا نم ىرا ىلا انزح ىفك
 ملكتن انقلخ توكس ىحنو ىقتلن ىيح انترصبا ول مسفاف

 '0 اك كيلع قناتك لضوم فقح * صخشب ايضوم ددتكام نثن. ىمو
 هلمأ ىدصف هتجاح ترجإ دقو هتجاحخ الها ىنارو هلمال اعضوم كلعج نا

 بصني ىتح اديورف © هتلاسر نم دوسالا سابعلا ىنب راعشب ضرعي بنتكو

 رسيبزلا نب بعصم نب ىسيع نع ىورو © ليللا ةيآ هللا وكعو 8ليسلا

 دبع نيبو هنيب ماشلا لأ عمج 221100 هل لق هنا خنع هللا ى

 :قتسا كق ىلا ىنباي © هنع اوقرغتو ناديملا ىف ةفيلخلا ناورم ىب 11

 اب هةربخاو هيلع ىل ملس ريبزلا نبأ هللا دبع مكي نلعب كا جراف ك.يع

 تمدقا اميف كعدال نينكام تبا اب هل لاقف © ىب نييماشلا لع نم هارث



 روك 11 خخنس

 كنع لئاقاو كعم ربصا اماو © كتومب كبخاو ىمع ىلا ىسفنب واو هيلع

 لتْقتَق ودعلا لئاقو مهفاف ىنباب نذا بعصم هل لاقف © لمقأ نا ىلا

 هيلا ترصام ىلا كدعب ريصا مث كبرجواف كتبيصم ىلع ربصاف كارا انأو

 رهدلا تابلقتب ةربيخ هل نم ليبسف اذه ىلعو © هللا امه لعف كاذكو

 نا ىفخ الو © الآمو اللح اهدجا عم نوكيو هنيع بصن اهلعجي نأ

 © هيلع اهتدش لهستف هسح ىنع هجرخ ةلاح نارقالا ةلئاقم ىف ناسنالل

 هسحو توملا ىلع مدقيف ارع ةويحلا هب ىريام ثدححج دق رهدلا مناوس ىفو

 مالا روصت ليق دقو © هيلع ديزمال ام ةّلشلا نم هيفو هروصتيف دعم

 موسكو ماك عمجا لقعلا لييتق

 نب نيخا تت )9 ةروهشم ا ظربصقما نمو © خعاكشلا ليتق نم اسفن

 ةنس ىف ةرصبلاب دلوتملا بدالاو ةغللا مامأ ىرصبلا ىدزالا يرد نب ىسحخل

 59 كا 5

 نأ ىلا اذه كشريف © مالا نم كشا

 - :تايبالا هذه

 يان خيبت نكي ىلا
 تتيصتا املاظ لع هفقر

 عراض ىنا رهد اي نبسحتال

 السفالا توفول نم تيسرا. سم

 ىكلم ىصغ ءام ضعب م

 ىديلا قبع ىنفرعت ةبكنل

 ىكشام هيلع ودل بناوج نم ك
 و اهيحاون نم ماخغ.ل شاحتج<“ انا ا تا

 ىضر رسقلا ىلعو ارسق 55

 ا ملوننسا ام اذنأ نيديدجلا َن

 علوم نامزسلا و ىردأ كنكام

 هوه ا ذاق اضقلا نأ

 تللاو نا انهدعيا تقع: لاك

 خلو صوم اهددم قي نأو

 اضقلا فرص ىلع طخاس اذ ناك نم
 ىلبلل هههندا ديدح ىلع

 ىرق ثيكنشو موملم تشب
 ىوع اهيف ىم سفن لبتسنال

 اغلال البرقف اتاه ىم سفن

 ىسالا ىسيالا تيطلس فئخلاب
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 رق « هب فكلف نسم هجار بطاخملا ىمذلا ةدعلا بجاغلاب خج مث

 هلونم ىلا هنم لزنف رادج راوخل نم ناضفضأو هنيبو ناخ دامتعا ىلا لسرأ

 هدلو ٌبحا هيدل رضح دقو اركفم قطاف ناويدلا ىف هل ليقف هنع لاشك

 هللا ىبع ىضاق انالوم هكربلا ةمالعلا نب يح جيش ايمو ناخ بطق هيلا

 مشكل ةلامتسا نيدلا ناهص سصصق رق « ةفيرشلا ةنيدملاب ىقوتملا ىدنسلا

 سبشل ىف ناكو ناش هلو هنم خوكي صخشب الا اليبس هيلا دجج ملف

 ناسل ىلع هبلط ىف لسرف ناخ رح بطاخملا ىناملس رفص توقإب صاخأ

 فيكو هباجاف ىرما لثتمم هل لقو كيقلا نم هكف هيدل رضح املف ةنطاسلا

 ةعاخ هسبلا رق كيلا مشل نتلعج لاقف ىصالخ كدي ىللعو لئتما ال

 ندري راصو هبحاصب رهدلا عنص ام ملع دقو ملسف ناضغلا .ناكع هدعوو

 كارو لحما نم برق املف كلملا داعل لءسرأ مث «ءاضصعلا هديبو هدمدخ ىف

 ةيكرت ةملكبو هسأر ةراشاب هدرو هيلا فطع هيدل هتكرح ءانثا ىف ناخرك

 هبخاو  كلمللا داعب فحنو ةبينلا عضوم ىلا ايراه يرخو هلفاغ رث «« هنم

 رئاسو ةخنطاسلا كيلاعو ناك مخو ناخضغلاو كلما داع عمتجاف 3 ىرجامي

 اوكتنو كيلامملا ىلع اهوقرفو ةنطلسلا ةضاخ ىف ىتلا ةليوطلا اوكتفو مشل

 ىلا ناخريكناهج اهل رضح دقو عفادملا اوبك“ هوهسقو السلا ةسناوخ

 لماكلا نادعتسالا ىف اوتابو *نارلاب اوظفتحاو لايفالا اذك»و اهعمجج شوح

 اراد ناب :بجتلا ىلا ىضفي ام دادعتسالا نم ناكو « رجغفلا عملط نا ىلا

 © احوبذم تابي اهبحاص فيك ةوقلا هذه ىلع لمتشت

 «فسوي نيمنلملا كلم ملقتعا دقو ةريكلا كلم دابع ىب ديد

 تاياغ ميتايانم نم ىنمللو تاقيم ءايشالا نم ءىش لكل

 تالاحتسا اهيف هنتالاح ناولا سمغنم ءايرتل ةغبص ىف رهدلاو

 ةاسثلا ىذيبلاب ترمق امبرو هدي ىف منرطشلا بعل نم نكأو



 مم 9و4 خنس

 اونام لق سانلاو ترغقأ لق ضرالاف اهنك اسو ايثدلا نم كيدي ضفنا

 تيبب ك.لملا لما عيتجا ركفلا علط املف «اتيب نوسيخ ةليوط ىو

 دامتعا بكرذف ىراضبلا كرابم دكيسلا ريبكلا ريمالا هنمو ناخ داهتعا

 ىف ىتلا ةصرعلا: ىلا ىهتنا املف ةنشيلا لح للا ميطع بلوم ىف نبأ

 ناضغلاو كلملا داع اهب ناكو اهيلا ةفاضملا ةددجملا ةراعلا نيبو اهنيب

 ىزعو اوعجوتو اوعيتجا هب كيم ضرالا داكت ىذلا دادعتسالا كلذب

 سئي امل هناف ىيّدلا ناهم اماو « يلهتيج ىلا .اعيمج اوراسو اضعب عضعب

 ايب ىددتسا اًملكو كسالا ىلثت ىنعي (ةلمهملا ءارلاو فاكلا نوكسب) رام

 , ىلفو كلملا كي تك هلدجو بهذلاو ليلو جحالسلا نم كب خريظتسي

 جلامتساف هنفرعم ع هديب نك ناكام بهذلا نم ناطلسلا جبذ َّق عل لذب

 رسض تح رم راهن دبلا ريصتس اهنان كلملا كي تح ىف امب بركالل

 ناطلسلا هذخي ناك اهبو نوعرف ةيخل ىلع كيرت ةيح هل تناكو يوما

 راذعلا ةدلج عم اهتبانم الا اهنم كرتي الو اهصقب هما ةولصلل اماما انايحا

 عني هي ىخيساو مست العب تلعتو, .عاطلسلا بايك سئل ,ليسكعا 00

 ىلا ةباكصا دعيتو هسأر ىلع ةلظملا عفرو بكر علوصو هغلب املف هنلظمو

 ءات» ةحوتفم ةدحوم نيب ةنكاس ءاهب) ىتهب ناناوش عمل نم زرب نا

 ناهملا ناكف «« دنع اوقرفتو مضو ىلع امج هوك رثش (ةروسكم ةيقوف نيتطقنب

 لجرا نيب ىقلم هنكرت ةبردصب ناخااورست هلجاع رق « ىطسو و نم لوا
 بالكلل دقلاو لبازملو ككسلا ىف ههجو ىلع هنبح#و هلجرب تذخاف ةماعلا

 اولخدو :ةليخ .ناع .ارلجرت :مهناث عاملا ]ماو «دوقرحاوا ءوبلض رق يرانا
 ىسلا هتوبات اوزهجو هيلع اومحرتو ناطلسلا كهشمب اوفقو ىتح نيكاب

 كم ةديببأ بناجب وهو رفظم هذج بنادب ةبقلا ىف هوربقو حايهكر س
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 تيفاسع دوهكم و رس تو ناسطلس

 دناشن شدق نوج  ىلك . ل هضورب ناوضر

 ديهش كش هلال نوج هثداح غيت هب دكان

 كنار تشهب غاب بناج دارهم شخر 3

 شوي دوبك شكوسب تشك هشفنب زا غاب

 كدناشف نوح ورس نأ مئامب لسك كَرسبزو

 تفك بيلدنعزا متساوخ وج وا خيرات

 نيكابنء الك ةيضوو زد ءنكدلانإ ر اوه .ىيفاتب

 مكح ىف ناكو ةنطلسلا ميرح نع ناخ دابتعا لثسو اسلج اودقع مث .٠

 باجاف هغصو رظتنيف لج اهب وا هنم للو نهدحال له هيف ةطشاملا

 دقو ةطرشلا بحاص مدقتو هتنطلس ىلع اوقفتاف هاش ليلخ همس كلو هل

 همءاب ىداني كلبلا ىف رادو همامأ برضي ليبطلاو هعابتا رئاسو هجوفب بكر

 جرخج نأ دلأسو اوعبتجا هنفد نم ىاثلا موسلا ناك املو « نامالا نامالا

 ليقف نوككت نمل ةعيبلا ىف اوضاخو هدوجو ركناف هل ةعيبلا اوذخايل هب اه

 رهبكلا رفظم ىب كيمح نب دما كلو ىم غولبلا نود كلو دابادجاب

 لماع رينملا ريمضلاو ريشملا بانج هب قايل هيلا اولسراو هتنطلس ىلع اوقفناف

 « كلملا ىضر بطاخملا ىراصنالا كلملل دبع ةنطغلاو سدخل لماك ةنطلسلا

 ترع لغملا ةثداح دعب هبو « تارجك نيطالس ةفقاخ دويح ناكو

 سانلا» ف هناسحاو « نيحاصلا رثوي ناكو « تاهلل لها اهّمأو تنعجارتو )ل,

 ةعطالا ىلع اوركق «ءاينغا اوناك همايا ىفف ««ءارقفلا اماو « نيعمجا

 «ةعسلا وذ ىتح هيلع ردقيال ام «« ةيركسلا ةوالللو ضماوحلاو « هيهشلا
 نم لكل ناك «ءانتشلا لصف ىفو « ذعد و ةيافك ىف هب هتيانع ىم اوناكو

 ةسيافكو كلذ هل ناك « تويبلا ةنكس ىم ىتثنا وأ اركذ رجاعللو «ءابق
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 «:هدلا ىدعم هيف لاويال «“ رقفلا هتيصا ىف لالا ملق طخ نمو ««توقلا

 © هيندلا ةلاخناب اوضرو © هيبقالاو ةعطالا عيب ىلا ك مجرما لآ هنال كنلذو

 خلئام ليظ ىلع .بطعلاب ةيشح فحلب © لامغلا رمان © لاحلا هغلبو

 لك ىفو تايارسلاو ةطبرالو كجاسملا ىف مهل نوكت © ّلقاو رثكاو عارف

 امب هل رماق © عابيو عطقي ام الا © عافتذالا نم اهب هل نكي ملف © لب

 فتحا اوتاكو ©8رايحلا عراوش ىف © رانلاو بطل نم ةعامج الا هلقي ال

 لع ىم © كسمملا رينعملا © كبشملا ىلا ليمي ناكو © اهئافدب اوضرف © اهب

 نمسشلا ىف ىلقتو تقولا ىف ةايهملا « تاردخملا ىلع هل ةنيعملا « تابنللا

 ىف ىواللل اهسمغي رث ىدنه لظر ةدحاولا ةنز“ «رمكت نا ىلا بيطلا

 يف نم ىلاو ءارقفلا ىلا اهعفرب رسما اهب ٌشلتسا اذاف « انانما تناعو « رطقلا

 © هنع عيبلاب اونغتساف « دنم ءارقغلا عبشو ««اناكس ةطبرالا

 هيابنهك ىحاونب ّىرق نم نيفيرشلا نيمرأل ىلع هفقو ام ةحلاصلا هلابعأ نمو

 ضوعتيف بهذ فلا ةثام اهعافترا غلب اهريخ ىلع ريغص ردنب راهدنق اهنم

 هكوجه.ك روهشملا ردفبيلاب ىلاطلسلا بك رملا ىف كلذ لمكوو شافو لين اهب

 نيبدح نمو «“ حيولاو كملا عم هيابنهك نم 0 بكار موي خفاسم ىلع

 نما وهف .ةقرورضلا فيراصتلا نم. .هتمكلي ام هتك يبي ىلا نوعا

 احر اهدجج ةدئافلا ىف لمات ىف «هذجح هيلع روشع الو ةنطلسلا لام

 ممذ نهترت رو ةشيعملا ىف نيمرتل لها عسوت همايا ىف اذهلو «« اميظع

 جا ريمأ عم لصت ىنلا خينامتنعلا قاقوالا تناكش كذوبكترب ضروف ىبذ

 عينغت خر د فاقوالاو «“ ولا رهشأ ضعبو محلا ىلع غنيعت ىرصملا

 طابر ةكم هترامع نمو <« اهمهنم ليقتي هللاف © اهرهشأ قابل ضرقلا نع

 © ممالسو هللا تاوادص هياع ىببنلا فيوشلا دلوللا راوج ىف ليللا قوسب

 مايثالا بنكمو ليبسو ةسردم ىلع ليتشي هيف ةبراج ةيدقلا نيعلاو
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 94١ نس اسزرك

 © هدنس فلا لينلا نم ةنيدلا 7 ايدالا لعل لصو هتاثو ماع قو

 لامعا لبلد (520) وق فصآ ناكو 8 نيدلا يارس هليكو ىلا ناضفصأ بنكو

 ىلاوتيس هناو © لعلا ىف عورشلاب تحج 0 رمخل ىلع لادلاو هربلا

 ام رخآ قابلا ريخل اذه ناو 8 هايملا عيباني رجفب هللا ني نا ىلا ددملا
 نناكو ةكم فيرشلا ىلوملا خليل ىفو © ةفرشملا ةلكم .ىلا ناطلسلا ةرهج

 ةشع 'سمخ ءافز نوكي ىنم رعلاو ركنذا © اهرخآ هع ىلايل .ىم
 قاكو ناخفْضا نب ناخ سبيش كمد# نيدلا لامجو تنك ىلا © ةتس

 يارس ىدلاوو «ةفرشملا ةكمب هب فلعتي اميف ةنطاسلا ةلاكو مسا هل

 ىلع فرشللا 'بتكملاب ناخ سسنش ىح' ابئاو' ناضفصا ليكو ناكو نيدلا

 اهنم ع ساكن نم ةكبش هلو بتكملا تحت ليبسلاو © ةجرفلل عراشلا

 ثاساكلاو تاساطلاب فوقو 'ةعامج ةدكيشلا لسخاد ننو :© ريبكلا محقلا

 ليبسلا رايز. تيلم دقو 8 كلذك ةكبشلا يراخ .نمو © ةركبملا .براشملاو

 مخر هيلع ىداني .ىدانملاو © حارفالاو قاتلا ىف ةكمب ةداعلا . ىلع رم أركس

 كيحسملا نم ةجراخل فيوشلا كلوملا *فز تهتنا امل © برَشو اند نم هللا

 رن © هثادنب رهج ئدانملاو ؟راهن هليل دعت هليدانقو ليبسلا ىلا اموي

 مدقتملاو «براشملا تلاوت ةصاخل .ىلو ©برشو اثد آلا حا ةماعلا نم بي

 مالعأ هنم لكلو © ةيفوصلاو اياوزلا يِياشم انهمالعال رشانلاو ةفولا ىف

 امو © ةصوص# ركذلا ىف ةقيرطو 8 ةفوصوم اهل رقفتلاب ةعامجو © ةفورعم

 00 :فئاطلف © 00 1 رمادو © رونلاب ع نسييناوت 5 الا نم

 مول ريظاف ةبون نوكت نأ ىلا اهيلي ام فقتو © راصق تاوطخ مكقتتو

 اهمدقتتق «تاتويبلا ليما ىم ةكمي رباكالاو .بصانملا . بابراو ةاضقلاو ىدنفالاو

 ام اهنمو « ملا ةسنز ىف“ ىتلا عومشلاو ء«رابكلا سيئناوفلاو .؛ تاءرفملا
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 عبر ةحقو لك ىف روضبلا نم عسنت ىقلا رماجاملاو اهددع رشكيو تيزي

 < نوشارفلاو © شيواوشلاو < مرسل ودم ماورالا نم اهيملدو «« لسطر

 ِهيليو «« دعم نمو رظانلا اهيليو «رابكلا عومشلا نم فص مبدعب نوكي .رث

 قاود لمكأ ليبسلا دنع فئاوطلا نم نوكت ىتلا ةفقولا ىفف «6 معابتا
 مو «برشو اند نم هللا محر لزي .رث ءادنلاو اهنم نويشين هيلا ركسلا

 رظانلا ةسبون ىفو « لوسرلا دلومب ليبقم لع « باول ىف هنوعمسي نولازمإل
 ناخضفصأآل ةياعرف مركلت نيشارفلا دي ىلع ةيهذملا براشملا ترق ه«باكتكاو

 اونسحتساو اوبرش بتكملا ىف هليكوو هذلو ناكمب اوملع دقو هقوقحل اركشو
 يهل رفغيو هبحاص نم «“ هليقتي هللاذ < ةعدبلا هذه

 هنقو ىف مهماماو لب نمو «ةقركل ىسبال ىف هتديقع ىسح هتداعس نمو

 ماسح نب ىلع ييشلا نايم نيحلا ريت «هنقفالا قّرصتملا ىعازلا نباعلا
 ناكو هب هللا عفن ىقتالاب ءامسلا .نم لونت. باقلالاو ريهشلا ىفصلا ىيدلا

 ىف ةجاح هل عدي ملف !ئاز ىلاعت هللا اهسح ةفشملا ةكم نم هيلع كفو

 رثو ًاضوتي ارفض هدنع وهو ةولص تقو رضح .امويو « اهاضقو الأ هسفن

 هتلع ملعف لضفيو هريغ هب لستغي ءام ضيفو تقو دادتماب آلا هنم غرفي

 نم هب ام هيلع ىكشف هنع هلاسف هتولص نم غرف ىتح هنع تكس هنا لا

 كثقو ليخد نا ىلا هدنع ثدكم مت ««هللا ءاشنا لوزي هل لافذف .ساوسولا

 ««؛ نونسملا وضولا هاضوو فيوبالا .تيشلا لوانت ءوضولل ناطلسلا ماق املف ةولص

 هعم بص هنا الا ليلق ءامب ةراهطلا هيلع وسع ناو هل بدالا نم ؤقو

 كعوضو نكيلف ةنسلا رشوت تنك نا ييشلا هل لاقف هب هرما ام لثتماو

 خيشلا ناف كلذك ناكو «كل سوسوملا ىلع هللا كنيعي هب مزتلاو اذكه

 ديشلا خكرب تلمشف ةديدع امايا هلسغو هءوضو رضح
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 هدو ع مث ةءوضوأ ةيفكي ال ناك اع لسنغب راصو .ساوسولا دقرافف همزع

 انوق هنم هدعاسو

 هانكسل انيد ليبللا قوسب دطابر نم برقلاب ىعف رسوم ةخكم ىلا خيشلا داع
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 لها نم هيلا نيعطقنملاو هعابثال ىوالخ ىلع ليتشي عيسو شوح هل

 ىف هل ناكو « هلأس نم تنقولا ىلغ' نيعيو اريثك لسيعي ناكو « دنسلا

 يليعي نم موقي ىلك غلبم هتوبح ةدم ةنس لك ىف رهجتملا ناطلسلا فقو
 روهظلا. ةياغ ةكع خيشلا رهظو « كلذ فاعضا هلخ كقتعي امم هل لسريو

 ىلبَع مالشالا ناظلس هققو ىف ناكو :« مورلا ناطلس ىلا ةرهبخ امن. ىتح

 'نانخ .ميلس نب ناخ ناميلس وعو قافآلا رئاس ىف هلل ةفيلخلو قالطالا

 00 وللا نارولا نب دارم ىنب دف ب دارم عج. .دنمج نب ديؤنات“ با
 0 00017 كدهقويح ةذم+ ةلصاويا اكو هلا هنم ءاضحلا :سمتلي هيلا بتكف

 مابا كعبو <« ةخياغلا ىلا همودقب حرفو ناطلسلاب عيننجاو اهناث دكنهلا خحيشلا

 .هباجاف هل تّثج ام ملعت له هبطاخ» ناطلسلا سلج ىف وهو حيشلا لاق

 ام الا نوكي الف ةعيرشلا نازيمب كماكحا نزا نا ىل حنس لاقف هملعأ مكب

 ىف هقعجاوم ءارزولا رماو ليبقلاب هباجاو هبعس ناطاسلا يكشف ««اهقفاوي

 ماكحالا ىف دهتنجاو امابا مناوسلاو لاعالا ىف خيشلا رظنو ؛«رومالا رئاس

 لاعالا نم ريتك لتخان « فباطي رث اميذ فقوو اعرش تقباط ام ىصضماف

 ىف ام ىلا ءارزولا ياتحاو موسرلا تعطقناو « *سايسلاب تلطعتو « خينوناقلا

 ىف امهنغ هللا ئضر نيّكيشلا ةريس موتلا لق خيشلاو «« فرسصملل .ناوخل

 يرخ ىتح ليلقلا ضم رثو « امهتيعرك تسيل ةيعرو امهتقوك سيل تقو

 ناكو ةضراعلا رومالا فيقحت ىف هنع هلكو ىذلا هديرم خيشلا ةيصو نوع

 امم هدي خيشلا ضضفنف اعرو لمكاو اسفن فعاو ايندلا ىف هنم دعزا هاري

 ةعيرشلا نازي كسمن امل هنا هنايبو 4 دسلجم ىلا دعي مثو ماقو همزتلا

 هيدل ناكو ةعجارملا ىف هسافناب هسفن طلتخو ايندلا لامع ةسلاجج نأ درك

 هيف مسوتيو هنننإبد دقتعيو هباككا ربكاو هتذمالث نم هيلع كمتعي نم

 نا رمان « هليج خيش « ةليوط ةيكرشالب همماو تاهبشلا نم ظفحتلا

 سلع ناكف « هقيفقك دعب لاخاب هربخبو مهل عمنتسيو لامعلا عم سلمك



 مهاب 4141 خيدس

 -: ىبنتملا هلق ام ىلعو خيشلا باوجع مهيلا عجريو ربخو فقحايو عمسيو
 ملظي ال ةلعلف ةفعاذ دج ناف سوفنلا ميش نم .ملظلا

 دلقتنال !ىسمر < تيشلبج نت :ء سنا اهني ع اما المسا
 فيوطلا ةلضم ىلع اهبحاص تلمح «اهل ىهاف «اهلاعا الا ايندلا ىف

 هسيشري نم ءارزولا سدو «رثوت ةبحصلا الثم برض ام نانثا فلتخ الو
 خضفلا قرسيو © هكايبد راصف « ةخضف نم. ءاملا برش هركي ناسكو هيضوبو

 غاصم اهعمو ريزولا ةراشاب ةارما هيلع تبلخد ةلماعم ىف رث ««اهلان خر

 لخدف هربخب رسيزولا ىلا تاعجرو هروضح هتجوز هتملسآو هل ةوسشر عضرم
 ةيعرشلا تداخ الو ةيمسلاو. ةينوناقلا تالماعملا ,تلطعت هل لقو ناطلسلا ىلع

 . انهو ةكلمملا لامع نم ال ةكربلا لاجر نم ييشلاو ةوشرلا سيلدن نم

 ةداسو ىلغ ايكتم ناطلسلا ناكو :“« اذكو اذك ةوشر .هليكولا تلذب' ةأرفا

 تشرا امب تبخاف اهلأسف اهرضحاف # نيا لقو اسلاج ىبتسا اهب عهس ايلف

 ريزولل تلاقف اهنيبو هنيب لبق رث ركنا هنع هلأسو ناطلسلا هاننئتسان

 ىلع ريزولا ىلا مكمل درو ناطلسلا ركانف تدعفو هب كيتآ انا تلق رث هّلس

 ناطاسلا ىلع لخحف كلذ خحيشلا غلبو «“ مايالا فلاس ىف ههلع ناك ام

 ىبيذ اهناو هلونم ىلا هنم عجري رثو هسا نم ماقف هنداع ىلع هعم هدذج ملف

 ريغ لشراف ناطاسلا هب ملعو «« ييهكرس ىلا هتقو ىف هجوتو ةكم ىلا رغسلا

 بناج نم هتيلشتل رابكلا ءارمالا رضح رف « بجي ملف, هعحوجر لأسي ةرم

 « «ءلذهو هذه نم ذلخا وم مكريخ ىكلو ايندلل ةرخالا الو ةرخالل ايندلا

 هّلْلِو ىفكي ام ىلع رصتقي نا .بدالا نم نا الا ةصخر هيف ثيدحل رهاظ

 دنع لجر  ايندلا مذ هنا ىور ام هنمو «هيف هل كرابي نا ةناكبس

 زاد اهقدص نمل فدص راد ايندلا لاقف ههجو هللا مرك ىلع نينموملا ريما
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 .هتكيلم ىلصمو هللا ىحو طبهم :اهنم دوزت نمل ىنغ راد اهنع ماف نمل ةاجي

 ةقنإلا اهيف اوبسقكاو ةجرلا اهييف اور ةئايلوا رجتمو :هئايبنا كاجسمو
 اهسفن سعنو اهقارغب ”تنائو اهنيبب تَنَّذآ ىقو اهمذي ئذلا اذ ىنئف

 .اهل ماذلا اهيا ايف اًبيعرتو اًبْيؤرت ءالبلا اهتالببو رورسلا اهرورسب تمهبشو

 قا .كثابآ عرابصمبا كتنمزذتسا ىثمو ايندلا كتعدلخ ىتم هسفن للعم ا

 0 -:تعبب ىرثلا ىف كتاهما عجاضمب ما ىلبلا
 : ا ريفا هذا موزي! ثنناخا: هبا: عيفتعنإاك احناص انيس هك

 :ةلظعو « ةبعألا ىلع ثحو ««دازلاب زاثياو «مذلا نْم عنم ديف رثالا قابس

 اشي نم' قزري هللاو هلضف. نم مديزيو .اولمع ام ىسحا .هللا :قيرجبل ةربعلاب

 .هتماقاب ةكربلا هلأسو هيلا ناطلسلا ءاج هيدل ءارمالا. اينيببو * باسح :ريغب
 'اهفرش ةكم ناب باجاف «هتبكت نميب هترخآل هايند ىف لمعيلو كلما ىق

 : ملصاو لاحلل ففوأ اهب مكل ءاعدلاو ةبإحالا ىطاوم ىلع لمتشت 5 نئلاعت هللا

 جعلتك ناكف «« ناعمتجتال ناترض ايندلاو ىيدلا نا لبق امدقو ؛« لالا

 .نلمعاف «ةيركتلاب هنم ةنيب ىلع نوكأ ناب تيبحاف هناكما ىردص يف

 «١ مكنم تيار“ تنك .فيفوتل .مكيبلا ةكم نم رفسلا ىلع ىنلمكف ةيف ركفلا

 نم نالذخ نمو مكقيفوت نم هىكذ فبس ام ناكو مكب تعمتجا ايليف

 ام لضح ىقو ناعمتجال ناترض امهنا ةبرجتلاب تملع ناكتمالا 'مكبضف

 ءاضمأو هللا تيب ىلا هجونلا ىف تقولا فردص نالا ىنمزلف . « هلجال نتج

 - :«, ةراوج ىف رمعلا

 رادو اهب راج بيطب ىلافص دق تقلا ةكم ىف

 راوجل ىلع ضفخ كاذف بر راوج شيع ضفخو

 .هيفو لدمصلا تبع ايم :فشرال فذقوملا وو روضال ىف ىنع بوني نم انفو

 «.لوبقلا ىف ريثات نذاللو هل ثنذا قو هنم اهوسمتلا ءامدلل ةيلغا

 هلعا ةزعو عوشلا مكح .ءاضماو لاوحالا رئاس ىف هللا .ىلا ةبانالاب مكيصوأو



 يبا نم عم كملا' ناف نيدغاصلا ةبكضو

 احالص ىنقرري هللا لعل نم نسسلو نيحخاصلا بحا

 فاختاو هّربال هللا“ ىلع مسقا ول هب هيويال ربغا رعشا برف رقفلا زاعشش ميظعنو

 الب :ففنا :فيزشلا ثيدلمل :ىفو «ادغ لود مهل ناف ءارقفلا تنع كيلا

 نيرجاهملا ءارقذ نا نيكحصلا ىو «« ال القا: شرعلا: ئئذ نم شختنالو «ال

 ىأ روثدلا لما بهذ هللا ليسر اي اولاقف ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا اؤتا

 امك نوّلضي اولق كلذ .امو لاقف ميقملا ميعنلاو ىلعلا تاجردلاب لاومالا

 «.فتعنالو نوقتعيو قصتنا الو نوةلصتيو موصن امك نوموصيو .ىّأصن

 مكشيشا نم هب ”نوكردت ايش مكملعا الفا.ملسو هيلع"هللا#خط لا

 لثم عنص نم الا مكنم لضفا لحا نوكي الو مكدعب نم هب نوقبستو

 لك رسيد نودمكأو نوربكشو وحش لق هللا لوسر اب ىلب اولاق 3 ام

 نيرجاهملا ءارقف عجرف هتاور دحا ملاص وبا 05 «ةرم نيثلتو اثلث ةولص
 انمي لاومالا' .لضا كةنتقلوخكا عم كاك ملسو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر ىلا

 )ا لضف كلذ ملسشو هيلع نا لسومللا لوسر لاقف هلثم اواعفف انلعف

 ١ « اهقافنا اهركشو ةمعن كلملا هللا دا ىممو ةردقلا نذان «ءاشي نم هينوي

 جوشو يلاعت هلا مغدرتسا. 2: ءاليبسلا»ىخيي زهو قلل از

 لصو ةتطلسلا دهع رحآ ىفو « ةئرشلا ةكم ىلا اهنمو هكوهكرذنب ىلا

 هافشكو همدقم مركاف 00 ةينب هاشداب رباب ىب نارماك . ازريم تارك ىلا

 -:همظن :نم هيلا بنك مسوملا تمقو ناك امو ةجاشل

 درج ةعرزم ىأ هشوخ دنيج ون نمرخز لابقا

 دوه زونلا نامستخاو 1 ةسفاوسقلا رعود زارع وضرأ دواس
 امش رهشرد 2بيرغو اهنت تسرفاسم هدنب نيأ

 ديسم-ن لاويصحا" هشود دراذن كنكرفس ه5  دفاوخ

 كرما ةسوبجيب :لاشبب .فورعلا ئشيلمل لجنم اقخانلا' ىلا هل: بكف

 م
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 فلا ةثامب ىرال ىيدلا سمش هجاو.خ ىناطلاسلا لاما ضباق ىلاو ىدمكلملا

 « ىدومحك'

 ىف ىنكدلا ةاش  ماظنو «« ناغفالا هانش ميلسو '« دوم  ناطلسلا' ةافو فقفثآ

 :مجعلا ضعب هكرات ىف لاقف « ةياعستو نيتسو ىدحا قوأ ةدحاو ةنس
 ديب نامالأراد ناش لدع زا كنه ةك :.لاش كيب ىمأ لاوز أرورسخ خحش

 دوب ناوجون ديخ 7 نيج مك تارجك هاش هاش دببحم ىحي

 دوب ناخ ريش يد كتزوف «< ناسخا ناك نأ هاش ميلسا مود

 دوب ناشن ورسخ نكد كلم رد هك ىركنب كلملا ماظثا كمآ مييس

 دوب ناورسخ لاوز ىسري ىم هج  ورخ هس ئيا توف خيرات نمز

 > :#و دومح ناطلسلا لاوحا نم ةذبن ىريمشك مارآ تاداسلا ةفحأ :ىف لقن

 وعر» ناكو «« ختامعستو نيبعبدراو ثلث ةنس ىف خنطلسلا ريرس ىلع دومح“ : سلج

 3 ةنطلسلا 'تيب نم. ناخارهب“ كنب هتدلاوو « ةنس رشغ 'ىطدحا يع

 نسب ويج كلم كلملا داع راصو «« نيتلتو نينثا ةنس هدلومو كنسلا

 ىف هكيرش ىماس سلجت هل ليقو نيسح ناخ ايردو اريزو لكون

 ءالقعلا .نم ناك ثيحو كلاتالا ةروص ىف ناك ناخ رايتخاو ؛«رزولا ماظن

 أو ةلثق ىلع هيف نئظلا وس اميلي هنم امهليخت ففتا ءالضفلا

 عضو ان هنا هلثق ةرويص ىف لقنو 6« ناخضلبقم قب. ناخ كالو ناخلبقف

 ةداهشلا ةماك متي نا لبقف هللا الا هلا ال لق هبلصل هقنع ىف لبخل داللل

 نم :ترخا نيحو ىللبخل ىخرا رف درب تح ايولصم ىقبو .ضرالا نع ةعشر

 ا ايلكلا هتتب. :فقطنو ديلا ىف هيلع انناكا ام ىلا .ةينبع نتعجر هقنع

 عضعب هخراو نييعبراو' عبرا اذنتس ىف كلذ ناكو « ايندلا . ىراقو هللا لوسر

 ىلعف رزولا ىف لدقتسي نا ناخ ايرحل أدب رث بجوميب كشك فحانب هلوقب

 ةعياشب ناطلسلاب يرخ ةنطلسلا :كيلامم كيلم .دخا :ناخ ويجونق ىأر

 ناطلسلا نع كلملا دامت ىلا بنكو ركسعلا عمجو .ىردنهم رهن ىلا راكشلا



 مل ؟م» نس

 دعبو دابآ دا ىلإ ناطلسلا عجرو 4 لعفف راوالهج هتيإالو ىلا هجورخ

 هناجع ىرناي ىحاونب امهنيد فاصملا ناكو ««كلملا دامع ىلع هب يرخ رهش

 رساتساو هكولم ىف رادملا ناكو ىريبؤلا ناخ ردص لتقف مك مريب لامعا نم

 ضهنو «رويهناقرب بحاص هاشكرابم ىلا كلملا دابع رخو كلملا ةزرش
 ّق هاشكرابم ذأ عك روينامرب دح ىلا هرشا ىلع ناطاسلاب ناخ ابرد

 رصتنناو ىركناد ىحاونب امهنيب بر ناكو بجي ملف هجارخا وأ هميلست

 رينينوإب اهنم هتغا هلايفا 'كقلكتو ريشا عفلعبا ءامكر اجلا ف ١ لكلا
 ىلا كلملا داع جرو ريويئناهغربب ناطلسلا لزنو « دساو راكنس تايو

 :يطخل ليبق ىلع هاشكرايم عم جلصلا ناك مث «« ودنمل بحاص هاشرداق

 ىتح كلملا نابع نم رثكا دومحص ىلع فيض هنا آلا هل ءدحلا رثكو هيلغ

 ناقكتسالا ىلواب «تانذعأ نمو «“ همابأ ىف فئاظولا ترثكو « لع رمت ىنج

 رضحاذاف يراتلاو نييعتلاو مسالا ىوس ام بتكذ ةيناطلسلا ريطاسملا تناك
 فلكتم دليل هبلا هدب لسرأو دهاطعأو همتاو مسالا مب وهأ كب عمم وأ لدا

 هبتشاذ صخشل روطسمب رمأ هنا فقفتاو « ةلاوخل لعاو رتفدلا ىلا ددرتلا

 هلاسق هلصي رث هنا هل رهظ رث « هملع ىف نم ىلا, هلصواو لوسرلا ىلع مسالا

 هللاو هل هب ترما ام انا هل لاقف هنم هعاجرتسا ىف نذاتساو عقو ايب هربخاف

 رخل روطسم لمح رمأ را ةعجٍنسأ فيكت ميلا هكراطمو نئلوت هناكبس

 برطي ام هيفو الا تيب الف كلبلا لما رئاس ىلع هوهل ضاف ىتح ةرشعلاو

 ىلا هيف وه ام ىلع رمتساو لاح شوخ هترازو يِيرات ىف ليقو « ىهليو

 جذر كنك «روذ زا بلاق كما رب رد ْر دم بج تيب ليق امل رق نينس سمخ

 ىلا هّجوتلا ىف اونذانسا هنا ةثامدنو هتّضاخ نم اوتاكو ىرتهك ناضبلاو
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 فيطل هيبرقم نم ناكو « سلجم رويضد ىلع ةصخرلا فقواف «« ةيالولا

 ىف همداني ال «برق عم ناكو بابشلا ىسح ةروصلا ىسح ناكو « كلم ا

 نم ملاتي لازي ال كلملا فيطل ناكو «دب اونتتفي المل ةوسنلا سلجم

 سلجالا ىف مكلتق ىلع ناخ ابرد مزع هل لقو ناخ ماعب عينجاذ «« دعنم

 نأاخ راع ريكاف « مكتربخا ةقفشلا نمو مكبابش ىلع محرتا اناذ دوعوملا

 وبذل ىدص ىف نيددرتم اوراصو ابيس هل فرعن ام اولاقو «« هباككاو

 ناخ ايرد دهتجاو هنم مغ ىف غنا الا سلجملا اورضح اذه عمو «هبذكو
 فلحت هوريخات هيبس ىع علاسف باك الا نودادزي ال 2و مطاشنو عطسب ىف

 «ذيالولا قف هل صخرو هبرشم صغنتف هل هوركذف ىوأرلا ىدع لاسو عل

 هتيحو هسار فلك رما رث هيلع شو كلملا فيطل بلط هتايل بص ىو

 ىلا بجاتحاو « ةءافشلاب صاخ رث 4« هسبحو راج ىلع كلبلا ىف هيزعتو

 ةقفش نع هغلبا اميف هيلع بتعو ناخ رع مل مزع مث هتيدك تنئبن نا

 كاع اًماو « كل هلتقا ىحح اًريص هل لاقو ناخ راع هنم ىيكتساو ةيدكو

 تسيب ”نم هلثاوا ىف هنال كلذو «« هيجاوب ماقو ودنملا بحاص هاواق كاملا

 ءاليتسا ىو ناخولم همسأ ناك اذهلو «هولامب فورعملا ودنملا نيناوخ

 ةلونمب صتخخاو «« ةيزح نم راص هولام ةكلمم ىلع رقظم نب رداهب ناطلسلا

 رشا عبق مكمل بسحو لغملا نم هكلم رداهب عجرتسا انو هنم برقلا

 هنع فّلخضتو هاش ديح ةقفارمب رداهب هما رييئناغي بحاص هاش كم

 ىف هعم ةداهشلا غابو ناخ ولم ىب ناخركنل هدلو رداهب *مدخ ىف

 رويناعرب ىلا عجر انو ««هولام ىلا لغملا رثا ىف هاش دم ناكو «ويدلا

 يةمات ةهج كلملا دامع نيبو هنيب ناكو «« اهطبضو هولامب ناخولم لقتسا

 بناج نم هيلا لسرا دوم ناطملسلا ةلاكو ىف كلملا نامع لقتسا ايلف

 ةرامالا ةجرد نم كلذب لقتناو هاش رداق باطخو ةنطاسلا ةلظم هناطلس

 هلمش هيلا كلما دامع لوصو ىفو «« هسفنل بطخو :فنطلسلا خبر ىلأ



 ما 550

 ىف هبتاعي هناطلس نع هيلا بتكو ناخ ابرد هنم رّقاتو هتيامحو هتياوب

 ل لزننعا هنا كلملا داع نع هباوج ناكف هجارخا وا هلاسراب هرهايو هتاوبا

 هل تعبير ة*نطلسلا كيلايم ءامدق نم ناك اثحبيححو دركتلاب عنقو فيبسلا

 دق هناذ هذاك ركا خنطاسلا ركف لغتشي الفذ بساني شاعملا ددم نم ليببلقلا

 خذئطلسلا زملهد جرخو ئعإ ضرب رم هباوج لع ناخ ايرد فقو انو « نكس

 ضوح ىلع روسم ءانب وهو رولغ كمهك ةراعب ناطلسلا لونو هولام بوص ىلأ

 رضخب ناكو هناذل ىلع افكاع دابا>جاب هلوخم ىف ناخ ابرد رمتساو هيركناك

 فني م ةسارحح- ىف لاب الو رظنلا ديق ىف دعم ناطلسلاو عجربو ناويدلا

 فقتي الو هلبلا كمتعي ربصلا ريثك مالكلا ليلق ناطلسلا ناكو ةبونلاب مهب

 ٠ ىف ام ىلع افقي مو رايتخالا ليط دعب ناخ ابرد هيف لاق ىنح كحاب

 ناخ راع غلبو ««لامكلا ىف لقاعلا وأ لاتملا هلبا وها ىردا ال هنم هريمض

 وخلا ىف ارس هلسارف دلبلا ىف ناخ ايردو رولع دمهكب ناطلسل نأ

 ناسخ ابرد ناكو «« كلبلا نم مس رسف نيقلت ىلع هكودنهدب ناكو « هيلا

 ىنعمو رام ىرج هيج ريج ىوس هيلا لصي هب فنيال نبش ادحا عدي م

 قلتي ناك تنحي عاتملا طقس نم هنوكل ريفاصعلا دايص رام ىرج

 برقلا ةمدخ نم بسنتكاو هتمدخ ىف نونس هلو ريفاصعلا كيص ىف هب

 فتي ةدومح راص ةبردلاو ةسايكلاو هفلا نم هلاثما ةلبج ىف نكي رث ام

 عمسيو هيلا يورخلب هما ناخ راع هلسار املف «دهرس ةنايصو هناسل ظفح

 داعبملا ليل ىو «« لعفف هعم داعيم ىلع عجرسيو خ*باجالا ىك وبو كنم

 . دوه لونو بوكر ءاج نم ناخذ مناع بذاج نم لوذملا رادج تكا رضح

 لكعلا ىف دنهلا ةداعك نيبسرف ع ليبخلا ليهبلا اهم ىلا ةفارشلا 1

 ريجو ريسلا ىف ليهبلا فئاس كجو «« مورلا ىف ةفحخا لاثم ىلع بوكوملا

 ىف حجبصاو « ناخ ماعل ف ىتلا ليخل ةليج نم هباكر ىف سرف ىلع ويج

 كللا هيجو اهبحاص اهب ئناكو راوالاهج لمع نم وبناج ةبصق ةحاس

 ع
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 دا ديرو

 رمشو هقيب يف هلزناو ناخ راع هاقلتو هكودنهد ىلا هرياسو هيدل فقرف
 ناخ دماج هنم ةنطلسلا ميسارع ةهجل ءارما ىيلدتساو دادعتسالا ىف

 ىلع هناف ناخ ايرد اماو «« اوباجاو ىرتهك ناضبلاو ىناتود ناضغلاو ميلهب

 هبحاص ىلا تفتلان هجورخب هل ليق ناويدلا ىلا هلزنم نم جوخ ان هقداع

 ىف ىنم تعمس ام لاقف «« ةثدامخل ىف ىرق ام هل لقو ناخ ظناد ويجوتف
 لبق كل هليقا ام نآلا عمدلف «تنقو ىلا هيناج ند للفط ةماقاو هلاككا

 فلا ننس 07 3 0 ..اطاسلاب هبطاخ م لا دافحا نم 28

 « اهنم مسارف ةخعبس ىلعو هقلود لع نم ةهكروسفد ىلأ سراف فلا رشع

 ناخ ماع *نطلسلا ةنميم ىف ناكف هكرومد نادي ناقيرفلا عمنجاو

 هعمو بلقلا ىف ناطلسلا كلللا دعا ةوخاو ناخ سدوماج ةرسيبلبأ تو

 بناج نمو 204 ىرتهك ناكيلاو ناسغفالا ىئاتود ناخغلاو جان ك.للا ة-باجو

 نم بجتمل ليقي ناكو اءاكش ناكو ناخ ظفاخ ةرسيملا ىف ناك ناخ ابرد

 ظناحن ى.خا كلملا ريشمش ةنميملا ىو « هلثتم نم ةهيجو درب فيك لجر

 ناخ ظنادكو ناخ ماع ةلباقم ةمدقلا لص لبق فقفنتاو ةبركتلا ولوأ برك

 لصفنا مث «« ةيكلف نيتعاس ىلا شابكلا ةخحطانم نانرفق امو امهنيب تناكو

 فيسلا ىلع نيبلقلا لاجر م>دزأ لكقو © بلقلا ىلا نا طظفاح أراودف

 ةرشع ىلع روينا, ىلا ديمحص فطعف ةّلقلا ةرثكلا اهيف تبلغ ةلش تناكو

 خسيخ ىلع اهلاي توك ىلا اهنم مث « خليقلا بناج نم هكودنعد م

 ىلا نا رفاع مزهناو « ههتروس لاهعا نم هورس لسع نم روهنار نم خسارف
 اتنادت نم نايا ن2! نم خسوف رشع ةعبس ىلع رهبنأس رهذ ليحاس ىلع «داهس

 الا اهب لزنو هقلود (37 بدهدد ةيحان ىلا ارفظم ناخ ابرد عجرو «“ بونذل



 كازا 1

 ىلع عيتجا ىتح «هيلا ناخ ايرد ركسع لصاوت دمح علاط ةوقل هنا

 جورخ ناخ ابرد ىار انو « سراف فلا رشع ىنثا نيموي وحن ىف ناخلاع
 اوعيتجاو بابلا اوقلغ اهلهاب اذاف دكاباح#ا ىلا عجر دومح ىلا هنم ركسعلا

 روبمري ىكرهك اهل لاقي ةخوخ ىلا باوبالا نم عجرف «ليخدلا نم هعنم ىلع
 ه نوجرخو اراهن هنوذخاب اوناكف بهذلاب اهلها فلاتو اهنم لخدو اهرسكو

 نم ناخ ايرد ىشخو «دابآ دا ىلا ناطلسلا هجون رث ««اليل دوك ىلا

 ريئايئناج ةعلق ىلا ناخ ظفاح ةبكع مرو ةناوكل يخاف كلبلا ةنكس

 لسخدو روينامرب ىلا مخ رق هاشكرابمب ليصي نا ىلا ةعلقلا ظفكح دسمأو

 ظفاحص لجو ةعلقلا راصح رماو ريناهناج ىلا هجوت مث دابا دومحح ناطلسلا

 7 « نيب -:ليق اميف عقو هنا الا عذدلا ىف ناخ

 ىثأ نوٌحنرس هك ىرهيسرك ىّثآ نورب را تمعن ىلواب

 هسأر ىلع ةلظللاو ةعاجاشلا ةجرد ىلعاب ناطلسلا رهاظت ةعلقلا تف مويو

 دهتجاو تابتلا مدق ىلع وهو :ءابج جارسبالا قفداليب هلويح لتقف كفو

 ىحنتي نا ةلظملا عفار ىلع راشاو هعطي ملف هنانع فطعي نا ناخ لضفا

 ١ دكحخ « جغلا ناك مق « ةكرتمل نم هعنمف ةعلقلا لما هفقوم لهيجل ابناج

 عبجلا نما هيلا لصف هيب فرجيو لخط ىف ناكم عقاب ند 1
 رفح رق «« ةعلقلا ىف هسبك رماذ ةنطلسلا رظن تى هفقواو هنبقر ىلا هيدي

 هميرصح ىف ناكو ميرشلو :ةناوثل نم ناخ ايردل ناك "ام ةتطلسلا ىدي نيب

 ديزي ام ىصقريو نينغتي ىتلا تايتفلا ىع ةرابع ظفللاو رتايلا سنج نم

 ؛. ىللل نم نهيلع ام عم كلما ىف نهل ريظن ال ىمم ةثام سيخ ىلع

 نسلجملا ىهو "ىشلمل .لعغ هجرفو ةتيب ىلا: ةليل. هاد ناخايرد .ناكو ك<للخلا

 رخآ ىفو « ىراضبلا كرايم كيسلا هعمو صقرلاو انغلا ىلع لمتشي ىذلا

 مذا ىف رسان «هدكو 'ناطلسلاب علو بحا نمش ناَح ايد لتحل للا

 ةنطاسلا ىلا اذه لك ريصيس اربص هباجاف ىلتخاو ىنكرت متيار لاقو ديسلا
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 ناك هل لاق ارضاح ديسلا ناكو رينايناكب مسلج# عملا نيعت نرضح املف

 لاثما ىف ديسلا باجاف سلجملا ىف نماف «« ةباجالا ةلعاس ىف نويتلق ام

 ناطلسلا ماقاو ,« تسيش كنكجب وفأ « نسيد دىنجرم » مجعلا

 ةراما بصنمد ناخ ماع ىلع علخو «« داباد#ا ىلا عجرو ارهشأ ر.ينايناكب

 ناعرب نوياج فرشا ةرازولا ىف نيعتو ««رالاسهيسلا هل لاقيو شيل ءارما

 نأ ىتغلب هللا ليسر اي هلاسف مانملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىئينلا ئار

 هللا ىلص ىبنلا ذخاف اذكه وها كرابملا بيطلا قرعلا نم هّلصا رجالا درولا

 بناج نم هتبابس فرطب هننم هنتلسو نوميملا كرابملا هنيبج فرع ملسو هيلع

 هرع لكر كنريك نأ سكعرب نونكا تفرك تضراع قرع زا هنامز ار لك
 نم لصوو هتعافش تلبيقف هبحاص ناكو كلملا دابعل ناخ ماع عفشت مث

 ويجريج صتخاو « يورهبب ةيالولا نم صتخاو «« ةنطلسلا ناويد ىلاودنملا

 ساكلا شيط هيف عومتجأ ثيحو برقلا ةجرد لانو ناخ ظئاح باطخ

 ىفو هنم ءارمالا ىذاتف ءاش امب ملكتيو هسفن كلمي ال راص ةلودلا ركسو

 هامشو ناطلسلا هيلا تفتلاف يورب عادول كلما دامع رضح كلذ ءانثا

 ناطلسلا ىلع ضرع كس ىف ويجريج ناكو ««رفسلا ىف هل صخرو ةيانعلاب

 نأ ىلاو لق رق ديدجخل ةيلوتو ميدقلا رييغتب رعشن ةشحوم تاماك ضعب

 هكروفد برح ىف ناك ىدول ردنكس وخا ىيدلا ءالع ناطلس اذه كلذ نوكي

 عم اه رهاظو ناخ عاجش وبيج نكيب اذكفو ناخ ابرد قاثو ىف

 ىلا: عبجر ريغ نم ادادينتسا امهلتقب ناطلسلا ,ما ةيقافثالا نمو رتجعلا

 لاقف «كلذل دقعلاو لل لفا بعتو بجاتحاو ريبكلا ريمالاو ريزولا

 ىلع ليخداف ابيلصم مايا تلق هل ىوول ردنكس وخا كلملا دابعل ناخلاع

 هبا ىف ناطلسلاو ناويدلا رضح اماف «هنفد ىف هل ننانتساو ناطلسلا
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 التق نانثا لاقو اًبكع كحضف نذاتسيو لخدي نا ناخ ظفاح لاس

 لعتنشاف رادلاب اهوعذو جورب ىلا اوهجوت اذهلو مكلام « ةعامج ىقبو

 نأ لاقو هنم عمس امب هربخاو ناضلاع ىلا عجرو ؛اًبضغ كلملا دامع كبك

 « جورب ىلأ يرخو هعداوو ةلفسلا اذه لتق ىف كاذف دما ىلا ةويخل مقدرا

 ه بكر رث «هلتق ىلع اوعمجاو ءارمالاو كلملا ناهربو ناخ راع عمتجا مث '

 ليخد مث «« امهنفدب رماو هنم امهلزناو رادلا ىلع فقوو هحالس ىف ناخكلاع

 ةتللق ىلا كلذ كتماو دوم ىصحأو هدجحاسم ىف سلجو ةنطلسلا ر

 ىف هخالسب وهو ناخ راع ىلا: كلملا ناهرب ' دويخم لسرا عبأرلا قو « 7

 نكأو باتع الف ةنطلسلا بناج نم امإ باجان هدارم نع هلاسي دسم

 ٠١ روض لعاب سيل هناذ انيلا هلاسرا نم دبالف ويج ريج اماو ناطلسلا كيبع

 ناعرب عيتجا رث « نيبناخل نم مالكلا لاطو هلاسرا نم عنتنماف ؛« ناويدلا

 ىف هنع اولفاغتو ةريثك تاقوالا هل القو ناخ رئاعب ناخ لضفاو كلملا

 ىلع ملستف نذا لاقف «دنتقو ىف :رطاخل ىفام نيكي رث تقولا 13

 ظفاحص ىلا مدحا لسسراو ءارمالا رضحو ناطلسلا رهظف « عجرنو ناطاسلا

 اه «روضخل ىلع رورغلا هلم تلتنق تح ناو كناكمب نىك هل ليقي ناخ

 بناج ىلآ فقوو اركس ىلتُم وهو ءامج نيفقاو بدالا موزلب ءارمالا امنيبو

 نب حلاص هحن هجونف هتعامج ىلا راشاف ناخ رع هارو ايكتم رورسلا نوع

 مدحا فخاف ناطلسلا ريرس تحت ىلا هنم رفف ناكدال بطاخملا هيدهلا

 قرع كرح دقو عنملا ىف ناطلسلا للجو «هلتقو هيلا هرجو هسار رعشب

 م”. ناكبلا كرداو هنطب هركنخ برضف ««هل عمسي نم دج ملف ءارمالل بّصغ

 لراخل ىلا ناك اطفانخم لجب رسجو تاوصالا تعفتراو « اليلق رثاف هدي

 36 ناخ ايرد عم هيلع ناك ام ىلا ناطلسلا عجر اهنمو سلجملا

 4 توب -+:كلملا

 تسرد ىوردخو رثكسفد سخ كتسرورد سد هكنأ كود ورسخ د
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 ءرررب 0 رن

 ميو ىتاغط نويا ميطغلاو ناخ ماعل مويف ةبونلا ىلع ءارمالا ففنا رث
 دفاجو ناخ دفاحمل مييو كلما هيجوو نا رفع ىخا كلملا عاجشل

 ىف الا ناجوصلا بعلي ال ناك ىتح ناطلسلا ىلع اوقيضو «« ميلهب كلما

 هحزامي كلما عاجش ناكف ارجكاضح اميسج ناخ_ دفاج# .ناكو «« رادلا

 *لاككا ىلع اوقفتاو ءارمالا روتشا مث 7 ىروغلا كلملا راتات ةريزو هنم رثاتيو

 الو اولق مث ««لافطالا نم ديغ ةماقاو اممي هجورخ نم ارشح ناطاسلا

 اذه ىلعو «هدح ىف 0 لكو ةياولا مسنتقت هريغ بصن ىلا ةجاح

 لاسف «« ناخ كهاجم ركذ كيد رول ا ىك نالغلو اذك نالغل ميسقتلا ىف اوعش

 ل ناخ دماج ىطب كلملا عجش هباجاف « هبحاص مسق ىع كلملا راتات

 الا كلملا راتات لفاغتف الوأ هل تبتي هديب اميف مالكلاو « ةلودلاب هل ليقي

 )00 10 ناطلسلا ناو ناطلسلا ىلا' ددرتلا ريتك ناكو « ذنم رثأت .هنأ
 رات اليل هيلع لخدف لاحكالا نود لتقلاب ضار انا ليقني ناكف ءارمالا

 فلا رشع ىنثا ناخ دماج عيتيو ءارمالا هيلع ام مكغلب هل لقو كلملا

 ناطلسلا عفريو ركسلا تقو محالس ىف هب رضحا رمالا زربي ناف سراف

 قافثالا نم ناكو «كلملا هيجوو ناخ راع ةراغب 00 هسأر ىلع رتجلا

 اوفلاكحتو ناظلسلا ىلع امهب لخدف هيخاو ناخ كماجمل ةليللا ى ةبونلا

 لايفاو هسار ىلع رتكلاو ناطلسلا بكر ةيكلف_ ةعاس رخآ ناك املف كلذ ىلع

 بناج لك نم .كلبلا لما ىراجت ةنطلسلا راد نم يرخ امو .« هاما ةبينلا

 لصو امو ركسعلاب كلملا راتات مدقتو «« ةراغلاب ءادنلا اذذ ثدحيس رما اولاقو

 عجرو باوبالو فوقسلا باشخاب ىتح سانلا عجرو الا رويلامج ناطلسلا

 هوهلو هةركس ىف ناخ راع تاب لاقي «« ةنطلسلا راد ىلا 'بابلا نم ناطلسلا

 ةسار ىلع بصف اًينج ناكو اعوغلاو سانلا اذاف هلها عم مان ليللا رخآ ىفو

 اذاذ بابلا نم جرخو بكرف ةبينلا سرفب اذا هدقرم نم جرخو أدراب ءام

 ةعامج هعبتف «« هنيب نم رخو ادحاو لمقو يف لخدف ةلبقم ليخإ



 قليب “118 ١ 2

 ىف افقوف ىناتلملا ىلازرا خيشل جاو *يدهلا نب كبح حلاص دعم ناكو

 «« هتافو يورخل ىلع ردق امهتفقو قو التقو امهميوجو

 نكحلا ضرا ىف ناكو ناخ ابرد ىلا بتكو ريياهشي ىلا ناخ رع هحرلا

 ه عضومب امهعامتجا ناكو باجاف هيلا هبلطيو هانج اب هجارخا ىع رذتعي

 ىلا ةجانللا تحدو رسيلكاب 'كبحاص ناضبلا ناخ ايد هل لاق ارث ««هري (9) ىف

 الف كلملا داعب تععمتجا ناو « ىشب نيعيو هب عيتجت كلعل رهدلا
 ناك هضيب ىف لونو سراف ةثام سمخ ٌرسيللا ىلا ناخ الغ هجوتف كي نأإ

 ناكو « هلكإاب اًميش هلاسيو عودل ىكشي هيلا ناخ ماع لسراف يورسبب

 ٠١ هقيب لعاف اذن عمو هلاسرا نم عنم لال ةروص نا الا هبحاص ناضبلا

 ىف لاقفذ «« كلذب ناخضبلا اوملعاو اورحق ا فيضلا ةنوعم نع اوجرخ

 © هلوصوب كلما نابع ربخاو هقيب برخا امك هبرخا ىتيب ىف هلوزنب اذ هسفن
 هتمزلا رطضا دقو « هيبسب يورب ةيلوثو تارج ىلا هعوجر نك ثيحو

 ىف نكي مث زرطلا اذهب كلوصو ليقي هيلا لسراف كدب عمنجج نا ةورملا
 اد « عامتجالا ناك رث «رهنلا نم بناخل كاذب اليل ةاالملف عقو ثيحو هل

 هذه ىف تناو ةنحلا هذ ىف انآ ناضبلال ناضملع لق ةرواحملا ءانثا ىفو

 ىئاف ءاوس انرص ام ناخضملاع لاقف ءاوس كتناو ترص كمودقب ه«باجاف ةنعدلا

 ىلاو « ةمالس ىلع مكعدلي فيكو هيف متاناو « هبلاخ نم تجرخ دق

 « يش لع امهناو . نيك :لففعت نما ىلا ةنويثل :ارذمرت “نا لت تلف ا

 ". هاوس بنذ ىلامو «« كلملا داع ةراشاب الا ناخ ظفاححص تاقق ام انأو

 هتلتق ثيحو «هيف ماكحاسالا كتاف تلعف امهم  كلملا داع هباجاف

 تناك ىتلا ةلسلسلا ىسالا قرف دق نآلاو « هيلع ظافتحالا نم كعنم ام

 بسح ريصقت ال ناضلا باجا « ديقلا ىف لخلي فيكف هتبقر ىف
 عجرو هب هنأ ناضبلا اذكهو «.انورصم كلملا داع هاطعا رث « ةردقلا
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 عز 00-77

 ومر# ةنس مهتاب

 تقولا ىقن امأ ناخ ابرد هل لق هب عينجا امو «« ناخ ايرد ىلا ناخ راع

 اوكي نا امهب كعامتجا نم دوصقملا ناك اهأاو «هنم ىحي تلخ ايف

 اقكلي ةلاح الف ناطلسلا ىلا نآلا ايهيلع رسعتيو انتلمج نم مويلا نم

 امهل ةعافشلا ىف كلملا ندايع ضرع لصو هرثا ىلعو ربل ناطلسلا غلبو ««انب

 كرابم كّيسلا ىلا ناضملع ببتك كلذ ءانقا ىفو «« هتباجاب ىناطلسلا مهو

 كيسلا ربخاف هل هلها لاسرا ىف ةنيفر نوكيل ؛ناخ ردفص هاخا لسرأ هناب

 دكيسلا ىقباف « مكتلاوح ىف وه هوخاو هلعا لقو هلدها هملساف ناظلسلا هب

 ومداس هن لصو كلذ ءانثا ىفو « هيلا هلها لسراو ناخ ردفص هدنع

 كلذب ىكيسلا رتاثتو « هيلا خليل ناخ ردغصب جرخو هيدمتعم دحا كنام

 بنكو كلا داع ةعافش ليبق نم ناطاسلا عنتمأو ناطاسلا نم لعفناو

 ايردو ناخ راع نوكب نا كدوجوب فيلي الو معلا ةلزنع ىنم تننا هيلا

 رذتعان « ىلا لصنت باتكلا ةعلاطم لاحو ةيالولا ىف ءاملا لحاس ىلع ناخ

 باتكب اينات ناطلسلا لسرا رق ركسعلا بلطب لوصولا: ىع كلملا داع

 ناف ةنطلسلا مكح نود هب تعينجا ذأ تبنذا هباوج ناكف بلطلا

 ىديب فخايل ىراضبلا هاش برع ريبكلا ديسلا لاسراب ناطلسلا ىلع نمي

 داع ىلا هّجوتلا هفلكو هاشبرع كيسلا ىلا ناطاسلا بكرف <« لعف ى لصيو

 اوفلكت الف «« هحالص ىضنقمب تقو لك ىف للعب نأ ناطلسلل باجاف كلملا

 هناب هل فلحو فحصملا ىلع هدي ناطاسلا عضوف هتقاط قرف ام ريقفلا

 لاقو اخ لضفا ىلا ىيسلا نيفتلاف 6« هلامو ةسومانو هلعاو هسفن ىف هرضيإال

 اذه ىنئفلكن دش ىال « نسم لفقاع تناو « ىسلا ىف ريغص ناطلسلا

 فخصملا ىلع فلحا اًضيا اناو ويكنايم نا لئضصفا هباجاف <« ىنعملا

 ى«ةلاسلا هذف ىف اوددرتقت الف ناطلسلا بناج نم ىرطانخ نعيجو

 3 ناطاسلا جونو « يورد ىلأ هاشبرع ىكيسلا هجوناف «« هب اولصو هديب اوذخ

 ديسلا عيتجاو :«ريئايناجج ىف انكو « ناسخ ايرذو ناخ راع بوص ىلا



 مسرع ني

 فخايو هاش برع ىجي » تبتك. ىش ال ويدجكلم هل لقو كلملا داعب .
 ناخ ليضفأو ناطلسلا نأ كربخأو 3 نسح ثكنم اذه ناك ام :« 2« ىدحبب

 ايندلا لما ةكرك ملعت كتنا اذه كعبو ىروضع فحكسصملا ىلع افاح

 ىف راتخم تناق الو «هجوتف ةحكلصملا تير نا كلذ ملعا الف انأ اماو
 .« هتباجا كيلع مناك هلوصو كعب هاشبرع نأ كلابب رطخب 3 « ك.لذ

 كلذ دنع « كنم ءايلل بجوي ام عقي نا نم هيلع لهسا نالا كفقوتف

 رت ىاولا محق اذهل ««اًميش هاوس كلمي ال ريقف هناف هنطب هاشبرع نعطي

 ةيفو « ببيشلا تخغاب ويبج ناره كلملا داع باجاف «« كل أدب ام لعفا

 فرعا ف هذالخ لع ناف « فكاصملا ىلع فلح دق ىف نم باب ىلع فقأ

 دل اولقو هباكتا هيلع عمتجاو «ديسلا عم يرخو ةراقتلاب رما مث «هب

 ايردو ناخ راعو ناطلسلا نيبب ةلباقملا تراص كقو نودأل ضعب ىلا انب

 لمتك ال ىنسو ىرع باجاف « ملصلا ىلا كيعدي ادغ وهف «« ناخ

 ناطاسلا حرسفو « ناطلسلا ىلع هاشبرع كيسلا هب لختو «« سبال سياف

 نم توص ةليل فغنا اممو « مدخل رضح كلملا راصو هيلا هّجوتو همودقب

 نم لذ ىف كلذ ناكو' 6 كلملا داع ةراغجب ةنطلسلا بناج نم ىداني

 ديسلا ةميخ ىلا ىنلصوا هل لقو همدخ نم ةلامثل ضعب كيب فخاف ورب

 اهيف طقس كم ةريغح هقيرط ىف فداصف ليللا مالظ 5 راسف «« كرابم

 اناسنا كجوف ءاملا بلاط 8 ريغتل 0 حبصأو «“«لابخل هقرافو ««هل روعش ال وهو

 ديسلا ةميخ ىلا هديب قخاب نا هلاسف كلملا داع وه اذاف هجرخان هيف

 ليخدو هيلا يرخ هب ديسلا اوريبخ ايلف « هتويح فصن هقراف دقو كرايم

 رفسو «« هل فنعلا سوتليو ناطاسلا ىلا ريس ىرا هلاسف («« دتيبخ هب
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 رسمألا نع صخفتو هل ملع ال ناكو ريكتف كلذ ناطلسلا غلبو “راجل

 امنمبو سانلا نم ربقك صخحخفتلا َّق ككلفو لك د ل دعي ناك ل أاشن نبأ نمو

 كرابم كيسلاب اذاف. هبخ قخا ىف سانلا نذرتيو كلملا داع نع ربختسي

 ىحيسل صخرو هلبقف هسايتلا ضرعو كلملا ةعقاوب هربخاو هيلع لخد

 نأ ريبكلا ناخ راهجو. هج كيبع نم اناكو وبيج نيمأ ىديسو تك 6

 « هل دهاملسيو ترس بحاص رفص ناخ كنواد> ىلا هب اريسيو ايست

 ناضمر مايأ 8 ف اراسف ث ةفرشملا خكم ىلأ تقول قى زبيب باغك اههعم

 ابدأ فقوتتف اهنم برش هتوكر ويجربب داطعأ روطفلا تنقو ناك انو أرييسأ

 “« ىلثم عم بدالا ىنعم امف كديبع لقا نم انا كلم لقو ويجريب هل قرف
 دنوادخ ةهملستو ترس ىلا ليصو املخ «« ةنطلسلا مكح عم جالع ال نكلو

 رق «هحذب ةداهشلا كلملا غلب ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا يف ناخ

- 
 نوسلاب ذيج 3 اناكو نككللا رصان امدهعبت 1 2“ قيسسلا عجرو برأل لاعب

 ناطلسلا لقتسا اضقلا اهاضما ىتلا اياضقلا هذهبو هاشريش ىلا هنم اجرخف

 ىريمشك مارآ تاداسلا ةفحأ ىف هلاوحا نم لقن انه ىلاو « نتفلا تنكسو اد

 ٠ اح

 هناف « ناخ ايردو ناخ راعوجح ىلا كرابم ديسلا هجوت مكأمل بسح

 « برعتف ايسراف هلقن ناكو

 ئحعسالا بانلإل عيقر نب ردنكس ايم ىدشالا بانج ربخل عبتت مث

 هللا بيط ربكا وهجنم ايم ىولوم ةسايرلاو ةسايكلا ىرك عبج ىدجتالا

 ةمجرت ىف كلذ نمو اعيش ةيورلا نىعو «« اعيش ياو ! لع بيكو « 5 1

 ىتيبرت ىلو ىحاص فلطملا بئانلا ىلاعلا دنسملا حراط هنا لقن هاش دومح .٠

 اذه ىف هباوج ناكف هولام ىلا هجونتلا ىف ناضفصأ ريزرعلا دبع ىأ ةيبرتو

 ىف «« هتنابب ةريهشملا تارجك ضرا عبر .نأ وهو هنم لقاب سيل ام كلملا

 « سراف فلا نورشعو ةسيخ اهلصاح لقتسيو ساركلا توبجار فرصت

 «كلذب مكمل زربف «« مانصالا ةدبع ةلذو مالسالا هزع نم هيف ام عم



 مسوي ؟م» نس

 رديا ةيساك نم ةيالولا يف جورب كلذ عذم ىلع ساركلا لاجر عمتنجاو

 ىردنهم رهن لحاسو هليمي ارو هراوكنولو هلاوسنابو روي رتكذودو قكورسو

 ءارمالا زهجُ «« ناكمالا بسح ةعيرشلا ةرصن ىلع ناطلسلا عمجاو «« دواقو

 نوزاتميو مهنم مدخل ىوسام «« كلملا نم مهجارخاو ليتقلاب مكحو تاهل ىلا

 ه ىلوهلا بيترت نم وفكلا ةداع ناطلسلا عنمو «« لثقلا .ىع ىديالا يف ىللاب

 هنا الا ككلذب مالسالا ةرئاد تءعستاو «« مانصالا تيب داختاو ىلاودلاو

 لثاق ةريص رفكلا روصو «« ناك امك مفكلا ناعف « تداشمل .ىم ناك ام هيقعا

 ك ناك هللا .ءاشامو « اهرديعو رجح نم ناطلطلا
 «ةنطالسلا . ىتع ؛قلطملا :بئاتكلا ةضجبق

 ٠ «ناضفصا ريزعلا دبع مساقلا ىنا ىلاعل كنسملا

 نيملسملا ةكرب مالسالا ئيش نيدهتجملا ةجح ظافلمل ةفاخ انخش لاق

 هكرات ةبطخ ىف ؛ددس سكق ىمثيهلا رخ ىب نجا ىيدلا باهش انالوم

 نم تاملك هذه ناضفضآ ىلاعلا كنسملا رثآم ىف ناوضرلا ضاير هامسو

 هبْطَخ لج بئاصم نع ىبنت ”؛ لخو لج .نم تاثفنو <« لكخ لقم

 اد هلجال اهيلع ناه» بولقلا جرا هل تيملظاو هبك معو هعقوم مظعو

 نم اهيلع ىلوتساو بابلالا اهب ةرغ ىلع ةاجن ىف تشهد بوركلا متاظع

 هب لح" نمل محارت هوجو ىدبتو باجتالا ةياغ كلذ روصت دنع ةريخأ

 نم اهنودري ل كارا ىلع ةيكتم بارثالا بعاوكلا هوجوك باصملا كلذ

 ءعلولت الو ردلا اهمءابم الالتتو حابصلا رغلا اهعوجو لهتت باج

 ٠١ خناعم هرفغسم دوجوب باب لك .نم محارتلا روغ راغزأ اهبيلع لخدت حابصلا

 مدعو اهيظن زرع دقع ىف اهتمظن هشبتسم ةكحاض اهبرل عوضخاب

 ةنج تءاجن راثالاو ميشلا رخافم كيرلس ىف راكفالا نانب اهريهظ

 حاضيالاو ةحاصفلا ةوالح ىف اهرامثلو ام ىلحا ٍاصفالا دراوم ىف اهحودل

 ريغلل اهلثم رطخال»و لاثم ىلع سرغت مث امالحا ىكريو انطف ُلمَكي ام
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 1ع كنس سرقت

 ءارمالا لدعاو نيلماعلا ءارزولا ملعا ىساح نع ةحسصفم اهنآشنا «« لابب

 ناضفضآ ويرعلا دبع مخنالا لماعلا ماعلاو مظعالا ريزولا . نياصلا

 غباوسو ناوصرلا لاجس هيلع ماداو ١ نانل ىلعا ىف هقجرد هللا عفر
 لضاوفلا رردو لئاضفلا ررغ ىف ىتلا هنساحاب ةنلعمو نانتمالا

 لا كتجو ىلع دكات»و درشنو هئانث فرع سلفه ددكذ باط دق هنا ام

 جقلملو دبو هناسحاب همع دق ذأ «هيكشو هدج نيقيرشلا نيمرل

 تتاربملا مظاعا هئادساو ىلع هناسحا بجاوب ءانو هدرخو هملعو هحالصب

 ةايقع عمت نم الو هلعا نم تسل تدك ناو ملعلل اميظعت ىلا
 هرالخ لسعا نم ىنثا ىظف دهتس ليبج ىنسبلا راتسلا امناو هلظو

 ميكو فرشو ملسو هيلع هللا ىلص انهبذ ليقل الاثتماو درس ماتكو
 مراكم ىلع هبتمال اّتح 2 ىوهلا نع فطنيال ىذلا قودصملا قداصلا

 اودجت رث ناف دويفاكف اثورعم مكهيلا عنص نم ««ىوقلا ليمكتو قالخالا

 الضف هدازو هيلع ملسو هللا ىلص هلوقو اعالاب ةويفاكف هب هنويفاكت ام

 طئاسولا ركش ىلا هل اظاقيار سانلا ركشيال نم هللا ركشي ال هيدل انرشو

 هنا ايعز كلذ نع ةلفغلا ىم اريذحتو طباوضلاو فئاقللا ىلا ظقيتلاو

 اوعطق ممق ناش اذه نافذ ىلكلا اهدتحنر ىلصالا اهردصم 0 امن

 اوفقو مهنا امل ليبقلا اورو دوهشلا تاذل اوعنم» لوصولا ناظم نع

 عبر نم ةنيب ىلع مهنأ اونطو مهسوفنو ماتيرهال اوداقناو مظوطح عم

 ناتهبلاو لالضلا ناوخاو ناطيشلا ناوخا جنا اوارد امم عملع ىف ةراثأو

 لاوقاو ارغلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا صوصن ذا ينايغطلاو ةقامللو ةياعلاو

 ركشلا نالعاب ةخرصم ٠2 ىخالاو ايندلا رارساب نيطيخملا ىيفراعلا ءاملعلا

 جلاوحاو جمالقاو . هلاعفاو جلاوقاب هل ةعاذا و ابلط ليزمخل ءانثلاو ليمجل

 ثوسخ وأ عفن وأ ناسحاو يريخ اهنم 1 ليصصو ةطساو لك ىلع

 هنمضت ىذلا نافذ بدالا ليضفاو برقلا دكا نم كلذ نابو ينانتما وا



 ممرداو ؟عإ» نس

 طئاسولا ركش نا ثيدحللو ميدقلا ىف ءاملعلا هيلع ىضمو ثيدمل كلذ

 رّدقملا ىلاعت هنالو فيرطو ببس دج هذال فيقحتلا دنع هللا ركش

 عنيمج :ئف:ةكاراتعقالا“ عيمج# قلطلا دج يحلف ىف يم ا
 ىثالو هلبق ىثال هناجس دهلحو هللا الا عقيال دمللو ركشلف كلاسملا

 لما رهظيو ناحتمالا ةرثاد متنل طاسولا كلت هللا لعج امنو هدعب

 ملستساو هتيضقاو هالوم رماوال عضخ نم ناف نانذالا لحما نم دانعغلا

 اوضرو منع هللا ىضر ناما ىف نك هقيشمو هتداراو هنمكدحو هماكحال

 الا نا نم امو هنم الآ ريخ ال نا دبر ىشخ ىنمل كلذ ةداعسو هنع

 زيمت نملا كلسح  هانمو ةتاليخ# ىواطنو ةاوهو هسفن سواسو عم فوقولا

 يف هيلع عفر نم ةعفز نم اضغو 2ىورخا ظحوا ىونيد بيصنب هيلع

 يفت ىف اييعيوضب ىلبألا ويعسلا انب هفعتت كرم دل
 ءالتبالو ىبهلالا بضغلا ملا اهقيذمو ىدمرس ريخ لك نع عاطقنالا

 ةاقتفاو ىانتملا ريغلا هرجتر ىياغلا هفعض عم هل ىنآو ىماقتنالا

 كلذ لمحت ىلع ردقي نا ىلو هيلع ىمل داقني نأ نع هرابكتساو .ىلكلا

 ضرعي ناو بطعلاو كالهلا لاح هسفنب لك ناو بضغلاو ماقنتنالا

 لكب فحالف لالكيضالاو بوضنال ههد عماوهو لاوزلل معن غباوس

 نيع هسفنب ايري نأ لماع نع الضف راع لكبو لماك نع الضف لقأاع

 فارتعالاو دايقنالا ىف هللاب ءاملعلا كلاسم كلسي نأو فاسفسلا اذه

 ةليح ريغ نم هيلا تءلصو نا اميسال هلضفب هالوم هزيم نم لكل عوضخلو

 اهب اضر نم ءىش فشرب ةيلعلا ةرصخل نم حنم نم اب جفاف ةليسوب لسوت الو

 ٍمهظيل نابو مضتا امل كتريصب نيع اهبابع بارش نم اقيحر بعو

 ناكلا اذه ابازم ىم هملع ام راهظا ىف ىصقتسا ىم لك رذع كل

 نم ةرطقب ىفيال هلضاوف ىساحاو هلئامش نساح نم ىدحبا ام ناو

 ابتكو اغرفت لقم 0 وه اذه ىكل هلون راثا نم ةرذب الو هلوط راك

- 2. 

 او ١
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6 

 رار مدا

 رهقلا بكاونب ميرقو رهدلا بئاونب ميرجو ابضنو امو رتكفو

 ال باقولا ميركلا هنا عوفملا هيسلاو 2 باصم لك .نم فلل هللا ىف كا

 دلك رق ١ يلتمس بلا كلكوت هيلع وع لأ هلا

 لئاضفلا عماج .«لماكلا ىفوصلا فقحملا مامهلاو ««لماعلا ماعلا مامالا وه

 زيوعلا ليبع مساقلا وبا كيهشلا دكيعشلا « هيوبندلا لضاومفلاو <« ديورخالا

 محالطصا ىف كلذ نع ةيانك بطاخملا ةيتارجكلا ةكلمملاب ءارزولا مظعا

 كمح ىيدلا سيش ةكلل ىتفملا ةمالعلا :نب « ناضفصآ ىلاعلا كئسملاب

 000 نيكلا لالج :نئب ديخم ىنيدلا نكر نب كلما كيبح تطاخملا

 هدنن ماج نب .(ةّيقوف نيتطقنب) ردوكت نب وهاش نب دمت ىيدلا جات .ىبا

 ىودعلا لاق مث «, ىشرقلا ىدنسلا (ةنكاس ةيناثلاو ةحوتفم ىلوالا نينونب)

 هنا هنم عمس هنا تاقثلا 0 ىقريخاو لق «هنم هتعمس امك ىرعلا

 ىدهملا ىف ءاج ام كلذ ريظنو «اضيأ موزخم ىنب نم هتبسن ىف لعلف ىمووخ
 تاياور ىف امك ىنيسح .هناو تاناور ىف امك ىنيسح هنا نامزلا رخآ ىالا

 0 اللا فاتك ىف تركذو ك«رخأ كاياؤر قك-امك ئسّبع هنناو دخأ

 نسكل نم ةبعشو سابعلا نم ةبعش هيف ناب تاياورلا نيب عمجل ىدهملا
 ىو سيملل ةليل ةيجتتلا بحاص دلو « ىنيسح وهق' ىقيقلمل هبسن اماو

 هيلعو ليقأ «ريئاهناجب ةتاعستو عست ليقو عبس هنس لوالا عيبر رشع
 ىف كلوملا هدلاو رج ىف ًاشنو لق نيلاعلل ةجر هخرات ىف ليق امل ىافنالا

 لوا ىفوتاللاو ةثامامثو :نيتسو ىدحا ةنس نم لوالا عميبر رهش رشع قاث

 ىَتُش مرلع ىف هيلع: لغتشاو ةئاعستو نيتلثو نينثا ةنس نم رفص رهش
 اهنال ميدقتلاب ميلعلا هذه رقآ' امناو نايبلاو قاعملاو فرضلاو وكنلا اهنم

 تااكشملا هذ ىف ربكالا ساسالا اهنوكل ميلقالا كلذ. لها نيب الوادت رثكا

 اهيلع لمتنشا ىتلا ةغالبلا فئاقح ةفرعمو ناسللا ميوقتو تايفخل ساضياو



 منال ني 1من  زنبب

 «ىلاورهنلا نيحلا ناهرب ىضاقلا ىلع ةيعرشلا ميلعلاب لغتشا رث < نآرقلا

 اذه نيدلا ناهرب ىضاقلاو ليقا ثيدحال مملع هنع ذخا ام ةلمج نمو

 فيرط ىف هل ام عم «ةعيرشلا ىرعب كسمتملا مامهلا مامالا كلو نم

 ارب موكب فورعملا دا نيدلا باهش «ةعيسلا ىطخكلا نم موقلا

 ءارتبا مولعلا ترشتنا هنمو «ريبكلا ىا (ةحوتفملا ةيتحلا ةدحوملا)

 هج فحكاسا مودخملا وخاو ىدلاوو وهف هلها هنيعي امك تاردكب

 هيلع ةتاعستو ةنس ىف هلاورهنب قوتو « الها ناكو مع ءانبا

 تايسكللو فطنملا نم اهريغو لوألا مولعلا كلتل داع رث لق « ةجولا

 ةيشاح بحاص ىنورزاكلا لضفلا ىبا بيطقل ىلع اهأقو بنطلاو لوصالاو

 ةلنهالنت ربكاا نم دا جسق لصضفلا ىبا ديسلا ىلعي « ىواضيبلا

 ةفرشملا ةكم اذه هخيش هيلع مدق دقو « ىاودلا لالخل فقحملا ةمالعلا

 ءاملعلا ميظعت ىف ةغلابمل ىف هتداع وه امك هيلع هءانثو هب هباجتا داوف

 هب تعمتجاو لجرلا اذه تيأر دقو لق « هيلا نيبستنملاو ءاكالصلاو

 ىف غلابو ةيعناشلا بشك ىف :ةلاسم لكشتسا كايعئاش نو 00

 ادع وهسلا دوجحاسل ايضتقم لعف اذا ىلصملا نأ كو «« اهنلوهس عم اهلاكشا

 امك دعلل دحسي ريزعلا هباتك ىف ىعفاولا لاق لاقف ««وهسلل ليحسي

 دوجبلا# تينت“ لع اوقبطا .كابقفلا نالالكشم !نلفو كيرلا د

 رغاصا ىف مكمل اذه نا وهو ضارنتعا لاوسلا اذه ىلع هل تقف ««وهسلا

 بسنيال ىذلا ليل باتكلا اذه كا ةتزلسل ملك ةيستان لا ب 0 ا

 ٠ درفنا امم كلذ وح وأ ييجارتلا وا ثاحالو بئارغلاو فئاقدلا الامال

 اميس ال تاضارتعالا نم ناك ناف ««هازكذ اميف ةيعفاشلا ليعم هناف رئانساو

 ركب وه ام اهريغو اباصولا تايرودو قادصلاو ريطشتلاو سيلفلا رخا ىف

 «رنك هل فشي ىل وفع وه امو «دواب ضنقا الو « هواش ضتفي مل نالا ىأ

 ام ليقي ناك هنا ىناوذلا لاللل هكظيش ىع ىنغلب دقلو يرمر هل ٌلحالو
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 عز

 ني 0 ضل

 تيس امنا هل تلق رث «اهقيقحت ىنع لش ةلعسم ةضورلاو ىعفارلا يف

 دنع اهلعف نأ ىلا امظن وهسلا قدجس ةولصلا لما نانوئالل ناتدكسلا

 هكرتي امنأ ىّكصملا نا بلاغلا نا ىلو «هيلع عمجملا لصالا وه وهسلا

 لاقف انباكسا هيف فلتخاف كلذ دين اذا امأو «« اوهس اميهيضتقم لعفيوا

 هللخ ربك نا فحاسي ال دعتملا نال دعلا ىف دوجس ال جهنم ةعايج

 هنال ىدجسي نورتكالا لقو ««رذع ريغ نم هسفن ىلع ةليضفلا توف هنال

 فالتخا فالكل اذه ميظنو «« كاسلا نم صقنلا *لازاو كرادتلاب فحا

 معن نوريثكو ىعفاشلا لق «الوأ ةراقك هيلع لله اًدع لئاقلا ىف ةيثالا

 نورخآو ةفينح وبا لقو «هنم طرف ام كرادتو طيلغتلاب فحا هنال

 رهاظملا ىلع اهباجياو رفكي نا نم مظعا هبنذ نال هيلع ةرافك ال

 ناو انل رهاظ ليلد هالعف اب ايهقسف و اهدعت عم ناضمر راهن ىف ىطاولاو

 هلهال فلل ةفرعمو فاصنالا نم هدنع ادحا انيأر ام انال هب طابتغالاو

 تيقازمم ىف جردتي لوي مل مث «ءهينادي الو لب هيواسي ام هلك لصفلاو

 هرانخا ىت>-  لابقالاو ةباكانلا رانا هل رهظتو لامكلاو ةداعسلا

 دصخو هتياعب ةاعرو هتيظطع نيعب هظخو هنرضخ دانت رداهب ناطلسلا

 هبطاخت هتكلمم لاوحا نم اميثك هدلقو هترازول هلغا نا ىلا هتيانعب

 ا دب قبح نيكلا لج ريزولا فعض ان رث كلملا بيب لوا

 ىطاعت نع ناخ كنوادخ ىلاعلا دنسملاب بطاخملا (ةزيهلا رسكب) ىجبالا

 ناطمللسلا ليم ةدش نم ملع ان كريب 0 ربكل ىمظعلا ةرازوبلا هبيضقت أم

 يف ماقف 2« ةيناطلسلا مدخلب مايقلا ىف هبانم هباثذ هب هثانتعا كيزمو هيلا

 حلاصمو ةنطلسلا ةهبأو كلملل اهقفواو اهنقتاو لاوحالا لمكا ىلع كلذ لك

 ةريبغ هيلا رصي دل فايكأ دنبع“ 3 ليكو ناطاسلا نم هبرق دادزاف 3 ةيعرلا

 درج ىقب امنا, ىش رمالا نم هل فبي مل هنا مظعالا ريزولا ملعف ««هدنع



 معو ؟م*# ةنس

 دكنسملاب هبقلو ىمظعلا ةيالولا ناطلسلا هالوف 1 نم ىفعتساف ةروبص

 هلسرف نويا ناطلسلا هد نا ىلا كلذب امئاق رمتساو لق ««ناخضفصأ ىلاعلا

 « خداعسنتو نجعبرأو نيسنتا نس اهيبلا ليصوف ةفرشملا زكم ىلا ةناودلو ميرخاب

 هليج رحنب بوق ىسارملاب هو ناك نا هلعاو ملعلا ىف هقبح ميظع نمو

 هتبلطو ملاوحاو اهئاملع نع الا هلاسي ال ةكم لها فرعي نم ىار اذا

 ليصولا لبق جلاوحاو اهلمفا رباكأ فرع ىتح هدنع همسعأ بنتك حالص :

 ىف ىداع ىللع ابرج هبلع ملسي رم 0 70 مللفق 6 مك نمو «“ خيلا

 ناد ناكل ذه ىكي مثو انيدلا لسا ابيسال سانلا نبع ضابقنالا

 عساوب ىلا فرعتي لسرف اهئارزوو ايندلا لعا مظاعا نم هناب الا اندنع

 هلاوحا ررسغ نم تملعف هب عامتجالا عقو ىتح ببحتلا ديزمو ناسحالا

 حالصو عساو ملع وذ هناو ايندلاو ىيدلا لاجر نم هنا هلاعفاو هلاوقأ ةنانامو

 لاق 4 عيزو ةروص ىلع ناك نأو اهنىلا لع عئابط ىلع سبيل ةناو روتك

 ورصانعلأ ليك وه ىذلا ىثرفلا رصنعلا خبق ناف باع ريتكب كلذ سبلو

 ماج نمو «« ٍجيحاون كولم اوناك هلوصا نا كلذ ىلا مضناو «رخافملا مظعاو

 مو « بفاش هلل-ج عنامج نمو «« اهب نوشبعني ىضارأ عيقاب عظقاو 5

 كنسلا نم يرخت ىيدلا يات كلملا ىلا لسنلا ءاهتنا ىلا نودلاوتي اولازسب

 لاق < كيتا هكنطلس ىلع تلو نأ هل 1 ناكو ليقأ « خنتفلا فو

 . هيظعو هزعف ىجلخل نيدلا ثايغ ناطلسلا محخو ودنملا نالب ىلا هجوتو

 ةّذعلاو ةحلسالاو ةهبالا نم ةياغ ىلع كولق ةئاعبس ىف بكري ناك تيك

 نب نيدلا ىكر كلملا مدق ودنملا ميلقا ىف بالقنالا عقو امل مت « ةلماكلا

 امّظعم ناكو هاش سدي نب 0 ناطلسلا مدخو تارجك ىلا نيدلا .ج

 تمهننا ينآلا ىلأ نوقاب ءاو ءأ م مأو ءارزو عوخكا ةريقك ةيرذ بقعاو اريتحك هدنع

 ا ا
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 اى _

 ؟مز» نس مح

 ام كلذو هيلا اًنايب 55 امم ءىش ةفاضاو راصتخاب ىلوالا ةمّدقملا

 © «لوقا» كعب

 الو اشيرق اومدَق ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنم ةىيتك جلئاضف لاق

 نبأ نع ةفرعمللا ىف ىقهيبلاو ىفاشلا هاور اهومّلعت الو اهنم اومّلعتو اهومدقت

 هيلع هللا ىلص هلوقو © هيلع هللا ناوضر ةريره أ ىع ىدع نباو باهش

 عريتجرتسا نا كلذ لثم مكلو فقح مكيلع غلو شيرفق نم ةميألا مّلسو

 ىتاسنلاو ىجا هاور ثيدحخل  «اوفو اودفاع نأو اولدع اومككاسا ناو اوجر

 ىف اضقلاو شيرق ىف كلملا ماسو هباع هللا ىلص هلوقو © ىسدقللا ايضلاو

 هلوقو © ىلاريطلاو كلحاأ هاور دزالا ىف ةنامالاو ةشبلمل ىف ناذالاو راصنالا

 ىلص هلوقو © هللا هبحا ميحا نم ناف اشيرق اوبحا ملسو هيلع هلل ىلص

 نبباو دا اهناور شيبرق ريغ نم نيلجر ةوق لقم ىثرقلل نأ ملسو هيلع هللأ

 لورق نم اوذدك اشيرق اورظنا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو © مكاشملو نايح

 شيرق رارش ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو © نايح نباو دما هاور مالعف اورذو
 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو © ىقهيبلاو ىفاشلا هاور سانلا راورش رايخ

 دحا اهاطعي الو لبق حا اهطعي م لاصخ عبسب اشيرق هللا لضف

 نأو ٍخيف ةباجتمل ناو هيف ةوبنلا ناو هنم ىلا اشيرق هللا لضف مدعب

 . ليناو ريغ هدبعي ال نينس رشع هللا اودبعو ليفلا ىلع مرصنو هيف ةياقسلا

 هاور شبرق فاليتل ريغ دحا اهيف ركذي رف نارقلا نم ةريس مهيف هللا
 هيلع ؛مللا ىلص هلوقو © ىقهيبلاو مكانللو ىناربطلاو هخرات ىف ىراضبلا

 نف رفك هضغبو ناعيا برعلا بحو ريفك مهضغبو ناميأ شيرق بح ملسو

 يف ىناربطلا هاور ىنضغبا كقف برعلا ضغبا نمو ىنبحا ىقف برعلا بحا

 برعلا مدآ ىنب نم راخا هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو © طدالا



 م #1 ةئس

 ىحكيف برعلا بحا ىف رايخ ىلا رابخ نم اناف مشاه ىنب ىم قراقخاو

 هيلع هللا ىلص لوقو © مكاحل تأو ور عضغبأ ىضغببف ضغبأ نم بحا

 نب ديبع نبا ليعمسا نعو © نوكرشملا © كلواف برعلا بس نم ملسو

 هللا ىلص هللا ليسر ىل لق هنع هللا ىضر باطخل نب ومع ىل لق لق ةعافر

 مي اشيرف نآلو ال لق ىدحع ىنب تلق كاموق عمجا ملسو هيلع

 ع شيرف ىف مويلا لي.ذ كقل ايلاقف كلذب نورجاهملاو راصنالا عماستف

 ىموق كل نيعمج دىلق تماقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر ىلا تتجن

 انوافلح اولق مكريغ نم مكيف له لاقف ِح خخ, ويلا جرختوأ كيلع جلخداف

 انم اثوافلح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر لاقف انيلاومو انناوخا ونبو

 ىثايلوا نأ نوعمست متسلا لاق رث انم انيخا نىباو ةياور ىفو انم انيلاومو

 لاقثالاب ىنوناتو لاعالاب نونإب سانلا فرعا ال الإ نوقنملا ةميقلا مكنم

 نب كيحن هللا كبع وبدأ ةأور ثيدحخمل <« ايمش هللا نم مكنع ىنغا ١ هللأو

 كيبع نب لايعمل ةياور نم فورعم ههو هيلامأ ىف ىدزيلا رفعج نب ميعوبا

 يثدرلا 3 ىراخلا كذع اور 6 © عشار نب عار هليج نع ةعاقر نبأ

 ضرعاف مكروهظ ىلع اهنولمحت لاقثال» نوتاتو -هيقلا موي لاعالب سانلا قايال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بطخ لاق هنع هللا ىضر ريع ىعو © مكنع ؛

 ىللب اولق مكسفنا نم مكب ىلوا تعسلا سانلا اهيا لاقن ةفجخلاب

 نعو نأ هلأ ندع نيننتا نسمع مكلثاسو اطو -_ 0 0 مكل ناك ىللاف

 شيبرق رصطنب 0 الول مكنم هقفا كو اشيرق اوهفافت ال نيلجرلا ةوق شيرف

 ويح شدو 5 رارسشو سافلا ر ابخ شيبرق رايخ هللا لنع اج اهذو يال

 ميا شيرف لق دنع اًضيا ةبفو © خيال ّ مهعذ وبدأ أور سانلا راو نم

 ىف لك ىلإ !ءدات فقح لكلو اهراجغ خميأ اهراجكفو اهراربأ ةميأ اهراربا برعلا

 ىبنلا ركذ ىلا ىطختو اشيرف متاش الجر نا ىلوصلا جرخأو © مقح افح
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72 

 نور 07 هن

 رضحاف ىبابعلا ةفيلخل ىحهملا نب ىداهلا ىلا عفرف ملسو هيلع هللا ىلص

 ريغتف كلذب هيلع ةنيبلا تدهشف لجرلا رضحاو هنامز ءاهقف ىداهلا

 نع ثدحب ىدهملا نا نععمس لاقف هعفر رث هسا سكن رث ىداهلا هجو

 سايع نب هللا دبع هيبا نع ىلع هيبا ىع دكمحن هيبا ىع روصنملا هيبأ

 رف هللا ودعإب تنذاو هللا هناهأ شيرف ناوم (516.) دارأ نم لاق امهذع هللا ىضر

 هللا ىلص ىبنلا ركذ ىلا تيطخ ىتح شيرق نم كلذ تدرا ناب ضونت

 ثيحألو ظافشل ضعب لاق :« بيطخل هجرخأ ه«فقنع اوسبرضا ملسو هيلع

 هركذ ايو ليقأ «رخآآ هجو نم انوفرم درو دقو فوقوم ةياورلا هذه ىف اذكه

 © اذه ىلع ترصتقا شيرق لضف ثيداحا نم

 مكدحا دجي ابك الا لتقلا ملا دجج ال دكيهشلا .ىاربطلا هاور ام اهنم لاق

 ىطعي ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « ىثاسنلا هاور ذكو ةصرقلا سم

 بارتلا مسمي نم لواو هبينذ اهب هل رفغي همد نم ةرطق لوا ةتثلث ديهشلا

 ىلص لاقو « ةنل ىف عقو هبنج عقو اذاو نيعلا رول نم هتجوز ههجو نع
 هجام نبا هاو هقيب لحمأ نم نيعبس ىف ديهشلا عفشي ملسو هيلع هللا

 كيهشلا مد نم ضرالا فجتال ملسو هيلع هللا ىلص لاقو «« نايح نباو

 هأور اهيف امو ايندلا نم ريخ خل ةدحاو لك ديب ىقو هذاجوز هردنبذ ىنتح

 لاصخ عبس هللا دنع ديهشال ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « هيبيغو دا

 نايالا ةلح ىلكيو ةنللا ىف هدعقم ىريو همد نم ةقفد لوا ىف هل رفغي نا

 نيويو رييقلا باذع نم راججو نيععلا روأل نم ةجوز نيعبسو نينثا جوزبو
 ايندلا نم ريخ هنم ةتوقايلا راقولا يت هسار ىلع عضويو ربكالا عزفلا نم

 هيلع هللا ىلص لاقو «« هريغو دوا هاور اناسنا نيبعبس ىف عفشيو اهيف امو

 هدنع ىهشا وه لب السلا سم نم كيهشلا ىلع كشا ةلم ةضع ملسو

 ىلص لاقو « خيشلا وبا هارر فئاص ميي ىف فيذل داب ءام باش نم



 رم ؟عظ ننس

 ةقلعم ليدانق اهل رضخ ريط فوج ىف ءادهشلا حاورا نأ ملسو هيلع هللا

 علطاف ليدانقلا كلت ىلا ىواث رث تءاش ثيح ةندل نم حرست شرعلاب

 نحو ىهتشن ءىش ىل اولق ايتش نوهتشت له لاقف ةعالطا عبر هيلا

 هيغو دما ةياور ىو « ملسم هاور ثيدل انئش ثيح ةنلل ىف مرسن

 ه جمقزر ميلا جرخ رضخ ببق ىف ةنل باب ىلع رهن ىطاش ىلع ءادهشلا
 ةنلل للخدي دحا ام ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « ايشعو ةركب ةنخل نم

 ديهشلا ريغ ىش نم صضرالا ىلع ام هل ناو ايندلا ىلا عجري نا بكج

 « :كريغو كححا هاور ةمارللا نم ىوي امل تارم رشع لتقيل عجري نأ ىنمتي هناف

 هللا ليسر عم انك لق هنع هللا ىضر باطشل نب ربع نينموملا ريمأ نعو

 ٠١ هبابش ىنبجتاف هل امنغ يري اباش انيارف داو ىلع انفرشاف ملسو هيلع هللا ىلص

 ىللص ىببنلا لاقف هللا لبيس ىف هبابش ناك هل باش ىو هللا لوسر اب تلقف

 ىببنلا هاعد مث ملعد ال تناو هللا ليبس ىف هلعلف رع اب ملسو هيلع هللا

 نم لق معن لق ليعت نم كل له باش اي هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 رت ةنإل اهيلجر دنع ناف اهمزلا ملسو هيلع هلل ىلض ىبنلا لاقف ىمأ لاق

 ٠١ فيسلا كيهش الا سيل ديهشلا ناك ىتل ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاق

 نطبلاو مدهلاو قرشلاو قرتخل بحاص ركذ رث ليلقل نذا ىتما ءآدهش نا

 سانلا نع اهينغيو اهرغيل هسفن ىلع ىتس نمو عبسلا هلكا نمو قرغلاو

 هلوق رهاظ لوقأ نورثكالا هقثو نم هيفو «« نيغو ىاطخل هاور كيهش وهف

 هلوقب هتبثاو ئيشلا هاوقف ضعبلا هفعض نم ةاورلا ةلمج ىف نا مهفي ةيفو

 هللا ليسر داع لاقف ىناربطلا ىورو «« ةعامإل ىلع هللا كيو هرخآ ىلا هيفو

 اوذوت ال هل ليقن هيلع نوكبي هلا لعجت ايراصنا ملسو هيلع هللا ىلص

 نهعد ملسو هيلع هللا ىلص لاقف مكتاوصاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نوكي نأ ىرن انك ام هضعب لاقف نتكسيلف بجو اذاف ايح مادام نيكبي
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 ليبس ىف لتقلا آلا ةداهشلا اموا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسو

 تاذو ءاسفنلا دازو فبس ام ركذ مث ليلقل نذا ىتما ءادهش نا هللا

 ةياور ىفو « كيهش يهف هنإباد نع عرص نم ىناربطلا ةياور ىفو «« بنلل

 ةياور ىفو « ةداهش ىمثل ىمليدلا ةياور ىفو « ةداهش ّلسلا عنق نبا

 ليتق نم نيخيشلا ةياور ىفو « دكيهش وهف نوعاطلا ىف تام نمو ملسم

 يديهش يهف هنيد نود لتقف نمو ةيأور ىفو «اكديهش وهف هلام نود

 هللا ىلص لاقو « ةنمل هلف امرلظم هلام نود للتق نم ىتاسنلا ةياور ىفو

 عطقنم ىلا هدلوم نم هل سيق هدلوم ريغب تام اذا لجرلا نأ ملسو هيلع

 ىقديبعي نأ ىبر مركب ىتقت ليفأ «« هجام ىباو ىتاسنلا هاور ةنألا ىف هرثا

 « ديعيو ىدبي ومو هناجس هللا اهفرش ةّكم ىدلومو ىسار طقسم ىلا

 هتكربب هجراذ « ديرولا لبح نم برشا وهو اهاوسب لجالا ىناجاعي ناو

 ىف نم عم هب نوكان هثيدح قايس ىنلمشي نا « ملسو هيلع هللا ىلص

 ن2 نع ناطللا ىورو لق «ريدقلا هللاو ءريشبلا هننا « مظتنا ةكلس

 وهف تان فعو متكف فشع نم *ياور ىفو « !ديهش تام تام مث فعف

 طابتغا ىلا ىضفي ««بيترتو طابترا هيف ةيناتلا ةياورلا قايس ليقا « كيهش

 قيم لعجاو «« كتايبس ىف ةداهش ىنقزرا مهللا « بيصن فقايسلاب هل نم

 ٍلوقي مث اهلوقي هنع هللا ىضر مالسالا وعم ىوراغلا ناكو « كليسر كلبب

 ع «اهلانا ىلعل اهب وعدا اضيأ انأ اهو ©اهلق ةطنيدملاب ىتم نيأو

 !ًكيهش تامو اًديج ريزولا شاعف لق © بيجج نا هللا ىلعو هود اذه

 لكم ىنلعالا سودرفلا نم هّلجو © نيتماركلا نيب هل هللا عمجل اًديعس

 هنع مكامل هاور اب دهشتسي هللا هجر هتئالتبا ىو © نيعلا ىم ىاسنالا

 هتماركل الا «يلتبي امو نموملا ىلتبيل ىلاعت هللا نا ملسو هيلع دآلا ىلص

 ءايبنالا ايندلا ىف ءالب سانلا شا ماسو هيلع هللا ىلص لاقو © هيلع

 بيصي ام ماسو هيلع هللا ىلص لاقو ©لقمالف لثمالا رث نوحناصلا مث

 ” ١. دتسدتت اف



 مسعم اتا اخذدمب

 هبلع هللا ىلص لاو © ناخلا ةأور ءاباطخخ نم اهب هللا رفكالا اهكاشي

 هدلو كلاولا دقاعتي امك ءالبلاب ىمولا هليبع دمفاعتيل هللا نأ ملسو

 هلها ضيرملا ىمج امك ايندلا نم نموملا هدبع ىمحلا هللا نأو ريخاب

 ةرخالاو ايندحلا لأ نم هنا ىف ةعبارلا

 ةروصلا رابتعاب ايندلا لهأ نم ناك هللا هجر هنا تملع دق دس سكق لق

 داهتجالا نم هيلع لمتشا امل ةرخالا لما رباكا نم نطابلا ىف هنكل ةرفهاظلا

 نيلماعلا ءاملعلا ىم ىضم نم ضعب نع الا هلثم عمسي مامي تادابعلا ىف

 . هلاوقا نايبو هلاوحا طيسب ىم ئكلذ ملعتس امك" نيفراسعلا ءاكلصلاو

 يلع هللا ناوضر ةباحصلا رباكا نم ةعامجل نك كقف اهتاوذل اصقن الو

 نب نامتع نم «“ هلادبض ىع ر.كفلا رجعي ام اهبيذ عاسشنالاو ايندلا ىم

 اوقذصت لب اهوونكو اهورخنا الو مهبولق اهب اولغشي مث كلذ عمو عنع

 ضعب ىف ٍهنم دحاولا نا ثيحب اهيقاب تاريخل هوجو ىف اوجرخاو اهرثكاب

 نع لثيق ىتح ةفّلوملا فولال ىلع ديزي ام فتع فتعلا وهو تاريخل عاونا

 عون ىف ددعلا اذه كا غلبب ىف فيقر فلا نيتلث فنعا هنا عاضعب

 ب

 هب وا ةلونم وا ارق هدنع ايندلل .نأ هب نظيا ريثل عاونا ىم لحاو

 نامتعل عقو كقلو « جبولق نود عرشاوظو مهيديأ ىف ىب اهنأ لب لك تلق 8

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قاف ةرسعلا شيج وهج هنا هنععللا ا ىنكا

 هديب اهبلقي ملسو هيلع هللا ىلص راصف بهذلا نم رانّيد فالآ ةرشعب

 عردق ايندلا ّطى مث كلذلف مييلا دعب لعف ام نامثع ىلع ام لوقيو ةمرللا

 مهنع زرب امل دهولاو عرولا ةقيقك فققحتلا منع تعنمالو عوأش نتصقنالو
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 هتبحو هتيظع ديهشو ىلاعت هللا ةيفزعي ةولمملا هنطاوبب اهنع ىلختلا ىم

 نأ ىم ةتدهم امل ىهشيو هانلق امب 57 اممو «« هاوسام نود هيلا رظنلاو

 ا لامك كلذ ىف نوكي امبر لب اصقن ىضتقي ال ديلا ىف ايندلا نوك درج

 كشاعمل كيردو كداعملل كيند هنع هللا ىضر فيدصلا ركب نا لوق لامك

 ام كن مضي راثالا هذه لماتف « ىقهيبلا هاور جرد الب ءرما ىف ريخالو
 © صيخالتب نهتنا «هللا هجري هتلف

 رباصلا ريقفلا ىلع ركاشلا ىنغلا لضف ىف ةسماخلا

 نم كل مضتيس امك اركاش اينغ ناك نال نأ ملعا هب هلثا ىنعفن لاق

 رهقفلا وا يكاشلا ىنغلا لضفا امْيا اوفلتذا 007 نأو هلاوحا ةياكح

 حرش ىف هتّلداب هتنيب امك لوالا حصالاو ليوط كلذ ىف فالثلو

 اذهو ديعلا فيقد نبا ىقتلا فقحلا دهتجلا مالسالا ميش لق « بابعلا
 بجاولا ءادا يف ايواست اذا هيف رظنلا ددرتي ىنذلا امناو «هيف كش ال امم

 للعلا نا ةدعاقو تاقذصلا لفاونب ىنغلاو. راكذالا لفاونب ريقفلا كازو طقف

 فلاخ رمهاوظ تدرو ىكل ««6 ىنغلا *يلضفال رصاقلا نم لضفا ىدعنا

 نم ةعايج خا اهبو لائاب ةقدصلا ىلع ركذلا ليضفت ىضتقتو كلذ

 «لاملا ىم هددعب ةقدصلا نم لضفا ركذلا نا اولاقف نيعباتلاو ةباحصلا

 قام مال لق ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىئاسنلاو دحأ ثيكح اهنم

 كلو ىم ةبقر ةثام لدعت اهناف ةجيست ةثام هللا ىكبس اهنع هللا وف

 هجرسم سف ةّثام لدعت اهنذ ةديبحت ةثام ىدجاو مالسلا هيلع ليعمسا

 لدعت (610) هناف ةريبكت ةئام هللا ىربكو هللا ليبس ىف اهيلع نيلمحت ةمحلم

 لق الا ةهبسح-ا الو ةليلهت ةثام هللا ىلتو خلبقتم ةدلقم خندب ة*ثام كل

 ياي نأ الا كله 8 دحال ذيموي عفري الو ضرالاو ءامسلا نجد ام المت

 ىصضتقي اب ركاشلا ىنغلا ىلع زاتنما رباصلا ريقفلا تلق ناف « نينا ام لثعب

 يقف ىلع هربصب هتضاير ىنسحو هقالخا ريهطت رهو ركذ ام ريغ هليضفت



 رع ؟مإ# ةنس

 ذا هليصفت ضنقي ل ركاشلا ىنخلا نوند نكلذ هيف ناانملس ول 1

 انأ فلل نا ىلع لضافلا اهنع واخ لئاضف لب ةليضفب زاتم دق لوضفملا
5 4# 

 ىأ ةضاير هدنع ذأ اضيا كلذ هدنع ىنغلا لب كلذب هصاصتخا ملسن ال

 لختبلاو كاسمالاو متشلا نم هقالخال ريهطت ىا ريهطتو ركشلاب ةضاير

 نقرط ول ىتلا ةبيجعلا اهتافآ نم كلذ ريغو اهعمجو ايندلاب رخافتلاو

 اذهبو ««هفقالما ةوالحو هقالخا ةراهط نتبعذا امبرل ريقفل اهنم ةدحاو

 ىضر ةيفوصلا روهمج هيلا بهذ ام هجوت عفدني هنكاضوو هتررق ىذلا

 سفنلا بيذهنت ىلع فيرطلا رادم ناف رساصلا ريقفلا ليضفت نم قانع هللا

 ىذ امهنم متا ركاشلا ىنغلا ىف ةضايرلاو بيذهتلا لب ةيرتكالا عنم

 رسهظيو اهفرش فرعي اهنا سفخلا نأ هديوبو “« نيملع امل رسباصلا ريقفلا

 ارايتخا تاذللاو تاوهشلا نم هيلع تردق ام نكرت اذا اهتنينأمظو .اهتفع
 نال هب فورعملا ليضقتلا ىلع ةكيلملا رسشبلا لضف مث 'ئمو « ارارطضا ال

 كاكمو ة-يوهالو تاوهشلا فراوصو فيلكتلا ند عيلع تيطلس رشيلا

 نع اروتف الو اصقن هيف رثوت رل هلل كلذ عمو «« هناليبحأو تاوهشلا

 اهلضفاو لاوحالا لمكا ىلع اهب نومثاق عناوملا كلت عم 2 لب مهبر ةدابع '

 من هللا نال مهل ىرورض رما وه امأ تاوهشلل هكرت نال ةكيلملا ايلضفا اذلف

 جفقح ىف ىف لعب الصا ةخةقشم ةدابعلل اولجككي مو اهأ ةبيعاد يف فلك

 انتادابع تناكف انتادابع ىف امم ءىش عتادابع ىف سيلف انفقح ىف سفنتلاك

 . ىمل انالخ ةنسلا لها رثكا هيلع امك رشبلا ٍهلضف اذلف ليكاو: متأ

 نأ كلذ حضوب اممو « روصلا ضعب ىف وأ اقلطم ةخلونعم ا فئاوف نم لش

 امهل عقو ةوهشلا امهيف هللا بكر امل ةيالا ىف نيروكذملا تورامو توراسف

 ءاسن للمجا نم تناكو روهشم وه ام فورعملا بكوللا اهكسم لبق ةرهزلا عم

 وأ تحلل هلك :قيلذي حرص امك مكئادلا بئذعلا هللا امهبذعف رالعلا
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 تيلع كقو ةلصقلا تؤبث ىف اعراس مرو ىندرسفملا نم كحا هيلع علطي

 هك مضتا كيلذ رت 1ناو 6 هانيكذ امب تيحدكل ةحدصب عتعزانم عافدنأ

 ملف تاوهشلاو لخبلاو مشلا ياود هدنع تحجو ىنغلا نا هانلق ام

 ىضر رثا لب اهتاوهشو اهتالب لغتشا الو هبر ةعاط نع اهب لمتسي

 لاومالا لصأ دنع و ىذلا هلام جرخاف ءىت لك هيلا برقتلاو ىلاعت هللا

 قلق نوم ءىت هيف لدجوي ملف ريقفلا امأو ( هلهال قبب مثو حورأل لداعم

 عغتمصع ضتقنت من امك هليضفت كلذ ضتقي مسلق ىرارطضا ةرببص ناسكمف

 عم رقفلا نأ اضيا هنررق ام جدضوي آممو | © مهم هناف كلذ طظفحاف مهلبضفت

 اهرخآآ يه ركشلا عم ىنغلاو ماسو هيلع هللا ىلص انيبن لاوحا لّثاوا وه ربصلا

 لاو.>الا ليضفاب الأ مهل متخال هنا هلسرو هتايبنأ عم ةيراخ هللا ةداعو

 هنا ىلع ليلد ىلا ٌليلد ركشلا عم ءانغلاب هقلخ لضفال همنخ تاماقملاو

 هيقاب نع ىّنغ اهنم هتدروأ اميفو تيهننا ك«ربصلا عم رقفلا ىم لضفأ

 © ركشلاب نرتقم

 باصملا ىلع ربصلا ىلع لمكت راثآو ثيداحا ىف ةسداسلا

 لآ التو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ميكلل ىذنرتلا ىور هللا نجر لاق

 هدلو وأ هذدب ىق ةيدبصم ىديبع نم دبع ىلأ تيجو أذا ىملاعت هللا لاق

 انازيم هل بصنا نا ةييقلا موي نييحاسا ليمج ربصب هلبقتساف هلام ىف وأ

 هتباصا اذا ملسملل تبجت ملسو هيلع هلا ىلص لو ««اناويد هل رشناو

 5 رجوبد ماسملا نأ ركشو هللا لح ربخ هباصأ اذاو ريصصو يبرديتحا ةييصم

 قيرَو 4 ىقهيبلاو ئسلايطلا كاور هيف- ىلا اهعفري ةمقللا ىف ىتحح ءىش لك

 هللا ىلص هللا لوسر مالك دعب تنعمس "ام لاق سيق نب فنحالا نع مكاجل

 لبقي ثيح ههجو هللا مرك ىلع نيبنمولا ريمأ مالك ىم نسحا ماسو هيلع

 لفاعلل "ئغبنيف اهيلا ىهتني نا بنت ذا دحال لب ال تاياهن .تابكنلل نأ

 ءاضقنا لييق اهعذد ىف اهتم يصضقنت ىنح اهل مانيب نأ خلبكن ةه.ةناصأ اذأ



 ماع ؟خزف فس

 رعش ه :لئاقلا لق هلثم ىفو فنحالا لاق «« اهضوركم ىف ةدايز اهتدم

 بذنتالو عودت الو هيلع ربصاق هنئدالق انابيحا فنخي رهدلا

 برطضم لك اقانتخا كيوي كقف اهتدم لاح ىف اهجرفغي ىتح

 ه لاقي ناب اقيقح نال لثم نا ىنيودنلا بابسا حا هس سدق لاق.

 3 راسعنثالا نساحا هنساح ىف دشني نأو «« راخضتنفالاو انرلأ عاونا هيف

 ابازملا ىم هسنج ءانبا رئثاس ىف هب هللا ةصخ امم هنع ظفح ام نودي ناو

 هاورامب «« كلاسملا هذه حضواأ تكلسو كلذ وك ىلا تدصق !فذهلذ « راثآلاو

 نب دكيز هوخا لثق امل هنأ هنع هللا ىضر باطل نب رع نع ةيعس نبا

 ٠١ نب كيز هللا محري هيون نب ممتمل لاق ةماييلاب هنع هللا ىضر باطشل

 ممتم اي كاخا تيكب امك هتيكبل رعشلا ليقا نأ ردفا كفكول باطل

 ام كويخا لتق امك ةمامدلا ممي ىخا لئق ول نينموملا ريما اب ممتم هل لاقف

 هنرح ناك ىذلا ديدشلا نول ىم هب ام ريع نع ىرسف ءادبا ةتيكب

 ناكو « هيبخا ىف ازعلا خا مث هيف ارعلا خا نم هعنم ىنح هيخا ىلع

 ا١ «امهنع هللا ىضر باطل نب دير ميرب قاتف بهتل ابصلا نأ ليقي رع

 قيقا تيملا ىف رعشلا ليقو :اترلا نا ااهنم كتاوف ةصقلا هذه_ىقو لاح

 ىلع حرجال ةيركلا هلاصخو ةحلاصلا هلاوحا نم ملع اب هحدمو كلذب

 فولام بوبح هنا الول ذأ بوب رماوه لب هعماس ىلع رزا الو هلثاق

 ىكبي نأ هنع هللا ىضر رمع ىنمت امل هيلع هللا ناوضر ةباكصلا كنع دوهعم

 م". فطني فلل ناو فل ىف ةتدشو هتلالج عم رعشلا هيف ليقيو !ديز هاخا

 مقام ركذ نم باتكلا اذه هيلع ليتشا ام نأ ملعف « هناسإل لع

 [هنمو « مهنع هللا ىضر ةباحصضلا رباكا هلثم ىلا فيس بوبح رما ناكل

 هوزعي ىنح سانلاب عمتججو ريصتي نأ ميظع باصم هل عقو نمل ىغبني هنا

 نأ ىرت الأ قوحأو هلعا هب ىدانيو هريبص فقكاتيو هباعم فخيل هوربدصبو
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 ؟ تيب 7-0 خو

 :ىلا عجرو هبنت لاق ام ممتم هل لاقو ازعلا فخا نع باصملا هلهذا امم رع

 لامك فقوتي امم سيل رعشلا ءاشنا نأ اهنمو ««هيف ارعلا لخاو سانلا

 ديح# مامالا لاق ث نمو «لامكلل ايفانم نوكي ام اريثك لب هيلع ناسنالا

 « رعش -:هنع هللا ىضر ىجفاشلا سيردأ ىبأ

 كيبل نم رعشا مهيلا تننكل ىرزي ءاملعلاب رعشلا الولو

 هسنا اهنمو «ادحاو اتيب للقي م هنا هنع هللا ىضر ريع نع ءاج امكو

 ىار امل ابمنم نأ ىرق الأ « هيلسيو هربصي نأ اباصم رضح نمل ىغبني

 « هيف ءارعلا ىلا عجرف هنداهش كركذ هيخا ىلع ديدشلا مرر رع نم

 اضيأو « هيلع نا باصم مظع نمل ربك لذت هيف باتكلا اذه كلذكت

 ايهنم اشني امم اناعم لوي مث داسخلو ءادعالا نم هل ناك ام عم ناخل ناف

 ظ © هتمارك راد ىلأ هللا هلقن نا ىلا

 ركشي ال نم هللا ركشيال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هل'بابسالا ىناثو لاق

 ىنعملاو سكعلابو ىلاثلا بصنو لوالا عفرو امهبصنو امهعفرب ىئوري سانلا

 اونثي رف ناب سانلا هكشي مل نم نا هانعيف امهعفر اما حيكت لكلا ىلع

 ىللص ىبذلا ىلع ةزانج ترم 2 نمو «هبيتي الو هللا هركشيال اريخ هيلع

 ىل تيجو ملسو هيلع هللا ىلص لاقف مريخ اهيلع اونثف ملسو هيلع هللا
 اونثاف ىرخا ةزانج هيلع ترمو اريخ هبلع سانلا ءانت ببسب هل ةنجل
 ءانث ببسب هل رانلا ىا تبجو ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ارش اهيلع

 «« دضرأ ىف هللا ءادهش مئنا ملسو هيلع هللا ىلص لاق مث « ديلع رشلا سانلا

 ىلص هنال كلذل فقفاوم امهعفر ةياور ىلع هانقس ىذلا ثيدخل اذهف

 سانلا ركش مدع ىلع ابترتم كبعات هللا ركش مدع لعج ملسو هيلع هللا

 سانلا ءانثو هل سانلا راكدش نادل نال اذه ةداعس ع لدتسي اذهبو « هل

 تدهش ام لسضفلاو ع هثدساحو هثادعا نم ىتح رهتشاو رتكدق هبلع

 هانعمف امهبصن اماو لاق « هتباثاب هل هللا رك كلذدب ىجرييف © ءادعالا هب



 دي ىلع ناسحا هيلا لصو نم نا وهو هل ثيدُخل انقس امل بسانم

 نم نال للا ركشي ل هنا ىلع اليلح نك انكو كعذب ةكشي لقال

 «ةبطخل ىف هيلا ءاهالا قبسو ىلاعت هللا نيبو ةئيب ءارفسلا ركش هركش
 امئق نوكيل باتكلا اذه انْقَلأ تيدمل اذه لاثتماو عملا رمالا اذه لجالو
 ه ناسحالا نم هيدي ىلص. ىلاعت هللا الضي ىلا) لفل نقف كش

 لاق «لاعتملا ,يبكلا الا هتازاج ىلع ردقيالو لابلاب رطخب مل ام تاربملاو

 هلمكي الو هللا هبيتي الف ىلاثلا ىلا عجار وهف ىناثلا بصنو لوالا عفر امأو

 :هلوق رعاشلا اهنمض كشلا هقيقحو

 ابجحملا ريمضلاو ىلاسلو ىكي ةثلث ىنم ءامعنلا مكتدأا

 .٠ انقفو ىدبالا كالهلا ىلا هانعم عجريف ىناثلا عفرو لوالا بصت اماو لاق

 ىور اهثلاثو لاق «هعنل طئاسو هاعج نم ركشلو ىقيقل هركشل هللا

 يصر. باطشملا بأ ريع" ناك لت راسي" نب ىدوم هع نع نتحرت تل
 ملف ىلعبلا ماحللا نا تاببا ظفح' مكيا لاقف موي تاذ اسلاج هنع هللا

 مسلل

 رعت -:هنايدا كشناف سابع ىبا هاتا دعب ناك املف ىشب دحا هبج

 او ': ' .الئاوألا نورقلا ىنفلا نق رهجلا ىفرا 'ىئننا رفشلا ىلا ساد ىلا

 الدانإخل ىلع ىربق ىلا تقلاف ةوطس نى نيطس دفق ايانملا ناك

 الئتاقملا بيصي رهد مهباصا اومرصت كولم نم ىقباب تسلو

 المآ كلذل ىقبا وا ىسفنل ةمالس ىجرا ناطحق نبا دعبا

 ىدع ىببا هاور تايبالا هذه سانلا ىشنتسي امعمج ثكمو ردي ىكنبف.

 اهنمو «ربصلاو ىلستلاب باصملا ىقلتي نا ئغبني هنا اهنم كئاوف هيفو

 درو ثيدلل هبو « توملل ريكذتلا مثاد نوكي نأ ناسنا لكل ىغيني هنا

 الا لعلا ىم ىنا ليلق ىف ركذ ام هناف تاذللا مداه ركذ نم اورثكا

 هثاكب ىلع رع لج هوحنو اذهو «هللق الا ليلا نم ىأ ريتك ىف الو هرثك

 ىف ركذتي نأ ناسنالل ىغيني هسذأ اهنمو « 0 اهداشنتساو ا-هدنع

٠ ١ 



_- ٠ 

 هز 0-7

 وم عسي ماما

 هباصل دجال هناذ هنود ىمف كوللا نم هقبس ىم باصم هباصم بنج

 ررقذ ام هركذت عم ناسنالل ىغبني هنأ اهنمو « ديغ هب بببصأ امم خبسن

 هتاف هب بيصأ ىذلا هديسو هبيبخ اركاذ نوكي نأ ريصتلاو ىلستلا نم

 ةمالس ىجراأ ناطحق نبأ دعبا” ماكللا قل لوق كشنا كلذ ركذت اذا

 ريصي امو ربقلا ىلا هريصم ركذتي نا ناسنالل ىغبني هنا اهنمو - كتييبلا

 بارتلاب هظفح نم عابسلاو بالكلا هبلطت هفيج راص دقو نوغلابي امو هيلا

 هشنوي انانص الع هسفنل كعاو هباصم فخ كلذ لسات ىمف ةراجملو

 اهعبارو لاق « نينمالا ىم نوكتل هب لعاو كلذ ظفخا كسيو هنمويو

 هوكذ ماود اهسماخو لاق « لصالا سالصب لسنلا الص نم ىجيي ام

 دفاصوا ىم هيلع ليتشا امو هر ىم ناف باتكلا اذه مادام هيلع محرتلاو

 هلاوخاو ةحاصلا هلاعاو ة-4كلا هميشو ةديملل هئامو ةملل هنساحو ةليملل

 ترطذ نيننموملا بولق نافذ هل ءامدلا ّميحيو هيلع مدحرتلا مظعي :حاللا

 الع ناب ٍغملعل بصانملا لسنا نم اونك نأ اميسال نيحلاصلا ةيح ىلع

 « ةرهاظ ةماركو ةرهاب ةنمو ةينادمص ةصيصخو ةينابر ةبعوم اهب مئاقلا

 © اهب اكربتم اهنم ةراتخملا تهتنا هبو « بام ىسحو كلذب هل ىبوطف

 001 ناجم نم دنم اهتدهاشا عتتو ى لصق لك رق
 عضاوتلا يدش ةيويندلا ةماضفلا نم هيلع وه ام عم ناك هنا اهنم

 ددرتنلاو ناسحالا ريثك ناك ةبسن ىا ملعلا ىلا نيبستنملاو ءاملعلاو ءارقفلل

 ىآ سلللو هلونم ىلا هلك سانلا بلج هنم كلذ ةرتثكل هنأ ىتح « جيلا

 عدو الا اهئاكلصو اهثاماعو ةكم نايعا ىم دحا فبي رم ثيح هسلج#

 ثحابملا نم اهيف عقي اميف مالكناو هسلاج# روضحو هيلا ددرتلا ىلا هناسحا

 “ تامارآلاو قراوخل وذ فراعلا مامالا انخيش ناك دقلو « ةيلقعلاو ةيعرشلا

 ىركبلا ىسمخل هبا نيفراعلا جات مالسالا يش « تاقيقحتلاو *مخل مولعلاو

 “أقم رمال ردان ىف الا ايذدلا ءانبا نم دحال ددرتيال ىفاشلا ىقيدصلا



 مسمر ؟مو# ذنس

 دازو هب عمتنجاو خلكم ىلا ءاسج املف هيلا ددرتي ىم ىلع بيعي ناكو

 هياده لبقيو هماعط لكأيو هتيب ىلا بهذي راص هيلا هددرتو هناسحا

 ىلع فرصتمملا مظعالا رييزولا هنا ملعو رهتششا امل كلذ لك © ةريثكلا ةينسلا
 ءاطعالا نم ناطلسلا هل نذا ام بسح ىلع هدي تم نيناك ىتلا ةنازخل

 نم ىلع ار عّئاقو هّذع ىف كلذ تيبثا امك اصاخ وا امأع انذا ىدصتنلاو

 هنا ىلع © ةلضعم جتابقو ةلطاب اوما كلذ ىلع بتريل لطابلاب اهيف هغزات

 ليقأ © هلام نم ريثكلا ىطعي ناك لب هنم ءاطعال ىلع ارصتقم نكي ل '

 ناخخ سمشل ناكو ناخ رصيق ريمالاو ناخ سمش ريمالا نه اهيف هعزات نم
 رداهب ناطلسلا ةافو هغلب امل ناضفصأ ناكو © ةياغلا ىلا تييبذ ىنبت

 . هيلعاو تاكرب نب ىمن ىنأ ديسلا ةكم بحاص زاجل ناطلسب عيتنجا
 ىلع هقاخ عضي نأ ةنطلسلل .ف اميف هلاسو فرصمللو ةنطلسللو هل هدي ىف امب

 ناكو باجاف © ةنطلسلا ىلو ىذلا نمو دنهلا ربخ ىاي نا ىلا اهلاققا

 بابرا ناك اهنمو «هلج نيماو ةكم ىدنفاو لجع ديسلا رويضكح كلذ

 :عنلا ىلو مهيلع فرصي عبتلا رئاسو مششلو هييغو ناسخ سمش نيعنلا
 قاب نأ ىلا ردق ىلع افرص رداهب نم هل 2 ىتلا فيدانصلا نم هيلا راشملا

 «ةمعنلا ةلسح ة*نسلال اعطقو ةنايدلا ةنايص كنهلا ىلا هيتك ام باوج

 مخ نم ناك نّممو «ليوط ءارتفاو ريتك عازن ءاطعلا ليلقت نم اشنف

 كلملا ديو ميعاربا كلملاو كلملا ةدعو ىناتلما كحاولا يع كلما ةنطلسلا

 اهب نمو ةكم بحاص ناك ثيحو « 2يغو ليلخ هجاوخو ناخ رهاطو

 . ٍهضعب هدشنا هل نيصلخ# اوراسصو ةعنلا لو اويحا ةينامتثعلا رباكالا ىدح

 -:امهو نيتيبلا ىيذه هعزاني ىنمهف

 مث نا ااهسفن لكات رانلك هلنات كربص ناف دوسلخل ىيك ىلع ريصا

 سلق ظفاقل لاق :«« هدب تام هنا قايس هنا ناك اذكو ' هلكت ام دج

 رصم بئان ههلا هلسرا ىناطلس كول هءاجن اموي هدنع تنك ىلا اهنمو 7
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 ياروو ةمنس ةعلخ هعمو لق «اشاب نيدلا ريخ كلو اشاي وسخ وه ٌّليقا

 ةيقالملا اهفارطا عضوو ةعلخل كولممل كلذ ذخا رث ريقوتلاو ميظعتلاو لالجالاب

 عفو اه ربظن 58 اهيق نأ عوني ا از اهب هكسمو ههجو ىلع ندبلل

 ناطلسلل الالجا اهسبلب نأ ةهنم سمئلا اهكسم نم غ م ا ىبيريخكل

 ةياغ ىف ناك هنا عم هلسرل كلذ ىهني هنوكب الو كولمملا شيوشتب لابي مثو

 هيبهذم نا عم ك«ذربيغ ىضر ىلع ىلاعت هللا ىضرل اراثيا ٍكِِلِو ةظلغلا

 فلتخا ىكل ' ريرل ىف فيضلل انيهذم لب ريرخَل ىف ةعسو هيفو ىفنح

 اهسيل زوج عيباكا وس 5 ىدرواسملا لاقف «« كيلملا عاخ سيل زاوج 3 ل

 مالح امل خقارس عم دنع هللا ىضر ريع لعفب هل دهشتساأو «« ريسي هنمز نآل

 قي ريسيلا ول 0 سيل 2 صخر اناف هات هسمئأو ىرسك ىراوسب

 ردبلا لق « ىلوا ,برحان لاعتسا كعيال ردقلا كلذ نوكل رايتخا لاح

 ظئاخلا لاق 2 07 خذ سربفن هلم 2و نييرخاشملا انتينأ ١ ىشكرؤلا

 نأ ىف حيرص انغيبا مالكو « خ-عانه رفتغم ريسيملا ع نيمؤلا نأ ىوعد 0

 ى ضر ودع ليعفب لالدنسالاو كغم لقا نأو ىفرعلا لاين سالا ىلع ر

 هل ىوبكلا ةركعملا راهظا ىف ةتاح 0 هنال ضهني ال روكذللا هنع هللا

 كشبل اذا كنب فيك هم.نع هللا ىضر ةقارسل هلوق 8 ملسو هيلع هللا ىلص

 نورفتككإ و ملسو ةيلعا هللا ىلص هنم كلذ ناكو «« دجاتو ىرسك ىراوس

 لق ىتح فولو فيضلا نم نيكيام كشا ىف كاذ نا اونكو ىدنخلا

 كلع ديف عام عم ه«-باككأ دعي فيك اذه نم نوبكعت اما نوقفانملا

 نال ديف ىكأام كلذب ساقي ال هنا هب جحضتأ كلذ روت اذأو «“« مورلاو سياف

 انيك هديكا ةرورضل ناك دنع هللا ىضر ومع لعشو ةرورضلا متع ىف انمدك

 هلكت عل سبلملا نم ىدشخ ىنم هنأ هكاني ىذلا ناك 0 نمو يي( تماع
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 مالكلا تنطسب اهناو مهم هناف هدفتساو كلذ لماتف اهسيل هيلع مرح كلذ

 هناك هعروو هيرو ناشل اذه لامك ىلع ةلالدلا نم هيلع لمتشا امل ديف

 كلذ ناكو انيلع اربكت اهكرت امنا ليقي هنا هل ذعاخل لسرم نم. ىشخب ناك

 هكرت ررض نم هءاجام ليكتو اهسبل كرت كلذ عمو كلذ هل ليقي لسرا هناف

 0 © ةصخرلا نود ةميزعلاب اذخاو فقل رم ىلع اربص

 ةفايض هل عنصف ةيعئاشلا مجكلا ءالضف نم ةعايج ةكم مدق هنا اهنمو

 رضح نم ةلمج نم تنكو مريغو ةكم ءاملع نم ةعامج اعدو ماعدو ةعساو

 لجبال وا اهلكا لكي لع بطلا ةزوج ىلا سلجملا كلذ ىف مالكلا رجاف
 ءامالع ا نكس اننا مجاعالا ضعب مزجو 0 نيرضاملل ضعب فذئونف

 ٠١ هفالخ ملعي ىتح لل ءايشالا ىف لصالاو ىشب اهيف اوحرصي رث ةيعفاشلا

 نم غانم ناف انام خياشمو انخاشم رباكا ضعبب ةوسأ كلو روذعم

 ولو ةلثسملا هذه ىف:شيتفتلا اونعجب مل البه نكلو الف الاو تمرح ةرادق#

 ام ةعامج كلذب رص امك ةركسموا ةرد## اهنا اهتمرح فشل نا اوأرل اونعما

 عمجا ىذلا ةفورعملا ةشيشأملل ميرك ناب مريغو ةيعفاشلا .ةميأ نم نوريتك

 ميرحت ىلع سايقلا نم ءاملعلا هذخا امنا ةعبرالا بعاذملا ةييا اهيف هيلع

 عمج ىلع نوكي امنا وه نا سايقلا كلذ تاني مث الو هيلع ففنم ةرولل

 عزان كلذ ىنيوزقلا ملاعلا كلذ عمس املف نيمصخل نيب هيلع قفتم وا هيلع

 ىذ وجهت ةيعت ةاشلا نع كناقن ام اهمأ تقف ةرباكملاو دانعلا ذل ىدوب 5 خيي

 ريك مخ ةفرعع شيعي نم ماركأ اهنم اهب عمست من لب اهمرت مل بتك

 ردبال شيشحلا ىف شيرعلا رهز اهنمو .داعلا ىبا باهشلا شيشذلو

 تحال لد ىربمتسا ش ىف وهف ةيكلاملا نع هتركذ ام اماو «« ىشكرولا

 حور عورغلا ّى وهف 2 نع هتركذ ام امأو 3 اهريغو لدتدخ خيشلاو

 و 1
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 ٠ -ِح

 نر 7 اا

 جمالك ةيضق نكل اصن اهيف هل دج ملغ ةيفنخل اماو كاهريغو عنقلملا

 هراكسال ةكمرلا نبل ميرك ىلع صن عتميا ضعب نأ هنايبو «« اهتمرح

 ىلع كفاشم وهامك ةكمرلا نبل نم اريدختو اراكسأ ىبقا .ةز الو هريدختو

 ءابطالا رباكا هيلع ٍجقفأو لب اهريدختوا اهراكساب لوقلاب اودرفني مل ءاهقفلا نا

 «تدانعو لهج كلذ ىف عازنلف .ةتنيحو هيغو هنونت ىف انيس نبا سيئرلاك

 ضحم# الا اذه دعب سيل ناكل هل لاقف ديصعتو هدانع ىف لجرلا كلذ ملف

 يف عقو نيترابعلا نم الك نال ةرحخ# وا ةركسم ىلوقب تدر امناو ةرباكملا

 ةيرطملا ةدشلا هب دايو فلطي راكسالا نال امهنيب فلاخ الو ةميالا مالك

 0.6 اذهو لقعلا بييغنت فلطم هب دايو فلطيو فذيبنلاو رمخاب ةصتخم هذهو

 كش ريغ نم اماح تناكف ردخملا نم ةزوللو ىنجالاو ركخاملاو كقرملا لمشي ٠

 هيرلاب رضت اهناب» ةرثخم اهناب نوناقلا ىف سيئرلا مرص دقو « ةيرمالو

 هجوب اهلكا ىلا ةجاح الف نذا لينسلا هلصح عامجلل اهعفن نم موتي امو

 دقو عامل ىلع ةوقلا اهب نودصقي امنا اهل نيلكالا رقكا نال هةوجولا نم

 كيلذ ظفحاف راضملا نم اهيف امع هولخ عم كلذ لصح ليئسلا نأ ملع

 : © مهم سيفن هلك

 تاقلاو ةتفالا مير ىف نميلا ءاملع نم ةفلوم ةتلث بتك ىقعاج هنا اهنمو

 فرش ةليديزلا مامأ ىارف هلكا اهلها رقكي ةشيشلو نميلاب فورعم تابذ

 نيك ىتلا ندملاو لابخل ىف هءاحدن عاشف راضم تابنلا اذه ىف نا نيدلا

 :فلاخ نمل ديدشلا دعوتلا عم هعرزو كلذ لكا نم كيكالا عنملاب هبكح

 ةيعئاشلا ءاملع ىتفتسا رق هدالب نم مدع ىتح كلذ ىف دحشي لازالو

 الضف ضعب نع هيف لقنو اباتك وه فنصو قانم ةعامج هل فنصف نميلاب

 ىلا بتكلا كلت لسرا رث ةمرل ىلع نوقفتم لكلاو ايتيدح انكم هدالوا

 كلت ىلا .تاصو ذأ نيد ةلاسملا ىف فلل هل نيباو اهيبلع علطال ةكم

 ىف نأ ىلع اهيف ىذلا ميركتلا ىف اوديتعا امنا اهيفليم نأ تملع بتكلا



 "نب ؟ع* ند

 ىذملا ريثكت اهنمو ةوقلا لالكاو هجولا ريفصت اهنم ةميظع راضم كلذ

 اعطق ةولص هل مصنال هلكآ نا ىتح هسبح نكمال ثيح ةعيبطلا لالكاو

 هقبسي امئاد ويه لب هسيح نكمال هنال فورعملا سلسلا ظفح ظفحتي مل

 مدجاسؤ اهريغو ةولصلا ةلاحو دجاسملا ىف هيلجرو هيكرو ىلعو هبايث يف

 لسنلا عطقي هنا اهنمو هب لصتي ايم اهيغ اذكو كلذك مهبايثتو ةسجن

 نجرخ (نوميلاب ةريبك ةنيدم) رعت ءاسن نا ثيبح عامل ةوق لطبي هنا اهنمو
 نوكشو اهيلا هتامدق ضعب ىف رهاط نب باهولا دبع نب رماع اهناطلسل

 نم لاجرلا عنمب رسما هلكا ةيتنك نم نهنع نهجاوزا تاوهش نالطب هيلا
 اهلاجر ىوق لطعتل ةكامملا كلت لاوحا تدسفو ةشياعم تلطعتف هلكا

 ىبيظعلا ةكلصملا يا ف كشا هل قهلكأا مدع ةلكسفعم نأ ناطلسلا ىلارف

 كتسلع نأ دعبو « بتكلا كلت ىف ام لصاح اذه ««هلكا يف لاجرلل ىذاو

 مالكلا لبق كبال نيلق راضملا نم كلذ ىف ام ىلع اولوع امنأ نيغلوملا نأ

 ةيصقلا هل تيكحو ناكل ىلا نتبهذف ءابطالا ةعجارم نم كلذ ىف

 هريغو بطلا ةهج نم كلذ ىف هدنع ام ىرال بتكلا كلذ ىلع هتعلطأاو

 ىضتسن نا طوحالا لق رث كعاوقلل بسانملا يه اب كيغو ابط اهيف ملكتف

 ديح كيسلا بيبطلا رضحاف بطلا ملعل كصتم وه نم ضعب ىارب

 تاقلا امأ لاقف «« اهلك ةيضقلاب هانربخا مث 5 ةكم نم ملعا ميكلل

 تنكق هيف ةروكذملا راضملا نم بتكلا هذه ىف ام اماو ىنمهلاب تنك ذا هفرعاف

 نيناوقلا ىلع ةلئسملا ىف انل ملكتي نا دبال هل تلقف هيف اهضعب نا عما

 تاتايذلاو باشعالا ىلع نيملكتملو بطلا ةميا نال رذعتم اذه لاقف ةيبطلا

 بيبطلا نكوال :كلذك لك امي ةييلع اوملكتاالو تابقلا" "ذه اركذي

 اًلدتعم ارطق يدتسي كلذو ةبرجلاو رابتخالا ديزم دعب الا هيلع ملكتي نأ

 لاهتسالا كلذ“ قمع كلوش. ام لكب نتنيح بيبطلا لكل ةملشلا

 3 اس

 ئآ 1



 ٠.٠ بت

 هز 75

 و7“ خنس زهر

 اهيف اولق ام اوذخاي رث تاتابنلا نم ريتك ىف ءابط الا طحكلم وهم اذهو

 مكحتأو ثابنلا اذه برج ال مل هل اناقف ةروكذملا ديقلاب ةبرجتلا نع الا

 ا 0 ايم بلط لوذلا ءاتفالا "ف ميلا قتنتسن .ىئيح .' ئشب هيلع

 نمزلاو اهيف لدتعم ندب دوجو لقيو ءاوهل ةلدتعم ريغ اهنال ةكمب رذعتم

 نأ ردقأ الو ةبرجتلا ترذعتف ةرارمل ةكلش تقو هنال لدتعم ريغ نآلا

 تقلا مث « كلذ ىلع رمالا :لصفناف الصا يشب تابنلا اذه ىلع مكحا

 ي تاقلاو :تفكلا لكا نم تاذلا ريدخ' هتيمس اطوسبم اغيلات كلذ يف

 نأ لبق ميركلاب مزن اماو 4 نكممأ ام اهلكا بانتجا ىغيني هنا هلصاحو

 جورخو نيدلاب ةفراج وهف راضملا كلت نم ىش هيف ىعش فيرطب تبثي

 لدتسا اب هيف ميركتلا ىلع لالدتسالا اماو « نيلماعلا ءاملعلا ننس نع

 ريغ ىف لالدتسا وهف اهريغو ثيداحالا نم ةشيششمل ميرح ىلع ءاملعلا هب

 .هقفاوو « كلذ ىف جنيب فالخ ريغ نم هب اومزجو اهمكح اوملع ىتح

 لوهجملا تابنلا اذه اهب ساقي الف «ريدختلاو راضملا نم اهيف ام ىلع ءابطالا

 .بيرق نم تدحم أ بارشلاك وهف هنع دكلوتي ام الو دفيك ىردب ل ىذلا

 الا يق. ميركتالا هنا فلملو ةعفنم وأ ةرضم نم هل. رهظ ام هيف فّلَأ وا هيف

 اذقو هبضي هنا ملع اذا ةقرحملا ءادوسلاك هبسانت ال ةلع هندبب نح ىلع

 سانلل .ءاقش وه ىذلا لسعلا ناب انواملع رص لب كلذب هل ةيصوصخال

 « اعطق عرضي هنال هلوانت نيروركملا ىلع مرك زيزعلا' نارقلا  صنب

 «« هنع هللا ىضر اهلا راشا ىتلا ةوهقلا ىف ليقا

 رك ىنكردو ىنفت ىكايشل 3 لييونتلا ىناكعم ف ىف «« ليبسلا ليهست ىو

 .نسلمل ىا مالسالا ميش انالوم « ةيالولا ةرئاد بطق «« ةياردلاو ملعلا طي

 2 تمرر



 ماك 2

 رخاوا ىف ثدح دق «« ىرسو ىتينالع هب رانتساو هرس سكق «« ىركبلا

 هشق ئبطيو رشقي اريثك راجنلو نميلا دالبب دوجوملا بلا ةعساتلا ةئاملا

 هسفن ىف هنأ فلو نوريثك سانا ديف ملكتو ةوهقلا هنوهسيو هوم برشيو

 ديبز هاملع ضعب هب ىتفا امك ةبرق راص ةيرقل ةلوسو ناك ناو حابم

 -:اهيف ىلو «« هلق ام ىهننأ ىسح وهو

 4 سنجتبجح الشط-الا كلم انيبش نبل ف

 «سجرنلا ىيعا ىنيصلا اهثانأ ىف نكح دق

 « براسه ايبجكلاو: ا رجفلا عطم © ردا

 «بئاص اهبص رتولاو عفشلاب اهينقسأاو

 « براسش نكي نم ىردص اهب حرشاف ىبر لاق
 « لفق

 « ئسح < يسلا  انبشيإ "ندعي ةاحارما نك 55

 « نينعتفم مي طال ليطشسم ا ةشتناو

 «“ ميشوت

 ؛ «ىلل داشالا ةيسهق .معمللا عليمأ اي ىنقسأ

 «ىسلب اب هظحل مبصلا بكوكك لازغ عم

 «لذاسعسلا :ئكف' لاق مدقلا ويتا ادبق لاك 9

 « اكسنت لق هلع ىنعي نمل كل لق 8 نأ

 3 فشلا ١> 0ك ىنعد كلا لكم فاعف

 «رسينملا عيقبلا ' ىف ::هلقغ ؛نلفي ال روكلا منغ



 و خس ٠

 «,يبخل اهساك هلبقلا افص ىف فصي اذكو

 0 ياش اب ىلع راو هللااتيل الوا ىسعخاف

 «اسرد وا تالفأو ىنغ وا نش نأ ففص مث

 "سي له :بييماو :؛ نسللا للا ىعد' ام ' عبتاو

 يي سورسع ىل اهلجاف اهنع ةعاس ريص فطا رث

 « سومشلا سمش كنع اهنم ّلما نلف ىب لمت ال

 « سوردليسعلا لمحا اهنا ىل بطخلا ىف هيلا نم

 ي سوكالا ضئاف يىيدلا كلام باطقا بطق

 «سللظالا كلف ىندي ىل تيل هاتم زاج

00 6 
 ” .دحللا قيس  ىكملا كباب: نبع ىفضآ

 «ممالا عيفش نم كلفلا ىرج“ هينذي جري

 «ممذلا لها كعب كلملا اذب ةشحو ىش دق

 0 سلبكي وأ دس نسميلاو نامالب ةفطع

 0 ليسنعي ئييستلاك ىلل هج نياوحني انكي

 لب بصانملا بابرا نم ةذكم ىلا مدقا لحا رذ مث اننا ملعا هس سدق لاق

 عيضي ال ثيحع ناكل اذه ةمزالم تادابعلا نم مزال ثريغو ءاملعلا نم الو

 كلذ نمف تاداعلا نم هيلا رطضي اميف الا اهيع ىف اليل الو اراهن تنقو هل

 عم اهيف ةعامأل كرت هنا فرعذ ال نينس رشع نم رثكا ةفرشملا ذكي ماقا هنأ



 لاول ! 12“ ذخفس

 باوتلا اذهب كيمانو هوك ضرم ريغ نم دحاو ضرف ىف ماردل ىجسلاب مامالا

 ىف ةحيحاصلا ثيداحالا نم هررح يذلا ذا ميسال لصضفلاو ميظعلا

 رهغ ىف لجعت مارأل يجكاسملب ضرف ةولص نا ىوونلا كسانم ىلع ىتيشاح

 فيلا ريركتب ةولص فلا فلا فلا ةثام سدقلاو ةرهطملا ةنيدمل ىدحسم

 عوضشلو عوششتل ماودك تاليكملا نم اهريغو ةعايلل نع اهولخ عم اذه اثلث

 تالايكلا اذه اهيلا تيمضنا اذا فيكف «« هريغو طاشنلاو صالخالاو ركفلاو

 كيلذ كل رهظيو ««ىلاعذ هللا الإ ميبصكب ال ام خفعاضملا نم تتنيح عليش اهناف

 ضو فباسلا ندعلا ىف ةجرد نورشعو ةعبس وهو ةعامأل باوث برضت ناب

 . خعكر نييعبس نم ريخ كاوسب نينعكر نأ مجحكصلا تيديقف 82 كاوسلا

 اذه ةلمج نتيصحا اذان « ةعكر نيثلتو ةسمخ ةعكر ليكف «« كاوس الب

 ىركفلا ريكو لقعلا رهبي ام باوثلا نم كلذ يف نا هتلق ام تيملع بوضلا

 ول فيكف طقف ةيعاملل لئاضفو .كاوسلا لئاصف نيبسح امنا كنا عم اذ

 نم ىلع كرلا غلبا هيف هلك اذهو ««اضيا ننسلا ةيقب لئاضف تيسدح

 سئافنلا هذه نع ّلزو هنيبخت اطخاذ هقيرط ريغ نم روسلا اجبع روست

 دحسملاب ةدحاو ةولص بسح هنا لق نيفنصمل ضعب نا كلذو « هنيقي

 جوبذ رع ىواست اهنا عغضعب نعو « ةنس نيتس وك تاولص تواسف مار

 اهينث ولو ؛« ملسو نيلسرملا و ءايبنالا رئاس ىلعو هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص

 ةدحاو ةولص نأ الاقل اهيلا انيشأ ىتلا ةجكحصلا ثيداحالا نم هانيور امل

 . اهيلا مض نا اميس ال « نينسلا نم فولا ةولص لدعت مارخل يكسب

 « فباسلا ةفعاضملا باوث لصاح ىف ةيورضم اهريغو كاوسلاو ةعابتل لئاضف

 كلت نم ناذل اذهل لصح ام ملعت هل لح ال ىذلا باوتلا اذه ليماتف

 باوثلا كلذ نال اهب لضفتملاو اهيلع ردقملا الا اهب طيح ال ىتلا لئاضفلا

 ثبكم نم فيكف ةدحاو ةولص ةلباقم ىف ناك. اذا ىصحال ىذلا مفابلا
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 ار دي

 بسح لماكلا هجولا ىلع تاعامأل عم تاولصلل امزالم نينس رشع وكن ذكي

 ءاقدصالا نع الضف ءادعالا هيلع ىنثأ ىنح « ليقعلا هب رهب ثيك< ناكمالا

 ةأرق نم كلذل ْمضنأ ام عم « ميغ نع الصف داّبعلا هنم بجعت ىتحو

 ةيهلالا ميلعلاو ثيدشملو ريسفتلاو هقفلا نم ملعلا بتك ةعلاطمو نآرقلا

 هيف هعم ثحلاو « كلذ عابتسال هدنع ءاملعلاو ًءاهقفلا عامتجاو اهئارقاو

 عقي ناكو كلذ ىف مهي لك ةليوطلا تاقوالا هلنع مهل ىضمب ناك ثيك

 فلعتي ام اميسال ةصيوعلا ىناعملاو ةقيقدلا ثاحالا نم ريتك هعم عل

 بتك اذكو اميهيشاوحو فاشكلا هلصاو ىواضيبلا ىيضاقلا ريسفت تاصيوعب

 و ةيادهلا/ هقفلا بتك اذكو امبهيشاوحو فقاوملا نمشو جيولتلاك نيلصالا

 بتكلا ةيقبو ماسمو 00 اهحورشو عمجالاو هحورشو ونكلاو اهدورش

 و اميظع انافن ةكمب هنمز ىف ملعلا فقفن ىتح اهيشاوحو اهحورتشو ةنسلا

 اوتكو هيلع ارهاب انوكع اوفكعو ةيلطلا باتو اغلاب !داهنجا هيف هلها دهتجا

 «ةرطاوخ ىلا اهب اوبرقتيل تالاكشالا اوظفحو هترضح ىف اهوقفنيل فقئاقدلا ىع

 قاوض نم اوناك هجو ىاب ملعلا ىلا نيبستنملا ىلع هغابسال كلذ لك

 دّديب هلبق نمو هنمز لها نع هلثع عهسي رام“ نانتمالا عسأو و ناسحالا

 ةكماربلاو ءافاذل نع ىككي ام انركذا دق ءاملعلا ضعب لق ىتح « ةديدم

 ضعب ىلع كرلا غلبا هب مضتاو « ٍهنع خيراوتلا ىف ام ةيقح انل ناباو

 لعف ام“ لشم نولعفت الا هل ليق نيذلا ءارزولاو ءارمالا نم ايندلا ءامظع

 ريغ مارد هب اوصلخسيل عيلع نيخروملا هبذك اذه اولاقف ةكماربلاو ءافلخل

 ءالخبلا ءاليف ضعب نا ليق ام ىسحا امو «ٍونع هل ةقيقح ال كلذو

 ىلع طق بذكي ادحا عمسن مث انلاب اف هئارظن ضعب هل لاق كلذ لق ام

 هلثم هثاطعا ىلع هئارظن لمج .ىتح اذك ريزولا ىفاطعا ليقيو ريزولا انالوم

 , كعب ئكيلع نيبتكي فيكف تنا تناو كتاي> ىف كيلع اوبذكي مث اذان

 هل ناك ريزولا اذه نا لصاتخلو « اباوج ركي رثو ريزولا تكسف « كتوم



 مسي 1مه» ةانس

 بستنا نم لك ىلع اميسال ليضفتلاو ليطلاو مركلا ديزم ىف ةكماربلا كمكواب
 ةنس سك ىف ةكم فقفنا هنا ليق ىتح ىبساتلاو ةهباشملا ةياغ نيد وا ملع ىلا
 ىلح غمدخو مثءاسن ةكم لفا سيلا ىتح ابعث اتيدنص نيسمخو ةثام

 هوفرعي ماع شكئاعملاو سبالملا ىف اوعسوتو هلثم اودهعي ر) ىذلا بهعنذلا

 « دمركو هنع هلضفأو هلمتشاو دغأو هلمكاو ءاوجل ريخ هللا دارج يف كلذ لبق

 « ليللاب هتولصو هدكايت ىف ثلاتلا ليصفلا

 دجحيت هل ءارزولاب فيلت ىتلا رومالا نم كلذ ريغو مدخلو مشكلو تاجوزلاو

 عم نآرقلا ثلث وحن ةليل لك ىف هدجهت ىف ارقي ثيحع < ليللاب ليوط
 . لبا رضح كلذ نع رتغي ال ىلاعت هللا ىدي نيب عوضشلو عوششلو ركفلا

 «مورلا ىلا ةكم نم رفسلا ىف هوبكت نيذلا تاقثلا هنع ربخا امك «ارفس الو

 كرش هن ملف رفسلا ىف ةليوطلا ةدملا هذه هانبكع اولق «ذكم ىلا هنم ث
 ال ىنذلا رفسلا اذه ىف هلاح اذه ناك اذا, < ىايللا نم ليل ىف ديننا

 ليقأ رضخلاب كلاب اف دالبلا كلت ىلا نورفاسملا كلذب ربخا امك هنم شا

 ىراخبلا دمحا ديسلا ةيفنتمل مام هعم اهنامهم ةرفاسملا ةقرفلا نم ناكو

 دشرتسملا لضافلا بانل ناك ةكم ىلا ناضفصأ ىتمعن كو ليصو لوا ىفو
 رث «ةكم بحاص نيبو هنيب اريفس ةكمب رواجملا ىنيوزقلا اتقلا دبع الم

 لسماك ىلا ةرافسلا تلقتنا «اًبحاصم راص رث «« اريفس روكذملا مامالا ناك

 ىضاقلا ىب باهولا ىبع ىيدلا جات ىضاقلا مجنلا ىنأ تافضلاو تاذلا

 ىف لكلا تمس هتمع تننب تناك اهنم تاهج نم صتخاو نابنالل هيضر

 ىف كوت نا ىلأ هب فورعم هنم ضئاف 1 ىف اريغس ىقبو « ناكل ةمصع
 دربلا: عمو . مورلا رفس: ىف :ةربخ ةنيهج مامالا ,ناكو «ةقانتو نس دل

 هعمو دجعابتلل رخأتي' ناك اليل ريست دق ةلفاقلاو ىحاونلا كلتب فورعملا
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 #1 نس رن

 « هنم هناكس

 ليجسملا ىف ةكمب هتماقأ ةدم ةنس لك ناضمر ىف فكتعي ناك هرس سدق لاق

 هرفاظب ةعاظلاو درجتتلاو درفتلا نم هب لاغتشالا فكتعيلل ىغبني اب مال

 ههاظب اهيف ناك هنال «ايندلا ةويمل ةفي هداتهجا ىع هلغشت رو ««دنطابو

 هدوع كعب هتقيرط ىلع رمتسا اذهلو « تامتخ ةّدع عمسيو ًارقيف هبلق نود

 هلقنو دتنج ىلا هللا هاقوت ىخح مظعالا رزولل هترشابم عم هقدلب ىلا كم نم

 ناف « ىلطبو تمعطقتال الو ةلوخدم ىكت مث هلاعا نال « هتماركراد ىلا

 0ك هنتر برس ةراهطو ةنايبن صواخ ىلع كنلذ لد اهننم كيما عم اهبلع موأد 1

 ليخدلل نلقاف هيلع عرظن لكح نيذلا هللا لما ةكربب وه امأ اذه نكل

 ف.ئاوب نماف مدوعم عساومب هودنمأو «, قتيبرتو هياداب هونيزو 0 عتطيح 8

 كالذك ىمظعلا ةداهشلا ةبتر هل لضحملا لتقلا اماو «ءاذعالا ةتامشو رهدلا

 قساح وا ,دكع هت تمش نافذ « هتالمك ىف ةياهنو < هتاجرد' ىف ةدابز

 «« عنع هللا ىئضو ىعفاشلا هلاق ام مل انلذ

 كيخواب انهيف تسلا فيرط كلتق نعما ناو تؤوسما نا لاجر ىنمت

 لاق ناكو اهلثم ىرسخال ايهت ىضنم ىذلا فالخ ىغبي ىذلا لقو

 ةسردملاب لئصتملا شحسملا بابل لباقم باب هل شوح هانكس لزن ناكو لوسقأ

 ىنكسلاو اهيلع رظنلا هلو هيلاراشملا ىراضبلا مامالا دي ىف ف ىتلا ةيطسابلا

 لدتعم لجرل ةوطخ نيرشع نم بيرق ىجسملا بابو شوخل باب نيبو اهب

 ىلا ةيطسابلا باب نم دىجسملا ىف طانق هل ماقي فاكتعالا مابا ىو ةماقلا

 ةمدخخلا يف هكيلامث بناجو بناج هسرادنيو هسلاجج ىم هدفكعلف ةييردلا باب

 اليلو ««ةيطسابلا لئيبسي' اراهن ةكرابمل هتاذب نوكيف « هب ةصوصخلملا

 لاقو: روطغلا بستار نم. ناكو ؛««ركسلاو روطغلل طانقلابو حيواوتلل لجسللاب



 | وم" ةئس

 «ةليطساببلا ةنكس ىلا لمح ام دعم ةرفسلا ىلع مرخل لقا نم رضح نم رضح

 وبا ةيعفاشلا مامأ اهخشو « دكجاسملل بابلا امنيبو «« ةيمامزلا ذنكس ىو

 ى“ دثارقفو هب ليبسلا ءانبا ىلاو « ككسلملاب ةفكتعملا لاو « ىربطلا ىميلا

 ةالحما ةرطعلا ةرخضبلا ةفانللا نم ةكم ةداع ىلع روحسلا بتار نم اذكهو

 لمحيام «هللا هلبقتي ولح لمع لكو « ةيئوماملاو ىضاقلا تاميقلو فئاطقاو

 زئاشملا نم ركذلا فلحو نيدشملاو « نيشارفلاو كوثانم لا لصاو «ةمزامزلا ىب

 نم ةليل رخآ ىلا كلذ رستسيو ةيفئشارطلاو ةيرثولا فلحو « ةيفوصلاو

 فصخلا نمو رئانلا علطي ل نال ةخياعرل ريخالا رشعلا نْض ناكو 2“ ناضمر

 تاكربو 3 ه«نامز ئ رسبيظنلا عطقنم ناكو ىنابقلا للا باهشلا نتمالا ريخالا

 . ىبيشلا ىبكو « (نونلا رسكو :ئيجكتعملا جافب) جذغلاب فورعم ا ربكالا هذيملت

 ىسلمل توصلاو ةبشلاو فقشعلا هعادن' هنا الا « ةبيش ىب كسور نم ناكو

 ىو لابخل نيبو ركسلابو رئانملا عولطو ركذلا فلح ريصح ىف ىاغتلا ىلا

 تسناك اذاث «« هناجس هللا تيب ىلع فرشم وهو كلذ ىلع هلم ةلباقم

 نم كيعلا فيرشت فبط « ريكسلا فبط ىلت ناضمر نم ةريخالا ةليللا

 هينغيب ام هقريصل ىميقربالا كقنلا نم هيفو «« هبا قيلت امبسح ةشنالا

 لما ىلا اهشاقو !دقن فيرشتلا قابطا مرل ةصاخ نوشارفلا لمي اهموي' ىفو

 ىلا تاقاط ثالق نم شامقلاو «« خام ىلآ ةرشع نم دكقنلاف «« ذك تاتءيبلا

 ةيلاشا ةمطاذ سمش مأ نوع قف ةرفسلا شرفد كيعلا مهي ىو « عست

 ءابطشلو تاتويبلا لنعاو ىكلاملا ىضاقلا هسلج رضح غرف اذاذ ىكصمل ىف نانثلو

 ٠ نم اوعلطو «هموي ىف هل اوكرابو نوشارفلاو نوكشالاو لتضفلا لعاو ةميالاو

 زيلهدلاب ىو ةرغسلا ناكم ىلا لخد نم منم مث كدتيب ىلا دعم سجسملا
 اوساجي نأ ىكع اوهيري رو «ةكسورلا 8. ةبضرالا ةعاقلل هبال قاتلا

 رفا ىلا هانم لك ميقيو ريمخل صرقلا' جو ىلع وم امت زول نم ةبح اوذخايو

 ىنس اوت ىلع « عب ماقو « دنع ريزع ناكل نا البلو « هيب ف ةتههم
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 ور 0 اول

 :هلثاق هلو « هلثم ناينألا هيلع رع « ذك هتماقا
 « ناسحا 'ناسنالا كبعتسا اناطو : مهباق كبعتست سانلا ىلا ىشحا

 ةق ةمدخ ىف ناكو ةّيدنبشقنلا ىحا مساقلا نا هجاوخل نم هتعمس اًممو

 لوقي دارم هاش ىراهب ترضح دابعلا ىف ةفالثل ٌلظو ةيربكالا ةنطلسلا نيع

 نم برقلاب بسامهط هاش ىلا هاشداب نوياه يرخ دقو هاشريش ةثداح ىف

 هيدي نيب اًثيش ىريال نويا ناك ىتح هتالاسرا اهبحاص نم تلاوت تاره
 نم لسرأ ديلا همودق ىف اذه عمو هدص ىف مظعف هيلا هلسرا امم ناك الا

 عمطي ال ىلثمو هبارج نم ناكف عامتجالا تقو ىف مايقلا هفلكي ال نا :هلأسي
 هاقلتو نواب هل ماق هنم اندو هيلع لخد املف “دعم

 ىنتبلاط ىسفن تناك نوياج هل لاقف «, هفرشو : ماقما اذه ولع ىلا ةبسنلاب

 ىنم هتيار ام الل ىدنع كيدابا نيبا ىنيع كتأر نا املف هب كتلسار اب

 هنا ىمربلا ىينح نع ىكك. ام :برطملا بجعملا :نمو .« ناشحالا اذكهو

 نم الا دلوتيال بل كيشرلا لاقف «هبكب نأ لضفلا هدلول كيشرلا لاس

 اذاف هيلا ىنسحا نينموملا ريما اي ىيج باجاف ««ادصق نوكي الو ببس

 ىلا هتببح كقل كيشرلا لاق «« هتببحا كبحا !اذاو « كيحا هيلا ننسحا

 < كتعاس- نم

 « نوفراعلا الآ هل هبنتيال اب ةديلل لاصتل نم هيلخ ىف سماكل لصفلا
 نيبيلا وْعَل همالك ىف رثكي نم ىلدع هراكنا :ةدشل نال ناك هس سّكق .لاق

 وه امك ليلجو ريقح لك ىف هللاب فلخلو ماسقالا ةرثكوا هللاو .ىلبو الو الك

 تفلحام هنع هللا ىضر ىفاشلا -لوق لماتا تملذ ال « ليقي سانلا رثكا باد

 ىضر هقيقحو ىفاشلا ةفرعم ميظع ىلع كلذب ٌقحتساف ««ابذاك الو اقداص هللاب

 عم روضألو دوهشلاو برقلا تاماقم نم اذج ىلع ماقعب ىل<ح' هناو «هنع هللا

 39 لالجالا نم هجنع ناو «دوهشلاو .سسنإلا طاسب .ىلع ىلاغت هللا



 معني #4 ًالئس

 نأ نع هناص ىنلا ««ىلاعت هل لالجالا رثاب ىسع ءىني ام ىلعلا تاذلا

 ةهج ىلع هركذ نم لمكالا وم ام ريغ ىف اليتسم وأ « دذاجت ةضرع هلعج

 ىلع لكشي تيلق ناف < ىلاعت ةاوس اًمع ىلختلاو ىلجتلاو ةبقارملاو عوضخل
 هلوقك ىلاعت .هللب مسقي ام اريثك ناك ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نا كلذ
 ىلا هتلمكحي نأ هباكحا ًارقف هنم بلط امل مكلج ال هللاو اشيرق نوزغال هللاو

 مكلجا ام دجا ال تلق علمكتل كونا ام اذا ىنيذلا ىلع الو لون ىتح داهخل

 فيكف «« نيقفني ام اوطجكك ال نا انبح عمدلا نم ضيفت عانيعاو اولوت هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك ءىش نع هريغو هنع هللا ىضر ىفاشلا عروتي

 اريخ هريغ ىأرف ءىش ىلع فلح ام هنا لق ىتح «دهنم رثكي لب هلعقي

 نإ ةباككاو ىجفاشلا لق لب «هنيج ىع رفكو هيلع فلح ام ىتا الا هنم

 ميلعتلا ماقم « نيماقم ىف مالكلا تلق « تييدنم بيحف لسا

 و هسفنل ناسنالا لع ماقمو «اهلجاو تاماقملا لضغا اذهو ةمالل عيرشتلاو

 نم ليكالا ةيا نم <« فيسلا لج لثم ىلع فوقولا اهمازلاو اهل ةتضاير
 هيلع هللا ىلص هنع ءاج اف ««لاوحالا رئاس ىف هعم ريضخلو فشل لالجا

 لضفا هنأ روقت دقو ««لوالا ماقملا نم ريفكتلاو ثنخخلو هللب فلل نم ملسو

 ىنذلا فيقحتلا ناك ت نمو «« عيرشتلاو ميلعنتلل ةبسنلاب اهعفراو تاماقملا

 دنع ممصعم هناو اهوركم لعفي ال ملسو هيلع هللا ىلص هنا هيف ةيرم ال

 « ميلعتلاو عيرشتلل ناك ملسو هيلع هلأ ىلص هلعف نال كلذو « ريظحاك

 نك نأو اذيف ««زاوبل ناببل هوركم ا قو (©< جضأو بودنم او بجاولا ىف وهو

 . هءاوتسا ضرغيو «ملسو هيلع هللا ىلص هقح ىف بجاو هنا الا انقح ىف اهوركم

 الوق بجاو امهنم عقاول لدبلا ىلع بجاو امهنم لك نايبلا ىف ليقلا عم
3 

 هيلع هللا ىلص هنا صضتاف «بيجولا ريح نع لعفلا يك ملف العف وأ ناك

 هيبلع هللا ىلص دلعفي ناك ام نال هوركمل ىع الضف سابم هنم عقيال ملسو
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 نمو «ملسو هيلع هللا ىلص هيلع بجاولا ةليج نم كلذ نأ ملع دقو
 بجاولا ويح نم تناك اهلك ملسو هيلع هللا ىلص ملاعفا نا كل رهظي اذه

 ٠ باوث لدعي بجاولا باوت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاج دقو «« هيلع

 انك هتنحو ملسو هيلع هللا ىلص هماسقا نأ ررقت اذا, كافعض نيعبسب لفنلا

 ةيسنلاب هنال ىفاشلا نع ره ام كلذ ليكشب الف < دانوك ف امل عملع نيبجاو

 ىلاعت هلوقب جيلا راشملا لمكالاو طوحالاو كشالاب مسفن لماعي هسفن ىف هلعلت

 مههلا خماوش ىلاقو «“ ىلاعملا فرغ ىلا اهلصومل مكناميال ةضرع هللا اولعج الو

 2 00 .. - 1 . ٠

 دهبي ليعتسي وأ ي« ةداعلا فج ىلع 5 ذب نأ نع ةيطخ ام هتايربكو دللا

 ةياغ ىلع فلل ةرضح ىف روضتمل مئاد ناك امناو ««ةلالا ةهج ىكع فيرشلا

 ي لابكلا لاوحاب ىلكتلاو رايغالاو ىوسلا نبع ىلختلاو لالجالاو فول نم

 هب انعامتجا فنم فرعن ملف « ىنسلا لاو ىلعلا ماقملا اذه ىلا ةيويندلا

 ناك لب ««هريغب الو هللب فلح الو نيجي وغل مناسل ىلع ىرج هنا هللا دحر

 ايمب الا قطني نأ نع ناسللا ظفحو ةبقارملا نم ةياغ ىلع بابلا اذه يف

 مءِيسفن ضارو هبناعارع ميسفن مزلا ىذلا لايكلاو ةيماقتسالا ةياغ ىلع ويف

 كيذ راصو هناسل ىلع كلذ ىرجب نأ نع اهيطف ىتح اهسرامو اهبدردتب

  :فقحملا فراعلا لق مث نمو «« هتاءارم ىف فلكنت ال اهل اقلخ

 تزايشال ةلمج اهتعرج ولو كتيبردت. ىتح  هوركملا اهتعرجو

 الأ ىرسل رظنالو ىرع هبوشيال ىقيقح لامك ىلا دحا لصيال منا  ملعاو

 صقن لك نم نوئاسلا موقلا عهناف ىلاعت هللا لها ةيفوصلا فئاقح عابتاب

 جتاراشا عفو مدادع ىف هللا انلخدا ««. نوفراعلا ءايلوالاو نوبرقملا راربالاو مولو

 © نيمأ همركو دن عناماقمو هلاوحا ةياعرب انيلع نمو



 مس #1 مم

 نيتراولا ءملعلاو نيفراعلا هللا لحما ةيفوصلا لاوحا ىلعاب هكسمم ىلع لدي آبيف

 ةخنطيو بعلو وهلو ةحار نم اهب فولام لك نع اهعي و سفنلا ةدحماجم نم

 نم هيلع اومدق ميقل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ لصاو «« بذكو ةلفغو

 ةدفاج# ,بكالا داهل“ ل ىلا رغصالا داهخذل نم متمدق مدقم ريخ منمدق وزغلا

 داهخل ىا هللا ليسر اب تلق لق رَذ ا نعو « ىمليدلا هاور «« هاوه دبعلا

 ةبساحص ىف اينهلا قا نبا ىورو «هاوفو هسفن لجرلا كفاجج نأ لق لصفا
 ىف هسفن تدقم نم لاق هنا هنع هللا ىضر فيذصلا ركب نأ ىع سفنلا

 ,نبكك لاق ةقتلا هنع هب ربخا ام كلذ نف «« هنقم نم هللا هنمأ هللا تاذ

 . نيفذل ىلع ممسم رآ ملف اعجارو ابهاذ كم نم ةينطنطسقلا ىلا هرفس ىف

 للصا ىلا .كلذب هللا 39-3 راش « لضفأاو ىلوأ ةجزعلاب لخالاو خصخر وه دلذاق

 نود متئارغلاب فخالا ةمواد#ع سوفنلا مازلا وهو *يفوصلا ليصا ىم ريبك

 ءاملعف «ةعيرشلا ءاملعو ةقيقألل ءاملع هيف قافتني امم لصالا اذهو « صخبلا

 هللا نا ملسو هيلع هللا 200 هلوقب اذخا اريثتك صخرلا نوكلسي ةعيرشلا

 حرصم هنيعب ثيل اذفو «ديئازع قوت نأ بح امك هصخر قون نا بح
 هتبح لعج ملسو هيلع هالا ىلص هنال صخرلا ىلع مئازعلا ناينا ةيلضفاب
 هنع كيد ال ىذلا بلاغلا لصالاو «مئازعلاب نينالث هتيحمك صخرلاب قالل

 مئازعلاب نيقالل هللا بح نا كلذ ىضتقاف هبشملا ا هبشملا نأ ليلدب 1

 لسغ نأ نبيفدل حسم 3 اننعا' لَك و نمو «“ صخرلاب نينالل اهنم ىلعأ

 . اهيف سملا ناف ةليلق لئاسم ىف الا ةهرعلاو لصالا هنال هنم لصفا نيلجيلا

 :نلق اهيف جيرص اضيا اذهف «« هاضنقا ضراع وهال لك تزول 3 نكل لضفأ

 الو مئازعلا نوكلسي هقيقأمل ءاملعو « صخرلا نم لسضفأو ىلوا مئازعلا نأ

 ءاملع ىنعا هنا لصانملو < هاضنقا رمال ردان وهف ضرغ ناو صخرلا نوبكتري

 اهب لعلاو فح صخرلا نا داقتعالاو ملعلا ثيح نم نوكشيال ةقيقللا
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0-7 6 

1 3 

 9ع خلد "بو

 عل كرو هدابعل لكلعت هللا ىم افطل بج دق للب بدني دق لب رئاج

 ىلغا يف الف ملعلا ثيح نم امأاو « ٍهنع يملا رصالا عفرو فيفختلاب

 هقيفوتب يلاعت هللا ىلا اهيف نوكلسي ءارغلا ةعيرشلا

 نم هني ««باهذلا ةبعص باقعلتا

 مثازرع خماوش ىف فيرط
 ةرعو هتنايصو هفطل ليمجو هتيانعو
 « ةغفس ىناعت هللا فيفوتب اهعطقي نم نمو «« ةنس نيعبس اهمف ميقي

 هقبغوأو هتدارأو ه«فاعساو هكفطلو هللا ةنوعم بسد ىلع ةءاس ىف ضعبو

 كلذ ىف قضعبلو ي« هفاكاو

 العلا ىلا ىرسن فيسلا دح لثم ىلع

 مناص هللف فيفوتلاب زراف نمثذ

 كلذ ىف ىفايلا ماماللو

 مكي ادظ نإ كابالا اهيا كلا

 ىم رد هلل فيسلا كاك قيرط

 ناوقلا نم ةقيرطلا هذه لها حادم 8 35 كا اممو

 02 09 لقلت صرا أل :غازا ىنمف

 اكن ام هللاو فطللا لييمج الولو

 هباعص باقع معو مكريغ ىلع

 ىلع نوكي

 لاَجر الثاق رع هلوق ريزعلا
 ك-بداهذ فويسلا لح

 3 هيلع 5 اوجاع ام وثني ٌلاَجَر 5 هللآ ركذ ٍِ عيبالو 8 ةراجأ عيهلت ال

 ىينلا ى وسلا و .-خأ ىلا نوه ضْرألا ع نوع ىذا نول 1

 ررل انآ كتنتاوخ' ىمأ < ثايالا جيبنج ىلعو اًدوعفو اًماَيق هللا نوركْكي

 .دابع نم هللآ ىَشْخ امْنإ «دبر كر وجريو ةرخآلا رد امئاقو اًدجاس
 مح نودموملا م كتل وعدل كبولق ُتَدَجَو هللا 4 اَذِإ نيذلا 6 ةاملعلأ

 050 ند ”تاد

 نأ اليس ةنيدهنَل انيق ندا نيخلا وا 6“ خبالا
 م 1

 نم ىو كالا

 انكحلا عامم لق « نولماعلا 0 اذه لتكن 4« تاينلا هلا اومأو عاسفنا نينموُملأ

 كلل :ىلع نخدكا اهريغو تابالا هلهف <« ةدئمَعملا شفنا اهتبأ ب ليل

 ىلاعت ه-لوق كلذب رص انهو «« صخولا نود مئازعلاب لخالاو ريمشتلاو
 2 5 220 7 -6ه- ع تا م. 431 3 لاط كا خ1 تضخ 6-09 00 2 -

 « ظلغالاو ّدشالا نشحالاب دارملا نأ ريسفتلا ىف ءاج « اهنَسْحْأب



 ا ؟خإن» مدس

 نوقري ال ىيذلا ملسو هيلع دللا ىلص هلوق ةنسلا نم حلم ىف ءاج اممو

 مكنا ول ؤ ناكشلا هجر )“ نولك وخب عابر ىلع نو رهطتي الو نوقرتسي الو

 سورتو اًصامخ اودغت ريطلا قزري امك مكقزول هلكوت فح هللا ىلع نولكونت

 هللا ىلع مسقأ ول باوبالاب عوفدم كمعنأ 5 4 ىذمرتلا 08-520 اناطب

 « ىراخضتبلا هاور ليبس رباع وأ بيرغ كذاك ايندلا ىف نىك ««ماسم هاور ««هوبال

 ديري ىذلا بيرغلا هب فّلعتي الب اهنم اوقلعتي الو انطو اع وذختيال ىا

 لعو اهبساخو : اهيلع دكش ىأ «هسفن ناد نم نسيللا كذلعا ىلا باقذلا

 هنسح ىلامالا هللا ىلع ىتقتو هسفن عبتا نم رجافلاو «توملا كعب امل

 باشو «« لداع مامأ «“ هلظ الا لظ ال ميي هلظ ىف هللا علظي ةعبس « ىذمرتلا

 هللا ىف اباكحت نالجرو «  دجاسملاب قلعم هبلق لج و زرع هللا ةدابع ىف اشن

 ىلل لاقت لايجو بصنم تاذ ةأرما هّتَعَد لجرو « هيلع اقفتو هيلع اعمتجلا

 فئفننام هلامدت ملعت ال ىنح اهافخان خقدصب قىديضت للجرو 2“ هللا فاخا

 هللا نا «« ناخشلا هاور «دانيع تدضافف اسلاج هللا ركذ لجرو « هنيمب

 ىديع ىلا "برقت' امو «ريبرخاب مقنخا لققءاينو للاى نما دلل

 ىلا برقتي ىحبع لازي امو: « هيلع تضرتفا ام ءادا نم ىلا بحا ءىشب

 ىذلا هرصبو هب عمدسب ىذلا هعمي تنك هقببحا اذا ةبحأ ىتح لئاونلاب

 هتيطعا ىنلاس ناو اهب ىشم ىتلا هلجرو اهب شطبي ىتلا هديو هب رصبي

 8 ىراخبلا ةأور 3 هنذبعال خنتفلا وأ رانلا نم ىا ىلذاعذنسأ نُمأو

 عباسلا لصفلا هنع هللا ىضر لاق

 . ىتح نيقراولا ةميالاو نيفراعلا لمك ةطيح تنك لوخدلا نم هب ىلحت اميف

 سدقالا لامك نم ىلكف ةئطابلاو ةرهاظلا ةلاوحاب بداتو عتيبرتب ىبرت

 نولوعي ل نيذلا لال علامك ىز هسملاو مدادع نم كرهيص ام سفنالا عاسو

 ةولخل وهو هيلا الا اديرم مادام ديرملا نم نورظني الو هيلع الا ليوعتلا لك

 كعم تيد هللا هكر 3 ناك هنأ كلذو «“ قردرطلا لما طورشش ىلع ةينيعيرالا



> ٠ 

 ل 1 ممي)

 لصف ىف روكذملا شوخناب وه ليقآ ىجاسملا باب ىلع اموي نيبعبرا هيف هثالنخال

 كايت هل اليلق كيرتو طابرلاب نوكت ةولخ ةعس ىف ريغص تسبيب ه«فاكنعا

 اءافتراو رجل ىري احوتفم بابلا ناكو هيف سلج نم دجسملا باب لباقي
 هرس سلق لق :«ديهشلا ةبترو دل ةبقارلا حصتق فيرشلا تيبلا نم الببلق

 ا 012 نم اًعيرس اهيلإ 'دوعيب ثا بائبلا كنع ةعابل ةولصت الآ اهنم 5

 نع نفاطو هنطابب ىضتلاو ةدابعلا نم ةياغ ىلع اهيف نآكو «ادحا ملكي
 يف امك ديف طيلختلا 0 ءاذغلا ليلقت نم ةياغ ىلع تاذللاو 0-5

 عيمج نع هيلخو ديرما ىف اهيف عفنا ال ىتلا هتاواخ ىف نيذاتسالا ن

 ىو «اقلخ اهب ريصيو كلذ 0 هسفن بردتت نا ىلا هتداراو هنانولام

 تافولاملا عيمج نع غارفلا اهئامدتسال مدنع لوصولا ىف قيطلا برقا

 الآ عومل ماودو موصلا اهطرش نم ذا «هقلخ رئاس نع ىلاعت هللا ىلا عاطقنالاو

 ناك ام دنع اهلصاو «ركفلاو ركذلاو رهسلا ماودو ةمرحملا ةلصاوملا عنب ام

 هللا ىلص هيلع لزنف ءآرح راغب ىلكتلا نم ملسو هيلع هللا ىلص انين هلعفي

 000 011 00 هغلب ىتحا هطغو هتاخاف مالسلا ةيلعا ليربج .ملسو. هيلع
 ىتح هّطغو هذخاف ةأرقلا ىسحا ال ىأ ىراقب انا ام لاق أرسقا لقو هلسرا

 ىأأرقا ءىش ىا ىلا ىراقب انا ام لق أرقا لقو هلسرا مث 2 هنم غاب

 مركالا كبرو أرقا فلع نم ناسنالا فقلخ فلخ ىذلا كبر مساب ًارقأ لاق
 هذه هنجتن ام هللا كحر لماتف «ملعي رام ناسنالا ملع ملقلاب مّلع ىذلا 3 3 5 0 1

 ىتلا ليصالا نم اهيليو موقالا روتسدلاو مظعالا لصالا اهنا ملعنل ةولخل

 هللا ىدي نيد روض مثاد بلقلا نوكي ىتح ركفلاو ركذلا ماود اهنم دبال

 35 نال ىل دكح ام اهنم ركذلا ىف ةفلتخ فئارط ةيفوصالو ىلاعت

 ”0ا] لك ىقادل لب ال سيرملا نا افوصتلا ىف ةضيتش ةقيرطا نم .ىلاعت هللا

 ٍلثختو ىلاعت هللا ةاجانمو دكجحهت ىلع ليتشم ليبللا نم ليبط ءبج ٍمايق

 نكابت نم غرفغي نأ دعب مث ««هل رسبت امو هداهنجا بسح ,ىلع عّشختو



 مر ؟ع»# ينس

 ريصي ثيخ ةةئطاب ةّمهب ىلاعت هللا رتكذي رث «ةلبقلا لبقتسم شلل

 كلذك لازي 00 هرهاظ قو هناسل ىلع ةضم ىوسقا ةنطاب ىف زكا

 ركذلا ران قرك نا ىلا ' هيلا هسفن درب هبلق ىف هتراويحو ركذلا ىقبي ىتح

 راث نسم ئوسقا ال نا تاوهشلاو ةيوعالاو تادارالو ظوظممل نم هيلقب ام

 ه ريكالا داهتجالا اذه ىلع ديرما لازيال رث ركفلا ىيدح نم دحا الو ركذلا

 ماودب فختيو رايغالا ىع ظفحل هقلخ سبلي نا ىلا رهظالا موقالا ىنسلاو

 هذف وثوب فيصتلا ىف انختاشم ضعب ناكو ««راهنلا فارطاو ىليللا ءانآ روهشلا

 ىلا ليصولا يف قرطلا غلبا اهنا لوقيو هجش ىع نال اهركذ ىتلا ةقيرطلا

 هبلقب ركذي وهو ةلبقلا ليقتسم هعم ىكو سالجج هننيأر دقألو يلام هللا

 1 ملعي ىنح روكذللا هجولا ىلع هك مزعب ًاركذ فيبس ىذلا هدجولا ىلع

 فبي مل هنا داهتجالاو ةلشلا نم هيساقي ام ملعو هلاح ىلع علطا ىم

 ناك لد «ءاهنم رثكيو اهرتوي هك ناكو ي“ هتياهنك هتيادب ى اهلعغي ناكو

 ضع ناكو ««ءاملا اهيف برشيال رهشا ةنس ةولخل ىف سلجج هتذمالث ضعب

 ىنح ةديحم اذ كبره لك ةولخل الوأ زد اضيأ ةيفوصلا نم انختاشم

 ربخف اهيمف وهو لكل 1 ةجراشخل ءايشالا ىرد راصف هتولخ ىف هيلع جف

 خيشلا ملع ريغ نم هل زربو ناطيشلا هلزاف ةيبرتلل هودصقو سانلا هدقتعاف اهب

 ناطيشلاو هسفنب رتعيو هلامك لبق لعفي اذكه لاقف ربخل خيشلا عغلبغ

0 

 «“« دنع اوضفنا ل5 سانخلا اذاو نربي للم الأ ديدوم ا كلذ تحكم اف «“ هلاوحاو

 الا ةيلَس ىلا عجرو ةدايعلا ىم ةياع ناك ام كرذ ىنح .شحونتو 3 هنرتاعأ م مد

 2 ىنغ دناو ةلضاف هلاوحا ناو ةخلماك هسفن ىأر هنال كلذ لك هصقنو

 كلذ لعد م 4 ةرأوبنو هك الو هراستخو هنفقأ ايببس كلذ ناكف هحكشا هَل نذاب

 صلاو اهطورش نع نوزجاع سانلا نا ىارو ةولخل نع يِيشلا كلذ ضرعا

 ةدحشب هب ديدشلا مهمل قو ركذلا ىف هتقيرط ىلع ماودلاب ماو اهيلع



 روب 07 مسرع

 ميلا ىف سلاجم تلك ىم لقا الف الو < غطتسا نا اهثأاد هنطابو هرهاظب

 ىلع ركّذلا رثا همون نوكيل اهبتريو ءاشعلا ةءلص دعب اليبرط سلجج ةليللاو

 ةكربب .ةدابعلل طاشنلا ةياغ ىف لفاغ ريغ اركاذ ظقيتسيو فل نم ةياغ

 رسكذلا عمسي مان اذا ركذلل  نيهدملا ضعب :ناك مك. نمو « ركذلا ىلع همون

 «اهمون ىف ةثركذت اهنظقي ىف اًميش تفلا اذا سفنلا نال ما وهو ودص ىف

 و سفنلا تيما ىتلا رومالا ىعب مينلا ىف عقت ىتلا ىثارملا تناك مك نمو

 كثيدتح ىو ةمهملا رومالا كلت فقبط ىلع نوكت اهنال ربعتال اهتقلقاو

 اا لالكخاو «ابعيال كلك لثفو: ابهيق ةمماك تيقي :سواسو' و .سفتلا

 ىف بهتيو ىحضلا ىلصي رق سمشلا علطت نا ىلا جبصلا ةولص كعب

 كيرملا نا ليقي ناكو « لهللا ىف دجهنتلا ىعب ثلاثلا سلجلاو «« هبابسا
 ابو بتاورلاو ضتارفلا ىلع ةظفاحملا عم ةثلثلا سلاجملا هذه مواد اذا

 ةرهعو 47 تادهاجملا نم هقوف اما ك.لذب جرحت اهبدحا وأ ادجو نأ ىيكلاول

 لبيقتسم اعيرتم سلجي هنا وهو هيغل هرأ الم هل را تمنكو ةنس نورشعو ةثام

 ار جيصلا ىلصي نأ ىلا ءاشعلا ىلصي نيبح نم ةسأر اقراط ةخلبقلا

 كقو وسلا اذه ىف وهو ةقيأر دكقلو «« اليبط انكمت لكللا ءانفلا 3 دحيتي اه

 سلجم يق اذا نينياعمب الا ريشيلا ىشملاو مايقلا ىلع ردقيال راصو مره

 ممقيو مقي نأ ىلا هيف بحت ةويلل ناك ىتح كرحتو جو هل لصح ركذلا

 ا ةعاحشلا لفا نم نورايعلا اهلعفي ال تابكو هل ريضيو هباككا دعم

 لك هيف مم ىنذلا لحما فقس ىلا لصي هنابثو نضعب ىف ناك هنا تيك
 تير كقلو «ركذلا ىنع معابلا لامخل نم هل لصح ناك ام ةّدشل كلذ

 اهضعب تيكحو لحلا اذه اهعسي ال ام هتاماركو ثذاتسالا اذه لاوحا نم

 ىف هش نع رم امل ىلا ىكحا امل هللا دحر ناخلل هريغ نع رم ام“ ضعبو

 ةيلع هللا ىلص ىبنلا نأ الا اذه انخش لاوحا نم نكي مث ولو ««فوصتلا

 اذا ناك لبب كلذب رهاجتي هنع هللا ىضر ناكو هنع بج ال ناك ملسو

 أى



 |[*ةيه "او زخنس

 رت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيف عجارا ىتح ليقي ضم ءىش نع لثس
 هل عفو اممو ىياذك لق وا اذكب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنربخا لوقي

 ناكو نويصحال ارق دعمو هدلب ىلا لخد اًضيش نا ةرهابلا تامارللا نم

 انخش ةعامج تراصف كلذك ركذ سلج“ هيف انخشلو عماجلاب ركذ سلجم“ هل

 ةدومد ريغ روما ليجرلا كلذ نع هغلبي يشلاو كلذ ةعامج رثكتو نلقي

 ىتلا هتموساتل هسل## ىف كلوا ةليل لق نا ىلا هروما ىف ىدرتي وقو

 فحص ريغ ناك ناف لجرلا اذه ىلا ىبهذا ةموسات اب هلجر ىف اهسبلي

 يف عفصلا 'ذاو « اريسي الا ثيبلي ملف كجحاسملا نم بخ نأ ىلا هيعفصات

 هتعامجو وه كجحسملا نم بخ نا ىلا هلعاف ىري الو هسح عمسي هقنع

 ميلعلا نيب نيعماشخل انخئاشم ضعب ناك كقلو ««كلبلا نم اعيمج !وجرخ مث

 ريغ ىلع نلت لاعالا رئاس ىلع كيرملل ردك ذلا مجرب ةنطابلاو ةرهاظلا

 هضخشو نال ةقيرط وه ىذلا بلقلاب ركذلا ىنعا نيتقباسلا نيتيفيللا

 كيوملا رماي ناك هنا كلذو «اهركذو فباسلا انخيش نع هتيكح ىنذلاو

 اهلخدي نا هذه لضفاو ناتليلو موي اهلقاو ةولخب مث دارواو ةريثك ةيعداب

 سيلو « ةعلل حبص ةولص بقع اهنم بخ رق ءاشعلا دعب سيمخل ةليل

 عم هسفن عمسي ثيح توم عفرب ركذلا الآ ةولخل هذه ىف كيرملا باد

 ام ليلق ريغ ةولخل ىف ءىت لوانت مدعو سيمخل مود ميصو بلقلا روضح

 ىةيلع لاوحا ةولكل هذه ىف هتعامج نم نيقداصلل عقي نافو « هيلع رطفلل

 ةلاح ةعألل ةليل نم ريخالا ثلتلا يف اهيف هل لصح متضعب نا اهنم

 ركاذ فطان دوجوم لك ناكو تادوجوملا جممج- نم اهبف رك كلا عمسي هتريص

 كئاوف لئالج ةبسنلاب لهس هناذ مظعتسي الو « عمسلا ةساحع عومسم ركذب

 اهباذأ نقتاو اهقح فيرطلا كلت كلس نم الا اهقوذيو اهفرعيال ىتلا ركذلا

 ىلثملا ةقيرطلاو ايلعلا مدقلا هل اذرع اضيشو اًميلس ابلق قزرو اهطورشو

 هجر ناكل ناك نقلو «« ةنطابلاو ةرفاظلا بادالاو ىالخالاو ةيبرتلا ىف

 ٠ ع



 يآ 0

 نان مي“

 هقدصب دكهشي اممو « اريثك اًثيش كلذ نم وصلا هخضيش ىع ىكج هللا
 نمو ىلاعت هللا هقفوف هيلع ترهظ هتفرعمو هضيش ىدص راثآ نا كلذ ىف

 امم ةيابذلا هذه ىف كتريضكساو ةبابصلا هذه ىف هنع هانيكح ايم هيلع

 هلاوحاب طاحا نم ناو رفاو ٍهسب هللا لهما عم هل بيض هنا ىلع لدي

 ليثاقلا لبق ىشني اهاثالجو لاغالا فئاقد ةاعارم نم هيلع ناك امو ةنطابلا

 .روصلاو ةيويندلا رومالا نم هيلع ناك ام عم اذه رخآلل لوألا كرت مك ع

 بلقلا لعشت ىتلا اهريبدتو اهلاوحاو ةنطاسلا روماب لاغششالاو ةيريزولا

 نكل « تابودنما نع الضف تابجاولا نع ىتح ندبلا رتفتو ركفلا لطعتو

 لاوحا تاقيقحتو نيثراولا دادما تاظحنو نيفراعلا راك ميد هيلع تضاف امل

 كلت نم هقيقلل ىف هلغشي رثو طقف هرهاظ ىف ايندلا تراص نيلماعلا ءّلعلا

 لاوحالاو ةةيلعلا تالامللا زايح نم هدحصب وه اع لغاش ةيويندلا روصلا

 ةعساولا ايندلا نيب هل عمج فنا هل ًاينه :رث هل ًاينهف « ةيضرملا ةينسلا

 تاءاطلا دوجول افلخو امامآو الامشو اني اهقفناف اركاش اينغ اهيف ناكف

 ىغبني ام ىلع ةنطابلاو ةرهاظلا اهلايعا نقناف ةرخآلا نيبو تابرقلا لئاضفو

 ارقاك ةرات ةمدقتملا تاريخلاب اهلك تاقوالا لغشو ةدعاجملاو طاينحالا نم

 تاءال عم تاولصلا ةمزالع ىرخا ةراتو اهيف ثحبلاو اهعامتساو ملعلا

 ذ] رشي امم كلذ ريو ركفلاو .ركذلاو دىجهتلاو اراهنو اليل تالقنتلا ةماداو
 ال ول اهتاذب ةلغشملا ةّيونيدلا روصلا كلت نم هيلع وه ام عم تادابعلا نم

 « هميكو دنع كلذل هللا انقذو «« ىهلالا فقيفوتلا

 نسم مامالا كلذ هيلع ناك ام ملعيل هلئاصضف ضعب نم ركذلا ىف ءاج ام

 عرشف رق  نودرفملا قيس ملسم ربخ كلذ نم « لئاسفلا كلت ةائارم
 قارعالا نبا لق “< تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاب ملسو هيلع هللا ىلص

 ايعارم هلحو ةهسفنب الثخو سانلا لوغعأو هففن (ءاولأ كيد شنن) لجبيلا دوف



 مانبي نري

 ليصيال هنا ميقالا فيرطلا اذه خوش هيلع عمجا اهو <ضيتت هبر رمال

 هضعب دشناو ركذلا ماودب الا ىلاعت هللا ىلا دحا

 ةقرورفم ءاوما ىبلقل تناك

 مهنيدو م.ءايند فلخل تكرذ

 ىئاوها نيبعلا كتار ذأ تعمجتسان
 ىئتانيدو ىنيدإاب كبح الغش

 لاقو « ىسفن تحكذل هللا رك ريغب سفن ىنم جرخول حويشلا ,ضعب لاقو

 « ىلاسل نم نينس رشع ركذلا عمسا تننكف ةنس .نيثلث هللا تركذ ٍعضعب
 وبا ذاتسالا لقو « دعيمج نوللا نم نينس رشعو «“« ىبلق : نم نينس رشعو !

 ىكقف رك للا ففو ىف ةيالولا روشنم ركذلا هنع هللا ىئتضر :قاقدلا ىلع

 0و ىلاعلا .ناتشملا' ناعم قو 0 لوع لؤف ركذلا بلس نمو «4ر ةئلا ع أ

 كيش د

 ٠ ©« ةدبيبط مكاسن تاكفنالو «« هدب ضايرلا رقد مام هتم هيف تعيج خيرات

 نيدلا رع اناليم ىضيش « ةيراجلمل ةكلمملاب ؛« ةيعفاشلا ىتغم ةمالعلا همظن ام

 كر تارككب ناكو ىلاعلا ىكنئسلا حم 8 خيولا هبلع ىمزمؤلا زيرعلا لمع

 الاس املك ىبع ضرالا لبقي

 لقفدك رزاجخل ناكسل ءاقملاب لب

 اهنكلصي 'راطقالاو ميلا )و

 اهعسوي بطخل ىنع ر,يبادتللو

 ةيصنخي مالسالاو كلاميثلو

 انهعوبز  تلاكالا متاكلاو

 مكل مالسلا ىدوهي هليبقت كدعبو

 انث هنم انثالا ىف كسلاك سوغب

 تفلتكاو حاورالا تفراعت هبب

 ىف جبصاق بدج ىف ناك نم ءانث

 «مدقت داعيم فراس ردمغ ىم
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 الهتبا هسفن ايقبب ءاقبلا كل

 المالا مهنم تامم دعب تييحا

 الفقع نم كأاذ ىرديو ابرغو اقرش

 الّسالاو نوهلاب ابظلا بي ايار

 الضفلا و ملعلا لعاو نياصلاو

 دمك لق كنم ايدك ةريخم

 المع: ىمرو أ ناقلعا أ تعطلت

 الهج !نق بلقلا هيلع تو ؟ديكذي

 لب دي ناك انالسفاوا ا

 الطف ىف كنم هيلع ثيغب بصخ

 الضمالا ىطبا 2. لانعلا
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 3 بم

 اعكانم تبغلا وك راس نم سيلق

 تحسعرو راد لاس دعب تيشعاف

 ىلع ريسي رح

 هيطت نيح ٍباجا يلم نيب مك

 ا ل ةقيحل نلعب كف

 م اتا كثتيبيغ

 اذا ماركا تيداحا دعت تناك

 اهققح سانلل هلاعفاب ىتح

 مهتيدح كرتاف هلاعفا تدهاش

 همراكم تراس ىذلتا داوجلا وف

 انيس ىيدلا رع ناخفصا ىنعا

 هردياط نوميملا همساب نم لكو
 نقيس !اهنيم هعذ ىلا ناو

 2 كلا سلا وعد

 هتلود ناخ فضا دبقلت مو

 تلمك كق قالخالاو لئامشلا هنم

 ام ددوسب ابوي رثو داس ملعلاب

 دهصيمخ>ا تح ىقلم بصانملا ىنسأ

 هئابستر ملعلل نتظؤفح هنماهتش

 دقف زيزعلا دبع اي هللا كرعا

 اوعفتراف ملعلا لها رادقم تعفر

 ةروقم اسيرادت تدنتا ايت

 ةيميفا سانلل ةعم" ىف ناكو

 ةفرعمو مسلع هل ال ىم راصق
١ 1 . 

 ات ةيكاحخاس ىو طاق“ ىلوك

 الجخ ىق كاذ نم اذ نكلو رح

 الح نيبح غاس تآرف بدع نيدو

 الاس اذا ساتممو كب لإ مففو يول

 القن اهل ىم ىرزت بيذالا تصق

 الهج اهب نم اوطخو اهوقّدصف

 الحر ىع كينغي ام سمشلا ةعلط ىف

 الثم امهيف تراصو ابرغو اقرش

 الذخ ىدعللاوع هللا هع

 العو امس ىق ماس لك ىلع ىمسي

 الكو اهب ىقح ىعر ريوعلا دبع

 الصو هب ىلاعلا ىدنسلاب دوحلا ىف

 022 هيف ةقأر وسلا الا

 المك ىق.فصولا اذه هيف نم لقو

 القعلا تلض ىكق هب امم هاوس

 العو ةعفر هنع مظاعت لكقو

 ًالقتسا اهسلا اهنع ةورذ اهب الع

 المخ ام كعب اركذ ملعلل تديش

 الهلل نع اوزاتماو كيار نسك
 ًاللح اهرلعا تيستكا نيبهذملا ف

 الهج نم: ملعلا ىنمتو ةييظع

 العن نم سارلا بيشم كعب ملعلاب

 ليخلا دب نصتخا ىذلا عينصلا اذه



 ةءةلسع

 مكبانج نم مكح ىناتا كفو
 همراكم تعماد هنأ هنومضم

 ةخسردم سيردنت ىف كيعلا ررق دق

 اعد مث مكحلا كاذ كبعلا لبقف

 ةلدنب ىمض ىناثا اضيا ربلاو

 رج ىلا ىمني ىذلا باهشلا عم

 اهل تبوكنا ىنم ةلذ ىلع ىتا

 خفرعم ناطلسلاب كبعلل ىيا نم

 هب نامرلا ىناقلت ردبَتح لك

 هلموت هنم ام كيطعي هللا

 ملت اخملا ضرا ىف ماعلا
 بلا .تينشناو! نطرع هللا 1

 ىو كيبز ىداو نم مكلا عم ب

 مهعم 0 اهبلا نتلخد ىتح

 ىلا ترمشناو اعيس تيبلاب تفطف

 اذك تدعو ارغلا ةورملل _تّدتجو

 انتّلم شرعلا بر لامكأ موو

 جاسجح كلو دوشومالو

 ىف تننكو

 هيي

 اهترتع هللا ليقي بينذلا ثيح

 ةدكوسم نايا /هشللاو. هلال

 الم ىف تقولا كاذ كتركذ كقل

 ىف» ناكملا كاذ ىف كل اعدلابو

 امنيغ قم عمج خليل كلذك

 ال ,ءاشملا ئكيناه ركذ اذبحاي

 لد

 العج ىف رصعلا كيلم رهم هيلع

 ةلودلاو ناطلسلاو كلملا لمحت

 السصتا ةرمعلا بابب اهانب ىماس

 التنتنماو ناطلسلل وصنلاو زعلاب

 الذب اهل نم اريخ نميهملا ىزج

 الصو ىذلا ريل ىف كراشملا معن

 الحلا :ىئيع تاتا" ايل قبس

 الاس ام طق ىنع كالول هللأو

 البضح لإ كتم ىا!اةتببس تناق

 التف ذتا وجياو وحار انيند

 نيخ نراك نإ

 الحترم ترس اسهييلاو قرقلا م
 العتشا اهرمج ران ىوشلا نم ىبلق

 التيم هلل اهعهاطخ اينلم

 الو ترس ليملا وحك مث افصلا جفس

 المك ىضقنا ىيعس اهب نأ ىلا اعيس

 الجو اقرطم تافرع ىف تمغقو

 الفينيل هه إتلا 1

 البسنا اهقوف ىم ةرتس ةرئاسو

 البق ال محلا ىنيف تكفا نأو

 الع ءامسلا ىف ودعا مدع كولا
 الفتح نيف ىدحهجع نامزلا كاذ

 الحاراو ميل لح ذنم ىنم ف

 الخير نتا نيهف :ىعل انما نخر

/. 



 اا 0

 الون كق هللا دوفقو اهب نم عم انيك كارذ ١ ىنيعل نم لزانم

 الخو اهكفس ىف ىضم رصعو انل تيفلس اهب تاقوال اًيعرو اًيقس

 هريسذ نوميملا اهقفا ىف تناو

 ةيفاعيب اود ةكيمب قى كانك

 امش تنك ذا

 هبخ ليللا منجف مايقلا اما

 هينتار ناك اذه رهشلا كموصو

 ملهف فاكذنعالا امأو اضيا ضيبلاو

 ةيدوأ ناسحالاو اجييتلاو دوجكلاو

 هرجتا كيف حم ليصفت مار نم
 جانلا ةاضقلا

 ىنلباق هنم اهيلا تعجر ان

 الةدابعلا 8 أرهجو

 نك ىضاقو اذه

 هتمد> كلس ىف ايظننم كترضصو

 امف هنم ناسحالاو لضفلا ىنيعو

 ىدقل نيسح ىضاقلا انديس كاذك

 اههبسدح ةيوخف امهيقبي هللا

 مهثلت دالوأ ليكعتت نآالاو

 رم دك رحب وباو كيكام

 مهعيهج مكيدايأ نولبقي

 اهصتغعسمو اولحم هللا تمل ل

 الضفلا وأ ملعلا لها كيلاوح نمو

 المش مهل هاَوُدَج صئاف كيدي

 القخ ىق رهدلا اهنع كب ةطبغو

 ةليثحا نعل اكمىهنم كفنق

 الصتم راكسالاب كفاوط اذك

 الصو دق نينق الا هب سيمكل عم

 ,المتكا اهدادعت هل نم

 الزدلا دكا اهيلع نم مكنتي م

 . الح بارشلا اهنم ترج كيدي ىلع

 الفا لق سمشلاو اهتوض نم ردبلاف

 المجلا ركذن نأ ىفكو انبسد

 نيعبرأ

 الجر هب مظعا ىرقلا ما ويزرع

 الج ميمهلاو ىنع بركلا ىفذ فطع

 الدسنا هلظ هيلع ىيذلا عم

 الدتعاو باط ىنقو و ابيض توكش

 اللع اهب كرتتي رفو بولقلا ىفصأ

 0 الكو انع ىنا لك درم

 البق مهلك اذهلو مكاديبع
 الصح رخا اضيأ كمكام نمو

 القتننا هل ناتساب انمي مسالا !ذ

 الوخ مهتنددعا مكل مهلكو

 نادم تدوع امك :ةيلسع كب



 اهم #1 نس

 ىلصم .«ىم راتكما لع يللا

 الين هردق رهش وقو اهخيرات بجر نمارم رشعو عاس دعو

 المك اهذع نيم عست دعب نم هعسات نمولتي نيسمخ مع ىف

 خيصوبصخلا ىلع هلو ©« دهكاحو هموص ئيافك ةكمبد وهو ىلاعلا سذسملا نم هل ناكو

 الاس ام هنم دكبع لان ام لاآلاو

 سم ناعو 4 حدملا ىلعو « خسلاكملا ىلع «“ ئىَش ةمدانملا ىلعو <, ئش 0

 يدموظنم ةلسارمب ةنس لك ىف هلصاوي ناكو كنهلاب ناك املو .«ةَجاملل

 انتام خخ صوصخا أ خيحدعلاو « بهذ لاقتم ةاثام سيخ اهيلع هترداج تناك

 هنم نوكي ام ىوس :«لاقتم ةثامب شامق هريغك ةماعلاو «بهذ لاقثم

 : هلوقب هاثو هنانو دغلب امل اذهلو هتاجاح نم هيلا بتكي اميف

 للللا تداخل قيل. 2كولقلا 8

 تلون ىق كنهلا ىف ةلزاتن ىاو

 اهب راط نوكلا ىف ةلزانب مظعا

 ىنلمحت ىعمم تقرط اهرابخا

 اجر كعب سايلا راجح لعإل تدعا

 جو ىلو يكف ىف سانلا جبصاف

 ةمردكمو فورعم لك ىلا بطخ

 ىنعمسأو ىبانلا هب قنا مصأ

 امتبر رمألا"ىصب ريشبلا وفو

 فسن ىف ىيدضلا عيج كقل ىرعع

 تبرغ لق رشبلا سمش قارشا لاح ىف

 نعو ثيدخلاب ىداوف لس اص اب

 ىنقرافي ال ىدجو ناحضفصا ىلع

 ةبطاق ملعلا لاجر فهلو ىفهل

 همراكم تضاف ىذلا داولل ىلع

 لوقت رثو فسننذ رف مشلا هداوطا

 ىلص زاجأل ىف ربح لك اهكفلب

 لبالاو نفسلا ريسم ارجو ارب

 لسالاب لظلاك اجرلا دعب سايلاو

 لل نعم ايل 2 وح أ 8و هل

 ىلح نامزلا ديج تدلق ةمعنو

 لمتتلا براشلا لم ترص هب ارهأ

 لدتلو ند نيب دكع.لا برشو

 لفطلا سايتشلا .مولط دك انك
 لست ال هيف مه جحفاطب ىركس

 لجالا ىهتتنم ىنم جورتا غلبت وأ

 لجمال [ىدغا قا اطنخ اندم
832 



 _-0 مر

 ىبريل اقبلا راد ىلا اديهش ىصضم

 اهب لوزنلا ىنع هل كعا كقل

 تدفقف ذا ضرالاو اهسلا هيلع تكب

 هلخدا هيف هامظ موص دروو

 اذعالديعي .ناسخاو .ريخ  لاعفو

 تدهش كق تاعاطلا مكتي اهب اهل

 تحري ال ىدكملاو سدقلا ىلكاسمو

 هل ناك هللا تيبس فاوط مكو

 خعباتم اماوعا فورعملابو

 اهقليل فيك عمج رعاشم اولس

 هننه لك املا هعي اسمنت“ نواكو

 اهب ىفلس مايال اًيعرو اًيقس

 لضخ ههجو ريوع ىنامزسلا اذأ

 همعذ نم هبلوي امب ضغ شيعلاو

 انيعوي و ارزش انظحلي رهدلاو

 تعجنرا هفرط انيلا در نيكاف

 لو مايتلال ىعب لمشلا تتشف
 هفيامر انتمصاق انامر ىتح

 انفسات يصح الأ ناكعصا انيأ
 مو عيبرلا نادقف كاندقف دقل

 اهب تييددف ول فولا انهم كيدغي

 تحكضف ىذلا دوكلل كيكيال ىنأ

 امه نيذلا لقعلاو ملعلل كيكبأ

 ؟:نيعنتتفا ذأ هيلعاو زاكحللو
4 
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 لمعلا خلاص نم هذي نتممدق ام

 لونسلا مرسكا ميحر روفسغ بر
 لك مم رهدلا ليط هنع ادجاهت

 لأ ىف لزايرلا نم ندع تانج

 لقتنم ريغ لظ اسكس رارق
 لسلا مناخ هط دىكسم عاقب

 ا نا ا رابع نم واجر
 لجو ىف هللا بابب فوقو مكو

 |00 قلل سورع معسل اهب
 ليتكم هنم ركبب ىضق تناك

 ىلج نهقارسشا اهقيرشت مايا
 ا دلل داش سلجم ىف نكو

 لضخلا ههجو ايكم نم ةرغب

 ليتقم هنم سناب ىشاوقخل -ندل

 لغش ىفل انع هنا ةعيدخ

 لك نم هالوا ىذلا انهم هادي

 لحترم رسقا ميقم ىونب عنقي

 لللل ثدانل اذه ساب المع

 لمج الو لليصفتب طبض كيياع

 لدب نم دقفلا دعب كنع انأ كك

 زا ذلا» ءابعدلا نم هل“ انريخ نم

 ىلو لكو ىمسو لك ةهواوسنا

 ] 1 موانجلا نيدو اييند كام

 لصتم كنم مهيلا مب فولام



 نا كدب ةيحاب ميلا
 الو تيلسك ام'ايينقمو ارفاسم

 ىدنو ارخاز مولع رحب تنك دق
 أافطو ههاوما نم ضاف ام ضاخغف

 نسردناو دولل ركذ تام هتومب

 انا لاقف ىرهد هلتق ىف تلذع

 كفته ام كنع ايانملا ادن ىبل

 ىللو ناكتسات نفك قو ندا

 ا,رذح امزاح اتبث ناك هناغف

 هعرصم لوم نكابأ سمحا دابا

 ادب ىيح سانلا دابا دومحم مخ

 اهفصاوع تيابنك ةبكن جيرو

 نتف نم رين ابنشب تيبش رانثاو

 تدبو اهوادا اهب تدوا ويدلاو

 نتيسبل نأ تورس ىلع مالم الف

 اعم ماقملا ىماسلا هناطلسو ىفوا

 هل ,يزولا متفلاو ةفيلضلا اذك

 دق :ةرسملا ”نامزاو ءارعلا رع

 هب تبصا ام يع ريزعلا دبع
 حب تيبصا ام :يزع ءيزعلا كبع

 هب نتيصا ام ريِزع زيزعلا دبع

 انسفنا كنهلا ضرال قوفت تناك

 تدغو ىنملا اهنع تان تبيعن ذهف

 اوملع ؟ ماوسقأ كل كه نئنمواي

 سره لو

 لسك نمو زجت نم تيبوح توجت

 لجخ ىف. ناك وح لك ضيف نم
 لهن ىلع الع ىرولا قورو اهنم

 ىلب تامركملا مسرو عوبرلا هنم

 لكلا فيسلا قيس اهيلغ كطخلا

 ليم ىلع ىشميب اهل راسو غو

 لشف اذ ناك هدكنت مم ل تدب

 للزلا نم ىتوي هيأ, ىكي مو

 لجولاب هيف نم ابالا كعب دابو

 ليق نم سانال هب ام 1 اهنم

 للخلو رودلا لالخ تيه ءابكن

 لبجلاو لهسلا الم ركبلك يومن
 لغنلاو للغلا لأ فيجارأ اهيف

 لدللو ىلأل ىعب نوكلا سبالم

 لزالا يف موتنا ليجالا اهتنا ىلع

 لوا#صعا ىق 'اهينافو تناك

 ملم ىييلال اح رك تلو

 لودلاو كلملا ليها ةماهش ىلع

 للملاو بالطلاو ئاشملا ىلع

 لدقلو .ثتحبلا لقا سلا :ىلع

 نيفتتيلا ةرغلا ا كسك انيك

 ليسلا ةدودسم ىنغلا لليني باوبأ

 ىلذع و ىمول اور.ةكا ان ىرذع



 مسرع

 دقو ليمكلا ديب نم لك بيج

 مكف زاجل لها هعرصم ءاس نا
 لقف هيتكفص وسكي رشبلاو كيطعي

 هيذكت ىف ام نىقدص هلاعفا

 مهتيدح كرتاو هلعف ىلا رظنان

 هعضاوت نم درب سبال كاقلي

 فج ىن ربك اهبشي من ةرع ىف

 الغتشم ريخلا لعفو ناك ملعلا

 الفتح ملعلا لاجرب لزي مثو
 عدو دتماياا عفا لاهلا اويلخاتت

 ى

 مهكانمب ناك باديس و ةررضدح 5

 كاف اهريكش ىقوا ىكدنحدم

 هل كادت كلاب قرا يلعن قلو

 انعتمي رهدلا اذه لصمأ تنك كق

 هعوني رهدلا نأ تموت امو

 ءاجاقا ليقلاب ؟ ىتلا نيف تلق

 ىنضقو انهن ا ىلوملا ' مكح .محالم

 هعرصم خيرات نع لياسي نم اب

 لفي اك قنا 21 للان ابل

 كح هلح ربق ضور ىلع تيمع

 هتروس ارجا هيف هللا مظعيو

 قداح ءانوالا يد ميحفد الو

 حف الو نزح 9 رهرلا ةداعف

 ومس

 نجا قلغأ دنم المج“ نيننيلا وأ
 لبجنلاو رغسلا اباطعلاب مهرس كق

 لطهلا ضراعلا هجو بطقتلا دعب

 لوالا ىف نول ثيدح نم انع ءاممأ

 لحز نع كينغي ام سمشلا ةعلط ىق

 0001 لكلاب سند طق انف

 لفسلا بتر ولعت ربكلاب نظي

 لغش ىف وهللا.ب امهنع ىكي مو

 لفتد# ريغ مهاوسب هنكل

 007 ل ءايلعلا نم انناكم :اولان
 اا 003 دلل ميلا نكي. مل كم
 ىللسا ملو تءاج اهنا اهمامت

 ليطف هل ناسحا ضئاف ديزم

 ىلم قوقكلاب ىفو ىناف اقح

 ىلو ةافعلال اتبوغ هيقبيو هب

 ليغلاو لتقلاب هوكفيو اعرن

 ملاشلاب لكما فك ىف ادع

 لزالا هملنع ىف فقباس اهدوجو

 الو ففكاف ىضقنأ باوجلا هنع

 ىلجا ,ىل كتما ام اعدلا هيلا ىدعا

 لقا نم عمد امه ام ىضرلا نم

 ىللو لكو مهش هل لجن لكو

 لللل ثداخل "نع ىعب ةليلج

 '0 او لع نم نمانلا ىف زوجي



 م ؟م“” ذنس

 لودلاو ءايلعلا مكانا مكرطقو مككلامم ىف متنا ناخ فصا ىنب

 نين رمألا ادم كيلع بطق عل ناخ ينطق اب: ةييب اسم 47

 هفلخ م ىنضت مو 5

 ىنبو هداش سلق ام ديشم نكو

 امو كيف دوجرت ام غلبت فوسو
 ىف دهجن هللا تيب لوح انناف

 ءل'ىمرمرلا رسيوعلا خيي

 هقّدصي اذه همظن مكاتا

 مكل مالسلا غالباو ءآرعلا افو

 ىلي ّيضملا دعب هلو 0 تي

 لقتلاو ءبعلاب هتضهنك ضهنأاو

 او معلا خليت حلك ب
 لما نمو ليس نم رمصت سفنلا ق

 لصالاو راكبالا يف كل انئاعد

 لري رك كلغلا 4 مكدلاول 3

 ليكي ارث نكلاب مكتدوم نعف

 للزلا نم هيرييو ىعدا اميف

 ليبتم بيغلا ىف َح زان نع بوني

 ةتامعيس تناكو ©“ خناوشلو ميرخاب تكتم لا رهجت نجعارأو نينتا ةفنّس قو 1

 كلملاو كلما ةحلعو ناخ رصيقو ناخ سمش ءارمالا نم هعبتيو قودنص

 ' ىيدلا سمش ىب كلملا ديكو ناخرفاطو ميعربا كلملاو ىاتلملا ىحاولا :دبع

 هلتم مششل نمو فلالا ىلع ديزي ام ركسعلا نمو عربغو كلما لكبح كيح#

 هتالص نتلصاوت اهب همايا لثاوا ىفف ««اهلخدي نا لبق اًريخ ةكمب طاحا

 هعامتجا لوا ىفو ««هل ءاعدلا نم تيب للك ملف اهب تويبلا لها رئاس

 م, امهنا' ىتح رخآلا اهدحا ٌبحا ىنبملل تاكرب ىب ىمن ىنأ كم بحاصب

 خلصلا تناكف اعم هلاوي 0

 نيك قيتسلا ةيقردل مامأ رو ىنيورفلا رع دبع الم دنا خطساولا ناكو

 0 0 نيحلا ات ىضاقلا رف ىراضبلا

 57 يجد م اع ىف

 خكم بدحاص نم ذخياع لاو « خمجرنلا بحاص نم

 كرداو .« دجمايأ ا ىلأ كلاكك رهتساو تدمعو ةميظع خيبا ىف

 كلا



 1 ري

 داكف ةلحارلاو داؤلاو ءآدقلاو مارحالا نم ةداعلا ترج امب ةكم لما هثالص

 «نولماعلا لعيلف اذه لثلو «ةيبلتلا عّمست امك ءمدلا عسي

 ورع ةاقول كلذو دارفالا نم ةعابجك فقو نيعبرأو كملت ةنس ظخيناتلا ةفقولا ىو

 )0 ]| دولار اق هدم نك منا ىح فقوتيملق ريل اماو < رداهب هناطلس

 '0 0| للا قلح قييجتب اغب ناميلس كم, لل قصو نيعبزو برأ ةنس قو ه
 هتبكص قو ««دنم جنوفلا جاوخاب مورسلا ناطلس هرمأ ويدلاب فورعملا كنهلتا

 اشابلا اًماَف يرصم ىلا ةكمب ىتلا ةنارخل ليي اًررمام ىوازملل مثق نيمالا

 ام بسح ةكم بحاص نا الا اهب بلاطت ىوازمأل اماو ويدلا ىلا هّجوتف

 هذه ىو «هعم قو رصم ىلا هب ريسي نا ىلع هلج ةيجرتلا بحاص هأر

 ]114 1 وكرات ىلا. هب: ءلضو ام ناي ةكم. بحاصل ناضفصآ فرتنعا ةلماعملا 1.

 فلات !ذكمو «هيضري ام هل لذبف هنع ٌبنلا ىفاوي فيكف ««هب همايق

 هيلعو هل اميف ةكم بحاصل ,ظنلا لعج رق 4ذيفاك ةلمج ىوازيحلا

 جدل دعب هجوتو هيلع كيتعي امب ىلاورهنلا ريع ىنيحلا يارس هليكو ىصوأو
 ةعامج اهلها نمو «ةكم بحاص بجاح هعمو رصم ىلا ىوازملل ةبهص

 اهب مكانأل ىلا لسرا هنا الا رصم لخدي رثو «روكذملا ةيفنمل مامآ غنم

 فقيدانص نمو كنهلا شامق نم فروظنسي ام كلملا ةدع ةبكح ىف انثاب ورسخ

 عز اح

 ىف كيصلل بكر ناطلسلا ناكو ««هنردا ىلا راسو هنم رختعاو ةعبرا بهذلا

 عامتتجالا هحعوو لازغب هحيص نم ناطلسلا هيلا لسرا اهبراق املف < اهنامج

 ىلأ دنهلا سابل نم جرخ دقو اهيلا لصوو ارك ناكل بكر رث « هنرداب

 دحال ففتي مل ام دعم هل ففناو كدب عمتجاو مورلا لضافا رباكا هداتعي ام »م

 الب مالكلا ضعبو سولو ةحاصملا اهنم كددعب كحال عمس الو ««هلبق

 ىلع هتعضو انمناو ىدي لبقت مل كنا الا *خحاصملا اهنم اهيف ةداعلا لو

 ىدي هتلث ام فرشا هتيأر ةنظلسلا دي تيأر باجاف «دانعم امف ك.نيع
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 زللدبب 16 زخفس

 هتعضوو وضع سار ىلا هقعفرو ثفنو سفن نم ولخب ال مف نع هقنصف

 ناك فيك هلس لاق مث ««هبارجع بجتان «بدالل ةياعر هنم ءوج فرشاب

 فيسلاب مدغي كلملا نأ ىلع عامجالا عقو باجاف «هلثم كيف كلمب ثداخل

 ىنتح ناورم نم عجاشإ هلي رثو «ةيما ىنب كلم لازو ؛«ىارلاب ظفحو
 حلا صح 60 ةيوكللا نيلغلا نب ىَأرأ الو ««رامخاب بقل ةدشلا ىلع هيبصلن

 ترضا اهريغ لهو هباوج نراك كلئاسرل ىنقبا هل لاقو روصنملا هلتقب رما ام

 لدي نم ملعيببل «« كنيقبا نا هللا ىناقبا ال عفويس نم عقوأ تناكو انسب

 ببس هل ناك اذه عمو ««هناحبس هلل كلملا امناو ىشب سيل هنا امهب

 لهال عدي ملو انيكمت قلثألا هب غلب كلملا بحاص ّنا وهو هب للعتتي
 . قلاثالا ةوقو هل كلملا لحما فعض راص ىوهلا ةفلاخم ىكتعو «اناكما ةكلمملا

 نم هفرص امل لاسف نمت هل لق رث كابجت ناطلسلا هب دادزاف «دودعل

 ميرخ نذاتساف نمت لاق رث ««هيلا هباجاف «ذكح هيملسا انو ادنس ةناوثأ

 كانا ّس ىفعنساف نمف لاق مث ««باجاذ دنهلا ىلا عوجرلا ىف ةنطلسلا

 كففنت اعيش لس هنالك نامجينلل لاق مث «باجاف ةندجي كس لاق ني

 تيثيل ةنسلا ىف هل نوكي قرستا فلا لاسف «اهريغو بلحو ماشلا ةراماك

 هنأ هيلا راشملا هليكو ةمجرت ىف قأيسو «كلذ ناكو ةيانعلا رتفد ىف همسا

 زههجت روكذملا رصم بحاص نع هغلب ةسمتلملا ميسارااب مكمل نم زرب ام عم
 موسرملا زرب ىتح هفرص ّىلك غلبمب كلذ ىفالتف «مردل شيتفتل شواشلا
 ىهتيجرت ىف ربكل !ذه ليصفتو هنع عنملاب

 ناضفصأو اشاب ناميلس ةكم ىلا ويدلا نم عجر نيعبراو سمخ ةنس ىفو

 نفقوو ««نيسخ ناسخ ايردل كاذ ذأ ةرازولا تنناكو «ميرخل كاذكو اهب

 جاهتبالا اهيسفو «“ نيبعبرأو تس ةنسب ةخروم هيلا ناضفصأآ نم ةلاسر ىلع

 ردنيلا يقف اهتلمج نم ىتلا «هناحوتذ ركشو دومح هناطلس موسم لوصوب

 «يريخاب هل ءامدلاو «ىابنبلا كلملا ناهرب دكيح خيش ريمالا كي ىلع ىسب
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 تايرنشملا :نم ىاتلملا دحاولا دبع كلملاو كلملا نيج ةبكت لسرا هنا اهيفو
 ليحأ لقنلا نمو «بهذلا نم فقيدانص ةعست ىف ام غلبمب ةييلطملا

 فرصل ناك مورلا رفغسب ةييغلا ىو «رداهب منخ ةموتخ قودنص نيرشعو

 ىناطلسلا بايلا ءارزوو رصم بحاصل فورصملا غلبملاو ««فيدانص ةرشع مورلا

 هننو «اقودنص نوتلت ةنطلسلا ةيده ىوس ام هبخ باكتاو هباكاحو

 لبقملا مسوملا ىفو « شينفتلاو باسلل نم نامالاو ةياعرلاو ةيانعلا تناك

 الو نيبع اهرظنت مل نآلا ىلا © ىتلا نثامالاب مكيلا ميرخل ليصو نوكي

 مشو ركسعلاو ءآرمالا ىلع هفيضت املك نآلا ىلاو «نذا اهب تيعمس

 ىاوالاو فورظلاو بايسالاو تالألا عيب نم ةّينناطلسلا ةرقسلا 'بتارو

 بناج نم نيمرخل لمال اهنم لصو دقو «ةضفلاو بهذلا نم ةذخنملا

 ةنس لك اهنم ةكم بحاصلو ««بهذ لاقتم فلا نوعبس ةذنس لك ةذطاسلا

 هعوجر ىلع ىناطلسلا زوريف كلملا قوت كقو كيلاقتم فلا نورشعو ةسمخ

 صلخ#م كلم ميرأل باب ةمدخ ىف هتفيظو كلقنو «ذ5كمب ةنيدملا نم

 ةتكردا ثيحو كلملا صاروخ باطخب روريغل قاطلسلا مكلمل ررب ناكو قاطلس

 كيب هدج ناكو «دتعلخ سبلل الما ناكو هباطخب صلخ بطوخ ةثنولا

 “«قالتلا قنع قابلاو اهنرصم ىلا ءاميالا قبس دقو اقودنص ىوعبس نيمالا

 (اذلا ف نفاح لذي مل وحلا ىمااشاب ناميلس عجر لنمو اذه

 باوجناب اهنم سيا امو «ةنطلسلا رهاوج ىم ىش بلط ىف لسرا ةرم ريغو
 «هدكسا امب بيجاف دنم نولخ ال نهناذ لق ميرأل غاصمب فاعنت نتكسملا

 '' ياركت .اًميش ناكل ددعلاو ددعلاب بناخل ةرقو ةكم بحاص ةيار ال ولو

 '00اذ1 ةكج نيمل راما رضم ىلا فش دنع ٌىش هل :ئتاتي مل املف
 يويدلا ىلا ريهجتب عوجر ىلع هنا اّلوا عاش رصم هلوخد دعبو ««كنهلا رغس

 الأ كنتلسرا ام هب هبطاخ امم ناكو هيلع ناطلسلا بصضغب ربخلأ تاون مث

 «دنهلاب نيملسملا ىلع ةطالس ال اهبحاصل ةرصنو ويدلا نم منرغلا يارخال



 نم 184 ةنس

 الأ ندع بحاص كواد نب رماعب تلعف اهب الو «“ كيبوب نتلعف امب الو

 ثيحو رصمب ةيرغالا دادعتساب مكمل زرب هنا ويدلا ىلا رهجاتي نا نكمي هنا

 ةنسلا هذه ىف رصم نم ةجورخ رذعتي ككلذل ىش ةناودل نم جرح 2

 4 ناخ ايرد ىلا ةلاسرلا نومضم :ىهتنا «نئلوا طايتحالاف كلذ عمو

 ىف كلذ لييصفتو ©“ ذماللسلاب علوصوو ميردل زمهج ناك نيعبرأو عبس و

 نا ىلا اهب لفاتو ةكمب ةرواجالا ىلع ناضفصآ مزع رث «هليكو ةمجرت

 3 اذكهو «« ٌىلاعت هللا امهر هتمجرت ىف هنركذ دقو دومت دبلط

 لقني لزي مث مورلا نم هعوجر دعب ناخضفصأ ناكو دنهلا ىلا ميرثل ويهجت

 كةّذَج ىلا ميرخلاب لزنف رفسلا تقو ىلا تنهلا هديهجت نماآ!اكيش اًعيش

 دصاقب ربخي رصم نم هدصاق ليصو كيصتي ىناكرلاب ةخنكم ناطلسو ففنأف

 جان ىصضاقلا ىلا بتكف ««كدنهلا وفس نع 0 عذل هرثأ راع وصم بحاص

 نم مايا ختلت ةفاسم ىلع دكيصلا ىف دكعبيس هناو عمم اهب هطخد ىيدلا
 تح

 اولوقو ناحل انالبم ىلع اوملسف ةدجب الا مبصي ام دصاقلا هكردا اذاف ةذج

 لصيس عبارلا ىو تيصقو الا. ةجاح نوكت .ال مايالا ةثلثلا هذه ىف هل

 «نيملعلا ىم سورخ ىلع بكورماو الآ ةلج لخدي الف رجفلا عولط عم

 ةتلق نيضم نأ هل ليقي ئنس ناكر هبناج نم ةدج مكاح ىلا بتكو

 دعباو هدي ىلع زابلاو ةلحارلا بكرو امهبتك وسفن الا ....... ال ىسمملاب

 «ثلت دعب الا هكردي مثو ىرصملا دصاقلا هعبتو الامش و انيمي كيصلا ىف

 . مكاحلا رضحو ةصقلاب هربخاو ناكل سلجم رضحت نيدحلا يات ىضاقلا اماو

 اذ ردنبلاب عدي مر مول لوا ىفغف هي لحاسلا ىلا دجوذو .ناحإب عمتجاو اًضيا

 مك ثلاتلا ىو بكروللا ةنكاش نم غرسفو ةيضحأو الا ردنبلاب ابشخ عدي

 بحاص ليخد عم ٌفَقَتا عباولا ىو يديف لصخو علطو الإ رفاسم فيس



 14 زنس رم

 «اريثك اذلدع تدناكو برضت عفادملاو نيملعلا نم بكرملا جورخ ةكم

 نذالا ىف ةنطلاسلا ميسمب رذتعا ايلف هريفست ىلع ناكل بئاعي الوأ لسراف

 بكرم لاو الا اهنم غرفي ملف اهليطعت ديري وهو بشكل ريهجحتب مكاذل رما

 نأ عفادملا هعمو هتعايج ضعبو ةلج ركسع رمأ رث كره باحس هناك

 اوراسو ««الايخ الا دوريال ءاسملا ىلآ اوناكف هوعبتف هب اوعجريو بكرملا اوكردي

 كلملا ىصوأ نال ناكو «لايذل ىخح جناف اوحبصا كي اليل هرثا ىلع

 ةيراكملاب لاجرلا نم بكرملا ىف نمو ىشاوطلا كلملا صاروخ صلخ#و ميهرببا

 جرخ نمف بكرملا ىرغي هب ام ىف رضح. ريبدتلاف ميرلا روتفل اوزجت ناف لوا
 ياكم بحاص هفلتا لحاسلا ىلا ٍرخ نمو اهبحاص هفلتا دنهلا ىلا اًيح

 دومح ناطلسلاب ةنطلسلا ميرح عمتجاو ةمالسلاب لصو بكرملا نا مق ا

0 0-7 

 ةديسب رداهب هملسا نرق اهتلمج نم ناكو «رداهب متخب نىئامألا تلصوو

 ««دبو ميرخاب كيبصواذ ءىيش تفي ف اذه ماس نأ هل لاقو ناخفغصأ كيبل

 نع بهذ لاقثم فلا ةثام ةكم بحاص ىلا لصو ةياعرلا هذه ىفو

 «ي«اشامق و ادقن خقرفتلا ىوس مورلأ رغس ى اهلقمو «<« فيدانص

 [«« نيمالا ىدقلا وهو هللا اوةددص لاج 0
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 ىفف ه«دلوم امأو ىنيمامدلا ىباب فرعيو. ىكلاما ىردنكسالا ىموزخملا

 اناسنا ناكو هتمجرت ىف لق اهب اشنو ةيردنكساب *تامعبسو نيعسف ةنس

 ن 3 1 9 0 را 7 000 0 الإ ًالضات ان هكتلي». ىف ةفاجو !ذ نانلا ع الدتعم انسح

 ««بدالا ىناعتو نسبا دوهش لحاأ

 © اموهسم اهيف تام هيغ لاقو «هكربلكب ةئامئامثو ىيتس بيرق لاق هتان قو

 امل 208,232 6005 262عم: 520 طع 21عام 01 81 آجت22م22 كطقط

 ةءعامق هد 101. 208. ط. - ههع مدعم 1 01 طع م1126 ها.



 | ب

 ىا ىل هللا عمج- «نيعلا ناسناب موسوملا ةوي نيع ىم صخلملا ىهتنآ
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 ةايسجمو ا ايبك / وشبه : ريسلو . ..سسحلاب تيل هدراش لك ,ىفضآلا هيفا ١

120 

 ادغ ىتح هعمج نويعلا ثعب

 هماححا اهنئامن.سي هءامسا

 ةيبخن ةدافالا ف كلذ. لالخو

 اذكح ييراتو رسثا اذك ربخ

 ءانشنن ([هاوينشا لل بلاطلو

 هل تدهت فلو_م رد تلبك

 نأ دعب ةويح هل سبل هاوسو

 اذيحو هانج ىعرت .ةلقم مك

 هيسحو ناسكلا هب وسبا للاخ

 زكيلطلن ىف ,ىفصأ كصاقأا عمج

 انخلا خذكعحنئاف باداآلا تاز ل

 هريدغ مولعتلا لاسلس درولو

 هيمب' قييم اب" لواكلف ءادركف

 هربيبعست ةصاوخو 0 |

 هسيرسقست عمتساف ءبساني امم

 هبيسفتت ةلسعي نو دفقسك

 هييم مببف داعش طخ

 ةمييظاما لهما 5 ياا نات

 هيرس نانجلا ىلا كيلملا عفر

 هريصص بانكلا ىف مجرقي ملق

 ههيساطشتو  هجيسلو ممتلالا) نا

 نا ءامفتللل ومع راكذت
2 

 كرب ل2 لام ىصغلاب عجاس ام

2 
 نيكاوفلا ناضل

 5 ل 9 : 5 ندب ذ ىذك6 .لامسالا راسل ملأ م هفيلات تدك 00 لأ ا 0

 «هنع هللا زواجات هيف هريغب علتبم لواب

 سيبلو ةدايزلا هذه ىع ىنغ

 رمت نب ركب نأ نب ريع ىب ركب نأ نب صدم ىب دعا وهف هبسن اماف

 قاس نيف بح نب رفعج نب ناميلس نب دمحم نب ركب ىنأ نبأ

 نيدلا رحب ىب نيدلا باهش فسوي نب ركب نأ نب دو نب ديحت

 م

6 



 و0 0-7

 م4010

 روكذملا هباتك نم هضرغ ىهتنا هنا هانعم ام ىريمدلا نيدلا لامك انخيش

 نسح ىلا كلذب ريشي لحالا كل همتخو شحولا كلمب ًادتبا هناو

 هللا ركش بوسعي لحكنلا كلمو كسا شحولا كلم هل تععقو ىتلا ةبسانملا

 نيطالس مظعأ و كف رصنتخملا اذه مانخ لعجا نأ رثوأ انأو هلك ببعد

 «ءاملعلا ناطلسو نيطالسلا رئاع ؛« ناميالا عفارلا رفكلا ةملكل ضفاخل نامؤلا

 | ا لعب يذلا انماما «ءايظعلا رباكا اهيدل رغاصتي ىتلا ىمظعلا ةرضأل ىنذ

 0010 لثجلا لع عطش ىلا ةجوتلا انمهلاو «بولطملا ةلبق ئلاعت هللا

 نم ىلحا وه ام كئاوفلا ليهست نم جناملا «برعلاو مكعلا نيطالس كيس

 باجعلاب هنساح نع نسلالا ثّدح زكبلا وه ىنذلا .«برضلا فاشترا
 باب نم ةداعسلا راد لخديف راتقالا ةدش هنلان نم هب ذوليو «« سرح الو

 وعش تأ هلا

 اا اماقم اهالعاو اناكم , .ئرلا ف هللا اهلا:ىمنا ةلود هل

 اهانب ىكضا ناسحالاو لدعلا ىلع ةايريع ةريسسس نسع تبرعأ كقن

 اهاير ىذع دشن ىوطي كسلا ىرا لئاضفو انسلا ىداب فرش اهل

 اهاركذ درب نم ريل رح لاز مكف اهقايط ىف تعدبا لدع رابخاو

 اهادعا ةلقملا ضرأ ىف كعفاو اهدامع ىرصانلا ماقملا ماقأ

 اهالق تلح سانلا ىف ةبرك مكو اهوحن رداب هلل ةبرق مكو

 اهافخ كاردا بابلالا ىلع فدو اهركدق لج ةريس نم اذبح ايف

 «ناعتسملا هللاب فتاولا « ىيدلا ةزوح ىماحو « نينموملا ريما ةريس قو الا

 نب ناطلسلا هاش رفظم نب هاش كم ىب هاش سدا ىنيدلاو ايندلا رصان

 ةظفينملا هناوياو « لبقلا لديق هتابتع هللا لعج ««ناطلسلا نب ناطلسلا

 يهماياو ةلداعلا هتلود ءاقبب دوجولا لمجو ««لمالا دكراومو دلل رداصم

 نيبمأ «دمركو دنع «همانخو رسما لك أدبم ىف ريخاب فيرشلا هيعس نرقو

 0“ نيمأ نيمأ

 ف
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 ممزغعامم ه1 طع غءريغ طعاممعادع غم غطغع ؟ءاعر ه1 515 42220

 ه1 ىطتعال غطع ععوؤغ طقفق طععصض' 5غ.

 اندافا اذكع «ىنيدلا ريج جيشلا طخب كلذك دجو ىتح ماشنلا ن5

 قئارعلا نيدلا نيبز ظناألو تلق نيدلا ىبدز ظفاحلا انكيش ةدئافلا هذف

 بّلصت عدولل انخيش لاق هنع تذخا ىذلا ىخايشا دحا وه هيلا راشملا

 رهئاتدلاك هب نولماعتي نادوسلا دالب ضعب ىف وهو تيلق رجل ةبالصك

 عدولا ليكب اهيلع لامجلا لثم اوظفح امل مهف الب ةاورلا نأ

 عفتنت عدولا لمك لامل الو هل لامخل لج هعفني معدولا ال

 «ناشرو اي لعفا ناشرو اب ارقا ىرصملا نامثعل لوقي عفان ناكو انخيش لاق

 ةارقلا ىسح صايبلا كيدش قرزا رقشأ انيمس اريصق ناك ناشروب دهبقل ناكو

 ٠١ هب ىنبقل عفان ىذاتسا ليقيو ههكي الو هبجعي ناكو ةأرقلاب توصلا ى

 لجال كلذ اولعف تلق شرو اولاقف مسالا ضعب فذح مث هيلع بلغو

 تلق عوبريلا لكا لكي انخيش لاق سايقلا ىلع رح سيلا ا اذهف ةلمإل

 لجر مسا بوقعي ىرعوأل لق انخش لاق ةنودملا ىف هيلع صن اضيا كلامو

 اد مسأ نم الوعفم هب ىمس اذا تلق فيرعنلاو :ةمكعلل ةفرعملا ىف فرصي ال

 لاق ««امتح فرصلا الا ديف نكي م ميك نع وه ىذلا لركفشملا كك:
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 | ل ا

 رى 15نآ11 1156 ه1 ظسسمغوم 22 0ه121ععملت 17111 طع مهام ع0ل دغ طع

 ءمل 04 ؟7هانسصع 111. 1 ةطتصلع 1غ 111 20غ, 201ع77 عار طع هاتأ 01 م13عع

 عم ءدأل] حد( عمم طعانع غم 5022م 01 غطع 1201© 56110115 11015 131©©0-

 م1عوع2اأ 701122.

 ةوس 1ع كرس

 ىساوطلا +«20 ىشاوطلا

 دابتلود 730 دابانلود

101 

101 

101 

 101 دوعسم هىكلو قارعلا كّلقوأ ع2 ادوعسم هدلو فقارعلا كّلقو

 راهب 120 رداهب

 ىلا نم ده ل نم

101 

101: 

 101 ةثامعبرو 7630 ةثابعبراو

 ةتابعسو 120 :ةتامعستو

 همدغقف +20 مهمدقف

 هاشكيراب 2ع هاشكبراب

101 

101 

101 

 320 20 115. 763205 اهيلا ةراشملا "0هعازت 10 اهيلا راشملا

 101 ريمدنونم 1ع20 ريمدنوخ

 101 نيعاوبأ 1ع ميعاربا

 دوحولا 7620 دوجولا

 ةركيلاو "2680 تحيلاو
 ةيابخ +620 ةيانج

 فجو +20 فجو

 ذختاغلا +620 ةياغلا

 ةيارالا ع0 ةيارالا

 هحاص 7630 هيحاص

 ىوأرمخل 120 ىوأرزمتل

 خلعلد 2ع30 هلعلف

101 

101 

101 

101: 

101 

101 

101 

101 

101 

 10م 12 طع

14 1112 

4 1122 

3 1122 

122619 

11227 

1111612 

2 15112 

1152160 

115 

2 1126 

17 111165 

 1120م 8

 112م 5

0 11112 
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 1122 و

2 11116 

 1120م 53
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112 

 1111ج 2
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64 
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76 
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900 

53 

37 
110 

132 

157 

143 

152 

152 

152 

190 

227 

227 

252 

245 
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 00201 91011119 وا وأ نو 1 وا ب و بدو يأ 9 يون 8 و 317
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 1. 0م ءءىؤمتم !1هعدل لورصهمغعاعو ازد ةعدطأد, 1ضعاات 012 5

 ا!عمهمح طع 70ه :-[-1 4772 01 ةهق-كهلعطقااا. مج. 35-50.

 2. 0م طع طلوغؤمالإب 01 طع ها 01 72,3210. مم. 55-97.

 3. 0م طع طققغم1ق7 01 ]2111201©. 22. 134-17.

 4. 02 طع "(مه2011656 01 2ع 102عععد اطر 0116 ةنضيك 01 اعادرضا

 طءاصعامع طع طلوغم17 ه5 غم 42.1). 1605. م2. 154-12.

 0م طع 5ان1غج25 01 1122011. 22. 197-08.

 6. 0م طع ]1[ع ه4 طع ؟هططمصك عدا ؟"ططل-انا-"تكعأم ظحدك ]كطقللب

 اد عانل1 مع طع عماله ل1101 212 هد21150#7, (؟ماأغط 2 111111115 ©011-

 11242137: طوع هانت جانا طم) 01 2 طتغطعاتغم 12120131 101]ع طإت طن

 آ[1هلد دل مون طخسأ, ءدل1ع0 قرن ]-11-1 240412. 286. 333-06

 ورا

71/0 : 

 ماغطما1 عطر, 25 1 طقكتع 21ع2037 05ء27عل, 115 1221115110 5

 دزعمك 01 طقكامع طععم ءدععلل ]ط7 2عا15ذعل طوع طع ةتنغطمال, 16 2عا7ءا»

 (طعاعدو ءمدغدتطد 222237 12عم2515غعمعا1ع5د 01 دمعال 1 ص عر اطتتق 101 تعمل م1ع

 تان126 15 5مء1160 120111ع7ع24غ1] ترسر تروس 210 ههيتريس 2110 423

 هدورب 220 هردورب. 01156 ]1عءع5د 05 كعدصم 22231 1ع 2150 ؟عوانعمأ ح ةاتعط

 35 لوالا ىدامج 10+ ىلوالا ىدامج, نينثا 10+ ىيتنتا, اهيل ةراشملا 101

 اهيلا راشملا. د5ععامع غطقغ طمإت م112231377 0ط] ععغ 735 20غ غ0 م0011

 2 عد015ع-طهمه]ع 10ه هؤد0عج+غ5 01 كعوطأع طاتغ ؟هغطعت» غ0 م13عع 5

 طلئأغماتزر هغ طع 015م0ه551 01 ةءطم]1215, 1 ه7 2122ع0 3غ 0011

 طع جاتأط012:5 هد 10105 زادك 25 1 1هان20 غطغعطت, 220 1 2هكع-2150

 ءمماعل ءدىدعأغلإ# طلق دمد2معاتاطهغأ 1250136 57:5[ع22 05 2

 1 طقحتع هد]وت عموم عل ةمس غطغع هعدص ععمب عدا هأآ طع ه11عاطقل 113-

 ل15 ء1م14 12 اطقخغ 10ه غطع ءمصتت عمت عجعع ه1 طع 7ع20عج, 1 طقتتع 017100

 طع 1عدجأ 120»© 5.



11010011017 04 

72101221 7 

 . 1س طع 1م 1عغخممد غم طع طصعاتما 1 ءدصمادغعلمو 1 طمع غم عدل

 دغ 1عمهغاط تغط غطغع 5ها17ععد 1210 ان20عمن ءماغ11111012 237 نان 10.

 ]2 غطلق مآ1دععر 2ط01عالعم, 1 اذ غم ءدل] 36غعم4102 غ0 غط17عع 7015

 طع ممصقادمأا]# ؟عاعم5 غم, طتعط 212ع 20غ ]1ع2012 غ0 ءدلوأ 0-0337,

 11211ع137:

 1. [طع 717-2-7272947 يك417: 1/21, هلكو ءدل1 ع0 اغطغع 72:1 /ع-ة-

' 807421 

 2. "طع 7رع هاك-52427 04 ظعتس 1مماطصملتأ

 3. 1طغع 7 2:71/6/1-2-* 1

 1 طع 525غ 15 مععطقمو 10ءمغعدا هاغط طع 7 نأ ع]ر-ة-ط هزاع ك4

 50 هزكئعط 010غ طوع غطغع حجنغطم# 01 غطغع 520-2-1127414 متأ 0

 لعد 102مل طوع 55 ممد2و7 120132 2156011325 35 02 01 غطعأا 50111265 1).

 '1] ع هدععم20 15 2ء1ع22عل غم هدمعع طوع طع دستاطم# 01 طع 112744-2-

 52/211473, 210, 35 191: 35 1 لح 32131ع, 15 061171156 01111 1111111075/13و

 ىطقالع طع 1دكغ 1 طقأع 121101 غم 10لعمأأل7 12 3123737 7

2011861145 0 2/0 2712521171 

 1 طع دمتم طلقغم:1621 23212117 ءمهخغ212ع0 12 طع م1763ع2غ 701112

 يئعملك ممم غطغع جعءعوونمم ه4 1[تاججسسدل 5طقط ذه ى.0)1 3

 هدم غم غطغع هممان10عن ه1 ا1داطست0 دطقط 111 12 ىكل.آ). 1553. 1غ 111

 طع ةععصب طم77عدمعع, غطقغ طلق 0ه21ع 15 طماتعأط 2201 1132 32 2215©

 (نطعمصتعاع ه5 غطع اكتصعد ه1 12313, 220 غطقغ 2 121عع م015102 01

 طلق ؟هآنسصع 15 0ع7مغع0 غم 01ئيىعووأزممق, طلقغمءأعدلا, طغ:هععهمطتعمل 224

 طاطا: هععدمطتعدا, مطتعا ءدقعإت غطع عمم طوعاع غم طع ءدق17 5017

 ه1 ]1و5]زدهج هز غطغع هع طقصلر د20 102020 غم غطغع طعوتمماطع 01 طع

 1مأط هعوخا7]11 ه2 طع 015

1114211 2/2 3-0112 1019165520115 

 ”1طع م1261م321 01عمعووأوصك ه2 طلق السل غم طع ؟؛هنصل اد غطع

 معوعمع هانم 2ع غطغع 1؟0110112ع :

 2) 1 طموع غم ةتئءاندو طن وننعكنمص ةنالور ذص صرب 1مهجم0نءانمد 5م طع ظصعاتداط

 21211١
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 01 هانز جانغطم*5 جعلنا 1م غطع دعمالاعع ه1 مانطاتع ممعم ا12 177 ءعوؤععم

 آ[مل15 هزتمعاط7هم1دع5د دلغط طع ءعاعم ه1 طع ءيممع701 طلءطدتم, ةياغاط

 رىكطممت طع لهك هر 220:ع غطقص ههضع 0ءءوقأمم طغمانعاطغ 120 م6250231

 ءمصخغودعأ. كلغطمانعأ هانت جانغط01 135 01 2-1200 ءروأدص 011كأت, ١15

 ج2ععدوأم15 طقتتأادع 2ع مم22 2ءموأاد غم 12012 دغ غطغع اع 01 طع

 1'جغوت 12 7ةكامم 10 طع 13غ هعدخغاتتإل, طلق 1341176 1322113246 1717325 ل11

 د20 طع غءا15 انك غطقغ طع هدآزإت 1عدعصأ 2ءموأو2 5020 6121 31عام 5

 ةتلتته1 12 12012. 1 طعدع ءهكقعات72520ع5 ط1هكع 2 هانط1ع طعدتتمع 2

 طع ةد1منع 015 غطقق 7011: 5ققأ6, 12 1765معع6 01 ع ةازتاآع 01

 معوطأع, مطتعط ةطمانعط ه1[غع2 27ع]1عود5ر 15 ءال10عمغلار7 طع 1125©

 ه1 2 سمه طماط 220 ط2عل زد 11ع]عاعو 17121125 411 60114112 42 4

 زان م, هل ةععم20ل]1377 1ص عدمععغ ه1 120122 320 82ءووأ32 22026

 02221عدر ةطتعأل هانت جاتغطم» 25 2 10ءاعم عت د]آعع5د عععوغ ءدتع 0 ةمعال

 «011ععالإ# ةهطل 12 222237 ©35ع5 غ0 ©«

10216 07/ 

 1 طع ممصاتوءه1 م6 ءمهغهتمك ولج 1ها1155 ه؟ كعدطتع 71 ععص ذط 2 ددحهأا

 ءلعوتت طقضل, هه طعوج5 ممهتاع5 01 عءاتاوأود 220 هم17ععغلمد طإت طع

 هانا م. 125 ء2غع0 طعس ءعد دمدمع 01 غطغع 101105 ةههع ةدصقلا ةاتمك *)

 ه1 مدمعا“ ءمصغدتمسالع 20011هص5ك غم طع 2231126176 3146 05

 (2همج هأغاطغعع طمماعو,ر عانتاد ع هع طع طخ م [عووأمر غطقغ غاطغع ةانغط01 1224

 طع محدضا1 5ع مغ ءهمهد5غه2 +137 طعاقممع طتص, 22 طعم 200154 غ0 1غ

 طعم منعم طع هدهمع 361055 2687 2126ع11215 101+ طلق ةانطز عع. "1 طع

 هءاعاصه] 5316 1725 م10طوط197 ءمدحم1عغع0 125 1605 - جطتعاط 15 طع

 12غ عو6 02غع 22ع04102ع01 - طاتغ ه5 222037 01 غطغع 511م5 602312 0110-

 دخل ه5 ؟هدح ااطغع 521-2-112741 نمبت مب أ, رطتعا هجن عدتتعل 12 1611, 77

 11337 م1511 124غ 0111 21101 1725 5غ111 3غ 17011ع هز طلق 11322115110+

 دغ غةطقغ 0ة6ع. 1[ طقغ 115 1770112 135 2ءالتعي عاعم غ0 طع 770110 12

 ص15[ عل ؟هعمج - دههل غطقغ 1غ طقف اهتم 100عص هضحل 112120113 11

 0171 300 37عوز5و - 223387 م0551177 طع كتع غم طع 2115015 2

 لعوغاطر, هان معتطتم5 غم طع 1055 طب 2ععالع26 01 طلق

 ٠  23553865 0601111128 02 56221266طقتاتع هما ع7ع4 12 طة عاععا5و - (طلتق [ ] - د11 1 )1



1111171 2[11 
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 1س (غطع ءمادنت5ع ه1 طلق 1هدع ةمهعاع طع ةهتغطم# 12ع10عم 2117 غءالد

 اند ه2 عمه0 0ع21 جطمتغ طتصقعا؟ ده0 طلح ؟ةصتلإت. 1ص اطلق م136عر

 طم عامر, 1 م20م05ع هم]17 غم عأاتتع طع ممعمعدأ هاناللصع 01 طلو 111م

 ععوعمالأ 0ع 2 220غ 0عغولت1عل ةععماتسغ 101 غطغع 5ءهعم20 7011122 01

 عع ثعوطتوأ (غءدع6غ.6 815 ةن1]1 هدممع 1735 "م ط0د]11ذط 11ج 520

 طار "مددت دحا-11داعاعأك, د1-هيدكا, ان1دنعطاعطقمأ .٠) 2ع 25 طوعص اه

 1013 2م م2127 ذم هع ]2. 1540. 11م 2156 ءدتطع 660 12013 2

 لى. 102: :ةوؤر هس 5ءغغ1ع0 تغط طلع ؟ةهغطعع 1ص كطصت عل25ط30. 15 9

 طع ءمغعمعل غطع دعمامع ه5 طلتك طمدؤ ممهكأعم 8تلجحسمسستل [ن1نعطططقم

 طع ىطوتودامتقم, 2 * ماهمل12ع2غ 2016 د20 ععدع1]82 12 (ان]31536, 2

 طع ءدموعأأ ه1 ان20ء25ععمءاوجإت ه1 ءاعماع. آم غطغع ؟0ه110ه1صع 77عوت طع

 6601 مو 1ص 2 طوغغاع طعدوتت 82003 220 010 دانتعات ع000 5629716

 عطقغ طلق 2232561 56ع5601ع0 570 171112665 05

 15 1573 ؟مطعص طلعاطوت ء25ع2ع0 (عانز ةهتوغ 220 2عءععاتع0ل ةطع 211ع-

 عاومعع ه1 ممم5غ ه1 طع 1هعدال ءطتعأ5 دههل ممط1]عدر غطغع جتتغطم1:5 1221

 135 22م0126ع0 طوع كلاعطمتت 2 مج1 21555301 01 طع 11ه ىر 01 5

 هاته 17ج عطخ5,ر 0ع01ع232غع0 غم 11ءاعاعد دط0 1101523, 320 0111: 211101 5

 مام 56ع0 ملغط غطغع كا 01 ءهقوتأتمع طع 220237 غ0 1155 0

 همك طعم ل15 طاتغامسع 1. 'ططلتص 12 1574 اع 2520 طخصح 12 11]ء1ءة.

 ]5 1576, 207ءعدتعت, طلح 1؟ةهعطعع 01ع0 ج0 طلق 2ممو12غ22عه2أغ 12 ©01-

 2ععغئلم 1غ اغطغع مهوركك ءةمصمع غ0 هع ءم0. 11ع معد ءدغع*ع0 اطغ

 وعرات1 نع 01 جهمماعطعع دز 222غ 20614 همه720ع0 52ه: نآ- اخ ناتاع 1غ

 ىطمسب طع ءعسصفتسم عل ن2غ1 غطع لعدغأط 05 طلق 220غطعات 125 1595 2

 طع ءمغعنعل طع دةعماتنءع ه1 110120 اعطقصر, 2 1عدل15ع 20هط1ع 01 1232120651

 ىبطم 01ع0 1م ى.آ1). 1605. 1 طتور غطع 1دغع5و2 0ك3غع 722ع2102ع0 12 طع

 طاقغمز3:, 15 جآ15ه طع وععوتم زم مطنعط كلعطوتت 1ع, طاتغ 20 1ع1ء1لع26ع

 15 22206 غم اطلق «7عم.

 طدتممم طع دطمتتع ءدم10 دنا عوع 1غ ن1 طع دةءعص ةطقغ طع مع210

 1) طع ةمعادغتم» 1725/4724 15 هلكهوب5 5ع 16 طماتغ اطغع عقصتغع ةهتناتعاع. ع

 [ءال5 انك ؛طقغ طع 725 ععدعجوالر اعمماجط هك 27771 «2)1-4ه617, هب مهططع علا عاج طئقع 0"

 طلق 5و6 طمدكأع» ان1نعطاعطقط.
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 [كعمرل 170 م2553عع5د 12 غطغع طه037 01 غطع ا؟ه1]ع ع 1عدمعم غطقأ

 عاطع غلع عالعم طوع غطع هنتغطم# غم طلو طلقغمالإل 15 كورفت: هلسسفلا

 ن2: 11: معرإ م همم تاغ: ,)١ دلآو رفظمب هلاولا رفظ.

 1 طع ىمطمأع هزاع 15 0110ع0 1مغو 770 7) هزت منك 01 2ةهتأد : آ021غ21 1

 ءمدغدتسامع 2 0عغ2114ع0 جععماتصغ 01 طع الطدطخمت 222025 161225 طم

 10160 0171 (جان] 22غ 11051 1396 غ0 1572, 220 102131 11 2 51160122

 طالقغمرزب ه1 غطع ؟هيتمان5ك هأغطغعت الطدكانا محد 1آ0370251ع5 طاع 11160 12

 1ملخد مص طع عاقل غم غطع ةادعاععمأال ع7

 20712461145 هزك 2716 717251401.

 1طع 1حمام دءن1 ما, ةمطتعال 15 2 خهانعط صدق 12 طع 21150152

 طقضصلر 15 ن21011126ع177 20غ نان16ع ©«02121عغع. 01 102121 1 116 5

 ه1 11122251 220 ظكاطسد ل دنع هحاذادع © دس مخطط ةطغعصت, 1 22337

 طع معدات 72مل, غطغع 2115015 هععمعتت1ل 12410011661052. 12 15 21ع5ع2أ

 ءمم0161هم غطلخ ]1021212 طععامك هطءتمأغ]وت 12 طع 721001ع 01 2 01512عق-

 دزمد طعاممعادع غم طع ءسم0 ه4 دسناغدص ثامن 20:5 :عاع2: 220 35 1

 0104 همغ غطتصاع اطقغ اطلق م3553عع 1770101 1001 2 دان162أات1ع 0مع2124 0

 1701 1 61 2ع م2124 عرعر 1 5356 طءعداتظ 5/111 116 221511 02

 11 نطحصت 220 دطقط, 220 طاع ء1ععدغع0 غطعدعو 00404 مدعع5و غم غطع

 ءم0 ه5 طلق 12400 عغامص ”).

 '1طع 556 طقه: 15 126ع022م1عغعغ 2150 دغ ةطع ع20, ؟طماتعط 1 ةتح

 1ع غم واتمز205ع أ؟طقغ 7177 11غ16ع 15 هجاددأ3ع طغت ع. ]021651 11 5

 ةطوات م6177 12 غطع ءدهألر# موه 01 ظلعطدت5 ناو ح ةههل 1غ 15 122205-

 هااطاع غم ددوع رمطغعأطعم ![1[غغ1ع هع همجنعأط 01 1غ طه5 طععص 15غ.

 1) ططتق 1ع ءمصغدتس5 2 م1237 هد طع 70:0 ءمركعب, ؟طتعال اح ةتهطتع ةمعدط5 غ0 020111

 دمص0 دك طع همتئتسم]ل همسع ه1 طع هاتص 0ع ه5 غاطع 8 نطقستتت 2022 07:235أ7 01 1372

 رىعطم دك عم هرنلك غمهل1ع طع همدتصع 01 8112 دامت. "طع 0416 دععمصق غ0 طخعدتت 1طهغ )8: طقق

 طمم]ع هدع ممطق لعوززن عل غم اعسمرجم غطغ طلوامدتإت ه7 181122802 ة20 طق5 0ءةءءد0هطخقر

 هطغوتطع0 طلق 0ط] ءعان

 2) 1ططلنك 15 طع مم#ع غم طع :ععمع6 ع4 ص غطقأ هانا“ 10101122105 16 عيد غم طع

 رنعاعد ه2 5نلغذم فطصعل 15 ءومععتولا7 261.

 3) ل5 لمدتطع طع ةهطوودعع ه2 طع آمنه عاخ مد غم 2هنتغ 1, هطل طع م2عوودعع ه2 هم

 1[س:001ءغئمص غم طوع 11 معتنع مداوي: ءعدرجحمدعتطاع 42 طع طتسقتسع ن2 01 طع 6770 .

.010 1102 12 1021215 



1111111100. 

 ادللف 500 0385 01 ظعوطتع ةءدنغ موص12ع0 12 8615 701119234 5625-

 دعمغ جطماتغ هدع-غطتتل 04 غطع هممغعمأ5 01 2 22211115611م6 طاعأ 1

 01وءمتتعمع0 1ص غطغع آاطعدنوب ه1 طع (نهلعمغ2 1120:ة5دط 510117 211

 ملؤت 2مممامغمعمغ غم طع معا مد]دذطتنم 04 غطقغ 1معألأ1102. ك1

 2 ءهتعأاتل ءعدص1 222102 01 1غ5 كمصغعمأت5 1 دانطص1ع0 3 1عم016 02

 عطقو ؟57ه21ع غم طع (2ه:7ءةصتمعمغ 01 12013, ؟؟طمر, 1عع0512151165 5

 اسص مه 2ع 101 غطعغع 5610ع2ه 01 120132 2150137, 177عع م1ع3560 0

 هدصعغمم غطغع مانط11ءدغمق ه1 غطع هءعتعتسمل غءدي2 حصل ه5 دع ظصعاتما

 د 251ج قمم, :1ط همم ععا1مم 19115 غطغع 1م0132 1 ءعغ5 56115

7/2 11111256124. 

 ل طع 112 2115011م6 طعدت5 20 ءآتنع غم 10:22ع+ هطعاقوطتم طع طع

 دج مع 01 5ءدأ5 هل د1زعمهغ11عو: 2012 15 1غ ][عممات2 2017 01 طعس 1غ

 دمع 1260 غطغ م055ءدوز52 01 طع (ج]1ءاتكأغد 11201ةودط. 1غ 735 32-

 مدهععمخلو# ؟عطماتت 0 21غع+ 1غ5 د5115721 12 غطقغ طر1ط2217 - 10+ طع 014

 ةفطتنممعل طتصلنسعأ ذص سطتنعط 1 ؟هدنصل ذغ طوعع ذص دي0016هص غم غطع
 انغلع “ 7 ه2 ع/ر-ة- دروع” طع 70105 “ (هلعقتم ل17 هلكت“

 117طمعت عع عمهم غطغع طلسلتسع هلع طهل 20غ 56101ع04 غطغع ءمطح

 ءةمك5د ه4 طع الآدطان5ءر1مأ 17عمز7ب ءدجعاام]1]]رر - 10ه طع 20غ هدآإت 1211

 غ0 015ءم7ع+ غةطقغ غطغع ه11ع طخل 2 غاعر طاتغ 31590 طماتت>0 1ع ©

 مهتم 1مغم متطتعا غطتق طلقغم1تو7 15 0110ع0 1ص غطع ه2 0150ع 4

 ؟هاتدغع0 طع طماع ةععملنصعاإ7. 1)

 1) طوتتغ 11 هءءاتم165 2011. 1. طرب حج 206.2. 2هتتأ 1. هععاتج165 1011. 207 2. - 544. ا»
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