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 ةنس ىفوتملا يولعلا ىموه نب طسابلا دبع خيشلا ( أضيا هيبنتلا رصتخم )(5)
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 قشمدلا نانك نب دوم نب ىسع نب دمحمل ( قشمد يف )علا دهام خيرات ) (1)

 نيلرب تاطوطخم نم ه١ ١5 ةنس ىفوتملا

 عماوجلاو سرادملا نع اهوحنو عيماجملا نم يشاوملاو تاطوطخلا يف درو ام (0)

 اهم قلعتي امو

 لمتلا اذه يف اندضاعيإ نم لكل ءاضيبلا يداي الا بادكتقلا ردص يف لءجسف
 قفوملا هللاو دارملاب ايفاو اص دلت ةادكحلا نوكل ريطخلا

 « د

 3 عمجملا تارضاحم عبط 0

 0 مدا تح كي رمت ) ةماعلا عمجملا تاساج يف ةثحابملا دعب ررقت

 اهتدالت تاقدا بسحب ىربكلا يللا انعم ةهدر يف تارضاحلا نم يتلأ ام لكع مج
 نيذلا ءابدالا نم هريغ نم وا عمجلا ءاضعا انناوخا نم اهوقلا دق نيذلا ناك ءاوس

 ةمداقلاةنسلال وانم نين دج.م انتلحم يف ةلكلااو ةدحاو مهتارضاحم رشننف « ان>ارتقا اويل

 ةدح ىلع ةعوبطم اهنم ةخسن ةئام سمخ درفتو اهنم ءزج لكى ع ةوفص ٠» دايز دعب

 اك لأ بلطي نيريثك فانلالا ةيبلتو انئابداو,انئالع راث ال اظفحتو .اتاقفنلا ًاريفوت

 نا انعم يف ةرضاحم ىتلا نم لكن ف وجرنف ٠ اهوعم“ مل نيذلا اهيلع فقيل ةعوبطم

 اهرشننل عتاو طخي ةقرو لكنم ةدحاو ةهفص ىلع ةب ودكم ةعرسب املاسرا ىلا ردابب

 اويلي نا نيلماءاجر زها نآلا لسرتف ارارع مهنم كلذ بلط انررك دقاو ٠ ةلجملا يف

 انمولب نا هل غوس ال ءادنلا عاعم نع ضرعا نمو ٠ م.تارضاحم انيلا اواسريف انءادن

 ماتخ ريخ مالسلاو ٠ رذنا نم رذعا دقلو ٠ هترضاحم انافغا اذا
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 عقإ ةنسلا هذه يف عمجملا لامجا ةصالخ
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 ةيبرعلا بادآلاو
 ءادتبالا وا ةمداقلا ةنسلا يف هك ارتشا ديد ديري نموجرت تابت

 هناودع انل مص ناو امدقم كارتشالا ةهث لسريو الوخد لبق انديفي نا كارتشالاب

 اهب مهتيانع محل ني كاش : يوتا ل
 ةيقرشلا راطقالا يف نب رشقتملا ممجلا ء ءاضعا انئافصرل رت

 عمجملا ىلع هب ارنثأ امو تالاقملا نم ةلجحلا هنوبتكحيو ؛وبتك امم مهتيانع ةيبرغلاو

 5 سئافنلا نم بتكلاو زاث آلا يراد هب اوفحتا امو هلامعاو هتارضاحمو هتلو
 ناوحضاو طخب ةدحاو ةحغص ىلع تالاقملاو تارسضاحلا نم انيلا هنولسري اه اوبتكحي

 5 8 كارساهلا اما ةعالاتلا نم دزحلا ضر قفا ويبال اه دان 1
 هللاءاشانا لجاعلا برقأا يف مرش انعهزا يذلا باتكلا

 هم جم
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 ماتحو ءاح ر

 مهمالاقمومهجحارتمهموسرب ععجلا ءاضءا ةافصرلا انفحت' نا ءاجرلا 0ك

 امي اد كا وطخما رداوت نع انت دافاو مهتافلؤمو مها رضاحمو مهتاداقتناو

 لك اني كاش مهئارا نم ةدافتسالل ةماعلا تاسلجلا روضح ىلع نويقشمدلا موادي نآو
 صيحم اوطيشتلل هّدح انمالقاهب تاز ام ىف باوصلاىلا اندشراو انلمت يف اندضاع نم

 ةلجلا هذه نم كلانلا دال راا انت رمسب اكذلأ لاق هللا انه كلا 7
 ىلع ةرئاس ءافدرلا مالقاب هدم اكان اهرشن دا رطا يف '”تايتلار انيلَع 0 نا 11 0

 ٠ اهتالاق» ميوتلو اهقاطن عيصوتو امتار رايتخا ةنسحم ءاقثرالا يف يعيبطلا جبنا
 نيصلخلا باىصالا ةرزاؤم :ةليلطاةموكحلا ةيانعب نطولا» ةغللا ةمدخ ىلا انقنوي نو
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 0 الله ِِف عجم لامك 00

 عمجلا سيئررب رقث نمو رهش لك تاصالخ يف لعام ةعجلا م نما ةئاغ ةلك

 هللاءاش نا ةمداقلا ةنسلا نم ةلحملال ءز> لوا 2 رشنو ةكقلا ارد ف هيقليس يذلا

 رادزو اًئيدح هيلا نيعفنملا هئاضعاو هتاسلج فصو نم انعم لامعا ىلع علاطملا فق
 بتكلا حالصاو ٠ ايادحلاو اذه ل والا نوناكر هش تارضاحمو بتكلاو راث آلا يراد

 كلذإءايشاو فاكتكلاةغل حاللالااو تايرمملاو عاضوأالاو
 عر قا راك عك تككلاو راثثآلا يزادىلا اياد ترك < انادنلا

 ةطوطخم تارا ةيناك و يلا نيش يف يلاعم نم ةسفن ةيده كذ هنم انتافو

 رضع !يكاوكلا دوه ةاتسالاو/ناظإو راغش' عم ةذيقم ثحابم تاذ ةعوبطمو
 نيكل تارا هن الث قانأك ملا ماكمحا باك نآلا وس كلد زنأ سلخ ف عمجا

 تاعوبطم يره تادإ# ردع ءاديص يف ( نافر ءلا ) 42 ءىشن# نيزلا كراع دما

 ن7 ركب 11 هئيساب نيعلاطملل ةفوق وم ةلجم بتتكلا:راداف ميتا دهأت ءاضوفا ةتعبطم
 مايادهب انوفحتا ا مهر تجف تارضاخلا: ةهدر ردص يف راطوالاو راعشلا

 مهميحيرا اقباس

 ةللعئار 'تالاقج ماركلا ءاضغالا انئافطر نم ريدك اننا ح هللا تالاقم

 فارع ةتماراقلا هندلا ىلا قالا اانا خراو ارم اعسق انرثقت تاككردعطاو تاذاقثلاو

 ان لازما لاح ناك ارنب مك نأالا (عانالا عزا اسيض 1و امور و افرام كلذ
 لجعي ال نا امدح اهلسري نا تالاقم انيلا لسرا نم وجرنف هللا محي رذصل ةيضاملا

 01 قالا[ اتا زال يح ال ور لولا عؤطاومأ ىف للا عننا كانزع اسوا
 ةصرفلا هذه ني زهتن٠ ٠ لذع نم ال رذع نم ركلاو اماكحا ةرورمغلا ناف رود

 ةيبدالا هذه مهتاجل مهترزاؤمو_ةيعطولا مهتريغ لع مركشل
 دار طا مبفئاحصب اننوادابب نيذلا ءافصرلا نم 10 ثاركاو تالخلا تالدابم

 مداقي٠ رع انتلحم نم ءازجا ضعب رودص رخآت اذاو'لثملاب ميلباقنل انيلا ااسرا
 انب ينرالا ندح مهل نيركاش« ةلدابملا عطقل ةاعدم 9 0 ا كلذ نرك الف
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 م م4 2 ىضاملا يناثلا نيرشت رهش ين ممجلا لامجا ةصالخ

 باب نم لخا كلا ذاك ىلا ةبئمقملا هتبرت يف ؟ لداعلا كلملا وص مر اهدهاش مت

 نرثلا قعر ل زارط ىلع يرضلا ةماقاب عمجملا ىسف اسرادر ملا ناكو ةياداعلا
 اص

 هسف 5- نوأ تت اذ 0 :ردنملا َه 6 ل 00 ةع وطقم صر ملا راحما عمق عيذو ةرحعلل جبادلا

 ملقلاب يتثمدلا حودمع ديسلا نئنفتملا طخم هتدهاش ىلع رفح دقو ةعيدب ةيعيبط شسوقن

 ا )ام معلا يخسنلا

 نورت انويارركشلا با عع 3 يبا نيدلا فيس لداعلا كلملا يرض اذه»
 وتو ةئامممحو نيعب راةنس دلو ٠ ايا امو 0 ناو نب يداش

 ها عز هرعم اهل و ةربشع, نم ةدس

 ا ع ةيقلا ع توختنملا طالبلاب حيرضلا لود ةبقلا 0 كصرتسو

 راث آلا رادو عمجملا رقم ىربكتا ةيلداعلا ةسردملا يمر
 (قيقملا ندمتا ساسا) ىهف رهشلا اذه ينلاجرلا ىلع تيقلاىتلا تارضاحلا اما

 يناثلا ني رششت نميناثلا يف ةعجلا ريظدعي ف صنلاو ةيئاثلاةعادلايف مولس سينا ذاتسالل

 راددا و 4 يف علا يب رغما رداةلادبع خيشلل ) ماع ةنام دعم ماشلا ةفرايص و

 ١1 يف ةغملا ىلع درك دمج محلا سيئز ذاتسالل ( ماشلا يف ةيكباتالا ناكرتلإ كول
 ردخم | ىسع داحسالل امو كل هرفالاو برعلا لدع ةيندبلا ةضايرلا 1( 5و ٠ هةكه

 ةئىوهص و .٠ ةقباسلا ةيباوالا باعلالا هن رض اع 3 قو هشه مع ةعنللا موي ِ فولعلا

 رس رعاش ةديصق - ركذلا اذا لعدرك ذاتسالل ( هب رونا ةلودلا مايا نم ةيوطم

 هذو؟ . يفةعجلا مون يف كلذومولس ذاعسإلا اهارق هلع نإ هرفس يف مهربا كب لدا

 ل طجحوووع تت سشسح

 : ىهذل اةقيل , رغب ةلاعأ احا هدا 9 يبا صاقلا دنع تاكولإ اولا تك

 0 يف: هنمإ الا 0 00 فرش. الا تراشارام
 كذا ةهرو 00- سا ىراأف اهراظنت 1 5 طخطاو

 ربسح نم هال آر نا هب لاطي ]درع 0-0 وه

 رهذلاب 2 اطرح تح بهذ نم هقول( 00



 يذاملا قاتلا ني رسل روع ِف لامجا ه هصال مرير

 مسن تحسم

 الانا: ةلامو بلح هناء اكل ذي ا اقل ابكى 7

 بحب ام ادع هعمرتل هي راودش هرإلا ةنااهأ ىلإ ١ رل> يف عمجملا اعرف 0 ؛ يذلا

 وقل |تفرصف 0 موكا 10 مف كل أذ ىلا زاخأ نم هيف هعضو

 ًاديدج رع 5 ممل رغاد دعسا ديسلا ةلاسر تيلتو « دادعالاو ممرتلل كاسر 0

 الكل قل ( ناين الاو ةناذطا ةيملعلا ةعبدلا )يف هلاك اهيطد 3 هبات 100 تاهو

 نلاو انج كسل رول 1اس مه ءافصر باختاب عمجما ءاضعأ 0 9

 ذي ين 0 م 0-0-1 ف هللأ مثث طسابلا دبع
 كلذب مهلا بعهد 2 ناو ميباختلا اورتأت كن را داتا

 دارفاو ةلّكللب هقاحلا وا ةدح ىلع هعبطو تارمضاحلا باتك يف ثحبلا ديعأ#

 امم درفي م اهيف تارضاحنا:ر رك ةإلا مح تا نا مفعل اذان! لا 5 تسل

 هش رطلا 1 اكل اف 70 اولا 0 اهتاقفن لقتف ةدح ىلع عب 0 7-2 ا 0

 روهشملا يمورلا ملاعلا ى يف ركجا ري قاتسالا باننا ! 1 قاوم
 كلذ 4 لا ةباج 5 هباختنا و أن( هلا ةيل دم 1 ء ثحبلاب

 ديسلاحارتقال ةيبلت يي م ىهم. هل ةلك يف ةيوغل ىوتف ) ةلاقم يب رغما ذاتسالا الت 5

 ةلاقم تيلتو ٠ (؟) ةلغاو فحصلاب اهرشن ىلع اوةفاوف قشمد ءابدا دحا دباعلا ريظن
1 

 ةلغاو فحمصلا يف اهرشن اواثرا ( مالقالا تاسع ) نم

 ك1 نيس ىرشاتنلا تاعسأو ىح يلف روتك دل يلا ةلاسو ترث

 7 0 كل دعو يلخادلا عملا نوناق ”قفرق وني رزاؤم سو هفع ابباختا ع عمجما

  6ا 5 ١ ةمداق ة 4 0 0 قالا ”ىجراو ةلطقم ا ف

 هلاسرا ررقتف نارِف ويسملا عبط دحام نبال (ةحالملا) تاك ْنَم لبوق ام ضرعو

 1 قالا زاجنا ٠ هيلا

 نم "50/ ةحفصلا يف ةيسورب تايقرشملا خيرات يف ةلاقم هل انرشن يذلا هاو (1)

 ءاجلا اذه ةم 0 ان هلا قا ترسل 1 ءزرلا اذه
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 علنا يدنا يناثلا نيرشت رهش يف عمجملا لاما ةصالخ

 جارخا ىلا قيفو ودلاهل ىنقلاو ىف رعل ا ملاعا هتيده فلكوملل ر ل م | قولا
 دع 0 1 ةمالل ديفملا تاتكيل] اذه لاثما

 هب رصملا ها 44 2

 لئاسرلاو تارضاحملل يغاملال الا نيرشتلا 0 21 هذه ترهظ

 ةعبالا ةذتاسا ,ضعبلا تارضاحتو تالاقم اريفو ٠ ةيرصملا ةعما| الط |

 لكو ةيؤراتلاو ةيبدالاو ةيلع'ا دئاوزلا نم ريثك 0 جئانربو اهتباط ءاهبنو

 جاورلاب اهل وعدن و ةغللا ىلع مهتريغ اهيئشنمل ر 3 ةكص 17 يف ءزج

 د

 كرادملا لاك صداح رت ايباد الاد ميلعتلاو ةيبرتلا يف ثحبت ةب روش لحم يف
 دئاوفد بدالاو مياعتلا يف ةديجتالاقم هيف انيأرف اهنم لوالا ءزجلا انءاج قشمد يف
 ةعصاعلا هذه يف اهتذتاساوفراعملا ةرادا لاجر ضعب لقب 0 نول
 نا الا نونث ةهنك 4.0 ىف هو

 ع تالا لراااعاراحاك

 0 مالا تل

 هيلع ىقليب اهيورةريغكلا نراوشلاب ةضوافمتلل ةداعلاك ةيمويلا هتالجت لا
 رهشلا كللذ ءانثا ريف تناكف ةماعلا دتاسلج امآ.لامجالا نم هنم لطي اكو لس

 ءاشعالاو سدئرلا عم اهرضح هعم. 3١و يناثلا نيرشت"؟ يف عملا عوز رطل يلا

 تضرع ” مث هيلع اوعقوو ةيضاملا,تاسلجلا رضحم ”ىرقف نورزاؤملا ءاضعالا نالئلللا

 يعانتا نشد م ا | اهمهأ ناكيف هئانثا يفتدرو يتلا تاعوبطملا اياده
 ةبدنلو ىلا ةغللاب ان

 لك ١ هلق يذلا رهشلا 1 2 0 0 ا نا هال رع(0)

 لا ةبابخ ل ف ءزجلا راذشا انا ىلإ



 ث 0 ويطم 26

 بعكلا نم فرغام' لك اهيف ركذ ىطسولا نورقلا ين نيتاللا مبفرع نيذلا برعلا
 857671065 دشر نب ديلواا ار وتايفلا اهبتك يلا رداد ككل ل لئاسراو

 هب رعلاب ! مس علاو ةلاسرلا ناد هه تمجترب واراذبحو : هياع دمي قيدشتب كلذو

 ل ا ا عيا اا اهلل جوعا

 ةبرادالا قوقحلا

 نا ليسحلا كب ا لل

 6 0 ل ل ل ل د

 )ت02 دلو لالا يف هلع همه تاعكلا اذه فل## ءانالا ايقيدمأ
 ا خا ءاع نسخ لقو 0 ردا هام ع مع يحاك 44 ا 7-1 د الق

 عوضوم وهو 4 هب رادالا ا 2 تاعك ةعبط ىلا قد م “ااا ع ة.سردملا

 ىلع هنيلات يف دععا دقو ٠ يب رعلا ناسلا ىلا هنم ةىش لقن نا هل امف دهعي ١ فرد رط

 هب هللا هيلا هتده ام امنمو ةيكرفالا نع لقن ام اهنمو ةكرتلاب اك نال

 ةمحرتلاو فيلأتلا قاع نمو َط َهط نيس لمعلاب ةرادإلا قو كا هنال ةءساو

 . تاك 0 داكن ال يلا تاوفملا نم لق هبا قيس م لع فاؤملل رادعالا م

 عم و ةياثلا ةعبطلا يف ةفيفطلا تانملا هذه ص هلا اننيقي يفو

 تاعوذوملا هذه .يىف سانلا عا يف ىولبلا هب تمع امم تاوثملا هذهو ٠ باتحلا

 لم عو ٠ هنعامح هدعم حالا 2 ام انهو ناآلا رفتخ امامنمو ةكرتلا ةغللا نع ةلوقنملا

 ضرالا كي هلا لظ هنا يعدي نم ةطلس تاطلسلا عاونا ىلا فيضي ىرخا ةعبط يف

 رت هي دفلا [نعاو ايناملا يتادد تابيترت ىلا فيضي ناو ٠ لوؤسم ريغ هناو

 ني وعلا ةرازو » 1 ناواهعي روطاربمال الحتاو ايناملاةب روح 0 لثمنمةخ دحلا

 اسقلا نب زقو٠ بلودلا رثكا ين برملا لالخ تثدحا !ىتلا تاراظنلا ةلمج يف
 ار هلك لوصاو اهنع هريغو فالسلاو تاوراا لالقتسا دعب اهتابيترتو

 برحلا دعنا ذدأ دق ةيب رغلاو ة هيق رخلا مالا رثكأ ١ ناف . امنع لصفتا امو 2 ا ||

 كلايعم باللظ ىلع تارضاخم هقلؤم 5 7 تتاح 5 0 ابترا دا يف ةديدح ا 0



 5/6 ةثادح تاعوبطم

 مح دج صمم 5522-2

 رذتف ناحالاب ناحألا. اق نإ رزددلا طا اهط ءرشاف نك[
 صالخالاو مركلا اهؤلم أدب يبرعلا بطلا ىلا دمت انو رك يد رارجو ةلطيلط دهع

 لك هلع اهركشي امم انرفا و ةيللا سرادملافاصم ىلإ ةشمدلا د01
 يبرعلا لعأالا تاذةيبئرفلا كان الادرتس تاتكلا تفلؤملا ليذررنق و: -اشلاإ 00

 بانك اذهرشتسس هنا ان ايو ٠ تاثملاب دعت تو ةئاحملا فورا ١
 ةيسنرفالا فرعي ال نم هيلع علطيل اب رق ةيبرعلا ةغللاب

 ةمدخلاو ديفملاباتكلا اذه اهعض يلا ةيخيراتلا ثحابملا ةلالج انل ىلع مدقن اممو
 نيفكاعلا ةمالا هذه ءانبا عيمجج مول اذبح ايويب رعلا هتمال هفلؤم اهب ماق يتلا ىلجلا
 ةروكاب نولعين فيرشلا جهنملا اذه اهفالتخا ىلعاب روا مداوع يف هلا دراوم ىلع

 كلت حرص ءانب يف مدادجا راث أ نم لامحألا لماع هعسمل اع بقتل لانا

 ةيب ردلا هم ألا ةيلظتن لمت ريل هنا ىلا رمعلو ٠ المل هنورهظف انوسركا لا
 لب زجو ركشلا صلاخ مهل بجوتسي و مهتناكم نم عفريو هاركذ نم دلي اهئانبا نم
 0 عمجا ءاضعا دحا مارتحالا

 يكمل رهدأ 244 5 لآ

 ةب رعلا تاطوطخلا

 تدريب 3 نييعوسلا ءابالا ةيلك يف

 يلعلا انعم ءاضعا دحاو قرشملا ةل رب رحت سدئر وزيت سيول بالا ذاتسالا رشن

 ةلك ةنا زيف ةلخونما نيدلاو مقاعلايف هير رعلا تاطوطخخلا سرت ةقحملس ا
 [ يسب .

 465 ددع ىلا ن الا لص وو ىرقدتلا ةءاغىلعةيسنرذالاب ميد دقو تدريب يف نييعوسلا

 12. 1, 1013:8965: 5. ل

 ركناعو ىرتت١ 1عد مطت]هدوردط عد هزتهطع5د ءمددتاتك ع5 اان
 حان 1103 ءرر قوم

 ةفسالف ىلع ةيسارفالاب تاركفم توريب يف نييعوسلا ءاب الا نم جيوب بالا رشن ء “كإ



 ةثادح ثاعوبطم مم

 ١ تح همايا رخآ يف ةيوبابلا ماقم زاح يذلا يايلرو ألا رب رج مهتمدقم يفو اهب
 هلأ رام ىرعو نويل تاسع روتكدلا لاوقا فلولا ك1 دقو يناثلا رتسفلم
 000 700102 ا ناالا ىف ةيواع دلت دق رز ناب نإنااقلا :ريبكلا ةيسنرفاالا
 اهضاهناو اهظاقيا ىلع نيلماعلا لوا ناك اب روا ىلا داع ًاديعب ًطوش اهنم عقل نا

 | رف 2 ةيبطلا ايس الو ةيضايرلا مولعلا ا هنود ةيل رعلا ماقر للا اهيلا لخدا دق

 هنرااس نىدججم يف و يناثلا لصفلا يف ثيو ٠ رثراشو سور بدكم ةطداوب

 دل ةئاادملا هذه نوصح ىلع قت مهتبار ةب 0 ا هع برا رق ماد ١ لاقف ايلا طبا

 مكاربتلا ٠ بكم يلع مهفراعم ة ولأ قوفخ ًاراصتلا مهبسأل ًارارم اهو ا 3“ "كج

 هكا ةضهلا يف ىوق لا لماعلا ناك يذلا قا رفآلا نيطنطسق ةمحرت يف ضافا

 مولعلا ليصع يف ةنس نيثالثو 5 ىذق هلا و رشع يداحلا نرقلا يف هل وزال

 ال0( كم ةطساوب ةيبرعلا مولعلا اهيف شنق هئرلاس ىلا مكلف ء ةييرعلا راطقألا يف
 بطلا رشن يف مظع ريثأت اهل ناك يتلا تافاؤملا نم ةينيتاللا ةغللا يف هعضو ام ركذ نا
 آلا نكي مل ( كيتايفلاف ) : الحتنم ناك تافلؤملا كلت ريخ نا ديأ اسنرف يف يبرعلا
 م٠ يموحلا سابع نبال يلملا الا نكي مل( ينيتئابلا ) و رازجلا نبال رفاسملا داز

 نرقلا ىف تناك ةلطيلط نا ::لاقف'بزغلا ىف ةمحرتلا دهعا ف تلانلا لصفلا يف ثح

 دبعلا كلذ يف اهيف سسا دقف برغلا ىلع يب رعلا [علاراونا هنمتثعبلا راونا عم رشع يناثلا

 فالتخا ىلع مولعلا عيمح يف ةيبرغلا تافلؤملا لج ةينيتاللا ىلا لقث ةمحرت 122

 وه كرتعملا اذه يف ىلعملا حدقلا هل ناك يذلا نيمحرتملا ءالعلا رهشا ناو اهتاعوضوم

 ةييبرعلا تافنصملا مظعا نم اًهلؤَم نيعبسو ةتس هدحو مجرت دقف انوممر 7

 0 ا ل د رت اء اسوالا نا اطلا يف اهرهشا نم

 برعلل ناك ىتلا هيلينومةسردم نع 5 ةروصب فلؤملا هيف ثحي دقف عبار | لصفلا

 اي سلا ىلإ كاز دلي أم ىف استلم رفو الا ظحلا اهخاجتو "0 [ةوفر ف كيفلاو

 زي راب ةسردم يف سماحلا لصفلا يف ثحب 10 قوثوملا تاياورلاو ةديصلا

 ل كلذ ىف ااددتسما ةماللاو ا ةناكملا نم اهشرذت يف ةيبارذلا تافدصتغللا ناك امو

 يلا ةيوسنرفلا ةمأألا ةوعدب باتكلا متخا م ٠ ناكنارفل اهتبتكم خي رات صوصن



 م 0

 ىصق لا برغلا

 اذه ىنعمو « ىصقالا بر ىلا » دالب ىلع « ةيدكذارللا ا « مسا نوقاطت

 ةيقب ةيمستلا ةادعلا م 3 84 نك دإب لمع» محا اك ها « 0 دالب »

 ديفملا نم سلا ٠ « ىدقالا برغلا « م 1 مثدالب ىلع نّويَتَك كا رلطيو ٠ دالتلا

 «ىصقالابرغلا» ن الا دعب لاقي نايا 3 كلت نع ريبعتلل حاطصملا اذه لاعتسا

 وانتي هنال ةحصلا ىلا برقاو دالبلا كلت لها حاطصم,وه اك شك اسم نم لوب

 5 طقلا

 ماب وسم هجم
 قشمدب يبرعلا يللا عمجملا ءاضعا دحا

 : | ١

 قف نك تكل عوبطم

 يب رعلا بطلا ظح

 (ةلوفلا طلاء 2

 آد مدجتأ 0ع 5 صغلععسع ةمطع لفصم ]' نول تاتمص 06 8

 1160 ءءارع 11312215

 عبر عطقب ةحنص | 57 يف ةيقرشلا ةعبطملاب | 1"* ةئسزي راب يف عبط

 اذه تحتزي راب يف ةيسنرفلا ةفللاب زي رح فسوي روتكدلا ”يلحزلا انليمز عضو
 ةراضحلا ىلع برعلا لضف ديوي نيتم دانساو ةغماد ةحح لكس هيف ىلدأ اباتك ناونعلا

 ة. كلذو هعاب لوط لعر لدتا اسنرفييف:بطلا:ءوشنا لع, صاخ ةجوبو هي رولا
 غ ةيبرعلا .ةيلعلا :ةلضهنلا ءوشل ىف ةلك ةمدقملا يف لاق. ٠ ةقاخو لوصف ةسو 2
 ساتلا :نرقلا يف ةيب رعلا ةمر الإ هيلع تناك ايف: ةزخوم ةروصب لوالا | ركل دا

 هر
 تناك يت ا لكتب باقم 1 كلاؤ ذر راض سول دق يو قرشلا يف رشاغلاو 31 |

 اوهاق نيذلاو ةيب رونالا,ةضهلا رك ذ غ٠: لهجلا سيزبلا ليلي يتلا كلذ ل



 ةيسانءلا ظافلالا يف تاظخالم سرا

 اكل نري رنا نشا ةكشم ءاناقو ئاوثناور كسا نم ةبك رق لقي أ ةويلصف اممحاناكو

 11 اف الآ ةنيبللا ةدئارلاب يرد صصخ ملء( ةييركالا ط « ةفار رشن »
 اهقاقتشا حجرن اذ :( عطاق ناهرب ) باتك نم لص# امم اذهو٠ ةيسرافلا ةغللا رصع

 ( يوبلا ناتسد ) ىلع ( يوبنا تسد ) نم
 دع دعا دع

 يعف ةعا' ا يدا را سكلاو ةاحلا نع سمك ام ”تنصتسا
 برعفلا ل "وأ يف ذختي ناكو ل رك ىلع هب برب دو دوع ع 1 ٠ عر لا لك هيلا

 قاطأ مث ها تاك ةنطر هآ-نم ايس الو طلو باو دا عاررك د ءأ ع 0

 هتدحو يذلا اذه ٠ بسنلا باب نم عركلاب ةبراضلا ةءا 23-2 ف ليبطلا ىلع

 ٠ هنع تلقث يذلا ذخألا كذا الو ىو 2 0 0

 ا 1| تا نإ تنل لع يضم ( ةفانانلا ) ةروصإ 7 د ( 0
 هوا هربا ديلا ةعبطم ىلا ال تازيداع ةيشاح ىلع عوبطملا (

 فالعخا قاروأألا تار م ةيادر نينو جوبا ةرضاخلا راو ثنا ةياور نيبو 17" ١

 0ك فرحا تاك كارثلا ندم وذ دقو ٠ ظافلالاو مالعألا يف مظع
 . 3 صن و ةياورلا طيضتل عجارتاف راوشنلا

 ادد وز رللاء دا يدع( هاز ) و( دب ) قمةقودبلا نإ ةلرق' يف .ردحاو

 أ رس 2157 نوركتملاو ,ةيرطلا هاردلاو: كارلو ةريبئاوجال ةايلعتو
 فاسأل اهركذ يتلا ىارلا نيرزووا يدجلا وه جيمصلا ن اخاف ىددملا

 000 ىنعمي ( حوراب ود ) نم ةكرابودلا نا ىلع ةةفادأ الو ٠ اهتم هددعام 1

 ةيسرافلا يف: ةلمبم' ءاح دوجو مدعل ) خيوراب هدلا وأ حورابددلا نأل ةيسرافلا يف

 هك دكا قمم سوزعلا سلو مينك كلا هنم دارملاو « در
 قع الو © يللا نم ل طفاش ع ف لقنلا كي عسسل هلعلد جاوزلا

 ل را  نيوردلاب تايراس» يلع . ىحي الك ىنراقلا 2

 ير عد ردا( 00

 ( ىهتنا ) ٠ « ةكرابودلا نم

 ىلع ركنا قىرام«ساتا تذلا !؟ 0ع ةئسأا كش ١ ٠١١ تادف



 عر ةيسابعلا ظافلالا يف تاظحالم

 ..ةقحشم ةلكلاو ٠ شالا عضولا بيسو ٠ نآملاو ساثلا بانك 001
 + ةيسزانلا

 ىلا

 وم طائلا دعانلاو : لوقا 5 ”ىدرلا 2 ا ةقعشم لكلا

 تا مالكلا يف ؛ ح بر ةدام يف < كي هول نع جاتلا مجازا مالكلا

 ٠ هلب الا ل ةغملا قمح الا فاختملا نا را روع انعم 2 8 دقث( بانك

 هدول راع قهدلا
 ممدنع هدد ( كالا قالا يأ مهغل ف ةزلآم ىلع اقهد ةيمرالابو ) قهدلا

 نوكت دقو ٠ نينثا نيب ةعفر داري ام ةدرع يف لخدد نيتم ليوط بيضق وهو (افوق )
 تعءاج دقو ٠ ُكلقت وا لمح داري ام يف اهبعضو لع لاتحي اهون وا ةقلح ةورعلا هذه
 يف « كلذ لبق لب نييساب ءلا ذيع نعم ةيبرغلا ةيمزالا تتكللا يف ىلا ذب 1

 مجاعملا 2 ةيب رعلا تافدارملا نمار 00 دقو ةيب رعلا ىل | ةلوقنلا ةاروتلا رافسا

 ٠ اني ديا يف ىتلا فلسلا بع ك يف ةدراو ريغ ابكر ذهو ءاّقللاو بوقلاو عقفلا: ةروكذملا

 لقنلا تحب ناك ذك ا نكل « باذعلل لآ ىنعم اضيا تدرو قهدلا نا ىلع

 دمحا خالا ةمالعلا ةريضح ”ءركذ ام كلذ نم ٠ 'ءانركذ يذلا ىنعملاب يعف لجلا وا

 قييبلل ركذ ام فالخب «قددب نولامح اهبلمحي» : “ىباصلا مالك هلق يف اثأإ رز
 ةرطقملا ىنعم كانه تدرو قهدلا ناف ةيراخلا ص وصخ

 حا

 خا ققحلا ءركذ يذلا .ىنتلاب ةلاقصلا نم .ةقتشم اهنا نظف ةلقعلا اما
 نم ذختا ع ةبشخ ىلع ليقثلا 'يشلا مفد ىنعمب ( لقص ) وهو العف اهنم بتاكلا قدشا

 ٠ إطخن تلو هيجوتلا اذهىلع لاقث امنايدنعو (ةلةصم ) : لاقف ةلا مسا لعفلا اذه

 هي وبتسدلا

 ملو نيسلا نوكسو لادلا حتفب اهطبضو هي وبتسد : لاقي همجم يف يزو ها

 يا) هيويدتسد اما : لاقو ٠ ةحوتفم ءايو هاو اهدعب ةمو يضم ع اي | يلي هال طيضب

 : انقدنو 0[ ٍِس لاو ب ءلا لع تدرو : لاحلاو ٠اط ءاعلا كعب نوثب
 1 راي بحر م الر . ل - (ل



 ةسابعلا ظافلالا 2 تالفح الم 5/6

 اق( ) يف ةغل( از ناأان دنعو قيدصلا ةرضح يأرك لاك انيارف نحن اما
 .واولا نم ءآبلا لادباو « ةيسرافلا ةيوغللا مهبتك يف درو اك ماعط وا نول ىنعي

 اكل هللا يع عفا لكلا ةليذملا ميجا اماو ٠ مانيعنا نيللاو فو ما لكملابو
 111101 ة11لفررحا دج ةنيتنملا ةيجراقلا 05 ندا ياك هلا اهدي زي اه ًاريثكو
 يفو ( جودتك )( ودنك ) يفو . جابري ( ابريز ) يف اولاق دقف ٠ اهتمجم لع 0

 ٠ جدنر ( هدنر) يفو ٠ لود ( ينود )

 نع ا نوكد نا اندنع برقالا » : ( 48ص ) هلوق يف قبدصلا قفاون اذهلو

 كك للا لعب وأ طال وبطل مامطلا يكل ذل ىف وهو ( اكس )
 « ٠ ميلا هرخآب تقحلا

 رذجلا
 «”افارعلا يف اذه انموي ىلا فورعم نهوحو.نايقلاو ايانيلا ةرحا ىعميزذجلا

 اهانعمو ( ةيرصم مي وا ) ةيسراف فاكب ( ارذك ) نم ”يمراف لصالا نا نظاو

 : ىلوالا ٍشو ةيولبفلا ةيسرافلاب شفرد ريسفت و : كاحفلا ع نع همالك يف يدوعسملا

 22و ساطقلا نع ًايكمم افئاطللا هباتك يف ”يباعنلا لاقو ٠ لعلاو درطملاو ةيارل

 دق رع رم لق يذلا ءاتشللا ( اش ءافشلتا لاقف يزو ايست ءاقشللا كانه

 ” ةالاذدع زارع هخيرات يف يربطلا لق ىلع تدروو دراطملا سوؤرو ”باذملا هبنذو

 اهيلع ةريغص امالعا بارحلا وا دراطملا سوؤر ىلع نولءجي اوناك مهنا كلذ يف لدالاو
 راح اذاف دراطملا و ها درطملا هدب يذلا ”يدنجلا مسا ها ةي رسلا ةراش وا كلملا ةراش

 أوقلطا ىد هيد دل يف اوزو2 مث « درطملا زراغ 000 فرع درطملا هودع يف زرغو

 سلدن الا دالب ينناريثلا وءراصمو ٠ درطملاب ةسفن معلا اوعمو لدالا مما ل فلا

 كفرع ”روثلا يف اهوزرغ اذاف ءآ طل فود نوذغشي

 اذا ىلا. اوناكك اتيح !تارعلا ىلا هن يثري دراطملا مذهل نسل الل 0

 هني الواكلا ططفحافا» ءاهراألا
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 ديص) لقيت امي ًاريثكو ريثط ليني صنت ةدتدح' للف تاذا فرحا هلا رد كلا

 ةيزيلكت الابد 29ن86 ةيسنرفلاب وهو هيلع حباسلا دا آلا هجو ىلع يناظلا كعبشل)
 ةدام عجار ) ( لابا ) اب اذه انمويىلا نييسابعلا دبع ذنم نويقارعلا اهاوعو 128

 ( جاتلا يف ل ي ب
 يراردلا باتك يف تدرو دقفةروثنملا تاب>تنملا رردلا ينّددراواا نان رطملا اماو

 لبق ةدحتوم كد ناب رطم ةايواكإ ىسنالا لع محلا تاثللا تابحتم قا
 0 0 يف اهدجا مل م يكا( 5 1 5 ص ) نيقباصو نيقبز ةدام يف فلالا

 نونلا فلالاب ادرطم_ ع ع لقانلا نأك#« نادر طم_» فيحصت اهنا نظأو مجاعملا

 0 ءاطب نايرطلا ةد ةءاورلا ةلعلو (؟) ةلبقث ال برعلاو ٠ ةيسرافلاك

 (©) درطملا وا لابلا مسا أو ٠ نونو فلا مث ةددتتشم ةانثم ءايو نيتروسكم نيتلهلمم
 فرضت درطو 0 رط يا ير ط دام نم يا لدأ نم ةلكلاو غتاطبلا ةئاض 2ع

 اذهو ٠ ةظفللا هليل يا دازف ةيب رعلا 2 م ضال ةييسللا| هحوو ٠ عفدو

 . حصل ا وه اندنع

 جابكسلا
 (جاب)و ٠«لخ يأ ( كس )نم: بكس ةثاحبلا انقيدص هديا ام ىلع جابكملا

 يف هيلع رثعا لذ ةمعمالا نم نوللا ىنمع جا جاي اماو » : لاق هنا ىلع ٠ ماعط وا نول: ىتعمب

 «: ندا 00 )نضع )عا رم تركب ناز الاد 00

 « كم » : ةيسرافلا ظافلالا نا ينيتاللا يسرافلا همعف يف سلف " )00(
 دعب ةئلثماع "ارو لوالا يف ةثلثم ء ءارب 6« نيبور» و « ناك امل د( هقفو لوالا مهب (

 هيئاثوملاب اضاب ىنعملا اذه. يفي ءاجسو الف ٠!يبزولا در طم مع اهكاكانل ا
 نإلعف نزو 5000-00 ٠ درطملا ىنعمي لوالا روسكملا داررطلاك تو 1160

 سرفلاب .مهطالرتخا نم بولا دع, أشن_لضالا ”ئمزاف اينانلا ناكسا ولولا 1
 لاق ٠ ريذصلا )علا ىنعمب نيدلوملا دنع اضيا درطملا ةظفل تءاج () ٠ ةيلهاجلا دهيع يف
 لاقو ٠ وكلا مالعالا نوديثو دراطملا : ةيولالا( ىو ل ) ةدام يف حاحصلا ِى



 ةيلباسلا| ظافلالا/ لف كالظ الم مالا

 عمج ) نينافشلاب لعفي كلذكو كد ةعجاودأ انا يرش نيمار نبا نا دارملاو

 فكل انه انايعا ىلإ ((نيدنيت يا ) منالا اذ هرعم ىمايدلا نم عون وهو نينفش
 0 01 4 5 هه

 هلاك هك الإل كلدكا نروكك الو عمد ردافلا محار لاا دارألا ء( هلك قارعلا
3 . 2 2 ٠. 

 ادب لاقيو . 500 اهنم د>تيو ةيح شو هنيئافشو هتحاود انإ يدب لوقي
  0--ط

 نم لؤبلا يف لاقب ا « ناسنالاو بارغلا يف لاقي وهو جت نم جاحش : عابس
 : اهتيانروطلا رئاس و ( جاتلاو ناسللا عجار ) ىنعملا يف عسوتلا باب

 ٠ ريبكلا يرغخالا انقيدص اهركذي ملو جاضنملا : لوفسلا تافدارم نمو

 راغتلا

 ]لآ نب لعتاو اذدضعملا ةياكح يف راكتللا| قإ هلؤق يف قدح انتي دص باصا

 اهركذيدنق نونتلاك نوكت ضرالا يف:ةرفح ىتعم كانه راغتلا نا معن ٠٠ ةناجالا ريغ
 درفسك ٠١ يف عوبطملا ةيربعلا لوصالا هباتك يف حانج نب ناو ديلولا وبا ىنعملا اذهب

 ( ١55 ص )روابون ةيانعب | 805 ةنس
 ( 012 116 ةيسوفلارو ةزودلا يلا جاديفسالاب دارملاو

 ديلا

 ( 5071١ : * برعلا ةغل عجار ) اذه انموي ىلا قارعلا يف اندنع فورعم ٠ بيملا

 )د ىلإ ةقلتم 17 للا يفي ياو ( 25 ةرضاحلا 97 2 ىف روكذملا ىنعلاب
 ةراقلاب نم. .ةكلاو رجالا يف ءاهو يي هله طار ألا يف مع ميلا لوقي نم مهندو

 أ

 دحاىع ىفخي الر هاظ ةيعستلا يبس و٠ ةرجشلا: عذج وا دوعلا واناصعلا اهانعمو ( هميش )

 تاني وزلا

 نيقبزلا ريغ سرفلا دنع نيبوزلا نا: لوقا نا ققحلا خالا ةرضح يل موس

 مذهب .نيغبس ةيكرتلا: بتكحلا نم يديب ام. يف ذجا ملو ) كزتلا دمع نيقباصلا وا

 نيب هزلاب نودبري سرفلاو ( نيقسب زو نوقبي ز عم ”,ركذ مدقت امن لب( فورحلا

 هةر كسنس ةلكلاو قدح الهم ذلعلا | ةرضس ن < ةاه م ظقلا 21 ار اهات كرو )

 حالسلا نك ىلع لد امؤز انو دا 5111105 نانويلا تعا لصالا

 كنع نيقبزلا اماو )عا ()درطللا ( ع برعلا نمو نيمدقالا هلاك دهعلا يدق
 ا



 سال ةيشابعلا ظافلالا يف تاظحالم

 م1 هيمنرفلاب ةمساو هتدشو هتلوص رسكل ءاملا يف
 زراب نوكيو عضوم نيصخل لذتل ءانب يب امناو « عهاتسدلاب ت تسيلف ( ةلغبلا )ماو

 الني افادت هلا راغألا 00 ه1 ندا طسورىف ىأت 3 آو ةنوازلا

 ةكوش رسكل ذنغي فرطلا دكلحم ءأنب لك ىلع قلطيو ؛ رايبمالاو مادبا نم عضوملا
 طئاح وا رد اجر ديلا دمعتك ةدشلا كح رد يعتني عانب 1 2 ات ءاملا

 62617012 ةيترفلابو

 (ةررظلاو رئرظلا) يعف اهيلطمعدبل هبنج ىلا ىنبتو طئاملا دعست ينلا ةماعدلا اماو
 مق[صء-طوا319821 ةيسنرفلاب  ح لا ىلع ةيتحن ةدحوم 1 ؛طلا )ريغ و

 كاندركلا

 وهو قباط عمج اهنا ( ٠١ ص ) قيباوطلا ىنعم ةءالعلا قيدصلا ةرضح 6
 وهو قوباط وا قاباط عمج قيباوطلا :انلف هيف خبطي ساحنلا وا ديدحخلا نم فرظ

 رادلا ىلع يوش ةمليسو ٠ قباوط لع عمج“ ق ةباط اما ٠ رانلا يف ”يوذملا نبللا

 كيد ةذخلا حولا ر رودقلا ىنءمب قباوطلا ىلع سلو ضرالا ىلع ةشورفملا

 . نيب رصملا دنع بوطلا ىنعمم نييقارعلا دنع ف ورعم قوباطلا داقاباطلاو ٠ سادحتلا وا

 مايا اندوجو هيفن « هيف 0 ١ بهذلا جورأ ”ءازع ام نار :' ةراكصلا لوك

 ٠ ةيرحم 58٠١ ةنس ثداوح لوا يف

 نامرجالو ؛( جابدرك )ةروصب ةيطخلا بعكلا نم ريغك يف جاندركلاتدرو دقو
 نم مهنمو٠ جابذيبصاو جابري مو جاب راند جابغددو جابري زو جابكس ةلك ركذت خحانلا

 ىطصمديسلا ةيانعب رصم يفعوبطملا يبلاعثال ةغالا هقف عجار) ) (جابذرج) ةروصب اهفآحك

 (لو هلا الإ كا عباطلا نم أطخ صفرا د ةففسلا قا يبلحلا يبابلا

 فيك نسل ةيودالا ' ّط فانم باتك يف جاندرك كلا وا كاندركلا 0

 محللا وه : جاندركلا وا كاندركلا : ( ؛ ص) روكذملا باتكلا حراش لاق ”بطلا
 تيبلا اذهل كاَوَص نأ يدنعو ٠ نارودلا قب رطب رانلا ىلع ديدخلا يف ”يوذملا

 .نيباقشلا , جامو. ١١ ملتدزطلاب ١ 6 هعجاود كيووش تلا 0
 نينافشلا عاذكسو جاندرجلاب ٠ هتجاود نيمار خيشلا انا يوشي :وه

 ع



 ةساملا ظلتسالا ف تاليحال سا

 ةماعلا رسسلا ةناما(؟) نائبلو اي روس يفةبوسنرفلا ةي روهمجلل ياسلا ضوفملا )١( ىلا

 ةمع* امنا .ترث اذاف هل ةءباتلا قاردالا ينو هيف قدي لاطلا اذه لوصو دنعو

 ةعقوم ةصخر ةباثع اذ هنو و ةلوكلا قد>:هل تدثب لاصيا دعس اهعدقل لسرب ةينوناقو

 ىطعت الو 0 رأ عجريفم م ريغ دا ٍثوناق ريغ 2 اغا: ناكاذ اما ٠ كيفتتلاو قدا 5

 ىلع ضن اجرا لهاري رقنو ٠ قي لا كعب يلا كيمتتلاو ٠ ثجحبيلا يف ةيئاهلا ةصخرأ'

 اك ١ ةنس رداصلا يفاثنلا نوناقلا كلذ

 ةلاقب رك يذلا !ةلماامر اللا دعس لابلرإ نيينام رهثا ةنس .ةلإ# كسك نا نيو

 ةيئاهنلا ةصخرلا لاسراو بيقنتلاو ثحبلا 2 هتقوم ةم

 لو ١55 هتسا تاال يف.توريب

 و ب ا ب

 در كب ردع
 ةيسابعلا ظافلالا ريسفت ف تاظح ال5

 تاحيشاتسدلا

 ىنبت يتلا مئاعدلا » يه ( تاجيهاتسدلا ) نا ىلا ريبكلا يوغللا ةرضح بهذ
 .٠ نود ءاملا ييكك مهلا 5 2 نرككأوا ٠١ ٠ حيي الهو ٠ « اهيوقتل راوسالا راوجي

 تحض ونودلاو نيسلا فذحب ١ تب رعف ) لغد ” هدسد ) نم ةيسرافلا نم 4 وحشم ةاكلاو

 ”واحلا اغانعم و ةدحاو ةك اهاعجو نيعلكلا|

 اركا ( ن1 ة ةيسلاو 0 املا دريل نفل ىنب م يا مر ءلا يهف ) ةاذللا 0 اها

 ( هلك قارغلايف 0 انت ةف هرعم ةلك ةادتمملاو ٠ 8“ 1286 يانا ريخاب. تشمل

 نم ةقتشم ريغ ةادسملاو * ةيانتملا ديب هعماو دنا ان دنع كفاوزرم نا ودعنا: نا أ
0 

06 8 

 ىعمو ٠ كيما يف ىضماغتو (« ن دبا دلكا و و( عملت هلصاو 00 5

2 

 ةروصب ةففغلا ن سل 0 انك

 مدقت * 0 1 كتيكاادلا نبع 6< نر ا + عاملا 5 أ ادم 3 أ:



 مام راث هاما

 ةكرش بلاطلا ناكاذاو تاحاضيالا هذه عيمح هنع ركذت نا بجي اهيف كي رش لكتف
 نم وضع لكن ع اهنايب راملا تاحاضيالا عيمح ركذت نا بجي ( ( منونا ) ةلفغم ةمشاسم
 لصفلا .ةقي رطب ًاولعو ةفاسم ةئيعم ةيفارذجلا'ضرالا ةلاح(ب) اب مرادا سلحم ءاضعا

 كالمالا (ت) ( منا صاخ كلم وا فقد ) اًءرش ضرالا ةيكلم عون (ت) بترثلاو

 رادقم (ح) امهتع تحبلا تولطملا ةداملا دا ندعملا (ج) لادا كفتفا اذ ةقصالملا

 بي رقتلا هجوب ثاحبالا هذمل دعملا لاملا سار

 هيلا مفت نا بجي بلط لك ح للطلا ىلا اهمث ٍبجاولا قاروالا < (؟)

 ش ًاودل دع الاو ةيت الا قاروالا

 ىلع دحاو سايقب ) ضرالا ةطيرخ (ب) يآ ةرقف يف هليصفت درسي دهعت )١(
 ةتباث موك ةلصتم ةيقتسم طولطخم ةموسرملا دودحلا ىلع ةحساولا ةلالدلا عم(

 قاروالا عيج نع ةقدصم خش (ث) اهم بجاولا لاغشالاب بره 2-50
 كوكصاييلا مدقملا ب لطلا ةحص ىلا ةبدتنملا تاطلساا دشرت نا اه:أش نم يتلا كوكصلاو
 ملا ةلاكو وا ثرا وا كلم ها ةكرش

 داوملا عيمج ىلع يوتخي نا نحاقنا هيلع رعرظللا يذلا نك دهعتلا (؛4)

 كح فرثعي ينوناق ضوفم ل اك 9 عيقوت هن ذأ للاطلا عيقوت هيف نوكي ناو ةين" الا

 : نايا كار ادي ناو ًالطاب دع لاو

 صخخي اهفنانبلو اي روس يف ًايئاهن مم ةملا نوناقلا اهعضي يتلا طورشلل عضخي نا (1)
 بيقنتلاو ثحببلا ةصخر نع ناكص خش يلو ناكهحو ياب لتي ال هنا (ب) مجانملاب
 هنا (ت) ياثلا تودناا نأ ةحرس ةزاجا نودب هاهي دحب داافزاطشا 01

 ةصخرلاب مريت مل ةيفوملا بكقتلاو تحبلا: ةنضتسر تناك اذا ايف ضيوتت ا
 ثحبلا بيسي ررضلا نم اهب هقحلد نا نكمي امم ضرالا كلام ضوعي هنا (ث) ةيئاهنلا

 بودنملا نيعب ةناعم ايلعلا ةيضوفملا قوده ىلا مفدي هنا (ج) راؤتسالا وا بيقنتلاو
 اذا تادهعتلا هذه ىلع قدص هنا(ح) هركذ مدقملا دهعتلل انما اًهرادك تالا

 زايتمالا حنم

 نوعفم فالغ يف قاروالا نم هب قحلب امو بلطلا يدق بحي < عجرملا (5)
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 ا الأ رفح ماظن

 ١ مر روسنم

 بيقنتلاو ثعحبلا صخر ديدحنو ءاطعاب قلعتي

 يتلا بادتنالا تاطاس قوعي نيحلا اذه ىلا ناك ةيلودلا ةلاخلا تابث مدع نا

 مي عورشلا نع مجانملاب ةصتخلا ةزاتمملا قوما نم امل ايف ةيناؤعلا ةلودلا لحن تلح

 0 اهيلع عقد يتلا ةدهاعملا نا ىلع . اددي دن أ بيقثثلاو ثحبملا صخر ءاطعا

 راؤسا نعم يذلا مجانملا ماظن قيبطتب لجاعلا بي رقلا يف ماّتهالاب مممسن نازوا يف

 لتعمل هشام هحو لع ناببلو 21 2 ف ةناكاملا ةراوملا

 ىلع تدرو ىتلا صخرلا تاباط ةباجا ًادج بعصلا نم ناك هاف مدقث امع الضفو

 امظنت 1ك اهنم ةدحاو نكت م ذا اهديدحن ءا العلا ةيضوفملا وا ةيلحلا تام كلا

 تاني ال يذلا مجانملا نآشب ١1١7 ةنس رداصلا يناؤعلا نوثاقلل ةقباطم يا ايلوصا

 اكلك اء دعنا تايظلا هذه حينم اب رظن نكماوا هلا ىتح ءارجالا يعرم ًانفان

 مزاللا قيقدتلا دوجو مدعل يلمح
 اهديدجن تابلط وا بيقنتلا»و ثحبلا صخر تابلط عيمج نا تررق هيلع ءانبف

 ١3514 ةنس با رهش لوا ذنم ءافلخلا تاطلس ىلا ءا ةيناؤعلا تاطلسلا ىلا ةمدقملا

 نكي لاما لسرع لاصنا دنس بجومبي ناك ءاوس ءانثتسا نودب اهدي دجت بجي
 اهديدع ىلا تاباطلا اومدق نيذلا هب وعدن يذلا روثنملا اذه نم ضرفلا ناو

 ةلوبقم مهضئارع نوكتل اهمامتا مهيلع بجاولا تالماعملا ممل نيبن نا وه
 1974 ةنس ” ك ١" يف سعالا مهمهي نأ ةحونملا .ةلمللا يهتنت < ةلملا(١)

 يف قح هل ىقبب ال خيراتلا اذه ةيابن لبق قباسلا هيلط ددج دق نركب ال ضخ لكو

 نير دل افا ةستسعلا همدان اضانا ف: كيقسلاللا فعلا قوة ةيلاظملا

 1 يودع نوكيا ال لط نك اول ده: ابمدقن بجاولا كح اشيالا ك(9)

 راك ف هر الا تاحاضبالا

 اش لاطلا ناك اذاو ؟) هعماقا | "لو ةقيدنجو  هتينكلفا ةللاطلا علا )١(
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 مباع ليبج ةنيدم راثآا

 ةيرحبلا رصم كلم نيضرالا ديس نوبهلالا شعماف ) : اهيحرت هذهو مد رح

 ( ةيدبالا ةايحلا هل ةحونملا سيلوبويله ديس موت نم بوبحملا عار نورخ عم ةيلبقلاو
 تدجو ىنلا للا ىلع يوتحت تناكأبما حجزالاو اهحتفف ةقوددصلا لع رخخ طقس دقو

 1 5 : نو اهباحي
 ةبرك راو ىهذ «ايلادم » طون ةعيصر ح ه

 رسنلا .ماما اسلاج: كلملا نيت لغمت ( ه 0 ( ) ةيبهذ ةلدلس و ةرونص -5

 ةئءارفلا كولم راعش

 تشملا نم ةسفنخو بهزلا نم متاح ا

 دزوتع اهنم فلأت ناك صشمحو ررابو "ق1
 ةسفنخ د يهذ راوس 5

 تاراعشو ةحساو ىلح قوددصلا ىلا ترقلاب دجوو يبهذ راوس - ٠

 هيلع ٍبهذو بشخ نم يدرإلا تابت قاس لكش ىلع ناجود خ١
 سعشا | لثت ةضفلا نم ةناوطسا

 ةضضغم شوقت هيلع ةيبهذ ةضبقب زنوربلا نم حالس - ١؟

 م يهذ رحشخ - ١

 رسل سأرب هافرط ىهتني لاله لكش ىلع ةعونصم ةيبهذ ةعيفر يلح ح5
 بشحخو بهذ نماضع < 56

 زنوربلا نم:ناجلوص <
 رححلا نم سك 0

 يهذلا نم ساك- 1

 ةضقلا ]نم ةساط-- 4

 بهذلا نمريماسم هيف مظعلا نميريغص هوك 6

 ياشلا ةيثآ لكشب ىضف ءاعو ح ١

 فزخلا 06 ءامرو - «؟؟

 ! احد 1 هيعدبا اذ اعقب 8 (ها) دعب ارجهام ف م اش اناقو جولس | تاخذقد ةمهذ مئاصر 2-7



 ليبج ةنيدم را 5250

0 
 : هتالع ىلع ”ءانيقبا ءامسالاب في رحت هنفو:يقاأي ام كلذ دعب تاعوبطملا إف رشن
 رد لس ١ 31 ةقسا كعابش يا اقافقلا ءاكيشتككا : يذلا ققطتللا نا مواعللا نم

 رك هلق اي رئئموي نكم مل ضرالا فوج يف زيلهد ىلا ىدار

 نبا هيف نفد ( ثلاثلا ربقلا وه ) ادد دج اربق هيف دجوف نالا هفيظنت نم هتنوم ويسملا

 نك مارك د هيا هيا ونال انه ندعو دعوا رألا قفادملا رح يذلا
 تحمنم | زامهيلع ناتيثآ ديدجلا ربقلا يف دحوو (ميسملا لبق 8٠.١ ١ - 1860) (ثاغلا

 دافتسي ورهسملا لبق | لب0 - نم كح يذلا هتفيلخو ثلاغلا تمت“ نبا عبارلا

 ةفياخلا هس وه عبارلا تحممن*ا نم ايادحلا ات يذلا ليبج كلم نا عبط اذه نم
 هيف ىشثكا يذلا نفدملا وهو. ثلانلا تحمم“ا نمايادحلا قلت يذلا كلمل رشابملا

 19559 ةنس سووانلا

 ىلا يدؤت رفصلا يف. ةرؤفخم رثب نه نيقنانسلا نيربقلاك فلؤم ديدجلا ربقلا نا

 ةلفقمو تايعملاو تاودالا نم ةءولم رثبلاو نفدلا دعب ةدودسم ةرحملا تناكو ةرخ
 ةمات. ةناقو ةرجحلا طالبلا ىقو دقو رثا نم هل سيللكيه هقوف ينب طالبب اهالعا نم

 عافتزا ىلع ةرححلا يف تكاور لإ هان نذلخ نما[ يرث لا نإ 2

 تاديوجوملالك كظفف اب زقن رينج ه..

 يفيصلا نم عئاصر هيلع بهذملا بشلا نم هقباسك ناك سووانلا نا كش الو

 اذهو ظفحلا مامت ةظوفحم ريغ ماظع ضعب الا اضبا قبب لو ةريغص عطق الا اهنم قبب مل
 : تدجو ىلإ ءامشالا نان

 فزرلا نم قابطاو نوكو ءالدو ا 0

 زنوربلا نم نوحو ةيْنآأ ح ؟

 ! ين ال ةيئئلعوريملا هباعكلا اهيلعو اهئاطغ عم عنصلا ةليبج ماخرلا نم هناك

 (ارالا ىلا كففت)ا نعد نسف نا نوب هلال ءادخ)

 قم. ةلثك ف ةعدوم ةينام اهضرعو ًارتقت# رشع ةعبرا اهوط لخلل ةقودنص

 ةروفحم ةيفلغوريه ةباتك ءاطغلا ىلعو سووانلا زارط ىلع بهذلاب ىلحلا رخافلا فزحلا



 : ةمرككلا هتعاذا ام كيلاو ٠ اندالب يف انراث ال (ظفح اهدعو مهتفلخم

)1 : 
 يف تايداعلاو راث الا نم دجو امب ةحنال يباينلا سللا ىلا ايلعلا ةيضوفملا تلسرا

 ::اصتااذع ئفاملازأيا قل

 ةمءارفلا ا رد ةيناثلا ةرسالا دهع ىلا هخيرات عجرم 0-0 ناله ١

 امثدحا ضيبالا ماخرلا نم ناءانا : م نفدملا وبق يف تدجو يتلا ءانشالا ؟

 ترم ءاناو قارب ليقص فزحلا عون نم ءاناو: س08 يناغلاو ًارتفتلاس هواع غابب

 اهربكا لوط غلبي تارج رشعو شقن الب نوللا ةيدرو نوه ةرشع وحنو زنزبلا
 فزمحلا نم ناوا عب زاو زنوربلا نم ةفلتخ ءانشأ سرح زر اهانتاو

 ةهيبش زنوربلا نم عطق عبراو هسفن عونلا نم س اك لكش يف نآءاناو ةعامل رمح الا

 قنوربلا نم ءايَهص ا زان 1ةدعو ةيزحو تسال 5
 لجنم لكش يف .حالسلا نم ةعطق : هسفن نفدملا يف تدجو يتلا ءاينشالا * ١

 نيم ءانازو ضيا ةضفلا نم نياك و نمي 2:هزلع ةبعفلا نم ءاناو تبل) لس
 ةيفيلغ وريه فورح ضعب هيلعو بهذلا نم هتهوف قوط و هت دعاق و مرملا عون نم عونصم

 زنوربلا نم قيرباو

 نبي رك نيرو رج ةئم اثم فلؤم' تشحلا نم نقع ىللا:نم دجو ام 5
 ةعطقو بهذلا نم ةقيقر اهيلع ةيديدح ( ةطوعت ) ةدرعو تارعلا ىف رش تلا

 امهتنزو 0 املوط بهذ نم ناتقردوو بهذ نم 0 تشولا نم نارعج

 بهذ نه ىرخا قارواو بهذ نم ةريغد ةساط 1 يف ناتعطقو تامارغ هو ؟

 ل بهذ نم قئاقر ةدعو مودملاو لاكشالا ةفاتخم

 نأش تاذ ربتعتو ركذلا قمتست يبلا ةفشتكملا راث الل ناب زاصتخالاب وه اذه

 كف ايلعلا ةيضوفملا ةسارك يف اهب ةصتخلا ةيفاولا حورشلا عم ةموسرم اهلكد يخيران

 اهدعاشينا هنكم اك اهموسر ىلع علطي نا هنكمي مرت يباينلا سلحلا ءاضعا نم وضع

 ( سيئ وك ايدلا) فختم يف



 ليات لم دا 1

 1 كما دام وست د: مجسم 01ش

 ف نهرا نم فرع يذلا فقتل ( لو الا ) ٠ تيل نامي ل ككل اعز 50

 ةدصخملا ةبهحاملا ( يناثلا ) و نآلا ا راودلا -دالبلا كك فردا لو: ةرهاقلا

 210117 قرشلا ناظنا نال . اهتيمعاب يي ردلا ةعدع يع ةديرالللا ةليررملا ا
 7 ىلا اه © ةيدقلا تايد الا" سرد ىلا | كااقلا"لغ ةفرصنم 0 الا

 عمج مت اذاف ٠ ٠ اهيلا تافتلالاب ةريدج ريغ ةثادح تادع 6 ماع ةئام ذنم 07

 ا عمجا ةيعكحم يف موق ساسا ىلع رشع عساتلا نرقلا يف ةعوبطملا تافاؤملا

 كلا و د, رخملا ههكلاراذا: هيلا [هقبشتا ل١ تايبداالا) هده نسردل عجم

 اتريغ الو توريد يف ةيقرششلا

 3 مهم ةيلوالا هتاعورشم عم َُ ئاغعاو قشمد يف ديدخلا ىملعلا عمجم اف

 00 سحرا ءالعو ةيضورن اا كنضالا لك ف سأن اننا ىلع 1 ةنضمو ىرتشفلا

 ةيبرعلا دالبلا يف ءالؤه مهناوخا لامهاب ا فرعتلا نالا ىتح مهعس و يف

 0 ةوام' را سورطا.ءا (ةيسور) دارغورطب
 يبيصختحللا خ - ككل

 ا

 2 "لش
 ل 56 دن 6 مر م ل

 كل نأ هلا ىف رات للا نمااك فا ريا اماوأ 52 هيد كسو انل قيس

 هذه عمجملا ل يناثلا دلغا نم ١ 5. لا ةحفصلا يف ابلبق امو

 ليوطخ ابفع وا تدون :انك' ةيخيرات' هيف تاذ لئافت ةنسلا هانهأيف اهتم رهظ

 1 كلا لا دوعن نا ىلا راضتخاب اهلع ةموككلا اهنيك ام ىلع كدا رصتقا اناكتاو
 اقيم راللاا يف ابظفحي ةموكتلل فنوحلااو نانللا يناينلا سلخ ةللاطم ترثك الو ٠

 اك اياد 1ك تا
 (سينوكا ًايدلا)ءانب اباك اهتعدوا نال ىتح نيتنس نم تجر س|يتلاةيانبللا راث الا نا

 هْبَحَو ليبح ةنيدم يف هنكاما يف هتقباف اهنم هلق نكمي ملام اأو * توريب هئيدم يف

 يدها ىلإ هدكفتسم ةنارف لا كلذ نم هلقنت ام نأ ىلع .٠ ءاذكط يف ىبسرفلا ناخلا

 ةيوكللا لاخت الو ٠ ةيخيراتلا هج ةفرعمل قيقدتب هسردو هحالصا دك يع درعا



 لس ةيسور يف عمجم لا لامعا ىَدَض

 ٠ نارمعلا ىلع ةسايسلا نولضفي . نيذلا نييسايسلا نمو * نيو ..يسملاو عياسللا ني

 ةاتفلا ةيب رعلا ءامعز مدعن نا انل غوسي اذبلف - يسنجلا دينا لوط 0 مخاد 7 5

 طقنإ ىرطتلا ٠ 5 يلوا نم اوبل مهلكو ٠ مهحاورا بسحب نكلو مرامعا بجبال

 تالحمو دئارج يئشنم :نييفاخ و ةذتاسا نم ٠ لمعلا لع قمطتلا زكفلا كاي راقما لإ

 ل وكلا ىلع هدعافجا لاخت ام ىل لع هدحو اذهو ٠ ابيبلاطم و ةايحلا نم انما

 دولا راح + مراهظا ىلا ةلصوملا عئارذلا داجياو طخ الب مهنويع بصن ”هوعضو ام
 رظنو ا بداو فطل ىلع لديف ةيجراخلا دالبلا نم ءاضعالا رايتخا اما

 بفوعشلا عج ٍلثمت تر -: ها ناحالا ءاضعالا لاخدا نإ يهيدبلا نمو ٠ قيقح 1

 اهب ناهعس ال ةعاجن وه نيقرشتسملا ناك نع لالا ةيدنجالا

 دالبلا ةايح نم ءاضعالا ءالؤه برق ىلع يند ”راتخالا اذه نا نظلا ىلع بلغيو

 تايدتنملاهفرشب دعست مل اعسا مهئاعسا نيب زن مل انناف كلذ لك ق وفد. ةدرضعلا ةيب رعلا

 «رمدإو ةبرواب ىف ةقر تتسم

 يف الليهس» ردا ركضت ام,لع نماربكم دق تلا نا لدن
 عيمح طبر لب دحاو يلع ىدتنب ةيبرعلا دالبلا عينج طبر ينعا برملا دعب ةءروا
 ءلب انكم 0 ل انهو ٠ ةبروا يف تايقرشملا ءال
 عمجملا لففو ةمدخ هدحو اذه يفو *نييب رغلا لعم قرشلا يعشلا 5 د نا د ل

 امل نجح ال قر

 كرم هرشن امم اندي ولحم ًادج رسسعف هلامعاو عمجملا اذه دصاقم ىلع كلا اما
 ضعت نم مور اننا ىلع ٠ دارغورطب ىلا دعب اهرابخا لّصت ( يبا م

 ةيضيراتلا مولعلا ميمي طيح .هلامعا, ةزئاد نا: ريدقتلا ,ليبس ىلعي ولو ”هرشناام

 ىلا فرصنم ههامتتا مظعاو ٠ تايبدالا خيراتبو ةغللاب هسفن ديقي نا ندد ةيفسلفلاو

 )١( ةليما نونفلا

 2 د2 كا فرصنم 8 نال ةرقفلا ل ركل ةريفح نر ودلصد اي )0

 هذه لعبم ل ناكناو نونفلا ىلا هفارضنا نم رثكا خيراتلاو اهبادآو ةغللا

5 



 ةيسور يف عمجملا لامجا قىدص نا

 هل ردو هقهيفردلا تايدالا خيرات يا يئاغلا عمجا لمح نا كلا نمو

 007 امأو ٠ هيفا برعلا نوب رقلا نوفر شنتملا قبس دقو ٠0 ىححىلعلا ىنمملاب

 الات رخلاب هل نع امسح ماعلا ةلكشبططخ دققااهيلا يعادلاو ةركفلا بحاذ نادنز
 . 0 لبق 2

 ريخالا دهعلا ف تا ِق 5 ال قشمد ه لعلا عمجملا ى رسمت 05 مان نا
 أ

 كا م اح ويبر ءلا عشا ءاقدصا لقدا 3 رغ ' و هيب رملا مو ولولا » 0 الا

 نآلا ناكل ىداشلا قرفتااب عافتنالل ةصرفلا يناك ذاك ينل ا : نا نم

 ءامنا يف نيلماعلا ءاضعالا ءاعسا َةُعاق نا ىلع ٠ ةماعلا ةحاصملل ةذيفم 000 ىلا

 هذا ٠ نإد ) نانا اك عشنا ىركا اذ عسوا هلامعا ةرئادو ٠ ةبطاق ةيب رعلا

 قارعلاو رصمو ماشلا .يف ةيب رعلا ةيرصعلا ةايحال ةريبكلا ركارملا رئاس يكتم ىرن
 لقي ال ءاهددع نم راد كا هم ؛ رعلا ةيلاخلا 0 ثيح ةينيطغطسقلا يف د 0 نذل و

 م فالعخا ع اوقفنا نب يذلا نيلماعلا عمجما ءاضعا و ع كا كلذ 6 ٠

 كتل ءاضعالا كلاذك د )ا )١( صالخاب هجم لخ 0 مر راسم

 دالبلا عيمج يف ءالعلا 0 هيلا مضي عمجملا اذه نذا ٠٠٠ نييب روالا يترشتسم

 ب ارغب سلف برعلا هربإ زج كا برغلا مر ءاضعا دوحو مدع اماد٠ ةيب رعلا

 نورقلا داودح 0012 ةيحورلا امعيندمع ج 3 ّظ 1 0 انمايا ىَد داليلا كلت نال

 ٠ اهيلا ناكل ةحردلا نم ءالع اهيف م ملف 0

 يتلا ةكيروالا ةيلعلا | كيلاعألا ىلع مهعالطا م ٍِملحوي عمجما ء ءاضعا ل و

 ىلع قرالا كلت سر رد مهصاصتخاب وأ ةبروأ سرا لم نأ لضعلامأ١ اهوستقا

 ةقيضلا ةينيدلا ةيديلقتلا ططخلا باحصا نف عمجما واخ أضيا هابتثالا لوتس امو

 ةيب رعلل مهتامدخو مراث 1 انيبم ءاضعالا ءامسا ضعب درس انهو )١(

 ١ هينيف#للا## #1 3 4رسلاب 49

 « هيلا <



 اكل

 5 ئى عمدا ل معا 5ص

 ةيسور 2

 امم وضعو يسورلا يلبعلا عمجلا وضع سف وكجارك سويطانغا قرشت.لاةم العلا رشن

 0 ا 3 رطبلا قرشلا ) ةلحمم دارغورطب ةعماج يف ةيب رعلا ذاتساو

 ةيبرعلا ةيعداكألا ) اهناونع ةلوطم ةلاقم دالبلا كلت يف نيقرشتسملا ةبغ عم اهءاشنا
 مهتمه ابههتلزنم ةيب رعلا اولزنا نيذلا مالعالا'ءالعلا كئلوال ركشتفي هلشب (/ تمل
 ناويد لغم اهسافت نم ًاريثك رشن ينلا ةيب رعلا ةغللاب هتيانع ةلاقللا 'يدننم ةرضحلو

 ٠ تاداقتنالاو تاب رعملا وتافلؤملا نم اهريغونيما مساقل ةدئ دجلا ة ارم ويقشمدلا ءاوأولا

 )١1( ةلاقملا كلت بكرعم.ةضالخ هذعو
 يبرعلا 0 ) روهظ ةيب رعلا دالببلل ةينا 0 ا

 يجرح ركذلا بيطلا 00 هيلا نيعادلا دشاو ميدق هئاثنا رك ء( قاكد ف

 لوح رودت نا يغبني عما اذه لامعا نا هللا همحر الرا دقو ٠.٠ -* نايف

 طب ر يذتقي عمجم لا اذه ءاشاف ٠ ةغللا تايبدا خي راتل داوم عمحو لماك مجم فيلات

 ىلا ةبرصعلا تاجشللا ىدحا عفر ناكماو ةيماعلاو ةمدقلاب ةنرصعلا ةيبدالا ةغللا

 اع" لكلاشملا هده( زك 0“ ةلمهملا ةعدقلا ةغللا لحم لح ةماع ةيبدا' ةغل ماقم

 نآلا هنفاةدوجوملا اقام كر جورخلا ىلع ةيب رعلا دعاس

 لامهانع ةحجارلا لوقعلا فقوا دق ةيسنجلا ةدحولا دقعطارفنا نمفوخلا نكلو

 لاقتنالان أل ةسردلا يف ليوطلا:سردلا ءانعن لع لمحي ابمهف ناك ناوةيدقلا ةغللا
 ةفلتخم ريدك تائطاقم ىلإ هد رعلا ملاقالا:ماسقنا ىلا و وعدل رخ آلا تاحهللا ئدج ا ىلا

 5 دحوم دالبلاناف نآلا ااماو٠ ىرخ 8-5 ةدحاؤلا "ىلع رسعيف:ريبعتلا' يف سيلامالا

 ءاوس ”دح ىلع 0 عيمجلل ف كك ةيرصع ةيبدا ٌةدحاو ةلعلا ك1

 ضعبب( ايسور ) نازاق يف يروخلا مدربا سوينوطنا ذاتسالا ةرضح اهبرع )١(
 ةلاقملا هذه اهنم انفطتقاف صرخت



 ةنارو يتلا ةناد قطان كاقن نم مد

 يلع يبا ةعانصلا مامال 0 ةعانص يف ةمدقم ( ةصاخ طاخا ةعانص مس نمو )

 باوبلا نباب فورعملا لاله نب يلعل ةباتكلا ةموظنم حرشو ٠ 68 ىفونملا ةلقم نبا
 : املوا ةرجتلل سماخلا نرقلا لئاوا يف ىفوتملا

 ريوصتلاو طاطا نسح ديري 2  ةعاتض موري نماي

 فسوي نب ن#<رلادبعل لقلا يربو طخلا ةءانص يف ةلاسرو ٠ ديحولا نبا حراشلاو

 ليلجو راموط نم هءاوناو يب رعلا طخلا مترات اهيفو 6 ىفوتملا غئاصلا نبايب فورعملا

 ينو فورحلا روص ىلع ىلا مث هتداجال هلم يغبن امد هديا ءاعسا يذو خا يناحيرو
 ةنرصملا بعكلا راد يف'اهتخمأ ةووجوملا (بابلالا يلوا ةفت) ف تناكامي رةسيفت ةيدق

 لحو هعاوناو مجرتملا يف ةزوجرا ( ةبزمرلا ةباتكلا يا مجرتملا مسق نمو )

 ايها 1 عسى لفؤعملا يلصو ءملا مهيردلا نباب نيهان نو , يعل هراوقر

 زمتفا# هيدر غلا ىلا وهو ريعشا مهيردلا نإ ع لاق

 يف: ةب راغملا دحال ىرخأ ةزوجراو « ريغ في رحنو مالقالا ضعب رود اهيفو

 نازولل ةاحغ ةكككر اهاككلاو ةدربلا ةيتاكملا
 نع هيف كت 554. ىفوتملا يبارافلا مامالل ىقيسوملا باتك ( ىتوسوملا مق نمو )

 دألا ف ةعافرشلاو ١ كارارلا او: ريم املا و:يناتسا ريطاو يقادتيلا رويفطلاو دوعلا

 نيدلا فرشل اهفلا 740 ىفوتملا يدادغبلا رخاف نب نمؤملا دبع نيدلا ينصا ةيفيلأتلا
 عاقيالاو ناقدالاو ١ 6راهلا ناسا ناضل ناويدلا بحاض درب زولا نب نوراه

 زابيس لذ خيشلل ىقيسوملا يف: ةلاسرو: ٠ طخلا ةعدق رو < ذملا نمؤلا دبع نيدلا ينصل

 ٠ هب هرض يف يناثلاو مغنلا لوصا يف لوالا نيباب ىلع اهبتر

 اياريم الو تائملاب دعت ينو ةريغكلا ةرركتملا خألاو لئاسرلاو عيماحما ادع اذو

 111001 ىدب معال ادفع ركلا اهعماج هللا ظفح ةردان

 ر اذه .:. ,ع ةتسارفلاب ©6838: ؟؟عوتتا وفودارأت "املا تحا(1)

 فش ملو 1851 ةئس 00 يف“ ةدح ىلع كلذ عبط م هيو لالا للا يف باتكلا
 هنم تارقف محرت و هفلؤم و :بادكلا فصو لب هتافو ىلع



 ا ةي رجلا ةنازكلا سثافث نم
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 كاوا قس ىوررصم را ا قعدت ذيع لضخ د نكد

 دومحنا يعسلا راصتخا ( دوصقملا غولب )و ٠ ديدجلا ماظنلا ىلع مههظنل "قاس اللا

 ةريثك ل ذآ لعوهلاد يلع دم نم ةراشاب رصتخا ١5 ١ ىفوتملا اقسلا يهربال

 رفظملا ج وفا ذاتسالا عج يدنملا م رطشلا بعل بانك (تايلالا مسق نمو)

 وتملا يلودلا ركد يبا. ىلع ل م يجن رطشلا جالجللاب فورعملا دعس نبأ

 لقن 2 ,َظ هانا 0 عفرلل موسر اهيف ةمدق ةخضأ ٍيمعللا اذهب روهشملا
 كفيَط 7 0 ١ لايخ مسق نمو ) ضيا بعللاو عفرلل موسر هيفو يلدعلاو يلودلا نع

 ًادج روان ظخلا يدق (1) 7٠١ قفوتملا لاحكلا كنبطلا لانا ننام
 ىفوتملا يبهذلا نيدلا سعش ظفاحال لعلا لغز ( ملعتلاو ميلعتلا بادآ مسق نمو )

 0 نوناقلاو ٠ هلمع ممل ينبني امو لع لك يف ءالعلا فئاوط بويع هيف نيب 8

 ]| هلل 0 0 دوعسم نب نسم ملعتملاو ملاعلاو معلا ماك_>ا
 هيف نب ؛ يطويسلل ف :لاعلا تادان فيرعتلا( ةعلاطملا ا كلا 0 مق نمو )

 ةدافتس لل امد باح ك7 هبادآو بتكلا فيلأت دئاوف

 كك 2 0 يرحطلا رشع يداحلا نرقلا يف يولوملا هلا فلل نب دمح ال اب

 ٠ يرافغلا رذ يبا نبا ناهرب نب دماح خيشلل ةيصوو دصق»و ةمدقم يف ةعلاطملا

 يلادلا نبال اهروصو ةميدقلا مالقالا يف باتك ( ةمدقلا مالقالا مسق نمو )

 دك < مالقالا جئانم يف مالعالا حتابمو ٠ الق ١5 ةروص هيف دروا
 3 مالقالا زومر ةفرعم يف ماهتسملا قوشو ٠ ةمدقلا مالفالا روص هرخا يفو تايبيغلا

 1 1 ىلا قالا نباب دوه 1 يننحلا يرب ٠١ زخحلا دو# نب نمش خيشال دونما 8

 مالقالا روص اهيف باوبا ةينامت ىلا موسقم ةرجهلل عبارلا نرقلا لها نم ةيشحو نبال

 .٠ (؟)اهريغو 3 ةيدقلا

 4مم عبط و بوععإ رو لقإ تنسملا ا اذه خجل 01(

 ةنس ندنل يف عبط 52 اذامسبر ا دعب لمن ملو ٠ ةنس خيأوم يف نيتعطق

 نالا دوحولأ ا 2511111161 0-0 داتسالل# زيلكت الاب أ احرتمءا م 1



 ةيرومتلا ةنازللا سانت نم 4
 معو

 يف ةلاق 5 ةرجمحلل لالا كعب هفلؤم ةهعجو ط )1 | ثدي دح طخ كا هل د ؛ رحبلا

 لاه الاو ييكرالاو نزلا نت انك هيلز 20+ :ى ودملا ثيملا نبال 5 رالاو ليللا
 ل دقو مرح اي ١ اا نب ميهرب ال ةيسدنملا

 ةرزيبلا لع يف نوناقلا نا لوملا ةيبرتو ديصلا مسق نم - ةيسو 0 نفو

 هر | ,عاوناو مر 2 لو ل نيتلاقم ف امد | .طصالا ح حراو ىلا 4 را يأ

 نيتعانصلا لماكو .٠ فلؤملا لوح باب 1 2 اتاوادم 0 ايللع ُِ ةيناثلاو ابا 5

 00901 ا ردتوا نا هيت نف يل ةفدرإلاو ةرطتسإإ ف ىرصاتلاب فورمملا

 راوصم باتي.جكلا لحكاو دق طخ نودوالق 0 دمحم رصانلا ليطساب راطيبلا ردب

 تاكل" تايسلاب ماو دا هيف رود لو اضايب روصلا لت كرت دقو ٠ ناولالاب
 ةعويطملا 18 ءرماد نوبل ةيسن رفلا ةمحرتلا الا هنم دجوت ل 0 ًادوقفم دعي ناكو

 كاك 5 ةيفاشلا لوصفلاو ةيفاكلا لاوقالاو٠ م املاك د را نامل

 "106919 هيما تزحلا 076 ىفوتملا ةيئاشفلا ةيلوسرلا ةرسالانل دواد نب ىلع نذنيلا

 م ىفوتملا يفاشلا ينيقابلا نلشر نب رع نيدلا جارمسل ليخلا سها ف للا رطقو

 تسلاوع ةعيس هلعجو ءانا هيلا فاضاو يطصايمدلا فرحا فيلات وم ”هرصتخا

 مه ةنس ا

 فيجا ةيدمحملا ةيسورفلا ٠ ( خا دونحلا كاوا لاعقلا نونف مق نم

 . لا حالشلا عاوناو ةقباسملا و لاضنلايرلانملاتقلا نونف يف 72١ ىفوتملا ب زول مف

 ىدعتملاةْمأألا ءاعساو يرلا لع رعت وعز كفلؤملا لوهك كاقنلا ير يف تاتكو

 ضعب هب لففي امو سولملا ةئيهو ىرسلا نيعلا ىل اع داّيعالاك ي را كاذإو هيف مم

 قدانبلا دارااو عفادملاب ةيامرلا 2 باتكو 5172٠ ةئدم ةئس بدك لا صعب ىلإ اع ها لا

 ا 3 ا لوصف ةعيس للا نسق ما ٠] ةعس ناك يذلا ة هب راغملا جا

 هع 0 ىلا يعسلا ع 1 دونما بيردتو ةديدجلا لاعقلا نونف 1 "مو ]

 زيراب يف هعبطب ام اهب ضراعن يتلا شو اههنم ةمدق ةفسن اندنع ةيرهاظلا يف )١(
 انعمم ءاضعا دحا ناو 1 د ءلا ا هلا

 اما
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 ضنا ةي روعتلا ةنازملا سلال نم

-- 

 يوت ةئنالفلا يف: باعك نش ةعطِقو - 44 ةييتا دك اانقف ةقرو ندر هع

 يشلكر جلا اغبيطل ةهقنملا ةخالفلاو ٠ .راجشالا بيكرت يف نماغلا بابلا ىلع

 ٠ طخلا يدق ٍتِجاللا رورسموب هللادبعل تاجيزلا لاع < تايظايرلا بتك نمو

 حرش يف ةلمكتلاو ٠ يسرافلل ةئيملا يف 77 ىفوتملا يموطلا نيدلاريصت ةركذت ليك

 ةيرريصتلاة رك ذتلا عض وتو . 1 9 بعك يرضطلا دنحا نب دمحم ةلريصتلا : ران

 1٠١81 ٠ ىفوتملا ىلماعلا نيدلا ءاهبل كالفالا عرشتو ٠ :يروياستلل ركذلا هقناآلا|

 ريبشلا دمحا نب هللا مالغا نب دمحا نيدلا باهشا ةعبسلا ىارككلإ ل ند

 ٠ 58 ةنس تيتك ةميدقلا ةيب رعلا ةعانصلا نم ةبهذم ةحول احلوا يفو ةلودحم يشيرلاب

 ةفحو ٠ ططلا ثيدح 585 ىفوتملا ينيدراملا طبسل لوازملا مدر تافردحبملا لودجو

 تاني دملا صو هديفو ىتدقلا دتحا نب هللادبعل كانذأالا ماكل ا ا

 :ركلاو. «اسلا ف ارو تراونلا نكاركلا روصو 1٠ ١ دتس عا

 تاكو ةريدك ٌروص هيفو 101 قفوتملا ينوصلاارمع نب نم اذبعل كلقلا نما

 بكاركلا يرقلف - ةيحن فلا تامحرتلا الا هه دحر الو ةدردشه ها

 موسر ه4يفو يرحم ا عسألا نرقلا لوا يب ناك هفلؤمو نقتم ل هدجب ةدايعلا ةعاللا

 دمحم نب بوقعيل ةحاسملا ةفرعم باتكو ٠ يدق طخ ةنّولم فوسملاو جوربلاو رمقلل

 هليف نيزاوملاو نابقلا ةفم ىف .نيناؤقلا تاعكو عبارلا نرقلا لها نم يناتسجلا

 ةفرعم يف حاجنلا ليبس باتك هفلؤا نا هيشاو- ىدحا ينو نيزاوملا عاونال موسو

 يثو ١١51 ةئس سك لدا درع وهو قنودطلا اك بحاص ل ذب مل حاجرلا

 ديشرلا ةنيزخو ٠ نوسطرقلا مسرب قلعتب ام كي رونق ىيحي خيشا ةموظنم ه مك

 يفو ةئيهللا يف بارغلا حانجو ةازولا ردصب لحعال باعيتسالا ةلاسم يف ديلولا يبال

 رخادلا رحبلا لع يف رخافلا جاهتملاو ٠ فلؤملا ةلوه تال الا ءازجا ءاعسا حربش اهلا

 مولعلا طمذ 2 ةب رهملا نرمعلاو . املعأ ثبدح يددحلا يرملا دمح ا نب نايلسا
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 ايس
 ةذبن هيلثو 101١ ىفوتملا ىفافيتال ةيكولملا راخالاو ٠ يدق طخ وهو ةدوقفم ةلاسر
 ال ءامجلل ةياطأ قرط لجل يقرا يدع كلا كيل راتخألا تانك نم
 :ىثمدلا يناغلا رقص ناجحا: ني دفع نيدلا سعت ناحالا نصا رخو ٠أ هعاوناو مانا يف

 سوفنلاةهزنو ٠ ه٠ ةعس ىفوتملا (1١)عوشيع# نب لب ربجنب هللادبعل ناويحلا عفانمو
 /031 ىفونملا يداواذلا نحرلاذنعل راجتالاو راخالاو تابنلا ةفرعم يف راكفذالاو
 1401 ص كودسملا: ربقلا يف يواخسأا هفضوا تافقو ةخسنلا ءانثا يو 848 تتك

 يف راءالاو تابنلاو ناويللا صاوخ ةفرع# يف راكشف الا سوفنلا ةهزن » : هلوقب

 « تارل# ثالث

 ”رعللا ريمالل طخ اومالقالاو ربملا ةفص ين باتكلا ةدمت حةعانصلا بتك نمو
 اهب لمع او تاعاسلا م أعو ٠هل سدلو ٠ لف هعماب فلا هلا لاقو قوت رشا دارا نب

 ناك يذلا يناسارخلا دمحم نبا ناوضر خييشلل موسر هيفو ةيئاملا تاعادلا يف وهو
 نبا ليععما تزعلا يبال لمعلاو علا نيب 0101 اثبدحت ل 206 فدا دوج وم

 يذلا وهو ةر 0 8 0 يرحم ا عب ءهباسلا نرقلا ءالع نم يرز 0 زرلا

 يف بتكاام قا نح دعي: ( ةيناحؤورلا .تال 32 فاعك مساب نونظلا فشك 5-0

 الوصف هنم 6 ف ةناتسالا يف برحلا ةدم يف ناملالا هب رفظ دقو عوضوملا اذه
 غي وهو فلؤملا لوهحم دئاوملا عيوتت ىدئاوثلا زنك ومال كا اهتورشم زينك
 ٠ ةغالا ةهج نم ةمعطالا ءاعسالا ةفرعم يف ديفمو خيبطلا

 خيشال ةحالفلا دئاوف عماوج يف ةحالملا دئارف عماج < ةعارزلا بتك نمو

 دك باوبا ةيناع يف هعضو 155 ةئنس ىفوتملا يرماعلا ىردلا ىضرلا دمحم نب دمج

 انا ا لو 0 درس ارسل قلةيم ولا ةحالفلا# 0 لوصف باب 0

 5 وهز 00 00 مة 00 ينو(١
 توريبو قشمد ف عبطو ( ةحالفلا لع يف ةحالملا ) مهب قىقلبانلا ينغلا دبع خيشلا

 ةعاندلا ةدمح ) مساب ه١٠15 ةئس يمالخلا اتابع 1102 ةنس ناك نباد

 ( ةعارإلا ع ا
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 يو ةيروعلا ةنازلخا ى رساافت نم

 اهتراضم مفدو معلا باتكا (1) ةديحولا تناك ارو 185 ةنس تدتك ةسافناا

 اهوطخل املأ قو 7.5 ةنشساوت اك [دج :ديج ةخضن وصلا ناحل نب نط
 هيوسام كتارب انحويل بطلا تاتكو ٠ (؟) .يدفصلا نيدلا حالصا ىو كل
 ناقك و. 121م عيدب ثيدح ينحل طخ هتافلكومو هتمحرت هلوا ينو 55* ىفوتملا

 يس سونيلاج باتك نم ةيناثلا ةلاقملاو ٠ يدق طخم نومأملل هفلا اذه انحويل تايجلا

 ٠ يزارلل يروصنملا عماجلاو ٠ طخلا ةيدق قححا نب نينح ةمجرت ضارمالا بابسا
 فيلأتلا ل نأ كفي رصتلاو ٠ يدر نيذلا حل ىخرألا ةيذغاو

 ناوضر نبال ؛بطلا يف لوصالاو ٠ طخلا ةميدق 2٠٠ ةئس دعب ىفوتملا يوارغزال

 راطيبلا نبا تادرفم رصتخمو ٠ هعدق طخلا لي نكشلا طوبضم هملاغ 4 ه8 قودملا

 فصتلاو ال١1 ىفوتملابرعلا ناسل اا روظنم نبال ةرجهلل عباسلا نرقلا لها نم

 457“ ىنوتملا ةلزج نبال نادبالا وق ٠ 594 ةنس هبتك هرصتخم طخي ريخالا

 ٠ يورملا هاط دمحم نيمدقتملابتك يف ركذت مل يتلا ةدرفملاةيددالاو ٠ (©) لءدحم

 ةدامو ٠ ءانيس نبا خويش نم يرمقلا حون نب نسما روصنم يبال ىنمو ىنغ باتكو
 نيدلا ناهرب حرمشو ٠ يدق طخب يسرافلا ركب يلا نب دمحمل موعملا ةفرعم يف ةايحلا
 عفانمباتكو ٠ يدنقر عملا نيدلا بيجنل تامالعلاو بابسالا ىلع ضوع نب سفنلا

 بحاصو ندا نب. نينح ديل بيطلا يلع َّ ىدتعل هيلع 0 ناويحلا ءاضعءا

 ةقلآ يدادتبلا يب 0 نبال هلهج بيبطلا مسي الاامو ٠ ال4 بدك نيلاكلا :
 د اضاع (ةراانلا

 لوم سفن وهو راخالاو ىهاوملا ةفرعم يف رارسالا رس < تايعيبطلا نمو

 . زررلا ريف ةقرو. رو فو ةمذقلا تامجرتلانموطسسر ال اح ا ا

 :50٠( هري)] ف طعقملا يف اهنع الصف نك نال فس وي قيدصلا ك1

 عبط (*) ( ٠١ : ه8 ) فطتقملا يف ابنع اثم فوةرضاذاتسالا .ةمالعلا 27)

 سدكلا راد 0 كلا ا ةزدان ةلعؤيطملا هعلم فرالا ءانتاز ف قشمدب روظعم

 ردان تاطو مث عم هئاشنأ لوا يف انممهم اهانتقا هعم ةسفن جؤيسأ ةبيهاظلا
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 ةيررعلا ةلازدلا سئاقن قم (؟)
 «١١1لا ءزجلا ينام ةقتث »

 مايو هنس ىفوخ يزارأ درت ر ني لمح هعاس رب -< بطلا سااهب نهو كلو كالا هسا فر لا ىرارلا انا كاز نب دمحل هعالا ءرب س قتلا ارياف ٠

 نب دومحمل زحنملاو 107 ىنوتملا يزارلا رخفلل ضب رملا جالع يف ضيرالا ضورلا

 1011 تا ةؤسل + راما ىنوتملا سفنلا 8 روما حرش وهو لاشمالا دا

 سابعلا نب يلءا ةءانصلا لماك نم يناثلا ءزجلاو ٠ هطخ اهيلعو فاؤملا ىلع تئرقو

 ةيفاقلا ءانالاو صاوخعلا باتكو ٠ طخلا ةيدق ًادج ةل1© ةحللا نم ئنوخ ا

 كك ذل كلا لاوحا يف نيرلا فيشك و: يزارلا ركب ينال ١ اون ا سال

 ميدق ييقرعللا| 0 نا 0 ةيودالا ا لوصاو . ىفوتملا هخ راما

 فشك يف 5 مماقلا يبا قداص يبا نبال رشعلا قمسا نب نيدح لئاسم حرشو ٠ طحلا

 0 ادع تاتلاولا ىدج كلاق): باعكلا ةبطخ يف لاق هنكاو نونظلا

 ءاضعالاو ٠ لئاسم سمخ يا طقف باتكلا فصن دوجوملاو ( قدما نب يلع نب

 نال لاوالا بانك هلللاو اتالم تس ف قحاب نيدحا دعت كرولا كل

 طع اممهو طقف سداسلا للا 4م دوحوملاو باوبا ةرشع وهو ىئارسالا ناملس نب

 فورح ىلع هبل سه قودملا انيس 3 كيرلا يشل ةيبلقلا ةيودالاو ٠ مدق ىكسلدلا

 يف ةذبن هيلت فلؤملا لوهحم حاعصلا ةب رحنا ةيودالا ين حابصملاو : ثيدح طخ ميما

 1 قر 2و١ ١1692 ةنيم تك ناولطصلا ةفرعم يف :دئافلا 5 ةيبطلا نازوالا

 ”0 36 هس تلا طيضصلاو طلاب ةنسح [دح ةسفن انكلف كقلؤللا ةلوهخم طارقبا

 ءامسا يف رينملا جاهنملاو ٠ طخلا يدق نميلا كولم دحال يرطيبلا بطلا يف يننملاو

 قفاغلا بختنمو .٠ تاوىلطصملا نم هيف امل ةغللا يف ديفم هنكلو ٌفاؤؤملا لوهحم ريقاقعلا

 ةباغب ةحسنلا نلهو نآلا دوقفم يقفاغلا لداو خرؤملا يرعلا نبال ةدرفملا ةودالا 2

 --ى

 وع



 و اناعتسا زاوحو ىحتملا ةا
 د

 دضص رخآ ىنعم درو معن اببرش ىل اع عواد وأ ةويقلا برش ىنعمب يغق برت

 بط .ملو هاوتجاو ههركلا اداب( ماعطلا نم صق ) لاقي ( طقم ) نم هتددرر |

 يللا 3 7 0 اذه نم ىتتشن نا حيصي لبف هب معطتسي مل وا همعط

 هركباالا ” 2 هاو زإب يرشت ةوهتلاو ةويقلا رش نكس 00

 را 0 نمي قعبفم, ناكشم 0 تف ( ىهقم ) نوكي ال اذامل لاقي نا قب

 ! ؟ ( ىهقا ) لعف نم ال اهسفن

 نزو ىلع هنم يسايقلا ناكملا مساو دماج مسا ةوهقلا ) نال كلذ زوجي ال لوقت

 ( الاقي نا بحار ناكنا (ةانييو ل 010

 ٠ اهلا اهئاي بلقب تلعا (ةيبقم ) ةاهقم لصا نوكيو ٠ ابنودب ىهقم ال هرخآ يف ءآتلاب
 ديرن امئناو ةوهقلا برش ناكم اهب ديرنو ءاتلاب ( ةابقم ) لوقن نا حصن ال هنا ىلع

 قناتملا) نم هلو (ةابقم) ني رتتعكلمع انالف نا : لوقتف ةويقلا اب عرزت يتلا ضرالا

 ا مق بدرا فلا ةبسس لك هيهاقما نم 05001

 0 ةغل يف نذا ةابهللاف ٠ءاذكو اذك قاقلل وا طابملا نم هلو ةأثقمو ةخنطبم

 قفاون الو زوجي ال اذهف ةوبقلا برت ناكمااهبا لاقي::نااماةوبقلا هتف تبننايذلا

 . ا هلدا مشب( ىهقم) وه قفاوملاو زئاجلا امثاو٠ ٌمغللا دعاوق

 ناكملل ل هالا ةمومضملا( صقم) ةلكلمعتس نا مويلا انل زوجي هنا لوقلا لصحمو

 اما لالا ةيبرع ال ةدلوم ةظفللا هذه يعسو ٠ نبلا ةوبق برش ىلع هيف موادي يذلا

 ا رم! ةوهق برش ىلع هيف موادي يذلا ناكلا ىنعم ديفتفةيب رعلا ةغللا لصا يف هقم

 نك ا (ةناملا) ماقم ابعت و ىنعملا اذه يف اهلمعتسن مويلا انك ولف ٠ ىنخيال
 نم عنم علام كانه سيلف اذه لك عمو ٠ برعلا لاهعتسا ىلع اقابطنا دشا انعينص
 ىلع احل انلاعتسا ماد ام ةريصق يك اهرابتعاو نببلا ٌةوبق برش ناكم ىنعمب انلاعشسا

 مهيحانمو مهقئارط هيف ىعارمو ٠ برعلا دعاوق قفو
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 اهطايعتسا زاوجو ىهقملا كل مورا

 ةووقلا' قالا: يفن سلف ٠ نيمركللا.بيذعتل ( 00 مرضت يذلا: ناكملا ىلع رانلا

 0 د عاود لو وردا درع ا! ذالا نع جورخ اهب رش ناكسم ىلع

 ةوهق عمجل م.٠ ةوهقلا يف اًنالف ت تار كلا هدو“ ةررشإا اس دنا ورف انيق

 ٠ تاوهش ىلع ةوهشو تاوفه ىلع ةوفهو تاول+ ىلع ةولخ عمل اك تاوبق ىلع
 يف نغ ابل زوي : نرق نود نرق لحال ةركتحم ةعاض سدلاةغللا يف ديلوتلاو

 0| ل م١ |رجاجا ام البق نودلوملا دلو اك انتشام تائكلا نك كلون نا ايالا هذه
 ةفئاط لمح ام اذهو مهقئارطو مدعاوق نع جرخن الو نيلوالا ةغللا لها هذح وذحن

 ناكحمل حبصاف ٠ نبلا ةوهف برش ناكل.( ىعقم ) ةلك ديلوت ىلع اننامز باتك نم

 ( ىهقم ) و ( ةوهق ) نادل وم: ناعما اهبرش

 قفاوملا هديلوتف ( ىعقملا ) اما ةوبقلا مسا ديلوت ناك فكل 20[ دقو
 نا كلذ. نايبو. |بحتنب ( ىحقمت ) ال ميلا مضب ( ىهلتم ”).هباالط 111 .ةقلا .دعلاوتل
 :1ناعونا ناكملل رسم

 ةاديسأأم )ودك( ةلرعفم“): نازتوب لع دنماجلا مسالا نم ىتتشا ام ( لوالا عونلا )

 رثكحي يتلا نكامالا اهانعم نوكيو ءاثقلاو خيطبلاو دسالا 1
 يناغقلاو خيطاطبلاو دوسالا اهيف

 5 ناكملا مس اف -- لعفلا' ناك ناف : لغفلا نم قعشا اه.( يناثلا عونلا )

 "0 لا «,( لعفم)نرزو ىلع نا لتقلا نم لتقك نيعلا حتشفب( لعفم, ) نزو ىلع
 000 ناكلا مساف: يفالثلا ىلع اياز لدفلا كك نال ٠ «ترضلا نم

 مسا: ( مركحم.)!و  ةحيرحدلاا ناكس». ىنع اضيا ناك. مساو,لوعفم مسا جرحدك

 ناكسم. مسا لاوعفم. مسا جرؤتسمو ماركلا: ناكم ىنعمب اضيا ناكم مساو لوعفم
 هيسذلا ناكملا مسا اهب نودنري امنا ( ىعقم ) ةلكف جار تحال ناكبم ىنعم ًاضيا

 دماكلا مسالا نم الإ ( ىهقا) 0100 دنا نذل وبا 2 لل ةرق ةلفء كرمت
 نا حيصيف ةوبقلا بريش ىلع ماد (م 0# ةل١ :. سر اكل كر لاقت( ةوبف.)

 ' 1161 !ةدنعو .٠ نالان ةوبق برش نع هيفن قوموادي يذلا ككل اعنا هنم قعنت
 درب و ٠ يف الغلا يهقأ ناك 3 مسا ناكل هع ف ولد ٠ ابحتفب ال جبل مكب ( عقم )

 يو جو سم



 9 د عي

 سو اهلاعتسا زاوجو ىعقملا لك

 1 هم داعملا و . ام يلعف ند 9 0 "نركب ال

 لبتح رااذ نالقنلا دهشلا ردا بهذم 0 ينذ ناك نا

 اما تاقبطلا هذه رعش 0م ةفلتخم رة باختل ا يف مقلا هب لاج ام اذه

 ريثكحلا ىنغ ليلقلا ينو اهن» يش ركذل لاحملا حسفني ال ةلتوطق مجارتلا

 فواعلا را ىشع

 ِ_- ب وو جروح سطع

 مب وغل كوتف

 افامتسا زاوحو ( ىجقملا ) ةلك يف

 الضار قب هك 5 نع ) نايتفتسي ىل يلا عمجما ىل ١ قشند نابش ند نام د

 امهتيانع ال نب كاش امهبجن نا اني ار ف(# ال ماةوبقلا ل لمحت رع ه0 ١
 :؛لوقشف -اههف همت لع اهم 007

 ىلع رادي هنوكحدا ةوبق ضحلا نبللا اوممسو رمخلا اهانعم ةيب رعلا ةغللا يف ةوهقلا

 انف قبلا تان نوفرعي ترقلا ا. ركب لو حتا يف 5 كرما ةوهف رادت نيد راشلا

 دوسالا] بارثقلا رانك حب قرص نم تالا دخاو : تاكا رس يف فشتكأ
 ةرمخخا مماب ةوبق هوعم 2 ةرمخلا رادت 5 سالجلا ىلع راد هوأرو رانلا ىلع ءاملاب يلخملا
 ملو ًاريخا اههيلع ةوبقلا عسا بلغ نا ىلا ةوبقاضرا هبح اوعسف قالا

 0 نيدلؤلل عينص نم نبلا يلغم ىنعمب ةوهقلاف ٠ الصا ةرمثا هنم مهن دعي

 راد كر املا لعام ةوبق ةضحغان راللا قع نيل تالا دذح هعضو يف

 اعتسا اضيا اودلو يلغملا نبلا بارشل ةوبقلا مسا نو هرخ تملا بلو اكد : طا

 0 ةوهقلا مسا حبصاف ٠ نبلا ىلغم برشل 0 ناكملا ىلع هقالطا ينعا هل اناث

 اعدب اذه ميعينص سلو هبرش ناكمو نبلا يلغم : نيينعم نيب نيدلوملا فرع يف

 اهتيفنلو ةغالا تاك رفث يف مهتقي رط هيف ىعارم وه لب اهلها ىلع انائتفا الو ةغللا يف

 حلل تا ع 7 ) يواكلا ارضععلا سل اكل تسلا ضعت نم اضع قاقكتات
|] | 



 ةلبانحلا تاقبط يك

 'مقثأ ق قحلاف قحلا قيرط جا كل ةعالخلاو يلاصتلا يبلخو
 عيزافم كدصتقف ٍنومأم هيك و ىقتلا نم ادازو يجن ةنح لخو

 توملل دادعتسالا رم هبقعي امو بيشلا فصو يف ليق ام غلبا نم اذهو

 لامجالا حلاصب دوزتلاو

 11 ند ص نإ دن كلا لون تاكا فصو هب مت ام نسحا نمو

 ه 554 ةنس ىقوتملا كيسرقملا يمثاحلا يسابعلا هللا ىلع لكوتملا نب دعتا دبع
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 بذكآل و ىخبالب ينع( ١ )اووريلف ارأس امراخالا :.انل تزجأ

 كلا نم يناءامس عيج نموا. .,ربخ نمو رشا وم 0

 2 لاا طقسا: تاركلللو طاق نم فيت ١ لا اورو
 : انعفعم ةأوقو

 يضقنت اهتاخ امو يضقاس  ةجاح يل دادغب يرشب

 ضر 0 راكتلم دحوو رملاظ لطام ىلع 0 وبد

 ٍضغجملا ةرجخ ينرحميو ”ىحلا نينح هيلا وخلا

 : ىوهلاب ففعتلا يف ةأوقو

 بيبح "ل 0 مالطا رع هناي( ىنع دك ال يأ الأ

 كو يذقن ام قم 2 ساسر قدا يفو ةاشولا فوخ قس

0 10 2-00 : 0 
 بوذدد ماوه ثيل ىذع لقو هحش رق هيلع ةكرح ك5 ىلو

 'توح كلذ 0 اًءوس ع 0 ذو ةفقع ريغ ىلا 2 اوس م

0 
 سلا ضع 9 ١ نا نلخ |[ اخو هيب رب يبسفت 1 ع ام ا هو

 . 1 روع هل

 لزعمو مشع عبوسل و رةعدب لوصي 0

 صلختل ( ينع نوورب ) لاقواو ةعامجلاو واو طاقسا نودب نزولا ع ل01

 د ل ١
 هس



 كرايد. يف كيريغ نيع نعرتو .ئري . كينيع 2يف ؛ربقلا دوسف

 : مجدحا لوق نيمجرتملا تانموظنم, نمو

 .توقلا ١ نم ووسع ؟فمعرر اذا. تزتع ني ايرغ ساللا شا

 تيفال, ١ لد لع 1 تلف ٠ ىل كفلخ رد اناا
 :نسسالا كل

 قي رطلا جم *ةردعما ىنَأ كرراثاب تر دنقإو يل ابي

 (قيدص نم تيل ام) اوقدص اهيف كدهع تيننا قارا

 : مكعب _ لوق ننال[ امو

 يناقو. ديب ٍفيسلا زج لب ماج يقوم. ددع يب تمانش و

 قامت لبق تاه يدع ملا نم لاي اذام نيححمللا مع ولو

 : : ةكحلاو للا ىعتنم هيفو رخألا لوقو

 نكمل انعم للا اللا ملكا ع ينو
 ٍبشأ يف مللا»و لاو تاظفحلا لكلا نع مصأ

 نسا 0 . كلل الغ دل ماس عا
 يل هلو "لا هل 0 ظانلا يا ىف مكف

 ةينكسلا ةءاندلا ل تامركلملا رضح اذا ماني

 هل ناز» : ةرجعلا سيال نرقلل لها نم,ىينلا بع كل يي ف 0

 :هسفنا بيلا اندشنا قشمدبس هداط نبه بع اندشنا : يناهعملا نبا:لاقاتسجح ًارعش
 0 نيبلا ىلا داح هةدكحاو هلوؤل لجا نه بيثلا ناتجاعم

 عاطق ةيفخ ايانملا نأب تنذآ ةعيلطلا 2م تدهاماذا

 3 هت“ أ ىولعت رهظتف اهتحأب تا ضارقملا 8 صو ناف

 0 2 ع

 عنصا و ل عند بلاغ 2 هوذا باضخلا لاح تضخ ناو
 ع هلو 0 1 201

 عبم بوب هاكر ام عطف و عمم هؤ كبيذلا ا ىفيف

 عرسو ةييعشلا ل كوي كيدز لقف نيعبرالا تةلببان ااذأ

 عمو دينا, شيع هدم اق اسنب ةقرتب لك صختا 7



 ةلباتاا تاقبط م

 5 وم ريغل 0 م عل لو وق هع لكما تاموظنملا 0 هيف ءاج امو

 ”مفرأ تك 2 م وق ع ف عضااروت الاضرالا قوف 0 الو

 ”عنما كلاكيت م رو ف نم تام ف ةعتمو قرح 3 0 2 000

 :ا 0 يدادغم || يي

 ”نويفا) نويلطاوا عانعا زغب [رظانمب . ويقف 1806 ١ نا 0

 كك نك رمان اعقل "2مم نود لا اتك1 ىو
 : هسفنل راند نب معزا هدشناام نيمحرتملا راعشا نمو

 رناودو ةقيض ُثيِس  ىنتيهرو 2 تدتعءاو كفدورصتراجنا ىهداي

 :ناوخالا تراعم 900 اقر احا امري كيف ن1 0

 : ةريبه نب دهم نب ىحي توم نيح ءارعشلا ضعب دشناو
 0 هب ًادجام كا ئر دع د 0 2 تاه

 ”نامزلا ”توع دب ىيحم لتم عك نامز كلت تام اذاو

 هسفنأ يحاجِدلا نب ادم . ٠٠ يندشلا يعيطقلا نب ١ لاقو

 ل ىلغأ كلعا ىلإ متاف ةردقمو 0 يتجرم ”ةكحا»

 يل ىلعاو يلالعإ مويلا متاف فارع تينض ينكلو ًارذن ”تولع

 هلوقب ال ثلاث مهضعب دازو

 يلىضواو يلاصوا نيبلا عطقف *كببجب ىتشا نأ ”نيبلا يل ىصوأ
 : هسفنل ينادولاكلا باطخلا وبا دشناو

 ,نابنلا 000 ا سلال يش انآ
 .نازيملاب مري ”يضرق وهف 1( )دراتف يتركذ اما اذاف

 : يفسملا يوما ريما ناذ تحف دشني قار كما نب ١, لاقو

 ؟كارارنل راو كدرلا كلذسو ”كرايد _:رغ اذاملا كلقتتس

 تاراعتلا ىلا كانغ هدب انامز هب لع ام كرو

 ارا ؛اكاايلغلو لضالا فاذك (1)



 ”اناتحل تامل

 م داع يليمز ةبتكح»» يف ةطو وظخلا تاقبطلا هذه نم ةكلاص ةعطق لع ”تفقو .

 يف عقن اهرخا واخلوا نتا دق طخ يث و انءمم ءاضءا دحا يع ركلا ديعش جدلا

 اعمطبر ث دخلا يف ِى 1 1 اهيليو ٠ ٠ يداعلا علا 0 لماك عطقب وقص 5148

 طقن مث طوقنم ريغ ناكطخلا نال ىيكصن نم ةزخملا ,ذهواخت الو ٠ دحاو دج

 انه هتبختلا امم هحالصا نكجما ام >تفصاف كلذ دعب

 روطسنب 0 بوقعي ةمحرت الو ١ | 1ا/ةريس ايف مجارت لا نم يتب اممو

 ةحرت اه را داليم ع يداحلاو و هر ملل ا نرقلا لها 0 ينيب زرإلا يوكل

 نومحرثملاو داليملل رشع نس ماخلاو ةرجهلل عسأتلانرقلا لها نمريارفلا ىلع نب هلباانع

 مهفاصوا يف ضافاو مهنم ءاظعلا م 0 0 ٠ نويقارع مهمظعم هيف

 ملاعلا ةريبه نب دمع نا يسب و ٠ ”صقو ءارقتسا لكن مهلامحاو

 و ف هجمحرت تع ءاخ ةماعلا هسا رلاو عساولا مل لءملاب هوصو يذلا ءارزولار ردص لداعلا

 : هلوق رهرعش نم ”*دروا اممو ٠ وقص نيعب را

 هي محلا يحلل 2 دهزيو .. ”لقمي نيل نم سلا ذك
 'لعفت يأرلا دم سفن دل اغا يأرلا ىرث نا ىسفت بحي امو

 كك اا لا سل اى ين ا للا
 ”لفغتفا ةايلا حور (1 عدو يرعرفا هسلاا ترم 505

 راغب هلم مسجا نما [نامز نم ىفقني ءزج لا 2

 0 وهو هلغش ف ىنفلا مدلجتو يذقنت شو اهوهس يف قتلا 0



 ماعلا خيراتلا 69

 معدي الو ( ١ ج 1**) ةيواعم نب ديزي ىلع اديدش احنا ى او ٠ « اروطسن » هعما

 لاثما يبهذم ضرغولخم مالسالا خيرات اوبتك نيذلا نيخركوملا تاقثث هركذ ام هلوق
 8 ديف ًاللخا كلك و! عالونذلا فيي او يربطلا ري رج نباو ةبيتق نبا
 نيلسملا نيب 2 رق ا ناك و هنصر 31 تا ا 01 نا( ج

 ماظنلاو ماكحرالا ةناغ ىلع هسه أ ل ْن اك مهتلود كر نا عم هر ءىداب يف

 ممرما ماقتسا امل كلذ الواو تاقثلا كلذ ركذ 5 مالسالاو برعلا دحم ىلع صرحلاو
 تل تارثوم 00 هعمل راكفالا مي اك لثم سدر ٠ ءايوقالا مهموصخ اورفظو

 ٠ مهتما خيرات ىلع ميعصلا مبكحب ثبعي امي رحت ةمالا ءانبا نقليو خيراتلا هجو شسدخي

 نمم ناكو» ١( ج19 ) فلؤملا لاق تارثتوملا كلت لثممو ليبقلا اذه نمو

 ةعالاو يوبنلا تيل ةمبا نم رقايلا دهم نب قداصلا رفعج هب رهعشاو هقفلا يف عرب

 نيعباتلاو ةب اوصل | ءابقف نأ عم 800 ليغنح ن :ب دمحاو كلامو يفاشلاو ة هقيثح وبا ةعب رالا

 ذاتسالا هعبط ) يلع نب 4 مهمذ تارشعلاب نودع مثدعب نمو نيعباتلا ىسناتو

 د قارعلا شيج نا ( ؟ ج١1 ) ةيفاقلاو رحبلا اذه نمو (وناليم يف ينيف رغ

 01 قرا دعس دع 2 اريبكلا ةمالعلا ةدانقبا» ناك ةكال ]24 52١ دبع رخآ
 كرطا نمر تعفو يلا فرشالا فحنلا ةنتفل فاؤملا ضرعتي نا ىلوالا ناك

 زياكإلالا نيب تب ٍبرحلاب الثم ملي او ءايربالا نم تائم اهيف لتقو ةماعل ْر رولا نسي تلا لإ كب دم لد ناو ءا رالا نم كانم ايف |تقو ةماعلا

 ال11 نان نيناكلا نما فواألا تارشع اف كلكو نينس ثدل 2 دنم نيقارعلاو

 كرتيو لجر مسا رهظتسي نا نم ذيملتلا اهرهظتسي ناو نيددتلاب ردجا نئاوكلا هذه
 هلم نسحاو هامع لاثماب مق لقو ةيضيراتلا مهامجال ضرعتي ا هلاغما 6 تارشع

 ةيكرتلاو ةيب رعلا دالبلا عاقصا مظعم يف ةماعلا برملا لالخ لاجرلا نم ريثك
 ناكو دونو تاطقسلاو صقتنلا نم هفنصم ف 7 لع فلاوملا داهتحا ىلع دل اناا

 « ملعتلاو ةيرتلا جشانم م, هباتك يف لعف ام دقنلاب قاد دحا ىلع هناتك ضرع

 لوا يبرعلا يبلعلا عمججلا ىلع هضرعو ه 180 ةنس هعبط يذلا ةيكرتلا نع برعملا

 ( ند بلا ا ا 1 اتك ناف اهلك هتاطلغ صاف

 ىلع ه رك مك .٠ هيبلاطو معلا ىلع دق ياو دق ةططاقم ةهيمص لافطالا



 مةأ ماعلا خيراتلا

 يث سلوبسربو ( سدلوب هسرب وردطص | ) ٠ يدربلا يا « سوريبايلا قرو» هطالغا

 ةصاخ ةعارزلا ىلا نسحالا ( ةغارزلا ىلا اصيصخ_ممدج.نؤهجوب ) ٠,روطحا ةئيدم

 ايزتي ( ءايزاب ىزتي ناك ) نييمثوبلا (.نيبءايمهوبلا ) .يمهربلا ( يوامهاربلا تابجاو )

 ىهتعلا هدجردو سوسقلا ريغ ابابلاو ( «اباب » نيوعدملا اموت سوق ذونفت ) ءايزاب

 اديس عمحو ٠ هيلا ةبسنلاب ًادج.ريغص نيسقلاو ةفورعم عيلوثاكلا .نيدلا ,بلاجر يف

 ىبوم يداو وا ءارتيلا باوصلاو ( ارطبلا ) لاقو تاداس وا ةداس باودلاو دايسا ىلع

 نم تاربثجي نع لقثوال ةفاسم اعهبسنا تاوصلاو كيركلإ يرق ك1 1

 تعقو هبرقبو ندرالا ره يف بصب روغلا فرط يف كومريلا رونو .. ٠ تارتموايك
 تاصفنا ) ٠ ةماعلا بيكارت. نم ( ةعساو ةكللمم ىلع كلمي جيحا ) ٠ ةروهشملا ةعقوملا

 اراك ( اصعب مهضعب نع .اوعفادن ) ضعب نع اهضعب ( اضعب ,اهضعب.نع اهءازجا

 ثددح كيس و اًناغي زو اًعيز غزي عاز ( باوصلا ةححم نع غوزي 1 ضعب نع مهضعب

 لدعاو روجا يا غي زا نا هرما نم اًئيش تر نانا هنع هللا يضر ركحي يبا

 اوجروبلا نا حيعصلاو ( « اوجروب »سانلا ماوع ) ٠ ةحبار ( ًادج ةحبرم .٠) قحلا نع
 ةرثع (ةوعدلا ليبس .يف ةرُثع رخ)١ سانلا نم ىطسولا ةقبطلا لها وا ندملا ناكس مه

 ىلع فيذب ام زيرابب اهيف لتق سوالئرب ىنيدقلا ,ةحبذم نا لاقوب ٠ ةوعدلا لبس يف
 املا ءنينامث ىلع فينت ةيلايشلا اكريما نا ىعداو ,فلايتتمي باو

 (ةيعانصلا تس ورت,تاكرش ل هلامتنا ( بيهذملا,قانتعا ) نيبالم ةرشوش د 0

 راكتحالا 50 ل توردلا هذمل عما تسيل تس ورت و

 ةفتاخ يالسالا سدلا روهظناخلا ةغصتلا ىلا برقالا هى 00٠
 نيم 6 ناك ةيرغلا امر ضارقنا نال ىطسولا نورقلل 0 ىلد الا نورقلل

 أدبت ىطسولا نورقلا نا مولعم و, « ةمجوتملا نامرجلا لئابق ضع, هالوت,ةيظع ةنبدم

 ةلود ضارقنا .ىلا ةسيب رغلا ةيمور ضارقلا نم نييب رغلا نم نيجرؤملا,ف زرع بسحي

 م15 مهاب ةنس ةينيطنطسقال كارتالا متأ وا ةيقرشلا نامورلا

 ىلدال اًةرمدلل ماشلا مدق امل مالسلاوةالصلا هيلع لوسرلا نا حيخص خيرات يفبسيلو
 بهارب عقجا هنا ةيئاثلا هترفس يف الو « اريحب » هعمسا (هار يتلا( ١ جا ٠ 4) هم عم



 ماعلا خيراتلا مود

 نذام عبرا اس يفد ملس نووي ناطللا ءانب نمي ىشمد ةديدم يب رغيتلا ةيكتلا نا

 ىرغصلاو طقف ناتنذأم اهيفو ناملس ناطلسلا ءانب نم ىرب كلا. ةيكتلا نإ ج يصل و

 يب رعلا نيدلا يبيحاؤيشلا ( ا, ص ) يفور.« 1 اهيف سلو ميلس ناطلدلا 0 نم

 ةيئانلا ةعبطلا يف تانملا هذه 11 نا ىسعف يب رع نب نيدلا ييحم باوصلاو

 ماعلا خي راتلا

 قشمدب يقرتلا ةعبطم يف لوألا عبط نآزج يدادغبلا يتتلا بيدا ديسلا هفاؤا
 ( 5١”نص ) ١؟15؟ اديص يف نافرعلا ةعبطمب يناثلاو( 184 ص) ١

 ىطسولا نورقلاو ةممدقلا نورقلا ىلع ًارصصتخم مالكلاب لالا ءزجلا فاؤملا صخ
 ةررشت لو كا نيبب نا هيلع ناكو رصاخلا رضعلاو ةريخالا نورقلاب يناثلا ءزجلاو

 ابلقث ١( ج ١85 ) ةعطق ال> ام دال ةلمح نيءزجلا يف ازءي مل باتكلا لوا يق ةلمت

 ىلع نآزجلاو ٠ طقف يتاكلاو ةللا نع نالعالل تلقن امنا نابتتاو نافرعلا ةل< نع
 لثم ىلع لفايلا اهفرخ يتلا مالعالا ضعب نم بغي 5 ةيكرتلا نع قزف انآ رهظام

 .رازيس ل وج: وعسي رآ ٠ شيم هكراف ٠ هقيرفا:لوقيف مسرلا يف ال كارتالا فيرحت

 ٠ ناقيلكلا ٠ نييبنولاقلا ٠ بمولوق فوتسيرق ٠ زيكتروب ٠ ايليجح ٠ الوغيلاق
 ٠ هترزيب ٠ اينود هلاق ٠ يرانوبراق > روفاق ٠ غيزيببال ٠ ةكروتيم ٠ نوقاسلا
 ةيقل رفا :تايعتلا 2 داك نإ ىولصص ا كاوا تح ٠ كال 5 رسما

 ل دل < ٠ تافنرو . لكلا ٠ رهف سويلوي ٠ | تشرف

 0 للا ل نعل داما نيا مك
 0 دل ا رانا نت ردكملا تيزيب. .٠ انياود 325 فدرانوت راك

 « تابسانملا » و.دهقملل'« ةئسسؤم » لثم ةيكرتلا تامكلا نم:ًاريثك لمعتساو

 رصنلا سوقا د« رفظ لكيم 2 و ةزمععشمللل « ياسا »و العلا وا :تالضلل

 اذك ع عضاو اذك ع « نئفؤم »و ةزامملا طاعت َكدن' « ةراجتلا ف كلام مالا» و

 ل ذاغأ ةكنعب 2ل”تعقوو هنع ب رغ يذلا رتل ل مدالا تق ةيلا "وشل امن كلذ ريغو
 ةمالسلا ىلابرقا اذه عم ءةرابعو يك يف طالغاو ةصاخ ددعلا ينو ةلثاة ةيوحن

 مو ٠ ماشلا دالب يف اندبعل ةيسردملا بكحلا نوبتكي نيذلا نيفلؤملا ضع نم



 036 يالسالا خراتلا ريس

 ٠ ظيقل نإ ليخلا هبحصت مل
 * )١( هحلصي نا هعبط ديعيس نمت ىجرب لهس همطخ امم كلذ ريغ ىلا

 لارا روم

 يمالسالا خيراتلا لاس 1

 قشمدب يقرتلا ةعبطع عبط يدادغبلا قتلا بردا ديسلا حا
 م” ص ا١*٠14 ةئس

 نيئدتبملا ةذمالتلل هفلؤم هبتك ماظعلا مالسالا لاجر ضعب ةريس يف رصتخم وه
 اهنم تاوفه ضعب هيف هل تعقو دقو ء موسرلا ضعبب هالحو ل وبقه يصف بولساب

 نا(54 ص )و ثالث اهنا عم تارانم عبرا 0 يومالا عماحال نأ( ©22)

 لرب جاجحلل ناك هنا 5 لاو ئةثلا فسوي نب جاححلل وه قشمدب جاحح رصق

 نا سيعلاو ةريغكلا 00 ىب نومأملا نأ( 59 ضردنابرم
 المخا لك أطخاو ٠ سماخلا نرقلا ين الا مالسالا دالب يف اهئانبب عرشت مل شرادلا
 هديعب مهيديا نم كلملا هحارخال هر ل مق ا[ نومأللا نا ( 54 ) هلوق يف

 كم كش 1 نوم كلو مسلا اذه ىلا سد ةفالخلاب اضرلا ىنسوم نب يلع ىلا

 لحم اذهو٠ حالصلاو معلا لضفلا هيف دقتعي وهو هدهع يلو همس هلا حييمص خيرات

 سوساو ةفيلخ لحاو ةفيلخ لعا وهو لاحب نومألل يقفل لا ال لذن

 هيلع ليسألا نم ناكم لب واط نينس هوب راح نيذلا هلكلم ىلع جراو ىلا نع افع ةفياخ

 يمس ةمغلاو ٠ 6 وق م نم هدبع ةيالو نم لزع نا

 ( ع7 صل هلوق ٠ اناتيبو روز ةعيشلا حر ا |اق اضرلا ىموم نب يلع

 ةخسنلا 5 اولفا معاق مباع :4] يا ا ةظحالم تدع(

 لئاسر ةعوع يفىشمدب ةيرعلا بدنكلا راد يف و يتحسن اهنع اوقن, ىلإ هيلع الإ
 نرقلا لئاوا كيس تيتك دقو احرشو انتم لماكلا لكشلاب ةطوبضم ةردلف ةئذا

 ابنا ىلإ ةراشالاواهاب| سو ةحسنلا هذه اوفس ناردح الا ناك فاو
 ) مما ةل< ) نيقرشتسملا قب رط ىلع عبط امل لدا



 دكا ناك تاك "4

 6 نا ا تاطلغ تيقن ناوقص عضب يف عبطلا إطخ نم نم هيف عقداف نانو

 : باتكلامدخ نم ةرمز يف 0 نأ 2 تا ردعلاو طخ 7-1 لا مقيل اممأ
 09200 طانكه «راو» اهريعو رك دو(60) ةمضصلا يف رام 00

 ٠٠ كابنو كين اهعمج ٠ ٠ .ةكينلا» :(10) ةوقصلا يفو 0 0 ٠

 اذه يف سيقم وهو ةكيبن عمج كئابنلا ناف اذه ىلإ ةجاح ال  «كئابنلا عجارتلف
 لفل لع الا ىف سلك «هناتما لغأ لدرلا لغوتسإ» : ( 98 تفصل قو ٠ نزولا
 000 7 نإ ال دس ارسل مك دق هلملو ريسفتلا انقل اك كل لغو
 «”ءاجو» :(70) وفصل يفو ٠ هناسلب ا 251 ل غلو نم وهو 4 غلوتسإ» لطفا

 ٠ ىنعمو ةنز ( هال ) لثم ( هاجوو ) باوصلاو ) « (”ءاج ) اهدعب ةفطاع داولا نأك

 هر ينعي (( ماجرو) و باوصلاو («اذك» اهاجوو) : (78) فصلا مك

 عضوا موزل ال ذئنيح»« (احافك ) ىلع اًفطع ( 5 و ) دارملا سيلو «(ماج و) رعاشلا

 ريغشلان أل (نترت هءاسنإ) ةياوض ( نوري .ءاس : (5..) فصلا يفو ٠ ددرتل «اذكم

 دقو ؛«لبالا ىلإ عجرم فلا ص 0 دب: (ة9) ديفا و١ ةرثنلل

 «تخاصا» باوصلاو « 1 م: اعاذ ةحفصلا يثو١ ١( ) وفصل | يف كلذ 06

 كلل كك اهيفو « رءاوضلاو»: (5) ةحفصلا يفو « 2: طا اهيفو ٠ داصلاب

 هانعمو يازلاب وهو ءارلاب فرحلا نظ نم اذه-- ٠٠٠« ىنءملا اذهب رءاوضلا دن مه

 «'نمسوتفههباوص« نوعه :(7١١)ةحفصلا ينو ٠ لصأألا يف رسف اكرتت ال ىتلا
 ) «» غزو «» ىدم يأرا»( ١١5 ) ةحفصلا يثو ٠ :وسنلا نون ال دكوتلا 3

 نم ايلا راع ف بار طضالا حج ( فرطلا ىدمب يأ 0 دن ل «١>)و

 لوق ريسفت دارا هناف هرابعلا عج كلذب ء(دم) دعب ( (ي)ةدايزو (يأ) ل رلا) ةدايز

 ا لاح اذا فرال ادم يأ) : لاا اللاطت صخش 3200 0 ءاثلا

 سلو رظن ىنعب ىأر ردصم انه يأرلاو لااطتلل ريسفت فرطلا دنأ (هفرط نيبو هنيب
 2 اذكه «» )و( »١« نأل) : (١؟5) ةحفصلا يفو ٠ داقتعالا ىنءي يأرلا ره

 ملف (ظاق نل١ رعاشلا لوق ريسفت ديري هنا رهظي يذلاف اذه ىلإ ةجاح ال < ( لصالا

 « ظان نأل » اذكه ةرابعلا قو: ( لماقإ) العذل طقس و نيسوق نيب رسفملا لففالا عضوا



 2 لا يلاعم باعك

085 

 ةنكفالاو اةنم الا كراعك

 ةنمزالا ناك ( 7٠ ص «) هما | تلج 5 ضلع فاد ع دسلا ق١

 دك عر ا ننآ : 0 يق دزرملا لع يبل ةتكمالاو
 تناكو نسحلا نب دم نب دمحا ةعما سماخْلا نرقلا ءابدا زر يهاشم نم هنكللو٠ هبسنو“

 ( نيدالا ةقرتم ىلا نيرآلا ةاشرآ.) باتك .يف توقاي هك ديف 4 01 هل ا
 ريغ ( ةساملا حرش#) نآالا ىلإ ةئقابلا هك نمو ( 1١ ص ؟دَْخ ) تولَجرم كل
 0 مو (تايلضفملا 1 و) ةينيطنتطسقلاو ةرهاقلاو ةردنولو نيلزي يف هذ و عوبطم

 ةيبرعلا باداالا خيرات يف يباتك رظنا ةينيلربلا 3 د وا ل
 كركووب ره ءاع عام : 1105 ج)

 مد

 ِ# نوع ع

 : ١
 مل كح تدع طم

 رعشلا ناعم تانكي

 اورهتشا نيدلا وحشلاو ةخالا“ةقأ"نم « ينادتانشالا تورهت خب تيعنس نازع يال
 تبغلا ةحملا هيوار نا باتكتلا اذه ةلزأم ةفرعل كيو "ةزحعلل ثلاثلا قرقلا ّقآ '

 ةيعمجأ يالا اياب نم: متاربأب دع ةةرزرشملا ةزرتفلا تا اطكياو 5 ا
 ةلغا ني ئافص م جوفص نيثالث ن ريح و هلام 2 قا يف ةيدالا ةطبارلا"

 كلذ يلد و( هيف مثركذ در اولا ءارعشلا مجارتل ةحفص نيثالثو ٠ تو ؛باعكلا لصأل
 ) يفاوقلاو ءالع لاو ءار عشلا ءاعماو ةي زعشلا شاعطقلا ةقيلزإ اليها ةعارا نسرابف

 6 نماكللا نكشلاب ١ اهعيمجت لص ألا كانأ تاطوص دقو ( ليم قرخنت ا دئيج”قازو ىلع

 اظافلالا ضعب لحو تاعطقلا رحبأ نايب اهيف ( ؛ ةفيطا خورشب هحفافص نم:ريثك ليذو
 (ىنتخما يعش باتكلا اذه ءاخ < ةاخنملا- ةظبارلا ءاضغا”لضافآ ابمقو أ بيكارتلاو

 هحيوصل يف ةغلابملا عم هناتظحال دقو( انثلاو ا ةودباط قدس تقل نا ا



 راكفاو ها ه1

 0 اهنا برحلا ىلع قلطي كلا . 1 راعشا يف ريتك لامعتشالا اذهو

 تالا ذه نانا لعافت ن 0اطتلاو ٠ اخر اون © نيص اناا نوح
 را در 0 نال 00 نغ ديعب ريغ

 ةرهاظملا حابصملا يفو هنواع ءهاظ ساسالا ين -- تارهاظتلاو تارهاظملا

 | عا نءاثلا فو 22[ للا . هلع داو ىلدذ | ةطاقن اور هاظتو ةنواغملا

 )ملط ناي هفر انواع يارا ماظن نارخ.فاشكلا فو ٠ دض اونواعتو اوربادت
 يا نوربظتن ١ نورهاظتنو نورهاظت هيفو٠ ههاظي نم مدعي نلف انئاعت يا هيلع

 000 را الكا ١ ةنواسملا 2 211 احلا فو“ نوندانت
 0-0 را راهظا ىلع نوعمتحما نكاد ةنواعملا 0201 ا

 ةنداعملا ممالاو نون داعتم وا ةرهاظملا مسالاو ن َّك هصاظتم مث دا 2 مهضعب صهاظب

 9 9 اباود ةيناثلاو ءاطخ ىلوالا ةلكلا تناك ف يكف هاظتلاو ةهاظملا قالطا َح

 مع ملو بسحا ايف ةغللا كنك ف ةدرإد 2 تارهاظتلا ةدرفم ةرهاظتلا نا م

 ش ل ينبنل لئاقتلاو نواعتلا نم ةلتاقثو ةنواعت
 اندللا درو دقف 2 نازو ىلع لوعفملا ءانب نم 2 6-2070 اث|و وم

 يفو جلشم يردصو نوحلثم نحنف زاحما يف كرب يردص تيلثاو ةقيقملا يف ءاوسلا|

 :فدشدلا دعم نب ورع لوق يفو جلتت ' تحلثاو هسفن كح داس

 « هلتقب رودصلا اجلا موي ويلاف »

 رأثلا كارداب لكذلا ةرارح اندرب يا

 ركل ذا تاقنلا مالك يف تدرو دقو املاعتسا نم عنمي ام ىرأ ال ح يوادتلا

 نم تيوادت » هريغ يفو مدهشتسا فلا يب تدروو ةعالا مالك ضرع 2 تدرودو

 : هب ىوادتي ام ءاودلا حابصملا يفو ٠ » ملا نم لكلا 0

 الع صن ةغل كبنا نكحلو نسحاو حصفا كب: نا ةهبش ال < كبناو كب

 ًاطللا نم دعت ال ةفيعض تناك ناو شنو 5 غ مالك نم تفرعو حابصملا

 ام رمما لماع لبج ٠ ةيلبلا



 راكذاو ءارآ

0 

 امد ءابدالا نيب ةارابملا نم هيلا ىدأ امو مالقالا تارثع باب تفل ًاريغك دفا
 ةشقانم هعنم يف ام سف نم كم

 موق تارثعلا نم مدع نا رقوملا انعم ةلحم نم ءازجا يف تيأر ينكاو
 انه نحاطتلل ىعم ال مئاقد ( نحاطتلا اذه ةجبتن دعب رهظت ( ١

 برحلا ةدش ةكلا نم دارملا ناكاذا ةشقانملاو لادجلل لحم عنملا اذهنا هارا يذلاو
 :هتلعم يف موكا نب هرمح لاق نوح مسا برحلا ىلع برعلا تاطا دقف

 (1)انوحم ةادرم حبصلا ليبق مارق انلجف كتير
 هحرش يف يرابنالا راثب نبا لافو
 ؟انيقلو برحلا انب متلزن اذا مكرق انلءج : لاقف ةبنحكلا اهب هش رخص هان

 : لاقو ىرلا نيك يديطت ةبيحكحب
 (9) اديحم امل ءاقللا يف اونوكي "تاناخر مق .ىلا لقش 2
 انما ةعاف انعرلو اذ فرد ااملز ناك

 احرلل نيعطلاكانل اوناك موق اننراح ىتم انثا. * لوالا تئبلاب ذارآ

 نم اهيف ىقاد ام احرلا نوطن اك برحلا مهن ةعاضق نا ٠ يناثلا تببلاب داراو

 نيبياطالا

 ريدم ايحرا) ةزيتعا تدي ٠.انينا " قبو !ةدالع انك
 - :ريهز _لاقو

 اع نانك مكلتو» ,ايلاتخب احلا كرع ك5 رد
 لح 1 |

 راشب نياةءاورب؟ هو 55 ناجيبلا اح (5) راش ل ةيادرب ةقلعملا نم 5 وهأا (

3 



 كل ملط مسافن نم 5

 هةعوتتم لئاسم هيقا٠٠ رو خاشلا معلا فلؤم يلبقلاب فؤرمملا يدبع نب

 ةيوجالاو ةلئسالاو امتاعوضومو مولعلا تافي رعتو ةيلعلا طباوضلا يف ماسقاو

 ةيناخ دمح الا ةيئاقاملا دئاوفلاو ٠ دئاوفلالي زج وه امن اههابشاو دودرلاو تارظانملاو

 نربي ناخ دمح ا ناطلسلا مسأب هقلأ" ١ د قارتلا"يلا ورشا 1 كلبا نما دم

 ها 1 فاول ول ملاعتلا يلاقاو ٠ لع ها هيف عمجو يناؤعلا أ عا نب دمع

 ثحبم لك يف 0 ةعبس نف لك يف نونف ةعبس ىف بولسالاو بيترتلا بي رغ

 ةحلعس» فارظ يا ناجي عبسو ناعم لئاسم عبس

 ركل رورسلا ىلا راغزاألا" نلت كك نارإبلا نكات ةفاردللا نمو

 نرقلا لا نقر تداهم رذو يزيرقملا ططخ راصتخا وهو ٠٠ا/ قوتملا

 هنم دجوي ه1 ىفوتملا يبتكلا طاوطولل ربعلا مشابمو ركفلا مشانمو ٠ رشع يداحلا
 عبارلاو تعا 2 ملك ياا 006 ؤ لوالا ءزجلا

 ل نيطسافو ةسالقلا صولا ودك "كانا زا" زثابسلاو نار

 م ١١١5 ةئس هفلا يثاترمتلل

 فوزملا ريكا ىسبع

 متت وحج جوع تع

 : هسفنل يوحنلا ديلو نب مئاغ لي

 '”توقلاو ةحصااو نمالا اهرادقم ليجي ةثالث

 رفا رد هلراارلا ٠١ اعيريغ نم لاملاب قد ذل

 قيدص ابفدو لاح ةنراوملا ةيتححم د لمكة دحوت 0

 511:1١" ) قرشملا ةلحم كي للح كيل اسمح وضع ل 27ج طويدربلا

 ٠ سدتقملا ةلحم فاق ( 510 0 0 ةيقشمدلا ةمعنلا هلي يف امجنصوو ( لو

 ىبةتكوم كك تالا مسق نم 0 توريد ف هي «ريمالا ةعماجلا ةيتححكحم كتل

 هنم ةميدق ةعطق



 3 ةي روعملا ةنازحلا سافل نم

 ( دئاوفلا عمم نونظلا شكا ىو د فاوفلا عمجو ٠ لع لكيف ءالعلا فئاوط

 هلدا يفو ةيرثلو هب رعش تاراخم هيف 2 728 1 ىلا 0 ةنامث 2 نيدلا لام

 اع 211 قوتملا يدادغبيلا نوع يبا نا ةيقرشملا تابي.ثتلاو . ( قوطملا

 ةريغكلا شيئافكلاو عيماجلا

 : 005215 فما يرداخسلا جيراتلا مذ نأ خينوتلاب نالعالا < خيراتلا نمو

 ,”,ىى8 قودملا يرملا هللا لضف ا راصتخ الا ناقاخ د نايقعلا دئالق رسود# و

 لصالا فلؤا.. ةنمانلا ةئاملا نايعا يف ةنماكلا رردلا ليذو,.. "50 ةلس ل
 لاحنرالا دئاوفو ٠ م8 ؟ ىلا هيف لصو هطخب وهو 806 ىفوتملا ينالقسعلا رحت نبا

 هي يوجلا هللا تف نب ىفطصمل مجارتلا يف رشع يداحلا نرقلا رابخا يف رفسلا حئاتنو
 ىكلاك وول خيراوتلا نودع نم " ٠لاو ل! ناركلاو . ةريك تارا ةنالث

 يوغللا دحاواادبع ٠ بيطلا يبا مامالل نييوحتلا بتاصو ٠ هطخب /15 ىفوتملا

 ىفوتملا يدفصلا حالصلل تايفولاب يفاولاو ٠ يدق طخب ًاذج ةديح هلل "ل ىفوتملا

 كاانلاو رشع يناثلاو سداسلاو سماخلاو كاانلاو محلا هنازحا نم دج وا 1

 خيراتو 14 ىفوتملايعاسلا نبال رصتخلا عماجلا نم عساتلا ءزجلاو٠ رشع عبارلاو رشع

 رهوجاو ٠ 52629 ىنوتملا بلح ىضاق ىماماللا نسح ريما نب ىنطصم ندد وهو يبانملا

 نم ةراشاب دقلأ 16 ىنوتملا ي مهاقلا قاقد ند نيطالسلاو كولا ريس يف نيعلا

 رصصم رابخا ف ةرهازلا 0 نم دوقفملا 0 . مو رخخ ميدق طخل ق قوقرب صهاظلا

 وشو 71! ب زحأ 8٠06 قلن 1 سس يق وسل ما 3 يدرب ير : نبال ةرهاقلاو

 ةلاجلا 0 انس إل رب هك كلذ ١ ريغو ٠ خيراتلا اذه نم عبط ام صقن متي مخ

 ٍِط اصل ةددعتملا نونفلا يف هد للا تاحدلا - فراعملا رادد ها 01 ماعلا نمو

 رار لا ىتام يف ةخسنلا هذه ةبتكحملا بحاص ةداعس فصو )١(

 علا خي رات يف ) ةلاقم رشني ملام يدنع ىف ل 0 ل ماكان كت 5: )الوصف ضعت

 ( 78:7 ) هذه ع محلا ةل< يف اهترشنف (اطاطغاو ةعفر نادلبلاب



 لاا ا ةنازخلا ى ناقل نم 0

 . ميدق طخ موك ودم قى نيد سفرا 2 رصتخم - ضورعلا نمو

 ء ةدئاف 2 1 0 يزي ربدلا مامالل يفاوقلاو ضورعلا يف يناكلاو

 وردلا لع قديطعلل ىااداتوأالاو كابسالاببءانغلا قئارط ىف ىذورعلا نسما يبا
 ٠ ضورعلا هعارتخا 2 دما 3 ليلخلا رداون اهدعبو

 ةغباتلا ةعسلا نيواددلا ىلع 4721 ىنوتملا يرهتنشلا ملعالا حرمش تح رعشلا نمو

 ماهتيبا نيب ةنزاوملا نم يناثلا ءزجلاو ٠ سدقلا 'ىرماو ةمتلعو ريهزو ةفرطو ةرئدعو

 ٠ (طقف لوالا ءزجلا وه بئاوجلا يف عبط امو 07١) ةنس ىفوتملا يدم الل يرتحبلاو

 هطالخ ارحاص ىلا ناوندو ٠ هطخغ 135 ىنوتملا يحافاكا نب هلا ياهش نا دو

 يرونلا مالغ 0 ىلا مههربا وهو راعملا ناويدو ٠ هطخن 0

 غئاصلا نب لاخلا نأ دمع قو غئاصلا نبا ناويد نم غئاسلا راتخلاو . 5 5

 ىنوتملا ينالقسعلا رج رح نب دمحا ظفاحلا ناويدو ٠ سداسلا نرقلا لها نم بيطلا

 ةنسااهفلا يرصبلا جرفلايبا نب يلعل ةيرصبلا ةساجخلاو ٠ هتافو ةئس يتك 865 ةنس
 كاردتسالاو ٠ فاؤمألا لوه# نيدل# يف مات يبال ةساجلا ناورد ىلع حرشو٠ 3

 يرزجلا ريثالا نبا نيدلا ءايضا ةيئاطلا يناعملا نم ةيدنكلا ذاملا ىلع ذخالا يف

 نافذا بآل ةردعكللا لدلاما هيفادةتنا ( زئاتللا لذملا يحاص و23 ]7807 ةئشب وتلا

 نر ركذو اهنم هتافام كاردتساو مامت 55 ”ىنملا كتر 2 ىف 5751ىناوتلا
 ءارعشل ةريثكف نيواودلا اما ٠ ( ةيدنكلا ندم يف ةيديعسلا ةلاسرلا مسا نودظلا

 ةردان نسنافا عيماحم اهيفد نيفلتخم

 ىفوتملا يدفصلا حالصال عاملا ”ىدابملا نيب عجاوسلا ناك 2 دال نمو

 0 رتل و ورب لع ءاعسألا أبت م رثنلاو مظنلا نم هب بترك 25 اههف عمج

 قررا لدفطعلاو ١7 ىفاوعملا كلملا» ءاتشا نبال .تاختوللا] ع قى زازرطلا رادو

 ةبمأةلاسر اهنني ةفاتخم لوقث هيف شانكلاك ع ومو ٠ دق ظخضما ه6 ىفونملا يزوملا
 ”هدقتنا امو ءالضفلا نم ابب هاقال نمو رصم 6 تاضصلا يلا نب زي زعلادمع نبا

 تطال 1تاهط نما لفن امو عزردن لع قاكملا ف كلا فو ةماجر ب
 بويع اهيف نب ه7 ىفوتملا يريها ناوشنل ةماقم هو نيعلا روخلاو ٠ بيطلا فأو



 هذ

 اي ةيروعلل | ةنازملا سافن نم

 نبال هيلع حرش هيليو 77 ىفوتملا كلام نبا مامالا في رصت < فرصلا نمو

 عضولا يف يف 8١/5 ةنس قفوتملا ىشوقلل سهاوزلا دوقنعو ٠ 181 ىفوملا ىوكتلا زان

 ىلع ,تنصنملا_ىعسملا مو( ىفوتملا,يتج نبا مامالا حرشو ٠ قاقتشالاب ترد
 "4 قوتملا ىزالا ناَنَع لإ[ 08

 حرشو ٠ 584 ةنس بتك ةسافنلا ةياغب ينج نبال عمللا حرش  وحنلا نمو
 ينوتملا .بجاملا نبا حوتشو 7٠١4 ٠ ةنس بتك هتمديقم ىلع 275:ىفوتملا دابا نإ

 ةردلا حرشل ةيفولا تاقيلعتلاو ٠ 5م ةنس ىنوتملا يرشخمزلل لصفملا ىلع 14 ةنس

 رطعم نبا ةيفلا حرش وهو تاماقملا حراش ريغ 1865 ةنس ىنوتملا يشيرشلا ةيفلالا

 ٠7٠٠ ىفوتملا تلال يناعلا فورح حرش يف ينايملا فصرو ١ بتك مرخ اهيفو

 711 قيودا ماشه نبال ينغملا ىلع 6" ىفونملا ينيءامدلا تي رغلا ةقلو 45

 ىفوتملايجاجزلل لما و٠ ةسافنلا ةباغ ينو طخلاةمدق نيدل<يف ةيدنهلا ةيشاحلا ى

 * ال400 هك سمك اهيلع 30 ىوتملا روفصع نب مك هند

 لع ,يضرلا حرش هيف تر ىواحلل ةيقاالا لع يعرلا تينت ف ةيببلل انااا

 ٠ مرخ هيف ةيفلالا ىلع يضرافلا حرشو ٠ نيءزج يف ةيفاالا باوبا ىلع ةيفاكلا

 2٠٠ ىفوتملا يديحوتلا نايح يبال كلام نبا ةيفلا لع مالكلا:يف كلاسلا جهنمو

 خيب لكك ركذلا فن الا روفصع نبا مامالل وجتلا ريف برقللاو ٠و اول
 ةب رغشلا تارورضلا ىلع ,هرخ

 يعمم هر دم عيدبلاو كالا 4 يا ناكل صاود ح ةغو اليلا نمو

 روهشملا دحل نب ليعاتسا .كلاول :ةعاربلا وذ تاعداف ةعارلا 0 7
 رددو قئافدلاو (١ نزولا الا 0000 )115 ىفوتملا يللا ريثالا نباب

 رعشلا نونفا هيف ضرعت هلا الا ميدبلا يف وهو يصاخلا دحلا نبا قفوملل قئافملا
 نم شو هطخب تح ةالإ ابلا للا لعد ءانلا د ةريصنو 11١ الرةتس ل
 ٠ هدلو طخب ١١85 ىنوتملا يواكدالل نيمضتلا نساحم يف نيمثلا ردلاو ٠ سافنلا

 يرابنالا ا ا يبال رصتخم شو ( عيدبلا يا ) رعشلا ةءنص يف ةعمللاو

 يدق طخب هالال ىفوتملا



 ةبرومتل | ةنازالا سافت نم و

 نآرقلا لكشمو نآرقلا بي.رغ نيب هيف عج ينانكلا فرطم نب دمحا نب دمع مامالل
 ظافاالا فرششا ريسف: يف ظافالا ٌةدمعو ٠ ميدق ي لدتا طخم ةسيفن ةؤسأ ةبدتق نبال

 دكا كل كورقلا برغ ىف فلا كانك قدا وهو نيفسلا فسر) .٠ دما ةم العلل
 نر يدايمولل دزاسملا ىلع بت نيحيحا | يف ام بي رغ ريسفتو ٠ اها :ةنس

 ه5 ةنس ىفوتملا لوقرق نبال راونالا علاطمو * م دق طخي ًادج ةسيفن جزحل .( 1 ةنس

 ميسو 15 هعس بنتك ةماه وا حصاو هيلع 0 راونالا لقراشم هيفا رضتخا

 ٠ ىلاعالل ةغالا هقفب هبشا فلؤملا لوهحم رصتخم رشللا ةغفل صئاصخ يف رمل

 0 ىلع هيف هين ماله قوتملا يرصبلا ةزمح نب ىلعل ةاورلا طيالغا لع تاييبنتلاو

 ةفينح يبال تابنلا باتكو ينابيشلا ورمع يبا رداوتو يارعألا يلكلا دايز يلا رداون

 حالصاو ديبع يبال فّدصملا بيرغلاو باعث يصفو دّربملل لماكلاو يرويدلا

 نيبال نامل قلخ باتكو . كل نبال دودملاو روصقملاو تنكشلا نبذل قطنملا

 تكا لإ ايلا وداون: حوبشاو :1064/ يفك ةسفن اة ةدييبعا ىلإ! قاراو تنبات ايبا
 تاغللا .نم ةدايزلا ينام حرشو ٠ برعلا ناسأ بحاص روظنم نبا طخب 16 ةدس

 دق طخ لوو هفلؤم يلالثلا ن ءةدئاز ةيوغل ظافلا ريسفت يف وهو

 لاله يبا .مامالل قورفلا اهمها ّةدحاو ةعومجمب ةيوغللا قورفلا يف بتك ةتسو
 ةصالخ فلُؤم يا نيمالل نيينثملا يعون يف نيتنلا ىنجو . 45 ىفوتملا يركسعلا

 قيقا قنا يف تقالا لصفللا |نيعقتو .نيلضف ىلع .هبتر ١111 ةعس قؤتملار الا
 بيلدعلا لع :يراجلا: ينلنا'يف يناثلا لصفلاو:ماسقالا ب51 وهو نيدوسالاو نيضيبالاك
 تاكو -٠: نيعودلا نم اهجاو 0 كديضارام يف !ناتتتلاو نإ" نقلا ني زمعلاك
 ضاوغلاةرد ىلع ليذلاو ةلكتلاو ٠٠١١ ٠ ىفوخملا “ىشنملا نيدلا ردب نب دمحل ىلا

 نالملا باد اهرخآ يف + 1 1 ولا مامالا فيلأ7 ه:1ا3 ىفوتملا يري رحلل

 يبحملل ليخذلا نم ةيب رعلا ةغللا يف ام يف ليبسلا ءاوسو 85١ ٠ ىفوتملا دب رد نبال

 ةلاسرةرشعتس وحنو ٠ ميلا فرح ىلا هيف لصو رك الا: كنن الا رتل ةطالخ اسحاص

 ٠ يوذغللا بيطلا نبال دادضالاو 70٠ ىفوتللا يناغاصلل دادضالا اهمها دادضالا يف

 ةريثك دئاوف هيشاوح هي و يدق طخب 555 ىفوتملا يناتسجسلل .ثدثأتلاو ريكذتلاو



 و ١3

 8 ةي روما ةنازملا سئافن نم

اسلا نرقلا ءالع نم يجن وخلا كلملادبع نب
 ةشيدح اك صضعب 0 دقو 0 عب

 محا يبرعلا نبا ركب يبال مصاوقلا نم مصاوعلاو ٠ طخلا
 . ةناتسالا هل

 ٠ ةمخضض تارإ# ةثالث ين ها/54 ىفونملا ىفك زل طيح ردي اك نرطألا ل

 ىضاملا :نرقلا طساوا ُكْيَع

 اهيلا درطتسي خيراتلاو ةغللاو بدالاك ةريثك دئاوف ام.هيفو نيريبك نيدلحم يف ظن

 يف تك < ىنوتملا يبارافلا رمد يال ةيكولملا بادالا ح قالخالا نمو

 سفنلا لع يف ءاكحلا ةقيرط لع قالخالا يف ةلاسر نورشع اهيف ةعوممو ٠ هلوا

 طا ةيدق 1١ هلزنا لجرلا زيبدت م. يبوقعيلا يدع نب ىبحيل قالخالا ند عام

 مه.0 ىفو تما يطي رح ا ميكحلا ءافولا نالخو ءافصلا ناوخا لئاسر ح ةكللا نمو
 يدق طخب ةروهشملا ءافصلا ناوخا لئاسر لم ىلع ابفلا ةلاسر نوسمخو ىدحا اهيفو

 مرخ اهيفو ةيرصملا بعكلا راد ةخل نم ريدككي لوطا ايتو
 )١(٠ ةسافنلاو ةحصلا ةياغب 50 / ةئس تدعك ةب ريصنلا رئاصيلا < قطنملا نمو

 فلؤملا ةخمل ىلع لوقو نعك" ناكل تاكل تكلا

 يبال ةعبرشلاو ةرواحلا طظافلا ريسافتو ةعب ألا ضايرلا راهزا < ةغللا نمو

 للع ناي رجلا ةزيثكلا اظافلالا نم وهو ه4 ةنسن هلأ يتييببلا مساقلا يبا نب يلع نسحلا

 قوما يواؤحل | نيدلا معل ةدافالا رتفسو ةواعشلا رؤسو ٠ 1 كعك ةئنلالا

 ةياغ 2 ىهف هطخغ ةزاحا امل يفد فلؤملا رصع يف يا 17ه هع كرولا 0

 ىفوتملا يورحلا هفلأ يذلا نيبي غلا اطخ ىلع هيبنتلاو ٠ طبضلاو ةسافنلا نم نوكي ام
 نيطرقلا كاتكو .ه 6و 0 ىنوتملا ياللا ىسرافلا لضفلا يبا فيلات 1:٠١ فيكنس

 م1151 ةنس ادبعب يف ةيئاثعلا ةعبطملاب باتكحلا اذه نم مسق عبط )١(

 ةطوبضم ةعدق هؤسا 5 ةلاقاا هذه ناك افص كد سحر ج يتوناقلا هعبط ىلع فقوؤ

 الماكر صمي كلذ دعب هدبع دمحم خيثلا ةمالعلا هعبط مث ةخسنلا هذه ايلعل



 هن روعللا ةنازلا سانت نم سافل
 1 د مص ع 05-5

 اهيلعو يراصنالا نسحلا يبا نب سنوي نب نمحراادبع طف ه557 ةئس رك 3

 يغو ةدوقفملا ةمدقلا تافلؤملا-نم لئاسر ينامث اهيف ءابطالا نم اهكلت نم طوطخ
 تانك (؟) نيعال موسرو رئادد ايف يبد وملا ىسلع نب يلع نلاككلا هك )ا ل

 نيعلا عي رشت (4) 11 هل نيل لذ (2) ةيردام نب ىريل 1 اني و نيعلا ةفرعم

 ىلوالا ةلاقملا (5) يباطرفكلا عوشت 1 ا لعل اهللع ةافانمو املاك شاو

 نيعلا ملع ف هيلا 5 ىشع نب يلع نيلاحكلا كك نم ةئلاثلاو ةيناثلاو

 اهللعو نيعلا 2 2 قلما نب نيننح تك 0 يلصوملا يلع نب را معا اتاوادمو

 رصبلا باتك (8) نيعلل ةنّولم موسر ةسمخ هيف سونيلاجو طارقبا يار ىلع اهجالعو

 ناملآلا يفرشتسم ضعبو مناربوس نورابلا,ر از دقو ٠ يلا رحلا هر نب تباثل ةريصبلاو
 ا-ملئاسر ضعب او>سئساو ةعومجما هذهم اويحتاف ةنازخلا هذه ةنس ٌةرشع عضب نم

 ةلاسر اهنع بعكف قا نب نين> ةلاسرب روهشملا ةادكلا فوهريام روكا ينعو

 151١ ةئس كيسييل يف اهعبطو يبسعشلا ريوصتلاب اهموسر اهيف لقن ةيناملالاب

 اهنببو اهتافلؤم نم ريغك يف موسرلاو ةقئافلا طوطخلا دوحو ةنازاخا ايام نمو

 ىلع مالكلاو حزف سوق يف ةلاسر اهنم ةيفارنجلاو ءايهكلاو بطلاو ةئيحلا بتك
 ناقلاب ةموسرم طوطخو رئاود تاذ مهل هيلا لصو ام ىلع ءوضلا ساكعنا

 عيضاوملا نم امانرب باوبا يف ام مثا نم [سيفن هتيار ام ةلاقملا هذه يف تيختناف

 ل ت2: 1 آلا هلع فوقولا ىدستي ال اع اتم سفنا .ةتلخا ام ف ناك اعرو

 ظاا ينرفظي مل اهنع ديعب اناو كلذ يل ىّلأو اهرافسا بيلقثو اهراثآ دقفت يف ةالبوط

 ةلوبقم ءاركلا ءارقلا دنع يل رذعف اترايزب

 مكن 76 هحس ىنوتملا عبص ال | يبا نبال نارقلا 0 ع ريسفتلا سافت نم

 خيش حرش ىلع يديعملا يودعلا يلع خيشلا ةيشاح << ثيدحلا 0 نمو

 يقارعلا ةيفلا ىلع يراصنالا ايركز مالسالا

 ميدق طخ مه هها/ ىنوتملا يودعلا رفاسم نب ىلع خيشلا ةهديقع - دئاقعلا نع

 7 ةاكأت نب دم , ةمالعلا اهصخل .يزارلا رذلل ةيلاعلا نلاطملا صيخللاو ٠ رخ الا ةمورخع
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 ضمير را لا

 ةي روهتلا ةنازخلا سئافن نم (؟
 نم اهيف دجو امبرو سئافنلا نم ابهظعمو ةريغك ةنيثلا ةبحكجلا هذه تابما نا

 ةم العلا اهبحاص ةداعسل قبس دقو ايازم اهتم لكل رثكأ وا ناتخسن تاطوطخلا ضب
 ران آلآو سعقملاو لدلحلاو قرشملاو يلكتلاك الخلا يف ابشنب فص نا

 ٠ اههابشاو ةيفلسلا ةلغاو
 تالاقم اهتاطوطخم ضعب فصو يف وا اهبفصو يف اهيلع نيفقاولا نم ريثك بتكو :

 نيب هتعض امو فيلاتلا ملاع يف اهتلزنم ىلع لدي امم )١( ةيبرغلاو ةيقرشلا تالحلا يف

 الاطر 1ك تاك لاس يف جاتحت ينلا رداونلاو سئافنلاو رئاخذلا نم اهعولض

 ايا 28 نيِقرشتسملا امسالو برتلاو قرتتلا ءالع نمر الا
 رتفي ال هللا هاعر هتداعسو ٠ عبطلل هريغ دعاو عبط امن اهرداون ضعب خاستسا نأشب
 ءالعلاو ءابدالا ةدافاب لخبب الو ٠ اخاسنتسا وا اءايعبا هب رفظي امب اهدادمإ نع ةقيقد
 ةنأالا ةليرعلا باداالا ماع ةعفت معبف شنت اع ناسا ةئارفلا كاع 7

 ةينطولا هتيجيرأو «يلعلا همركب ”روهشم
 يندحلا نم انهفآأف ةنصن اهيف نكيذل ( اتنيرق ) يدبتكلا 210200

 ةكحلاب اًيب رق اهفقو لئسنسو نقولا ّتاخ باتك لك ىلعو اهعيمج ةفوقوم “و نآآلا
 موقن ضرالا نم 2:2 كنكوو ايبلع ناكملا فقر هب 5 دي 0نقو تاك 0 00
 ا عني ل تكل ه0 نذلا قرد هر هلا لاطا - مدعب نم ااقفنب

 دعب نم ةماع ابلعج طرتشسو اهنم ةدافتسالا نم

 ةنيفت نودلا يطال 2 2 الا اهم كفصأ) نأ تا كا 5 8

 وهو ةنازخلا هده رداون 0 0( د ستقملا ا ل عجار 0

 هباعك 2 اهسافنت نعو اهنع ناددز يرجح موحر م اي ريغ

 هيف هتاحيا ّس هم ناعتسا دقو ) ةي رعلا ةغللا بادآ خيرات 1

5 



 ريكعشو نب سوباك نيدو

 سيلو ؛ لئاسرلا هذه مالكل ثم ةيبرعلاب افلؤم امالك ععسي مل ًادحا نا » : يدادزيلا

 اذاف «رصقلا ةضيب هئم كا قرشا ناكللا نال ءابغولا ىجري ةياهن اذه ءارو

 هياع يب رع مهقفاوي ال يذلا مجاعالا قارغا نم هادعت

 ردقبو ٠ عبارلا نرقلا لهأ حتارف هتجتنا ام عدبا نم سوباق لئاسر ناف ةلمغابو
 عبطلاب اهئايحإو اهدوجوب نآآلا "سن اهذقف ىلع نيفسآ انك ام

 : سوبأق رعش

 030000 9 ايف التم نور( ةيسرابلاو ةيبرعلاب رز ضوباك ىظنو

 : هلوق يبرعلا
 هللا © ال[ هلا راج له -انردع يسهدلا كن عب ىذلل لق

' 
 ارا هردقأ "ىضقات | رقتسو فيج هقوف واعتا لا يرت اما

 0 هلا ةسكي ,يداعب نم اانأتد اني نامزلا يدا كاش نكت ناف
 رمثلاو يبهشلا آلا فسكي سيلو ددبع املام موجت ءامسلا ينف

 : يدادزيلا نمحرلا دبع

 رهتشا دقو ٠. هاجلاو.بدالاو لعلاب مالسالا يف ةفورعملا تويبلا نم دادزي لاو
 نينمؤملا ريما كا ىذللا دادزي نب,دنم نب هللادع حاص وبإ تلاثلا نرقلا ف مهنم

 هناويد يف تدرو ةغيلب خادم هيف يرتحبللو « 555 ةنس هل اري زو يسابعلا نيعتسملا
 دمح | هم دمي 0 رسما يدادزيلا سايعلا وبأ عبارلا نرقلا 2 مهمد

 لايق دن نش راثر ىف للا وللا ( مساقتلا نسحا زينها كن ىراشلا ىيدقملا

 ارب 0 ىو نفضل وبأ ثريا ِق مهنم رهتشاو

 ةجرتي هل رفظا لف سوباق لئاسر عماج يدادزيلا يلع نب نر+رلادبعاما
 كفوو دهس 5 كلذ ليسا ىف تلالبام غر ) بتحمل نب كيدنع اهف

 (ها١) ملع لع يذ لك قوفو

 نالها عرب اا ةرهاقلا

 | يووم حخخ



 7 ريكعت و نب سوباف

 غي لسرتملا ةينق باتكيتأبو ١١5 ةهفصلا ةباهن يف عطقش ةغالبلا لاك نكحلو
 لاوالا نرد ١] 2 دكتلا ضر

 ثس دل نأ الع ةحددلا هذه نم نيب دحجلا 00 2 ضصقعدلا انل نييت امدنعو

 شو . ياومحلا دب ريلاب اهانرضعساف ةغاليلا لاك نم ةيناث زل - كاع دحلا

 يفد ٠ مههوظنمو سوباق يرصاعم روثنم نم ةفئاط ( ةغالبلا_ل م رضتن

 نيلسرتملا نه مثريغو يبضلاو يبتعلاو يلاكيملاو يزرخابلاو ها

 7 . للا الا رودمملا ) ن٠ ذبن عومجملا ل االخ يفو ٠ ءا رجلا

 و وب نبا ةلودلا ءاهم مساأب دئموو رثتلا ىلا م ظنلا ن ٠ مات يبا ةساج هب ١ لقت يذلا

 كر ا م2 77 ادع 2 كانو

 لاك )و م اهتباتك جيران الو اهبناك كمسا اهيف سيلو 2 طخ شنو ٠ ًارطس

 ةقيقدلا ةريبكحلا اهتاهتص لا ( ةغاليلا

 لمحاو عيدبلا عا 5 قلعتب ام يردادزيلا ةمدقم ن رم اهخسان انعم طخلا

 ةيفسافلا 3 اسرلا درول مو( سواق ل ل كاسر ضع 07 نيب يدادزيلا اهمدق تانايب

 باتحلا رخآ يف يتلا
 ىلوالاةخسنلا يف عقد مكيف دعت لع 3 ةيناثلا ةخسنلا هذه نم ءاندفعسا ام مأو

 ةينانلا ةخسنلا رم اهاندفتسا يتلا تادايزلا عيمحو وه هانعضوو كلت نم هانلكاف

 [ ] نيتمالعلا نيتاه نيب
 عيدبلا عاونأ نايب والا : ماسقا ةعررا ىلا ( ةغالبلا لاك ) باتك م.قنيو

 سباق لئاسر يناثلاو . كاتخ] اهيلا هقمسل 1 مم سوباق مالك ف يدادزيلا اهدجو ىتلا

 (انييلع قحافلاب ةبوجاو حاصلا ىلا هلئاسو كلاتلاو ٠ داع 0-7
 ةلودلا رفع هيلع ىلوتساو سوباق دب نم كلملا اهيف جرخ يتلا ةدملا يف ناك كلذ نظآو

 ةفدفلا سوباق لئاسر عب ؛ارلا مسقلاو ٠ هل يو بحاصلا ناك يذلا هيوب نبا

 1 سف 0 نم اهيف امو« ةغالبلا نم ةيلع لذ ام يف سوباق لئاسر ن راف دعبو

 2 أ لع نيظ ون ا اهم 0 1 كلا هلا لع هسا راشتنالا نوكيا

 ]وق اماو ٠ 0 نميتلا ةيبدالا راث آلا نم اهلبق رشن 1يف انيأر اك« ءابدالا مالقا
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 يف :_لدعلا فارطاب ذخنآو « ةيعرلا فاصنا ىلع صرحا الو معن ٠ نادت امهئاقتلال
 هلئاسرو ٠ لقلا ةقالذو فيسلا ةبارذ نيب 0 ملول آلا يف عربأو يتلا

 ةرهزو ( 5 قراوب نم ةعللإ اهم يفتك 3 ىنكلا“ دارفالا دنع ةدالبلا يف ةدوجوم

 0" 6 ٠ هناسحا قئادح نم

 داو كدالا ب مارت اق ناكو» : ( 2تةنس ثداوح يف زان 11 نيا لاقاو

 « مولعلا نم اهريغو موجنلاب اًاع ناكو ٠ نسح رعشو لئاسر هل ٠ )علا

 :يداوزيلا لاق (٠٠ ةغالبلا لك )رخآ ين ىلا ةيفسلفلا لئاسرلا هلع دهاونش نمو

 للا نبل قرم هناك امم نمانلا بتي ايلا كلا كقخ دقو »
 كلب ةيفسلفلا يناعملا حرش يف يلئاسرلا مالكلا لاعتسا روءالا بعدأ نف ٠ قحلاب
 « ! ةبطاق قلخلا امنع زم ىتلا ةبوذعلاو ةحاصفلا

 اوراق لئاسر

 دك و 2 (اهأز الو اهب عهسن يتلا بتكحبلا نم سوباق لئاسر ) تناك

 ةاطاقلا هيلا ةللمملا ةرادا ىلإ داده يقع الا نامت كلا نم :ريخالا مايآلا

 تت » عل يفد ( يدادزيلا ىلع 0 "ا ةغالبلا لاك هناونع طوطخ تناك

 عساتلا سيما موي ٠ 12 ٠٠ اهري رح نم غرفو ٠٠ ةءورملا ةلاسرلا

 6 (5505)011 ةنس رفص نم

 وتس لك ىو 1٠١١ ضارعو اره 150 ل وطب ةحنص ؟/ هلا قط وطخم | اذهو

 املوا اك . 0 هتدجو هيوقص"ت امو ٠ طيضلا نسح 5 طخ وهو ٠ ر لاك

 0 0 بلح يف يس بانك اناا ةغالبلا_تأ5)

 7 ةقرو طوقسا هفلؤم مسا فرعن لو (ةيورهلا ةلاسرلا) مساب , هديا يف يعم 1

 001١ هلثفو ( ةعدللا لاك ) رخآ نم زيجاو رادقم كلذ بش عاضف « ةعومجملا ن

 0 0 يف ةلصتم 0 ب لا نك (٠ لس ملا ةينق الأ أ

 اوظ نا الو 95 نوكي نا لمتحي ةباعكلا خيرات دلل نا
 ره 2 2 0 دج ا زا

 رشاعلا نرقلا نم ال عباسلا نرقأا نم اهنا ميجرتف اهعدق ىلع لدت ةخسنلا



 لل ريكعتو نب نسوباق

 لا: :ملب (ةعيفزلا ةقبطلا "مهله لهأ نم دنا لع:سوتسحم دهاش سوباق لئلسرو
 الو اهلبق.اآل ةيبنملاب اهلثم بتكي مل هنأ ع ز يدادزيلا نمحرلادبع لئاسرلا هذه عماج

 044 ىم ثارت ناحع ل اك يف ىارلا قداص نقطصم نيسلا ,55 1

 نايرتلا ل نضروع امن 0 هصصقو سؤباق مح نا معز نم ةدحالملا نم نا
 يف هدغاام اراك ىلا د1 اع ال سسوراقل 0 الوم ةئلاثم ساند خا

 ةماع نيد هي رصاعم نم مانركذ نم هترهش ترصق امناو « عادباو ةغالب نم هلئاسر

 (1) راطقالا يف دوجولا ة ندا تناك انضر نارا

 ووصنم يبا :لؤق:ءابدالا كلمو كولملا بيدأ ناك سوباق نأ كع ًادهاش انبسسو

 08 3 ةمتاخ كذب ,ىباتك نم ثلاثلا ءزللا اذه مخأ» : ةعتملا يف يلاعفلا

 كاف“ معلا ةطسب كلملا:ةزع ىلا.هل هللا عمج نم ٠ ناس>الاو لدعلا عوبنيو ( نامزلا

 دولا 0 لخدت الو « تارابعلاب كردت ال هناك واف ا ل

 «هرث 11 ا ل 6 ,رابخأ يف اًباتك لمعأ نأ يل ناو( تارا

 يتعلا رصن يللا هرصاعم لوق كرا مزاللا كلا هب فصو ام عدبأ نمو

 : ين فورعملا هخي رات يف

 "اهاسر مواهارجم م ربكلا زاب ينو ءاهارجم ها نيب ةمم يف يلاعملا سمش هللف »
 قَد 0 را ا ا 2-2-0

 فافعب سفن ١ اليدفتو ةلمح ررظ الصحو قع رفوأو ٠ قوت 0

 لف «يثالملا عافر :رع سفنلا لف دق ٠ علا قافكي ندبل ئرجاو « ةكملا
 سل نآوب نأ دض ىو كلما نأ 6 يث ام ةلاطبلا الو وه ام وبللا فرعي

 لاقف هريغ نم الا ( ةغالبلا 01 20 هتقو يف ةينيطنطسقلا سا دم يلا

 ا هه عماج يدادزيلا نعل اادمع وك ذ هنسفشل هارولو ) سو أَ يلاعملا سل هلأ

 ةمحرت ف « لاقف ) مالعالا سوماق 0 هادم ىلا ًاطملا اذه ىرس دقو ٠ لئاسرلا

 ) ةغاليلا لآك) اهعل 2 ظ و تافلؤم هأد / سوباق



 ريكعشو نب سسوناق ننابب

 باونملاو ينزتطي ا 81 يفو .٠ لا( ل ال هللا يف عبصي ناك نمو ) باوضلاو

 يار اح كلا ليج نم خيش | ]| يفد ٠ مهعم باوصلاو همم 2 قلط أ 50يف و ١ طر

 "51:5 يفو ٠ "0 نم تارصلاو

 انشا الا ل 20 ناتيعلا ا
 ىف( نوع أ هتركذ حوبد يف» 528 د|3و ٠ نيل( اضيشن لإ تاوضلاو

 ةحئازلا [كاوطلاَو ةئازلا 53-قو ٠ ةّيفاق مالو( 9 ةتاوشلاو كنب

 ( ةغالبلا لاك) مساب .ةعومحما هلئاسرو
 « عساتلا ءدجلا يف قيس ام ةعأ»

 نكلو : للا هلعو, نضغلا هدأ مهتم سدو 3 ع رق قيدلا 2 عويشلا " ءاعمأ قرع ال

 قح  هفيق لبس يف لوذبملا دهجلا ىلع ةلالدلل' 00 قم هيلع انفقو يذلا

 ةلل- |هعار: اذا ؛قاوق فايع ؛نب ءتجاتقلا ناكو" نبسملا ةيانع ف ناك: اني ا هةطخننأ
 ١ « ؟سوواط حاتج مأ « سوباق طخ اذه »

 خئادبين دفتلاو «تفلكت الي ةزيضقلا عاجالا ف قن اعلي 10 نسولف رصع ناك"

 ةلاز< زاثملا « لئسرملا تولسالا نم موي .لقتني رثنلا ناكو ٠ طارفا زيغ نم ظفالا

 عاونا 0 عساوتلاو 6 قز سانجلاب ديقتلاو ولا عج يبل | مازملا .ىلا عاضوالا ىقسانت ون( ظفالا

 هيمان راوكيلم لوب مالت كتموب هلت أ ديدحلا بولسالا كالذ نأ ليغ ٠ عيدبلا
 ٠ نايبلا قئازط عادتبا يف مهتليح تعنلاو (ةغالبلا نارسأب مهتفرعمدتئادزاو « ةغللا

 نم .ممريغو يباصلاو يناذمحلاو يزاروخاو بحاصلاو ديمعلا نبا مهتمدقم ينو

 سوباق يرصاعم



 1 ةيسايعلا ظافلالا ريسفت

 ,ا رك ذو ليخلا يأ دونبلا ريثك وه ةغالبلا ىاسا يفو ةعيدخلاو ةليحلا هانعمو * 0 [ايكشو ؛ ىلا قا لا نك يعقل ل اسأأ فار كك
 قار( تم ليح دنيلا » هلوق 2 مهضعبل هل 1 ىلع دعا 3 كلا ع

 . هيشا لواالاو لاق ةلامح 0 يا ةدحوملاو *احلا مضب لد ناؤفلا

 ١ تااللواطملا /

 اهيف ةريثك تالواطم_ ينرضحيو يراد ىلا ادحوي لخد» ٠ ( 514 ضر) فو
 تال واطملا نا لعيهنمو ٠ « كدنع قابط ألا هذه 5 ذنم انحوي لاق اهآر ني جنران
 ىلا و 0 لاعتسا وهو لول ط ايف قالا 1 ا الكفل نم ذخِؤب يذلاو قابطأ

 حراش لاقو (٠ لواطم ) لوط هيف يذلا ءيشلل لوقتف نآلا ىلا هلمعتست ةماعلا
 بوطلا ريثك لواطمو مهلاب ”ينالوط لجرو » لوط ىلع كردتسملا يف سوماقلا
 ٠ حورلا يذ ريغ يف نآلا هل ةماعلا لاعتسا رثكا نكحلو ىتنا « ةيماع

 ( ةقاحخلا )

 0 . طا كلا 2 و تعفو ةيعبطم ٌّط لأ ىلع هيبنتلاب ظافلالا هذه ريسفت مخدلو

 0 200 0 رغل كيلع » ا دا

 © شانلا لا 0 لبو 71 10 ا 2

 باوصلاو يننث هاع 110 يفو . ااًدر ك7 باوصلاو هءاقبإ نم ةزممهلا 3

 مالغ ١44 يفو ٠ نيّدلح باو 0 مهيلح هدعبو ىلوالا نونا 22 : واع

 ١3107 قو .٠ ةلمبملا نيعلاو ةخانملاب بلعت ءالغ كارلو كح

 ابنذامل نسل ناك نان ىل تندنالو ٠ انام كنك نأ مولا
 ءالكب و( ل ألا تبلل ركز طلاو « ماع كتب نذل لا رعد ا

 برخلا بيس اشي ايفو يبرحو اهل عمجمي سيل ىليل لعب ايف

 تلد“ قفملا وادب: فضول اكطفاوهاو عقرب ١( "ترح 1 ) باوصلاو ةفاضالاب

 ١483 يفد ٠ مسلا عنام براخحي

 نيل ريغ( ف كو لدكل ل كااذ يف عفصي ناك نمو



 ةيسابعلا ظافلالا ريسفت نورا

 يي

 نياناذا امهننب لعي زبخلا نم ناتقيقر ناتقلف رهو 53110151 شت ودعسلاب نآلا

 000 2 ءاعط امعنم نوكيل اهوحن وأ ختاكلا | ةانعم ا وأ مللاو ناو ديلا

 ( 59 1[ المن نا هبف لص لاو ٠ اخ نيا, خلا هاك أنبل م

 ٠ هعمار 5-1 هب را تاني هلك اب علو ف نإ 5 دالا اذكى

 منرككلا)

 0ك دينا ل 26 يذلا كلنامز بهذ » ٠ ( 5050 ص ) يفو

 ال 1 الا نا ركاكلا رف كنرككلا كيك رع نيلطت دل
 0 دايما هلا فاكلا "مشب 50 هك اا الاانا كدر نرل اهانع
 ناو رخآ ءيش دارملا نا ةرابعلا نم موبفملا نكلو نوللا ءاتعمو ًاضيإ 20 نوك نو
 ارك زل ىلا ةةءاكأ اع ذلطلا رف وهو هيف اظخالا# نوال اذه نك

 00 1121 (ةنركك | طفل نسرقلا دنع ( نوك زوو ]اننا كارت الا دنع
 لا ياو ةرحألا ا ا نكشف مغ ةر رمثلاو ةنمثلا اهيم-أ برعلاو
 اضرا اهيعست نا اندنع عنتمب الو ابهجو ناسا هرم اهب ىلطت كلا نم ءايشأو
 :اءاقلا لوف يفعب سف دقو لو إإ دكب مامدلاب

 ودخو هل ءادعأ ”لكلاف هيعس اولان مل ناىتفلا ا ءدسح
 ثيمدل هنا ابو ك2( ناسا رك

 اذكه ٠ عوندم هذهاي كدسح امل ناق يأ هنيستل ماءدلاب ”يلطملا انه يمدلا 3
 0ر15 الاون الا: 00 ةيضاح ىف ء المتلا 0 كح أر
 ٠ رهظألا وهو 1 اب تيبلا يف ميمدلا ريسفت ىلع

 (كتيعملا)

 0 را ىلا لامو ةقامح دلب اذه نا »م نيدكملا ضع مالك يف ١ ( 7077 ص ) يفو

 ٠ ةريبك ةليح اولمس نأ اودادأ اذا, ل دك هنأب فاؤملا هربنا 12 لما نأ
 هس ىعسو بيعلا نم ل أ زا سلا نيدكملا ةغل نم يأ اننق
 ادا وهو (دنبلا) برعلا هل لوقث' يذلا هآعلو ( بوءلملاب ) ةيماقلا صّصقلا ضعب



 م ةيسابعلا ظافلالا:ريشفت

 ءآرلاب ةغل يف لاقي هّذاو ةقيلخلا ةمقلو ىضاقلا ةمتل (ةيأ ىعسو نوسلاو ضيبلاو
 ندروأنما نضام لمخب فلاب ةوآو ةبحلاو ةقادصلا انك مز قشر انلك ١ كانا
 ) نايطإا وم * ىج ) هلوق نم ”يلامن هب هرسسف ام هحو عت هنءو ءيشلا ليصوت ىنغمب

 برلعا ىنعميءزر نم وهف ( برملا هدافأ ): !ءانممو دروامزر هلصأ *نا يغارلا لوف انآ
 نزلا ناكملاب 24 1 د[ ياس رفا ا ءاخلا ىأ 5 م”دقتملا درؤأو

 نم عون ا 3| ةمقالا هذه نع فورعملاو ياقلا ةمقلل يأ عسل هنا مهلوق يتب

 لعدالبلا ضعي يف تقلطأ نوكت نأ نم منام ال نكلو اهيفرهشأألا وهو ىلحلا نيجلا
 نم عون ىلع دروامزبلا قلطي مهضع انبأر امذا اك مدقن محللاب وشحلا تاقرلا اذه

 0 يلع انفق و ,ينلا ,ةبمتطالا بنك يف ١ اس. كلذ هلا د
 اهنع فورعم وهام وبن يلع نيجي نم عت ىوالا نم عون اهذا يب ذاقلا ةمتل نع

 يف يذلاو ٠ ثا ىولح اهنأ ىلع هتلحر يف ةطوطب نباطسك ولا 7 دان 132

 قاقرلاب” فلي اضيبو.اه وأ اع هنوك نع جرخي ال دروامزبلا عاونأ نع ةمهطأألا ب هى
 5605 ص ١ ج ) هططخ يف لوقب ”ييزي رقما انار اننا بع لع ارامل

 كلا فانا نم لحد مث » نيتيمصافلا دنع ديعلا ةالص فصو يف ( قالوب ةعبط نم

 نيرشع رادقم ناويآلا طسو يف تناك ةيقسفرىلإ هم( صن دقو كا |

 هل هركذ ةناف « قهاشلا لبجلا لثم دروإءزبلاو دودنسيلاو نان 2 ةبصق
 ضارفأ وأ نكسملا كيك, ىراملا نم ون هيدا ل نيذه عم
 (١1)في رتلا ري رو فيروصتل ميئصت يف ”يدفصلا لوق هيلا : مه.اذا ايس الو كلا

 باوصلاو درو امتي ركملا هك نولوقيو » " امصلل ناسللا تلقا نع لق

 ٠ ىهتنا « دروامز ويف ئواديركسلا رك لكو دروامألا

 هيأ( ةفدارملا ظافلالا فرقأ نم (؟) روطتخملا عليو رتل و (10 ١

 لاب يلطملا زيها روطشملا (؟).٠ ةرهاقلاب ةيكزلا ةنازمماب ةتيسعم ةفسأ هنم )١(
 ثق ودنالاقفاوم نوكيفضاكتلا اهنيب لعجي ني رطخملا مسقي هنأآل كلني ىعس.هآعلو
 . ةقفااوملا' لكك

 ما
 1ك



 ةيسابعلا ظافلالا ريسفت 8

 0001 اف دلا لاق م اقيم دسم اهلا (() دروامزيب انيتأف 3 ماعطب مهتنا
 رسما أيما امهو نيّيب رع :نيعساب :نودنلوملا: ام انفصو ام لع دروامزبلا نوكلو

 دروامزبلا ليق ( "08 ص ١ ج ) هتارضاحم يف بغارلا لاق ناسحالا "لك 0

 (؟) كراعملا يف هلمح او ةتساو بو هركلا ضعب يف سر فلا هثدحأ دقو دئاو لا

 6 وامز يعمل يقو دروأ مزب لق" -ٍ 2 را دافآ م ءاعط رف كاك ا

 رعاشلا لاق رمسملاو كك

 كى نانبس الوب ءاطقلب الا." كساب: نيسأر نمر كأ

 00 للا < ذى( 91 ١ ص ) يناثلا ءزجلا يف هاور ام فرطتيسم نمو ىهننا

 .«(ه ) ادروامزي دارا ول "يغأ امسأا لاقف اصعلا ديري كرامج راكمل ليق 5 "باؤدلا

 0 ا نيالا حملا يف اما لعأ لوألا "فن 5 كما هل لاقيو
 ا 200 ةحئسللا ةيساجب ءاجوا هلع ل ةومس ام: يف ةييدلا رك ذ قدا وبأ
 ٠ عّصرملا يف 0 كد ىلإ 11 نبا' ةقبس كفر ت3“ رعم محللاو

 لوقث ةّماعلاو برعم دروامزلا » "نان ىف ةنع ءاج دقف هظفل لصأ 1

 محللاب فوفلملا قاقرلا وهو مهتاغل يف روطسم وه اك ةيسراف هذال طلغل سلو دروامزي

 ضيبلا نم ماعط "مفلاب وه سوماقلا ينو ةناكنكلا يخارلا هك بازل ©
 ىعجوةفيلخلا ةمتل و يضاقلا ةممثل هل لاقي ماعط وه ا بتك يفو ٠بةرعم محللاو

 ل يف هلثمد ىهتنا « ايمو ًارمايمو ةدئاملا سجرن ىع 8 ناساف

 بهذلملازارطلا يف "يلام هدرواو : هنع سوماقلا حرش يف ام جرح الو يبحملل هيلع

 اك ره تلقا اا 0 اقلا هلءجو ”يسراف ماعطلا نم عون درو لاف ءاملا ْق

 000[ اح 9 عدكم 0 9 1 ةانعمف ١ ةرافلا 0 ب ةماألا

 « «١ ماعطلا

 م
| 

2 
6 

 0 0 تيب كلا ىف( )

 لك هحسنلا' ق (4) .٠ اهبييف نيون الب دروامزر وهو هليق ام.كلاتك <91 ءامز ةخشالا

 نيونت الب دروامزب ةخسنلا يف (5)
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 217 ةيسابعلا طظافاالا ريسفت

 :ولمت هبار يف ليمح هارت 01 رابتعالاو زيستلا تادنكأ عم فيظا جذوع اذه

 نازعلا كارخل نىلا عادلا يللا ف: ناتحفص هيف و تارا نوط كارلا دئاوقلاب

 هك كلا ذا لشسإلا عطق نم ةحنص ١17 باتكحلا تاىفص ددعو ماشلاو رصم كيس

 ىلا +:نم انس لك يفو:اقطلت .٠ ةفص لك ينو ؛ ةجلا :ةئيلغ باذن نإ افا للا

 ةرطاقلا| ى دش روؤتلاب ةنارطا/يف ادعم 'ةديحولا" ةييسنلاو تيطا ل[ خوه ا ١
 اهفلومناك دقو اصوصخ عبطلاب ةريدج و اشاب رومتت دمحا ةماالعلا انقيلض (

 خيراتلاو نازممعلا:ةفسلذ قف'هدحو تدك يذلا كترضحلا نورا> نبا دعب

 ىلع 0

 مو مح ا بحس

 مدس ا 0 3 ال أ ا

0 

 رمسفو ٠ «ةناح ةيظع دروامزب 0 ةرفسلا يف ناكو » ٠ ا

 معارابع ِق دورولا راك آو انلق ل ماعطلا 0 عون مسا 1 ةيشاحلا يف دروامزإلا

 0 امحي 2 ( كسوبشلا) قف ملم ةداشل ا ماعط دلذا اهضعب نم مهغنو

 قاما اهاكتش ةردان يف ( قالوبا ةعبط خم 78 ص * ج) يناغألا ينف ناكم ا
 هلا دانعل لات أ رصقلا 0 كفانا ماعطلا ع نع نيمالا لوس هل عا دقو ”يلضوملا

 ينجو لّزملا به :* تلقف يل امالغ توعدف هماق رق 0 ا كفو :لاقف ءيش

 0 06 نتاج م الغلا ها و 0 ر يهذداو لك فاعل قسرا

 كك نكات 3 م نا و نوذرالا عطقنا ةئادلا نع لزند بالا ىفاو

 دادغب ةراتكأ يفو يسأل ا تدعو ا "يلا تعجرو امهتكأف نيتدروامز ||

 مالغاي لاقف ز د“ ىلا كاز فر 2١ نردأملا ى ا يف( ٠ 54 ص )روفيطل



 بحاص دن كولا كلملا ناطلسلا ةافوب .نوئالق نب دمحم رصانلا كلملا مايا يف الا ةيماثلا

 00 وقرب نهال كاملا ناإبلا سواج» يرمصانلا كورلا نيبو ٠ ةاج
 ةيرهاظلا ةيكحاملا ةيناطلسلا ةلورلا ةي رصملا رايدلا يف رم كالا راع اسرع ةيس

 11 ع ةيمانلا راردلا 1 كلذك دن ران تنل ناوزبن وا ةسيئ ل( ينك رلعا .ةيقوقارلا

 ةلكفما ديغلا اهركالن ١ ىلا .ثدا وللا نابتعابا تزيغت عافت رالاو لاللا نما لدختملا .ةربع
 1 ٠ ىلاعت هللاكاش نا

 مكتااتتحلا 2 ا ىلع لاملا نم ذخ وب ام لامها ثداوحلا لوا

 ةجسلا نس نم كلذ دعا مارحلا لاملاب لالخلا لاملا طلخو امهجو ريغ ىلع كحل

 ةعيرشلا يف بجو دق هنا كلذ نايبو”- مانالا نيب نم ةكربلا عايضا ًاددق ةئيسلا

 ههجو ىلع لالحلا لاما نم هجارختسا بجو ام ليحتل ىعأي هنا مامالا ىلع ةروطمل

 11 1 رجلا لع لالا لالا نإلاءازملاب نب كل] نع ناضر هاذ
 رف لالا, لاملا:اماف :*. هيف يخت الو لالا" لالل دسفم ار لاملاو هنف ةكرلا
 نم كي ام دعب ثادلي او يضارالا جا جارد >> نم قوس ىلع فرصببو همك ل ام

 م رشعلاو .يلاوملاو ةاكزلا جارختساو قلاب لالغلا مسقو اياعرلا ن مات هةراهلا

 فانصالاو زاثلاو متاهبلاو لاومالا ةاكر نم هجارختسا بحيام كلذكو عرشلاب
 متانغلاو كل راوملاو زاكلا نم ىذا هيف بجو ام كللذكاو ةاكألا بوحو ايف نيعملا

 مارحلا لاملا اماو ةحابملاو ةبجاولا لاومالا نم لاملا تيبا لدحي امم كلذ ريغو ءىلاو

 مدخلاو موسرلا نم , نم هوعضو امسح ق لا هحو ريغ ل لا

 ا. ا هللا لزنا. امي ىتلاب :دئاوملا هبا. اوزوجااواهوبتر امو :تاوإ د لك يف: ةعوتشوملا
 اهيجرذتس«لغ ةمرحم يف ىتل ا 6 هني ىلا ىلا قرقملا و تاك ١ لكي ناطلب
 تال زيرو 0 ريكو ب ةاكطلا تارا( 91 20 اهو اهتكاو
 هذه نا ئهالظلا يو مراغملا هوجوإ مهنم اهذحاف قحلاب مذ قش يبتلا سانلا اوما ىلع

 ..ةرطابلا ينو ناوعالل ةنوعمو ناطلسال اعم ةثيبخلا هوجولا ةذهب ةلصخللا لاومالا
10 5 - 

 تر.تساو ترهظ دق ةكدر دئاوعو 0 قوسفاو ان رخو لظو داف ٍضش امنا
2 / 

 ما تارالا ب دعاوقلا نم ترادو

 < ذيك
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 م انو رحتلاو رابت ءءالاو ريستلا

 ناالتخا هيلا عفرو نيجال روصنملا كلما غلا تالا لآ او ٠ اميتك لداعلا كلملا

 فيعضلا فعضو يوقلا ةوقلو ةراعلا يف ٠ لال | عوق ةوا عافترالا صقنو دالبلا صا

 ني رشابملاو هاجلاو ةهاجولا باها دارفناو لاومالا باكا ةلاطتساو لاوحالا ريغتو

 ةنامالاو ةنايدلا لها كلذ يف راثتساف روهالا ىلاغ يف قحلار ريغن فرصتلاو ريبدتلاب

 ئاتمو ةيماشلا دالبلاواةيرشلا راثدلا (ةحاسم) كورب«هللعااوراشاف ريركاو نايل

 رب دمحم رصانلا كلملا ناطلسال سمالا داع الو كلذ هل 9 لو هما مرصناو كلاملا

 هيدي 'لع هاو هيلع اللا هلاعاو نيجال روضنملا كلملااهب قمل اك كورلا رس
 هس نيعت امسح رايد فلا فلا نيرشعلا براقب ام ةيرصملا رايدلا عافترا راصو

 يا( ؟ ) لع وا ىلا مرد رشع ينثا نم رانيدلا رعس ناكو هيف هركذ مدقملا فورصملا

 ام اذه رانيد فلا فلا رشع ةسمخلا براقي ام عافترالا ناك ٠ ٠ ٠ ةضفلا نم مرد

 كورلا يف ءاوس ةبرصملا را ةريغاخ ةيماشلا دالبلا ةربعو ةيرصملا رايدلاب قلعتي

 يف ررقو سراف فلا نورشعو ةعبرا ةدعلا يف ركاسعلا ةربعو عافترالا نم يرصانلا
 ةالولاو ماكتحلاو داتجالاو ءارمالاو ةاضقلاو: بئانلا كلاملا نئادم نم ةئيدم لك

 ملقالا كلذ اراثلا كلو كتدح ةلماكلا ةلودلاو ني رشاتلاو نيواودلاو فاشكلأاو

 كلذ دعب رفوت اهمو فورضملا رادقمو عافترالا رادقم ةنس لك يف فثشثك»و

 هيما ورايدلا ةقي ركل نرحل ذل وع عفري ام هنم عفريف ةفرشلا عماسملل هلع عفر

 نامزإلا ثداوح دنع هيلا جاتحي ال ةئيصحلا عالقلا ِف رخدل م عذري د

 ةيومالا هل 2 ةدعاق تناك قثمد نا ةيركلا مولعلا تطاحا دقو : لاق

 تناك ار ةنسا قا نإ يذز نب دوم نيدلا رون لداعلا كلملا ناطانلا ول ل

 كيلعيو صمحو ةامحو بلح ك كلذكو ةيوبالا ةلددلا ةدم يف اهدارفناب ةتطلسلا تنم

 ناكو, ةيطلسلا راعشوا كلما ةيبا' نوكرن كاولمءاماكحل و كاع ترش ١
 ةئنطلسلا راعشب كريو ..هفالسا ةدعاق لع اًناطاس ةامح بحاص ديكوملا كلملا ناطلنلا

 ةبايثو ةراما ةامح تراص هدعب نمو نووالق نب دمحم رصانلا كلملا ناطلسلا مايا يف

 دعب نم ىقبو لمثلا كلذ فورصمب ينوي ام لاملا نم ةكلمم لك نم.لصحتب ناكو

 كلاملا _:ره ةيبويالا ةلودلا ضرقنت لو اهيلا جايتحالا دنع اصملا مفري ام كلذ
3 3 



 رابتخالاو ري رحتلاو رابتعالاو ريستلا 550

 0 تت ا ل ل... د مه لا
 قئاملا رم بالطالا ةربع لقاو تاناخدرزلاو سوبللاو تاسوكلاو مالعالاو

 كافرذلا هللا همحر نيدلا حالص كلملا جتتفاو ١ عابتالا ريغ ةئايتمتا ىلا شراف

 نم ةيمكافلا ةلودلا لازاو دالبلا»و ضرالا هل تنادو فيرشلا سدقلاو ةيظعلا

 يدل وذ ل ءاعلا] كلما ناطلكلا ناك 2[ نم ناكو ةيسابطلا ةلاوانإل اطخو ضم

 كارلا ةلوزل ا ةريظعأو ١ يروم ١ كلوا ىلا بضقنملا رقبس قل نبا كنز نب دوم
 ك0 2 1 ا كل نقرأ ءاشلا ىلا زاحتلاو علا نت تّدَسماو
 010 كاك تراهم لا انك ندح نمو دارك الا دالب لإ ءاثلاا نمو ةيقي رفا

 مورلا معاوع ىلا راندا لكل

 ةيكرتلا ةلودلا يف ةياغلا بحاص نووالق نب دم رصانلا كلملا ناطلسلا ررقو
 هدو هيكطانلا كوالا ءارمالا7 راق كلا ني متعو َةَمَب را 20 فلا ك اسعلا ةدع

 فولالا نم ريما لكلا نيعو رشع ينثا ةدع ةيجرحخلا فولالا ءارما ( 84) رشع يا

 هن ةسرلا تفواالا" قم لكلو مارد ةربسع راثندلا رعش را دنلا ةكماخلا

 «كلذك ركل 1ك د فلا نوناقو
 عافترا نا : نووالق نبا نمز يف تابترملاو تاررقملا 0 نا دعب : لاق نا ىلا

 يف عافترالا غلبو راند فلا فلا نيرشع حوتفلا لبق سقوقملا مايا يف ناك رصم

 مرئاخذو طبقلا زونكب رفظ هنكلو راذيد فلا فلا رشع ينثا صاعلا نب هرمع مايا
 عافترا غلبو راند فلا فلا رشع ةعبرا دعس نب هللادبع مايا يف عافترالا غلبو

 لكيلا طل كا ذك ) نيس ل ىلا سانلا نب مايا واد ١ ند مانا تعم
 ةرتطلا اذلا تراقو ءالثلا قابلا نطتو ضارالا طابسطلا . اسماإ تزيع اهنال
 رايدلا ناف ةيممافلا ةلودلا كي اماو ا لاملا عافتراب ةينولوطلا ةلودلا يف

 رفحو يفارالا طابدتساو ةراعلا ةرثكل اهعافترا زنك تتح تدار ةيرضملا

 ةيبوبالا ةلودلا تءاجو ٠ لاومالا ةرثكو خذبلاو ةوقلا نم ءافلخلل ناكامب ناحاملا

 كرا ىلإ ر هكر وذل تءاش نإ لامالبلا بارخ كك 0 ان تدي:
 017 را نخ ترجل رد دم نم داللا نإ ١ ىلا لعق
 مايا يف مظعلا غالغلا عقد م نووالق نب دم رصانلا كلملا ناطلسلا ىلع ةلودلا ناكرا



 ا

 50 رابتخالاو ريرحتااو رايتءالاوءر ريستلا

 يوسف و ةهيبصتو همس دحأو ءلكل

 لاوحالاعانتاو لاومالا,ةرّثك و قالخالا مراكم نع رابخالا نم لقن ام اماو
 ةوقلا نم. ةياهنلا هيلاف ةيمكافلا ا يف 000 ةلودلا يف 3 ةيومالا ةلددلا يف

 ! 5 ا اءذل 3 - ا 3 2 ِ 3 « يلا
 ةراعلازربك و ملاقالا كك نكملاو كلاملا عاستاو ةساسلا نسعد يجادل ذوفلو ةيئلاد

 يف ري :نان..سعا برغملادالب نم ةءديملا:ةرام لك ال يمسافلا ساب مل 0

 لدو الو قد رطلا ىلع اقام بهذلا ةيحرا نم دع اهباوبا نم باب لكل

 ل ع هع اذهو بمهذلا هم احب كفلارشع اننا همي ف نأ كة ىحاقلا ىلا علا

 كعب جارخلاو لاملا رفوتو ملاقالاو ايندلا هناك ةعسلاو نكملاو و ةوقلاو لابقالا ىلع

 ٠ فراصملاو لذدبلا ةكَس

 هي هل ناكو اهريغ كعم نكي لو بلح ةنيدمب نادمح نب ةلودلا فيس ناكو

 ريما نبا لففالا رابخا ىبو.٠ هتريس يف مولعم وهام خذبلاو ماعنالاو ةوقلاو ةماخلا

 00 ناك 5 م م بج ام ماعنالاو تاقدصهلاو ةسائرلاو ةسايسلا نسح نم شسويجلا

 اقل ناطرع 0 قوفو يف بهذلا نر 0 هيدي نيب لعج س اال نيلج

 ا اههيلع غ 2 نا هماعناو ة. ةز اوح رم نام 0 صقن كو 5 ا نابارج اهلك

 اعاد لاملا ,تنب نم الكا 00 ىذقنا اذاو نيمره .اريصي_ نإ, ىلا ,نيقلسملا نط را

 نامزلا كلذ يف هتلود ةدم

 ةناحالا و ةوقلاو راثخا 6 نم هنم ىج ام ةينواوطلا ةلودلا رابخا يفو

 داوامع . فلا ربشع ىنتا_ نولوطع نب دما ريسالامايا ىف َميرصملا ىاسملا 0
 مايا ِف رعب ن 8 اوردلا ةداع 0 ٠ دوس كفل دي اناا 7 صح, رح ان 0

 تثاك ايباف,ةيمسافلا ةلودلا كاع ماو سسراف فلاةنومي را ساما 1 7
 قوف ورك ابحي تنادي دضاعلا 0 مهتلود تفعض 0 ل
 رحبلا قر ل ١ وطسالا يفد هربلا يف نوسقمم لجارو سراف نيب ام لئاقم كلإ نيس

 ةيحالصلا ةلودلا أل فيسوي يدل حالص رصانلا كلملا ناطلسلا ضرعو

 نيعيراو ةياعو هام 1 رك ع راصح لإ 2 امل ةيرصملا ركادعلا ةدع ةيبويالا

 لؤوبطلاب مدقم ريمأ للط لك سوو ةتاغ الط نيوشع اهتم تالي



 رابتخالاو ري رحتلاو زابتعالاو ريستلا نك
 - + - سس ----

 نا ءاندلا كك اراننلا ندد نفق نح امو ةثاوردلا- لاومالا فقتل يحوملا لااغا

 00 00 < خيه انف را ةالوو اياعرلا 0 وحا دقفت نم بجي امو ةيئاطلسلا
 000 ةدلا ينةورعلا عاسناا ىف لاق امم :: كيلاو.٠ رورفلا كانا و ىذالا

 0 ||. اا تاس 0 0 يف ةوقلا تونز رانا مس

 5 11 تناك يتلا بطلا نئازخ نا اا نار 7

 ا لعا هروع ةكاز مشي قشمدب رخبت اذا ناكو لاملا نمد دع لع لمحت

 اك لك نم زاذ 0 لك دينو باكا |اطلاخ و ةعادتي روخلللا ةرثك نمو ةبطاق

 ينب ىلا مالا لآ املو ٠:ةموهفم اهتاهتنا ىلا مهتلدد ةوقو ةمولعم رك ب راحو

 يناج ىلع هللاب روصنملا مايا يف دادغب ةنيدم تينبو سانلا رئاس مهتلود عاطا سابعلا

 نآك هنا لقنو مايا ةثالث'ةريسم تراض نا ىلا اهتزامع تدعماَو اب ورغو ارش ٌةلجدلا

 اع ةراك نم تقاضو داس لح ماح نك باب ىلع ( ؟) ماح فلا نود

 ىأرانم ل عار علا هب ا ب لفشل همي دم ءاعب ساشا ىلا هللاب مصتعملا

 كا ع تناك درلا دالب نم 000 ةبرومت 3 للا هللاب مصتتعملا هجوت الو

 ىلع يندملا زيجأو سرف فلا نوتلث قليلا ل ويلا نم هتمدقم ٌّظ نسراف كلا ةئاوسح

 نب رفعج صاو ٠ بهذلاب هلويخ لفنب يبنتملا ناكو لصوملا جارخب ةفيللا نم هرعش

 ةئام رايد لك تاقدصلا مسرب نيعب يذلا بهذلا برضي نا هللاب ديشرلا ري زو ىيحي

 تالادلاوتاقدصلاو ةطممالا و مراكملاو زئاوجلاو ةريد لاو ي ناءالا 0 فاو ٠ لاقتم
 ةلوادتم ةكماربلا رابخاو ٠ ةيسابعلا ةلودلا يف ٌعةيوم الا ةلودلا يف ىهتنملا اهيلاف

 رثاوتلا دح نم برقث

 007 0 دلل تب تارؤت لع/هللاب نومألا نسرع يف ناك يذلا راتنلا اماو

 اف لع يذلا نولو وطن هيورامخ تنب ىلع هللا ىلع لكوتملا سرع يف الا هلثج معمم ف
 ناانلا تاقبط 'بيترت لع ىانلاو' لوالا راخلا ناكو بهذلا نم نواه فلا اهزامِح

 لوا ةئناكم ادع ىلع هيلع معلاو هتن هو هتبت م ردق ىلع مهنم دحاو لك 5 يطمعا

 تر. اهيف امن ريدعلاو كنملا حجلاون ٌث سهاوجلا فانصاو ءىل اللا م بهذلا مث ةضفلاب

 مامح وا ناتسب وا ضرا وا عاطقا وا كلمب اما دحاو لكلا ماعن الا ىلع َةلَمشملا قاروالا



 ح١4ح١#الم«مصص7ب 0

 وشل

 3 دلحلا ١ ؟؟ةمس يناغلاو لوالا عيبر م155١ ةنس يناثلا نيرشن | | ءزجلا

 راخخإلا اوال رحت و رابتعالا و راسل ١

 رايتخالاو فرصتلا يف ةئيضتلاو ريدا نحل نم نك

 يدسالا ل يلخ نب دمث نب دم ةدمعلا زيششلا فيلأت نم هلا هيلع نك طر وه

 ةماعلاو ةصاخلا حاصل ةماتلا ةحيصنلا يف رارسأالا علاطمو راونالا عماول باتك بحاص
 ةلودلا هي ةدوهعم تناك ىتلا باقلالا يف طارفالا اذه هن. ةعنص لوا يف ءاجو
 ةيسدعأللا لكلا يذحوأالا يووملا يلاعلا فرشأالا رتملا مر 00
 ىتد رعلا يليصالا يغيابلا يىيصفلا يموفملا ىلضافلا يملاعلا يلضفالا العلا يامالا

 لكلا يوضاقلا يودخلا كلاما يديسلا ينيعلا ينيمالا ي ريفسلا يقدصتملا يبعنملا

 هلصا فيدصت نم غرفو » هر يف ءاجو « هنأش هللا مظع يعفاشلا ينيجلا 5

 ةنامزاعو نيسمخو عبرا ةعس مظعملا ناضمر رهش نم سماخلا نيتثالا راهن يف كرابملا

 نيدطملو ندم هش مظعملا 59 رهش ماق ءانانلا رام يف كا || ززطألا هذه تّتو

 « ةيوبنلا د ا ةئام ناُعو

- 

 ءاسورا نسر ىلا ةكادقو ماشاف ناك مهنا للاغلاو فلؤملا ةحرت ىلع فقن لو

 8 كالا رسلا بتاك ةيءالسالا ةفيرشلا ةلودلا يظعو هنامز يف نيلجملا

 0 ةالوو ماكحلاب قلعتي ام هيف كد دقو ٠ ةيمالسالا كلاملا يف ءاشنالا نيءآود

 5 تالماعلا و دوقنلا ليدعتو ةيسملاو مهباونو ةاضقلاو ةلودلا 5

 1 تب وةفي رشلا نئازؤلا ةلرهتحلا لاومالا لوصا ناب د تايابخلاو فلك لا 1 ١

 تابساو ن الا ىلا راو ريغتو ددحت امو نامزلا ٍمدق نم هيلع تناك 00

50 
- 
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 هيب

 ريشلا اذه يف عمجما لامجا ةصالخ 0

 عما ةلحم ينو دئارملا يف هله هتدده فصوتو --- كاك ىلا ىلا

 ةدح ىلع باتكب, عمجملا ثم ىقلت يتلا تارضاحلا عب ط نأشب ءاضعالا ثحابتو

 ٠ يآ ةسلج ىلا كلذ يف تت ل لجأ ع محلا ه2 قولكاو ا

 بلح يف عمجملا عرفأ سيسأت نأ أدب يصملا كب ياطسق ذاتس الا 0 ىرقو

 20 هلت كفيلا ناعألا ا ندع اهي عربت يتلا ثالذلا زئاوجلا يف ءاضعالا ثحب م

 ةمدخ نسحا بدالا لاجر نم معلا مدخ نم ىطعت زئاوج ىلا اهليوحت اوأتراو ةيبدا
 آاآو |ذآ ىح الواآ ني ردا ةزاتتسا اًذررقف ٠ هتافلؤم© ةراقؤا ءانبا عفتو

 افلا [نإب روع دحا ةمالعلا نم لك تاحارتقاب اضيا او 0 ” ل تو

 وكسرك نينيتها انحوي ديسلا باختتاب عمجلا سيئرو ٠ رغاد ليلخ دعسا ديسلا
 نيلسارم ةءاضعا يطولفنملا ينطأ ىفطصم ديدلا باختلناب يبرغملاو ٠ يىدتاتفلا

 الثا غ٠ كلذب مهلا ةباحكلاو مهباختتا قافتالاب رزقتف ايدناديفو رصم يف عمجملل
 عمجملا ءاطعا "رم هنكمت مدع نع هب رذععي يذلا فاقوالا راشتسم باوج سيئرلا
 ةب رهش فصن ةماعلا تادلجلا ترق بكا عيسوتل اهبلط يتلا ةييهاظلا ةسردملا

 ةيعوبسأ ضوع
 ةصخشلا| | هي را ) ىعف رهشلا اذه ءانثا يف لاجرلا ىلع تيقلا ىتلا تارضاحلا اما

 ل قوقل لع يف روعكد بقل ىلع زئالا انفي رشلا كب ناسحرال ( ةيبرذلا ءالاادتع
 يرذت اهبقعو ىلاخلا لوآلا ني رشت ه يف ةعملا رهظ دعب ةعبارلا ةعاسلا' يق زب راب ةعماج

 ديسال ( اىلزالزو نابايلا )و * ( ”ينطو انك اهنااونع ةعبقر ةديضقب ىدررالا اكلي

 دعب ةنلاثلا ةعاسلا يف قشمد تي ةيولعلا ةسردملا ريدم يدادغبلا قتلا بيدا

 عمجملا سيئر يلعدرك دمع ديسلا( يرملا غوبنلا ) ةلاقمو *هنم ١؟ يف ةعجلا رهظ
 7 1 6 شلل ( نانو اضأرأ لاك ايمعا: يرثالاةمالعلا اندقلا :رضاعو
 انعم ءاضعا دحا ةغبانلا اذهةافول ًاراكذت تدقع ىتلا ةينيبأتلا ةلفخلا يف فواعملا
 لمع )و * هنم ١5 يف ةعمجلا ره دع ةغلاثلا ةعاسلا يف كلذو يرصملا رظقلا يف ىلعلا
 داتسا يناوتقلا ناهولادبع ديلا ( ةي دايك براجت عم ةيعانصلا ةقب رطلاب هكدا

 هنم؟1 يف ةعجلارهظ دعب فصنلاو يناثلا ةعاسلا يف قشمدب يبطلادهعملا فيس ءايبكلا



 س4 يتلا عمجملا لامعا ةعدا

 بهارزاا ندغ س ءدرئرب دعوا | ةرضحل ) قحلا توص ) ةلحنو 3 ةوفص 14 يف

 دشار يبا 1 نسل( ماعلا سوماقلا 1 ةلحو : نص 51 ف ةي رهش يوانحلا يليسابلا

 نصغ كب داؤف روتكدلل (ةيلعلا ةيبطلا ةلحلا) و ٠ ني رصاعملا مجارت يف ةروصم هب رهش

 الاول ا ١|! ةداج ) ةل# صمحح يف ترشنو ٠ ص574 يف ةيرهش

 قشمد تك ترهظو .٠ مج كيلالإ 010000 7 0 و اهيف ةينطولا ةياكلا * ىسحم زايلا

 مساق كلا اهيحاصل 8-3 تاوفض قاع ف يف هر 5-5 ةيعومسأ كك مو( ءاويفل | ) ةدب

 وجرنو مثاياده اهباب رال ركشنف ةعئار تالاقمو ةديفم ثحابم اهنم لكي فو ٠ يناوملا

 دل سجس سس

 رهبشملا | ّ 2 رحاب 2 | همالخ

 يتلا لامحالا 0 هندل ام زحش و هن داع بسح ةيم مالا هتاسلح لقعي عمجملا قا

 يدل( ةحوللا فال از ةخل ةضراعم ةتث اهمها بتبكلا نضعب حااشإ

 اهيلع ريسافتلاو يثاوحلا قيلعت و ةمدقلا ةطوطخملا |. زل 00 ىف نار د ردشلا ةعيطي

 ةخسنب يميعنلل ( سرادملا يف سرادلا ) باتك ةضراعم كلذكو ٠ هتنعن اهب ليذيل

 كلرالا نا ةعبجلا عؤيو كلذ ىلا ةراشالا تقبس هدلو طخي تدك

 نيززاؤمو نيلماع مم هناضعا عيمج ذ عمجا نشد اهديش ةماع ةساج تدقع يراخلا

 ةافو سئرلا نلعاو اهودهش نيذلا ”ايفعدلا يبلع عدرا ةساحلا رضحم ”ىرقف

 ك1 مل ناد 5 يرصملا اشاب لاو | كلا يرث الا ةمالعلا انفيصر

 انكر رسخ يذلا اهني يف ايسالو يرصملا رطقلا ةقيقش ةبروس يف ميظعلا فسالا
 قئاقد سمح ةساملا ف قوأف مولا اذه يف ةيندي أت ةلفح هل دبقعو ةيللا هناكرا نم اريك ٠)

 + كيقفلا, امارتسلا
 هللااطع دمت ياعم ةيده امها ىنمصلاو ييكحلا نم ايادملا تضرع كلذ دعبو

 هقفلاو» 0 ف انوع ًاطوطخم رشع ةعبس شو داغالا ةيلدعريدميبويالا كب
 لسري نا زف تادلح ةتس يف عوبطملا يكرتلا كاس نيدلا سعش سوماقو بداآلاو 6 : 27 3 5 ًّء



 أ

 ةثب دخ تاع ومطم مام

 لوداو دكا 7 راجتلا احلا فنيلأت يف رخآ نوناقب هجليذ ١77 ماع مث ةيربلا

 0 دن قرر و لا ةوئاقلا خف يف اهركذ كلفغا يتلا روم الا نم كلذ ريغو جاختتَحالا

 الخ ةيلقرقالا نتا نم انك نزل اوهلا دي رحبلا ةراجتعلا نولاق توجت

 دا وللا ا ءاكحلالالا ةءاشم | ماكحا تءاخل ةماعلا ةئاملا ع 10 نك اه

 "ع 1 هو هل 0 0 3- 3

 ةشوشم نوناقلا ةراثغ 9 نوناقلا تر 1 7 يذلا دصقملا نايبو يلص هلا 5

 ةيناؤعلا نيناوقلا نيب دجوي الو دارملا حاضإا نع عضاوملا نمةريثك قاعطقل هم فذ

 0 لذف ذاعسالل | ناكف ةيرحببلاو ةمربلا ةراحشلا ينوناق هبشي شوشم كدر نوناق

 يف اهاصخا الا ةدراشا كرت مق ماضيالاو حرشلا يف يف عسوت دقو ماهبالا اذه حاضا

 نيفاكا ف 1 ذبلت ثاحكو هيم ذاعس !!تادكب ةحشا' اده'هناحك 5 نك 1 اذه

 1 راحتتلا تالماعملا عيمج يف باوصلا ةححم ىلا مدشريو لخملا:ةعجا زب نع ماكشاو

 مف يك (6انف ةطيبازملا تانؤذملا ةنازخ يف الم دقأ كفلؤملا تانك نا ةظالخطاو

 ٠ داضضلاب قطان لك كاييلَع ا ةيرعلا ةش رشلا ةغللا كلذ

 1/0 هنا د اندر كاكا ده ى هيلع انانتنالا _. .نكماما ان
 اًنهيف ةضافالا ردخي ناك عضاوم ضعب يف راصتخالاو اهنع ءانغتسالا نكمي يتلا

 مجحلا اذهب ريبك فلؤم اهنم لس الق ةفيفط ةيوغل طالغا ضعبو
 نا وجرنو عفانلا 07 ١١ اسامي طباع زاتسالا» زق كش نلت

 د اهسردن لا رسال مولعلا ف هئافصر ١ تافاؤمَو 0 هتافلؤم هع 1 رعلا ةغللأ م 0 الل

 ىذا ل 03 هلايقا هب ادح حجا نيحار ديعملا

 دئارحو تالا

 ينب خرج ديسلا اهئشنمل ةب رهشلا مجنملا ةريبكحلا ( ثحابملا ) ةلحم رشت ديعأ

 توريب ٍِق ترهظو :٠ ماعلا كناو ًط ِق 00 ملا عع ءاضعا دحاو فور لنا خرؤملا

 هلا رش فضن ينو فورءللا قاحضلا قوردلا نيما ذيسلا اهيعاضل ( سراخلا ) ه2



 1 ةثبدح تاعومطم

 ىلاعف ىلع عمجي

 لب لخدي ال مامزلاو ةقلوخلا وتلا ( لامجالا مامز اوجلوت ) مهوق اهئمو

 واء_كامجالا مامز الت راقي نا :باوصلاف هيلع ضبقي دا كني ذإ مكن

 هواوت ا هيلع اوضبق
  جحح هرج جك

 نسب لح تاعوبطم

 ةراحلا قرقح

 47106 ص1 555 ت15 ٠ هنس:قشمد هود ةعبطمم عبط

 ةيساشالا قوقملاو ة:راحتلا قوقللا ذاتساناطلس كلب نائعلضافلا 0

 قوقح) هباتك ©! ”رما لاوالا ءزللا قم دب يف رعلا قودحلا دهعم يف يسايسلا خيراتلاو

 دهعملا نرد يناثلا فصلا بالط ىلع ذاتسالا اهاقلا يتلا سوردلا عومجم وهو ( ةرامتلا

 اك يتلا ةيراجتلا لئاسملا تاتششا عم ليلج رفس وه اذاف روك ذل

 جتافسلا ناكل ةيرامتلا تاكرش رشلاب ةقلعتملا مكي لا ختمت نا د دحاو

 0 ىلا هب تقحلا يتلا تاليدعتلاو لوردلا عيبج هيلا اًقاضم سالفالاو داتسألاو

 نيم أتلاور# (.كشلار)» ةلاوقلا .ىنوناق .نعشت ولاه 27
) 5 

 ةرامتلا ملاع يف ةيلاعلا ةناكملا نم للعلا اذهل ام نايب ىلا ةجاح يف ينارا الو

 0 تداماع هي داس نإ نكمل ةماع فن ةيندملا قوقملا ماكحا نا ىنخي ال
 ١ مالا نيب ثدحا دق رخال روصعلا يف ةراحتلا قاطن عاستا ناك امو مثدوقعو

 سلا فأ رعألا 0 اعاونا دجواو ةيراحتلا رومالا يف ًادرطم لماع ل كا

 هي رات لامعألا عورف عي يفسوسحما ٍقرلا عم ا رج اهظتنم ًاريس ةراحتلا بالو

 ثيح. نم :يه ىلا ةّيناثفلا ةموكللا لع ةرورتفلا,تضق, ةيعانص ءاةعارر ا

 اهتالماعم 2 ريسلاو ةضهاتلا ممألا ةاراحمم برغلاو قرشلا نيب ةلص يئارغجلا اهعقوم

4 3 

 ةراحتلا,نوناق |5171 ماع كرف مم الا ةيقب نيب هيلع فراعتملا وحنلا ىلع هب راجتلا



 ال

 مالقالا تارثع

/ 1 
 نال فيقختلاب اسقف هضيب سقف هباوص( اسقفت هضيي رئاطلا سقف ) مملوق اهنمو

 ةماعلا مالك نم وهو هافصو هالغ يا ( ًاسيقفت نعملا سقف ) مملوق كلذ 1

 صلخ ىت جحا هافصو هحلاعو هخيط يا مل | 5 هباوصو

 لدا مه 00 ناد كر مههلع حو نومرحملا لآ 1وح) موق اهو
 ا طعا وان د ذخا يا ناد اردصم امن للا هذه يف ةناد الل ىنعم ال ( ةعطاق

 تلح | يل اددارا مولعلو توملاب هيلع لاقل قدما ال ةاطغا وأ 0 دخا نمو

 ءاضقلا ىلع ماقث ال ةلدألا نأل فلككتب الا دوصقملا ىنعملا ديفت ال اضنا و ءاضقلا
 وا مهتيانج وأ مهتع رج ىلع ةلدالا تماق نا دعب لاقي نا باوصلاف ان لب

 3 ىنعللا اذه ىلع ةلادلا ظافلالا نم كلذ ريغ وا مهتنايخ

 نال ةيويح باوصلاو ةايح ىلا ةبس ( ةيتايح ةلئسملا هذه ) مهلوق اهنمو

 داك لعق فاو لع البق يذلا ةلملا فرو توستملا نم فذحم تاكا ا

 ثنؤملل هي ويح دة هله وةيومح وذم ”يويحو ي ع ه هو يوم ةايح وذا هو ةامح ىلا

 ةيدبا ٌةدادع هباوص ( ةيل زا ةدادع نيقي رفلا نيب قلي نا اددار را محلوق او

 تافن رعتلا يف ءاجو 0 يف هل ةيابن ال ام يدبالاو هلوا يفهل ةيابنال ام يل 0 دل

 ٠ يضاملا بناج كك عاش رع هردقب ةشرا قاد ردوا را ريتسا از زال نا ل

 نا 0 الف ٠ 1 ناج يف ةهانتم ريغ ٌةردقم ةنمزا يف دوجولا رارق“ا دبالاو

 1 قلعت اه ل ةيلزالاب ةامخا هذه يف ةزد ذا ناكل تع

 مدا نيعلا متن 0 موقلاو نابعتو بوعشم نالف ) ) مهلوق اهنمو

 نوبعت هعمحو 0 نزو ىلع نيعلا يسحب بعت هأ نوبعتم هعمجو كا م ل وعفم

 للوعفم مس مسا هم قبب 2و مزال لعف هل هلال ينالثلا بعت نم بوعتم لااقب الو

 ىح 00 نزو ىلع لعفلا اذه 535 فخولا د / هنال ىلاعت و نايعت الو



 ماه رك تان

 ا

 0 لغاز ةيلكن هاف ب ماع هلا ىلع كاردتسا

 مما ةقنؤملا ةيب رعلا مالعالا ىلع دازي ٠١ ىلا رطسلاو ؟ هاب ةيقصلا ين( ةلوأ)

 ( سروفغت.ك يه ةنيدم اتدعاق ) اياهن يلا ةثلاثلا ةرقفلا رخا يفو ٠ « ةديرف »

 : ةلقا هذه دات 1 كلا ط1

 كف ف هنا وه لاهثلاو ايدنانيف لها عم برعلا تاقالع لاصتا 55 اعور»

 هس ءايخم ترملا دوقن نمر ةيضف هعطقسإ٠ ١ ه0 دج و( 359 هلا

 نك 0 عبارلاو تلاتلاوب يناثلا: نورلا نم ات راتو رآحمملا مثلا ع

 ىعسملا ناكمملا هس » ايدئلنيف جيل نرم بونجلا ىلا ةدتملا ايدئالسا
 « 1كهطالق الكميك

 عالطالا ) اهرخا -1يتلاةرقفلا دعب دازي 5١لا رطسلاو ؟54لا ةوقصلا 506

 ا : ةلملا هذه ( ةليمْلا مهناطوا لاوحا ىلع

 نيمدقأالا مدادجاىلع برعلا ريثأت اون دق «يلولادبع» لبق نوي دنلنيفلا ناكو »

 ُث' امنع ءاجام ا مهلاو كل مد الب نع نوفرعي ال اوتابف
1 

 ميدقلا مهندمتو مهبادآو برعلا ركذ هموق كي ايحا 1 وهف ليجنالاو ةاروتلا
 اك ةضحم ةيب رع 1 مهئايشأ ةيمستب هدعب مب لو كلذ ىف رين لك

 :ءاوم كاف انا كلا 193112672 نانوياب سدنملا ةنسلا هده يف لعف

 ةي رحبلا ةقباسملا يف ىلوالا ةزئاحلاو قيسلا يصق «ريطلا » اذِه را دقو «ربيطلا »

 6« سر يه مدالب ةعجاع يف ةبس لك ٍبِفِيَص ف 23 يتلا

 نوك ايديشرالا ١5 ةنس بآ : يف ايدداعبق

 فرامل ويد امرأ

 ادعاصف ؟50 ةيفص ةنسلا هذه نم عساتلا ءزجلا عجار )١(

 و خو جن سعه لج



 ب هيأ
 راكفاو ءارا ما

 ( لاجرلا بايث نم عونل 650477 ةكيئانويلا

 ٠ (ةيماع) فن عمجي 5 يوطش ىنعمب كرط هباوص )م حيوطيو ١6١ ص

 ( ىلقت اذا هاعلا) <ك:ىدندا 06“ ص

 ةاالا د الار كشا ةفولا

 اال رح لاا ةار نورك ىعم يوخااهذ نع اضف سوقلا ىلا اشي تسني

 دك دا نويل در نا يتلو راك لكوقلا ةفوس نيع 51

 ( سرفلا قوس وأ سرفلا
 0 دل نا ا د5 هس 1 فاوصلا) تكتف ةيقف# ٠01 لع

 تح د 2 يال ماض نع ةدلكلا نيلو ةريدع 2 ةهقاو

 000 اا الا ف راك ةدمسلا نكت نإ رداثلا وأ ليلقلا امناو هدصتو ءالإ
 اك نع دل هاك ركدا) ةلفحا ىف لدرتسلا هز

 "ارم رنا قرو رك نيح يأ هعادج يف باوصلا <( انا ع

 ا ل 2ك ا تلا كرست ةئام ليلتا روهظ لع هلوطو 01 2

 ٠ ( ماتوعلا ضعب دنع خرفلا رصق سرفلا نأل

 (.٠ سايقلا ىنعم حي سبقلا ) < اسيق ةئام دعب رشع ةيناث ١9١ ص

 و قسما ةبارط ل ك7 قرساملا ننعلا !١ هيل ص

 د 1 1 1 كلا نال حمم هطأ رح علبلا رو ماتأا ١0١
 ٠ ( س الا "بح راهدزا تقو

 ىلص راما يراام.سان' برا دادغب

 )١( عمجملا ةلحم ) اقئا مدقت 5 اسوق ابلعل (



2 - 

 راكفاو ءارآ
1) 

 نلعب لانو ةلاقم ىلع تاكاردتسا

 عرزي ناتسبلا انه ةّيدرولا ) < ( اذك ) ةبدرو عيبرلا يف اهل ةكربو 1548 ص
 -َ 5-5 ع

 ( اددروو اراهزا

 قاقدابلص أ لعىقبت ول "نظأ) <( قاقدب ةيشاحلا يفو)قاقدب ضر الا يف 145 ص
2 3 . 5 95 03 5 

 قاقوط وا ققوط نم هذهو قاقدلا قفاوب ال قاقدلا نال نسحا ناكل ةيكرتلا

 ٠ (ىنعملا اذهب قاةدلا دوروىلعز الا ىلا رثعا لو ةقاقدلا واة.ةدملا وأ ”قدملا اهانعمو

 نوبعاللا 9 ةاقلحلا ]7 وكحلاو ةيليالاو نوذيعشملاو ةئقلملا ١8 ص

 ٠ ( (؟) مهتاكرح يف سانلا ودأقم م ةّيوكحلاو ٠ ىآتحلاب
 رك ذم وهو مالا تر]) ح اراض ترو تبرخ هزتلا كا 0

 . (؟هعدؤت ةماشلاو

 ءانبلا هجر ةهجارلا  ااهتسار تك لا ءاقللا هنيجاو كل 7 ١

 .:( يصلوا
 (عابرم لك لوط) هأعل زحاءاب رشع دحأ عاب لك لوط ؟ رطس 16١ ص

 ٠ ( ةعبارلا اضعلا فهو

 شو هلق اع « اسرف » -ح ع نورشعو : هم هلوطو ١65٠ ص

 ./(2)( ات رد) تح

 هده تركك ( 40 ١ ) ةلخا هذه يف ةوبرلا فدو ةلاقم ترش (1)

 ةيرارطشا تابسال .ناللا,نلا تاكا

 يي ءابقلا 2 صعصعقلا ةادر يا صاصقلا ىلعةي روس يان .نعنوقلط يردد ) 5

 عارز ىنعم سوق في 0 8 لعلد (؟) )نبت ناب رصم يف نو مثو اهوحو
0 



 راث الا نيناوق 0

 دعب امث نيتنس ةبوقعب ىزجي

 مل اذا ةمارقب هلعاف بقاعنو راثالا فاشتكا دصقب رقح وا بقت لك عنف حه

 ضصاضخخ الا ثآذ ةظلتنلا نم“ ضتخرت لع الصاح نك

 مئاَد وا يتق كالقتسا ىلَ -لوصحلا نم نكمتتلل ةلداع طورش نيعت ت2

 قر] ا اه رات ناساف ل ةارذلا

 لع يف ةيفاكلا ةريمغا يوذذل "الا ٍتقتتلاَو رفخلا يف صيخرتلا ىلعي ال حا
 مرحي ال احبن جهنت نا صخرلا ءاطعا يف ةبدتنملا ةلودلا ىلع بيو ٠ تايداعلاو راث آلا

 ااتعالا هر ةدينابسإ داببتنا ةكادلا ءالك ةنم

 للا 110 ارفاق نذل صاخن الا نيب بقنتلاو رفا تاجتنم مسقل تح

 كمت ريغ ةعسقلا نأ رهظ اذاو ٠ ةطلسلا هذه اهنيعت ىتلا ةبسنلا لع صاصتخالا تاذ
 ةصب انام الاكتب  الذاع امي ومن - :باتكخلا 00 تحويل راسل

 ةنشكملا زاثالا رم

 ندع اه مح الوحل ةلككس

 ةيدنهاأ

 نت 2 لاا < الا ةعابص ينو ان رظ موج ةثانوالاب تست ةعانصلا 5
 ادلع ا دا سدا: للملا قلق.* ريداقملا يالوزاقنإا ةيسرافلاب فو ةنزؤعم ةيسراف

 توردصفا ةيشراق كيو ٠ ةزددملا نم قدشم وهو :رفدح |ةيدح .ايعضاومو ”ىنقلا يراح

 :مهضغعب ل اقو :٠ برعلا مالك يف ياز لادلا دعب سل هنأل بارعالا يف ان يازلا

 ةزادنا] شرفا مالك. نضعب يف .ناف حيحصب كلذ سلو ةكيلا يا هشيدنا بارعا يف

 مهالا اذه عقي دقو ( موحنلا ماكحا عم اهيلا جاتحي ةسدنملا ) يا ( دياب يرام رتخا اي

 ةعادصلا هذه نم عون هنال ليلخلا لاق اك هايملا ريدقت ىلع

 (ععوراوذلل مولعأا حيئافم)



 8 راث الا نيناوق

 ةدح لعد داح لك دنع 00 ريص طورش تحن 'ةدودحم طاقن يف راثالا

 م لك ايلعلا ةيضوقملا يف راثالا هل لسا سع نيعت دقل : ةساخا ةداللا

 تدريب يف باهش جروجو كبلعب يف راثالا ظفاحم فولا لاشيم ةرمفح
 نونفلاو راثالا راشتسمو ايلعلا ةيضوفملا يف ماعلا رسلا نيما“: ةسداسلا ةداملا

 رارقلا اذه ذيفنتب هب صتخخي امب لك نافاكم ةليبجلا ظ

 ١557 ةنس ناري زح ©

 هر

 ةفاعلا 0 اللا ع كاذك ذل كا 3 درو 8

 53 ددس | ك5

 رشع ينثا لالخ يف « ذفنتو عضت ةبدتنملا ةلودلا نا - ةريشع ةعدارلا ةداملا
 ماكحالا ىلع قبطني تايداعلاو راث الاب اصتخم اًنوناق « مويلا اذه نم ”يدنت ًارهش

 صاف م مال اةيعمج ءاضعا لودلل نيهاتلا عيمج ل 2 5 ةاداسلا 0 و6 1

 تايداعااو راث لا نم بقنتلاو رفحلاب

 طاشنلا هنع رفسأ جاتنا وا عنص لك«تايداعلاو راث الاب » مهغ نا بجيب ح ١

 ١ سلا
 عيجتللا ىلا ئعدا تايداعلاوراث آلا 2 نك عيرشنلا نوكي نا هيد“

 ناز يغ :٠ ز5' تانداعلاو زان الا: نم اًئيش_فشتكي لضخ لكش : كلك هلال

 اذه ربخ غلب 00 ةرقفلا يف هيلع نضوصتلاةصيخرتلا ل لا
 هيل ىلع -0- دعب نأ كح ( "ضاصتخالا تاذ ةطلسلا ىلا فائتكألا ١

 نشكر لا ةجق ١

 1 م ام صاصتخالا تاذ ةطلسلا ريغلتايداعلاو راث كل 00 يش عيب زوجي ال ع

 0 ا ابلا نم نآك رث أ يا جار كل[ زوجنالو .هئاندقا ٠ نعةطلساا هذه لدعت

 اهلا راثأا ةللسلا
 راثالا نك نا ررض ىلا ليم درحمب و دا لامهاب فلتي و دا مدهي صخت لد



 راث الا نيناوق سا.

 هن اقفل ا ةيحراخلا روهالاو ةيمالسالا فتاقوالاو دامالا ةينازيمو

 ظ نونفلاو اكل معل ني را دهعملا 0 ريما توني - ةسداسلا مداملا

 دب 'ىداب اهضرعيف ةض ةيطايتحا تسبل يتلا ةيثدملا دوقعلا عضو يف ةيمالسالا

 تادعاسملاو تايفقولاو اياطعلا ليقي نا هعسوبو هتقفاوم ذخال ياسلا ضوفلا ىلع

 كلذ ىلع ياسلا ضوفملا هقفاوي نا طرت

 ةيلاملا هلامعا نع ياسلا ضوفمل اًنايب ةنس لكيف ريدملا مدقي

2 

 رآث الا ةنايص

 لكل لكي و لاراللا ةماخ هردصا يذلا" 5 ه1 م مال

 0 لور ايطمل نيل
 املا رقلا ىلع ءانب نانّبلو اياروش يف ةيوسنرفلا ةيروههحلل ياسلا ضوفملا نا

 فأر 0 ماعلا ردعلا ندمإ حارتقا ىلع ءانناو“ )5 ذل يناثلا ني رشن "1 يف

 * ررقي راث "لإ ةولصم راش

 7 ةلإخلا نونفلاو راثالا ةلصمل نيلسارم ةرئاد "تئشنا دقل : ىلوالا داملا

 نييسرفاو ني روس نم نانبلو ايروس يف نينطاقلا:نم ةفلؤم اياعلا ةيضوفملا

 هللا نوتفلاو راثالا ةلضم اودعاسب نا نيلسارملا ءالئه لع: «ةلاثلا:ةؤاملا

 [3 5 هنن 0 خيرات هدا ارنا ب 4 ع ضررشتملا تاجرددملا قيبطت ىلع

 القوم وقل لا كارلا كلك 152 هش ىناتلا نونك 5 خيراتب 7 رارقلاو

 اراث الا .نوناق ماقم

 ةيرثالا تاكل 3 ران الا ةحتلصم نولشسارل ا ء الذم غلب : ةقلاثلا ةداملا

 1 أمن ف اه مودرودإب يتأ ١ قطانملا و دا اهيف نودكجب يتلا ق ةطامأ قا اهنوط وظحاليب يلا

 1 2 | ل فنذ:وح 17 يتلا ٌتافا انتكألا 26 نع 8 اعلا ةيضوفملا كلذ د نع ا

 ماو هاب مصل 0 راثإ 3 5 ةحل صم لف وس م هذ كذكاا ع ءايشاالا هساردل نومتيو

 تابيقنل ها تارايتخاب | وموقل نأ نيلسارملا ءال و4 2-1 : ةعبا را ةداملا



 راثالا نيناوق

 : ف رجلا, نم صلا | 150 سلا ةيضوفملا نم ةرداصلا
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 ةيمالسالا,نونفلاو راث الا

 :م 79*15 ةنس لوالا نيرشت يف ف الارارقلا تالا ضر

 ةيمالسالا نوتفلاو:اراث آلا لعل ديعم قشمد قيشدحا دقل < لئلا
 دوجو نم دصقي ةيوسنرفلا ةموكملا كلم وه يذلا قشمد يف عقاولا م ملا تن

 فقتما سيسأت ب .)1١( : يب ام'ةيقالسالا نودفلاوراثآلا ابل نت
| 5 

 2 نوتيدب مثريغ ةقفل ىلع هلط لوبقح 2 خا سوردو تارضاح ءاقلاو ةيتكححمو

 تف - (©) اهل نوغرفتي يتلا ةينفلاو ةصاخلا سوردلا ةعباتم نم اونكمتل دهعملا
 ةينفلاو ةيعانصلا مولعلا اهيف قيطت ةفرذإلا نونفل ةسردم

 يف ةسنرفالا ةبرث الا ثلا ءاضعا:نم ريدم لبق نم دبعملا رادي  ةيناثلا ةداملا

 ايلملا ةيضوفملانم اخباري 0
 ممر ذاعشاو مساح ايتاكريدلبا وسام نيفظوملاب ةئيح نضتن كك ةالالا ك1

 نوفظوملا ؛الؤه نيعب ند ايحاخو نيف ةذتاسا ةتسو ضرعملا ةعاقب هيلا كوعي عفو

 دب الف نسناحلا الا نذل حارتقا ىلع ان ياسا ضوفملا بوددغم ن رارقب نودراديو

 ياسلا ضوفملا رارق نم هنديعتا

 نلا ةئايممخ | هرادق :ةدعاسم ايلعلا ةيضوفملا ةينازيم نم ىطعي -- ةيعئازلا ةداملا

 اكفلا نم هس داشلا هذال 836 ةعبار لأ ةرقفلا ىل اع سس ىلو ءالا كيس است و 1 -

 هر شاشاق نيم )< تبا حد اصا-(١ ١) يق أي اك ف

 را ريسأ م زاب امو ةيلْوأ داوم يركشم و » 0

 لبقي نا ةيمالسالا نونفلاو راث كيلا لعل يالا ده ا ع وراد م ةدالا

 ةلحا تال اذبملا 04 دن اصف 00 نا ضصاخ هجوب 4 عرس وا ٠ اهرب هللا .٠ فاق هآو ١ باطع



 ماركلا «تءاضعخاو اندم

 رطق لك يف بناجالاو نيينطولا هئاضعال اباطخ ديربلاب ةلاسرلا هذه انعم عزو
 مهترصانم ىلا جاتا ينطولا انلمعةدضاعمبت , هلاك 37 ةاحلا تامفص ىلع آلا مرش

 هس اننورزاوب نم ركشنف دحلا اذه ىلا اننوعطاقب مهنم نيضرعملا ضعب لاخت الو
 ٠ مهتيبات اهعاطقلا دعب ةلسارملا نولصاوي ناو مهتيانع هئاشنا ذنم لمعلا اذه

 ةمالعلا ذاتسالا ةرضح

 ةنازذ 0 هلامعا املالخ يف مظنإ نيس ١ نك ق نعلا لخلا ممحلأ ' ا

 لأ ىو ريكا هتاحم رشنو راث 2/0 ةماعلا هيما كلا 1

 هيف ةباطخلا ةهدر طش تقلا قلل تارضاحا عب ٍط ىلع لمعي و ةقلاثلا امعنس يف

 ةّدس المع باداالاو لعل نسوا لوط عمركذير :أ أي نب رعلاتاطوطخلا َنَضْكْلو
 قرشا 0 نم ردقا راتخا دقو نأشلا اذه يف هتق.س ىتلا ةيبرغلا عماجما

 هيلا اودهأو هلمع ىلع العف هورزآ نم مهنف مهلوبقب رذقفاو هيلا يمضف كلانا برغلاو
 : مل رذعل كلذ: ناك اًعوو» ٠ لييسلا اذه يف مبفلخت ريظ نم دلع

 نا ايار لدن ور كاعم هترصانع هلا ةيامع ةدئاف هل رهظتب الوب موقي ال "انلع ناكااملو

 ةندلا يف ةرم واو متاظحالمو ين الاقمو متناجبا نم ءيشب هللا ؟فكأ زمن
 ٠ عساو م لعو ةحضان ءارآ ٠ نعردصو ةقيقح ةعامج لمعلا ها مّ ىتح

 هلعنم ورذب انيفاوي نا هيلع رذعتي الو هئاصخا يف ها نءاوضع لكل نأ رد

 ةناماب هببرعن ' ةينزيلكت الاب وا ةيسنرفالاب وا ةبب رعلا ةغالاب هتحيرق هب دوحت اه لبقن نحنو
 اندقع دقو عمجملا ةدئاف هيف نودقتعت امب انيلع اونضت ال نا ءاجرلاذ ٠ سانال هجر و

 ةدح ىلع اهرشنن مت الدا روهملا ىلع تارضاحم ةروص يف ةماعلا ثاحبالا قلن نا مزعلا
 ةيقيقح ةلص نوكت ىتد ةإحلا تاوفص اس نيزنف اهريغو ةيبدالاو ةيوغللا ثاحبالا اما

 يديس نولعتملاو نوملاعلا هنم ُشسََس و متهدو فترةلاو قوسشلا نيب

 ملا يلبعلا عمجملا سئر ارك ةعس ل والا ني مست )أ ١ فا قدم
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 م. أفا لاك نيبأت ان

 يرصملا ءاوللاو مارهالاو ا( مطقملا أو تالخلا نم قارعلا ل وعلا عما ةلحمو را كل

 . راث الاو هغللأ لوحر رددت ىسش د عيضأوم يف دئارجلا نم اهريغو نطولاو

 0 2 9 ٠ اهتاحم يف رشنو هب ردملا ةعماجلا يف يف ل ]أ ام اهمها ةريغك 4 ارضاحمو

 نيدر كال كا هع رقلا هيل 5 / ةرضاح لدم ! هربغ يف قتلا ام اهنمو ةدح ىلع

 ١5١8 ةنس ناريزح ١١ يف ةبردنكسالا يف اهاقلا ( بدالاو ةعانصلاب مهءاّتهاو
 ل ( ةعدقلا ةبرصملاو ةيبرعلا ) ةرضاحمو ٠ ةيرصملا نارمعلا ةل< اهترشن

 00 اهرشلو 5 ؛ ةمس لئاواب ةرهاقلا يف ةي رصانلا نيلعملا را

 تااقطلا نم نيتك ف كلا

 ماتحلا

 نولازي الان دنع نييصاصتخالا نا لّصحت ”اهنهو قرشلا ديقفل : ةيونعم هر ل

 هناوا لبق ءاج دق هيلع 01 ينأكو. ءانم نينريثك داقتعاب دكالا ل3 1

 (ة :ا عيق وذا كيد اقم, ند 01 هلو هب او 5 لف هنولوجي ادع ن :قلاو

 ٠ نطولا,ةقرت ف : ل 00 3 ىتلا تاضهانملاو ت1 ىنالال
 تكشوأ| ينا» : هر لعدن وذي 1 لوقي ام ام ريمكس ان نك

 تانرقل 1 نا هل فسأؤي امو« ينيع ءسصن ةتعض و يذلا ضرغلا يفقاو سوماقلا ما أ

 هيعاسم طابخا اهب اودصق تال اقم: اورمشنف ةينطولا هعي راشم مبهقرت لني: رصملا انناوخأ نم

 ىلع نيفسآ هلامعا لف اورهظا ممن. رخآ قي رفزا ىلع ةيسفن .ضارغال كلذ ناك امبرو
 ني رش او ةتافو) لع عاذقو هيريسر كيب نال ىح 06 م هناف اذه عمو مدقف

 تاعللا ةليركا 1 د2 كام عبط ىلع فراعملا ةرازو ةيل تنبثتب الو ٠ فصنو

 تالافح ةماقار الو ٠ دئادقب هئاثرب: ال و ٠س ويح | اهعماال 0 اع يراكذ كدر : صل الك

 لففلاو ]علا يف لخاع اهنامداوه ناي( كلذ لم ةماقا عم ٠ هأ ةقئتبأت

 اونظ تيدح' ف ناقثاث نيب ردلا اود ادح ئانلا ىرتخلا ف دولا لكلا وه اذه

 بيقثعلا يف اقاوفتو هب مهل ةاراحم هنم اور مهباقعال ةبادا ارك هب اودارفت مهنا

 ٠ هتانمح دادع هللا هر لخفلاو زغلا كل ادرقاف هنحاس ىف ايضقل و ةنع



 انا لاك ن1 ةانح 0

 (.نيفنما هدا دم فا سفنلا

 انا ركل لا ىف كلا لإ . ام دع املا ةيسل فلا هللا هامل مو
 0 ينانويلا رصعلا يف روبقلا افص ) و٠ يسنرف يناثلاو يبرع املوا نيكزج

 7 ني ءزخ يف ( نامورلا دهع ىلا ىطسولا ةقيطلا نم ةمب دقلا كلارا ] و * يع رح

 ةقلعتم ةيع نلف , ( ةييلعوريملا تارامدلا ةلاسر) و ( ل مبالملا ةلاسر )و

 (1) ةيونسلا يرصملا تنحتلا ةلح يف ترشن ا( تا

 ةي ول اذقللا ةلراقم سوماق ) ورق عملا ربكلا هباتك ةطوطخملا هتافاوم نمو
 ةيب رعلاو ةعدقلا ةي رصملا تاغللاب ا ادا“ نيريشعو نين لخدب ) ةيب رعلاب

 لا هيلا هلك ىرخ الا تتاشللاب هككلا ضراع دقو ةسنرفلاو
 اكل 2 دكلا امك ذأ همضوا يف تاناؤملا !ترغا نفاركو آلا ةيربعلاو

 ظاقلالاب كلذ فدرب م اهخيرات هن عيل هاصنب درو راثاالا نعل فرع ام م

 معواوان اذ 0 انو ةغل ) باتك ورف٠ اهبسانت يفبلا ةيب رعلا فر 3 هه ةفسافو اما

 موسرلا كدا ل دا ل فرد لك ترو رف عبر وحل هعضو ىلع

 ا اكل ع ةياحلا بح ابا ام عفا نوصل فورطا < ”ااتووملا
 هتافاوم نم قبو (؟) قاش لمع وهو ةيسئرفلا ةغللاب م ل َ ا ف ورطلاو

 0 ا ل 0 ل تال اعنف" لكاس رو ةريغك ن2 ل فازوا
 كم م مدل تالا روهظ 3 لك هدلا 5 ةمقب ف 2 مالي ع 8 اذ 3 ف ب رصملا ةعماجلل

 دعاوقلاو .٠ نيد رصملا كدع( ةراتسأاو طيمتلا) يف ةلاسرو ( فم ةكدم) ف ف ةلأسر

 ةمدقلا ةي رصملا لامجالا ةعوم يف ترشن ةيرثا ةيلع ذبل, ٠ ةيب رعلاو ةيئاملالاب ةنوقأا

 ةفارتللا ةيعما ةرشناو ىرصملا لغلا دهتللا ةزخو هب روشالاو

 نارمتلاو راثلاول الملا فطعتملا يف ترن تغاهدح أي ال ةريفكف هت الاقم اماو

 نايلا ك4 دنفا فسوي ذاتسالا قيدصل ( تاعءوبطملا حمه ) محار )١(

 ابلسرا قلؤملا طخيم ميم ةفص رياجلا ديب ناكو (؟) رصم ليزنأ ىشفدلا سكر س

 ١ ةرلاللا عان راسإلا ساس فار هلال ف ام للا نتا هلا

٠ 



 ميم انعام نابت ةلفح

 41170 نييوللا و وعلما ءانعا ) عمان فورعملا وهو مبنم لدالا قرفلا بهذ

 21 )ىمسملا قاتلا كلا ل اىنجروتو ير لو ل

 ادعم يف علو نقلا دل رع زاتجاو لاموضلا دال ىلا ( وتنملا

 نم يبودجلا مسقلا ( وتيسلا ءانعا ) ىّمسملا تلاثلا قي رفلا نكسو:+ نيطمنلف ىلا
 لما وهف ( زونكلا ءانعاب ) ىّمسملا عبارلا قيرفلا اما ٠ ليدلا لدانج كبح رصع
 اذذع' لغو - , ةييرغلابا ناالا 1 دال 0 ناكل كيك اذه دما تناك هير

 0 تي يببلا ءانعالا لئابق كارا م لكوطملا همدعم عضوه !ددللا

 ثيل لتكو ةيرثالا شوتقتلا صن هيب رعلا ةغللا دع ملاقالا نم اهروداح امو

 0 ٌتالاقن كلذ
 ةفالقا نان

 لوصالاي ةيقفوتلا تالاكلا] ةعوبطملا ةسارعلا هلافلؤم ند ةريك
 ( نييرصملا نم نيمدقالا راثآ مئادبو .رابخا نساحم يف نيمثاا دقعلا )و ( ةيربجلا

 يس ةبردلا دئارفلا ) و «تايداعلا لع ىلع اًينبم ةيب رعلاب رهظ يخيرات باتك لوا وهو

 ( ةيرصملا ةمدقلا راجنالاو تابنلا يف ةيردلا 'ىلاللا )و ( ةيفيلغوريملا ةغللا دعاوق

 ىلع تان اناينلا ءامسال سسربف مرح قو ةيئايرلا ةعللا | سح علأ -_ هبتر

 ءامدق ١ لاوحا» عئاتصو دئاوعو مولع يف نيباطلا ةيغب او ٠ ةيبرع ءاححلا فورح

 ٠ مهاذآد مب موفر نك رصلا الح ِ ليصفت كي دئاوفلا ريثك وهو ( نين رصملا

 :( سعت © نيعةني دم يف سفدلا يور و٠ (ةزيجلا فخم جرفتملا ل اءادو ةزيحولاةصالخلا)و

 تعم رانا هكدا 5 . (ةباسملا لع يف ةنبدخلا تابختنملا )5

 (ةهاقلا ةسيدمل هرخانلا هب ك1 كش لاذ 0 برعم ( ةزددتمالا

 ةبرصملا ةعماجلا ةبلط ىلع مهاقلا ام عومج ا ةمدقلا ةراظحلا ) و ٠ اضنا بكرعم

 7-3 ردلا ) و ٠ رصم لود” نمب ةرشع .ةعبارلا ةريمالا رخا ىلا نيم رخملا ءاكذو ندع

 :دعب ا 577:1 يرصملا راثأأ ٌءِلَعَو 1175و ؟ 8 :ة5 قطنقملا مجاز 01(

 ليلق هتافو ليبق مارهالاو مطْقملا قس رجو
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 ث٠

 اشاب لك ا 00

 ةيرصملا تاكاكملاو نونفلاو (*),روشهد را( هب رطملاو )ع ) ناوصا ةريز>

 ةعساولاهفراعم حرصو٠ اهريغو (5) هخيراتو نوما خدع توت يف ةلاقمو () ةمدقلا

 راث آلا ةلصم ربدذه دراسه مهنم نيير ال ند دك اهريغو تكامل هلاشثاو

 هر 20 ا 0 را راب فا ةيشارر لا ةيلعلا ةيعججاب هباطخ يف هب رصملا

 ) دالبلل تنئاودو ةي درقلا باكملاو بتكلا رددود مصاوعلا كن2اتقا) 2 هتافو لد

 خدعت وتراث [نأشب هئارآىلع ةيرصملا ةم وكلا ذايتعا اهنا الو .هتريغ لعاةقماد نيعاربف

 اهظفح ىلع ركل ضحو ايقصوي عرش يلا نوما

 ةيب رعلا ةغلل هعمدخ

 برعلا خرم لاوقاب داهشتسالا يف دهتجاو ةببرعلاب هبتك مظعم فلا

 تاضراعملاو قاقتشالا لوصا ةفرعم علوو ٠ اهايا اهتفلاخم وا راث آلا ىلع اهقيبطتو
 ”ىرابدقتعاف ةغللا يف امساو 00 كلذ هل مع رع ةيطبقلاو ةيفياغ هريهلاو ةيماسلا تاغللاب

 روصلا نم لك ةقفاوملا نم امن ال ةي رصملل لصا ةيب رعلا ةقللا أ ءلد يذ

 ميسم اهيترو ظافلالا نم نال عمجو تالاقم كلذ يف بتكو

 مس رصقالا ءازا ةيبرغلا ةبيط يف يرحبلاريدلا شوقن ىلع رثع ا هتكنلو

 ردع رصلا لو هدلا ىقرا شنو امانا | ل 0 هنمألا ال لز

 هاك ام شوقنلا كلت يف أرق هنأل لوالا هركق
 م اللا امم 0 مح ) ءانع هلآ نوع ا لأ لئابق نا

 دف | ردساو ” [ذلا ىداز ىف اومتحا اناتشا اوناكف“ يش لئابق نم نونوكي ساثلا

 انمو ٠ ( ةي ردبلا نيعلا ) ةي رصملاب 0 لاقو سم | نيع ةشادم اهنم هاك نم

 مثددع 0ك ل ( نيع) اعدق نو هردند انما( هن ودا نيعلا )تف تنمرأ

 :اذكمداللا هع 0 هرد ءاحنا تا يلا يف اوقآ رثت مهب ءاشالا كلت ةقاضو

 ه1 : ١ فطحقالا (؟)05 -: 0 فطتقملا لا عجار(1)

 ل6 ٠١94| 9 ١09()9(القعطفث 1١5 :؟و ٠" 1 5:5 ) راث آلا ةلحمعجار (؟)
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 - أشاب لاكن يدأت ام

 كب لي هتق.قش نا هريغ د ميدقلا يرصملا نطلا باعك فلؤم كب 1 ردا

 يردملا فحتلاب ناتمالا مه و هزمح يدنؤا 5و هيدساو ناككش

 ةعدقلا راث "الآ هتمدح

 يرصللا فحتملا قر د هتالاقمو هتافاؤع ابمدخي ناك

 ةنس ىعس هنال نفلا اذهب اوذبن نيذلا نم ريثك مدي ىلع جرختف تايرفحلا ةفراشمو

 ملعتا ةسردم سيسأتب .فراعملا ري زو اشاب ةعسح دمحا يلاعا بحاص ىدل ع

 ةسردم كيس .ةبلطلااةياون نم.ةعبس بضلاف كلذب هلصخ رنا دتلا ل 1
 * كن نسح رودكدلا هدلو مهنيبو راناكلا اومدخو ١ ةيلع ]و هردف انلذلا لخلل

 دهني يف هيلع سرد عبو هبل نم نورخآ نس هلع سرد 1١١ 5ةنس كاذكو

 نبي رصملا نم ةثالث صيصختل لوالا داؤف كلملا ةلالح ىدل ىس 1571 ةنسو ' اعاقلا

 ىلا اولقتنا ةدمس وردلا كلت اوقلت نا دعبف تي رو اجرخت فحتللا يف نفلا اذهسردل

 يواةعدقلا تاخالا اع ةلردم ديد يندعس لناتسا 322 ماتالةيروا

 ةرازو تابقف ةيشتاللاو ةيئانويلاو ةيربعلاوةيطبقلاو ةيكيت وءدلاو ةيتاريحلاو ةيفلغوريملا

 كلذ نع نوثل 1١١ هتل اف راث ل ةيرصملا ةغللا سكرديل هتراتخاو ةحارتقا فراعملا

 رود أشناو يرحبلاو يلبقلا نيهجولا يف امسالو رطقلا ءاحنا ضعب ينتاب رفح ىرجا دقلو
 ([) ةغشتكملا ران الا نأشب ءار الا نم اريك رررقو «طوساو انا اطل 0 2
 ارق هناف قيدصلا فسوي 200 7 صم نوعرف ديلولا نب ناّئرلا مسا لثم

 نا دعب نورخا هقفاو غنييرتالا ضعب هفلا( سوأرت )ةطسب ل 8
 مسا نا : ةلئاقلا يزيرقملا ططخي مجرتملا دهشتساو اذه نم برقي مسالا اهدجو

 فصو كي ءارآو ةيرثا ةريثك تالاقم هلو ٠ ( سوارن ) وه طبقلا ظفل يف نايرلا

 هدم: نرد نطعللاو | ١ دففص (ةاروملا ءاذصإا زر تاكا عجار (1)

 :١35 ص ةن رصملا زان آلا دهصم' ف ئرصلا تحت كيادجحالا ك0
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 ناب لاك نيبأت ل م

 مهيثحابو برعلاو جنرفالا ىنلوم نم ريثك دهشتساف ٠ ةقاشلا تاعوضوملا هذه لغم

 هبيقنت و مدلج نم اوبحو هلاوقاو هبتك
 . فراعملا ةراظن يق 4 يسأرف ذ مجرتمو واقف ةفيظو ايسرام يلا لاما ماو

 اب 00 ا ةيرتلا سرادلا ف ةيناملألا هل ٠ ردفو

 0 ةرادا يف يسلرف بتاكو . ةيب را ناويدو ةيديرنلا رخاوبلا رص يبسل رف

 ةيلاملا ةراظنب تاروهظ مجرتمو ٠ ةماعلا ( كراككلا )

 عمو دارنا 2ع يف هعذو راظنلا احم ةسائر اشاب ضاير ىلوت الو

 0 هيف كا يرصملا نع 1 نيما كلذ دعب 1 6 ةعدقلا 3 انذاك

 هتافو ىلا اقرش هتناما هل تيقبو لمعلا لزتعا مث

 سلو ٠ ةشفاردملا ةيعمخلاو ٠ يرصملا يلبلا عمجلا نم ل |" يف ]م ناكو

 ةراعحلل 0 . يتشمدلا انعمجو ٠ ةقرشلا ةطبارلا ةيعمجو ٠ يرصملا فراعملا

 يتلا --ةمدقلا تامل هسردم يف فاح اعلا اقل حلا 9 رلمهد٠ 3 علا ةعمادا قف ةعدقلا

 تاخالا سرد م ينطو دوحو مدعأ هتافوب تغقوف 00 5

 م ابق ن بدأ لامجالا نم هيلا لكو ام لك آب ب ماقف - ةعمقلا

 هنالحر ا ةيرث الا تارعؤملا ضعب رضحو |نيف فن رازو هب روأ 1

 نر عل يرق ديعلاب ل افتحالا دوهشأ ةيضاملا ةعسلا فيص ف ا لأ ”*ه رؤس

 ( ةيلادم ) طونو ٠ كلاثلا يديجملاو عبارلاو ثلاثلا ينائعلا ةعسوأألا نم لانف

 ناريمريم ةبث ر لان هتافو ليبقو ك كل هزبإ املا ةيناثلا ةيترل ا|ه ٠يرصملا يللا عمجا

 مادقالا 0 و راد مز كو قدصلاو لا 4 3 1 تاه :رناكمف 5 هقالخا اما

 0 كياش لاو قئاقحلا نع حلا 1ك مالكلا ليلق ٠ ةعانقلاو تايثلاو دلللاو

 هثاحيا ىلا اعطقنمو هنطو ةمدخ يف اًصلخمو هترسا ةيبرت اسم هبهذم ىلع اظفاحم
 1 رتل مواعلا ةرئاد عيسوت ىلا اًعوزن ٠ «فلؤرد هبتكحي ام يف اققحمو

 0 5 6 ةقار 00 ا نوينطوأا اك * داع تايداعلا ردضصم ف نإ الا

 عر هتايح فرصف 0 نويع يف مهتلزا رم لمد :-ؤ عئادبلا نم مهفالسا

 هلو مهصخا منم ندريُع دك[ 59 ف كلذ ناقنثا لع ماا 0 ”ءاقذدضصاو ةموكحلا

 يربك ووو7جب جو ©



 9 ان لا ؟نيبأت ةافح

 قطنتسو 2 حول و عجارب رب ةسفنلا اهتايداعو َة َ ١ رصملا كفحاتملا لإ ف :العوضالاو

 ديبعوتابثو داي ل تارضاحمو تالاقم يف يف كلذ نيديو اهنوئوشو اخي راوت

 ا ْنَع ضارعإو قئاوعلا

 اهتءدخب هتايح ىنفا يتلا هدالبل ةديفم عيراشم ةثالث هتايح 0 ناكو

 0 الا داوم 0 ةعذقلا تانللا ةسردم ديدحب ( الا ) اهفالسا د10

 رودو فحاتملاو سرادملا يمت ( يناثلا ) و ٠ مخي راوتو مهفحاتمل ةمدخ نيينطولا

 همجمم عبط ( كلاثلا )و نيب رصملا تاقبط عيمج ةدافا رطقلا ءاحلا يف عكلا

 تاقفاوملا 0 امو ةيبرعلاو ةير نيحغللا نيب ةراخلا

4 2 

 هتبتر ةيقرتب ةموكلا هتافاكف فراعملا ةزازو ةدعاسمب هتافو لق ةتنسماب ظن

 هتاخب رحب ىعس تايريدملا 0000 رمال لاا ل غلبم ا تزرقو

 دعب حاحنلا اذهب طبتغي داك اق ٠ ءاما ف نمتلاو 210 هدو سسراكملا دس أع

 00 8 ةرشثاعلا ةعاسلا ىف أخد هةلغم هتفاو ىح ةريثك 10 لإ نوط لاطم

 نين الاءو و يناث هنفدب 0 ناردب ه هربإ ز> عراشب 2 جام ف يذاملا كا 6 2 دحالا

 ناعالاو ءاكاو ةمركملا لاجر راكي لفاح ى وة روظلا دع تسال ا

 نم نوديفتسملاو هلضف وفراع 6-0 دقو لورا 0 لالج ةفارقب هةرسا نفدم يف

 ل ةحر هلا ءاكب ا

 ةروك دملاتااشنالا نم هيررق ام ةلويع ةللملا فراتلاةرارد لاش

 نمءاقدصالا رك يلا بتك دقإو . هتايح ف ابمرح ناو هنوم كعب د.ةفالةمدخ

 رع فراعملا: تميعا اذاوجطلا 7 ميعملا عبط نووني فطتتقملا باحا نا رصم

 ركذ بيطا مهل دا راث الاو ةيب رعلل ةريبك ةمدخ ينو تدعو 5

 ةقالخاو ةيلعلا هتلزنمو هبترو هلامعا

 ور فرع ءأ ةي رصملا ةراضحلا نم ن2 نه نويع يف ناكل عيفر ناك

 د فلأ نم صخالا ىلعو ٠ .تاغللا ةضراعم ايس الو ةعدقلا ةيوغللا ث>ابملا نم



 اشاب 12 نيبأت د 3

 00 ةبفاو ' موحرملا انديبقف هب لفتح ةسردملا هذه يف جرختف ٠ ىعسم ريغ لجأ ىلا
 اا اع ىذلا سحت كب دمحا ريغو هريغراتالاب 5 ل رف 1 0
 يفظوم نم مهو راث الاب اولغتشا ديقفلا ةبلط ضعب نكلو ٠ ة الا رادل
 مهتحاب»و مهتاب رعمد م متافلؤع اهرهعشا دقو ن 7“ لا هةر راد

 هتريسو دل ةأشن

 تل 1 هر نس دحلا ند هدلإَو ناك. دما نإ ند ني دما موك ود

 هل داوف اهريدتو رصم اجل ( اهيف ةيلقره ةعطاقم اهفالسا ضعب 2 ةرمما نم )

 هةر نما هد ذاق وعل هوبا ىنتعاف ه ١ ؟51/ ةنس نابعش 55 يف ةمهاقلا يف هل لدتا

 ةنسلقتناو تاونس عبرا اهيف قبف هرم نم ةرشع ةثلاثاا يف وهو ةيسابعلاب نايدتمملا

 ةلارقأ لع ه2 قوق, ام لصد ,نيعدس ايف فرصق ةيزييغ ا ةشردملا لا 15

 نر ل 0 اف يدقلا يرهملاناسالا ةسردم لذد ١58 ةئسو مداهت>او هئاكذ

 هيف مموتو اهريغ نمو اهنم 00 اشاب شغورب هذاتسا ىلع ةمدقلا ةيرصملا
 ةيسارفلاو ةيب رءلا تاغللا قذ-و ههولع 2 راث لاك تاغللاب حالفلا ةثكنراسا

 ا 11 الك اف هرقل ةناد الا( لاك ) مما بقلق ةشدحلاو ةيظبقلاو ننال

 ا كا ل ىف لب امو فعلا رود يف ام دهاشو راث آلا لع ةذل قاذ املو ٠ هدعب
 ٠ ةي رفا تانعبلاو تايداعلا ةذتاسا راك قفارو لمعلا سرامو هيف ةبغر دادزا

 تاس ع اف يطول | فعلا فا داع داق نانا قنا عر

 ةاناغو هلم _ئامتسا نع 000 لاعالا نم كلا كو ام لع فان

 يف 0 وهام هيئا رع ةدهاشمو هتافلؤمو 0 ةعلاطمو ثيدحلا ٠ نفلا كلذب هتذل

 0 خيراوتلا يصل يف هلع داتعالاو هنأش ةلالج ىلع انريغ دنع أ وم انرظن

 0 كل | !عاردع ءاقملا اذه ىف ىل ةفلاسة رف احم هت دئ افي قرت فا ذيل  ثدارلا

 ( 2 وانلا رانآلا

 000 ال كا كو ردت سو نب ةيطلا ا انفيصر ترتسم
5 

 [ . . 9 3 - . . اذا تا هرم
 ةيردالا فجاتملا ةرايزو ةيرث لإ تاي رفحلا فارشتساو ِ وو كءءفهد و



 ا أشاب ل قريبا ةلفح

.-. 
 را و اندقف

 ديقفلا هِي .فواءملا ردنكسا ىستع ديسلا ناتسالا اهاقلا ىلا ةرصاخلا
 بيطلا يبا ءاثر ينممضعب نايا الت نآادس لاق. ماقملا لمي امام سطس

 ةاجحرتم اسادعنلا لا 0 1

 ةيرصملا راث الاو نرفالاو برعلا

 لقلا م اوميش م مهنكلو برعلا 0 راث ١ نيخركوملا ءامدق فضصضو

 برعلا نم راث آلا كلت فصو نم رهشا نمو ( ةسدقملا ةباتكلا ) ينيلغوريملا
 ردانلا طوطخملا ( نامزلا رابخا ) كو عوبطملا ( بهذلا جورم ) يف يدوعسملا

 ا فصو ىلا العطل 0 رقما 0ع ططخلا ) يث يعاضقلاو

 0 00 لَو ةدافالا ) يف يدادغيلار رداقلاد ع هدعب داجاو فصو ندحا رصف

 نباو 1 ُث']' ف يزي رقأا دخا هنعو ( روحبلا صاوج ) يف هاش فيصو نبا

 لوهجلا [ قلاب ةب رصملا تاراتكتلا اوعمو ٠ مريغ» ( بايلالا ةفحج )قا

 رح هدخح 0-1 متثو 5 هش ترانرإ نودلونان < اح يف 3 هرحلا ءا يئايربلا وأ

 اندنع ىنع بدلك نيدلا مق ضو ةيفيلغوريهلاب بتك 5 تالا تاغللا ك2

 ا ةيئان ويل 0 , اند ع يق هناا دلك هب ل لق يشو 5 ةكف ركاب ةهطسوو

 لع ةعدقلا تاباتكلا ةءارق نم أشنو < )١( اهتضراغم 0 م رفلا نويلوبمت لك
 رطقلا ىلا مهفالتخارثكو ءالعلا هب ىنتعاذف 283 م1010816 ةيرصملا راث 5 نف

 انشأ تيب نامرعم 3 كذب سهتشأ ند مث ما ناكو ةسيفنلا هيئا ىلع فوقوال يرصملا

 نات راسا: مع درب 1 0 قالو حك شبوه

 ما مو ٠ 005 رصم ف ِق تافلّؤمو تح اشم م نم ا ةيرواء ءالع

 0 م5 ةنس ميدقلا يرصملا ن اسالا ةسردم اهراث ال رصف ا

 تلذقأ 2 وهراس» اهددحو ة هيلع ةرشع عض كعب 0 افر روكذملا شعوب ما كلم ناكد
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 اشاب نيب ةلافنح انك

 [ةافوقمو هيب ردلا تلحس كارلو ةسك ارخلا دمع دعي رصم الواو انت [دختم واذن [ناد
 1 الا نع يع ىف لمدالا ىلإ برقا انك ون اتورق برعلا ضوه رخباتلو
 ام مسج يف هت اهتابب 1 لع[ ترا دهاسو تءاس امرك |. ةلخلا كلا تعالو

 0 كل كلا ملا ةيرملا سا دسالا قيقشلا رطقلا وهو ماشلا عفتلا
 امهرادقا نالو امهنبب هباشتلا اك ىبرقلا رصأو 1 ه راو ديب رعلا راطقالا ةماع

 نكو ٠ ةناعم ةعاتجالا امهعابحو ةدحاو تناك ةيمالسالا لودلاا دهع ف

 ةيمافلاف.ةينووطلاف ةيسابعلاف ةيومالا ةلودلاو نيدشارلا ةلود يف ماثلاو رصم تناك

 رصم تناكو ةيناؤعلا كرتلا ةلودف ةسكارجلا ةلودف كيلاملا كارتالا ةلودف ةيبويالاف

 همر يلم عا نم ةريخالا دوقعلا فا تناك ا اهنامزا مظعم يف ةراشح ثعبتم
 ٠ راصمالاو راطقالا انع ذخات يمالسالا معلل ةزاتمم ةءاممو رارحالل

 82 هكط هاخ الو جرنو ةيسانملا هذهب اهيحنو ةغبانلا اهديقفب رصم ي زعن

 مهلا رودلا لمحو برعلا ىلع ىنح املاط ةيب رعلا اندالب نم ءزج مها اهب 2 ءابحنلا

 ةضهلا دهع تس ايلاطيا هبثت ةيبدالا مهتعتاعو برعءلازي راب مويلا رم 0 ٠

 10 كلا باش ىلإ نودفلاو فراعملا ءايضإ امم ىرس ناكو ىطسولا نورقلا رخاوا

 م9000 لآ 0 نأ رايرصم نمو ٠ ةئيدحلا ةيرغلا ةيدملا اهريث ات تناقن

 طبتغي ذئمويو ةفاك ةيب رعلا عاقصالا هريخ معيف عفانلا رودلا اذه نم عاعش ًادغ

 تلعف ا ةعاتصلاو للعلا يف ةنسح ًاراثآ مهينب ارق لضفإ مذاربال نوأ:مو برعلا
 عئاضب نم ا ناك ام برغلا ىلا قرشلا ديعي رثئدنعو يضاملا نرقلا يف ناباي

 ةعومج هس اًيش دعنف ةرشع شرقلا دريو ركشلا عم نيدلا يفقبو عئانصلاو مولعلا
 هِ دومحملا رثأالا انا ناكو “يش لكةفلاسلا روصعلا يف انك 5 ةرضاحلا ةيئدملا

 ةرياخل هلاك ني رك
 رك لإ ةردصم ةروص كعماسم ىلع واني فول مذ اتسالاا يف قمرا م ءالكلاكرتا نآلاو

 مفرند ٠ ليثق ن :رسحا 18 عوبنلا اهيف 8 لثمت هدقفب انعؤ يذلا انوضع لمع نم

 مهلجردقفل كرابملا لينلا طوطش ىلع انموق ينب ىلا ىدرب فافض نم انفساو ان زاعت

 0001!!! هن ودمج لاو ىحراو ودل لاكن ىلو | نم هل باطن. 1 اجو



 ل اشاي لاك نيبأت ةلفح

 ةتاصخال] ةطللا ت2 فاو ٠ عئاتصلاولعلا يف ةفتن لك عجارتو ٠ اهتقبس يتلا نم لثما
 اس5 ب كاان 2200 تاقلح تكيس ةلكو ٠ نينتفملاو

 ءاقنرالاو ءوشنلا يف قلاخلا ةنس ٠ الاجر نم نيلماعلا لوقعب

 ةران انهورعب بطضلا ناكف ةريثك اراوطا رتل عصف ل
 نودع 00 داح الاب ءدب 'يداب الاجر غباوت دعت نو: ىرخا اهبحاصت ةوقلاو

 هتاكلم تنسح ةيقرشلا رصانعلا نم رخارضصب يرصملا مرت ما اكو ١ تاكا 0
 ناي رم رز اوسل لاجر اندهعل اهيف غبت دقو ٠ هتاينو هتدار »ا يقرتلا ىلع 0

 ا نع نولقي ال دا رفا لاقي ىق ةلاو مهنمو ةماع قرشلاو برعلا رذثم مه لب طقف

 ةيرشبلا مولعلا عومم يف 'كلذو مهسردو مهتحبو مهئاضمو مهئاكذ يف برغلا 'الع

 ةسايسلاوةحارجلاو 11و نول ةعيبطلاو ريوصتلاو ءايمكاو ةسدنحلا يف ايسالو

 دمحا موحرملا يبرعلا يلبملا عمجملا ءاضعا دحا انليمز اهغباون مظعا نمو ةرادالاو

 _لزجا ناكذقف هيلع تامحرلا زاطقساو دعسا يركب ألا لفتحن يذلا اشاب لاك
 تافص قزر ٠ ىهدلا دارفا نم لءاكذ زارط رخآو يرضصملا:غوبنلا لاثُم هباو ا

 ىتح ةيرصملا نانا لع" 'يضألو زان الا ةمدخ"يق هرم ذه ترصو لالا

 برغلا كي كد اذا ناكف هيف ثنناا ةخملا ةتثادحو نفلا اذه ةيؤعص ىلع جحا
 نع ًاديعب اذه لمع ٠ هداهج يف دسهتيو هصخت يف لغتي ةيرصملا راث آلا لع قرشلاو
 ىلع هلامعا لئالج فخت ملو نيقفاخلا هترهش تمف هدب نم ةريهص ةيواز يف ةعحجلا
 ترن ع رغلا

 هناف راث الا ُكِي  قرشلا ةغبان رثام ضعب دادعت انءمت ماق اذا ٠ةداسلا 6

 هبونتلا وهو معا رخآ بجاوو هنيطاساو هتلمخ دحا مي كك لعل بجاو نيبجلاو ي

 ١ ىلع فعالا, لضفلا أهليتلا ةيرصملا ةيلع 0 رمصللا نت نال 7
 ةيقي رفاو ايسا نيئئوظعلا نيتراقلا ءاجزا يف نيلزانلا بّرعلا ض وم

 ل |اجرإ 3 ردم
 اذاف عاش ل ةيب رعلا ةقالا ق ف هاظر 3 نا نار 5 م رعود

 اذا: هف تضخ ةلدد 0 ءاو برَعل ١ كلاع نم تطغا ة ةلدد رح 1 انناف رمصصه ئ

 اقندحا 25 مشن هونت © دادجالا تتار ا) تظفح همارت دلا 20 20 7
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 انثاي لك نيبأت 1 ع«

 دب ماشلاو رصم ىلع هتلمح يف نويلوبان مبيت | نيا قسط ملا ءالعل ناكو

 اسرق ءالع دعو ٠ يبروالا ماظنلا ىلع ةكرابملا ةضهنلا هذه ساسا عضو يف ىلوط
 زيلكلالا ءالع ءاج مث رطقلا داعسا ىلع يلع دم ةنواعم يف ىوقأالا لماعلا دعب نم

 امر حالصاو ابككس مظنتب رصم اومدخو ابروا مما نم مريغو نايلطلاد ناملالاو
 اهينب ف ةلماعلا ةركفملا ىوقلا ءاغاو اك | جارخت“او اهتعارز ءايحاو

 ايلف الا ىدعت ال يضاملا نرفلا نمنح دا تلتلا يدك رضصم يف ملا ناك معن

 يرام كن يف ربكألا لضفلا عجري ,, ريبكلا يلع دمحملو ٠ تايبدالاو تاينيدلا ةرئاد

 اهولقن نيذلا مهو ىلعملا حدقلا اهيف اندادجال ندا" ةنبدخلا ًاظح اريوعمل يتلا مولعلا

 يلع دمج دبع دعبو مهئاءارتخاو مهنا داي زو مهئاحتاب 0 | مما ىلا

 يف لخدت دالبلا تداكو الب وظ [سهد اهدتس عطقتا ناك يتلا مولعلاب ةيانعلا تفعض

 يلع دم نيبو اسنرف يف نالر راش ديع دع معلا 0 * رم تادلتو وم تايس

 ةراشسأالا ىفتدح كلذك و. ٠ لئاضفلاو 00 يحن ىانلا.يف ريك هلق نار انو
 0ك 3 5ك يناغلا 52 ناطللا توم معلا يف ةبغرلا تعءطقتاف حافلا رود دعب

 000 كلا فرذشلا اذه يقءايس.الو طاطخنالاو هاقئرالاو + هملاعم ءايحال ةسفا اف
6 

 تحجنو تدعس لدأع لقاع ناطلسب ةمالا ظلا دعسا ناف ةعاملا نم رْثكأ درفلل
 . نيكعلاب قكتلاو

 حالصاب 0 عاطتساو نيعدبملاو نيفلؤملاو نينحابلا رود ءاج غلا بورض

 ماو هدلا ىلع مه 0 كفو كلا تاقمأ أج يف 5 | معلا اوقلتي ن نا ةيداصتقالا مم وؤش

 ع نكي رضا ف ةاوطو رص»٠ ىف للا نق نول نآقذا 0 ةيلطلا م تاك مكب

 06م هصّقنر ام ضعب يرصملا , سدتقاف:يارعل || يرضملا نس ها زاعلا اككساو ايرؤا

 كلج ةسرّدم سيسانو ضصضزالا ىلع حالصالا لاخدال ناكو نضوهنلا ةِشلاَسا

 سرادملا نم اهريغةةسدنملاو ةعارإلاو قوقحلاو يعرشلا ءاضقلا ةسردمو مولعلا راذو

 زان نم هارن ام غراؤملاو ىرقلا يف تيتانكلا امس الو ةيئادتبالاو ةيوثاثلاو ةيلاغلا

 ةقبط منم تآ اح كانه نياعتملا داوس داخل اك و شهدنف اًهرع



 اشاب ك1 "وه

 لصا هي ةرضاحم ىتلاف فولملا داتسالا ىلا مالكلا لاك
 رطتلا اي”زعو - يف الام يح امهانرتشن دقو هيوتللاو هير الا كلا 00

 هلالو ناوضرلاو ةمتراب ديقفلل نيبعاد ةمطلا ةمجافلا هدم روس
 ءاقبلا لوطب هيدي سمو هلاجتا امس الو

 ءارقلا ؤهش اهالت ديقفلا سفن نع تد”وج“ ةيرك ةيئآرق تاياب ةلفللا تقخ ع
 ناهواادبع ذاتسالا هيقع م . يتلا هظفلو مخرلا هتوصب ددحنملا هللادبع يتلا اندنع

 نيب روسلاو عمجملا ركشب اهتخ ءاهيف داجا ةعرك ىرخا تايآ دب وجت يرصملا ينيفعلا كي
 هي عيمجا جرش مهتشمنو نين رصملا ط مهئانثو مظع يرصصم ليغ مهتيانعل

 يللا عمجملاو مهرطق قيقش يرصملا رطقلا نيرطاشمو ريبكلا ةماللا اذه
 ءازعلا ليمح هل الو تامحرلا هل .نيرركمو ةفاس

 ديل جلا

 اورق لبق ام
 : لعد دمح ديلا سيئرلا ذاتسالا اهاقلا يتلا ةيحاتتفالا ةلكلا

 يناوخا ايو يثداس اي

 يف برغلا لاثم يذتحيو يثرتلا و ضمني يرصملا رطقلاو ةنس ةئم وحن ذنم
 ةِ- برعلا دالب نمريثكب هبشا ةيشندلا ىهزالا ةعماج الول لبق نم ناكو * ةظر

0 ّّ 
 مراوداوممثراصعا فالاتخا ىلع نوي رصملا كفي 0 رولا نهد الابو٠ رونلاو لعلا َدِلَق

 .٠ ناسللا مولع نم امزاي امو ةعب رشلا مولع 2 د لكس اذا نم مهيف نوكي نا

 هادسأ امي ةيلاخلا ةكلاملا ةرسسأألا دج ( ريبكلا يلع دم ) مسا خيراتلا دلخ دقلو

 ولو ٠ اهتدقر لب وط نم اهظقياو اهتطقس نم ابشعناف ءاضيبلا يدايالا نه رمصم ىلا
 ىربكلا لددلا ىترا نم مويلا برعلا ناكل ةفي رششلا هيناما عيمج قيقحت هل بتك
 هقرطو الا ىلعلاو يداملا ضوهنلا باوبا نم باب كرتي مل هللا همحر هناف ٠ ملاعلا يف

 رصم ةايحل بابسالا عيمجب لمعو ةروص لمجا ىلع



 اشاب لاك نيبأت ةلفح ك0
 ٠ همالكن م رثكا مديب لمع لعفلا ناف بيبطلاكف مالكلا نم رثكا اهيف.لعنلا ىلا
 تاعانصلا فرشا يه كلذلف ةيقيسوملاف لعفلاب اهيف مالكلا ىواستي يتلا اماو

 هب رض ءازاب واع يذلا دوعلا بحاص لثم كا م ةلعفو م نا وهو

 دئاوفلا نم ًاريغك عم يذلا سيفنلا باتكلا اذه نم هباخقنال لاما عسفنا ام اذه
 هيلا تلصو امم مريغ يف هيلع فقث مل هيفام ضعبو ٠ برعلا لعكأ ضقت نإ ةتمشملا

 ٠ ”نفو بداو 1ك ةعومج هتاف باعكلل ف رعت ناآلا ردقلا م يفو .٠ ثحبلا دي

 : هتاهبم حت وت ريسافتو 10 هليذتو هيف حيقنتلا دي ةلاجا دعب رشني نا ريدج وهو

 هللاو ةيأ] كلل م هيف ام 06 0 قفا عيماحم وأ ىرخا خشب رهتضراعمو

 تاقفنلاهيدل ترفوت ىتم ةسيفالا راث الا هذه لثم رن ىلا انعم ىتتفوب نا لوؤسملا

 ممزئاوجي هت هدضاعي نيذلا ةيغرالاو لضفلا بابراو ةمركطلا ةياندب ةمزاللا
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 تىضياتلا تلفملا

 يرصملا اشاب لاك دمحا موحرملا يرثالا ةمالعلل

 را قمر

 ةهدر تصغ رضاحلا رهشلا نم رشع عساتلا ةعجلا موي رهظ دعب ةنلاثلا ةعاسلا يف

 دوهشل ءاهجتوو ءابداو ءالع نيب ةفلتخم تاقبط نم نيعقشملاو نب وعدملا روهمجت انعم

 يف نيلس املا ةئاضعا دحا يوغالا يرئالا ةمالعلا اذه نيبأتل انعم ابماقا' ىتلا ةلفحا

 000 يلع ل تقلل داما با61ق ةئافرإ شفت يذلا (ىرسسلا رطقلا
 , اهناكرا 0 انكر ةعدقلا تاغللاو اهمالعا

 ريهشلا نتفتملا روصملا ةشير هتعمر اًنولم ًاربكم ديقفلا منر ةهدإلا ردع نا 5ك
 هل مكر رخل نع الردم ةلفللا هذال اناكذت 'قاراط كلب قيفوت

 1 يرقملا وبلا يف" ةفاو هلك "لعد دسلا ذاتسالا محلا شار ىلا
 تاع

 2 وه 0 يي ل س6



 و نانويلا ةسالف راثآ يف عومج

 سفنلا اهمتجرخاف اهجارخا ىلع قب لذ هتردق يف قطنملا ىلع ترذعت هن رش ةليضف

 ةاجانم اوعدو ,اهوجانو ؟شفنلا نمر سعاف اهنلا,ثبوطوءام تارت لال

 لجرلاك هلآ لك عيم كيتا تيسر لع وح[ رود ا لمأتلاو ةعيبطلا
 د عيجرت لايام : ىقيسوملا بحاضا ليو ركن لإ أك عم تفلت كيدرلا

 ثيدحلا 5 الوان برطنو نيت تالا ى ا ,اداو هي

 ردحني يذلا ءاماك ةوالحو ةفاطل اهبسكب ميجرتلاو ريسكتلا كلذ : لاقف ضراعلا
 ةيدوالا نوطب يف يذلا ءاملا نم بذعاو فطلاو ىلحا روخصلا ىلع لابجلا يلاعا نم

 سفنلا ك رح : يقيسوملل لوقب بارشلا ىلع سلج اذا ةفسالفلا دحا ناكو ٠ نويعلاو
 :لاق ٠ 0 لدعلاو ةفأرلاوةعاجشلاو ءاخسلاو ربلاو للا نم ةفبرشلا اهاوق وحن

 اعب ضما .ر هذيملتل لاقف ةراثيق توص ععست هل ذيملت عم ةفسالفلا ضعب جرخو

 املأتو اددر اًثوص اعمس ٌةنم ابرق الف ٠ ةفيرش ةروص انديفب هلعل يراغيقلا اذه ىلا
 لدب ةموبلا توص نا رجزلاو ةناهكلا لها معزي : هذيملتل فوسليفلا لاقف نقتم ريغ

 : ةموألا توم ىلع لدي اذه توصف اقح اذه ناك ناف ناسنا توم لع

 ان سفنلا اهتزرباف اظفل اهتزرابع# نع قلطنملا قع ةقي رش ةليضف هلتتلا را زاك
 هتدها يذلا عبطلا كلذب هتلبقف اهعبطب سوفنلا ىلا هتاراو اهيهوح

 ةتدكر ىح هلع كسع هناك لتو هلأ تادف هعاجتسا دنع هيلا تحاتراو : اهيلا
 ىقيسوملا ئاتن : سيلاطاطسرا لاق ٠ اهيلع فخيو اهل ذتايو , هيلا حاتريأ ًاديدرت

 رم ”لاكلا ةةبجو راكفالا نم بزاعلا باذجتساو يأرانم وسلا 1

 هس جزتميو ردك ام وفصيو رحت ام ضهنيو بزعام بوثي ىتح ءارآلاو مايفالا

 تنياع ”قلوص' شلات وز- لس لن ناو خل ةدوركات ل

 1 يتلا. ةذللا نم مانت ىتح اهسوؤر 'ىطاطت لبطلا برضو صرلا دنع لئايالا

 ::ايعاورإ تك
 يف لمفلا نم رثكا مالكلا.نوكي نا اماف ثالث تاعانصلا : نوطالفا لاقو

 يتلاف ٠ نييواستم انوكي نااماو مالكلا نما رثكأ لمفلا نوكي نا اكاد ةعابملا

 لعفلاب نوكت الو ظفللاب نوكت ةياكللا لثم يهف ةعانصلا نمرثكا,اهيف مالبكلا



 نانويلا ةفسالف دانا عومج مو

 ناوخالا يئاصم دنع عّزجلا : اهدنا ف هلو 4 احن يف نوطالفا نع اهنقلت

 رييغت ىلا برقا يش سيل ٠ هعزج نم دبا هتبيصم ىلع ءرملا ربصو ٠ ربصلا نم دمحا

 ةمالسلا نم جرخ بدا ريغب ناطلساا ةمدخ سلط نم ٠ ملظلا ىلع ةماقالا نم معنلا

 اذهف ٠ لهس ةةاندلا ىلا طاطختالاو ٠ يعص ددؤسلا ىلا ءاقثرالا ٠ بطعلا ىلا

 م ينانويلا طخ عسم ةنس لوا يف ةذيملتلا ' يكحلا هآعن ام ل ارا
 ىلا م موحنلا لإ م ةسدنملا 0 باسحلا نا ا ىلا كلذ نم, ةعفرن

 راث آلا مولع مو ةفسلفلا مث قطنملا ىلا يثري كلذ, دعب مث ٠ ىقيسوملا ىلا 2ث تطلا

 لا تا نينحب ريثع ىف لمتملا ابلعتن مواع ةريشع هذهف ٠ ةيولعلا

 كلك 70 اقلك نارآ هي وانو سر رفاطت ىلإ ىلا ناك ا سيلاط اطسرا ظفح

 000 1( هلو هلع لقاو ره ةييطصا هعانطصاب يما دق كلملا ىأرو ةعلطو

 همن «لتل ال اعماح ايكح اقويليف ناصو ةريشعلا مولعلل د

 : هيف ءاج ام مهتاعاتجا ثيداحا نمو

 مهنه دحاو لكع مو ديع موي يف ماخرلا لكيه يف ةفسالفلا نم ةرشع عقحا

 ديمالتلاو هجرد ىلع لككيملا يف اوسلج مهتءارقو مهتالص نم اوغرف الث هتذمالت

 نكيلو ةكللا نم معمل ام ظفحا مذيهلعل 2ك لك لافو ٠ لفسا مهمذيا نيب
 مهلا ريغب هسفن لش نم : لاقف(لو الا ) ادحاف ٠ دحاو لحجر ظفح ؟عمحا ظفد

 ٠ ةكللا ناسا نم قطنا لوقلا ضعب يف لهجلا ناسل : ( يناثلا ) لاق ٠ "ههملاب رضا
 نكت مل نا : ( عبارلا ) لاق ٠ معنملل ركشلا لثم ةمعنلا ظفحام : ( ثلاثلا ) لاق
 0ك 11 نردكم منك نم :( :( ل0 ٠ كف ًاًقوطُن ايكح

 زدعلاو رقفلا 5 0 رش : ( سداسلا ) لاق ٠ هئافش نع ةييبط

 0-0 رانلا نم ةءادق ءوسلا بحاصلا : ( عباسلا ) لاق ٠ ىقتلاو ىنغلا يف امهريخو

 ا ( عساتلا) لاق ٠ ا : ( نماثلا )

 : 2 |لاق ٠ هب ن.ةيلاب لجو نع يرابلا ةفرعمو مراحلا نع عرولا نيدلا لاكو

 لتعلا نوح :رتيشلاوءابندلا ىف ف كلا ةناغ
 ءانذلا : مهدحا _لوق ىتيسوملاو ناحلإلا يف ممرداونو ةفسالفاا تاعاتتجا نمو



 | نانويلا ةفسالف راثآ يف عومج

 ءاكملا ضعب بادآ )١1(
 يكحلا نايلس يدينيب «ب اوقطن امدنحلا ةفسالف (١؟)

 : ةرابعلا هذه ل يفو نيفص وةئاعالت فلا 2 عقب يذلاباتكلا لوصف ا

 هقفاوؤ ةي رح ةئاهسمحو تسب ةنس مرحلا عباس ةعمجا موي ةتباحك نم عارفلا عفو

 فلاو ةئا١ عبراو نيعبسو ( اذك) يق ”ةننس يناثلا نونا نم نسال

 (نيما ًاريخ ةلعوهبف امدللا هعفن لوسافلا نسملا يلا نب ناتح هسفنلهبتك: ( ١ )ردنكسل]

 ال” ةلضا ناكو كضرالا لع ليوق) ةاضيأ ةزاسلا ده اهات كاف اعد

 مدمح ق> هيدملاو داهتجالاو ةقاطلا بسحب ( فرعب ال اهلعلو اذكا) في رع
 ٠ ٠ نيرهاطلا هلآو ينلا دم انديس ىلع هتاولصو

 لهتسم يف ببطنملا (مجنلا 90 ( متفلا يبا ) فلا وب كلم ىلا لقتنا

 تائكلاو فورملا كبششم متخ عباط هتحنو ه١ « ةرجهلل (؟) ةئاتسو تسةنسمترحلا
 استرتو اب رعتو 0 ةعدقلا يعكلا نم نذابامكلاف

 م7 ا ١

 اخ شقت ةفسالفلا عاوخ ىلع رفح ايف هتعلاطمم تقولا يل حسام هنم لا
 ٠ (اًبيش يهتشي ال يذلا ميعصلا نم يددع اجرا اًئيشهتشب يذلا ضي رملا) : طارقب

 5 0 ل 7 ُغ 8
 : ( سوي روفرف ) سيرفرف متاخو ٠ ( 'ءاوافش ءايعا 'هاواد ثا نم ) سونيلاج متاخو
 :سويلطت عاحو 1( 'ثفادعا رثك هوافو لف نمو ءاضرلا ةمزل ءافوإ

 2ع -.: 39

 ٠ ( هلاوزب كنع لاذ ءيشل كلّمأ نم ) : نولوس متاخو ( ةعيطقلا دفاو ينحلا )

 : 050 ماخو٠( ثندظ ام ةعاذا نسحا تسال لإ © ناقل ماعد

 يلا سيلاطاطسرا ةئكح يو ىتحا نب نينح 'ءاورام ةفسالفلا يح نمو

 ةلش يفو (*) م1509 ةنس قفاوت (؟)ه5.05و م5١11 ةنس قفاوت (1)

 نست مويلا ىلايدقلا ذنم تاوملا لع بتك ام يف.ةلوطم ةلاقم ( ١”* : ؟ ) راثأآلا
 ديس نافل لاوقأ مس" الو انها لاوقلا 5 | 25
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 نانويلا ةفسالف راث | يف 54

 - اذه ندر

 نلف تاعكلا اذه يلعدرك دي لا ذاتسالا اتسم سيئر اهزروص يتلا بتكلا نم
 ةحسم هيلع يدق طخو نم عطقب وهو ايرافاب ةعصاع يلوم يف بعكلا راد تاطوطخم
 ضعب هيلع ظيلغ مقب تاكا يناق راش ككاو رطسا/ ةعسا هدم ةعفصا لك قاو ةدودلا نم

 ةلحبم هظافلا ضعبو ةبب رعلاب اهنم ليلقو ةيسرافلا ةغللاب امظعم قيلاعتلاو ىثاوحلا

 وخر :دامالا ىفا طالغا هيفو همدق لع لدي امم ةفرحت وا ةقاتم وا
 تاءاتجاو مهباد داو ءاكحجلا تاو شقن هيف عومم ) اذكه هلوا يف ةعساو

 ةنسالفلا بادآو ىقيسوملاو ناحلالا يف مرداونو دايعالا يف ةكملا تويب يف ةفسالفلا

 1 115 هز ايار هما ىلا 0 نوطالفا ت11 ك1
 : عومجما ف 3 لدحملا اذه ليصفت كيلاو (٠ هريغو سروغاغيف تا هيف ءاكمحلا

 ًارقث ال ةسومطم هنم ىلوالا ةوفصلاو ءاكحلا عاوخ شقت (1)

 مهني ةكللا ضوافتو دايعالا يف ةكحلا تويب يف ةفسالفلا تاعاتجا (؟)
 قحح ا نب نين ةفسالفلا تاعاتجا لصا نايب (")

 لا طر هك نم ىلا نا نيدس دج اه(

 مهتارواحمو ةفسالفلا تاعامحا (ه)

 ىقيسوملاو ناحلالا يف مرداونو ةفسالفلا تاعاتحا (1)

 ال0 دوعلا "تك 1 0

 رم اننبب مزكَذ رهتشا نم ةفرعملاو ةكملاب .نيروكذملا ةفسالفلا باذآ (4)
 01207 نوركللا لف ني ردتكسالاا مينو داو ادحاو ماظقلا نيدانولا

 ةيزعتو هتوبات ماما هيديرمو هباجحو هتفسالفو هتجوزو هما لاوقاو هتومو هرابخا
 00 هلا[ ارو علا اكل هب هتدلا و ا طاللس ١

 _ مهتبوجاو ءاكحلا تابتاكم 0 ) مهتبوجاو ةفسالفلا تالاؤ 580

 ل ل تال الو اكل نرسل عتما وهو )١(
 باتكلا مظعم



 مب 8

 يل” دلجلا |55 ةنسلوالا عيبزو رفصم١ 578 ةنس لوالا نيرشت ٠ ١ ءزللا

 تانويلا ءغسالف راثأ يف عوج
 مهراناو مهتادآو َنانولا ةفسالف لاوقأل ةعماخلا تاقلوملا نم ريتك ل ١

 لقنب برعلا ةيانع ىلع لدت اهبكاو اهبب وبتو اهبتترت يف ةفاتخم شو اهضعب تدنتفاو

 ةفسالفلا ءاكحلاتايبدا باتك ) اهنم ينرضحي اف مرابخاو مهكح ءنانويلاةفسلف

 يل عضنا واو باتكلاا اذه 0 زم هش كاؤملا لوهح وذل( ك0

 هذه نو يغم فانا عبط اممو ٠ امهنيب قرفلا تنيبو نيتفحتلا :تضراعل لاحلا

 هدنه نب نيسحلا نب جرفلا يبا ذاتسالل ( ةيئانويلا حلا يف ةيناحورلا لكلا ) عيماجما

 ارم ليج ظخب ه 7١107 ةنس تيتك ان دنع ةد هاظلا ةبتكحملا يف ةخسل نع الوقنم

 م م ا مصاع دم تاينتّقم نمو ماشلا ياو مظعلا اشاب ليس ]كيو

 طالغا نا ريغ قر ةلل ثتاهباشم ايفو : ينم للا يكحلادبع 0

 ةنسالفلا _لاوقا نم امم عيماحما نم نيباتكلا نيله هاما ىلإ“ هك ا[

 ةرولا تاطعلاو عجاونلا ماكلا نم ايكو اهريغو فرطتملاو دي رثلا ثكذلا

 مولعلل اهعحرتو اهدحم نايا يف ةيسابعلا ةلودلا ردص يف نييئان يلا نع برعلا اهلقن ىنلا

 اه ..يناعم ل اس ولا | : اك ع | نهج ن رهعل ذعب مها ىتح ح نانو ا
 ل رو يع

 تكلاوكالا هده

 فترعت يتلا عيماحلا لضفا تناكامتر نآلا اهفصن يتلا ةعومجملا هذه نكلو

 : يعقل ام رصتخم كيلاو ٠ في رعت عس وأ متاكحو نانوبلا ةفسالف



 رهشلا اذه يف عمجم ا لامجا ةصالخ "1

 ٠ ناك دعقم يا ىلع ةلالدلل امموقاطيف ربنو ةلكاما ٠ هتاجوز

 اوادبب مل مو رينم يا ٍلصالا اهعضو ىلع مهتءاج برعلا ىلا ةلكلا تلقتننا املو

 ' ريدم اولاقف ةرمسكلاب ميلا حث ىوس اهنم

 ةالاع ىآ قاتسو ريك هلك كود مدنع ىو لصألا ةيشحب ةلكاتم ةها
 221( هللا دع ) كالما 201 نولوتيفا ةقثؤملا لعلا ءاعما يف لاوتسالا ةريثك
 ”دا1ئ0 0 كلا رقن ا الا دع كش ت2( ريس را

 ف 5 ةقيقرلا ةديعلا ىلع ةلالدإل دإلو 7 اهعضو 5 طظفا ىلع تميقبو 5 ةيب رعلا كلا تاقنؤ

 رعد يد لاس عضو سفن لع ال ركذم ال ةللودا انيغلا ىف

 رهشملا اله ِف عمجملا لامع كا أ يضرك

 نيرزاؤملا هئاضعا مظعم فنايطصال رهشلا اذه يف ةماعلا هتاساج انعم دقعي مل

 سئرلا اهرضل ةداعلا يراج ىلع ةيمويلا هثاسلج دقع هنكجاو قشمد جراخ

 بجي ام اوررقو مهيلا ةلوكو ءما لامعالا ضعب اوزجناو ٠ ةثالثلا نولماغلا ءاضعالاو

 رج امو ٠ ثحابملا» تالاقملا نم ةلحخلا يف ”هرمشن بجي امو تال ”*اواقلا

 7 اوعلطاو ٠ ةضاخلا ماما نم كلذ ريغ ىلا ءاضعالاو ركل عم تاضوافملا نم

 , ةفاتخم ءاحنا نم عمجملا ىلا ةدراولا ايادحلاو لئاسرلا

 ديسال ( عاّجالا ملع يس هريثأتو م كك رز ةرط اكل فلانا ذه تار اك نو

 بابسال يبرغملا ذاتسالا هنع اهالت قشمد يف رزاؤملا انعم وضع يروحنع كب ميس

 ٠ ياهلا _لوليا , يف ةعجلا موي نم ةعبارلا ةعاسلا يف كلذو ةيحص

 اوال نال ةلسر انغ لع ةرحاتلل زوصفلا يف يالغالابملاعلا تضر اس رو
 ٠ هنم ١ 4 يف يب رغملا ذاتسالل ( ةمدقتملا روصعلا

 لن 11 ا كورإب نما تاكلي كب كليف لردكدلا ( هافأو را ذاإا) و

 هس عيجملا وضع يملا كب ىاظنق' ذاتسالل ( ناروِبب نومأملا شارعا )و

 هنم "را يف لعد < ةاتسالا سيئرلا هضق اكلت !١ َخ



 ا ةئيرعلا ةئللا يف ةيعرللا طافأالا

 يذلا ( هيلع يف ينرعلا برا ناويد نع ةيسايسلا تاحاضيالا ) باتك يف اج امل
 برحلا ءانثا يف اشابلا ساب رمشلو عبط

 يف هئارا دما راهظا هب ردإ 50

 '/ ىيلفعلا برحلا

 ةسبرعلا تخالف تمشيحلا ظافلالا
 ةسنكلا سيئر اهانعفو رنصم يف طابقالا دع ةإمعتسم لاوت ال لك صّئيقلا

 ةلالدلل ةينانويلا ىتي ردععترا ةكةيقرشلا ةسنكلا لمعتست ؟ نابهرلا سئر وا

 مدنع بتكحتت اهنا الأ لصالا ةيشبح يه ةلكلا هذهو ٠ ةفيظولا هذه سفث ىلع
 0 6 داصلا اا

 ١ فاقلا دعب ( © ) فرحب مهتغل يف ظفلت الا تح "ىسقلا

 هذه عمج برعلا ظفح دقو ٠ ىراصتلا نيد يف نهاكلا وا بهارلا اهانعمو (1585)
 اهيلع اودازو ةسقاسق اولاقف « ت'قاسق » ف ىتلا ةيشحلا ابعج ةغيص ىلع ةظفللا

 نت يف اع ضيا ةلكلا برعلا نضع ف رح دقلو“ نسوا
 ٠ ةيلصالا اق كل ةقرأ تراصف ا عج نيس ق ىلع اهوعمجو

 ةيشحلا يف اباصا نإ ةمكحلا ضعب ؟ ذ دقو ٠ لصالا ةشرخ هك ك1
 ٠ ةروصلا 0 واوا برعل ١كم مو 2(

 ةغللا ىلع نيفقاو اونوكد لافي را اذه برعلا ىلإ ايف رهظي

 فك ةقمشملا ةب رحم الا ةيشدملا يف م امناربذو ةكناذا ةيلصالا ةيشيحلا
 ىلا ةلككلا لقت ىدل في رمتلا اذه اولمع نيذلا مم شابحالاو يل ياردتكلا

 قو ٠ ةدوقنم .. مك ال ربدم يف ةملكلا لصا اما ٠ ةي رحالا ةيعرفلا ةغللا
 وا كلملا ير 51 رك مالك لعوتا دل دلل مدنع ةلمعتسم 0 لا

 ةدس يا« 00 ربنم » ىشاحتلا ةدس لغم نوعديف امموحن وا 2

 قدح ايش 2 21 دداد نب ناهلس ةلالس م هلا نددقتعي مال دواد



 ةثدح تاعوبطم 51

 مظعلا مدئاق اهعضو يتلا ةيسايسلا ثحابملا هذه لاثما ىلا كرتلا

 يبا نمل ا ىلا كلذ كرتث لب ةيسايسلا ةهللا نم باحكحلا ىلا رظنن ال نحف

 هتعصو ب رعتلا هوجو نم هيلا رظنن اندححاو ٠ ةسايسلاب ثحبت نا اهسفث ىلع تذخا

 انلجاف ٠ هتدئافب سهذت كاك ٍجأا ةفرحملا مالعالا نم ًاريثك باتكلا يف ان د

 0 5ك نمةلحلا قار 0 و ءاقلل انا عتسفلا امردق ىلع 0 مالا د ايف

 ةيناث ةعبط يف كلذ صب نا وجر يذلا 2

 باودلاوس لبان نيائج ١*١ ةحت مصل و هلوق ةف را ةولعألا نم هيف ”ءانبار ايف

 0000 00و فرع ضرع اهم عارم يف.( عارفا ) ١١ قو( لبان نينجت)
 هصلخلا ضوع ةيناثلا ةربلاو ىلوالا ةربخلاو نيباو رفاخلاو اسالحلا ؟ 55و ريقش يف

 اك رب 10 رفضا يو 0 ديف يف! كرا ترك .ذهوةربخأو نب ريفا
 هماتخلا ضوع هماملا ٠٠" و رفاحخلا ٠" و؟35و نينأ 1 ٠ طامسقب لدب

 مص يفو ٠ ةيضامر ضوع ةيدامر ١5" ةوق< يف ءاجو - م. ةوفص يف ترركتو

 رونا نب اشاب ىلع رونا "*/و نارطملا هلخت ضوع نيعضوم يف نارطم لهان "87

 ن1 10 22 2و اغلا دع نيمالا قلب انغابا لع يمال فاوضلاو ناقل دع
 ضوع اريثت ”5هو ىلع 0ك ضوع ىلع 0 8و يوارهزلا ضوع

 نوناك "0و 00 نارو> ف 2 ؟ 75و ةغيصلا كلتب ترركتو روص

 دان ا بيطخ ليلخلا رداقلا دبع "5075و نوباق ضوع

 دمع ديل مظعلا 586 ةحفصو أطخلا اذه رركحتو ٠ ةيما ينب عماج بيطخ بيطخلا

 41و طاسبلا باوصلاو طسابلاكب قيفوت ٠ ٠١ هرظعلا اشاب يزوف دمحم باوصلاو اشاب

 اشاب كزينر قطصم هنا اًكييفو ٠ كن يب ناخا ضرع كا 0 نادح

 اشاب يزهر ل تاوصلاو

 كلانم“ لملف هلك هعشتت مو نأ كلا يف و ةليلق فرط ةحللا هيلد ائفققوام اذه

 قر تارفق
 نم. ديفيف برعلاو ةبروا ءازاب ةيكرتلا ةفانقلا لوح هك ود بادكلا نا ىلع

 1 ةنأكك ةمواوشملا ريكا ترد كلت ترض اع هكالملا نوارقلا فارما يح 1



 "م6 ةشادح تاعوبطم

 اومدخ نيذلا نيفلؤملاو تالثملاو نيلغملا رهشا لثمت 5 تاياورلا ضعب يف ليفقلا
 نس> و ٠ قروألا ةدوح ف ةياغ نازجلاو ٠ هناش ةعفر لييس ف ةقاطلا اوذبو نفلا اذه

 ناوهرلاو ةحارلا ىررعلا نلوم لاذ رد ا عبطلا ناقثاو فرحلا

 ىل رمل ناركشلاو ءاننلا طا ىدللل لضافلل يدس 5

 رضع ءارعتم راها
 ع

 ددلا ندالا هال كاكا اذه نم لوألا دقلا لحل عمجلا ىلا ىذدهأ
 .٠ . أ 7 . 5

 رشع ةعبس روص ىلع لغسل وهو قشمدب ةيب رعلا ةيتكحملا باححا دحنا ديبع دمحا

 ةيلزغلاو ةيقالخالاو ةيعاتجالا مهراعشا نم ةسيفن تاراتخمو مهنم لك نع ءابدالا

 فورح ىلع مؤاعما تدر لقو ةروشأملا ريغ مراعشا نم هيلا ةواشرإ 4 ةلمح و ةروشنملا

 50 هيف ام ريسنح مْيَعلا اذه نادزاو ٠ ضعب ىلع مضعب ليضفت نم ايدافت ءاحملا

 ةعئاشلا طالغالا مها ىلع هيبنتلاو ديدج بولساب ةب رغثلا يناعملاو ةي وغلا ظافلالا

 ةيوخأا دعاوقلاو هب وغللا دئاوفلا نم ريثجب نايتالاو تايبالا ضعب ف تت ىتلا

 ثيداحالاو ةيئارقلا تاي الاب داهتشتسالاو دادضالا ظافلاو تافدارتاا سل

 عالطالا ةعسو عابلا لوطب هعماط دهس امم كلذ ريغو ةغيلبلا لاوقالاو ةيوءنلا

 لنسح رم هادا امو قيما ةحيلا 3 3 نان ا لضافلا اذه "1 ىلع ين نحف

 ع

 هلال هئانتقا ىلع نيبداتملا نضحنو راثشتنالاو جاورلا هبادححا وحرتو قم ةيايعلا

 عناي بدا ةقدحو عفان رع ةنازخ

5 
 ١١59 ةنس رضم عبط يركش دما يلع ديلا تنرعت

 موسرو نك عطقب ةحن هد١٠ ب ع نمر وفض 0-. تلح

 هاه 12 لأ نبمت كا دله كم هيقو ةعبلا مانع فيص 2 كاعكلا اذه رهظ
 ايم 89:2

 محم هب رو نوؤشو 6 ه4هح ةكتو برعلل ةضغب 50 امعضاو ةلرنو تاكذملا 0

0 



 ةثادح تاعوبطم ال

 ا“ ةيبر ءلا هل ملا تفلأت دقو رودقلاو عم اولا ءانب ف لاخلا 2 اموري نأ

 ريما سسدقلا 3 2ك *ىّسل ١ نور لا هذه 0 ستاعلا نرقلا ىل ]| عباسلا نرقلا

 لاقو ٠ ةيطرق عم.اج اي اناا ل در .ءاج ةرهاقلا يفو ىمقالا

 ناو * يطب هريس 3 نم ميضعإ هيعدب ا اًقاللخ عي ري 4 وسل 2 ريشا مالسالا نأ

 ضاعت -- مبيع 2 رشا 4 رظح اع معا م مام | وظفتح نا نيلسملا ىلع اجا |

 هلا ةيظع ىذه اهف تناك يتلا ىوقلا ناو مهتوف عنملا اذه يق 4 نافذ تاركحملا

 باكا نم ب ريثك ناو ةيمالسالا َة 4 دكا 0 ةظفاحملاب ةذحا اهاياقب كَ ل ني كن ١

 نيلبسملا نيب 3 رقتلا كددو 0 نيم رولا كدر 0 كا خه نيلبسملا نم هع تادارالا

 اوادابتيومالسالا لها نم نوبي روالاو نيبي روالا نم نولسملا عفتنيل كلذو نيييسملاو
 9 ةيداملا عفانملاو تالا

 مل

 ك1 تذل ذل 0 لوالار ءرللا انطوت و ةيضاملا ةئيشلا ف : انك
 ٠ (حورل اضي.هوز هاعمو هتافو دعب كب اوم هوداق هرعملا يذلا رع كب دش موحرملا

 ةش 1 نيدللا» ريشا نيكس يااهل اراخملا لماقلا فدعا دكر

 ام عيمج هنعضو ( ةليثقلا 0 يناثلا ءدجلا ىعم دقو موحرألا هقيقش تافلوم

 نرذلا خيرات يف لئاسرو ةيداقتلا تالاقم نم ليفتلا حرس٠ نع موحرملا هبتك

 ٠ ديقفلا تايادر رخا مث و ( ةب واحلا ةياور ) كلذ ىلا:فاضاو

 تاياورنم تاياور ثالث هنعضو ( يرصملا حرسملا ) هاعس دقف ثلاثلا ءزجلا اما

 ( كسدفا راجسادبع)و ( ضفقلا كس روفصعلا) ٍشثود كفا موحرملا

 .٠ ( ةييظلا ةرشعلا )و

 دعنا وص اتييلا مجرب نفو كو .ةنانزنن لالا ءزجلاكن أ رازطلا ناذهو
 مهتردب اهبنع ندرفظيو ةدوشنملا مهتلاض اهيف نو دج هتبقرت و هدّقنب نوعلوملاو يب رعلا

 نفاع 0 ىلا موسرلاو روصلا نم ةفئاط نيءزجلا نيذده يف ترشن دقو ةدوةفملا



 نشب لح ل اعو ل

 مالسالا

 31. ان.31[هداعأ . آب , [5] درج . 15

 فيج ةعماج يف ةيقرشلا تاغللا .ذاتسا هيلوم دراودا ذاتسالا.فيلأت

 يب رعلا لا عما ءاضعأ لحلف

 طورتمأ غب 01 هئاكرشو وباب ةبتككم ةفرعمم زي راب يف عبط
 نررقلا ملاعب قلي «مالسالا يف رجالا دعب نيللا هيتوم ذاتسالا رنات

 هلا سبلج يذلا كفتلاو ةعدقلا كيلاعملا هم عزن دقو 0 هال" نارقفلا

 هلوطا اوسزد الو مالسالا لحا اوطلاخي ملو برغلا يفاوأشن نفاه 1
 دود | 2 عقو زجوم اذه نك زر* ززةتم ةسارد الا هخيراتو هدعاوقو

 ىلعد مالسالاو دمو ( ماللاو ةالصلا هيلع ) دمم لبق برعلا دالب ىلع هيف كت

 نيو وءالاو نيدشارلا يف ةفالخلاو مالسالا يف. ةثارؤلا ىلعو يدمحملا نذل 1 ملا

 هي ضافاو ءافلخلا دهع ىلع ةرادالا نعو ةفالخلا ىلع فالتخالاو نييسابعلاو

 بهاذملاو عيشتلاو داحلالاو قرطلاو ءايلوالاو فوصتلاو ةعب رشلاو تادقتعملا

 ركذ مث مالسالا يف ةيفدلفلاو ةيعانصلاو ةيبدالاو ةيلعلا ةكرللا ف تكل لذا
 تارمعتسا| يف نيالا ىلع كنتو مالسالا راشتناو نيرشعلا نرقلا يف نيلبسملا ءاصحا

 كيركلاو كررتالا هلك ةرتسملا دا .- نيالا ىلعو ةيفل الذل وة دل
 ةيبابلا لفم ةرحلا راكفالاو مالسالا يف رشتني يذلا جالصالا لعو سرفلاو

 ٠ هيقرو ماللس الاعوذ ىللعو ةيئاهبلاو

 ردان هنال كلذف ةيساقلا ماكحالا هيلع تكح اه اريك هنا لوسرلا يف هلاق امد

 ريبطتو قالخالا حالصال هب ماق ام ناو ليصفتلاب مهتايح تف رع نيذلا نيدصملا نإ

 ةسدنلا ىلع همالك يف لاقو٠ ةينانالل نينسحملا م اظعا نم هب دعي نا نكم, < عمتجما

 ةينانويلا ةسدنملا تا | وسر 00 لوا اوذختا بكل[ 3 0

 نيسدنب رميلل نو الإ زعوا ىلا ٍِش هسلتللا هلم قرا ذَلِح اهئاقنرا جوا ف



 سالاب هي رش

 1 مسالا اذه لصا نع ( يلملا انعم ) ةيتوريبلا ةقيقحلا ةديرج 5

 "5 سافل تلا هلا لص( د هكيلا" لاا كارلا

 ل00 2-1 اوديراو ىدمد !اورصاح رام«اينع نييادلملا نأ عضو بهذ
 ىلا وا اهيف ته ةينامرج ةقرف ىلا ةبسن انام رج مما لثم الوم يف ءاعمالا ضعب

 تايباب يب مايارطلا ا( 001 فراس طاركلا هعما يلام رح دئاق

 : اهنم هلوقب ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتطوغلا يف" قشمد يحاوض ضعب اهيف ىعس

 .نيبلقف انامر ارطسف .ىلعألا فرشلاف ناديملاف جرملاف رصقلاف
 ام رهظي مل ناو ديعبب سيالامم امهريغو عاصقلا لوا يفبيلصلا ناتس لثمو

 راك الااوأ ةلد الاي مث

 (رصق ) ىتعمب ةيئانون العلو كلذ نم ةيعسل مدقا اهن | حجرتيف ( سالاب )اما

 0 ينو ةكملا ةلإ ةنيثا زهر وهو ةموب سارب لثع ا 1 ةلإ مساأب هم 0

 الاد ءاعشلا تلي ىل ,نداردا تنب اوم ةينانودلا «اعمالا "كى اهيحاوضو

 0001 1 ع 2 كاراتلا  قئاقللا): يارضاح يف: اهتكذ امن اهريغو ؟سياتفاو امرت
 ةينانورلا ءاعمالا يتلق. يفو ٠ 1 هذه نم ؟45لا ةوفصلاو لوالا دلما يف ةروشنملا

 00 كا” ( ل ل نإ فعلا تلاتلا دلل 42 ةؤوشنملا اهيساوضو قش د ف
 نادلبلا ميم يف ةروك 1 لا ا ب افدلا كات نب ناش سدا

 م 5 يناسفلا مهمالا نب ةلبج حدمي هلوقب عوبطملا هلاويد يفد يوملا توقايل

 ' : هتراما نم قشمد لوح

 رنامصلاف كومريلا يطاش نيب . ناعمم ترفقا رادلا كرا

 ناجح ك1 7 7520 ذملا ةيد واف مساج ع

 فانا ردفان هاك اير كك اف( ل 0 تاكل

 عا هللاو ةرواجتمم كلاثلا تببلا يف يتلا ىرقلاو

 فواملا را ىسع



 راكم را

 :هل لاقيو : لاق (ةثوعملا سيج) هططخ نم نوجسلا ىلع همالك يف يزي رقملا كد
 صاعلا نب هرم عماج يل إبق تناكو )١( ةطرشلاب فر د وا تناكو ( ةنوعملا راد )

 05 مالسالا للك .| فاي املا ير اكل 5 ةدابع نب دوس ب س رسل هلل ء

 00 سل ون وءع) اهيف 9 كح َ راد رمعمب تب تك ع 5 «اضذ 0

 هفلؤم درطتسا رخو لد والا صقان رضم 0 ايات

 صاصتخا نب نا دعبو ٠ ينوتسملا مهنم ركذف مالقالا بابرأ نيمدختسملا ركذ ىلا هيف
 0 ىلع هتدعاسم فاو سجل 1 0 ةنع لاقف ( نيعملا ) ا هبصخم

 هأعل ايف كردلا هيلع هّجوتي امناو اهنم ءىش يف كرد هيلع. سلو ةروكذملا لاحعالا

 هب ةدهاش ةدي رجلا ريصتف تقولا هيلع ىغميل دهاش ريغ نم ناوددلا دئارج نم هكرتي

 1 را ةرهاقلا (ىهتنا) هنع ءاضغالا زوجي ال ام اذهو

 كسلا تودي هدطق

 1822010 كور 0 متين امدنع ةيلاملا كتل نم ؟؟لا ةهفصلا يف طاغ عقو
 نا باوصلاو يربعجلا مامالل ريكذتلاو ثينأتلا يف ريكذتلا ثيهدت ةديصق رن

 دقو ةيسنرفلا ةغللاب ةمدقملا نم ثلاثلا رطسلا يف عوبطم وه كر .ءقحلا دبعلا وه اهرشا
 55/6 ةئس رصمب عبط نك يربعطل/ ناويد نا :ركذا نا تقول كلي ينتاف
 5220 101 " ةنس رفص ١5 يفر ,ازحلا ةوعض ه5" 8 ُ هم 5 دع

 مدهو : ةيضنام ها 073 دنس» ثداوك فخ را تي يدرزلا 15 ان(

 ةيعفاشلل هسا اهأنب و رضع ةنوعملا راد ع ةيول | راد نيدلا حالص

 ) عما ةلحم ل



 ؟ ىناكريما لاقنا 5

 ىلا بسن اذا ليقف موق قرف دقو ٠٠٠ ىليجو ينالئيج اهيلا بسني ٠ ناليج (1) يف
 حيرص صن اذسهو - ه ٠١ يليج ليق مهنم لجر ىلا بسن اذاو يناليج ليق دلبلا

 موقلا كلوا. نم دحاو ىلا ةبسنلاو ناكريماكن الي+..٠ ةثاحبلا هب قطن ام فلاخي

 - ناكريمالا' ىلا ةبسن ياكريم .الل قكربملا١٠ لوقنا نا "مان يناليجال يليج

 ةيسنلاو: ناوحخحل( ٠ ٠ ) يف توقاي لاقو - ٠ ةبباشملا باب نم سالا انذخا ول اذهو

 ]وحل ايها
 11 ل را ا لل ايلا ةمايزب اهلنا تلين الا افلم ةزرتلع كبف

 ٠ هيلا ةراشالا,تمدقلءا»

 كريما يانلعلا لوالا مسالا ىلا ةبسألا ناف 8 : ١19 ص يف ةثاحبلا لوقو

 ناف“  ةاخنلا“ صوصنل فلاخمب وه « يريما سايقلا فالخ ىلع اًناستسا اهيف:زوحي

 اهيلع ديزتو “اللا فذختف ( دوحالا وهو ءاملاب اهتيتك ناو ) فلالا فذت نا: سايقلا
 ايل ملا الا ءاثلا نع هفلاكلا و .سايقلابوهيوز( ةلسدلا اي

 كيدناف رودكدلاو ريسالا فسويو يجزايلا فيصان لوق ىلع ”هداّتعا:اماو

 قارتعالا ريغ ماوعلا ةارراحتنالا  ةاحتنلا دل وقء ديال اةليفن فورص ب وقم روتكدلاو
 يتلا ظافلالا اماو ٠ ةدعاق يق ال سايقلل ةفلاخم ةدحاو ةظفأ دوجوو ٠ مهظافلا ةوصل

 - ابتانثتا: سس ادب دقف نويلا: ايف كتبثا

 نمو حبلا هجولا وهون يريما ناكربماو ةكريما ىلاةبسنلا : لوقأ ةيلهنلا يفو
 ! ياعلاو عيصفلا نيب ناتشو 5 يف ماوعلا عبت دقف فلاخ

 ىلصر كللا دام سانا تربا دادغب
 هلك ينحل دكا
 ةوهقلا يا ن لا مسا لصا

 ليغ" دعفلا/) .هباغك" يف"يدصملا 0 دما: موحرملا ةمالغلا لاق
 هضن ام.( م لاةوقكلا

 اذه برعلا ذدخاف ( نوب ) مس نميلاو تومرضحلا ىلع نوقاطي نوي رصملا ناكو »

 (81): نعلااو:تومرضحلاب نيتهللا نيتاه اوعمو ةوهقلاب فورعملا نبلل هوعضوو مسالا



 فك ؟ يناكريما لاقيا

 1006 ناوي لوقتف ا 1 ةدايزب نونلا ةيلصالا ظافلالا ىلا سشيو
 يناريا ٠ يلامور ٠ يناطيرب ٠ يناملا ٠ ينامرج ٠ يفابان ٠ يناغفا

 اهقيست يتلا فلال اعم نول مذه فذحي اهنون ةدئازلا ظافلالا ىلا سنو

 يناكلكنا لوقت ةماعلا تناك ناو ٠ يريماو ىيلكنا : لاقف الدب ءآيلا عضوو

 يب رعو يلاطيا : ناودعو )١( ناب رعو ةيلاطيا ىلا ةبسنلا تدرا اذا 5 + يناكريم]و

 ودع(١) عج ناددعلا نك كاذا ) يناودعو يناب رعو يئايلاطيا سلو يدودعو

 عج نون ال دارفا نون انه نونلا نال ( ءايو نونب يناودعف ادع رضع ناك نان

 راص مفرلاو بصنلاو رجلا يي نا كلذو» 5

 بابيبشاو مارا. وح كنرملا سفتروم ىلا رخاو الكود نارتعرو ناالك

 ينايلاطبا لوقث ماوعلا ضعب نا معن ١ 0 ٠ ديوبيس نع ]« انتا

 ةيرددكحمالا ىلا ةبسنلا هي يناذاولكو يناردنكسا مهضعب لوقي 5 ينابرعو

 نيس ماوعلا لوقث كلذكو ٠ اهيلغراس ةجح ذختب ال ماوعلا مالكنكلا؛ يذاولكو
 يناك ريما اولوقيف.ناكريمأللا ىلا اوبسني نا. مركفيف سلو « يناكريما ةكرتشا ىلإ 0

 نيسلابلقونوتلاو لالا فذحم ير © : ناتسح(1 )ىلا ةبسنلا يفجرتلا كانك

 ناعيط م لأ | يناراند 0062و ارز انا
 يرذا: ناجي رذا (2) ىإ ةسنلا ٠ نورودنلا زاقو <( ا 3

 توقايز) ٠ م دلع يب رذا ليقو» لاذلا نوكس يرذار د1 ا

 : ناعسارب(؟) يف توقاي لاق و يناجي رذا اواوقن لو (حنرفالا ةعبط نم 2 2

 لاقو - يجولاب اهيلا بسني : ناجزوجولاب (0) يف لاقو - ٠ ةّيهاريالا اهناكسو
 ناتسزوخ (0) ىلا ةبسنلاو - ٠ "يناخلا اهيلا بسنيو : ناحنل ناخ (1) يف

 لاقو ٠ "يراد . نآديكشاو راد(8) يف توقاي لاقو - ( نوي وغللا ] رولا

 يح يرَحخ ماوءلاو ةيصفلا ةخالا يف ال ةيماعلا ةغللا يف ودع عمج ناودعلا )١(

 نالعف ىلع « لوعف وا ليعف ىلع ةدراولا ظافلالا ضعب عم ين ء”اىصفلا ىرحم كلذ

 ٠ نافر>و فورخو ناجلخو جيك



 ؟ يناكريما لانا "1

-_ُ 

 0 ل11 نرد نيبال ل رقلر نار عال تال اك نحوك نوتلاو ء[لا3] نؤنلاو داولا
 .٠ نييناكريمالا ءأ ندم ال

 دي زنف نغ اما رخ الايف نيسلا اهداز ملا امدارا اذاو يكريما ةيغ رفالاب ناكريم ا

 يف لاقي ام ثحابلا ةرمضح 0 دقو

 1: طاع ةصدععتعو (مها1ءمعع 2: ؟1'طع قةسصعسعمس (001128ع

 ةيلك : محلوق اودارا ناو نويكريمالا ءازيلكنالا ”هلوقي ال لوالا نا : بيحنف

 كال ةياكلا انف يناثلا اماو هد ءمنء355 ءم1]ءعع : اولاق ةكارعا

 10ه ءا 00ه11«عع ه2 كرمء21ءهنصق اولاق نييكريمالا ةيلك اودارا اذاو

 و قي كر ءالابا ةصاخنا .ةيلكلا نع ةنكريمالا ةيلكلاب اودنتساو 5
 101 3 تكرم ةلك ىعما ديف الو كفر لأ بيكرتلا ناف « ةيئاكر يما ةليك لوشن 5
 ”ةيلك توقلاف ٠ تاذللا عيمج يف مهلا ماقم موقي انه دحاولا نال « ةيكريما ةيلك
 0اقاا ر ال ىرلا تتكارتلا اذه نانالا © ةلناكريما نك كلرقكا كرما
 همغل دعاوق فرعي ال يذلا ياعلا لب

 در ل و كاملا لاو
 : هت ل داكالا لا

 ٠ نانوب ٠ نادعس ٠ نادبر ٠ ناطخ ؟ نادغ“ نادبز ٠ ناهبن ٠ نادمح

 0001 60 519 ناس نال تاهزج ٠ نايا ع نايقا ١ نايم

 ٠ نامج ٠ ناسنا ٠ ناجم ٠ ناريا ٠ نامور

 | [ كما اع ةعومجل ا وإ6 ةدرفملا : ماسقا ةعباراأ ىلإ ءامسالا هذه مسقن : انلق

 قولا ةدئاؤلاو 4 قردلا ةيلضالاو

 تال : لاشف «!ةفرلألا يدعاتلا ىف 5ك ءانلا ةدان رب امم ةدزفملا لإ سنن
 ” نات“ ىنانإ : نادت ٠ فاديار قاطخا يانغ ١ فاكر " ناب

 أب ةدايزي دحاولا اهلظفل نم سيو ًارسكم امج ةعومجما .ظافلالا ىلا 0
 ُثيح يسانا لوقب ؟ ناو اور لود ( 527 هيوببس ران 11 ديلا

 7 ”يوئدنا ءاسن_ ىلا ةبسنلا يف لوقث و ناسا هل رسكحي مل هذال سانا ىلا ةبسنلا



 ف ؟ قاكريما لاقيا

 ءآر الا كلت طضب لح انه سفلو ٠ مبضعب ءارآ تالتحا ىلع فتحت اهبلا ةبسنلاو
 تددم اذا الا كلذ كل زوجي الف يواكريما وا ٍئاكريما لاقي ةئااما ٠ ةنلاث

 كل سيلو ةبسنلا كلت كل رت مل اهددمت مل ناف الاو ٠ ءاكريما تلقف اكريما فلا

 ٠ يارلا اذهب لوقي نم ةاحنلا نيب
 فالخ ىلع يازلا اذه. طموض ةمالعلا ربتعا. دقو  ىريما افا « غبار

 اذه» : (رصم ةعيط نم الم: 5) هنادك يف 5 هد وبلس لاق هنيع نبايقلا دز 1 سايقلا

 :لوقث ٠ فرخاآ ةممح ىلع 5 افلا و ود ناك مس 1 لكلا ةفاشالا با

 ك و * ”يرقؤت : ىرقرق يف وا "يوامح جرا قو يراّبح*: ىرابح
 ولقما 0 يف تاقل اذ تلق واو ,قرذلا ة افلا 'هرخآ ناك مما

 - ى.1 < ”ينالقم لاقي امال 8
 ال ةزاف ٠ يواكريما اهنم جيتاو ٠ 2 ال ةناف ققحلا ةرضح عيحتسأ

 اكريءا فلا ربتتعا نم ترا ملو ٠ دملاب ث اكريما لالا ربتعا اذا لا كلذ هل زوج

 دئنيح لاقيف ةفيعض ةغل ٍثو هعاونا فالتخا ىلع روصقملا دم نم ةغل ىلع الا ةدودم

 ةزمهلا تربتعا اذا لاقبف.ن يناكريما اماَو . ءايكز يف يواي 0 لاقي 6 وا

 اواوقي ل 5 تاكريما اان وع م اهتلاصا ممو تاغللا نم غل ناو ل

 (دلد: ؟ )هيوببس يأر لع يدايوكف,لب كايد
 تاالثلا فؤورعملاو حيبق « روض ثالتلا مله 2 : تجابلا لوم 7

 ٠ ( 58 ص ةرطلا حرش عجار ) ًاروص
 يناكريما لوقتف + - « اكريمايف ةوئاخ ةغباز ةرود :كلانهو ةلؤق * اساس

 نال بسسلاو زوجي ال .اذهف ٠ ءارهجو ءاعنص يف ينارهبو يناعنص لوقت ام دح ىلع

 ٠ هيلع ساقي ال 0 354 5 5 هيوبيس 7-0 ) ذاشلا نم ينارهبو يناعند
 تلال "نال كلذ 6 ف يا الا لاقيالف « ناكريما» ىلا ةبشنلا اها * آعباس

 ضو « كريما» كلق امهتفذح اذا كنالو ريسكتلا 9 كورس ققاسل نر

 وهو ةيبرعلا يف كحق نرحاةلزك نافررلا نوكش : 5 . كريما نم ةيلصالا فورملا

 3 كس نإ ايزل م دنع لذدد ٍل ذِإ 58 ىلع وسلا لاخدا ع 1 0 نمو (ةبسنلا ا
 ص

 6 و



 0 يناكريأ لاقي

 509501 نل] سن اهو قاكريم ةلكا ضوطخغ 'كنطققلاا ءابدا نيب لادج مقو

 00 مش تاما ردك 0ك 6 0 لاق نافورصر رودكدلا يار ناكذ

 ص اذفاام علت امو ١59 5 19 ةمسلا قطتقم 2 طموض

 هك نرد ىف قالا اع اذآ ( رخآلا يف فلاز انك ) كريما ىلا ةسنلا نأ

 نا [نأو اهلظي وا ةرخاللا تابئاب ىريما وا يواكريهاو يئاكريما يه ابو ءارعكص
 هند ن1 ةرعالاو ا“ (ةانك) روع تالثلا مده امم ابلبق:كلألا ف َدْحَُو
 اهعقؤ نكح واققنلاب اهنم ةزيخالل كرايعدنا نع للعت نا كلل زوي - اذنك ) انتتلا
 يهو كريما يف :ئاجةعبار ةروض كلانهو ٠ يذاتسا راشا ماعم نينلءلاب وا عممسلا| يف

 7013 الط  ناب نخح ( يمتغا لع ةظفللا نا نابسحلا اذه كل نوهمو) امثوت اهبسخت نا
 رصخالا رايتخا زوجي عبرالا روضلا هذه نمو ٠ ينارهبويناعنص اولاق اك يناكريما لوقتف
 « ,ناكريما » ىلا ةبسنلا نكحلو ٠ 0 لع اناستسا عملا يف عقوالاو

 الصا رايغلل هجواهيف كل سدلو ٠ يناكريما ينعا ةدحاو ةروصالا اهيف زوجيال

 ؟ مص مالكلا اذه لهف

 ٠ كل اهني نحنو طالغاو ماهو | ةدع مالكا اذه يف : انلق

 ام برعلاو ٠ فلار كريما ل ةياعك ةثاحبلا قةحا ىلع ” هلا ميش لد هاو

 0001 رانا عا رحم دا نجلا دورا ! معلا ناكاذا لا

 ةيليشاو ةطانرغو ةيثيمراو ةيشرفاو ةيلقصو ةمور : اولاق اذل ه ( ةئباصلا وا طينلاو ا

 0 ]2 تاعي لأ كفو انسب يدازكو انكي ارلاق يكل« هرقل
 | 291 بلح طانإالا نق اهريغ ىلا « ةبروا ذا ايروا دا, تروا 6 ايش ةيسا اولاقو

 ند دف سار عرفالا نع مالعالا كلت 2 ميلا اما ٠ كلا كلت ةدع ةلوقنملا

 : 3 ءآملاب الا ءاعس الا كلت مال نا آنب
 509 ( فلالاباهباتكا ضرف ىلع ) كريما :فلا نيت نا نكمل ٠ اناث

 ءان انقءستف كل اماو « ها ثلات شو 5 ةدودم ءأ كك مما نال ٠ كو ا



 52 راخم تل 1
 مس

 تربا لوقي 5 - راص « هحام لفتحاو « هناطلس هيلا داع اذا ىتح ( سانلا
 فارسا دادبتسالاو ةوسقلا يف فرساو 5. للا فجره[ ةوطسلا ديد
 ىلإ مهبو هب سه دا اذ [ى 8 هئم هدنح سوفت هقول هموش ضعغب ع

 عنتماف عالقلا ىدحاب كلذ ءانثا يف سوراق نو 9 هءلخ ىلع مهبعابجاو هيلع مب مايق

 هنا اوعءدتساو . ةروغلاب ني هاجم ناحرج ىلا ونحو هدوجوم اوبهتلاو مهيلع

 نأب هحعاط ىلع اوقفتاو ٠ هريغ اولوب أ ةفاخم مهلا عرسأف ناتسربط نم ( رهجونم )

 اه" كلذ ىلا مهباجأف « هابا علخي

 ىتح اهب يقي ماطسب ىلا هتصحس نمي نيورإ
 -ةيقح ىلع سوباق فقو هدلاو هو دلولا عقتحا انف ٠ ميعم ريسأا ىلع رهجونم اوهركاو

 0 كلملاب مايقلاب هنبال نذاو احنا ةعلقب ةدابعلل وه درفش نا رث 1 لاخلا

 ) هيلا اوراسف ٠ ةنعفلا ل

 ا سوباق نم نيباترم دنجلا نم ةروثلا ءامحز لظو ٠ مهنع هجورخ
 سوباق اودصق لب باوملا در اورظتني مو « هلتق يف هنونذاتسي رهحوتم ىلا ناجرج

 “لج واو ينوطءا » لوقي لعل دربلا ةدش ىف هن رث دس امم هوعنموهبايث نم هددارجو

 داورتسال ةئس درسع 0 4٠09 ةبس" كلذو ٠ كلف هوطعت مف «.هن رثذتا ةباد

 برليقلا مس رنا بك (ةهل) ةرهاقلا
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 اهه رغصملا

 عففلاف . لقوم وأ و ءازاب 2 عاب امنا رغصع سلو ريؤصتلا لغذل ىلع <اح اممو

2 
 5 سه“

 هطكدا]] 2 00 . هناك ميدقلا ةفص يس نع هم ةعبرا يغ : ىرمرافلا
- 0 

 |.كولا ىغي رط شم»و . راطسلل رط ماو ٠0 ةيعل تو ثا 2
: 0 0 11 
 هؤاي نوكحت دقف عضوم مسا ررحي ع اماف ٠ منعا : هريغ ىكحو

 قاحلالاو ريقحتال

 ) ةهاللدم ند صصخلا (



 ريكمتاو نب نم وب ا
  متج ههحت سس مس سس تدك حسم

 كا اذا كلو“ هذافثا نع هانتف دابع نب بحاصلا هري زو سمالا يف رواش هنا
 ةروشم ىلا هيف جاتحي 1 هيف زوي ام سدل

 ترد ةريخك لئاسر - ةغالبلا لاك ىع دن ىلا )مئاسر ةعومج يفو

 قر الاثا 6 ىحاضلا نم 0 1 سوباق 1 ىذاقت دابع نبا ىحاصلا نيبو هني

 هاد لسساوا لسر ان كلما عر 2و1 ناك تلاد ن1: يالع
 هفلخو نكرم ةعم نسوباق لاشي نأ ناود 58 ةنسا هيون نإ ةلودلار د: تامو

 ةلودلا دي هناد اليلا ىلع

 ك0 لا هلام اش هي كده اح ريح ةذاتلا ةنسلا كناكاذف ٠ ةؤقلاز هقح دا ورتسالا
 ىلوعساو( ه عت راك عش لمح يقلودلا دحم لاخ ح ناب ,زرملا نب نب سر كرا

 ع ةيناث ةلمح تزهح 3 سوبا يلاعملا , 0 هيف بطخو ( لا

 سوباقل اهيف بطخو اهيلع ىلوتساف ديعس نبا ةدايقن ( كا

 دعتسي سوباق لخاف - هتدلاو ىلا م

 01 ان نم ملا راف هناوعدتسيإ هيلا ناجر لها سنك لسوباق مج قرشأ انو
 ُم' ناحرح ةنودم 0 باق لخدو ( هديفعتل ديعس نباو انيربصاالا| انها ف دزو

 ةلددلا دحم شو.ح تلواحو ٠ امقاخ ه [تيض 6 قان ١دعب "هس ناقشت

 قا مف كلذ دعب هنم ايعازتلا

 نم سوباق هلان امي ًرّتغا ذيهبصالا هلاخ نا سوباق ةايح يفةمبملا ثداوحلا نمو

 اددداللا ار فاتك قو! فلملإ هنن تدل هكلم داوزشا ىف كرد
 050007 كيو تعا ايكو ةقزالا هذه لالخ" قاب كك هيلا | سوباق نم ةلاسر

 هنو نبا ةلودلا دحم هتخأ نبا نم 0 نم كر تسر نأ ركئموب قفنا

 0102 لسا يلا نس دكاسب راسف هل هصالخا ىلع سوباقا نعربب نا تسر دارأت
 ل دكا ىلإ كلما هذه ةفاضناف ليطاب سوباق ةردد رهظاؤ هراساو ةقر

 *اليتسا كلذ نراقو ٠ يرلا ضعب تف رهجونم هنبا اهباع سوباق يلوو 00
 اما راق رع هلاك ءاداهو نسوراق هلئثارف ؛ ناسا لع نيكتكتل ب د

 0 ا نمو ف نسم ازاح ان دك [سوراق تعج ةسانسلا افي راضت ناكل

 نم ريثك ىلع ةوسق هبلق يف نزتخا 5848و 8071 يتنس نيب كلملا هنع لاز امل هنا كلذ



 0 ريكعتو نب سوباق

 ادتنس مزاج ميك كلذ: برب لك
 : واير هش لبجي ناب ذل نيأعسر دنع سسوباقيززك 53 ةنس نوب هر نإ

 3 هل عمطف بنل . دج هلاهك 2 نادهرطل ًاريفص ايبا نوم كريو

 ٠ داوقلا نم سوباق 0000 دع ناك نم لع ضيقو ١ ناجرج ىلا هب ردابو © كلملا

 ( هيلع اوعممحاو « هيلا شيجلا جرفت« ناجرج ىلا سوباق لصو كلذ لالخ يفو
 عاقو © هين هريس الع 5 نيويلق همح هلفكف ( نوتسهب نبا نبا راصنا برهو ٠ هوكحيامو
 ناعسربط لع د4 ءلاو ةيئسلا ”ململا هلل عئاطلا نينمؤملا رد ذفنأف « كلما ءابعأب

 ى» ىلاملا نيش هه ةلو

 نال مظع رخآ كلم تام سوباق ها نو ضع ابم تام ييبلا ةعقللا يفد

 ه.وب نبا ةلددلا دضع ذيب ةيسف كلاتح تاشفر ١ نى! ةلدجل] 5 نقيل

 ٠ هتاوجا يفهل هيلا هدكو مرتع ريع ياقلب لع لؤالا ىلوتساو « ةلودلا رن هيخاو

 2 0 ىلإ: هلجبل نآ لذ هراوج سوباق ىعرو « سوباق ىلا ةلودلا رغيف

 جر ( اهيلع هئاليتساو ال1 ةنس سوراق ةكلمم ةلودلا دضع حاستكا ىلا كلذ
 * ن1: ةنس يلا اهيف ماقأو ناسارخ ىلا دجال اهنم.سوباق

 دقف.ىتلا ةدملا يف,ةيسفنلا هتلاج افصاو - سوباقل رصاعملا - يبتتعلا نبا لوقيو

 ف رضتوو هتافقو لع دلل اراصمةنشةريشه ناش ناسا رتب ريو بات ان 7
 صقنت ملو ٠ هتافص تايئانلا فربص عرقي ملو.« هتانق تاثداحلا دب زمن مل ٠ هتالاح

 روهجلا ءامعزو شويجلا باحصا نم قبب. ملو ٠ هتوبص ضقنت ملو « هتوره مايالا رئادد

 ىلعف « هلضاوفو هاياطع ى: رم ظح ىلا عجري ملو ( هلفاون نم مهسب هل برضي مل نم
 «هيناكاوهردب تورلاودحو هسا فاوسك | ناخنالا تحب[ هالو ل ا

 ىذكم كنك يذل هوب نب ةلودلا بيزو :قوت ىرران كر دل
 مادقت وو اهيلع:ةلودلا رن لوما , تحن سوباقو.ةلودلا رن

 كاع تراجاكل ( هناطاس لاوزو هتبكت'ببس ن اكل دل ار فا سوراق ءافوب نأ
 هيلع هديوع ناو ( هلل ذر , نأ ةءورالا غ ريش يف هيلع امح راص[ةلودلا 1 !:سوراق

 لاشو( كلذ لعن م هيول 3007 نكاو ٠ هلذف نم مدقل امني

1 
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 ريكمشو نب سوباق نيو

 ىلا 2099 ةيس جواد كلم لقتنا م . انافحأ ل ل 2 هتروث لبق حيوادمم

 نسوباق دلاو ( ريكعتو ) هبجأ

 انك لب ( مكلللاو للا يف ديلت ضام جيوادرم هيخأو ريكعتو نكي مد

 د نع جي هادرم لصفن و٠ ناليح دالب لوقح يف زرالا ناعرزي نيجذاس نيي ورق

 هيلع راف ( 0 | ا شويح ةمدخب قَلاف ( ريكعثو

 و ف نكمل كل رافلات اهل( 2200 هش تدار ف ني الا« نيا رو دق

 جيوادرم ةيخا لبق نم الوسر هيلا بهذ ناكو « زرالا لوقح يف هيقل.1 ريكعثو

 ديدجلا كلملا ةرادا يف هتكراش اشمو ةحالفلا كرتب هعنقيل

 نود: نبا.هركاذ.امب نيبو هيف اوناكام نيد قرفلا ”يراقلا عيل كلذولا ؟ ترشأ

 ةنظم جاتلا هسلو ( ةضفو بهذ نم 0 وادم 0 نم(4595:4و 5 5:)

 00111 ىر كا رردق لي دوا قارشلا ل داتسألا هم اذتعا) ا ىرسك جات
 سلا د دلو ( ع وهاد ا 71 د وعشلا مالحالا هذه عزم نأ ىرأت

 زوفلا هل ل الو٠ ةلصب مهموقو رسل ىلا تع م يلي د لحلا نال كين لك

 هياوب لآ هعابتأ نم ناكذنل ىت>ا مهداوقو مليدلا هلوح ةفتلا ( راس ) ةديس ع

 ”ىي را ين ريكعتوا ًاريزو لضفلا يأ دلاو ديمعلا نبا نيبسللا:ناكو يقفالنلا

 روصنم يلا نيدلانيهظب هنبا ىلا: مال, ةنش مارحلا يف زيكممثو كلم ىففأو

 ذلك كلذ ناكو همعو ا 0 نا 1 ١ |[ ةيس. شوتزاذا ىذك © نودن

 يبابعلا هلل عئاطلا نينمؤملا ريمأ ةفالخ

 سوباق ةأايح

 للا نما أ تافيك فش راو - ةمجسلا ورعان ناضح أ يف نم ايدل

 (هيباو همك نمز ب ىلع تك يتلا با راختلا هعلعو ٠ همحو هابا نييماصعلا ينعا

 ءاخرلا. ةقرل اًمماج أشنف: ٠ يلايللا رهسب طونم « يللاعملا لاون نأ ج هيخأ دهع يف م

 ةادم -- هريغو هيوب لآ عم  مهيلع تبلقث ىلإ بدلا ةنرضسلا ل يذلا

 ' ١ ااذلإ نكلإ ءوش_ هيلز اناورقمت ثقاارملاب ارمي ةتسايشلا| كفي راضت هعيسك أو ٠ هببأ



 5 ريكمشو نب سوباق

 صوصتنلاو ) ١) 1( ةج التاب ) مويلا هبل ا يا أ دب ربتلا اعو لعو ةيدا ربلاب رصم

 ةيجشلاب ( ةج العلا 0 - تالاتشسالا هذه نم ةعامإ ع هللا

 ههلاياغ 0 لاقف » هلوق يف ( 517-517 ص رخآ ) 'يباصلل ءارزولا خيرات يف

 ايف ةفيظن ةّيحلشب ءاف اًعرسم خيشلا ماقو مالغلا لعفف ءام خيشلا اذه نم انا قتسا
 (20 صاج ء اب الاد ع يف اضيااهيريبعتلا اجو « فرصناو برشف دراب * 0

 ”يناهلا ”بشلاب «املا طلخ ةفص ركذ دقف جاثلا عنصل أ ءاعو اهب'داوأ هنأ ارمظي ١0 ك1

 ةيحلت تدخل لالا كذرأ اذاف » لاق ل |ئىعل | ةفص ام ملك ند 0 ان

 كرتي و" سشلاب لوما 1 لقاتل هر "لا ف لمحاو فاض ءاماا فد 2

 كارل ٠ « احين ريصب ةئاف ةدا لانا

 0 مشو نب صوب اق كاع

 ( ةغالبلا لاك) مساب ةعومجما هلئاسرو

 ( نودلخ نبال ( ربعلا ) و « يبتعلا رصن يبال ( ينيمبلا خيراتلا ) نم ستقم لصف

 ركاش نبال( راوتلا نويبع ) و'ءارزتالا نبال ( لئاكلا

 ( ةهتتنلا ) و « ناكلخ نبال( نايعالا تايفو )و
 كلذ ريغو « يلاعثلل

 سوباق تيب

 ناجزج ىلع ميدلا كولم نم ”كلم ( ريكعشو نب سوباق يلاعملا سعث )ريمالا
 هم :ةزاوثب هترساا كلا كلا كلملا ديلاقم تلصو ٠ ةرحعلل عبار لا نرقلا ف ناتسرطو

 ناك( 51 ةنس ( يلئدلا هيوريش نب رافسأ ) ا د لع ( يلبجلا رايد نإ خف هادم )

 انيلا تلشزاوةلاقللا كك تي 0 ةنخلا ةجالثلا دارملا 0(

 داوملا كك نال لات ا ( ةغالبلا لاك) عبط لبق



 ةيسايعلا ظافلالا ريسفت "07

 ير لمس ا كلاب مل ميار 0 7 ةيسثلا 1 ةداي 0 ةذالا نع ةفارحم اها

 موهفملا وهو اهئام دي ربتل ءاوبلل ةض”رعم نازيكلا هيلع عضوت اًثيش نوكت نأ لوألا
 يري را ةرششع ةفلاثلا ةماقملا ىلع يشي رشلا حرش كب. ىراولا :ةادرلا ريسفت نم

 عال ىلع همالك يف ه لاق دقن( ١٠١ قالوب ةعيط نم 3 | 0 1١

 ةّربدلا "نأ لعو » سلدن الا ةلبق ةئج ةءقاولا ةّيبرغملا دالبلا ل لهأ مهب ديري ةلبقل

 قرفل نار قارعلا 0 ظافلأ نم ًاريخك نولمعتسإ مه ةلبقلا لها ةئسلا ىلع ةيلاغ

 "لاقور. ءالا برشل ىنلا ةداّربلا نوةجسملو ةساراجم لهأ ةيعس اذكو كساعشلا سانلا

 ك1 1 نم ءانا دنع ةداّربلاو » لاق نأ ىلا « ةسالج لهأ ةيعسن اذكو

 01 ركل نأ راثلا "٠ نتا اللا ايف درببف ءاورلل مقرتو ليقاو لا اهف ىلشت

 ممدنع ةعبتم تناك يتلا قرطلا ىدحا هذهو ملا اك عضوت جاذلل او

 نال ص ؟ عز رددلا علاطم بحاص لاق جلثلاب هطلخ اوديرب ل اذا ءاملا ديربتل

 اذهبو اهنم برشبف هيلع عضوت نازيكلا تناكامذاو تلا قوذي روفاك ناكامو »

 ءاعو ريغ ٍق جملا نوكي نار الو « منا رض نم لس

 ةيرابنأالا مساقلا نب دمع ةمحرت يف ( 4١ ص ) ”يطويسلل ةاعولا ةيغب قدا

 هيلا نكاد اجلا ةيلطولا مذلعلاا لاف رصعلا ناك( رضعلا ىلا كرس ود

 5 هب فوفلملا ءيشب طاحملا لّمزملا ىنممو « كلذ ينظافف 6 لوزا كرت

 عضو ةقي رط ريغ هب دي ربتلا يف مهل تناك ىرخا:ةقيررط يف و مينلاب 11 يناوأ ةطاحا

 برش ىلع مال كلا ين(دئاوملا عب ونت يف دئاوفلا زاك) باتك ين ءاجو ٠ هيلع نازيكلا

 ىنعمد « بورضملا جلاب لّءزملا بورشملا ءاملا دي ربت » هلوق سا

 لّمزملا ريغ وهو جاشلاب طولخلا هانعم بورضملا ءاملاف هعاخ ءيشلاب ءيشلا برض

 ٠ مالكلا مقتسبل فطعلا داوب ( بوزسلا ردا

 نااكلا املع قتادتن ىلا ف ناوشنلا 0 دانيل نا ةصالطاو

 ةماع هيمن را 1 ءانا ىلع ض تناك آهن انلع كقو ءاولل ةضرعم



 255 ةيسايعلا ظافلالا ريتسفت

 يقله نوكي نأ يدنع حجار >حارلاو هيف رييغتو بلق عم اح ا مال نوثلا لادباب

 وهو هاأنعمو هظفل نم 8 ارت رقكا اظفل كيعلا كلذ يف اوارعتسا دقو ٠ ةاناساسلا ةغللا

 : وهؤ ( 3 ص ) يدادغبلا ماقال اككو كل دروو ( عاقشملا )

 يدنوام 00 ما دربلا نم نظقلا اذ تدل

 يدنجلا ةلوص ل هبشت ةلوص هل عاقثم تنأ 0

 ةقتملا ) هلوقتةيس قلد يأ ةدقفق" يف ةدراؤلا ةيناشاسلا ةغالاطافلأ نك زد
 ا( | 6

 ررغللاك نايتفلا ككل عاقشم 0 ا

 ٠ لفسلا رغللاو ابسنل و ضيبلا تالا يرتكب . يذلا: نءرألا هذأب رشفأو

 :(1ةر سد
 ركعلا حاشملا ل تاعاقنلا 0 ١

 كو قلام عاقش تح "لك ذي م

 0 7 الرا رهو عاقش عمج اه 5 ترم

 ّْ سنج عم نوكيو دحاو

 فوط كيك دق طسال| ةن الإ ححاشملا مه لاقي اذهلف عضوم ىلا نوواي الو اهيلع

 ىذرام .اييناعذإ ةفزعم لا ناإ ةبلاساس ةيماعا ظافاا اهكو ٠ . دنا تفي الو 5

 نواضيو تاعاقذلا نوطسبيو عضاو | يف نور روديف مهنه

 تقوو ءانعب الا اهوصأ ىلا ابءاجزا بعص مهتاريشفت

 ) ةداربلا ا

 نازك (فههلع ةقاكرازع بع كققوذلادلا همن 7[

 لنلاب هلفلخت وأ ادراز لكك اذا ذب نبت هدربو ل املا درب لاقي ٠ « اهالعأ ٍِق ةقاقق

 نازيك هيلع عضوت ءانا يأ آملا اهيلع دّربب ةزاةركو املا دربب ءآنا ةناّبَك ةداكبلاَ

 هاد :81- نير تلا لوف فجلالال+ ني ؟ ا دارلا 000 ١
 نم هاف وار كيذشتب ( والا 8 دماغ يؤم[ مادر كارلا 4

 يف .نيرالو رجالا لاسفل نم نكت نأ بلاغا ءاوزلا اهظرارملل ءالإ 0 ا



 تيسابعلا ظافلالا روسفت
 ةرضاع زارا ف

 ( نماغلا ءزجلا يف الل عبات )

 (:لفكاكشنوبا )
 لاف » ينتكمملا ةفيلخلل صا جللا نبا ةبظاخم يف ٠ ( ؟ ع ؟1؟ ض) نو

 )١( ىو قدي منو رقنو ينتكملا ركتف لحاكشم ابأ اي اذه لثم تنأ كدنعنيأ نمو

 لاقفجرخ 5 ةرطخ صانسللا قبا'دقتلا كوتو اكتم أذ كاشألاب قتانعلا ةبلآ
 هللا ال تلاقق ةماغلا اهب يبقا ةينكلا هذه كيلع خيو للاب سابعلا ينيكتتمل
 لثم هل تلاق نانسنا ىلع ترذقفا اذا ةماعلاو يماع عيقر لجر اذه نكحإو انالوماب
 ا 111 1 ر دقو .٠ ةللط رافقت جمادي طا تناك ةماعلا "نا انفرع هنمو - « اذه

 (44ص لآوأ) يدزألا روطملا يبأل ”يدادغبلا مساقلا يبَأ ةباكسح يف ًآضيأ هرخآ
 نك ءاضار يذلاو ٠ « ةمتل قداكتم اا لرقن قدييبلا هبحاص مادقيف » ةضن ام

 ا ىو 5 5ك 5 دقو هرخ[ يف مال الب ( جاكتمما ) )نيدأؤملا تازانغ فا هوزو
 منطاهتسا نم مويفملا وهو سئابلا كولعصلا 0 0 دست وتل ةللع ماكتن مو

 0 ةهزن يف عيضولا صختتلا هب 1 رك ييلع انفقو يف لاس

 بانل مركذ يف يرخال ةرئاسلا بكا 0 نطو يدل سلاما نك[ ظتمو
 01 0 هلا تفك نيم نب 0 سل "هر هسفن نم هفغو يدفصلا ببح

 (رعتسلا رد اع هلا لزت ملو ٠ «رازي الإ قاوسألا حاكشم "نا » لوق هيلا ثعبف

 يرجا ) مهلاثمأ نمو قاوسألاو قرطلا يف نالوجلا رثكملا عيضولل حاكتنمل
 اهن.و لئاط الب هريغ ةحارال هسفن بعتي نا. برضي ( حاترم دعاق ي ال حاكشماي

 ٠ هقبط "نش ىفاو ىنع: يف برضي ( 'هع مث نينتال | ىلع ام :هجر عاكتشم أوز رخ

 0ك عم ء يش ىلإ لع هيف طل لف هلصأو هظفل ام ١ والو ءاسعو ات ام اذه

 هبسأ طظقاسا ف دوماللاب ف هب 0 والا ) نم نوكب نأ دعببو هنع ينحب

 هاا يزاف تارسراو ةصخلال ١/500



 1 دادغب افصو

 نوسمح وةثالث يف و تاقاطلا ىلا انفنصو ينل ةمحرلا نم لخدت 6 (عارذنو هرشعو نه

 قعرعو ندرك 7-0 جاس باب هيلعو ةيحرلا هك ْنَم اهيلا لخدملا قاط قوس اقاط

 تناك فرغ اهنم نيقاط لك نيب تاقاطلا يتينج يقود عارذ ادام ىرغحصلا تاقاطلاو

 تاقاطلا نم جرد م ء[رس ةفصلا هذه لسف ةقايلا ثاررالا ال كلدكت ل
 ام م ١ و 1 (4- هع نت . 0 3و7 .

 ارتريظنىل مال يدب قا ٍرط كني نوءف اعارذ خس ع ِف اعا 05 ْن هرشع ةعل ص ةحر ىلا

 م ةردع لا باب نم ابتريظن لا 2 نوال ىلا رددت مث ماشلا باب نم

 عرمشلا ليصفلا اذه ف 00 8 ايحاو صل ةريظن نيم ةدحاو لككنامل رخ بابل انفصو ىلا

 جري يذلا هدا زيلهدأي ىلت ينل ىرغصلا تاقاطلا كهاحتو ككسلا ضعبل باوبا

 رجلا نم رصقلا لوح ةرئادلا ةبحرلا يلا هنم
 : لب وط مالك دعب لاق م

 دخلا اياك رمت نك ءانقو ةلد نماذخاالا طر: لم د[ ل
 رجالاو جوراضلاب ةكحم : اهلفسا نم ةقيثو دوقع يف هتنيدم ىلا امهرجو تاررغلا نم
 بوردلاو عراوشلا كيس ذفنتو ةئيدملا لخدت اههنم ةانق لك تناكف اهالعا نم

 امو 5 لهال ارجو ٠ تقو و اهُّوام عطقني ال نموا يرجو ضايرالاو

 هللا ءاش نا دعب اهركذن اراهعا هب لصتا

 روصتملا .ةنيدمل فصؤلا اذه نا: نفاظلاو ةفاضرلا ءانب ع عتركلا ءان 15
 اميلعشي داذغ مسا ناك ناو ةفاضرلاو خركلا ذزافاخ اك

 ةيب رعلا يف يمجمالا
 لاق  ءانصلا اهنم لمعت ةحولملا تاكل او اههبش وا *انع .تلا رسكلاب ريصلا

 ةيبرع يف لخدو - هبا نول -5 ما كا لها نآل 1 نا 0 قيلاوجلا

 ةيسرافلا نمر انشا قاردلا رع لمعتسإ «تةيئايرسلا نم لها

 ار ل نم كك



 دادغب افصو ا

 ا جرخلاو هض رع يف هيلا لخدملا اعارذ نوثالث هل وطو انعا رذ نورشع هضرع

 اعارذ نوعبرا اهضرعو اعارذنوتس اهلوط يناثلا بابلا ىلا ة”دام ةبحر ىلا جرخي هلوط

 ع ةيحرلا هذه ردص يف يف ذاثلا بالا للا لاول باكل نم ناطناح اهيتينج يف الو

 لا ناباب هبحرلا هدم 38 0 د هع هرعو ةشدملا باب وهو يلاثلا بابلا املو 51
 َن

 000 باي لوصف ىلا يذؤي رسل لاو ماشلا باب ليدف ىلا يدؤي نع لا نيليصفلا

 11 لإ مالا كار" ىلا حا: يللا 0 كالا هزم ار
 دك 210 27 | هل 01 تارراللاو ةدخاو ةياكحلو دحاو تعا ع ةفوكلا
 رطل كلل و هدم باث ردو يناثلا ثبابلا ء «تاقاطلاو كاحرل ا "نالصفلاو تاوبألا
 صِطلاو رج الاب دوقمم جزا زيلهد ىلا ريبكلا بابلا نم لخديف اننصو يذلا ريبكلا
 لغو ةعبررالا باونالا رئاس كلذككو اعارذ رشع اننا هضرعو ًاعارذ:نورشع هلوط

 اذه ىلع ٠ اهنم هيلا قري روسلا ىلع ةجرد هل سلحم باوبالا هذه جازآ نم جزا لك

 ةبق نك ذ لعد هف ريخ له اعارذ نوح اكعم ء سلا يف ةيهاذ ة 0 ةبق ساحلا

 يحا. اذا روضنملا سلحم ةبقلا هته تناكو هرئاظن هبشي ال حيرلا هريدت لاثمت اهنم

 001 كلا ان ١ ىلع ةبقو ناسارخ ةيحان نم لبقي نم ىلاو ءاوبسلا| ىلا رظنلا

 0 تلا هرعتلا ناب لع ةقو :اهالا وئام ندابزالا ىلا رظنلا نحا اذا روكا
 تناكةفوكحلا باب ىلع ةبقو ةيحانلا كلت نم لبقا نمو خركلا ىلا رظنلا بحا اذا
 لئاوالا ةتيدملا باوبا نم باب لكل عو عابضلاو نيتاَبلا ىلا رظظنلا بحا اذا هساحب

 ناد رف اهتم باب: لك راذقملا) د 1 نر

 هنلاو هي رات يف يررطلا هك . 3 مدلك دعبو

 ةعررس ةبحر ىلا يناثلا زيلهدلا يف لخدت مث لاق مدقتملا عك مالكىلا اندع

 نع لا يدوي قرط هراخب ىلع قه رط اهيلا ل>ادلا نيع ىعف ابلثم يف ف اعارذ نورّشع

 ااه رودي م انفصو يتلا ةبحرلاكة بحرلاو ةرددبلا بابإيلا رسب الاو مادشلا بان يلا

 وهو ككسلا باوبا ليصفلا اذه يف عرشتو ةروصلا هذهب تاوبالا رئاس لع ليصفلا

 ككسلاه اوفا يلا روسلا نم نالصفلا هذه نم ليصف لكض رعو روما عم 6 ليصف

| 

١ 



 6 دادغب فصو

 لزانملا روسلا عم يناثلا ليصفلا يف ىنبت«ّنا ماو الزنم ينبب الو دحا لخادلا لي وطلا

 ناويا روصنملا رصق ردص يف ناكو عماجلا دجحملاو رصقلا ىنب مث روسلل نصجا هنال

 يف اعارذ ن رورشع نلَع 0 يف و اعارذ نورششع هضرعو اًعارذ نوثالث هلوط

 ءارضملا ةبقلا هقوف هلثم ساحم هيلعو ةبق هفقسو اعارذ نورشع هكعسو اًءارذنيرشع
 ةقلا سار. للا لضرالا دم/راسق اند نورشع ةبقلا دقع دح لوا ىلا هس
 ءارضخلاا ةبقلا تناك و سراف هيلع سرف لاثت ةيقلا,س أرب لعد اعارذ نيناُث ءارضخلاا

 نماةعامج تععت : لاق حولا علا وبا يضاقلا ين دح ٠ دادغي فارطا نم ىرث

 هدي ينو سراف ةروص ىلع م صال ءآرضملا ةبقلا نأ نوركذي انخويش

 لعاه وحن حرلا دمو تابجلا ضع ؛ لبقتسا دق متصلا كلذ ىأر اذا ناطلسلا ناكف عر

 ناب رابخالا هيلع درت ىتح تقولا لوطي الف ةهملا كلت نم رهظي جداو للا ضعب نا

 ةبجلا كلت نم محي + دق ًايجراخ

 ءارضحلا ةبقلا سأر طقس : لاق يلع نب ليعامسا انثدحيهغاقلا دلخمنب مهاويانأبنا
 رم نولخ عبسل اثالثلا موي مالسلا ةنيدمب هرمصق يف يتلا روصنملا رفعج يببا ءارمضخ

 لئاه دعرو مظع رطم اذ هليل ناكو ةئامثالثو نر باعدب عسا ةيساةررجاالا, ىذا

 ةيلع ساعلا يب رباع نا هوت امك دابا ٍلعو دادغب جات ةبقلا هذه تناكو ديدش قبو
 عيكو ةتلاق نس كراع هد ل بكشا ل

 باب ىلا ناسار> باب نم اهرطق ر ودم روس اهيلع هر ودم, ةنيدملا نا هنع ىنغلب اهف

 اتئامو عارذ افلا ماشلا باب ىلا ةرصبلا باب نمو عارذ اتئامو عارذاافلا ةقركلا

 نوثالثو سمخ ءامسلا يف ةنيدملا روس وهو لخادلا روسلا اذه عافترا كعسو عارذ

 فرش .روسلا_لغف_ علذا, سمج وسلا قوفءاهنم. جيب يي ةحربا هيلعو اعارذ

 نوعس هثضارعو, ني دودلا نيب لل ليصفلا م اعارذ ني رسشع وكت هلهس) لكررلا نك

 قرثش باوبا'ةقبارا ةنالملو قديخ هلووو ليضفلا نول رهو ل واللا ودل تاكا

 كارجدب تسرد ل ل ل اهنم,باب لككيلاعشو ليقع رت
 لخادلا لخد اذاف ةنيدملا باب يفاغلاو ليصفلا باب لوالاف نيدوسلا نيب ر الل: نليصفلل
 صجخلاو "رج الاب, دوقعم_ جزا 0 يف, هراس لع كفطع لوالا نابسا 1

+ 



 دادغب فصو 5

 اا 11 ]اكو لإلا نم فام لع ينو عمر م ءارم نال سالو سشنكلاو

 قارعنلا ناكلا دبع نب يلع ني ريش نسحلا وبا ينتدح بتاكلا نمتحلا نب لاده
 05 لك اهقاوسأ ىف صام الق ب تاتو د تك لان
 اهطسو هك روصنملا رصقو أه ماوي آو ما فصو يفاذخا 6 ةمحإلا

 012 لكم 6 هضعب ل ىركسو ) امهسم الضفم كل اذ لك اهمادقاو اهراوساو

 تلطانلا ٠ ماك الو ناقنالاب ةروك ذملا ماظعلا ندللا تياز دق لاق هلا ظحاخلا
 ةرادتسا دوجا الو اكمس عفرا طق ةنيد٠ را مل نادإبلا نم اهريغ يفو مورلا دالبو

 000 ا هل او ءاروزلا نم الصف دوجا الو ًاباوبا مسوأ الو داك لبا الو
 انارفأ تعرفا امنأك وا للاق يف تع انأك روصمملا

 اا لآ دالا لمحو نوارفلا منكي موي لك تاحرلإ ينكت تناكو
 تا جاسلاب ينق تذائاف سا باحرلا ىلا لصتاياو را لاش نا ع املو ةئيدملا

 عركلا ىف ىو 21١ نحرا املعج مدلخلا ةدع قرطلا علو 0 لانك

 دعب 1 ةرحملا نم 1 نيرو ةسمحو ةنس نيسمحو ثسو ةئأم يضم 35

 كلا ةئيدملا تن 3 قاوسالا لقن 5 موي رشع دحاو رهش دعب دلدا رصق ءاندب كلذ

 كا 0
 ان اند د ىف ا بسك اه 000 ا

 2 قاوسالا لهل ىنبب نا سعاو عطاقلا ديدحلا مهيديا يفو هاهفس مهناف قاوسالا

 0 عضا مو كلذ مهل درفيد ةئيدملا نولخدي ال ةعمجا موي هيف نوعمتجي

 يذلا [(كفارف تاما ىح ةلغ قاوسالا

 : رودنملا ةئيدم فصو

 نادل ار وادم ةنددملا ىنن رفعج ابا نا هنع ينغلب اف عيكد اك دو ظل ات

 ع نا واى كلل نك اذ ةعيرلا نا كلدو 2 ما ىو ناك اك ردلا
 اذه الو اذه ىلع اذه ديزي ال 1 وتسم ناك مسق ثيح نم ر”ودملا»وضعب نم هيلا برقا

 لك نيب نيليصفو نيروس اهل لمعو قدانخلا اهيلع لمعو باوبا ةعبرا اهل ىنبو  اذهىلع

 روسلا تحن كسي ال نا سعاو جراخلا .نم لوطا لخإادلا روسلاو ناليصف نيباب



 51 دادغب فصو

 توقه نع لقنو“ ةرختملا نم مايا ةعبراو رهشا ةعسو:ةعتن' نيعتزاو<ناغوس كلك

 لاومالا توبي ونئازملا لقنو اهزنو مالنا ةنيدمءانب نم غرف روصنمملا نا نايف نبا
 ةئام رفعج يلا ةتيدم نأ يربربلا دمحا نع ىؤرو ١49 ٠ ةئس اهيلا ني ءاودلاو

 فلا. رشع ةيناع اهيلع قفناو ابب رح نونالث اهروسو [هقداتح ان رح كردلتد

 ؟ اورل رظنا' : نينموملا ريما لاق دضتعملا ملغ ردب'نَع لقنو ١16 هلا ف تل ا

 نيليم يف نيليم ِنث اذاف انيسحو انرظنف ٠ رفعج يبا ةئيدم

 رصقو اهعماجو هتنيدم ىلع قفثا رفعج ابا نا بتكلا ضعب يف تيأرو : لاق ع
 ةئام نامثَو )١( فالا ةعبّرا اهتانب نم غرف نا ىلا قاوسالاو باوبالاو اهيف بهذلا

 سمح لا طاريقب همو. لم ناك عانصلا نم ذاتسالا نا كللذو مرو نناعت ةرلش

 ام فالخ اذهو : بيطخلا لاق تابح ثالث ىلا نيتبحي لمع يراجزورلاو تابح

 اي 5 5 ع 0 نارا راو ةنيدملا ىلع ةقفنلا غلبم نم ه هركد مدقت

 مرد انيك مس نا 2 ف اذ: :هيف لوقي يراخبلا ريغص نب دواد ىلا ا

 مردب الطر رشع ةتس ثيزلاو مردب الطرز نيتس رعلاو قيناود ةعبراب الّمحو
 تابح نسمخي موي لك روتسلاب راجزورلاب لمس لجرلاو'مردب لاطرا ةينام نعساو

 طر نيعس ةدنك هلا ف رذلا 0 ناك هنأ نيك ذ نبأ نكفلا لَك

 رتعاملا نعش , رانا كر اقف لعلا ركذ ذ م مردب الط رنيتس منا محلو 0

 ىتكت يف تناك اقف : نافع هبا كش ذاذهب تم دقق - ون لاق ا

 عيل نر هلم اهب كيرتشاف اب كتستشان يذق رطل
 : لاقف دادغب بيطخلا دادحو

 ةندلملاب لدتملا ءانلا او اهندب عطقب قدنحلا اود رفعج ما ةعيطق اهالعا

 انهو دا ارمصلا ةنيدملا نيدو هشب عطقب هب لضتي امو خركلا لاحم نم دليلا لسا ٌكِلَذكَو

 عضوملا ىلا ةلجد ءىطاش :ىف اضرع كلذ دح اماف الوط اهب لصتا امو ةندملا دح

 زك انملاورودلا ىعل ةنءالا ركن نا ان :ءهدسالاو:شيكلاب تيري

 ربطلا يف ؟فالا ة ةعب دا دعب فلا 2 رمال اح دان ق 311501



 دادغب فصو نو

 نوقوسبإم عضوم لك يف امهنر يف مدالب ا قى ا عفتفي ال هةري زؤاو ماشلا نم

 لفرالا اوطبنا مهنال اطبن | ارحم او نس فلامهبكلم - لاق 2011 ل امي
 رفح 0 00 0 رهو يهتعلا 0 اهنم ٠ ماظعلا رامنالا اورفحو

 000 اكلللا درت ناتماملا انا انا رى ل نيسسسج زورا دك اوارصلا

 رافصلا راهنالا اورفش سراف تيلو م٠ لاق ٠ ةنس يتئام كلم طبنلا كولم دحا ناكو

 [ورد م قارعلاب بيس لكو, هريبه نبا رصق الع ىلا ىرغصلا ةارصلاو فرك,
 اوقرغ هؤام رثك اذاو هلها شطع هؤام لق اذا هنال ياو رهن هل لاق ناكو ناورهنلا

 الا ىدإو ىلا ةلجدو ةلجد اتبراتمل مالبلا ةمادم ابعسا للعت لعجو
 0100 هك لا تاكلاىف هدو هريغاه م د الاوقا ؟ د دادشب يفو ٠ ماللا مصقو
 تاغالا ذشا هذه لءجو لاذلاب ذادغبو نادغمو اهيف تاغللا رهشا امهو نادغبو

 نم قوي ناك هسفنل ينيب نا رفعج وبا دارا ال عيب رلا دلو نم لجر نع ىدرو

 تارا دادغب ةيرتب ىف اى 0 ماوهو 6-5000 هنفعيف باركب ةنيدم 01

 اهءانب ردقي وهو كانه 0 هارف هتيحياف تارفلاو ةلجد ىلا رظبف,دلا ىناف

 صاللقم هل لاقي كلم اهينب يذلا نا انبتك يف 2 معل : لاقف هاتاف هغلبف مب ال: لاقف

 اصالقم يرغص 2 ينبقلت يما راو تا رفعجوبا لاق

 : مالسلا“ ةنددم ءاعب.ربغبايف ركذ م

 ةنس ءانبلا متتساو ةئامو نيعبراو سم ةنس ةئردملا لاا ادع

 مالسلا ةنيدم اهاعمو ةئامو نيعبراو تس

 عرذلاب لملاو ءانيلاب ةفرعملا لهأو نيسد:ملا رضحا اهئانب ىلع مزع ام روصنملا ناو

 نر عانصلاو ةلءفلا رضحا مث هسفن يف يتلا اهتفص هل لثبق نيضرالا ةعسقو ةاسملاو

 دلب لك ىلا بتكو قازرالا مهيلع ىرجاو مهريغو نيدادحلاو ني رافخملاو نيراجنلا

 نم هترضحب لماكت ىت> "ىدتيب لو ءانبلا سا نم اًميش مهغب نم هيف نم لمح يف

 ةراودم اهلعجو اهطتخا مث ةريثك فولا تاعانصلاو نيملا لها

 دعب اهلامعا 0 دادغب لا مرش :ي م زراوخلال ١و كقلَخ 0 د نع ىورو 7-



 نانا داذغب فصو

 نايعلا نبإدمم انثديع يزهوملا ىلع نب نسحلا انثدح ىموم نب دمع نب دفا انك

 كس نيس دادغب نا: يدانملا رفعج نب دمحا نسحلا وبا لاق : الاق هو يح نب

 زو ةيظودإب :ىلاعت لوف أرقي اهك5 اذا انناوخا ضعب نكد ٠5 نال

 هللا اهدرفا يتلا اهبقأنم نق ةزيثك ءآيشأ كدااسكرت ىلا اذه: نيشللا رنا ١

 ةيضرلا اياجلاو ةمب ركلا قالخالا نم كلذنيبو ابرغو اقرش ايندلا رئاس نود اهب ىلاعت
 عملاو ةعنص نك يف قذلاو ةليذلا لاوحالاو ةثمدلا ةريخكلا هكاوفلاو 1
 5 ءاهقفلاو نيلعتملاوءالعل اةرثكب طابتغالاو عدبلا روهظنم نمالاو ةجاح لكل

 تاَتنالاو راخالاة اور ارمي دخو نين وحنلاوبا كلا ةداسونيلكتلا "اورو

 كلذ دجوي ال دحاو نمز يف ةنمزالا رامث عاّمحاو ةفرط لكر وضحو بادالا نونفو

 لاح دو 21 دا را نمز ايس ال ا.الااندلا نادك 1

 هينناجن ميناج يانم هيلاةلقنلا هياع رذعتي مل هناكم نم هيلا بحا ناكم هل حال ناو

 هرتسإ نم لجو هئىدج نفادحا تره ىمو هلع كفح هفارطا نم فرط يا وا هدارا

 وأ 0 راش دا دك 6 دا رادب را ندكش نار *آ نآو دعب وأ برق يف

 تقرا لا 2-1- كذا نإ ءالا هل عستا ليدبتلا نم كلذ ريغب قاقزب اًقاقز

 ثعبنت ةيحان ةيحان يف نياحبملا تاتويبلا لهاو نيمظعملا نيطالسلاو ني زهحلا راجتلا نويع

 نئازخنم يهف دوقفمالو كلذ عطقنم ريغ مهنود لاحلا يف م نيزذلا ىلا مهب تاريخلا

 ةروبحم ةروصنم كلذ دعب ث م هدحو وه الا اهتقيقح لع فقي ال ىتلا ماظعلا هللا

 تلج تاو هيرخنمب هكف هللا هك ابلها لاصتتساب رئاف هنا مداسالإ
 مظعلا لضفلا وذ هللار ا ةمعلو هللا نم الضف نيعمحا قلخلاريدقت ىف ندلاع هلك

 00001 دابخاي ءالعلا نم مدقت نم ضعب ركذ : بيطخللا لاق
 ضرالا اوطبنتسا نيذلا مث طبنلا ناو سراف كلم لبق داوسلا يف ناك طبنلا مو

 دنا هداج لل ا مهل لاقيو هيف ماظعلا رامنالا اورفحو داوسلا اورمعو

 تاناع ىلا راد الإ طلا كلم كح نك : لاق ودنا ا نب هاد نع يدع نب

 نبا لاق ٠ داوسلانم كلذ لوح امو ىخوج ىلا ةلجد روك نم اهالاواما لا
 نابض ةلحدو تارفلا نا كلذ ربتعاو طبنلا يدنا يف ةاندلاو د تناكو : شاع



 دادقغب فصو 52

 يل هر دنسللاا هيب رعلا ظافلالا) دلك دوجولا ردح ىلا بانك جاوا ف عاطتملا ديح
 يت برعلا لاوحال اا هيفو لاقي ام ىلع روهظلا بيرق وهو نابسالا ةغل

 ٠ ةليلجلا دمئاوفلا نم كلذ ريغ ىلا مهدئاوعو مبمولعو مهباداو مريثأتو سلدنالا
 ملعلا كح ابروا ةاراحم ىلا اهبويه دعب ايدنلنيف ناب ديك انؤاجرو ديطو انلماو

 دلك | 2 يراطقا ىف ب رعلا هحللا ناقلار اعرخافم لا بهتس ندعلاو ةراضحلاو

 دقو ٠ ب رقث مولعلا نم للعو نونفلا نم نف لكيف ةعنايلا اهرامثال ءانتجا 0
 هي هنود 2 ةيسورلا دالبلا نم اهيلا رععلا ”ةرجاهم أضا لمالا اذه انيف ى

 هضئارفل (مامهتاويالسالا بنيد رئاعشل ةماقإ ةغيلبلا ةنيبمأا ةخالا هذه م

 ينتعت نا ىلا اهوعفديف دالبلا ةلاح ىلع اذه ميعافدنا رث و نا نم دب الفماتا نسحا

 ٠ مالملازيزعلا وه هلا هناحبس دابعلاب رصبا هّللاو ماتلا ءانتعالا ةيبر

 يدلنيفلا 1 17 و

 2 كارع 2 ما

 بيطخلا ركب يبال
 01 ا

 ولع ل ادني مد ىف تر داحتالا نم درورام لوألا للا رخآ يف تيطحلا كد
 حدم فلل 2 | هلكام هل ةرداو مخدملا ىلع اهضعب وامر ل

 5 كيخلا رم منع ي ورملا ضعب ف ةرواام ردتعاو لقنلا ف اهلها تيثتو دادغب

 ثدحلا ذخا يب تدثتلاو ةفرعملا نسي نوفوصوم دادغب لهاذ : لاق نا ىلا فعفلاو

 كلذ رهتشا هتيادر يف عرولا ةدلَسَو هاذاو
 هب اوفرعو مهنع

8 

 للا لع ناك اذا» ىموم نب نايلسب ةلصفملا ةخياورب ىلاقلا ءزجلا يف هركذ امتو

 يرمز م 0 لاقو لق دقف ةيماش هتعاطو ايقارع هقلخو ايزا2

 ١١ دا ما "5 0 0 5 1 را 1 0-6 000



 8 ا ير هو

 يزن و مهمراحاو عازاسؤر ةلرتحاو مههحاو برعلا لئابق ةدبحاف نقلا اذه لو | لذ

 ٠ هتافو موي ىلا « يلولا دبع » يا مهئاعا نم مساب ىعسو مهمزب

 داليا ةطيرخ مرا يف كلانه كرتش ا :ندنل 0 |6651 يفو

 كلر ةتطاخاف سررت ه ةلكا ىف ردا هيلا 11 نوع ١ ةنسو برعلا

 هتادهو هتدايقب .نوسردي .رمثلاب ةلاملا ةطاحا ايدتلتيف نابش نم ريك ةعل

 مهنكلو رايتخالا ةكحوةبيبشلاط اشن اهتوق يف داز رتسامحو ميظع ماّهاي ةيبرعلا ةغلل
 هوتقدق ١86:5 ةنس 1 هافوت ن 0 ل و مهتوخخ تدم“ نأ اوخبل ام

 الا هيلع 0 م طيس ارح هحي رض ىلع اوماقاوةمدقلا ةنا يلا يف سروفغنيل يه يف

 قماح يذ يبّوع © ”يز يف همسر لازب الو ةببرع ف هور لو دعا

 مويلا اذه ىلا ةيلكلا ”نيزي*قاطنرو ءابقو
 ”ضيم وا » اهعلطمو ةيئالا ضرافلا نبا ةديدق هديب « لولا دبع » حن دقو

 هي رححلاب اهتعّبطو يسلبانلا يتذلادبع يل انه رش عم « احال قريبألاب قرب

 ةيشتاللا ىلا اهمحرت نا دعب ةي رجم ١517 ةنسل ةقفاوملا 186١ ةئس سروفغئيسليه

 ذي اينع ةيزع تاطوطخع اًضرادلو © مذيمالت ةدافإ حور 00007
 كلذ ىلا هللا انفو اذ | ؟ل اهفصن نا يف دهس ةروكذملا ةيكلا ةبعحكحم

 هتماقإ ةدم موي ”لك هل مقو 0 ثفنصو 000 5 0 1 اعو

 ساس الو هتوم دعب تادا<م ةسمخ يف تعبط دقو برعلا عاقصا يف نينس تش

 نلإا 5 ربه تينحو برعلل ةراح ةبحم ةدزر رانلا راصمإلا نيك نم اهئارق بولق يف

 ٠ ةليملا مهاطوا لاوحا ىلع عالطالا

 ربصلاو مزعلاب هاراج نم « يلولا دبع» ذيمالت يف نالا ىلا ظحلا ءوسل سو

 تكا مهضعبو ًاتاتب اهرجم مبضعب امناو اهايا هتفرعم ةيب رعلا فرعي نم مهيف نسالف
 ملا 3 ونسب ال |وواضفا ع ل الإ ليس انوعما نم

 داتسالا : داش لباد ن0 ا ”رجآ ىلع تاباتن لا ةءارقو ةنسئاونالا ةاررلا ك1

 ةميبأ ال اوع رش نادددعم مهنم ًادارف هاج ام :تاذكد 1 هلي تي ركلت
 م 300

 تاقذاب هلاف 1211218221 نيردا ىذديفا انجوت اقروا لق 0 ٠ طاشنو دحو



 لكلا( هداف ةانح ىف ايرغلا ةغل وم

 لالا (ورواا بوعش رثكأ لع ةدخالا ةبقزلا يفإ نوب دنقلا زري دقو
 الا :مبعرقي مف ٠ ابهقئارط عونتو اهعاونا فالتخا ىلع ةيبلوالا باعلالاو ةيثدبلا

 . ناك ل5 ماكنا

 0 رق مه ولت داكت ' الف .تذالا:نونفاو معلاب ةاينك ةنانع نيب دتاعنلاو

 ةنش اهسيسأت ناكو ةيلكلا وه مدنع يلبع دبعم ىلعاو ٠ ةيدادعا وا ةيئادتبا ةسردم

 2 او ادا اهرو ةيبارعلا هللا ةساردب ن الا نونمي ايفو دالبلا ةدعاق نأ 14؟
 بدالا نونفو فراعملاو مولعلا يف اومدقت اذا اهب

 جروج موحرملا وه ةياكلا هذه يف هتاذ ائاق اعرف برعلا ةغل لعج نم لواو

 نكت ملو يذاملا نرقلا فصتنم يف (:ءمر:ع 4شنعسدأ آ11' 1112 نيلد تسحوا

 يفاربءلا ةاروتلا نثم كاردا ىلع ماهفالا ةدعاسم الا هلبق انه |ملعتإ ماتهالا نم ةناغلا

 2 و ةف رشلا ةغللا هذه ةفرع٠ نم مك الح ادئانف ىف : 1 نم دل

 ٠ مويلا ىل اهايا هتفرعم يف مهن» ةفيلخ علاطلا دكتل
 202 تارا ققامسل دق رئازح يف ا 211 ةنس نيلد ج جوج 0 دلو

 ما» هاعم ةينيتاللا ةغللاب اًباتك عضوو ةروكذملا اهتيرك يف لءلا لصحو ايدنلنيف
 « [)ء م13ءعءا)2012 1[12ع1ل' « نيمدقتملاو نر 3 تاجمل نيد. قورفلا

 مل تحمس ثسمطسس ]اذ صعنمسد ءا ةصاتودمات لن[ [ءنءداتقم

 ةساردل غفت كانهو ةيسورلا ةعصاع جربسرطب ةياك ىلا رجاه 18541 ةنسو

 اقفل نيو هيعسل اك ي داطنطلا يشل اهذاتسا ىلع 1847 ةنس رخآ ىلا برعلا ةغل

 ةراتد لل عوزتلا هب دتشاو ةيب رعلا رشن ىلع ةريغلا هيف ت71 اذه هنيش تاقي وشتبو

 هج ربما هلا لاح تاقشمب يلابب ال وهو ١ 841 ةئس ايدنانيف نم اهءاخ اهنطاوم

 17 211 0 وللا كاكشلاو رخاوللا ردازبلا دوجو هد... ةئشاللا
 انا 219 دادعتو نيبباهولاب ددلب ىلا اهتوضع يف رفاس ةئلاودم تاودس اسس اماقم هل

 عبطتلاو مهقالخاب قلفلا ارو مهتاحملو ودبلا دئاوع اسراذ قشمدو ىرصبو

 رهرانسا ين (ىصتسم و ةيفارنملاو ةيعيبطلا دالبلا ةلاح نع ثحبلا اًيصقتسمو ميعابطب

 عالطا هللا همر هل ناك ذا هلت الاو ريقاقعلاو هب هدالا 2 ةقانلس هده



 ما | 845 ةئس رفصو مرحب - م1577 ةنس لولا ©ي ءاجلا

 برعلا 0

 )١( ةيلعلا ايدملتش ةاتحاق

 نمو ان ونخ كيطلبلا ري ىلا ةالاعت دتمهتملا سوناقوالا نم ايدنل ف هع 1

 نييالم ةثالث ع نك اددع فرو ايرغ جوسا دالب ىلا نر ةيسورلا دالب

 يدوس ةيلصالا مهتغل ِق مثدالب مسا كل هيل نيه هوس مهسفنا نوع س وفنلا 0

 ٠ ةييسلاب نونيديو 510101

 امفرص دعاوق امناو اهنم ةبرحلا الا ايروا تاغلو مهتغل نيب ةةبلا ههّيش الو
 هب اذنن ال امه يةلك ظ افلا تناك ناو ةيكرتلا ةغللا فرص دعاوق هباشت
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 ةنيدم !هتدعات فتك يف نآلا ىلإ ةظوفحلاو ةيقوكلاب ةموقملا ردلا ا

 ٠ 11ءا015[5128 سروفغتي كيه

 تت 1 اهنم اهتطلس تضرقناو.جوسا ةلود لظ اهيف صلقت ١/١5 ةئنس يفو

 نيح 150117 ةعس ىلإ 5 رسعتفلا زراسلا | لع كح حدقة مالعالا ابقوف
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 رهشلا اذه يف عمجملا لاما ةصالخ 285
 هه عصتع

 فصو يف ةلاقمو هتايح ةمحرتب ثعبيس هلا دعوو هباختنال ءاضعالا هيف ركشي عمجملا
 ٠ ةردانلا ةميدقلا تاطوطخلا نم وهو هنم موسرو لكلا ا كللاخلا 1

 011 يعمر دك لك انيف نانلطر نيام" ريظند يعدل ناس نبع نيدينلا ةلاسورو
 ع تاومألا هيف دعبل يف رذملا داعس ال ىلإ كلذ لكوت نا ىأتراف ابقاقتشاو ٌةوهقلا

 ”هوررقيل ءاضعالا ىلع ةماع ةسلج يف

 نيلسارملاو ني رزاؤملا ءاضعالاو عمجلا ةلحم فصلا تالدابم ءاعا تضرع م

 تالحلا نم ةلدابملا موادت ال يتلا الو ةيسايسلا فصلا لدابت“ ال نا قافتالاب ررقتف

 لسرت تناك يتلا تالدابملاو ءاضعالاو تاعماجلا ءاعما ىلع رضتقب ناو دئارجلاوا

 ١ ةيقارلا ةيروتسلا ىنصلا ضعب ةدايز عم يذخاملا يف مهيلا

 ]لا اذه 0 رهظ يتلا هللا ايس الو لامعالا ضعب أ كلذكو

 دي دج زارط ىلع ءازجأ ةتس

 كولا ا ا نم ل دالا مسقلا لاجرلل تارضاحلا نم يتلاو

 ٠١ تي يناثلا مسقلا تاو - رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا هنم ” يف ةعمللا موي ( ماشا

 ةشيلا/ةالب, يآ( كيلدم دالب وا ةيقيرفا ةرسي وس.) و ٠ لعدركدمع ديسلا  هنم

 داقلا شعر هي 2 هما ا ناك دعر كب هللادبع رييلفاكلا هنم ا

 7 اهلك جامو ضم ىاةيظولا ةيكلا لسئار زاب انجل داتتسالا ة ماع

 هال قش ىلا ء اقناع ناك اينو (قدراالا ماوس ارطا و كدهاتت ام نسا )

 هِي ةرضاحم ىقلاف فولعملا نيديسلا نم لكذئنيح ردابف هفتك علت هب تروهدت

 ةعما مويو ٠ (يدق طوطخم ةرايز ) يف ةرضاخحم يب رغماد ( رابلابو دب ربلاب لسارتلا )

 ةغالا ) كي ةرضاحم رزاؤملا انعمي وضع يبمدق كب سايلا ذاتسالا ىقلا هنم “ا يف

 ( ىصفلا نما ةلزامو ةيماعلا ةيب رعلا

 -يبب7-----5ج

 24 ْغ اوهس اهيف هسا كزتف فولعملا ردنكسا ىسيع لقب ةلاقملا هذه < ةي روجتتلا ةنازيلعا



 ل رهتشلا اذه عمجملا لامعا ةصالخ

 ةلدج مزسرب :نياؤم + !ةينامورلاو ةيئانؤيلاو ةسوافلاو ايدنلو ةيقنفلاوأةيليئارسألاو

 ةنشودم اطتبلبو علاطملا أاهيبفت نيفافلا) ىلع عيضاوملا هيف تعضو ٠ :ليقص قرو ىلع

 وعدنو هفلو٠ ىلع ينثنف توريب هي ( ةيمالسالا ةيكلا ) ريدم هفلؤمو ةديفم

 جاورلاب باتكحا

 ةيسور ىلا ىلخلا نوي راكم كري رطبلا ةلحر

 ١51 ؟ةنساصنانخ ةمزاق م ب اشابلا نيطنطسق.تالا مقب ان د

 عبر عطقب جيفص 2

 تكلا يبان نم ماليجلل شع ع عباسلا نرقلا يف ةيسور ىلا كري رطبلا ةلحر نا

 0 0 قيفرو هدلوابفنص ىتلا

 ؟دو-ليسورو:( اينامو) ) ,نادغبلاو خالقلاو بلوضانالاو يرو 0
 ةب زيلكت ال اىلا ةلحرلا هذه تمجرت دقو ةذلو ةدئاف هيف امم مهقالخا :مهتاداعو اهاكس

 ةطوطخملا اهخلاو ىشمدلا صقرم كب يجرج لقب 0 0 يزيلكتالا روفلب لقب

 اهتنفالناو ”ماقلا ةكواط] تقصو قلتي ام اهتم نيطعطسف الأ يحتل 1 7
 هتاده هل ركنف لقص "قرو ىلع هعيطو تاكاردتساو شاوحب هليذو اموؤشو

 امو قلو ة سأل هباتك ىلع لابقالا ىئتنو
 فواع 1 يد

 وهمتملا اله ف عرجلا لامعا م

 ةعجلا موي يو نيرزاتوملاو ءاضعالا بدْتل ةَّماع ةدحاو ةساج الا هيف دقعتأل

 لمعلا معتفم 2 ”ي داع وهام ىرجام دعب و هئاضعا روضحو هسئر ةسائرب هتم ١1 يف

 ءاضعا نم ءاذعلا لئاسر ضعب تئرقو هيلا ةادهملا ةيسنرفالا تاعوبطملاضعب تضع

 ةعماجلاةذتاسا ماّتهاو اهيلاةلحملا لوصوب ةنذؤملا غروبسارتس ةعماج ةلاسر لثم عمجملا

 كي اتمحو ةعماجلا كلت نيب: تواذؤ#وهلا ةيلعلا تاقالعلاب ”رورس اثدبم اهتعلاطمب

 الما  ”:اوضع سختتلا «قارعلاءالع 50 يليجدلا ظاكديسلا باتكو ٠ يتشمدللا



 ةثدح تاعوبطم 64

 نك نم بتم ديفتسل هتارضاحم رش نا 5 1 يملعلا عمجلا ىلع حرتفا يلاو

 مهطاونم ىلع جسنلاو نييقشمدلاب ءادتقالا ىلا يب رعلا بعشلا وعداو قشمد نع ًاديعب

 بتلرع

 0 كح تاعوبطم

 يب رعلا قارعلا يف
 يدنفا ليئاقور وهو قارعلا ءابدا نم لضاف هفلا عوضوملا اذه يف باعكل مسا

 نيوسق ىلا ريسقو ءارعشو ناك نم ني رصاعملا قارعلا ءابدا مجارت هيف 2 0

 ٠ نيئزج هي ني روك ذملا نيعستلا نم مسق لك عقو دقو روثنملا مسقو موظنملا مسق

 عبطلا هيعمل قرروا هال فص( 55 0) يف وهو موظنلا مسق نم لوالا ءزملا انءاج

 ءارعش نم ةعبس مجارت نع دقف ءزجلا اذه اما ٠ رصمب ةيفادلا ةعبطملا يف عبط دقو

 يليجالاو يديعلاو يبيبشلاو ( رصم ليزن ) يشاكلاو يواهزلاو يفاصرلا قارعلا
 دقو ٠ مهبيقلتو ميهفصو يف ةضاقالا ع اننغت ءارعشلا ءال وه ةرهشو يوادنحلاو

 ةعطقو ميئارآو مهرابخاو مهمحارت نم صخ نايبب ( يرصعلا بدالا ) باتك لفكت
 عفنلاوةدئافلا ةلازج يف ةفَت باعكلا اخ مهتم دعاو لكمسر عم مهرعش نم ةحلاص

 ءافتقا ىلع ءابد الا ضحنو لضافلا هفلؤم ىلع ينننف ٠ عضولاو لكشلا د لابو

 يبرغلا

 | ع 3 ماعلا خي راتلا زجوم

 راصقلا,يدبفا ريش ببطلا فيلات ميدقلا خراعاا يف لوالا ءزجلا

 عبر عطقب تاونص .٠ ؛ يف !و؟5 ةبس توريب يف هرايط, ةعيطع

 ةيلبابلاو .ةيروشالاو ةيناداكلاو ةبرصملا كلاملا خيراوت ىلع زجوملا اذه لقا



 (1) ىتابرحمو انعجج عاضوا 0

 ةظرشلاةرئاد يف فيقوتلا <« ص عمحجملا ال راتخا ةراظبلا الا

 (ةيعسرةلمامهوايعمر هيلا بتك) - ةيعنر ةلءاعمواعمر هيلا بكل اقب : ايسر وا اعمر

 (عادتالا» + < هضاب
 امهفرةبادلا عدتا سوماقلايف لاق

 هسفخب عدتاو اهيكري لو اهكرتو

 لجرو جاتلا يفاكةعدلا ىلا راص
 «تفعدتاو دعاقتسمةحا عدتم

 يف لاقدعاقتلا عادتالاوةموكحلا
 قي رشلا تي دخلا هةنمواواسللا

 هلم تاذدلا مدحت اوكهرا )

 اهركرتا يا( ةلاس [هوكتداو
 اعهتع اوبفرو

 تارجملا يف اكايتار هل بت لوقت ,.  ١ ح نموت كيكو كمال
 هيعس امب ةعابملا ىتعم تثاك ازا ح 20 شرابسلا

 وا عانصتسا يهف ةبلط ةماعلا
 اك دارملا ََن اذاو بالعسا 0

 دلب يف عفدييل بتارلا نممسق ةلاحا
 ) هيجوتلا ( ىهف رخا

 ) لد“ ريغ ) 2 - قزوت شاب

 ةرئادنم اهاسراياقاردالا عاديا

 (ايوجن) © -ح اهب ةنالغاشلف يرخاألا



 ةيرصعلا عاضوالا 9.

 يف يذلاو 5 0 ندبلا ء ىلتمملا باثلاو ٠ ءظفلت لوا ّق دلولا توص 2

 ( ( ةفرعم ال ةركنم مثدنع تدرب اذكم ) دلو تود ةياكح  ةيبلا بزعلا ني ادد

 يعل قمنا“ قاططعا وح كوارع“ لوا افيعل هللا ةاتح بالا دازملا نأ نر رظاو
 ٠ احالطصا ال "ةغل

 معرم165911165 . ةيسنرفلاب يثو لخملاب ةلباقملا ةلباكملا + ٠

 بوعثشلا بوئذ ةنوامحيو است نوجري ةقيد ةدأع نيني ربعلا ننعأ 6“ م

 مسا زاحلا باب نرم جترفالا قلطاف « اهم ءاهم ىلإ و هاروعلا ىلا ةنودرطي مث هتاتعلو

 هيلع لاثنت نم لك لع( 8وانع غ00155915© نيتظفالا ىنعم اذهو ) حرسملا سمتلا

 ينالفلاءوقلل حربسملا سدتلا وهنالذ لاقيف ةعامج ءا موق ءيواسم لمحي وا تانغللا

 ٠ ةفرغ نازو ةنءالا : ىنعملا اذه يف تلاق برعلاو

 مهناسلبو دوسالا يناويحن اذه : اولاق اةاحتر7 نونرفلا 1 810
 ٠ قيعيف ىف لجل: اذه ىعملا اذهأ يف لوقث برغلاو ط غاغا هذ

 آل 5 ةظفل باقم فرع نت« هني رع ةيشارف :ةغا ناولذايف 1 ماو 5

 +: ةبب رمل 2 نازور طق ىف
 قدصيو (002ط11130 اهنوعسو ىتوملا اهيلع نولقش ةكش يرفاللو 5 ٠

 بخ وه ليقوت يملا وا ضيرملا هيلع لمحيري رسمه دنع بف جرتملا برعلا دنع اهيلع

 ىوملا هيف لمحي ضعب ىلا ةضعب دشي
 نييسنرفلا دنع 8311630 يش يلا ةلاح رلا ريغ جرلاو .٠ 4؟

 1 ةيب رعلا ينو (73622© هوعم نرالا هيف رتكأ ناكل ©

 آ[11ع ؟هنأ 1ع عتو5و 5 حئرفالا ردفلإك هولا كشف اذار
31 

 ٠ ترايزا ةيبرعلابو

 ىلم ركلا يرام سانا برلا (ةيقب ال) دادغب

 د5



 565 هي رصعلا عاضوالا

 لمعتسا نم توا نم لعن ال» : صن اه 5 5 بطلا فو
 لعفلا اذبب ظفتحاوا اذيحو ةيفارغلتلا يا ةيقربلا تاراشالا لاسرال 1ك

 > اما عش ةلك ىلع ةلضفن انناف عاعش اهانمم ةلك نم ةقتشملا 182010 ةلك هب مجرتتل
 لقن 1 قررخأ هلك (انتسال 2ك يلسلا فارغلتلا ينادي عام ١

 ىهتنا ٠ ةيندعم كالسا ريغ نم ريثالا جاوماب ةينوفلتلاتاوصالاو ةيفارغلتلاتاراشالا

 ةيقرالا تاراشالا_ 11 ظاسرال قربا لفف زمن لوزالا لمس | ىذلإ فلن ا

 مدحال ًاداقتنا انأرق دق انكو « ةنس 0 لبق اهانلمعتسا ذا هيلا قبسشن مل اننا نظنف
 يف امل تافدا رع نكد ىلإ انادعف قاربالاقاقتستا اهنف نكسر ة ريصملا نحصل لإ ف

 لباقم وا فدارعاماو ٠0 ؟08و ؟ 75و ؟الا: ١ ف هنن يف "بكل ةارااك

 ٠ ةعاملالا ةنم ةدحاولاو عام الا ردصملاو ملأ يعف 10010 ةك ةك
 فرعد نوديالا وا ثرانلا نم برمض قارعلا ٠ ءاتا,ضس هيدبنللا رات ل

 ةيسرفلاب وهو هشافتنال كلذب حسو 00 ءاىصفل| دنعو دنهلا لاقثربب نييقارعلا دنع

 نم عرف شافنلا : جاتلا ينو 503000 أخ ةيزيلكت الابو 12ه مد 1 1201155

 . نورك اك ا
 (ضازسأ) ةنزنم تحتلا نوترط ةزهر لوال امك اداخنإ ذا ركل

 0 لقلا هيشوي ام ن كذا لاقي كلذكو 15581 ةينرفلابو 7 سد
 ءالجراغتا را

 ةيواعسل |ةعومجلا نوعس لن لها نأ فولعملا كب نيما روتكدلا يل ركذ١ 7
 لاح لك ىلعو ٠ ماعن رغصم مليا مة ءأو ريدز ناز ٠و يعل 1 لت 510

 ٠ اهب ظفتحم نا انب نسحيو عضولا 3 ةعدق ابنا

 اموظفلايو 8213 زيككتالاو 86غ رينصلا دلولا نويسنرفلا م ل

 اه« نوقيارر ول( تمس ناز ) كيب س'رئلاو ( طف طلع اطالتو اكليا 7 ١
 00 وار لاو : عنا ما ةرودب مثدنع دراو ظفللا نا يا راغصلا لافطالا

 ١ الا :ىجت ال ةيرعلاةلكلا هذه نا ىلع ةيجنرفالا تاذالا ين اك ( 3-0
 0 : طيحلا طيح ينل مالكتل 20790 نمس ذو اموهو را للا

3 



 ةيرصعلا عاضوالا "24

 لاعي ةيقر : مضلاب ( ةريشنلا )و ٠ زاحلا نم وهو ٠ سانلا برب ذوعا لقب رم م رحت
 ”*اقر اذا : ةتعرشن ) دقو ( نما 0 هب نا نظ ناك نمو ضي رملاو نونحلا اهب

 ةروصلاب جنرفالا مويلا اهفرعب يتلا ةككلاب داري ام اذهو (ريخأتو ميدقتي جاتلا )
 ٠ اهانكذ ىتلا

 م ورك ا كك
 هر ك5 فاز كن

 نا تاد ىفاىفز كب

 بد كى قر

 د ى ق

 00 لام ايان ار هدام قاتلا تفراقملاة راد ياناَح أم عجارو )
 للا ل12 لاب ريح نم الارشتلا ىف كبهذ< ةحالا وا ةسأ| 0.

 (نالرهد)ةعما لحم ىلا ؛ ةرمصبلاو دادغب نيب قارعلا ين ( ةيبرغلا يلع ) يرش لام

 تا تلا « هايس ) يف ؤ طفث نيع طابنوال زياكن الا لغتشي ثيح

 ىلع يع ها تك ىرخا ةرابعب 0 ( دي دح نم طوطخ ىلع ريست هلت ت0

 تلقف 1011© ةيزيلكلالاب ىعسل [ع ياو .عربما يرجلا نوكيل دبدح نم نيطخ
 ةيحلا يه لب هبناجب ناكو ردنا لاقف حشا انا 4 للا مسا ام اهراس

 اهو هر جابك ان دجو ذر ءاعمالا مه نم تبجتف . 5 .٠ ,وصلا فق لب :كلاث لاقو

 ابنال : لاق 9 ةظفللا هذه ىنعم امو: ىسلا لاق املك ٠ ةحيحك هوجو

 . 0 7 ينانلا لاقف ٠ فقث ال رشق و هفرحن قا ةفداصت.ام اهريس 2

 تراك ” لانإ الش ٠ كو تدلل (!ةلناعلا ىعع يأت لكارلاو ر*: اعلق
 نيبادملا نواقني اوناك ىخرملاب نيلكوملا نال : -لاقف ؟ ةيححلا كتلك يف لوقث ام

 مهنم لكل نا تيأرف ٠ تايفشتسملا ىلا ةعرسب مولقنيل تايكرملا هذه ىلع آودالاب

 يتلا تارايسلا نم عونلا اذهل ةيحاسلاو ةيعحلا ذختن نا انب نسحي اذلو ليوأتلل اًهجو

 هلو ناسللا' لع تيفو قارعلا يف عاش دقو نسح عضولاف ديدخحلا طوطخ ىلع يرجي

 هيلع ضارتعا الو قاقتشالا يف هجو



 نجل كلا عاضوالا

 ( يضاملا ءزجلا يف, عبات )

 يه ؛ةتيورملا كس ال لياقم, ةفرعم. لا ءالعلا تعبي مل قلآ:ظافلألا نم 11 ١
 ٠ اهيلاها :فالتخا , لعيةيجنرفالا تاغللا | عي يف يف كلذك ينو 18

 مساب فورعملا 10512 081516 هيحاصل يز ءاكنالا ميحلا فءاقبع 16 دقو

 ف لصالا ةيقرش هل ةكارشكار ١ نا 1 طع 5 ان ناك دع م1

 حرطي رطس لك يف عابلك ةلكلا لوالا اهرطس نوكي ثلثم ةروصب بتكتو ةيقرلل
 ةلك : 'هانعم امن كوصملا نالرال حم ,يفو تا. كابس انا

 ضال يمنا 3: ةيصاخللا نر نوميدق الا ناتي ا
 5 كلت صاوخب نمو ٠ ظفللا اذه اهيلع بتحكي ينلا : ةعيعاا زا ز رلكا ىف نا

 كيط كس سلريس بهذ دقو ٠ عبرلا مح 0 'يربت تناك ام ةرحاسلا

 داو

 ذاع نا 5غ ةماتك 501:21201ءان5 داليمل كلاغلانرقلا لئاوا نم رعاشو

 ٠ ىهتنا ٠ يف قلعتو ه ىوطت 7 تناك_ةقرو ىلع بك ناكو

 ةربد(قررابا نا يار «'هرت ىف ,ة رب 1» ةيب رعلا نم ةمكلا نا يدنع يذلاو

 ماكلا رع >ا,بازعا ودب .ماوعلا اهظفلف هدوم وهإو

 مهنا مرج الو ةيلهاجلا يف اقوزعم م يلا ضف ةةارقب, ض|سالا ا
 او_دهملا اذهب يف ميضعب ”هلعفي ام 0 0717 لا كلت نوبتك اوناك
 كلها يكمل :تيرملا و, قرشا ليها نم كللذ نيدجا برا لهل نم نورك ا

 ينعب هل بط. لعلف لاقا هنا : ثيدحلا 2 ا هنع رح ذل دقوا( ريشتلا )



 ةيسابعلا ظافلالا ريسفت 245

 ؛قالآآلا ترا" ةلعو ل هثوقاطي مهل نيي رصملا ةماع ةغل يف ( «يذلتكلا )
 6 ككل د دا “مارا لة وادقلب تعأر هولرقتملا نما أ ناقل": افعبتطم لشق

 اذا ) هلوق يف باوصلا نأ مالا ر 5 0 كم كس الافق ةلغف هنا "اوقغشا
 ءانملاب ادخل ءدح نأ تدزأ' اذا يأ( ندلت) نورك نأ ( "لونا زي نكت تكرم
 يف رصعلا كلذ دعب ةركنملا لايعتسا لع ففقن لو. ءامركلا *الؤه لث كلذ نكيلف
 كل د عاونتو اهانعم يف عاسوت عع ةيامعجس انا حجارلاوببتكحلا نم ءيش

 نما, رانكالاو متالولاو نمار علا يف ,ةمادخلار :مئاييقلا .نينم» ىلا اهبوإقنف تصمم ةماعلا ىلا

 آه ءاحلا ارادبأ مهنكحلو نيعسحلا نوؤشب .اماتها *يجلاو .باهذلا يف,ةكرملا

 1 ( ركنميب ) نالفد ( جرفلا يف ركده ) اولاقف

 ( يديدحلا)
 دنقو ”يراوملا نبال ”يديدح يف ؛هعم ناكاهنأ (كوناخأو د٠( ٠7 قط نيفاو

 نم .عون وهو +« نسولقلاب نوح الملا هدم ةيديدحلاو اوجكرقتيل ركشالب ىلا ملح
 . اق رحم وا اظفللا مي ناك نا لعأ الو هفصو ىلع فقأ ملو نفسلا نم

 ( ةكرابوثدلا )
 اف ةناقلا رعقب الجر اهيف بعت ان انشا: رعاومتلا] ىدجال ىاور © (؟1 70ص فو)

 كراع ران لا اا حي كلش كف دعا
 نايصلا دق لع, بعأل ممايمو ةيمجعا ةلكةكزابودلا »هلؤقب كلؤملاءاهرمتبفو

 ان كو ا نواب دز يدصتعللا نورعلا يايا مهحوطس يف.دادغب .لها (1) ١

 امدي نيب ىفخيو سئارعلاب لعفي 5 (؟) اهنواجي ىلحو بايثلا رخاف نم, ننح يزف
 جوت اليفلا باتكلا دئاوف نم ف صولا اذه انلق ٠ « نارينلا لعشتو رومزلاو لوبطلاب
 اهرخآ يف ةلمبملا ءاحلابو ءارلاو لادلا مهب ( حورابود ) نع ةب نعم ةظفالاو هريغ يف

 س ورعلا:ة دسرافلا»يف اهاثعمو

 بز ريقا (ةيقباحل)

 :( هاهم اخي ) كاوصلا (0)» ٠٠ ( الئاعير ف5



00 

 احن ةيسابعلا ظافلالا ريسفت

 تعجار. ينأ ىلع ٠ وزعلا مسن كلذبو هلبق يتلا ال ةلوقملا فه هدععب ىتلا ةلججلا نوكتف
 وهو ىلع وبأ هتينك كرماشلا » اهب ام تدجوف ناوبحلا ةايح نم طيللا ةمدق ةخحل
 يف ام م أ تارابعلا ضعب ةصقان ةخسنلا ا ىرخأ الو « عدرملا ىف ة هلاق ريطلا كلم

 باتكلا نتم,يف خا سنلا ان مهضعبل ةيشاح هلص آل ةعوبطملا خسنلا

 0 رطلا مهاردلا )

 نحال يفو ريئاند امهدحأ ىف ف نيشنك < جرخأ» 5( 1 05

 يل نزوف ةّيرط مارد وه اذاف رخآلا مت عاهل قم رانيد ةئامسمخ يل نزوف مارد

 ءاطلا مغب ن 0 نأ آلا كلذب نعت تناك مازدأل اعنالو 0 ٠

 نركلو ةيناطلشلا ةمالعلا ينو ءآرغطلا امل لاقي يتلا ةرطلا ىلا ةبسن ءآرلا ديدشتو
 كلذ لبق يتلا اماو رصعلا كلذ دعب ثدح دوقنلا ىلع ةمالعلا هذه شقن نا ىنخي ال

 يعو نيعتفن ( 2, ربطلا) باوصلا نا نهاظلاو ٠ ةمالعلا:ال مالا اهيلع شقني ناكف

 يردن ال انكلو مردلا انلث يربطلاب مدارمو نيبيصن لهأ المعلا ناك ةيضانش دلك"

 دارملا ناكمأ هانب وص اه عن ىتح سيكلا يف عضوي صقتلا اذهب اب ورضم اًمحرد ناكأ
 ٠ ةيشيجلا ريثاندلاو ءآدوسلا ماردلا يف لاملاكاهاضتقمب لماعتي ةّيعما ةمبق

 ( نوركتخملا )
 ءازعلا مروح يف العلا رح انبرخو ىدنغ دقو انا لاقو » 1 دن نت

 نما ه ص ه ج ) يناغألا يف ةركتلاتدرو دقو ٠ « ني ركتخلا ةروص يف يشعلاب و
 نم ةهظع تالص هتلان دقو ”يلصوملا هربا هيف ركذ قراخلا مالك يف ( قالو ةعبط

 اذا ”تالؤملا لكلعم اعف 'ترشاع اذا قراخم ايتنلاقو يكب د) ةلشن اق اس
 مرد فلأ نوتسو' فلأ ةئاك ةعيضو فلأ ةئارّآس هذه: ًالؤه لثم ركتل تركتخ

 ص 2 0 5

 (5١*ص 17 ج) اضيا يناغ الا ينو ٠ « يسلحم يف ا ٠ عمجأ كلذ انا مح كل

 .*« ني ركانيملا ةقبطو نيدنملا نم الا دب آلا تطقسو هروبق يف كتاب ا تحضف»
 اطال ردا 7-5 قالو ل ألا ركل ايلا ا

 ال م ووللا تالا نم عون يأ ىلع براضلا ىلع
 اك.



 21 طافال 24

 01 هلع ةححووأ“ اهااسزإا اج تاق “امن» مأرب 2ع انف خابطلا ىلا
 1 كد لس لا صراف 2ك ةريتتاوجل 0

 اذه نم مهفيد ح _ وص را 1ك ىو باع عا 2

 دكا 2 00 لاء نو فو نعت فضددلا ف تاما "نأ باكرا

 هب ةفورعملا ها يطاقلا ةلودلا ٠ ”ارمأ دحأ ناوجرب مسا "نا يل حولم و

 نتا رن ع دا ا نا نيرذه نم ب تالا قاب الل ىلإ

 هركوا وبصلا 0 نيب عمج نم هل اندر 1 احا 2 ناوج ريخأتو دلل

 ٠ ناوجربي بارع م نا.مشلا
 ينعي ا 00 ةيشاحلاب رمّسف دقف ( كرما ا

 يناغالا كي درو دقو ريطلا نم ”يتفلا ءانعم نا يأ اضيأ حصر هيف ردو اللا

 1 اع هدعمو ) 00 هدد ابابا نم ١ 77ص ا

 ام وه لوقت هانعل جي عضو هلا ةدايزاو ٠ « ةطوعمم ةحوبذم ةجرماوجو دين زيمر طاق

 نم ينفلاب هحصخو رصقلاب 0 ءأ ( كرماش ) طب صب هي ماعلا د0

 آم اريغك انش ميلا ب كا ل ل عل برق ألا هنأ ىرنو جاجدلا

 1 رع شن لا لك نر

 مايأب من نأ 0 جاجدلا نس ”يفلا كرماشلا » ”يريمدلا ناويحلا ةأيح يف هنع

 ىلا كلام ءاعمو عرب ءاشلا برعم رهو لك وبا هتينك ذ عصرملا يف هلاق لئالق
 .:ركلو يحمل ليبسلا دصق يف هلثمو باتكحلا اذه نم ةعوبطملا خسنلا يف اذكه
 0 جاجدلا نم يتفلا نا يف لادجالو يكل كد الو عصر ل د ريش

 ١ دا حلا نكلو ريطلا كلم يأ درماشلاب ىمسب نأ نمت 2-05
 نيتطوطخم .نيدضلا ع ءةرابع صن ناف عد رملا يف هلق لام ريثألا الا نبال هوزغ يف

 ركذي ملو «ريطلا كلم يأ 2 هاشلا برعم وهو كرماشلا ا وبأ » يدنع
 0 ل نفك ل اقا) 4012( عد رملا يف هلاق) ظفا نا هاظلاو جاجدلا نم ينفلا

 نيونت الب ةخسنلاب انك 00



 سابعا ظاملولا راسم

 ةرضاحلا راوشن ف
 ( عباتلا ءءل1 ينال عبات )

 ( ةقردلا )

 .«انلحرو انقردببوأف 01 نم نأ 0 (0 55 را

 (:اتقردبي نم هتم يَرتَكن ) باوشلا “نا ضاظلاو ترحم ( وأف ) ظفلا نا نحال

 كلقاو ظلمتبلا ادلب ةقرديلاو - انوفاس أ انلحر اناعفا[ذاف' ىف طلال
 ةتيسراف يو اهرفخي نم يأ ةلفاقلا عم ةقرذب ناطلسلا ثعب لاقيو ةرافللا (1) مجيت
 هكا تالا ل ا ّْ بارعْلااو هل ردك
 قربا ملل 01 مف ىو. داما رابع آتنا لا تا
 ا 2 1 ل 2 ةب رعم ةسارحلل 0 مادقتن ةعامج ةمجتلا لاذلابو

 ءآملا اوب رعف 0 ,طلا قملاولاردب نمي لكلا هدم ا
 برق الا سلا .نكلوإ زاق اك ءيدرلا تلي دب ىنمم انيق .:5 لالا |رتكأل ا0

 ا 0 0 ! بحاصاا ينعم لوالي( در نما لا 1
 ٠ بيرعتلايف هل وأ تف ” كلذ وحن وأ هريفخو قب رطلا مداخ هاردب نم دوصقملا نوكيز
 ليلدب مدنع رمسسملا ( هقرادب ) ظفل نع هك <رّملا مجاعملا يف ءاجام كلذ دي وي لب

 قررا نسل انعم تاب هلصأ هنأ اونا كف 5 لا

 ١/ ك رماوجلاو ةيعنارجا (

 ىتئام "يلا لمجا قابتسر ,,يف هل لماع,ىلا اموب كيبكوم» ..(يس راسل

 نم هيلع ردق نم عمل راةغادد 6 را 7 0 ةريبناوح

 نعفدب نار عا ننال لإ ناضل نان ل علو بابشلا نيب ءآسنلا

 )١( لادلا ل نا * كلو يف مهتدغاق 0 ييذ ذاحبلا ىلع انمالك يف مادقث 5

  0قطنلا يف هدعب مج كرحنم



 نامل باتكا "0

 انيبجلا انلو افقلا سانللو تاصلاخ مراكملا لعج: انل

 ابهلثم اهضراعو: ةديصقلا هذه ضقنل يعازخا لبعد ماقف ًادجي مهئادعا مذ يف
 : لوقي كلذ دنع دثناف اهب مهريغ بيعي و نييناهلا حدم

 افيرالابب اهئ .ءىبلإ | كانك ١ كيج كالم قف نقسا
 انرعلاول "تناول  نيعتشي 3 ايلا تان رع الل
 انيهرخافاا ٠١ مجاعالاب : , منا 5 ليئازا دلو ناف

 اندكس املا 1 عم نخسم  يلاوعلا  ريزانخلا ننن الف

 تراثو بقادملاب سانلاب و اهنمو,ةيثاملاوةيرازنلا نيد نآخنثلا لواء ا ذه:ناككنف

 ةوعدلاسانلا فرحت اف ههوقل ابصعتم يدعجلا دم نبا ماق:نا ىلا رضحلاو ودبلا ينوب

 اللا مبعم قبب مو مش ا ين ىلا ةيما ين نم ةلودلا لاقثنا ىل انور لقلقتو ٠ ةيسابعلا

 انلاغتشا  لاقف : كلملا ا بلس يذلا ام مهخويش ضعنل ليقف'ايفذقس* هسفنب. رف نم
 ٠ انعيضف: هانعيضفا كلملا ةسايس انكرتو : تاوهشلا عابتاو: تاذللاب

 2 لع ]الف ني ناكامبرو كيال بولسا نيعامبب ل ادعس ندد اغم: ناذه

 يبال رابخالا _:رعءهلقنام كلذ نم ةريفكإ ءاشت ا ذا م نام زلانرابخا باتك ىلع هلقن

 زئاوجلا ماطعاف هوئدهو.ءالعلا هتراز_ةفالخلا يلو امل ديشرلا ل نا يف. يلاؤغلا :دماح

 ناش ىلا 1هلبواج زثكاو .كلنلاب روظبإو, ءالعلا ؟نيلاجيل. ةراماللا لبق اكو قنا
 هيعدتسو هفطعتس نوراه هل بدكحف نالفساالا هلاك ا ةفالخا يلوالث يروثلا

 نككف كو ٠ اهضقانيء امو 00 نم كلذ ريغ لل اح دبابش ناسا نام اذ

 1 انت د ل١ تافاوطااا تارمادبب 1. 1ر دش امل دكا لع رمش" اكللنر كلاما

 لئابقلا' ىلع امالك هيف ناف:.هعبتو مالسالا قبس يذلا ديعلا يف! اصوصخن دئاوف

 هباب كَ ديفم وهف فورعملا ريغ رم نكي, مل ناو ةنيلصالا تاذابعلاو

 كنا 6 ل

 ىلعاف: لان



 سل

 لحاوسو زوباشت ودي كسلا هلق ل متتفا ةبينق نبأ لاق' ٠ طِيقلال ةريغك

 ناعسو لام كونزاعس ل و ةريخبالا ١ وعد اوةرتخالاسرافؤ لالا واد

 رع عضاومو ورمو ندرالا لحاسو سباقو سربق نوصحو ةيقي رفاو ةرواسالاو

 هيلع 3 لص .هللا لوس ةتيدمب لاومالا ترثك اهئايا وب اتادع 5
 رطمو تاي زملا تمزغو ءالبلا رئاس نم تاجا خا امل تمئاجتو اتاريطا كرك 1

 رئاس كيس ةريغكلا معنلاو ليما بوكرو ايندلا ةسهزب عنتمما دالبلا عيمح يف سانلا

 براقالا لصوي وهو كولمم فلا هل ناك ىتح ناؤع لام رثكو ايندلا يف يتلا ملاقالا

 خرو اهفو طق اًميش هلام يف مئانغلا سامخاونيلسملا اوما نم ظلذي لو ةلي زجلا لاومالاب

 هيلع ملا ىلص هللا لوسر عم رضح ةوزغ نورشعو ةئام هل تناكءهنا هنع هللا يضر هل
 هل ناكر رذعل امهر ضحي مل هناف ناوضرلا ةعيب و ًاردب الا هب ويعلا ديالا

 نبيل ادبعر ىلا رع قالا نوب رصملا هطرتشا امو هلتقم ةيفيكو هتاوزغ, 0

 :ننات احدومن كاهو ٠ 0 هااع 0-0 , كم ةياوتو حرم يبا

 تيكلا نا نيبسابعلا نيب و ةيما ينب نيب ضغابتلا بيس ناكو يدوعسملا لاق
 ةيئايلا لع: كلذب هاورتتقا هدم يف قنيخلاف ةيددازغلاب لانس قادؤإلتلا د

 مثاه ينب يف رودب لعجو نلاط يبا نب رفءج نب ا نب هن داش نط تاسعا طن

 ا ءاارانلاكيص نيل ايت اكفااللاق تيكلا اذه مشاهاي ؛ :لوقو
 ةضفئاو : ذل 4 بلع اوقلاو هل !بلاكس انلا نعيلاب نيا نع توص نبح

 ان هللادبع لاق مث هل اهيلخ تقلا املا قي اشللاو.للا عا ماو
 اماهللاو _فكاق ٠ كنهو لع اذهب نعتساف ةيما يفي انئادعا ةلدد يف نحنو نقملا دهج

 نا كل لد لهسابا اي لاقف هيلع ايندلا نم اًثيغتذخا ال هلوسرو نأاالا بع شرا

 .٠ | ا
 .٠ عضل
 اف يلا هتديصقب ادتبا ُِ معن لاق انئادعا يف موقث ةنتف لعل ايه ذل اه_ انا -

 عي موقب ساي لهو اندم ان انع تلات لإ

 : لاق نا ىلا ةلئوط و

 انيدضارملا 601 هلا يشل" . ى كو ءاعجا رق اذ

 انينطاق 2 <:ترسو ار ىعت ذا 0
 ا



 نالا باعك "4

 ةيناطلسلا بتكلا راد يف هز 0 /ا/؟ ةنس ىقوت هنا لاقو ةيب رعلا ةغللا ت1

 ىهاظلا كلما ىلا كيلاملا داركالا ةلودل ضرعت هنا لاق هنا الا ةحنص 44 يف ةهاقلاب
 _لؤدلا' هذه ك5 اهيف نشنلةاننديا نيب ىلا .ةخبنلا و... هلو ف واللا  مدقيشرخ
 ااطيام راهو تالاف ةيهيجرا ساو يور رطل | ىررعاملا

 ثيم .عقو يذلا نامزلا 5 ارح يدوم "كاك نموه رضحخل | ذه نإب [لروقل ذل

 6 يف فلتخي يدوعسملا ناسل نال“ هدنش ام الو هيعدي ام هلنسيلف انلحم نيثالث

 (نذقا عبط 1 فارشالاو ةكنتلا نق هن دانا ربع تكرار عبط هلا جورم ٍِف ةنانساف

 ناثدحلا ةدابا نمو.نامزلا:نابخا امك اك يفلح يدزتللا نلةءزاعمو

 طئنس والا باتكحلا نم هالت ايفو ةرئادلا كلاملاو ةيلاخخا لايجاالاو ةيضاملا مالا“نم

 هس ىرج امو فراعملا نونف هباتك ىلعو هوجلا نداعمو بهذلا ورم هباتك' ىلعو
 مظن ىلعو روهدلا فلاس يف ىرج امو مولعلا رئاخذ هباتك ىلعو فلاوسلا:روهدلا
 فلاس يح ئرد الب راكدعسالا تاتك“ خلعو اكاتبعلاو . كلالا_ريبدت“ يف ساؤكبا

 ٠ كلذ ريغو راصعالا
 غي هنع هللا يضر نافع نب نائع عيوب و : باتكلا اذه نم تاجذومم كاهو

 مدسالاو :ةيلهادلا ىف ياسا رب رشعو عبرا عت حاتتفا.مرحلا نم موي لوا

 هلأ هع هلأ لرش را عم عم ا يومالا هل لاق سل ع ةيما ىلا ثسنيو نائع

 يقلب :ج كورت ملا كلذاف زي آو رنا يانإ ةولكالا ىف لعأت ناكر اك وانما تع قررنا هيلع

 مةوعلللا ىلا لوا نت رخل رجاهو نيتلبقلا ىلا ىلصو سو لطم لص شايل واو

 ناك اذ هاو" طق. اقنع نيلسلا "لام الر ومرلاب ا ةقالخ | يلو املو ةئيدملا ىلا:نجاه
 الو هدلا متاص وهو بيطلا ماعطلا سانلا معطب ناكو ريما ليبس يف هفرصيو هظفحي

 شيج زهج نا ىلا ؟ هلام نم يمن ىتح (9) هلام يف لحنلاو ريعشلا زبخ_ ىلع الا رطشن

 ةرشع اييلع قفلا سرف ةئاعبسو اهبأتقاو اهحالسب لمح فلا'ةدحو هلام: نم ةزيسعلا,

 اكلت ناصف رسال هئلذ اا الم هما قوس يدي نيب تبصق ا لسرا رانيد فالك
 نين الثو ةامخب (5) هموزأي, هنع ا يضر ناي عرتش م 0 ا ل

 هيدب ىلع 1 اهار حا يتلا ريخلا :لئلاعفاو ىلاعت ل ليبس ف اهلبسو راشد هلم



 بار 3 ماراح | دهعلا ٍِق قشم دب 1 ءلا ىبجحلا زاد لخدام هلم ق و

 ةكفر و هدأ نم تدقف يدوعسملل نامزإ ءلا ا رصتخ ٍِق و ناملا كاك تاط وطخم |

 0 ارضا نا للاغلاو 15 13 هع تبعك هوما و رك مها ف مذ ناتقرو |

 نت ريغ يف اهعيتف فرعا ةادا ماللاو ٠ فلالاب نايحالا ضعب يف هلعاست ليدي

 اناا لحباب. :] يشم لهل نمدعام امري كارلا دجإ لات "ا 7
 هتلر ٠ انتنيدم مسا ىل ا ماللاو فلالا ديعت نا ديررن اولاق :٠ للللا نم نودي رت

 هطخ نك 1 كك 7-0 ةريخلا » ةنيدمل « ةريح » و ديزيل « ديزيلا» خحانلا

 1 هةر كر كليطسم عطقلا ةفصنم ةقرو ١١١ ين باتححج :ل| مقو ىقرمشم ليج

 ٠ اضيا ناتقرو وا ةقردل والا ساركلا دعب هنمتطقس دقو ةلك ١١ رطس لك يف ًارطس
 هيما نب عهد "عاق هدف بيا اد 3 را ادب

 ليصلصتلا نم رانطتالا يفك نعو همعم نإ لحد نع لنلاب , علوم رهظي ام ىلع فلؤملاو

 هلا شيكل زمنا غلا نم) ؟ تناوجا فو اعرد اهيل 0 0 .نإلا

 دهع ىلع. مالك كلذ لاخنو مالسلا هلع لود ل[ تعم ا اند ل كت من ةماعلا

 باتك ن,م !لوالا لصفلا قرغتساو مهتاداعو مهتادابعو مهءانصا ايس الو ةيلحاجلا
 لاوسرلا ةريس فروه لاخلا لدفلا.قرتتس او هقرو 45 نامزلا رابحا رض ىف نامل

 ناك نيطالسلاو نيدشارلا ءافلخلا رايخا يت كلنلا لدفلاو ؟8 تا ها

 نييسابعلاْ راتونيب وم يلا ءافلخلا خي رات هنيدشارلا ءافلخلا ىلع ماك هيف هرا ف

 رالم همس نيت 0

 غيم ربزبلا لعو نييمافلا اوعست نيذلا نوي ديبعلا مو رصم كولم ىلع رك

 يتلا تامالعلاب بادححلا متو سلدنالاو نىك ارمو سراف كولم .لعو ةيقي رفا

 ٠ ايثدلا ضارقلا ىلا ةعانلا يدي نيب 56

 هرضتخم هرصتخاو يدوعسملل نامزلا رابخا نم ذوخأم رصتخلا اذه نا بلاغلاو
 خيرات بحاص كلذ كد ام ىلع عساتلا نرقلا لدا نم يبرغملا يبياعشلا دم هنا نظبو



 ىلا ةقانأ شن سارا

 12 6ك نار دخلاوا ينل اي كل“ زي لدغ بولا ارا ديو تقو لقاك

 ٠ هئاوص راكتملا هب طع يذلا ىوس هننع ىعنملا قدشتلاو فلكتلا بواسا 0

 تارعالا تاكرحب ههاتش هك رو

 ةاعارم ىلع نوردقب ةدحاو هذا ىا ناعم مه نكت افدعلا برعلا نا انلق ءاوسو

 ةماعلا انترواحم يف انا كلذ ًاروسم سل مويلا نحن انناف - اهيف بارعالا تامالع

 ةهيصف تاك عضوب كلذو ( يوذالا ميمرتلا وأ يوغللا حالصالاب ) اذا فتكنلف

 .مدهعابإ ءاعبلا :.مرع لعفي اك اربح ”لتسنف ٠ ةلذعبملا ةيماعلا تاككلا ناكم ةفولأم

 ٠ تامكلا رخآب بارعالا تامالع قاملا يا (يوحنلا حالصالا) نع اًْفص نيب راض

 و ١ ةيحالاو .ةيلعلاا انتين ابيفاو انراقتشإو انادئاطقؤ:اعتارصاقو انيطعت الا معلا

 ل الا ا: تالحنلاو دئارجلاو ٠ تافنصملاو لئاسرلا نم ه.تكحن ام 1

 ارا د ارم باكل يكل را

 0 ل ل واما هما | هب بيجن ام ةصالخو

 ىلع ةذمالتلا مالك حالصاب سرادملا ةذتاسا ىلا مادقتن نأ وه ينل ةغللاب مكتلا

 تائكلاب ل وانتلا ةبب رقلا ةهيصفلا تائكلا لادبتساب اوفبكحف ( ةيوغللا ةقيرطلا )

 ( 0 )لاق اذاو ( دي را ) ىلإ .هوهبن( يدب ) لاق اديط اوعم اذاف : ةلدتملا "ةماعلا

 ” املا يك ىفإ تدرو اينافا( قى نمل ةتوحتملا ( شيا)وأ ( انا وك

 ارج لهو 0 طنا لاغت 500 لوشن نان اند ( 22 املا زانلذان

 نكملا وه هنال ٠ حاصفرالاو ةنابرالا يف ٠ حالصالا نم ردقلا اذهب نآلا نيفتكم

 رودقملا تحن لخادلا ٠ روسملا

 ( عيطتست ام ىلا هزواجو 2هعدف اًئيش عطتست ملاذا )

 برغل

 اجو



 فض ىجصفلا ةيغالا رمشن

 ةجيننوعلا ملكتي كرتلا ءالع نم ملاع نينس.ذئم( ماشلا سلباوط )انذلب لزندقو
 قاؤمالا نب يث ارش داوا اذ دا ناكف ٠ نيلبارط يف ىكبلا هتنث يف ناكو ىصفلا

 ملأ ناكف : 3 فرع ال هنال : روذعم وهو ىحصفلا ةيبرعلاب ةعابلا 3
 لا كن نهار للذف 1 5 كى [ىناككم تكلا سس(ناشالا

 :تاكشلات 2 هوس ادام١٠ وحتلا ةعاوقل اناس دما باوصلا

 م اودادزا دعاوقلا قيبطت 5 اك ناك هب ءازهتساو هنم اكحس ندد[

 لأ مجرَو سلنارط كرت سلا ك1 ٠ قتحلاو ظيفلا نم وه دادزي و كحضلا نم

 م دع هدالب

 وعملا دعاوق *يعازيو مالككلا يف رقتي ناك مانثلا ءالغ نم ًاذاتسا نا كريد

 نااهنلع تطرتشا اننكل ٠ اي: نطق تلضاق ةاعتم أما عاوز نا ديو هنا(نلعأف هف
 هيلا تيغرف ةحافت امل مدق فافزلا ةليل ىف يد, ٠ ىضرف ةححزملا ىصفلا ةغالاب انيكك ال

 لقفمي ثالثا ةثالث ايعسقالاو , ةقفرر دج الا نفضنلا ,اهيطس | صن كح اي
 اذهو يتدلاو.كلذلا اذهو يل كلثلا اذه ) هتداع حب اق دشتم امل لاقف طرشلا نع
 رشا ةنلنع ىلع تيخحاو تعم ام جف نمةيتسم ةحيختس خر راص تضونف (كل كنلا

 فليت يتلا للاب بارعالا تامالع قاحلاو وحنلا ل

 كلذ تدلل نأ دإ . هل اعيمتو ٠ تقولا ىاطي رمت انناوواخ ف ا
 نا هيكحي نا دعاوقلا يعارب 0 طضغب ةدّحاو ةقيئد يف ٌةداع 0

 ا 2 اللا تاك رخ ةاغارع ف نا" فرت كاك " كلذ

 هياوظقناو ينج *نب نعش ناو نحن ون هيلع صوتو - ةولل ًاريفوت اهتاعاّرق مدع

 2 انطقدا بحت اندجإا وحلا دعاوق داك 52 ف ماياصو ل ددفات 0 نصر ختنو

 ا مهظأ 3 ا را 0 00

 بلدتين نا انل زاج اممرو ٠ مهلبا نا 500 يف اهسفن اهب نولكت

 رءقتلاو ق“دشتلا نع ( ص ) يبنلا ىه :ه( ةحر 0-0 ٠ ىمص* ةذل ) نيتغل مهل نأ ىلع

 بولسا: باطخلل نابواسا ديلا كلذ ف كربلا نكي 1 ولاده لوقي الو 1



 ىحصفلا ةغللا رمشن 10

 فال كلا لمان تسر ورد نال »لوداع زنا رمح يطل د دي را وام-+ ”دععس اجت
 نيقي رطلاب حالضالا نا ىرأو ( وحنلا قدزطو ةغالا قيبرط ) نقي رطلا نيذبب نوكي
 ل ةلواحم وذ ءأ ةئيمطلل ةةفاقف هنال : 0 رع ع 9 وه 7 ريم سعت م 6

 اال لع ىلا تابلت ررطقا
 هغللا تاهت ةالا وعم ةقل اين اح ال رشدلا تالا نم ةختيطف ةغل لكنا 6 ذ نايبو

 لب ىحضفلا ةغالا ةثبا ةقيقللا يف م ةجرادلا ةغالا هذهو ٠ ةجرادلا ةغالا وا ةيماعلا

 ام ىلا لؤدعو ٠ اهريباعت ف راضدخا ةقي رطو ٠ ىكقلل لازتخا ةيماعلا نا موق معز

 اذلاوحا نم لصألاو ٍبننالا وه
 ام لكو ٠ اهتتامإو اهتانشالم أ اهعنب راخم ”دح ىلا ةيماغلاب مؤاشتلا نذا حصن الف

 اكمل لإ ةبسنلاب حال الصالا اذهو ٠ اهيشاوح تيذبتو اسلم لور نا تحب

 ريباعتلاو. -.ةلافتملا تازكلا ةلقدتن يا ةيوعملا ال ةيروغللا ةقب رطلاب نوكي امنا هيب رغلا
 ( نآلا ) عضن هقباسا ةيماعلا ةرابعلا ينف ٠اهتاكم ةحيصفلا تال 0 و٠ ةلازترلا

 ل يع ( وش ) عضوم ( اذام )و اسس اه ) عضوم

 ارج 7 ( كدب

 م
 امآ٠؟ انعمجت ءاذانمبافاثثا٠٠ انا ًيفاكمارأ ةيماعلا انتقل حالص ءا نمردقلا انهو

 بارعالا تامالعقاحلإو ٠ ةي وحنلا دعاوقلا ةاعاسمينعا امحالصايف يناثلا ىتب رطلا
 كو مالكا يف ف 2 نعاللا تاكرد «قاملا نال زاذغتم ساو ف تالكلا رغاوأ

 برعلا نآش ناك اك نيقلتلاب دا ةقيلسلاب اهباستكا ةكمت دعب مل يتلا وحلا ةعانص ىلع
 رئاسنأش وه كك اهتدعاؤق قئيباطت ىلع نترمشلاو !,!نم دب ال لب جمل افطا عم نيلوالا
 ةدفكاع [يقنلاو لال: ةعرااطتم يف نأكل نبا ةماللعلا 10-2 : يرعب امانا

 ناو٠ فالآ ةثالغلا يف وأ نيفلالا ٍقدحاو ةيأر ىلااتعَما ا ءاضا ن رم رشا ةعاكف ملعتإ نا

 ةأغارعا ودار اذا وحلنلا ةعاتّص نولعش نيذلا ٍلئالنقلا ءالؤهو كلذ نم ربك 00

 مالك ةنعلا منار احم ءانثأ تاركلا رخاوأ يق بارعالا تامالع قاحلاو اهدعاوق
 ب رخسلاو كخشلا لع ثاععمإ اق كش وحلا ةفكءانر نولي نيا سانلا 06 2
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 "6. ١ ىصفلا ةغللا رشن

 اهتطاعم ىنذكتو اهب ماكتلا ىلع اع مهشوفت“ نمط ولا ذم

 ةغللاب ركتلا ندكيل ةطساو 5200010 طيس إو هَل طسولا اذه نا مرج ال

 3 3 وعض كلذ نذربعإ 53 ردتلاب اها رو نيب مث انئاعبا نيب ىحصفلا

 6 ةغللاب ب ماكتلا ىلعيز دقي نا نا ( ىلوالا ةبوععلا )

 رع مج ءاضا دِيَدَش ةدار 7 كك 0 أ اذه ناكاجرو ةيب رعلا م 1 قوس

 ١ازهيفابب مماع 0 ةيشسخ ىصفلاب هتذمالت 0

 بحي يذلا ئعفلا ةغللانم 7 ردقلا نييعت يف انفالتخا ( ةيناثلا ةيروعصاا )

 ةلاوتم لع جسنلاو هب دك مهنوفاكيو مدخلا هب نوللا رواحي نأ

 نيغ انتو كييزغلا تف © هي وغل تاكد كل عورفو بتعش ” صفا ةّلل

 ..ةفاتصإ تاجتحالاو للا يس يللاشب ا دذل ار 5502
 كلاطت فرض زيعارف ١ لبلاك ريو ابا رعالاهتامالغ كه لل

 نم ٠ ةغالبلا مولع دعاوق ٠ ةلثمالا غتيصو ٠ لآعلا هوجوو فرصلا باوبا ةاعارم
 وهاق كفر رجا ج راخم َداعا رم انبلاطت يتلا ديو وحشل | لع دعاوق ٠ عيدبو ناي و يناعم

 82 نيالا ع :احم ءانثا هنوعاربو نوال ملا هفاكتيف هك اذه نم مزاللا ردقلا

 ةروداحلاا ين نول ايفا الرحب ىلا ةرادلا | ؟ةتوارادتل اذا اننا مرج ال

 ةرقتلا رتحتاع إو يللا لع سالاا لهليونابلبت قار ةباؤهكصلاوزةياوعسلل 1

 : مامألا فرط ىلع
 : ريغ ال نائيش,ىحصفلا ةغللاب كت را هيلع موقي يذلا ساسالا نا قحلاو

 ةلذعبملا ةيماعلا تازكلا كّزتو ةخبطفلا ةيبزعلا تاكللا لامن < ١
 اذاف ٠٠ وحلا لع دعاوقل ؛اًمفو تاياكلا: رخل يف بارءالا تامالع قالا ب *

 ةوشل ديرتي : ونم ك ديوش ٠. ديعس اجإ قله) : الغم ةيماعلا ةغللاب لئاق يل لاق

 تاكا ل ادييشاس( ال2 عا عاري نا رابع ميت يف انيلع ناك( ولا :كلطيع ىتخ

 18 دتليارت ةنمادب نتا | دام © كدعتت 1 لوقتف ةيماعلا هنالك ةحيصف

 0 ( كل هبزؤانا "تح

 ةنلابلا لوقف درو كلل تاكل ركابت رظحل) بارغألا تامؤلع ناكل
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0 
 نال لةتشنفى 0 ليت ىصفلا ةغالا رشن ىلع مال كلا نم انغرف

 00 ا ا وللا رم يا نانا هلال ىلا

 دف 00 0 ةسائر ) نإ انلق يذلا مالا وهو ٠ طلغ نود نم

 : يملعلا عمجما ىلع اهحارتقاو انو

 0 ا ا علا كلل كلا هلل 3 نا
 ملكا ةكلم املأ ؟ةروكالملا 'تالثلا طئاسولاب لانث ةيضقلا ةباتكلا ةكلمرشن

 ا 2 ةلعساو ةاعارمو طئاسولا مده ةاعارع نم اهيف دب الف ىصقلا ةغللاب

 عقلا كلاب لكتلا هكلم ليد ادبأ نكمي ال اهتود نم يتلا ايغ لب كلا يف
 نامد الا « 0 ةرو هاحلاو | كلا نامدا م مث قب رطلا د 0 هذهو

 را 7 ل 77 ١ نم ءيشانلا هب دخون نأ يثبط امنا روكذملا

 ”ةاراطاب كلذ ا ا
 010 ا ا لا كنا 0 ًاراتصو اراب هولا نو

 0 اذار 85 ملكتلا مدا وعلف انراغص نم أ انياع ناك اهياع لوصحلا

 . مهترواحم ءانثا اا 2 نكت

 هلرنأ( < ) كيلا يف هماتدخ هلأ( .١ شالا نورواحي نذلا نا قالو
 اهرداغي يتلا ةسردملا ين هوطعمو هقافر ©« » تبلا جزاخ هعم نولككتن نيذلا ةماعلاو

 ةنس نبرشع نبا وهو ايلاغ

 ملكتلا ةكلم اهب نوكت: يتلا تاكييربافلاو لماعملا ث ثالنلا تالاحلا هذه

 ىصغل | ةغالاب
 هل [منم ةدافعس ال نكوم الف ( عراشلا راد( تيل نال دال نالرمعملا ا

 ٠ ةماعلاو بارتالاو مدخلاو لهألا مه اههيف ءينانلا يرداحم نال اهيلع لب وعتلا
 هيطعي ال *يشلا دقافو ٠ اتكلم نودقاف ٠ ىحصفلا ةغللاب ملكتلا نع نوزجاع ءال وهو

 نيمو قافر نم اهيف ذيملتلا ورواحمو ٠ةسردملا ينعا (ةنلاثلا ةكيربافلا) الا قبب ف
 اهليصحت ىلع هل "وع نونوكي مهنكل هلثم يحصفلا ةغللا ةكلم يدقاف اوناك ناو



 0 ىحصفلا غلا رشن

 يف نيعمتسملا عقن ينل[ ثداوحلا هبشت تاياورلا ثداوحو ٠ اهنداوح ءاصقتساو ةياورلا
 دعشبف مهمهف دعشف ممواغصا ع م نمو مهلاغشا برطضمو ٠ مهتايح تراخ

 مهاكلم 7 يف تاياورلا ليفت ىلا ةماعلا ءاغصإ لثمو ٠ مهتكلم دعشتف عت
 نا ا مهل بذاج هيف امم اههايشاو ةرئدع ةصق عئاقو هل مؤاغصإ ةيوغللا

 ةزايعةصق نإ ىدنع) ىصفلا ةباتكلادكلم شن فادح دفء انه كك 0
 نه تناك ٠ ريواصتلاو موسرلل ةنعشتم تاكو ترشنو تفيطو تيرنمو

 الطف عر ل ايرع ايراتو ٠ ةب رع اًقالخاو ( ةيب رع ةغل ثادحالا ديفي امزيخ

 ةيبروالا قالخالاو يبر وألا خيراتلا انل فصت امنا ىتلا,ةيب ردألا,تاياورلا
 انتكشان "سوا ىف ىسلصفلا هنللا ةكلح هم وقت يف ةعجاتلا والا ل0
 كحصلاو شكلا ةكعلاطم (؟) ةيرعلا ةنللا يدابم لم 01 0

 ةحيصملا تارضاحلاو للا عاعس (*) ةحيصفلا

 اند ىف تشن )ديف عا نرق وك نم قرا نطلا هذهب نيد ر روسلا رتسعم امل كك

 فحصلاو تالحملاوأ 2 كلا ترشتناو ةيدلا هك رطلا ع ايل سرادملا
 نمنوراتك حيبصاف تاياورلاول اثمتلا رددو تارضاحلا ةيدناو ةباطخعا لفاحم 1

 حيصفلا مالكحلا زييمتو ةحيصفلا ةباعكلا ىلع نيرداق انندم يف ةصاخل اهم أب ةماعلا

 اهنم هتدافتساو ككل قئارطلل هتسرامم ةحرد ىسحي مهنم لك" هزاع ند

 انتو مويلا انسب ةنؤاملا نم نهاطف انام: ارتاتكست لالا 0

 ناك انع ا نود مويلا ةماعلا نم ني ريثك ناف ::ةعس نيعبس ذأ نيكس لم

 تقولا كلذ ين ةصاخلا نم نوريغك سكتت

 قرقلا | رهظيو الج قب كالاعب زيظي نينباحكلا نم يلا “تتحرش

 ةياد الأ تاعردلل او ال مرا كل( حتا يتلا دالبلا ب زاك ذأ ضبا

 نيمورحملا العا ناف':نك ارك كلذ نمءىم اهف رشتنب مل ىلا ددلتلا نو د

 ال [دارفا الأ للا ٠ 0 ةءاج كل دكلم نم نيمورحم ارلاز اهل[ 0

 مهتلقل | ركذي نا_عب
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 ٠ اوأرق اذإ اهلرارغي ىلع ناكأم مهفو اهمبف مهيلع
 01 كلا تيدحلاو نارقلا انتم < دن : ريتك ( هعضفلا ةرابعلا كا سكلا) و

 ٠ ةنمدو ةليلك ايس ال عفقملا نباو ظحاجلا تافنصمو نودلخ نبا ةمدقمو ةغالبلا جبنو
 مويلا اذه ىلا مو هنا ا امو لكلا قياق يزراوخلا تالشفو عيدبلا تاماقم و

 وا( تاعوبطملا ) ىعسلام وهو ركذلاب هد نإ لي عون عويصفلا| بعدكلا نمو

 هةحالم يوغي اييف نظنلا نامداو؛اهتوالت ناف : تالحنو فحص نم ( تايرشنلا )

 1 ردت ىلع ةردقم سفنلا يف ثدحيو ٠ ميضنل مالاتككبلا مهفو ىحفلا ةبانححلا

 بتكلاا رئاسأ نم هل وانت برأ تالحتو فحص نم تاءوبطملا هذهو ٠ هتاكاحمو

 ةرثك.و ٠ اهيلع:لوصحلا ةلوهسل كلزو.ىحفل | ةبادحححلا ةححا. ليصحن يف ىرخإلا

 ءارقلاباعتن يتلا ةرضاحلا لاوحالا حرمشن اهتاعوضوم نالو ٠ اهيلا يدبالا 1

 اهتوفداصيو ٠ مهناهذا يف اهتارابع قلعت ٠ مهل اهتعلاطم نلت كلذ لجا نم يهف ةرشابم

 ٠ .!ءاشنا وا:ةباتكاولواح انك مهمالقا تالسأ ىلع
 كلو اطرانا هدهيطف يلح رنا ام بكج, الام: تاءوبألملا هذي دينو

 وح اما كائوعطللا نم قافاءالاور ءام ئغالبلا سمو: نآرقلاب امل انة. دم :سعكلا يف

 00 هاوش» ٠ اهئايثيا مداه ٠ ةغلل دسقم

 اومعسل نا يه ىيصفلا | ةخالا ةباتك ىلع روهجلا دعاسي امم ةنلاثلا ةقبرطلا ح
 ةيدن الا ودهاعملا يف تارضاحلاو يطخلا اودهشف افلا ءاَوفأ نم ميصفلا مالكلا

 مالكلا. ةكلم مهسوفت يف كلذ داويف اهيناعم اوربدتب د اهلا ازاي لقال
 1 ال نكل حيصفلا مالكتلا ةباعك قلع ةودقملاو حييصفلا مالككلا مهفو ٠ حيصقلا

 ةحيتص'١٠ توانسال |ةميصف تارلضاحن ابو 000 عا قباشللا امرشلا 017 0

 ةيقاعلا تءاسو.دصقلا وتلا هللا ٠ ةرايعلا

 10 0 ناكل 614 ةينوقنا يف يثأك ادنقأ, تالا و فحلطل ف ةتبلق اكو
 ليغمتلا حسارم ىلع تاياورلا ليثت ىلا ء ءاغصالا نا اضيا ل اوقا ةحيصفلا عكلا

 نرش نزلا كلذ تاؤلماخلا و تان |( راقي نمةخلاصنلا ةكلم 5 77
 عئافو .منهفل ءافصالاو هابتنالا مَ ىلع نوكت ليغجسلا حسام ىلإ نورظني مد نيعقتسملا



 قرطلا كل
 « ىمصفلا ةغللا رشن ىلا »

(1) 

 ىحصفلا ةغللا رشن ىلا قرطلا برقا نع يملعلا انعم ( فراعملا ةساير ) تا
 نيعلأسم مشب اذه اهوق 7

 ٠ اهيف حيصفلا ءاشنالاو ةباتك-لا ةكلم ليص#! ىجصفلا ةغالا رشن ( ىلوالا )
 ةلاقملا لعلذ ٠ اييف ةحيصفلا ةرواحلاو قطنلا كلم لك هر كنا (نيناقاو

 ديفملا رم ىرااذه مو اهاؤس يف ( فراعل) ةضاثؤو) لا د يف ( ةيئاثلا

 : لؤفأف م نيام الكلا

 ةلهشا ةرستم "هقئارطقأ كلطفلا .ةغللاب ءاشنالاو ةءاحكحلا ركل رت
 ارم اهنم تنجو تحجت قئارطلا هذه تكحاس ينلا ةيبرعلا راطقالا ناو لوصحلا
 ف اوتوافت ناو مو . نر دحين ال نونلكومَو نواسؤتمو ةينانكا ١ايعانبا كل

 ةمحعلا نم ةيلاخ ٠ ةض* ةرابعو - ةحيحص ةنل نوبتكحي -- ةداجالا تاجرد
 ةلذتبل ةيماعلاو ٠ ةلكتحلا

 :روما يعف ىحصفلا ةغللاب ةباتكسلا رشن ىلا ةلصوملا طئاسولا وأ قئارطلا هذه اما
 ةيئادتبالا تاكملا يفءاشنالاو ةغالاو فرصلاو وحنلا دعاوق ميلعتب ةيانعلا ١

 ةياج كلا ىلع نيئشانلا ني رمتو دعاوقلاك لت قيبطت هيف ئندوتي ايلمع ميلعتلا 0

 ٠ ةباتتكللا ةكلم: ليصل يف ساسالا يت ةتيرطلا دعو 21

 دعب ٌةرملا امبوعلاطيف ءارقلا روهمج نيب ةهصفل | ةرابعلا تاذ تحلا رش - ؟

 عبطنت ةروصلا هذهبو ٠ اهرثنو |مملخأ نم هنولتسا ام بلق رهظ نع نوظفحيو ٠ ّةرملا

 لهوا © اوبتكاذا اككدِلَمن يف نوذخلابق مهسوفت يف, ىصقلا ل[ لا

 ىلع ًاباوج ي كلعلا| عمجما 0 « يفر ملا » 0 وهو »١«

 يحصفلا ةغللا رشنل قرطلا برقا نع : فراعملا ةسائر لاؤس



 ةبرومللا ةنازمللا ني

 .ال هك بدألا| .هث هيعك كفا اذا اك ريسفتلا

 .-6 ىقيسوملا 5 عضولا ١ ملي ثيي دول |لطصم

 .ه٠ال6 ١ ةيسورفلا ة8و » ةغللا] ها؟ » ثيدحلا

 د 0١ ككاعلاالا .؟8 د ةيسرافلا مجاعملا هال دئاقعلا

 [ 5 خيراتلا .؟ه م ةكارتلا ”١ | ا لوخالا

 00 نادلبلا ه«هآ م ةحئرفالا اها | هقفلا

 111١-7 اا رعطقلا .47م  »ةيرملا» | .*ة؟ » تانايدلا

 2254 ١١ نيناوقلا .ى!»أ ١١١ ةكرتلا» |[ 749 تاّييغلا

 موك بطلا 5 تاغللا] «15 » كل معلا

 101 تاعتمللا !58(فراعملارئاود)ملاعملا| ٠5؟ » قالخالا

 هنوف ةعانصلا ١٠٠١ » سرابفلا| ١57 » عاّمجالا

 5 ةعارإلا ١55 » فرصلا| ءاا » داصتقالا

 .. ةرامثلا <+ه.» وحنلا | ٠55 » لئاذرلاو لئاضفلا

 50١ تاضصايرلا 55 2 ةغالبلا| ءمه ه ملعتلا

 هان ١> دئاررخا 0 ضورعلا| +١4 ه ةكملا

 6 تالحلا ١١الاد رعشلا(| ١٠5١ ه قطنملا

 1 عيماجما

 امم اهسافنل الصف درفاسو اهرداونب ةينغلا ةبتكحملا هذهل يلامحا فصو اذه

 قوملا هللاو عبطي نا قمتس
 هك تيس

 برمعلا تاغل فالتخا

 كلو ىمحالا سق مالكيف ثفلألا : دز وبا لاق : سهزملا فا طولا لاق
 نمل لها دنعو ٠ تيزلا برعلا ةماع دنع طيلسلا : يعمصالا لاقو *« رسعالا ميت مالك
 <يشلا ”تقمل * ؤضلا سبق ةغل يف ةفدسلاو ةللقلا يمت ةغل يف ةفدسلاو * مسعس | نهد

 هت و ىنعع اهنولوقب ساق رئاسو هتبتك اذا ليقع ين ةغل يف - | 5 « ع 7 5 ص : .٠



 ا

 عسا

 1 ةيييرتا ةيازكلا

 م م 007 وال ا ا

 اهنا 000 ب. "50ه ( تك

 8م. » 2و 0 خيراتلا

 هاا جر: مه ..ال.  ةيفارغجلا

 ل « 0 « اريج ا مدن بطلا

 ..8م 77 | ل « .ه59 »  تايعيبطلا

 2 الآ 7 « ةيرا ,/) ةعاتشلا

 4 ١ 7 « ه855؟ د. .ةعارزلا

 ا جوعا « امك ارد تاحانلا

 0 | ()) « مالا» » ةعوبتملا نونفلا

 25 ١7 0 اضم تالحلا

 9 ا و « «ه4 عيماجما

 تاداحم كيس عقن انامك# لاك نالا 2 -

 قالا لبق هتك اذ ميدق طوطخم 418 اهنم طوطخم اهفصن وحتو ةريثك

 نف يغلا دقو ٠ نيغل* را يار اهيلع واع رك أ ءالع طوطخم

 كر ةيسرافلا مجاعملا لقتل« ةلقكس نونف هيفام لعحجو ةعاونملا نوبفلا

 عيماجلا لئاسر ددع راصو ٠ ًاضيا ةلقتسم انونف تلعجو ةغللا نف نه تاغللا دعاوقو

 ءاعسا كيلاو ٠ ادحاو اًباتك ةعومجلا تربتعا ذا نءبملا بتكحلاا ددع نع اجراخ
 اك نفا لك نك ةريف اننارح 0 تسلا رسول رشا

 و بط رخآلا فعتلا «ةطوطخع انو ا

 مظنلاو ءاشنالا هيف رع اد مل مدل 0

 ةيبدالا ككاو ظعاوا ل تاماقما و ٠ بطخلاو لئاسرلاو

 امالاو ققسوملاو ين



 ةيروعتلا ةنازملا 0

 نما نف لكو عب ميماخناب متخو ريسفتلاب ؟ىدب نونفلا ىلع ةنازلا سرهف بترت ناكو

 ةعيشلا 0 نيشافشراا غيريلم اهلا يدا البنج :ريبطففلاف# ءاسقا ىلا مسقم نونفلا هذه

 ها قل ءاكحالا]تارآفتتايالا | ضعت ةضاخل افارواسلا: : ضل اتعامل ريسافتلاف
 نآرقلا مولع يقابف .خوسنملاو مسانلاو لوزنلا بابساف نآرقلا تامهبف نآرقلا بارعاف
 هبعك تبر ماسقالا هذه نم مسق لكو ٠ مسرو دي وجتو تآارق نم ريسفتلا تاقلمو

 ٍشاوحو حورش نم هب قاعتي ام باتك لك بقع ركذو فيلأتلا يف مدقالافمدقالا ىلع
 : هبلترث بس# نف لك ميوقث كيلاو تارصتخمو

 هك 1! طرطخملا ب انانكلا نحس: ١ ريسقعلا

 تل نا ماد الا "ار كذا ملظصم

 4*١ موا راه ب الم 1 7 كلا

 هع « ,« م, هب مز ١ ١ كياققلا

 0 طا 10 ملا سالك الرق

 ا 000 اقر هال اا هقفلا

 ١ / ار م« م5 ند فوصل

 |! "1 د1 117 7 الخلا

 51 م « 2م 1١ ةكملا

 ه0 « 0 « ١١ وطنملا

 0 2 0 0 3 د تل | تادا

 01 « 0 « نر عضولا

 0 0 م« 2 ىقخ | هب ةغللا

 21 0 « « م6 0 ' اكفرعلا

 9 م« « 0 كا | در وحنلا

 "١ / مرار 2 . »  ةغاللا



 "0 ةيرومتلا ةنازلخا

 مظعلادبع ظفاحلا مامالا طخ ءارمالاو ءالعلا طوطخ نيف ٠ نيفاؤملا طوطخب "و
 سلا 2 يوان | ريهشلا عروؤملاو ٠ ىطرقلا رفعج يبا نب دمج مامالاو 3 يرذدملا

 ياربتلر 12 * ملا دبع 2 "لاو نك زيسلاو . سوماقلا حراش يدي زلا ىكت سم

 ايفا 0 نيالا عو ٠ دمحا نب راكدي ريمالاو ٠ نمحرلادبع هدلوو خرؤملا

 يدادغبلا رداقلادبعو ٠ سيس ةنيدم ؟ اح دمحم نب رمح ريمالاو ٠ ينالقسعلا رخ نب

 ٠ طويلا نيدلال 2 راصنالا ايركذ مالسالا زيشو ٠ بدالا ةلازخ بجاص

> 

 زيشا| و .٠ ىنزو املا را ا كن يلا ريمالاو .٠ يرصانلا درمارج ريمالاو

 ىلع المو علا كلم 0 نب فسوب نب دواد ريمالاو 5 2 الا زيش راطعلا نسح

 روهشملا مراكلا يبا نب رصانو يداحلا دبع نب كنس وي فى اقبلا ع يراقلا

 يأحما نيدلا لالجو ةغللا يف برغملا فلؤمو ةيري رحلا تاماقملا حراش يزترطملاب

 هيتك !هطخي ينالقسلا رح نب ظفاحل( ييذهتلا بيرقث )نيفاؤملا طوطخ نمو

 2 1 ى - هس صن يديبزإ !| داع كا ١- يقروارعا 11 هك

 دم بتكو ٠ نيمآ هب عفند ىل اق هللا هجر رخ نب ظفاحلا هفتدصم طخ باتكلا

 دم ينال ( قئاقحلا زمر ) اهنمو ١« رفعتسم و و ياهو تمن دما ىدطلا قم

 ٠ ه1 ةئس هفلؤم 2( 1 انا حرش ينيعلا دوم

 يداهادبع نب فس روب زيشلا ايفلؤم طخم ثردحلا يف ( ةيآد | لاصتا يف ةياهلا )و

 وهو هطخب يعاقبلا يهربا 20( ١ ئ ا ا هل تا زاجا تالتاه

 هك قدرت ام يف ءاملالا ةهزن ) بسمو . ماقلا نبال ( حورلا) ) تانك 2

 ٠ اضيا هللصالاو هالو كك هبتك ةعامج ن 75 0 ده دل ديعل ( ءايدالا

 هال 20 ن نمو هطخم يننحلا نولوط ن 0 ردلا رعت خيشلا ناتسيفن ناتعومجو

 هس كافل قربا ) وأ لكلا ءاضق ىو نم هاذ ف كل نا اهنم ةلاسر ١ اهيف

 ةهمحرت ىلا ,كلاسلا ةبدها)او - زاحتملا ىلا هعلحر ت”ء أ يماغلا جملا لزانم دادعت

 نيدنت ) اطعم لئاسر هل اتق. ةيناثلاو ٠ ريهشلا ,يوحتنلا 'ئضل دن الا وهذ( كلاك

 بهادملا ١ فدلاعخا 5 3 مق ل 1| وق غو ) ءالعالا ةعالا سىهاذم مالعالا



 ةنرومللا ةنازحلا كيك
 0 لا 072 - ات اتس26 3ع 3

 اهبعك ىدعو ا ةقوو اهبترت

 اكل ع ةعاقلا ىف ( ةقاقتلا 20 اناءاراد ف هلتكحملا هذه تاز تناك

 هيفا هن ذم نم فارق ف هنا 00 ىذا ىلإ 21( حسعس 012 ) ىف هرصق ىلإ

 عير تاذ فاقوا عم اهيلع اهفقو اراد اهلىنبف ةرهاقلا ىلا اهلقن +

 ل يلا نا ةليلق رهشا دنم ايلقت زجناو ردلا هر ب يف اهظفحل

 0 100157 اكل ىلإ لوصرلا ين ءاقرا ايوا بترا 0
 سرابفلا عضوو مورخلا حالصاو اهنم ًاروثنم ناكام ديلهت ىدعأو ةبب رغ ةعرسن

 دقتناو ريرحنو طبض لكب اهلك لقن مل نا اهبتك مظع» ىلع تاظحالملاو يثاوحلاو

 باتكلا نم خل ضعب 00 دقو اهفعت#و افرح محو اهزماغمو اهقلا م

 70 8 اف عإو ديفم لع ناش تاذ تازيمو ايازح اهم ةدحاو , رتل كرا
 عسوتلا 0 ولو اهسربف عبطب ملاعلا فمتب نا اهسسؤم يلاعم ىلع

 تفوقولا لاول ا ىف نع اع ابنم ريتك يف هرظن ةقدو اهيلع هت 7اكاردتسا هئيمضتاو هب

 ىلع فقاو اهايازمو اهرداونو بت كلا فصو نفب علطضم هلثم ريبك ملاع لق نم هيلع
 ل هقفو مهتحابم صئاصخو 1 نارعما

 برحلا لبق اهتلاح

 م11 وحن اهنم طوطخملا اباثك ( 1/176 ) هماعلا برخلا لبق اهبتك ددع ناكو
 تاكا لا ةىدقلا تاطوطتملا نم انني انا تالا ةينامك نم رثكأ يف اهعيمح مقل
  ةسحلا يبا حرش نم ( لوالا.َقجلا ) اهمذقا اباتك ( 317 ) يرحملا فلالا لبق

 نيسطا» نب ل يبال اهللعو رشعلا تآارقلا يف ةباغلا ىلع يسرافلا دم نب يلع
 نآرقلابارعا هيلو 5 61 ةنس تك هئاف ( ع1 000 ةنشا قوتملا نارهم نب

 « فينو ه 556٠ ةئس بتك هناف( م٠ ٠16 )] ه 4 91/ ةنس ىوتملا سوم نب يك

 لل فالاو ةثاثلا دعب نوتالثو ةعستو +. ةئايسملا دعب تبعك ل35 ردثء ةعبسو

 ه 1515 ةنس ىلا كلذ

 ٠ مبطوطخ اهيلع دا نيروهشم ءارماو ءانع طوطخمب (باتك 110 ضيا اهننبو



 م“ ريحلا م ةنس مرحمو ةحملا يذ ما 78 ةنسا ا "0 ما

 ةيروعتلا ةنازلا(1)

 ديت

 ام باهتمينسقي..ناكتف كف كلاب ردم فيم نوهت انكار حا ريلكلااةنالل اذا
 اهنم عاتباف قوشتي واهلا فوشتي ناك سئافنو رداون ىلع الي تضقاونأ ىلا: كش
 يف ةصاخ ةنازخ ربك هتئازخ تزاضف رشنلاب ١ رحا ظفلاب ًاربدج مرام حمل او
 زاتم اممو اهايازم ةردانلا خلا اهيف تدجو ةبتكحم سفئاو نونفلاو مولعلا عيمج

 مدحا داك الف هيديرمو معلا بابرا ىلع يمتاحلا ةمرك هللا هظفح ةنازخلا شنم هب
 تارافالا "خم"”ءنتع اهل لكن .هدادما ىلا .هروف.نماردواس حج ةلاشش ف هداك

 اب هفلك ةدش مم ةطوطخلا سصكلا ضعب هلاو شم ارت لالا تا

 رواونلا ترم دخت (اه ايفو ... يل هلع لو دعاسن ام اهنا نيت(

 متمو .لعلا تنزع ًاريخ هللا هازخ هلضفب ادهاش ؟زازم هب انهن امن انف ,ةبنكحاإ

 ظ هبالطلو هل ةديفملا هتايح لوطب كولا

 ةينغاا هتنتكبم نع ةيفاو ةكلذفب هنم يبلط بسح برخلا لبق ينفرطا ادقلو

 ددعت",ةكدج امن يف ةيئان ةكلذغب قييرهش ددم ايف دراو نيرنلا'ةلكش

 (ةلفر رطتد ةلاقلا هذ كسدتقا ةخلا هتاضوافماو ىلا ةريغكلا هلئاشر نو 0 كلا

 اء نا 0 تزال عم اهضعبل دّرفاسو ع مالكلا كيلاو ةرداتلا تنازع



 رهشلا اذه يف عمجما لاما ةصالخ 4

 بلطي ةلاسر هعمو معلا يف هاشنامرك يا نيسيمرق برق راث آلا نم هلو> امو هسراف

 ًاطاطخ هباختنا ررقث ةثحابملا دعبف ةيبرعلا طوطخلل هتءدخ يف عمجملا رظن اهيف

 كلذب هل بتُأكو عمجملل

 ولول ناعالا ندعي اثم عربن ىلا رئاوملا لي رح نشب ءاضوالا ثحابت ع

 ما ا ما ا
 0 ا ا را دوم حلا تربع نالعالا 50 كف كك نادل قىتح ءئش

 نم قشمد يف ام ىلا سرادلا داشرا ) باتك عبطل مقلا هذه لوح نا م

 ةراثتسا كعب كلذ .ةسفنلا تاطوطخلا نم:هريغو ( سرد دجاسملاو عماوجلا

 اذ ىلا بكف مهتضو وافمو نيعربتملا

 ةنزاوملا كي اهتاقفن تررقن يتلا يلعلا عمجما ةلحم رشنب ليجمتل او اخ ءاوضوافو

 ةعبطملاب اهعبظب' ادبف فولعملا ذاتسالا ىلا احالضاو اهتداوم بيترت اونكوف ةنداحتالا

 0011 2 انف اليعتو ظبط“ ةفاظنو ا اهفد لام ةيمك ور را ةةكأرب ,رطبلا

 000 اك 1 1 ءارااو ([ م. ريت ام زاجناب راج رملاو نالوألا

 4020 2 رك دل 2ك نأ رد ود نوفلاطملاو ءاضءالا ةقحا لح نيدو

 ىفاملا اعلا يف اهنم 0 ظ أس الو اهدورو بسحب تالاقملا رشنب ناو ردان طوطخم

 جنيف ةدح ىلع بانك فا فارع ناو مالقالا تاريغ كالإاعك ماهتاو هلبق امو

 كم رخل عيض او ةلجلا يف اباحي

 ماوي, يزغملا .ذاتشاللا ( ثنارءالا ءاعصف ) ةرضاحم لاجرلا تال يقلأو

 ديلل ( «اب الا فطاوع ) يف ةديصق اهدعب و رهظلا دعب ةعبارلا ةعاتسلا هنم 1. يف ةعنجلا

 اههخ هنم ١١ كي مولس سنا ذاتسالل ( هب "ارا 5 ” نيدلا !ء نيدلا زع

 ةغيلب ةديصقب

0 35 0 



 رهشلا |ذهيف عمجملا لامعا الع

 لري رزاؤملا انعمم ءاضعا مظعم باهذو فيصلا اذه يف را دادتشا نأ

 دقع نع انعنم هيف فيرشلا ىجحن ألا ديع ةلطع عوقدو قبثمد جراج فاطم لإ

 يتلا ةماللا ةاتموتلا هتاساي كلذ نع انا تا ملا اهت اق داب ةماعلا هتاساح

 ىقلت تيقيف ةيعوبسإإلا تارضاحلا 0 ٠ نولماعلا ةثالتلا هٌواضعاو هسئر اهدهش

 ةكيصلا ءانثا يف تفقكواف ءاسنلا ىلع قلت ى 3 تارضاخنلا اماو 2 ةداعلا ل لاجرلا ىلع

 ظيقلا هك فياصملا ف نقرف دعب نيغاتجا ا كععل

 كب يبيح ةماقت اهدهش' هنم ١ ” يف ةماع ةسلج لامعالا نم عمجما يف ىرجام | مأو

 نم قيرفو اقباط ماعلا قشمد | 31 يباكرلا اشاب ىضرد داحنالا لود 82-2

 ا نضتمملا نيدياعلاا نب 0 ا ةلاك , اهنم : لئاسرلا تئرقف ء ءارعلاو اعلا

 هب عمجملا نظ نسل ركحشب ةيوضعلا لبق هنا اهيف ركذ ةيكاطنا يف عمجملل السارم

 لع انف ف ةيقودللا يفهل .السإ يم وضع حجما ناول دمحا يلا ةلاسرو

 ٠ هتايح ةمحرت اهيط ثعب و هايا هباختنال عمجا

 ام باوج فرشالا فحنلا ين وضعلا ييبشلا ىضر خي زيسل | داعسالا ةلاشرب تاتو

 هل ءاضعا باختنال اهباذآو ةيبرعلاب نيلفتثملا سراف دالب ءالع نع هنم عمجا هباط
 2 ا ا 0 ةغلا ونقتي م دلل كلت ءالع رثكا نا : 0

 اونقثاو رايدلا كلت يف اوجرخن اسانأ كانه نا ىلع اهباداو ةيب رعلا ةغللاب لغتشإ ملاع

 35 وضع لوبق نع 00 مهلاغشاو مهبص|خم نم مهل نكلو م د 6-0 كا ةيب رعلا

 مثدالب 2 ةثمدخ وه جيجا

 دقن ا_ملمج ينو فهلا ىلا مهضعب اهادها يتلا ةمدقلا دوقنلا ضعب تين خ

 ةلوابلا انتسرالم 8 لداعلا كلملا ديفح حلاصلا كلملل يدق

 طاطا اهادحا ةنفث'ةقطقو ةديدجلا تالحلاو اناذدلا ضعب تضر كلك
 يسرافلا هطخب 00 رصم كلم ةلالج طاطخ قشمدلا يني اوه كب بين ريَهَدلا

 هيلعو روزا يركسك ' ناصح يا ريذبش لانمتل هد ال فضو شو عئارلا



 ةشدح تاعوبطم ا

 ائقتم امبط سدقلا يف ( سدقملا تيب ز:ةعبطم يف ناويدلا عبط دقو ٠ اًحايتراو ةذل
 ٠ ةبرضم شورق ةريشع هنم ةخسنلا نُعو ةحفص ةئمو فيث .هتاوفص و

 ىبئاشنلا ةعومج

 نلف ”هريغ ةيف هاهاض نإ يبرعلا 2 نكمت ( يبشاشنلا فاعسا ) ذاتسالل
 ةدوحو * هحيبقو هنتح نبب زييعلاو ٠ هذقن ىعأ : هنم صاخ“ عون يف ل هيهاضي

 001 ن1 ا 1 مو رو ةيرطسمالا عيطاقملا رايتخا
 الا ل لع رعد كح ايف ( فراعملا ) روما نم اما ( فاعسإ ) ذاتسالا

 "11 01 ام كلذ ٠ انانآو انالَخأ ةفحع ةئارع ةيزت مهتييرتب ماقهالاو ٠ اهيكشان
 همك دقو ( ييشاشنلا ةعومم ]ءاعشو هلا مولا داتسالاففلأ يبو كذا تانك ىف
 0 نوف نع نف لك يف رثنلاومظنلا عيطاقمنم: دافاو عفثو ٠ باطو ذل ٍ

 أ 1 اعاو © اهالي اودتهبف ٠ برعلا ءىثن اهيوزيل » : قدلخالا ماكو

 يدم هك لالوفالا هذهو  اهانعمو اهظفل فرش دق ٠ لوقلا ماك او ٠ ثيدحلا
 تغلب دقو ٠ لا «ابلهأ ىلا اهبّبحو ةيبرعلا ركذب داشأ ادحاورثنلا نم الوق الا
 تاجرد كناثت 2 ةحردلا ةتوافتم ةعطق نب رشع وَةَمم نم نمر ا هر عطاقملا كلت

 ( 01: نار اف نم لع ناككلاو < ةسردلا مهفوفص يف نيفاتخلا نيلعتملا

 اكل دله ةعف ىف ليزي امو راما قا (برعلا لاوقأ) (لاثمأ) (ثيداحأ)

 هطبضو هفرحو هقروو هعبط ناقثا - هيلا يديالا يءوه و ٠ هب سوفنلا قولعو

 001 د ل لاق نأ وكد :انايد اجرت فلؤملا لقب هيلع قيلعتلا م لكتتلاب
 (نالتق جاتفلادبعو بيطخلا نيدلا ا ةيفاسلا ةكبطملا فا طا هنأ

 راظنا تفلنو هيلع ك4 هفلوأ يدش يذلا باعكلا اذه يف ع 5

 هلا ةانتاسإلاو نيبدأتملا

 ِى رملا



 5 ةثيدح تاعوبطم

 ةمصلا

 نينا نع اقحارو ٠"تليلاو سرا دمار اقلكش” ناك اه ارطع زك قف تانلرلا عفلا

 ءامدقلا هلأ كلذلو 0 يف حاجنلا ماوق :اهيلع تلا ةبييشلا ةحص ايس الو ةيصلا
 ةيدقلا"تاقاؤللا_ترتكك ( جلس 00 ١ لقعلا ) اولاقو ةعصلا لءو بطلا نف
 يل ظ علا ) تاتكاما ٠ نفلا اذهل سا
 0 ءايطاا راك نما | جلا يدنفا نيمارتكللا ىساطلا ةريصخلا سارا 01

 ترا اعف نيرشثانلاو ملاعلاو ةسردملاو تيبلا ينةئصل ل ٍّ يمت ىلع ةريغلا يديدثلا

 لّدت ةيبطا فارصاخو فردملاو ىرتسملا ف كتارا و ثد لل

 ةخسنلا هذه غارفا ينددهج غرفاف ٠ برعلا دنع امس الو ةبابطلا بادآ نم هعاضت ىلع

 7 اهيف ارقتسا ديفم يرضع بواساو.ةعضاو ةيلط ةرابعو ليمح كلاش ةباتكا نك

 رطو ماسجالا يف ةفلتخلا لها وعلا و + الا رات الا تارتؤماو هيضلا وود

 7 ةدي رج يف ”ءرشن نم عطقب ةحفص 71 هباتك الف ةطيسبلا عئارنلاب اهتجلاعم
 ةعبطمب ناقثاب ع ككل موسرلاب م رم ديفملا لكلا 0 0

 ٠ هنمةدافتسالا لع ءابدالاثحبف ٠ ةبب زق ةدم ذنم ناو توريب يف نحر ل11[

 3 سرادملا يف ”هراشتنا معل نا نيلمآ .٠ ةعجانلا عيضاوملا هذهب ةسانغ فلكل 5011
 ةيناث ةعبط يف كلذ لعف هلعلو مجمل فور ماع سوفت هقح لق فلؤملا نك را 1

 فواعلا ا ىدع

 لأقلا تاقد

 يناثلا هناويد 00 ىروخا رانكسا ةيسلا مد الا رعاشلا اننلا 2 دقل

 :ييلحا كلا عض وم يف دئاصقلانم هم ه١ امهعدوا دقو ( باقلا تاقد ) هاعس يذلا

 تر تاعفاو رم امان اهدقسا ةضخم 20 ا عيضاوملا هذه نم انبعاو

 هانعم هلئاق دعما رعش ريثأت نم لمحأ ى دقنلا فاحت 0 تضرعإ فايشاَتو

 لضافلا م ظانلا ىلع ينذنف ٠ مطاونم ىلع ريت و٠ مهلايخي ناعدساف نياك ءارعشلا يناعم نم

 اهيف 0 اف هباق تاقد يلا ءاغدالاو هناويتد ةعلاطم ىلع نيبدأتملا اننابشا ضْحْنَو



 ةث دح تاعوبطم نأ

 ىؤيسا و هع راتو تاكلا ف 1 ةسلافالا ةغللاب لوطم يداقتنا سردب اهردصو

 0 اهنا ةفلعحم 0 امتضراعمو اهطبض كعب ةعسلا هله 2 اهعيط 0 ناآلاو

 0 ةيللح ةله هلومكلما انور تاون ءاح اي اليك )1 اولا ةبعك م
 ال ام ( 1 سرمد( ف ةيرذللا ظانزل نييفشل ل نا دم تاكررلا
 يديا نيب امعضو 6 كَ سرادملا تَذو ٠ اهرشانو اهيدبم 1 عار ١ عطقب ةوقص

 ةقاشرلاو هدد الطلا نيب ةعماح هل نانعو نييسنملا غلبا نمابمر عم عفقملا نب ١. ناف ةباطلا

 هريغ هيف هي راجي 0-0 ال يذلا عنتملا لوسلا نم يهف

3 
 6 انهربع زق 56 "ل 0” ةاشدملا كردلا ةسردم ةرادا لغتدت

 ا 0 رع ظافلا كا هلرتل نافل ءلا بتك بي رعشل تار ءادالا

 عوضومب هتركدص ( يرلا نف ا م
 "8 ل كاسيقم 0 0 هلوصاو نفلا نللا تقرطت مع هنم ةياغلاو باعكلا

 هك 2 3 1 كديفت هسرالللا ةراداو ةطوبضم تاعكذلا ةرايعو .٠ لمعلا

 .نرلو ٠ باتكلا اذهو ( ةلايمغاو ةاشملا كردلا ملعت ) اهنم تعبط يتلا تافلؤملا
 000 3] و ( ةب رادالاو ةبقوقحلا تامولعملا )كث ىرخا بنك ةثاللثا يف لفتشت لازت

 لِثم ةغالا قاطن عيسوت هب ام ىلا هللا اهقفو ( كردلا ماظن )و ( يضارالا طيطخت

 3-22 تاعويطملا ملاعا كلا انزبت نا' نالماو .ةفيطللا اههاذخ امل نياركاشأ تاقلؤل اناذه

 ةديفاملا املامعا

 ةيموقلا 0ك

 هع ىبطم ترمسلاَر راح يدنا لداع بإ رعلا 5 يناملالا هدرول سك لعل كلاس

 حام اييفو ليظتسم نع علطقب ةوفص غ٠ 5 دادغب ف ب رعلا ناكل هدي رج ةعبطع

 5 رعم ىلع ينشنف ةيئارمت ةيعاتح كا



 سب لد تاع و بطم

 اهئارداو نسدقملا تسرو تالحو ماشلاو رصم نيطالس خيرات

 نيتسرتز ذاتسالا هرشن ٠ ياطلغ» ميهاربا كعلم
 ١515 ةمس نديل ةعبطق يف

 يللا انعمج ءاضعا دحا يدب ولا 2116156 عاد نيتسرتز ةمالعلا داجا ٠

 ةنظطلس نخآ ىلا ه 14٠ اةعنش نم خعراتلا ةلسلس لك يذلا نسفنلا رفسلا اذه هرمشنب
 ندوالق روصملا .كلملا نإ دمع نمانلا كلما قاطلبلا نبا كب نا 0
 هرخآ ف ةريغك ادئاوق لان عئاقو نم ريغك هيفو 751 ةنس يمجنلا يلاصلا
 ينلا نادلبلا ركذو اهحوتفو نالقسعو هحوتفو سدقملا ,تببلا ءانب فاؤملا اهيف ركذ
 لمع نم ةرابلاو اهرلاو ةيكاطناو مورلاب ةيقين ةنيدم شو اهجرخ ذنم خرفلا اتت
 ليبجو سوطرطلاو ةيراسقو سدقملا تبلاو ةلمرلاو ناهنلا ةرعدهو جورمسو ةرعملا

 راكع نبا نصحو ساينلو ةبرخلا نصحو ,ىدعا.لتو توفرس قحو ك2

 تقرملاو كبوشلاو براتالا نوصحو .|ديصو توريبو داك الا نصحت هازل

 سبيلا نضخو قاره لثو زازعاو ةريزملا نم نسلا ةعاقو سنطالفاو ةدارق لتو

 باجرلا ءاعساب اسرهف رشانلا اهل عضو دقو ٠ ةزغ ةعلقو ساينابو روصو ةريبلا

 ءاعتاب رفح نسر هفو . ةعرسب هنم عافتنالا علاظملا ىلع لهسي ْي كلذ ريغو لئابقلاو
 نإو-ففلؤملا“ةزابع نط .رتفأنلا ظفاحا نكقو 'ةنفضر متع ؛؟ يناءافتب ىلكاالاو كاقالا
 ىلا. ةقفؤو ًاريخ ةيب رغلا باذ آلا نعدللا هازج نينياحالا يف ةماعلا ىلا برقا تناك

 رة راب برعلا ةبتك راثأآ نم نآآلا ىتح هزيغ رشن 57

 عفقما ننال هنم دول قمرا مدقا

 ةضل ىلإ نييفزتشلا انعم ءاضعا نم ويش نئو تالا ةحسلا هاله عباظ ققوت

 اهتم فّوع ام مدفا هوي واخ ةيندلا (ناثثلا) نيكم ف نيش أو دعك

 اهتالع ىلع م 11١5 ةنس ةيم لوا اهعبطف ( م 15 ) هال“ 5 ةنس ةخرؤم ةيبرعلاب
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 دادرلا وا تاقيدبتلا وأ تايظن كلا هياوص ) ةديتعلا اتالكشللا ع طوق ارنمو

 011 دال ديلا سمو تار رتل تالكشتلا نعم نألا 1 ك1 وا ةراحملا
 )0 0 كي ةنلل تاكشت» مهوق كلا | لثمو .٠ دارملا ىلع قيطني ال امهدلكو

 ةنحل تفلات هياوص

 نم يابرأ ١١ لمها نم ةلم م كب اص ( ةيسنم ةلومب ٠ ةقيوتشلا ءانقلا دل اهنمو

 5 0 ل ل انايسن وأ | يع راجت مو هكا ياسألا دز لمه لاقي ياللا لم

 كنوابتاو !كاوب ول تلين اك هياوص (ءاملا| ما" ىف ةكرشلا ت تاكاك محلوق اهنمو

 لعفا نا نب ه هب اوص( كلذ لعفا ناامع اذه لعفا نا ل لوس وق اهنمو

 (كلذ لعفا نا نم ىلع لهسا اذه لعفا نآل ) لاقي نا مصف لاو

 كارد ذا هب اوص ( فورظلا ح ريمممملا امردقبو ٠ ٠فورظلا يلع تضق ) مهلوق اهنمو

 وا ناكملا لغ بلدي طظافلا ةاحنلا حالطصا يفو ةيعوالا ةغالا يف فوراظلا نأل
 دارملا يتاملا قفاوي كلذ نم ءىش الو نامزلا

 لاهذنالا| ام انين وا انشهد هباوص:( ةّعيدبلا رظانملا نم انلهذتا ) مهلوق اهنمو

 ةغللا يف دري مف

 درت ملف ةراطخلا اما

 مييطعي تا هدالاو ا توقيل هباوص ) هدالوا تمل تعي نالف طوق اهنمو

 0 ةتاقالل نال يعابرلا«تاقا» عراضم نوكي نا 3 الو يوداو لعفلا نأ توقلا

 هيلع ردتقاو هقاطا يا ةتاقا هيلع تاقاو هتاقا راقب : ةلمخا هذه يف دارملا ريغ رخا

 ردتقملا هانعمو ىنسحلا ءاعسالا نم تيقملا هنمو

 كركم ءاقعإ هناوبح ( نوجا نع ةنقانلا ةدللا ءافعا ك1 احلا ررق ) مملوق اهنمو

 ةيقابلا ًةدملا نم

 نال ةديدج ًادالب اوفشتكا هباوص ( ةديدج دالب ىلع اوفشتكا ) مهلوق اهنمو
 رجلا فرح ىلا هعم ةجاح الف هسفنب ىدعتب لمفلا اذه
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 راعشالاّن مال روعشلا نم نور ,عاش هباوص ( انريصقتب نورعشم ني ) مهلوق اهنمو

 5 ةددعج ١١ رداصملا نم راعشالاو ةمزاللا هداك نا نا اههنبي قرفلاو

 وهرعاش نحنو هل هلعا يا اراعشا انالف هب رمشأو هلك يااا

 هريصقتب انريغ نورعشم و انريصقتب

 رم ال يئالثلا بعر نم بعارلا هباوص ( بعرملا لايخلا اذه ) مملوق اهتمو

 و تبوعرم نالفو بعار سالاف هفوخ ياانالف سلا ن ع د لعاب ل

 كلهان باوصلاو ( كيم شع ) موق كلذ لثمو انالف ب ل علا عم

 هج ل ني ا 2

 ساما دري لو ةعاجتلا هب. نونعي ( ا ةدئفا يف 0 راث )ف 1

 سما لاعتسا باوصلاو ةصاخلا طالغا نم وهامناو هريغب الوىعملا اذهب ال ةَدَللا ف

 ةماعلا نيضتوةصاخلا ءىلتخت نا جلا يعاود نمو.٠ ةماعلا: ل ؤتثءاتلاب ةلساَما وأ
 لضو) مهلوقو اهأشناو اهبنك يا ( ةلاسرلاو ةدن راو ةلحملا رس ) محلوق اهنمو

 ةماقاي هصيلخَخو هموقث باتكلا ري رحت ةغللا بتك يف يذلاو ٠ ؟تباتك يا( ؟ريرحت
 يياع ةلاسرلا وا ءاشنالا ىنعم:هلاعتساو ٠ هطقس حالصار هنو هفورح

 ةكسانإل قي ءأ اسئر هرامتعاب 3 اوص ا( اسئر هتفصب كلذ لعق )ملط وق اهتمو

 مصفأألا وهو

 ماثا وا عانق وا باقن هياوص ( ليدنم نددبو دحولا ةف ين تحم ) ىهوق انك

 كلف 2 رصف لاو ةمارحا ةماعلا دعس ام رهو هب ا ام وف ليدنملا اما مفر ءأ

 عانق نودب ها ا ةرؤاس لاقي نأ ةلمخا

 اما رفسلا زاوج ىلع مالعالا هباوص: ( رفسلا زاوج ىلع ريشأتلا ) محلوق اهنمو

 0 اهددحو اهززد يا ل الار ردصد وف رشا

0 



 خا ىدص [؟ ١ "محا |

 ا ضعب نإف : ناكمالا تحن لدي امم هب راشا ام كيفنت ىلع لمعتسو
 5 ا تارطاا 0 1 1 ١

 فهفقفول اه ٠ هتينازيم ْه هر ماد م وتو عمجما ت تاصيصخ هداير.قعشتال) مم ا"افووح

 ماع نيذلا لضافالا باقتلا 8 0 ام 0 نيلماعلا هب 'اضعا ةدايز ىلع هضعب

 رساعم ريغ عل ةعفد مهباختلا نكا ا 0 بزعل : اذن يملا ءاضعا

 قىدحا ىلع ةظحالم انل ١ دحاو ده كعب ادحاو جيردتل اب مهمات ىلع 0 نحنف

 هئاضعا تارك كلش 3 ماظتنالا لعجي نأ عم محملا يغلي هلإ : هلوق شو > ةاطخ الام

 ةيلعلا عماجلا يندوهعم ريغ اذه 3 (تاب رز هلا هما 3 انكم
 ةيلعلا | عماخلا نا ذا ٠ اهبادآو ةغللا ةمدخ يف اهواضعا لغتشي يتلا ( تايمداكالا )

 ااا 0: ين هيك هلا زبلا تاك 0

 ام 15 . ما ا 9 هنو كمل كحل

 اودهأ نيذلا ءاهحولا كئاوال هركيش ةمه ريغ نلعا إف : نعلا انعمم نم ناك

 ةيلاملا زئاو وحاب اوعرت نيذلاو ةئقل || تا راث لاو ةعيدقلا ؟ تلا ةسفنلا كتكلا هيلا

 : ةديفملا تاعوضوملا ضعب يف كسا عضات ىلع

 0 لإ قوت نا وحرنو,همايهاو هتياطعل املا ىحلاط: لضاقلل ركشن انافا ةلجابو
 ٠ هعفن ه هجمدخ ةرئاد ع ىلع دعاسو عمجملا نأش يلعن ام

 ةئوغل دويق

 لع كل قط رك روطا قولا هع ةالنكلا قا زان الاف
 و ةريصتلا يف ىمعلا + ( كلان لاو ” قفروزأ ا لاقأك ل 2 8 انزكوو

 5 عاض جا رشابت مل ناو عضرت نا ابن م نم يفلا ٍِش عضرألا # رصبلا يف

 ال5 نر كف علل اهدي ةمتلم عامارالا اعنا ع لا يف دعس 5 ١ المحل
 و اعلا !انع يمض تل نما غل لبا تعضرا امتع ةعض ض لك لدذت ( رخل ) نآرقلا

 ةلابقلا هلمعف ”باعكلا 4 10 لك د ةيلماتما ئنن نقلك لكا) ساشالاإ

 فلا ا ةلابقلا رخ هلع بوتكس !”ةنبانكتلالا فاقل!إر سكب



 "و عمجما لامعا ىدص

 بلاقف يقربلا نع مضي لئس ملل يا ل هناعمل عباتن اذا َفِرِلا تنراَو

 كمن نارينلا ىرتف ةبرض باجل بريش يا كلم ةعصم

 نوحلا ف ام عاصلل | ناك

 ,لاق متزم ,قربو قاربلا متذا لاقي
 جرش كاضأ دعلا_ بواحلا ارم انكر يحاك

 اجوبت جوبت لاق د فشلا لثم جوبتلاو
 لاق ريطلا دفا" قرلا انح لاقيو

 يع ميللا مش بام اذا جارمس هنأك انهو يللا دا 0

 بوك يدعم نير ل55
 ذاب حابصم هن ءاك حولي

 حابص 0 ما

 قيقحتلاو عيدبلا قسنلا اذه لع 25 ناكل

 ضلك هنا ربع افيح
0 

 +او1. ءىبطي ,ال

 عبجملا لامعا ىدض
 الي وط ةالاقم انيلا لسرا دف ( يلماعلا بيعش لماك دم ) لضافلا ةرضح ناك
 :ةيرسلا 0 ار دش نارا منو ميجا
 اهيف نآلا ناو ب المعلا و انتاغا ع عمجملا ىلع حرتقا ٠ ءايشا 16 . ءارآ ىدبأ ع

 رودصلا نع ةفقوتم عمجما ةل ا دقو ٠ ةينطولا هتمدخلم ًاريفوتو ٠ مل

 هيلا ًاموملا لضافلا 7 اهرص ل لل 1 تار ذملا لاقملا دورؤ موب

 هي ( هيف ءارآو يبرعلا يللا عمجملا) ناونمب انيلا هلسرا يذلا .هلاقم رشنف داع

 اقتبس نما... ؟ هي نيكرللا 0 ءاديح ين رشنن ىتلا ( قافتالا ) ةديرج

 يف هرشن ةداعإ ىلا يح ةف تل( 105 وس ل "1و 1+ يقرع يل

 ةتيمح .غلبمو ٠ هئظ .نسح هل 0 ءانثلاب ينحكحنف ٠ عمجملا ةلحم ٠



 كك ل الا تاعك *14

 اعلا قا ااا و نان عون او حرت

 ارطم _.هنف"شلل يذلا اوهوب كلخأ قرب وا ناكلا قري [ذدهر لاقي و

 نا وهو 0 وف قرإلا افنخو هعباتل وهو 0 قربلا قفخ لاقيد

 قربلاا نم'ىرب' ام وخلا وه لاقي و انقل دعنا نم ' هارت

 قرإبلا نم فّدعضلا وه ضيموا| وهو ًاضاعبا قرالا ضمه وا لاقيو

 هي هجرخ ىرت وأ قربلا ىرت نا ريغ نم هارت هءوض وهو قربلا انس لاقو

 د ماع كلك اكو ازاثدلا كد للاب انسلا”نركي !اغاوأ طغحؤم

 هانس لثم قربلا ٌوضو

 ةقلأت قر 0 كاييملا 0 3 ف ةقربلا “قربت نا دو ًاققشت قوبلا ققشتو

 0 اكل هيلا ىف هعباتتو هماود وم 050 قربلا عاكتو ققشلا 1

 اتتملا فيفخلا عيرلا وهو هولالت

 عي رسلا قبلا وهو“ ءاوس امهو احر 0 اعضم عع قازالا عصمو

 براقتملا فيفخلا

 ضارعلاو ٠ ةحترف نيقربلا نين“ نيل هكرادتو هتعجر ةعرس وهو اياها بطاو
 كفر ةاذ اذا 1 ا ةريلا كفء ؟نقأو مستلا و ركل ال وان يذلا

 ةصارع ء ءايسلا تأرو

 اذا 2010 1) نوعسس اًوناكو# ءازثلا يف اهكوانو والت اونو يرفزا نزلا قوفاو

 هرقل ماكمس ال اولا نقب قاسم اوامنا هن نوفا كنا

 سيقلا وما لاق نيدي علا كلذ هبش دقو نيتعمل عملاذا فيلو قرب لاقيد

 لاكم يج هس نيدبلا علك هضيمو , كي را اقرب ىرتا حاصا

 يل ذهن لاقو

 افلا اكو. تانخ 0 كر الفت 00 ا داعب مست

 .ًاداصق < ل هكنلا رظن قربلا ماش نم نوعشل ةباوص 0 اذك )١(



 ننكمالاو جنمز الا ناتك
 هل بابكحل «58 ص 5 ةنس» ةىهازلا ؟2اجب كفصو يعد

 لولا داهشتسا ليلدت هيبذقت نّعوهنع ذوخأمرةنا رهظي هعون نم اناكا 1 |
 مريغ لاقو يبارعألا نبا لاقه برطق لاقو يعمسأألا لاق هلوقب هفقاوم رثكا يف

 . مركذ نمرثكا نمم
 يقوزرملا يلع يبا خيشلل 0ك ةيمز لإ بتاتك ره باتكلا اذهو

 ثالث مف ةرحاألا ل نشع كلان نجا موي ةوكح هللا نم ف قاف ل

 دنهلا ءابدا نم ىوضرلا سلع كدلا نب ميهاربا ديسلا هيلع رثع ةئام ” عب راو نيسمخو

 ةعس (نيريبك ,تيئزج ف نك كلايدازا رديحب ىف ىراقلا ةرئاد لع ل يف عبطو

 « م انهأل] 2 00 انك

 جاحلا نأف هفلؤم وا باحححلا اذه مسا ىلع نآلا ىلا ةانعلاط ايف ملطن و

 لب فاؤملا مسا ركذ ىلع رتأب مل عباطلا نا !؟ نونظلا فشك يف هركذي مل هفيلخ
 صهاظلاف اهي 3 هتيم ملا هلا ىلع "لدياامم هتافو. ةتنس رك ذي و هتينك ىلع رصتقا
 لع :روزشلا ناكل شا 10 5 15, سس اناذزإإ ىدحاا لق ني تآظ لصألا ةفعأ نا

 لع زوجين داكو ب رطقل ةئمزالا باتك رد 000 اينذلا بدلا كلذ لب
 نوكم «ناإ كك »لاق مضت افاقاع نادال قيقتلا فعضب همي و هفيلخ جاحلا
 فاو ريغ 5 وأ يوحنلا برطقل ةنكحمألا ر 6 ريغ قم" ةعئار لا ثيابا

 ٠ «هيلا اهفاضا دئاوزو قحاوأب يناببص لا يقوزرملا يلع 11 قانا رماب

 :.لاق قربلا يف الصف اهنم :لقنن اًباب نيتسو رةثالث لعل تشل باتحكلاو

 ميباصا اذا اقازبا موقلا قرباو اقرب قربو قربلا قربو ”امسلا تقرب لاقي و ( قؤرإلا )
 كتفكتلا لك ةراطتسا راطعنتاو ءارتلا ف تءكاظاوهوانةتكت ربل 220
 لئماناحلو احل مللي حلو ةّرملا دعب ةءرملا ى رخألا مث ةقربلا يثو اناعملو اعل علي قربلا عملو

 دقوتساو فشكتلا لفم ايست قربلا مستو ديعب نم الا نوكي ال حمللا نا ريغ عملا
 لاق ةقيعضلا ةقربلا ضو ناوعا| قرب :| راهنلا قرب ةلسلسلاو 1 ذل ع يد ذلأ قرالا



 راغيتلا ةظفل اا

 لع ]3ع 165 مصهتسو5 تصع نييسارألا تاوق لداعي وهن (« لج الو اذه

 وا ظافلالا هذه لثةترفاظ دق ينال عوضوملاىلا دوعا نا نم يلدب الو 81 ٠

 0 - ةفئاطب ريباعتلا

 يلم ركنا يرام سائلا بربا ( ةقب اخ ) دادغب

 . حد جرح جي

 ) راغيتلا ةظفل )

 0 * راحلا ؟ ءدلا يف ( اشاب روم دمحا ) ةمالعلا قيدص هبتك ام ىلع تعلطا

 راوشن ) يف ةدراولا ةيسابعلا ظافل الا نم ( راتلا ) هلل يمت يف لكلا عم ا ةلع

 باتبكلا ةيشاح يف ظفالا اذه هب ر 0 يذلا ينعملا ةوص يف م رد 0

 (0ئ11) نا ايوب ٠ اهوعو تانلا هيف لئتت(كبسطلا فو ةنا الاب ني وماقلا فو

 (06 20 هيل نرحل راوشألا يف ةدرارلا ةباكملاو ةشمد ف فق
 00101 1 1 أ كب اريدش تاكل كلذ ىف روك دما لا نم دال ره
 د ل 1213 ةدئاف نم ىلخي اال لت للا ترع ف

 فا نم ءاعو وه ( ريغاوت ) ىلع هنوعمجيو قش.د يف ( ءاملاب راكد

 هبشي و سوسقرعلا ةعاب دنعو غباصملا يفو تاءاقلاب ةفورعملا اشنلا لماعم يف لمعتسيأ'

 نك عضوت و اهنم لنسالا فصنلا هبشي يا اهفصت نم ةعوطقملا ( ةعلإلا ) ةيباخلا

 نورك بطاصملا هبشي ام الوح ىنبب ه ضعب يناج يف اهضعب ًاقوفص لمعملا يف ريغاوتلا

 ااندلاف ٠ اهنبمل ةشفالاو اشنلا لمعلا ممقلا, ايفا عقني و ..اهتكتم ا يفةعبا
 ا[ هن كدطلا كو ةئاحالا اما ؟اراوشنلاةصقأ قادا رملا نم دج 2

 تك ءاعو وهو ءاعلا يشتت ا قشمد يف فرع» 7 د اهوحو و تايثلا هيف

 1 لمعتسي و اهتافاح نم اليلق ىيلعأ هتافاح نآبالا ةبسصملا ةعضقلا 26 كرا فرم
 لمعتسي ناك ٠ نيحملا نجي يأ اضاأ يرصمل ١ روجاملاو تسطلاو ةعصقلا هل لمعتست

 راهز هيل عرزل صيص لاك نيحالفلا صضعب ك2 | هم ريذصلا

 ليلا يفد



 *؟١ ةيرصعلا عاضوالا

 لاق٠ اهووسمو نيحايارلا ساورغ نوهت : تلا :سوداقلا لارا ١ يغلا )
 يدنفا مصاعل سوناقو هال ا ف 7 و قوشع وا قيشع 56 رفم : طيخما طاخم ِق

 1-5 للا ام تفالط ٠ىل لاوقتف ينكحامتو و اذه دعب رسحن ليف 1 ٠

 ام انفلس :نئرع لقن' لبف 86اظعق اهنوعس ىتلا» قازوالا هذه يفر لوقت نك
 , 2 ا اذه ديفب

 علطصلا حرش نم نب الو قرولا نم تريضلا اذه 'ناندع ءانبإ نذل 2

 تدك ايسفنب ةعاق ةقر و مهدنع شفلا ٠ ةيب رعلا يف ةفداري ام فرعيل يجئرفالا

 ٠ اهيلع قلع ام عفتن 0 ا هم دئاوفلا نم ةقيلعت داري ام اهيلع

 0 0 يف اهياع نورثعي ينلا دئاوفلا ىلع موت دع ةبعاكلا اعف اذهو
 يابعلا رصعلا ُ قارؤالا هذه تعم برعلاو . اهوامعتسا ابب عافتنالا تقو

 رع هنالك ف "وقل كوكا َء ءابدالا مَجتم يف لاق ٠ ةهباشملا باب نم حاوأالاب

 بارعالا ىلا" امنع "رع ناكر( 608: 7ي) يرش قرا نال |
 اهيف اهريغرتافذلا ىلا هحاولا نم لقني و انودشن امك هحاولا فق تكف انودشف

 ١ هنأ« يقام نخب تالق" غال ايلا "لهن املي شا رتاق | لا
 دذح نيغلا اذه ىف ايقح صتك معلا كْلَذ ف ضكحلا كلا نأ 0

 ٠ ٌوذَقلاِب هذقلا

 تايم عضو ىلا تفتلا دقلاصلا فلسلا نا ىلا كتيبنول ل |وقثاامو * 5<
 ويك ذب رع اهزيو اب 0 اصاخ اعسإ 3 | ةحئرفلا ءالع امل عضي ل اي ءاوسأل

 طل وم برعلا اماعو:ةموعع لع ءه1 نهم[ 6ع هوعم مهئاف لعجلا رشق اًذبف

 ٠ (جاتلاو 0
 ام اوعم جرفالا نا قوم ديزا ٠ مّدعن ام ىلع ديزا نا ياشعامو

 برعلا اما طقس منعدم يسع ددغعاع اهب اًطئان ىتبيف ةلاي ذلا 5

 1 ا طار رقلا مساب ةتفرعف

 : وهو يزاحم لظفلب يررصعلا لطصملا نم ثلانلا دقعلا دنع فقا م 2 0

 يف يل ةقان الاو وا( يل الو اذه يف يتقان ال : لاق( ( وا « مالا نما ضن



 ةبيصقلا عاضوألا 0

 0 ناو «ءاملا 2 اوكذي و ٠ قمحالا : ءاملا لاب : تدجو امنا
 0 غد هد ععال جرفالا لوق لثم فرعي,مل فلسلا ,نا : لوقن كلهلو 0 ٠

 دهاعملا رهشا : مملوقب ةيبرعلا ةيمجتالا مجاعملا باعجا اهرم يف دقو 111 16

 ىءملا يد: ال ةبفي رعلا ةلي وطلا ةرابعلا هذه نا نع الضف ٠ ةدهاعملارّةدم ءاهتناب

 ءاهنا دنع اذه نوكي دقو ٠ ةدهاعملا ها دهعلا علخ : تلاقر ل هاا بواطملا

 مايقلا ”- رء ةرصاق ةنبملا ةغللا نا كلذ دعب لقن الف ٠.نوكم الإ دقو,ةدملا

 ٠ اهيلا دهعامب
 0 ام غابا نم وه ناسالا اذه نا لك حا لور كل يا 0

 امان (ةينيدلا هد"لتصقلا“ع ةلك هذهف - قزرت ةيح ناو ةدئاب نإ ةيلاخلا مهلا

 ام ةوقب ,هيصنم يف ةفول أملا قوقحلا هل يذلا ىنبدلا سسئرلا وا فقسالا ىنعمي تدرو

 0000 ا للا لك ل عرش ستر هسمانا دبع ةطلسلا نم لوح
 نع ندردصي يذلا مهسنر : : ىراصتلاو 00 يعاسلا » : جذل يف لاق ٠ يعاسلا

 نكن د : ةلامالا يف ةفيذح ثيدح رمش ا هنود ا نوضق الو ا

 ٠ « ١ه ٠ هيعاس ىلع ةندريل اينارصن وا ايدوه

 ةيسرفلاب فرعيد ىقسالا وانا رطملا نودوه تن د: نست ر ,«اضرا ىراصنللو 5 ٠

 ةاكادلا ناس يف لاق ٠ بقاعلا مماب برعلا ةفرع دقو 7162116 862621 مداب

 (ص) ىبنلا ىلع مدت : ثيدحلا ينو ٠ هفلخي يذلا ليقو «ديسلا نود يذلا : بقاعلا

 كا 00 و ٠٠٠ هدعب ديلا فلخي نم بقاعلاف ٠ تقاعلاو ديسلا نارث ىراصن

 : تلق ٠ ه١٠ ديسلا ولت بقاعلاو « مهبتارم باحصاو مهئاسور نم امه يقاعلاو

 'هوفصو امناو بقاعلا ”1ءهأع ةيجنرفالا ينعم نال يصل | وهريخالا اذهو

 ٠ ةظفحاف ٠ ديلا وان يذلا هنا فرعيل عمتغه15 ب

 دفان د د ا ل ٌبرعلا نا : لوقي لئرق برو 7 ٠
 سورغ حالصال ممودصرا "د مهنا نظن الو ( برِغلا ءاثبا دنع مويلا

 لب : :انلق٠ 0 [| هند جترفلاه 1-5 نيذلامو نيتاسلا يف نيحايرلا

 اقع مهوعتو حالصالا كلذب نودع د منيتاسبل اوفقوا دقو برعلا ميفرعو



 00 ةي رصعلا عاضوالا

 لودلا قوقح )و ( بطلا خيرات ) و( ندملا ءاوه ) و ( ةمئادلا ةكرملا ) ةرضاحك
 مي ةباطخلا ىتعاق ىلا عيضاوملا هذه لاثما ةجلاعم عدنف ( ةيعيبطلا داوملا للتو )

 ىبطلا دهعملاو يقوقملا دهعملا

 ؟ 9 ريخالا ظحالملا لوق نيبو لخافلا اذه 0 ا نيك

 ترضع لا ات مل عمجملا نا ىلع

 نم.ه ةانيعلت ليبقلا اذه نم دعو رخآو 0 مهلاغشا 3 نورذتعي اوناكف منونف يف

 عمجملا ةهدر يف اهئاقلاو ٠ اذه هنف يف ةرضاحم ةئيهتب دعو دقف ىقيسوملا نف ذ يف ذاتسا

 هتظحالم (ز ح ) )ظحالما ركشي عمجناف مالا نم نكي اهمو اهنيح يف اهنع ناعنسو
 ٠ هتيانعو هماّتها هل ردقيو

 ربك هتارضاحم ىلع نيبدأتملاو ءالضفلا روهجح لابقا نم ( عمجما ) هاري ام ناد
 ماادلاو مايعالاو اعلا ةدأي رف تخف هل 10

 يب ره

 ( يضاملا 0 /

 يسر رف وهو ,لم.. 11011881 ليجاوم ويسملا تارع ىرخا دك تا

 :لاق ٠ بارعالا رشاع دقو ًاقباس ةباالولا سدشبم 0 نيس ذنم دادغب نطوتم

 .٠ هو عا5دده2 اننال يف هيعسا ام مدقلا ذنم اوفرع قارءاا يف برعلا تدحوو

 ءأ لغدلا نم ةقئاط نأ ةرابع وهو طش روصلا : لاق 8 .كعظنلب اني اهلا كلف
 نكت اماردسك 1( ]احا كلل اذ قداوعلا) قاتلت 6 كت اهوغينا كمل 120
 نوضيقي صالا اذه مهلا يعل نيدو ١ 1 ا 00 م( بصق نم

 اهةأرو ام لعو اهيلع قلي بواطملا الح يف ماروك آلا كلت عضوت نأ دعب و لابحلا ىلع
 ىذه بلا ست يارعالا و: لاق ع -- ءاللا ناي رج ةمداتلا نك امانا
 يوأؤدلا نم يدي هلأ كلَصو اماف اهدجا مينا الآ بلع تركن ( ةلرق نان

١ 



 يلعلا عمجملا تارضاحت 9

 ةٌئادلا ةكرملا - * ( عاّتجا ) ةيخيراتلا اهراذدا عيرج هس 0--

 0 0 اتاياصا نو ( قزلجا) ةركي د نم 217 ( تايعيبط )
 يفايروس يف علا جي رات - 5( بط ) ندملا ءاوه - ه ( ةءانص ) ةشدحلاو ةيدقلا

 لسارتلا- م (خيرات) يقشمد يخي رات طوطخم 0 (خيراتو مع ) يلدالا نورقلا رخا

 د )اردت اكأ و هد 1 ما يرمز كفل - - 5( ناسا لغاز! ما

 ةرخالا) كوارقلا يف ايروس يف لغلا خيرات - (1١ بط )( همت ) ناملا ءاوه ع٠

 بطلا خيرات ١١ ( بداو خيرات ) برعلا ابنا نم بجي ابن عداتو مع)

 مالسالا يف ءاضقلا ح5١ ( بدا ) رعشلا ريثات - ١4 ( ( بطو خيرات ) برعلا دنع

 نم عطق فصول (١7 بطلا ) ةمتث برعلا دنع بطلا خيرات - 17 ( قوقح )

 ةيلودلا قوقحلا يف قالخالا - ٠١ ( ايجولوثي» ) ممحملا فحتم يف ةظوفحلا راث هلا

 00607 2 7 كر فضلا نارا رك نم ةعانلاريذاحللا تلا.( فوقح
 09 تر نك وك رقع اننا + ؟/ ( ةغللاوأ بمنلا مع يف ) مهاغ !و ماشلا

 (خيرات) اي روس يف مورلاوبرعلا -- ؟* ( باداو ةغل ) ةيب رعلا ةغللا صئاصخ - 5

 ( باداو ةغل ) ةيب رعلا ةغللا زي زعت - 4

 ثالث يوغل يبدا اهعؤضوم يتلا تارضاحنلا نا لودجلا اذه نم ءىراقلا عشت

 ةفاتخم مولع يف تارضاحلا ةيقبو ٠ عبرا وا

 نم انعمج نا ذا ابباداو ةغللا ىلع انتارضاحم يف ايما اذا ال اننا ىلع

 تدذبتو اهشاعناو دالبلا ةغل ءايحا ضرغل سستكوت امنا يتلا ( تاع داك“ الار عون

 اهبيكارت حالصاو اهبيلاسا
 اهيلا ريسلا فغيو ٠ اهيلع صرخي يتلا ىلوالا هتفيظو وا ( عمجملا ) فده وه اذه

 ٠ لاوحالا هيلع هدعاست ام ردقبو ٠ ةقاطلا ردقب

 ةييبدالاو ةيوغللا هتارضاحم ةلق ىلع عمحملا مولي نا ديري ناك ظحالملا لعلو

 ا 2 سعال نيكعو هلق دف

 ناب انيلع راشا عمجما تازرضاحممب نييجملا ءالضفلا ضعب نأ 6 نس ااعو

 ةينفلا تانرضاحملا : رم انعطتسا ام للقنو ةيبدالاو هي وغللا ثحابملا ىلع اهرصقن



 .- -ههب دهسا ص ةةيسساة وس سوس مس بسسس مس نسم +

 اردنا

 ”. يللا عمجلا تارضاخم

 7-00 : رع ةااقن 026014  ظفلب ءافلا فيقتل ( ةئافزلا ) يزودارّتنفو

 ضف راابهب وكت ىلإ 5 ةكيئانغلا كيحاض ايلا نماعون كيري هل 0 هلتع 8 يب رع ينبتال

 هادف ٍتعاللا كولا ضال يأ 13015013 د ©0015 ظفل : ناةزلا رمّسفو

 ل يأ (نطقتس ا عانت 0ع (ندهدات وتعد ظفالب لوقف اضيأءرمآفوبيغال لا

 ناوى ضفلا كلذ يف ةناّزلا نم مدام نييغت يف ةاليفم ري عزاضلا اذه لكو ٠ ريفازملا

 ْ تدلل ك ىلع نيعب و سانئتسالا ضب هيون يلا

 1 را (ةيقباحل)

 ىماعلا عريجللا ت , أرضا

 | 03 ول قرت نع 20 | ودع هلل ءيكىلا يا ا
 : هلوق. لخافلا اهتاكامختفا ( ز حر ءاضماب يللا انعم تارضاخم ىلع تاظحالم

 ذيع ىلتل يلا لغلا عمجلا تارضاحم عيض اوم رخآ ىلا نيح نم فححلا| يف علاطن )
 ميدقلا مدحت برعلا وق ابي رقل دحاو ةموسومالوتس موتا

 ام ودان هخو لشرب زي دكت قاشبلام لكو اه .رضاحو اهيضامو هيب رعلا ةغللاو

 عيضاومب هئرقث مل اذا قكتي ال اذه ) لاق نا ىلا ( كلذ ىوس عوضؤم نع أرقت
 ةةئا كلا ا 2116ه ةيابا ةيففو:ةيلع نماضياا انزلت ةيرصع
 آلا ( ةيكلف تاعلاطمو

 تارضاخمب *ايذالا ةريمت ةيانع ىلع اهتلالذل ةظحالملا:ةذه هملا لهب انترئش دقلو
 0 ةهج نم هن عئالاو الاوهام ىلا جا دارالو ةيج نم حل
 ىلع هرظن يعاد نجما ذاذ يف ظوفخلا ( تارضاحملا لخس ) ظَح الملا ةرضح عجار ول

 ام سكوب حر ةنسلا هذه نم ةيضاملا رهشالا ةسمخ لالخ يف اهنم ينلأ ام

 ىرخالا تارضاخلا :نم ريكس لقا ةنوغللا ةيبذالا تارضاحملا نا ئَأرلو :هلاق
 : اهئاقلا بسخي ةبترم اهدرسن ةسخخا رهشالا تارضاحم عيضاومب ةدي رج هالهو



 ةيسابغلا افلالا ريسفت "7

 ( جرباديه ةعبط نم 2 ص.) يدزألا
 'هعارد قوف اصيق ويلا سبل ذيج
 افا تر شل را تاع ا

 هلا 141 دانا ورح ا قا قراسللا ا ئخاص هركذ ام ؛الا اهنع هيلع تفقوام لكاذه

 2 لقلاب ةطوبضم .هيف 5 » :دااومغل ةككف ةماعلا ١ ى ظفلت يتلا ةعاركلا امأو »

 ٠ اهيف ديدشتلا ىلع سوماقلا حراش ”صنو فاكلا ديدشتو لوألا
 لا م تدع نبع نمءيش وهو جنصاب ةب راضلاف (ةجائطلا )امأو

 هلق !لاق 1 نإ ككاو اذهب .ةب راغلا ةجانصلاب دارملاف راو تاذ لآ ىلع اضيأ ى حلطي و

 ا ا ا ير للا |تاماقللا نم نقب رألاو ةطدانلا ةماقملل هحرسش يف ل

 ك7 10 كلل نمت الو انلفي ىفللا تالأ نم هوحنو ءآنغلا دوعو ريبابطلاو فوفدلاب
 ؟ مهتاعتسوت يف هابشأ هلف جدصلا ىلا ةبسنلا | اهيف لصألا

 ةصاقرلا دعب: اهر؟ذ نكلو صقرلا وهو نفزلا نم ةصاقرل ! غنا ةناؤزلا ) امأو

 ؟ المع امو نذا ةنافزلا انف مدنع اًقورعم ناك ص قرلا نم ”صاخ برض اهلمع نا ديف

 فدارملاب ريسفتلاو دوهعملا رافخ الا ًالااندن ال هن وغللا مجاعملا انع انريضسا ول انثا

 مهللا صقرلاب هيبش وأ صقرلاو عفدلاو ا لاو لكد
 ا يف ىّدَح نبا لوق نم ضموي اهرب الا

 ميو كو راك يا ل ل راح
 دعيب الف ٠ توصلا عم ةكرملا نم برسض هال نفزلا نم نوفزي زلا نا لاق هناف

 لهن انلز ام [ةكلو هيدغت توص ىلع عقوم قالا عنة
 لالا ةقولحل يف ىردوعسملا درطتسا دقو ٠ ممآلا اذْبَج فرعلا يف صكصخلا ع عونلا اذه

 هكا يأ سقازلا هلأ حاّبجم ايف ةيلك ضن مالكب قاف هعاوتأو صقل ا 0
 قنعلا لوط نم هتقلخ يف هجاتحي امو 0 اع عبطلا ن 011 هذا نم

 اق لاا هناا نوع لاصق ةرلا عاونأ نم ركذي موا لق إلا ةفاطلو

 ةلوالا ليقنلا فيفخو هليقثو يلاغلا 0 فيفخو لمرلا فيفخو لمرلاو جزحلاو

 . .اًييش ايه انديفت ال اهنأ ريغ اهراصتخا ىلع ةندح ةذبن ينو هليقثو



 "6 ةيسايعلا ظافلالا ريسفت

 ةؤبرلا عشل نحدلا ةبشلبيف ةزكذ نرككو - محا .ةيبفتل هواعت رجأ هلإ ركذو يلاتلا

 لاوأ ) ىذشوملا يف ءاجو + ”يشافيتلا هب ا وحن ( 16 ص ] يف هفصوو ييجلاب

 ركذن الو آلا فرح يف ”يتبحمل هيلع لاوعي ام يف كلذ هكدا
 الامه ءاناز ايف كلاغلاف لادلا ام ْ ىتافيعلا ةرابعا ف الا يارا هاني اعل

 كد (هيدلعا ل اد”نككف ف لؤافلا ية عاملا فيتم ا مهضعب انيأرو هيف
 دورفاو دادؤ نما لتم همم الازاي نؤقطتي هائلا ترا دس داك 2 0
 ا اك ةأع وهو مدنع قطنلا يف ةمخم ايف ةريخ الا لاذلا ”ناف ديدو

 لاقف ةدعاقلا هذه مهضعب مظن دقو ةب رعملا تاككلا ضعب يف ةمجمم
 اومعأ لاو نارتلا ةالممأ ١" نكاس اننطض نادلا كت ل

 دقو ٠٠ اهب مهقطن ىعاز مجتأ نمو ةلكلا ةروص ىعار ةلمبملاب يداحبلا لاق نْف
 " يذاحي ةماج نيثالث اهيف اندحو » هصن اع 0 عرعر اغيأ رارشللا ُْق يذاحبلا 5

 1 ٠ «ربش )١( اهتهتف ةماج لك
 (اةكلافزلاو هلا ةصلاو دعا كلا

 كاك مل راوج انيلع جرخت لاق ةراتسلا كتهو » ٠ ( 115 ص ) يفو

 6 هضاب زو ةعاركو 1 روبنطو 0 نيب نم فرطا ل ممأ الو

 اهنع ءاجو اهتاقتشا ىلع فقأ إف ةعاركلا امأ ٠ « ةرخاف بايثب ةناةزو ةصاقرو
 كورلا ن بأ لاق ريخص لبط لعةيدنم ةعار 5 ن0

 هلع 0062 ماد مقسما 051 "ايلا ىلإ

 ياملرللا تايانك ككو .ىتنا<تمألا بك ضع قة
 يو ورلا| نب أ لاق عاشق ريصقلا ه1 ر ما ةعيط نم ١ ؟" نص )

 عازل 02 1 عهساو ند اهيلا 1

 «'هءاقف ةماق اهتماق اهؤابدح ةقلملا ةحادحد

 ل الا اعلا را و ٠ ةعاركلا 0 نا

 كو

0 5 7 0 
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 000000 ا كل كا قع نادل اودعصق يفرغ عيب 25-6
 ١ انكم يأ كلذك ءيثلا عاب نأ ةرساكملاو ًابوث ًابوت هقاتمإ عاب اذا لجرلا

 كالا راجع دجأ راكلاب انه دارخأو ( يعاطقلا عببلا ) رصمب ةّساعلا اهيتممتو ةلجلا
 00 لا تا ناو ىلا اني هعمل! كدت مو كاذك نوعببب نيذلا

 0010 052ه 2 ىلا دعبل "0 جراش لاقو ىرقلا لا ةيب هترمّسفو
 مجاعملا هر 5 ناد ملا اذه ىف رابكشلا | انسا نم الن 1 ير الو .انلق

 هع ذإ] ل دنع ايف ةيقنا ل لإ فرايف ةوزولا دكا! ةقفسف
 بوث ًارمك هعاتم عاب اذا نالف ىتخأ اضيأ لوقث برعلاو

 ( ”يذامبلا )
 ني ذاحي اليد ىلع امبعاب و نيصف ىرتشا ها يلربخاف » ١188( ٠ ص ) يفو

 ةهج نم ةحص | ًاانلق ٠ « ناي دازب باوصلا » ةيشاحلا يف اجو « افرع 1و

 هجو الف نيظفللاب لو كال ظن هينف هظفل ميت [ أو هيف مالكالف تارعالا

 15 8 يلاغ لاب كذا قدزرفلل دما درد دقو المخ اهلا دعي نأل

 وهو ( قالوب ةعبط نم ؟١ ص

 رمحأ "ئداحبلا نا (:ول الع ١١١ هازع» ةثول١ انبنف أ

 قلطب و داجيب نولوقيف هنوف ةخي دقو لوألا 1 ( هداج ) ةيشرانلا "ىف هلصأو

 ار كلا هع صاخ هيف توقايلا هبشي نوللا رخأ تيرش رجا دانا كنا لع
 ”صاخلا. ”صاخ هس هسفنا ”يبلاعتلا دشناو ٠ مهمحاعم يف اذك هوحنو نبتلا بذج

 ندتلا اعلا ةراشا هيفو ( رصمب ةداعملا عبط ام ص

 انهذلاو كلا قرغتسا ةعول ىلع انتظار ىنملا عمجي اهب لا

 اكاد ادع( ىذا كفو" ١ ةنيتكا نارا 2 وانغ

 ةييزملا !ي لمغتسا اًملو ( هداجيب ) نم مدنع هلمأو اي دازيت كل ارتالا دا سو
 ا ريغ ل الا باك يفي ىثافيتلا أمي 1 ذو يذ ذاحيلاو' قدرا هوب رع

 مك ءاحلان ”ي ذا سالف 0



 دييشابعلا ظاقلالا رشف
 درضاحلا اوبشن اف

 ( سداسلا ءزجلا يف امل عبات

 ( جاويشأ|)

 ع هني و هندب دلب نم هل ل اماع 0 هيلع دروف (.٠ 185 ص ) يفد

 1 دهحو هديب جاوا | ما ا ةظيلغ اع ىاحم دقو ةريخكا

 بحاصل لأق هيدي نيب سلج © 2 نأ ىلا « قي رط كلذ ىلا هل نك اف 5

 عطفا هأ لاقذ 0 ةظيلغأ || 00 الاب هنماذرأو يذلا باتكحلا كلذ نبأ ةاودلا

 . «ةاحيماالا ىذه عطقتل كت وعد امناف كلمحج ىلا ن آلا عجرا »,هدعب و « حاج "يل

 ةيووغللا مجاعملا يف اذك ٠ هنم.ذخأ ام نئاطرقلا نم ٍكثو ”دملاب ةءاح اهباوصبانلق
 عرلا تقف نر ةزازلا ىنعم (رصم ةاضق نع رضالا مفر) نازح نبا ااا

 ةءاحم ذخأ ا يق ف ”ينشخلل ةبطرق ةايغق ىف ىفذ « اها رفاطوخ ل 1

 نيب دقق 1« :هنم كح امه ناز وخلا لوف نم دارملا رهظب اهتتدك 00

 دارملاوهفي هنمو با كلا دنع ةءامحلا ىنعم ( 8907 ص7 ج) ىشعألا متع بحاص
 ةصاصق هّيط دعب باتكلا ىلع "فلي نأ ةفلانلا ةروضلا » لاقفراوشنلا ةزابع يف اهنم

 نوكيدؤاهسأر قلي * ا حا 2 ضرع قريثلاك قدرا نك .٠

 6 قمل عاا ةصاصقلا ىأ 2 * ناو | نيب هد ركل ةريكملا عاقرلا 2 كللذ

 هيف كا و.ةياح لق 01 اصيل نيل 0ك لاقثو ”دملاب د ٠ نيسلا تف ا

 "< يقم و مويه ىف يحل هيأ ديدشتلاب هتيدحو وس هوحأ باتكلا تروح

 ةقعكم ا "مس دي دنتلاب هجم نهو ”هنس| باتبكلا توم“ نم ساالاو ىوسم أو

 ٠ « هترشق اذا مظعلا نع محللا .توح لاقي اشعل هو رركلا

 اك )

 ىنح انيضمو هتقأف كلذ كف"رعأ ىح يعم 8 تلق» ٠ ( 188 ص ) لوأ يف
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 غ0 ا د ا سس

 ىكبي و 25 ِق هوعزان اعر ا انت وتم هداف>او هدالوا ل كلم يق لوقي ناك

 ىلع 1 هدالواو هلعق ىلع هع تكساس نهذلا هنا ل م نيدزق هاش هؤدع نال

 23 زوالا ناك يني روإلا نكلل: مئاظقلاوا تاضفلا/ نم كلذ رك ىلا 'ةروضلا كلت

 برشو ٠ لاخلا يف هنولات مهلامعا دقني هناب اورعش اذا منال كاذذا موقلا ةعئاصم

 هذه دزروا اهئاناقرش هيفكي نكللو ءاملا برشكار صعلا كاذ لها دنع لهس ءامذلا
 | ان 03 . م مه م تاب 0

 نافل اظا عوؤما 0 ا ولو صخم نأ هدعب خيراتللو | ىس اك هةقيقح ىلع هصقلا

ا ناك اك اعودي و رابخالا دلع لثم طقلش نا:هل رشلت الب هرصع 2 ةسايشلا
 نان

 ةسايسلا رداصم نم مهبرقل اوعاطتساف رشع يناثلا نرقلا يف اًضيا رصدمب يتربجلا نأشو

 هخي رات يورصبلا بتكدقف ماشلا يف اما ٠ مهروصع اهب اولثم ةايج خيراوت اوبتكي نا

عا نم جلا نم هيف نومرتملا مجم كله الو تايلظلا رصع ف
 ال 0 اولاقو قم نا

 راذلا ككع عاض هناف قالحلا ريدب نبااما١ اولعف اكلانكاو هباتك قرحي ىتح نفدي

 7-2 عطف رضع نع لج ران يق 00 : يف سانل ردزاو ةنخ اعلا ا 2 مس لل را وقل د كاف كااغلا : | 1 | 1

 فس اللايو عاضو بتكامم كلذ ريغ ىلا

 ل

 - كتوجيسلا

 هيبلتلا« أها كال

 ةعوضوملا « اه » نا ءالعلا ضعب لاق : يديب زلا ديشلل جورعلا جات ةمدقم يف ءاج

 ةراشا مداي هنع ربخا اذا الإ اءدتبم عقاولا لصفنملا عفرلا ريع نعل الا

 نيفتمل(نف نيتك سكتزا دقو ةراضا ريغاربللا ناكاذا عنتم د ( ءالؤه مئااه )وح

 لهفكلذكو ( لوقا انأ اهو ) : لاق ذا هسوماق ةمدقم يف يدابازوريفلا ام كلذ

 : لاقف لامعتسالاب هفلاخو طرشلا كلذ ركذ بيبالا ينغم يف ةناف ماشه نب نيدلا لام
 ( ةتررسما اع جناب انا اهو)



-- 
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 قف: اوعرمشف هلع ىضق دق ءودجوف هدالؤا رضخ ةروص كفطلا الو الكل

 كنا اي هل لاقو هاشلا ليذ تحن لخدف ريغص دحاو مهنم قب نا ىلا هدالافأ قدح

 ىلا مولسراو عيملا داسجا اوزهجو ضيا هولتقف هيلع زمت مث معن هل لاقف تنا ينقتعا

 مهفدب ناطلسلا سما اولصو الث ناملس ناطلسلا مهدلاو رايد

 انالوماي اشاب ودرسخ هل لاقف ديزي يبا هدل و سابل نع لئس ناطلسلا نا ينغلب و

 نايلس ناطلسلا ىكبف لاق قرزالا يلاقنملا هتححو ىتعسفلا فوصلا هسابل ناك ناطلسلا
 هلي بهذم بوث هدنع دجوب ناك اما هتءورع لقا ام بسامبط هللا مق : لاقو

 نم ينناب و ٠ ايندلاو نيدلا ودع دي يف هسفن عقوا ثيح يدلول بنذلا نكلو يداول
 يلا  :رسحن نا كنم جارانا ناولس ناطلسال لوقب لسرا بسام_طهاش نا تاقنلا

 نايلس ناطلسلا هل لسراف همدخو هتءامج ىلعو هدالوا ىلعو كدلو ىلع تفلك: ينوكل
 اهعجحرت هطخب ةقرو مهاردلا عم هل نسكو ابهذ زانيد تلا 6 تا

 امسح انكوامم نا مالسلا دعب هلعن هنأش هللا حصا رداهب بسنامبط هاش : اذكه يب رعلاب

 اندلو لام نموتارك عبراب انلام نم كل انمسر دقو انناسحا يف امم كل نا انربخا دق

 تارك تي عومتللا(نبا ةدحاوةزكياسضاب مسراتريزد لامضم 000
 امنا دقتعي هاشلاو ةقدص اهلسرا مماردلا نا دقتعي نايلس ناطلخلا نإ تا

 دقو هفيض هناف ديزي يلا عم هلعف ام بسامبط ىلع اوباع سانلا عيمح نا يرمعلو جات

 هجرت يفو هابل يفلطقو هسحو هكسما شالا رخاو هلاجر لف كلام دا
 _ةىم ةبوسحمو هحنابق نم ةدودعُما اهنا مالا لضاحو هفيض فال ىلع ةرجا ذخاو

 لسراو ٠ لمكاو تلوقلا يف للزلا نم انهصعن نا ىلاعت هللا لان هحئاضف مظعا

 هللا هيلا ةلخ الجر ةفيقسلا بيطخب 'نفورعملا شمدلا روصس عتلا لااا
 امهو نيتببلا نيذبب هباجاف هل وه له ةنطلسلا ضأ نع

 كسلا سوح ناك ادلب كا قعا اذا كولن
 _- 09 كدالاال م لعب كك 1١ الرا 1 ل رضا

 ءكعاأأ | لك : هاد 2 ١ . 1 0 ١
 فلؤملا م5 نم جذوما اذه «ها يروح دملا ديزي يا لتقف ناكو

 اذام هيف خرؤم ةباثكا 0 ناس ف هقيقح لكس ول يردش تملو ةباواشل
0 
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 امون هيلطو هسفن يف ةنيغضلا هاننل اذهل رعفاف نفاد ت7اعي ل همداخ لتق اذ ١١١ ناسدالاو

 ماق هيلع لخدالف اهركم بهذ م ًاريثك جور الااو اكف ءدلا د كف بلا
 اوعّرتش ال دئزي يبا لع ضبقلا ىلا هانملا ركع عراسف هيلع ضيقلاب صارو هسلحم 0

 ا عزو 0-00 انعم مالك ديزي يبا ناطلسا داهرف زطق لاق كلذ يف
 : يم ةلبلاع نسا[ رج انها ردالا معلم .ىذن 0221 كيلعترشا

 هدلاو ىلا لسراو هايارس لغاد يذلا هئاتسب تب يف بح هيلع ضيقلا الث
 هسا وا"'هلتقا ةانشلل.لوقيا نايل ناطاسلا لسراف هيلع ضبقلاب:هربخت نايلس ناطلللا

 يح كيلا هلسزا الو مظع ناطاس. مد "يلع كل ىقبب د هلتقا ال هل لاقف آبح يلا
 يدالوا نمو ينم ماقتنالا الا ةمه هل ىقبت الف اناطلس ريصد و هنع وفعت نا لاّحال
 لكلا للا لور لك كالا ردنا نماكملا طز. كنا كيلو هيلع تفلت واسعا وكيل
 الاس يتب نا ةنتفلا راشتثا نم فاخو هاتق ىلا ناملس ناطالا كلذ دنع رطضاف هيلا
 مكحو ناو .ةنيدم يف : يامن ناك يذلا اشاب ورسخ مه م ريكو ةعامج هيلا لسراف

 ةفرعملا قح ديزي ابا نوفرعي كيلامت روك ذملا ورسخ عم لسراو نيترم ماثلاو دادغب
 كاكا "يدل و كلغ وظ اذا"دوسكل لاقو + :لتقلل:ءريغ .راهظاو:هئانحا, نم فوج

 يدلو ل+ر ىلع عوقولا ىلا لاخلا يف اورداب و اوماق ناف كعم نيذلا كيلاملا ىلا رظناف

 ورمسخ نم .هاثلا  بلط ني هؤق ىلا لصو الث هريغ وهف الاو.يدلو هنا لعاف هدنو
 هاطعاف هلتقي اشاب هرسحل هدلو مياست يف هإ نذ ذأ دق هناب هت ٠ ناطلسلا طخب اكس اشار

 او رك انا ا ةنكي اداب الا هلخدا مث تلظ 5 كلذب كيبل
 هني د( ىلع اًوعقوو ءاكبلاب ”اهزرداب 0 ءودخم نباو مهعودخم ىلع كيلاملا رظن عقو

 وعأو ال كنز اف نككيد مال كلبا اغاب هرسخ مل لاقف !هتوابقي هيلج

 انا هلال ان, ديزي وبا هل لاقف 1 رف اي 0 ملعف دئزي 0

 قب اكلطأو نيكو يلصال ين اراركملا اذا ه ىلا كمودق ببس فرعا
 يح عرشو ف ةماكو و ابح هل لاقف مه 0 , ام ةنس وحن يل ناف مرظنال يدالوا

 ةعب را اوناكو هدالوا روض> لبق يدل الا لب اهنم غرف ىتح هلبما اق ةالصلا

 ىلع هنيع تغعقو'ام هلا رطب قزح ةوؤِص هيلا واخ :نحلا نا ناك ناخد مربكا
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 عوضحخلا لاك هاشلا هل رهظا هاشلاب عقجا اش كلذ ىلع ديزي وبا مدقا اهف اضيا مورلا

 هل ىون نا هعافد عيطتسي ال هنا هاشلا ٍلعو هنم بر ,ق ناكم يف ةلزؤناو داقنالاو

 لك | لسرب ناكو اهلك دالبلا فك قيرف ٍِف عرشف هعم نم ةهرع كش اهدع

 . عيج ىنفا ىتح كلذ الغل ملتقي أ دايلا كلت ريما صان و ةعالج

 راغدلا دالو والا ,: ىوسإ هّعم 1 وه ٍقب د محل ىرجام ديزي. وبا لعب لو

 6-52 هكا لع هلق هل اإل ايلف ناك هد كلذ ىلع رعماو هلومدخي نيذلا

 نا امهني ردص ام 0 وما ًارضاح ناك نم هب قنا نم ينربخاو ٠ هيلإ هاشلا

 هندن ىلع ابعضي و ةنسحلا ك1 وفلا ذخأت ناكو ناتسلا ىلا ديزي ابا وعدي ناك اك

 عم عضاوتي .الو كتي الر ناتلالام اهم لك ايت[ فزاع كي ل
 ةيبأ لشم انا لوشو هيتاعب هيلا لسرا دي لوي الو هاشلا

 هيلا لسراف ًادبا ةدحاو ةمكمب يعم عضاوتي الو اهذخ ايف يديب هكاوفلا هيلع ضرعاو
 يذلا ىلاعتهللا عم الا هفرعن الو انتبب لخد ام ”يثف تل نا
 ىتح.. هيرلعتلف 0 فرعي. هاشلا دلاولا ناك ناف .قزرلا .طسابو قلما قلاخ وه

 ديزت ؛ةشحولا :ثرعحاوب هنع لفاغت كلذ ةاشلا عسا ماركالا دنع هعم دامس |

 0 أ ىوذف تابيه تاييهو تاف ام كرادح 0 ىلع ديزي وبا ىون نا لإ امشي

 نه اعدو ةكاوفلا مايا يف هناتسب ىلا جرخ هاشلا نا كلذو + ماعطلا يف مسبلا هاشلل
 نيطالشلا ةإلوا نم ةعبش وحب ادع ناكو ءارضالاو ,نيطالبلا كفا

 لك يصمل .ةاقلا نزافا ناسا روق ااولسا الف ىبرظعاو مربك,ا. ديزي .وبا ناك نكلو

 دحاو لك مضوف مبعم طاسينالا كلاذب دصقو هدالب هقيرط لع هفرعي اماعط اتم دحاو

 ىلع ديزي وبا ىونف بيلاسالا نم هنوفرعي ام ىلع خبطلا يف اوعرشو اهب رزتاو ةطوف
 هءاكلو ديزي نا ةعامج نم ناك لجر كلذب رعشف ةئافظ قف هاشلل مسلا عضي نأ

 ديزي. ويا .هيلع ىون اب اهلعاو:.هاشلا ىلا راشاف هتيحاصمم صتخي و هاشلار ها نما

 كلذ نم نورضاحلا بجتف ماعطلا:نم لكأب لو ناتسبلا نم باهذلا يف هاشلا عرسأف
 هعس نا ديري هناب هاشلا ىلا هب ىثو يذلا كلذ لعق كلذ ىلع ديزي وبا:علطا الث

 يداخ تلتق انا _لاقف هلتق ىلع ديزي ابا بتاع لجرلا لتقب هاشلا لع الف هماعط يف
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 ىوعد ميلمج مهملع ىف نم ىلع اوعدا فقوإ لا ةلك أ نا عع هةر نير دمعو' ىراقلا

 1 دبعلا كاذ يف عقب ناكر يغك * ”يشاذه نمو تقولا ةموك الع تقداص روز

 مالسب مرح اجنو بنذ» ةيرجم ذخا يرب نم
 ةطلام##ةري زج يف, ماوعا' ةثاللث“ نيلبسملا نم اوربا نم.دحا هركذ اه هدئاوفا نمو

 الو نسدقلا قيال دالب يف لصالا يف اوناك مهنال ةيب رعلا نوفرعي اهلها بلاغ نا

 حالص كلملا موحرملاو ديهشلا نيدلا رون لداعلا ناطاسلا مودرملا ماشلا دالب كلم

 جحترفالا .دالب ىلا ىراصالا فئاوط عم لحاوسلا كولم جرخ بويا نب فسوي نيردلا

 هي نسلالا لبلبت نا بلاغلاو ٠ اهب اونطقف ةطلام ري زج ىراصنلا كلم مهل نيعف

 رالا كاذ نم امن اهريغو ةيلاطي الاب ةيب رعلا طالتخاو ةري زا كلت

 قرشلا كوالم ةفأر لع هنم لدتستل هؤرقن هفرح همحارت نتاج ذوو ناآلا كاهو

 :.خرؤملا لاق تامالظلاو تالظلا رصع ءاقثرا نم لاثم وهو ماياعر ىلعو ٠ مدال واب

 نبا ناخ ملط ناطلسلا نب ناهلس ناطلسلا موحرالا ن نبا ديزي وبا ناطلسلا »

 ريمالا وه ةينيطئطسق حاف دمحم ناطلسلا موتر نبا دز يبا ناطلسلا موحرملا

 ةثالثلا هدالوا قرف دق نانا ف رعا يف هللا خور نايلس ناطلسلا هدلاو ناكيدبزا آب وبا

 7 ناطلسلاو ةمحرتلا بحاص ديزي وبا ناطلسلاو ىنطصم ناطلسلا مو داليلا ىف

 ناظلخلا امان ةططلقلااانلا مهنم دحاو لك كرخ ناطادلا مدلاو ةدم تلاط انف

 هيل اهوإ مورا اةناجلا كلا ةعا د شعم نم هذه كوارصم ةئإ ف دخ] دقن ىنظصم

 هيخأ عم كيرالا دكقفإديرزينوإا ناطللا اماواءاتلب! يف هعبا دم تناك يا ةقفث' ءانه

 قداح 10 اكناعب لوف, ديزي باك لع هرسكلا تقف هنوف لع اس ناطانملا

 بسامبط هاش وهو مثلا هاش دالب ىلا لصو نا ىلا دادغب بناج نم سهو مجعلا رايد

 كلذ كي هل نذاف ني وؤق ىلا هيلا روضحلا يف هنذأتساو شايلزق هاش ليعاعما دلو
 ىلع ايقالتو ني وزق جراخ هقاطوا بصنو هلابةتسا ىلا هاشلا غلط ني. دزف ىلا برق املو

 ىلع ديزي ام ديزي يبا ريمالا عم ناكو ريثك ركسع هاشلا دنع 03 ل | نويظط
 نم ععما داهرف زطق هل لاقي هتعامج رايك نم لجر هلا لاقف لَحَز نالآ رع

 نايد كلق نا ىلا لصوتت امبرو مجتلا ايدل اكلام ريت كتاف راكلا لتقاوب يزوبش



 اا نامإلا ءانأ نم ناعغالا مجارت

 ندي ذخا هناب ينعملا نيدلا ركن ريمالا نم ةيناثعلا ةلودلا فوخم .بدس ,كلعو

 نم دفص قجنس راص يذلا يزردلا نعم هم نبا. نا ::لاق:امو عاوعأ. :نلنؤ قيقا ةملت
 تزيك رثك وهعبض دعبو هناكسم عفت راو هنأش( 9007 ةينيطنطسقب ةياعلا ةيناعلا ةنطللا باب

 نكشف: هيفا هه رعاعلا' ءا رحال: نم.دحلا« لارا قاوطحلا امن خالاتلق, كرس ند
 دالباو .ةراشب نبا دالبو دفصو .لخاسلاو 5ع البو هك لفك دالن يف افؤطتم

 ليبج دالب يفو اديص دالب وت وريب دالب يف اضيا فرضت و.دفض ةزيج البو ففيقشلا

 ةييتلاوديرلا قو-نوؤتلا و نشايلطنااو« لمح قوطي ةيفيدألب كش تا

 كبلعب دالب : ينو يزي زعلا عاقبلا يف اضيا فرصتو راختلاو عطيقملاو فوشلاو نثملاو
 تناكتف هدب .تحن نم شوفرحلا نب ننوي زيمالا كبلعب و عاقبلا- يف < هلا 3

 ءاج هدفا هر كلذ ءافكلطؤ ةقوشفملاو زو هالبيف اهيا فريطتم هذذلي مف
 تمالك نإ اب يرعاك قازرالاب اهنحتو اهددجو اينص>و فيقثلا ةعاق /

 ءارمالا 0 :ء و نيصمتلا كلذ. ينزقساو ني الو:دعي الام ناضحلا
 ىلا: ماشلا ةلائا بحاص'امشابا دما ظفاح ريبكلا ري زولا كلذ ضرغف ءالكولاوءارثولاو
 اكادع نعم نبا ذخال دمحا :ناطلسلا نيعف ةينيطنطسقب ةيدمحالا:ةئطلسلا باب

 ندا ني دلال ناك هنا لاقد للا اهكاسعو نامرق دالب .ءاسماو اهئاعاو ىلوطانا
 1 هلا ذي ترتع اننا اةبايات نكاح لها ,عز دقو ٠ ينب روبلا اهآر ةعيدب راد بلح يف
 يلا 5 كلا,ناوشمح اهترامج ىلع فدع نينس

 يفوت ريد يف مقي قيرطلا باحا نم.ناكو دسا دمحا زيشلا .ةمحزت يف:لاقو

 ىراصنلا نكسم ادق ناكو دفص لمع نم ةثعبلا ةب رق نم.برقلاب لبج نس, يف .هيف
 هعابتاو هدالوا عم هيف ةماقالاب دسا يشل | سصاونايانس ناطلسلا موحرملا هنم مهجرخاف

 هاا 2 هللا مافوت نا | دق نطفو نعال لثتماف

 ضارالا يف 'دسفم هناب ةلادبع نب صان: لع: ىوعدلا/تردطهنان:ةدقاوق اكو
 نيذلا دوهشلا هب تدهشام هنسيلع ٍنتكو هيلصب نيناطلس 35 يعدملا زرباو

 لع ءالكاا ظلذي ناك هنا ةقيقللا يف بيسلاو ىشهد اشار هبلصف ةداقثلل اورضح
 2 "1 1 0 / 0 ١

 م نيب هيلع تئلددللا قلزملا نا فقد 2 يس الل فاقوالا لكاسم نسأاسإا مصعب
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 ناقف همالك لالخ نم 00 ةضررع ىوءد هيو ممر بزيح نم هلال نيملاظلا

 ليلك انوا دئاصقلا» خطي هكينك امأ كنز اضن رامنو تاخعنملا نم تاع قوقل
 الي ولعت الا :هخيرات دزت مل ةلوطم ءايشاو هسلحم رضح نم , ذو حيذامالا نم هيلا

 روس ليسا ىف اذهل اظاو نيفزحلاو تاعازكلا لهآ كنز لع يمد خو: ةالآلماو
 (ةلازنالا) :ءورلا نم ةاضقلا جارت نم زثكاو'طباؤزلا نم ةطبار مهنتي ةنربا ناك نم

 طق م لف رعشلاب اردتكتمملا الاخ اورعشل هيشاأو انسب كيلا كا 0 ممريغو

 خالصا ةدارا الو و ممنشلا نم ءيش نع همالك

 دمحاو بيطلا .عيبل. ةبسن يتيطلا مهنم. هرصع ريهاشم نم اريثك مجررت دقو

 نريدلا لامجو ةجلدلا نيدلاردب و رغاشلا ايقايانغلا دمحاو زاخيقلا: اغيل يواتيعلا

 ٠ مريغو نيهاش نب دنحاو يملاصلا رعاشلاو يفنحلا داعلا نب ذاغلا# يروفرفلا

 نشؤفرملا سنويا ريمإالا لغم ذالبلا:ءاسغا"نمو:ةنطلشلا ءارزو نم ًاريثك مجرت و

 ًاريمالا نبدا“ رومالاو زاكتع حفخخاض الفيس نبت: فسوي ريمالاويكنلم باص

 نيمالاو كب وشلاو كركلا دالب نم اهالاو امو نول ريما يدعاسلا يواّرغلا:هوصناق

 كجم ديمالاو: دالؤناج .نباو ينعملا نيدلا رع ريمالاو ةزغريما ناوضر نب دمحا

 راد ىلا رفاس موجنلا لعب قشمد» ادرفعم ناكمنا لاقو ينويهضلا ركب ابا“ مجرتو

 مرا :ىب# نا ماري يذلا تك وزريمإ نب نيذلا' ىف ٍهث دصرلا بحاص نم كلطن ةنطلسلا

 1 هتعب ردع جلس نب اذ ناطلشلا:ةنطلس نمز يف ةينيطنطسقلاب

 نبا :ةغقو بانبوتم ةريغكا ةيخخر ران دئا وف لقن نا خيراتلا اذه بحاصل عقو كفو

 ىلا ةزغ.نمةئناثغلا.ةلودلا.:ككح اهب نضلقن ىلا ةرشغب.ةيذاخلاا' ةثملآ:لئاوا' الو بنا
 عم انفضو ةكرشلا اح“ نمم با ناكو ذالنلاب يف:نتفلا”تلمتشاوبنيقنسا وحن ةنذا
 قشمدو ؛“ناح د تعفوو ٠ هيلع سشليارطو ذ 12 ل اقس نباو ذالويناح لا

 0 تدب عجل يف هبولساب نكلو كلذ لصف 3و ويفك هام دما اين كف مع “قو

 ةضالخ يف ربظي ايف يني زوبلا نع يبحنا اهصخم قضقلا:هذهو :٠ +يزاقلا 5-38
 مقوم جالصتلا اكبب رهظي ىلا ةاهلف.وزغالو مهس .ام.فطلا نس تءاجخ رئالا

 اهنا سوفنلا ينم
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 يضاقلا .ديسلا هبحاص ناك ىتدب هبتجاحب ضرعو :هرهد نم اكشوالا ريبك وأ
 نوه انيسماف ةكاصق فلا ترق دا ماذا 25 2 يند هيلع طك عراصملا

 نشا نم داو ةداحلا ىلا يرجي هناا ناف ةهينه اوربصا ديدللا لوقي

 هاذا ءاذا لع مو خيشلا ناكو ٠ لهن 000000 بلا لوقا هتباكتتي ل

 نوك 0 هنال هتليضفل 0 هيذؤي امنا هذي نم ل هريغ :ىذاأو

 ةليضفلاب ةليضفلا لهال فارتعاو ثحبلا يف فاصنا هل ناكو هلبلب ناكآلا ملاع 0

 نرم واخت ال ةفيظن ةيفاص هثحابم لب ظيلغت الو دقح الو ظيغ هتنحابم يف هل. س

 ةصاخلا لوبقم ناك ثسحي زضعلا دارفاو ىهدلا تيجاعا نم ناك دقؤ.لاق ٠ ةدئاف

 تي م هنولصي رباك الاو ةاضقلا دمع امسنتم ناك نا ةماكلا

 دقو هصاوخ ضعب عم اهب هصخ ةوعد يف ةاضقلا ةاضق ضعب ةرفس ىلع نك هنا ىنغلب

 ناكل ةرفشلا "كلت ىلع عضو ارانب د سشع ةعضب يواسي « ريكش »اهل ىدها ناك

 راص ام ىلا ىماقلا رن اف ريكشلا يف هيدي عت و لكأب نيسح خ خم شلا ناك ماعطلا

 ني ا كسل ا لا اناا 0 خيبشلا هفلتا دق ريكشب اذه لاق

 راص ىتح .هلاسايطو هتئيهو هناسلو هلضفل مدنع ىقرت كلذ عمو دارملا نع براوو

 ا نيتنتا فلس كا جبحو بهذملا يعفاش هنا عم ياشلا 5 ايضاق

 لها طلاخي ناكو مهترايز ل ناكهنال ماوعلا: دمع ًالوبقم ناكو فلالادعب |

 اهتاكنو اهنساحم نيبب و اهبسجيف مهلاجزا يورتسر ريضحي و مهنم بدالا
 ها ممالصب هيلا نددوعيف

 ةمكا راع اطال دت .هبداو هرعش نم فئارطو فئاطل يني روبلل يحلا دروا دقو
 نأ انتل هلاوقا نمل لجرلا مجرتن نا انإ غاس 2 هنع ني اذه هخيرات نا ىلع

 ٠ يف مياقسم طسو هرعش شوري نيب ال, ناك مرصع يتاةقراحتملا وصال لس سلو ش

 ةلودلا لاجرل نهدي ناكو.طاطحن الا رصع هرصغ رثن .طقاس فلكتم هزننو ةلمخا
 نيزدصتملا يف دملا رثكاهرو هيرصاعم دسح نم وبن هى لس ىتح ًاريثك

 الييخ وباما اهتم لا هدي رق نأ لعاهزيغ نم رثكا دالبلا هذع يف ابلاغ )علل

 ٠ع مالكا يف فطلب ناكو مهعئاقوو الاجر خيرات ةدام هنم يتتسي ناك
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 فلاو ًاريفك اًثيش ةمدانملا ةلآ:نمو' يزانملاو ريسلاو وحنلاو ةغللا اهتم رخا مولع

 حرشو هلت رطملا لع هتلشاحو يواشيِبلا ريسفت ىلع ك0 اهنم ةعيديلا فيلاتلا

 قرت الآ ةصالخ دحااماادكلا وه يذلا عراتلاو هفيلات رهشا وهو ضرافلا نبا ناويد

 2 ةيمابارط ىرخاو ةيبلح ةلحر هلو يحمل رشع يرداحلا نرقلا نايعا

 ناويد عمو ةديدع تاو ةريدك لا هلو ةراسلا عبسلاب امو هطخب عيماحم

 نسح ظفملا نيتم ناسالا قولط ةرابعلا يصف عبطلا يكد اًققحم اًناع ناكو هرعش نم

 سابان دالب نم هي روب نم هوباو نيطسلف يف ةي روفض نم هنمأ ١ ةبكافملا بذع مهغلا

 02 ناو ةلاعسو نيعتسو عبدا وا ثالث ةنس يف هوبا هب رجاه مث هيروبب دلو

 هرصع ءالك ىلع لاغتشالا مزالو ىثمد ةيحلاصب لؤنو ةنس ةرشع دنا وأ ىدحا

 تب ىلا هدلاو عم 0 الل ا تو تيسر ني هناا للا

 د نا داع 6 نيعيس و عب هك د5ددح لل ملعلاب ع لغتشاف سدقملا

 كفللف ندر ةعيدتس يانثلا ا [يضاق جح س.ردعلل ردصتو نعل 2 بادو

 ةيسرافلاو ىرغصلا ةيلداعلاو ةيناربلا ةيماشلاو ةيناوحلا ةبرصانلا ةسردملاب سردو

 ناطلسلا عماجب اظعوو يومألا عماجلاب سيردت ةعقب هل ناكو ةسالكلا ةسردملاو

رام ئد> ةيسرافلا ةغللا لعتو قشمدب ناهاس
 اغا ةاككالا عت 0 مظنيو م مكتب 

 هقوا اعرو هناا قالطنال قولا نم نوضغي ءارعل | نم عاشلا نايعا للاغ ناكو

 ظقسلا 0 ك1 ناو هنيهوت ف اوعسو هب ادردزاو لعءفلاو لوقلا نم تاهوركم.يف

 ناك هنال ٍبارشلا نمدي ناك هنا هنع سانلا عاشاو ًادج تناطا ءىش لع بتك

 هل كلو كلذ لدم مهتعاج هنعركذ اميرف مدنع تديببو ًاريخك ةلودلا لاجر رشاعي

 | ةنس قشمد يف يفوتو 3017 ةنس ةي روفص هي رق

 ةقبطلا نايعامجارت نم رمثلا فطقو رحسلا فطا يف يزغلا نيدلا مجن خيشلا ركوو

 خيشلا ةداع نم ناك هنا : لاق اذه نم برقي مالك رشع يداحلا نرقلا نم ىلوالا

 0ك نع رثكا انكي ردع ىلع كعك اذان: هحيدم ف ءازطالا,ىنروبلا نسح

 ضاق لإ ةديعق 0ك اهو هحيدم ىلع باثيو حدممو نعيشلا مظني ناك هناو هيلع
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 مم“ دال م51 .ةعشةححلا .يذو ةدعقلا يذ م1578 ةنس زوق يف ة/«ءزجلا

 نايعالا وريح رت

 هي .ةلودلا حك الا نم دزألا نه 20 وصتلاب هرب وصت عقو ام ةلمج يف

 يحلل فاورح ىلع هبن) يني روبنا نس ل« نامزلا ٠ ءانبا نم نايعالا مجارت » باتك نيلوب

 بجر لئاوا ف-ةخشنلا هذه تدعك دقو ٠ لماكلا عبرلا عطق قم "تالف

 نيدلا تح عرب هللا ايم ورب“ هللا :لضف اهبدك':ةرحمملا نم فلا" نيعبشو' ناك ةلس

 لاق *::ماريب“ نب ايزكز مالثمالا ويش ىلوملا ديفح يترعلا دم زيشلا ىلوملل, ياشلا
 هإ ليفت لب دوقفم هاف عيبا 1 رسبتي مو عيماحم عبس نم هةعمجم تدقن دقو »

 ياشلا يني روبلا» ند خيشلا موحرملا تفلأوملا مهمجرتي مل نايعالا ضعب ناف دوجو

 هدفنا جرم نهاظلاو »2 نيك ايابخلا ايأهزب ناسا 0 ِق ناك ضعبلاو نامزلا ةمالغ

 دقو هللا ندم قب هنا لضف هفثان و هعماج هطقتلا 2 ناك تاعكلا نا ةرابعلا

 سك لمت نم_فعطللا + قالا !ذتحت : اهئازن لج لع هي دتلتلا»' ةزثكا ىلا 5
 داك ليم طخ وهذ ٠ ماشلا ىكم دب يرتفدلا يزؤقتا ىلع دحتل) 3 ىنطصم ريقفلا

 حاسنلل ةفولأملا طالغالا نم ولخي

 يبد اميرثالا ةصالخ يف يني روبلا مجرت

 بابداق نيخ مخرؤملا نم نيتك 3 يني روبلا يروفصلا مح نب ندح خرشلا

 رابخالاوراث .الاوازعتشلا خم ظفحيو اراك نونفلا يف هتقو درفناكوتهِتلع اوتثاو تادالا

 ره كلذ :نوذؤ-١ظفح و" هلخم طظفحي نم لعق ر1 6 انك الاونعمسكلا ثرداحالاو
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 222-773 ل سس سل سس

 0 ةنس باو ز 0

 3 9 كا 5
 ريشلا يف ةرم قشمد ف رشنت

 3 0 0 نس 1
 هب روس فصن و ةريل يونلا 5 اريش 4
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 ا

 امدقم مفدلاو جراخلا يف ديربلا ةرجا ةيروس ةريل عير اهلا فاضي

 1 ييووبلل نايعالا 3

 ( نت ةساعلا ن7

 ّ لا عيجا تارضاحم

 ( بات ) . ةيرصعلا عاضوالا
 - راغيتلا ةلفل
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 ةش دح تاعوبطم
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 4 دب +
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 د
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 اشاي روعي دمح | 0

 لمركلا يراه ساعتتا كلل

 بي رغل
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 يتأأي امن انهيت ماركلا لضاف الا ناوحالاتاربصح نت
 انفاحتا 0 دب ا لا يلئااسع الا

 يارا 00 ل اخر اورفت نا 521 ن1 ٍإ

 1 له ركل مكلو

 نا _م؟تارضاحبب انوقحل كلطلا ردك ج للا اسد نب تاكا

 ىلع ََص رح مدس >< ل نر يللا انعم ةهذر يف اهو يعل |

 اليم جلا |و فص لع ةب وعل كم نوك و ةعئارلا ثحابملا نم اهيف امل اظفحو اهدئاوف.

 ليجيتلاب ركشلا كلو ماو

 ىلع تاو طخب ةقئاشلا متالاقم اوبتكت نا وجرن تت ةلحلا هذه يلسا سهو (5)

 ريخأت ىلع انورذعت ناو ٠ كدنع امل ةيقب ال ةَّمات تالاقملا نوكت ناو ةدحاو ةحتص
 ماحدزال ةماعلا تادلجلا يف ءاضعالا رارق بسحن ابنم انعمت ضرغ قفاوي ام رمل

 ةلسرح ىلا داع-ال اننم شنب الامو - ىف[ 0

 ًادقن كارتشالا أ سرب نأ 00 لك نم وجرت < إلا هذه قرش(

 اخلوصو مدع ء وا هنع ةلغا رخ نعاند:ذ ناو ٠ ايضاو هناورتع صك ه بلطلا عم

 ةريخالا هدشلمو 5 0 هتوناح ةر ريغ وا هلحم لقن ىتمو ٠ هيلا

 0 أضيا ةلخلا مهيلا ىدبت نيذلا لؤانتن
 ةازودص نكرتك الأ لع نييرهش دعب انربخي ملو ةلحلا ءازجا حل هلصي مل نم لكو



 رهشلا اذه يف عمجا لامها ةصالخ ٠ اذ؟

 ةي راجت ةرشن -- يرالوكرش - ةيلام قاروا  ةميق تاذ
 الدم نا ىمتست ةيقزاللا ةسدما يف دب دج. ثا روبط فواعملا ذاتسالا رك ذُو

 ةيداحنالا كك ةضوافم 6 ٠ ةخضضراتلا هتيمهال اننتم ىلا لقني نا ىلا اهيف

 نآشلا اذهب

 0 0 مكحلا كب دعسا روتكدلا لوبقب لافتحالا ىرج ع
 ضعب جارتقال اقفو ًاًنبدَح اهطتخا يتلآتةقب رطلا ىلع البق كلذ ىلا انّرمثا اك قشمد
 000 فل يددجلا لس ذاتسالا هليفك نير ضاحلا لل د تاسعا
 ( هيلا جاتحت امو ةيب رعلاةغللا ) يف غيلب باطخب دي دجلا وضعلا هبقعف ٠ ةيملعلا هتمدخو

 اطيح اعساو اليصفت كلذ اللصفم ميدقلا اهدحم ةداعتساو اهديدحتل
 عوضوملا فارطاب

 هكراتل 2ك - تفلاو هللا اذه هيلاوحملا تاسلملا تاعننا اذككمو

 510 الا تارماكلا

 سئرلا يلع ك0 لا ال دلل ف ءدزلاو برعلا نيب را داك ناحل
 0 ةلصف اعدك و هنم | خيراتب ر ,مظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف ةعجا موي

 (ةيرللا ةئلار ره زد عمجا ع 1 ان خيتلا ذاتسالل ( مبمدقتو

 (3 ىلا ةثللا ءابجا ( يف يددملا 1 داتا |ةدصق اهدعب و ةواس دنا داتسلل

 خيشلا نادال ( هع | مالسالا خ ش ) و ٠ هنم ١ يف يبرغملا ذاتسالا هنع اهالت

 ( اهب يماعلا عم 0 0 اهدعب و ٠ عمجملا وضع راطيبلا ةجهب

 ذاتسالل (, 0 نييومالا خيرات نم ةهقص )و ٠ هنم ١9 يف سومد ملح ديسلل

 ( عومجملا ريل دارفالا لمج 01 ةقينا ةيبدا ةيلجز اهدعبو ٠ سئرا يلعدرك

 ةضايرلاو ةيبملو الا باعلالا) م ٠ هنم ؟؟ يف هئاضعا نم يبسدق كب سايلا ذاتسالل

 دين 01 ىف تراكم 00 ىسع ذاتسالل ءامدقلا دنع ( ةزدبلا

 خيشلا ذاتسالل ( ص ) يبنلآ جاوزا ) اهنم قتلاف هيف ءاسنلا تارضاحم اماو

 فلا دبل )او هن 2 فار ا 0 قلل ةعالا دك موي يدنبشقنلا دلاخ

 هنم 2" يف يبرغملا ذاتسالل



 اه نيشلا اذه قف عمجملا لامها ةصالخ

 اهبدم هي هتل رشن ”معي ناو نيطسلف يف بدالاو ةمللا باطقا نم عّمجمتل
 ل ركاب هتاحا ررقث و ناسعس الا عقوم كار عفوف ٠ اهنم ةذافتسالل اهتيدناو

 عمجما اورزاؤي يك ةيوضعلاب نيريدج نيينيطسلفلا نم مار نم ءاعسا ناب هيلا دهعي
 ةلجلا عضوت نا نسحي ينلا ةيبدالا دهاعملاو ةيدنالا ةيعسشب و - مهتاباتكو مهئاراب

 هبلط يبل اهيف
 ءانما .:. موسود ويسملا يرثالا ذاتسالا ىلا بتكب نا ثحبلا دعد 1

 اهيف باد الاو راث آلا عمم يف ًاوضع هنّيعتل ةئن باتك سراب يف رفوللا فت

 مارتجاو,هتافو ىلا ةراشالا تقبس يذلازونان نومرلك موحرملا رهشلا ناسا 00

 هايا عمجملا

 يضاق دما يشلا باختنا نعفتملا سئرلا حارتقا يف ءاضعالا ثحابتو

 ةيك اطنأ 6 ند د جاحلاو اهئالع دحاو ةيقذاللا ِف ةيولعلا ةفئاطلا

 رعاشلا "يناصرلا, فورع» ديلا باختتنا نأشب ءاضعالا دحلا حارتقا ينو ٠ نيلماتلا
 مهيلا بتكو مهباختنا.ةشقانملا دعب ررقتف عمجملل نيلسارم ءاضعا ريبكلا يقارعلا

 الارق نردد ٠ اهرد عمجملا رقا مالقالا تارّثع نم ةلاقم مولس ذاتسألا اكو

 ترادف ةيروسلا ةعماجلا ءاشنا نأش يروسلا .داحتالا لود سكر ةماثك نه

 قيضلمناقلا رهشلا,تاسلخ ىلارءالكلا لاو اهب ةقلسجملا نوؤشلا رش 00000
 سد هاا راكفالا كلت ضعب وصخ نأ 35 كي

 لصف نوكتل اهب عمجلا قش يتلا ةيوغللا مجارملا نييبت ءاضعالا ضعب بلطو

 ضعب و مولس ذاتسالا ا 0 وخالا لئاسملا يف باطخلا
 ساساو ماحصلاو صصخلاو .برعلا ناسلو_سورعلا, جات : بن الا مجاعملا ءاضعالا
 اما ركرقتف ابهابشاو ىهزملاو ةياهنلاو ثيدحلا بي رغو ةغللا هقفو حابصملاو ةغالبلا

 ٠ ةيوغللا ناظملل ىلوالأ عجارملا يشن

 يحن ويسموق :يثو تب رعف ظافلالا ضعب بي رعت ميكحلا كب دعسا روتكدلا حرتقاو
 م نيمس - قلت د ةعاضبلا ةعاق  مروراف + نكف - كرج + اخ تا

 قاردا * كص - ةلايبك * نحشلا لصو - نحشلا ةسلوب * ةلاوح - ةشلْؤوب



 رهسلا اذه خف عمجملا لامعا ةصالخ 4

 " نا درقنو ( شمدلا يبرعلا علا عمجملا ىلا ل لسرت اهنم ةيده لوا غو اهافلؤم ضعب

 010 ةلاسر 2 ابك عيبا ةلع اهلا 2 ناو كس 4
 ةراورم رهظب امفو دنحلاب ( ةذك 5 ) ف نيفدصملا رادب فورعملا يللا عم ١

 تالاقم'ةجحرتب عمحلا نذأتب و هئلع قةيخيرانلا تالاقملا رششنو انني 0
 يلم نا : اهيف اج امثو ٠ ةيدرالا ةغالا ىلا عمحجملا سيئرل اهرضضاحو ىلشنالا زان
 يلا ) ةيتاصيسلا يا ) ةينيذلا 2 دعلا ةساردملا نووش ىلع تا نو دلما

 ةمزكللو ةمالا ماتها غلبمو اهسوردحاانرب و اهتذتاسا نعو يا ف كف أ

 تادافالا لسرتل كلذ ةيءالسالا فاقؤالا يقام ةحاقم ىلا 6 نأ زرته اج

 م عمجملا وضع رع انتا دمح| ةمالعلا ٠ .ه باتك رقد ٠ ٠ اهآاظم نم اهنع
 ا ا نم ًارفاظ هير سات ابعر ةورسلا م هنا: ام ةرهاقلا

 كلا رزان ليسلاو يراشلا داخالا لادئر ةماخقلل ؟ ؟ اش [ليظمعلاب در دخأو هف لخد
 يلا دهعملا اذه نع عافدلا نم 'الذب ام عمجماو داحلالا ىلحم وضع يروخلا

 هيتأن عفان ل ل ندا امهيعسا نا : لاق نا ىلا ٠ دئفملا ينطولا

 20 ماعئاب عمجما ريشبت ىلا لقتناو ٠ ةيبرعلا ةمالا يف اهلاثما اك | عمجا

 م ل نيما كب اتاي يرثالا ذاتسالا ىلع.( اشاب ) ةبترب ةي رضملا

 امتبيلابتكق : يناثلا ةئنهتو لوالا ركش رزقتف عمجملا ءاضعا دخاو ناردلب ةري زج يف
 0 7 وضع يزارط يدبيايف تنوكخيفلا ذاتسالا:باتك يلتو ٠ كلذب
 هم اللا 7 درا نكتحت* لك ىف ولدت كارا- هاب اب احلال كت خبر ظا يذلا

 يال قدن ” اج مقرا هناواكلا > ىلإ“ :زانغاللا» ثحس ' كااكدؤيب ف ةكذيمالا|

 يناديملا قدا عيبشلا موحرملا ةئازخ“ نم عيبلل ةضورعملا بهكلا:يف ثحب و
 متكلا ينسح ديبللا باجاف ٠ ةماعلا ةبتكحلا ىلا مدننا ان قالا ناك ده قود
 بتكلا عمجت يناديملا موحرملا ةرسا ناب ( ةنتهاظلا») ةماعلا تعكلا ناؤ ريدم
 قفاؤملا! اهتم ضنا كال 0 ؟ عيبلل اهضرعتل

 ئرحبلا' لي: ديسلا اهتخاطل افيح يف ةزوشنملا ( ةنهزلا ةلخغا) ةلاقمت تئرقو
 نيرزاؤم ءاذعا باختتا بو>و اندلع اهيف حرتشب هب اذاف ( انعم لاما يف. نو



 هجيصل يل

 داتا ؟نول هد

 |م4 نيشلا اذه ىف مما لاعإ ةضدلخ
 2 ع وسع رس يبس

 ظافلالل ماسقاجةمب را لع ةعوضوم رسك و قيستلاو» سرتلا نحل ا
 رعلا 2 را يذلا ياعلا (؟) يف رع ففدارسع هل يذلا ياعلا(١) 0

 00 ربل يذلا ميركل | يب رعلا (5 2 يذلا
 ام ىلع هنم رصتقا ثلاثلاو هريخ ها هكرت يناثلا او لوالا مسقلا ىلع مالكلا عب
 - يو ةرورضلا هيلا ت 0 نما! ل رتل 0

 عضولاو بي رعتلا ةب ومصل ضيحمت ىلا جاتحت ءازآ باتكلا

 هفوطق نم ءانتحالل راشتنالاب كمل هباتكل وعدنو ةغلل هتمدد و همم ىلع ينثنذ

 اهيف ليجي ناد عيدبلا بولسالا اذه ىلع ءازجالا ةيقبب انفت نا نيجار ةيئادلا ةيوغللا

 قيقحتلا يف اًيصقن بذهتلا دي
 تتلو

 رهشلا از هيف عمجملا لامعا ةصالغ

 فواهملا ايوا ىدع

 ”ؤاضعاو هسئر اهدهش رهشلا اذه فيعاضت يف ةماع 0 عبرا انعمج دقع

 ىلإ ايادملا تضرعو رهشلا اذه يف ةدراولا لئاسرلا تن ,رقف ءايدالاو ءالعلا نم ةبخنو

 امي ةيفزالاو ةيساحنلا دوقنلا نم عطق ضعب و تالحمو بتك اهن. : هيف هيلا تلصو
 عمجملا ! رقم ةيلداعلا ةسردملا بحاص يبوالا لد كلملا برض نم ةيفف ةعطق

 1 رد نإ كا نبا ) باتك نم يناثلا مسقلا ضرع ٠ ٠ مهضعب هيلا اهادها فحتلاو

 اندنع ةطوطخلا ةعدقلا ةخسنلاب هتضراعملزيراب يف ناكرف ولا هلسرا يذلا ةحالملا

 عم رعو 6 رورذلا لك هب سمو هيلع 'هركششف هل هنم لوالا مسقلا عمجلا ضراع

 نئفتملا ملقب ةموسرم شو سدقملا تيب هتف دعب يب يالا نيدلا حالص ناطلسلا ةروص

 0 ا قل < اىكلا دوعسم ناتسالا ةيمالعلا ل2 04
 دام نت ةلعةبدل كفك قيل 2 ناد اهيلع ركشي نا.ررش و اياقلا نور دال
 غروبسارتس ةعماج 1 ةلاَشر تبلت 3 نيغبانلا ةزاجال نك ايادحلا

 مولعلا نم ةفلتخم عاؤت | يف هتعم نك 0 ادام نيتسو ةثالث لسرا هنأت ةئذؤملا

 ا 21 فرظنل ةجب الان ) :هلوق اهيف ءاج اممو اهريغو ةلديصلاو يطلاو ىتوقألاك



 ةثيدح تاعوبطم امم

 قرف نيفاؤم ) لاقو نيضغم وا نيضمثه نسحالاو ىذقلا ىلع نيضماغ لاقو بورح

 اال ىلا تيناكإ ,اقبرذ ,نيفاوو كاوصلاو ( هنو ولا برجا نمل تناك ةقررفتم

 هب اني ةراخ ) لاقف يملا اهانعمو قرلاو حاجنلا ىنعي وهزلا لمعتساو ( ةب رس

 لا ما -ا) لاق ٠ تاصال زاهزاب لاقولو ( روهزت قم الو وهز ور وهز

 ( هتراحت رجاتلا كمهنم مالسو فرعب مبلكن وشعبي ) (رب وندلا جارح ) باوصلا

 كلذ ريغ ىلا. ( هتراجتب .كمهنم رجاتلاو مالسو قافو يف مهلك نوشيعي ) باوصلا

 ريدلا يف نا هنم اندفتسا دقو ٠ اهحالصا وجرن يتلا ةبوغالاو ةيوحنلا طالغالا نم
 اذبحو تايداعو ةنيم رافسا اهيف ةبتحكحم لمر ا سار دبع 010ه د ىذلا

 كل ةيناثلا هتعبط يف قيقدتب فلكرما اهفصوول

 01 ار معلا طاقلأل كيد تاك
 فصن عطقب ةحشم 1 / يف ١57١ ةنس رصمب عبط ٍيثوسدلا يلع دم خييشال

 ةنالا ءاودا رع مالكلا هيف امدقم ىعصفلا| ىلا ةيماعلا ةغللا در يف البق هفلا

 اع تا دلل . و ياعلا 2 مصاو اهعيضاوم بسحب ظافلالا بوب م اهضار ءاو

 ”لزام يف رظنلا داعا متم | 5.1 ةنس رصم يف ةعوبطم ريغص نع عطقب روفص ١ريه 3

 يتلا عجارملا ةبومصو ةبعشتلا ةركتبملا عيضاوملا هذه لثم يف نيفلؤملا ةداع ىلع ملقلا هب
 ةرئافلا رفاو ةداملاري ز زغمحملا ريك ديدج ربظمب باتكلا اذه ربظاو اهقيقُع ا

 ةناحنأو هتمدقم 2 طست طقف ل )والا دا نم يسن هيف رسل ك0 مق ىلا هلود

 نحو هده لوالا مسقلا ُُق ادب قيفحلا هادسو هحرطو قفل كك ناك طش

 هيفو مجمل فو رحب ىلع اتم 2 ”ياع هنا نظن و احيمص ةماعلا هب قطنت ام )

 الك 0 دف (تاكرطاب فرحا ) وهو' ينانلا مسقلا هبقعو ٠ ةعيدب يول فئارط

 ىلع هحسنف ( فورحلاب ىنئحملا ) وهو ثلاثلا مسقأا هدعب ءاجو ٠ عئارلا زارطلا كلذ

 ألو اناصتنو ةدايز ةغللا" تار ”وطتلا هذه لثم نم ريكي هعبتاو © لزاوتملا كاذ

 كايإ كل افاكعف ول ةيماعلا” نم عبارلا مسقلا تاحكلا اونا( نمي ربو نو قو

 ا ءانالا لطم ىنتفل اروط ةينادلا ةعبطلا, يق لخدا: دقوا طق هعاقمو لزاملا



 ١ م8ا/ ةثيدح تاعوبطم

00 

 هيف مكن اقيطل اقيسنل هقسن دقو * لعلاب هتيانع ىلع ءاننلا ىدتساف مهلا مالا اذهل
 ا مهقالخاو اهباكسو 5250 اهرضاَخَو اهخيزاتو افيخ مما لعاتاضتخاب
 ىربكلا برملا ةيع اهبلاخو ةيدالاو ةيسايدلاو ةئراحتلاو ةيندملا اهتلاخو

 : ٠ لمركحلا جيزاتو

 وا( ةيفحلا*ةاتعم ناو ئربع ”انح مسا نحنا نا لم رلا

 زفس ف ن منقل بادكلر فاتك دقو . ٠ اهيبودج نم اهلاظن لمركتلا نال ةلاظملا

 اهاعد دقو « نوسالك» ” مساب كلذ دعب تت 2 نك 1 للاكل مساي نون نب عوشي

 يتلا فادصالا نم اهئظاوش ىلع دجوب ناك لا *ةكالن هك دنا ان ردو ل نو لا

 اًقورعم ممالا اذه لازي الو ةيريفروبلا وا ةيئاوجرالا غبصلا ةدام ذخؤت لاك

 لقو كيلوثاكلا مورلا ةفئالبل ينقسالا ديشنلا قدرت نام 1
 0 خيراتلا اهركد يتلا ايريفروب نع اهل ًازييت «ةديدجلا» ةلك مالا ادهىلادف

 ٠ اديض نم خارق

 . ناتسالا لاق دقف ةشدملا هذه مسا لصا يف فنلؤملاعم فالخ ىلع نيحابلا انا دفذ

 دقو ميدقلا ده - ال 0 نأ اةيهؤاس لأ تاعوسولاا ف ]دانا

 انام 0 للقدر قات ة بو قارس ىف هع
 مكنت ًارصتخم اًفصو اهفصوو هرسخ رصات اهراز دقو رشع يداخلا نرقلا فصتنم يف
 مهضعباهاعد دقو ٠ اهناكس عنص نم ىهظغلا اهبراوق ىلعو يلا قئادح ىلع هيف
 هقتشاو َق رملا وا ةضزفلا ةثدحتسملاةيئاربعلا يا ةيدولتتلا يف ابعسا ىنعم نا اولاقو نول

 ةيناربعلاب افيح ىنعم' نا ,اولاقو حراجلا ر حملا نم وهو فيحاو ٠ ف 2

 انش لم ككلا ناو ىدرشا اال نعلا ف ةلتتفلا نسل لاا كال

0 

 3 ام ضعب حب ميم و ةيناثلا هتعبط يف اًقيقن لئاسملا هده فاؤملا ديزي نأ ى

 تكلل لأوفاز اغار ىلع ماللكلا يق ع جوك ل
 5 قبب ومع: تباوَصلاو ىطااعلا نب ٌرمسأ# أ ض) ب تك دف انيق

 باودملاو «تاب ورح ىلع برح عمجو ٠ بفهذلا ا كن 3: ميصااو باهدلا وبان



 حد لد تاعوبطم

 اثيدحو اهدق:قارعلا ةراجت

 ١م 1555-1 دادغب يف قارعلا ةعبطم يف عبط ةلغينغ هللا قزر فسوي ديس

 ةرامقلا اشنم يف دادغب تيس ىلعلا دهعملا يف فلؤملا اهاقلا تارضاحم ةعونمم هذه

 ينو نييابابلاو نايطووتدلا دهع يف نييقينيفلا دنعو ءامدقلا نيني رضملا دتءابلضاو

 يفو لوتسرلا دهع لع ةرنازحلا 2 برعلا دهع 5 ةراجتلاو نييناساسلاو نييداملا دهع

 ىنغو نييسابعلا دبع ف بئارضلاو افلا ةراخو ايقاوساو دادغبو نييسائعلا كوع

 ظانلالاو قرشلا ةراححو نيينيلصلاو ىطسولا نورقلا يف قرشلا ةراجنو دادغب راي

 دهعو ارتثلاو تلون: ذيع خف قارعلا ةراحو:ةئب زوالا:تاغللا ف: ةيبارعلا ةب راخكلا

 لك ذاندلا ةرثتلع سماخلا نينرقلا يفةيفارغحلا تاناثك لاو | ذأ ع ىح كارتالا

 لاوقاؤ ؛اهيفا هن واع !؟ةئيرر واللا تؤكشلاو قارغلا" يف ةنقاربتلا هن دنا ةكرشلاو ركع
 قارعلا يف ايروا ةسايسو ةبقللا كل: يف ةرالا يقر بابساو قازرعلا.ةراحت ين حايسلا

 قارعلا راو هايسأ ماو ابروا مهأ عم قارعلا ةزاجنو فراضملاو تاكرفشلا نف هتماقأ امو

 كلذ لك“ تنال 2 !اديعلا ىف ال بدك اموات 2 2 نق
 ةيسلرفاو ةيب رع هش دحو ةممدق ضمك" نم شاتقم ام قاوتوم تاءامعا نع زحام

 ' | دسأ هتاطبتسناو ةآتام ليطعو_هعالطا-ةغسو 00 بغك و لء ىلع لدت ةزيلكناو
 اذبحو « هباب يف درفملا هباخكب يراجتلا لعلا ءانث كلذب قوقتساف هرطق يف عوضوملا اذه

 دك )م اريح كاومإلاخ ايلا 1 زج هرطقل هرفش لثم ف 0 نم رطق لكل ها نم ماقول

 جبع .٠ ع - - - 2

 ها“ ص 1555 ةئنس افيح يف ةينطولا ةعيطملاب عبط

 جيداتد اديص خيراتك مدالبب رم خيراوت ريخالا دهعلا يف اورمشت نم نسحا دق

 مها نم رخآ وه افيح خيرات فلؤمو٠ ةلحز جيراتو سدقلا جيراتو كيلعبي حي داتد ةامح



 لاقي .نا باوصلاو ( ةنيعم ريغلا ةلاخلا كلت نم ةحارلا ىلا يعدا ) ملوق اهنمو
 هيلا فاضملا نم ابفذحو فاضملا ىلع لا لاخدا زوي ال هنال ةنيعملا ريغ '

 دي

 يف اولوقي نا نوددري ( ددعلا اذه نم ناكت ريغاف اهانزيشنإر مط 7

 اذهو ٠ هدارم ريغ وهو رثكا وا ناناكم هانعف 0ك مهلوق اما غلا نكس
 دئازب كاز ا اللا

 صاخلا ةءانيم باوصلاو ( ةصاخلا هءانيم اذك ةندم تلعج ) محلوق اهتمو

 ركذم وهو ىنولا نم لاعفم ءانيم نأل
 نوناقلا قيبطت رشابيسو باوصلا ( نوناقلا قيبطت يف رشاببسو ) مهلوق اهنمو

 هسفنب ىدعت لعفلا اذه نآل

 ءاخلا رسسكب ( ةنالف ةبطخب لفتحا ) هباوص ( ةنالف ةبوطخب لفتحا ) مملوق اهنمو
 بيطخلا مالك يف ءاخلا مهب ةبطحمأ اما ةغللا يف درت مل ةبوطخلا نال

 نرع اهضعب فلتخي هباوص ( اهضعب نع نافلتخي ناقي رفلا ناذه ) مهلوق اهنمو
 رخ الا نع امهدحا وأ ضغب

 يس ةموصخم مايا نييعت هباوص ( ةطوصخم مايا رهش لك يف نييعت ) محلوق اهنمو
 هيلا فاضملاو فاضملا نيب لصفلا زوجي ال هنال ٠ رهش لك

 ( ةماعلا نويدلا ىلا عفدت يتلا موسرلا ةحادف نم سانلا ركشتلا كرد اين
 عم ةجامسلاك ةمزاللا رداصملا نمةحادفلا نا موت ىلع (بطللا ةحادفب اورعش) لوقو

 لثم ( ةحادف ال ) حدف م ًالاو؛ للا محدف لاقي دحتم دال 0 01
 لق: لاقي نا باوصلاف ٠ كلذ ريغ ىلع عع مو هلقثاو هيلع ىش اذا - اعطق هعطق

 بطحلا ةدشو موسرلا

-_ 

9 51 0 
 21 ل
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 ةيب رعلا فورحلا ليدبت م4

 ىهصفا | ةذللا جومتلا اذه لعّشل لب ةيماعلا اهتغل يف هارن ال

 ١ ؛اكاقلا حارتقا ضفر ىلع هاربا نفك اك اناقلا ارتقأل دق ا ةعطاشنلا' نيهاربلاب نمتلك اذه
 نجلا عمجلا ءاضعا دحا ةيشن اال فورحب

 ا سارا

 ا ا 7 ع

 كرمال ةعماجلا سيئر بيصنت
 تودريب كك

 0 1 2 ليل تالت لافشال ةهنلل هلم ؟7 ىلإ ناري رع "9 قف تادقع
 يأ موي رخآ ينو ٍبطملاو تاتحابملا اهيف تيقلاو اهيدن مو ةعماجلا يجرْتم ىرم

 جدد دريب رتسملا ةرضح ديدجلا اهسئر بيصنت يف ةعئار ةلفحب تقخ هنم

 ل 1 لا قالا استرا يللا دروع ءنوتتكادلا ماوبحارللا ريش: ىريمألا
 101 4 يلا تدرك ا ايف للا اسمع لدم ناكو ةيروسر يف اهتوامتعو

 ا( 11 21 ءاتملا ةسانلا تظحلا تلتف تريب ىف هئانمعا دحا
 وجيرخ موب يناث بداو ةيزيلكنتالاو ةيب رعلاب ةعوبطم ني رضاحلا ىلع تعزو يلا

 اقل لإ ايمو طولا ديد ىتف ديدطا/سيئرلل يكب مام ةعماج
 ا راطقالا عيمج يف نطولا نومدخي ءابداو اعد 8 غبن يذلا

 ءابحنلا هتدمالت د عتمو اتا لإ از همدخ

 هلال 1 ل

 ةيوغأ دويق

 رئاط لك رقصلاو ٠ ريط نم ديص, ال ام رفاصلا : تايلكلا يف ءاقبلا وبا لاق

 كسار 00 7 جارخخلا نم صخا 0 اد باقعلاو رسنلا الا دمدب

 نول فافخا لع ريعبلا فخو فافنخ لع عمج ءاذللا فوفحا 2# كنز كم جارخو

 نونلا لمجن برعلا نآل 5 كلا نم ةرشع ىادخال تاحو ررشلا ناب نيضن عيرال لاقي

 ريغكلا ءاتلاو ليلقلل



 ام؟ ةيبرعلا فوركلا لب دبت

 الذ اطل ءءح اهنوظفاي نانويلا حبصا محلل تبب نع لوقن اذكمو 5

 ف ورحب * ارحل انهعنا يل اعبي ق غل .ملول ا ةلخا نو ليبقلا اذه نم ؟ل دروا
 16-7111 عنود )م دالا تاش) مدالا طشلا ةيب رعلا دئازلا هانا ابلقنو ةينيتال

 ممءارمدعع] (لتك ) ةنع ءطقا[ع]1ع[(ةياضخلا) ةليضقلا( الا

 نط عسصتص لعد آةهصتع5و (وسانويولابلا) م6غ1ممم>65ع ( لغاشرا )

 1 طمرستسع 11طع ةديرج (.انغواوب )50110856 ( سماد ىد نماش)

 ( ذاب اهاللا )اذابارش ا ( ل نسل
 ىرخال بوعشلا نع ةباتكلل ةحلصك اهتباتنكب ,تتاةيببرعلا ةغللا نا تلق 5

 اهضعب' ةكتكفم تاغالا' هذه فورح نا ىرنف ةينايرسلاو ةيناربعلاك اهب تكتحا يتلا

 ضعنب ءهضعت'اهفو ر حروفك قضتلب :ةييزرعلا تاككلا نالانيب ةيدامسم البنك سلا
 ذهو ٠ لازتخا ةباحك اهناكل الاب نظعلا ابلعُمل ةدجئاو ةلدك العجي قاصتلالا اذه

 ابشعب ةديعب اهزوطش كئاؤملا ذب زعلا لتكلافبةلادكسلاب راصتحلالا قاسم

 ضعب نم ايضعب هب قماش قالا تاغللا روطس اما" رطعلا ه2

 نوتيكتسي موقلا كتلوأ لتعحيو رظنلا رضي ام اذهو ةيباشتمو ةثاق فورا ك1

 اننا كدر لد داو < كييااذ 6 رطنلا يريصق نوحبص راك نعال تاراظنلاب

 ةتباث ريغ اهفورح نال انظفل ةّص انل ىرعتت .ال ىرخا ةغل فوري ةديجحلا

 دوصقملاب ةيفاو الو
 ءانبا ١ ىحنف اهب نيككتللا ةيموقو اهيناعم ظفحت اهتباتكو ابظافلا ةغللا نا - ه

 نم لك نع اهب انرارسا ظفحتو اهب لسارتنو بطاختن ةتباث ةلماك شب رش ةغل انأ برعلا

 نيذلا وا نيقرشتسملاضعب كلذب يضرال اهب ةررحلا زودكلا كرتن نا زوجي لبف اهل ال

 ناجالا لبقي لهد٠ اهظافلا دنت ةينبتال ف ورحب انتغاةباتكب هنا انئانبا نم نومه وعي

 ةحياوم ةقا كاوا مهظافلا طبغتل انفدرج ذانتاو مهفورح كرت مهيلع ضرعن نا

 تالكلا ظفاب فالتخالا نا اس ال ةينيتال اهفورح نا عم ةيزيلكتالا:ةفللاكبظافلا
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 ةيب رعلا هورشا ليد ار

 100 07 اح تنفي ديدملا نم وا نشك سي وإ سلغم نم صقل !:.ةحبلايرقلاسر امأت

 ةلخللا !اما ٠.هلئاق القفل اكدت كي ةيلانما داهشا نم ؟رعش|ايرقل ذاا1/ ماا يلظفلو
 2 نعل ابفاورخ ,قزرظلا بزقاو اجاوسوال و ةنينتاللا ال ايعالطك اظف): طيلضر الفا ةئماقلا

 ناكفمالا ردق ىلع الكشو

 نا كلذ بحال انتغل»ةباتنك انريغول انثااءولس سنا ديسلا ذاعسالا علاق ب ؟

 0 لك نا ةرال اقل ادئلوب ىلإ :ةماالاإ ةلغل نيج نم ةيب ملا ةغللاب لنك اك قرح
 مهنم هس كفورعملا ءاختملا فورجب ةيب رعلا ةغللا ةءارق نوفرعي سانا دحوب يلاحلا ليجلا

 فرغت ال عيصن و ةيتتاللا فورحلاب ظفللاو ةبانتكلا ةديدجلا ةئشانلا لعتت كورس

 ال عئبصي و ةفلادلا تاطوطخملاو ةءوبطملا بتكلا ةغلاطم لههتف ةيب رعلا ةةارقلا

 ةمدقلا ةينانويلاو ةينيئاللاك ةعئاملا تاغللا ةعااطمم مهتايح نونفي نيذلا الا اهفرعي

 ذاتشالادنلا ةلاقام ىلع قفاوا اناو ٠ ه1 نالا ةيكحلاتاخالا نع ًاريفك فاتخت اهمال

 ٠ مولس سيلا

 بتكن نا انرطض. ةينتال فورجب ةيبرعلا ةغللا تاك ظفا طبض نا حا“

 اراب لا بطلا نآلا ىرهكلا ةعاطلا د انهوب اهببكرت وا ةلكلا لككفييف تاكا
 اظل املج نك يح زنا: ثادعثاضمالا نك ين دحاو: نكرش لع تاكل لقفلب
 ٠ لباب جرب د ذانب اعناكريصنو ءاعح ةمالا تتشتففرالب وا .1وار اما قالا حبصتف

 11 فر ميدقلا ابظفل تدقف ةقب رطلا هذه ىلع اهناف ةيئانويلا ةغلل ثدح ام.رظنناف

 هكركألا دا هين انزل رار” ةفرجو  يدقلا يف ظفا» ناكو فاي نآلا:ظفلي (اطيإ )
 ءاي ظفلي نالاو اواو ظفان ناك 3 عطقمو 1 ل |, نالاف 0 1 كل

 ناغط ةمو فرحا ةثالث نان ل ءاياظفلم نا الاف يإ ! ظفلي هي رج
 1 81:01 خا

 ظلي ١ زاضف ةذودنملا (وأ) ظنفل:هل :ناك (افيمزا) هه فرح اذنكهو -.ءاي الكل فل:
 الاثم قل .. ءاقا ؟71نالا ظفاف, ةييزرملاءابلاكظ فاي ناك 83 قزح ةفييعا © :نإلا

 نال يىبزعلا اهظفلك يدقلاب ظفلت تناك توزيب ةنيدم مسا 2005 ةلكا كلذإ

 ظفلت تراصو ليك تري ولفت هي رع ءاي طتفات 8 و أو اظفات( نوليسبإ )و 1 ظفات (اطب الا



 اما ةيب رعلا فورحلا ليدبت

 2 ةيران ةبرع ةريخالا نيئسلا يف ترهظ : ةاغم كلذل برضا“ اهزاجحتال هكا

 وح ةتييتاللا ةنغللا ع قم ازاععسمااتسأ انهوعرتخما املا اراتجاف تأ رع لك
 ةغللاب نيلكتلاب اذاو امناكم نم ةلقتنملا اهاتعم نيعاك نم فاؤم ايم عمته طأ اع

 تاريبعت نيب اهولخدي نا يا مالك نيب ليب وموكول ةلك اولخدي نا اودارا ةيماعلا

 لب ال دوصقملاب ينت ةلك امل اودجوو لاحلاب اوقفوت ةغللا ءالع .: كل ىحصفلا ةغالا
 ٠ عيملا اهلبقف ةرطاقلا و ٠ ةبب رغلا ةمكلا ىنعملاو ريبعتلاب قوفت

 ةيرعلا ةغللا ةلاعكك نيلئاقلا دصق نم لوالا رطشلا نع هنايب 2 اذه

 ةيماعلاو ىصفلا تالكلا ظفل طبضب مداهتجلا وبف يناثلا رطنشلا اما « ةينيتال ورحت
 لوقا كلذ ىلع ًادرو مهسفنا برعلا ءانبالو نيقرشتسمل الب

 ةيماعلاو حفلا: انتل ةباتك .انيلع“ نوحرتقي ىتلا ةيشتاللا ةغللا نأ ك1

 نين طفلا اان ها طفلا هبا ريع ف ادور
 نيِكرامدلاَو نامؤرلاو نامالفلاو نييلاغتوبلاو نيِلاطيالاو نابسألاو لكن لا

 تاغللا ؟ ٠ زم 'تاغللا نع قفعن لع كح ذاق !ادعام)) نحول ا
 ةيتوصلا ىرخالا .:رع ةفلتخم فورحلا ظفلب اهنم لك ( ةيفاني دناكسلاو ةينوسكسلا

 قوص كرد هده قا اذا نيك لغم قويسفرفلا هطقلي اب( 5ر2 نال
 صالا سلف نينلاطيالا دنع اما ليقث ِبوض فّؤح هدعب ىلا اذا فاك لثمو فين

 اهناق 10 رك و 1*ةياوضلا فوزا نعادكتم لؤ ميلا 6 فرح اذكهوكلذك
 ةيسارفالاب ظفلت لع[ 7-1 ءاب ةراتو دمك رأت ةيزيلكلالاب ظفلت

 وم مل <أو ويسا ىرخاتاغل يفوهنويسأ ةيلاطنالاب و و نوي ذي ديال
 ةيلاخ اق ةيننتاللا نا لهو ةينيتاللا ةغالا تانب نم راتخت اهيا نوحرتقملا انا لقيلف

 الق ةزانو فشخ ةرات نوكي 5١ فرح اذوه ؟ اهفورح ظفلب نلقتلاو ريبغَتلا نم

 اذنكم" نم ةدي دع ةاخمأ دارباب عسوتن نأ كن نسل الو ءاف ضيا ظفلبو

 ىعصفلا انتخل ةباحكت ةقبرط قوفت ةقبرطب انوتأي'نا نيحرتقملا ىلع حرتقتلف لبق
 711 نال اودجي نا نوعيطتس. ال مهنا دقتعا يلا ٠ اهيلع دمتعتف اباكشب
 امامت دوصقملاب ىنت امعتسن يبلا تامالعلاو



 ةي رعلا فورملا ليدبت اى

 يف ًاريذك فلتخت ةيماعلا ةغللا ناف اهوعدتبا يتلا تاحالطصالاب ةقدلاب كلذ طبض ىلا

 0 ين نب اكسل لقفل فلك قالوا ةضدملا يف لب ةددعتملا ةيبرعلا دالبلا

 7 ةحطو» هأمحو صمح ةحطل نع بلح ةحملو ناكلاهفل نع قسد ه2 ا 6

 د ال اذه نا لامح الا هجوبو نييجيسملا ةاحم ةجمل نعاندنع دوهيلاةلم

 اف نع اما تاَبلا اذهب كئلوا دهتهلف ياللا ( فارغونوفلا ) زا هب نيقطانلا ريغ هرصحي
 يفت لكشلا عم ةيبرعلا اهفورحو ةينيتال فورحب ىحصفلا انتغل ةباتتك ىلا انب ةجاحلا
 ةنكما 0 اا دال كو :راقمألا 5 11 انا علا

 117 [ تاك 2 لاو. كمللا ةعلكلا طفل لعن ال اهعاخمل ا 000
 ال هللا نأ كفك هفاتنتا اضاخ انك املا ةرفاس ىلا ةماعلا ةخللا ايار ةامح نم

 ىحصنلاةغالا ىلعرثؤت ال لكاش امو مخرتلاب وا ةلامالاب وا ديدشتلاب ابظافلا تفلتخا امهم
 4 كح اوإكلا فوركو ةححصلا فورا ام ننكخ ىنصفلا ةملاكلا نا ذأ

 !و: تنتك ناف ةملكلا لوح بدك ةيبارعالاو ةيفرصلا”تاكرملاو ةملكلا
 |هتحح "لع اما ةماعلا اهظفاتفا تاكرحلاب لكشت ناو .  ةصف ةملكلا تءاج اًبتختص ىلع

 اذهو ٠ ىحصفلا ةملكلا ىلع كلذ رثؤب الف كلذ ريغ وا ديدشت وا ةلاماب ةطولغم وا

 0007 1 راسا نت ايدل فدك افلا ايلا رطب كا نما ةعلل داش: ظنح
 كواتلا لع نزب لك التفات ةماعلا تانحازو قعصفلا ةماكلا نتف ىف كاكارملا انلخدا
 لولو الا لوط نمز انيلع ىف ال دق ةيتنتال فورحب ةبادكحلا هيضتقن م اهتحا
 1 قمل هللا )اطمن كلو نال ذاتعلاو ءافرخ هل ل رتسنلا انكنا
 ال6 ريتع هيلا هدفا ايقاقتشاو اهظافلاو# اهدعاوق ةللاثماةثللا كافي ةماعلا هللا نع
 00د د دكا راختالا نما بيف ءانغ ةقيدح حتصقلا هللا نآكف هلا يل فتسو

 ةيكارل رام نم'اذلا لغو انو! رشلا قآرقلا اهسارح سن 711107 م
 ةريه 0 نم ةقطنم ةيماعلا ةغللا ن ا ةهللا مجاعم هعنعف امو ءالعلا تاكا 9

 اهءام ةرعشم ءالضتنا الب رئاكعنو وغث موعلاو كوشلا اهلخت ةقيدخلا كلت فنتك

 اهراجا فلتيف حسوعلا اهيلا برستي 0 اهيمح ةقطنملا هذهو ةقيدحلا نم اهتاموةمو
 ظ) : لخدب 1 6 : ققحت مل ام ةيحراخلا ةقطنملا نم ءىش اهيلا ”لخدب نا ةقيدحلا سارح محمل الو ةاجخا



 00 1 ةي رعلا فورحلا ل

 نمضتل .ةلاقع ةيناث ةسلج يف. ينأ نا ينوقمك ضفرلا لك كلذب نيلئاقلا يأر تشْفر

 : لوقاف يأرلا اذه داسف ىلع ةعنقملا نيهاربلا

 ؟ةغللا حور ىلع قوطني ال يذلا نحيهتسملا بالققنالا اذهىلا انا ةجاح يأ + ًالوا

 كجم صا نم هيل رالا عورفل رفلاب اهولثم نا نوديزي مهلاب امو ةيماس انتغل ناف

 0 00 ةببروالا ةيدنحلا وا ةيتبركسنسلا ةغللا وه
 ةيئاب رسب فقر ةقورملا ىللكلا ينكتونا حرتقاولف ؟ةينيتاللاو ةين 8
 كارتشا و ردكوت دق ةركفلا هذه نط دبوصتسب ناكلاط ناعتم ا ا
 فورحي تاغللا كلت تنك, ناب حارتقالا عصب ” كئنيح نكاو ةيماسلا عورفلا

 عورفلا كلت ا 1 رعلا ةغللا,نال ةد رع

 امهدحا نب رطشصلا مسقي هنا اندجو حارتقالا اذه نم دصقلانع انثي اذا اناث

 ردم 0 نا نوديري و هماتب ةيب رعلا تالكلا ظفل ةفرع» مجاعالا ىلع لهسي هلا

 تاب 0 نا ةيرملا محل كاذ ذاو مالا فورحن ظفالا

 0 ىو تاح الطصالا نماضدين,تلعدقو ٠ نوراشب اه 0
 فل مورخالا قل ,طلاف ام ةصاخ ل ضعب نع اهضعب

 م لا ا نر .' وج لهو ةبزيلكلالا ةقبرطلا نع اريك
 هلا ىلإ تشرنا دارا ىهطمتوإ ديسلا ىسرراب ىف ةقرمتلا تالا ٠

 لاو.( تاناوجلا تيداحإ نهتاهكفلاو ولولا ) ناك ف 10 0
 باجكللا كلذ نمو ظفلت فكروا ١!* ةحمهللاب نحن اهظفلن ا تارككلا ظفلت له
 دق مينا ياب كلذ نمررتكما تميف نيكيلب ب ظافلالا نم ريتك يف ءنطخم هنا تاك
 كل نواح دب ارو اك 0 غو اهباب يف ةبيرغ ةثدمتسم ةقي رط لع, كانه اوهنطصإ

 5 ينرحب نيشلاو لفسا ىلا ًالّسرتسم 1 فرحب ءاحلا نولثجو ةيسنرفالا فورملا نيب نيع

 اهنكلو ائيش نيببن رفالا دنع ظفلت هده. عطخنال كطسرالوب ك9 22
 ناد نقردتسملا, نااانل جنيف اف 1< راق 5 ايش ةدزان كملت نيك ال

 ةفات راطقا يف ة سانا أ ةفرعم مهيلع بعص اهماتب ىئحصقلا ةيب رعلا اوفرع
 م تح اوس ١ لا معمح كف هل 0 * ىت ضءوش + نأ ١ اراطرد ناونكت 5
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 ىلع نورثعي الف هذللا مجاعم ل نوررعيف



 كورسوس م ةديصق فورا ه ذهب اوردصادقو ٠ ًلئفلو ةباعك ةيسورلا

 ( زاقوقلا يف هدوجو ءانثا يف كلذ ةلاقما هذه بتاكل ع )
 ا 1 دم يذلا يسرا ردو كل ( ةيعحلا ) نم زاقوفلا واسس كلط دو

 ا 0 مباجاو كلذ ف مناع مف ةيشتال فوري نارقلا ةبانحكب مهل ميا ك

--- 

 0 فتفلاخي الو * يشب رضي الو مالسالا لضف رهظ»

 ا اول ل ا مولعملا نمو

 يف ةديدع دئارجو ابتك ترشن اهنا ىتح اهيف رييغت ضعب عم ةيسور مهفد رح لعج ىلع
 ةيعداكالا فورحلا اهوعد يتلا ةلدعملا فورحلاب نازاق

 ير ل هيل ذيل القفا ةلاقلإإ ل و١ قسايلاراسملا ديالا بول الاسم يةنمانا
 ةيئائكلاو ةيناغارذالا : عبرالا تاغللا ىلع اهقبطيل وتناربسالا فورح نم افرح

 0 نا نكم ال ةيقتاللا فورا ددع نا دحو هي فلو ةيب رعلاو ةيسرافلاو

 كلت قرت 920 تعا يياقاأللا تاضافأ ةنيمالشالا اتناغللا يق نزمعتسملا كلا الاب

 داع ترا

 هلل نانو هي دعا كو طار كقلا عت لبقتسملا يف لهسلا نم يما اذهلو

 ةاماككهفلا ف رحت قاض لاو لبق نم كلذل
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 :هصن ام-١ 8 ةنص راذا موو“ يف ًاضنا هادي رطا كلتاترشنو

 علغلا عمجما باوج

 يللا عم مل ىلع 115 ةنس ١ ك'14 خي راتب تحسرتقا دق ةدي ر لا نا

 ةغالا 0 ةسلارلا ةقيورتبلا يرشال هديب رعت ع هان 2 هاك هيد

 هتسلج يف حارتقالا اذه عمجم ا حرطف ةيددت ال فوري ةيقرشلا تاغللا نم اهريغو ةبر علا

 يسدق كب شالا ذاتسالا ماعلا هتاطعا خلا فكن نا رقا ةثحامملا دعب و ةماعلا

 :فرحلاب اهرشنت عمحلا اهرقاوهترضح اهأشنا ين عااةلاقملا غ ل

 ماركلا هئاضعاو يبرعلا يللا | عمجملا سيئر ةرضح

 املو ةيننتال فوري. ةَبَب رعلا ةغللا تالكةباتك يف يفازآ 8 يقرأ



 ناضخا كا

 ل
 ةيرعلا فورحلا ليدبت

 * هه ام ١و ؟ةنم ١ك ١9 خبراتب ةيقثمدلا 'ابفلا ةديرج ترثن

 انعم يار بلطت نحو ( يريسال) هدي رح نع ةعطقلا هذه انبرع
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 لهب اديدج انولسا ناجي رذا. قيسايس نحلا يتعانا ان امنا

 0 لاخلا يف هيلع ياك ةمركملا ترج كقو ليتل لك ه1
 سيئر فونامران روتكدلا نكحاو ٠ رهش و تماد ةيلخاد تالداحم ىلا كلذ

 هب ررشلالا ةيركطلاا ناك 1 0 يابولسالا اذهارصا تناك 1

 ةيكرتلا نع اضوع ةينيتاللا فورملا لاهتسا تررق
 نكت ال اكتااعاو ةيب رعلا فاورحلا ليدبتل ةيمالسإالا توعشلا تدع اناطَو

 ىلا ترطضا دقق ةيمالسالا تاغللا ةيقب يف ةدوجوملا فورملا تاوصا عيمح ءادال

 الظفل اهفل ما 1 ةيب رعلا فورحلا لد اهضعب نا نع لن 1125 معا عضو

 سسؤم دلوع يلاحتف اوم لذم/ةباوَعْلا تورك نيج نيرشملا نير ا

 (أشنملا يمجملا يمايسلا بتاكلا ناخ موكلم ازريمو نايبرذا يف قاورلا ندا
 باكا ( 000 دا فورحلا نكن ةلاف ع لآ قفا

 ( يدعس ) يسرافلا

 ازيم فورج .بولساز 12 اكان ةيئاحم انور افا رانا
 اكتب نعاينابلا تلطفتا اليف - هر ءزازو ىنايرابجاراماتس 0 ا

 لك ةربدالا تر كال ل ةيب رعلا فورحلا تادبتسا

 ةكرتلا مهتخل ةباتك يف ةيئانويلا فورملا نولمعتسي

 هخللا ةناثب اقردل نان دانإو ةعش نمةفلؤم ةغل مه زاقوقلا نك رش كلت
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 ٌةيرصعلا عاضوالا |

 ىلا يناجنزلا نيدلازعل رعشلا رايعمو « نيدلا مجن خشلا قدصلا رايعمو ؛ يازغلل معلا

 ٠ ايقكلا ءاملا اهيف نوتملا تافلؤملا يف ىري امم اهريغ
 برعلا ناك اذا فورملا هذه عيمج ىلع تفقو دقو اذه دعب جنتل الو 1“

 0 للا لا 0 1 عم كاين وا بم ءاب نابثم ردا و[ ناحل[ كفر
 نطاب رشا نايصرحلا : سوماقلاو جاتلا يف اح دقلف م61110126 نوطيربلاب

 كل كاف رس كل ىك ف نطل كلج

 ةثدحلا تاحالطصالا اوفرع دق مهناف دحلا اذه دنع اوفقو مهنا لاحت الو ٠

 رئاطلا وا ناويحلا ينعت اهناف 0101119016 مهطوق لثم اهبعضو ىلع ءالعلا أطاوت يلا

 : نوي وغللا لاق «ترتقملا وا تراقلا» برعلاهتعس دقوهيدي نيب عقب ام لك لك أي يذلا

 0 هلثمو هدجو ءيش طل يذلا تراقلا

 ةلكلاا مذه ىبنا الف .قارعلا يف ةددابلا لها نم اًظافلا تلت ام ًاريثكو - ١
 ناكو عد عرج 6 ال ةبث ع لخد دن ناكو ا لهاج يبارعا ٍ نم اهتطقتلا يلا

 اكو ( اكتم كا ىأإ) اهنم رتحاف 0 ف"ارالا دجوف ززخ ءاخ ام كلذ

 كولا اذه نأ كنك رظنا “ يل لاقف ( اهتلاح ىلع ةيقبلا كرتو احاقلو ةحص اهتسحا

 تدارا اذا ةبادلا هذه نا: لاق ؟ اذه كلوق ىنعم امو هل تلقف « ثانالا نسحا زتخي

 ا[ فدو ىاثل انسحااهنم ىتتناو .( تنارالا 5 وهو ) ززلعا هاج ةنسح اخارف
 5616 ءانمدنوثدحلا ها © اماّذاتفرع برعلا ناىسنفن يف تلقف# زازتخالا وه اذهو

 كا قو لاوس كك عقب ام لك ىلا .برعلا_تانتلا نم "تيت
 . بواطملا ديفت

 : رداونلا كيت لوقي ةتدجوف جاتلا يف ةظفللا نع تنحب وريدلا تمدق مث

 اك كك لذلا قم يعل تززتخاو نايم هتذحاف ةعامج يف هنا د: ةنززتحل

 اا | ءارتحلا ةيشاع تنارالا دجور اذا زّدللاا نا. كلذ لصاوأ «ءابتك رتو ةعفتسا

 يبارعالا م كج ىمتنا 6 رثو 7 | م 7 3 . 2

 لم ركنلا يرام سا: 1 ) ةيقب هأ 30-6



 1 ةيرصعلا عاضوالا

 نم ف ناخذلا دعصت يتلا ةداملا كنت ةيعست نا الا عئاشلا ىنعملا يف لمعتسم ناك ناو

 ٠ رمح رضعا ينارأ, ىلإ : لفس وي ةراوس ف ءاجا6 0دلاريصب اع 00

 0 ”هانعمو

 اهب نودت ةريرذ ةبشاوأ مري رد ايحأ ةغللا تدك يف اينع ءاج دهن هن ١
 بإب نم (هناةيعسللا مزه تْراخ ةزيزدلا كش راك كلا لكش ناب ريش 1

 تم ٍظ تعا لَ لصاح توُيملا نيخدت ىنعم أ ع 5 ) ةكاشلاو ةيماشملا

 ٠ ةميخند اناقو ةنخد انرغص اذا هراكيسلاب ةفورعملا لع قدصا هجو نم ًاضيا

 يف وضعلا يا 563[عان>> ةمكأ لباقم فرح عضو يف نوي رصعلا راح 6 ٠

 لكلذ ( خيشلا ) نورخآو ( نيعلا ) 'ءاعس نم مهن خويشلا ساحم وا نايعالا سلمت

 ”مك ناو « نوي وغللا رك ذي مل دي دج ىنعمىلع اهلمخ ةريثك ناعم نيظفللا نيذه نم

 رميشلا)نا يدنعو« ةيبرعلا ةقداصلا ةرطفلا دا ٍلسلا قوذلا لها ةلقفتسي امم ا اعضو

 ةينانويلا ةمكلا برع دق اصلا فلسلا نا ىلع؛ بولطملا يلا برقا ( رواش ) ئا
 نييعت يف اوبرطضا دقو ( تي ابر ) اولاقف ط01111115 يثو ىنعملا اذه يف ةدراولا

 .زدقررشلا 4 1 دايحادلا ظافلالا رئاس طيش قاوب را 00
 ءدب يف ترهظ ناو ابنال اهاوس نم اًهذاخما يف نسحا ةظفللا هذه نأ يدنعو

 : اييف تعقو ام اذا نذالا يف ةببط ةققر امنا هك 2
 ادلة: ةيغرفالل عادتبالا لثم ةئفاكتم َةلباقَم لباقت هكدا و 50

 اهانمدايقاتنما فال ل
 رعد 1196لل1 ةظفللا هك ارسعو ساكلإ © كان كدا+ يف عقو لهو * 1

 كلذل اوعضو دق تلق <+ 9 ىنعملا اذهب ناك ام وا دئاصقلا وا فيلاتلا-نم روهشملا ريغ

 دعب فرعي و سانلل روظي م يذلا : مل جاتلا 2 لاق ٠ نسيم | وهو الكل

 ةلوادتي يذلا ريغدلا سورال ممم طن دهاشلا اذه لثو سيمت ةديصق : مملوق ةنمو

 ٠ قافتالا بيرغ نم اذهو ٠ سرادملا ءانبا

 هب فرعي ام يا 05116511118 ىنعم راينا اوفرع مهنا نم برغاو 4 ٠

 اكل رايعانردل ةديالع عك ءامسإ ةئمو زاحملا باب نم كلذو 'يشلا قدص



 ةبرصعلا عاضوالا ا 5

 ريغكلاو| 6 نوتفلا ريغكلا :'امهاتمم نيتينانوب نيتك نم ةكرم 201 ا عع اعل

 "011 نناا  نادل يوار يلا ىذلا اذه ين كنلذلا ل ا6دقو  هرا5 يف
 نازيت رلاك هدف يف ريغكلا : يملا (برغلا ناسل يف ةلثمو ) نسورعلا جات يف لاق
 0 هأ هذف يف ًاريغك ناك اذا :زيمرو زيبر نالف : لاقي » : ناسالا ةرابعو

 00 *ممج) بارغألا نامل قا هلا نع هلا كير انام فرذلا

 : يبرعلا فرحلا ىدؤم ي 55 وب ةظفلب ةيب رعلا اومحتا ( 2

 ( هيلا زوهرملا وه" زيمرلا 0 هيف ةغلزيبرلاو لص الا وه زيمرلا نا يدنعو

 ٠ هيلع ةرازغو هلضف ىلا زمري ناب قيلخ هتف يف ًاريفك ناك نم نال

 ملا م : ةردلا حرش يف يجافحلا لوق ةنمو ( مهعالك يف رك اب مملا بلقاعاوأ

 وع وأ ؟!مزالو تزال نولوقيف ًاريفك ىرخالا نم امهادحا لدبتف نابقاعتي ءابلاو

 كك ار كفا ه1 * 5 رطما سقم هنا مهمالك صاظو ٠ ُ و كاد

 ةلخكلا : ّاضا لاقو* ةدرطم ةغل نزام دنع وه » : 41 جملا بلق ذاب ا

 نولدبب نب .ذلا ةعيبرو نزام يف ةغنل اهناب اوحرص : اىزيش لاقو ٠٠ ٠ ةرهشلا : مخلب

 ىضتنا ٠ 1 ايم ءابلا

 : انلق ظعوأاع مم19[ءءطصتواتع جترفالا لوق بترعن نا اندرا اذا هيلعو

 100 كا اةهاز دل 'اندراء اذا كك 30 رقم ةزاّمتلاوا 25 زامل ةسردَم
 | اناا درا ناورستكلاب ةزامإ ار انلف ععولعلا ناقثا يف ةرابملا تاستكال كلا
 ةراخنلاو ةدادحلاو ةعارزلاكرسكلاب ةلاعفلا عئانصلا سابق نا مهنع لقن" هنا الا « مهنع
 ةراملاو ةماركحلاك ( متفلاب ) ةلاّمتفلا ٌةبابف ( مهلاب ) قل سايق اماو « اهزيغ ىلا

 طم]و:[عءطصتع ةغرفالا دنع 'هلباقي ام هك ةزامرلاب دارملاو * 700 و

 نم مهنمو 1مم" عاأ جرفالا هيعما ا ةفافللا هك رفا عضو 51 ٠

 ( ةيجنرفالا ماب قلت ام بسح ىلع رد> او لك « ةراغيس وا ةراكيس وا ةراج لاق
 نر ردلا اهيعشم ن تلاتلاقب "نا 0 دن عو ةرينكا نادم تورو ةفافالاو
 ٠ ةحئرفلا تاغل يف ةرغصم ف 0 ةرغصم 00 ©19221:عااع و( 2 60091

 ناخدلاو . غبتلا وه ناخدلاو باتكلا 20 مح هيلع قفا اك 111 3 1 ااقيو



 ١ ا“ ةي رصعلا عاض دالا

 تمس دسيسسل جس

 ندريذكخلا ام ا ديد ىلع هلمحي مل امي 000 مطاولل

 ضعب ىلع تلا ف هجم ةلاسر وو دا صقار كلا نيبال تار هك زمصم يف

 داع اليذ ف ى 5 1 نم 3 دعب 5 ١ مم هدم كا ا فئاوطلا

 هل ةلاسرلا نا تلف [رهاظ ( حلاص | هيبا مت قب نكل اهجمرف

 1 0 ا حالا لا ا يا
 سهاط خيشلا موحرملا اهيلا دم ةبساحلا قو ةيلاملا رئادد باك امتي يتلارتافدلا
 ةغللا يلع يف ميساقلو 1 المو اهسفن ىلع اهاوطف
 نيتقرو ها ةقرو 0 ةدافعسالا نكمي قاروالا ةقزمم دهعلا ةعدق و فرصلاو

 فرصلاو مخألا ف 0 ام عومم نم فلأتب نا اما اهفاروا نم
 ل هنظاف

 هتافو دعب انل كردي نا بحي نكي ل ىهاط خيشلا موحرملا نا لوقلا ةصالخو
 نحنا ابعدوأ شيئاتك : كلذ نم ًاريخ أنل كرتب نا حا امناو هءازإ ابعدون فلاش
 ا 0 ه4 ل ل ل نمل يل 1 عقو ام

 (ةبنهاطلا ةرك كا لكشف دلو و رشع ةَعضب ماقمم وقل ًارا< رشع ة ةعضن كحل

 ل هللا همحر هتايج يف اهوعدي ناك اك

 تيرصعلا عاضوالا

 نع تعطقناو ( 111 : ١ ) ةلحا هذه يف ناونعلا اذهب ”ةلاقه تجردا دق تنك
 نم ريغك ناك املو « اهماتإ نود تلاح عناوم ىنمملا اذه يف هيلع روثعلل تقفوت امي.رشن
 للا تدكع : ثحبلا عبت 3 ١ "ىلع نو لل ةيبرعلا .انرايد باتكو نقر ستسملا

 : لوقاف .٠ يعوضوم
 نم::اهرحب يف امو 6 ةفيررشلا ىذه انتنل ف ةريحلا لك نال تاكل نإ ١١

 ابعضو ىلع ضمه مل هئاف ةييرفالا 01و ععطتتعانع ف ةك هذهف ةبطرلا ءىل اللا

 ةظفللاف ٠ رمزا دق ل طق ! ال اوعض همهناف ( برعلا فالخم ( ةنس ٠ نم كلا



 الخ خيشلا راثآ نم ىهاظلا ا

 لباب نييك ارهاوا ار راك" ىف تاقيلفنلاو نكازرملا هده تكلل ناكام رك اذ
 قيلاعلاو قماش ىكل ٠١ ةقيعم | طوخ ارداكم.يف خسرنا دقو. ةعاويلفملا كاحلطافلا
 عقل كلدلو تامالعو ماقرا ةطساوب تايآالا نم اهعضاومم ةطوبرم تسيل ةروكذملا
 لوال اء زا [شمازه يفاانظخال. دقوا لقتسم ريشفت ا لكش ابعحو اهدد رح يف ةباوعص

 ناكلف "ريشي ذل ةقالععاال اع لعل لفكو: تالاخللاو:دئارجلا نم ةلقحلا# لش :لئالم
 اسهنم ايش عدي ال هلئاسم نويع رايتخاو معلا ىلع هصرح ةدش نم هللا هنحر فاما
 تاقيلعتلا كلت حفصت نمد ” .ءاردا تاكك لالخ يف ىتح هديقي نا نود نم تلغي

 اهتدئاعنسحو اهتدئاف مظعةلهو ل وال كردا يزاضيبلا ريسفت ىلع اهبتك يتلا حورشلاو

 [ تاك رف دقو الوط اهشفن نع ةياوطما دعني ةريتك سيطارق ( يناثلا مسقلا )

 نيب كرثو ٠ ةينيدلا مولعلا نم ةفلتخم لئاسم عشاو طخب اهيف بتكو رمحالا ريجلاب

 فلا ءاهز غلبت سيطارقلاهذه تاحفصو هيف :يش قاحلا نكي ضايب ىرخالاو ةلأسملا
 نظاو ( ةيرهاطلا ةركذتلا ) اهبتاك .موحررملا اهيعسم ناك يتلا يمه ابلعلو ةحفص يتئاهو

 ا ع نم افلأت تعادلا عوضاوم لا كلل ءاكلا نع
 "للعلا لئاتملا تاقرفتمل اعماج تانك ع لال نذر هل اك

 نيثالثو ةعضب وجي اهتدع غلبت ةلقتسم شيئانك وا سيرارك ( ثل اغلا مسقلا )

 هند نافز او ةدادععم  ندلم 7 000 محملاو ٠ مطقلا ةفامخم لذاك ةلاقو

 لئاسماًبعذو او, ىزخأ ةز 50000 ةرات يصاصرلا قلاب ازيعكي ناكو

 باتكب ةددعتملا هتالحر يف رفظي ناكام ًاريثكو نسحلاو ةدئافلا يف ةْياَغ ةفاتخم ةيلع

 اذاو ٠. شيئاتكلا هذه. دحا يف هلكدصخلب وا:هلئاسم ما هنم سستقيف دوجولا ردا
 نم رهظيو ٠ ًادج ةزجوم ةزائعبا+هدقشا هشنانك يف 0 امم اًثيش دقتني نا دارا

 انيك لت لمس نال عضيإ ن ل ناكاد ارا ةلعر هنا ىفاظ خيشلا راثآآ عودت

 راقي نا لّفِم ؤه,اننفاواةيلعلا هر مع ارا دن نا 0 هنا لاقي وا

 كلذ يف هنأت ثحابملاو لئاسملا نم خيراتلاو .لعلا ٍبتك هكيفانث عناق هش ”نعراقلل
 ةلسردم كدك-يف امنا َهَعَو اناا ما نوع كفل الع نم 0

 اتناك ل ل بانك ٠ مالو ناك يذلا يعسرلا لمعلا قئاشب اهتباتك ىل | يأ



 18 ىهاط خيشلا راثآ نم سهاظلا

 رع نا ىلا قارمن لجر ىدهأ  ةيابنلا نع القت ناننللا نم“ ضرع نانا

 لاقماعطلا معضم ةدعملا 1 وش كم ةبدد لا نم عون وهو لاق 01( سمار اود

 . 4 ةّيب رع ةظفللا تسلو

 عتي ام رثكأ نا بطلاب تك ل وقثو هانعم لخيو هلصأو هظفلد قلعتي ام اذه
 فاضاو ا |بجيِإلاو ةثالغلا لفالفلا اهيف عقن ينلا نيجاعملا ىلع مسالا اذه
 كا ااا واربع راوإ يملا ةراو رول 3 ا ءابطألا

 تفي (شسوارجلا) هيف لوقث ناآلا رصم يف ة.ماعلاو انلق ٠ ىعتنا اهيلا هوفاضأ ام ب 1

 ٠ ةششحلا هلخدت ىولحلا نم عوض هصخنو ءآرلا يدقتو ل ةوالا

 كا درفملاو تللا لكان ورفارلار فيلكا كت لف ( ساب "3

 املس ردقم ةنكحل ١ وقم مضاهفثأ اهنم 00 كو تايب وهو ءايلاب سايب رلا

 00 را 0( ةيقب اه

 . ححوي جرحك جم

 ل تت مالك ف خلا راثا . 7 ا قاذحلا

 «ةيرهاطلا ةرك ذا وا»

 زيشلا موحرملا هئاضعا دحا راث آ يبعلا عم ا دباب م تقلع يلا ةسفنلا رئاخذلا نم

 كب ميهاربا هيخاا نبا اهب عمجملا ىلع داج دقو٠ ةروهشملا هثيئانكا وريال مال
 رك بالاطلا ابب عفتني و ةيب رعلا ب .:تلا راد يف نك :اك ظفمتل يرئازجلا

 .نكر دشاو نصح عنم ||هتياقوا راجل ل هامع ران[ | ىلعهصر>و هذه هتحضرا هل عمجملا

 تناكو ( ةبرهاطلا هيقتلا) موحرملا اهبحاص اك ناك ينلا يف راتآلا هلهو

 ٠ العلا اهتءارق ىلع صرحيو ءالضفلا اهب بج ًاذبن اهتم رسشنن ةّيرضملا ةيفلسلا ةلحلا

 : : ماسقا ةعب زا ىلا مسقل و

 دمج دقو ٠ تاداحم ةعبرا يف يواضيبلا ريسفت ىلع شاوح ( والا عطعلال)

 تاقيلعتو شماوه !هفارطا ىلع بتكحن يواذ لا نم ةعوبط» ةؤسا ىلإ موحرملا

 قوت دل لوالا عنب ةذسل | نك 0



 ب م

 ةيسابعلا ظافلالا ريسفت اا

 ةنسلأ لع اشي روج نيدو وغلا ضعب هب قطن دقو ”يمجعأ مسا مخاحلا ما لراوج»

 اذه شروج عج +اعاف نونلا كرتو ميلا تقلا ةلرأ رجلا مالكلا ءانث ا فو خللا

 1 ف اجو ٠ را هظفلب قطن 0 عأو هدر كافعشلا هنمو «ياا ةاق ىلع بار ل

 ءابطالا مالك نم داوم ليقو شراوكا تةرعم ”يسراف نوجمم شراوجلا» ”يحملل ليبسلا
 طالخ الل عطقملا | مدنع ةديدجلاو ةمدق ةغل شو ليق ىنطلملا نذل هانعم
 مو حا حايرلا ليات و ةمعط 1 علا ا 0 6 ) موضاملا هاب رعو

 (؟) ههتتفا يذلا سرفلا صارخ نم وهو لاحب طابق ألا ىل الو تانوملا لا ا

 ةيكو اننلق نما« ال 2[ طاالا ماو انف 5 ةماعلا( ةكساخللا

 هنوناق يف انيس نبا مركز يذلا نيوديلاجلا يلومكللا نشر اولا هنمو سؤنيلال مهضعب
 12010 راك لس 1ك 1 مارت ةلايعلا اكحنملازاوظلا'يفو تانفواؤل [ةلاعناا
 ها موضاخلا هتدبرعو نس ونلاج سشراوح لاقيف سونيلاج لا كك ا

 0 )شراوخ رمع نبال قارعلا نم لجر (قالعا ةياهنلا يثو اعط م

 وأب يف هب نناتس ام ( قالوب ةعبط نم "55 ص ا” ج )دب رفلا دقعلا يف تيأرو

 م ّ مأسف م 00 را كلا سرع ”قيفط نه » : لاق را تف
 اولاقف ماعطلا ىلا راخإو اذه تفرع معن لاق ا ا تقرر 2 واق م 5 هدب

 هحاجد هفلوز يناثلا لاقو ( هطرمو هطرس لثه رأ ل "والاب لاقف هان اولوق

 افانلا اها تلاثلل نانتالا لاقف ( هطبا تحن نسوتلاج "ناك ) تلاثلا لاقذ( طب
 ا 0527 ارا هوم كل لاق هطبأ تح نسوا عشصإ ف موهف هلعف نم هانفصو

 ٠ ىهتنا « هماعط هب مغ ةملا هلع

 (تشراوك )يفيتلا ء ءانلا لاير ام ماظل هرخاب مهضعب دنع ةقيلملا نو مهلا رنه انمأ

 «شراوجلا ةحييملا» لاقف ح فايف هيك[ دل نضارح الو ترج قب للا كان د
 . 4 1 يف نونلا ةدايزب 0 يفو خسنلا يف 8 0 : » هحر راش لاقو

 دعوبتلاب ا 0 ماتضماو موقملا يأ هل لاقيد(١)

 «:نيونتالب ةخسنلاب اذك (4) ٠ عوشيتتج ونب يأ ءاملاو ءابلابةعشاخبلا باوبصلا لعلو



 ةريصاع ادوار تكلف

 ( سماخلا ءزجلا يف امل عبات )

 ( ةكساجلا)

 ةتيساج اذواخل يالغ دب ىلع تذفنأف اًنيز اويلط انعج ااف» ١ ( دالا ص ) فو
 2000 ها يفت ناك ةئايقب ىلع لمت عودبايث عزاف » هدعب و « ريحنطلا يف بصف

 0 ام ىلع لاطر أ ةمخ عت ردق لصالا يف ةّيسامملا ٠ « لطر فصن اهرادقم

 هنمو زيغك هلذمو عت ام رادق ة اتم الب ةوحخو تب كاوودقل كلذ دع كلت
 ”صاخ ريغ وهو هوو نع كلا هف ن ةحا راؤلا نم ءاعوا ( ىيلتلا ) رصمي ةماعلا لوق

 لا اراك أ لاا هل عيناي

) 

 .٠ «هردص و هيعازذو ًاديدش السغ هدي لسغف اي راش اعدو » ١٠7١ (١ ص ) يفو

 ا لا ايتاس اعدف لاقي تامر لا ناك انه براشلا ىنعم انل نّديبتي ملو
 ةلحمملابر 0 100 دارس )ا 1 ا هتع فرع هاف رظنيلف

 . ىتةجيلو ءاملا 0 0 كلاملاو بحاصلا ىنعمي

 ( نياورلاف نشروا )

 يمداعملا نوباص رافتتسالا » ةيفوصلا دح لل الاف نعلم) يبن( فد

 ندبلا سابور موصلاو ةدعملا نشراوج ةالصلاو قزرلا ةهقفس لجو < "ع هلل ركشلاو

 40م :كوندجاب تير اول يعاد ف يل" مغب نشراوجلا ٠ « ربك الا سأرلا نيقبلاو
 عالا تاكل( تس م 5 هوما ةبك رماة ل

 قرر هنا 0 همهملا ىنعم ( ندي راوك ) نم ةّيسرافلا يف ىنعملا اذهب امنو
 "قيراط | نناجكلا تاطاتم نع القن يزود مجم يفؤا١ سارفلا* 9

 د



 دادغب #راث ١1
 ايما هك

 ا للاب |سالا ام انس ىرا عي, هر كعنضر اه: ينيع فا حلا نيستا

 0 ل ماب تلمللا لدا ورا نط ا ما نع | نوفل راش
 نرب سابعلا رعش عراب. نم لاق يبا ينربخا لاق نوره نب يلع ىلا دنساو

 : هلوق فنحالا

 6 22 4 لراس هل اجاالقا حى لح دام : ينادعأ قرات
 كايفخا نيب ران ر> كم ةحار يل نارحشه لاب علم

 ادلب < تيفشسإل ١ ىدلاا# انآزز كاننر 1 نق ذلبوت ., يديك ادزان

 ديشرلا نمز يف دحاو موي يف يلصوملا ميهارباو ةيهاتعلا وباو وه هتوم ربخ درواو
 نباسابعلا تيار انا لاق يبا ينتدح لاق دماج 8: رب نوع نغ ىرخا ةباقر 0

 داسرلا توم كعب دادغيب جلا

 يبا ةمحرتو ٠ روصنملا ىلوم عيبرلا نىرب لضفلا نرب سابعلا ةمجرت كدت
 دراما هع دحأ نم وهو بدالاو ةغللا دعا نم ىثايرلا لضفلا

 قرط ةثالثب فاؤملا ىلا باتكلا ةياور ين دمسلا دالا رخآ وهو ءزجلا رخآ ينو

 ا دادع تح اهرك ذا ءدقل ىلا قو

 ةاحلا هك تاللااقم ضعب هكفم اقر دادغب خيرات م يدنع ام فصو اذه

 ساَءانخ نا ب رق

 صر رملا ةيظبتلا
 وى

 ةزححجلا ديدش نالف

 ”كادشلا لع اروبصب ناك اذا هر ديل دش نالفو رازالا تفعل لا

 صضمالل انيلطاو ارد 1 ةحدأ ىلإ اسرع !( فشلا ىلع لكس

 هيران لاك لال

 ( لاثمالا حرش نع )



 2 ياو سم

 0  ز ز ز ز> + ><+<41«+7ب77بب--171 111١ ا

 ١17 دادنت مدا“

 ةحراجلا ةُثالص خب طه دلأةشلا ناطبخاو يرام لحلو ععسا ناو هل لاقف غنلا
 هبذتجي انش ل وا ظافلالا ىرقحمت كعب ام لوا يبصلا ىلا ىبست: ءوس ةداع يف امناو

 هنم لوحتلا هنكحشلم ال عبط هل ٌراضف 'هليلع نر. كلذ نف ءيىضنشل ام لغا دلت, ناف

 نسللا#واةيس طاع ني زاااناو هنغلازو هناثل ماتعشا يعش لوا قة 1
 ةحراجلا :فلاقف ؟هلمأتف ةتجرحلاق كناسل جرخا يل اق م ةيلعأدل ككرتب ىرا.الو
 ىكلاز افي ا كقلخأ تفقس يف كناسا لعجاو ار يتئاه ل | ة>_ك

 نا ينممأي:ؤ يه نم عظوم عض وم أى ا يناسأ لقني و ىرخخا يلعن نخيب وة سم يب قذزي
 لي وط 'نامأل :يف ةيدكم اقف دعادعا عضؤم' ىلا يئاسل لقن يراد

 اهتداغابأ يئلاظفأ ينانفل انييلاةنقن يبلا عض داوملا كلت لضعب ف ةكتيحك كار تلقى

 هب مدقتي ف دبا اذبِب تلاطا نا 1 اش ماقتسا ىع كلذ نا

 هيلع تنّرمو كلّ لءففهيف طلخلاب يل معم الو هب مالكلاةخؤاو يلمىلا
 نالا ل كا

 نسح بيدا: انه ةرايتخنايف:بيطخلا ناكتف :رغاشلا قدخالا نب سابعلا مجوتو
 لاف ياوفلا لشاشلا نت ةاضه تعوم ؛ ٠ رعدتسلا رك ذ دعب هلوق كلذ نم رايخالا

 سابعلان ب ئيهازبا كمع يندشنا لاقف ليعامسا نب مناقلا وغو ناوكذ ىلا اليغ كددك
 : فنحالا نب سابعلا هلاخل

 ًاقرف محلوق انيف سانلا قرفو'“: انب نونظلا لايذا سانلا بحس دق
 1 اقدص هنا ىردي سيل قداصو كريغ ىبحلاب ىىر دق بذاكف

 نع ءاميعلاوبا اندشنا اهل اتناقف اهم لتقل ةدحا ارش فرعا ين اكل اق م
 : يليقعلا محازأ ينكالا

 ندقلا ةليل 'اولقنب ني سانلا كي ملاعب تل شفنلا رورتملا | ذل
 يردي الو بص نم تملأ از *'ىطخم نظلاو نافلاب ما تا

 : هل فايزرملا دشناو تدرا يذلا هلاو 'وه لاقف

 نمزلا نم ففررص) اق لا يأن هزيعب النور 7 كتعا كلنا

 نزحخلاومملا لوطبف تماناو انعمجي ىهدلا“ لعلف شعا ناف



 دادغب خيرات ١

 : هلوقو

 نسر | فانا ناي "كت رخو ءزر تعش رم: ىلإ ,سوركلاا لونر
 7 5 -_ 5 . ع 0

 ثلا ضرار (لكبش ملقا ندب ويش .ساكللاو هناكن
 :.هلوقو

 اياضخ داوسلا 0 2 تقلخاو تاارعلا ءرملل عاد اذا

 ايابش  بدلاخي وا. ًاداوس. نظي . :-هياضخ . نا, . خيشلا, نظي.. ففيكف

 : هسفنب دوج وهو هلوقو

 رادصالا فقر هدراوم تت دروم ةطاغ يلع ببطلا طاغ

 رادقملا ..ةباصا_بيبطلا طخ .. امناو. بيبطلا نول... سانلاو

 مجرتاو تام عسل تقرغتساف ينطقرادلا رمت نب ىلء.نسجلا يبا .ةمحرت يت لاطاو

 يخوبتلا يضاقلا هيف ركذو + نيشع ينثالا:ةمثالا بحار يركحنملا نجلا ايإ هيف

 ىلع بتكو 5*1 اهددع همحارتو افصو همدقت اك وهب ( نوناثلاو نيماملا ءزجلا )
 سابع هعما نم رك ذيزنكماو لع هبعسإ نم ؟يذ ةيقب هيف,: هلوا

 0 2 كذو كانكلا بحاص يوحدبتلا رجالا كرايملا نبا ىلع هيف مجر

 برقعلا نا نظا تنك ,) مملوق يف ةرظانملا نم هي وبيسو يئاسكلا نيب راد ام ةمجرتلا
 كلا ىلع برعلا ًأطاو ناسكلان وكي نا ادج دعبتساو ( منا روبثزلا نم ةعسا دشا
 نيعمجا دادغب لهاوري زولاو ةفيلذلا ىلع ىنخيل حول ناكأم كلذ نال هل

 يلع ةمحرت يف ركذو ٠ روهشملا دهازلا قفوملا نبأ يلعو: مرثالا نسحلاابا مجرت مم
 نب نوره نب يلع نب دما متفلا وبا ينثدح يخونتلا انثدح : هصن ام محنملا نوره نبا

 ًائيغ ابلجاو الك يف ءارلا مقا.ال يبص اناو تنك لاق يبا ينثدحت محملا ىدحي

 وا :ةلمس نب لضفملا بلاطوبا :لخيدف رثكأ وا: لقا نينس عب زا كاذإ ذا ينس تناكو

 تغئاف, عار هيف. يشب. كككتف هتريضحب انإوريبا ىلإ تفل اولا كش ىشمدل اركب وبا

 وهز عينا امو هإ لاقف اذ 6 نسحلا ابا عدلت 7 يد. اي لجرلا هل لاف ايف



 اناا دادغب خيرات
-- 

 رمشع ةعبط ةنش لك قفهتقق تناكو هبقع لع. ائرعشالا ىمومف] لإ د

 " ددع تحن مدقتملا دندلا هرخا يفرك ذو اههرو

 نم ءابآ نم يللا فرح ةيقب هيف نا هلوا ىلع نعمك" ( نوناثلاو يناثلا ءزجلا )
 نيسلا فرح ضعب و يازلاو ءارلاو لادلاو ءاخلاو ءاحلا فر>و ىلع هعما

 كيتورب :؛ زعاة عت ؟نمر ضن ايننو سنم لالا ةفررإإ ل[ بهذ رك

 : نعاششلا مهجلا
 نب ىلع ةمحرت هلوا ينو ةدحاو ةهفص) لوالا مورخم ( نوناثلاو ثلاغلا ءزلا )

 يضاق !يفوكلا نايف نب ىلع نسملا يلا ىلع مالكلا هيف لاطاو يتلا ١
 قيدصلا ك4 قطا نب دمك ترب ةعي رق ىلو د تدخا| مصاعنب يلع وديشرلا نمز يفداضقلا ش

 يدعسلا حيجت نب رفعج نب هللادبع نب يلعو ةحفص ةرشع تس يف هتبجرت تلخدف ا

 كرب يلعو ةحفص ةرشع ين يف هتمحرت تعقوو هرصع يف ثيدحلا َهئا دحا ينيدملا
 ريع يلا: ندب ”نيفتطادابا نا هل ككاو رادعتملا رثؤو بتاكلا تار

 لاقو هفشتسي هيف هدي لخداف هنسحتسا بوث هيلعري زولا ىأرف هدنع رضح يضاقلا

 سلا مل ينكحل :ريزولا لاق ًارانيد نيعستب : لاقف بوثلا اذه يضاقلا ىرتشا ب

 ويدولا نال“ كاذ نيستا ل اقف ةعبس ىلا نينانذ ةتنس|نيرام لع هن دكر طك

 هيطوحللا“ ٍقامزلا يشع نب "12.55 قعو تالا شل لع نع تاكا

 بتاكلا يناحيرلا ةديبع نب يلعو

 (2) ةدغادسلا ءرطا تأ فاق ١

 لعب تك وناتقرو ا عطق كرو انصاف هع 0 ( نوناثلاو عبارلا ءاملا )

 فاكلاوفاقلاو ءافلاو نيغلافرحو ىلع هعسا نم ءابآ يف نيءلا فرحةبقب هيف : هرهاظ

 : ةلوق هرعشنم هراتخاامو ٠ رعانشلايورلا نبا ةمجرتهلوا يف ركذو يملا فرح ضعبذ
 رصبلاب حملا كشو ةقاقرا] وديا ةهياترس ازا داك دال

 رمقلاك ..ءآروق انتي ور. نيبو >-ةرك هفك يس انهت ؤر نيب'اه

 سماء يحتال ةكرشلا اذ ةعاد حادنت ام رادقب الا



 دادغب رات ا

 0 ءزج ةئام يف لخدي باعكلا نا حجراو ءازجالا ةيقب يف كاذكو ةمجحرت
 ١| نم دحاو لك تادفص امآ 1 يكاد ناك قع ةسررا

 دححاو سارك ةحففص 44 ءزج لك ءاوسلا ىلع ىهف نإ اذه يف ةلخادلا
 ءرلا ف بابلا اذه تاو رمع هعسإ نم ركذب هّتتفا ( نوعبسلاو عساتلا ءزجلا )

 باطخلا نب 5 نب هللا دمعنب 3 0 نب دمحم نب 0 وه 0 لع كلا نم لواو نينالا

 اعو دفاو وخا وهو

 سمخ ٍبتكو يخلبلا ينقثلا نوراه نب رمس صفح يبا ىلع اليلق مالكلا لاطاو
 ديشرلاو يدملانمز ف ةيقرشلاى ذاق يرصبلا يودعلا بيمح نب 0 1 يتاحفد

 يرصبلا يريمدلا ةبش ن 0 5 رقي رط يف م 5 ال ناك هنا هراقو نم

 نسحلاابا ٌمرصحخي لو 0 ل ل 0
 يضاقلا ينابيشلا نسحلا نب 0

 ةئاملا وحن هحارتو تاحفد 6 1 مطل هل يلاك ره

 صفح يبب| 0 2 مالكلا لاطا دقو نائع هعما نك رم هعسا نم م 7 هيفو

 ندحلا يباو قفا ناب فورعملا ظعاولا صفح يباو يرصبلا قارولا رفعح نس 0

 يف ردملا جتشالا يولبلا تاطللا نبا نائع ركذ ين مث ٍينوكلا يسبعلا ةبش يبا نب ناثع
 00 لوا ين دلوهنا هسفن نع لوقي ناك هنا ركذو رمعملا ايندلا نباب فورعملا

 دب رت يباذ انا تحرد بلاط يبا نإ 0 يف ناكالث هنع هللا ى در قيدصلا

 اناي 5 نع ديفملا ثدح هلاو ديفحلا بوقعل د نع هتياورب 0 فاسو هاقل

 ا تشل“ هن رحل عمت مل اًثيدح رشع ةسمخب مالا هيلع بلاط يبا
 مهئابآ نع انأفاب ١ كلذ كك رمعلا لوطب اثدنء روهشم وه اولاقف هنع هدلب اشم

 نا 00 كلك مدنع مولءم كلاط يبا نا ىلع هئاقلب هلوق ناو ممدادجا نع

 56 لا مجار وهو ةناعالثو نيرشفف عيش هي 2015 هتاف

 هيقب اهيف ةحفص هارع انا هلم ور وا هرك بهذ ( نوناثلاو يد دكا 0 0 ل ل لاق دسم ةباففرتكل ا تهذ ( نولاءلا م انك لل

 ا 120 فو ا دل نم هقبس 07 يلع هعما نم ضعب و نائء هعما نم
 لالبدهدح ابفقو ٌة ةعيض ةلغ نم ل 3 نام 50 هنع ىودرو يرعشالا نسما يلباو 1

 يف .
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 هقاث اهب م
 ةمسم هب هللادبع دماح يبا يي اىلع (نوعبسلاو عساتلا ءزجلا) اذه (1) تاع

 منملادبع دم وبا نيدلامي مامال ازيسلا قلاوخلانباب فرعنا ليكولاس احنا نبت باث 5

 تعوذ ةعبار هةيتكلا 8 ةةينأد فارخمالا ماس نب نالس شويملا يبا نب ربصن يبا نبا
 . اهنا ةةءارقب يعيطقلا فلخ نب نسحلا ل 0 ل دما 6 دمع تنب رظزح ءالعلا

 ا نت ناذع نبزت زعلادبعو هع# نب عالسلا يبا نب دم نب مال ادبع نساحناوباو

 وناو نود ارا ىلع نب مادع نب دّمو راسك لهم كس ليعامسا نب ىلاعمو صاط

 ىرخلا ع نا 0 نب 50-5 يتشمدلا لاغلاديع سس 0 نش د هاد

 سوبد نب هللارمصن نب فسوي ليعاعماو ءاملا قتسم روكي ذم نب ىلع نب فسوب و

 مسقفلا يبا نب روصخم نب دوعسم و ناشارفلا هقدص نب 3 انبا دومو روعسم ناخيشل - او

 يبا نب نسح خيشلا انبا ميهارباو دمحمو رجانلا لعزخ ن 7 نب جرفلا وباو مالعلا

 يلع نب حوتفو يناسبشلا ريشب نب يلع نب لاملا يلع نيسحلا وبا ميرشلاو يربصملا نسحلا
 ري رصلا كاطلس 0 سها خيشلاو غياصلا دمع نب ىلع نب 2 حتفلا وباو طايخلا

 لوألا عيب د ىرشع عباس اعبرالا موب كلذو يسودرفلا سايلا نب سنوي نب دمحمو

 ةلايسمحو نيعيلد سا هلل
 يناس 4 هنم ةحفصلا لوط ةلجلا لع ديح وهو ىراعلا ىلإ ]ع 1

 2 0 وأ ةرشع عبرا نم وحن رطسلاو طش ةتس اهيف ام اهضرعو

 لكى لعو ةحصلا نم ةداغ ىلع سماحلا نرقلا يف طوطخلا نأش طقنلا مدع ةيلع بلغي
 مدقت دقو ىش قرطب فلّوملاب لضعف كاكا ةيادر 2 ةزراحلا كنس همله 9

 فقولا دعب هيلعو 117 ةنس خركوم قيووانتلال كك 8 ددع تحت انه اهكذ

 ةئام نم وحن ءزجلا اذه يفو٠ ةميِدقلا تكلا نم ريغك نأش كوامم هنا ىلا ريشي ام هلبقو

 ةطوقنم ريغ اهلك ةباتنكجلا نال اهطبض نم نكمتل مل ةهبتشم ءاعسالا ضعب_(1)
 يلج ريغ ابطخو



 دادغب خيرات 5| عب ل رأت 5

 1 عاريا نب دحاولا دعا دمع وباو: فيطللادبع .هنباو يفارحلا ٠ ا

 صفح وباو يفاهبصالا مساقلا يبا نب ربكب يبا نب دمع ديشراوباو ٠ .٠ يل يجارطلا

 يسادنالا مام نب مهاربا نب دا مهاربا قكا]وباو قادما كمعا نب دمح ا نب رمع

 © 0 0 000 دمح نبأ دم هللادبعوباو د ةلاجشلا اعلا ل رعانرب تح نا سلا دعسوياو

 ىدطقلا لع نب 0 رك هللادبع وباو نرغب عوملل رفظملاوباو

 0 ادع قي ندا ىلا نب نم لا ديعو 0 | هللادبع يبانب نحرلادبع نب دمحو

 ٠ مساقلانب رفعج وباو ٠ . هل نإ كن هن دمحاو دمج نب نساحمو ىحواابلا

 ةثايسمجو نيهسو عبس ةنس هردكالا قدامح يف كلذو

 اهنم ا لح يف م «يدادخبلا يروربلا نب ظوفحم» 0 ةوقصل | 1 يفو

 | دك ل ا ءازحالا ضعب يفو ٠ « هنع ىنع يمضاكلا رفعج دمع هكلمت »

 نب دمحم دبعلا هنم.بختااو ةعلاطم ءانا هدجو هدا : اضا اهيفو (دبؤم مرح فقو)

 845 ةنس قشمدد ياثلا يرضيللا نب دمع

1 

 1 يبإا يمل | ىلع دادغن خيزات نم ( نوعبشلاو عساتلا ءزجلا ) مس (؟)

 نب دمحم لضفلا' يبا مامالا 'يشلا ةءارقب زازقلا دحاولا دبع نب دمحم نب نمحرلادبع

 7 دمحأ ْنِب دم نب دمحأنب حور بلاط وبا لدعلا لجالا يشلا يلع نب دم نبا

 نب ىموم نازتع وباو 'ىوآلا" هللادبع نب رظن رفظملا وبا لجالاو يلعو رمع هاوخاو

 نرإ يلع نب نمحرلادبعو يسقنلا عفاص نب ةماسا نب يلعو يرزا هاك رع

 دالوا ةعبارو ىليلو بني زو ةمحافو رباجو رافصلا لبقم ند دمحم نب اضرلا وباو يزوجلا

 دم نب يلع نب هللادبع ماقلا وباو عفان ماتفو يراصنالا دم نب ريمخلا دعس خيشلا

 ' 01 9]10 ناطقلا نالسا ني وعسمو لياحسدلا نب ةماسم ىب هللا دتبعو ارثلا نب دمح نبا

 لساعسو يشيحلا :هللادبع نب يكزملا نب نمحرلادبعو ناطقلا دوعسم نب رصن يلا نبا

 ركاسع"نب يىلع' نب دمحاو دمح نب دمج نب هللا دبعو انبلا نب يلع نب فلا يبا تنب

 هئاهسمخو نيثالثو ثلث ةنس نم ةدعقلا: يذ سداس كلذو ٍناطبلا
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 تادغب خي رأت

 بيلا يلع عار نما 2 نال
 ا 7 ف | م

 يناثلا دلل

 هك ىو لوا لع بك دو معو موو 0و 51:

 درا الخلا 4 كل) كلل 5 الرا 0 عرش » : ةصن ام اهالعا
 2 هلبق ام ععو 1 همحر تبويا نب فس وب رصانلا كلملا ٠. نب دمح| سايعلا و بأ

 نعااويا فاتكلا ادي ز نب نسحملانب ديدس سطخلا: نءزازقلا روصتم ىإ نع يتيادرب

 « اههسمو ايلصمو 1

 ركذو اهيثدح زاخو مالسلا ةنيدم خيرات باتك نم ( نوعبسلاو عساتلا ءزجلا ) : 3 5 -

 : يتأي ام”هيلع بتك مت رمع هعسا نم كذ يف لوالا وه - ءالشلا نم اهناطق

 ىلع نوناثلاو سماخلا ءزجلا هرخآو دلحلا رخآ ىلا هدعب امو ءزجلا اذه ععس (1)
 باب فؤقرءملا اسم ع فلا 03 0 2 ناد دماح يبا ن 8 كاك لجالا يتلا

 قودرلا نب دلعلا لنا دمع رض لأ مامالا زيتا | ةةارقب 2 زقلا 0 : ّقْلا مدع

 يناذمملا يلع نب ديشرلادبء نب 2 كذا ماا الا نيكو ذل ملاعلا لجالا يضاقلا

 نبا دا هللا دبع وبا تعجتلا هلل ىلا و تلراظت روحمم وبا ديشرإادبع دع وبأ هاثباو

 نب يلع نب يلع نسحلاوبا خياشملاو نزاملا فلذ نبزي زعلادبع دم يبا مامالا يتلا

 رعنملا كلبع له 57 يبرحلا 0 يبا نبنالس نب دمحاسسابعلا وبا ناورش 0 نيس

| 



 ربشلا اذه يف عمجلا لامشا ةصالخ 3

 ةمدقلا راث آلا نع ممحملا ةدافا موزلب ثالفلا تاعطاقملا ماكسح ىلا زاعبالا

 قطانملا هذه يف عمجملا كارتشال ًاديدج رهظن ينلاو مهقطان» يف ةدوجوملا

 ( اهلوا ) هل نيماظن حالصا يروملا داحتالا سلحم بلط ءاضعالا ىلع ضرع مث

 فواءملا ذاتسالا ىلا الو تازاوجلا سرد ةنحل ري رقث ( ينانلاو )سوفنلا لامعا نوناق

 امهتفل حلصاف
 عضو صهاظلا كللملا جذومن ريدم اهب هفلك يتلا ظافلالا بر هت يف عمجمل ثحب مث

 : ةلجلا يف اهضمب ركذ ىبس نقو اهغاضوا عم يف ةرهوا ةبسانملا تاقكلا امل

 * نايبلا وا ةمئاقلا وا تاسملا ةفحض ىهو قادنفلا امل عضو ح ةروتافلا

 -- ةصرولا لوادجح 7# ةيلاملا قوسلا - ةصرويلا 2 تابترملا لودجحدح وؤردروبلا

 هتاحم يف فحعأ يف اهرشن غمجلا ررقفمالقالا تارثع نمةلاقم يب رذملا ذاتسالا ًارقو

 دمع ذاتسالل ( مهماغلو ماشلا نكس ) هئانثا يف اهنم يقلاف لاجرلا تارضاحم اما

 لذد نسر داق روضحي هنم ” ليا نم فضنلاو ةئماثلا ةعاسلا ٍِق عشرا يلعدرك

 كلب نينا زخ دشناو ملعلا كب تح ىنشمد ماخ ةلودو تاكرب كب يحبص داحتالا

 (باحو شدو رضم ِق 3 ع اها. يظن نم ةيقالخا ةديضق يدو هرابلا

 لوك ذملا ثقولا يف كلذد ب 7 امل رهشلا يف ءاسنلا ىلع اهاقلا ىتلا شنو 8 ذاعسالل

 201 وظن عش هنأ غلا لحم ف 12- 61نيدلا] راع نيدلا عدلا كشل 5 هما ا نم

 ( ينوهرالا ) هاا ا قبرا قيععتلا كلش اعس الو (ةيدرءلا:ةغالا نصئاضخ) و

 ئدللا نع“ دنشلا داغاؤ ةسفم ؟ه نق ةءجلا رهظ دعب فقلعملا ردنكسا ىشسع ذاتنالل

 ةيضاملا هتحت وم داشنا

 دمع خيشال ( مالسالا يف تاملاعلا ءانلا ) طقف اهنم يتلا ءاسنلا تارضاحمو

 ةداعلاك هنه ؟0 يف'ةعمجلا ماوي يقالينؤنلا

 ربظ لبق اهتطخ لا ةتتد داع م 1 ناطمر روش قي : الي تارضاغلا كراغ ١ ١)

 لاجرلل هدعب و ءاسنلل ةعمج لك



 6 ربنشلا اذه ين عمجلا لامجا ةصالخ

 : هلاماو انيمي للا لوغا قع ؟اح ةلود داود شخ تاتك 'ىرقو

 ررقتف ةن روس ةريل نيغب را انفحت ىلا اهلقن:فلكي مدت ةنيدم يف نيذللا نيلاغمتتلا نا
 ةيلاملا عمجملا ةنزاوم ىلع قفاوي نا ىلا كانه ةنامآ اعشوي و امبيلع ةظفاحملا.بلطت نا

 7 ةنفنلا ةزاغملا كلت نم لقني. ال ام لع ظفاحي ناو ٠ القني

 ةلفح دوهشل عمجلا اهب فلكي ينلا ةيكريمالا ةعماجلا ءانما سيئر ةوعد تيلتو

 ءانمالا ىلآ "بعكم نا روقن تحبلابف *! خدد' دري رتسملا ديندجلا اهاسئر كِل

 لع نإ تؤ ذا عملا ءاضعا دحا :يزارط يد سيليف تن يكفل فاض هع

 ةلفحلا كلت يف عمجما

 ( ماوعلا سوماق ) يف عمجما يأ ٠ بملط نعغنملا فززاعملا شنئر باتك *كرقو
 0 هوضع يدنا ذاتسالا فلك عمجملا نا هتباجا ر ررقف سومد مياح ديسأل

 .٠ يؤم لان انفرمت نورد قارا تاس بت .فاةلاتن: 910 لحل
 2 | قرمشتسملاباختناحارتقا اهيفو دادخب نم يلمزكلا ساتسنا بالا ةلاسر
 ٠ برعلا راث نع ةديفملا ثاحبالا نم هل ا عمجملل السلام وضع دايفزتزاه تننرا
 برعلا ةزاقح رع ثحتلا سراف قالب و' قارعلا ءاحنا فولي ن الاةنأ : لاقو
 يداها دص ليج نيذاتشالاباتلأو.١ قارعلا يناةريتك تالف ملل نلف نيرا
 ٠ كلذ: نأشب م هال و ررقتف قارعلا ءالع نم يليجدلا ظاكو

 مسا ءاضعا عي ج ءائعمإ عضو هيف للطي يذلا ةفراقلا قضتر كاكا ”ىرقو

 داتسالا لإ كلذن بتمَع 7 ررقتف سرادملا عبطت حاولا يف هتالضعو هتزهجاو

 تعبظو اهعذ وق فولعملا

 تئرقف (تابرعملا سرد) يف:عمجلا ةال ةلاقم هتلاسر يط يلمركلا بالا لسراو
 ةباوخالا اهدئازتل هر شن ورمل

 ياذا ةيررولاةْئ رعلا ةنهمالل نزنإف هقيا[تحبلا اهنم ءريمك نونا 1
 6 ان وداعا تا ةساج دقع ىبح ةتاقوا رم | قرت

 اهلا كام ةحن يهل آل عمج نأشب فولغملا ذاتسالا حارتقا يف رظنلاو

 00 هير لآ ا لا ررقف اهب اانضو اهنلعاط 2 01



 تعشرحلا طظافلالا

 ةد رعلا ةغالا يف

 يلصالا يشيملا ابظفل نع البلو ةلةوبع اهجكل لضالا ةيشيح ةلكجح توغاطلا
 ءاحملا فورحيف ةدوجومءاطلا نال ءاتب نسيلو ءاطب )1'ج04 « 'تاواط ه» وه يذلا

 ءاث ءاتلا باقي ثوغاط نولوقب مهسضعب و ٠ نيينثولا مانصا ىلع دنع قلطتو ( ةيشيحلا
 ةغيص سفن ىلع ةيب رعلا ةغللا يف تظفح 0 ةغيصب لولا ةيشح ةل < ةقلاعلا

 ميدق بعش ىلع ةلالدلا اهب داري ذا ىنعملا يف تطش اهن كلو « تت كام ةيشيحلا عمجا

 فاكلاب بتحب اهناف تكملامج مص 0 تلاحم امإ لم نإ
 ٠ ةمل آلا اهانعم نوكيف هلا يا « كالمع » ةلكل ”همح يو ةيشدملا يف فاقلب ال
 ٠ نيينتولا ةملا ىلع ةلالدإل

 لكل 7 را اةراطوم ديا مولا شيلا ف ةخ دق نيعلا نا لءاو
 090 دل "الك امعو ةفنحلا نيعلا هناتلاو ةلصإ ةدحاولا ناي 0 5

 عسجلاب 0 ل ا 0
 0 تاي راوهو اي راوهن ويحكي ؟ انيع ايظا: لصاناكىتلآف ل الاباهنوتتكي نولاذيال
 1 لع دع ليا يحل كر ل كلا

 رعد يد ءل امس

 لا أله ف عمجم لامعا 0

 هيف كراملا ناضمر نيش حى وكول طَمذ ةماع تادآب 7 ثاللب نئشلا اذه ف 85 دقع

 9 ءايدالا وني رزا؟ وملاو نيلماعلا ا هئاضعا روض>و ,هيسكر ةساكوب كل

 تلك رسك نمايادملا» تضرعو م امملع ىف 3 كلح 5 تاس 0 0

 م ف جلا هذه نم يناثلا دلجملا مجاري ٠ )١(



 ا ةا/ هك ادَح تاعوبطم

 ناسرفلا ةيلح

 ناعدشلا راعشو

 قسلدنالا قليذه زاب ةوهتملا نحل اديغ نبالغ كلاما
 |9377 ةنس ( 16 عبط آن. 116 ءلعا 0 ير 0

 [ءاطرةةزعتع همت عصاملت ةاعزي راب ةيقرشلا ةبتكحملا ةقفن ىلع 68 ص

 انعدا د ىرإ لاق و ليخلا قل ياي ٠ ناب ن 10 ىلا ةناتكفا 1

 امنوصو ليخلا ظفح يفو اهطايترا يف ءاجامو 1 لئاغف ينو ضرالا ف اهراغتناو

 هس امو تافّصلا نم اهئاضعا نم بحتس امفو سرفلا ءاذعا نم برعلا ةيىشل امو

 0 نم ذمحي ايفو ليجختلاو ررخلاو تايشلا ركَذو ناويلا نم هن اهيبش نوك نا
 افيو طرابطل امرا او ايش ىو انس ءاركلاو اقبل ال

 ةرارعلا ل جا اوفو دق ليخ ءامسا يفو ناهرلاو ةبلحلاو ليخلاب ةفياسملاو

 رفشلا نط" ةذن 55و لا اج قنطش ”اضأ تايسضو ىش الان اال
 حامرلاو فويسلا ركذو كلذب مراخقفاو امل مهمارك او اهريغ ىلع ليما برعلا راثبا يف
 ةلمح هذه ٠ قالطالا ىلع ةدعلاو ح الملاو اههبشو ةسرتلاو عوردلاو لابنلاو يسقلاو

 داليملل رمشع عبارلا نرقلا يلا فلؤملا دصاقم مهقت هنمو تاكل كارا

 ةمضات ةنئاشلا هل الغا ضعب نكد ام احم اي رح اعبط ل دقو
 ناسالا نودصح ال نم هحم نيش هذ رفالاب 7-1 دقو دق ال جس بطخلا نك

 ايلعلا ةسردملا ريدم ليلخلا ديسلا دنع امهدحا ناك نّيلصا ىلع لصالا ضراعو يب رعلا

 لايروكسالابتك ةنازخ يف رخأآلاو طابر يف ةيربربلاو ةيبرعلا كاذذلاو ا
 تاقرسملا ءادع ءايحاب و هبداو هلك غلبه ىلع الاد ضرغلاب فاو ءاقانابسأ ىف

 ةصاخن ةئيونلا ةقالملاو ةماك ةيقاوللا كوم دع 'تزملا كنت كالا
 اطاوطخ انععلب هعون نم عوبطملا ل 0 ركل 012 لد لدماعلا قدس كلذلو

 ابئاسرفب نخافتلاو ايليخب ةيانعلاتبرعلا رخافتت ةلَح نم نأ

 ىلع ه رك 17



 ةخيدحتاعوتلقم | 6
 لا 52
 © ه4 نسا ِف اك م سو عئانصلاب هو سايللاب هوو نوعاملاو قرط

 هول نيش انعلا اقلط الب' يف ىل ملا رعاشلا

 1ص 135 5 ةحسا ربا زدحا ف عبط هسه نب دم كي كل 2

 31. طعح (طقصعط : ةكطن 0

 طمغزع طوسلمصس لع او (هدترخ ع5 مءوتاتعتا 5 (ةلأ[ 6و5

 ةططوخكإ ل عد

 8 2 لا ناشملا كلش نبا ذاع قالا لانا نم (ضنا ةسنرفالاب بادحجلا اذه

 يتلا لماوعلاو ةسايسلاو عاّتحالا كلا بدالا خيرات يف ةمدقم هل مدق

 هتايلزهب روهشملا رعاشلا اذه رعشنم هيلع فقو ام عيمج دروا ةلو نيد نم هيف رق
 ةيسارفالا ىلا هلقثو تارضاحماو خيراتلاو مجارتلا 0 تكا نوط ىف قرف ا

 0 ةطيالتل] ١» ىاع ناعشا نامل جاف ددلا درواو امهدعب ىل ةلاماو ةسالس

 ةددعتملا تاياورلاو خسنلا فالتخا اهيف 5 ةقرو 4 !تقرتتسا «2 ا! فا ر

 اجلا نر الإ رينياط ا[ كل هنا يبلع ظسالنو ٠ عاب لوطو لع ةعس ىلع لدف

 0 كارو ناس او نوملل | ءاشنو انفكن اإل لازتغالا وهو عيشتلا

 0 نا ا هللا نأ ل دعت ىلع اليلنا ناموعي حل كلاب كا

 وهو هدهع يلوا مسلا سد ملاعلا ةفيلخما اذه نا ىعدا نم مهنمو ٠ هنم نوأربب و نؤمأملا

 ضرب مل. سابعلا ينب و ناورم ينب ءافاخ ريخ وه يذلا نوم ماف اذكهو ضنا هيلع ءارتفا

 نم لداعلا مامالا اذه غابم فرعب اهريدت قدح هتريس ربدتي نمو ةعيشلا الو ةنسلا

 ناو تفلت ا عدخ يلاةيسايسلا ضارغالا هللا لتاق نكلو لعلاو مهفللا

 2 دلل واعي هنيملا هيلاعلا تاءزضرملا تاذ نحل ذهل هو اسيا فلما

 مأعي و 2 1إ] كح ايا كيفشتلا ةقب رشلا ةسحلب ,ايلك اهتتارعت لع ه1 تك ىإ اذبحو

 كيلأتلا نركب تكا فشلا نا, سانا



 | هه ةثادح تاعوبطم

 ١  12بظرف 0 ناقاوتةلاقلا هانكس سوكر كنف ( عمجملا | 0

 انفقو ذا يروشللا نطولاو ةيبرعلا ةمالاو عمججلا ناسلإ فاو [ركَش انمي نع اهعافدو

 صالخاب ملعلا ةمدخل انسفتا
 هلامعاو انعم نع ةيئاث ةلاقم مرشنل هيلا اموملا ريفص بالا ةرصللا

 ةيانك 41 1 قا ظدطأ1 كى ةاكملا هن دعا بتكلا 0 ةلح يف ةشتاللاب

 اشيا هيلع ٠ اهبترعمو ةلاقملا لاسراب اندعو دقو رهشا ةثالث لكة ره رذصت فو

 ءاجيفلا| 0 فصوب ( 11220200 ]) ةديرج يف ةيلاطبالاب ( ةنلاث ةلاق» ) هرمشنل

 هل روسلا ل دلل همضاع اهذاتملاو ةيسام 1 وبوابعراوشورايهابمد اي

 فصو ىلا .قرطت + ةياروس تلق. اينؤكو ((قربشملا,نيعب )اه قلو ا[ ظلال

 هده لاخإ ىلا مهدلب تاعونصمو مهتينطو ىلع مهتظفاحمو ميفطلو 557 قالخا

 ابن ارم ةيوبحلا شمد نع ةريخكل دئاوفلا

 نىك لح تان - وبطم

 ةسرالاو ةكارتلا طاقلالا
 ةيرئا را ةجْعللا يف ةيقابلا

 ص / ِق !١55 ةنس رثازلا ةنيدم يف عبط : بنش نب دم خلل

 81 هام عل طعج (طغعمدعط : 11015 انآ عا 5

 مرد عر: ن5 لهصع 1ع مدنا عع هل عن عد

 ع ودعو رثازجلا ةعماج تاكا بلش نبا .ةمالعلا رأت ا نمر ال 50

 ني سب دج نول ل لل د ضال يف بءك/واع لغا لدن: يرعلا

 ةلكلا هيف ركذ ميلا فورد ل اهب متيم ال نم يلا ىتح ربدتلاو ةعلاطملا

 ام ىلع لقسم رفالاب ابحرشو ابمحرتو برعلا , مالك يف .ترس وا, تب رعت هت يتلا ةيكوتلا
3-2 

 و ا

 3ك تاكككلا كلت ددع ناكف حك يف هوققحو ةغالا ءالع نم هريغ هععمو  هععت

 تاودالاب 55و تحل 2 هر مسا و هب ركسعلا نوؤشلاب ساسم اهل



 ٠١و

 عمجملا كاما ىدص 1010

 قلكرتلا ةبعش ساب لصيف ريم الا ةمهج الوأ ٌفلأت ةنا : هتأشت ع رات ىرق
 تل

 ا فراعملا ناويد.ىلا ةبعشلا هذه تلوح مث 1401 4 ةنس في رخ يف ىلوالا فيلأتلاو

ري زح يف ( الع امج ) ناونذلا اذه راص كلذ دعبو 91 5 ةيشا طاش ١5
 نم نا

 0 ريشا ءةصخي نمثل لي وجنتلا اذنه لع ىشم داك املا ذل ك1

 ةلماع ةديدج ةأيح ىلا به دق هنال ءاقبلا هل ةكلا تاو. عمجملا 00

 ١ 4 ةنس لوأيا يف

 ١ وغلوةيرثاو ةيخي رات ا هتلحم يف رسشن دق هن لا ةريدج يهف هلامعا اما

 ٠ ةغللا مجم يف ةددج اً افلا لذ داو دئارج+لاو رئاودلا غل | مكاو نأش تاذ

 ثوع.سو دحاو نويفرشلاو * نسليرأ | العا ام هن اذان مهنم نولم اعلاف ”0

 | اكو سقت ةببطب ةضهنلا هذه كلس ىف اومغ ا باف نيقرشتسملا رهشا ءالؤه نيد و

 اكل لبقو + مري رق يفاابضعب كعدرك ديسلا دروأ دقو ب امل ذيبمتلا تارابع نم

 اصرإ داحنالا سا نم نللطف عمجا ةيقرت ق ةرط اكدت دكرلا رالشأ

 ةنالت ةفاضا حرتقاو . لج يفر راع 10 ارت هيرودس "02

 ثالنلا ةي روسلا لو هدلا نم عمجلا مهبختني نيلماعلا ةثالثلا ىلع ءاضعا

 اه ىلع هلافقا رطخ اهب اوارد يتلا يعاسملاو عمجملا اذه ءاضعا .ءانامج ماقأ يلا رثاملاف

 (ءا)1ةي رغلا ةغالا بادآ خي 1 قلد هد نبا 1 رهظي

 | هس ال تردحلا قرشلا نا : اخوقب ( ثدحلا قرشلا ) ةلحت اهتليذ دقلو

 نمض' ىتلا لئاسولا هيدل ر فوت نا يتشمدلا بر ديلا عمجم ©" ءاعدلاب هتوص مغيب ََنأ

 ٌبرهتسا دقو ٠ ءاسعق ةمب هب عرش دق ناك يذلا ةدئافلا ل نا !رملمع دارظا هل

 زكا نم لماعب راثئتسالا هلامعا ةروكاب. يف لواحي نا رود لل
 ٠-« (ه1) )1١( دالبلا يف ةيبدالا لءاوعلا

 ضعبو هكر ةماقت ايس د اذ اع عفاد ير وسلا داحتالا سلخم نا (1)

 ا تاك ا عافد انببع ع 0 سراف مهت.دقم يفو هئاضعا

 ( عمجملا ةلحم ) هركشو ة ةقيقحلا نايب ىضتقا اذبلف اهقفاو نم لضفو اهلضنب



 عمجملا لامعا ىدص
 فصوي تاك ابعذمعاو نب ترشن لا ةيزعلاو ةيخردال 1-2

 سسكرا ايري رد ارغلخ نإ كذب امس الو ةري م داما لاعلانات هب ماق ام ضعب

 نوينطولا هيلع علطأو هتدح ىلع عبطو ةيضاملا ةنسلا رخآ يف عمجما لامعا ا

 لينل 'باعصلا السم قئاوعلاب بةجلاع ريغ. هيف«راسا ياثلا طوضلا ار ف1
 ةحيعص ةمدخ ةغللاو نطولا ةمدخمب ءامرع يف م ىلا ةينمالا

 هذه يف لاح ايدل ناكو .هتلاق:اما ضعب ةفيفح : لك نم" تفطعقت نا. دون انك

 صرفلا زهتنت م الي اسهيلا ريش نا بجاولا نم ىرن اننكللو مجالا ةريذصلا ةلجلا

 ٠ اهلاوقا ضعب لقننف
 » أ 2«

 ىلا ( ةيلاطيا ) ةيمدر ليزن ينانبلللا ريفص داوج سرطب يرولاةرضضع بتكك
 :انعت ابكاه ١ ه7 ناس ١ خداع ةلاسر ا:ءمح وضع فولعملا ذاتسالا

 ايف رظنلا ”تمناو اهتأرقف يبرعلا يلع'ا عمجلا سيئر ةرضضح ةرشن ينتلطو»
 ةنسلا نم ارشانلا هولا يف اعوش ةزيجوةلاقم مكاو .- املاثلرا لع كا
 ةب ريش ةلحم كو ١( ):ئضاللا ناذا ف وات ةيلاطيالا "فيديا ىرتكلا زكام

 امر دف ش و 5 تك 0 ةمالعلا يلمعلا اهريدمو ةيتدريبلا قرشملا محي

 ةيلاطي الا نع اهبآرعم كيلاو ايااح قرالاو ديربلا ري زو يرشلا

 تاك قل ةبرادالا كاسم كاع - ,”رق نا دعب يرودلا داحتالا نلحم نا

 ىتلا تايظنتلا ةإج فقال اخد فنا يملع || عمجنا نأ : .هلوقب هرازق كدر برها لبق

 0 |ءدك ناعسالا عاذا كلذزرثا لكءف ٠ ىربك 41 برحلا دعب 0 هنا يعل

 ءاشنا نع ةلياج .دئاوقب هيف. [حرصض.يزوسلا داحتالا سيئر ىلا اعوفرع ري رق ع مهلا

 نيف نسما ءالدلا ٠ نم طهر هيف هلاق ام ضعب در | ١مم هنئاقعاو هلامعاءدض رغو 3

 ا يف ,هدئاوفو هلامعا قاطن حيت اهل نعش ينل لاكا 2 اريخاو

01 06 2 0 11-1. 10 1 ٠.9 

 د



 مسرلا طالغا ا
 تمس تب ع خشم

 رتسملاو نالف ويلا نواوقي مهنا عم ةنالف لي زاومدامو ةنالف سمو « نالف درو

 لي زآومداملاو ةنالق ىملاو نالف سنربلاو نالف تدوكلا ضنا لاعب نإ تس 8 نول
 كاملا اودع 5 اودارا اذا « حضاو وه اي ”ناقلالا ل 12

 م مالك يف ةيمحتالا

 عباطمناف « احلامها كا ل1 ا قالا طبقت كلسلا اذه يف طرمر 35 امو

 كس 0 0 1 قارعلاو ةيروسو رصم عباطم ضعب و ةناتسالا

 اراك دف نك ناورصقلا اذه ه يف 0 طيقنتلا لامها ىرن نحنو ٠ هب

 كابترالا يف "ىراقلا عقو م,” ةلطاعلا ءابلا الا 'ىراقلا مب مف ىلع أداتعا نومدق لا

 ٠ نيت ءارقلا لمعحت يبلا لكلا نم نوكت انيح ةلفللا رثست يف ةتقو عيضتو
 ةعبطم نم زرابلا 'يورلا نبا ناود عبط ىلع انفقو نيح كحضلا نم كلان و

 0 طفش ةطقتم ( يورلا ) هك 1 مسر يفي ةاوه بيجن ريهشلا طاطخلا ناف « لالحلا

 ” 01 تال نيتطقنلا ”عرت لع هربجاو ماس في رش دم خييشلا ناويدلا حراش فلات
 كل « نيتطقس ناويدلا ةعتص لوا يف تت 1 نيتطق نودب فالغلا ىلع تورلا

 قف دروام حالصأل الوذج تاتكلا رخآ يف بتكف « طلذلا نم كلذ, دع فلما
 © 42 ترا انكه رزان 4 ؛ بتكف |طخلا

 تامهاو « ا دقلف ( لوقعلا عزوم اي ععللا كناحبس : انسفن يف انلقف

 ! روهذلا ىدم ىلع كعما كرابتف « الوقع

 ىلص ركللا يرام سائلا بدنا دادغب
 1 تح

 مدق اذا هايملاولعي أم

 11١ ل كتطلاف ئه لاو: ضم رَملاو تحطلا ءايشا ةثالث"هتلع ءاملا مآدق اذا
 تلت قررا ضار د تن قفلغلاو ٠ ةقيقر ةريضخ ضمرعلاو ٠ ءاملا ىلعذت ةحرحرلا

 0007 النا اف ةزكملا تنل رول: ةولوقي و ٠ ”ءالعا ىلإ كالا لقتسا نم ناب

 ( هربس هد صصقا ) "سالم يضخ يحبلحطلا
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 قاثبلالاو سنعلاو ريدعلاو بوبثالا : ءامسالا هي اولاقو ٠ رتبناو جعبناو ثعبناو
 اوفلاخي ملو ٠ ناينقو ةبنقو ربنقو ةسينعو رابن ألا : مالعالا يف اولاقو ٠ ثاعبنالاو

 ٠ ىهدلا دبا ةدعاقلا وده

 نارا روذار. الا اهيف اولاق ؛ر ىطاربنالا ةك ترد[ 2
 نع همالك يف ناذلبلا يوقث يف ءادفلا وبا اهركذ كر وطرتتا دا فتمدتم ف نفذإ

 كا ايفان لا ©0185 ةلك ةثيبملا مهتخا ىل ان .| اولقن املو ٠ هيناملا

 ةريثكلا ةلوكشملا توزيب ةعبط نم. 54 نص )] نودل نبا ةمدقم فل 1 000
 ماهوالا نم اهيف قفدت ال حمي ال راعب اهطبض ىلع نيفقاولا هايح تعش نا[ طدلع ل

 لع نيحاللاو نييرتلا دبع هلسحلا ننارقلااييط هب وكم ١ دارو(
 حايزلا بابهو اهبنترت ىلع رحبلا لاوس يف اهبعضو يفد دوجولا يف هيلع شه ام لكش

 مهرافسا يف نودمتعي اهياعو ةفيحصلا كلت يف اهعم موسم اهفالتخا ىلع ايمارمو

 دورا كا لبق ةدكاس ميم يا ,صابك اهيف اولوقي: لو
 نيفرحي نيفرا ةفعاضملا ظافل تدم 0 باعكلا طالغا نمو

 نوعمريف كارت الاو نايرسلا هيف نور راجي هباحكاو ( رفتغي ال حضاف أطخ وهوا 0

 تحرص ةاحنلا نا عم ؛ ينللاو نرللزن هوه : يساوس ,”نرازا هوه دلح

 مينشلا مكرلا اذه حبقب

 ايقيرفاو اينيمراو اسنرفو ايلقصو انك اطناو اي روس : نولوقي باتكلا ءافعضو

 هك اطناو ةيروس : اولاق فلسلا ناف برعلا اهضفرت اهلكو ٠ انام ارا |

 ال لا 0 . يا ةنامرحو ةيئاملاو ةسمنلاو ةيق رفاو ةينيءراو ةسل ار

 ابعسر اوزاجأ مهاف اهم 50 لصالا ةيئايرس ظافلالا تناكاذا لا معللا « فلألاب

 ::ةيرغلا فذلخ رد الا فلكل ا قينورك ذملا نيتفللا نال 0

 ءاقملا .مئاقو, املا, سار نوعسريف ةدمئاو ةكدلاناضملاو وفات
 يلقنيسحو نيعسارو هاَمْماَقو لاععار 00 0 جرفد يلق نيسحو نيعسارو

 محةشلاو مءقلا ىعتنم يف اذه لكو هللاجرفو

 اذك تنوك لاق .: ملوق مهرباكأ ىتح باتكحلا بغا هعسر يف *ىلخي اممو



 كرا طالغا
 ( مريغ 1 مسقو ( هساب 0 مسق : ماسقأ ةثالث ل :جباا مسقي

 . مرعي الو يسن قال هل 0

 اما يف نور 5 0 ذ مهسفنا يف نوركفي ا نمت

 ينبلا كلت شلات ا 0 مم نو د كر ناك غبا ؟دلا تردلا ينانف ىلع ملمانا دا

 0 موحن ”دسءاوقو « مهتنل م 0 ملغت وا « برعلا بيلاساب "ل
 الأ ف 2 نع 5 مضولا حم ن 1 02

 لمح ةبتغَو «لقلا بابرا 0 م ا مالكملا يش وع بكرا“ يشجد
 ٠ ةعانصو ةنبهو 0 1 غياوتلا 1-1 لملق مددعو أف ريشل | مأولا

 نم ظعالا دا ردنا اكل لآ نرتقي ن نام مف ميغ لؤقعب نوركمملا اماو

 ماكس لاو نا كمال ١كم ىلا نوتفل» الو « مالقالا ةلمح
 ٠ مراكفا 0 لل ايل يب ىلا سس الاف لا نك د5

 نمزلا اذه '«شن نيب رصعلا نيفاوملاو نييفاحصلا باغا مه بات ل1 الو د دعو
 0 ل مارش دا ونال عبتملا 7 اتقوا رتعقلا اذه ءانبأو
 ٠ نئاوشلاو ةعمانملا

 ( مهفي رعت ينكي ام مهتعن ينف مهفصو نع ىنغ يفمبف ذ ركفلا نم غر لأ هل اماو

 . ىدحت هل مهددعو

 7 ٠ اع طانلالا نضعب نؤبعكي'عاريلا ةلمح نم'نيريثك ىئرت اننالأ كلذ اندم

 0 نب كى كنان“ هلا نم ”هورّرف ام ىلع نوحي الو برعلا ةقب رط

 يا © تر فالا ةقبرط ىلع ءانو ّ ةكرمتملا ءابلاو ةنكأسلا نونلا رواجتت اهيف يتلا لكلا
 نأ برعلا حكرض دقو ٠ اهتريغ ىلا ةيليفجو ةينابعثو يو روطازبمالا نوبتكي مهنا

 كالقلاب نيقطانلا' مجاعت“ توفت اذا اذ #لو ( ءابو نوذإ دكا كو دك 56 ل
 ةككاسلا ميلا هيف ترواج ا فرح ىلع اهيفرثعت ال مهتافلو مو مهنيادودو
 ينبلاو ىربنا : لاعفالا يف اولاق مهمناف“٠ ءاعمالا يف ناو لافألا نا“ ةكرمتم <



 | ةيرعلا قكلا ناد

 دكت 06 هيلع 0 ا 1 مو ها "صاقب د ةدلح هلام

 هسار لصق أطخاو ( نيكاب ) مدئارج مدقا
 ةزهجلا ةيبدالا ناجللاو ةيملعلا تاكرشلا تالا لاضعلا ءادلا اذهل احالع ىرنالو

 عبط ةنلاناف رصم يف لاخلاوه ا نيققحلا ءالعلا ةبخخ نم ةفائااو ةمزاللات اقفنااب

 11 رع كا كوالا ل ا ا ترص
 ص 0 صقن هلو اهقرو ةدوسو ايفورح لاش ا

 يباكلا د باءانصاو ظحاجلا جاتو ا ساشأف يدها

 ناو 0 ,رطقلا يفةريهشلا عباطملا ضع كلذكو
 قدس 0 1 اغب اهتاعوبطم نآف امهريغو توريد يف نييعوسلاو

 هلال كر تاكرملاو يشاوحلاو سرابغلا عضوو
 ءاقلاو مالقالا تارثع رشنو تاناؤملا داقتناب ليبسلا اذه يف دب ئملعلا انعمجملو
 فوقولاو . ةعجارملاو ةضراعملا دعب عبطلا اهضعب دادعاو بتكحلا ياو تا

 0 0 ًاضافتصم نساحم هوشي و اهباداو ةكللاب تسكب ا 0
 فوطقلا ةيئاد اطامعا راع رهظتل تابثلاب هلو اه وعدن ىلإ ةيددلا تاع

 فواعلا لراس ىدع

 تق 777725

 رعلا ةغالاو ة اعلا عمات 2 8 |

 ةقيض تسل 4م رعلا ةغالا نادفا هز 0 خيشلا بدالاو و ةغللا ديقف ذاتسالا لاق

 ةطساوب عاسالاةلباق كارلا ةيضاصباجرلا ةعساو ايتكلوب بضع 0 دا
 تاجاحي وت هةب رصعلا مولعلا نا ديم يف ةيب اتالم 0 عم ثي قاقتشالا

 ب 5

 ةيوغاةيلع عما فيلأتب الا هيلا لوصولا ىنستي ال اذهواهيف ةغيلبلا ريبعتلا بيلاسا ىلا
 ةيماعلا طال بئاوش نم ايصأ هاذ و ةفي رشلا ةغللا هذه ىلع لطفاحو ةلثأ| هذه 51

 نيققحلا ةغللا ا نم هلئاق نال رامسعالاب ردح وق وهود ٠ 4 ةيمحمالا تاكل
2 

 امك هلل دشرب و كر هل روتلو 0 اهر ررد 5 دي 56 ال جملا اذا نيب رعملاو نيئشنملا



 رملا نيكلا نازح 6

 ايف ام حبيت و اهب ةعويطم ءا ةطوطخم ى رخا أ ة هر اع ا اهيلا جات ذا

 موسروريوادت خلا ضعب يفنوكي دقو ٠ ةدايزلاو صقنلاو ىيعصنلاو في رمتلا نم
 نر انلإ هنا نقر .نمز يناف فورملا عم اهعبطنم رشانلا نك .كغ مل ةعدب تاططخمو
 امعدئاف تعاض ةردانأاو هر 3 1| خيسنلا هذه لثم دقف اذاف قب ءاذتلا كلت عضو يف

 نيرينكلا افاق دصرو انتل ءارقو ماركلا انعمم ءاذعا نم وحرن اذحلو

 0 011 217 لع ارح ال ناةك ريمالاو ةني رغلاو ةيقرشلا راطقالا يف نيزمشتمملا
 اهتازيممءابفي رعت يف ناف ةعوبطم تناك ناو ايازملا نم املامو اهتاطوطخم رداونو ةيب رعلا

 ٠ طبغلاو زيرحتلاو قيقحتلا يف تاطوطخلا رشنو بتكحلا عبط نولوتي نيذلل ةدئاف

 تايقرشملا ءالع يديا اهلدادتن يتلا ةلحنا هذه ايس الو تالحملا تاق ىلع اهرششن ينو

 ٠ نيئافنلاكلتداورو راث الا هذه ماتور 1 كك ةديعبلا عاقصالا يف مريغو

 عافتنالاو اهدوجو وهنا ريظب مويلا ة ةدوقنم اهنا نظ نظي ١ يتلا رداونلا ضعب ناو اذه

 للم نم لوالا هز يف نارطملا نبال ءابطالا ناتسب باتك يف ىرت اك اهفصو نم اهب
 ةيتكحم لكر داون يف هفصو يف 3 ام اهريغو ةندلا هذه

 (هاوافشرذعت ”هاواد منتك نم نأل ) اهب يرصتلا بجيب ةمسبماهارا ةلك يل تيقب
 ىلع تافلؤملا عبطتف ةيراجتلا عباطملا هاظمب رهظت ةيب رعلا انعباطم نم ًاريغك نا أو

 فوقوو" اك ظاماو اهعباتككىف "ىذا! غشنت ةنخرراعم نود اهنن اهب تلصت |!انفك وأ اهتالع

 طالغالا رركتنف ضيا ةيقسلا اد لع ةلباقم نود ًاريغك لإ اًنايحا اهيلع ءلعلا
 لاكو اهتحاصف لاي بهذي اسم تاعوبطملا كلت سقف ىيوصتلاو ىنرختلا شفتو
 وا بتك مضوو اهحيحصتو اهتعجارم نيققحلا ءالعلا نم قي رف ىتدصتيف ٠ اهتغالب
 اذه هلامهإو رششانلا ريصقت ىلع الا * ىقبب و ءانعلاوةقشملا يضتق ام كلذ يف لئاسر

 ناسك مجاعا.اتاهعا نه ىتح تاعوبطملا هذه نم مطل 0 ميظعلا بجاولا

 يشل موحرملا نم لك ةصاخ ةلاسرب تعج تالاقع هحروصتا ىكدصت يذلا برعلا

 001 هاف ام كردتيا يذلا نيوماقلاكو ٠ نوع اشار دمحا ةم-القلاو يزايلا مدربا

 اه ربتعت انتيلايو امهريغو ( سو هل ىلع سوساحلا ) يف قايدشلا سراف دمحا ريشا

 دإ2© ضارتعا هيلع مينم اباتك فلا نم نا شو نييئيصلا نيناوق بئارغ نع يدر



 ا يو نإ ١ حا

 'رعلا | 27 هب لاك نئازخت

 الو انتخل نؤلهجيت ادع بناجا م"اهيلع نيفقأرلا نا ل امنع 0 طخ كلوا
 [فاكد ارتد 1 ذارشا ارك ردا

 ةديفلاثحابملا نم اهيف اوصقب امو ةلصاخلاو ةماعلا يبتاكم سرابف تعلاط اذا
 انهداقتناو ايتو اويل م حرر تك

 ىلع ةصاخ ماقّاب اسهتلألدو ابيب وبتو ايببترت يف دهللا نم ”ءواذب 'ام عم كلذ وتل
 ةدافحلا 0 مهتلزام ثذ ءاذه ك1 ىلا نوتقلاو"فوقرلاو نئازلخا نم اهعضراوم

 ل ءانثلا الب يف نائبا نماهوفلوم ناك سرابفلا كلت ”نم ريغكو -اهنئارخنو ستككلاب
 نافطسا نازطملاو'٠ ند و وا ,,ؤا يف لامعا قتسوي

 ةقشندللا ةحككملاو 0 تل وطخم تسروفو ٠ ناكرافلا تاطوطخم تسربف يي ذأ وع

 ل را تاطؤلخ“ نسسربف يف ير لا لا قدرك

 0 ةمبملا سرابفلا اوعضوو ةبروا ءالع سرابفلا كلت ميلكتت يف ين“ ماد

 و٠ بتوبت لمحاوقّيسنل عدبا ىلع تارلحم ين" ىرذصلاو ىترب كلا

 ىنرأ ةمزتن وا ةيقك لالا راةيسرلب نزاثتلا ذه فسر 00
 6 اهنم عيطي امو اهايازمو تاظوطخلا رداون

 ةرم عبط اذا باتكلا نا ةيبرعلا دالبلا نم اهريغو اند الذ 'ناكتس نظيامباريثك
 تاطو مطخملا نأل مضاف أطخ كلذو تناك اهفيكو تددعت امنبمةطوطخملاهخن ةعق تلق
 ٠ يدبالا 0 اهفيط رركت امتنع اهيف اتسانع ناثآ قي ضئاش تان

 تدير نا عسل لإ ةجاملا'نئيسم دنع ًادنتسم ةطوبضملا تاطوطخملا لازت الف

 ٠ همدقو هدسافن هتمت دادزت يذلا 0 ايصالا سام ةلايهبشا نذا يهذ٠ اهتفجا ص

 هيحدبا لوادعب قلتم انا :كلورهظيرن ياثلا بذاكلا واداقلا سا لا ف
 كلذ٠ ليص الا ساملالل ينلا ةلزنماب نيل هئاف :. اور كسفت نم غلب اهف'ثءايا ةعانضلا

 هللا انا 007

 3 امر !ع ص 0ك ىدنا مخ نا 000- انهو ها انعدل 0 ل 5 ”مايأ م زيك 0 لدعء
 فى 2 1 3 تاع 2

 ا_هظيض ُثت' خاسنلا دودو ءالعلا| يدي اب ينلا تاك طخلا رئاخزو دكا

 اه وفتو ام ساحم ةدهاش م ُ امج اك وعض وف 1 ميشا وح قيلعت 2 حارشلا نئحاو



 ةيل نءلا 50 ازخ 1

 ١ مكس متت دكان

 اهسرابفو هيب رعلا خرفالا 20-0

 وزلا مايا يس اهس الو مهنئازخ ىلا ةيبرعلا بتكلا نم ًاريفك نر فالا لقن
 0 صانقو هيف 1غ ناكمايا قرشا ىلا توعبلا كلذ دك ردع و ةيلملا

 اوعاجباام ادار اا ام فكل نم اودهتساف ماو وهدنمو مهواس هو

 قي رحاب ههلقن دنع رحبلاب قات. ام ادعي مهتئازخ رودص المت ناالا يو اواقن ام اولقثو

 اتهافتب . مهسرادمو ( مهرايدا:).متتارايدو :هروصق تصخف ٠.كلذ وحنو تابكتلاو

 خط نكشف ةزوغك :قئازح 2 اهتادلع تعزو: و: ةدحاو ةيجتكمر يف 0 52

 ناقثا قع. مهام يقلافقو ةريثنكلا مهغاجيا. يف اهنم ةدافتسالاو اهظفحب ةيطلا لا

 ةكريماو ةب روا يف ةفلتخلا كلاملا يف هميمعتو تايقرشملا لع
 تاق ) .:. هيةطوطخم هعطق يف ابت 1 0 ةشاعو حايل هاذه نم هل ت رفظ اممو

 0 0 نانبإ ف ها ذي ريو ةييكم ىف ناكلخ ىذل ( نا عد

 هنرف كلم رشع عبارلا سيول لسرا ( م 1171 )ه ٠١85 ةنس يف كا

 لا كلاود ردلاب قرشا نم تافلوم ىرتشمل همعلا نم اع مالسألا ناذلب ل

 'هوادمنا نييسنرفلا لصانقلا ميج ىلا ةاصو هلنتكو ةيناربعلاو ةيكرتلاو ةيئايرسلاو

 ماباتك نيناموةئام اهنم عاتباف صربق ىلا سيراب نمملاغلا اذه راسف لاملاو تادعاسملاب

 انيسر وطرب دو رصم دالب ىلاواريثك ىرتشاومانثلا ىلاو نيعئام ؤش ىرتشاف لح ىل

 بعبكلا' ءامسا ةيشاحلا هذه يف تركّدو مجتلا دالبف دادغب ىلاو اهيلا امو ل ناو
 ظل دك قلل يعن عجار » 0 تيتا ا ا 6

 40 ل ل

 ةيقرشلا ناث ل سافنو تاطو طخ ا رداؤن فيبروالا نئازكلا رودص نوف

 | لهرعض ويسرا نارانلاب طخ نكي مل ةريغك تافلؤم اهنم راوريشنف؛ةيب وعلا, ايس الو

 يثاوحلا عضوو عبطلا ل 2 ل ملا ءالؤم ةءانعب ةقطان تا ايكو اهوفرع

 | 11 ف ىجتل ةئلذإ ىحيتقد لكب لصالا لع طبضلاو سرايفلاو ,تاكاردتسالاو

 :ةريغك قلازم رم انايحا ولخت,ال تناك ناو قيقجتلاو.ميحصتلاو بيقنتلا نم ها



 ا 00
 يسادنالا ةراص نبا لاقف قزرلا نامرلل ببس ةقارولا نا اودقتعا ام ًاريذكو

 : اهفصي قارولا:
 نامرحلا اهراثو 8123 فرح دكلا يهذ ةقاروا | اما

 ةنأي رع ابهشحو ةاررتلا وسكت ١ رطتاخ ةرار اضاع 20
 ٠ ةرطسم نم قدا 0 ةراحم نم قويضا يشيع : لاقف هلاح نع قارو لّئسو

 ٍرظحو ٠ جازلاب ربحا نم ادار دا, سانا كع يهجوو ٠ .جاجزلا نم قرا كاخت

 يبارشو٠ صفعلا نم سا ياعطو + ةبصق نم فءضا ياديو ٠ ملقلا قرش نع ىنعا

 هنوؤشو هتاجاح نع ىدروف ح م'معلا نم يل مزلا لاحلا غسول نكس
0 

 هحعانص تادداب

 اذوب روقشا نمو قازو الاو كلاب هلاذتشال ئنككلا اغلا نانا

 يطل ىككلا ل 1 روما تكلا 10

 نب جرفلا يببأ لدم ءالعلا كر 0 و نوقار ١ ولا انايحا خاتسلا ىلع 3

 ديحو ىلا ٠ نياو نراخا ن او يمدقملا مئادلا دبع نباو يزوملا

 ىقنرا اذبلف ملل كار 5 نوقاروو خاس نيفلؤملا رابيكبا 0

 ربخلا دادعاو قرولا نيولتو فرخزملا ديلتلا وري وصتلاو شقنلا امس الو نفلااذه

 ملا نّولملاو دوسألا

 ينكلا 'ئصاو ةلصاقم ءاصتتا] تانك ةقارولر ةقاعأملا كر[ 007
 فال يدادغبلا فيطللادبع يشل ( ”راضملاو عفانملا نم كلذ عبتب امو مي ف

 كلا و تابدكملا سرابفل ا اعرو 5

 0( را يا خت ةئاطناا قياوص ) نفلا تا يف تافلؤالا نمو .

 ريفستلا ريبدت مظن ِه م ١117| )ه١ ٠؟هاةنس رك را يوازعلا لت نب دم أ نب

 اهيفةريثك تافاؤ و٠ :اقلاب ةبزوعتلاةبعكملايف وهراهد 2غ يإ (بدكلا ةءانش

 ْخا ةادهدلا هقالإو قرولا لقخو رلا لو مالقالا قرب ٠ اطلتا ةعانط ف اهريغ يفو

5 



 هيردلا فلا نازح |

 0 211 او طل |! درع نوف و رخل | نو عدل ا دخن اع ريغك تاراتخلا نيو

 َناقْلالا رم هللا مهمحر فالسالا ةيلع ناك اب ةدهاش ابلكو ديلهتلاو ريوضتلاو
 لا 00 رطاطخ نا "الو "دما ال اتم" هل انذّرفا افرام كضكلال كفلكلاو
 نيداوحما ةمدق٠ يف انموي

 تشكل ا مع

 ( ةقارولا )لع 6 تكلا مهعلوو مهتراضح مايا يف برعلا هفرع نف وه

 للا ةراشالاو سايقو فصوي ابش رعتو اهيف امو نئازللا نع ثحبلا ىلع نالا قلطتو

 مساو هدقنو باتكلا ايازم عاهنم ”يش لقثو راصتخاب هتمحرتو اهفلؤمو اهينتقم مسا
 هتضراعمو هنع فرعاذامو هفورحو هروطسو هطخ عونو مؤسس خيداتو هزاز

 هناف تاقيقدتلا هذه نم رذالا دنع هغلب ام برعلا دنع غلب مل ناو وهف ٠ ثا ههابشاب

 تاضرطعلا نع تحتل ف | عدل مهنا ذا مايالا هذه يف اس الو ةريخك هوجو نها للفم

 خا نيعودلا انام ان عبط امو

 نرد نيشان نيعاك نم وهو اطا1 هوعهمطتع نفلا اذه جحترفالا 1

 فصو ىفعملاف فصو يا 6 172م101 نوفارغو ا قرو ىنعم 21103

 دا سريفلاو ظاط]1 هود ةررطع مدنع قا"رولاو اندنع ةقارولا ىنعب وهو كاككلا

 210 1هقانع مدنع وه فصولا كلذ قوص ىلا جانربلا

 2119 ل دنالا قفا اهل" تناكو"ءارغلا نم” ريدك اًبب زها :ةفرل ةقارولا]
 يبا رخقارولا مئاغ 5 نوماملا نمز يف قارولا نابلس مهيقارو نق قارعلاو عاشلاو رصمو

 يريطخلا قارولا يجر زالا ىلع نب دعس يملاعملا يباو تسروفلا بحاص مدنلا نباو سان

 بكل راخالاو خسفلاب لغتشا يذلا يورلا توقاي 1| ا كحل لالدن فورعملا

 ط ]بملانب مهرباو يحيمتاا قارولا ركب يباو نادلبلاو ءابدالل ني روهشملا نيمجملا فلاف
 : هتعانص يف لئاقلا رءاقلا قارولا نيدلا جارسو يبحلا قالررككلا يكل حالصو

 نا ا ةنئاخاو اوس ذل اولا
 قارولافئاحص نوكت اذك | لئئاق ةمايقلا يس يل ختو.و



 1 ةيب رعلا ضدلكلا لرد

 قارعلاو ة:روسو ,ينرعلا دالثيو ىصمو ترزما باك عا

 بتاكملاب ةلفاحلا ةيبرعلا نادإبلا نم اهريغو دنهلاو ىرذلا ةيساو ةناتساالاو مجعلاو
 0 ثداولاب لدي ريغ مسق فلت و اهريغو ةيروالا دالبلا ىلا اهنم ريكا لقب ينلا

 اهتباتنا يتلا ثراوكلاو دالبلا تمهاد
 ةصاخ ةلاقمال درفتس نأش تاذ ةشدحو ةمدق سراب ابنا اكلك هذهلو

 هريغو ( ميدنلا نبال تسربفلا ) اهمدقا نم هللاءاش نا

 ىقشمد اكلم

 ةيتكم لثم. ةصاخلاو ةماعلا قشمد بتاكم نيدرؤملاو نيمحرتملا 0

 فوؤفر ىلا ةموسقم ةبترم اهنئازخ تناكو يبو بالا فسوي نيدلاحالص ناطلسلا رصق

 نفسو :رصانلا كلما اهدشت ىلا ةيرويصانلا ةسردملا ةبحكمو ,: كس ال

 فضلاو ايِحم ثيح ةيلداتلا ةسردملا ةييكسو,. صم نمت 0 ا
 نبا اهديش يومالا عماجلا يفرش ةهظعلا ةيورعلا ةسردملا ةبتكمو ٠ ْنآلا يبرعلا
 ةليقرتكألا كيدحلا راد ةيتكمور./( 1578 85 ةتفاورلل ل2100

 نيكو جاولاف ةر كلا شرادملا ةيتب انكي "ده |( ك0
 يبا نباو يرمعلا هللا لضف نباو ,خرؤملا يدقاولا ةبتك. ةمبملا ةصاخلا بتاكم نمو

 مريغو نارطملا نباو ٠ يوحتلا كلام نباو ناكلخ نباو ”تفقلا نبا كلو

 يو ةنيزمللا ةبق يف يومالا عماجلا نح يف ناك ام قشمد بتك مدقا نمو

 ةنيرالاب في كلا هيل ةيلبفلاو ةدسلاو ةينانويلاو ةينيطسلفلا ةيمار الآب ةعدق فعح

 انلقنو يناملالا 2 .٠ 0 هلويفو.ملا اهيلع ملطا يدق دبع نم ةيب رعلاو ةنماسلاو

 امفصتس ةديفملا راث الا هذه ضعي يب رعلا انف يفو ١5١ 8ةئس نيارب و ةناتسالا ىلا

 ةصاخ لاق

 ايظعمو تويبلاو سرادملاو عماوجلا نضعب يف قشمد تاك اياب لاري لق

 ع راصعخنابب .اهيلا ةوراشالا تكرم دقو نئافنلا نم |هتم ريتكو ةبضاللا 0 ١

 لوالا دلحلا نم ةرشاعلا ةوقصلا



 ل كلا ةئاوخ |
 1 ديدسمعد

 تارايدلاو دجاسملاو عماوجلا ل يمفكللا !تفقوو "وزع 'نئاردوا لاقا نب" علو
 *أ لاله نباو ةلقم نباو باوبلا نباو يمدعتسملا توقاي ردلا يبا لثم اّتسنلا رهتشاو

 هكا تدلل ضف يكناوج وعر را اهنم تابدتكم ةهاقلا يف نيم افلل نكو

 اهنمدل كتل ةكام كنا كا زا اه لبا ناك اهرداونو تافلؤ 0 كاقن ى 5

 نوب رمصملا ل 5-7 ٠ نطلاو ها داحم 2 م ا

 عالظالا:ناكف ةيلخادلا رصقلا نئازخ اماو٠ اهنم ةدافتسالاواهتعلاطم وا اهتراعتسال
 يموطلا نيدل اريصن نإ, لاقو ططخلا يف يزيررقملا اهركذ دقو ٠ ةماعلا ىلع ًاروظحم اهيلع
 اهألم مارد ذخناو [يفع 0 هّبق ةغارع ىنتبا ( ماا )ه 11/5 ةبس ىفوتملا

 نم رثك أ اهيف عمجل ةريزجلاو ماشلاو دادغب نم يرتنلا رك ا لا
 02 و ىلا دل حالص نمز يف تعيب ٠ دلجم ا عبرا

 كل ءارهزلا ةبتيكم )اهمها تابتكح طا الا ا

 نكد ( ىلدنإلا نومام ) رصانلا نب 41 ايما هل ردنا ف
 كلا د ع ااا كك كاع ا كل

 او وا ل ل
 تل 0 0 ادع ةماع ةيعبكم نوءبس اهدجو ةطانرغ ف 0 لاقي 0

 : بيطلا مت يف يرآملا هلقن يذلا همالك يف هز نبال دشر نبا لاقو.٠ .ددعلا ةليلقب
 كاف ذا. اهيف عابت ىق > ةبطرقإ ىلا تايح هيك عيب دي 10 ملاع ت تايدادا

 دالب 6 4-1 ةيطرق. تناكو ٠ ةيليشأ ىلا تلح هعكرت عيب دي راف ةبطرقب برطم

 كات الا نم مه دنع كلذ راصو نعكلا نازي ءادتعا سابلا دشاو انك لدألا

 001 اف نوكب نا د لفتحي ةفرعم دنع نوكت ال يذلا مهنم سئرلاو ٠ ةببائرلاو

 00 الكا دنع نسدل يالثلا تاحكلاو يك ةنازخ هدنع نالف لاقيل يك ةنارخ

 هب رفظ دق نالف طخب 1 2
 انابلا نم ٌبرَعلا جارخا ثداوحو ربرلا راصح يف بتكلا هذه مظعم فلتو

 اراارعكا مؤثلا الم“ هنم | قب امذ ىر كلل كل تاكككلاو

 روالا كلاملا نم اهريغو ةيئابسا "يف ةزيغك



 | هب رقلا قعكلا|

 ةيمومع ةبتكم نورشعو ةيئاث داليملل عبارلا نزقلا يف طقف ةيمور يف .ناكو اهبدترتو
 بورحلاو ةرياربا|تاوزغب 000 000 د5 فلت لكو ةيم دراريغ يف ناكامادع

 ' . كةكدالاولذالالاو تتار معلا

 لازت ال تابتكمي مراثآ ديلتو مبمولع ني وده اونتعا ءامدقلا ناف.ةلجلا ىلعو
 اهخيرات دادزيف اهايافنخ انا نشكحتو اهايابخ اهم نبظت تايرفحلاو خراوتلا

 احوضوو الج

 اهسرابفو برعلا تابتكم

 دبع هس مهئازخ نع اًئيش معن مو مريغ لثم بتكلا عمجب برعلا فلكو

 0 ل وه 1 ام ىلع نيب ومالا دبع يف ةبتكم ًاشنا نم لاا ن .كلو مهتيلهاج

 ةيطبقلاو ةينانو 10 لاو يللا كك 0 دىسمد ةنإذم ف ردد

 تيشربقلاق عدلان ]5

 نانويلا» سرفلا بتك تمحرت يبابعلا ةفيلخلا روصنملا رفعج يبا نمز كيو

 يطابقلاو قوقرلا»و بتكسبلا نم دجو ام اهيف عج ةبتكسم ديشرلا نوره سساو
 ةقكلكد دع نإ ت1 ) !فهاعسو نوماملا هدلو نك

 سرائف“يىف انيوتاو نئازخ ف اسر نسحإف ام :داس لل ل 00
 رضي ازيكرخ 41غ نوماملا ناكو ٠ '“تضوبفلا يف يذنلا نبا هع لق ا

 قوت هنكحلو ديشرلا هدلاو لعف ام لثم 5 و مرظاني و هرصع ءالك تاشقان»

 اهخاسنتساو اهيبرعت ىلع صرحلا ديدش بتكحلا عمجب فئكلا ريثك ناكف هيلع
 طورش يف عضي هضرغلا اذه نأشب كولملا لمسار ناك ام ًاريدكو اًبعاشاو اءاذرشاو

 تافلؤملا هيدل ترفوف مدهعي ترهشا يتلا تاغللاب هل بعكلا ميدقت مهنا ادهاعم

 ٠ ةينايرسلاو ةيطبقلاو ةيئانويلاو ةيدنملاو ةيسرافلا نع هبا نك برعو عيضاوملا ةفلتخلا

 يرشخمزلاو دابع نيسحاضلاة حكم لتماهديبامو هماا فرتصاللا دا 0 ا

 ةلودلاءارمري زو ريشدزا نب روباسو رمغلا ءارو امو ىراخم كلم يناماسلا شعت نب حونو

 لضوملاق ماو ةيماظنلا ةسردملا سستوم ةيقولسا| ةلودلا ري زو كلملا ماظنو هب وب نإ



 اه 0

 ةيب رعلا حكما نئاز> ا

 / ل يدانع غلبف م١151 ةئس فيص هس ةيكريمالا ةثعبلا ةتفشتكا نا ىلا

 1 يراعسلا فرالاب تطخ ةلاقم وا ةلاسر امنم ةدحاَو لكو الا نيثالث ( هد.هرق )

 اهراثآ نيودتل ءامدقلا دالبلا كلت نكس اهذختا قاروا مدقا وه يذلا رافغلا

 ةيعانجالا اهووشو ةندللا اهيراسإو ة لكلا
 007001 ادم ناتلا [سمك ةسب نام ةيرصملا قئارطا لاذ نمد

 بط نز ) اهاّممو داليمل رشع عبازلا نرقلا رختآ يف يرصملا رطقلا يف ديعصلا
 تاقلمو ' ًحاولا؛اهتنك تناكو ( خاورالا'ءافش ) ةي"الا هذه اهباب قوف رفحو ( لوقتلا
 خرتوملا سرودويد اهفصو دقونيب رضملا ءامدق هيلع بتك يذلا يدربلا نم (اًجاردا)
 رمضم اورنغآ امل سرفلا اهلعت تنشف م ق 50 ةنس ىلا تيقب و هخيرات يف يلقصلا

 ه1 لا هلا نجا ياللا فنيكب زك ١ ةبتكحم ةلقزرد ةيدكخم هانأو

 داليملا لبق نيرشعو نيتنثاو
 هلال وانو وة ادالثملا لبق كلو 'تارتسؤيب ةينانؤم ةشكم نْسَأ نمل

 2 خجيراتلا ملاع يف ةروهشملا ةنيثا

 لالا نقلا أ( هير دتكس لا: ةبدك» ) نضم كلم لوالا'سورلل نسا
 ا كا ل 1. تواصلا انمي دقو قاقلا "نس ويلكا وا سوفا د البق الو ابعأو دالك لبق
 امتنا ننتقاو < اييف اهددعرتكق اهئادهتساو ابخاستساو بكتلا عايتبا يف
 اننا اميعوا ةعكملا كلت هلع يتنكلا فقاو لع سانلا تخاف كلاتلا سونا
 لاقيو ٠ اهعيضاوم بسحب اهيف تافدصملا تنترف اهناش مظع ىتح اهقاطن عسوو ءاقثرا

 اتنبلا وا ىرذصلاو داحم فلا ةئام عبرا وحن تناك الا تكلا تكلا نأ

 لادطلا ل اسرااو: كر ريو بعكلا قلطم دارملا لملو ٠ فلا ةئامالت وحن تناك
 ةدحاو ةقرو تناكولو

 اا 1 نتكاو ةينيطنطسقلا يف ةيتكحم, قرإملا نسوئايلوز ءروطازبت الاماكن
 آر يابس ككل الوريطلاب علو نييرخ اللد ليلا ءانتقأب اقلك سراعلا شعل نا»
 « بتكتلا عمح ىلا يرافظا ةموعن ذنم ليف انأ اما

 ةيكحامملا تابتكملا عسوأ هئاشناب ناجارت سويبلأ نامورلا كوامأ نم رهتشاو ٍِ 72 2 1 ءا ة؟ 3 - ا . 0 3



 اهتاطوطخم فصو معو

 اهعاتجاو اهتاداعو اهقالخاو اهبادآ ظفحو مالا ,ةيقرت يف ةلزاملا نم بتكلل ام نا

 بمكان ئازخ) ناونعي باتك مضؤ ىلا ينادحاهموؤشو |هخيرات ضخأألا لعواهنارمو
 يلا تاتكملاو هلا م ةمدقم هيف ”تفصو ( ملاعلا يف ةيب رعلا

 اهفصو ىلا 2 ميكا :صو لعو : اهسراهفو فايع سن 5 ٠ ابتوح

 ايازمو اهرداونو مويلا ىلا اهنم يقب امواةمدقلا تعمر الا. ىف ايت ناك امو ل

 0 دئاوفلا نم ثاحيالا هذه قواسي ام ىلا ”ءدقنو اهنم عبط ام أو اهتاطوطخم
 ابر ىتلا ةينطولا ةمدخت زحل يزيخك تيضوافو,ةياروش فاصل تلا 0

 : انهن
 لاطل ةقئات تاييكللا ردا سو يف رصتخم تالاقم 3 بلا نا ن الات مزعف

 نيرزب مح لاسر عع ىف يسعي نلف مهتنب د انعم ءاضعا نم ريثك"
 ءايدالاو ةاضعالا انِيلا 00 ف د57 ةنها لفل

 نا نيزيعكلاو عبطلا ٍتاكر +] اريك ديرو اهيلَغ صولا ف نار 0007
 اهفضوب ينحت ناب تابتكبملا نم "يش ىلع فقي نم لكن م. جار: اهتمهأ اوريثس

 ٠ لضفلا رفاوو ركشلا لي زج هلو,هعماب ةلحلاهلهب هرتشنا وا ل وطملا ىناتك قبح
 بادكلا ةمدقم نم هن هذهو

 ةماعلا تايتكملا قدك

 ءانعلاو تاموكملا تدعاسو اهب ًارخافت تابتنكملا ءانتقاب ةعدقلا مالا ترهتشا
 لباب كولمل ةمصاع لوا.( روبين )ردن ةيتك»م ملاعلا نئازخ: مدقا نمو اهئاول مفرايف

 يمال ا يسلع نويمدل لاا هاتف اهعرفلاطتف ءاردالا ايلا كاضااباك م قنا

 اهيف !”وبخم ىتبف ضرالا نطب .يف نفديابلاو فات ام اهنم فلآ ليلخلا يهاربا دبع يف



 ةيسابعلا ظافلالا ريسفت ١مم

 ا كا ريمألا داوادقو رولا يك هلا ف السواني نع ل لا |”
 ا( د2 املا هلا كلا خا نا ناك رت هب. ىعش دقو“ لدللا متش روث اي يأ

 د ماقال م 0 0 تلا

 اكو افسح نك صفق د ةيلخ

 مي دش درك اح ا
 1 3 ا و ع انبقا | رثصم 11 ارا نم 2ك سلو

 درالا الا لقلا اذه نمو ءايسألا: ازكي يومنا نما: وهو ”يزوقلا ا
 قس فل انو افالم ان كذاب ةلاظالاا كوه لؤلؤ كلذ زيغو روث لع بالك انلكا
 .. ء اعمأإل |. ىذه قادم تارعلا جوع

1 

 2 داك بص دقو دلما ناطاسو يب وخاو ترضحل » ١7١ ( ٠ نص ) يفو

 كم 8 هيسرافلا يف نادكيدلا ٠ » روع هقوف عضوو 71 ل م

 0 الآ 001 نيو ريطلاو نقلا هام لاف رك كد

 عملا لمحي امل نادمعش مهلوقك وهف ٠ خيعلا دنع رودقلا اهيلع عضوت هلآ دوصقملاو
 ا م 1 تيفو اعوا نادإةنلا “اجو هبارشلاةازخ نادركس“ و

 الأرب آلا عبد يف ا عدرماا ةصق يف درو يتلا "اعوا نا دنامش لاو

 اولاقو 021 سأ ىّثوملا كيس دروو كي واسملا كال نايكي ارى عدرا

 ثا اع رئاخذ يف تيأرو مار رملا اهيف لمحي ىتلابييطلا 0 نادم رملا

 ةيارطا رتآل 5 يلا بيبطلا ةييع ىلع نادمهر ىلا | وقلطأف 0 ممأ ىلع 010

 ثالث وذ ديدح وهور 50 بصنملا ميصفلا نم 0 لباقيو ٠ ةيودأالا عاونأو

 هلشنو يفاث دل شع آلا ص بحاص دنع ردع دقو ردقلا) هلع كيضفا مئاوق

 (ةيباحل) ٠ رظن ريبعتلا اذه

2 0 

 هل ا 00+ هي
 اك رح ا مخك



 ةكاعلا طال
 ةرضاحما راوشن يف

 ( عبارلا ءزجلا يف امل عبات ١

 ( يلكذاش )
 ىلع ةرصبلاب قي لا كادي 5 1( . ا الب ص)رفو

 1 تالكتلا نم صاخرتساو كانه ةصخر ىلع دحاو موز ! يف مرد فلأ نيرشعب درو

 م افك اييشو| مرد. بالا ةرشعااهزو انانح مرد فلا نيرتسالل ل

 كا 2 ا هب بعلو ليثاقلاو فاطللا روفاكلا عل و فاطللا ل اقانملا ادنلا عطق

 و 3 يسراف طفل وه انلق ٠ < فيطلاو ”اردلا مقا عم درولا نوشار هلا

 ىلعة اعلا فرحأ نم فرح دعب ابعوقول ةممجم الاذ اهب قطن و ةلحملا لادلاب ( داش )

 ميجلاك لا ةيمجع ألا فاكلا امضب ( لك ) نمو رورسملا حرذلا هانعمو مهتدعاق

 ل وللا 0 عون هنأ مار را دارملاو درولا هانقم وه راما

 ِ 1 3 نرم هطبض نم "يش فرعي و ٠ هفصو يف ليصفت ىلع فقن مل درولاب ًارورسس لمعن ناك

 : امهو ( ؟"4 ص ) يف سارف يب ال اي ور نيب

 كوب نمت ل ىتبعلا ملا طاطا ٠

 ىلك ذاش 2 0 نعل درو قاروا

 لالا 2 أ ىلع نزولا نمو اهتم لدتسف ةروصقم انني ا وك الو

 ا الو عوبطم لا سارف 3 ناويد ف 5 ناعكلا نا مد . قد و 44 ءنئل | ماللا فو

 . تادايز ايي هلطوط 20 ا

0 
 )ف ”اًميش' هيلع ناف«تسدلا نع هنأ ريمأألا اهي هل لاقف » .ر( 5س

 مالا هلال ااقفء اقو هفتك لع هنمه لمحو هبذك ضن حرت ل

 اهب ٠ «هلا تسدلا اذه لقا" را طب لاق نبأ ىلإ( ميدلا مالكي ) اغباي
3 



 دادشه كرار اق
 ها

 ةحفص نوتسو يات ءدجلا

 ةيهاتعب فورعءملا ىعاشلا ةيهاتعلا يلا نبا دمع ةمحرتب هقحو

 21112 يدلل نع يراجلا دحا نم ركَش يراخبلا مامألا 1

 0 علا كح م هعروو انوه تنناو رلظأ يف م يراخبلا نع ىؤر ْنَم

 سلحم يراخبلا دقع ين مث هل ةفوكلاو زاححلا لها فصو يف مث هايا مهحدمو يراخبلا
 00 دا لفن نيب ذاادقملا | 15 ىف © هل نين دادنبلا 0 ا ا

 يراخبلآ ةصق مث ةيف لوقلا يف رهنلا ءاروامو و ناسارخ لها نع ظفح ام يف ع هيف يرلا

 دعب ريمالا دمحا| نب دلاخ عم يراخبلارب> رك ذ 6# 0 1 دمع عم

 ىراخي ىلا هدوع

 دمحم همعس| نم هيف تأ اتعنو اعطقو انفو د 002 ءرجلا# )

 ليعاعتا ناس 2 يلق - 1ك ناسا ةمح رتب هادتباو ليعاعتا هيبا مساو

 يزارلا نّيسملا يبا ين م نوصل جاتننلا ليعافسا نب دم نسحلا يبا يف ع يذمرتلا

 قادرا لعسلا ركب يأ لاا م

 نب دمه مامالا ةمحرتب ال ركب مساو دمع همس نأ

 04 02[ ةحيتلا ماعحا وف لاقو ةحفص ةربشع تس سكف ىفانشلا سردا
 د رانك اذه لك ابن انرصا انكحل ءارجأ دق" لع كلمشألا ةرابجاو ىفاثلا
 2 ءاضقتس لا| لع هيقاتمو يعفاشلا ملاعم درو نو راسو 1 راثراو قيقحتلا ىلا

 ىلاعت هللاكاش نا اهل هدرفت اك

 ل نلف هازل اوون ا نم عدس هنا: مما و دمع هلك نك ١ د ع

 (لوالا دلحملا ىهتنا هبو ) 7 هنا 6؟ ءزلا مجارتو

 قام نحل ( ةمت ال ) ةّيظننا



 ب ب بجلب ععجح> ابك سلببول جا ووو و0

 ا"وه دادغب *+؛رات

 يبنلا دم انديس ىلع هبتاولصو نيلملا بر هللدجلاو ةفاصرلا ءانب ربخ ىلع
 ( اهلست سو هلآ و

 1 اهنم بهذ ةعفص ه١ وحن يف لخدي و اًمطقو طخ نيلو الاكوهو ( عبابلا ءزجلا)

 دمحم م قمح ا نب , دم هعشا ن ءايتلا وو نمو ف[ذك ناطق ك5 هك نابع هلوان ١٠م

 نوعع“ .نياب فورعملا 3 ولا نيسحلا ينابابحا نب دي ةحرت ىف لاظأ دقو دعا

 ام وحش هعح و. داود يلا ع نبأ دمحا نب دبمح ةمجرت يف م ىق ةاقدلا فج يلا عريف

 ةهجرت ةئام وحن هيفو يناغلا ءزجلا هب

 مالسلا ةنيدم خيرات باتك نم نمانلا ءزجلا ) : هلوا ينو ( نمانلا ءزجلا]
 ل ىلا فيلا (نراوو الها ريغ نم التل ناطق © ا 1
 (يلع سا ةحر فاما عسصطخلا تلا يلع

 يرايزورلا يلع يبا ةمحرت يف لاظإو دمحا نب,دمح هعمل ا

 كس

 حفص 14 يف مجارت ينامثو ةئاهد 10 ديقملا ركب يبا ةمجرت ينو يفوصلا
 يوغبلاو يسابعلا ىه هاقلا ةنحرت هيفد ابفصوو اهطخو لوألا ءازجالا عقب

 ةضدم خيرات 0 عساتلا ءزجلا : هلوا كيو. ( عساتلا ءزجلا
 2 خا مالسلا

 ف لاطاو مهاربا هيي ماو دمح هسا ضد

 فورعملا يضافالا مداربا نب دمع كال نب دمع ىلع مالكلا

 يسوسرطلا يدادغبلا ير رغتلا ةدمأ يبا ىلعو تشم ك0 كلا وصلا ةزمح يبا ىلعو عر م

 ةحفص 1 يف فيلو ةمحرت ةئامب ء: جا تاو هبقيف تكد يلا ةرالاب قو ١

 تاحفصلا ىلعا نم هروطس ضعب _تحخ ثمل دقو قضوا ظحلتاو ه عطقلاب

 ىلءاَذ هاربا "نبا دمحم هسا نم مجارت هيفأ أو هماكقل ايرقتفا 1( لا

 لد اك 0 يزارلا دايز نب_يعاربا نبذه
 نيم نينا نم 2 5 6 هتاحفص نم ايلعلا روطسلا ضعب ءامنا نم عساتلا ٠ لا هب

 تبعوتساف يراخبلا ليعامسا نب دمم ثدحلا مامالا ركذ ىلع ىناو ليعاعما هيبا مساو
 تاحفصو نيثالثو ةعيرا ءزجلا اذه ين ةجرتملا لاجرلا تناكو ءزجلا مظعم هتمحرت



 دادغب جيران م

 157 ورا "وادع قاطلا قب كلا
 551 ةقني ”ىفاوفملا يراقتبلا دمح نب دوعسم نيأأ يبال بيظقلتا نبا خي راث رصصتخمو

 نونظْلا تكيف 15 3 ام" عنا
 نيليذملا نم ]هلا يلوا ةتانع نم اعداو اَظح لان دق ىرت 5 بيطخلا خيرات نا

 مدقت ناكر ليدلا ةض 0 آو هل رادو ةايطحإالا اورذلو هباحكا

 هانركذ اهف ثأر 01 اوم ةايح يف ىد ناككللا] ءازعلا لفتحاو هيا ىف كف تدح

 لت نموفو هردعتج ا يراخلا دمه نب هوعسم نع ابا نأ ناوئظلا"ف دك

 هتافو خيرات نم ربظي ام. ىلع فلؤملا

 رصع نه 8 رق اهم يلاثلا بتكاناطرطخي ذادغب خيرات نم نادل بنك يو

 هقصرمر اف هالملما ها ماكوللا

 لوالا ديلا اما

 قبلا كات ةيف رهو كاوفص ينام ورذتا نها ( لوالا ءزيللا خم اسقا]' ياي
 نؤرشعو ةتس هش تعا لوط ٠«كلذ ف مهتقي رظو ثيدحلا مهلقنو 5 قدح 2

 0 م دع زل رع كلا ياارب رقع ةفلخ ايفو رشم هت ار رعو ناش

 طبشلا ' هيلع بلغ و .ةدوخلا ىلا ليما وهو ةرجلل ىطسولا نؤرقلا ظطوطخ نم هظخو

 دال

 ردم 0 ور تس ه0 قاتلا تادعص عبر را هلؤا نم مرخ ( يناثلا ءزولا 6

 9 0 2 غلب 7 فرار هضن ام ةقءاقأ | لي 0 هتعنو ةعطقو لوالا ءزلا طخ

 فعلا ىلعا يفو « ةئام نامثو عدت ةتس لوالا عيب ر رشع عباس خيزاتب تاقبطلا

 75 ركذو الضو دادذب بقاتم.نم ظونحلا باب مق ءزللا باوبا امأ « ةعباس »

 قابلا ب 0 0 ل | امد تاتا كل دادنب يرش و د نع نع

 "كلا رثعج يبا نينمؤملا ريما رابخا بار م .دادش ١ مسا بي رعت باب م تاكربلاو

 هيلا لمجب نتنو اهدي دو روصتملا :ةندم ظخ ركذ مث مالسلا ةنيدم ءانب ربخ ركذ تاب
 حب

 هللا اتم نا لاقل دو 3 ءزجلا رخآ ١ هرحاآ يت ابثل ا خركلا انب را ايف رظنلا لع ا تا ا 50| ا ا 0 |



 ب تاس هزات
00 

 ( ةلمسبلاب رهجلا ) و ( باتكلا ةَححاف نم ةيعسللا نإ يف باوصلا جمب )و( حتوملا )و
 ( حيبستلا ةالص )و ( تونقلا ) و ( باقلالاو ءاعسالا ثيس بايترإلا مفارا) و

 ) بلوه او مولعملا ةزاجالا ١و( كشلا مون موض نع يعنلا 1( مين دش

 نع هنم لكشا ام ةيامحو مسرلا يف هباشتملا صيخلت ) و ( نيعباتلا نمةعسلا.تاياؤر )

 (ةياورلا اعل وصاقف ا ا ه (رارسسالا فشك)و ( مولاو فيحصتلا رداون

 دادغب جذات

 : ( دادتب خيرات ) :نوعظلا. فشككيف لاق
 انفال امال[ كملت عدانشلاهاط .نب دما اخي رانا اص 2000

 ةقي رط' ىلع ببكحف 47+ ىتوتملا يدادغتلا تيطخلاب فوردملا لع. نب دمحا ركبوا

 مجحلا مظع (باتكر اصف ةمج دئاوفديلا مخو اهب درو نمو املاجر هيف عم )١( نينتدحلا
 ديعسوبا مامالا هالت مث ةدلحم ةرشع عبرا ةيرصنتسملا فقو ناك هطخم يذلاو عفنلاو

 هبوأسا ىلع هليذف 515 ةنس ىفوتملا باسنالا بحاص يناعمسلا دمج نب مركحلا دبع

 باكلا دماح نب دمح نب دمح هللادبء وبا نيدلا دام ءاج © ةدلحم ةرشع سم يف

 هلمها وا هلفغا ام ركذو يناع.سلا نبا ليذ ىلع الدذ فلاو 51 ةنبس ىفوتملاريزولا

 ديعس نب دمت هللادبع وبا هلّبذ اذكو تادل# ثالث يف وهو (ليذلا ىلع لسلا] هاعتو
 ا كذب 0 دو 117 ةنس ىفوتملا يطساولا يتيبدلا نباب فورعملا
 دم نيدلاس عش ذخاو نبا ليذ ىلع اليذ ا فلاو يعيطقلا نبا ءاج
 هفصنت ا با ليذ ,6/ ةنس ىفوتملا يبهذلا ظفاحلا دمحا نب

 0 هيا زود ا راحنلا نباب فورعملا دوم نب.دم نيدلادحب ظفاحتلو

 ليذلاو ٠ ارا نين الث ٍق ب هلا لاش ىعو هاف عمج ةسقن تيطخلا رات ىلع مظع ليذ
 ص

 ناقثالا ةناغ 2 وهو ”ى نتلو ا وتل راحتلا ن نبا لد لع

 د اع لل جاتل يناتسر 0 1 ايذلاو يلاتس راملا ركب ا ضنا هيلع ليذلاو

 هم ب اذشلا 1 ىدكي هش هنا دادغب خيرات ا نال 7

 خيراتلا تحكي



 6 دب

 دادغب رات ا
 تت

 ءابقفلاو ءارقلاو تسد دخلا باب راىللعةقدص 4 تا يذلا هض سه يف ؟ ابقكرف ه راند

 ١ / نيلسلا ىلع هبتك 0 ففودو هبات ع قدصتي أ ىدواو

 ا_فعب يف ؟افيعض 0 0 هنا 0 ,كخا 0 همي رار نم ريظي 58 5-8

 ةيانعلا ريظاو تاياو رأا 0 نيم لأب ثلا طلخ دقو ةاور لا ضعب فعض ىلع 4مل

 00 ميقانم 2 0 ردد 2 ا ةفوصتملا ضعب / محارت ريب

 بدالالع يف عيلض ريغ هلا ىلع ”لددقف ءارعشلا نمو كن رهش هزات | 0

 1 1-1 كدا ىلا هفارصنا 7 اذلآو هريضع يف هله نك يغبذإ ناكأك

 ال ات ديرا لب ةئددح ريغ ركشال هتارايتخا نا كلذب ديرا الو ٠ هريغ يف ا

 ءابدالا تارايتخا نم ىطسولا ةقتبطلا زوامتت

 ةنافلوم

 اهنا هريغ :لاقو بانك نيعتلا.لع ديزتب بطلا تافلوم نا : ناكلخ نبا لاق
 باعك ) اضيادتافلّؤم نمو (دادغب خي رات) اهربكاو 7 هتافلم نمؤةئاملا تزاقت
 (يئاطلامامت يباناويد حرش ) و ( نييليفطلا ةاكرد ليخلا تاعك ءالخبلا

 5 لع 'كيقوتلاو:هيبنتلا )و ٠ جيدملا 0 ةعيس ىلا هيف هرعش مسق

 ( لمعلا علا [ضمقان )و ( معلا دييقن) و ( موحنلا لع يف يف رمل(

 7 رلا را ( ناسلدملا اعمال نييحا 0 ( ليبساررملا تملا ليصفتلا] و

 000 اج ف اناك )و ” (ةياارسأ عينك قفا نم )و( دل الإ لع
 ااا ءامحالا )5 ( سلا نب كلام نع ةاورلا )د( يدلل كظ دةيراإ 5

 0 ةباععلا تاياور ) و ( هيلع مهنعطب نيلهاجلا ىلع درلاو هيلا دنسا اهف

 عماجلا )و 000 ىلا حاضيا )و ( دهاشلاو نيعلاب لمعلا د ىلع دهاوشلاو لحدا ]و

 ( قرتفملاو قفتملا )و ( ةياورلا لع هي ةيافكلا )و ( عماسلاو يوارلا قالخال

 مدت هقنلا)ء(زهنمملا 17 00 صقل )د( فال ىلا

 ةلاورز و( ةكحلا ءانالا يفةميبملا ءاعمالا) و ( ستلملا زييت يف سدتقملا ةينغ)و

 ا( فانا هلكت فنتؤملا ]إو ( تاتخلاو فلتؤملا ) دا( ءاحبقلا ىف ءابألا



 الل دادغب ع رات

 هتك“ حز لاف عاشلا خلا بيظملا جرحا بتكلا نم 0352 ميول

 نادنالا عشر َلَقَو : ة ةناكشللأ عاد دع - يزوتا نيا لاق » هبتك < اهيف فدص اه

 لاح لك بيطخلا رمَضُف امو كلش اك 5 ٍِرظ

 * ع مك م

 ماقاف كحق ى مابارظ ىلا :ةناعنر هاو . نكسو نقلنا ا 2 رخو

 يفوت نأ ىلا اب ماقاو ةنسلا كلت رخاوا دادغب ىلا دات م لئالق امايا ' لك يف

 ةقع لحامل هه قرأ نأ
 1 11 7 1717 1 ا ب ب سم

 روني دل او ةرضبلاوةف وكلاو دادغب يف هتقو خويش نع هما لوا للعلا بيظحلا ذخا
 هليادبع ا ةكمي يتلو يربطلا بيطلا يبا يضاقلاو يبماحملا نسحلا يِبآ نع هقفلا ذخاو

 يزورلا دمحا تنب ةيركى لع يراخبلا حيض ارقو اهب هنم مع-ف يعاضقلا ةمالس نبا
 تاع ىلا ةعورال ةسمخ ف

 اهم ريغو يرهزالاو ٍفاقوبلا رك وبا ةخويبش نم دادغب خي را ةنع ىذزو

 (1) يزاريشلا ندا وبا زهشلا قرشملا ظفاح هتقؤ ماها ًاريغك هل متنا نمو

 هفزال ىفاشلا تادهلا هب وقر نب نسحلا وبا هخ ويش نمو هفيلاقت ٍِق هعتحارب نآكو

 نينس عشب
 هقالخاؤ ةبهذم

 بضعتلا نا ضاظلاو اًيعفاش جحا مث بهذملا يلبنح هرما لوا يف ْبيَطَخْلا نك

 بصقتلا هنم غلب دقق بياطخلا هنم لس مل رصعلا كلذ يف هتوق كلم يذلا يبهذملا
 عماج ف ذ ةلبانخلا , اذادقو ٠ هباككا ةنع لام امل كلذو ةلباتحلا مذ ىتح اليك ةيفئاشلل

 هي وقرز نبا دح هللادبغنب قزرنب دمحا نع هادر يذلا ثيدحلل هرايتخا نمو روصنملا

 راتلا كلذ عم عفدنا بيطخلا نآ لعب يروثلا نايفس نع

 ينام يفوت ام ةلام عي نك 0 لغف ايل براطقلا ناكَو

 نبأ بقل 5 قريشلا ظفاح يقل كح نب ورشا ظافطا نع عرار
 9 ةدحاو ةكش د ناظفاحلا كام دقو برغملا ظفاحب كاعيتسالا ها ربلا ديع

 : 2 1 ع
 دادخم ةيمالقتلا ىلث و كا قون 37 كيس يئزاربلا دا



 دادغعب خيرات |

 11 فرملا دقسي يلا نيا واس لإ لاف هتف هريدي نإ هلا طملا تاماأق
 هيلا بيطخلاو تنا تلفيدو ءايجالا ف رشب ناكول غاي : هل "لاقف يدلاو ىلا ربخلا
 ةلاح يف نوكي نا يقيني ]ذك (*هل 'لاق .٠ بطلا :لاقف:هبيج ىلا دعقي ناكا كسا

 نفدو عضوملا كلذ يف بيطخلا 8 ناب يرو هيلو باطف كنم هب قدا هتاف توملا

 دارا ام 0 منو هيف

 هيلعلا هتايح

 نيتدحلاةقاخ هنف ليقو هعقو يفي دجلا ع هيلا ىهتنا اهيقف ًثدح بطال ناك

 ني نيرا اطال نيفنصملا ني رورذلا قل 4

 طاعولاو صاخقلا ىلا:مدقت ةلتوألا قت نا'ةنزإ ذعتللا كلما دبع نب دمم كد
 011 لع مجرد ىو لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع اعئدَح دحا دروي ال نأ
 ١ هوفذح هفذحب مىمأ امو ةيدروا هدارإر مهما انق

 هعلاطي باتك هدد يفو ىي رظلا يف ئشع ناك ةءلاطملاب اًعولو ناكو

 ة]هةنس زورابن ىل ا 7 ل ادعي يقع

 ُث- لاو>الا بارطضال )١( ير 7 ةنتف دعب نيس و ىدحا ةنس اهيلا داع م

 نيسمخو عبس ةنس رفص ىلا هتافئصمو 2 ةماعب اهيف ثدحو ودم كك دادغب

 "0 سدقلا لاا مت دورت نك هدم اهتكسو مانتلاب لوما هنا دشنل

 روص ىلا دوعي
 مالك 1 تيسر : يصل ام يدلاو طخ تارق.: لاق ياعفسلا كوش نات

 2ك كل كافحسم ع راج ىوش سماطحلا يد لوقي دادغبب يروينطلا

 اهدنع فلخو تام رود تخا(؟ !اهدرعل تك - )اكو ٠ م 0 ب يروا

 كر 3 مقل لع جرخ جا فادع د 9 0 5-6 0

 يفريلسلا كيل رذظ ءاج مر صم بحاص 0 افل افلا ربعتتملا بطخو دادغب نم هجرخاو

 0 (5) 555 ةنس كلذو ةفيلخلا هجارخا نم ةنس دعب يريساسلا لتقف دادغب

 بيطخلا هنع يوري يذلا يرودصلا 0



( 
 ا

2 

 يعن رمل ا 1 نارك ناضمر م1555 ةئنس 0 ف هه هد

 تادغب خيرأت

 تيطخلا ىلع نب دا 000

 هتافوو همارعل دلوم

 1 قفلا تدخلا نايك دمحا نب تباث نب يلع نب دمحا وه
 لافلا ضريطتار افون ود طا ك1 .ييروصلا يلع نب ثيغ
 * نيالا موي فوتو 591 ةنس دلو هنا ليقو "57 ةئس 0 ىدامح نم نيقب

 ىلاععشلا كاقو ٠, دادغيب نيعسو ,تالثوةئاعب را ةنس 5 1 ةنش ةجلا 6- لو 1

 نوخرتوملا ىورد٠ برح بار.يف )١( يفاحلا يشب ربق يناجي نفددلاوشب ف يفوت هنا

 رودنملا عماجب تك ىلع ن راد دادغب خي راتب ثدحي نا ىهتشا بيطخلا نا كلذ يف

 ةفياحلا "1 ند 0 ح ع لاب تان ةنداخلا لا يناحلا رخل يك كَ لف ناو

 رفح دق نك و كو ىناحلا سف _رقادنع ةنقد | ذازأ تاك 1 عماج يف ثيدحلاب

 |[ يودلا ءارهز نب ركب 0 ناكلخ نب )فو )ىدرطلا ل17 دق ةيف

 5318 'يهس ةدع كلذ ىلع ىضمد و وعدل ه هيف ن رارقلا - مولا كلذ 32 و:ةسفنل

 ىفوت نطاق 00 6-0-3 كلا يزورلا اك رك مم ما

 ام يف دادغب رات اوور"نيذلا لاجرلا ءاعتا نم ًاريغك فز (5) ادن قف ١ هج
_ 

 ّ ىاتلا دلغأ يف ثلا دنع 32 ناثلإ ادا دحا ىل ع 6 هاند يذلا نسا نأ كلل 0

 انتيتكم ف دوجحوملا



 « قشمد سرادم يف تافنصم#

 رخل هسا ها ا اك انعم ةم رع تدص

 عال الا 0 وحرب اذه لذ هت ارمصتخم نمو هنم ةفلتخم 2 هتض راعمب عبطلل )ل

 ا كك ام ايس الو تتاكملا ين ةين الا تافاؤملا زسأ نم دجوب ام ىلا هودشري نا

 ندا ذ1 ملول تاف ام اهيليذت و ةروضملاوةطوطخلا هينخست هب ”ضراعملااققحح ًطودضم

 ١ : رعاك انمر) ىلإ دع

 نادل ىردلا نَح نيدمال ( لا اف را ا
 أ ف مسل | 2 م 000 ءاذأا 20
 عماللا ءوض 2 ١ يو ازا | د ما ةيلس ىف للا يعفاشلا ومالا

 دحاسملاو عماوجلا 1 قف ف م 0 اذا داَسر جاو كلالعلا ةيملث ( م1

 هللعم اددعو ه 110 ةئس رولا يح ا نيدلا عا داق يبا نيشلل ( س سرادملاو

 0 و وصم فلآوملا نيا طخ ةيناثلاو مرخو م اهيف ةشيدح امثادحا نازل

 مرخخاو !طخلا نم ولخت ا الو

 نباب فورعملا يلع نب دمحم نيدلا س مخ ثلا ( اذهنلاطلا هيبنت رصتخم) (*)

 ه 550 ةنس ىفوتملا ىشمدلا يملاصلا نولوط

 هنا ,ىنوتملا .يولعلا ىموم نب طسابلا دبع خيشال ( ضيا هلينتلا رعقع (4)

 موحرملا ةبتكمو نيلربو يوم ةبتكمو ؛ يناطيربلا ف ملا تاطرطق ل ردو هد
 هنم ةثادح ةخع ” نع فاو كن وللا كَ 0 دع

 وهف اذه يولعلا هركذ يعاقبلا دمحا ءاقبلا يبا خيشال ( انضيا هيبنتلا رصتخم) (ه
 قشمدب فاقوالا ناورد يف تناك هتضلو ةرحفلال رشاعلا نرقلا يف 00 :

 ”لدقلا ادقفب ةذوتفم نال 27 212 هنود

 يتشمدلا ناك 0 در نا ىلع نإ دمج( قاممد قف معلا دهاعم خيرات) 00

 نيلرب تاطوطخم نم ه 1١١15 ةنس ىفوتملا

 عماوجلاو سرادملا نع اهوحنو عيماجلا ِق يشثاوحلاو تاطوطخلا يف درو ام (107)

 اهب قلعتي امو
 ا الع ىف اذماك نن لكل ءاضيللا يداي ألا باتككلا رح ىف نش

 ِ قفا يلد دارلاب فاو اعد تناككلا ن كا لحلا



 ةبا روس فضل و َه ذل رشا كك

 ا ا ممول ييييببيحب جب بسحب يبجي حبب هس ىلا

 |١ لك ةنس ٠ ناريزحو رايا

 0 مفدلاو جراخلا يف ديرب هةر جأ ةيرود ةريا عب ؛ر اهلأ فاض
- 

 تتش 2-7

 00 ترف

12 

 مل : 5 1١ د 1 6
 مر تم زييسلل (ردان طوطخم ) بيطخلا فيلات داده رات

 2 هع «أآل

 ( عبات ) ةيسابعلا ظافلالا ريسفت
 هب رذلا عكللا نا
 مرلا طلخا
 هيلاطيا يف عمجملا لامعا ىدص

 د تا
 ةي رعلا ف دل ظافلالا

 5 : منجل لامعا ةصالخ

 د 3

 ( ةمث ) دادغب خيرات

 ) عبات) ةيسابعلا ظافلالا ريسفت

 ( ردان 0 ) ةيسهاطلا ةركذتلا
 ) ( عبات ) ةي رصعلا عاضوالا

 ةيبرعلا فورحلا ليدبت
 ةناكريمالا ةعماكا سكر بيكح

 ( عبات ) مالقالا تارثع

 0 ةثي دح تاع وبطم

 روع اشاركم | دسلا

 فولعملا رد ع 0

 لمركلا يرام ساتسنا بالل

 ريفص دااوح سرطب بالل

 دعر هللأد.ع رييلف كلا

 ىحر دما حل

 نوع اشاب دما 0

 يب رغملا رداقلا دبع ديسلل

 لمركلا يرام ساتسنابالل
 ىمدق كب سايلا ديسال

 ناري نزح ريش ف عمجلا لاح ةصااج
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 يف أي امن انسيبلت ماركلا لضافالا ناوخالا تارصح
 انفاعا نأشب رار بلطلا انر ,5 برغلاو قرشلا يف يلعلا انعمج ءاضعأ (1)

 اي لق عمجملا ةلحم يف ة اهرشننل يسعتلا هعمرو كم لكمجارتج

 جارتلاوموسرلا لاسراب اولعت و ًاروك ذماتافتلا اذه انءاجر اوريعت نأ وسر ند 0
 - هدد

 امدق ركشلا مكحاو

 يتلا يتارضاحمي انوخقتتل باطلا راك
 ليك 1 |ع نومزاع اننال ىلعلا انعم ةهدر يف اهوا

 اضم ةدخاو ةحفص' لع ةئاوعكم نوكتو ةعئارلا تحابملا نم اهنف ال200
 ليجمتاب ركشلا كلو حناو'

 ىلع حتاو ل ادفتاسلا ؟تالاقع اوبتكت نا وجرن  ةلحلا هذه يلساسعو (؟)
 ريخأت ىلع ان ورذدعت 0 كددع اهل ةيقب ال ةّمانتالاقما نوكت ناد 0

 , كت تح للعلا اسمح نيرا ا

 ماحدزال ةماعلا تاكا ف ءاضءالا رارق بس اهتم انعم ضرغ ققاوي كر

 هل ع لل داعي 2 ا[ ال امو ِ قرشا 062 يف داوملا

 انه كا[ لا عش نا كرتشم لك نم وجرن ح هللا هذه يرتشمو (4)

 ال ءادع لكلا رءادش ناو ٠ اكان منار ل تكن ٠ بلطلا عم

 ةريخالا هذهو ٠ ةعرس انديف نا هتبب ها هتوثاح ةر ريغ وا هلحم لقل ىتمو ٠ هيلا
 1 أضيا ةلحلا مهيلا ىدبت نيذلا لوانتن

 رهرودصنم رثك ألا ىلع ني روش دعب نري لو ةلجلا ءازجا دحا هلصإ مل نم لكو
 ةيئاث هيلا هلا را ردا



 0 روشلا اذه يف عمجا' لامها ةضالخ كيلا

 خلو 57 ىلا تاعماخلا ابختنمت يِ اا ةناقلالاو:ةلعلآ ١ بتارال ءامتما عضوه هيف'“نلطي

 كانغ الط قؤسرزا] ةاتسالا' ىلا

 ءاردالا نيف تاك خاتؤل زل غمجلا ىلا فراعملا ةسائر اهتلسرا يتلا ةحوللا تلمسو

 عازوتو عبطتف ا كلت عضيأ ولا" اخس "خلا يهظعلا لكخللا ءاضعاو

 ثغبظاو" | تضاف نشازادللا “لع

 نيرشت لوا يف 'اهواثنا"يوتملا (اةي زودلا "ةغماخلا ) نوناق يف عمجلا تحانتو

 اهن +« لكي تحبو هداف ةدحاو ذاوملا 'يذكتتلا فزاع دئيسلا التف'ماناقلا:لوالا

 ارا هنم "1 يف ”ةريخالا ةشاخلا يف تقلا عتيج كلذ قر ,ةمسا| ”ىئدت حيمتلاو لب اي دعلاو

 قدعملا-يف اهْرشن نرقف.مالقالا تارثع ةلاقم مول ةاثسالا

 ةعملا روظ دعب سومو ملح دينا (رعشلا ريث أت) يهذ تقل يلان اجرت تارضاخامآ
 ١١ ين يدكتلا فزاع ذل (ةيعائجتالا رؤطغلاو مالثمالا'يف'ءاضقلا) "ون اهنم 7:يق

 اا 0 ادليشأ ليتلاراوةكيدألا(: يف وسلا "نقلا عراق 1و كالت

 ديشلل' (راطناللاب ء ةهم* لال كش ول شتو ارتيمن هواهم يفد راثتا قال وم

 ان الا ةيبات ا بطلا“ خيران ل .و ٠ هم *7' يف كؤلعملا هندكشل ا نيضتغ

 فضتنلا ةةئمانلا”ةعاششلا بظلا ةبلطو 'ةلدايضا اذ: ءابطالا:قعالبق هنيلا انرنشا يذلا 7
 ( ةقكلودلا“هكطلا نا ليل نم ةحئانلا ري اخناو تافالتتخالا-) وهم ا د

 فضنلاو ةنئاثلا ةعاطلا ْىْذْمَو دبعم ”يف بطلا ةبلط نم يوايكلا كلب ؛افَض زودكذلا

 51 رم ىلع 2 لم

 لبق يلرذملا خيشال ( مالسالاو ةجيدخ ) هئانثا يف اهنم يقتلاف ءاسنلا تاريضاحم اما
 7 نعرف ( تلعتيو ماشلاو ريصمريف ب وك رشع ا“ |) و ٠ هنم (* يف ةعملا ريظ

 يفو يزغلا تحلل ةرئاسلا تف "< اركلا يف قى نه <53 دروب اولا د عا ةينوعابلا
( 

 هنمز5 يف اضيإ.يب رق

 هدي جف
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 رهشلا اذه يف عمجملا لامعا ةصالخ ا

 رهظلا دعب ىلو ألا ةعاسلا يف ىقلتف اهتاقوا ل.دبتو اهيلع ةبظاوملا ىلع ءار الا تءمحاف

 تارضابب رهظلا دعب فينو ةيئاثلا ةعاسلا ينو تاديسلل تارضاحم نيعوبسا لك نأ

 عوبسا لكم ةعججلا موي يف لاجرلل
 ةامح يف عمجملل "السام ًاوضع زابنق اص روتكدلا باختلا يف ثحبلا ديعاو

 هيلا ةباتكلاو ءارآلا عامجاب هباختنا ررقتف ةببرعلا ةغللا يف ةديفملا راث الا نم هل ال

 يكحلا كيادعشا نومك دلا تاخحا ءاضعالادحا راما اجي ذاتسالا حرتقاو

 1 ءلا بدالاو )علل مدخلا نم هل املعمجا يف ًارزاؤم ًاوضع يتثمدلا
 نييوليلاةقطنم ف ' عمجملا لسا رم نضع باجتا فينو م ملا نإ ررتو

 همالقا:راثآو هباذاب فورعملا صقر راودا:ديسلا تاختنأ لع» ءارالا تقفتاف
 هيلع هتاظحاالم مدقن ودمجاريلآ يدكملا كب كراع ديسلاىلا عمجما نوزاق 00

 ام ثي- ( يريسال ) ةدي رج نم ودب يرنه يناححلا قب ةلاقم سيئرلا بترعو

 لاق ةي روس يف ةيلعلا هلامعا نم يسيرابلا يللا عمجما ىلع هروغ لارنجلا ةماخغن هضرع

 لصف يمال جنتع ىلإ ةققو دعتكمو يعل مجلا خيرات عجري لع. .يزدأرإل © هن
 ًاريشم نودنلاو مولءلا رشن يف هسنرف ديلاقت ىلع ىنثأ م ٠ كارتالا نمز يف تناك وا

 قوقحلاو بطلا يتسردمم ياسلا ضوفملا ةيانع ًاركاذ ةسيب زعلا مولعلا ىلع اهفطع ىلا
 نيلماعلا عمجلا 1اس خيشلا ديلقتب لافتحالا يف ىرج ام اًفصاو
 اذهولالخ نم ىراانا “ لآف ءم ) 0 8 :(
 ركذتت اهنا يناثلاو ٠ ةيمالسالا مولعلا خيشلا اذهيف مركت اسنرف نا امهدحا : نيزمر
 ةديدجلا مو ةعدقلا فطاوعلا

 عمجملا سيئر هيلع حرتقا يذلا يسنرفلا لاشيهزيول ذاتسالا ريرقأ ةلاحا تررقلو

 اودبب و هيف ارز ]يدكشلات يددحلاو يبرغملا ةذتاسالا ىلا تباداإلا ةياكل هعضو

 هنيضت امي مءارأ

 هيسذلا توريد يف هئاضعا دحا يلوخلا سلوب ذاتسالا حارتقا يف ف عرار

 1/٠ قص دلل هذه نم لوألا 0 يف ةلذملا هذه فصو عجار (1)



 رهشلا اذه يف عمجملا لامعا ةصالخ 5

 م نيباتك عم طخلا يف ةلاقمو هتمجرت يرباجلا ةلاسر عمو ٠ فحنلا يف هيلع رثع

 تا رطخلاو كدكلا ارضعب ضو نمضتن ةرهاذلانمرؤعاااشاباثمجا ةلاسازو هتافيلات
 بتنكسلا ردنا نم اهاري وهف لءلا ةباط د>ا ناربط يف !هيلع رّثع تاطوطخم اهنم ةيدقلا

 زي زعت عمجلا ىلع اهيف 'حرتقب ينانبالا بئانلا نالسرا داؤف ريمالا ةلاسرو ٠ اهسفناو

 نال كت دعب هيلا فيكي نا ررقةتف ةنيدحلا نودفلا يف عكا قفلت 0 هيب رعلا

 8 رعتو اًميلأت ةيلاعلا مولعلا نم اهضعب و ةفلتخم نونف يف تافلؤم ٌةدع هي روس ةقطنم 2
 5 30007 ع 5 4

 نا ركذلا قمتسي امثوعبطاليقابلا دعاو همهأ عبطو ةدكص اف عمجملا ىلع اهنم مسق ضرعف

 ايو ا شنو متضاو بانك نين ريغعو نينثا «لخي ازغلا ئدشسا د يف قلرعلا ىظل ادق انيواسل
 نونعلا تل يا امهدعبا/نيباعك ىؤس نال اهلا اهنم اؤلشني ل ,تارلخ ةدعا فاقد
 قرح اركان اهيإإ لذفا كل نك و دج لتانغان حالا ةميارالا يؤول وانودملا لري ل
 حرشو نيدلح 2 ةرادالاق وقح اهو طا نينثا قوس اهتم عبط م ةريذك ابتك اوفلأف

 اهعيط ا هنكمأ ا راسلا يوذ نم ام يفاؤمنا قشر واو *« كال ةندأن ِف ةاحلا

 ٠ عبطلل ةايبم ةفاتحلا نودفلا يف تافلؤالا نم ريثك فراعملا ةرادا ينو ٠ اههتقفن ىلع

 * عبطلا "لاما .رتست تف رمشنلا ىلا لب كفالات ىلا كفنل ةسامإ ةعاطاةنذا قركشف

 ىكلالا نم رمصم سرادمو 3 روس هوك هتعصو ام لع ْن الا راصتقالا نارك

 يرن و اهاخوتن يلا ةياغلا ىلا لوصولا انا حاتي نا ىلا ىلدا ةيسردملا ةيلعلاو ةينفلا

 زئاوجب مهعيجتسلو نيفلؤملا مه ضاهنإب بتححلا داد-عا يف هتاشا اننا اننمح اهلا
 رجشملاو نطولا 2 نوصل | هتاقان: باعك اذهب هيلا عكف » ب رعتلاو غمجلاو فرياصتلل

 عمجلا ةيوضعل هباختنا اهيف ركشب بل> نم يزغلا لماكخيشلا ةلاسر تيلآ
 (٠ اهيلع ارط يذلا ريغتلاو ى لح يف ةيوجلا ةلاا ) يف هلمت؛ ةلاقمو هتاي>ةمجحرت اهيفو

 فولءملاذاتسالا كا ةيلاطب | يف ةيمدر نم ريفص داود سراب يروا م ثعب ةلاسرو

 هيلا لسراو قشمدو عمجملا نع ةيلاطبالا تالا يف تالاقم كدكفشلاب عينان

 ظفحي و ةلجلاب قلعتن ام كلذ لكن م رشذي نا ةثحابملا دعب عما نا فل لإ مور ل

 هلاؤةحاطا نبع لاازداالا

 اء كراتملا ناضمر رهش برقل الظن تارضاحلا تاقوا ا دعت ٍ ككل د



 | روشلا اذه يف عمجملا لامعا ةجالخ

 ٠ ءاضعالا نم اهدهش نم اهيلعن عقوو ةداعلاكت اسلجلا رضاحي تئرقف ٠ كبدالاو
 زماغم كب . يكزذاتسالا,ةيده اهمجاو عمحلا ىلا,تدرو.يتلا ايادهلا تضرع مم

 ةكرتلا ةغللاب تادلحم ةعست ايف ريبكجلا ١ ماعلا جعجراتلا يف ٠ ةناتسالا يف هئاضءا دحا

 دما ديلا انف“ ىلا اهادها ةعدق دوقث ضعن اهنا تقرع دايك قيفو.دمحل هفلؤا

 نإ عمجما ررقف قشمد.نم يناحلا:قئاف
 .ةباعك نايديملا رك

 ام نأشب هيلا اموملا :قشمد ىاح ةلود ةلاسر اهنم هيلا ةدراولا لئاسزلا تئرقو

 يف ةسفن تايداعو ةعئار شوقن تأذ ةراغم دوجوب هب هئبذي صمح فرضتم هيلا هلسرا
 ككللا ةيبرتنم احرك ايا نضر ىلا زان باش نا اطيل لا
 ةركاذملا .دعبف ٠ !بظفحلا اهارب يتلا عئارذلا ذختي:نا عمجلا نم تلظر و عماطو حبا
 ناسا والا |ظفح, ىلغ صم فرصتم ضي رح كاملا ةلود نم بلطي نا.زرقث
 كلت نم لبقنب الام ظفحل . ةبجاولا لئاسولا ذاختا نم عمجما نكمت نا. ىلا ةطوبضم
 ناكو فمما ىلا اهنم ان لقنو:« هب نيشباعلا.يدبا نع ًافيعب هاب قوات مالا

 انك باك ١ ىزجلا لاثتا ذرة رانملا هذه نشب قصتح ؛فؤيصعم قطاف لا ليال
 13.15 ةنس ناري زح ”؟ خيرات يف كلذب رعشي ام اندويق يف اندجوف فولغملا ذاتسالا

 هياتنال عمجما اهيف ركشي ٍبلحي يف.لاقصلا ليئاخيم ديسلا ةلاسر كلذ دعب تيلتو
 عما 0 ذاتسالا ةزوجا يف هتمحرت نك ذب وااهيف هل ل دع ةءايا

 9 «ىلطبق خللا ةاحمالاةلابثددح ةعوبطملا هتافلؤم ضعب ةبتكملا.ىلا ىدهاو
 عامجاو .عمجملا ن نإ تابضواقم_ضايبب نيت ” ينو اضا بلح.يف عمجلا وضع يملا

 ةداسلا» لئاسو اذه دعب ترق ٠ اهيف فهلا ةبجكملا عرغم اظنعل نيدبلحلا هئاضعا

 طوب دربلاو يرباجلا ديلا دبع يتلو ازد فردا اندم انو دل 0

 يبيبشلا ةلاسر عمو ٠ هيف ءاضعا.مهايا .هبانتنال اهيف وركب بط ناقل اجر
 ردان طولطخم وهو نازطظملا نبال (1)( ءائطالا ناعس ) فصو يف ةلاقمو هتايح ةمجرت

 ف قابلا شبس و ةيلاخلا ةنسلا نم لوالا ءزجلا ردص يف ةلاقملاهذه ترشن )١(

 ةيسانم ص رقب ةلغا



 رولا اذه يف عمجملا لامعا ةصالخ ١

 مهنم لجر قاح اك ناكف هدنع مهساوؤر نوقلحيو هنوجحي اوناكف ٠ ٠ ٠ رصِقأللا
 قيقد نم ( ةغبق ) ةرق ةرعش لك عم ىقلا هسار

 يف اوتام م1 امرة رند قاوعإلو 1 د عاوسودو ناك ( 0١ ص ) لاقو

 3 لمعا نا كل له موق اي: ليباق ينب نم لجر يلاقف مهب راقا ووذ مهيلع عزجل رهش
 0 . معن :او ةارااق احاور را اهيف ل ا ,دقا ال ى يلا ريغ مهرو ص ىلع مانصا ةسمخ

 لكل نباو همعو هاخا يت لجرلا ناكف محل اهبصنو مروص ىلع مانصا ةشمخ

 0 دكت ل رخآآ نرق اج م٠ ٠٠ لوألا نرقلا كلذ, تهد ىد هلوح ىتشإ و

 مثو الا ءالؤو 7 مظع ام اولاقف ثلاثلا نرقلا مدعب نم ءاج ت لو هالا نرقلا مي ءظعت

 . موفك هيض مارب ظعو مودبعف.هللا دنع مهتعافش نوجري
 ملاك هيلا نطناز نيل اك ىحب آدو يلف ص كيسا ملا نيا لاق

 ذر اقلك دوام قاتلح ةفيلعوب نإ هيقن لااجاولا نمت نوكك ام طع أكل جر لاش ناك
 ةضؤوو ءاوا اهيف ةبارح هيدي نيدو ًاقميف كرمت دقو هدلقب دق فيس هيلع اخ

 ٠ لبث اهيف ( ةبعج )

 ابهلاشمو . برعلا ماياب ملاعلا يف مجرما هيلاو ةفوكتلا رخافم نم ناك لكلا نباو
 انك كلا هزهو» كاك ل 1 دتانسمت نم كلن رفا افمل اضيانج هيما تول يئاقطو
 ٠ هل 504 .ةنس يف هتافو تناكو « ناسالا همرجب وا ىهدلا ةيانجيب تبهذ دق اب رقن

 امل. تشطعت .املاط .ىتلا: ةسيفنلا .ةفحتلا هذه هتيده اشاب يز ةناقنلا ىقحملا“ركشنف
 ىلع درك رم ٠ نيت>ابلا سوفت

 رهشلا أذه ِف عمجملا لامعا ل

 نيلهاعلاهئاضءاو هسئر روض رهشلا اذه ءانثا يف تاس اج عبرا عم + | دقع

 ةريضدو :يلملا كلبني قخقشمد ك اح ةلود ناسنن ٠ يف ةشلاثلا هتساج دهشو نيرزاؤملاو

 .كلملا تدلبهو 6 2 و ناربا ةلور لوعم كلما نيع ناخإ 1 تليد نتسلا فال ا

 ءازعلا نرضعتتاو ةدنكريمالا .ةدجتلا تايبالولا ةعجاع نوظن لا د1 امنيا تتش



 مل لح تاعوبطم

 مانصالا باتك

 اشان ىز دما 0 لكلا ةباشلا نيكل نب ماشه رذنلا يبا نع

 م ا|4]9-و **١ ةئس ةهاقلا ىف.ةنريمالا ةعيطملا عبط

 هو ١١٠ وق - نص - أ و

 الا ميلاىلا يتب الف لسلا بتك نم ادحاو اًباتك بيداو ملاع لك عبطلاب ايحا ول

 ايقدص ناجحا ,دقو.هبم,دافيسم ويغ نئارا طاق. قلم طردلا تار طم
 عتملا باتكسالا اذه هرشنب يبرعلا يعلملا انمحم ءاضعا دحا اشاب ير دمحا ةمالغلا
 داوجو برعلا دنع مالسالا لبق تادابعلا خيرات اياوز نم ةي واز هب ىلت يذلا ردانلا

 ءالجي تافكت, لضالا:,لع ىشاوخيو احورشقاعو:تاياوزلاىدقحل ى ةلاثلا كر

 يفر تايقرشملا,ءالع لوصا ىلع ةمدقم هل مدقور نثملا نم يدحصلا اهجولا نال هسا
 بوادجو سرابفب كلذ عبتاو ليبقلا اذه نم برعلل ناك نزيع امذزغا بوألا

 اهركذي م يتلا مانصالا ءاعساب ةلكتب هعبتاو ىسمتلارب وصتلاب نيذوخأ نيذومارو

 يف ,لبخك واع ىلع لدف هفاؤمو بادكخلا اذه نع ةنينرفلا/ةعالاي ةلكليو ككل ١
 باعكلا اذه تدع تحب قرقهتلا يف هتنلابمو ةّمالسالا ةزاضخلاو ةيرعلا بادآلا
 ٠ رصعلا اذه يف 0 تءبط اه لا نم ةعضوو هعبطب

 ةدابع اولقث مهتيلهاج يف برعلا نا سيفنلارث الا اذه نم هاندفتسا ام هلم نمو
 تناك ام ةيقار زاحملا يف تناك شةنلاو تحنلا ةعانص نإو ماشلا نم مانصالا ضعب

 ينةبفكلا لعا لي ناك وى نياورع نضسص( ١5 ص) فلؤملا ةزاغ كالا
 <ىربذ اهنيرتساف اهاتافااتلئزب اهعنتا/نا«ةةتحنت عاشلا» نم ءاقليلاب نا هلا ليقف كل هلال
 اك 00 رطملا اهب قستسا : اولاقف هذه ام : لاقف مانصالا نودبعي اهلها دجوو

 كافور + ةيمكلا ل زك اهلضند ةككم ]يب مكتشف واتم اهني رانا ملأت ودعلا ىلع
 هل لاقي ماشلا فراشم يف مص نافطغو ةلماعو ماذجاو مللو ةعاضقل ناك ( 58 ص )



 نعم رك هال الا

 (1) ةيرعلا ةغللا يف

 نال ةيسارفالا 0 ظفلك ةففخم ءاوب مدنع ظفلت "لصأألا ةيشيح هلك - توباتلا
 ءاشالاه ف ا 5 يذلاق ةهلل ىلا 0 نون 2ع ١ و مهئا فو رح نيب دود>وم فرخلا اذه

 رجحلا ناك يذلا قودنصلا 0 اذهب م مدنع يعاد ام لواو ٠ ةيسدقلا 0

 00 هير ءلاب هنع ل لاذ 0 ل ع وه ريسعلا تالككلا هياع ةشوقنملا

 ةس:كلا يف نيبارقلا هب اظن يذلا قودنصلا مسالا اذهب مدنع مويلا يعدو

 نم 1 6 كل بفانكلا“ ا يكرللا ( نامر هلا ) ىلع ةيوتحملا ةئيقحلا كلكو

 ردق ىلع ةرفح لكيملا ف امل ف 10 ةبيقحلا هذهو رئاخذلا ض خعب د ةفقاسالا سر

 .٠ 5- نحاس اعل و 2 3-3

 تسمقباو سانا نيرشمملا ة ةافاطألا . برعلا دالب لا ةكاا ل 0 دقو

 يلا ( بسشخ ف 2 نم 1 :دانصلا ىلعو يخي راتلا 3 ءلا توبات ىلع هل ةلالدلل 2امعسشم

 ىلا نويدتسملا 0 رك ل ٠ تايداعلا 0 مماوسو ةنءارفلا ماسجا ران | اهيف تدحو

 ٠ ثمل ةثج هيف عضوت يذلا قودنصلا ىلع ةلالدلا مويلا

 هيف اوفرضت برعلا ”نكلو ك الل م مهتغاب ظفلت لص الا ةيشيح ةلك ح كالملا
 انذحمب ةففخم اضا ةملكالا تدرو دقو كالم اولاقف لالعالا دعاوق يسح

 ” كاك فا ناألا

 (] ةراآا اهانعم نوكيف لسرا يا'«<كال » لعفل ل وعم مسا ةيشيحلا يف كالملاو

 00 10 تارتلا دلل للاتتاثبا نآللا نم السر تالا نارا الزهر وا

0 
 يشيحلااماصا يف ةلكلا عمجتأ 5 ىلع كالم عمج بر ءلا 0 نا

 ا و مبان ( عبات 5 ١ 0 هيا

 )١( ونص ) ةلححملا هذه نم ينافلا دلجملا يف رشن امل عبات 000



 سس وهدم نهي هس - هيي

 ا بيملأ ىلع كاردتسا

 اذهو روم ًالاوبرامتلا هنكحا يلا ماو.( كيلا نانكيجت) لتلف دق ني
 تراحا : نع هل ضاوعي يذلاو « ةف رشلا ةفر لا هذه لوازي لج سس

 حرششلا اذه نمو ٠ 0 اذه ليضحن ىلع ةفوقوملا نسرادملا يف سردلا وه رابتخالاو

 اذا ايس ال ةيمجيألا : ظافل الا: دا رع .ىنغ. يف: ةفغل نا ركفم يلع لك 1 ىزوإ

 ترعلااهنم زئشلاو ةبرعلا تلاقق قفاوت ال. للاؤق. ف. تغز أدق انويض_ هتك

 اك © فلكي ]ف ةحلوسلم مديت مند هر »اهنا لئاقاقاؤقي الو

 ىلع اوظفاحي نا برعلا ىلعف ٠ نانشلاب هل عقغقب امم تسل ذا ةدئافاالب ةمجمَج و ةعقعق

 اوكمالو ه مهتب هوقو مهفرشو مهيادا لع ةظفاحلا:اولحتتلا مجالا اغلا حاد لحسن

 نم كلذ .ىنك و ٠. اهيلع انو ثح.اهتغل للع نوبحينال ملب ملف بارغألا قلاقدولا

 هتيم وق وأ هنطو لقأ ل نا هسفنابحي

 نم يب رعلا نصحت ىلا [نومريززوس انا قارملإ و .نيطسلخو ةينزوساو صم ف

 مهتنل فلاخي ام نوهركب و ةقاطلا يف اه زدقب ليخدلا
 تافمالكجلا اذه نم اًييش رشنن نا تئش ناو ةعرسلا .هجو ىلع هتبتك ام اذه

 هللا كظفح بيملا قب ةيدض ان .هيف ريخم

 امرا قام نعاتنلا# نزلا ا هس طاش 0 2 دادغب

 ةيساعلا ظاعلالا نم ( (1):ةسشا) لع كاراذكلا
 ىلع ) 2 رنا ):ترغلا ةل< ف تفقو ا طال الا ريسفت ظلام اكد

 اا لخنلا راغص اهب عاقأ ينلا ل الل :قارعلاب مويلا ىلا لمعتسم فا بيملا نأ
 3 اي "مب ةنك اس ءايو 20 1 وذ ةدحملاو ثاغحماب 000

 ٠ رخ 5 ف ةغاشم

 ئ

 64 ةحنص ةرضاخلا ةتللا نم ينانلا ءزجلا يف ةظفللا هذه عجار (1)
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 ةملعملا لوح |؟ +

 ةنمل الا لع لقات ىتلا .ةمخل | ظافل الا نم قالخارو قلاخو قلخب ةلك نا: ةسيبرعلا
 0 ا كالا هلا نمو يظع سما قتلا نا هل لوقن اننكل ناذآلا اهجتو
 عدلان ه» افلا لثم سي او مدعلا نم ءايمالج هك تنل اةزقلا كت وعد د نوعا
 ةسايعلاف ٠ 00 نإمعب ل قيلت الو اًثيش انابنيفت ال ايئاف قاقتشالا يف اهبسان امو
 ان 222 قاهر رذلا ةضيارعلا ةلفوظلا هتككت يزيلكلالا اهدنرت ىلا :يئاقلا اندنفت
 1 م10128 قت اماو ابعاعس نم 3 اورفنيطايشلا 000 اذا ىتلا 000

 ءايلوا دحا هبتكي يذلا باتكحلا ذئمو» ينعت فو كذم1وة08 نم ةقشم اهناف
 (دبعلا)ب برعلا هاعس يذلا وهو ٠ هلماخل وا هيلا بوتكملل ًازايتما هب لوخيل سلا
 تش امنلا ضعباو ةريدلا ضعبأ ًادوبع ارك م ١ نيدشارلا ءافلخلا نع ءاج 8

 كك لا نهد تكلل( فوب املا دمعلا )كلذ نمو تاز زايتما ضعب اهب مهل نولوخي

 كيذا فورا دعلا نا عم (ةم1 ن1 ةيبنجأألا تازايتمالاب مويلا هوعم

 برعلا حالطصا ىلا

 مهيلع امو ممل امو موق لك دبع فرعي نا ( كيتامولبدلا ) ىلع ذئموي بحي ناكف
 يا « دهاعلا » ةيب رعلاب هب قئاللا مسالا نوكف مهلا لسري يذلا موقلا ىلا ذفني ىتح

 فرصتتلاب, فراعلا ىنعمب مرلا بحاصل حتارلا لوقن اي بسنلا قي رط ىلع دبعلا.بحاص
 هدابعلا لاقيف رسكلاب هلاعف ىلع ةنبملا ءيجتو ٠ اهريغ ىلا عرادلاو لبانلا كلذكو هيف

 لدف اهل نكي مل ناو منالا نم قتشت فاتصل دعو (ةكضا ل 1 ل
 ند ةقارولاو رارجلا نم ةرارجلا كلذك و دادحلا نم ةقتشم يهف ةءادللا كلوقك

 نأ هنم دب ال حرشلا اذهو ٠ اهريغ ىلا ف نم ال فاّيصلا نب ةفاجتاو قالرولا

 مهيحانمو برعلا بهاذم ىلع امعضو يف اي راج ةغللا يف ةديدح لك ل "نا ديربي

 لمف هيثالث يف ىرن ذا ةّدتّبع عملاو ( دهاع ) ةلك عضو نسل رخخآ ببس كانهو
 ااا لإ نام نم نادجوب نحاص لك لذغي اهبوهو ايظنحيو:اهاغر قإ ةيوطا تبع
 لاح دعب الاجب ءاعازوأ هطنخب ,نشلا ل ع اه انارلاقو

 امو ( كتدحب ) ضيا لاقي نا نسيف يزاحلا ىنعملا ( كيتامواب :دلام)اب لير ا اذا اما
 ىنعم طلخ مدع باكلا دارا اذاو ( ةكمملا | مسالاو ةريكلا اهت اتدا ب نفاخ



 لورد "سس +. ةني" 11ج تسول -٠- تاك و نإ

 د

 |[ 14 ةقللملا وخل

 اذهلو امهئانع نم اوجيرتستل نينظفللا او ون حنرفلاو نيتلك يف هنا لوألا : نابيع كلذ
 ةزوملا اذنه اك نينا رطل ادلع فر كلا نك لوادملا اذهل ترف الل نا هلوق يف أطخا
 ةقوشرلا اكل 0 قاف كيل ف ةييقكملا جاتحي ال امم اذهو ةدحاو ةظفل ربتعي

 ةذحناو:الا' نق امو تب لكل ةرزكتلا سارا كشك 1١ ناو ةريغك طيخلاب
 قلها نسحي الف اهاعسم ىيقحلا دج ىقحت ال شو طيحلا مماب بتك مولغلا عنج يفف

 0 ال امبلكب نا الا انيلغ ام و دندج لمجو دي دج لوادمل يدقلا يف ذ عكاش اعنا لت

 بوأطملا حاطصملا لوبقب انعنقت ةنسح فاصو !

 أ” كوش نم' فلكي ةحوتتلا كلما ةميبلا ظاقلالا نم سار للعلا كارا

 كت يغب ءافلملا“ ظافل الاب ال. ةفمقملا “تائشبلاببنتاكتلا مره نا ضلاع |3016 هللا

 ام ةيبرعلا يف ظافلألا نم سيلو اهؤالج ربظ نا دعب هي ةملعملا نوكت فيكو

 كفكاو 9 *لق ممل و ةلغبم لوكا كتنوكاو ةاذاملا هذه نما ةعئضلا هذي كلو دك

 برعلا يحانم ىلع غو فلكتب ابعضو نوكي فيكو دعب ذختل مل يشاو ةخوسنم نوكت
 مالكلاب فزاجي بتاكلا ىرا يناف ةيجنرفالا غيصلا نم اهيف سنلو مبعضو يف

 هةدادر رغب

 كاما عويصف سكات, 180]ذ عت, ةيزيكتالا تالكلل اظافلا:ةنفالف عضو اماو

 ٠ ةلباقملا 0-0 لباقلا# اما ”ةكس قيوتسما ركب نتسداملا تأت دقف ]01م1 0272537

 اماذ كيكات 0 ىرت يو 01107 ةلكلل يدقلا يف هوو شل ةسايشلاف

 ناكتجالا' باكا ضعبا ل اكراكوا ةكتلملا+ ةَاَذا ع هيلااو اة :ةكمتاطم انتر

 نيل ع طلو :لاقنفا أر قلانأ 4 ف ةعارلا وا يل ىل العلا ةنيايسللا ف عرق وللا

 نيعلاب نيسلا اولدبا عيمتاكو ى 5 ىنعملا ف يو .٠ سوعي' نساع"نم ةسايعلا ىتعملا

 ىعلا “1 دولا ام ايدك ةلكل 7 1 اوظحال مهن ال قوفتلا ىلع ةلالدلل
 (ةايربكتلا) ةودتعلاو ( جوملا عافترا ) بابعلاو لاو نافر ,ءلاو لقعلاو ولعلا : اولاق دقف
 نم ةلدبةضايعلا اواق ا ميغأكك ٠ اقريَخ ىلا تاوعلاو ( لبملا يف ديعصتلا ] ناكل

 اعيش الو هاللي اذ كلا نا مث ةكلمجلا املا ةساشلا اوذارا'ةلاشلا

 !ةتي امدشنع يمحعألا لوقي الأ ٠ بانكللا امل از اماذا نورت ةبارتلا لس
 ]حج



 ةعلذلا نع ا

 ىللعت يذل ريخ الا كباتك ىلع بيجا نالاو.وجلا .دياربب ةغلاثو:رجبلا دننيبب نيتنثا
 تاقو ةخسنب اهنم يل تلسرا يتلا ةلاقملا ةصاصقب ىشمدلا يلم امنحا كلا وتس كلا هب

 ال نأ ىسعف.٠ كانه لاوحألا بدسل .عزعزتو 00 2 1 كبي م عمجما نا يل

 ىلع عمجم ا كلذ ىوقي نا ىسعو املاجرو انعمام باتنت ىتلا ةيلبلا هذه لثم هللا م

 ا نا لواحت يتلا عزاعزلا كلت
 : لاقامف عم هراملو تاتا ضرس ءارعألا كداب 1 تك اه ىلع تفقو

 ظافلالا هذه لثم لع ثحبلا دنع هنم دب ال اذ « هل وط ناي » هلوقف

 2 را الكب ةمنر وه تحلي لوا ٠ اهتم اهجارخا وأ فشلا يف اهلخداد
 8 رصتخمو عيدب بولسا ىلع روم الا تركذ كنا عم ةمئاللاب كيلع يحض لف « فراعملا
 تايمسملا و نايلطصملا ىناتخم نع ريبعتلا ةدب دع تائكىلا ةرقتفم ةيب رعلا ةغالا » نا اما
 كلا هذه ةلمح نم هيدي 100 « ةيب وروالا تاغللا نم ةستقملا ةينفلاو ةيلعلا

 0 أنباتك نم ن 5 نا دعب نم اباتق نم ريخ اهدبم يف اهلتقو ٠ اهيلا ريشي ىبتلا

 ايرطموجلاو يقيطامترالاو ايمونرطسالا ناف نييسابعلا رصع يف كا
 ف تشن نكف زك هس نييسابعلا رصع يف تنام دق اهوحنو يقيطو هيبَلاو يقيناخيلاو

 ٠ رعشلاو ليخلاو ةسدنلاو باسااو كلفلا إء ظافلا اهتلتقف بي رعتلاب برعلا دهع لوا

 نإلب هرالاو نواابلاو ةطزغلاو لانرجلا اولتق نيذلا نورصاعملا ضنا هلءف ام اذهو

 11 لا وموال داطتملاوب ةفيمصلا وأ ةاني ريا ميلك انلا فرس مونلاو لوب وموتالاو
 هدا نال وأ انين ل هيلع نم نمي“ دلك [كيفل ٠ ةيريصعلا تاطرتخلا نا اهريغ ىلا
 ىلع رو هتغل ىلع رويغلاو 2 نم ملا 0 اذهف ه5 هلع تاك ىلا ةرقتفم

 داغو حار لك هيف فرصتي نا تي ال هلام
 ةقفاوي هنا نظا الف ةيديب واكسنا لع تلح دق ( فراعملا ةرئاد ) نا هلوق اما

 ةرئاذ لاق اذا لجرلا نا هعمسا لازا الو برعلا رايد يف هتععمب يذلاو دحا هيلع

 اهريغ ىلع عقن ال امل ادع راض دفق ناعم لا ةملعم الا اهتم مهغي الف فراعملا

 ظافلا ل انتحال ثحبللا اذه: يف ضوملا نستسا ! لهنا دعب نمتاكلا نا بي رغلا نم
 در يفو «فراعملا طيحم» كلذا 0 0 عا اهنا ل ا 0



 تك هروب عيش

 سكي 0

 ااا ةملعملا لوح

 لا 'قيفلزأملا نضع نا اع ةنزاخلا عا واهي اكك كيو ضر ال1 » نم معأ

 «نفراعملا طيم» نال هشرع ىلع رطخلا ضعب فلوملا كلذ رشن يف نا هوغلبا ديما بع

 حالضا بالط راكفا ريغي نا هنأش نم اذهو ةيلودلا ةسايسلا ربع نم ًاريثك يوحي
 ناكو هزج هنم عبط نا دعب ليلجلا باتكحلا كلذ رشن عنبب ناطاسا صف ةلؤدلا
 ةئاعب را هردق 2 وعت هيلا عفدف + هعبطب دبعت دق مادقا ةدب رج بحاص كب تدوج

 هب نيكلابلا ىل | بيدألا حاوتقا قوسن نحنف ٠ عورشملا لاطبا ببسن ةيئاّع ةريل

 .”هيف أ اوريل عوضوملا

 نوجاتحي نم نونفلايف نيقحابلاو ءايدالاو باتكحلا نم نيرريغك ناب كشالو
 «فراعملا طيمحم» وا « فراعملا ةرئاد» مسا _لاععتسا نولضفي هيدي وكيسنالا ىلا

 ريظن 'ةغالا "لوا نم فاكتب ةختوسنملا لكيلا ةمهتمللا ظافلالا"نمأ قول ظنا قال

 ةفلؤم ةيدي وكينا هك 5 كلذ لكاش امو « تاعوسوم »و « ةيلعمرو

 0-0 يبرعلا ميعلا ةيعست زوجي ال اذا تاك ثالث , ه0
 ؟ اهانعم ناديفت نيتنئاس نيتك 5 نم

 را الث ءيش لكلبق ةيرمصملا ةلودلل دينا اشاب زومت نموجي انثا

 ةكريغ اهنمةلك لكن ءريبعتلل انناتك دال يلا ةآ ةد الا ثالثلا ةينرفالا ظافلالا نع

 آدزمإهدحقعرت 2. 201169 2( 3(5[عدد2 ةدكطتم « ةسايس »

 اكو مالا اذه ىلا رظنلا تفل قيس دقو اهءاهكطصم نيب ًاريبك قرف كانه نا 5

 يذلا يوخالا عمجلا كلذ نع نوريغكلا لءاستد عوضوملا اذه لثم يف ثحبلا راد
 مأ امان لازي ال له ٠ لمع هل ربظي ملو اًقيمع امون مان ٌتَةَلِإ وطةدمنم ةرهاقلا يف فلا
 (ةنردتكسالايف ةلشارمل) 1550 ةنس(52)ريانب ٠١ يف مارهالا ١ ؟ لكل لك
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 روع دمنا ةماللقلا ىلإ ىتك ةيلكلا لحال يلمركلا ساتسنا بالا فقولو

 :ةكشن ام اشأر

 ةتايح هللا لاطا يديس

 هك ثا كلا تانفافا قس كك 20000 ات كتلاشر , يدي



 راكفاو ءارا

 ١
 ان رود يعم ل7

 0 حارتقا

 سمعا موي مارها يف ترشن ةلاقم يف اشاب روم دمحا يوغللا ملاعلا ةرصضح حرتقا

 ةيجنرفالاب هل لاقي يذلاو نونفلاو مولعلا تاتش لعّشل يذلا باعكلا ةيعس(١ !يخاملا

 5 وص ناب 10 اهرسك وأ لورا ملا ع «ةملعم » مهاب « ةيديي ولكنا »

 يلمركلاساتسلا باللا ةمالعلا ئأر كو د 7 هذه لاعتسا « نيد وغلل » هيف نيزي

 ٠ عوضوملا اذه يف يرادغبلا

 رابغملا اذه يف نووي نم انسا الوا:انثال تحبلا اذه لّثم يف طق ركفن نكت مو
 نتاولطصملا ىادخم ]نع ريبعتلل ةديدع تاكا ةرةتفم ةيب رعلا ةغللا ىرن انثالو

 دشأ تاككلا كلت ىلا انتجاحو ةيب روالا تاغللا نم ةستقملا ةينفلاو ةيلعلا تايعتسلاو
 ٠ فراعملا ةرئادب نالا اهنع ربعي ىتلاهيديب واكيسنا لحم لحي ظفل ىلا انتجاح نم ًاريثك

 ةةلوا اودعي نا ممل ينبنيف سعالا اذهل لاغتشالا نم اندنءنييي وغلل دب ال ناك اذاف
 ةيسايسلا تاولطصللا ٠ رم اندنع هل لباقم ال امج ريبعتال ةنسح ةيب رع ظافلا رايتخاب

 بحاص همعانتلا يدنفا 0 دمع بدلا يلديصلا ةرضح نكلو ٠ اهريغو ةيثفلاو

 0 ل 4 لمان انقل اننلا'لسرأ ةيرددكسالا"يف' رمش الا لالا" ةلدبص
 ا ركنا ديا دنع دبع ىف دا ضع هاراتخل| يذلا مسالا ىل |

 قبلات يف ٠ دي +ادبع ناطلسلا دبع رخاوا يف اوعرمش دق اوناك ءالعلا كئاو ا نا كلذ
 ةيع كيل ِق لب وط اوثح و يدنفا 5 أ روبشملا ملاعلا هش نوذفلاو مولعلا مج 2

 ف فا هربا عا: عازر ناكو «فراعملا طبحم» مسا راي 2 رقتساف بادكلا

 وهو « هيدييب و كسا » ىنعملا ل صا ظفحي بك كرملا م الا اذه نا دنع اولا البو ,

 ه1 1 الا ةيرل مالا ءزجلا يف اهانرعشت يبا ٍِش (|



 مالقالا تع

 ل
 هي داتا وا هايتا لاقي نا باوصلاو ( ةقيحت تاهاتم يف عافدنالا ) محلوق اهنمو

 ةغللا يف ادرت ) مف تاهاتملاو ةهاتملا اما اهانئع ام ها تازافم وا هبت عمج

 000 ) عملو اهنمو
 كلام لغشلا قعمب اهلاعتساو لغشلا لع ال لوغتلا ةلاح ىلع لدت هلت

 كارتالا تاحالطصا

 لاقي نا باوصلاو ( ينطولا ديعلا ةبسانمل يقا يذلا ضارعتسالا ) مهلوق اهنمو
 ةلكأشملا اهانعف ةبسانملا اما ٠ ينطولا ديعلاب ءافتحا وا اجاهتبا وا ينطولا ديعلا لجال

 دال دعا يف املاعتسا لسب الف سنلا يف ةكراشملاو ةمزالملاو ةلثاملاو

 يهف ةحلص 2 مر كردلا 0 'اد سيئر هبا رع(كر ,ذإ| ةلصم سيئر ) مهوق اهنمو

 اهلاعتساو « كلذ يف ةحلصملا مامالا ىأر» حالصلا ىلع ثعبب و لءفلا ىلع بنرتي ام

 يرصم ياء ةرئادلا ىنعم
 طالغاة ثالث لوقلا اذه ينو ( مومتلل ةيفيكلا نالعا راص كلذلو ) مهلوق اهنمو

 . مالا م ةيفيكلا لاعتسا ينانلاو ةدحاو 0 0 نيتك لايعتسا لولا

 1 ال :اعاكلذلو ١ لاقي ناباوصلاف روبما ىنعمي مومعلا لاعتسا تلاغلاو

 لاقينا باوصلاو ( لا هلافعش رك دال 0 يعاود نمو ) مهلوق اهنمو

 هعنصتساو هلم 'يشلا عنص لاقي هنأل دوصقملا ىنعملل اعبت هعانصتسا وا هعنص,ة 0
 يجلتلاوهف ءيشلاب لاغتشالا اما ؛يشلا لغتشا لاقي الو هل هعنصي نا هنم بلط *يشثلا

 ةروك ذملا ةلما يف دارملا ىلع لدب ال وهو هب

 (اهماكح حاتري و حاترتف اهقوقح ىلا لصت اهتابجاو ةمالا تفرع اذا ) محلوقاهنمو

 طاشنلاو رورسلا وهف حايترالا اما ةحارلا دحح يا يرتست لاقي :نا..باوضلاو

 ةاجخا ف دوصقملا ريغ وهو



 ةيسابعلا ظافاالا ريسفت 3

 رك نا كلا كادوعانل تدزسا ةلاوفتر كاكا
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 ردا ندم د ديز كا, وزع ىذ كا ايارتطف

 رغألل قيس لك نسلكاو 00 يد, ارردللا نذضو

 رمحأ 2 ا مف ةرفط وذ نوللاا ئدهعو

 ترد دو 97 ةنزراق هلزولا فيس اوما ةنااك

 ةدحاولاو 2 يف ءابلاب ئىويشدلا راوذنلا دراولا و وبنتسدلا يف باوضلاف

 هلإ وبنأ نمو ديلا ىتعمم تا راف ني 8 م سه 1 وهو هي وبئاسد

 01 011 كل اهلا فرعا ةوقلاو ةطرافلا هجاقلا نمت: اقلال ىلع ةحئارلا ىنعم
 نقول هازل! ؟اواطم# ىف نمعتست دقو ةهمر كا ةكارلا كاكا قتايهداوأ( ةناقكل

 دل ةحنارلا ىنعب يوب نمو يدي لا قعمأ(١١) ناتسدا نما كيك تلا نوكي نا خ جرن

 عم قضلألا وهو نطعلا شفت لع قاظت دق لب ة رطملا ةمئارلاب بلاغلا يف سخان
 يدب ألا يف لمحتو ةرطعلا ريقاقعلا نم عنصت تارك مدنعهب دارملا نال ىو كسلا
 نكح ,يعسل رشقلا ط طخ ريغصلا خيي طبلاكر لا نم عون لع اضيأ ق ةاطب و اهماتشال

 خرطبلا 0 امها نيكي ىلع قط: نسل .اهرك ذو“ تاماهّشلاب ماشلا

 لكش طع ةرفطاوا ردح ا 0 حاف لاب 9 تاماعتلا] ماشلاب فرعي ريذص

 جرتالا ماش ا هل لاقي ج الا ناط نم ,.ذج ينانلاو لا (؟) يبا دعا ايبا

 نافارا فدا ك8 انو لذ
 ا مق نر

 عقلا يلا ةدايزب ل ند مدنع ةّذاشلا ع 7 م ا ١

 ينانلا كا وألا 3 ةيا 1 حمرا رافلا يف نو لاو

 اا رفالا ع 5 ل يي 5 هبال ا هر امل اولاق ا مخهو ل باث

 ٠ اهيلع, مم 9 ليدفت لمعي ال م ماقمأاو

 مرر كحد



 يسم 0 ااا 0057]ذآذآذزذزذزذزذ>ز><+““ 12-1

 | 1 ةيسايعلا ظافلالا ريسفت

 هسيسيح

 ملع نبا لاق »:( قالوب ةعبط نم ض ؟ جراج أ طلا تأ يف ءا> دقف

 ركذو ميا | كةوةستك نيبال 5 هحرش
 الو 3 وغللا صوصنلا نم يش يف ىنملا اذه ةءسوملا درت و متي امهم

 لمخا نالجرلا ل لطادت افا يكل لوقلو ٠ ةعب رملا نع ةؤسمل | يف ةفارع لا املا

 يفو» ير تا لعةحزش يف ”يزترطملالاق دوع ىلع امهنبب هالمح اذا اًلادت

 هال يأ دوع لعاامهتنب ماما دتق (4+- ءآدردلا باور وه ىرتشا هنا[ ]نإ
 ..ىحتنا «هيفرط ازد هل 20

 لا مار ءانسلا.!ةلاقس 3 سن( نيروربطعلا نين وذألا ضع كس( 0
 نع ّث منو ردوا« نا ل 0 حلا هيسدكا»» ا منا سؤوواعلا لوك ل ًاداّتعا

 هئخعلا| 0 نا أ قتسي (ر تس )ىف كارضلا نا هحراش نب دقف

 ةرك شو ( بالودلا ) متابارصم ةماعلا دنع ةفورعف كت لو اهيلع نوقتسي يتلا

 ٠ نينارطلاو نيثا بلا دع نوكك شكلا نك هيا

 (ودَسدلا)

 موي يف هنيحن هيلع عقل ام لكل محي نأ ىعتشا لكوت لا نا» ٠ ( 15 ص ) يفو
 جابي دب 1 جابي دب ةلاحم ةيهذم 0 ِِق هل ثدصنف نفعا بارق ن1 :

 رمال : خا 4 0 5 جر لو وبنتسدلا هيدي نيب لعجو رفصا

 00 ١١ ج ) يناغألا يف روو جرت لاف رم وبةتسدلا نا ةرابعلا نم

 نأ مع الو اف نع تيماحت ة ةصق قف ةنماةانجاول] يأةوتت شل(
 -- ج) هتازضا#م كي بغارلا 0 ٠ ةركحلاك يي و ا

 تاكل 5 : |هثدحا يف نيس هفصو يف دروأو نوهلاو ج جرت :ذلا عم (5) يوبعتسدلا

 . ضايبلايت روفاكسلاك 5 4 0 يواط ا 2 هنا

 يويتسدلا فصو ف تا ( بئاوملا ةعبط نم ١؟5 نص ) يلارغطلاناويد يف

 دو 2 رادلل هفصو دعب ثدرو هلاولا د ادعت ركذو
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 ةيسابعلا ظانلالا ريسف' ١

 هنلحر يف ريبج نبا اهفصوو ناكتم ىلإ: ناكسم نم اهيلع "رت يتلا ةبشلخا ىنعم بلح
 ا اة نما 21 ىم < ب ):هتلخيت ايفر ةظوطل نبا اهدازمأاو اعاد ا هنكلا
 ليقاسا باشخا "نا ليقو » (؟54١ ص ١ ج) سايا نبا: خيرات ينو ٠ تالاقصالا

 لهنملا ينو « ةلاقصا نم هطوقس » عماللا ءوضلا يفو « رانيد فلأ,ةئام تموق ةراعلا
 بهذلا جو صح يف ”يدوعسدملا ايامعتساو « ةلاقسالا هل دم » يدرب يرغت نبال يفاصلا

 ىلع همالك يف ( سيراب ةعبط.نه "1.0 ص ” جو ٠ قالب ةيعبطانمبا 15: نصا ١ جب )
 رحجلا, نزوب مو.فلا ءاملا لخدي امناو » لاقفرطانقلا اهب ىنع هنا 0 فصو

 ١ هيلا نجا جر و ا عنا «اهنم.ءاملا ج رخل نطانقلايغ ون ةلاقسالا كل

 نبأ يذلا جاسلا بشخب و الكتل شخحب م 5 نوفقس » ( قالوب ةعبط 1ىرم

 0 فاو مع تان دول رالي الإ ةراودتم مر تنال قي ةدأب زلا تقو: يف لينلا هب

 نيعئشو عضب ةيلس هب دجيوو >( ه نضصإ ):ذذ 1 انه عت 1 كدا

 ناليئر طباع «نئانءامل لمعت ضييألا م ماخنرلا نم نايظع ناوومع كازرتلا. تحن ةئاغبسو

 0 يا تح ل دف |اوزز يا « ةسردللا ىلا امهارحو ليقاسأ ةيئاطلنسلا قي.رارخلا

 .٠ امه“رجو ايهامج ىلع ةناعتسالل

 ىلع هقالطا:بلاغلا 0 و و "نا: كلذ نم. نآيبتفا
 5 مو ٠ لاقث الإ ةرج ىلع اهم ناعتسي دا :نوداتبلا:اًبِلَي تنبت وأ اهيلع ربع ةبشخ

 نفسلا ىلا روبعلا ةبشخ اهب نودعي 4. لو الا رسكب ةلاقرسلاب رصمب ةّساعلا دنع ةفورعم
 لا اهلتوأ يف ماب اه ا مو ٠ اهيلع نوفقي و نوثواتبلا اهيلع دعصي يتلا تابشلغاو

 دعيتس الق ٠ « ماس هناك كا اء لصيا ج ) نيتضوولا: يف

 لاقت الا: لمح لع نولا لا .اهبنيعتسي ةدفار راوبشنلاةرابعيفبةلقصللا نوكت نأ ,اذه دعب
 ىلع يهف لمخلا هيف لعي لبح اهب طاني و نيلجر ىبتت < لع اهافرظ لعجي يتلا اهاعلو

 راجي رعتلا:ةد.اوم ةداملا هينا نزلا >5 ءاذه

 ”باؤدلا روبظ ىلع لاقث .الا اهب عفوت يتلا ةبشخلا ىلع ةعب'ر لا قلطت برعلا ( ة ةقل)

 انقالظا نم عنام الف ةّبادلا ىلع هنايقليف اهيفرطب نالجر .ذخأت و. لما تحب. عضوت أ

 هيلع ضوصنم,اهيف:لاغتسالا اذه "نا انا, ربظي لإ نيلجر ينتك ىلع نوكك يتلا كلت ىلع



 ا١١ ةيسابعلا ظافلالا ريسفت

 روصنملا بيذعت ىلع همالك يف ( ( 158 ص) قهيبلل ءي يواسملاو نساحل +ا يفو ٠ نيتيشلا

 0 فرعأ ام لوقت يو هلادبع ن :ريال. عاطل ف ااذاو» يوارى دلل

 «انكنغااؤكسمأ لاق فلتث نأ اهسفت تداك1.9 اهيلع عضوف هب ناو عذاب املا
 قفاوي ال اهب بيذعتلا وأ ةلآلا هذه ىنعمب وهو ٠ ىنخي ال م ناذعلا هلآ انه دارملاو
 لاول لعام ناعتسي نيعبشخ لع قل اف ردك نأ الا راوشنلا ةرابع يف ام

 (قّهولا)نع فر ان سهاظلاف ٠ هب مزحلا عيطتس ال اموهوباذعلايبشخب هييشتلا

 لكبح لغاناشيأ قاطو ةلينذلق ليخغاو نبالا هب ةدشق لورطلاكل بخ وهو ءاولاب

 نيدم- از بي قاع ئأ 3 دال «ذاوملاو ؟تارانلارسقب فوض ةطوقأ نا

 . ةراغالا مك

 «اهب لقصي ةذرخ كشك فاق" قلوبافلا انو لقمبا هلآ يهف ( ةلقسملا )ا ل
 لو ةلايناكم اننا ,ظي يذلاو ءاعسلا نم ةرحارألا دعب انه ام اهدعب ىتخي الو

 هلمحو اًقينع هرج اذا هع موق نم لتعلا ةلآ يأ ( ةلتعملا ) نع ةفترحب نوكت نأ
 نولوقي وةليقنلا لاما لا لمخي يذلا لامع ( لاّسغلا ) نآالإ رص ةئماعلا لوقا ةثمو

 لعةلقصملا نوكت نا يناغلاو ٠ المح لمحي هن أك ًالقانتم ىشم اذا ( لتعي يشام نالف )
 ( 5918 ) ةيشتاللا يف امل لاقي ىتلا نو ةلاقلا وأ ةلاقسالا نع ةر”وحم نوكتف اهظفل
 ( هكسإإ ) ةيكرتلا ةيسو( 856816 ) ةينرفلا هيسو ( 5ءهله ) ةّيلاتبالا يفو

 اتييلع قيمت عيفاؤملا"ةفصْرَأ ىلا تملا نم دع دس اضراب كال

 ”ضقنس انكلو يأرلا عءيدار يف :كلذ دعيتس دقو ٠ مهوزنو مدوعص يف نوزفاسملا

 : لوقتف داعتتسال "اذه ليزي ام ايام اوملا دع ةئاعمو ةْرَوُط دادق وهظفللا اذه اين نم

 هطبري ام رسكلاب ةلاقسالاو » ( لقس ) ىلع كردعسملا يف سوماقلا حراش لاق

 لقا عججلاو ةعقترملا ”لاحما ىلا اهب اولضوتيل لابحلاو باشخ الا نم نوسدنمملا

 لا ا ةلاقص) ظفلب خيراوتلا نوبع يف كاش نبا ابلمعتساو < 0 ه6

 قشمد هئاحن اهنقرشلا هن دكملا كفرا ايفو 141 هسل تراوح لاف كسلا

 تخت تالاَقَص تناك باف اعيمج علاطملاو توييلا نم اهيف ام عيمجو اهالعأ راحو

 خيرات يف بهذلا زونك يف رذوبأ اهامعتساو « هتحرو ىلاعت هللا لضفب عماجلا ٍلسو



 ةيسابعلا ظافاالا ريسفت |

 ٠ بننا هيلاو تلكوت هيلع هللاب الا

 اناو اك نعو تدلا دوم هتموظنمو ةلطيقتسلا نع هتب امك يل رسلت امءاده

 هيلا ليبلطلا :باعكلا اذهل *ئهي نا ىلاعت هللا لسن: ةلجملاو ةعرنسلا ؛جانج الع

 ٠ قيفوتلا "يلو هنا نونفلاو بادالا

 رسولا "عزنا مك دادغب

 ّتيسابعلا ظافلالا رهسفت

 2 احلا راو كل

 ( يضاملا ءزجلا يف امل عبات )

 ءافاخلا نئازخ يف تناكيبلا ةيلاغلا رارج ىلع مالبكلا يف :(141 ص )ينو
 اذاف 3 ةلوضناو نقدم كك ءمدخ ذا يظع ل زف انوا لاق»

 اهدا اذ ادقاوء اهب لمكتلا نائتش امبعأ ةزانعلا م مويفملا"+ تن اكيبا ابق ةيلاغلا

 ( للسما !؟ و لظ انأنو >' هلق ىف( 9. نط) انغبأ ىنعملا اذهب 'يباصلل ءارزولا خيي رات يف

 كئاؤمث الث تارفلا نب سا را ماك دنا ءالثو 1 د ا ضع

 مس وصم هرسفل ملو « قوهدب نولاح ايامحي 1 نود( كلا ةلئالا ةرادعسا

 1 للا 2 نأ: لقو» اهلف ةدراولا ظافلالا انقعبب ؛لمفأ 6 دل! اف كرادكخلا

 2ك“ قهدلا » سوماقلا ىنف ةغللا مجاعم يف هنع دروام درون ظفللا اذه يف

 كني مننا الا ناسللا يف 'هلغمد « هن ككل هلا را ةانللا اطلب رع لاعتح
 وهو باذعلا نم برض كنأ 1 قهدلا» د ةاداملا رخاو وأ فذ اا هنكاو هتاسراف

 اهب بتذعي نيعللا نيعيشخلل ال باذعلا نم عودلا اذهل امما هلع هحدكشا ةيسرافلاب
 نينا تيذعتلا اهانعم ايف ( هحنكشا ١) ”ناف ةيسرافل | مجاعملا يف الل' قفاوملا وهو



 م[ةبسيب هيي سم سس سس م

 | أ ثسنلا دوم ةموظنه حرش

 ةعب دب ةموظنم تدجحو فا ٠ هلم ليقلو ٠ هل ىلاعت هك ٠ يدادغبلا يبسملا ئنواالا

 للا قبس "ا ءاوفالا اهدئاوف دئارفب لت ٠ ناج ىوقعاسأك هناا

 رايخاو باتا( لوز يبنلاب سن العقيم دقو ٠نانلا دومج اهائعم اهلمعو ابلعيف ابلثم

 الف يببرغملا يطيقنشلا دمحا زهشا | هد ذاتساو هزيصع لضاف اههتانو ال فيك ٠ ترغلا

 حيرص ىلع مترايخا رابخا نمو» زونك ىلع برعلا مولع نم توح دق اهتدجتو اهتبأر
 اناريغ ٠ زاجيا تايآ نوكت تداك اهزاجيالو»٠ زاغلالااغاببا نماريتك تاغ زررارد

 نك لو ٠ ناج ال وناسنانوثمعب مل اهلثآسم يناوغو ٠نافرعلا يوذنم ذحال فزت مل ركب
 - بقثلا م ةرد يف تاراشالاو زومرلا كيتاه نيبب و٠ تالمنملا كلت خوي حرش امل

 اهتارث ءانتجا نم مرح كلذإف ٠ بجحت و نويعلا نع رتست لزن مل ٠ بدالا ررغ نم ةرغو
 مانللا اهتاردخم هوجو وعي فكل أحرقت انج رشف برعلا:نونف نانفا نم نوبلاطلا

 حرش » هتبذهو هتحض واو هتيتكام تيعمو ٠ م ءالظلا بهايغ اهدئاوف دئارف نع ليزيو

 هلفا ترواغ «(اسللا يوذ 3م كرولا فلس نزاخا رابحاو تسلا رم هقول

 ا وق امو دارملانيبب مت يفتكاو٠ لملا لي وطتلاو ٠ للا راصتخالا

 هللاب ,ةئاعتسالا ؛دعب اهجريش ف يدقتعمو .. اطابنوا يف نومالا نيو طسرلا قيررإللا
 ريسلاو ةباحلا .يف فلا ام ىلعو ٠ ناسالاو سوماقلاو حاحصلاكةخالا ب بتتك ىلع ىلاعت

 اذبق ىف نلااعاجوشو بتأالا نضورلاو كاعبتسالاوو ةناصاالا وع الأ
 ىلع ةيهقفلا بد كلا نهو ٠ريثالا خ نبا خي راتو هخي راتو : نيو نبا دلل

 ىنالقسعلل هحرشو ىراخبلا ىلع ثيدحلا نمو دشر نبال دصتقملا ةياهنو دهتملا ةبادب

 بتك نمو يناهبصالا جرفلا يبال يناغالأو' يدادغبلا ةنازخ لعب بدلا بتك نمو

 ةنيدح ينال للانلا فاعكو يدذلا كئاعسو ا ىذع الإ ص ه.برألا ةيابع لفل كلا

 ىلاعتد ديحلاو ءاج هرصح مالا عم ب الو هركذ لوطي ام كلذ ريغو يسلدنالا نازعنلا
 هر هرلا نسيج را رق 6 ”رقثو٠ رودنصلا حرشي احرمش

 هج ناو ٠ةاحنلاب زوفلل اًببسو ههجوا الاخ هلعجي ناو ٠ تانسملا ةفيض يف هدئيقي
 حربشلا ءاخإ تبين دقو ( تاوعدلا اصب ركاذ مهنم ينركذي نا ىسع هن نيلغتشملا

 تا + ٠ لاق ةنلا هعضوب كح امير لب ٠ دانسا هب يعن مل امم رخانلا هركذ ام ضع ىلع



 دل دوم ةفوظنم حرش | ١٠مل

 ةاوط مرش نما ربل | هيلع للص هيض اتت

 فام | اع ىو ماذلعلا' ؛ هيب ل اكو نامل 61 00

 "اهب م نال ديعيلف ةيكذ انت كودو نمو

 روتشا 5 ريغو 2 ل 1 لغم عع نك عمو

 نعطف يلع ثحبلاو عابتلما .راطعلا قد ركلا اميرو

 رن. ار)  بينيلا وا ذابك زيلفا ذحا . « بعحخلا نيهاظفأ الا كدالو

 كر لل
 ىسولالا يزكش دوم دينسلا ةيقارعلا زايدلا 0 2 ذاتسالا:ارزيش ىدصت

 لكرداجاو 2 00 ف 210 و حاضيالا ف ا امه 1 :اآذ اه زومر

 تاي الأ, اكهتا نم اخ لوقلا يف: الا دحال"كرتد لو ةفترشلا هتداع يفت اك ةداجالا
 اهرتك اوةدئاف اهمظعاتو هنف يف اقيضرت ابنترت تافلؤملا' نّسحاو هبأب يف تاره مظءاو

 01١١ 51) رع (جاوفص ددع غلب تادا ثالث قلد درا هلع هللا 6 5

 لفاطلا ا ةظح وطس 14: "١1 نّيب ام ةكفض لك ىعوتسلاو عن رلا عطقب

 حرشلا ةمدقم -ه 0

 : نرسل دعب ةمدقملا يف ءاجو
 قلل يف صئاصخب مهصخو « ناسنألا عاونا نيب نم برعلا راتخا يذلا 0

 ٠ نايبلاو ةغالاو تادابعلاوتاداعلا ين نيفملتخم لئابق مهلعجو ٠ ناسللا ةحاصفو قاأللاو

 * نآرقلا زاختاب دي وما ىلعمالسلاو ةلافلاو ١ ناطقعو نان دع نيمرك نيلصا نم مبعرفو

 هلآ ىلعو هيلع لسو ىلاعت هللا ىلص ٠ نامز لك يف هلضفب ترختث او برعلا هب تزتعا يذلا
 0 نمو راص هن الاد ني رجالا نم هباعصاو

 0 نب هللادبع نب يركش دوم ٠ يداملا ىلاعت ل !كارسل ندد دعب اما

 ةليلل الرعاف 0



 1 ظ

 كا

 ةعسش 17 ه4 اغلا مهمتو

 ميلا )١( بلغ هفيسب اوخودو
 مهحوتف يف (؟)قلبأا لويخلا ذا

 مهبحا نم مانالا ةوفص م

 هضعبإ دش نكلا كلذ

 دل يع ندا ةمعا

 يبنلا بسس عللي اذا ذا

 ادمرس مالسلاو ةالصلا 6

 ابمظعا
 راعخلا

 ناعدلا كل

 رم نوكلا ناك ام اهالوا

 كر مولعلاف دعب 5

50 
 اهممارإا ما

 يبنلا رون رع تحس اهب ع

 هتبامح نعو ناك نإ دعبو

 ريننلا ١ رغا ينس
 لاوس ماكحالا دنت 58

 لوهحم ىلع ناك نا حلاو
 اراطخا ؟! كلا

 سمرا ., نيَعِب

 ناعلاك ردا

 ا 50 قاعا

 تعم كاك

 م ىد

 ١ - رباطاو
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 هزم هيكل ا كو ازاي

 مرحلا ثم ماو با وش ٌُج ذا

 وبعرلاو

 مهادوو محا هبي

3 3 
 هيض ع.  .نم هل ايت. مضغبا

 هيلا لعام نان اعمال

 ين نمو كلس نم كيهان

 ادعي ىلا" 5

 اما نمر ناككف» هك

 زامالا 0
 ناقرفلاو ةكحلاو روتلاو
 لس ناك "لو اك الو معن

 هلا «كامعاو

 ا نه ذآ ةهمصخم

 ةعباط“ لحاو' ةكم ,لهاو

 رخلا 5 الا هنودب

 ناسف سجل نأ يق
 كتدعر الا دفي رمل

 اريبخ 105 ف ةريسو

 اللا نيعلا اوضح ذك كلا
 ناقثالاب

 مه

 مم

 ب وسنملا راخو

 هما راح زم

 وهو عم 55 لاي داوس 2 0 كا 1

 ادع ىظففاالسقلا تارا ىذا اندلع كتر يا سلا ءاسكلا'



 (٠ بسللا دوم ةيرطنما حرش

 مهمذبابجو م مريهاشم ركذو ه مراوطاو مهباسنا يف مالكلا ليصفتو مالسالاو ةيلهاجلا

 -ناتك يف هدوجو ردنا ا 00 ناس ر ذو داوجاو مارك نم
 ال تايمعملاو زاغلالاك ابنم ريغكو ( ١5٠١ )ون اهتايبا ددع غلبب ةموظنملاو

 عالطاو مات توقو. هل. ناكن م الا اهنم دارملا ىلع فوقولاو اهلح ىلا يدتهم داكي
 مهفانصا فاللتخحا ىلع ريهاشملا لاو>او بسنلاو ريسلاو بد لاو خيراتلا يف عساو

 يبولالا" يركش ادومع 'ديشلا نيهشلا مليعلا انذاتسا اعدام اذهو « مهنوصغ بعشتو
 ال رك 1 ةاقلا كقكو انتوا |-و اهتالمت حاضب او اهحرمشىلا هللا هظفح
 ٠ اهدئئاوف دْنآ رة نَع مالظلا بهايغ ةلازاو

 ردطو © نيناطمتلا ( )14 قساندعلا )1١( قيعست"ىلا هتموظنم مل اظانلا مدق دقو

 11كم | لك وأو 5 مرح لوادت 0 ةمدقمب لوألا م عل

 017 0 دك او درر نان و ىلا هيرو مافضالا سك يف ءالثلا هللا

 كلذ ريغ ونيبيطملا فاحو ةدافرلاو ةياقسلاوةباححلاو ةودنلا راد ذاختاو نيل ازغلا سعا
 مالو ةلكاطأ (يفابرإلا' دباوأ تحتي هفدتا 2 ( ةغملا 00 ا
 اهلطباو يالسالا نيدلا اهّبج يتلا مهلامعاو

 ميعاونا نبب ””كترعلا لاتخا 5 دام“ تعوتسا ( م فرط ىلع رصققاو

 تاذازطتسالاّضْعِب هيفدرطتساو بيترتلا ىلع نيفرطلا نم يبنلا بسن هدعب و مهماسقأو
 لاطاو نييناطمقلا ركذ ىلع ىلا هن غرف نا دال تح كد

 راطو مهنم رهتشا نمو' مهنوطب و مذافا ركذ يف لوقلا لصفد كلذ لكيف مالكلا

 كلذ ريغ ىلا ةليلخلا لامعالا نم مهنم ناكامو هتيص

0 
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 لا هم لم اعلا ىدشي نم

 ه2 جرح ك6 4 نيمملا لضفلا وهل اذه نا نورصبت ال ملا ما اذه رف | 0

 ةموظنملا ةمدقم -

 :.هصناام هولا قعب ةمدقملا قب اح

 ينلاب)( مانالا.-..نيبا, 'مهضخو ١ ٠ بترعلا !تيض' مقرر نلل.ادمح



| 

 تعيد... ترو نموظنم 2

 برعلا فلس رايخا رابخاو

 مخانلا 1

 زيسل !اريبشلا ةباسنلاو ريبكلا حلاعلا ( طيقتش ءابدامجارت يظيسولا) ام لع رش

 دقو :لاق بسنلا دوم همظنإ برعلا باسنا ايحا يذلا يطيقنشلا يب رغما يلاملا دمحا
 هلا هيف حد الو نفلا كلذ يف هرادتقاو هعالطا ةعس لع رمظن 0 نمو هيف داحا

 اذ ]3 ىلع مدقا 0 طق طاغلا يف عفو هام 1 ياف.“ هع عضا اوه يف اياغ

 هماثنا ةسالس نكل رعش ىلع هل فقا ملو : 000 كابتشالا نم.هيفرامي نفلا
 ةريسلا يف مر لعل دب اديجامظن ( ص)يبنلا تاوزغيف أضي (مظن وه رعش ة ةدوج ىلع لدت

 تارتغاللا, كت رع اقرا ١ هل تياريدقو ناك خيرات يإ يف ردي ملو ( هنم فرط ركذو

 نيش مهنع ذخا نم ركذ دنع «ريهشلا رسفملا يسولالا انخياشم خيش ةلحر (بابلالا ةهزنو
 يبرذملا ,ىلاملا دمجا خيشلا لضافلا مهنمو ::لاق هللا ةكح فراع وهو ذئموي مالسالا

 نسحا سواطلا" بدالا نذ رطق,يف رتليوط ةوحراب ةياط مذا 0

 : : لوو وهو 9 اهيف ام

 ريق سدعاب مولملا كيو ريب ”يطيتلا 0 ْ
 تراي دحر ل ام 0 ا
 ينعا خيراتلا رطش نسحلا اثم: لاق بفلاو نينا نس تلتو ل ل

 ةقراشملا دنع فراعتم ريغ لوا ارطش هبعوقو "ناد لآ ترا

 < ضصخنا - 8 صمالاو

 9 وظنملا فصو ةح 7

 روع زيدل - لدضافلا::نم.هعمعم ام ىلع مظع ءان دءا ةموظنملا هذه يف نييطيقنشلل

 كلذ مل قحو ادي :اًظفح اظفحي ومنو 15٠ ةنس دادغب ليزن ناك ا يطيقنشأا

 2 ماركلا تبرع ]| نايخا سس دراوشو رداولو دئارفو داوف ىلع تودحيا لقو 5 82
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 اموصحو ست دقر اث ا ١

 ا ااا نمل لك ؟نوكتت "نأ »دعتل افا أ نادل "انا رسما هلع نيفقاؤلا

 براوهو'ىلؤيملا وا ةذاملا لعمبفرع يف لد يذلا يرصملا ( ودنه) وا (تمت ) هلالا
 لدبي ام اًثيدح ةنشتكلمل ةب رحملا ةهيفصلا لع هعماو هتروص تذجو يذلا ةبيط

 دو كلذكو “"اهأيا 0 كلا ذاع ارانتلا لع
 لا لا ردو ودل ا سمت او نلمسلا لل دل وهو ( عر نوما ) مسا

 1 نك مهوتف نيحنافلا ٌةوقبَو مالا جادتمإ قرشملا فت فرع تادابعلا هدهو

 يننلا بق )نفيا دنم يبنلا ربق ىعسلو ٠ ( ينلا ) هيلع قلطاو هعماب لتلا"يعسف قرشملا

 هيلع مهتظفاحتو ميذقلا مسالل سانلا ةفلا نركلو ينلاب دارملا وه هلعلو ( نيمايب

 ”ورت نودب هيلا يبلا هلك "ةناضا عم ”مءاقب تجر

 0 2 ا وورد ساب نام ما واعي دش قمل أو
10 

 نم هلعلو ةبق هيلع #رضو نورق ةعس 0 هيفذف ( دنم ىبنلا ربق )اماو

 ةبقاب ةراث او ا تارااملاب دعا "يذلا يراذقدنبلا مالا كك

 دالتمل شع كلاتلا رقلا ةنبا نم شو اهنم ريثك يف
 يع ركاسلا تناك لب ةئللطلا) ةورلكا قف” ك5 د ال دجن لف سدق عالق اما

 50 مد نم رخخأو كلذ لبق اهضقن لع لدي امنوخوؤملا كلذ 1 ١

 اريثك برعلا خي راوت يف اهتريحب و سدق ترك ذو ةب زوساةريخالا هتوزغ يف يرصملا اشاب

 ماتحلا

 000 [ىراثاو ايورجو ايريحو سدق ة ةنيدم نوؤش نم ناك ام صخأم اذه

 ةئيغلا تاداعلاو ةرخافلا نئافدلا نم هيف امو زيزعلا انقرش راث ا يف يئاحبال ةعباتم

 ا ظلفو ماشلا يف ىرخالا راث الا نم ربظي و ررظ ام هدر اسوأ ةيلعلا ةلخا هذه يف

 ءازجا تالمل كلذ, يف عسوتلا يل يل حسن ولو ةريخالا مايالا يف اهريغو رمض»و قارعلاو

 01 نع هيفو ريغكلا نع ليلقلا 0 ا .كلو اهفصوي

 فواعلا ا ىعدع لييسلا ءاوس ىلا يداحلا هللاو ةلاطوالا



 4 7 اروضحيو س دق راثا

 لعاب ونج تدتماو نامور هلا زاب ايزقئاقد_شع دعي لع كيلا يونس لاو لا

 امساك 1 النا تل ةديمحا اياقب و دينبا لالطا دو تيجى ماعلا فك

 ةلب وطلا بوركلاو تاراصملا ريث أت ىلع, لدت, لتلا

 ةقطنم يفو تاي ربق ضعي و ةيطنزبلا هينامورلا ةرافحلا يف ءاببلا تالا”تربظو

 ساوعك# (. ل رد: ٍييويلوبو | منإب :ةثيربق, دييجو «يةيسوال | ان ا
 ورم تر ل هناربظ سووكم مساو لواياتمد الد لع ل8[ه]لنسحوو

 تدجوو :اهوجنوا ةيئانويلا, ءالعالاب ةيماسلا ءاعمالا قاما يف ريثك كلذو (.ميقم )
 لم , ةضحب ةبقرش تاعءعانص ضيعب و - نوللا:ءارمح يدربقلا فزخلا 5171011

 نم تناك امير بهذلا نم ةقلجو سجلا عون نم رئاط ةروصو علا نم نابعث سأر
 نمتاوداو ناواو ٠ ةيمالبسالا: دوقتلا ضعب ه:يروس ناويح لاثتو:نييقولمسلا نمز

 نيينطولا ”لعلو ,قينيفلا يرصملا ن نفلا نم شوقتلا عيدببلا نما جاجزلاو جاعلاو مظعلا

 لسا نوال هيشلا نم عطق,ترهظو ناواو و لنا نم كي رصملا تالا هرإقن

 5س جارساو جئافمو رواساو تاقلحو سيايدو ريإ و حامر ةنساو ةحلسإ

 ةمملا ةرينخلا ةيديدلا تاود لا نع ل اههايشاو

 داوسلا |ىلا:براصضلا يدامرلايرانلا جملا نم رخح يف صن راث الإ كلترشأ)
 ةريشعةعشاتلا ةزتتإإلا نم ىصم نوعرو لوالا سيسر نيالا فاش ةروص هيلعو

 راث الا كلذ تاصف اك يناثلا سيسمعر.هنباو وه ةروهشم عقاومب نيبثللا براح يذلا
 1 د وهو ٠ 4 7 كلعشو <60 ورب ريئتتعال ١ كصنلا[ذهأ لط_عو لا لإ

 :رضنلا َنوَم”لوانتي يبس كلملا مهني نعو ةرئاؤافشن لكش ىلع نيفقاو صاخحتا
 حالسر ع فقول ا 1 ف رعدملا هب أ موسرءلباقتو

 دق هعمأو ناكوص ةدبب و( وستج )اوف تلاتلا هللا امأو امتنا
 تنعم ”ةيرال حو نوع ءازو ةمتاقل( وخذت )ةعبا اة لاو سس

 نوعرف راعشن 3 مقا هنأ نظي 5 دالتملا لبق رشع عبارلا نرقلا نام وهو ةندملا هب

 نآلا توريد فجي* ىلا لقف ةن روس ا

 نم 1 ينربخ ا 5 دال ادا[ ١ يلءنيلل ا دنع سلف (دنم ) ةلك يف لوقلا قب
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 نيب نامتلا خيرات .اًوققعل !راقتالا..اعللت# نفي رئلعلل لمان ناو عر كونال :ًاللاو

 ةفردتملا لالط الا كلت نم مهفخاتم تايداع 5- ةاضر ام ا و

 ادنتو يسنرفلا 12عجورل رازيد شي وم ”يؤت :يل| | ءاح | ةيلمارالاايف 00

 هل نظف دازتحاب نولغتشي ل اعاذف ةئام عبدا ةددع اكو نوعا نار اردو ٠ ناشدن ااقيرفخلا

 اةةعقلا ةده:يف لمعلا نم حا حارتساو كم يبنلا لت يف سدق ةئرادم دوحوب ةلامآ ب 8

 راث ل دكه نع كحكلا توري» ىلا ة ةيسإ رفلا“ة هش ذعملا كاضاو 0 ا 1 مجيد قو

 نؤلغعشل نيذلا ةاءفلا ددع ناكو هضشمن) رازيب ةراداب ىذاملا ماعلا ف دب اعرانبأ اك ماهاو

 هأسورب يل لواش ةكئاقشالا سد 8:5 ئذاملاك ةئام مجبرا 0 زفحلاب

 اول" ؟ةنسن ناري دع ضعبرو زاياوناسن ربشا يف ارث (,1811 آلع 55

 ةلحم يف انملامعا ت تارشنو ةشنازؤ ىلا“ةثعياا ترفاس ةنسلا هذه نم ناريز ردك اا31و

 0 3 رب وصمود 2 وطم هلاقم هسفل راب لقب هم ل رفلا( 8 لة هي رودس

 : ةزملا هله املامعا نضل اهنمو 0 ل عطس زىوتص | ١ ف ةدح لع

 لافزنودرو لدم ناوبالا قانوت ل مهنمو مانعا 8 نم ءاراب رازيب ويسملا ناعتشا

 نك امالا كلت ردف ٠ اهيف انك( س دق 1 عقاوم نع قيقدتب 2 ناذللا نايعوسلا

 : ان هتاقيتحو هناا تان تناكو ءار الا ضع. يف همدقن نماافلاختأ ايفاك اسر د

 لوطيلتب و2 ىلا دتتةيجراجروس ل الطاإ( دم الهلا لت ):يف هناي رفحيتهلبتربظ

 ةعيشم لقاعمو نوصح .لالظا دجو هيقرش يفد ٠ هيف نيشاوبلا: لح ربظو يلاحلا لتلا

 كاان ناك ام مأو . نييداملا دنع نم روسلا اذه.ناك امرو راتما ةعب را وك ولع ىلع

 ا تناك قدا وأ ةينقا را كحوو ٠ ةينامورلاو ةينان ويلا يا ةيناللم اللا ةراضحلا
3 

 هلا ىاتراو ٠ راصخلا نمر.ىق ية ةربي ملا ار ءامدقلا قيراط لك اهنوصحو ةنيدللاب

 ةلقعسم ةئلئادم امهنم اك ايينفن صمح ةنيدم يش سدقا ةنيدم نورك نا نكمي ال

 . ىتلا ةيغللا اهتم مدقاو:ةيناعنكلا راثاالا لع لدتإ لالطالا تاقبط ناو ٠ اهسفنب
 _ . ةيقارلا نييثحلا ةراضح ىلع لدت عبصلا ةنقتم يثو ًارثم ١4 قت ىلع اهيلا لصو

 الوط أرثم نيعمس غلبب قدتح رفح ف عرش ةمدملا راث | نع تحبلا لوس و

 ترئظذؤلاثبف «ككلاودلا لح ون ال م لتلا داق ف كلذو ٠ ضرع ارثم رشع ةعبراو



 1 اهئاوصحو سدق دال

 , انصخل ىتلا اهرابخا الا ريشنت ملو راث الا هذه سعا'يوطو.انذج نيعلا لت يفاأل ليل
 ناشلب نيش ند [ا5 2 ( نيتلا ) مسا ناك اهراةنا.ةازا يذلاو.* ةلاقملا هذه اهنم

 010( )سامو عمد يمين هداك كين 9 ماب نكي ل اذا ةماعلا

 5 ماعد ملا نم هيف نيينبلل ناك أمل ن الابتر ل يذلا اًنغيا

 ةفرحم ( نيتلا ) ةك نوكت دقو ٠ ةازغلا نم مريغو رضم ةنءارف ةعراقم يف ةديعبلا
 لوالا دلما ينكلذ ىلا ةراشالا تع متودلاو نيمار الا تالسإ نيك

 لب وحتلا نم ءاعسالا هذه لثم ثدحي امب لعا هللاو ةلاقملا لوا يف سم كو ةللا هذه نم

 ضراعتو ابلصا ىلا, اور رسم نيجصتلاو /”كيرارتكل او ل دلو تل

 انا كن ةقيقحلاو امعأشب ءاراألا

 ستدق ةريحب جراخ دنم ينلا لا(؟)

 يصاعلار مت لع فصنو ةعاس وحن ةريحإلا طاش نعدعبت ةيرق ( دمنا ّينلا لث )

 نانبلةيقذال يو نولبسم اهناكس عيمجو هعابرا ةثالثوحن اهتحاّش# لغشت لاع لت قوف

 نباتا" كن كلما لت رافتحا دعب نيبرث ل تلقا ىلا ةمدقلا سدقأ ةدئاكللا

 ل ل الر يأرلا اذه جر قعو» اا

 ١*( : ؟)راصبالا حيرست
 عبط ةيزيلكلنالاب سدق ةكرعم يف اباتك 1. 11. 87635160 دعسرب رشن دقو
 ناودعلا كفطاو نسا تاب انا همس ١3:5 ةنس (ةدلا تايالؤا 0

 ندلملا ضعب عقاؤم 'يف :ةمهوت هيلع ذخأو دالبملا لبق رشع عبارلا نرقلا يف ٌةبرحلا
 اهننيعت يف هططشو ةمدقلا

 ةرامسلا كفو 5 ةنس اهراز دق 150212502 نوصنب در لك

 يف ال ةريمتلا هتان فراتوشلم كسلا لانو نرخ ا
 تايقلا نقش «(نطلواعلا الفار الكاعلاو رازتسخلا فم ضع تا
 000 دب رضا نيب ا اهسالو ةميدقلابو را يافا 2

 ا 1 كا خا هذه مجال
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 ا ا
 !مودحو س<دق زاثا ٠|

 زفاسف ٠ !(؛ تاتراخغا )':تاططخل ا موب رفا سلا و 317 ل6 تالجلا يف كلذ ن

 ملاعلا ةبعصن ةئدلا كلت يف ليلق دعب, داعو ءاز )الا كلعا 2 هسارف 0 م

 لسنا رسل ىققر اذار, نوبل د ليفجتم ينظوم: نم 8101811 رافويب ويسملا يعيبطلا

 يف. ءاوملا ةلايو رب نقص ىف ارسال اداب ىلإ ارت نال "اء دك انو روصلاو موسرلا
 تاي رغما ةبقارا ةيناثعلا ةيركشلا هتثعب 7 يدتفا دومم هيتوغ أذ 335٠ سآدق

 عطعسمل عن :ان[ در اهاترا بابسال دنمينلا لت ن :,كااتض رعم,نيتلا لئا فاو كي عرشف

 تل ةك ذل دق ءايما ضو ماشلا ن لن ارط نم نيدب دج نيب راق مدقتساف ابعفد

 ىلع ةيطلزيب و ةيك رافق ((تاللاذمل) طاوناو دوقلو ةيمالساو ةيبيلص راث ل

 ينلا لت ةراخ هبشت ةيرجح ضاقنا هل تربظ و ١ ( دولك) روطاربمالا ةرو ررطاا عع

 ندح ءانبا دنم ينلا ل 1 ا اءايشاو ةبلص داومو ةقوراو دنم

 لادت تاقبطلا تناكو ٠ (.نانبل ةيقذالب ) مويا املالطا .ةاغسملا ةيئاثويلا ةقيدملا

 نسنوت يف ودرب فت يف امم هبشا اقزخ دجوو ٠ ةينانوي لالطا اهتُحو ةينامور ةينبا ىلع

 ادق ند رالا كلتاعبارت: نمإ ةعونضم اهلك قدور ةحزتباو :تاوداكنشكاو * ِترغلا

 فورح ابيلغ لكشلا ةيبلق عطق ضعب و ةعي دب شسوقن تاذ نوتيز نمغابق.يف ةمامح

 0 لقد هنااا لا 011 ايف ارويقو ٠ ةئنان ةيئانوب

 جولس|و. 2ك الإ كلت يف ة ويقع ةعرس كر راغملا لتق نفد لع لد تاناوي>حلك ايهو

 الهاك عطقو ناحمو نسيياَبَدورجانخو لاصنو ( رفصالا ساخنا ) رفصلا نم

 نم ةينارظ 5 دجو ىلفسلا تاقبطلا ينو ٠ طسولا ةبوقثمو فارطالا ةددحم

 "طاشا نع رتم ةئامةفاسم ىلع رب ند ل وح 0 قؤرحلا دوسالا رححلا وا نارا

 هايملا يف رتم وحن صئاغ ناردجلا عينم روس

 ( رلطألا كلت لع تناقن ىبلاب روض ةفرعم نع تأ رفملا هذه ترنسأ !ذكهو

 انوا م يئامورلاو ىل لداخل هيلي و يف رعو ييلص ص اهالعاف ةعيداا نوصاعاو ةسر ,ادلا

 تحزتما يلا قو 1 لد ءدلا رؤصءنمكلذ“ ل ذا 2م يفا رظلاف يقيذيف فلاف

 الع [قفنا 0 دئعد؛راث آلا هله نم هيتوغ ونيسملا جتمدس | دقو ٠ اهزييق رسغتف اهضاقنا

 يلا لت ين ٍنث .نيدثملا ةمصاع سدق نا : صال فلاي فلا ةيرسو رف ان ردح
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 نيقب زفلا نيب حوازتي رئصنلا ناكتف يناثلا شينلتعر
 لوالا جمنملاف ةيسا ىلع مهتافحز يفنيعهتم مهللؤطغخا نق زنضمةنغارف ناكو

 (ةفوهلا ةب روس ) !يعا!نوآ !ةحيقب.. ىلا. ( قيطسلفب) . ناهتنك .دالب»«قاءزظ.«نم
 ) سدق نوصح 0 تكد يداعلا يذاو ىلا عاقبلاو ك.لعب الن مهاب عويلا ةفوزعملا

 ني زهنلا نيب ام ىلا ثارفلا-نوزبغي اهنمو
 نصخلا دق تبن دارك الانصح دالب لآ ماشلا قلب اًوط تابحج نه يفئاغلا جمملاو

 عقاوملا نم .اهيف:ىزجا امون ةئيظعلا تاوذقلا اكلت ليضفت نآلا يضزغ نم نسلو

 يددصق . لد ىنلكلو ةئعارفلا رعاش رواواعتب اس الو امل ءارعشلا تفض وو ةتمادلا

 ةلاععلا هذهب اهيوؤش:ىلا غاملالا دعب اهزاث ا نع'مالكلا

 اهنم يب غلا بوتجلا ىلا نؤحاط يف.الا ركل نسييلف مويلا سآدق“ ميسا يضونت دقلو

 لالطا املوخبو اهيفو ( ةئيئاظق )قتل ةزيحبلاو + (.سدق نوخاط ) نمل رونتنيِعيف
 ةرورشملا» ( نمدق نؤضح ' مقوم. يف ءايعلا"نفاتخا كلذلف ةعذقلا'ةيب زا لقاعملا "كلت
 تايرقحلا كلل: ليصفت كيلاو :لئاطب اهنم اولي لذ اهضاقثا:فاشتكأل ميضعي رقحو
 اهّيحاوض :نم (دنميبنلا لت)يفزؤةويحملا نع نئاكلاا( نيل لت) يف:امهنيلخم يف: ترجبلا

 سدق ةزيحب يف نيتلا لت )١(

 وع اهلوط لكشلا ةّيضيب ألا نع اليلق ولعت ةري زج لثم ةزيحبلا فصن ف ةيار وه

 بوبحلا ضعب اهيف عرزت نكلو مولا اهيف ناكس ال نيتئام ضرع يف رتم ةئامثالث

 ةزاككنع لح نو

 وسلا هي روس مدق 5 ىف . سدق مقوم اهنا نظي ناك براوقب اهيلا راسو 4

 سدق زان رفخل فارشالاو ءاينغالا رايك نمي ينرفلا يرث الا 60ةنانعأ هيتوغ

 كانه ئأرف اييف, ىلا :ةريزلباو ةريحبلا نوارش سودق,ةناذملا ةيوكللا نا

 : ةريحملا جراخ 0 د "لتر ةيناثلاو ةربي نحلا 2 (نيتلا لت) يس انهّتادحلا نيشبار

 سردل هراثإا جاررخساو هرفح "تجي يذلا نسدَق نضدح مقاوم وهنبتلا ل نا هل ليقف

 ةيدكامو نيخزؤؤللاو رواتب ثنو لع عم ةنعارقلل موعب راحو نييثحملا ةلاح
 ف
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 ةدابع ايف ترهتشاو( ند وا يمدح وا يذدح ) ةاروتلا ف ع ا

 (ددهز هلالل | تناكاباعل لو ٠ نسم فب كما جح يق مادعع ( قمنا ر يآ( تورتشع )

 رازاع دآده لثم 607 مهاجما هنلا نرفيتس اوناك يدر داو سا وهو (ددح ) وا

 تعاشو ٠ دده 0 واد نع كتو (د> 0 ىعمت هيما الا وشد ةكلم اكو
 دالبلا بلق يف اهعوقول ميدقلا ذنم اعم ًيسايسو نيد اك سم تناكذ نييعشلاا ةدايعتاهيف

 نيحافلاو ةازغلا ”رمم ىلعو هايملا برقو

 انوط ( يي نك عضوا 1: ةسدنالا عليج ءانبلا نيد وه كانه يذلا دعلاو

 كوالا )ع انف تص( رم ةئاوسو فلا رن اهض رعورتم ةئافاثو فالا ةعبرا وحن

 ىلإ لسي ىح ةكاظن) [لوهس. ىلا انج ترف نصمت بر غال الهشم جرخي غاهالجف
 ه2 |[ طع لوح لان كو. توك ف عطقي نا دعب هر كراوشلا كدع ةدعم

 نع تارثمؤلكك ةرشع دعب ىلع شو اضا ةريغص رثزج' اهيفو عرازمو ىرق انذبع ىلا
 هذه اود دق مبلبق اوناكن يذلا نيمار الا ةوخا )١( نييئاتقرلا نا 2 00

 ةددملا مهعكلم ظفمل كلذو اضرا اًيعارزو اب داعقوم تناك عمل اب رح امقوم ةلحلا
 00 ًاماصتعاو نيزملا نيب ام دالب عيمح 0 رم

 هنأ تركذف كنزكلا يف ةءرصملا راث آلا كلذ 0 نوعّرف كلاغلا
 0 يح زك يداف ةييدم اهتم و كورلا ةالب يقتةشيدم, ١ 6 لع ىلوتسا
 : ماتعكاع امثهو تارفلا ةفض ىلع

 صمح نع مولجو مهل ةصاع سدق اوذخا نييناتوزلا ىلع نويثحا رهظتسا املو

 نوط تناكف « دالبملا لبق ر شع عباشلا نرقلا يف كلذوةي راتب اهوا وذ .ةنيضالا ةردملا

 تعفادا 157" تونإبا يف نيبثحلا*دالبأ نع تءفاد يتلا نوصحخلا مظعا:نم ابلقاعمو سدق

 تاوزغ-ينب كلذو ٠ لامشلا' ين. نلبارج دا: سيلوباريا يا( شكك نر
 ةييواو ؛ةيتبدرضملا ةرشعت ةعساتلا ةلودلا هاا الوإلا سعر اب لوألا قانغ

 ذم ):فطيملا ةلحم يف نييئادوللاو نييئاتورلا نع ةلوطملا:ئئلاقم.مجاو )١(

 ( او تن 1 ) ةلا هله قوز( ,نيتنس



 هةهحتحفشحت

 م داحلا 1 هع ناظمرو نات مآ 9151 هس ناسيز تك هي ء.لا

 00 ِى رشا ينيدقْلا ماث الأ

 ةيدقلا امنوصحو لم لق ةئيدم ات (ه)

 ةئطوت
0 

 نفعل( سكاف زر دا ( لدلك عار كك ع عقوم كلا دواشإلا ىلا

 ةلغا هن تاع ىلع رصم ةنعارذ بو يف ناخلا نعام ناك امو ةسدقملا

 دحو ذا اتاي داع رابطاف نير ا نع ثحيا مويلا اذان اهو 211 ٠

 ةعدقلا 0 ةريحب ١) ِى م مويلا ( ةنيطق 0 ةيذ راتاا نيئافنلا نم اهيف

 000 اخ رات يف ةرصتخم ة ا ٠ صم ةنيدم ترق

 اريج و سدو ةنيدم ام

 ةريحيا ):كفرعوإ ةلهايم هيف: كفقحاف نس ا ةلحم يف يداعلل اذ كيذا ا

 يف ءامدقلادب نهتشا ام. خي الو٠ ص, ىلا اوح يتلا: ضرالا يقل ) تذختاو ( سدق

 حلا( سقيا هانم )2 تواق كاتشف «اهيذق لا م عي ذونو دددساا كاع

 نارا متعوداو :نييناتوزلاو ةتعارفلا نيب ةيضخلابا 0 و راتلا يف تزتشا

 م 31 2 - 7 مخل ا كا 3 :
 ايفرسش 2 ترا 5 مهتهلا ةدايعل ل ع ايف ناكفذ ل نييثحا نيبد مهنيب

 اوعفادق ةلاسإ نييق ةرشلا كدبشا,نب اك ولم ناك تالق هع هدقلا 2 دلا كلا |ةهعكاعو 00

 مربعو نين رصملا هن ءار فلاعإا لثم 5000 نم اهيا اوفجز قيذلا ةازغلا نع هيف

 انفال || همن لك الا ننال لات اىنص دعا 7 :ةلحلا هذه نم يناثلا دلخلا مجار(1)

 ١



5-0 
 2 اح
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 بادآلا "يع: نم قيلش ا سوو شويكسنرولعاو تل ىراطت' خمازاتو مالسالا
 يشلاو٠ ةعوبطم راثآ ةثالثلا ءالؤطو بلح خيرات هلو لاقصلا ليئاخيم ديسلاو ةيب رعلا

 خيرات فلؤم خابطلا بغار ؤيشلاو ٠ بلح خيرات فاؤم بتاكلا رعاشلا يزغلا لماك

 ل
 ن١ دق اونلاو عركخمل كلب اظزاع نيذاحمالا فاقع حرتقاو

 ميغ نيبال ممجلا ررقاج اد تي ةدنضا نط ايل ال نياررا ١ د د
 ىتلا قرح را يف مهنع ليفكلا اهولتن تالاقمو مبحارت بلطو مهلا ةباتكحلاو

 ب يوضع عم بل> ءاضعا عمت ناو ٠ عمجلا ضرغ نع جرخي ال امم اهنوديرب

 عمجلا ةكضاعأ يصخما كن ياطنق كيلا لا رون كيسلا امو نيمدقلا

 راث 5 نمو ةغلاطملل 6 ءاشنالو

 حرتقاو ٠ تالمجلاو فصلا يف اهرشن ررقتف مالقالا تارثع تالامقته تئرقو

 0 ل تو كيلا فدعا لك تارطاخ ا تاضداخل نا مهضعب

 خي راتلا اذه نم اهئاقلا دعب
 هسهد نم ءرعا لكل ) ةرضاحت ربشلا اذه ءانثا ين لاجرلا تارضاحم نم قلاو

 مولس نسنثا ذاتسالل ربظلا دعب هنم ؟ قف ةعملا موي تاداعلاو قالخالا يف ( ادعت ام

 ودكدلا (نذملا ءاوعأ ىف اى ظليت ات)و

 ةعملا "سيئرلا يلعدرك دم ذاتسالل ('ةرخأتملا نورقلا يف ةي روس يف معلا خيرات )و
 55 يف ةعم | يف رغملا رداقلاد بع ذاتْسالل ( برعلا ءابنا نم ست 8 او اهم ١ ق

 هنم ٠ يف ةعجلا كلا كب دعشا رودكدلا (بر رعلا دنع بطلا خي راتنم مسق) و

 0 * ةدنم 19 ف ةعمللا موي رظاخ كب دلشرم
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 يق ةعمج أ , يلعلا هللادبع ويش تللل ( لمعلاو لوقلا ف قدضلا ) ةاسنلا تارضاحم نمو

 دخ) فال رجل اَرَغ زيشلل ( حودملا دلقتاو:غوقدلا نيلعتلا )ف للا اق دنم "
 2 --. ل( 6 5 7 2 را ل

 هبه ٠٠ نق ةعما لالي مك[ دما يشل ( هزل ك3 < هنمءا ف



 ه3 و

 4 ربشلا اذه ين عمجملا لاما ةصالخ

 ىلا [كللذ حكلد ىو يد اخ و سيئرلا حرتقاو .اهلطمب عيا
 نابعالا ضب اعنا عيدا لآ كرك ا 0 + ءايفعألا 3

 فراصملا .دجبا ىف اهعضوو اب عربتملا غلا ءاابملا بالجساءاضعالا 5 لاطف 56

 كلذ نالعا داعي نارخا حرتقاو - * نيعملا تقولا نمسا تحب نوكمل
 لوا 52007 فيلاتلا هذه يف ةاراجلا ىلا رطاوخلا هيبنتل نكلاب

 مداقلا لوأيا

 يلا تاط وطخلا سافت فصو نع ةتلإ نا 1 اخ نه ةهتنخاق] باك عيا

 رداوت ذو 0 '| ني وصتلاب ةيناطلسلا تكلا نا

 ابعبط يف يعسلاو ةصاخلا ا 0
 فراق الر وغط ف نقرشتيلا راند ديلا ذاتسألا نم 2110-7

 انعمجل [رذاؤم وضع

 هيرصملا رطقلا يف هياداب نو احلل اشاب يربص ليعاعس| مودر 8 ىيرلا شد

 بتكو تفقوذ معلا الالجا ى ةداقد 2 تاي فيقوت حرتقاو ةيب رعلا داليلاو

 رم فك هتزشن ٠ هيف مز زعي باتك هترمسا ىلا عم ما

 قيشمالب ني رجابلل حج فويرعلا يكل وإنا عرن كالا نأشب عمجملا 80

 عم ءم اهنيسحنو ىلع ١" عمبجلا ةلجم رشنو ٠ نيعلاطمل اهباوبا تل ةمزاللا عئارذلا ذاخماو

 ةبب رعلا ةغللا ءايحا ىلع ةدئاعلا اهثحابم .يف ةيلعلا, تالحلا ةطخ نع اهبجورخ مدع

 يف امل دنا ال ناو ةيخيراتلاةيبدالا | تالاقملاو ةيلعلادئاوفلاو ةي وذللا ثحابملاو اهب ءاداو

 ا رادخأو متعوب ناو مولس ذاتسالا حرتقاو ٠ اهوخو نونفلا ن ءشممأا

 : نوما قم ك1 نوكب مولا مما لع يلع
 هبر ذهبتو عمجملا نوزاق يف ثحيأو

 زيشلا|و . ليلح ماع وهو يرباخلا دي ادبع تر مو ماع 2 4 اءلاو لضفلاب مهم

 بيدأ ا تود يق 5 كراخم هل "الن لابكلا ديمهلادع

 لبق بلح خيرات فاؤم شنم سجرج روينستملاو ٠ رعاشلا ملاعلا يبكاركلا تودحف

 هفرعنم سيئرلا ركذف بلح ةئيدُمق هل نيلسارع ءاضعا باختلا يف عمجلا رظنو

 هلا
 ١

 - آم



 را أله ِف عمجلا لامعأ 0

 هسللر فان ةسائرب اهالوا ل اذه ءانثا 2 ةماع تاساح عبدا عمجما دققع

 روصحو ني فصغخنم ف ناح نم مدق يذلا هسانر ةسائرب ا و مولس ناتسالا

 ىردجامو ةيضاملا تاكلدكا 0 0 ءابدالا صضعب و 0 رزاؤملاو نيلماعلا هتاضعا

 سك“ نم انادحلا ضار ء 5 . اهددب ش نيدلا ءا ىءالا ايل عقاوو لالا نم ايف

 يف . 5 "سنا ذل يرمالا دلت د ذاعسالا ةيده اهمها ةيبنعاو ةيب رع تالحمو
 يالشالا: مال لكلا لع راشتنا يف لوالا ةيزيلكنالا ةغللاب ناباتك هكارمهو (ماملا لبغا
 اهادها ةيفز ع نع تضرعو ٠ ةندل ا مهتلاحو مالسالا ة ا ف 0

 هحلذإلا ميدقلارث ل 0 تض؟ عود ينثمدلا هروق ودا ارث ناسا 0 آلا

 رود ىلع هانعو امقاو عنان ع لثك وهو يذاملا ط 2 انئزت لثاو دا

 ةيئاثوب ةباتك ؛اذساو داعي عا يفد هرصخ وار رك هللا اهيف : تا ا ادم

 كلا يفك نل رار هفا هك نأ لكان لود ىلا ضع اهيلسلا بالك 6

 0 امع ةدافالاو رثالا ىلع ةظفاحما صم ةموكه ربذ# هتلود

 اننتم ىلا هلقث

 سردب يذلا قشمد قى هب رعلا ناث لا راد ريدم ينسا ر ,ةعج ريمالا باتك ىل 6

 امو وناغ نومرالك يرث تالا ةداتسا هذا "ا آلا ع

 اراك ع هنلللا فارما ارت تلا حرتقاف كم كا نم ناك

 يتلا فراعملا ةنل رارق ةجحرت سنئرلا التو تفقوف ديقفلا لضفب اًقارتعاو لعل ع

 ١ روش ةعماج سيسأت | 20 || ئىررشلاد داحمالا ف ديكلملا رم يف تفلا

 عما موشن ينلا باد 0 لمد بطلاو قو "0 00 | عمجا نم فاؤآ

 ءاقاأب جل ا 0 ل ا نا حرتقاو مداقلا ل ا ا لوا قف ا مدمر دب 5

 ىلع 50 يف تاره ثالث باد الا ”ىدابمو وحن ا ا يف ةيدادعا سورد

 01 دا ل لع هزات يوكل باد الا ديك انا كلل نأ نوفر: نيللا هيلا

 يف مهما ن ا || ديقيل دئارملا يف كلذ نلعي و سزاذملا' يف مولعلا ليصخ



 7 ةثي دح .تاعوبطم

 ءادفلا وباو ةاحنلاو نيب وغالا تاقبط يف .ةاعولا ةيغب يت ىطويسلاو تايفولا تاوذ يف
 هةتيدهو ةتيانع رشانلل 0 ٠ سورعلا جات َّق ىخفترملا ليشلاو هكا يف

 ىلع ل 50

 لاثمالا رهشا
 نم عطقب ةهنص ١م يف ١515( ةتسرصم )ةيفلسلا ةعيطملاب يرث ازا هاط خيشال

 هل ريستت , م ابنك كرما ةودمال نت اذهيماعلا انعمجديقف كرت

 هلهج بيدالا عسي ال ام لاثمالا ب تكن م هينا يذلا! كان 5 هاهضييبت
 لس( لاغمالا نكن .غ' هعيف/افي ا رئاعساو الغلا تتاؤقا تست لتلا 5

 6( هنحوتلا ىلا. اقؤطتم اهزيتسفتب ابفذواو تاكرملاب ل ميعملا فور> ىلع

 فور. ىلع اهبت رف :لعفا نزو ىلع يتلا لاغمالل باب درفا مث ٠ هتداع ا قيقدعلاو
 رافتإ ةكص الكت 'كلذلا 0 قلعت دئاوغ مالكحلا محو رسقو ميثم

 رصم يف ابغلا يتلا ةلاجعلا هذه يف اهتدب ذ ضخ ةعوبطمو ةطوطخمنم اهعلاط ةريثكأا
 تامحرلا ردتسنف هتقفنب يرئازجلا راتخم ريمالا ى يحير ألا ةرضح ابعبط دقوهتبر غرايد

 شلع الل اخدار من وكلا كاكا مع كرا ناك عباطلل ركشلا دورب شنو فاؤملا ىلع
 ءانتقالاب ةريدج ين يبلا ةعئارلا سئافنلا

 سفنلا نازيم

 نعطقب ةحن< م4 يف افيح عبط قبب ز يدنفا قيفوت بي رعت
 يدنفا ليمح ةقفن ىلع ةقنم ةيناث اهعبط اهبرعم داعا ةيقالخاة يبدا ةلاسر وه

 تالاقملا لففا ات ٠ افيح يف ةرهزلا ةلمو ةينطولا ةبتكحملا نحاص مرتي

 فلؤم ثحب لم للعلا ةبلطو ةليدحلا ةئشانلل اهعش ربك 0 معلا يف

 ةعادعلاو زخلاو روز ل "كلو لمعلاو ةينبلا يف يريمالا دبه تيد ه يد ملو نازيملا

 نيرك اش ابتاقلح يف هلاخدا ىلع سرادملا تن نيدلاو ةينطولاو عاّتجالاو ةرسالاو

, 
 هعباطو دب ١

 فوالا 10 ىسدع

0 



 ةغب كح تاعودطم 5 5

 0 يرد زا ةلاا ارجع .يانلا « لالا 5# حافااونات ل ن3: 1ر اعين" تالا #ةعاضت

 كيف نافل نبكللا ليبق نم وهو ُهنم جرخي يذلا ناخدلا هانا ندوع تابيغملا

 لم عل | اذ لثم صضاعتي نم ( ني مق رعلا ضع 06 ةلفللا 0

 هك عطفب نم كلو قيقي او ةركاذلللا ض رعه يي ا 0 00 ع رعا أ اذه

 الا لل ةعحارملاور رد < ذغلا باب نمايضر عابا لب « اًناب اعطق اهيناعمو ظافلالا

 طاينه 4 1

 يو 10 530 ) ةلجئا ر هله 2  يمدق ك كن نسا هيك تل وصتسأ

 "كلارا لع كتناو هيأر عبنال ل اال ار نم ربنا ياف "طاع كلا ل2
 وا هوصعأ عوضوملا اذه يف ؟ هيتكأ هدأ هتبتكام يف رظنلا معني نا 1ك نك ناو

 خا كالا 0 هأ اناف هيباعم ربظي

 ىلع للا يرام سا:ثا بدنا دادغب

 يسرح تاعوبطم

 اكدت نان اريك ذكا ثيمدت
 يربعجلا رمت نب ميهاربا ةمالعلا ققحما ماموالل

 ةنروشالا| لايف 0351862010. دلوزب لزاك ويسملا اهريشنا ةلاسز هذه

 اا و هكيراوعلبل 1 طه عراة ةعس قئلالالا ةعشاما د درعا يف
 يدك هلا دم يلب قادما :قفاؤلا نجل 0 رفالا ةغالاب ةمدقم اطل مدق دقو

 اب راقد 7-1 يفةظوفحم | 00 رسشع ةعبس اهتم |فت2 ا م 0 هل نا لاقو هالك ؟ َه 4س

 2 رات ف ناكورب ذاك او هءلدر يف ةطوطب نبأ هيمح رشم ر 56 0 ١

 د نانا تان ! ب حشا و, نوبظلاب تشكو ف: ةفيلخ دن و هلا تاذاألا

 5-3 ..ن || ف يدكلا 1 <لش نباو ليلخلاو سدقلا مراتب ليلا ارا 2ّ



 نأ قاكشلو ءارا

 «نطولاف» (ضزا) ةيب رعلاو ٠ ابنم ةقتنثملا غور فلا رتاس اين ةئيل وصكصلاو

 يف :تاغل كانعَو ؛كلليقذلول وا ناسنالا اهتم ذخأ يتلا ضزالا يئا:نيطلا نه قاتشم ه تان كانه

 ناك 2 ماقا ىندمي خو أو ا اهتمو ندعلا و نطقلا اهنم ( نطولا )

 ةروصب اهانعمل (نيدا وشلل .كقعأ ة طعم, تورو أنت و هناك يف تنث وا ماقا | نطوم ها
 - اندخول لولضالا7 هذه اعتنولو.( ماللا نست )اك اسماه واول

 6 0 تاغللا عيمج يف بارتلا دنلوب دبلاو مسيلاو دسجلا نع

 «ةيئد ككل « يدش ةياسللاو ةيدن "ىف كلذك و « نركشد ف 0 16

 ا ءىرين ا ع ةلاغلا ردح تالت 5905

 ةركالا ؟

 ٍ ىري ام وهو « فاكلا ديدشتو جفا راكأ عم مخ نيت كالا ةةرضح لاق

 7 11 ل فلا وسما 0 حيحص ريغ يدنع وهو ٠ مجاعملا

 0ك عمجي راكأر يتكت نع اوفا اناو كتاف لير ال
 عوج نم ةغللاو ةيب رعلاءالع ركتي مل : ةركذتلا يف موتكم نب جاتلا لاق ٠ تاحتنب 2
 مهو": تلق ٠ عننا ةقلاملا ءانب ةنم “بهذي الثا لاعف نَرو لع اك هيلا ريسكتلا

 نا اتا را ممالك يف درو دقف كلذ
 ٠ اهريغ ىلا ةسمراعتو

 00 ا 5 1

 فيا 0 اهنا يدنع يذلاو ٠ « نيئيقملا » نع ةفرحم كلا نا 2 ىو

 اع يف صقرلا تا بلقلاو ٠ ”ينغو فدلاب :برض 1 0 نم « نما 2«

 ف مسوت كقاو * (ن ناسالا ) رصملا ميدق اذارثمالا يدي نيب سعلي يذلا 8 ساقملاو

 1 ٠ مريغ وا ريمالا يدي. نيب ىدلز نم لكل 0 دعما

 ( نولاقملا 7

 معاك يف درت 1 هالقاو « نيلافلا » نع ةييص» « نيلاقملا » نا 2 نو
 20 5 ٠ 4 ّ 0 ١ 5 51 م ص
 دخ 9 م هلا 5 8 ين الغلا لعقلا مدنع 0 هنال ( اه در سائقلا نا ِنَع الجو



 ًاراكتف كارا 4
 ةسح صج

 ار ودليلا اهم سارح اكل | ايفر رمل انلوزنمأ) يناعلا وه. باعت "دارا يذذلا نا.:اناق
 0 سووف رخألاز زقه رضع ”هداروا ناك اذاف تار م”ناقهدلاو ثراخلاو عرازملا

 اموت” اهت * مئابصللا يف لافو ٠ هللا رشا ام ىلع يصف ذا نع ًالشف خاسنلا نم
 ةءانتلا مسالاو رانك ويلا يل ماو لاينر ان اركا لا 0

 : 51 * رثات ورق ناكملاب ا ليقف: كح” اهوؤ هما رسكلاب

 نوكي ١ ةيلعو زاقغلا انه لاملاب دارملاو انك وا 'ىناتلاف
 ” 1116 ناقل هل نم كت ناقش دلا تن( برحملا )ىف ابان لف ؟ رزاقعدلا اهلنا
 هعقوم ريغ. يف للعثل هديس نبا طيلغت نا ىزت تزاف

 0 كعشلا' اويلع رهظي ةياور بلت صن هلقن دنع يديهبإلا مالك يف نا ىلع

 « ناتهدلا مزالملاو .هدلوب ميتا وه يذلا ءىناتلا» : هلوق نم هدا ص انفك [ضاو

 ٠ امهانعم يف نافلتأت ال ناتريخالا نايك ناتابف

 اننا فز كانا ام للعت ناسل نع لئاقلا ناننللا تحاص ةياوز لف : اذهو

 كيش علب لاق ٠ (كلذأ نم كل هبو :كللعت لاق ٠ نطقو ماقأا : 8 ناكلاب

3 

| 

 هيلاما ف م دق هنال ا نا لو ب هع 2 ناد( طاغلا حقا نم اذهو

 مركملا نبا ةياور بوصنو جاتلا ةيادر * طخ انهو .: ىهتنا .٠ مرداو) و5

 ةلباقم نم فن 6 د 1 ىلع نوقةفتم نوب وغللا ذا كا هك ا كل نم

 * مهني ءادد نوتمو برعلا كاعل

 8120118 غ]12 ع ةيسن رفلا ىنعمب كلارعل اد نعاشيا درو ءىباتلانا انه ”هاداريا نسي اعو

 ةي زياكت الا و81381 ةيسن رفلا ىنعم اج كى راطلا نا كهطه:1 عز قات زياكت الاو

 لك ا م وه ا: 5 00 ةءتتاو 30- البلا ساسإا 6 |! ةلز علل

 عج ءارطلاو ٠ : 1 رطا نم م اتناناعاتت“ نشل : لاقي و ( ابنهم ةاض 0 ناك اذا

 افق نم ىزتاال ناكللابو ةيرملا ةيسعالا تخلل ن , زادد ف تذخي اذاو ٠ ءىرزاط

 8 حب رفالا ظفللا نم ”هلباقي ام ىلاو ىنملا اذه ةقد ىلا راشا نم ىلع

 لدت (ر ت) ةيبروالا تاغللا فد(« ( ن ط) ةدام نا انه هيلع فوقولا لهجي امو

 عورتا ةيزياكنالاو [ءرمرنع ةيسنرفلا د12 ةيشتاللا «:ماو.(نيطلا وان نضرالا لع



 /4 راكفاو هارآ

 ( جاتلا ) ئصالا فاك :ايلاب ةيانعلاك

 سوماقلا بحاص نا "الا « لعاف مسا نم ديول 0 ديف لج اون نيب لع
 لصفلاف عنام الدق آلا ندد, يماملا ءا اًعلطم ردصملا .تركذ اذا ينا : هتمدقم يف لاق

 د ةباتكلا 5 نم انا ةوتلا يف مالا اذكهو : ١ نك لا
 لعافلا مسا نوكي ةيلعو فولامل سايقلا لع ًادرط.؛ 6 3 0 لف نادصلا
 ا عجلاو نات ةعم

 داغا ماتم و :(اتنإ) دانا ر يف ةزلوه ااا ة ىو نر اقرا
 است نات فكك اك م دقهرءافلا مساوضرالا م خلال يا ةيناث باركلا
 ةظفلل ةفورعم اهلك يفاعملا ميته 1 ارو خرؤملاو ناقهدلاو حالفلاو عرازلا

 ىلع عالطالا , 2 طم ناك سرغلا دبع يف ةيرقلا سيئر نال ٠ ةيسرافلا ناقهد

 باع سال اذهب 0 - رقلا ناكسا اموري يذلا وهو ميكولمو سرفلا رابخا

 . ةيسرافلا مجاعملا

 « لح عم فرصتلا ىلع يوقلا » : ناقهدلا يناعم نم اوركذ برعلا ناالا
 كلوق لثم ةفوذحم اًقرحا 2 يف نا ةنظن يذلاو ٠ سرفلا دنع 'ىجي مل اذهو
 عم دا ( ةلسبملا ءاحلاب ) ةادح عم ةصقلا وا ةياكملا وا ةياورلا يف فرضتلا ىلع يوقلا

 ةدج ها مالكلا يف ةةدح مالكحلا نم نكمل :يوقلا يوارلل نال ( جب ) ةةدج
 دبع تاقحدلا ناعم 1 كلذب و ةديدج ةع“”ونتم باوثاب ةدحاولا ةياكحلا زاربا يف
 هلع نم نكمملا خترؤملا اذا ناقهدلاف ٠ نييمرالاو سرفلاو برغلا

 نواز ا يكالا نا و زكم ريغ ( امثل ى.) ريصي تسحب (؟يناتلا) رمت نا لع

 ناجل لؤلعملا رمح 0 ضعب نا كلذو . فوربس نع بن اة 37

 برعلا ناسا عجار ) مهمثك "يف ررقم وه اك ربتلا وا زمملا ىنناختل ناك منيضعب نأ 5 3
 ةلابف ىذا | لقن ذا ياءثا هديس نيم 0 ١

 ةىفاتلا تس ( رسالاب يان) هببو كلن قاق' :,ةباعكللك ةءاحلاه :كصن اه(]

 مح نا ءلاغلا تا نم اذهو هديس نبا لاق.٠ ناقهدلا مزالملاو هدلبب مقملا وه يذلا
 ىقتنا ٠ نكبك ج ٠ هرداوتو هيلاما ف تسب دق هنال 2 نا قيلخو ةدع

0 
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 درولا مط ةيبرعلا كاوا حبات ةريذك نكئاسر فلاو ميدنلا نس
 0 ! ادد تاق لك ةكبلا ءاردصأا ني واذد 3-95 يذلا (16.5- 1

 بتكاا راد يف ةيبرعلا تاطوطخلا تسرهف فدصو امهريغو ةبورو. جاجلا زاجرلا
 ةيئاملالا سرادملا عيمج يف ةيبرعلا مولعلا ترشتناف ةه-ج ءازجا ةرشع يف ةينيلربلا
 ةيصوصخللا ةلحنا ةيناملالا ةيقرشملا ةيعمجا ةلم ريغةنس ١ ؟ ذنم رشنف ةليلجة ضمن تضونو
 نم نآلا وهو 1873 ةنس دولوملا ركب خرتيام لراك اهأشنا يتلا مالسالا خي رات يف
 ٠ نيلرب يف فراعملا ةرازو يف راظنلا

 ةرضاحملا :راوشن :ظافلا

 ريدا اي 0 انشاب دحا ةغباتلا ب راكلا ةريضج 42د هتبثا ام ىلع تفقو

 اذه كلر طا 0 دق كلذ ) .ةرصاعلا راو و هكا 1 تثدرو يلا هيا .ءلا ظافاالا

 و العم ِق يل مهو قو © هلا الع: ”مدعب 0 0 0 قى ضعب هك اهضعب حبلا

 ٠ اًناباعطق اهيف عظقا نا نودب 2 زءاهضرعا رط 1 ةذفلا ةلاقللا كلت ىلع. يعالطا

 ع ءانخلا )

 « "فات عمجل كرد 0و لو هالا عذب ءانتلا اما( 2507 صقر ل ]اق

 :سوماقلا ف لاق - َّ ا ناش( هنللاِب 5 يف دردي ذلا اذهو ناقعدلاب * هرسفو

 نأ ١ هع قدا حيرصتلا اذه فلاخي مارا يذلاو 0 يناعلا

 * ورعب .ازغ نم .لاغ عمج“ ءازغ نأ اك ونت ١. انت نم نات عمج .ح ( ةيقوفلا ةانثماب ) ةالا

 50 اقل تل كح 50 |او ةعارإلا ةيانتلاو "وا او حالفلاو عرازلا وش يناتلاو

 ةحالفلا ٍش ا نا ةءانتلا 1 رضاف ءاذعلا نم ل الاه نب 0

 كس

 زاوهالا ةنرق قرط ىلع لزن ناك و ةسرادمل 2 خو ةكاذملا" كرت هب ديري ةعارزلاو



 مل ايناملا ف تاريخ ع كان

1 

 سما مث ةليلخلا لئاشرلا نم ًاريثك هبف فلآو ًاريذص ذقن يماس يد هش ويلا
 هك رعلإ ىكل للا نم 0 ىلا اهتاحم ترك يلا ةيناملالا ةيقرشلا ةرعجا

 توقايل نادلبلا عمو 0 ىوصمل رمل لماكلا باكا . ةردانلا
 ةيققابلا راث ا | باتك و ناي خيحصت شدعب نبال لصفملا ح رش و دايفنتسوو حيت

 واخ سيصل يف هريبلل

 ةدمالت ريهاشم نم ناكف كيسيلو نعتطوو ىنيدم ةيقرشلا هلال[ الط
 غروبسارتس ةنيدم 0 أمس ىرلولا كل ك0 دلفا

 يذلانآرقلا خيراتهكدلون ان كوة ةيوسنرفلا ابحش ,نايىلإ[ 01 هل

 مجرت د ةيلهاملا ءارعش ضعب نبي داود حمو يلاوش كي كي ردي رف يناثلا عبطلا يف يف هددج

 ةلياجلا ك1 هك ررحو ةيئاساسلا ةلودلاب قلعتملا ءزجلا يربطلا خيرات نم

 نسم واخ دزاودا هك دلت ةذمالت نمو م ةينايرسلاًاصوصخ ةئالا 0
 باتك رشانو ةيبرعلا :بادالا خرؤم نائكورب و نيلرب ةنيدم يف ةيقرشلا ةشرّدلا

 نور سلا 0 اهءريغو ةئئلزألا ةمؤدملا ف ناخنةفيلخ ةينتق نيبال ل
 -.اهريغو امال ف نى لا

 يف يناثلا هتفياخ( )18454--١1918 نسومهلو سويلوب دلفيا ةذمالت رهشأ نمو

 ةنومألا ةلودلا خراتو دوهيلا خيرات ةروبشملا بتكحلا نم هلو نغنطوغ ةسردم
 قدا 1 د ده ناوي 0 د عبطو ةيلهاجلا يف برعلا نيد يف ليلج باتكو
 ةلمزللا هم تناكف ( ١86٠١ ) ةنس ىفوحملا 00 هنم لىالا ا كد

 هيديدلتو رسل كلا الاد 0 رات دقن يف 50 رافيا
 رشلف ةدمال ريهاشم نمو ٠ علل دهن يف رثلا 014 نيصصتم اوناك
 مسقلاو يري ركل صاوغلاة رد اك رك ىدلا([ 55 رب 0 ةمالعلا

 تدوذلا خرم (1856--15) روم, سوغوا هنو تالشملا ا
 ٠ ني روبشملا نيقرتسملا نم ريثك هريغو ةيمالسالا

 0 وغ مهنم ريثك رشيلفو دلغنا ادعام اينأملا يف يماس يد 3 نمو
 ا ياخ نودلظلا كفك < باتك رش يذلا (١م/.ب08٠18)



 تاق ل ماع كا

 كرصأو 3 روأ ف

 ايناملا يف ةيب رعلا سوردلا

 500 نكد داسالا اسمع ءاضعا دا ا !(5
 تاك ناو رف عساتلا نرقلا لالخ ايناملا يف ةيبرعلا سوردلا ضوبن ناك

 لك نكي مل اًهسي ردت نكلو ةقباسلا نورقلا يف ةيناملالا سزادملا يف تمس”رد دق ةيبرعلا
 نم نيسردملا ضعب ناكو ةيئاربعلا ببكحلا ريسفت نم ةياغلا تناك لب اذه انبولسا

 مهم روهشم نمو ةمب رعلا مولعلا 2 0 ءاذها ادنا ا شع نماثلا نرقلا يف ناملالا

 ءاكنلا نا" 2 زل يذلا كينيا ىف 1157 ةنس ىوتملا ةكللا) ترد اخو

 نسكت فاتسوغفالوا مهنمو ٠ ةيب رعلا بتكلا نم كلذ ريغو ةينيتاللا ىلا هلقثو
 0 8 ٠ ةيب رعلا دوقنلا يف مال و :اؤمو ةيقودسورلا ةسردملا ف سردملا

 تان 2 اوناكني ع /| اك ريغ را روهأ يف و راهتشا ريكا نعل اذه ىف يف نانا

 ةبكرتلا سوردلا انيف يف تضون اذه ىلعو ةيناؤعلا ةينسلا ةلودلا عم ةيسايس تالصو
 ةيبرعلاباد الل ا دن | 105 ةعس قىنوتملا صاه نوف ةمالعلا اهددح يتلا

 يب رعلا رارسا يف هقمعت صقنا هيف ةباغلا غلبب مل هنكل اهخي رات يف امج اباتك رشنو
 0 ردي يماس ىد سا روع ا د عساتلا نرقلا ءادتا 2 ناك

 ابروا ف ةيب رعلا سوراللا ددح وهدزب ؛ راب 2 ةيقارشلا ةسردملا 2 ةيبرعلا مولءلا

 مهنهةيب رعلا هنعامدلخ ألناملالا ةبلطلا شعب ؤي راب دصقف وحتلاو فرمصصلا يلع ا

 اناك فذ( اردو وكك ام 2( دافبا خرنرامو ( ١ مرارا لا رو ل رن ام

 تاغلل ا 2 2 دق ايناملا يف هدد دحلا هيب رعلا سوردلا يدسّوم و

 ككل( ارك نغم :طوغ يذم 0 لثم لئشيئافلاو كن سلس ةئيدم يقةيقرشلا

 هى ئوصم ةيب رعلا كولا سبل ىشل و ةيلار علا ضؤور ءلاو وحنلاو فرمدلا يب ىف هلل 1

 تانك اصوصضخ ةيب رعلا مولعلا كا دقل و يواضيبلل نأ ارقلا ريسفت هم 2 صح أ | ةياغ



 2 مالفالا تارثع 2

 نركقم ها ىعضلل ىذا ص هباوص ) فعضلاب [نلاغ قؤفارثم ضرما اذه ١ موق اهنمو

 فعشلاب نورقم وا

 درب عمج ىهف دورب اما ةرارخلا دض يثو ةدوربب هباوص ( دوربب هوليقتسا ) اهنمو

 32 ٠ ةدوربلا ىنعمب دري لو بوث ىنعمي
 اظن لاقي هنال كا سهاظلا ةئاوض ( مايالا هذه يف تاسهاظملا ترثك ) اهنمو

 هب اورهاظ ال 'ئثلاب موقلا

 هن أل ترسب نيضياول ( قتال رطل يطب كلا ل
 هتددح تربظ هعبط ىلا داعال لاقيف يغاملا ل اعفلاب نصت

 نم لعاف مسا حلافلا نال نويهنملا هياوص ( نوملاصلا نوم افلا متنا ) موق اهنمو
 حفم هنم لعافلا مماف حاجنلا ىنعمب ح الفلا اما 0 ثرح ىبعمب حث

 باوصلاو ( ةيلطلا عيضاوملاب غاط كا مسالا دلل لل
 1 ةحهبلاو نسحلا 0 يلا ةوالظلا نم فصو عسل م 1 دهن ل ةوالط تاذ عيضاومب

 ءامسالا نال, ءايلاب نالف خا .نبا باوصلاو ( نالف خا نبا نالف,) محلوق اهنمو
 فورا تبعا كفيح| اداة

 نال ي“الابلقلا بلاقي. نإ باوصلا ( يومالا.بلقلا يمص نم ) محلوق اهنمو
 ماقملا اذه لثم. يف يدلاولا لاعتسا لضفالاو مالا ىلا. ال ةيما ىلا توبينم عوير
 ةمالا ىلأ بوسنلا سالالا اف

 لحب داي كند يك اعل

 عمجما تااخاك عبط
 ىربكلا هعهدريف اهاقلا ىلا تارضاخما عيمج عبطن نا ةماعلا هتاسلج يف عم عمجلا رارق

 مهيلع حرتقا نيذلا نام ل الا نم هريغو نورزا“ 0 اعلا. غواشعإ

 وجريف ٠ نالا ةلخا يف ةراهنم ءيش 0 ةدح ىلع ب ا 5 و ةعومج كلذ

 ىلع حاول طخ هب 00 ةعربس اب مدق نا هل هل امدق ف هيف ةرضاحم لا ل لك نم

 رشن مدع ىلع عمجملا مولي الف ءادنلا اذه بلي ل نمو ةقرو لك نع ةدحاو ةحفص
 باتبكلا اذه يف يف هتارضاح
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 ةدايزب بارتلاب وابارّتلا يف هوراو هباوص (هيلع اًفوسأ أمبارتلا هوراوإ مهل وق اهنمو

 دحاو لوعفم ىلا الا هفن ىدفت الإ ىراو 38 يناثلا 1 يف را فرح

 هتبسل وا اذك نع توهس هب 2 55 لذا نا يلب نع ىعس ) مهلوق اهنمو

 كلذ ريغ ىلا يلاب نع بزع وا هنع تافغوا

 لصو لباقم كب اذب, نوديرب , ( لصو دض ًاًيطخ احيرصت هاطعا ) مشوق اهنمو

 لاقي نا باوصلاف يجنرفا ريبعت وه امناو ميحص ريغةروصلا هذه:ىلع ( دض) لاعتساو
 0000 5 نا دعب وا لصو لباقم عم هاطعا

 '( ةيوقلا تاكرتشلا هذه عم ةباقرلا ناديم يف تابثلا اننكم ال ) مهلوق اهنمو
 لا( هقباسملا وا ةارابملا نادي») لاقي نا هب اوصيرت ريبعت وهو ةحازملاةباقرلاب نوديري

 د )اًنايحا نولوقي و ( ةماعلا برحلا اهتكبنا دالب يثو ) مملوق اهنمو

 212 11 اولا سد اع مرا ذا ( تول امك )اكتفت قلو كرر
 غلاب اذا( ةب وقع ناطلسلا هكا ) مهطوق لثم لع ملا ( كلل ن] 0017 داما

 هش وقع يس

 اهيضتقا يلا 'يأ ةانغتقملا هباوص (ةيضتقملا تاقيقمتلا هن أشإ ىرجأ ) مهلوق اهنمو
 1 لاخلا وا نوناقلا

 هرساغ اا هتاراتد رم رمهياؤص ( لمع ١! اذه ىلعهترساحم نم انييعف ) مهلوق اهنمو

 رسال ىنعمب رساج ةغالا يف درت و

 هيلاةضوقملاوا هيلا ةلوكوملا هباوص ( هيلا ةعودوملا ةفيظولا لمها دقلو ) ممل قاهنمو
 جلاب دربملا يا جولذملا هباوص ( ثلا ءاملا هيلا اومدقو ) مهل و امو

 0 وادم باو اب ادور أر ءاللا) كوت اهنمو
 وق يمحعنملا ةنيمدلا : 010 رعش ف درو معل ةغالأ د طا ىواذت رن ل اننا

 دعبلا 050 ربخ ر ر دادلا فر أ ىلع نب ام فل رف ام هات رجس



 جترفالا دنع ةروهشملا

 صيحمت نود اهن العإع تايمستلا يورتيناتامكلا ءابدا ضع  انلاوخا هامش أذان

 ان رتصقو ا ءابقملا ربةب سايلا ”بقو٠ ل همن اعنا سلبان نا لوقف

 : ليال كرف قال ركوة ]11 ةيسن فقل و“ تلت 0 لا لتق يذلا ابن مساب

 توربو © ءانللا هيا ودم نم قضت سايلاو نوطنا د

 كلذ ناككءاشلا ةرثتبلل لداخلا هربا باح نم بلحو ٠ ليلذلا يا تربلا لجرلا نم
 ةقيقللا كلذب ىغرتالف هاني راجو مه اوت راذأ كل انل انعلقاو انيلَع المت نخأ
 يقارلا علا الو حيحصلا خيراتلا الو ٠ ةحاولا

 اهررظمي ةيوغللا قئاقحلا هيف ربظن اضاخ الصف تما 1

 52 0 3 اس نأ تن ارك كلذ لع الا راعلا يملعلا /

 باكل كئاوذ
 امفالخم انهرابظاو ةقيقملا رّتس ٠ سيلتلا# ليلدلاب ةلاسملا تاثر

 يف ام نوكي نا وه٠ ,قما * محلا نم رفظلاب طيحي ام ىئدعأ نزوب ٠ ىدجحلا هيلع يش
 ٠ جراخلايف الل اقباطم, ل وه٠ قدصلا * نهذلا يف امل اقباطم جراخلا

 هراكنا غوسي ال يذلا تباغلا رمالا وه ٠ باوصلا

 را تاكيلمتلاف لدب الب ةعفنم كيل « ةرايعلا لوقث ةماعلاو » ٠ ةيراعلا

 كبد 06 ضوعب ةعفنملا كيلتو ةبه ضوعالب و عيب, ضوعلاب نيعلا كيل عاونا

 هن راع ضوع

 هيفب ًارتوم هنع اسراخب نوكي و .ءيشلا دوجو هيلع تفقوتي ام ٠ .ةاغلا
 ال ما ابغءاوش نولعت ال كج نم نئانلا|تداحا 0 يذلا وه ٠ تاّدقلا

 هنع عفدلاو هل عفنلا يف يف سشدلا ةلزام 0 لزب نا يش ٠ ةاساكوملا

 :٠ وخال ايف ةياهنلا وهوهنع عفدل وهل عفدلا يف سفنلا ىلع ريغلا مدق نا وه ٠ راخ الا
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 قشمد يف ةينانويلا ءامسالا 3

 مههتغاب نانويلا اهلمعتسا يتلا نهصدهمه في رحت اينانوي هارتف ؛ را ا
 ةامملا 1 اينو ) ةرطنقلاو كيلاَو ةفرغلا | قىنعب اوولمعشم | نرويامورلاو ةحرادلا

 ٠ عدقم ىنعم (212618 ةيئايلطلا نم ةيب رعلا تلخد دقو ةئيفسلا يف تيبلا ةفرغل

 «اًيرام ايِجآ» و ( ار رام سوكا ) في رحت يق ةي رميقلا نا حصن مل اذا اذبلف
 وهز مدق دقا ينام درو ٠ ينانو 0 لصا أ 8 دوعل 6 ةسدقلاو مسح تلد قىوعمب نيتفان ويلا

 : مْدقُن م” ثربلا

 « ةيمزملا ةسيدكحلا » نا وه يسع ثنب يا ىلوألا ةيمستلا ىلع ةلدالا نمو
 وان انودلا" ناكوا 2148 هدسا ىتونملا ميظعلا سويسودواث نب ب رك دكر انعام

 01 ت11 نوب نوستولا ناك اك اب سال [هوج اما اعف الراو دنلو دسم لان 3ك
 ةليلذ ةسنكلا هذه لوح ام ىلع ( ةيرمنقلا ) ةلك قالطا لازي الو ٠ مبلكيض يف
 ىح ةسنكلاب ةقدحملا تاراحلا عيمح ىلع قاطت ةي رميقلا ةراح ناف اذه ىلع اهضاو

 ضيا نوتازلا ةّراَخو ويلا ةراح

 0 ال اع يئادب زلاو ةيس لا 1 ظافلالا ةيقب يف لوقلا انذجووو

 0 رصعلا اذه يف نويبروالا هيلع دقعت يذلا تاغللا ةضراعمو قاقتشالا ع نع

 ايناتس اه واتس اذا ةمحت ا ريغ قوكت دقو" كرس و عاقل

 دل نر نر رنا اقتل .ءالع عملا انف( ) مسا اما

 ري هك هم ”يبسراف و10 رفا ع هك هو «تلب ا ىع ؟يلباب

 تابثا د يننقفاوف م ةيبدص هيف ثحب يذلا ) قاج ) مسا اك

 نكلو ٠ ةيسراف وا ةيدرو أ كلر ةقظقللا تناك ةاوس اك وا هتيسراف

 .لرع ةديعب ريغ تناك ناو 0 طبضب ( ق 1 ) ىلع قبطتت اهارن ال 0 كح

 دقو هب رثأتس ال يتاركتبم نم سيل دق ءاعمالا ةيمحتاب لوقلا كلذككو 0 ٠
 ةلاعلا له ىو ةروك ذملا قوص اع ف[ 80ل ترش

 لاحي و ظافاالا ضراقتن تاغالا ناف ةيب رعلا يف اًبيعم ظافلالا ةيمجتاب لوقلا سيلو
 ةيعادلا بابشالاو ريطاسالاو تادابعلا بسحب اهوحنو مالعالا تاما قاقتشالاءالع

 هتفسلف نه لب خيراتلا لع هك ىقحملا ةياعدا ءرإل كا1 تالا ل



 ما قشمد يف ةيئانويلا ءاسألا

 هيلعو' م 1515 'ةنس نحت ىلا :لقن. اهعمرتت دع ةئئاط علا ف الاخت نجل كلذكَو
 ةقانؤل ةيانك"

 اهريغأل ةينانّؤلا تاعملاو ةيرجتلا مسا

 انوع نت يك نإ يا لا دللي ةيريعالا تحتل: قاؤصمالا 0
 نمال + 5 ) نادلبلا يم يف لاق يو لا توقاي اذبف كلذ لثم او- رض ءامدقلا برعلا

 هيلعو عئام رح نم ا يومالا عماجلا ساسا رفح دنء دياولا دجو : ( رضم ةعبط

 ىورو ٠ نانويلا طخ نم هنا مهن ,ع نع ؛اورفظ ىد ابت ارق يف اودهتجاف ةباتكروقنم

 ةديئايوشلاب هريشقت + نانع نيد ز( ا وكرت )كوتا لاقد + كلوا ا
 ف كت اراد سيبملا اهانعم ندب اني دب يلا ٠ ةعاجلا ريد
 قشمدب عضوم (صيردلا) :برعملا,يف قيلاوجلا لاق ٠٠ :لحز تيب ىف ةطولا

 0 اي 2 كا ا ل
 ءاىسإلا نم هريغ

 نادل ءاا متم ه توقاي لاقف كلا: ضب يف ةيروقلا مما دورو يتف لو

 00 ءارو ميلا ”يضو ةنكأس ءايو ا قر, : ةشمن ام ( 15559
 طالخو ؛لصوملاب ل ةعامج اهيلا بسني ٠ طالخو لصوملا نيب لابجلا

 5 ٍّ 5 سراوفلا وبا, اهبخاصا لاقي و دارك" مو
 رابخإ يف :نمذلا تازدش ) فيل ىلبتحلا دا |! نبا لاقو ٠ اهريسفتو اهقاقتشا يف هتداع

 لع كراك ىلا ف ا 00 وطخم نما( كِهذ نم

 ءارظألا لعن ناكق شم دةيلاصب ناتسراملا بح اص يرهتلا سراوفلا يبان فسوب

 سلبانب ينوتر نمت نحاص تخا نا يع نيروردلا تالا 0 ذملا مهلاطباو
 ءارمالا# نا :ليلد نم.نسلو ا ةيطاصلا ٍْق هناقسرام برب قلك قب نؤدف لقنو

 لف انك هو» بطلا واياك نط 15و مزجس داق ىلا هلا امي ةيزهتلا,اويلكس

 قير ءلانباو ( ه علا ٍيفايرلعل او (للوادملا' دابقرا )أون يعل هل 0 0 .مع

 ْنء يق | ء أ محال مه اقف( ,ثيق ةعلق) امج 5 اع كانو ونفمنذ امهف ٠ مهريغد دع

 دلل ةرتع تك 2 0 _ |

١ 



 ةينانويلا ءاعمالا مْ

 هك كلا وان ىف اك دلك ال دا مصوأ ار هناي و كل 5 نأ تلك م14
 هناادنع زيشلا قاقزأ تانطعتم يف َلخادلا كه م يذلا اجلا دنعت قاريسلاب نم

 م يوك هرقل ةقيخةن ا وطقم املا و رطفا نرالاانغنلا لمعت ةياواز_ قب ين اككتملا
 ةندانلا ةدعاذلا للكل ترك رنا ايلقتب دح ا ايمي لف وود اهل ةنانوإ' ةباثك اهيلغو
 ةئازتلا كتب تائعلاو ناكل ف طاطا ةيبشحلا

 دوم _لع.انهرخا يف فرشيب ثرغلا ىلا قرشلا نم ةيارجقلا ين يشاملا راس اذاو
 لوا يفو ناكدلا تيبهنم ىلع دحي ليلقب هيلا لص نال ا

 اهفرعي مو يرتشملا ةدابع ىلع لدت ةينانوب ةباتك اهيلع ةسوكنم دوم ةعطق رادلا نكح

 9.٠ يرول يد ديسسلا.اهلةئو سم اي قرشملا ةلحم اهتركذ يلا يف ورإءا ام يف يلبق دحا

 ةرفونلا باب و امدق نوريج باب يف لخديل ىنملا ديلا ىلع ًافطعنم ةي رمل. يف ريسلا عبات

 يذلا جر ردلا ءارو ةينانوي ةباعك هيفو كك رة كر تب هن ىلع دن الا

 يوما ناذع با تسب يف لاهثلا ىلا تببلا اذهنم عرذا دعب ىلعو تببلا ىلا هنم دعصت

 ناكانسكلا ناداعو تاق 111[ ةنلس لكلا لخادلا#مرادجت لغا ةباتكت زرظا هئفاو
 انك ةفكوأ ةيقؤاا تلح مطلب اهينمتةينانلاترتشنو اغتال قورنت نإ در اعدم
 ريبكملا يومالا عماجلا رادج يف امح ًالضف ٠ قشمد يف ةيكرينرطبلا ةمنلا ةاحم يف
 ٠ ةينانويلا تاباتكلا نم هيف بارحلابرقمرحلا ةباوب ىلعو ةيبقابقلا عراش يف يبونجلا

 ةسرالم ترق“ تي ذ ( ةيورصعلا ةلحم ) يف ا 0 فلك نم ركل

 ال1 كف نر طلاب ار ةللفارطم ةظقان ل ةبانك هيلع حرش نكح ةقظفا نور طع يلا نبا
 "اا او عق ك طلو رهظ ام وف كلذ ٠ هنف ةيقاب يثو ينطولا فخ
 يحاوض يف (ديماوءلا قاقز) يف غئاصلا يدنفا ى لا ب> ىلديصلا قيدص ةقفرب هتار 0

 قيدارع كن دلا كركلا 1 "0 اسس 0 ا
 اهريغو طبارما كلم

 ةباعك هيلع رم 0 يف دجو م1857 ةنس وحنو

 ةلعلا 5 كوسا كيني لا [تافنو هيلا اموملا الوز ىشل نان لاء اها رق ةينانؤب

 قشمد ياوذ 2 اسال اذ ناث ل تاراتهحلا مه نم يكمل : 0



 0 ةيئانويلا ءاعمألا

 يف ةلاقم ىأج مما نأشب ةتطب ام في رشلا سدقلا يف بتكلا راد نيما صلخم كب
 يتنا امحر .؟ داو امه اقتا:ىفظلو هامنظ نسح ىلع يثأف * ( (هم: :* ) ةلحغا هذه

 0 2 رادو قاتتشالا قف انيَدَح د وه امنا يمدلكَنأ ىلا نو اع ىف

 : اهمها نآلآ كيلا ةريغكا

 يف يبنجالا اهقاقتشاو ظافلالا هذه لثم يف ثحبلا ىلا قرطتا م يننا ( لوا )
 دواد فسوي نارطملا ةم العلل ( ىراشتلا)) كانك ف هتلر امل لاابيصارطا 0

 ناكمل ينانوي مسا دجوب ال هنا ركذلا قس امو» : هتيفرحب »4 لا ةعقصا] يف يقايرسلا
 تاخالا ب ةف وم رويس ا نوخو هلمانم زد نا قيتعاوعو هله او قيل

 زاثثالاو ةيمحالاو ةيئانويلا ءاعمالا نم تازريشغ تدحتو ينال. قيقلاوهريتكلا

 نوتكئندو ءالعلا هيلع رثعام قوف ٠ ىرتس !”انيحاوضو 00

 رونهو ناني رو وناغو رتروبو

 سمج ديسلا يرثالا ةمالعلا تبدص ينفقوا ةنس ةرشع عضب ذنم ( 1

 قةفانؤملا تاناعكلاب(ضعب لب قلتم ليزن ةلآ» 1. 1. 1132310165 رونه درذدا

 ةيرئالاةيزيلكت الا تالحلا ضعب يف اهروص رشن و٠ (ةيرهقلا) ةلم يف اهس'الو ىشمد

 طولءوانصع 1ظ>صاهدنةانمص 1*دصل ( ةينيطسفلا تافاشتكالا ةنب ز> ) اهمها

 ل لك يتطساو ب هلقنو هعلقن اع لاه ا نا سقما انا تقةفوتو

 يزالا ةمالعلاو 01: 1. 126 ط0" يروا يد شاتاي يزنالا ةذص

 (.58 :”12) قرنشملا ةلح كلذ تكد مك يعو وسلا لافزن در نايتسس 7”

 انلخرشن . ىلا درعا نا ىل ران الا منه ىلا نال ةلمحلا ةىاشالل ابن
 ىرخا ةصرف يف اهتاب عم ةلصخ ا ةص ع اك 17

 اهراوحو ةينانولا قشمد 1

 تاراتك ضع هريغو يزياكتالا 17ه ل1 امدح نوعكلدو دلا 5 دقل

 ف سس رغم د وم ةدعاق ىلع ) دلي ةحدلا | قاقز ر لوا 2 ةيانوي ةبانك اهم قثهد ف

 هر انا صضعب نع هريغ -- ٠ اعكللا اموت باب ءراش ف قاقزلا نبيع لع ضرالا



 ةينانويلا ءاعسالا 71

 قاع

 دحو هيلع لخد ا 0 هللحب هيلا بتكف » + ( ١١7 ص ) ينو

 25 واذك هيفبل تناكو نأ ضرإ) لاق كلعسا ام هل لاقف ىف اا الس همالسم
 4 هلب هيلا لفغملا قمح هيل| انه ناقل 0 ةينكملاو مسالا نيب هفازت قرش و 01

 دوم مل ) ةيقب ا 1

 سن. «وهيههوه

 0 قشمد ف

 ديت

 1 210 ىشمد) نع ةياران وراق ) يف رضاع ميعواتح نافل 1

 انا ملا رياكلا همالتلا تكف ( 1/0 مل.و * 21:١ ) عمجما ةلج ةروذلملا

 تن 5 ) عم مينا ه2 ف ترن ين اا يلام ءأا نوأوط ن , 0 هم د ) ةلاقم الة م رو ب

 ا تاراح 1 ا رصده 1 زو كد اكلك ا"نيدلا 4 كا يي ءذوالا رشلو

 نم هتضرءام اهيف "ىلع ركلاو ( ه8 : !١ ةيبدالا ةطبارلا ةل يف ضيا نولوط نبال

 كي راف مسا يناذب زلاو ةينانوي ءاعماب ةيَس الاو ةسالكلاو ةب رعلا ةيغتل يف ءأ 0

 هلاديعديسلا يملالا ضراعت يبر ,ءريغ ةكسم مسا ن اذ ىلا ةلاقم يف لوقا ضيا ركا

 0 تلا دم د ا
 0 هرمو قفص نفاذ رراةمحا 5 دا ارح (ف اس1 لا 1 ل

 ) ةحلاآلا تنل ةراح لا اك اارصأ ( 44 عال تر ةراخ ) 525 عضقأ اا )عاود

 ككاجترا 15970 قر هلل كراجشتر او ( ودمار ابباوص ا( رس هز دق راح 51

 يللا ردا رويال "اطرح ىلا"( ايذئافدلا )ايتاؤعلا (يرئانألا )1 (ةنونملا
 7 !هلايقادو( ىدحلاا )5 (نوطنبلا )و (راقشفلاا) نك ةيلعالا اتاراملا ءاهسا



 70 ةيسابعلا ظافلالا ريسفن

 نمو ناويد لأ ناويد نم ىتكلاا لح وي 0م هب نورردعي اوراخ هب راغلا رطقلا

 ٠ رودلا ىلا اههتاكم سس تاقربلاو دارولا لدوب

 ( ”ينايكا)

 نالعت هيلحر يفو فيفخ 1 هربظ ىلعو رزأم هيلعو (١> 375 نع يفو

 (نا ذاتك هأمل ) ناك ابك نع ةيشالاب ءاجو ٠ « ةحورم هدنة

 فرح هنأ سهاظلا نكلو ةغْدؤم لعنلا ”نآل ( نات ناتيك ) باوصلاف ظفللا بم نأ اناق

 ناختلا» ( ١؟ 0. ص ) لاعنلا لع مالكلا ين ,ىةوملايف ءاج دقف ( نات اتاك ) نع
 *«ةرصصخلا ةلوهدملا زور مشل ناطقا ءاسنلا لاعن »( ١؟ 7ص )يفد« ةتاينكلا

 نمو» ( خم ص ) دنسلا ملقا ةران ىلع مالكلا يف ”يسدقمل ميساقتلا نسحا يفو

 دإب ”يأ ىلا ىرتف ( ؛8؟ ص ) ين اهركد داعأو « ةسيفنلا ةيتابنكلا لاعنلا ةروصنملا
 يرن ال توقايل نادإبلا مس يف انتحي اذا انثا ٠ لاعنلا هذه تين ملقالا اذه دالب نم

 هِ (ةياصك) كذب ,ةطوطب نيا ىر هريغف تحيا اسنان اذإ اد 51 0 |
 حراش شا اهركذو (رصم ةعبط نم ١7و 15 ص ” ج ) دنسلا ملقا ىلع همالك

 «ةيدنحلا ل>اوسلاب ةهظع ةئيدم تاكو » لاقف ( تك ىلع كردتسملا يف سوماقلا

 ةقئاط ةىصويلا 9 ( ة:دنملا ةعطلارنم. 266 صر دانا لع مالخل نإ 1 0
 فاكلا تن تي ابنك يف هربق. يذلا "ىلع الملا دب ىلع مهفالسأ لسأ تارك نون طوتم
 ةدلب ةّيناقوفلا . نوكسو ةّناتحتلا رسكو فلألاو ةدحوملا ءابلا» نونلا نوكسو

 هل ا الا ايلا لاعنلا هذه ةبس يف كش قد لف « تاك ةبب رق ةروهشم

 رهظي مل ةمكلا رخآ يف ينلا ءاتلا يأ ةيناقوفلا نوكسو "يلع مالغ دّيسلا لوقو ٠ ةذاش

 ظفلب يزود اهدرؤا دقو ٠. ةياصكب اييبرع ىف ةطراش نر[ نا دن 0

 فِ بلان مدصت ادي دتها لان هنأ لاقو اهرب ف نرلابا ا( ةناكلا

 7 انا ىنخضيالو .(ة22ط83: ةناجك, ةذلب ىلا !باشو زرنا

 .'"خوانشلاةريخك ب شنلا كلو قازلاب هب وامك ذأ ةكمملا] ةيئابمك لاعب اذإ كي



 ةيسابءلا ظافاالا ريسفت 0
 هي يل

 ةبب رعلا مجاعملا يف فقث ملو « ريناندلا نم اذكب انايق رذج اولاقف العف هنم اوقتشا

 لد الا 2 0 أ هلا انه ام نساني هاغفا دب 2 ام دأ رزهلل 1 ىلع ةيس'رافلاو

 كم قى قت دعب هنفو هلادعم نم: طقتلت تهذلا نم علع طقلا يث ردت نع افارع .4 ”هرلق

 ٠ هلداو لفللا

 ) ناسإر ُْط ذم 1

 ناسارخ طاخغملاقف ا || انآ اب كك يف شل أ تلتف 0 ص 0 يفد 1

 بهذ زوا وه اذاف ترظنف » لاق نا ىلا « ناضمر رهش ةقدص ةعدب ىلع هب ق”دصت 1

 ”يدادغبلاماقلا يبا ةناكح ِِق دروو٠ « دن 0 زبدعقدن و قتسفوهضف اك

 نيكي ةئئاطقو» هذن اها ةممطأ 00 اف( صال قوراإلا ردا دل

 راوشنلا: رابع ادلق٠ « رودز ناداني 3 ةدرز عاقفو رمح © جدولافو

 عاصف كاكمر ربش ف اك ع أ ىو طاق 0 م 0 هنأ ىلع 0

 انك ىف ةعابر هعليلب ايا رطل ديلا و رزمسلاو ,ةلضفلاو تعنلا نمر اه هاما لجإلا
 اوي رج لهأ تاداع نم ناك هنا هعما نم .لدتس نكلو هيف لوف ع اققأ مو : 7 كلا

 ( علا )
 كك

 ثر علق ةرمضحلا كما جف عم بانكلا تذفئاو» (٠ 2102 راهقو

 اهف مقبل جوبفلا "ىر ىف واذ ىلا اواكاو» .ه ضنا يفاضل < ءارزولا خيرات يف اضيأ

 «٠ 000 | عاعمإ ل هدنع لدحاالث ف اعوام 12 نم.هل.: زحشي و هعايل

 لل ادام دلب نم ط1 رانا ال لمح يذلا[ ناضل اود انتو
 ككاو را كي :كنارعم هن[ ازلا فاو معاقل ىرمكيف انك فاح ن2 501, قالا

 ٠ نافدارتم امهنالعيا ًآضيأ عفلابو يناكراب ( 5 لسرالا هدفا طفقلا
3-39 

 1 لاو نقلا عرسمل ورنا ديلاو ريس تلا قرأنا لاقنو
 اذ كارت يلا 3 قر علل اذه قاناكلا ل ) | ل 200 هل ع ل

 3 تدي اف كدا ا كوب نع يعاسلاب نورا اوااكف نوب رصملا
 03 سه نم



 اصر انس  س  سو مس

 نئيسابعلا ظافلالا ريشفت

 هرصاخا نون ىف

 ( يضأملا نجلا يف ال عيات)

 ديلا

 تايناملا روذج يف ذدحاو ماوي. “يف رانيد ةئامسلا ىقبتو» -( 36 ) فو

 مايا 5 نجعسا خل _رداقتف« 156 صد» اك يفو ٠ « بارشلاو بيطلاو ةيكافلاو

 كل دخلا ىذعت ا راتسا ةايأ 3ع ةعباتتم "نانا كنعد هللا يداخ اذاف يراتئسا

 هنع هللا ل رس "رخاا ذه دعنا دما تر تساف اغيب واقع انشر

 كلذ رذجخل هل'وأ مويلا لعجتل سلجا معن لاق رذنلا تلق انيقتلا الف هلاح تداعو ربظو
 تيس رذجي لاخلا كلت ىلع انسلجو » هدعب لاقو «رانيد ةئامع انايق ةليللا كلتو مويلا

 0 هنم "يش يدي يف عقب ال نأو » « 155 صا يفو ٠ رانيد ةئامي ةليلو عون لك

 220 ص :».يفو ٠ « معسل ةيدغم ردح دا ترش اكد وأ قرتخحي ععش نم يف هتفرم

 0 «رذجأ؟ 5 ًايارشو امعت ل( ن) اقلإ نيعسلا هذه نم يرتشإ ناك ١

 ن؛وتاينغملا رودج عم راند فال ةثالثب هيلع ماق قدا كلذ نا ليقو »« 17

 نما هلو نايف ةينعم كيلا نكح نا ريغ نمد 45602 4 د ا

1 4 . 

 نق لعادنا اذعلن اذاو قدما يفامز* نارا ( هل ا
 ينئاع ةماؤ:وذحت ناكمناو هت نم هب راقي ام ل شللاو يشل دان

 « هذغ م رع ةيشاحلاب ءاجو « مرد فالا ةسمخ تاينغملا ىلعرثني و موب يف رانيد

 مادقأ ام اذخأ « رذجي » ن 2 رحم الا هلاخإ الو « هلها ينعي ود ليلا

 دقو تايدخملل ىطعت ةلض 0 0 نا تارابعلا هذه 0 نم مووخلا» ٠ اناق

 كناورملا 0



 ءانضفلاو تاشائيلا ا 2,2”ي

 لك ةعف ىدمأو ةزف ها ارا تلوم انك ةاكاو لك ةقق روع ةورذ ةثاثلتو

 0 ةدحاو لك تموقةجاب وةوادرزو ةفان ةورف ةئاعب راو راند ةئاثلث ةدحاو

 ل ا ان اال وبنك رخو ويم تان كرب ةقاغو

 ال14 7 ناو هنو )اراك نال ةنالت سسك لوين 6 قلبا ةظطناو ياقد
 ل 1 هر فو لفل ادكا ردالا نما دما ةئاعلثاو» را د١ كفل ال2 ن1 دك لك

 صلاخلا دوعلا نم اّنم نوسمخو ةعتم الا_:.رم اهيفام لعب مل دنا فحت نم (9) مود
 ا هطاخ ون 0 نا ها 3 7 ٠ لج فالا ةينامثو موتخلا

 قجاتسلاو تاماقلاو عوردلاو ىهوحلا قدنبلا»و ساحنلاو ينيصلا ادعامو زي رح
 3 ل لو * ها انام كال ةريثك ءايشابهذلا اهتاساط عم راطشلا ةدعو ةبهذملا

 مسرلاو وحتلاوفرصلا نقع "قرا احلا هنااا نم

 اك لكلب 37 كفلؤملا بحت هنا اككلاغلاو عطقلا ةفصتمةءنص 2 نان اككلات

 هل تت اك خرؤملا ا رطقلا نب انآ 3 دقو تافاضالاو فذحلا نم 2

 ها راع انناكشن عضل ةقيقلا رثا ينعيو روطسلا ضعب جيري ام 2

 انكم طا مطقي 7 هبحاص هيلع قس لمع ىلع نا ا قاب اح

 هو 6 لك يف دادتسالا كانك دنع يف نشروا 90

2 

 ىلع درك مم

 سس. 2232

 تو صف
 شب رق برعلا 39 ٍْ

 برعلا نم دوفولا متنا اذا اهتنسلا ةثرو اه اغل نسحو اهتحاصف مم شب رق تناك

 كلت“ نم ا معجاف ممالك انش مهتافل ندحا رانش ال 1 ارو

 ل 00 00 ءلا متن ١ كلذب اياظن اهيلغ ه اوعبط ثلا منال ىلا تاغالا

 ر ك1 الو 0 7 الو 0 ةمرج الو ع ةندتع ا

 « يدي 3 ىضن ره لع ذمسلل سس هرعلا جات (



 0 ةاضقلاو:تاشابلا باك

 ةلودلا ىلإ هبتافلخي اولسرا لاعت ها عجز يفوت الى نادل كا ٠ ك1
 نهوجلاو ردلاب اعضرم انفي رش افحصم نوعسو هلام نحو ةيشاحل نيل اع دلل

 5 دحرب ز قراكاتس ةسمحو توقايلاو ردلاب ةعص م بهذلا نم ًاقيرياو اعشط نوثالثو

 ابن. قودنص لخاد قو ىهوجلاب .تاعص مب نىهذلا نم لافقا ةسمخ اهيلعو ةمهت اهل لعت

 -اصاخاًبهذ ليس دي دا نم راطنق فلا لعاهنه لاقنم كر يسكالا نم. لاقنم إن
 ردلاب ةعص رم ةآرم اتئامو هل ةميق ال لعل دوسلا ةقدايب و سام ضيببلا هقدايب ترطشو

 تاراكرلا نم اجوز نوثالثو ناتثاو توقايلاو ردلاب ةعصرم ةحورد اتئامو توقايلاو

 لسالس ايلذمو هوجلاب ةعص رم بهذلا نم احر , نوتسو و توقايلاو ردلاب هس

 ةعمرةئاعب راو بهذ ةعشر نوعسو ةئامو ٠ بهذلاب ةيلطم ةضف تخر ةئاععب راو بهذ

 ءولاوللاب ةللكم _ةءابع, َنوعسو ةئامو توقايلاو ردلاب ةعصرع اخرس نوتسو ةلاثز ةآ

 ىساورزقتس, فيس اتئامو تبقاويلاب؛ةعص ص بهذلا نم اسوبد,نوتسو هَناَمَو نظرا

 0 ةئاغلتو تيقاودلا ةعد رم 841 نوتسو ناتئامو ىهاوجلاب تاعص ص بهذ ماش

 ناتئامو ىهاوطار ةحصرم احا: ثوعيوراو ةياتلتو تنقاويلا و ردأإب تاك 20
 ساملالاب ةعضرم بهذ ًارخدخ نوتسو ناتئامو ىهاوجلاوودلاب ةعضرع لاا نوت
 ةسمخو سهاوجلاب ةعصرم دن هزاب نوتسو ناتئامو ىهوجلا نم ًارانز نوثالثو ناتئامو

 نكم ال سكلا ايلخاد ندعملاو تيقاوبلاب ةعضرم تكلا لجال ادد

 0 تاساط رشعوةعصرم ارعيحوسهذ ناوص ثالثو نوح ةادسوا نع اقر دقن

 ةسمخو سعاوجلاو ردلاب ةعصرم بهذ قام, ةزيشعو رخابم ةرشعو اهيسابت اهتحنو اهتي

 اخ اتئامو رمح الا توقايلا نم اًهئاخ نوعب راو ةعب راو ةئامو ساملالا نم اعاخ قوس

 ةدحاو لك ةداسو نومبسو اا ةرملا قرزالاو رفصالا توقايلانماملثمو لعل نم

 تاعصرم .احياتفمو ,الفق نوتسو ىهوملار!ةعص رءةذاسو نوحسو ناتئامو ٠ رانيد يقئامم

 ناننالا:لتك ناريقك الل ةيضيدد كاك د كئا رخل ل نمت ساملالا عطقب

 كفلا .ةئاع اهوموق ضاوملار ةعض ره اهارفس ابعد هلذن ندع ةعب ناو ٠ امل ريظن ال

 ةعبضرم_ ةءانس نوهبسو انامد لاهي نمرة ال سطام نو
 ذلك أل 7 دل اهتمت ا روص ثالثا انانيك فلا 2 8لحإ لكم سهاوجلاب

 د



 داما تاكا ا
 لاك رو قيل كيك يرادأ نم ةزملا . لهي نوستتسا] ىلا! نتكلا هلم نم

 0 ردات يعدم ىدللا ةفارح راقلاا»,ةعتج ني اةمحل قشمدب ةاضقلاو تاغابلا
 ؟[ كنب يرعشالا ةدلب يف جشمدلا ادقتعمو اي دعقم ةعاملاو ةنسلاباو برسم يلذاشلا

 ناطلشلا لوخدب 1 را عبارلا بايلا هلوا يف ل !١ هخضيرات نم ةعطق وهو

 ةاضقلا رابخا نم بئارغ هيفو ه55١١ ةنسب ىهتناو رايدلا هذه ىلا يناؤعلا ملس

 ةينائعلا ةلودلا لوخد نم ةثالثلا نورقلا خيرات ين تالاكشا اهب لأ قشمدب ةالولاو

 اك نر اح اوزاك ةالولا نا ةنما وبظ: دقو * رع ينانلاو نقع يداكلاو رثشاغلا يأ

 ًارشا ايف نومي مرثكأو اهيف لوحلا هيلع لوحي ناك نم مهنه ديعسلاو قشمد ىلع

 مهنمو مايا ةعبس مهنمو مايا ميقب ناك نم مهنمو مب مثريغ ل دبنسي و نوفرصي 1

 رفوتي ال هنا بلاغلا ينو هدارا نا حالصالا نم نكمم ال مث نم يللاولا ناكف ةثالث
 لاومالا نم ةناعسالاا ةعام ررقملا نم هيلع ام ٍقويل تلشلاو كبنلا ريغ لع

 ميعمؤتاقرطلا لع قشمدب ١٠١ ةئس اوسلجييللاولا ةعانج ناد انأرق ام هك او
 نم امفري ردقي ل لهاتسم » هيلع نوداني و هلوري نما لكس أ در نك

 ةلودلا نا كلذ ىنعمو ٠ كانه بكاولتقف نمعلا ىلا مولسرا ارك رطل

 آب ةقيرطلا هذه نم لدعاو فرظا ارت ملف ن نمار لا تت ل
 00 طحت مرمي لا هلا تر لاقماد ! لارا كو ديلا

 حو | ا 6 اها فار 51٠١ ايطاخ توت عطقو ١ 1 هع قشمد يللاو لعف

 لواعلا يلاولاو ة ةيارقا 25 نانا فوش ىزرق نم 0 0 برخو 17٠١ ةنس

 تسلا و اعقل اورج طع ذا ةيكناوا هما رمعناو ىلاهالا همن 11 يذلا وه
 ا ار دلل اف ريتك نوما هيلي تئتستا راما هدررلا امال خلا كل او ءاارةنلاو
 هل نبيل ياذلاا ةئئاتسلا عماج ةرامع ماتا ناك515 ةنسايف : لاق دالبلا ةورثو كاذ
 عماجلا اك حاط اننإب 'قانسإ ناو :ىشم دا نشا نماوعو دالنلا عيمج يف ريظن

 هلو بيذاخماو ءايلوالاو نيكاسملاو ءارقفلاو ةيعرلا بحي ةلداع الماك القاع اًراع



 7“ ةيوغل ةلاسم قيقحت

 هسفن دحودأ هنأ نومجزي ٠ جيجا نع هلال عيبا نيب رسل مقلق موق » نإ : لاقف

 يف مأالاو . هك 0 أعان مئاقلا ماا م”يقلاف )»ع 0 ىف دكا لصاو ٠ هسؤشب

 00 ..نيعناروز نا ةيح امل انا | كنا نك هلالا اذهف ٠ هدالدا "ما هتجوز

 .٠ هسفنب هسنت دجوأأ هنا يح نمااسم نيتيظرلاب
 فك لقن م مالسالا وكيف .-. هيلا زاشملا لضافلا « مويق»:ةلك للح اذكه
 مئاقلا يلزألا ميدقلا هلالا م 0 تب تا

 ديقو مدياز مي“ ةيهتئم ةيب رعلا اف تديبد ياا لاول كل

 اما هيف ميظعتلاو ةغلابملا ىنعم نأ -- ميظعتلاو و ةغلابللا ديفت ميلا نا ةغللا ءالع لاق

 ا ل للا توي قلادات رملي نا

 يلاحو ورك ةبسألا ة ةفيصو 200 :دننيشللا ةغص اييلا

 يهل نوكت نا نكمي ةيئاربعلا عجلا ميم اهتاوخاو « ةدش » يف ميملا نكت م اذاو
 ايتالك رخاوا 0 ديزن ك.ف : ةيلبابلا ةغللا يف تامكلا قلب يذلا نيونتلا
 ميم لعلف .« محجر » نولوقي محو 0 لجر » 0 را ميملا ندديزي نااار

 مع ٠ ةيلبابلا لا ذ قلع نيونت وهاهتاوخاو «ةدش»
 . «(قدش”قدش» اولاقف رخآ اني وتتهب برعلا وب أيت فلكلا ةينب نم نظل هلأ سدر

 ع

 يداقتعا م عم * ةفي رشلا ةحالا دكه ةيدخح نيل: ةشملا الضفلا ىلع ةيضرع سال اذه 3

 ٠ لادا زان هتحن تدقوت اذإ متن دق هنكإ ٠ ريصقنو روصق هوذح » ريطف هنا

 ير لاقلاو بلا هلوحرثكو
 3 , وغل دوق

 1 ريبكلاب 0“ 5 ف ريدتسم ل 5 ا كلا يف ؛ ءاقلا وبا لق

 3 ةتيشاح يا بوغلا 2ك م مضلاب 42 11 ُ وف 6 لكو . 2 د

 غدال وف ةيفب براض لكو ٠ اوما :لاو ابر ل عسال و ف مر 0 براض 1

 عابسلا راس تلكبلاك نشهان وبف هنانساب ضباق 00 نصب اماسو متلك



 ةيير ا قلق "7

 ةيقاب. ةيقب «مهللا » ميم.نا نم نوئيفوكلا هيلا بهذ ام نا : ناّيح وبا لاقو ٠ ذاش
 0 نم هلع كلك دم الف كوع ير « ريخب امم الا » هريدقلا ةفودحم 0

 كلوب ونا يف م ةلخلا هذهريدقت نأ هتفاخح ىلع لدي اممو ٠
 « دمع ىلع ' لص ريخب اسال 0: "كيلوق' للا لاوؤت هلاال « دم ىلع لص هللا » 17

 موق: ن 'م مهف دقف ها 85 ديعب طق هن ظفلن ل. فطاعري دقت مازتلاو «٠ طب ر نون

 ٠ مدع ني س دااهيف ملا كازو ٠ ةغللا اكتر ءاحمن ىد>إ ةدئازلا مما تسب نانااله

 اذاف٠ هريغ ايأر دج مل انمد ام رابتعالاو ل ااويقلل الحم ىقبب ايأر هيفي ؛ةراانا يلب صدت

 هنلا:انعجروباعيأر انكرت باوصلا ىلا برقأو هنم“ هر .يأرب دعا ا

 يف وه « معجتأ » نإ لاقي/ نا وهف ايليلح وأ انام وت تايملا| نهب يف يأ ان

 دسالا ةيعست ىنعم نأو ةعاجشلا فصو يفةغلابملا ديفي "عملا اذهو « عاجش »مج لصالا
 عمج 17 درفم وهفهدحاو عا عاق الإ نامت ةدع هنآك ميصا هععاوش نم هنا« معجت 7

 هتلقم تظحوؤ دمع تأذن يقلا:نيعلا ظحاج- فصيو يفب«'مظنأج » اذيكهو .٠ انانمعا

 ةظبحاج. ةلقتشم ةلقم هتلقم- نم. ءزح لكن أك-ىتح ٠ ظحاج نم غلأاو مل, جالا

 يف ءانبأ عومج هنأك ىتم .٠ ةونبلا' يفالداك هنا نوديرب , نيالا يف «مبا»:و.٠ منسف

 يقاوبلا اذكهو دحاو نيإ ال دفلاو بلا

 نودي رب.انزلا'نبا يف ميلزف |. 6 مجللاون» 4 ميذز »امجو اههتدز : ناعللا ناعككلا اما

 «رعللا» كال نيددعتم ن٠ "اج دادعتم هن أك ىتح هرييعتاوههحشا يف:ةغلابملا

 هللا نع نيريخكتلا :ةلجالا اذ. تدزازا» ةيلصتألا كرمرثلاادغا تناك نأ : اهنف لاقنف

 3 مهللا» لاقءاذ | فينملا» د وملاف قحلاا دحاولا:هلالا. ىلا!اهتلقن ةيمالسالا ديحوتلا

 1101071 دحباؤلل,هلالللا ايانة, لقيا دفلك ناك هقاطد»يف
 ناك كرشلا» ةغا يف « معللا »: ةلك لطفي ٠ نوكرمشملا .اهمعزي ناكىتلا ةدادعتملا ةلألا
 ماعلا هلاق امااده:هنشلا و ديحوتلاةدافإ ىلا: مالسالا ةغل ١ كح لن 6 ددعتلا ديف

 1 هللا ءاعسا نم#« مونيق» ةلك يف؛ يرصملا « لاكاشاب دمجا »:روهشملا يرث لا
 رع ةهالنا قف هب أز لغ ”نيمااهو . دحاو تقو و يف :ةداملا:ةيبرع لص 1 هد ريصم

 3 8 لص ا نم برءلاناو ٠ نيم دق 6 نيد رصم ا هل نع 4ع :رفشم ةربإ زكا
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 34 ةيوغل ةلاسم قيقحم

 دمك الكأ ءاثر يف ب ؤذ وبا لاقو

 « عمدت روع ىعف كوش 5-90 انقادح ناك مدعب نيعلاف »

 نأ ىلا ةراغؤالو  ةقلام ريتك اك[ هنيعإ لعج دق وهف ةقدح عمج « قادحلاو »

 ةقاّرب » ةمرلا يذ لوق هلثمو ٠ ةلقتس» ةقدك بح ةدحاولا اهتقدح نم عزج لك
 لاقو : قنعلا نم ةدالقلا محا شو ةدحاو دل امل اغاو«ةحتاو تالا ديلا

 ٠ ٌةدحاو ةوبص هناصحل امناو 4 هتاورص نع ا مالغلا كد 00 سقلا وؤصا

 فصولا يف هملوق كلذ نمو ٠ اهانركّد يتلا تارابتعالل ةعومجم تامكلا هذه لكت دزوف
 معر»و 6« نسابس ضرا» و < 1 آيلاب ناكالذا «قالخأ وأ لاعمأ بوث »

 مستم ريبك يأ « راشعأ بلق » و ةيظع ةمضخ نو اق ةمرب»و ٠ « عزاعز

 5 8 عقلا وعل لاق . ميرابتلاومالآلا 0 ايديا امل

 « لاتقم كل راشعا يف كيمبس يبرضتل الا كاتيع تفرذامو»

 « ميللا » ةداي ز نم ديفتسا هنإإ ةيب رعلا ةغالا أ لاق يذلا ميظعتلاو ةغلابملا ىنعف
 ألا سفنو عقاولا يف دفتسي مل - ملا « مدلص »هو « ةادش هو« ة'رزأ» تالكيف
 يبل تناكف يكف الاو ٠ تاركا كلت يف اهراآ ةسهاظلا ةيناربعلا عملا ةغيص نمالا
 9 9 اهب ةغلابملا ةقالع امو ةغلابملا ديف امت

 نكل ٠ ءادنلا « اي» نع ضوع يف امنا « مهلا » يف ميلا نا مهلوق بي رغلا نمو

 ءادنلا «اي » نيبو اهني عملا ععب فيك ضي وعتلل تناك اذاو ؟ ضن وعتلا اذه رسام

 : برعلا رعاش لوق يف اهنع اضوع تءاج ينل
 «امبللا اي للاي ل نقأ الل: تكذط داما ذا

 مهتريح نع هركذن ام تاككلا ضعب رخاوأ يف ةدئازلا تاهملا هذه يف ةيبرعلا ءالمت ةريح
 نرخ ككل لاقو ٠ ءادنلا فرح نع ضوع انإ اولاق نوي رصبلاف : ن4 هللا م م 2

 ىلعف ٠ ريخب اندصقا يا « ريخب انّمأ هللا اي » لصألا ناو ةفوذحم ةلمح نم ةيقب اهنإ
 لاش ىتح «اي» نع اضوع سبل جملا نأ 3 مهللا اي» لاقي نأ زوجي نييفوكلا بهذم

 ع ما و.
 6 امنع 9 م بد ا اح رص دنع ا 9 ب ظيارحي نيل 2 ام نأ | 16 5 را كلف 0 دا 3 اما ٠ 1 50 8 ص لأ *رير دق هنأ



3 01 

 دل دل هلام لوح 18
 7 ا

 0 ا ب سمح

 م . : 00 ا : ع 3 3

 « كلا د) هب رعلا ف لوقتف : طقف اعم هرخلا ق تدز « ةناربعلاو ةب رعلا » نيتغللا

 ري ا ا لا 1 5 )»ع 4 2م كل ده 7 0 مخ كسلا 27 « ا كا اانا ” فو )2 م )ني وه يفو «متنأ»

 « ل 0 ماك

 .«مأ م 4 8 م «يه» هاوه» « تاد « 11 50

 اندغا ىف يق نأ م اسأر قة ام اذهو «٠ نيتغل نيتغللا ف ة عما ةمالع 2 اند ميملاف

 .راثاالا كلت ىدحإ يف عجل ىلع ةلادلا 0 ناو ةيفانلا تاهألا نع هكا ناثآ ةنبرعلا

 جارإع 0 ةنارعلا ةغألا ىف ممل ةفالع اهدحو تسيل« ميملا » نإ لوقي ٍضرتعم براو

 مآراش ةدَش :[ ودع ىلا تارككلا هذهو « ميب 0 وحن « ءاي »م ايليق نوكي ل اب

 9 ةيئاربعلا عمجا م "0 ا لوقا 3 ا 0 جلاب يعتنت ابك ل ملا مدلص

 راوطتل يعيبط را وه اا 0 ريمشتو »ني ءايلا ه تل نأ باو ىحاَو

 0 لكلا نك 1 عن نزل عني دل زدنا كارل نم العا ارنع ظاروكلا

 بار الب يش ةيب رعلا 2 « يلع مالس 22 نا ىرت الأ ةيناربعلا « ميق را

 ٠ ؟يلع تحبصأ يتلاه هيلمك ةرزأ تع امقدز 3 ةينار علا رك و ولاش»تخأ

 2 مالكا ةلاطإ ىلا جاتحي الو اهلك ت اغلا يف دوهعم ىعأ لاوحتلا اذهو
 ماتهاو ةبانع ىلا هيلع با ار 501١ ا

 امام ف رف : عومج ال تادرفم جملا اهي اءدي ز يتلا تايككلا هذه نإ : مطوق وهف

 . اذكحمو متالحال ى هل ا ٠ 2 0 هاك معللاو ٠ 000 ا

 ميظعتلاو ةغلابملا ديفت ةدئازلا م ما هذه نا اولاق ةيب رغلا ةغالا ءالع نأ اذه ىلع باوملاو

 - مهيب هيف عازن ال اذهو ٠ اهيف تديرز ينلا تالكللا ا ف

 هع !ابملا يأ هسفن ىنعملا اذه 2 كيفن طر ءلا ةغللا 2 عما ههيص نا ىفخي الو

 عمجا اذه دبش و ٠ 5 اها عم 00 35 ةدر فللا دك عمجت .٠ ككل اال مظعتلاو

 كلو لاثم < هذا رفأ ددعت ال هيف ةغلابملاو 1 يظعت

 م ظعو مرو 0 خنم هل اهنإو « رخادملا تنم نالف »
 اال كال فرن دين اكن 55 كلا هد ولا وح اورلعإفلا ن

 .اهرم لب وهند اهميظعتل اهوعمج ممم 1 , ا ا كل ااو 0 دلل تاومل 0 1

 ْ هاقلأ»



1 + 
 ا/ ةيوغل.ةلاسم قيم

 . يناوسح و يناخوروي
 3 - 3 ع 31 ع ء ج06 3

 0 يقناب الءا فرتعاو ٠ هيخ لذدفلا: لها يبرتس او ٠ هيئرا 48 اده
 3 ف 03

 ها ما كك مدر تددو مو - ةينايرسسلا الو ةيناربع ةخالا "نم اًميش

 ثردحلاو .نارقلاب ةمدديوب ةيبرعلا ةغللا,ةمدج ىن:نولذعشب نيذلا مالسالا,للع كل

 : انئالع نم رقت لاغتشاا نإ: يرمعلو .٠ اهتالك ليليوب ةفيربثلا ةغللا هذه قي رط. نم
 ىف هع كام اج 8 ًاريغك دعاس ةيناي نما "لإ, ةيناررعلا]ةغللا ا ل
 ةيآ لغم ٠ لصألا ةيناربع ءاةينايرس تاك نعمت ىتلا.ةيثيدخلاو,ةيئارقلا صوصتلا
 امو ( ةطح)|ةلك يفريسفتلا ءالع ٍضاتخا دقو, ( ؟اياطخ ل 50072
 9 يناربعلا اهانعمبوه

 او درك ل نأ و ةيناربعلا,ةغللا نم هلعأ ام لكوي
 هوك ) هعج ف تيلوقرد (كآم) هانعم ل بورك :.تللكلاب
 «اذكهو ( ِس بأ ),هعمج يف نولؤتي ( هلإ )و

 1 عمجا:ىلع ةلالدإا ةيب رعلا ةغللا:ابمدَخأ ( رملاو هاا يارب نرسل ةمالخلا لهو

 طاصإ,و ( بترقم.) عج فبما |وةيف: انون ميملا تيلق.ابهكل ٠ ةهاظلا“ءاعتالا

 ا رقم,) اولاق/نوينا ربعلا امهعمج اذا: نوبل ( نيحلاص:) و ('نيبرقم ) الث

 ةييتال ةعفإلا ف ارقي : دزرحم حالة رعلاةهللا خت اكرنيميلا دس ١ ١
 لود ع يا( ندد مثخدت )و ء(ءان تاطب)

 : 00 نكوبا )و.ريجملا ( م )ناكم.( ينهب) ةئماغلا انتغليف
 اولاق ابمعر. لبب ( نيد هرك) : اذكحه 9 جا يناوبعلا (.ميب هرك )

 ءاع كاد ط1 هيلا ةغيصلاب اظافتحيا ميملا:ءاقباي.اضيأ ( ميب هرك)
 - ةيرولل مقل

 ةكسالملا برقأ. مه:نيذلا نوبرقملا ةكمئالملا مهنأب ( نيببد ضرك ) انةوالع رمّسفو
 هللا ةربضب.. يف نوهت نيذلا, ةكيتإلاب. ةادوتلا حارس اعمل

 0 ا راسب

 الك عفو هس اذا. كنان علا ىلإ فال ا 2 ءاظلا مسالا يف اذنه

0 



 ةيوغل ةلًاتم قيقحت 0

 دعب ”ل 0 نال لا
 اق وهف مم سل هو ىلا قدا !:هانعم نإ نولوقي نكرتسمملا تنار ( مز كلذ
 :مهضعب لاتو ٠ 01 ناد ةعشم اذهىلع منزلاف « ةاشلا ةبقر يف ةمندلاك
 1 ل_ءج يذلا لوقلا اذه نم تببنتف ٠ ةدشرا دلو» مل نم ! مز لا" ىدم.نا

 04 ا !! انزلا فو ةيلص الا :اهتدام نا

 . جلا ىلعةلالدلا ( هلل ) ةلك ىلع ( عللا ) يم ةدايز يف لخافلا كلذ يف لاق
 اذا تعجرو « مه » اهرخ 1 قدا يلا ةيبر ملا تالكلا تر رت كلذدعبو

 ٠ ( منذ ) و ( للا ) ينك ؟ابنيب اوركذي ل مهنكل ٠ دك هكا نيل رك ىف اذاف

 :”عاولا ةثالث ىلا تالا هذه ةعسق نكميو
 (منبا) هيف لاقف ( نبا ) 1 م يعمم لوالا عوذلا )

 "(موقلح) (قلح) و ريصقلا( مربش ) ( ربش. ) و « قدشل دشلا عسار(ةادشت ( قد

 (ةدز ا لاقيف( ق 7 00 ذيز 0 1 ناثلا عوتلا )

 ( عادل وار غلوب 2“ مرعفخ ) ( كا :كفالا تيدا وهو

 ( متف”)و ١ بألا ديدشلا ( مرفلصر) ( دأصت )و٠ اجل ىلتملا ظيلغلا ( مخ

 ٠ دسالاو عاجلا ( ( معن ( عاجن )و٠ ردضلا يسمو ا ا جى

 ( عأب ر رخل تاود ءاعما تووصأو يلا اهيف دي ز رداصم ءائسأ ( ثااثلا ع 5

 ظحاجلا هانعمو ( مظأج .) _كلاقيف ( ظحح ) وحمل تافص ءاعسا تحي 00

 55 دل

 نم ناك ام ِق'ةلابملا ةدافال اهنأب تاككلا هذه يف يملا ةدايز ةغللا ءالع للع دقو

 00 نم ناك أم يف نأشتلا يخت و ميظعتلا جدافؤل و ةقلا درداعقال ةرك ف ا كا

 0 ال ميظ اغعال ة'دشك ءامسألا

 ندع كلل تخانلا لا ار ىنخيالو
 ( للا ) ينكاهتا ينو ميلا اهياع تدي ز يتلا تامكلا هذه يف ثحبا نأ يل رطخ م
 "راس قت انا دل تاعاع يبق نم اهرابتعا عمن ناك اذا ايفو ( منذ و)

 دراح : توكام لغ وَقب مهتغل يف غيصل 8 و2 بر 01 0 أ! 1 نت ل ناو
0 3 



 0 ةنس بجر قفاوملا م 15 ةنس راذا ا ين ال“ ءزجلا

 نيو عل "د 2

 ةغالا 5 ف مما ةدايز

 لقد ةينار رن ءل اكد او سال ةغلالا عدرفا نم عب 1 رف هيب رعلا ةغللا نا ىنخيال

 . اياك غيص هي تذخاو ٠ يانلا لصألا 7 ءاعشنا دعب ةيبرعلا ةخالاإ

 كا كلذ عم اهيف يقب نكل ٠ اددق قئارطو *”ىتش ةلاكشا ٠ كلج

 نم ا ةغللاو ةينايرسلا ةغالا : اهيتخاب اهتقالع ىلا ؛سونو ٠ اهلصاب اهطبرت
 ةغيصو ٠ تؤريحو كك توم رو تويهر لثم ( واعف )ىلع رددملا ةغيص كلذ

 يناهفظ و ينامع 0 ةبسنلا ءانأ لبق قولا و كفلألا هدا اة

 ةعلاللا ةدافال | ةررشلا تالكلا ضعب يف نونلاو كذا هدا ا فاو

 يناردصلاو' ٠ ةيعللا ريبكلل (ينايعللاو .١ رسننلا ريفكلل ارتست
 ٠ ةيقرلا ظيلغلل 00 ٠ ردحلا عساولل

 تاغللاب اهطبرت قى ع و تاق اح ةباثمع َة مل رعلا انتغل يف ايلاثمأو خيصلا 2 ناو

 1 لص 2 0 كتو ةيحلا ماسالا ِق 9 لقبت || ةيرث لا ءاضعالاك يع دأ ةيمايلا

 ل ءاقئرال و ءوشللا دم ناوضصا| لوقي

١ 
9 

3 

 هللا اهاقعم قل هي رعلا ( 6 دلك يف ملا نإ دا 0 ١ * ال. ضفلا ضعب يل ١ لاق دقو

 كدا هرلاا) [بلس ا ( كلا[ مهللا) ىنعم ناو ةيئاربعلا ةغالا يف عملا يه يف
 -و 3

| 

 فا ل اند هللا اا نأ رم ئسفن كيس ر 00 ا كلذو لضافلا اذه اوف تمماق ( عاجهو

 ا هللأ 5 ) هللا ) اضاف : ةأحلا هل ةلوقب ام وهو ابفذدح دعب ( ا) كاذنلا فر



 4« قشمد سرالم يف تافنصم »

 ٠ الع عالطالا ىل ىلا انعم جاتحي

 'ذ لإ ام نأ 0 :رادلا ةافرا )اناتك عبط ىلع انعمج ةميزع

 عالبط الا باب رانم وجرب اذبلذ هت ارمدتخم نمو هنم ةفلتخم 6 هتض راعمب عبطلل دع

 10 ناك اه اس 00 و ةين الا تافاؤم ا محل نم دجوب ام ىلا 'هددشري نا

 ناك ] تاون[ تافا اع اميل دناو ةرر 000 0 هب ضراعيل 5 1-6

 ّ :فاللا اسر لإ

 اكل | كاح دك 1 ١(

 عماللا ءوضاا يف يواذتلا 1 ه 411 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يتثمدلا

 فاذا يذلا يح نب دلع ( سرادملا رابح ع

 دحا.ملاو عماوجلا نه يدم لف 4 ىلإ سرادلا داشراو كلاطلا 2205 5

 كتم انادنعو ما 1510 هنا قوتملا ى عملا نيدلا ى يح رخافملا يبا يشل ( سرادملاو

 ل 0 مول نإ طخ ةناغلا و مرخو أطخ اهيف ةشيدخ امهادحا ناتنعف

 مراخاو اطخخا نموا الو

 رد يلا نعق عيش اه لبا 60
 ه 5“ ةنس ىفوتملا ينشهدلا يحلا هلا نولوط

 هش دردملا يرلخلا ىموه نب , طلال 2 خيشلل اغا هيلا رصتع) 0(:

 موحرملا ةبتكمو نيلرب و غيوم 1 0000 :هْلا تاطوطخم نم وهو ه
 هنم ةخدح ةخضم انعمم يفو دب وملا كب رداقلا دبع

 00 ىرشلا كد ىتاتلا دمحاءاقبلا ا سن ا 0 دع 6
 قسد فاقوالا ناويد ِق تا لا رشثاعلا نرقلا ف هي رصاعم نم

 ”لحسلا دقنب ةدوقفم ناالا مو ها كب ةنكودم

 يتشمدلا ناك 0 د22 7 ع ند ( ن5 معلا دهاعم يرات) (3)

 نيلرب تاطوطخم نم ه ١١5 ةئس ىفوتملا

 مهاوجلاو سرادملا نع اهوحنو عمان يف يثاوملاو تاطوطخملا يف دروام (0)

 ا[ قلن امو
 اذه انامع يف 0 د نم لكل ءاضيبلا يداي لا باتكلا ردص يف 06

 قفولل هللاو دارملاب ناو اع دغ باتكحلا 0 رطخلا



 ١ ه ١معو ةنل ةقتفاوملا 2 (

 بيب

7 

 تحت 2-200

 0 1 ٠ نانو راذا

 كلاثلا داحلا

 هأأ ف 5 هلا 2
 روسلا - هه ,نىسم د يف رسل

 3 ل ير

 هي روس فصنو ةريل يونا ان ارشا ةميا

 امدقم مفدلاو جراخلا يف ديربلا ةرجا ةيروس ةريا عبر اهيلا فاضي
 ك7

 مي 0 تر

 يف رغما رداقلا دبع ديسلا هب وغل ا 010

 0 دمحم » (  ردان طوط )ته ةاضقلاو تاسالا ت7

 1 اك دحام عبأت ١ ةيسايعلا ظافلالا ريسفل )

 ع

 نولعملا ردكسا ىسع » اهراوحو قشم 5 ؛ ةينان ويلا ءائسإلا

 مولس سنا » بادكاإل دئاوف

 كل عبات ) مالقالا تا

 نعد ديسأل ايناملا يف ةيقرشلا سوردلا جيرات

 طابته ةلكس ةوضاحملا راوشن افلا ح راكفإو ءازآ

 فراقلا رادنكسا ىدنع دلل
 يزئالا ةحبم دمحا »

 اموصحو سل رات

 ( ردان طوطخم ) سنلا دومح حرش فص و

 روع 3 1 لنمحا » ( عبات) ةيسابعلا ظاناالا ريسفت

 مح

 اشابروهتلو لمقر “2 ل اعءاردعسإ تيلغلا لوح راكفاو ازا

 دعر يد هيل امثال هب رعلا 2 ةيشحلا ظانلألا|

 هش دح تاع ويطم

 ناش رم ىف حا ناسا ه7 د

 يوم رخو تر دوو

70 
 م

| 

 ع

 ماو79 ةنس تشن



 ال٠. 2-1 لوما عرع - مةيعءاوع# 3 3 نوع 66

 م فلعل /-> ١
0 8 7 0 7 

 مع +1 816ع4ممغالا اع مذهدذ8غ
1617116 12167115116114 791231553111 3 5 

 طماع 3120111161116111'0 : 11116 11171 57121611116 ع1 60.

 يي تت تح < جس حي سك بح < نربي وريح بج ب و ببكح رس < يبوح روح بحل

 1ك قانات انك خ1 مل
 جب تح<

2-306 
 1 طرة[معع لع ]د تماوأ غ6 21216

 2 11. 11. 181:02 ةل-(ناهطتاأ سانلع كبرت اند 2021 105ءتأ 1تةنتع ل' لطرح

 ناك لن

 و طئاسددل [دتستمانا“ ممعاطد (نهرت عصام ل "ع لعف طحمأك جططةى51لعد

 13 ]ع طغفرتع لص مك[25ء-ل[جرتأع (ندرتتت ع. (0مأاصأ مك كانت 1ع5 تتماك تمن 15

 18 !؟عمرساع ططتلتممع 1هضتفتت طنطا هغطغوسع عغصفتملع لع 8عجتنماناط

 20 101. 5 [عفممدعكعع لعد ددكوصأك هزت عصا هات داعد

 6«( لعد معول كت عد

 26 [.: خعجلعصدتع [نعمرتنءءاتمصع لع ءاحناع

 28 1. خ. 221[1هنأأ [ازئأمزرع لن طئطدص ماتطاأ 6ع معصلملأ
 11 عانعاتع

 30 ط0[ءددعانت“ [0ه5ةاكأعت 1 وامزرع لع !'هرت عصا هلت دددع عد 101ه مدع

 31 ]عمو (ة0كدلن> 0ع ]!' ل عدل قدتأع هان 5

 لع لوطا عات

 ا اع دج د

 33 1. كل. 1[ جاهانآأ اكان لع كانلت انا 122 5ءاتتأ ل' طلت 1! هانح

 ]اهم لن لعيرتعسدع هزغعاع لع !'طغعتع

 43 قةطقت20 121120101 2 (نهردتت»ت عما متل ع لعع محمأاك ةططوقدأ لعد

 ( كا116)

 48 ]رع طغؤرتع كصوكإهوعس ل[جرتتع, 0 ماصل هلك ىانل" ]ع5 12015 ده 015

 0000 ( ك116)

 52 ]1 ةعج0ل6ةمأع [معمرت«عءاتمدك لع هاجناع

 5و طرتوأ. 102510 آممغد [1ةؤمزرتع لع ]'هرت عصام ذذدح ع عرج هرتاانعمأ

 56 (ن]1هداتوانعد ءأ 10غعد

 600 رلوانكنعال عد ماناطاأ ماتم

 05 [لز ةأمزرتع لعد 6عماعع محانكات] تدعم لع

1110 

 064 ]مد (تمكدللج لع !' قعد لغتتتع دلت 05

 لع 1” موتا ءات





 رهشلا اذه يف عمجللا لامعا ه0
 بئانداهضعب يف هسيئر روضحب ربشلا اذه ءانثا يف ةماعتاسنلج عبرا عمجما دقع

 هلل لح للا ىلا كش دعم يف هذ قر نال قابلا ٍق 0 ذاعحسالا هسلئر

 ىل تككلا كيلا دبع ىلا فطاقللا هللا افءالضع نوكل ذاحالاا نيكر ةماخ تلظل
 راع هداملا؟ اهلا نووتلم ةيلازالل ةياروسللا ةطسايللا:ءالثثااوىلإعلا ميلعتلا ةدحو
 ءابدالا ضعب و نورزاوملاو نولماعلا

 ءالغلا لئاسر تيلتو اهوديش نيدلا اهيلع عق ةوو ةيضاملا تاداجلا رضاخم تئرقف

 ىهصفلا ةغللا رشن عئارذ يف فراعملا 500 دللا ذاتسالا ةلاقمو نيو ةنملاو
 007 , دمحم يلا ةمالعلا نم ةلاسرو عمجلا ةلحم يف مث فحصلا يف اهرشن ررقلو

 ٠ مدالب فيس مراثاب ةغللا اومدخ نيذلان ير صاعملا العلا ءاعسا اهيف ددع رئازيلا فيس

 ٠ نيرجابملا يح يف ةعلاطملا رود عرف ءاشناب ماّتهالل بلح نم انعمج سيئر باتكو

 هبانقلال عمجلا ركش هنعض يذل اةدحتملا تايالولا يف انعم وضعرلن ودكم ذاتسالا باتكو
 اهرشن ررقث مالقالا تارثع ين تالاقمو هيلا ةنده هتافلؤه ضعب لاسراو هنيفاوضع

 نئصلا ذة
 كي دشؤل راؤعكرلل !( ندملا ءارق )' يهد ههئاثقا يناروك دال تارطناحلاةتيغلاو

 دمحم ديسلا ذاتسالل ( ماشلا يف معلا خيرات )و طابش * يفبةعمجا ربظ دعب رطاخ

 ذاتسالل (  يتشمد يخيرات طوطخم ) ه هنم + يس ةعجلا عمجلا ادرك

 داطيقللا فرقا | ءارعر ةلطااراللاتو كر دهنما 1:1 يف ةعججلا ب 0 ! اكن ديلا
 هنا "| يفا ةعاججلاب نفالمطا رددكاكلبا يع دولا

 مسا ماا لف زاحا | تح اش) املوا نم امور سنع ةسمخ لكك اناا تار داخلاو

 اريحا ةةيع  تايباحصلاب ة ودقلا ) و ٠ طابش ؟ يف ةهملا رهظ لبق يناخلا نيدلا يبحم

 هنم 1:1 يف يبرغملا زداقلا دبع ذاتسالل ٠ ( تاحلاصلا لامعالا



 ل
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 عئادبلا نم هلثمتي و يناعملا نم هليختب ام يف هليلد نوكتل
 فودعلا ل ردا مدع

 غ# قشمد سرادم ف تا د

1 : 

 اذبلف هللاءاش نا .يميعنلل ( سرادلا داشرا ) باعك عبط ىلع انعم ةم زع تحص
 يس تافلؤملا هذه خل نم دجروي ام ىلا ”هودشري نا عاللط الا بابا نم وجري وه
 اب ابهلنذي و ةطوطخلا ةضن اهب ضراعيل اقتحم ًطوبضم اهنم ناكام اوس الو بتاكتملا

 يتشمدلا ينابسملا يدعلا يح نب دمحال ( سرادملا رابخا يف سرادلا ) (1)
 عماللا ءوضلا ين يواخسلا هركذ ه 117 ةتس ىفوتملا يقفاشلا

 ه 571 ةنس ىفوتملا يديعنلا نيدلا ييحم رخافملا يبا خيشلل ( سرادملاو

 نباب فورعملا ىلع نب دمحم نيدلا سعت خيشلل ( اذه بلاطلا هيبنت ) رصتخم (*)

 ه 507 ةنس قوتملا يتشمدلا يحلاصلا نولوط

 ةنس قوتملا .ياوملعلا 'ئموم نب. طسابلادبع خنيشلا ( اضيا ةيبنتلا )رضتخم (5)
 يلب زو غون ةيعكمتل/يناطينربلا.( تلا (تاطؤ طع نسا وعر

 قش دل انادبك» نب دوج نب ىتسغ نييكمحل ,(«قيشمد؛يفي غلا هاهم يراك ) 15

 نيلرب تاطوطخم نموه ١١15٠ ةنسس قوعالا

 عماوللاو سرادملا نع اهوحنو عيماجما يف ئتثاوحلاو تاطوطخلا يف دروام (1)

 بم قلعت امو

 اذه اناع ف اندضاعي نم لكل ءاضيبلا يدايالا مالش تاتكلا ردص قف ل حسنف

 قفوملا هللاو: ذارملاب:ايفاوااق ةحم باحكحلاا نوكيل ريطخلا

 1 دلل دا هدي



 تائدط م ةعضن كن 1 7 هدك ملظعا ) 1 هلا راد )ةيواز ل م ا

 ىدهملا ناتلاشر تافتدألا هذه نم ة هذا ةينب د ةفلدخم عيضاوم يف يف ةيب رعلا ةغالاب

 لئاسرلا هذه يف كلش دقو ( بدالا سورد ) اهامس هل لئاسر ةاساس نم ناماس دنيسلا

 فقيل طي روك ةفا قتلا ةيذرملا اسجل دلال جذلط ملعت يف لواتلا ةلرس ةفيدح ةقااط
 ''ةديفملا لئاسرلا نم اهريغو ٠ ٍثارفلا ديجلاديع ! عملا ةارفلا روما ضعب ريدي

 هنطو ينب 4 ةمدخ يف هك : ةكرابملا هتنفبم يف'قيف دانا قد ههه هتيده ىلع ركشاا هل قل

 0 ندَعلاو مالسالا

 ل2 ناعا نم ىرباحلا يدنفا ديم دبع ةمالعلا ذاتسالا ةرمضح انيلا ىدهاو

 رك 0( داش 3 ندملا طلتا نآس يف ادم | اها ةل هلال مار
 ةقفاوم اهيف تنثا ةحفص نينامث وحن غلبت “و ٠ ةرحعلل ( 1551 ) ةنس ذنم توريب يف

 © ءدئافلا ةهتع ٠ ةدالا ةريرع ةلاسرلاو ٠ ثيدحلا ندمتلا لوصال مالسالا ل وصا

 ٠ ةبئاصلا ءارآلا نم هتيعفت اب عافتنالاو ٠ اهؤانتقا نيثحابلاب ردجي

 يب رعلا
 ىب رعلا رعشلا يف لايخلا

 نم عطقب ةحنص 4١ يف 1175 ةنس رصمب عبط

 ا ا ع قتلا دخلا ةقزنكرالالل كي ظل
 ملا 15 قاكلر 1ع كاندي ركل هك 28و" ىنرللا

 دعاة نيمخلا 612 ذل نينو هللا ئارنلاو ارقدلا' [ودةفاوطعمل هدلع ليم رفا نم
 ع لضافتلاو ٠ لاق لييختلا عاوناو يناعملا يعادتو ٠ هتدئافو ةفسالقلاو ءاغابلا

 تي فلكوملا ةردقم ىلع لدت ىتلا ةديفملا ثحابملا هذه لاثما ىلا هنم ضرغلاو لايخلا

 1 قابلا مولعلا
 ل ب1 3 هلاك تش طب طذلعا نومي عيش الا تاكل 004 هلو

 ا ل را تو كب انج اذ للا مون تازاسلا
 مظاثلا ايلا جاتحي يتلا ب بعكلا لضفا نم ُهثال جاورلاب باعك نيغأدؤ نيرعئانلاو



 ةثدحا تاعومطم 1(

 دش ئنامم هلعديلا لصوام عد ءانما معرف راعتم ناكاو ها هيب عل مدع

 يف .ةعئاش وا برعلا نيب ةيشاف تناك يتلا تاجالطصالاو موسرلا نم بابلا اذه تي

 ممالفجيف رباكألاو ءافللا دهاشم اهيف ىلهت ةآرم ظحاجلا هلعج ٠ ٠ ٠.مهتاودردص
 تاولسو نهتم ماب كالا ل ارجل درسا عرض تا ةماعلا دوم دال

 مزهس ةيِس مرعم لع انفقوأو ةيءوملا مهتيدنا فو ةيصوصخلا مهي وح يف نيلبسلا

 كلذريغو 0 للا يف موقلا نس كاشاب ان ةزرضبت“ا م ٠ مهسلا يلايل يف مهفصقو

 ايفو برعلا مايا دي لئامالاو ةارسلا.ىدل ةربتعم تناكىتلا 1 م
- 

 نيزكتملا يسسو نيلسسملا بيطخ »© ةيباصلا ةرق ني تباث 9 مع الو
 ماظنلا.عراض رظان ناو ةغالبلا ناب ىكح ملكت نا نب ا 0

 ديم ىلع داز لزه ناو ساق 1 كس يف جرخ دج ناو لادجلا يف
 هاذ, ضايرر هك ٠ بت ذلاب ناسإك بدال زو حاورالا حازمو بولقلا بيب>

 هل مدق الا صوقنم هل ضرعت الو اَهْنآ هاغر الا عزانم هعزان ام ةرمم نانفا هلئاسرو
 ةصاخلاو هنع ذخأت ٠ 0 يا ءافلخلا ٠ ةاقبتسا عضاوتلا

 هينأرا نيبو ( معلا ١و ةنطقلا نيبو ( ملقلاو ناسالا نيب عمج ( هبحن ةماعلاو « هل لست

 تربظدا 000 رم لاط « ميفلاو ءاكذلا نيبو و ( ظنلاو رثنلا نيب و « بدالاو

 ايحجنو ملا باستنالاب اورزتفاو ( هبدا اودابتو ( هبقع لاجرلا <ىطوو « هتلخ.

 . «ها/باطللا لصفو ةكملا يتوا بقل « هب ءادتقالاب
 علا ةمدخ يف دحلا اذه ىلا هقيفوت ىلع ةعيدبلا ةفلا هذه رشان انقيدص“ ىف

 ا ا ع لضف اوقزر 34 لكملع ثي- هوذح اذح ول قنعاو ميل |

 برعلا ناسل

 يبلع نار

 ةيدنه كرام ذل

 ف جب رعلا مولعلا !ءمديودنلا نإايلس ديلا سدالا ذاتسالا ةرضح ابيل, يذهأ
 - يوي | )ا ِِ 1 - 0



 ا ل لاق 1
 ع 2-0

 اول كولملا قالخلا يف جاتلا باتك

 ؟7* ص م 115١ه ١85 ةىهاقلارةي ريم الأ[ ةعيطملاب عبطاشاب يكز زر دمتا ىدتع

 حور تك لخدال نيملاعلا يف رشنيو عبطي نا ظحاجلا لمانا هتطخ ام عيب علأو
 لقعلا لعت ذيلتلا نبا لاق اهل العار نعكف ينابملاو. يناعملا تيحتي نمت ةمالا, ف ةدي دج

 ةلمج يفظحلا ءوسل دقف دق اهراهتشاو اهترثك ىلع ارماعم نكلو اناث بدالاو لوا
 ءالخي اودادضالاو نساحم او نييبتلاونايبلا الا اهنم رشني لوةلملا ءالع بتك نم دقف ام
 وكلي لكتاب ىزردجلارةمرالعلا ةيبرعلا ادءالا, ىلا ننجا:دقو -اءلءاسرو نالودطاو
 قىح طن هتداع ىلع همدخو 2 ثالثب هل رفظ كولملا قالخا ين باتححلا اذه

 اهردحا تايثاوهتايادر قيقحنو هلقعم ىلع عيدبلا ىت ةللععلا تيحا نيف لجأ نآلا

 ءاج ملف فز ةلوبقم ة ةثيدح ةروص لع هليصفتو هبب ولو هتاميبم ريسفتو داّتعالاب

 هسفنأ زوجي ال كففو اعط ا اًميلأت نيرقلا عطقنم اجذومنا هلوادجو هسرابفل

 رفسلا, ذم بها مياثا ريثانلا:مدق دقو «:قيفط:ناك ىلو ,هيف اًنيَش كقتيا ناارداقتلا ربك

 بدالا يف هنا لاقو ظحاجلا لئاضف ضعب اهيف ركذ ةيسنرفالا ةغللاب ةلياج ةمدقم عتمملا
 ضوخي و ,ةباغلا ىلا ةفاجلا تاعوضوملا ملاعي يسنرفلا بدالا يف نانرو ريتاوفك يب رعلا
 هعم 00 هرظن تفلي.و <ىراقلا رن اتس تأ ادبإ ذل كو لئاسأا بعصا بابع يف

 ٠ ثنعو 0 ع هلاش نا نود هيلا هفرص 02 لكلا 1 ا

 اكدك [ و ايلقن لق كولا ادنع ةرشاعملا تادآ نا عيدبلا فئاتلا اذه ان. انا دقو
 نمدد زق ىلع ظحاجلا ناو * نورق دعب ءالؤه نع كرتلا اهلقن ؟ سرفلا نع نويسابعلا
 ريما , ىلوم ناقاخ نب متفا | ريمالا هب صخ دق اذه هباتكو مهئارماو سابعلا ينب كولم
 5-2 نم مايدتساو مهب ار, سلاح يف, ملاح نايبوو نييزومأألا ا عنام هعنم مل نينمؤملا

 9 00 د ابعلا ينبب لعف اك ءافلخلا نم مهتمز يف لخدد مل 1
 5 5 2 0 ا ا عمت : 11 2

 ىلع ةشانعلا ةلودلا تاماظن م ءربم» ةيعز ظ ظداحلا 7 1-1 335 قدرا اهقس-) هل



 5 رف 2

 تمد هب داري قلحو )١( لوالا.لاق دقف هددار يف قتسادبس او

 رم ةب رق يف اهيف نم جرخي ءاملا ناكة أ سا ةروص هنا. ليقو قشمد برقد عظم
 : نا"سح لاق جيصفل |.رءثلا يف ءاج دقو . ناعم يه ا وه

 لوالا .نامزلا يف : احب 1 مهتمدان قاطع رد هلا

 0 58 ذاقو ماللا 500 5 ىالجرا (؟) ينانلا لاقو

 مسا وهو ةقلح اذ ذاتها ا نسما راقثا خ52 نموت اتا تلكم ةطنو ول الأ

 خؤيشم 3 ارق نم ةيرقب م 000 ليقوابسفن: شم ديف لب ليقو اهلك ةطوغلا ةزوكل

 « نا رصن هلاق قشهد قرق نم ةيرق يف ايف نم ءاملا يرجي ةارءا ةزوص لِبقو

 ابا ةطوخلا ةروكل مسا فاقو مال اللا ذيشتو نين رسكب ىاطس( )ا كلاتلا/ لاق

 .ةيرقب اهيف نم ءاملا يرجي ةأرما ةروص ليقو اهسفن قششمد ليقو اهارق نم ةيرق ليقو
 عة

 ىنعم» كلو « هته تأ هدد ١ مزافلا ابعت نا هعحرتو يناثلا يأرلا اما

 يناثلاو « رازه» يغ ةيسرافلا ىف تفلا ةئاملا نا ْن |والا نيببسب حورحم و رف فلا ةئام

 ٠ فلا ةئام اهانعم ناك ناو دنملا تاغل نم ة.دروا يع امناؤ ةيشرافب تيا كلثا

 دنع قلطت ةلكلا هذهنأف يسرافلا « هكلجأ » مسا وبف باوصلا برقالا يأرلا اما
 لكب ةيهاز ءارضخ ىقبت يتلا فانك الا ةيمارتملا فارطّلا ةعستملا جورملا ىلع موقلا

 ٠ هةداو قشمد ةطوغل فصو برقا هو ةب وطرلا نم اهتبرت هظفحت امب ةنسلا مساوم
 يلع لء يذ لكق وفو ذاتسالا لاق ع هقيلعت تدرا امااذه

 24 ةفص كتسرال عبط برعملا 6(

 101 رح صم مظل *5 ص ؟ ءزج كيال عبط نادلإلا مما 0

 تايوحا عسبط عاقبلاو هةنكحبم لا ءائسإ[ ىلع عالطالا كا عز

 523 ص١ 2
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 راكشذاو ءارا هر

 تاعوضوم باتك لب مولعلا تاعوسوم باتك هعمب مل هنا (؟) هباتكل يناثلا مسالا وه
 مسالا نا كلذ نم متناف ٠ نتاولطصملا كلت رسل هناتكأ نال ابت ولطصم يا مولعلا

 مسالا ناك اذ لو ٠ .هزارط ىلع ايف يبلا بتكحلا عيمج مدا ال هباتك منا روكذملا
 ذدنم ةانعبت اذطو ىتتم فطلاو ىنعم نسحاؤ اظفا رد كد مدق ع |( ةلعلا )

 لحقن |« لارط تاوبس

 لال ذاك نيع ةل يللا ظانلازل يدنا نساابدار اهب ألو نمو ابلغ ارعضااو هلطك اا اذه
 ىلع ةمئالأ روهحجل هيف فاتخم ناكملل ىذتلا لطفمع ءاتلا قاما: نا ىوض لاقي اكلايف

 ةطملا لاوقب نم *ىطخيف هللا ف ةزمح خيشلا ليلجلا ذاتسالا كتل ناكمب و يعامس هنن
 ةرثكإ سقم هلدج مهضعب نا ( دسا ) ةدام يف سوماقلا حراش ىكحو ٠ طحملا يف

 هلعم اناوقف هيلعو «ةددشل عم نب طءةئشلا دوت مث لبث مامالا اني ليم اع ناك هيلاو هلاغما

 كلذ ف انبب وغل يأر اف + طلخا نم دعي ال ةطحمو ةك سمو ةبتلكمو
 روت دمحا ١١١5 ةنس ” ك 4 يف مارهالا

 ذا وطنا هني زانق ماقظدلي ةملاقم ف/تفولعملا ندسكتنا قرشا
 : هلوق دنع ىلوالا اهتنس. نم "4 ةيفصلا يف ةنطهازلا <تكخم

 لفط1 تكن َزَخ ةيئاتون نوكتا نا اما. اج «قشمو ؛ءامسا :نم» ثلاثلا »

 ةسنك ابلعلاو | هريغو ركاسع نبا اهركذ لالا ذب 0 /. اهادعا
 5 نياك زى وودنملا 0 كلا برو ند عدلا ءا يرسم مساب

 ةرهز يا « لكرد امه نيعلك نم ةيسراف اهنا اماو ٠ قى واج لاذ الان« وتحس اهيفان اقف

 امتطوغيلاةراشا ةسهزفلا ةئام اهانعم لمح وكف تلا دنلوب نعم « كل » و ةدرو ا

 اذه -ىلعو ىاج اولاقق فيفختلل ماللا اوهبتاوارم كلا يل اهوا يف مضلا ن نع اودع ع

 « خا داليملل سداسلا نرقلا يف اهوكلتما ن نيدذلا سرفلا ةيعمل 01 نركتا علزلا

 يف توقايو هب”رعم يف قيلاوجلا هدروا امج لدالا يأرلا يف جرخي ذاتسالاف



 ال راكفاو ءاذآ

 .ردماز :يزيكشالم اتكرر كلا
 رايتخال يدادغبلا يلمركلا يرام ساتسنا بالا ريهشلا يوغللا ةمالغلا قف

 هبتك ام كيلو ٠ مهدنع املاعتسا عاشو هؤابداو قارعلا ءالع اهنسجتساف «.ةلعملا هلك
 ' (؟* : 1 ) مالسلا راد ةفيح يف اهنع ابعضاو

 ناكل لعل )ا ىلا غيصلا نم ودو نوتفلاو مواعلا يوحي يذلا يعل هلعلإب دارملا

 تا ككإا اعلا ءاغووب# ةادا وا ءاغو |نركيدن ناكلملاو# يلا هيف رثكي يذنلا

 ىفخيالا <
 ءاعول م« ةملقم درب كا كرما تلاد اكبمرعرلا يسوع اهالي ربك دقو

 شعب غاز هج فضلا حفلا ايف زوخيو ٠ اهيف رثكت امن ال ةباعكلا مالقأ

 ل يغفل بي رعت وهو « فراعم ةرئاد»» مهضعب اهاعم يتلا م ةماعملاو (1) ةمئالا

 7 ) ضعي اهاعسو ةملاعملا ةدئاف ديفت ال ةينرعلا يف اهنكل ةيجترفالا ةيدبب واكسنا

 يزاكشاط' اينافكاو نو ماعلا تاعوضومباتك) ةخلكلل اهلي اتت( 0 ١
 نوريس ال نيدلانوداقملا 0 يزانلا مهاربا خيشلا مولا اذه مهو نه لواو + هداز

 لاق كدقف' ٠"رتصتت' نول مولا اذه ىلع اورجو ىده ريغ ىلع مهريغ لوقعب لب مهو ةعب

 باتك : هدن اذهام ٠*” ص يف م6 + ١84 ةنسل بيبطلا ةلحم يف يجزايلا

 كرم نئنيلا اذه لع قفطططم نب اذمحا الملا هقلظطأ.يدنلا: ناوسلا وه مولا
 اهتالقش» مولعلا تاغوسومب دارملاو ةدايسلا خلابصمو.ةداغبلا حاتفم هناتكيف فيلأتلا
 ها  مولعلا تاءوسوم تك ه عمج يف :لاقيو ابن» لك عسو امو

 اهناو. فيلأتلا نم فصلا اذه ىلع ممالا اذه قاطب مل دمحا الملا نا (1)': انلق

 ءالقالا ءاءو اصلا ىنو ٠ ةباعكتلا لق ءاعو ما ةلقملا : نسورغلا جاتايف(١)

 ىنذتقم ذا نكمل امنا ىلع مفا| | ا كل انك : مده ع يش لاق

 دف درطي ال ةيعستلا ةجوو + ظفحلا.ةلا ءاغولا لاقي نا نكع داةلا ماا ا

 ناكلملاو نامإلا و ةلالا ءامسا ِف ربتعملا ىن ااا ناب .نفاشكملا يثار 1 1 دعدلا جرص

 2-0 ف دجوؤير امن لكك يف/ د رطب جمجم الب ةينحلاي ما ٠ راكولبا علل هنف دح وا رك" يف درطب ا و صم الإ ةىسللل 2< -لهه
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 راكفاو دل

 جلعملا

 مجاتملا عون ىلع اهقالطا حصن ةدرفم ةيبرع ةظفا ىلع نالا ىلا نوي وغللا قفني م
 عونلا اذه وفاه رطضا ا ٠ اخ معو ءامم6لذع مساب مت رفالا دنع ةفورعملا ةعماجلا

 ددرت اناقم !«هب وع ام: لع بي رقتلاب'لدت الدكر

 (رثوكللاب ) هيف عورتشلاددع هاعسف همم ةيوست يف الا ءىذاب يف يناتسلا ةمالعلا

 ثبلتل م هباتك هب فرعف يجن رفالا ظفال ةمحرت يو ( فراعملا ةرئادب ) هريغف هل ادب ع

 ةرئاذ مودا اةقأ اذان :ةتيضوو اللا فيس داك سنجلا مسا ىلا ةيلعلا نم تلقتنا نا
 ا يلا لم قنا انهن لاا لل كراس طرأت

 كردك "كلقلو ليتك نة ننكر اغا 57 فا للو كفو (اةنالخالا

 تل لي لضألا ياةبكس نكت ناو اهئال:(اة: دير واكبلين الا )
 ةدحأق ةلكت حنلاب

 مولعلا ناك ):ايننم دوا يسرتمتم يدديو نيدو لضاملاهاسالا لااا

 دا عقلا ( ليا طفلا نآرقلا فزاعم ةئاؤ ) ءاعسن طيسلا يف يناتسبلا عبتو ( ةغللاو

 هد اميعس«ق.كازنجلا ذو ةعلازتكو يرحشلا ( يا راك

 ةنسةناتسالاب عوبطملا همجم“ يدنفا تعفر دمحا عسكر لك 5ك نم 50 مثددع مجاعملا

 ةيلع ةلشللا 0 راها يف "انعام: (اةتفارقحو ةنخضيرات تاغل) مسا | 01. - 5

 تزءدمو يديس يلعل عونلا اذه نم جم ةناتسالاب ربظ 1110 يله

 ا" 9 ةعه طقف لوالا ءرخلا هنم عبط ( ف اغلا هزئان ليما ررق ءأب ذاشر يلعو

 فيس هةلخ و ككذرو») تاعاوسلوملا أي اع وتلا اذهل راتخا يحزانلا ةماالعلا ناكو

 عويشلاو لوبقلا نم فداضت مل ةظفالا هذه نا ال٠٠ ( هدآز يربكشاط هيف عبت هلا
 هسا يف '”مالا مَ نم ةئف الا مولا ن مم ايف امع الضف ( فراعملا ةرئاد ) هتفداص ام



 68 ةيبرعلا تايقرشملا لع خيرات

 باد الاةيلك يفا 41 ةنسهتلاحىلا ديعأو م15 ةبس لأ ذاتسالا نادقنو دلل
 نيقعا 159 شرف ككل كلا دز دنا ل مقو دقو ٠ ةنوبشل يف
 ار مظعمو ٠ ارومو ازوس هيلع ىرج يذلا يدقلاس رلا ةداعا نمي زاب نف"يف دوع

 : هتئاق 0 ها نك اع دا اناكفاف نيش ديعلا كادت ناكل
 ددملا يف نييلاقتربلاب ةقالع ال ( ةيلاقثربلاب اهتمحرت عم زرةبرع ضرك

 ةوعص ١ ١١ :ىف ١855 هسا ةنوبشل ف ترد

 ةئشإ ةنؤبشل ىف تربثنا ةكيرغ فورين تكن نمر يكك ةتلافن تاك

 ص 517 ف41/

 |4831 ةنس ترشن نيلسملا تبراخ ىلا ةيدنملا اكانسب ةكلم ثداوح (5)

 ١ هةغص

 ةيلاقلرب ةجحرت عم نيدلانيز نيل ةيدنملا رابالام يف نييلاقثربلا لاوحا (5)
 ( ةحفص 581 )1854 ةنوبشل يف رشن ةمدقمو حرشو

 (ةئفص 4115 ؟ةنسزي راب يف ترشن لاقتربلا يفةيب رعلا نكامالا ءاعما (5)

 زيراب يف ترش ةيئابسالاو ةيب رعلاب .ةيخيراتلا تاوصالا يف لئاسم:ثالت (1)

 ١359 ةيسر رت ازدلا قف تاقرنملا ءانع رم لامجا اف( صال )اة

 ةنوبشل يف ترشن لاقتربلاب ةقاعتم ( ةيلاقترب ةمجرت عم ) ةيبرع تاباتك (10)
 (ض ا

 لوالا دلحلا اهيلع نييلاقنتربلا ءاليتسا دبع ىلع شكا رم يف اليصا ثداوح (4)
 ص257: يف ١515 همس يناثلاو ضان قف 0

 ( عبطلا تحن ) البزرا خيرات (5)

 غِ ةينيركنسلا ةغللا ةيبرعلا ادعام ةيقرشلا تاغللا نم انددغ سردد و اذه

 (هاذنطمطع ةي راق يف فاداإلا ةياك يف ةيربعلا ةغللاو ةنوبشل يف باد الا هلك

 لقن يذلا 12516865 265118 ازيرب فيتسا اهسردي اضيا ةيشدحلا سردتو

 تاجرتو ضرس انيمي دسمان رك كتشللا ذهب تاك 00
 ا نيتغللا كنتي طابترا اهل
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 0 رعلا تايق "كمل را خي ا

 ةكريماو ةبروا ف

 لاقرب ىف تانقرشملا

 دحاو ةنوبشا ةعماج نم. 102810 آم0285 سبول ديفاد ذاتسالا انيلا بتك

 ةاو رعت ام 1919 هسا لاوالاا| نوناك ٠ يف يب رعلا يلعلا انعمجم ءاضعا

 هيفا ناك اان عمو تاقوالا نم تقو 2 اندنع ةيب رعلا سوردلا ىهزت مل

 لقا) لف 28 ةماعلا نورتلا طع اوان قرع نم زو: ةنورنل ف ناككسسلر فل اريد

 انك وعلا ءاقرعوا اذا[ هنن 82م 0518/ اعشتباب كال هشاردف ناك رقت

 يل ئارسا مجرت 1107 ةنس ينو ( ةوفص 7٠ ) ةيب رعلا ةغللا دهعم مساب يل رعلا وحنلا
 اوس فلخ دقو اريفياوا يد مولاس مساب هرشنو انيس نبا تانك ةدنالود يف يلاقنري

 نيالا 2 قسم د ف دلوانيف ترعغتلسم مظعا وهو ١الوه ةئنس اعشاب 52008

 رمال تف علوا ماعلا” نمسفلا نينار مدنا عار طعبتو نيببرع

 النام هماك ةذهوأ ين اكتس زنلا ةكيردن يف سوؤواةنراقلا رز لاتتارلانئاوع
 ١17/85 ةنس ؛هرشن ةهفص 17٠ يفةبب رءلانم ةقتنملا ةيلاقثربلا ظافلالا مجم 00(

 كواشاملا زعل ك1 ! نيكنام اقثربلاب اهتمجرت هل رع )0(
 صض':ا٠5 يف ١,75٠ ةئس ةلوبشل يف تعبط لاقئربلا

 ضنا كاد ةايملا ين لك هلا ردطملا يف تاعك (6)

 ماقا هنا ديب ادعم ًاذاتسا هلثم يناكسيسنرف وهو 12/191358 اروم هذيل نكي ملو
 خيراعل ةيلاقثرب ةعار ومنو هذ لا لئرذ 4 ىعت 1 رعلاي 00

 رشنو ةيشتاللا ىلا لقن باتكأا اذهو ةحنص 0 ةالال ١ نسا ساطرقلا نع

 يف ةطوطب نب اةلحرو 86213112161 هيموب ةيسنرفالا لادن 1 هرحمط ءانع م عربلروت

 451 يف | 866 َه ةنس يف ذاغااو ص ه0 يف 26 ةكس لوالا ع نيدلحم

 ةإقلو ةنوبشأ يف هي نيرغلا ةللاغلاا هر دل نا ةنس يف ةيب رعلا سرد ل امو



 هوب مالقالا :تارثع

 اييوضع وا اهانتا ف ةسسلا له ]1
 ١ هيلوخدلا سسرنم 31 كي ركلا قمتيفملا تعاونها ل | ايش كلا )

 ةيلوخدلا ممر مموق 5 ايئالث هافع لاقب الو اذك نم هافعا نم( ةافعملا ) هباوص
 نك هباوص كر ل

 . يناجي سلج نا قفا هباوص ( نالف يناجي سلج نا فدص دقو ) محلوق اهنهو

 : لامو ف رصنا هانعف فدص اما

 التاء نمي هكيز هناوض وراعابو' "بزأ نم( ن ريل يف مايا جن نم" ) مهوق اهنمو

 ني سا | يف:هاقلا وا هحرط يا

 نألي (رادثإلا)) هياوص ( راطخ الا نوصي بحصلا تر تشفو) كين
 ضب رملا/نطخباو .٠ ودقلا» يا .رطيلتا,يف,ملع[راصزانالف,نالف.رطخأ :ودصم راح الإ
 نع.ديعب كلذ لكو ٠ هنايسن دعب هيئركْذ اذك يلبي هللا رطخاو ٠ رطخلا يف لخبد
 رادولا

 ءاد ميت فاتمل طول (ثلملت زيدي اوضر( دلك 8 يذلا ىلا تلصو ) مهلوق اهنمو
 هل اًيفتشم ترظن هيفو يثلا تلمأت لاقيارظنلا ءاسسس لوألا ند

 فلأن ود[ نيوز دوم هياوض( تي دحلاب اذهم نيدودلع فحلاب القبل طرت ١
5520" 

 نود نم 5 جا نكميو هباوص ( اذكب ينربخي ن ا دحال نكمو ٠ ) مملوق اهنمو

 هسفنب ىدعت ( 7 لعف نال ماللا

 هباوصو ( رونا ) :يف 'اولا مير ( روناو لعلا رك حال ال.) محلوق اهتارثع نمو

 هانعم.امناو ىنعملا اذهب نوكتبالف.واولا ميعصتب (رونا) اما ةءرون .عتداو هلغ رجلا رانا
 بحا.ك تزؤنا 0 ع سا| ز' ونا رهظ

 اهرول تعاطا

 ( لقي الامي ) هلوق ( اًصخش نيرشع نع لقي ال امم نوذداوت.اواةخ ) منطوق اهنمو

 نا ىلو الاف دبعب مي رخخ وا:لحةىلا.جاتجيبانه (:ءابلا ) لاعتساو لق
 ( اا لقي ال. هددعو نودراوتي اولمخلا) لاقي

- 

 ةال ددعب هريدقت



 ملقالاا تارثع 5

 ىجتنا ٠ نولاق ريغ يفا لعا مويلاف 6 تقاطناف نولاق ينبسحا كك
 دي يمجيالا اوذخت!ا لا بزعلا نا ( تامه اهنم اناو ) دهاو كا مده نم ئرتف

 كلذ ريغ ىلا: ةبب رغلا ماوقالا' ةغل:ةفرغم سهاظتلل فا تح لب « هيلا مهتجاحلا مهمالك
 اهنمب اريخك لبغ : لاو اهانكم يلا كرابسالانم

 نافا3 كالا نوري نيدلا نضع 3 ل عوضولملا اذه ف هيد كاناندرا ام اع

 2 هلقني“ امم ”هززعب و دهاوشلاب هاعدم دي تويلف لاقملا اذه هب حرج ام دحال 0ك

 لطخلاو اطخلا نم موصعم ريغ ناسنالا ذا ٠ ةممالا

 ىلع ركلا يرام سائدا بردا

50000 

١ 
 ( هلذبلا ) ( ةلفملا ىلا بهذو  ةيمعسرلا هتلاذب_ نالف سل ) مهلوق اهتارثع نمو

 ةفللا ىف ةلذبلا نا عب نيرمللل نلالطامو نددو ب ةلمنملا لزتلاب هلوراهفاغلا و ةةنو

 هول يف بايثلا ا هلا ملا حايضملا يف 2 اا نافذا الو ل كيش يذلا توثلا

 باوصلاف تاللفحلا قف ماكل دب لدتا يذلا ىئسرلا سايالا دب و "ند اللف

 ةلخلا) بترلا باحصا نم مهريؤلو ( ةيعمرلا ةدربلا ر ءالعلل يعمرلا سابالا كلذ يم“! نا

 دحاوس نجي نمنيب وث الا نوكت الو ٠ هسلت دددج بوث لكةذللا'يف ةلااو ( ةيعسرلا

 0١ ع هلو صراخلا اما اصير ,ح هيأ وص ) انك اصراح كتباز ١ اهنمو

 هباوصتقا ٠ ةكؤاملا ؛يعو ةحآا عمح يف 'ىلوالا ةزمملا دم ( ءامآلا ) موق اهنمو
 . نإ ندى ةزمما سكي امر الا

 3 اص عمو ص رؤئض ةياوصو ( .ءاوضإ ز حرجا ةئاسصع هو( راو ! 0 0
 ِ 01 ايا 0

 لاق كَ هباوص ) ةدحاو رح الا هنأ هلع رد 5 - منع و ( مهو ينفق
1 



 ها كيوم |فالاق ا

 ٠ انغاداقت نم دازملا 1171 رئاطلا لاو هل
 لكد( مدنع الراكب ام اوردوأ ب ىنغ يف مو 0 ةلكأا نوب رعب دق 00

 ها( ةمب وعش 0 وا « مجاءاللل 50 ها( 0 ا 5 كلذ ع ٠ نوردي

 ةجاحل كل اد ارا لان ١ ندمت لو 6 .انلا داوس ا همي اححبت

 اينخ ةلوخد ظفللا لوخدو مجاعالل مهتطلاخم ةرثكل وركن ع ؛ولعف لب ةلكلا| ىلا
 ظافاالا نأ م.يضعب 7 ب ام كنا اذقهو“ تا ىلا بارغالا نم لام

 غافلا ادع ٍ اندحو نش اهيلا 0 ةحاحل ديلا ةيب رعلا يق لخدت ١ ةيعدلا

 0 ةديدع تافدا رس لب روهشم فدا املو ةيمجتا

 راق هناتكا يف بزرعلا: نامل كحاص انينم 55 ةزيدك تافداش هل
 : هلوقب هقخو ( 07 ص ةناتسالا يف ةعوبطملا ةخسنلا عجار ) اما رشع ةعست راهزالا
 ةينانويلاب هعما وهذ( ةانثملا ةيقوفلا ءاتلاي ا ًاليدكش رو دقو) ”ينارسلاو

 6 هريغ دوجو عم يفانوي هدلافرملا اذه اوذخلا ةجاح ىذلف ٠ 5 هب اوككت دقو

 ٠ ابتركذ يتلا بابسالا دحال مرجالف

 عوبطملا لصالا هيو ) سويلاو » : لاق م شل م نينالث ركن
 ٠ « هب "نس دقو ةينانويلاب ابعسا 000 طلع رو ١١ * نص

 ةضحغل اهتيب رعب نواوش و ماحللا ةمحت ميلا ىلع ركش ٠ سانلا ضعب اشار اذا ذو ىهتنا

 ةيبرع الةيمحمام ماكان 0 000 هل ىتعم الو قف " هوفرعبرعلا نوكأ

 1 ازدطعب لاق: قاتلا “الات .نردنلا ١ علا تلا جات يف اجو

 ةيعا فق وزعم وهو 1 ةلصاو ٠ قيقد بلص : تفح شو دددش يأ تكن تن
 40 هي 5 حسا اولا 5 < معلا مالك ض عب ا|ولرمعشسم ااعر مدا هلأ مالك

 كنا 00 ندر ف ل رش ل اها كا

 هللادبع ةججرت يف ركاسع نبا خيرات يفو ٠ تبصا يا « نولاق : لاقف باجاف ةلك نع
 ةلغب 21 مرات 5010 راج ىرتشا ناحل 0

 يا« نولاق » : 1 لق تاك“ | لاق ٠ ابيدش و اهنع بار لا حس لع اهيلع 0

 10000 رهف اص لجر



 تاب رعملا يف رطاوخ 6

 ٠ عمرتتعأااع مداب نييسأرفلا دنع فوزرءملا وهو اهنم دحاو

 ةفاتخم روصب نر للعلا ةدح از ةلكلا بإ رعلا يف برعلا فرمدتت 15

 5115 اهرورحمو 5111:1851 ةينانويلا ةلكلا مذيهف ىنعمب اصاخت ف لك ف

 تاضق ككل دأ هتئسا مركلا بدضقل 3 3 اكل عرسلا اهنم اوجر أ ل29

 قون 8 اكمل مدس | 7 ايا ةلكال( نوضلا "انس ١ 0 رأوا * كطر

 506 عال نييمرالا ةغل ن ءاذحا ةلظفللا هذه اوقتشا مهنا 9 ريغصلا لل

 قيربالا ةلباب نم برش : لجزلا قئرز : مهلوق ماشلا ماوع 0 قتشاو - ةرشابم

 ةيابشلاوا) ةلضفلا, فا رامزرملا )وار وصلا وا كيضقلا ئيعم نم ةذوخ ام تاو هق نعاقشت ض

 نا هلك اذه نم ىرت تناف - ٠ ( ةقئرشلا !نوثدحلا اهنم بترعو ٠ ءاشن ام ىلع
 اعبت غيصلاو 0 ةريثك اهنم تابرعملا نا هلا ةدحاو يق ةيمحالا ةلكلا

 نس م يل وع اهنن ةدحاو لكل ةداضر ء داري "يذلا ىنعم

 مدني الاوهو ابطبض» ةمالا حرصيف هجو لع ةدحاولا ةلكلا برعت دق 07
 ( لصالا ىلا عوجرلاو ممالك حرص ةفلاخم ذئنيح زوجي الخ هنع لوقنملا لصالا طيبض

 الف جنفلاب ةب ربعلا ف يف ف( برعلا دنع ل والا 300 اها اوحرص مهناف حفلا لثم

 دنع وهو انح ل لبج مسا « لمركلا مالعالا نمو . جنفلا لبق ناكل عود

 لدالا طبض هطبضت نا كل زوجي الو كلاغلاو اوال لكك جرب ذ نزو ىلع برعلا

 ٠ ةيربعلا يف وهاك ثلاثلاو لوالا تفل يا

 وا يبجيالا لصالا عبتت نا رذئنيح كل زوجي ةلكلا القبل رع نرسم ل دقو
 اي رج متفلا هيف اوزوج دقو ءآرلا تفو نيشلا رسكب ةناف نرطشلا ل هادا ةووصلا

 ترغملاو كم الا طبض نوح ار صب ككاو * ان رعلا لوضا فن اخ ناو لصالا ىلع

 لكنا لياوبح ةنكعبارلا و. ٠٠٠ ( ربح ) هدام يف جاتلا فا لاق"“ 1 و
 فيعشضتو : بابشلا لاق ٠ نطاو ريغك نبا ةءارق وا دك نراك 2 ريو

 ىف انكار يحال نال ءارخا نمل فلاب ياليل ميمالكيف سيل ناب امل ءآرفلا
 رمل دك الكر رق دق برع اذا ( يعالا نال ( عوبطملا لصالا

 عم ( ةنوقحب ال دقو باوصلاو ٠ اذك ) * وقح ال دقو مهنازواب ( 0 كاوذلاو

! 
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 1 تاب رعملا ف رطاوخ

 ساوطاقلاو !سطيقلاوي سوطيقلاو اطقلاو ترطب |[:كييفال]قت,ةنانر ]| 051 هلل
 لصالا نا عم ضيحلاتوحو « سوطاعلاو .سوطاغلاو سرطرافلاو سوطافلاو

 اناويقعو س رئايفوالاو سنايفالاو سايقوالاو سونابقوالا اولاقو ١.- دحاو

 ٠ ٍينانويلا 0669205 وهو كيلع لصالا ىنخي الو سودي رفالاو

 لثم هيخا ىنعمب امهنم عطق لكو نيعطق عطقتف ةدحاولا ةمكلا برعت دقو
 اذ_هو ةردالا ث ةليقلاو ةليقلا ث ةردالاف طوب 07015616 يا ةينانويلا هليق هردا

 + :تكانبلا ئاس دلي علا
 ناب زاققتم, ناينعملاو نّيتبب رع نيسيلتم قيتنل نم,ةدحاولا ةظفللا نزار

 نودلا :ةييادشتبااههجاكو :يرغاو نا كلذ ناعم + يملا الرب تال
 ”دح ىلع حا ؤرالا لك ىلع قلطت ء .ةيسراف و نونلا ناكساب :(ناج) بي رعت ىلوالاف
 8110226 ةيانويلا نم وا 86111125 ةيمورلا نم ةيئاثلاو ٠ ةيسنرفلا ©5051[ ىنعم

 ليبق نم ٍشثو مههتليخم أ يتلا تادوبعملا عاوذا اهب دارو ةيمورلا نم اهنا محألاو
 ينةليخد ةلكلا نا قا نا عم مهتغل يف اهتااصاب اوعدا دادجالا ناف كلذ عمو ناجلا
 نيدهلولدم اؤذرع مجاعالا نال ٠ داغلاب نوقطانلا انلي دات لواح امهم ىنعملاو ظفللا

 ٠ هب :داودقع يدنا: ىنملاب ظفللا, عضو بيتي ميتاببل يف 00 ترعلا لبق نيطظفللا
 تفي ال يثور انسغل يفهنلا هحتوت اهو فداضصت:ةب رعملا ةظفللا: نا قفَجاَدَك ا 15

 ةييعإلا [كازيملا [ةلك هدتمز» طيفك, يفرقريغك رمذهو «.انتخل قادر ن7

 بزي بزو نم بازيملا نا اؤإاق نيد وغالا ضعب ناف برعلا لبق ءيشلل مجاعالا ذاختال

 ىلع اوقفت ملاذملو ( ءاملا لب ) يا (بآ) ( نيم ) برعم هنا نورخآ لاق ىرجأ عا
 5 را 0011003 , زايمو. بي زاومو بي زم ِهِف اولاق,دقف هعمج
 امهم ل انا كرو لكلاب تزال ١ :!نواوةي نوز ربصعلا نوي دادؤبلاو

 ٠ نايحتالا كلغا يف ةلبجذ إما

 ( يعرف در دج ىنغم ىلا لضالا:اهانععنوجر خيو ةيمحعالا ةلكلابرعلا ذخأيدق از
 ةيسراف ايناف':( غارلا») ةلك" ىذه“ + لضالا يف لطم نلك نا نت اهانسمي نودي نأ
 ” تبرع الف 2, ريك ام ناك ًانيْغَص نابززغلا قلم حاس ا

 ا



 تانردلارف طارد 4

 زاك باكو ةمثكالا ةفص بآك يف هيلع انفقو يذلاو ٠ جدولاقلا ءاوق يف نوكبف
 محلا نم ماعط هنا هعاونا دادعت ىلع جابكسلا لمع ةفص يف دئاوملا عيونت يف دئاوفلا

 لوا قلط اهلا[ فاطلاو ةهسارا كحر) 2 2 رعم هنا ح اذاف لخاب خبطب كممس ا و ا

 نا اندنع برقالاو ٠ هب خبطب 0 ا عراك الا نم عون ىلع
 0 لاب خوبطملا ماعطلا ةسراقلا ين رهو ) نع ابرعم نوكي
 لوك نر اند ول بكا وز كلاولاق مكي هرخآب تدلع تعا
 الا 71 هجيوتا اراك 0> نال ان

 اف فيك واع كنا هلال 4 قف الر" اما ذاع كوت 2100
 . ةمعطألا رئاس نم مهمالك ف ًادءرو رثكا هلاف روثنمو موظنم نم هيف ليق

 يف ءاخلابلا نا (عغلب) ةدام يف هحرشو سوماقلا ل وق كن نعتلا انب رغم"( ةنقل)

 امحاب 6-0 هيدا ناو كلا فا امان نهم عك يلا ةنيدملا لها ةغل

 0 دهجا (ةلقرا الل ٠امييف عجاريلف

 تابرعأم يفرط

 ( يضاملا ءز 0 ١ 0 يف ال عبات 3

 ىنعم ”ىنبم وا نه لكل ةجؤار وا حانم ةدع ىلع ةدحاولا.ةلكلا برعت دق
 كنس و يع 000 سل هر وحب د رعلا ىل لا فسلمت امافةينان ريلاوو د طات عم لثم صاخ

 لالا فابن | 0 0 الا تالا م كرس 3 مز ةروصب كيل را نفسلا نم عون ىنعمب

 1 “© قيما ةدحاو

 نال كلذ عفو دقو دحاو ىندملاو ىش ءاحنا ىلع ةدحاولا!ةلكلا برعت دفد ١"
 عبتي 1 هدلخ يف هل عقو ام ىلع اهاقلت بناك لكوا عاش كاوا ةليبق لك

 0 كالا و م لاف ميم اعلا و ما كلذ 302 8 ةدرطم ةدعاق هأ ا

 اوب رعو دج مويلا اذه يجر فتم ذعب غلب نيتالجلا وهو ٠ مالملا كلذب نوديري مثو



 43 ةساسملا لطانلؤلا رف

 (جابكسلا )

 ىلا رادلا يف. ةئزور نم ٌهبطاخَت نأ رظنني سلجو جرت » ( ١ ص ) يفو
 « تكمضو الاكنوةيآ ةترتيصوجابكس ردق ةقرم هيلع تبلقف سااج وهو عراشلا
 اف: سييطلا نبا لاقو برعم رسكلاب هنا هيف هلوق ىلع سوماقلا رصتقا ماعط جابكسلا

 نم عون جابكسلا عاطقلانبا مُساقلا يأ ةم العلا طخ تير تلف 1( ) هلع 3
 لخ نول ل |ان ةناأكف نو اب سو لخ كس ىنعمو خب يعن محل وهو ناولألا
 لجرلا كس لاقي و برعلا عنصت ام فالخب لوألا افاق الا نوفيشإ سرفلاو
 ا ىعتنا « حاضيالا اذه نوض 00 مرتك وتل ا

 محل وهو ا ير لاق زيرمأقلا لس وحي نييق نى كل

 ٠ «مدعاوقل فلاخم وهف عاطقلا نبا!نع |ىزيش هلقن امو لاقي ام حف اذه لخب خرطي

 لا ,لج ة دام يف ًادارطتسا 00 ناسللا بحاص ركذي 1و
 1 نبا لوقك يأ نوا ىنعمب جايو لخ ىنعم كمن هلصأ نا

 راكأو ةفاس ص 0 لمعا هدخا يطل جاححلا ل قف ريسفت كيح ففلع ا

 فو ةفصقصلا اأو ريدا 2 لك و ةجاكلا 5 ةلغيقت ةغل ةفاصفضلا لاَقف 6 0
 ٠ بادسلاب ندبفلا

 اهردخف هرخا يف فل الاراو نكشف ابك 6 رة راقلا ىف كل ان

 نا يف برالو ( كس ) اًضيأ ةيسرافلا يف لاقبو ( هكرمم ) اولاقو ءاملاب كارتألا
 ةممعط "ال | نم نوللا ىنعمب جاب اماو عاطقلا نبا لاق 5 يأ ينانلا نم ذوخأم جابكسلا

 5 حراشلوقك ( هاب ) نعبر نك رول الا ةيسرافلا با ١

 جمل مق كار الا ا 2 أ دقو لجرلا ىنعمب ( اب ) راس رفا

 خبطت ةشابلابيصمع ناإلا فورا هدر كب نمل | اعط لف عواك" الا ىلع اهوقلطأو
: : 3 
 قرا دمحي و دربت ىتح كرتنو ابقرع فرغت نيب ريمع هن فرع عراك الا هيف

 هرم ديال دئازف اهدار 6 5 1 5

 ٠ انه هر ةرابعلا امو سوماقلا ىلع هحرش يف هك دصم ديلا

 يي



 ةيسامعلا ظافلالا ريسفت 14.

 (ةرفدلا)

 5 رأو م رد امال نوكت يفلا ةيطايخلا ربالا هذه رتشا » ٠ « 85 ص » يف

 «نيمم 3 ل مهاردلا ةلمجب ةربا فالآ ةرشع كل عمتجا اذاف ب 1

 0 تار طقلا ىسفلا نم ل دز علال بهذلا نم ةباذملا ةعطقلا نوكسف مضب ردا

 0 0 ذأ هرصقلا نال ليس هيف نططاو امهر دل اى | عتسأ

 ةرقلاو هاك ةكيشلاا < دارأا ةرقتلا نب قرفلا نايبل 0 م أ
 تناك مازدلا نا ٍلعاف ٠ تا رابعلا نم ريثك كبس ةدرأ ولا مماردلا نم عون اك كارل

 مار دب 5 بهذلا ا رب روصعلا ضعب يف لماعتلا تدل 0

 فيح كلذ نم بدسنف 0 ةميقلاب 1 , ابتأي عسل ووجو ال ءاعسأب

 تاوذ اهنا ىلع الة هيلو الم مارب بر لالا ا

 تارضاحم ينف يما. علا رمص:تسملانمز يف اهنودح لوأ ناكو ةضفلا نم ةلوادتم نايعا
 نم واق هن امم يطويسلا لئاوا ن ع القن « قالوب ةعبط نم 14 ص ه لئاؤألا

 اهب .لماعتيل ةئاتسو نيتنثا ةنس يف 0 رصنتسملا ةفيلخلا ةرقنلا ماردلا برمض

 تل سا راسو هير طوي دلال | د - دب
 ل ا نيمهؤملا ريمأ انالوم ممر دقري رولا لاقف ماردلا اهيل غ 0 عاطنألا

 ع ا اصناو ؟بآت اققر بهذلا ةضارق نع اضوع مهاردلا
 اد 5 0 ءاعدلاب او لاق ىرب راف رفلا

 0 ةفرايصلا

 لخأ نأب « 448 ص © ج» ىثعألا نص يف ةر ةرقنلا ماردلا في رعت نع ءاجو
 ة تبدلاب برصلا رودب عياطتاوانئاحخت نم اهنا لأ م هاذ نك نانا عوظوم
 مضْوَم الاب 4:55: نم » كلذ دعب اهرايع فالخخلا يف عقواام يكذ م ةئئاطلسلا
 ةيشجلا ريئاندلاكت ايعسم ريغ ىلع ءاعسأ امنا ةادوسلا ماردلا نع لاقو ٠ +..انعلإو نإ

 ٠ ةرقث مرد كلك ف ةرعلا يف رععم انف مرد 0
 -_و

 , 0 ل 0



 6 ْ ةسانفلا طافل الأ رشف

 ( تانئؤإلا )
 اه ًاحالسو تانيب هزو نيعدادو نيلغب عريسا 4( م6 ص يفو

 ل د 000 ”يمدقملا يساقتلا نسدحأ يي قى ار ةلطفلا هذه ثذرو انلق

 0 نومدتجي ةعفترم قاوسالاو ٌكلكسلا يف ملاحم مهتو م هن ا ميدلا
 ص » ةيباصلا لالحل ءارزولا خيرات يفو ٠ « هب ريا هلا

 هباحأ عمجو بكر ف رايتخم ٠ 0 ردابو 52 رمش اش نقل 060/

 00 ض» يفو .(1) هتبيج يف هتبثأ نيب 2 ليدلا دحأ ىلع لمجو هلوح

 نيب داخن (؟) ثالث يف دع ةباب غو » كارلا خيراتب ةيدللا هخي راتنهىتلا ةعطقلا ِق

 باك قو -8 فرص ضيف داع( هر نش هسا ل0
 كلثم لك نأ لاقو يلا ظنت 4(0) ةرشاخلا راوشنالذوأب سنك ان تار
 5 0 نكلو » يجو يف ه زب ذ نيب وز هدد 0 مثد و نيه يلع

 1 ل 6 تار | راكم ب رد د 2 لا

 ظفل وهو ٠ لدنلاك ءيش هنا ءيباصلا ةرابع نمو حالسلا نم عونهن | كلذ عومج
 ىذا ا نم عون ىلع ق لطي و ةيسرافلا ء ا وأ مهب « نيب هز » هلصأ ”يمراف

 نيقب زو نيعبس هفي رح دعب نكلو مخل كارت الا هلخداو ادق دامت ناك ننال
 ولا دنع ةيب يعل دلال اهيا هنأ ةروثنملا تابختنملا رردلا يف ديفحلا لاقو
 ٠ باحكخلا اذه ريغ يف هيلع'ققأ لو رسكف نوكسف ١ مهب" نأي رطملا

 «تايني ور » ةخسنلا يف: ٠)*( «ةثالثم ةخسنلا يف (؟) «هعيج» ةخسنلا يف )١(

 و.ت لقو
 ةوكص *همهب يف زيذد عطق يفاو ها( ٠ امل كاي لج سلا نمش لف و

 مقْشبملا طازنصلا. ىلا اضواق راكفا_ فرض يذلا" هليدجلا كلوأا ةزجتا نشب لكقا
.5 . 

 نكلو "711 نص يف راوشنلا يف ةذراولا ققؤملا عم رسم نهم ادب هةصق لواو
-_ 

 نع نقلا 1 ا 0 دإ| ديئانمألا نم لي و فلتخي اهدعب ام
 اأن ل

 قولا نبا لمدشل ةوتصاخ] ناودلا» د 1 ةيععب اضصخا لكو يخونتلا || 0 >4 لأ | دا . 5-6



 ةيشابعلا ظافاالا ريشفت 2

 (ريككا)

 قفوملا د اه زل ١ ىداص بادكأ 0 اطرق نأ 200 نا فد

 هردساو نم م0 لك ركع نردخ عزا ناك كهنم لاعب قبو هفاتب 3 0

 اذك» دوسكملا ن نع ةيشاحلا يف ف 1 كال هع هاو 3 تاما دق هنا كوب 6

 نب كح يبا [ كلا[ ةعقلا ده لارا معامل محلل ن 0 عون وه انلق .٠ »ل 2

 اوناك غلا نإ ةللاقف 4« ريصصم ةعبط لما دف مالا عمو يش

 ٠ «دونكلا حلك يخاف هلم نيك أر تلمدق 1 0 1 نوخح

 000 ني ا 0 200
 للحو ابخوخو "يراه ”مهصئاصخ نمو» « 557 ص.» يفو. « ناسارخ .ىلا لمحي

 وهف ةيسرافلا يف ال قفاوملا وه نونلاب هنوكو . 4 اهئابلاو اهدوسكو كانتا نابفصا

 كارتالا دنع م دادقملا محالا ًاضيا هب نوضخي و حاملا ”يشلا قلطمل نونلا تن اهيف

 نا دعب ”يكرَتلا ظفالا رصمب ةماعلا تامعتسا دقو ٠ مبمجاعم يف اذك « همريدصاب »

 وهو قيولا انمز قل للا نم حلاعي امل ل 0 تملا لا م ىلا هتفارح

 ءام يف يب اسال لمحو دادقي 0-02 ىتح دادقي م 1

 نمو ٠ ديدق قبأ وهو مهر رافيشا ىف مل ًاداز نوكيف ريعب داج يف لعين جرخي سو

 رمل 11و رجل نس 2 و مدنع ديدقلا عاونا
 0 يف ؟امرلا لف يحي ل وهو ريمأك ريجلا هنو ١ 2 اهرحو

 (”كيفلا)

 سف قل رط يف تذدح هل نن | هعمو هني رضبلا ضنعب زاتجا#:- 0 0

 يف سيلا تاوض اذه: لالا اكاد اما دس لاش شلال رك

 ل لا لوصأ 3 هيقع ةديدح كشر 0
 مدهت يلا صلفلا ن 5 | دي دا ن ”أضعلا ْيأ ةلتعلا أنهت ريبلاب د ابا الو

 .٠ لل ك1 لقال هّزصأ ا لفل ىلا را 15 نامل |
 م 3 غ



 ةيسايعلا ظافلالا ريسفت 4

 سابعا (ظافلالااريسفت

 هوما رار

 ( يماملا ءزجلا يف الل عبات )

 ( راعكال

 زيك ناش هلع لب وبا ليما نبأ مسا ناس ا لا
 نم يشدو هقنع 0 00 ا |دعلاب لعج ا مك جرحا 1 1

 2س اف هلا 5 ةيشاحلا يف راغتلا رمانفو ٠ « جاديفسالا نم نك ءادَص

 لمعتسا هنوك لادج ال لوقنو ٠ ةناجالا اهانعم ( 75+ : * ) ”يربطلا [لمعتت]
 1 فو «ةناتحالا لافيق < راغيتلا » سوماقلا ينف ةناتجالا ندب
 0 هنأ لا" تاك رك دلو 1ر6 كد يقبت اهنأ هاضتقمو « ءآيلا فذحب راغت

 للا 0 1 هانق لددب نآل لص دف اهرغو ثافلا هك 0
 دارا نإ يهاطلاف : ةملع جاديفسالا كمحل ىتح كسميوه ردص نم يثو هقنع

 ع[ تي ا ىلا هيف عوجرل 1 لا هانعم عشت 3 هلايخلا يد * انه راغتلاب

 هيد ىلع , مدنء قلطي هناو ه لوألا جنب هنا ةخالا هذه مجاعم يف يذلاو ٠ سرفلا

 لايكملا ىلع ضيا قلطب و مداوزأ رافس ألا باحصأو ةاعرلا اهيف عضي ةالخم وا قلاوج
 نأ دعب نيئيشلا نيذه يف هولمعتساو و مهتغل يف كارت م اقريغو ترو

 ٍف راغدلا ديفحلا رمسقو راغاط هيف نولوقب نآلا مرثك اور و راغد اولاقف هوذ رح

 تردد لوف ساعات ا ل 1 تاجا
 هللا ةصقلا يف ةداسم نوكت ن "ال ةلاض ايكو ذب ,صقلا دعم ةناشلا) ٠ صيصألا

 يذدنم قيضأ ءاعو يف يأ ت اة ع اما اخ الا |ورعتشا |ونوكي نأ نإ 8

 [لاغ 1 انيديأب ل نا ىنخي الو انه هب راغتلا ريسفت ' 2 ةعادلا فاوح

 .٠ !١ 10 0-1 3-0 0 اا ا

 سفألا عمو امقفاس |ريسيشفت اهرمسفت اظواف دا رملاب ظافللا م امه اسفل
  3ا -. با .٠



 ماقملا امل حسضنن و ةصرفلا انل سن امدنع هذه انتل يناهرشنل اهيلع انفقو يتلا لئاسرلا
 اشاب دما هريصنو ىلعلا انعم راع 2بكلا ةمالعلا انقتيدص ةرمضضح رشن دقلو

 انتلحم يف قدقلا ناديمو ةوبرلا فصو يف اذه ( رصقلا رئاخذ ) تابك نم ةلاقم روم

 قشمدلا بدالا بيطخلا يدتفانيدلا ب يعذوللا قيدصلاو ( 157:5 هذه

 هذه يف انلو ( ه0 : ١ ) ةيبدالا ةطبارلا ةإ2 يف قدمد تاراح يف ةلاقم فورعملا

 هللا كاع انا ايي وق مرشننب مدلك ةريخ ال [قلإقللا

 مأو وأب فطعلا عضاوم
 ٠ وا عضاوم نم رف الد كسلا شح نإ: هناك ىلا

 ما نم دب الف ماب مفتسالا فلا هاوس دعب ناك اذا - ما عضاوم نم وبف نسحي مل ناو

 ءأ تقأ يلع ءاوسسو ورم م مادي زأ يلع *اوس لوقت 0 دا اتناك مالا

 0000 ا نانا ماهفتسالا فلا ريغب نال العف اهدعب نك اذإو ك تدع
 عقو اذا هناف يلابا ةظفل اذك و - اهيلع المح وأب وا واولاب يناثلا ناك ناردصم اهدعب
 ليضفنلا لعفا يفو - وأب فطعلاف ل مأب فطعلا ناك ماهفتسالا ةزمه م يلايا دعب

 (ها) ورمع وأ لغفا ديز لاقي الف مأب آلا فطع ال
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 ةئام نم ةبيتكلاو ةئام عب را ىلا نيسمح نمإةَّب رسلا : هتايلكيف ءاقبلا وبا لاق
 ا سمخاو ٠ نالاذلا ١ لا كفل نه خدحلاو ٠ فلا ىلا

 ةرثكحلا ليلد هنال عيملا نم عا لاو "انا

 نم تدريب يف 00 00 ةنافااقست نيم مب 2 نما جارت ٍيفارهو ا 1

 هلال انك يبا نادرا كادت نو ؟:نلييفم



 0 رمضعلا البث مجاوت يف :ريصقلا باخذ
 اهتلاوز> «رثك 50 ناتينك ون نائما هأ 0 ىلا نايبتلا » <« قف كلا ناي لذ

 لاقي 0 « سثكلا يف دروام يف سبحلا ةنح د عضال 5

 يلو.:نم كد يف ماكشلا نضتلا) وتساب بيرق عرضك نع مدلل ا
 خي .ةرخافلا: رردلا )و ( ةينولوطلا ةركذتلا يف ةينوباصلا ةوالحلا,) و ( ماشلا ءاضق

 ةغغ .ىلعا ليذلا) و. :( تانلخملا تاموظنملا_يف تاروثنملا رردلا ) و ( ةرئاسلا لاتمألا

 تابط لع ليذلا.) و ( باونلاو كولملاو ءافحل 5 ف قشمدب كح نم يف بابلالا

 مجارت نم مقو ام يف ناملا كلس ) و تادلحم ثالث يف'يشرقلا رداقلادبعل ( ةيفنحلا

 ةيبهذلا تاردنشلا) و.( ةيقثمدلا ةعلقلا نابخا يفاةكضللا ةعمسلا) و( لاتع 0 0

 ءالعالا رولا مالعا هناتك لك حتت: (ةنحاجالا دنع ارسشع يالا 0
 جترفالا وزغ يف ( نيدلا مراص نب هربا زيسأ | ةديصق حرش) و ( ماشلا ءاذق يلو نمب

 يقف سرنملا ضورلا فرع ( ةينواوطلا ةلودلا يف هنؤ !كانازذرتتلا) توريب ةنيدمل

 نوخلا| كلفلا ) و ( رصم كلم نم ليبذت يف ىهدلا بحي )و ( سدقملا تنب لئاضف

 باب رابخا يف نويعلا ةرق ) و هتافلّؤمو هتايح ةريس وهو ( نولوط نب دم لاوحا يف
 (باسحلا نونفيفنابلالا ل ) و ( ةيحلاصلا رات يف ةيرهوجلا دئالقلا ) و ( نوريج

 (كردتسملا)و( نايعالا تايفو نم ناجرملاطقل )و [نادفا رملاطقل )و

 وأ هدسسقت 1( ريبغت تحي ام هسفن ىلإ اع كر دعا مهلا م لك يف هعضو ام هِنف نيب

 ام ىف ةة:ءمللا) و( نينمع نينوؤدملا لدنحو لاحرلا يبا" ةمحترت ا ألم )و هميقت

 م ةموظنم حر شالو ( نعو سلق كب نمزلا كلذ ( 113
 ٠ (يطو.سال ناملا دوقع حرش )و (ذيملتلا فسوبل رشتلا ةموظنم'حرش) و

 (يرادلا مت ةمجرت يف : يراردلا بكاوكلا):(نانالا ب رشت يف نامزلا ةتوقاي) و

 يب ب 0 ) فه( لل ات ا ليلخلا دصقملا ( ؛(ءاشه 1 ببللا يذم حرش و

 ََن قيسماد ف 1: قام يف 20 هه اا بارغملا ارم برعلا نك 5 ام

 ا هذه . تع انددعا لقو )]١(:: ةدملوه تاطوطخم نم (ةطوغلا ين ةلاسر) و( راعشالا |

 )١( ولقدافاض  10
 ام

 هناعكو نق ةلفلا كب ليمج ملاعلا ي ىق ١ كض تافلؤ 1| ده



 رصعلا: البنا غجارت يف رلصقلا رئاخذ 4

 (تاؤايدلا ]دوا لطاإملا ![ناطلاد نزال © ل ايما ةفيطنلا للم, (١)ةةفكويتم .امتكا ادعم

 ناهيطلالا حرتلا يجاو: قيل دلاخلل « تارايدلا » بولسا ىلع هجن يتشباشلا نسحلا يال
 ب ةلوقملا رامشالا عيمحورصمو ماشلاو ةريزجلاو لصوملاو قارغلابريد لكاةيف 50
 «اذك» املا نب ىلع نسما يأ عج « ندم ةليك> هيف ىرح امو ريد لك

 بانتحلا اذه مظن دقو ٠.٠ فوسليفلا « اديب باوصلاو » ايدنت م 1 نم يدنملا

 « يري رحل مساقلا يبا تاماقم».و ٠ ةيرابطلا نبابفورعملا يدادغبلا دمع :نب دم ىلع يبا

 ءافلخلا,ضعبل )١( تهوش

 : مه ومأاد !اق يفافولا يتشمدلا م يمدقملا دم نب ميهربا نب دم ةمجرت يفد

 ناكولا ىفوأف هتارم ىلإ !ةمزإل دم قرللا تلا يبا نيششلا نر -ز ءازنك او هيضفاحت

 نك ولا عطق يف ةذاح نيس يف وهو « ناويحلا ةايحخ نع نايبلا منشأ 1

 فال اةسمخب قثمد مهمودق نيخ ماورالل ابعاب و اهداجو اهنم 7 ضامن

 هم يبت تادلحم نامت يف وهو « ةيدصلاو سابللاب هب رقلا ءاغتبا د اك ٠ يفانع

 ناك دقو مل هعاب مث ةقارخ نوعسو ةئاثلث انخدع نا !لوقب هفاؤمياععمو قرا قارظ

 انته” ةددع امم قغكد,يفاغوذلا باتك لمن امة: دحين الفم ام قيمر ا كلم
 راعش الو ايفاشن الازم ارافكك ناو ىيقادوواا يذنلا هبادكللا اذه قسنتا مانع

 تاكويشلا ضعب:ينتعا ول اذبح وزو: لتتدال وذ ةاقول اور ةدالولا:امنتعم رداوتلا و رابخالاو

 هب طهرشتعال امة ملا نول ل مليا تاناؤم اقم .ًاريفك تيبطفماتعكلا عبطب ةفاكملا
 هيطاضلا يف ايلات معلا ةسردملا لع ةلفقدإإاظعب وو ةبرواو رصمو هي روس نناكم

 بانك لقموقبدكاي نم<قلاقملا هانادا يقدكرم امانرظن يف اهمجااو ةناقتا
 مادلا قشمدب كارتالا نم ابئان يلو نع « ىرولا.ءالعا » و « ماوعلا لاثماب -ملالا 0

 ىدمدا لدياطف ىف ءانااللا ةحرما و باسحلا لع ىلا « ب الطلا داشرا:» و ىربكلا

 اننا امفصو ره يلا

 3 2 0-0 ضعي 2 ه ( يالا عطا لزانم 0 يانلا قراإلا» و 4 ماذلا

 تيل 7 كلاب ده نال ( ةواوضتما) ا! مااا ةعدلا و ةشونم ك0

 مرد الع | ةئيسلأا أ ةمورتلا (ةهأ ل ىوم لاذ هر وصم



 قلنا رصعلا ءالبن مجارت يف رصقلا رئاخد

 قويلفلا تحزن ل ده ك5 ناار يبأأل « يئاونلاو اولا باتك»
 : ٠ اهياح فقأ ل هل 2

 نرع يزملا تفلاوبا هترمضحب هلأس هنا يجلاصلا يعا رجلا هشادبع ةحرتيف هلوقو

 5 ودف ةعامح نب ناهربلا هلاببتك م 0 3 فقال هل هل.لاقف يدادغبلا يلوقاعلا ةمحرت

 هيلا اهدنسأو كانه
 ححبتلا مدعو زلات رارقالا يف ءالعلل ةيقارلا قالخالا هذه, يدنقن انتل ايف

 ٠ ًاريقح ناكولو 'ئشب اندعاس نمل ضف راكذا مدعو ٠ سانلا نيب رورظلا اثايحا لطابلاب

 : ءابد هالاو ءالعلاب ريدج كلذ لثم ناف
 يف يل 17 هلوق ٍقاسا ردحا يقاوفلا تبطللا دبع 97 هللاذيي عت ةمجرت يف درواو

 : يعز كقلاون اك هد نعت ؟ اتابع دكر دغر ةعلتلا كلش ين

 نب كنق نيدلا 1 ةمالعلل « تيدحلاو نا رارقلا هناشتخا» كانك لاما

 ٠ ءاّورلا يتشمدلا دم نب دمحا نريدلا بابش زييشلل « ةدرإلا عيبست » و ٠ نابللا

 0 هلا ةر دخلا مز طححا و4 اال طا: يذلا نال« هطانرغ خي راتب ةطاحالا »و

 دقو“ نيداحم يس هطخب هيلع افرع وارو ةقلئانل هايل ةظاخالا 0 *.ائسو

 لضفلا يبا ظفاحلا هنيش طخ هيلعو يرضيلا نيدلابطق ظفاحلا ةاضقلا يضاق كلم
 « نآَر هلا بارعا » و٠ يونزغلا نعول « ريسفتلا يب ريثفتلا هانمو ٠ رخ نب

 ة اةوؤخارا"« ناطللا:ةيلحافاو. قانشتملا هكترت»زءلا كنا قاع لا

 0 املا ةيم نب بحملا نايبلاو يناعملا ص

 ىأر نإ يدر : يملا ةلح نبل دنع نب فيسل دبكة كلا

 رش هين ةيصقسملا سلئارفلا“ رود ) ممابةموظنملا ءدمل حرتش قبتكماييف (11)

 م 11+ ٠لها .هء8 3 امتاىسملبارطلا قالادبعنب لمع مخلل ةنحتلا نبا ةموظنم

 ةهفص 15 يف اًبسن يسدقملا يرداقلا يننحلا يراكعلا يلع ختيشلا نبا دمع اهضسانو

 : للك فاؤملا ةخح : جزع دي شنو عر كل

 ”افطصا يذلارهلوسر_ ىلع ميلا ذل“ دقو بهي دفلا
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 يشقلاو جام واوراق 0
 يعفاشلا خالصلا نب ءا رمح يببا « نيدلا تت ظفاحلا يلاما نم لوالا ءزجلا » تدجوو

 ةيفرشالا ثيدحلا رادب ةئاوسو نيث دات تس ةنس ةدبنعقلا يذب ةخرؤم ةدقبط

 مهل تزجاو هاياو ياياو هللا هعفت ميم اذه » هتروصو هطخب ةليذم ١١( ةيقشمدلا
 127 كلذب ”تظفاو هلبس سعشلاو هءون# نع نع هننأ هر زوجي ام عيبج ينع اووري نا

 دئاوف نم  لوالا ءزإا» لع,تدجوو ٠ « نعل افع نانع نما انك نبا نانع

 ام ريسفتلاو خيراتلا فاؤم رنكا نإ ؟نيدلا داع لفذادلا طك © يليعاعمالا ا ىلإ

 لوك لع كول نيفسوب جاححلا يبا نيدلا لاح ظفاحلا لعهتأرق » هتروص
 7-5 عسل تنببدياز يتجوز عع دادبشلا اك نالف نمهعاعس) (؟) ريذلا فسوب

 نيم ةدسس وذصا نمارشع نئاتلا دحالا هليل ععمملا نب نمو ا كيعت تنب ةيدخ اهيخا

 ظفاملاطخي تدحوو .٠ « ناش يفكإ نبانعل ب ليعامس ا هبتكو ٠ ةئاعبسو نب رشعو

 «لمتملاو ملاعلاو ثتدحلاو ث”دسحلا .بدا باتك» ينانكلا دمحا نب زيزعلادبع
 «ها» ينلسلا صهاط يبا ظفاحلا طخ هيلعو يدزالا ديعس نب ينغلا دبع دم يبا ظفاحلا

 اهو ةيسفت اهفرع يلا وا ةعووسملا وأ ةعو ومحملا دئاوفل !اب ةلفاح همحارت ع دك

 . اهليضمتلاناالا لع ال

 3 رداقلادبع نب ناولس ةجحت ق ف و هلوق ل لثم مريصقتب هرارقا فا وَلا برع نمو

 فلّؤم ةجرت نع « عيب رلاوبا » يف !ًاسو) عيب رلا يبا ملاصلا يشلا يلبدحلا يف حاصلا فسوب

 لاو ةفورصفلا رك ق يزعل ةكلقلار تار اؤحب ىف ةيفوشالا كن كلك | ورا 1 (15
 يذلا ههه ادبع نب زاماق نيدلا|ءراص ريمالا راد تناكر يفك با لاق ةيفنحلا ةينزامقلا
 لداعلا نب ىسوم نيدلا راتظم فرشأالا كلملا اهارتشا مامح اهيف هلو ةب زاوقلا فقاو
 ه1: ةنس كلذو اهب س"ردملا خيشال اًثكس ”هانب امال قرد ن0 حاد اهانبو

 تفرش 0 كامرا ظاقوألا !يلتلاعسو و( اا "أو راغب نا لو 6 اعف )

 (كلنالا)) قروأللا !كيرضلملا ا رق ةرصاع مو ويلا'لازتءالو. يي( م 12537 ) ه 70 :ةنس

 يب رع غملا يتسحلا نيدلاردب خيشلا ةم العلا ثيدخلا اهيف ساردب ةين درصعلا ةل# يف

 رن د( كلر ايشلد ةرضرالا ف هلم ررتا ةعلكلا(9)



 0 ..نصعلا ءالبت مجارت, يف رمصقلا رئاخذ

 !.:يناكلا دبع نب يلع نيدلاقنت:مالسالا يش طخم نينا يف «.ةدمعلالاجر
 مي ةدال نسم ذا دا يعندمملا 5: نيرا رفا ال 1 شاَعكَو
 ينعد' ( نبا جاشملا مجارت ىلع لجسم ريما « نئاككأو دبع وب ديلا نيذلل د

 هن نق شمد خوؤم ركاسع نب يلع مهاقلا يبا ظفاحلا فيلات ةقسلا بتكلا ياؤم خيام
 فلا ركل فاي ةصنا افدح نيعبرالا ء ءزج » ىلع, تدحتوو . ةيشدح ءازجأ ةعب نايف

 ماعلا ةمالعلا طخب ان زال كلاةدقوز نعنإملا وم سيو ءلناذع نب ديز مساقلا يبا

 يلعأر ١ ةتروط ام جابت ملباراطقلوم ئنفاشلا ائووتلا ل يركز قاري !ا يح خب ييشلا لماعلا

 نبا دمج نيدلا ءايض دهتنا ليلجلا يالا خييشلا اهتاكاجساصانسالا الإ 10 ١

 مها عرعل هيا ماوه ىسرافلا هيكل نب نسح ىلع, يلا نيدلا نعم ,طاضلا خيشلا

 عسل هجروا تكمل عنب ازيشأع ءانلنلا موي اجرت ملاحم يف هىدل تازيدنا فعاضو

 ل امئاضو دكا نفح قشمدب :(1] ةيحاورلا ةسردملاب ةئاتسو نيتسو

 هللا افعب ”يروفلا ا.عازج نب. نين نيب. يرب نب.:فرش نب نبي .هبتك..ب نيس دال
 اك و

 عيمج نب دامحا,ني ادم نيسحلا يلا « خويش مج* » باعكي ةؤضن ىلع تدجو دقو

 ءزج لكى لعءازجنا ةعب را ٠ ٠:يطساولا يلع نب.دمحم نب. تفلخن دم يبا يررخنن يوادنيصلا

 «كلمزتلاو كيرلا »وللا و 4 ئردلا بح اك ليفان لمعت نع ع

 قابطلاو يرذنملا هللادبع نب كيدادع نب مما دبع هبتكا كلذ 2 هتزوصو

 ٠ ةلهاقلاب ةيلماكلا ثيدحلا رادب ةئاتسو نيثالثو تس مث سمخ ةنسب ةخوؤم عبرالا

 هتءاقلو يوم الا. ماحاجلا يف ا.ةوزع ندا الجم يقرش ةيجاورلا ةسودملا:يث ا

 هلا ةبه نيدلا يد اهيناب ىلا تين ةيل دكا ةيفيتسلا يلبقو ةيعلودلا ير غو نوزيج لاش
 (ما؟؟ه ا ةنس قوعملا ةحاورنبابافور 1 رجاتلا يوما يراصنالا.دمم ْن

 ءالعلا ٠ ا يدك ايسهيف ساردو ةيعفاشلا ىلع رفق ووءنسيدارفلا, باب ل | ااهدل يش

 ةرفوتلا» ىلا قاقز لوا .ثي لخادلا نيمي كلغ تدب نال. يو مبلم هيف جوش ورمل العالا

 اضا تدب يثو ةيفسلا اهيب ونح ىلا و ةنرهاظلا ةبج نم يجر اا
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 نصعلا عالي 2-0 زب يفتومطقلا و 0 5

 نيد نننحلا نم خال نم لاخداو ٠ رصعلا 2 رخأتملا ميدقتو اوف ىلا يغذي

 ءالبل مجارب, فيرمصقلا رئاخدب » هتيعسو ٠ هيلا تجوحا ةحنتلا هذه نكي نيطاعلا

 امهصغم بذهت ىلع ًادهت# .٠ تلاغب نيباتكحلا نيذه زازعأ نا يزرع ينو «نمصعلا

 (1) «نامزلا اننا ث داو نم ن الخلا ةبكرافم هيباتك, يف ام هيلا اًفيضم م ثباع ريغ هيف
 « لا ٠٠٠ هقباضتم هلثم نع لاو>الاو ٠ هقئاع اذه نع لغاوشلا نكلو

 روسكجلاب ةيخيراتلا ناغلالا, يف زارظلا ةعيدب ةمدقم ركذ ةجايردلا هله دءعباو

 تلادلاك ملا قم عبارلا سدنلا فاتك موق لثم » ميرعصلاب نوخركوي نيرثلا اًقالخ

 ( لل 1 رمشعلا نم عبارلا ا ثلاقلا سدسلا نم اغلا تلفنلا نم
 مويلا ف را 1 جميلا ا اا هنع رايد ؛ يذلا وهو «ةر عطا نم ريثاعلا

 6 عض وو (5) « ةئاعلتو. نيءب راو 7 ةئس نم ورح لا قاع نم سرداسلا

 لول يف الصف كلذ.دعب ذو تاوفص ثالث قرغتساف عوضوملا يف طستم كلذ لك
 ةيفرعمب يف مع مد نم ملاعلا خيرات يف الصف بتك مع :٠ مالسالا يق: خعيراتلا بنتك نم
 ةيردلا ةاقا لئازا

 ةمحرت» يف هلوق لثم ركذلاب ةريدج دئاوف اهضعب نمو مجارتلا يف عرش اذه دعب و
 دلو. يذلا را وطلاب بقلملا نيدلا باهش, خيشلا يجلاصلا ءاةرفلا دمح ا نب لع نيالمحا

 تا ا ل لا ا مرام ران" ها
 ام رمال كا ل وال وراكم 1 نم.« ىقتنملا » 3
 ساحنلانب.رمك نب نجرلادبع دمه يبا «ثيدح ءزج» و ٠ ىنلسلا ىهاط يبا ظفاحلا

 انا قتشللا» تاككرو ىلإ ل! يد دعلاامطقت ني ركب قا قارعللا تاج طفاحل | طخب
 ؟

 وقس لمص هومعم هعمل عمم المو عموم و عفط م اواو :

 نينسلا ىلإ ع ةمر هب رصاعبم مجارت 2 ب شل ادكوه )١(

 نر لق ويلا ا راتلا اذه َهَعِب رط عرتخم ن را كارت هناأانع ند ملا (2)

 خيشلا اور وجساو ( مبكي زهد ةنلو قوعللا ةايشارا ل51 نان كفورفللا نايل

 ٍفةيلدعلا ماكحالا ةز نم لوالا 0 3 3 ف ةيب مل ءادبجم وةفيعلاريعما
 ار 0

 اذه نولوط نبا يرصاعم':ن م ند يذلا ل | نبإ ينلا دعاوقلا ىلع هم دم ردا



 ديو وس سيسبب يي

 مو مضقلا ءال 0( مجارت يف رصقلا رئاخذ

 بادححلا فصو

 ىلا ئيذعاو تما انشا لممادملا ف هن راسل كملف تاكل

 ىلع ص را 0 5 رالا 5 ذر لا كَ 3 رطب ادد سول روعي رغ كيتا ةمالعلا كن

 كا هك 0 كلذاذ «امذقلا نيفلوما طّوطخ ثولسا ىلع تاكا

 نيم هل 3 ًنايحارنبكتلا ىلا "ىراقلا جاتحي ىتح اهتالكو
 اهركذ هتاف ينلا مجارتلا دي زيا ىندضملا ”دكرت ريفك ضانيب اهيفو نيتئام وحن اهتاتكصو
 نكلو ملا فور سس ىلع ءائمالا ما عبر عطق ًاًقيقد ًارطس "ا ةويص لك فو

 كك كصزآو "قفا فرح "فلو ا ةب ةطوطخم ةختسالا هذهو تكلا رداوأ عمج

 مهن د ذب

 هيفو ١ د2! 0 ما فلؤملا طخي بادكلا اذه نم مسق د يفد

 ٍ هللا ل
 متمملا » يباتك ىلع ليذ اذبف دعب و » : هلوقب باتكلا ىلع لدب ام ةمدقلا يفو

 ٠ نامزلا ةبلظ نم ءالبنلاهنعض يف ”تركذ )١( نارقالاو خويشلا مجارت نيب ٠ نارقالاب

 نم نب ريخك رع ”كتلورس"ءوماملا ةرثكتلو * نايعالا ثلئاوإ قا ال[ رد
 فار 2! دا يلع هلاح ىنخ ديكور كا ص سفرا مهد 5 كاذو عونلا اذ

 ”تمزتلاو ٠ مجمل كور ل الدلال“ تبترو ٠ ملعيل ء ارلا فرح فصلا اذه قوف

 برقاوه ام وا ءايلا هعمانم ف رح يناث ناك نم ت٠ ةزمه هعسا لوا ناك نم يدق هيف

 ير نم ةزمحلا ىلا برقا ءابلا نال دمحا ىلع هاربا “تمدقف هريغ ىلع اهيا
 نيدلا م ىلا تارفلا َنَم ةيماحلا دالبلا ى ا 1 أ لا كلن

 نقال 20 هر كلل يكل د هوم ايراد ع

 0 لاك | ءانتملل لبسا نوكيل هريغو « لاجرلا ءامسا يف فشاكلا »

 عسأتلا نيئرقلا ءالع ا-ميف مجرت يتلا 50 ,!| ةفهش منه و 50 2

 تاطوطخم نميرضعخاو لكوطملاو الملا لا 1 "7 نا مؤصداللا كقاقأ و 2 رعداعلاو

| 
 اطوغ يف ةفحاو ةهاقلاز هب روع“ يف ةؤعلب هش |له هليذاماو « نيلزب



 رصعلا ءالبت مجارث يف رصقلا رباخذ 9

 لغتشاو ةئامسمخ اوغلد نيذلا رصمو ماشلا يف مالعالا, هرمتع ىسرده ىلع مولعلا ىتاتو

 ا ناك ريدك رادع ناو طل تا كا 14 بفلاو مولعلا عيمجي

 ثحابملا عي دبلا عيضا وما ةفاتخلا بعكلا ن نمت عم كزتف هداف ركا|إف كفينصالاو عملا يف :

 2 ايف عيماحتة ىهاقلا يفآي 0 2 دكملا يفد:بدالاو مجارتلاو خيراتلا يف ب

 00 0 ١ يدص ارعشتتا يلا! ضكو» + اههتافث سالك يام نكن

 رد جاهتنا هفيل 1 يف هياع لااغلاو » : هلوش هفلأت ف ف 4 نولوط نبا جهنم فص

 1- هناإل هتدئاف ىتخت ال فيلأتلا نم ع عون بث و لقنلا ةقي رظ يا طويلا

 2 اذه يف هللا 0 داس ةدع يفادنعإق" رفت ام دحاولا ع عءردكارملا

 لفح دقو لقنلا نم طمثلا اذه ىلع ابلكو مجرتملا ت تافاؤم نمر تءلطا ينال

 نسل نم هقح ءافوو 00 و يزذلا محنلا مهصخا نوريثك هتمجرتب

 ا 00 ننال[ ترم رملا تاكلا اذه دي راثلاهبتك نر كا
 ىلإ اه ىلإ 51 ماعم ةعلالملا هبت » صال هلو ايس

 لغختشي يذلا تاتكلا وهو ٠ يحيعنلا )١( « سرادملاو دحاسملاو عماو ردك

 اذه دوجو ل ىلا ءارقلا اا او 3 عبطلل مدادعاو ير د نآلا انعم

 كنلؤللا نبا ةطخب ٌةيسعتي ةنعش ايد ضاراغم الا اهو دا انتزع هب نضراعناا ضفللا

 ةديفسا لئاسار انين ا عييضاوملا_ةفاعتعا لئاسر عيمابعءاهنكمتاغلؤ ب لع تلغيرو
 هديفح ةزوح .يف .مويلا يف يلا زاطيبلا فازوا يشل (ةزمتارلا ةمالعلا ةيدكم يف
 قرت ٠ ««راصقلا احبج ١) ةخايا امو امنع ءاضعا١دخا ناظببلا ةجوب خي ردم

 ةنلثا زبك ألا نيناويد 'يف اهعمح راعشا هلو «م ا ه1 7»و 46* ةعس ا فاؤملا

 هيلع فقث مل ا: تاو قاب ردض الاو هتوم لبق

 وس وو ومو وماما 3-

 7 اجلا فالس رادلا) ١ مسايرخأ باعك عمالل ايل يواخحلا 55و(1)

 ( م ١401 0 هام [ب ةيةعلس 00 يفاشلا ىثمدلا ينابسملا:يدعسلا يح نب دمحأل
 ةيلازانثللا (سوادلا). كلون 11 ليك عدلا اطلا د 50 لاقو

 ا لحم اهل ع 0 ٠ هليق هلال هنع لقن 1



 #9 داحلا 5-0-2 ةيناغلا كلا ٠١ قفاوملا ءا 5؟؟ةعسطابش ١ يف #” هدا

 رصعلا ءالز وجا ر ى رمحقلا نئاخذ

 بأ او | ع كين ردا لع لضفلا يبا خي زيسلا
 لس يأ مك نحل 2

 يتحد حاصلا يف أ نوأ ٍِط

 فلؤملا ةمحرت 0

 ةامملا كحاق 3 يكفل 4 هع وا امان هتيلإ 1 تسر

 طق محا | دل وانام 0 0000 دمج تينا نبا نمع ل0

 م والا اهرصاح | قشدمد ل ابنم لقا نم لوا وهذ سلبان يف ( نيعابح ) ليعاج
_- 

 0 هلو قفوتادين نار ل انيف نك 5 8 3ك ايف 1 2 او هنال ةيحلاصلا تح هيلاو

 !اصوءالعأ جينم عيل نيرذلا نيليقشمادلا.لئسابانلا لا دجوهوء( مما "1-7
 7-10 د 3

 ( رع فاز, هموت 50 يازودلا ند وهو ةلبانحكلا ند طبسرو يف هيساردم اشناادقو

ََ 0 1 2 : 5 2 5017 

 مشملا نع مناك د نورخا اهيف جرت وز ءالعتا نم ريثك اهي س رد ( هب رمعلا وا
١ 

 هالصلاو مولعلاب_ .٠  | 0يعدل ( مرادملا 2 3 ءادلا ) مصتخم 7 ىب لعل 6
 . ١ ا اي اسس همس امس بل ا - يف 2-5 ادق

 ا 0_1
 . ءاذل اباتك دج الث يحك" اييلع ىفقاوورا ذه: نوااوط با نيس اردملا نم اهيف نع إ

 ع ل ا.بىءقاوم 0000000 رم دير للا كفوا رابعا يبه هيأت ىرت الو هتانتقم

 همس َ - . هج 1 - 7 . ٠

 املا نيعقيط نفب نجحت ال هقاضإ تازجحن 5 ايفو ه ىمابانلا ىنغلا دبع نيل ءاقم

 مدع مر 9و دز رو زم د ابيفرع 0 ردملايلعلا



 اربشلا اذه ف عما لام ةصالخ 0

 راث لل راد قسد ف ا هلا اصموم كثف نوتساك قب قشمد يق هب رعلا راث لا

 تملا قي ازاعملا نيديروشلا نم اذادع هيلا مدي وهو يل لإ سلا نأ لا ةام تشاو

 رصم يف اباثع تماق ىتلا ةمملاهذه لثمع موي 000 عمجملا 0 ناو مدحت لاس

 ةيقالخا تاديسلل تارضاحم ءاقلا 2 عما ث (ها)( ةيب : رعلا نات ل ةيعمج

 ينو ل روفلا اناا د ,ىلعابئاقلا كر مرر فذ لق ذا
 ةلفحلا 7 نيفورعملا معلا خويش نم عمجا مهبختني نمث وهو رضاحم ا الا لاجرلا

 كن ردو هي كو هله تع كورسا ااف ممحلا انزناكف رظنو٠ تايلضفلا تالعملا ىدحا

 يفاهرمشنل مروصو ءاضعالا | مجارت تباطو ءاضءالا اهرقا مالقالا تارتع يف تالاقم

 ار الا لاو ةفانلا لس ءايعالا اسيحبل م 0 توا
 بالا ةمالعلا اليك افبأر هت كلك كف زنا! فعلا! يف د عيجمل 0 ع يبل

 ةغللا ةباتك نأشب يمدقلا كب سايلا ذاتسالا لا الو كل
 مأو 0 نأشلا اذهب هشر .ءارع ءابفلا ةدن رج حارتقا باوجيثو 0 ةيب رعلا

 ةيدهو ٠ ةيمايسلا ةغللاب ا ةسمخ و مايس ةعماج ةيده تناكايادملا

 دمحاةم العال (ةلعملا) تالاقملا ماو ٠ سيفت طخ يطويسال ىواتفلا يو ءابدالا دحا
 قل يلاغتربلا' ناببول داتسسالا لاننا د قارشتسالا خيراتو ٠ ةئوغل يثو اشاب روع

 قراطلان يبي :نا عمجم ا ىلع 0 يف فراعملا ريدم حارتقاو . عمجا ءاضعا دحا ةنويشل

 ءايحا ةيعج دضاعب نا عمجما ىأرو ٠ اننيب ىصفلا ةخالا رشن يت اهذاخملا تجاولا

 01 ل كل سك الا تاءاف قاد .دملا تاعومصم ند. < بلرلا تاعاصلا

 ةرامتلا ة ةفرغ

 ذاتسالل (ةيخيراتلا اهراودا يفدأ : ا ةم لاجرلا ىلعر# كلا اذه يف ىتلاو

 دييافاكلال ( ةمئادلا ةكرملا ) ةرضاحمو ؟ ك ه يف ةعجلا موي يزذلا دارع ديعس يتلا

 00 هلنما ” ف 0 رغملا رداقلاد.ع ذاتسالل 36 ه دعر كراع

 ا 1[ ةعملا م سا ديسلا ذاتشاولا مارك ةسفن مار ا نم)

 ةعجلا فولهلا انكم ىسنع ديلا ذاتسالل ( 3 مو تاداعص زا ةرتخاحنو
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 قار دس ندور

 7 زرشلا انكر عمجا لامجا ةصالخ

1 : . 5 5 0 

 ةلقعدملاا:كود لاوزو اننطو مسقت دعن م٠ ةيبرو الا تاغللا ىف ناك كات كف

 ةششدلا ةاوامعتسل نأ نيااوطصم' انذلا فان وقرشتسم رشد دقو ٠ !ةزشلا كلت 2 لقا

 ذاعسالا ةةعلب غلا: ةاو شاع: نيشلا نيتروبتملا يقر شتسلا نموا ء ىلا فاو را

 يمنرفلاو يبرعلا..سوماقلا  تفاؤه -( [ممتستعانل ىكسرعزاق ةمالعلا

 تن رشلانارقلا مجرت يذلا وهاذهو )١805( ةتستادإ< ةعب را يف رصم يف عوبطملا

 بدألا لع هي .ىتش تافلؤم ضنا هلو ةينولوبلاب يدعس يتلا ناتسلكو ةيسنوفالاب
 ين ىلوطلاديلا هل ثناك (١ .0260210) وقزدوه ةمالعلا مددع نمو ٠ يبرعلا
 ذاتسالا مهنمو « اسئرف يف هقحابم رشنو ٠ ةيسرافلا بادّآلاو يسزافلا ناشلا ع
 هعقلام ليوغملا !اتاغل عل نسال لإ عضو يذلا ( 120981 ة95أع ) ييسفلافوق

 نيقدنا ناك نية رشتملا 0 مالنا مو.« يلونملا ظيحملا نياؤملقلابا ىلا
 ( ةفلاكللل ) ةيشدزلا 5تنالهلاو ةضأ مون ايفراوتكا

 قشاقق وشل لع ءايحاب ىنعنو ىعس اناو ٠ ٠ انتكلمم انيلا تدر تاونس 000

 10 يلبملا عمجا ىدل ثا |دقو ٠ اندالب

 بيلا ابلسرت يتلا ثالاشرلا.ةقرفلا:كلت تاروشنم نمو + تايقرشملا 5- ىف ثحابملا

 ببسلااذملو اندالب يف ةيقرشلا ةعبطملا مدع الا انيعاسم نع انقوعي امو » اهروبظ دعب
 ٠ نامزلابي رق يف لوزيس مناملا اذهنا وجرن انكل .٠ يبرع طخبتافلؤم شن اندكمي ال

 ىللطرل نينا ا | هك دك 1 يف (انولَوُي) وقارق

 كم مح

 رهشلا اذه يف حمجملا لارض جافا
 ”ؤاضعاو :هنسئر. ١هرضخ ررشلا اذه ءاثثا يفا ةماع لاباوط تلي عمجملا دقع

 .تقوو' ةداغلاكةيضاملا تاسلخلا رضاخم تئرقف_ ءابدالا لضعب ود نوؤزاؤملاو نولماعأ]
 ةادبملا سكلاز تالحلا كتضوعو نيقرشتسملاو ءالعلا لئاسر تيلتو اهدهش نساملَع
 اعوضوم ةلاقم امم كتزس ازرق ندتك قل ةيسنرفلا ( ةيزوس )ا

 م



 ةيل رعلا تايقرشملا [ ع ء خيرات ا.

 ب

 ٠ تالاقملا وبتاك اهباعدقعا يتلا تكلا ءاعما (5) ذك كب ا زوردلا (؟)

 هتالاقم 05 يشغو و م نال

 ا لكي نيزأ نا زيدحةعجافلا بر ا اذ نمانغ وأن اخ ل جيرات وهاذه

 نار معلاو عاّتحالا هع ةئااف كك ةديدخا عيضاوملاو ةديفملا اوفا نال

 تاوفلا نم هنحاب 0 ضعل 2 اما ططخلاو تاداعلاو قالخالاو بدالا 5 خيراتلاو

 ةريطخلا عيضاو اب ين* ءأا تاتكخلا سه وح سي الف

 ىلع فقي نا خيراتلا بح عيطتسي ال' ةركتحم وا ةردان هخسن نا فسالا نمو

 ًاريَخشللا مما :طيكتازهي هلا ١ كشف“ اهب كس ان ةكلانأو شفنا قد سا كعل ل اهاذحا

 ةييرعلا تايقر ملا ماع خيرات
 ا 3 روأ ف

 م دنع قارشتسالا ريس فصو تايقرشملا ءالت نم هئادغعا ضعب ىلع ان حرتقا

 ناآلا نيأدتبم صرفلا حونس دنع اهرشنن ةرصتخم تالاقه مهنم رف انيلا كك

 : فاو .اهنم ىلوالا| ةلاسرلاب

 اينووب يف تايقرشملا

 !دبم يفةبب رعلاب ةذينانعمم ءاضءادحاو وقارق ةعماج يف يتلافوك ذاتسالا بتك
 داتا نورا ئداللثا ؟نيل# نانازلا لملاك قد ناك: ايا نا هدالب يف تانقرشملا لع

 كلز' هيلع تؤورط؛لقوأ أ ةب اكسو ةقذاضم ٠) ثي رق عضوا كاالسإإلا قرب ا

 ةلاللا راكان ءلوقتقلا/ لازال ايف لإ قاع تالللمط ةيدك اهلنا ل ب كنولا
 نف٠ ةيستاللا ةغالاب اا و( ةيهاللا) ةينولوبلا'ةغللاب اهتم مسق ثتكةيناثعلا
 ملاعلا اب اكوا اكطفم بدلا اس٠ يشل ناب ناك ةنجترت الثن لو الا علا

 يشر : 0 عباشلا 0 ا 1 011 سماكأعل ١ يكشف وديقتوا تملا
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 م1518 ةنس با رهش ءانثا يف هديل زجاف ليقص قرو ىلع فصن عطقب ةريبك
 باعكلا ركتحاف فصنو رش دعب لالتحالا راص م 9 ةيعمرلا تاماقملا ضعب ىلع عزدد

 عزو )و ام ادع دريل ةئامسمخو فلا اهيلع ء قفنا ةخس لقلإ هند عبط دقو هؤانتقا راطعتو

 بسحب بث هذاهو كاذ ذا ماواعسا.تلذغا نيذلا تالاقلا ةينك لع( ةشال ا

 :ةعسابمو باتكلا 1
 يطل نابل هنضف( 5 6. كنوالا كير ىلع نال ا
 تاكذمنمامه و ةتاتانن (4).ناتل يروح (مز روك ذل كالا لا

 نمو ةيجواوتملاو ناويملاو تابثلا ذاتساو ةيملاعلا ةرئادلا زيدم ياذ درفلا ذاتسالا

 زوتكدلا, موحرملا امهعمج ريبشلا حارللا تسوب جروج,روتكدلا توسرلا ا
 ئذلا اد داتمالا دعاسم -  كلي كان ١ ةكريمالا ةيلكلا سيئر سلددروه

 تابنلا ةلاقمو ناب رق يدنفا دوادذاتسالا ةيجولويجلا ةلاقم مجرتف ابروا يف ابئاغ ناك

 كيدناف ميو رودك ايلا كفو ناكل« تاناركك در نوط كيلة ةمنا يالا اكل

 ذاتسالل نانبل خانم (1) يمدقملا يروا يدنفا سنا ذاتسالا اهب ل
 يعوسلا وخخت نيو تالل ةمدقلا را الا (؟) قادرحلا يدا 2 0

 ةلاقملا هذه بتاكل توملا يفو ةايحلا راوطا عيمح يف ةينانبللا تاداعلاو قال الخالا (3)
 ان يف ةحل )١٠١( ذلا فن الا ويش بالل ةئنيدلا اهيهاذمو ةينانبللا رضانقلا (5)

 رمصتلا اذه ىلا برعلا ميدان نمو وجيش بالل برعلا جرات ىلا اهنم لقال 00
 يدنفا ميلسا نانبا ةعارز (١؟) كب نا نسل لا ( (11) يغ يدنفا 1

 ريدم كب .لال_داصتقالاو نارمعلا )1١2( اهيا رفضالا ةعادضلا ([) نضال

 شاقنلا يدنفا ربل الة يداصتقالا نانبل ةلاح يف ةرظن )١5( نانبل يف ةعارزلاو تاباغلا

 ويش ب ال | اهتم قلئلق فرت هياكل امم هي يدق ناحل ف باد لاو ايلا

 سدنره كن ياس هيف ق رطلا خيرات )١8( نانبل يف فراعملا ريدمل هيف فراعملا )1١(

 فرصتمأ هيف املا (؟ -) دوسالا كب يهربال ةموكملا (تايارس) روضف/(15) قرطلا

 ةراادريدمل يع ( اا كير ل نانبل ليج ءاضقلا (؟1) كب ند ليععتا

 يلماعلا يضر دم ازيلال وانما (؟5) ةعصلا ريدم كب ينس ةيعتلا رومالا (7سوفنلا



 رهز ته

 نمد لح تاه 1

 نامي خيرات راح

 1507و | اةنشل |! ةيعاتس او: هيلع تحا

 كاع نكلو ل ةوذج تئفطاو ار هلا تاق قرش ىب رطو ع

 ءالاد :ررمو معلا زيءزعت يف يعسلا ن نع ةسايس الو برح هبت مل الاجر ]علا ةمدخ

 مزولا دوف ا ءالع نذو توريبا ةنزدم ليزن كن مظاك نيسح لاجرلا

 اهارقو اهندمو اخ راتو اهتيفارغح نع : ءااتع ةيياذعلا ا ماع خي 0 عضو و ىلع

 خ١٠ اهفراعمو امنارمتو مهريهاشمو مهتا داعو مهالخاو ا

 نر دي( راند ريبكلا/اناب لام نزاتسافب ةماعلا برحلا ءاننا يف كلذ ناكو
 قااخلادبع نلح يلاوو كب نحن يلاو 5 كب 8 ليعاعم| توريد يلاوف ناين

 2 هم زحنف ى احو ماشلاو توريب و نانبالةلوطم خيراوت عضو يف م + تبحر ان العاف كر

 خيرات قس يبونملاو يلاهشلا اهيمسقل توريد 2 راثنم نادل<#و ااذهأ ناد ل خيرات كلذ

 كضناي 0 توريد 8ع رات صاومىلا دوعنس و 9 0 ك1 تعبطف طس 3 ا

 ةنازاطو ل هاو كب ا ل ” .اجيال انف ةفو: يذلا نان هل خواتي تالا

 نولي ءارتلاو ة هلإ اريمتخم افي ردت نادل كاكوإ 1ك اب
 :اهنايب انيدياب يتاارداصملا قد وا نم فصولا اذه نيلوانتم (هتالاق.باكت منيت ةقي وط

 هنا تارةعرسب باتكلا عضوب نيخيرؤمادحا فاكت نا ةموكلا تون نا دعب
 ل ناكو هل دعب نبع 0 دعوملاب هدحو لمعلا اذهب م موق أ مهنم دحاوا ن 5 3

 ا راف ٠ كاذ ذا ةلحز ماقم ةيئاق ةطساوب هفيلأتا ني ”وعدملا نم ةلاقملا هذه

 نوطنا بالا ىلا لمعلا ةفراشم تدعو نييصاصتخالا ىلع داوملا عزوت نا ليجعتلا

 ةرظانمب عبطو كفلازو توما 1س قررت ري: بارا تالا هيبالولاام يعوسلا د

 0 يعدم ومر توريب يف ةيدالا ةعبطملاب ىلوال اند كلا بحاص كب مظاك

 ةوفص هالو 3 هعفأ ءايدالا رم د نا هردص ِى بتل ا تان راخ)



 ١ك مالقالا تارثع

 اهننب ممجي ال نأ بجاولا ناكل لو الا .ملمضلا فليعلا تفوح ( مثب ) دارملا ناك اذإ
 ناكل اك راغ ب يلا يشو ءاش و تملا ( ع ل ذا 2

 (اوماقأ نتا رجلا فرح لاخدإ لجاولا ناك

 ةرعلا ةنكع نأ 2 رغلا نمو ٠ ارماقا كلذ ا 00 لجا نمو

 ةع ةرشع ىدحأ وي ةانحاو هلاقنا ف ك0

 هيسا نيكي. ةباؤص ( لا مؤق ناب نيبأسل ناوأالا  نوأإ امدتعوب) زك اهنمؤ
 ( اننأ نيبأس ) هتاوص (اننأب نير أس) هلوق كاذكو يناه:لمفلا اذه“نال برق و نيي

 ءايلا فذحب

 اهيف. يود ( دبع) ةلك ( ة,طاضلا ةذبغلاو ةلشافلا ةأرملا كلت ) عوق اهتمو
 اذاؤىنعلا اذهب ( ةدبع ) لاقي هنا ىلع لدب اه ةغالا ب ننكيق ربط توكل
 ( ةحلئاضلا ةمأألا ) ليق كلذ'لع نضنضعتلا طنازا

 تلاقي نا باوصلا ( ةمصاعلا نع اَعَون ةديغب ةتيالملا كلت تناكو )مملوق اهنمؤ

 .' العلف ةديضباما اهش ةدكن وا دضتلا نك هد

 سفتلا “نا ةئدفلا هي مهم ! 1 ( ةيئاسفنلا ميظوظحو عذالم يف ) محلوق هنو

 اخر 1كوب مارشال وجم نواز اتاك اناس و يناحور معم من يناست
 تخبتلا ةخللا يف ظحلا نآل "را ىتسالا ”ةخرع# نزع تاكل اذ تنازلشملا ب ىدع ( لن كك

 بصتلاو دجلاو

 باص ىلعب ال نعبا ىدعتي شنف لعفلا ( غاصم5 دوقن ىلع اوشتف ) مهلوق اهنمو

 غاضأ ال يفالثلا غاض نم هنأال غوضملا غاضملا
 لاقي عا ةراوتق نيعتلا ديدشتب ( ل 000 زعل هلو قفاو ) اهنمو

 هزيغن الو 0 د لا قواد ليكولا ءاترا وأ ههستسا

 ( كانانسلا , فش ريغ وجمل هلالدب | وتمت(: كافاخك ا شو الكوت

 الا ضرتع ال'('انكه ) ىلا (رشن) ةفاتقإ زوال : ا )وا

 هنثتلاو هسنتلا نَرَخ ذوو



 مالقالا تارثع 2

 كا ةعب ديلا ع هل 0 0 لهاستلا يووم 0 ع

 2 إف علا سرر ءادملا 2 ارو ةيبازت بصب اولد 0 نوددهزبب 2 نو 00 نبا

 اذا كتنهاف ٠ مهدادجا اهفلخ يتلا ةيلغلاو ةيفاردجلاو ةيخي راتلا ا د

 3 ت7 سانا كلا ن نو مضت - مرات يف يي 0 لمحا ديلا: ءامز ىلع كبت

 ٠ هل عضحمت ايف قيفو وتلا نسح كل وجراو يملعلا لمهلا ىل اع
 (رايارهش ذنم ) يلرعلا يماعلا عمجلا ةلنم هلاسر راب ملضفت امر كلا عم تذخا

 ىلا 0 لادن

 اديني ديحملا ككمسا نيما مداخو قداص 1 وطن ”ىلاياو ل تاناجار

 كلينكا اياك مب 2 ينص يع نك امابت ىلعو ىذعلا يد اولسصت نا 35 للطاف دوعاو

 كانك هسنع م امان لع تاهت عقر نم غلب دق هلأ كعغل ناف * ةيسنر الا ةغللاب كلا

 ةيعم ايف 00 "الا اميرات ل رتاج تروم ما ادوار لا

 نا يباجرو ءاضعالا| قفار و سيول يديساي ممر 3 عفراو اذ ايل

 سه ؟كيمجي فراعلا سلخ يفودعت

١١ 
 نا قيفر عمج يف باوصلا ( هتوزعو هقافرأ هؤاقدصا هلوج ناكو ) تل

 هتيصع يأ هن داعكا هتزع ) هباوص_هتوزع هلوقو ٠ قافر اال امر قافر لا

 با.لالا اهانعم ( ةدز ِء 0 هحءامحو

 لاقيذا هقي وءتهباوص( ريسلا نغ هتقاعإ ودسيحل يسن ال1 يت د
 5 ا ع 55 ا
 هقاعا ال اذك نع هقاتعاو هق ىعو هقاع

 ( دم هدقا تاناجرملا اوماقا 2 دما لاا وللا مالا لصو م دا م وو امنمو



 - 0 ع ل ت6

 نيماعلا عماجملاو نقر هكشالاو ءاىلعلا نب وجأ

 نساع نوتكدلا ةماعلا نم انبلا دزارلا فاتك
 | 2  لاطا ا در كك ناكرتسلا يذلا

 55 دش 3 | خعيراتب

 قضمد يف يب رعلا علا عمجما ىلا

 نيرشت 15 يف خرؤملا فطللا يف ةئاغلا علاباكب انك مانالا هذه 7 ىهتا
 را 0 ا لغم ىلعانا ٠ اق زر

 ةءولعأ ىف هيف قرعوت عدلا |والا ككباتك تيقلت يننافسالا عم لوقا نا يلع
 دقويف ذاناناكلاااذه نمغ : دم رقلاكل | وزاناف يلا عم ىلا ي م تالا

 ليجلا نافرعو .بدالا.باب ين يروضقب ينرعشا و ,خا افطل هب زاطم يف لدكلاقح ءاج

 ول نتا 'تسي مل ول كوفع نوار ل كك

 ٠ لبجو رككلامعاول ص 0 نع يندعقا ملظع يل غد عش تك دقيذغاملاناريز ,حر

 يك 15 يجف اق كلل ندرك نار نكمل نا نال تلانمسنتا ادب كل

 حرصاف ياما حسفنيلل رقلا لاحم نأ عم يف ف فرش وضع ينييعتب يبق 2 زورشلا نك

 يف ثدحا دق فرشلا اذه ينالوا يب رع يلع عن لوا نا هب حرصا ايف قح لعاناو
 )ف لصالا ين 28158121 اب رعتسم تسل ينال كلذ 5 ةرتسلا نما الاال ة

 اوك تدب 7 يغش راتلا عالطالاب 8 ةعماطا ةسردملا قف ةيب رعلا سس ا

 ةيدابلا لها نم في رشلا بعذلل ب رع ل اعب كلذ ىلا اعوفدم ةيب رعلا دالبلا يف: ةيرعلا

 هذعن تاذعو-ةي ركاب لراالاب | اكملاع قرخلا ملا تيهذ" ١ ياخ ند

 ىذا ف سام نوار كنعان كفا ومطلا 5 هد كرا نسف رعواف لل
 ييرعلاذ# اذ. ىلع عم سدس أت ي : ل (ن ةءا]ةلاقا | هتان حر ايلا ل 2 1 ف 1 اطاتغا كك ازال

 دلّ اك ام ةعشر ادع م نيينطولا نك ره َّق انأو تفس امناطلو ل َُْى
 ١م يي ٠ -- - -_ 3 | ليقع



 ا عكا !راد 58

 نمار ام َةْناَغ لع نوسدنملا اهبعضو ىتلا موسرلل اقفو لمعلا رشوب دقو + ةيروس ةريل

 يلخادلا اهماظن هس انتبتكم ريصت لمعلا 2 ىتمو ٠ بيترتلا نسحو قوذلا ةمالس
 ةرثيسلا نادال 7 يف سهكلا رودب ةهيدش

 داما ةرخخ كرد ةيمومك | فراعملا رظان نا الو

 ةبونعملاو ةيداملا ا 00 0 لجيل قلل ريغ كلب يح

 هب لكافتي عالطالا 0 ودو ٠ هيف نيازانلا ءاب رغلاو نطولا ءانا ةدئافل

 عودر ا هذه يف مول 5 داي 0 هيلا ةضللا اطل 1

 اقبط هيلع اني رج يذلا اهقيسنت زاجنا لبق متب الف ةعلاطمل كلا حاتتفا اما
 نإ ريس نمو : كريهاو يروا نادم يف هلع لاوذملا ثيدحلا يرشولا قيسنتلل

 1 ل در كلا نت ناكلم ترا تيح ةةحسحب كلذ نوكب

 5ك عساو عالطاو رةربخو مل اوللا 8 انوع 0 ةبتكمملا أ كرب يعم نو

 ةمملا ل 0 0 ل 0 اذاف ٠ فشلا ودعم نيعلاطملا ىلع نول هسيو 5

 ةقب رطلا هذهو ٠ بتكلا قوسنت ةنبم اوطاعت نيذلا الا اهردق فرعي ال يتلا ةبعصلا
 0 ةتارعلا ككل وفشلا انور, رسم لا هس ماظن ديدحلا اندبعا لفك ةينفلا

 ا 11 ١ كك مارا كنا هجم مسالا راني الب اش عم
 دار( ركلا

 0310 الا نون يف توريد ْ

 يدار ط يد 1

1 1 

 ةغاليلاو ةحاصفلا

 مالكلاةحاصفوناسنالا ءاتفعا نف وضع لكن سك درفملاةحاصف :ءاقبلا وبا لاق
 هي بغرب هلجال يذلا حوراكمالكحلا ةغالب.و ٠ ناسنالا ءاضعا بيكرت نسك
 هلال نموا :٠ 7-1 ةغالبلا نم غلبالاو ٠ تان زملاك تان د اونبا
 لإ الا ا سحب كارذي الو ٠ لكسملا

٠-7 



 ا

 0 ىربكلا بتكلا راد
 معدد

 قتري يتلا « ةقيتعلا راث الا نع نيشحابلا ةيعمج» ةعوممو ٠ ًاداحم نوتسو ةثالث نآلا
 «مولعلاء”دقتل» ةيسنرفلا ةيعجلا هةعومجو ٠ ةنس ةرشع نسمحو ةئام لأ اهات ل
 تايعملاو ةينفلاو ةيلعلا لفاحلا راك كا شو ٠ نوسة ددعو

 زهر فيس اهكياانب لوطي يتلا عيماجلا رثاس اهياع”سقرو . ةيداصتتالاب 0
 اسر ناة او ةلحمو ةدب رج نينا وريدم دبعتو ٠ ةرصتخلا ةذبنلا

 ءارقلا ابعلاطيل ةيتوريبلا تكلا راد ىلا ةمظتنم ةقب رطب اناحم بنت

 دأ كاندصاضعراهاده| ةريكو هين موسي كمل |: 0 2
 ريش و ينحل اثان لا دن نيريكلا ناحل ا لوا ) لخت شنو ه انا اهتندها

 فيصان خيشلاك هريغل ةودقو موكذل ًاديلخخ نطولا ءالع ريهاشم ّث ٠ ”يبابشلا يناثلا
 مهربا يتلا او بدح الا مهر عل وياتسللا سرطب و قايدشلا سراف دمحاو يجزالا

 نارطملاو نادي ز يحرجو ريس الا فسو» خيحاو حادحدلا ديت را ككل يحال

 مماوسو مئناغ يروشو قاتلا يلسو مهب نيّسح ”جاملاو يروا ل |لخو دواد فسوت

 ةبراكذت ةمش تاذ ل د ف لا حلا نحو

 فور ي ركحلا ٌنآرقلا نم ناتروس اهيلع ' تنعكا فر أ ةيحاضااهنمو ٠ هس

 عار 5 زيسلا اهيخا اب ةموسرمم يجزالا ةدرو ةرعاشلا ةروصو : ةيلح ةققد

 دام 5 ن1 رظانلا نويعل ةرذ تحبصا ىركاا حلاو راد نا لوقلا ةصالخو

 ا ودكم رمتلا اذه ةعلاطملا ةغاق ندص ف ممازلابارق د «نيبداخملاو لا 0 -

 1 يك فا
 ترغلاو: ديلا تا 1 مما اكمل داع ل اتوب يبن العلا

 سكك ارا سسأتل ين رلا (نيشدتلاب) لافتح ل1 قرد 151 5 هن 6 يفد

 ةموكحإلا قرود 1 الفلا ةيطوتملا ناكرا وضح وررغ لارا ا
 ةيدابلا مدققتلا رامآ نم هودهاش امم ةدظاق اورمف ٠ ةهاجولاو لعلا لجأو نييفاحضلاو

 تابسملا ءارجاب ةللاراملا تلارالا سا ردص كلدلو : ناكل
 نانا ةععاش ةلقئأل ميما مزلي ام لكب اهزيبركخعم بتكحاا راد يف تاةاثنالاو

 نالا ةنالث 50 اهيلع ل ,ق كلذ ىلع ءءابب ٠ ٠ ريبكلا



 مرا بتكلا راد اخ

 ةكرشلا ةولدلا ةراانم نك ١ كرك ل

 كنرف فلا ةئامسمخ وحنإ سيسارفلا ةعصاع نم هع امل ايدل نذر اهلا رادع و
 ينال ٠ نحتلا قيدانصنمو لقنلا تاقفن ىؤس اًنيش ةيئانبللا ا ا

 ل العادل اني هجدلاو هيحلا نارتكلا دهوك تتروتاو ةماخلا ناك اكن ال

 ينوريبلا ينادكحلا اندرعم

 2 ىلا ل راد ا ١555| ةنس ناسن 07 يف توريد لا تدع الك

 مال ا هلا يس ال اة
 17 اوثاكن يذلا ةثالثلا را نم بشت | "نأ "تنل 2 ةفاظنلاو بنتركلا مدعو

 1 اب لاح هيلا لوؤت ام ني 6 رع 67 دق طاشنو ئاما 00 امجءدخو اهتسارح

 فراش اان نذل © سار ىلكاولا سس هلا وهو كاانلا رمال م

 كيف رك
 000 21 لا دم افلا يد ولف( هينا باكس الن كلذ
 0 نآلا تحب ر شن اناز ام ملظع قاججا نم اهناصأ ةبنضحالا
 تاداحلا فولا نيب ترمّدح ا نا و ع تادأخلا نم اًقولا تدهاش

 + 1 ع اع ا و لبانلاب لياحلا زل راسة ملا
 لا لل ىلاتللا هلحال تاررسو ا جلول كلان ىذلا ”ينفلا مظنتلل

 دكا قيسف ةرشابلالكسف مذقلا قتلا” داعب "مرح كب نتا رامز
 تف ةواا عايض نع نا ءانعلاو ةقدلاو ثلا نم كْلَذ ةياطت ام ىنخيالو . رسما

 انلا 02د انك : يوت للاخ فلا يدع ةنسا لع ناذلا كلا ]18 لغتتو
 ٠ طوطخم داحم يتئام وحن انبي ةيقرشلا تاغللا يف فالآ ةثالثو ةيب رثلا تاغللا يف

 يف « سومأق » مم نوسمخو ةثامو « فراعم ةرئاد » تاعوسوم رشع اهنم انيدلو

 اهدوجو راذنإ ةروطخلا ةباغ يف ةدّيدع ةيلع عيما 7” كلع ا 0 ّىَش عيضاوم

 وا ذاع ةلامارا نسم تن عام دكار 1 0 اعل
 1 ادلع م لع يود انمناف ق وقملا تيس «زولاد » 1

 ىد 0 0 0 83 ربلا 7 0 .ساولاقوالا تاك ل ةعوقتو



 : ىربكلا بتكلا راد

 د 0 نال هداك هزاز يباعتا نع الدب ىضاقتا نا ًانآملو ٠ تاقفنلا

 1 زا ةمدخل

 نا ؛تنأرف » هيلع راكوزلا لابقاو ةيتككا حاجتل ةلئ الآ لئاسولا يف ”تركف ع
 52 ىلع ةثبدملاو ةيدقلا تكلا ى مئافت بالبتسا الا 00
 ةرضح نه ةيصوت ةلاسرب 0 59 هبسل الأ رنا" 1 0 ”ترفاسف ٠ اب روانم

 داصو ٠ سيراب يق ةيلهأألا ةبتكحملا ريدم ىلا ريبكلا نانبل كح وبارت نادموقلا
 * نامل واي روخل يسر رملا يادلا ضاوفملا هروغ لارتملا ةنفح دوحو دكح كانه

 ينتنا ةكنكام يل كلج يدافو تما ىلا ةعلا اب ىلا ينفر عف
 الفلا ل عم ةفلاس قئالع يل تناك علاطلا نسملو ٠ هيلا لودولا

 هلل 2 لان# نق 2 نا ينل ةيلكلا تايمجلا ضعبو ى سن رفلا
 ةعماجلا سرادملاو بتكلا 0 لفاحلاوتا رازولا عم (سار ةضدانلا ف 1

 كل ,,ثلا يوذو 6-0-5 اأو مرا 0 ,أو نيفاذ ناك و

 يال. ةحارإ كل اك دا ف ىذا 1 ا نس اب هن لع كك ما دقأو

 نعل هكدا سا اهاصقأ ىلا اهاصقأ نم ةندملا فوطا رالا 2
 سراب هكا رك 5 يذقأو : . ولا فنتلا عورشلا مالا
 ىلا تار رايزاا ددع غلب دقو ٠ اندالب ءارقل ةدئاف رفو الا اهتم راجل نك

 6 ذدأ, نود ديزت وا ةلاصر ةئاتسباهتنتك ىتلا لئاسراددعو فل لإ 0

 يردالب ري ةدئاع ةحيتنلا ناب ينتحل كلذ نم للا ل 5 0
 هديبف'+ قوت تنك يذلا خاحنلإب يغاسم "تلات رظملا ءانسلإ | 30
 هلا 27 1 ,ىكحلا بكلتا را لآ ل
 50 د رشنلا مولعلا عيمج يف داحم علا ع 0 ءاهز ىلع يو 2 رشع ةعب راو

 ةحو صه و 608 اللا ق ةربلل ا ا - نما ةياغلا هد نم ريغ يطق سالو

 لة طارت تايوتا هللا ةنكلو ةيحرا تاكو ةط ل
 5 "0 . د : 1 5 ١

 نأ ايفارغحلا لعو ىطلا < رشنلا لعو ضرالا تاقبط رعود ناويحلا لعو تابللا لع
 -و. 2 0-5 |

 8 5 8 1 0 فكرا 7
 نم هياع عال طالا يق نوبءرب اما اهيف نودجي نيثت> ايلاو هولعلاب نيمرغملا نا ىلع 0 .٠
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 ىركلا كككلا راد اك

 دب ردععلاا تاج | 017 برتلا زراطلا

 2-5 راد دا: الارامل * 0 بتكلا را راد 0 اك 7 اع ند 3 يفو

 مايقلا 2 ينوذ واعي لعلاو ةريغلاو ةنام د نيفص تم 0 ةئالث ايلعلا ةيضوفملا عه

 يدنفاس ايلا عوبطملاعاشلا ةرمضح ركذلاب مهنم ”صخا* ةمغي رشلاة مدخلا هذه ءابعار

 كدبس يقي 1 يي ريس يف ينافتلا» ةحللأ ليزح نم !هادبأ ا. هاي ءانخلا) الا دس لإ يذلا فك

 امي نيرظانا ةجحهب تراص ىتح اهئاشنا 0 ةثالث شت ماو ” ةعكلا ءاعإ

 ا 7 واةايرالا لها نم مك رات 5 ساير لا نم هناوح

 ةدوجوملا هكا رداول نم رفو هللا 1 ا 5 ٠ يد يف 5 ةنع ءانئعسالا

 0 يدحو لمحت 0 ع ماك :ةأ ىف اح مفعم "ت -ردضق يتلاو قى :ازخ ىف َئ

 راذا 1 ف ةيسلرفلا ايلعلا ةيض وفملا اهيل 2 0000 3-0 0 ع 2 تاقفن

 7 غابملا نا( ندرك ا داك عيطتست ال اهناب ةحارصم» هب روس ةربل ف أ 6١

 0 1 و واع نانبا كاح ىل للا تا[ م ناكل

 ةيئانمالا ةمركحأ ا ا 1 خيراتلا ةءادب

 ع محن اريه ل 2 ض نم ةريح يق ريم نلاثيإ هم ووكلح ثتعف و 51 كن ادم نال ال نك م1 رح ىف ريكا ران] ةم كس كفوف

 اعلا ةيضكوفملا نيد تاضوافملا تلاذو ٠ بتكلا رادأ ةيلام تاص”صخم نم لاح

 ةلود تكرقأ نا ىلا ةيضقلا هذه "ل ةديدع رهشأ ةّدم ينيبو ةينانبللا ةموكحاو
 فللا غلبم دفن دق كلذ ءانثا يف ناكو 5 مر كل تكا ا ىلعر 3 لا ناكعإ

 اك و ”نماعا ىنح نم ةعكملا لع قاف الا ىلإ تدعفأ رك دملا ةي روس ةريا
 ىلإ تانثلا لمارع لولو نطولاو لعلإ 0 ةيظعل | تالا 1 دككتا

. : .-3 : 2 ( 3 

 نامزإ -* هاوطو 5ك را قع عورشملا اذه 0 2 ىسفن ف دطوتنو 0 تناك

 كلا راد « ريةونلا » لدعلا تاك 5 ل او 1 يفو

 ا نك تت نا نم ارذحو ايا 2 1 0ك كال مسأب اهنا ءاب ودحم 0 عم

 + ةياقولاب اهلعشت و ةياتعلاب اًعاد اهد متت .ةموكح ىلا (يلستل لييبقلا اذه نم قلق لازف
 دقو ٠ ةيمومعا فراعملا ةراظش 00 روت < ذملا ع راثلا نم 0 دكا راد تراطو

 201000 1 - 00 1 0 3 | 1 3 0 1 ١
 ضعب 5 نيروماك بأ در نا اهياس دعو تحك بيا د هودحلا ىف تد

00 



 تهم م 7آت

 3 ركل حلا راد
 ااملا 0 ا رظن ةمزاللا ترضخ يايا ةرعاوا .تاعر تف 2 لمعلا ا

 اق قة ةهلثح 0 1

 5 نست س أت 0 وعل "ترحدأت 4ك ركل 1 ا

 : ةريكلا تايةتءلا نم قف ردم 1 علا 1 ١515 لوألا

 نون
9 7 

 ىصملا اذه ةطساوإ“:طرلا ف فراعملا كانا هدا لك كو.ءرو تدارأ كلا 4
 6 ىنستي اعبي ر لم ءلل اقوم 55 ”ىداب يق 00 دقو ٠ ةذئافلا لب جيا

 نيح يف  ةدوصقم ا ةياغلا عولوا لغتشا تت قفاومو قل

 ارالخر ىكلو * علاجا 0 وذاك طولا ءاثبأ نم لع الا دارا ذا
 روس هاذه ناسا 0 12 ص الا ا دملا ِق 0 عورمأملا لش نم

 نن تسد يح هيدكملا تاستعف لكزي ف 0 لحعأ ترص * لد د د

 هعقرتاو هكر د 01 كل 6 ٠ نامؤلا ليقتس يف ؛ اه” تابثو احا
 ى| كاسر زل أ نادك ل لوليا مس ف مدس 5 0 2 7 ا ع

 لال تا ااا مل قالخ الو ًاديَم ال نيذلا ضم د0
 ا 2 6 رشد ٠ هع ا ةراد داب هل 1 | نر فما تل ا نوذر طر

 يآتها لب وي يف دبتجي م ضعبلاو يلقع رغصتسإ ضعبلاو للاسر كل تا

 لغتشا .رهنش | ةسمحو نيتاس ها ينآل .٠ ةيدام ةدئاف لقادنم يل ل رسل ع ورسم 0

 ةمركللا لا راس اند
 ةيملعلا لفاخناو نيف أوما ةلسارس ىلا ان ليلا م عب ره ىققأ 0

 ٠ يعوربشم ةدعاسم ةديعبلا نادلباا يف يديك يئاقدصاو تان 0-7 1
 هناحملا يدذو نس رادملاءاس رو عباطملا بارزاو لَضفْلا لها روزا ك1 راهنلا يف

 ةعوبطملا راس الا نم يدب ل نا م ىلا

 دعو يتب فرغن را تا ةطوطخملاو
 9 : 6ع ةيحان يف بتكلا رادل أكس دخت ناكم نعش دتفتاا ا يفو : 1 71 0 /:

 . .احي فالآ ةنالثلع وبري اهدد

- - . 2 
 ةيانب يف يلاحلا كرما رايتخا ىلا لي وطلا ءانعلا دعب, تّةفوتف ٠ ةنيدملا نما ةظنش 4 نر : ١ إ 0

 لع دامت كنب ديعارأ أديم كيشت نا د ل 0 0 لا ا



 ا تكلا بىدكلار اد

 هبورثب 2

 يملعلا عمجلا سيئر يلع درك دم دييسلا ةماالعلا يتيدص ةريضمت يلا ب

 توريب ف ىر كلا نكح اراد مك دان ن .يضتت ةلاقم < 2

 كهف نيالا“ «تائو ٠ هيلا راثإا مما ةلحم يف اهرشنيا نالا ىلا ا لذه

 1 رع وافاد تد 1 5 لها نيب أعلا كذا يباعكلا كيعللا ذه مسا ةعاذا

 ةالكلا رداع ك1 فققو هي ر إل كلا ءادسا عم هلط ةباجا 0
 دقاق داضلاب نيقطانلا نيب

 اا د كف تودع يرطاخ , يف تل 2 :

 5 هدا نما وجل اح امس سإ كيك 1
 كل اك ا ل ل هزت ناكل اع هيي ىملدلا اضاقل هاد

 كيب يرسم تاقاللعلا ضعب 5 ناكو انني الو نودوش 0 نيدذلا ءاكذلا لع

 ريما | دده رع ةحانلا,ةيئاوفلا همل اهديم.كب .كترغوراشازن لئاشوراشأب ةيشرو

 0 يمارتعلا ربا انعجارخلب يدق هس الا توري ا 1١ يرش
 ىلع ةيملاملا هك: 0 ال نا يس الو بعشلا تاققبط عيمح نيب فراحملا رشنل

 ناكل تالا لع هحرد 0 . .عسسإ نأ يعم ناكف سكلا ءامتقا

 نو ءار ولي مايإلا "قو ماكحلا ل دنتل تناكو .ةيعمز ةفص عد ذل ثستكلا
 تناك ديلا ديع ناطلسلا دبع يف اضرعدو رمل كلذ يف هسا ٠ ىودح

 نكت راخلا ناطلسلا نال« هب رغلا بوعشلا ىرد-م ىلإ نعش فات ندد ةاناح

 00 لقال قلع وةفينلا باروأ عقد نمر عمت لكنم 0 لا
| 

 رمهرسع ةعب نا, ناتجاوات نول يسار ,هلا لالتحالا دعي الا ينام الا ىدق ل ف

 - ةيضوفملا ”تَّضؤواف يناف ٠ ةليلق ماياب اندالب نك قروغ لاراحلا 0 ىلع يا

ً< 

 قىتطشاو كلذ هللا احايتراتدباف ٠ نأغاا اذبم ة 4 فاولاري راقد هلا ال 2 2 "و ةيسل رفلا



 قو" تاقلا نهتادس اح عت دع رس رعجلا ن6 هه
 ا ناظرَفلا ا كنهوو فقرك هي ركل وادب ثلا طاتلال] ف 0 اريعك

 نم اهانع.:يف اولاقو - ( اهريغ ىلا ةونرقلاو ةونرطا « روهرطلاو روقرقلا؛ مهفلاو مقفلا

 (ببدك] رفدلا اهنم ةديدع ءاعسا برعلا دنعاهلنا عم ٠ ةكللملاو 01
 0 لا عقلا ةعالتلا والك عقار رك وانلاو#“ ظطانلاو (ناسكم رانا
 مجاعمللا نع لق كلذك ا ا ل ردلا ةمخالا ك5 و

 يح ىلا ةيوغالا نيواودلا نا ىلع كعاطيل فاك هدحو اذهو ٠ ةيمجالا يب رعلا

 ايد م اودازو مهريغ هيلا مهقبس ام نولقن اهباحصا ناف اًثيش انديفت ال يديالا

 ٠ سفن ال ةيقبلا اوعداو تاحيحض ضعبا اوقفت وأ طالغأ

 تاق كانا تاكل انفو تاك هلع نماةي ردم هبا ةكل[
 ثا و رز ى كوبسل | 0 2 دع ىدت اناك لالا ل طش ع

 ع هب لقع# يذلا رملا ىنععو ( م121311198 نم ها ملا نم اذ“ ا ىعملا 5

 ق ىارخا هدانا 10 ةروراقلا ىنععو م13 ةيتتاللا ترم عرزلا ضرا

 ة.فرفلا ىلا اهنمو ( هلاب) ةيسرافلا نم خلا وا ريذدلا بارإلا ىنععو 46

 لل ىلا ىلا كَ ةاو ط2118 ةمذقلا ةيلاعلا ةيناملالا نم ابناابنع اولاقو 211

 امك بيطلا ءاعو ىنعم ةلابلاو .٠ ةيسرافلا نم ةيب رعلاو ة هبل رعلا نما | باوصلا

 - ( ةليخ نازو )اا اف لاقي ىف : 0 ذه ينو : 0 0

 تاع ] ه2 َْك ال اذه ىلا 0 ع رح رظناف ٠ مدللعت هيقكت انوا نم ةبر عم

 ( ةيقب امل ) : :ائانلالاو لاحلاد

 يلام ركل ىداع ناك" تول دادغب
 مم دج

 دلو لع

 ٠ رضاشلا لأ نركلالا قداو سانلاو وسماعلا يع اك
 اونو“ ”تفاغ لاللاو لاه يدل "لرد دلو ائاغ ناك نا ل

 تاوض يدا : لوقت الو تاوص -يدنع 5 لوقلا

 ذ]



 تارارعملا قارطارخ |

 1ك 6181211005 تاقن برعلاو ( «ىمثلو دو هم دم انقل نر فمك هه وقل سودرألا وه

 1 كلل كيرلا ىف لئن كلاب لدم ٠ دييقر قل او اعف :ادورفما خم او عتتناب ادعم رقاؤل اقف
 _:رعا ةبرعملا ث هذهو سنالقلا درفم ةوسنلقلاو 111159822818 بوارداوه

 حصالاو ) ةيناملالانم شورقلا ةلكن وي رصعلا لقن اذه اندبع يفد 131168 ١
 ترعلا ةعرتسلا دورقم وزفب سرقلا/انلاو عمم هظعطأ ('ةنئاخلالا نماةنكارتلاواةكرتلا:قم

 ةرشع ىنعمب ركلاو ٠ رث درفملاو 122201102 ةينانوللا برعم رايثالاو ٠ نوردحما

 هال قوراخ 2 فورملا هذه لثمو ( رورك ) © ةيدنملا نم وه نيسيالم

 امبرو « اهيف فرصتتو يلصالا اهئانب نع اهجرخن و ةظفللا بر هاا ك0

 ةقيذا موعرال عاشوا نم ثيدح ىنعم ىلا لالا اهانعم نعاضي| اهب تجرخ
 ١ 2 ادانز نكي يدان كلا ةنافايريسكللاب يوبتلا كلذ قف يمخعالا هعضو
 ىننلا ة ةكنم لع :نودلا:نإل ( زوز ريغ يا ( هدب ربذ ب رعم يسراف وهف ٠ ادب ا كوم

 ا نكاو «ةيدحمالا يف ىلصالا هانئعم وه اذه ٠ عوطقملا وه مضلاب هدب 0

 ل نركب ناي ازقلال عم ون :خاعلا يسجل اق: قولا ع 5 ',ولمختسا

 ) هلا وكم ننال هو 0100 0 تقفخ وكما نأ" الا

 ىعمترلا دمع تداراوو:( ميل اريشكم )'ةراحا قم ةيسرافلاناؤشنلا تاوزاوو

 : تائاكتك اودوؤا زيلا وا ففاطللا ون و

 زرقا العا فزت ال ةزيفكا واع كج ناوزف 5
 تاقللا رع بكرعم وا عصف وه ام ةماعلا ىلا باتكلا وا نوي وغللا بسني

 رهبلا نع جاتلا يف ءاج ٠ ةليخدلا

 يمحتالا وهريخالا فرحلا اذه نا عم ٠ جرهبت لوقت ةماعلاو :لاق ٠ برعلا مالك

 نب متذلاو مع !قدوارتكلا كراس دلع مصفلا يف باوصلا نإ اولاقو ٠ ةسفن

 ٠ ةن ربعلا يا ةيلصالا ةظفللا ةغل وه تنلا نا عم « ماوعلا ةخإ

 سم . يونعمو يظفلا بي رعت نم ىتش . حماممأ ىلع هةيقلا اةلكلا يق د7

 دقن طوقز]]وؤهوو كل مببب رعت كلذ لاثم :٠ مبتغل يف تالباقم لب لباقم دؤحو

 نا اومشوت مث ةلضاي اهلصإو ) ةلض:الاو ىيلسابلاو قيليسابلا : يظفللا اهمب رعت يف اولاق

 1 0_0 0 مهر رد: هيولاخ نبا لاق : ةصن اذهام ج
0 



 هه ثار رعم لا يف رطاوخن

 ةيسازافلاب !( هام )او هايزمتلا ةالكرالا 1( نيسش) 8 ىدكاو نان: ءاصأو [ رمقلا رائنتلا

 ٠.1٠١ *يفم: قاوس وش مدس نبا لاقو كفي نعااو تقلا راس كراش ا

 0: مثواا نم هيف ام هيفو ٠ ةلابا لع ثدض اذهف

 سكعلاب وا اهزجت ىقلب هاهردص اهنم ذِخؤي نيتعطق ةلي وطلا ةمكلا عطقن دق
 ) ناقد دورك رك ,ازهلاو ( متم اشن زابلصا ناف اًثنلااه زج نعاهردصب ىنتكا ايف

 0 6-3 ملا ”لصاو 1 تالا : رفا اغلا نمو ٠ ( اتم ) نم ةعو 5 نسقلاو

 تكحفت١ دقو( ( هزيبان )وا( عار هما ريلاو ( سوطب رذا ) ةلصا (سوطلاو

 رضا ( دابا نسالب) اَهلَصأَو:طاباسلا لقم نينليخد نينظفل نم ةيبارعلا ةظفللا
 ؛ءاللانلا ىف ةزيفكييعو اهزيخ ىلا(: سوط ةولضورط لااا

 نب يق هزت اه اا ةيبنجالا ةغللا نم ةلكلا بوت 3
 راض )امم كلايقي دمج نم ةنوعرتم اجرت ترملا ال الوصنم كك

 امنا 2878061505 ةينانويلا نم برع مل اغم ا ٠ (؟) ليبقلا اذه نم

 فك ثا كارا للسن اوإ رواسغ ارخ رباه كرد ناكل را

 نودب«ابق »لو هلا نا هبا رطل لأب« ءابقلا » ةلوق ةةعلادلا .  ةروصقم لب

 نا بحعلا نمو - سرفلا مالك ين دجوت ال امن ال ء في رعتلا ةادا نودب وأ « لا»

 عا ةزنت: نم نات ,نكل ةيبكلا يرخالااوهو تاوفملا هذه لثم ىررطلا
 6-5- لك

 ناكر ةنينرعا هلم فا دي لج يف زوك دم]ريغةلاقملا هده يف ةهركذت اك لكل 1

 ضصصقختلاو ' هدب نع يشاورش تكنو تاء نم وه انه ةاندرواام عيمجو ٠ ةيننحأ ءا

 لوا نمكلذ: اريظيا ط5« البق دخلا ثقرطب ل بابلا اذه نا ىدح تاحيالا ك0
 حالملا مدرالا اولاق دقف ملاسلا عمجا قفاوب امم ةعزتنم ةظفللاب نوب دقو (5) روطسلا

 كاملا لفد وهو 22182202 نومدرالا نم مدرالا نا باوصلاو ٠ قذاحلا

 اونظو * ”هولوأ ام هورسسفف لقاعل ةخيص هنا هيف اوروصت لعفا نزو.هيف اوار ا مهتكل

 ٠ شحاو شا يف اوروصت هلثمو ٠ مدرا عمح نومدرانا
 8 كو و نيك 7



 ثاب ردملا يف رطاوش ا

 كناف كد عمو ؛ اهل فدارم ين يتلا ةيسرافلا رادنألا لاععتسا نع ةحودنم يفو

 نم نزيضلا ظن ىف لو رعشللا اصعت لل امو ( هنن اود يف.اهبيلك يرث

 نيافع بيدالا 7 نا نكمالا امةبارغلا نم ةينانلايفو « لابجلا هب ءونت ال ام لقثلا
 ٠ ايف هام قفدتلاو' ةقرإا نم ايفو ن را ردا نمووذه

 رةدحاو ٍةمروصب اهظفلب نتت٠ر اقناا نيتليخدلا نيش ملا فلسلا برع دق 1

 01 10ر لم كدلا ترصلا نم هضارلا ,تروصلا :ترفلاوا ف رعلا نزولا نما وقت

 ةفتحاملا يثو 11111 اوب رعو ( روترت ةروصل 00 مين زاوللا وهو ةيستاللا

 زاواللا ىنععر وارلا تورو دقو“ رودصءا ناز "م2558 روت نت ياو كلا ةروصلاب

 «رورئلاورورت لاو( ةقلنملاب ) نورونلاو ( واولاو:ةاننملاب ) روروتلاك هفلعخم روصب ةنعم

 ةكرابملا ةغالا هذه ىف اهدوجو هجو الو ابلصا اوركذي ملو نوب وغالا اهكاهركذ دقو
 ه ةيقنلا

 ارز اكرو © نيكعلاب ودين رغيلا ةلكلاب ةليخدلا ةلكلا تقلتنلا فوري ام ًاريفك *

 00 5 قناقعلا لوالا اعف 5 ىرخا ة ةغل نم برعم ه ةفغل نم برعءملا

 عا ةناكح ابيلع اونب ه ناعنلا قئاقش : اهيف اولاقف 20000 نايعت 0

 هه قاردلا كلم ندنملا نب ناعتلا نأ: اولاقآدةف *. ةعودصم, اها 0و الا تو الا اهيلع

 تا اههتياجب صاو ىق ئاقشاا هذه نسحا ام لاقف نهزلا اذه هيف شرفنا دق ن ناكم

 نعل ادع م ا 0 و «ايترمخ هب نامل يش مدلا ناعنلاب دارملا نا : ليقو ٠ هيلا

 : 00 ا ملف عع دار نال لا لمدلا يأرا
 بلر هل قاط ابقلا : 2 رام لاق ذا يزرطم" ب رغما يف ءاح ام ىإتلا لاتمو

 : اولاقو «|» ٠ ةيس رافلا ابق با رنا قاط : ؟انقلا لوش نا جيرئصل و ك0 ءابقلا

 افا ل تل ابعلا 8« هلرعا لقال :.تاطلق تالت 0 )0
- 

 :امثو ناتكامما حيحصلاو كت لأ 0 كالا ان 0 0 ةدحاو ةلك نيعكل |
-_ 

 0 ةيناثلا س : ناقيطلا نم قاط وا ىاظلا نم سنج وه ءابقلا نا يا قاط : ءابقلا
 اما ام

 لو 54 : : 6 هلآ بد هود 2 كك راك ةانقادا نا كما او "4 ديك كل روز فقتل 0 4 تا كنا ىو



 صحم

 هللا ولالا قا ركادبن
 ةئطوت

 يف ناك نا ؛ اهتازينمتو اهئامالعو اهتافتعو تاب ومملا نع اوبك نيذلا نه نوريدك
 ركل نيا ةدع ا دقو ( رضاحلا ديعلا ا كييعلا

 وضوملا اذه يف ”يرتك 'ننت ردا تعلاط اذاو:+ جيتاقنط فاللشا لق كربلا 3
 او ٠ انب اًنوب امهنيب ك6 داكت ال.« 4] قراط لوا ناكتف ةباب قزط نمي ةكباقو

 تاك ؟هتعاب اما نوعذي؟ الا تال ءادصلا "اذنه 'يف ىرشلا" امرا ند يشل
 ٠ اننظ مهيف باهت في رط ءيشب انوت أي نا مهيلع ناكنف مرا اما« تايقرشملا

 ثعبل|ةيفوت ىلا بيف 'رادعتتف انا زاككفالا فهن الكل ةلاجلا اود فا هلا
 :أ لوقف“ اياوزلا تال يف ناك ام انإ حتشي هجولا اذه ىلعو رون ىلع ًارون انديزيو ءةح

 رطاوتخلا

 تلخد ينلا ظافلالا ىلعفقو وأ مهتاقبط فالتخا ىلع نيب مما بتككلاطب نم
 رصع يف ةغللا وهز دبع يف وا « مالسالا لئاوا يف وا « ةيلهاجلا دهعيف ةيب رعلا ةغللا
 امو لئاط“ ريع 3 كاسل نم ركب 0 1 راك طاقلا ( نييسابعلا

 "دارا ف ١ هولرعسمس 7 4 ١1 تارعالا ىلع )1١( .تارغالل اضف هيلا كلذ

 اوكَش وا 0 ايققلتف ( سانلا داوس نما كا 0

3 
 ع

 يي 1

 برعلا ءايحا نيب اببجو يف تبهذف « ةميمتلا ةيبرعلا فورملا نم اهنم ذل ةليدب
 0 ةمحر « ابلها ىلا اهوديعي نا: داضلاب نيقطانلل نست لو اهيف تنك اهدا

 نا تريلا نا ىنعبةينانويي هلا (0) نريتفلا ا ةك لثم ذا | نع 5 اكبر معلا نا 1

 رغلا ىنعمي نيدعجل برغ عمج 7 الا ١

 .:ودياقلا مسقلا فد ل ةينانويلا بي رعت نزيضلا ؟

 ةريخالا“ارلا اوبلقومهمالك يف دورولا ريدك لمعلا اذه لمد هماطتاناه> .يا ةلكلا
0 
 6 ا و ل قالوب عبط سرا مجار »ده دع ف ورع اشيا اذدهو انوت



 ةيسانعلا ظافاالا ريسفت 9

 بولضم فصو .يف ممفعبلو
 دوال عذجلاو ةيواشر رود هل ءازطإاو شيك قلع كك

 هيلدا تاملتملا ىف منك ديهبنلا "يزيل كفو وال لوو نيل | تناياقك نمو
 «نيوشلا نبا ديرشلانييلجتطلا بدعةع*ا نا يدنءطوطنم عوج يفتي ارو ١) رةب دفصلا

 ةستع ةعباال ااةماقملا يف يوي رح ا ايشنأبو
 :ةليم ةعو اًمد زجحو 2 مكحنم دعب 1

 ل اوت ع ف اا
 ةسرحلا وا .يوشملا (؟) قربلا ةدي مشلا تاماقملا ىلع هحرش يف .يز رطملا لاق

 ير ل .اوعع انعوو قاقؤلابب الا امل لكك قو ةيدوشملا ةانثلا دخلا يفيرتتلاو

 5 وع دنحا ) هيقل امل ٠ ةديهش

 هتان رعمو انعمت عاضوا نم

 ( ملا ةحت هناا ينال عبات)

 هتراداو كر ملاريبدت ىنعي لضآلا ةيندتال هو « ةروانملا» ح َ ردتلا
 ار ركل رك هود
 « ةب رايتخالا ةئيبلل » تح هب رقلا سلحم

 « ةيدلبلل ه ح يدلبلا سل اغا

 « ةيدلبلا ى ُ »م -ح يرايلا 2 رسل ل

 4 روع ةك أ ةنجلل » ا ةكاح ةنا

 3 2 10 ماوأم دا مي دا ىم اتيلا راد

 ىلع« فيقؤتلاهو « ةحتعلا ةرئادو» « ءاضعالا »و « راتخلا » تالكانعمم ىقباو

 ةغلل ةقفاوم امال اح
 سمس ماجاب هم ممم هجم همم هفد مشوا لوس دوام دوووم او هما ع تطمع كاعد دمع مم اعل

 نئبابعلا دم .يبانب نسحل ةيماعلا اهيلعتلذت و راوصمابتعب ةماقم نوتاللث نه )١(

 1١ م ها فلل 00 0 ١ ه١ | ءأ ف
 برانلا ري “تزعم ناضلا نم للا ىنعع قربلا (؟) عباسلا نرقلا ءابدا ن

 د



 ١ ةّيسابعلا لغافلالا ريسفت 11

 اعل «ككيمأف فاضت( 11:كند 00 دقو رابك ةلورمسم رويط خار ذ اهياعو زوق نم
 0 '« لك نأ ىبب

 وه ةئي”رصملا ملاك اهب :قوطخملا يأ هلك يف ةد ا
 ( همرب وج ةيكرتلا نم اهاصأو ( ةمروشلاب ,) ةم 0-0 نآالا تدان ءاوشلا

 ئح زر رانلا ىلع باق و 01 دور دسوق رش دارب نناشد ملا اهانعمو

 ءآوشلا ىلع ًازاحم اقلطأ أ مث دوةسلا ةيسرافلا يف جاندركلاو اند 1 ضان جنا

 تار دقو ٠ ( ةمرب 1 الا دنعةفوُز ,هملا هنا مهمجاعم ينو هب لومتلا

 ءاكملا خيراتو زاوذنلا ةيساكدل نت با اقف نذل اذه عدلت اكل
 بونت يف دئاوفلا زنك يف هلامو ديدللا يلا نبا حرش. يف 2

 درو دقوزوالا وأ زوجلا نهدب تست جاند 1 ةجاجد لع ةفص ل ولكل 01
 تعضالا دحيم وتم ا ا د 1 |” ص ١١ ج ) جاندرج ظفلب يناغألا يف

 امم هب راوجو نيمار نبا يف اهلاق رامع نب ل ايعامسال هد

 5 هب تللظ موب 0 معن 5 كاذأ

 (؟)نيباقألا جادو جاندراب هنحاودني روس 2 سا| انإ يوشي

 (١؟١ص ؟؛ج) ص خلا يف لاق ”يلصملا ءآوشلا اذمللوقث برعلاو انلق
0-4 

 ني روس ناعشل ف ساعلا

 ل 1 ثردحلا يف ءاجو ةودسلا يف اعلعم رردلا ف مشملا ”يبصملا »

 كا /اقو دوكفلاو نعل اضأ هوعسو ٠ ىهتنا « ةياصمةاش م لساو ةكل 2

 . يسلب رص ةماغل | ا ل شو عنرصلاو دو ةسلاو : الاد دانا ىوشي 1

 كه 1 ]1 ]| ]|]|]!ذ1]1161][#ذ]ذ]زذ]454141 1414141 ااا 000م

 كب رمتلاب نابقشلاو ةخسنلاب اذك (9) نرد 16 0 ةحسلا فا(1)
 يمابدلاب تحولا |١ وهو نينفش عمج نينافشلان ع رصم تب ينك نادرع د

 ديج خد 01 م اهلار و قارعلا لها ةغلب

 اجو ليعاع#ا نب دمح* زابخأ يف يناغأألا نم رختآ عضوم فتيات ل
00-6 - 03 

 نيمار .ربأ مماو ةلحإ لاب جا ظفا 0 ةعياو 5 ىةحع رق ( نيناعشلا جات ( هيف
3 

 ا نع تقولا يناعأ لف نيروسو



 ةساملا ظافلالا ريسفت 7

 هل لاقف ابني مالكحلا لاو 10 14 نع ) ةلمقلا رخأ يف ءاجو ةفالخلاب نيب !اطملا

 يلا معا ماه نيشان فلل دضتعملا ل |اتذ هعمار 0 اكان درك ينتل عجول هل هللاو

 ىلع شرفو اينع اورضحأو اما ا كك نأ رمأد ل ا١اقنلا رااكلا

 وهو رانلا كلت ىلع ةمام د 0 نوش'ارفلا لجو ران ار ادد (١)قيباوطلا

 كاندركإلا ”نا كلذ نم ع ميشو - “© ىروشناو تام نا لا: هدم الل ادق

 : 0 هلت ةجيرت ف ةصقلا هاذه تدرو دقو راثلا لع باقي ءاوشلا نم عوز

 - بويكملا اوشلاب ةييشاحلا يف كاندركلارسفو ( 444 ص7ج )توقاي بيرألا داشرا

 ( زيطم ةعبط نم 1 ص جر ةغالبلا جو يح رش يديد فاننإا 8

 هيلا لك ع : هت داك رئظرالا ئ ااكلا قفوملا ن "نأ كاد هاشم هذلا جور 00

 016 رانلا لعاب اند 2 06 رماف دضتعملا ساب 1 0 1

 راو ف قدا." ناب ةياورااوذه دردحلا اع ضس ام ٠ كله 0 عقر رفح و فتن

 لاق دفلت داك ممل قذوملا ىريذلا ساطرق رد 0 لعج يذلا نا (0) ا

 . 21 راثاا ىلعهلءعج و هيف نه هجر 3 كيد عت يمس هربد يف ل [هلذأ ةب راع

 ب ذعملا نا راوشنلا ين يذلا ”نأآل مويف عقو ذمه و سول نا دعا يأ ادار | انلق

 2-2 00 كا صل لال ةباماو علقت يش وه كلذب

 0 و ل عملا خور هازعام "نأ لع“ ( 78 ص)

 نبال .انناث امعو :ىزعلا اذه نوكت نا ىثخا يناف 2 ذنيار ا
 كم ةاخرلا ١١ كني ديدخلا

 يق عق رفتو رانلا ىلع يوذش

 لاق » عوشدتخب نب ليئاربج ةمحرت يف ( ١45 ص. ) ”يطف رفقا ٠ للا : رات ينو
 هب هنا لك ان( )زهف 0 نيلمدناللو او ليئادجداد تاخد نب فسوإ

 واحس هدد مجم مس م و اد صم هع هيج دم فقم هج مما ةممصم معجم وم معجم هوم م مم هوو اوف موو م مصمم هوم مل ع مممخ همم

. 0000 
 هنا. هنع لاق دقو ةمدس ار بفهذلا جدر يف ارود دم

 انو دل او هنات بأ رعم هيف ميت ساحتلا 20000 نم فراظل ق ٍباط عمت ١(

 ردو و ال "درب وعنا فلق يذبل (0) د ار 0 | رونتلاك يش



 تالا طاق الا ل عسستقل

 ةرضاحملا راوشن يف

 )١ (يناتلا دلما نم رشع 0 نيئزجلا يف امل عبات )

 ( تاحيهاتسدلا )

 نضع ىلآ :ةكسايفلإ قفاز دنس نمرولا ةهضعلا لابو زر كارلا
 اراك( ةةزجا نرغبتتو كنا اهضر عو,عازذ ةثازتعو فلا اينما اإل كل
 مرا اهل لاقي و ةادسملا ٠ ( اهطبضتل اهلخاد ىلا اهنم جرخت يتلا تاههاتسدلا ىوس
 ودق امم ليف ءامل ئافماهب 1ك كلذب تيمس هادريل املا هجو يف ىنب طظئاح "دنلاو

 قل ا 1 43 اذ ءيشلا ىن + كطاوق نم ةجاخلا

 موأءردقب "لير هءارو ليعلاع - امنازخي نودع 0 هناا ( ناةزملاب )نالا

 راوجب ىنبت ىتلا مئاعدلا تاحيشاتسدلاب دارملا نا ةرابعلا نم موهفملاو ٠ نويعلا كلت نم

 ذل الملاخ الو هلع ةنترعم نوكت ةيسراقلا قناحل ناعأ لطورتس اداب لا
 ااا ود ا مزح ةماعلا 1 اك را ( 7) (كتسدت ) نعقب رعم
 ا ةلغبلا ( قالوب ةعبط نم 55 ص ؟ ج ) هططخ يف 5 يري ردللا لمتتا نق

 قاقتشا”نا ليق دقف ةبالصلاو ظاغلا نع. هيف اوظحل مهن ا وهو طئاخلا

 * عملا اذبم وهو ليغبتلا نم لغبلا

 ( كلاندر >5

 هلعح دقو ةمحشب فقع لس نس نيا نب دمع تارف٠ ( ) صيفو

 ني راثلا ادع ىلع هرتست ىلع هل ح تلذك 6 ةلعح دضحمعملا 0 كَ »ع اكاندك

 سوفلا وفي (5) .ةيضاملا ةينإفلا ةثبل, نع 0 يضم 77

 لص الا يف هنعا ذوخام 45 يتلا يف كتسد ناك نا رظنلف ندي نو مفن ( ١-5

 أ

 ةماع دلا ىل أع قلطأو رييغتلا انك 7



 كك

 ءابلالا ةضورو ءابطالا نات /

 عفانم كيس يصييملا ىحي نب ىسع لبس 120 ١ ئحيسملا للا رييدتلاو

 الفلا ريكاذت (*س) تاكرلا أ ناير ا دتمالا زبتلا تانك( 96) ناونجللا عا

 ئوحتلا 'ئحب حرش ضبنلا باتك ( 84 ) هنطخي يروشدلا ىموم نب نسحلا 5

 ةدكه © نا نياق رفلا حرش ا ا راو ع

 دي ل مانخلا نشيد برئ ازدل هتردج اما واج نهارك دريدا اناا

 نآآلا'ىلا قب ايفا ملهن هن ام ىلع اهنم 'يشلرثا ال نكاو عباسلاو سداسلا نينرقلا يس
 0 تاقتنا وا راثتألا كلت تنغالت بف ةيماشلا رايدلا يف بتكلا رود
 اكل انيقلا دو ا ىلا

 )١( رهتابر عمو انعم معصوم :

 قوف عض ون يتلا | اصعلا ينو ( ةادقللا) :فاتتلا هانا جا بيضقلا ح حس نادلا

 راتسلا 3 قاس الا
 (نوسامللا] دز ءملل ةلآ مسا كل

 5 ءابللا نم ضرالا يلت يتلا ةقشلا ةفش ىلع طاخغ مع نأ ةرط يو س ةزيحنلا

 راتسلا بادها وهو ( قلل ) تيكسلا نبا يف
 «ةيادربلا» فجا| لع هحانت وا ةئامر شو ( ةيفاصلل ) < ةحافتلا وا ةنامرلا

 نوهصف و ةيماع ةيععاو 6-00 ابماهبشا امهنال

 نيلعتلا ل يا « يقع الد قلع يا طان نم ناكم مسا هاما

 تعاضناف : يري رحلا لاق ةفوفلملا ةعقرلا وا يوطملا بانحلا رهو ح جردملا

 72 هلبفأ ضربت يذلا ,لغاروهور « يفللا» "اجر ادم اكشن وا ايحردم  ”ضقل

 (ةيق اه) ”يلملاو ةقرلا عماجي « هلا كلا نوضلا » اهبل

 27 5277 00 00 0 +.اياظرع اهافلا 01)

 5 وسما موب ةرشنع ةيناثلا ةماعلا أث



 20120 1 ءابلالا ةشورو ءابطالا نأثسل

 تكيلا نما علا !ذهد ع (نخنإا ]م ثارطملار نبا 0 كلا ةكلبلت

 انضموا ماسالا لآ انتم [ف زق اال اهنابضعب ةريتك تاضردتلاو لوصفلا 20
 كيلاو «ناجسلا» فاؤم اهيلع فوقولا اندافا ا او ءاعمالا ىتد هنم فرغن ال ام

 ( ”) ساو اج بتك نم هلقن | قححسا نب نيدح تسربف ( ١١):لامحالا لعابج منن

 رشلا يجوغاسال يبارافلا حرش ( 4 ) ب .ديطلا تدان ( 31 ) قا نب ندد نا

 يف يزارلا دمحا ع يضاقلا فيلأت ملاعتلا موسر باتك( ه )ريغعلا

 ةلمح هنع ذخا نانس نب تباث خيرات ( 7 ) اقول نب الفت كمعضلاو ةرقلا كاكا 1

 هعبيضا يلا نبا باتكلا اذه ىلع ىنثا كلذ ريغو ةفسالفلاو ءايطالا تايفاو يف دئاوف
 نايك ىلا عشاق وطنملا نايلس يببا ىدلاعت (4 )هم لضالا ةحست لع ريع هنأ 553

 ا 1 هل نمو هفيطا امكن هنع لقن يديحوتاا
 مو ياا نربي نسما نأ نايح نيررباح ىلا ةبرودتلا 25

 ا نيس و انا ىلا ابامحيو ن 8 نب رياح و ل نك يذلا

 ىتم حرش ساي روذيطاق ( 4) ماردلا نم ةحلاهلا ةلجلا مهنم اهب لدحيف ءايذبكلا
 ءربلا 0 ١١ 0 ةاذش نيك لغسرتلال ريكا س١0

 طخ تادكلا (151) شاوال رفحا "قدلجالا' لعامل لخادملا (117) نش كلا

 ( ذك سونبللا لع يعوغاطيا تاتك (013) عاف رع ل
 ديما فيلا ردانملا هنصو تانك (59-1) ىدارللا نير ل 1 37 0

 )1١( يفوريبال جنتل تلا ةعانص لئاوال مييفتلا باتك ( 15 نسوا

 ىمريسفت ( 15 )اقول نبا طسقل ردا بانك( )١8 سوديلاخل 0

 يف يدنكلا ةلاسر( ١” ) ىتم حرش ساينيمرا يراب ( 5١ ) سوي روفرف يجوغاسبال
 (50) يدنكلا ماذا باعك ( ؟؟ ) تاضايرلا ملعب الا فسلفتلا ىلا'ليبساال اهنا

 بيلو هس اقوا زك يف: كاقك (4 را لئلا
 بلح تادح 7 0 ' سرقةنلا يف رازإلا نبا ةلاقء( 7 )نوفاركم نب شام ( 0

 رمعم لزسأ ايفا فيلأت بطلا يف ةيانكحلا تاتك (58) ينيمحلل للا ف ند
 لكلا بطلا باعك( ٠ )سوديلا جا ازما باك( 55 ,يسرافلا جاحلانب رمت نب



 ءاباالا ةضورو ءابطالا ناثسإ ١

 «ريبدتلاو ةاوادملا يف ريستلا» باتك ناف مالسالاو قرشلا ةمعنا نيدحاجلا ترفالا

 دل 70051 يشع فنتكلا ف! زك هلت دتدالا للزا هع ناك كلر ناو مال
 - ها 20 د 3-8 0-0 2 31

 هك فدعا 2 اتعبط تاجا ُِق ناتلاشر ناورم 0 ا مجر 5 ةه”"ا يل نويا

 ثثا 6 تقولا اذه يلا اهايازم بهذت ل ةصاخ ةثالثلا ببكلاا هانهو 119ا/6 ةنس

 نيتعالا لول كل
 ةلقو مولعلا يف مدهزو هنامز لها ر دوتف عضوملا اذه ريغ يف ناراملا ن ,ااكتشو

 باصا دقو نأشلا اذه يف بطحلا افتب ريطتو راث آالاو بتكلا نم الس

 يف حضاولا لاما نم هآر 0 معا داكار د هل نم ىلع خيال ؟ هسدخت

 38 0 1 سم ا دو ها زكالا ةنعااا رت اين قلل شك تارعكل -

 كلذ يف لاق دقو لاخلا كلذ دسب
 0 قر رب ا ل رجا للا فق نب نك كارل

 0 ل اتركك رع ردا هلاك وا"اقودالم وا كل دقوا ةلولندنم وا اقوتخا ناك
 هلمعن وا القاع لجرلا ناكنا لمعلا ةيفيك يف اتم 011 لعل ال را
 باعك مضا نا ىلع تمزع دق تنكو اًقمع ”ناكن ا ةدساف نونظ وا ةيدر تاعقاوب

 راقسالا ينم دف تانذابارقالا يف دجور امم عما ءايشالا هذه 0 د قفص
 ا علطتلا ىلا ليلجلا ريالا نك جاتحي ينلا بتكلا نع دعبلاو
 بصتناسذ لجالا يف هللا حف ناف عومجما اذهيىلا اضا كلذ فيضا نا ىلا ت>تحاف

 الا يذلا للا را ىلا ناو هللا ءاش نأ (دزنم "تفتص# ىلإ: هعرخاو هع اناضتنا هل

 هامع ىلع رمالا قبب نأ نم ريخ هب عفتن ام 0للسلااك لا تا دف تكور
 انك لكل اف هازال نع 0 هبلطم عوسشو ب ةقكللا سا 0

 هللا ىلاو اهصقث لع. *هنمملا تؤوامت نا" اضنا' أرق كل امو نامزلا
2 

 راكألا لع ةوأفملا ةيودالا يف روكذملا هباتك عضو يف ن | رطملا نبا عرش دقو

 1 ا ا ناكر لاق هياتم ل ّ كد ام ىلع تي ل هناكلأو
0-8 

 ءاذ
 ٠ هيكي ام ةياغ ىلع ًءاود عاد 3



 6 ءالالا ةضو رة ءايطإلا 00

 رثكلا ىلع اهدروب فاؤملل ةصاخ ةفلتخم ثاحباو قيلاعت نم باتبكلا يف ام ىلا ًاًفاضم
 عاتمالاو ةدئئافلا ثدح نم مدقت ام اًنأش لقت ال شو « يلب» ناونعب

 ءا_طا لضف هيف فلؤملا عاذ دا ىذلا لصفلا كلذ ءزمجلا اذه لوصف عتما نم

 لع فيطتقا نإ ديب ءانث غلي مييتك لع.ىتتاو « رهز ينب .اسوضخ سلال
 هب ولسا حضتي و راث 0 غلبم كل رهظي لصفلا اذه نموءاش ام اهنم هتداع
 لاق باتكلا سا

 ةعبدتلا ةبب :رغلا ءاشالا نم « نيتشلدن الا موقلا ءالؤه ينك ف تار و
 ةلضافلا ةركتملا ينامملاو ةليللا  ةريبكلا :براحتلاو ةييحدلا ةفيرطلا تاكل

 انفو دارا يضر اه ةعفالا هليل تاوادملاو ةلطباضلا ةعالا تا
 انزل ال تاجا طلو ايف نأ در ن رحاملا دك نت اهريع نود( 7 فاكمنالاو

 ىلا قير داو ايت لسن نع ىابلب هنري انع سلع نو
 لأ ظؤتدةريبك ةيزاسشلو» ميظع بعت دعب ةيذغالاو ةنيزلاو ريسيتلاو هو دعنا ندا

 نم مدقت 00 ةريسفما ةحيصلا, يف ةغلإب تركت لي يتءاجاإلو دل
 ريف وراعبلا دقو هيرل ره نإ > العلا, يلا ةيطو يعي ةيصولا يف تضم ظانلا تف

 نم هيلع ردقا ام لك اذيه تاكا عادباب 1 ءانش نا لخا امو مادقن ام - اهبب رغ

 تك اك انا اهرادقم فزع تكلا هدي قو ناو شماغ نعي فشكم 0
 راكم عضاوملا ءاعسا تفلتخا ناو يق اب هنم يآ لازا الف نايك يما داك 22
 كل ةباتك سو اك ذإ قد تاعكشلا نع كا نك اس امو هلو ا
 « ناورن.يبال « ريستلا » ٍباتك نم لقنلابف نال لإ

 ةب ؤدالاب ةبنرحتلا ياض وه رهز نب كلملادبع ناورم وزا ةرخا ناكم ف لاقو
 لبفلاو قارجالا سابع شوارد ةيودالا يرن كنا كا
 هيف ةميظع ةيغ هل 20 رئاس اهيف فرصتي و ق>سلاو قدلا ةناغب و كلذ ريغب و

 0 ةيغلا معلو

 باصاو اهرايتخاو «رهز ينب » ها دق ا لا 0
 ءابطا ضيعب هيلع لوعت امن نالا ىلا اهنا ملع هتيإاي و اهيلع 7

6 



3 
 امينننأ 8 ءايلالا ةصئرإ ءابطألا نأ ١

 ريبك“ عومج نعي ةرابع باتكملا ذا اهيف رظنلاو اتبعمج ىلع, هرفوتو بتنكلاب هراثوتسا
 دئاوف نه هنسحتسا ام عيمح قلعو هفرطتسا ام لكن ارطملا نبا !هيف ديف ةريطخ 5

 ”فب رعتو لقنلا يف لا هناي كد يفهراعش ٠ هعونتملا عيماجلاو هفلتخلا بتكلا

 هيفا« ًاناعسإ »م هعماك ءايطالا ناتس ؛اكن هنع نقيلا ل اية فلم لا ةعييشو نياع 07

 ا[ نوكأ فسم هقل ا رح (١ دع نا قفا عا اة تاؤقلا لك نم
 نم هنعل وا خويشلا نم هعمس وا هعلاط امم هنن« تاغي رعتو رداونو حام” نم هدجي ام

 نيدلابذبم يكحلا انخيش طخ هنم هتدجو يذلاو باتكلا اذه 9 4 طل لا

 نادل كدنما 7 يناثلا «زجلاو هطخ هيلعو نارطملا ن نبا لع“ 1 رق دق امهنمل و والا نازد

 « هيلع هت“ارق لبق لج'الا هافاو نارطملا نبا

 نيل 60 لا [ررط نغا قوم ادهم بانكلاو

 ا ككل ن1 دك ذا كلل كاف كرتون كلج لكل اوال كان! امم

 هس اندنع برال مر جيرصتلاو ”صنلا عم ناتسيلا نرع لوقتم هيف

 6 ا ةعتملا لوصفلا ضعب هسالةخاو« ءابطالا ناكسأ ىلع ةعبيص| يبا نبأ ند

 ىلا ينانويلا ناسالا نم اهريغو بطلا بتكاولةن نيذلا ةلقنلا تاقبط باب » يف لعف
 0 0 ناتسلا ع نع لود ل اصفلا اذه ناف « ميلا و 9 ذو يب رعلا ناسالا

 ف رست عمو لقنلا يف ةنامالا طرشب لالخالا مملقنأ دقو كلذ ىلا ام ةراشا نود

 نوبيعلا 520 باوبا ةهدع

 000 ةرابعلا ف

 ل

 2 كلذ ىلإ: ةراشالا تترم اك وهذا ردقت, ال امنف باتكلا دئاوف اما
 داب كلاب ةقيلفلاو نفلا كح ةعسمم لوصف دو ردا تك كف ةح ا

 يع ل ولأ ةردانلا ةلفاشلا راثالاو تتكلإ تابما نع ةلوقتم كلذ ريغو خيراتلاو

 6 ليصحتلاو باطلاو د دابج>الا لاجر 0 رم نارطملا نبا ل انما د روثعلا

 ااا 200 ||

 1112 7 نوما ( 01م لا(



 03 ءاملالا ةضورو ءابطالا ناس

 تيقب سس هزل خي داع 2 ناكل 1 زم دوةفم ها ريخالا ساركلا نم هزي ةعاقلا

 تلد ا ةنسإ فل ملا ةافو دعب تيس هسفنلا انتزعت نا لع ا ةملاس

 ! هصن 1 1 ءاح

 غارفلا قفاوؤ همالسو هلاو دم انديس ىلع هللا ىلصو هلدجلاو باتكلا ء»
 « ماركألاو ةيحتلاو مالسلاو ةولصلا لضفا اهبحاص ىلع ةب رجم 5 ةقس يف هنم

 هركد' ةهابث يف نازطملا,نبإ لا ريدعا نم: الا ليل ارنالازاذه ةناكك ف
 نيدلا حالص رصانلا كلما مايا هال نسح-و 0 كَ لاعب قدم اد هترادصو

 ىلا كولللا لع جب هر كتو موهزو هدنع ةزاذؤلا ةلزنم هبشي ام ىلا بئاقترإو كا

 دإ فينطتلاو بقل اتلا تاكا 3

 هبا. ىح كتكلا ليد يف, هللاع ةمم » هل تناكدقف هدنع بتكلا نئاز> عاتجاب

 ام (براخ دلع فالا ةرشع زهاني ام اهريغو ةيبطلا بتكلا نم هتنازخ سو تام
 هل ىف نوف د اهرب رخو ايكلا عابجلا ف ةغلاب ةءانع هل تناكو هديب هل

 ناراملا نا ا بتكو ةبارخلاو ةكماذلا ةكماىملاو ادبا | كلا نولي خاسنا 0

 ريغك ناكوي بارغالاو,ةحضلاو اطخبا ل ىنخ ةيابغ يف فهو ةريخك سك

 هذنع تنأك ىتبلا املا ركل هقاقوا رثكا 2 كلذ نع ريفي ال بعكتلا هَل ةعلاطملا

 بعكلاب هئانتعا نم غلب و٠ كلذي هلت ًايناعو اهريرخ نقتاوا 0
 بطلا يف ةقرفتملا ةريغكلا تالاقملاو راخصلا بتكلا نمريخكلا خل هنا اهيف هتياوغو
 رس كيس ةئاذَن اينع الك سفتسا دحاو دلحمأ يف ةعامج اتم دج راك فاَيَعَو

 ةريغك تارا را ءاركالا قلت م لع عمتجاو يداذخبلا نع تنصت ملك رد

 (11 3 هجرت قيال ناطلس راق بايع هملاط نا هكا ياك ك0 3
 كلتلو اناام نكلور اكل ءالعو بتكلا ةاوغ 02 فور 8 برغا نم اذهف

 اءام ةحصل قاطان ل دع دهاش هسفن,باتكلا اذهو تاناكل

 اناو ةنعالاطاو.هلاح ةغسو ةهراك نم هريغو اذه

١ 
 0 ٠ ىف ذأ ءاعألا لإ - | . .٠

 ) نارطملا مك هددرد وة

 1]1#111111111111111-20ز1ةيليل ل 1 ا

 1 ال نو



 *بلالا يضؤورو ءايطالا |[

 وا

 ىهذلا اه هرصع ف قشمد

 1 ل راناو ماقال ىلإ رم ام يدع ابطل راو ا تالا ةفررتحا اني
 كلا كلذ 16 عطقن.ا انتمراع ءانثا ”تلصح دقلو فاتلا نم اهظف#حي لاغتشالاو

 كفا طور تفرقنا 2 دعب ة.ولعلا ةفيرم لا ةنازاعا ران ا اياقب هوعدوتسا يذلا ريخدلا

 د ءاراو ةرامنم“ قاروأ نم نآلا سفلاتتل اهنا قي تقدرطت امن تداولا اهيلا

 م احلا كلتا نما عمي تلتخا كفار ءاوتككالا يف ردو هلال تر[. امم
 ٠ فد رشلا 'يولءلا دبشملا 0 نيب نم ةصاخ اهتبب يل م نا دعب اهقتعاو اهسفنا هنا

 نارا هنن انا تلع وح .راقسالا كلو :نيفضمالو راث الا كلت كلمات ام
 طق انج عافتالا نكم ال ام ايدَجتو يفا ريغ براك يعمر نعل

 يتقو اهل تفقو ةريغك ةلباقمو ةسرادمو قيقد رظنو ليوط نع دعب نهالا
 د ا 0اس ان اسما نم 0 نا ىلا .يت>ارو

 + هناش رك قطا دادمات

 هلاك د ناك ا د ردنا ل دال كب ا يال و اكو
 | قيدلا ىذرف ريكشلا ءامالا ركل تلات «ءايلآلا هدو فال ناعب#

 قوتملا يتشمدلا نارطملا نباب 2 ندحرح نب سايلا متفل | يلا نب:دعسا رمعن

 03 | طقف اسارك ريشعةسخ هنم يقابلا نيفرطلا مورخم صقان ءزالاو 281 ةنس

 كلذ ذوحلو اانا 8 ةسمخ نراك ةربشغ# 12 1 هرخآو

 622 ني رشملاو ةسماخلا'ةسا كلا سا ةدحاو ةعاق دوحو لددب لح 0

 ا كي اك «رثشعو ةسمتانم كلات هانا نإر فش ام ( 76 ) اهقر

 ةحتاو فورحلا ةقرشم ”طخلا ةديج ةخسنلاو روطسلإ نم ( ؟؟ ) ةُئاق لك يف مئاوق
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 "8 ( ]ا رانإ) 3 _"اهوامك « كب هللا دبع » دعر
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 اهل انرتخاف برغلاو قرشلا يف مريغو عمخملا ءاضعاو ةقركلملا با 106 لضفلا لبا
 هرمسل رخأل امدا 1 هما ىلع مالا انايحا نيمدقم رشنلاب 11 ل 7 8 ميضاو ىلا نم

 ننس يسم ل ا اندذا وما نم اهل اندصرا ييبلا ةخلاخلا ةنسلا ف ذل ءاغ نأ هلفخنال

 ةيئاصلا 0 1 اننولسارب 2س ذلاو 9 تاذلاب ةقاقلا انناساح نور نيذلا ءا ىءالا 01

 نم انورزا رزاو نأ ني 1 ةريثلا مراكفاب نيحعيصتسم» يك ودا جعملا ىلع ريس نا كلا
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 ةراجالا لك لفل ا ا ةيليغت تاياورو ةيوغلو ةيخيراتو ةينا

 دحاملا هقيقش ىلع ينالو ضخلا هبابش ىلع انفسا رركت نم ةدافالاو جاهبالا نيب
 اذه ةعلاطم ىلع امنا شو ةمالا فارشا طخ را ظفحو هراثآ معجب همأإ

 ىلا ٍلعلا فرش ةفاضاو بدالا ةمدخب لاغتشالا يف هفاؤع ءادتقالاو بختنلا باغ

 م ٠ بسنلا#
 ما <53

 فحصلاو ءابدالاو ءاملعأل 2 ْ

 انعم افعا تره برغلاو قرشلا يف مالعالا ءالعلا ةريغ لغازطابلا] هانشلا يبدل

 ا ناظلا اونسحاو ةقيقدلا مراكقاب انودمأو ةديدسلا مهئاراب انددذاو نيذلا

 ١ ًايراءايشا الع 00000

 انادحلاو تارضاكدحملاو تالاقللاو.تاللسارملاا تابارا كلذ صخن و ةيناولا ة

 اودهشو ءارآلا لداتو تاثحابملاب اوكرتشاو ةماعلا عمجملا تاسلج اورممف
 مهئاق دصا نيب اهورشنو ةلسارملاو كارتشالاب ةلحلا اورزاوو اهتاقوأب .:

 هتمدخو هتطخو هلامعا ناسهتساب عملا تطشن يتلا فحصلاو تالحما صخت

 ٠ يتطولا ابجنم ىلع تنثاو هتاحم تالاقم تافانلو 1 اًءافد ةنع تعفادد نطو
 قو نم اهيلا نوفلتخلا اهعلاطيل :ةءاعلا ةبتكملا ىلا مدعاو اءابت اهنا

 الاجر
 مه ارتب انناحأ كرتلاو ف رشلا يف عمجملا ءاضعا .:رم ةص ريغ انوجر

 الف ءادنلا ةباحا رع نيش نع ا ىنيكرس فا

 عملا لحس يف ءاطنج و اا يف اهرشفل مثرودو مهدي سال نجهرأ مالا د ةرملا

 يف هنع انلعا أم اميءالد:ةر ةردان ةطوطخم ا عاطب , نم لكب ةتنلا 'لماعل

 :اهباذاو ةخان ةءدخ ةعوبطم اهرشننو انددع اع اهضراعتل اهب انثبني نأ هللا
 ممحا ةهدر يف هاا ام ةخسن مدقب نا بوطخ وا رضاخم لك نم وحر



 ةغب 352 6 ويطم 21

 روش عساو عه قفشال "تاكا هر هتوخا ىلع ههدو هتدئاف ل 05 ند و هلا

 : هنلؤم هيف
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 ةءرغاارفاو ٠ طاغلاريخك ٠ عبطلا يقص »ا 26 قطاون هينغ مهتنسلاو- قمااأل وع

 0012 نم هلخ ءوصو ” ححبالو نقلا دج هلك 02 ف كراك دقو

 ,نبال « ديرفلا دقعلا »و يطويسلل ( سهما ) باتك حيحصتلاو غبطلا يف ةيانعلا

 ةدئاف عبطلا 00 كانه ناك اب رو ٠ يابفعالا « ناعالا 2 هير

 ةداعا 01 ةغللا راصناو بدالا لهاا ثابو .٠ امرفت هوشو ٠ اهترم كل

 | تتراسلا ةراظاتللعا . طبضلا لم. ميحصدلا يفاو امبَط بعكلا هذه
 0 لذفلا لها نم ةفئاط ةفراشم انقتم 0 ةغالبلا ساسا » عبط ىلع اهءزع

 هن 5 ةنم ةحس) مالا تدها دقو ٠ لوالا هنزد عبط 32 كيت م 5

 الاب شو ٠ اهسقن ةموشر . اهصرط َه ةدوحو ٠ أهعتص ه هقدو ٠ اههيط ن دحام انقارف

 ا تالكلاو ١ ٠ ني زاوتم ندر للا ةموسقم ا.ةاحفص نم ةحفص لكو ٠ ل“ 5

 009 ١ ىرخأ تامّداَغب ؛وا طقنب وا ضابوب لمجلا نيب سف دقو ٠ لكشلاب طوبضم

 ” نأ يف مل محطم ٠ نيبدأتملا ةينمال اقتحم ةروصلا ,ذه لع كاكا اذه عبط

 ؛.ده ابيلا راثملا ةراظنال ركشت عمجماف ٠ نيملا زارطلا اذه ىلع بدالا ٍبتكة قب

 يلرخملا ىمانلا باتكلا كلذ ىلا ةابدالا راظنا تفلدو ٠ بذالاب اهتبانعو
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 جول صضيهو باتك

 © روهت كب دم موحرملا ليملاو بدالا فيقف تافلّوم نم لوالا ءزلا وه

 و ديقفلا ةأيح خب نا اهيف 22 ةلاسرب ةهردصو روع كب دو لضافلا هقيقش

 روع نآويد لول دك هت | هم لا 5 0 ةر رعش ريض و هتائلؤمو

 سماخلاو نويعلا هارثام عبار او ع عامجالا و ور تكلاثلاَو نادحولا
 لاو رطاوخلا

 ماجلا قيقرلا رعشلا ئم هيف أم انقاشف باتكلا اذه انحفصت دقو سيراب تاركذم

 جاو ةيبدا نم ىنذ تاعوضو» يف ةعبدبلا تالاقملاو ثيدحلا ةوالطو مدقلا ةغولب



 8 ةثدح ثتاعوبطم

 قالخالا يف ةلاصر

 فيرملا سدا يف سرادملا ةذتاسا دحا حالملا مدن دم خ .كا انيلا ىدها

 يو « ةيءالس اللا لكك ففلا جذومنا م اهاعد مالس اللا تا ةالخالا يف هل ةلاصر

 م رمعع ىت ةثاكذل ىع اهي قادقو.٠ ظبفلاو عبطلا و قرولا ةئسح ةحفدص نيسمحو اثالث غلبت

 يفت 0 ءلا لوصاب ةرممع ةيداحلا ةليغف ءأا صخو ةيمال رف 0س ءاضفلا تاهعا نم ةليضن

 رارسا يف ةمتاخلاو قالخالا مراكم ىلع ثحلا نم درو امب ةزيخالا ةايضفلاو مالسالا '

 فنا ركشنفا ةرابعلا ةحيضق ءاشالا ةماكم ةلاط لاو يناللسالا ني ذل هكر
 ٠ نيه ءملاو 0 نيبر | راظنا ايلا تةلثك ةشادهو هتباذع

 نعمت جهلا فيطل ايتكك يطخلا نيدلا ب ديسلا لضافلا:رضح اغلا شاد
 يَ نيعب را نع ةيعل نب دمحا مالسالا خ خيش اهاور ةفاتخ تاعوضوم يف اثيدح نيعب را

 ىلع فقوو هحححت نأ بغ ةيفلسلا ةعبطملا هرشنب ينع ام ناح ءكلاو هخويش ناك

 اهعماج نرا ثيداحالا كه ايازم نمو لاق ٠ لاام وملا يدجملا اهيحاص دحا ةعيط

 ءاعماان] 0 دق باحكلاف هخ ويش نم داو نع 1 تبدع لك ىدر عا خيشلا

 : تانيت عب را مهنبب مهنم انيح نيعب را

 ةي رحم (144) ةنصرهافوتملا ةيديكلا عبرعلا تسيريخلا ما ةحلاضلا ةلا ( ١١
 (38) ركاسع نب لع تنب همطاف برعلا ما ةليصالا ةليلجلا ةنيشلا ()

 (388) ىكم تنب باز دمحا ما ةدهحملا ةدباعلا ةحلاصلا (؟)

 (181) ةيسدقملا دمحا تنب ينز دمم ما ةحملاصلا ةزيشلا (4)

 يدولار 1 7 4. فلسلا ةعمطملا ةرسسلل 1 طم ذلا رفا و عبطلا ن "نمت تاكل

 ثدحلا ءالعو لضفلا لهار اظنا هيلا تفللو سيئلار اللا اذه زارباب هعيانع

 ير زال 5 البلا نا |

 هل هدب لوح ةعط

 عبط نيا 1 ةوعيطق بايكلا ا يلا يكل راحت نم كيلا داور ني



 يوخللا قاقتشالا ىرع نع انايخا هدعبل هيف ليلق رظن نم ولخي ال امم تاحالطضالا

 دئاوف باتكلا نرمض اذه عم هنكلو ةيماعلا ظافلالاب هريبعتلو ٍتب رعتلا يف ةقدلاو
 هئانتقاىلع ثحنأ يروس شرق ةئامةخسنلا نو نفلا اذ ٍتااطو عراز لكاهيلا جاتخي

 هقدهو هعمم هل 5 و

 عيدا ع
 هل لاا ل 60 ا تور فس نرسل ىردلا ةك ناكلا ةفبطلاب

 او
 هدانا بحت امو( ةحصلا لع ) يف تادك ىلا ةزيك ةحاخجب ثآليبلاو سوادملا نا

 ةرسضحل ةليملا| تزفتساف' ( يالا مسجلا يف مياسلا لقعلا ) نال !هتب وقثو !هتداعاو !هظفمل
 ةحصلا لع ةياغ يف ةسنفن ةمدقع هردص اهيف لوطم باتك عغضول ليما كب نيما ينطولا

 تايفولا صقانلو ةئباؤالا - ضارةنازو:هكتمالتواىمترقلا روتمات لكشف قررمتلا هيقرو

 بورشملاو لك ماو ءاوملاو ءاملا» ضرالاو ةيضرملا يثار يف حاب ةايحلا لدعم ةلاطاو
 ("”ةيعرزلا ضارحالا عفدو ةيقاولا عئارذلا ذاخخانم اهنم لكيف يخيامو سبل او نكسملاو

 يف الوا اهرمثن ىتلا ٠ ةعئارلا ثحامملا هذه هايشا ىلا اميدئافو ةفاظنلاو ٠ ةدفاولا وا

 تغانملا نيو موس باكا ةيلاوا خزف ىلع ابعمج َ ةيتوريبلا ريشنلا ةدي رح

 ءايذال عاضوا كانهو ٠ ندذلا يف خوسرلاو مهفلايفلقعلا كراشتل نيءلل ءايشالا لثق

 قبطنيال اهضعب و ةيسانم عاضواب اهضعب برع ةيحصلاو ةيبطلا تايمسملا نم ةذدح

 مايالا هذه يف قاش ٍتب رهتلا نال هتمحم ىلع رخاالا يقب و برعملا ىلع قابطنالا لك
 ب اهفدارب ام ىلع فوقوال ليهستلا مدعو ةيبتحالا ةينفلاو ةيلعلا تاحلطصملا ةرثكل

 ٠ ةعساولا ةيب رعلا انتا“

 ءانتقا ىلع دهاعملا» تويبلاو سرادملا ثنو هذه ةديفملا هه ده روك دال ركشنف

 ريثكلا كعفن ميمفتل هرسسل مدعو باتكللا اذه

 فولهملا ل دكا ىساع

 (ةدفاولاريغ) ضارمالاءايظالاهيهسنو دفاو ريغ ضا مالا نمناكاه انوا يع 00



 ملمع هع ده ثتاعوبطم

 تاكد ةيوازلا اد ٍتقانم يف ةيواضلا رودبلاو يندحلا يرداسقلا مالدلا دبع نبا

 يف ؟ ألا ىهزو ينسحلل ساف لها :ىه نيملاصلا رابخا يف سافنالا رطاعلا ضوزلاو
 ماا نول نال اكذلاو 0 ندا نم ايلعلا 1 ي.ويلل محلأو لاتيالا
 نبالو يكدنالا يرسشلا م لعالل ةيلهاملا ةعسلا ءار حل حرشو 0 ناوشنل مولعلا

 سادن الاب هانمةل نم يف ةنماككلا ةببتكلايليلفالل ينتملا ناوند حرشو يسادنالا فدرخ

 باسالاةربمخو تيطخلانب نيدلا ناسلل ا رعاش ةئام هو ةئماثأا ةئاملا ءارعش نم

 عوشتخب نب انحويا ةيذغالاو ريقاقعلاو باشعالانم رهتشا اهف ةيودالا < وقثو مزحنبال
 اهتْكو ةردان تتكلامذهنأ ةقيقحلايفو ٠ ليئارسألا سرالكب نبال تالاف شا

 كم اريخ اهيلا لادلا هللا ىزج عبطلاب ريدج وه ام

 ىطحخلاريوزتلا

 عبر عطقب ١ ٠5 ةنس رصف يف لالحلا ةعبطمب

 لدالا دعب اهياع نفلا قيبطتل ماتخالاو ميقاوتلا نم تائم هيف يلمع ينف باتك وه
 روهشملا ىق شمدلا ا كيت جن ياحلا ريصم ناطلس ةمظع.طاطخ هعضو هعون نم

 ا هزتلا فافتكاال .دعاؤقو ةريثك كلما هيقو ىنالا ل
 تروظ ينلا بتكلا عفنا نموه باتنكلا اذه ناف ةلمجا ىلعو اهروصو اهئاكراو اهتازيمو
 هتيده هل ركشن يذلا رصم يف هفاّؤم نم ٍناطي ايرصم اشرغ نوسخ هنقو بابلا اذه يف

 جاور هباتكلوجرنو

 ةثيدحلا ةيلمعلا ةعارزلا

 عب ر عطقب تاحفص ٠04 يف 1575 ةنس قشمد 2

 جارحالاو ةعارزلا ريدم يباهشلا ئطصمريمالا اهفلؤم اهاقاايتلا سوردلا عومت وهو
 عم ةصاخلاو ةماعلا ةعارزلا نف ايف صخل ةيعارزلا ةطوغلا ةسرد.م ةباط ىلع قشمديف

 موسرلاب هن زو تي وبتلاوقيسنتلا ندح اعتماياتك ءاجخل ةءروسلادالبلا يف ةيامعلا هتاةيبطت

 مالا دنع !هقرطو اهمال آو ةعارزلا خي رات ىلا اهيذ لصرتسا ةريثك دئاوف هنعضو ةدقثملا
 ضع برعو ةينرفالاب اهءاعسا ةيب رعلا تانابنلا ءاونأ عم مصرو دافاو داحاف ةعدقلا



 ُث لوع تاع ومطم 98 م

 ىتم ليجنا ياو ليجانالا ةعب را نم ةثالث كرا مولعملا نم كلذ نغ الضفو ٠ قلاخلا
 ةيلاي رسلا ةغللاب تنك عبارلا ليجنالاو ةينانويلا ةغللاب تيتك اقول ليجتاو انحوب لوجناو

 صخالاىلعو ةينايرسلاو ةيانويلا ةغللاب اهدوم يف ةيعسملا ةنايدلا ترشتناو ةيشيحلاب ال

 . لكو هلئاسرب ةباتكو هبطخب اهافش اهرسشنل هدهجل ذب, ناك يذلا لوسرلا سلو يسب

 ؟ ةلفلللا نع نوفالا مسا اوذخا نامورلا وا نانويلا نا مصب فيكف ةيئانويلاب كلذ

 جاعم تعلاط دقو ٠ راس ربخب رشبملا الاي يتاا ةيدملا اهانعم لبجتا ةك لصالا ينو

 لينا ةلك نا ىلع ةعمج ابلكو ةيناملاو ةيزيلكناو ةيسنرفاو ةئسنالو ةينانوي ةريثك

 21 وانعءأأو نعد 117 نم 5 صايناو ةيئانويلا نم قمم 71

 ا هلا ءاضعا دحا

 لاغتروملا لصنق يمدقس ايلا

 5 قسد

 تدمر

 ةيربربلا تاحبللاو ةيب رعلا ةغلل العلا ةسردملا ةنازخ يف ةطوطخلا تكلا دامسا

 م/م ص 1551 ةنسزي رابإ ورول تسنرا لحم ةقفن ىلع عبط ةسورحا تفلا طاب ر ةضاعب

 لانآ - 27006701 لا-ذفورب قيل ويسملا تغرهفلا اذه فاؤم انيلا ىدها

 ثدحو ريسفت نم ةفلتخم نونفيف اسرعاطوطخم 554 هيف فصو باتكلا اذهنم ةخسن

 اكو نالوا ضاطقاو تايعتبطو تايضاي راو كلافو يطور ك3 !والرعشو هقفق لوضو

 نأشلا اذهب اودع نيذلا نم قبس نم ىلع هفصو ضعب يف 8 ةيسارفالا ةغللاب ا

 يف تاطوطخم ةبتكملا هذه رداون نم ركددقو اعتمم اًفصو راطقالا كلت تك اوفصوو
 يدعسلاروصنملاةفالخ رث آم ىلع رودقملا ىقتتنملا لثم شكارمةقالعهلاماهنم وي راتلا:بدالا
 نم ربعلاو ظعاوملا دافتسمو رردلا طاقتلاو ىداقلا نباب روهشملا ىمانكملا ةيفاعلا يبال

 تلال نادتع ادلع يال ( ةرادع )ردع ةيناثلاو ةياداطلا ةئاملا لها نايعأ رابخلا



 ملا هافعالا ءازآ

 ءاضعالا ءازآ

 دادغب يف نيلسارملا انممم ءاذعادجا يلمركلا ساتسنا بالا ةمالعلل ةلاضر يف درو

 |بب ةقالع اهل نا وا روطاربم| ةلك نع ةفرحم طابنه ةلك فا عمجا ةحم يف ثرشن
 ٠ ها اهنع ةترم ٍث وإ

 تاعج ه اهيلع ةزملا ةمالعو ظرن2 0/05 لصالاةلقتسم ةينانوب ةلك اهنا يدنعو

 هانعهو ]267 رجلا فرح يش لصالايفو ٠١ تربو 05# تديحاف ايقلح ظفاي ز) فرح

 جودت و «ىلعا » اهانعمو 2/ز:مع1/عىعم5 ( ء ) ليففتلاةخيصب حبصت هذهو « ىلع »

 ٍث ٌةذاش ىرخا ةغيد هذلو « ىلعالا ىلعلا ةاهانعمو 47 رزمو4/05©/7 ةغلابملا ةغيصب

 2ع انو /00105]7 1176011 س وريموه يف تدرو دق و« ىلعالا يللا »اهانعم رم 8

 رخو وح ايه رعتو لانه[ ءدأ |ء ءاتء/ 025 1)1ءاندع ةب وشرفلاب هانعمو

 سوماق كيس هاج دقو ءامدقلا نانويلا تافاؤم نم ريثك يف اضا تدروو ةحلالا سيئر
 ىحسملا ريبكلا,سوماسقلا لع هور قم ريك يف دينا سؤي طنا سال ١
 ةلك حرش هك ترآ يف عوبطملا سونافيئسا سوكي راه هءضاو «زاكلا»

 دحاولا فرحلاب لوقب ثيح عوضوملا يف ةهبش لك ىننن شو ةرابعلا هذه 5

 ةلك اهنم نيفذاح #/زرمو/05 ةينامورلا ةب رويخاشفر فنروبقلب اوناك نامورلا نأ

 مهنا لاقو راصتخالل (0/ هدب 165106174 هب وذ رفلاب اهانعمو 13

 مدنع هي روحا |سيئز ىلع ةلالدلل هذه تناكو 0051/1 لصنتلا اهب نوبقلي اوناك

 ةب روهمجا 000 يف فظوم ىلعا اهانعم اذا تررمو/مو كك

 هبتلحي يف تريشنو ةيشبجلا ةذللا نع يملعلا عمجلا يف تيقلا ةريضاحت يف اضياتأرق
 هانعبذ لكك ردم ني ةقعنم انأو لكن اب الص هيي 2[

 .ديِح » اهاتعمو ل“ ,٠ نادا نم كا ةيئانوي ةلك اهنا ةعاسلا هله ىت> معي انك ل

 هذب 2:19116/10 و ريشي وا ريخا زا ناعا يا قة جوانعا]0 ردهم نمو « نسحو

 .لرهو ثعب وا ىعس وا يم وا باهذلاب هم هانعمو 90 ردصم نم اهفاقتشا لصا

 ةداراب 'ينيل دفو٠ لوسز وا بان ينبع كالم مق وادءلإم5 قنا ةم191ءااع



 ةيسلدلالا تاغتولا عراف
 سمسا سلا سس سس 22 سس 2 22 22 اصل ع ل ل حل عي 8#

 ةيسادنالا تاحشوملا

 - اهيف ال -_

 وطخلا ا ماشب نب ال هرب :+لا ءارعش يف ةريخذلا ةناتك ٠ نع

 * لاق “اك لا ءان ةدايع يا د 2 لصف

 يش 2 ,دلا ةعدص تناكو الهاو ابيض هبئارغ هل تلاقف الب اكلك رعشلا يلا كللس
 ةموظنمالو ( دوربلا ةموقرص ريغ ( !متقيقح اوعضوو ( اهتقيرط سادنالا لها جم يفلا

 سادنالاب عمست ملامنأكف «|هدانسو اهليم موقو « اهدانم اذه ةدابع ماقاف ؛ دوقعلا
 ٠ ه:غالا تذخا الو« هنمالا

 ريرمضلا يرعلا دو نب دمت ينذلبامف انقفاب تاحشوملا هذه نازوا عنص نم لواو
 ع 11 نع نعال لع اهرتكا نا ريع راعش الا اطلع اهعضي ناكو

 نادغاال واهيفري. ندد ةحشوملا هيلع عشب 3 ؟رماهيمسف يمجعلاو يسرافلا ظفالاذخاب

 ٠ تاحشوملا نم عونلا اذه ىلا قبس نم لوا دقعلا بحاص ا نا ليقو

 كال 0 راك نم ل دانكن ىدامإلا قوسعل ب فسوب امنع
 0 كك دمع ءارعش كلذ ىلع رث“اف « ةصاخ كرف يف هيلع فق. فقوم لك نمش

 فقولا عضا وم ىلع دقعاهنا كلذو ريغضتلا ثدحاف ٌةدايع اشن مث ٠ نسحلا يبا نباو كيءس

 ل ترا فارما امرلا دقعا كابعضيف ناصغالا يف

 نوي رام يع لع اهرتك نإ اذه انباتك نع رغ نع جراخ تاحشوملا هذه نازواو

 رول ادراج
 2[ لات يررلا ناذعا ىلا هقنلا نع نا ردلا ب ركل ] هيدفلا ينربخا

 ها 45!ةنس رفص يف اح ناكةدابع ركب ابا نا مزح نب دمح| نب يلع دمعوبا

 محسوب حجب



 مالو نينريقيللا رالزنلا ةلاحا

 ام تحرتو ةفشسم 5 كام نم ددع ينلدو اكو ركشتلا ةياذب كعمجل 5217

 متالاق» امسال ةفيرملا ةيررعلا مولعلا ةمدخ يف داهتحالا حلاص نرم هن كاد
 ا ن0 اوضع قنركا تردفاو ىذملا .ةلدا نم يل تراص يديسأي متاداقللا“

 يل همن تيسنف يهاعب و ىلىب كلذ يتاقمتسا مدع تنقيت راو زي رالا يب رعلا عمجلا
 هلك لخفلاو طقف ةب رعلا مولعلل ين رششت نمو يتب نه رهتشاام ىلا فرشلا كلذل

 7 | م تاببو ةلج لا وادعا ىلع يدالب لها نمير ءلاإعلا بالط تعلظاو ٠ ؟محلو

 قرا ندع نار ع 7-0 نأ كا ,سنج يف ةزجعم ةيقرشلا مولعلا ءايدا ةءالع

 باط يف هرمت قرغتسا وإو امنالاة. نم ةلاقم ذدت ىلع اندحا ةردق مدع مل تيرا

 ةيرغلا باد آلا ينينالكلمع دما وه اذه يداقتعاو برعلا مولع

 ىفف هناسرف نم تسل ناّديميف ل 2 !يباد نم سالو ديلقتلا ة ةحرد ىلع رصخقم عبطلاب

 هلق نموا عامك ةلكأ رم 'سنل اق رك نا انتو يراَذَتعال ةناقك ك1 ك1
 مديت عامتجالا ىلا اقاتشم لزا مل ةرابذ ١اب يراد كفي رشن 0 نم كلذكو ناركشلا

 2 ما ينارتعلاو انجح ل ١ مازال 8 1 8 سنت ١١ تاعاس هلق ىلع

 د ا د

 رمل ار
 1 لاو: تاتحا نم قسم ركل يملعلا عمدت فا قأ وضع هباختلا ةيسانع

 سراب يف ةنويص ذل[ ةقفلا ءاضعأ الحا شوا ب ةرلا نار 1

 قرتسلا نا ل برغلاو فرعا ِق نيلماعلا نيب نواعتلل اهردقا فلا ةوقلا نوملعت

 ةقادصلاو ٠ ماقتل اقلخدق ةريدك ًاراكفا رخ الا نعامهدحا ذخا املاط نيّدللا برغلاو

 يحرص لاصتا ىلع زي راب د قشمد نوكتل رخآ بيد يف ةيدقلا ةيروسلا ةيوشرفلا

 ٠ كلذكالظتو
 0 0 3806 انفءءاانا : 0 0 ِق ءاحو

 ءودب 1 ةحايسإ 0 لاو 0 2 ٍ , راب 3 ةديعب ادق ٠ قد هال لع ف

 + .وه
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 --ْ . نيئرشتسم او ءالملا ةبوحا

 ضعب| يقلي ينل ١ سوردلا سا رأ نم ةغل ءاط حاصا ) ير كا رداقلا ديع ءخيشلا /

 سماخلا ع ةعارزلا نس وارد نم عبارلا 1 زلاو' تالاو قوتحلا يذهب عم 5 ف ةك الا

 شا 1 ديحو نشا كفل ا

 سورد او يركلادو# ككل هب زعلا ةغللا "ي دايم حاصا ) 8 سانا كسلا (

 5 ]و ري جبنلا ةضردم ذاتسا يداها دبع دبسلل ( ةوندبلا ةضالللا )و: شيال ( ةغارزلا
 سوردلا و ةصخلا جذوم ريدم سحل« حاتفلا دنع كحل ) ةيندملا ةامولعملاو قالخالا

 ماوتلا فراع ديسال ( ماعلا خيراتلا )و ضيا هل ةيفالخالا

 دمار وتك دلل ةحارلا باك نم امس حاصا (اانولملا رددكفلا يسدع ديلا )

 كفضلا ةعارإلا سادرد نم يناثلا ءااو 0 رطاخ كش ص نودكاشلا ةدعاشو تاز كب

 ]طعنا الا نشل | ديدسلا كفيلأ#ا تلاثلا

 قيورددعملاو ءاململا ه هي ١ ودأ

 يملعلا عمجملا ءاضعا ند نورغروه كونم كل همال اعلا تانك نع ةروص

 يب رعلا هصشب هدنال وه يف نديل ةنادم يف

 10 هسا ٠١ تاكا ف ندنل

 كك
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 هيلع يودي ال انك تفي انو يراحلا ريشلا | 4 يف خراوملا 7-1 تاتس| نق

 بناطو ريدقتلاب رارفالا ريغ يل ىقب امو "يلع قح باتعلا كلذ نال اخ ال باتعلا نم

 ةيسردملا ةيضاملاةنسلا يفينال يرذاولبةلنا كنم يجرتلاو طرفملا يت وكس نع 5 وقل

 عيم يلع تمزاف 2عا[0184 06 !'[]10«موزإى ةياكلا ةخمشم يلا ةلوك وم تناك
 تجحو اركا 3 رارطضالابذ ةداعلا نع ةجراخ ةيعتم فئاظو ةلمح يرمع زب

 دغيلا مويلا لمت رخؤتال لثملا يف قدص مث ريخأتلا در ةينب ةصاخلا ةبتاكملا نم يلع

 يباختنا تلبق دقف الاو ةدحاو ةيم قاحلالا نم سيؤب رادقم يللا يلع داز رخؤملا ناف



 ىف عمجما لامعا

 يف موقلا مارك نم فحتملاو عمجلا ةيدكم ىلع ىلاوهت ايادشلا _ءازتال : ايادحلا

 ةنيئرغلا ةيقرتشلا ثاغالاي ةنسلا هذه ءانخا يفاةبعكملا ىلا يدلعا ف بارتلاو قلد

 هذه دلحم يف اهضعب انركذ ةصاخ اياده ضع !مميب و عوبظمو طوطخم نيب ًادإ 2 08

 اناجراو ُةددعت» ءاز>١يف تاعوبطملاباب يثو 5١5 و 566 و 1؟8و 58 ةخفص ةنئدسلا

 ةمداقلا ةنسلا ىلا قابلا

 يدنفا يجرج اهادها خيراتلاو تدالاو رهشلا يف لئادر تس كانه كد ل او

 تاطوطخم امهظعم» ادام رقع ةيئامو ناعما كب ّى ةيده تادإ ةثالثو زاب الوقن

 ٍتيبح روتكدلا هادها برع يبط باتكو ٠ رظعلا كب ةزعديلا ةرضح اهادها ةسيفن

 تاشانك نم ليلق ريغ ددغو ءاديص يف نافرعلا تاعوبطم نم اًياتكر تشع ةتسو وشاشق

 هيخا نبا اهب'انفتا هقيلاعتو ةرورشملا هتركذت نم اهمظعم يرئازجلا رهاط خيشلا موحرملا
 تا 5 مهئافلؤم ىئافنب انتبعكم مهفاحتا نيدهلل ر كب ميهاربا
 فلو طسب هللا اك نأ

 ركذلو دل ذك نسا 1 حر ا انكذ ا نخل انفي ىلا يدهاو

 مظعلا كب تح قش.د ىاح ةلود ءادها يكرت ماسو كلذ نأ هدورد بج يقاسبلا
 ااا نادك شل د 0 9 يف ماك ديفا ا

 تاكوكسملا نم نيتعطقو امدق ًاراوس انعم هافعا نم ةيطبنلا يف اضر دمحا خيشلاو
 عنص نم ةيبشخ ةنازخ ةبجاو ىشمد نم ركس يركشو ٍبيِخن ناديسلاو ٠ ةميدقلا

 مهريغ ىلع ينذنف . عابصاب ةشوقنمو ةصصخم نيئرق ذنم قد

 عبطلل اهدادعاو تاط وطشلا ندم! مل حالا ع عرش اهأوتقو فعلا حالصا
 اهيفالت نكمال اهيف طالغا دوحوو اهتض راعمل ةينا سا دوجو مدع هتينما نود لاخ

 داشرا ) حلص»و ٠ ةوبرعلاب ةيندبلا ةضايرلا تاحالطصا عضوب لغتشاو ٠ ةضراعم نودد

 فازؤملا نبا طخب ةخسنب هايا اضراعم ىحيعنال ( سزرادلا
 ا اياك يب ىف ءاضعالا نم لك ياسا ١١ بتكلا مها اماو

 سداسلا فصال ةسدنملا سورد نم عبارلا ءزلا عاصا ( ين : ةلاديف خبشلا )
 شدا ديعو ذيل فيلأل
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 عمجملا لامجا ةضالخ ما"

 111787 قر ةقبلا موب ( ةعدقلا قيم تاءاتص ) ةترضاحم فواكلا ديسلاو (11)
 ١ ك5 موي ( اهتسدنهو ماشلا عناصم ) يف هترسضاحم يلع در 5 5 فاو(

 ماركلا باتكلا نم ريغك 00 ةللل ةديدع تالاقم انت ءاج - ةلحلا تالاقم
 اغا نإ تان اهرانتسو اهرشن نع اهداروم ةراكرو اهقاطن قي لاح ماللعالا ءالعلاو

 (مالعالا يناعمم مالعالا ةلاقم راما ٠ بدالاةم دخب مهتب انعاهانفححا نا نب ركاش ىلاعت هللا
 ٠ اهبحاص رفس دعب اهنع انعطقنا دقف يركلا يتلا علا ءاضعا دال

 هنعزانفقوتو يناثلا هركلا يف هريشنب .انأدن يذلا برطقل ةنءزالا باتك كلذكو
 ٠ لإجلا اذه نم 10 ةىقص يف انرذتعا م هلصا يف بارطضال

 نذل باكلاو نير مالا ضفب راح نإ ة.انلا هعاج يف انقمم .ررقاك زئاوجلا
 هي يلءركلا ساتسا بالا ةرذح زاجاف ةدرطم ةقيرطب ةلحناو عمجملا نورزاؤي
 رداقلا ديعو مالس ن حرلا ديع نيخيثلا الكو ةي روس ةريآ نير.شعو سمخن دادغإ

 ٠ (بسانم هاري امب مهريغ زيحيسو ضيا ةن روس ةريل نيرشعو سمخب قشمد يف كرابملا
 نم مظنعلا كب رلاخ دصراف كلذ يف عمجما ها راح ىلا ني.نطولا ضعب ةيمخلا تزفتسا دقو

 ندحا فلؤي نأ ةيروص ةريل نوسمخ اهردق ةيلام ةزئاج انعمج ةطساوب قشمد نايعا

 يف رظنلا ملا ىلا لكوي نا اهمها طورمشب تاي رظنلا ثدحا هيف ةيبرتلا يف ناك

 ياللا يكرر الا كبل يركوب تسويلا كب دعس دم نو لكو +٠ زاتمملا باتكلا
 ( ةيروسلا دالبلا مدقن ) يف باتك " فيلأتل يعز ة ةمأ 2م هرال ني ريسعو مخ مدق

 عمجملا ررقف نيئدتبملا ىلع ءاححلا ليهست يف باتك فيلأتل ةب روس ةريل نيثالث يناثلاو
 رهشا ةرشع دعب ةثالثلا تافاؤملا مدقل نا ١ تال يف ةدقعنملا ةيعووسالا هتساج يف

 عسا فلؤم لك عضإ نا ٍضو ةقب رطلا هذهب م 1557 هن مدرع لوليا لذا يف يا

 هيضو رامتسملا مسالا كالذ هيلع قا. فالغ يف ةقرو ىلع عض 9 هبات < لعأ اراككسف

 يف مؤامسا ا 0 دعما فرع ةزئاجا قحتتسا اذا ىتح ىتيقملا مسالا
 )0 لمؤي و يملعلا عمجما اهنيعي ةصاخ ةنجلل اًنر ةداعمبو فشلا

 ةحيصف :رابعب 0 ال5 عة دا ردهيفزوفلؤ ؛ يذلا عوضوملا اوسردنءرامفملا اذه

 نائيلو ةب زوس بح عيج يف ةارابللا هذه نع تانالعا ترشن دقو ٠ يرمعقوسنتب



 مة عمجملا لامعا م

 ٠ ةرضاخم لك عامس يف اوناكاذكهو اهبحر
 راثثآلا ىتع نك ) قارطب ةترضاخع نوال نكس سنع دلال 0

 ٠ لوالا نيرشت *١ يف ةعملا موب نم ةءاسلا كلت لغم يف ( خيراتلا ةمدقلا

 ٠٠١ يف ةعمجا مون ( ةببدا ةفرط ) ةترضاحم ينب رذملا رداقلا دبع خيشلاو (0)

 ٠ لوالا نيرشن

 ١ ثالاليف ةغمجا موب ( ةعلاطملاوبتكلا ) هترغاخم مولس سننا ديسلاو (1)
 ( داحتالالوصا ) هترضاحت نمل والا ,سقلا انعمجوضع يروخلا سرافديسلاو (1)

 ٠ يناثلا نيرمشت " يف ةعملا موي
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 ( داحتالا لوصا ) هترضاحم نم يناثلا مسقلا هيلا اموملا يروخلا كب سرافو ()

 ” ت١ يف ةعججلا موي

 قوةطلاوقالخالا ) هترضام قوقحلادبعم ةزتاسا نم يزغلا كب يزوفو )٠١(

 " ت؟14 يف ةعمجلا موب ( ةيلودلا

 اهراودا 2 ةآزملا )هترضاعم قوةملاةدتاسا نم يزغلا دار كيعم خييشلاو ( | | (

 لوالا نوناك لوا يف ةعمجلا ( ةيخيراتلا

 نهدحو تاذكشلا ىلع هده هترضاخم اذه يزغلا دار ديعس كدشلاَو ) 15 (

 ١ ك 4 يف نينثالا موي

 لول عمجملا لامعا ما / هترضاحعم مما سئر ىلع ل له هاا ( ١

 ءزألا اذه ردص يف ةروذنملا ٍيثو ١ ك م يف ةغمجلا 0 ( هيف ءالعلا لاوقاو

 ةعْلا موي ( يعاّتجالا انخيرات نم ةحفص ) هركذ فن آلا يب رغملا تيشلاو ( 14 )
 ١ك اه يف

 ةلديصلاو بطلا يقرت )يف ةرسضا ىشمد فيض يسنرفلا ىب راش نوتكذلاو(118))

 موي اهعورفن ةيبطلا ةسردملا ةبلطو ةلدايصلاو ءايطالا ىلع ةيسارفالا ةغللاب ( ةسئرف ف

 ١ ك ١٠ يف دخالا



 عمجملا لامعا ةصالخ م

 يناتسبلا هللا دبع خيشلاو ةرهاسقلا يف يردنكسالا دمحا يشلاو مظعلا كب قيفر
 لعدرك دمع ديسلا هليفك هفرعف لولي ا "7 يف قشمديف يدنجلا مياس ديبسلا ع توريب يف
 ( اهعاستاو ةغللا يف ) ًاباطخ بنتنلا التو عمجملا سيئر

 لو 5 ت1 يفو التو انعمجل السارم أوضع يسلبارطلا خرؤملا يثب يجرح ديسلا

 ةنيدم راث 1) يف بختنلا ةلا_قم مولس ديسلاو ٠ هتايح ةريس يبرغملا خيشلا هليفكا
 ٠ ( ماثلا سابارط

 اونود ام يفو ةنسلا هذه يف ني ريك اوناكح ةبتكملاو فهتملاو عمحلا راوز
 راطقا ينم وقلاءابجووءايلعلا رابك نم مهناىلع ناهرب نيدبعملاب نيظوفحلا ةرايزلا يلهس يف

 ٠ قايراوهو نينرصمو نيبك ساو نيبب ردا نيب ةفلئخم

 0 الل مر ةيلادو اننا لي ل ىاعلا لو ٠ تارصاخلا
 ىلإ فيصلاو عيبرلا ءانتا ُه' اهانفقوا ىرخا بابسالو ءاعثلا. ةدم اهئاقلا نع

 عوبس| لكيف رثكا وا ةرمتارضاحلا ءاقلا انفن اتساف بايسالا تلازو ةهدرلا انأفدا نا
 تقلا يتلا تارسضامحلا يش هذهو نيعوبسا لك يف ةرم يضاملا يف ىقلت تناك نا دعب

 : ثكلاثلا دلجملا 2 رستنسو ان دنع ةنسأ| هذه هاثنا 5

 (2 سلا الا زا ف لس هر طاتع ىرن رقلا ىرتالا زلنا زيك داتسالا ىتلا (1)
 تنل 7 دلل كلل حلا ىرئاقلاب 2.001 لك اكقو نيظسلفو ةدووس ف
 افا طر ةيدمملا |ماكشاو ةينبالا كلت ينصو ف فولو هربا روتكدلا همالك
 ءاضعا دحا فولغملا دكا ىسع ديسلا هتافلؤمو هتريس ا هب سانا فنعو

 او؟؟ ةنس ؟ ك ؟؟ يف دحالا ربظ دعب كلذو انعم

 سوردلاو تارمضاحلا هاقلال ةصصخم عمجما ةهدر تناك ب آو زومت يرهش يف (؟)

 نورضاحل اوماع لكل ثه عوبسالا يف تارمثالث اهتذتاساو ةينطولا سرادملا ةباط ىلع
 ٠ سرادملا كلت ةذتاسا م

 هترمغا < نيفظوملا ريغ نيلماعلا عمجلا ءاضعانمكرابملا رداقلا دبع يبشلا ىقلا (؟)

 ما4575ةنس لوالا ني رشت 5 يف ةعمجلا موب نمةعبارلا ةعاسلا ( قالخالاو عامجالا )

 يلع ةعاقلا مهب تصغ يتح فاعضاب ةيضاملا نينسلا يف اوناك امم رثكا نورمغاحلا ناكو



 عبجلا لاعا ةصالخ
 ةنسلا هذه يف

 نوفظوملا نولماعلا هؤاضعا اهر.ذي ةيموي ةصاخ ثاساج عمجلا دقع - هتادلج

 اهيف عمتي ةيعوبسا ةصاخ تاسلجو ٠ ليطعتلا مايا ادع !هتب اهب ىلا ةنسلا لوا دعم

 اهيف تراد نايعالاو ءالعلا نم ني وعدملا نم ددعو نيفظوملا ريغ نولماعلا هؤاضعا

 لاني ناو هيلع حرتقا امن ةيرصتلا عاضوالاو باعكلا ةنل حالما ناش ردك ك2
 ا اهرشن هل ضيقي ملو دئارجلاو تالحلا يف هنم ًاريثك رشن يذلا لمعلا (عناتُم
 نولمالا نوفظوملا هؤاضعا ّلغتشا كلذكو ٠. اهداوم ةردكو اهفاط: قيضلا هَل يف
 ىلع ابطبضو هيلع ثضرع يتلا تاعوباطملا ضعب ةعجارمو نيمتكلا نم ريثك حالصاب
 حارتقا ررقو اهفصو يت أيس ةريغك ءايشا ررقو ةيرهاظلاو محلا يف يتلا تاطوطخملا

 اذه نم 61 ةيفح يف رودلملا هاضعالا لورق نآشب هئاضعا دا نالسرا كك ك2
 روضحل لضفلاو علا باب راةوعدوهو ينطولا انفحت*ري دله ينسحلا رفعح ريمال احارتقاو ٠ دال

 غمجلا ةهدر يف نيرمغاحاو ةلحلا يبناكم ضعب ةزاجاو ٠ عوبسا لكيف ةماعلا تادلجلا

 ذاتسالا حارتقاو ٠ نيقرشتسملا لئاسر ىلع عاطاو ٠ عمجملا نوناق يف رظنلاو ةيلام زئاوجي

 نع نيتن:ملاونيلئاسلا ةباجاو مهتبوضع تأت عمجملا هاضعال ةداهش ءاطعاوهو ينب هرج

 آلا ٠ ةيراتو ةيلعو ةيوغل روما

 كك خيارايا روش نم سداسلا يف ةنملا أ قشمد كرت د هزاضعا

 كناخت نيعا و ندرالا ءاروام يف ةاضقلا يضاق هشييعتل نيفظوملا نيلماعلا هئاضءا دحا

 دعر كب هللا دبع ( ريبلذاكلا ) نيفظوملا ريغ نيلماعلا ءاضعالا نم هيلا مضناو ٠ دعب هل
 1 كدر ةغللا نم نيعلضتملا نم وهو قشم د يف ماعلا فاعسإاإلاةل داص سلئر

 اياطخ دب كك اوضعلا الثو نب رضاحلا هب فرعف عمج ا وضع فولءملا ردكم لع يكل

 ١57١ ةنس لولب ١ 8 يف كلذو ( لوصالاو قاقتشال | يفةيشحلاو ةيبرعلا تاقفاوم) يف



 يبرعلا يبعلا عملا لامعا فذ

 | 55 ماع ةينازيم ١57 ماع ةينازيم

 لل نيد نراك
 ءارعشلاو باتكلاو ني رضاحلاو

 ةيليثال و ةيد رعنيشنت اك نيد ا نك .٠"

 ةقرفتمو تاريونتو تاقورحم 96

 تاشورغم 5٠.٠

 كلملا رنق مهرت كك تاريممعت ه٠.

 هتبقو لداعلا

 راث الل و٠ ٠

 تنزل نانا كنك ءارشل ه 0

 نلف ا راناالاوا تكلا
 نتا دال م نم ا تاقنإ ٠60

 اهريغو سشرفااو دعاقملاو

 عمجملا لاجر ضعب لقدت تاقفذ ٠

 نار كدا : راذلا نسمات

 لآ ف رانلار امو هكر مفانلا يلعلا لمعلا اذه خيرات دمسلا ديسلا اهيا كيلا
 نا نيينطولا نم نب ركفملا نيبو يئيقي فو برغلا عما ىوتسم غبي ىتح هب ضوبنلا

 هل لوحب قفوملا يلاعلا يرو هتدئاف رطقلا معو هتاكهب ىوقتامم هيلع نضتال ةمالا

 0 هدب كسأ نسحو

 رع سصإو#



 يف رملا يلعلا عملا لاما

 ارانب ماع ةيلازيم

 فظنوملا يروسرانبد

 نسانرلا 00
 مدام يعي

 ه با مما مئه 0

 ا اه

 هك
 فحت أ ارتدم 11 2116

 لواثم 52 6

 591657 127 نا

 57 جي تاع

 ةيروس ةريأ

 تالحم كارتشاو تنك هازنشا |
 ديلتو

 تاطوطخملا عبطو للا تاقفن ٠

 نيديحلا تاتكلا ةافاكم
 ةقرفتمو تار ودتو تاقورحم 5

 تاشورفه ٠

 تاريمعت ٠.6

 ا ءارش ٠ 6٠

 يروسرانإيد

07 

 كال

١6 

 و

 ضم

 ١و5 © ,اع ةيئازيم

 فظوملا

 س؛ئرلا

 ةق 17 ردع

 تا

 ةيتكملا ريدم

 فحم لا ريدم

 ُل ذاك

 5398 0 دذأ

 تاحب فجتملاو ةتكملاري> لك ذ

 3 روأمم

 لواتم

 ١ 1 ةئس رج قف غمجلا تاقفن
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 تالحم كارتشاو ٍبتك' ءارش ٠0
 ديالو

 تاطوطخملا عبطو ةلحلا ثاقفف ٠

 بتكلا راد سروفو



 يب رعلا يلبعلا عمبجلا لامعا سا.

 ارئاكتاو انسنرف يف ابروا كلامم نم كلامم رشع يف راث آلاو بتكلا رود تيأر
 ا ثاروا اتاساوايلاطياو اغلاو رجللاواارسلب وسو كنيخابلاف 5 نال وهو ايناملاو

 ىلع مهابقا تديشو مدادجا خيرات نم ليلجلا عد ليئضلا رثالاب ظافتحالاب مالا كلت

 تاجذوم تيارو بعشلاو ءايحالا بتاكمو ةماعلا مهبتك رود يف ةعجارملاو ةعلاطملا

 مولعلاو اكن ل للي امم ةما لك ةيانعو مهتاضو هافم ترضحو مه اب فارع ةمئيم

 ياو ةعفاناا روهالا هذه لثهيف اندهزأ نان تدكو اذه 0 ةمئانلا

 لكدنع اهب لما تايبيدبلا نم نا هنم اًنورفم رك ماس ىلع دروا نا لحخال
 لهو ٠ قاوذالاو لوقعلا ةيبرث يف هتدئاف ىنعم يف ةما فلثخت مل ضرالا يف لقاع

 ٠ قوذو لقع ةءوت الا ةيندملاو ٌةورثلا

 ذخالاو معتلا ىلا هزفحتو يروسلا بعششلا يف ضو لا رثا نم موي لك هار انناه نأ

 ءاحرلا تيءءاتف ثعبا ءانلاو ءاننقثرالا"بابسا نم ةثيدحلا ٌةراضحلا لها هب لخا امي

 فحاتملاو سرادملاو عماجا امو ٠ لبق: مسيأو رضاحلاب حرفنف لمالا ةرئاد عسوبو

 تاذبايهمو ٠ ليثت نسحا ابلثت ةمالا روص س ةروص الا دهاعملاو عنادملاو بتاكملاو

 لإ دينيا نا انهم نم ناك كلذلو. توق قوفا ةمالا ةوقف لييكلا اذه يف تاموكملا
 رثكا ةياعف ةدضاعم ةمالا ةدضاعم ىلا جات مويلا وهو نآلا ىتح ةءوكملا ةدضاعم
 نيعم دحدنع اهتنواعم فقث عمجما ذه ىلع تلضفاو تلضفن امهم ةموكسملا نال لبق نم

 ينطو لك فرعي نا ىف عرفلا اهريغو لصالا و اهل دح ال ةمالا ةرصان» نكلو
 عفانملا باج ىلع نماضتلا معتو لوقعلا فيقثل يف لامجالا هذه ىلع ٍبترتث يتلا دئاوفلا

 نم طرف ام يلالا داحنالا ساحم كرادتي نا ءاجرلاو ٠ دالبلل ةايححلو ةيلعلا

 دعب ةحناسلا ةصرفلا عيضي الف رايدلا هذه ىلع تبفاعت يتلا ةفلاسلا تاموكحلا لاهها
 اهراختثا اهرصاحب رختفت و ةبيطةايح ايحت ىتح دالبلا هذهيف دادجالاثارت ةيقب ءاقبال
 ٠ اهنايداه شيعت اك اهئاي ودعم شيعت مالا ناف اهرباغب

 تنقنت



 م يب رعلا يللا عمجملا لامعا

 وهو داجتالا ةموكحب طبت م يا اذه يللا انما مت ثا ققحت دقذاف دعبو
 اهئانبايف خفني ةيروسلا ةعماجلا ,سجيف ايمان ًارصنع قتب»نا ضيا لوقعملاناف هل حلصالا

 0 3 ىلع م معلا يي وق اذاو داد>الا داما ا ل منيع ه ددجتلاو تاو 6

 عمجملا مهبختن» نيفظوملا ءا_فعا ةثالثلا ىلع ءاضعا ةثالث ةفاضا بحاولاف هترئاد

 مهباختنا ىلع ةموكتحلا ةقداصمو يلخادلا هءاظن بسحب ثالنلا ةءروسلا لودلا نه
 ةنملل ةيل ازيملا 5 عضوت م لمعلا ة هل الح ل لداعتي [ةيفط دب دعت تااورأ || لدعتو

 0 او بدك يراد نأ ةيروس ريل نال ةلبقملا

 لا راثآ عج نم عمجلا ن 6 كتالذب و ني دمعملا نين لد لم نم ءاحيلا اكل لام ءاجشلل

 ةنروس ةعصاع يف مشو قشمد فت“ يفابط سوو امو واح ذاك و باح كوم ف ةدروس

 هيلا نكشتاماا21 عاتتناو فالسالا بنتك نم :تودبلاو باكشلا يف 0 ةيلامثلا
 .٠ مولءلا كل 5 زانسالا نم م إغك ط لكة حاح

 تناك امن ال باح ةئيدل ةيلعلا لامعالا ما نم را ا 0 0

 اهتناكم ع تأ اهب تل الف ةيروس يف ملعلا ا از خيال اك يدق

 كالذبو ني ديفعتملا نسل داكار اج ةباثم ن ف لمرا |

 شا :رفتلاو قب زعتلا م 0 ديعملانب 0 اهنو حا ةرهاز 3 امتندم تر 3 قابلا ةلاغلاب ظفعم

 نم نادبعم ع دقلا د انهف 1 نأ قشدو باجل كد قرغتلاو قرحتلاو

 زدقل -ٍولاسالاث دحا ىلع .ظننو امر اقواضتماريس اغتراداازيست ناو ل لا

 دع ريثكش م 0 دروه اهنم دالبلا ةفاحل ناكلو تاريالا عم نيب الملاب اي و>ام مويلا

 يف بواطملارثالا نات نائعماح ناكسردم اهنم أغنلو رايدلا ءانه نأ نيحئاسلا

 بولا لطقلا اذه ءانبا لوقع
 ناف ةبتكمو فحن* ةيروسلا ندملانيبنم اهل نوكي ناب ةريدج اهدحو بلح تسيل

 ماشاان دم نما هريغو كبلعب 1 صان و 0 ءاذب دوسلاو اديص 1 سلب ارا رطو ةيقذاللاوةاحو ٠ مم

 رع مغدمور وص ىلع عر ال نوكيا قيس خي راتلا يف نأ اهلناكين ||

 هايشاب فخم وا ةبتكم لكزاتمتو دالبلا نيب ةس ذانملا لصحت الذب و برغلا نا داب يف لاحلا

 ٠ ةفرص ةيلحم ابق العاو ابنت نو ا ربك | يف ةرملا اهبلع طقسا ال ديف
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 نئارعلا ىدلعلا عمجلا لامعا م

 برعلا مولع ا 5 هرم قرغتةساواو

 يف سنارف يد ميل وك ين يالسالا عاتحالا لع ذاعسا نوينسام ةمالعلا لاقو

 هلكت د لمعلا يلا يب رعلا نكلا عما ها ع نذوب نا ى.عو 5 هب رعتام نب راب

 اورفاشتيا هسراغ٠ يف ليخنلا راهزا ءامنا ىلع نورفوتي نادجلا ىلع نيمعاقلاك ةلدوط ةدم

 ٠ ةيروس يف ةيب رغلاو ةيقرشلا نيتيلقعلا نيتيب رْملا جرم ىلع

 تدراواو يبرعلا عمجلا يف نيب رعتسملا تايقرشملا ءالع نظ نسح نم لاثم اذه

 ريغ ءاضعالا هبتك امو دبعملا اذه يف ةفاحصلا لاجرو مهٌوالعو برعلا لاقام دروا نا

 ىلع اوصرحو مل ًايظع ًارفخ مهباتلا اودعف مهب هتقث عضو ىلع هل ًاركش عمجلل برعلا

 عمجلا نا لوقن ثرا يتب ٠ لاقملا لاطل مهيلع 'يش زعا ةمدخ ىلع مهصرح هتمدخ

 7,7٠١" !ازراجتلال هتينازيم نم بتاورلا لصف ناف مهضعب يعدي لاف كلاب قفشاآل

 عمجملا نا ىنعم هل فرصت امل هذهو ةيروص ةريل ؟ ٠١ تاقفنلا لصفو يروش رانيد

 الق اذاو ٠ يرود رايد ريك ورفالإ !ةثالث نمارتكا ةمالل تناكي مل ةئاتلا هذه يف

 ٠ هيف ناتاخاد راث آلاو تكلا راد عمجملا

 ةدضاعم هل ةينطولا ةءركملا ةدضاعمب الا ةقيقحلا يف تدثي مل عمجملا نا مرحال
 قو ةيبدا ةناواغم هتنواعو,ةئاقلررا قرط هلا تاييذ ةبالشمملا ةركسملا تلعف كلذكو ةئلام

 اهيا لكو داليل ةبيطلا تارقلا نم ةرحشلا هل# لمح امب اهريغ نم فرعا عببطلاب

 ةداعب لاق دقق ةقارلا ةعامجالا ذا ايلعكي الع اهمسيلعتا) اهتداعس هنف ال .اهداشرا

 ةمرك اا راد ىف ءاقلا هل باطخ نم قشمو ىف قالا ضار ) تودتس نورت اك ليئولوكلا
 متغالباو مكفلل ظفاملا يماعلا دبعملا اذه : "١" هصنام 1551 ةنس لوليا لوا يف
 مفالساب اهلي يذلا طابترالا ةثيدخلا لايجالا لها اهب ددحم مولع تينم وه ةيموقلا

 ةمالاو ةبدتاملا ةموكسملا ةيانعروظم ماودلا لع ف» رشلا غلبعملا اذه ىتبيلو ٠ نيدبجلا

 يفعل يو ةيب رعلا ؟بيندج ةبمم* امتاد تناكينلاو ةيلقعلا مولعلاب ةعلوملا ةيواسنرفلا
 206 يداعلا ب مدقت
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 مج ا 1

 نسوا يبرعلا يملعلا ماعلا عمجلا لامعا

 ينالغالا ملاءال تناكيتلا ةفلالا ةربشلا ةداعا نم نكع نا قشمد ين يبدالا يملعلا
 باد آلاو نونفلاو مولعلايف ةي رعلا ةيندملان أش هالعا ىلا قفوي ناو بدالاو معلا يف

 هيد 0 يتش يف ةلزانلا ةيبرعلا بوءشلا ةدظع مئالت يتلا نالخالاو
 عفانملا نم هقلعاام نراعت + ةببرعتام زي زاب يف تايقرسشملا ءاطعزم نارف ذاتسالا لاقو
 0-5 لاو: قرشلا ١ كل ذاج اللطلو.“ ؟تالئلاو[قزسشلا يف نيلماعلا ناك

 نيبروسلاو سيشرفلا نيب ةعدقلا ةقاذصلا ناو ..امهافنيل الا اقلخي ل امهنا دوب ةريثكا

 زيرابو قشءد نيب يدولا لاصتالا بوجو ىلع رخا ناهرب

 : هيرعتام ةدنالوع يف ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ريدم امستوه ةمالءلا لاقو

 قرسشلا يف نيلغتشملا نيب عدت يتلا تالصلا ةدوقن انبجاو نم نا كلش. ىرا يناب اوقثو
 يالسالا مهلا ةدخ يث ةدحاو ةيان لوا طور

 ماينهالا دج نوهتري نيبدنالو للا نم تايقرشملا ءالع نإ يعيدبو : 1 ا لاقو

 ناكام (تارعللا او ديعتل 'باداالا انها كعالا ءانتلا يدب نوقوتما يذلا نشات لا
 يرتختلا معلا ا 2 5 ماقملا نم اع دق شط

 دج اللا دا يرراز قل اال كرك اسما رشا روك ذل - لاقو
 يب رعلا معلا 6-1 ا افشل ُْ 1-2 طاح 2غا 5 اال ] : هبب رعتام

 يطق راعملا ا دءام . نينطولا نوكل رصم يف اناو تفسا اناطلو دالبيف
 بع 1 ةعب كلي 6 ةيمالسالا ةيندملا هذه ةسارد يف لهاستلا لك نواها تي يطيقنشلاو

 يزراواو قوريلاو اتاك لاغما نيفاؤملا نيهاشم بتك يف انا : الئ اهب نُخ

 ىلا سرادملا يف ةيبروا ةيبرت فصن اولثمتا مهتندم يف نودهزي: للا نودلخ نباو

 : مدادجا اهفلخ يتاا ةيملعلاو ةيفا رغطاو ةيخي راتلا با اد الآ ةفلطظع 0 . معالق

 9 رات: روضعلا لما مام لع كضبقل ا هاف

 هصلام َةدنالوه يف نديل ة اج ةيب رعلا ذاتسا نورغو ه كوتس ةمالعلا ها

 ىلع يدالب لها نم يبرعلا علا بالط تعاطاو ٠ عملو 50 هلك لضفلاو؟ قرألا

 0 دك مليك يف هرعت ةيفرشلا مولكلا "احلا ةةدلع | مل تنيبو ةلحلا دادعا

 امال اقم نم لاق فيذصت شلل ةردق مدع مل تحت داق نارلا ندمتلا وأ نك



 يبرعلا ئيلعلا مهلا لامعا مل

 ءامركلاو مدالب كك رار>الا دبع 0 يالسالا يئرعلا ملاعلا كاد دع 0

 مم

 كنها : هيل رعتام اينامور ٍق يداي ةعماج سكر اكس ردد "3 ةقدلحملا لاقو

 دال يف 501 مولعلا ةيقرتا اع ا ىلا ةينسلا ها م هل رعلا ةمالا* ينهاو

 نيد قس ' العلا نسحا نا دقتعت انرال 0 تاقالع 3 ع دقعل نا اننالعسم نمو

 5 هذ ص 06
 و.

 يللا تيذهتلا لع ةسسؤملا طباورلا ةادكملا ةكوعشلا

 خي رات نم هدر دج ةحفص فاضتس : هينر ا يللاطي يالا ايرارترف هزودخح || لاقو

 هما عا ةغباتلا هد <نذلا ةريدقلا ةمالا هس ةقلعاما ةعدقلا تاحوصلا لإ ماعلا

 نسحا سانلا كر اذهو٠ برعلا ءايحا اتلوق لدعي يب رعلا عمجما انلوقو ٠ ةيبرعلا

 بادعالابرب لو وهو كاردا

 5 ةبجكلاك كلا نأ: : 1 رءاام يد ءاه رفلا قرد وعمد ةم العلا لاقو

 تغلب يلا يبرعلا نف ها رهاظ ٍِ ا ي م ؟افلا نم هل اب كل كيدانو ة ةيلاعلا سوردلل

 لان هناذ حايسلا بواقإ هباذدحا 5 :ضاؤالا لإ ةدحاح 2 ىرا ل غلابملا ةررغلا 2

 داليلا ةقرعم 2 قمكتلا ىلا لوقا مذ

 اينولوب يف وقارق ةعماج يف ةيقرشلا تاغالا ذاتسا يسافوك روتكدلا ملاعلا لاقو
 بط <. نوكي نا وحر 3 انأو : هين رعل ام و |١ ىعاعلا عمو َن ونفلا راد ذيتاسا مهاب

 رك :5 نيد ق ءىالع ١١ نسح طبريناو م ا 2 07 هل را عينمو يب رعلا !عال

 لزن/ ل 4 7 در 0 هعماج يف ب رعلا داعش #0 0 لاقو

 اهئاو رشا ي ليلا 5 لا ةيقريشلا مولعلا ةيقرت يفا اندبح نيلذ داب انو رعم َهْلَق 3 ىلع

 اه اريح ءر 5 امنارين لو وهز الع عفارو

 ةقثلا لكاوقت : 4 رع "اه ن 1 م ع ماعلا ص وفملا 0 1 ١ لاك ثررأملا ةمالعلا ل |[ و

 ةيروس امه كلا ل نيب با رقتلا ١ ين ادبا 4و2 عرفاش ىنان

 مب رطقلا , نيدهنيب ةديدشلا راو هالا مح هنو اع العزب لاصتالا متلسإ قىدح نك اه

 | داو و اهفر راعت لضففب

 عمجلا | هقيةثإ وحر ,لاناو : هصئام نب نيارب يف يدوربلا ي ىملعلا عمجا 0-1 ا|اقو



 م يبرعلا يملعلا عمجما لاما

 ايليئارسا تدجو لاقف : يركلا نآرقلا ريسفن سردي وهوزيرابب ةيقرشلا تاغللا

 ٠ نيبيسملا نم ةءابلل نيلسملا باتك سردب

 23 ا

 برغلايف ةيلعلا عماحلا ىلا هلامعا ربخ ينو قشمديفيب رعلا يملعلا عمجملا ؟ينشنا امل

 اكهرورتن ةلغلا ةيدنالا تريظاو ةفاثخم معا نم عيجشتلاو ةئنهتلا لئاسر هيلع تدرو

 ماظن مظل ةيب رعلا راضطقالا 2 هعون نم دحاو لذا وه يذلا ديدخلا يب رعلا دواوملاب

: 2 : 
 ىلع عماجلا نيءاينبب نيحهتيم ءاضعالا ىفصف ةصاخلاو ةماعلا امتاساج يف انعم فيلات

 . يمال ميداكذم يف ةروشلملا عيتاساج رتغاح يف كلذ
 نماهذخأت طيشنتلا تازّايع نم ةقلاخ راودا يف عمجا ءاخ ام شعب نآلا <يلاو

 اذه مقو نسح ىلع 5 ناكمو نامز نيرعت نددب اندتع ةظوذحلا ةلوطملا مهلئاسر

 ٠ نيثحابلاو ءالعلا سس وهل 0 لحعلا

 كلذ الو : هبن رعت أم ةيهدر 2 ةكشنللا اميداك اا 1ك وبديفدد ذاعمالا لاق

 يف ةديحولا ةليسولا ىف ذا ىربكلا ةدئفلاو ميظعلا عفنلا نم لمعلا اذه نع مب ام يف

 يي 1 2 3 2 2 لل 3 َ ال م الا ةمال مالا ذا اكشن هئ كلا ةعللا ءاأ ف 0 0 ةذللا ءاغ

 ٠ ةريصن يذ كا

 وحراو .٠ هصئام ايلاطيا 2 تايقرشملا عا لح يددوح ذاتسالا ةمالعلا لاقو

 ايندلا ما ه ةيمسنلا حصت اهيا قشمد ىلعو ةروهذملا ةيماظنلا ىلع قوفي علا عمجا نا

 « دالبلا ةديسو

 نا وجرال ياو : هصنام ايناملا يف تايقر.ملا خويش نم نالورب ةمالعلا لاقو

 رينتف اياعلا ةحردلا يلا ليلجلا عمجلا لامعاب قئرت ةيضاملا نامزالا ين برعلا رذن مولعلا

 ءارثلاو ندَمتلا ةورذ ىلا مهيدهتو مريغو برعلا راطقا لك اهساربنب

 ناب مظع يلءاو : هصنام وناليم ةعماج يف ةيب رعلا ذاتسا ينيفرغ ةمالعلا لاقو

 [فو طسوتلا رجياا مما نيب ةعفانلا فراعملاو لدعلا عي زوت ءادتبا ةضهنلا هذه 0

 ةيلعااو ةيدالا ا نوك ناو - ناطوالاو مالا ةنر> - ةنرحلاو قحلا 'يدابل



 يبرعلا يملعلا عمبجلا لامعا 3

 ٠ روهنشملا ققحلا يوغللا يفاتسبلا هللا دبع نيشلا ذاتسالا ةمالعلا (15)
 فاؤمو ماشلا سابارط يف ثحامملا ةل بحاص يف قرح ديشلا ذادسالا |(

 ٠ هريغو ةيروس جيران

 بانك سامو ةمعنرما ايتك ةدءارسشاب ينادشسلا نيادلارادب 3 ةامسالا (71)
 باح يف داشرالاو يلعتلا

 باح يف هريغو داقتنالا باتك بحاص يمجلا كب يك 3 العسق ذاتسألا 3
 ةناتسال !لدؤت ةكرتلاو ةبب رعلا نيغغللاب ققحملا تاكل شماغم كب يزذاتسالا (7؟)

 برالا غوابباتك ٍتحاص يسولآالا يركش دومم ديبلا ذاتسالا ةمالعلا (14)
 ٠ دادغب يف ةعتملا لئاسرلاوأ بدكلا نم هريغو

 كار فلو ماو برشلا ةغل ةلحم اهحاص لم كلا يرام ساتسن اثاللا ةمالعلا (5)

 500 رثلاو ةيقرشلا الحلا ها يف ةروشثنلا ةيؤي راتلاو ةبوغللا هثاحباب روهشمادادغب

 ةيماعلا هتدام دمت“! مهنمو انعم نوفاؤي نيذلا مه ةيقارلا تايصخلا هده باخا

 تغانث اذا سانلا لايحا نم ةيقارلا ةقبطلا هذه نا كردي بيب دلو“ ا اب مراكفاب و

 نول رز. !ةراغملادا اهلا ةايعا الغ انسفت ا دومي اكن ودب قاأن نار1 ل اهيغاقت رثكو
 مالعا ءاذع ةعبرا مهو ها عمجما مهب عج نم ركذا ثا:ماقلل دهر

 ةمالعلا انذ ا مهمولعو برعلا بادا ىلع ةراسخ مهباوث هللا لزجا مدقف دع

 ا ؤمو ماشلا يف لملاو فراعلل هتءدخب روهشملا يرئازجلا ىهاط ميشلا ريبكلا

 نباونكا انش يذلا سدقلا يف ةيدلاخلا بتكلا ةنا: زخو قش.دب - رهاذنلا'ثكلا
 داك لو 2 ءالقلاو 2 ف كرملا تدك نب تار ناو هقدللا نم ادا نيثالث

 ذاتسالاو٠ سدقلا 2 اهرارسسا ىلع نيفقاولا نمو هغللا ءالع رك نم قددز أ غ كسلا

 ةسردم ٌةذئاسا دحاو برعلا يف ةعفانلا فيناصتلاو ثاحبالا تحاص ناّتراه نيترام

 ك1 ل زد داشالا اةمالفلا وا 17 كو 212 هيف ذلا تاذحللا

 هقفلاو لوصالاو ثيدحلاو ريسفتلا سردمو ةيناملالاو ةيب رعلاب ةريثكلا ثاحبالاو

 انقيدص هلاق ام هيف ص يذلا وهو ٠ رحل ةصاع تسبادوب ا ادار[ بادآو
 ةسردق ف هيلع لخد دقو عروبارد ذايسالا ئ يرمدملا مما 5 دما ذائسالا

 ِ 6 #0 . ب



 ةراضح يف ةهبملاثاحياللاو ةطقحلا فيلاانلا تح اص اشاي كو دمج | ةهدلسلا ١
 مانصالاو ظحاجلل جايتلاو ,نايمغلا تكن اهتمو ةيبارغلا تكلا رئاخذ رشأنو برثلا
 ٠ ةرهاقلا يف دل فال 1 ةرشع نع لقث ال ةمبم ةبتكم فقاوو ياكلا نبال

 ثاحنالا بءاطو كط:ةملا يئشنم دحا ثفدهرص ب اوقعي رودكدلا ةمالعلا (88)

 . نع قبل اتلاو

 كيرصملا فمتلا ريدم روبشملا يرثالا لا كب دمحا ذاتسالا ةمالعلا (25)

 دك رانغما فا لاؤطملا مجعملاو ةيدقلا ةراضحلا انه ةديفملا ةريغكلا فيل الا بحاصو

 ٠ ةنرصملا ةيرعلا طاقلالا

 ٠ ةقيقدلا ةنوذللا ثاخيالا تحاصو

 ثاحالا م هريغو مالسالا ريهاشم رهشأ بءاص ,ظعلا كب قير ةءالعلا )0 | (

 ٠ ةرهاقلا ليزن ةديفملا ةيحاعلا تالاقملاو لئاسرلاو

 ميكا ةفرردم ف يهل و رو تا اير ا تاس نع خيشلا ةمالعلا (57)

 + سدقلا قينينلؤلاو

 ٠ نام ليزن هلعو هئاحباب روهشملا يركلا ديعس خيشلا ةمالعلا (1)

 ٠ لهاع لج ءالع نم هفيل انو هثاحباب فورعملا اضر دمحا خيشلا ةمالعلا (54)

 تدريب يف ةكربألا ةعماجلا 2 ةيل رعلا ذاكسإ طموض يدتفإا ريح ةمالعأا (ه)

 .٠ ةععملا 4 .مردملا فيل اغلا بداصو

 ةريغكلا تفل انلا تحاصر قربشملا ةلخي'يتنمةوزهش يول تالا داش 0
 تكا ل 1 د اهم هم رعلا بتكلا م ريخك نيتانو ةدوفملا تاحالاو

 كك دكا توربب *ب راثو قاذمبلال ةيباتكلا طظافاالاو

 ةكاريمالا ةكماشتا ةتواسإ نمو لكلا هل ول كوطلا لرب نال

 ثوريب :قف/ىربكللا تمكللا ناو ريدم. يزارط سل تتوكينلا داسالا 10

 هريغو ةفاوصلا | خيرات بدحاصو

 . اهريغو يرتملا ةسارحو ىي



 يب رعلا يملعلا عملا لاما 0

 8 ةلورلا ةريشع ةباوص ٍق 4ك ةرشع عضب يذق هلال 00 ىبوم خيشلا مماب اهلها

 . برعلاو مالسالا نع ةقيئدلا هثاحناب فورعءملا 58 اديمعو 2 وس ِق

 ارمسي وس يف خي روز ةعماج يف ةيبرعلاسردلمه [95 سه ذاعسالا ةمالعلا (؟0)

 هن ه1: الا هن اكان اروهشملا

 ةديفملاثاحيالا بحاص 31161130:6 861856 ريللب وشيمويسملا ذاعسالا (68)
 .. ةوضط ليز لنك دالب نع ةيسن رفالاب ةعتم 1| كد علا 9

 ار 1 ف تاو الا ةيلك ءذئاما ها نب دم خيشلا ةمالغلاذاتسالا (45)
 ٠ ةفتملا فيلااتلا بحاصو

 ةنيدم يف باد الأ ةيلك ديم 835561 هيساب هر ومسملا ةمالعلا ذاتسالا (00)

 فلا ريدك تحال كيرالا كماطواو خلا

 سوت كيس ةينودللا ةذتاسا نم باهولا دبع يندح نسح ديسلا ةمالعلا (01)

 باذايفاهسالو ةيسنزفالاو ةبب رعلا نيتغللاب ةديفملا تاحبالاو ةريثكلا ٍتتكلا رشانو
 كا[ 210 رضا | مراطحو اهنهراتوا ىينوت

 هثاحياب فورعملا يواسارفلا قرشتسالا 8/1312315 هيسرام ويسملا ةمالعلا (0 ؟)

 ٠ سأوت لبزت ةيقرفا يف نيلسا او مالسالا نع

 ( فاز انرتلا لاارط يف اهنارف لصنف 610© إ7 كروتزلا وم د1] ءاتنسالا (ة؟)
 ” اهزيخ راقب رملاب ةعفان ثاحنا

 ءلار ةفورغملا لئاعرلاو تكلا بحاص ينايرلا زيها ديسلا ذاتسالا (05)

 . ةيزياكنالا ىلا ًارعش مزاي ال ام موزلد يرعملا تايعاب ر لقن اهن» ةءزيلكتالاو
 كو ا كانو ةروبشملا تاحبالا بحاص نال ا ينك ريمالا ةقؤلاعلا (ه.)

 . هروش و 0 هل سرب روبشم رهو امثريغو يباصلا لئاسرو شما ن "نازل ةيامأا اهنمو ةيب رحاب

- 

 ةديفملا ةيوغللا تان الا ثحاص خرؤملا يروغللا اشاب روع دمح | ةمالعلا (ه5)

 ةبتكم ركأ ففقاوو ةبرصملا ةيماعلا ظاغلالا 2 تحاصو برعلا اناك)امط الغا ع

 ٠ ةرهاقلا ف قرشللا ُِق هيا ف



 مك يب رعلا يملعلا عمجلا لامعا

 سثانو نيلرب يف ةيقرششلا تاغالا ةعردم سسؤم 5211311 واخ“ ةئمالعلا (8)

 1 ريغو دنا ب عاذم ف قؤزيبلاتاتكؤة دعس جبال ريكا 1 0

 رشانو يللاه ةعماج يف ةيب رعلا ذاتسا 850ه! 611111111 ن ناكورب ةمالعلا ("4)

 ٠ ةيب رعلا ةغللا بادأ رات باتك فلؤمو ةديفملا ثاحبالا

 تالاقما بحاص كيسيل ةعءاج يي 11 قار دراش ر ذاتها( 50

 +!بوعلاب ةقلعتملا تاكل
 تروفكترف ةغماجل شح ةي رمل ةاتسا 110201112 نتفوروع داس ل( ١

 5 ناخالاو ةيب رعلاب يف ,تالاقمو تاحاو دبر مك ةدع ا
 جوسايف الابوا ةعماج يف ةيب رعلاذاتسا 6211[655[[26 نيتسرتي ز ةمالعلا(؟ا/)

 ٠ ةيب رعلاب كعك ةدعرشانو

 ٠ جورالا يف دنول ةعماج يف ةيب رعلا سردم 110156158 جرب وم ذاتسالا (؟8)

 ةعصاع غابنبوك ةعماج يف ةيب رعلا ذاتسا 260655611 نس ردب ذاتسالا (؟9)
 ٠ ةيناملالاو ةيكرجنادلاب ةديفملا ثاحبالا نحاصو كرهثادلا

 تاءعوسوملا كيس نيرزاؤملا دحا يرهنادلا 81121 لوب ذاتسالا ةمالعلا (40)

 ٠ برعلا لاو>ا ةفرع م دورملا ةكحلشملا

 ةعفا> تي ةيماسلا تاغللا ةذتاسا دحا 06115151018 بورئسوا ةمالعلا (51)

 1 + ةيقزيشلا تاكا كر 7
 تك راو هي ةنياؤعلا  ةديفملا تتركلا ربان. 2121! كيجوم داتشالا[

 غلا ةعكام انيف يف ةمالا

 هلو نيبواسفلا نم نيب رعتسملا دحا ا:يف ةعماج ُِ 0عوب عج ريح ذاتسالا (5*)

 ٠ تالاقمو ثاحبا

 لامعا نم وفارف ةعماج يف هم رعلا ذاتسا 0137315[1اكأ ىلافوك ذاتسالا (45(

 ' :ةنيح لوصف تالا
 ةمصاع غارب هس ةيقرشاا تافللا ذاتسا 2/1115أ1 ليسوم ةمالعلا (55)

 نم ةيدابلا دنع فورقملا نايدلا هذه نع ةريثكلاا ثاحبالا فلؤمو اك افواس ركشتلا
57 



 0 يارعلا دلال ةيبللب لامعا | م

 ايلاطيا ين وناليم ةعءاج يف ةيب رعلا ذاتسا 011111111 ينيفنسغ ذاتشالا (؟5)

 راد ظني مويلا وهو ةبلاطبالاو ةيب رعلاب برعلا ىلع ةليلجلا ثانإلا رد ىكل رئغانو

 هر ك1 كقرف ةناطانلا ةيفكلا

 اينابسا يف طب رحم ةعماج يف ةينرعلا سردم 25111 نيسآ بالا ذاتسالا ("+) هقإ

 نا صادرات ةلذا هيفادروا يذلا هباتك اهنمو ةنايسالاب ةريثكملا فيلاتلا تبحادو
 نارفغلا ةلاسر يف يرعملا نع ذخا دق مح هباتك يف يتناد نايلطلا نعاش

 ةعصاع ةنومثل ةغماج يف ةي رعلا ذاتسا 1.0065 سول ديفاد ذاتسالا (؟5)

 لاذع هيو ننكر ثفاتو ل اقتوؤبلا
 ةيسزاغلاو ةيب رعلاب ةديفالا بعكلازمشان 80187116 نوارب ذاتسالا ةمالغلا (؟8)
 نا دي 0

 2 مي ربك ةغماج يف ةبد رغلا ذاعسلا 869/214 رشي ذاتسالا» ةمالعلا (51)

 قدازونلا ذا رج تاتفانم كاغك

 ةففاج ُكْيَح ةينارعلا'نسردنم 1/1218011010412 ثويلجرم ذاتسالا ةمالعلا (؟0)

 توقايل ءابدالا متم اهنس الو ةيزياكتالاو ةسيبرعلاب ةديفملا بتكلا رشثانو كراضكا
 يخونتلا ةرضاحملا راوشنو يلاعمسلا باسنالاو

 ةيمالسالاكزاغملاةرئاد فيلأت ريدم 110141818 اهستوهاذاتسالا ةمالقلا (58)

 يباوقنلا عيرات هرمشن امبو.ةريغكللا فيلآتلا بعاصو ةدنالوهت الب نم تخرتوا يف

 رشا

 ةعماجيف هيب رعلاذاج ا 511011016 21118501116 نءيغ سه ك ونس ةمالعلا (55)

 اماك ابروا يف ريسفتلاو ثيدحلاو لوصالاو تالسالا هقفلا ماءاو اهديمعو نديل

 تاللاقالا بحاصو ةلزتعملا خي رات فلؤم 816100111 كنودنارا ذاتسالا ( )٠

 ةدنالوه يف نديل ةعءاج ةذتاسا نم اهريغو ةيمالسالا تاعوسوملا يف ةروشنملا

 ةماع خيل وم ةعماج يف ةيءاسااتاغالا ذاتسا 110111116 لموه ةمالعلا (؟1)

 ةناملالا ةغللاب ةمنباا ثاحبالاو تيلاتلا بحاصو ايرافاب
 تاغالا ةسردم يف ةسيب رعلا ةغللا ذاتسا 13/011[[1/1 خوفتيم داتسالا (*؟)

 ترعلا نع ةمهم ثاحبا ريثانو نيلرب يف ةيقرشلا



 0 يبرعلا يملعلا غمجملا لامعا

 ٠ قشمد يف ةيماسلا تاخللا تاهعا ىدحا شابجالا ةغلب يلاصخا وهو ايتغلو اهتاداغو

 تالاقملا ب حاصو طوطخلا ةرعملا رات بحاص يدنجلا لس ديسلا ذاتسالا(1١)

  .قشمد يفةيل لال ل
 تيطخلا ةييطلاةنوذللا تاخنالا نحاط كي. رطاخ[دش رض نوتكدلا ذاتسالا ١

 ٠ قشمد يف بيدالا
 ةينتاللاو :ةينايرسلا' ةغللا يف :تافحيالا تخاص اخي ليئاجيس نارطلا[ ١

 ؛ ٠ ىثمد يف اهريغو

 )١4( قشمد يفةديجلاةيبدالاو ةوغللا ثحابملا بحاص سنودقب كي ديشرذاتسالا ٠
 ةيعما ءاضعا نمو يبدالا عما ءاضعا نم 1101314 راوه نايك ذاتسالا )١19(

 . خي راتلاو ءدبباا باتكشانو ةريكلا فيل انلا بحاص زيرابب ةيوايس آلا
 حاضزي لابد رفوللا فتم يف يرئالا: 200583104 وسود ,ويسملا .ةاتسالا (11)

 ةغللاو زوردلا ليجو افصلا ينو ماشلا يف مالسالا لبق برعلا يف ةعفانلا تافندملا

 ٠ اهريغو ةءريصنلا دالب يفو ةيوفصلا
 ةيعملا هاضعادحا ضونملا رب زولا 265534 نارف ليبربا ويسملا ذاتسالا (10)
 . نجاه نيا يبرملا يزصبلا حالملا باتك سشانو ةواشن را!

 يف يالسالا عاتحالا لع ذاتسا //12551811011 نويئسام ويسملا ةمالعلا )١8(

 جالخلا يف امسالو ةديفملا تالاقملاو فيل انلا بحاصوزيرابب سنارف يد جلوك

 . مالسالا يف ةفوصتملاو

 ين نايعالا سلحم ءاضعا دحا 011101 يدد وج روينا ةمالعلا ذاتسالا (19)
 ةيلاطيالاو ةيب رملاب ةعبملا ثاحيالاو فيل اكلا بحاصو ابرزوا يف تابقرشلا شو ةئور
 ٠ ًاقباس ةءرصملا ةعماجلا ةذتاسا نمو

 ةغالاب مالسالا خيرات بتحاص 0264311 يناتياك ينويل سنربلا ذاتسالا (؟٠)
 ٠ مويلا نوطنشاو يف ايلاطيأ ريفضو ةمخض تادلحم ةعبس هنم رهظ ةيلاطيالا

 ةريغكلا فيل اتلا يح اصوةيمور ةعماجيف ةيب رعلا اعم 212111110 وديلانذاتسالا (؟1)

 ٠ (ةباسةبرصملا ةعماجلاةذناسا نو برعلاددعشلغلا اعو يناعبلا حب زباتك لثماهرشأنو



 يبرعلا يدلعلا غمجملا لامعا ش ما

 يبارعلاو ةصاخ يروسلا ممالا مدخي كلذب و ةطوطخلا تاومالا نم ةبب رعلا بتكلا
 ةعفانلاراكمالاو فراعما بورمغ خي رفالا نم مومولعب نيلغتشملا عم برعلاءالع ضي قتب وةماع

 طقف ةثالث قشمد يف مهددعو ةيرادالا هين هو نوفظوم هاضعا يملعلا عمجلا

 نورضي مو قشهد يف نويفرشلا هؤاضعاف نيبفرش ًاوضع نوعبسو دحا هلو سيرو

 هنوكراشإو مار اب عمجما نولساري ىشمد ريغ يف هؤاضعاو ةيعوبسالا عمجملا ةساج
 نااار مهتطاومو مءامسا ميلا ًاوضع نوعبصو ةسمخ عومجملاف يملعلا هلم يف

 : هيلا 6 ىلا غمجلا تعد ىلا ثحايملا نم هب اودرفت ام شعب

 مولس سنا ديسلا داحسالا )١(

 يب رغما رداقلا دبع خرشلا داتسالا (5)

 فواقملا راتكسا ىتنع ديلا داتسالا (©)
 « نوفظوم ءاضعا ةثالثلا ءالؤه»

 تحابملا بخاص ىقشمدةلود هالع سيئر يراخيلا يلس خيشاا ذاتسالا ةمالعلا (4)

 ٠ ةنوغللاو ةينيدلاو ةيماعلا

 تورام عئادب و توراه رحسو لظانلا زنك بحاص يروغع كب ياس ذاتنسالا (5)
 ٠ قشمد يف ةدوذللاو ةيبدالا بتكلا نم هريغو

 ثاحيالاو تالاقملا ٍبحاص ققحلا يقوقملا ملاعلا يروللا كد سراف ذاتسالا (1)
 1 قش ىف تنصلاو تالحلا نم ريثك يف ةرزشللا

 رعشلاو ةغللاو بدالا يف تالاقملا بحاص مالس نمرلا ديع خيذلا دادسالا (07)

 ٠ قدمد ِيى

 . قشمد يف هتارضاحمو هثاجباب روهثملا يوغللا كرابملارداقلادبع خيشلاذاتسالا ()

 نيبقرشلا تاداع نع ثميلا يف تافلؤملا بحاص ىمدقلا كب سايلا ذاتسالا (1)

 رسم وهو ةيردالا ةيملعلا عماجملا 0 ةروشلملا تاغ الا نم كلور

 يحصفلا ةيبرعلاب هعالطضاب زاتمو ةيوسارفال هناسحا ةفيدخلاو ةيدقلا ةيانويلا
 ٠ قشمد يف ةيماعلاو

 لكلا ل كج عرازتذملاتالاقملا بخاصأ دجر: هللا ربع ديسلا ذاتسالا (1:)



 مال - يبرعلا يملعلا ممحملا لامعا

 اوناك امو نيعنسٍذ نم تارتضاحلا ىلا فات ناكنمددعب اهانسقاذا ةدوممة بسن اق ًارئازذ

 عمجلاب اهتراوا طب رتنا لبق بتكلا راد ىثغي نآك نميوأ ًارادان الا نيسجلا ىلع نوددزي

 اهصصفمو اهتبقو اهفوفرو اهدواج ىلع جرفتموا سان الا اهلخديالو مايالا يفت تناكو

 اهريذي ةيعوبسا ةينلع تاسلج دقعي يضاملا فيصلا ةلطع دعب عمجلا ذخاو

 ةيعوبسالا عمن ا لامجام ميلعوىل ااتف بدالاو ٠ لففلال اها نم نم موعد نم ةثئاطو هؤاضعا

 ضرعنو ةيبدالاو ةيملعلا تاعوض وما يف راطفالا نم هيلع ةدراولا لئاسرلا ىلع مهعلطي و

 عوار ذذؤتو رافسالاو راث آلا نم 3 يدها امو تالحللاو بكلا تالدابم مهيلع

 طالغالاو ابهعضو تداولا ظاففلإلا يف نوشفاشو عمجلا ضرعي امف نوراشتساو

 زرط تدار لطار انآالاو بعكلا ير راد ميظنل يف نوركفيو اهنع عالقالا متتلا ةعئاشلا
 مؤامعما اهيف نددت ترا ص ١ ل نت راد ا هامل سر ابفو تاحانرب عضو دقو

 نم نب زاتملا نم ريثك مهند آلا دع ءاعز اهودراز نم ددع غد دقو مّتاظحالمو

 لئاسر ميرا متو ىلا عضو يف نجلا ءاضعا رمصقيلو نيببر هلا نيدرصملاو نيبزوسلا

 قيض الواو رشنلاو عبطلل يقابلادءاو اهضعب عبط دقو اهيلعو داعتلاو ةيدق ةردان بتكو
 ةطساوبو٠ل ايمقلا اذه نم ةملاص ةفئاطرشنل ب وطودم هيلع أرط يذلا ليطعتلاو ا

 تاعوضو»يف نيفلؤلل ةيلامز :اوح عضو ىلع رد نايعالا ءالضف ضعب ةيذ تحص عمجملا

 هجين ازيم نم زاجا ع حلا ن 05 طورذلاو دويقلا عضادو ركل وه عمجلاو ا هونيع

 مهلئاسرو ميم 5 نم ةيك عايتباب و لاملانم رادقمب ءالعلاو تا نيدارغلا لك

 هس ردم يف اعاِلَع مظعا لعو اناا ع يق ١ ىنكتلا ريدم عمجما لسرا دقو ملل اطيشنل

 نيل 1 ةدعف هلم داع ةسبإ يلع بولسا ىلع راتلا راد م ُظ ينل راتبا

 هانا نم ىل طسولا سوردلا اوسرد نم دحال نيزبب نا عما ة ةيأ ف ةيموقلا رخافملا

 دعب نسحين زب راب يف عما 065 ©0715 تالجلا ةسردم ىلا عطقنيل ةبروس

 * نال 0 يك بولسا لعاع نقد راد مظنن نيد ثالث

 ديو ابتراق عجو:ةراجاولالاو ةَللاو ملا ةمدخ يف عمجملا بأدي اذككهو
 ىلع بي وهو ةفاكلل ةقث عجرم 0 اه. ةدافتسالل نيبروسلا ماما قءرطلا
 راديف امىلع نوقرشتسملا اهعبطي ينلا بتكلا ضعب ضراعي وا ءايلعلا نم هيلع درت ةلئسا



 يلرعلا يملعلا عمججلا لامعا مو

 نم نيرخا ني وضع هيلا مه 6 «ةاسلج مظل ىلا عملا داعف فراعملا ةرازوب 1٠|

 نيفظوم ةعبرا هؤاضعا حاف ءامدقلا هئاضعا

 ٠ يبرعلا ىلعلا عمجملا ةلم ردصا نا هماظن ىلا داع ال عمجللا لق دانك

 نيلسارلاو. نيلهاعلا هئاضعا لامعاو هلامعا اهيف رسقني نادل ن الا ىتح اهنم ربظ دقو

 سنوتو قارعلاو رمص»و ماشلا يف لبوطلا ثلا دعب هونواعيل مريخ نم نيينرشلاو

 عمامملا ربشا ىلاو اناحم هئاضعا ىلا هتلجمب ثعببو اكريماو ابرواو نك اسوق رئازطاو

 غلب دقو اكريماو ابرواو ةيقيرفاو ايس عب رالا تاراقلا يف بدكم رودو تاعماجلاو

 م5 ابروا يف تاعماجلاو بتاكملاو عماجلا هذه نم عمجملا ةلحم ملدابت نم ددع

 هيداهت تاعماملاو عماجلا تيصاف ةيلعلا ةيدنالا يف عملا ة 0 5 كاذبو

 ةبسلا هذه يف يعد دقو اهتارةؤم يلا ةيعمر ةروصب هوعدتو !الحمو اهناركذمو اهبتكب

 ليكي فلكل عمجلا ديع ىلاو ةيزيرابلا ةب راسل هيل ىرتملا ديعلاا ىلإ

 كييسيل يف نيقرشتسملا عمج ىلا ةيضاملا ةنسلا يف يعدو

 اهبادآو ةيروس خي راتب ةصاخ ةقلعتملا ةيدقلا ةردانلا ةيب رعلا بتكلا خسنتساو

 تكلا يداي لازي الو ىبعشلا ريب ىضتلابافا مقلاب اهريغو ابروا بتاكم نم تاذو
 اسرف عماجم ايس الو اهئالعو اهعماحمو وباع رو تاقياج ن4 تاللملاو تاع ويطملاو

 ةعومت اهب داز لعلاب هامركلا مركنم ةرفاو تايك هيدل عمت ىتح اهتاعماجو اهتارازوو
 ةيناثلاو دلي هاف فلا ءلهد كناإلا تحلف ةيئارعلا كتيكلإ رادو ةضاخلا "هتبتكم

 مل عمجملا اهالوت نا ىلا ةنس نيعبرا لبق ايينأت كمر اهنا 6 كالا ةعستا ىلع كبارا

 1 ةيبداو ةيات تاعوضوم يف تارضاهلا تلي عمجملا ناكو ٠ ا فال  ةعب را ىلع دؤت

 نوت اال ناآلا كش وهو نمل 11 لا ا[

 ىلع سب ردا نوخلصي ةعامج ليما يفا نب رضاحلا نم جرحا عوبسالكرتكا وا

 تالاطةف نيدهعم نم ن ١ الاةفلؤ 1ا ةيروسلا ةعماجل اىلا فاضتىتلا باد الاةسردمدءاقم

 ةرد لك نيعمتسملا لدعم ردق ىتح تارضاحلا كلت عامس لع لابقالا داز دقو قوقملاو
 بالطو ءابدالاو ءالضفلاو :امحولا نم ,مظعم عمت يتئام نم ارك اب ةفلنخ تاقبط نم

 ملاطم نينامث نع تنكلاو راث آلا يراديملا ايموي نيفلنخلا ددع لقزالو ةيلاعلا سرادملا
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 و دع_ل

 ١ لالا 141 ةحع يناثلا م 2 0 14 5ةئس نس لوالانوناك | 2 رتب
 كلش حا ةمح كن يسع شك 2ك سس

 يرعلا يللا منجا لاغا
 هتيقرت' قرط < هيف ءالعلا لاو ثا ح هؤاض ةءا < هئم ضرئلا < هلامعا - هخي رات

 كاف هويدا :هتراقدلا قرزدلا ىلا الاويجلا سيئر ىلع دركد مم ديسلازي رقث »

 8م داحتالا سيئر يذلاخلا تاك , كب ص ديلا ءاخنلا

 ::لمقملا ىنلزلا يال
 دباسو ناك قف لئلا ةيلهاج يف ةيبدالا عما لا ما نا هللا ىديا نولعت

 دادغب يف يسأب هكا نوم الأ نب ينمْؤملا ريعا هكا يذلا عما م السالا ينءابمماو ٠ زعل

 دئاقعلا يف نيفلاختملا لغلاو للملا لها نم ًاَقلْوَم يبرعلا ناسللا يلا ةيغلعلا تكلا لقنل
 عماجم ةالع ثرعلا رع مايا سادنالا يف تعشنأ دقو دصاقملا فرشال يعسلا يف نيقفتملا

 هي ربشا ةثالث املاع نوءب را هيف عمم ناك يذلا ةلطيلط عمم ربظيام ىلع اهروخشاو

 ىلع رست ملو نوناقب مظنث مل ةفلتخم راودا يف تماق دارفا سلاحف كالؤ ادغامو ٠ ةئنللا
 لماع بيدا وا ملاعوا لقاع ريما وا ثا: نم اهيلع مئاقلا باهذب اهرثا بهذف ةنيعم ةطخ

 عماجما ءاشنا يف تاقباسلا نم تناك اسنرف ناف ةثيدحلا ةراضحلا تام وكح يف افا

 يف يوان رفلا ىلعلا عم ا

 يف رظنلا» ةن ا يقتل هئباغ تناكو داليلل ةرشع ةعاسلا ةثما لئاقازيراب
 يلا راظنالا هيبنثو مهنم نيدوحلا ةزاجاو اهئابداو اهباتك دقنو:اهرعشو اهفرصو اهون

 و تاك ةكادملا عاضو | نم كك امأ مس : ةيدالاو ةيلعلا
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 م يعول

 ةثبدح كاع وءطم ا

 . ةيتاينلا تاردسحت لا جا رفقا ىلع لدتزاقا ةريع نابل يف تندتكا هنا هبفءاج دقو

 قصت ىلا نداعملاو كلذ ترود اهنتمو.ديللا اه. نإل ةبرجتلاو سردلا تع لازال

 ربا لع نم تارت ولك ةح ةفاسم ب يدلل نزح ءاضق يفا ىاكذلا
 عاطعاباو ةلخز قضم برق اروط نيع يفورةينكتلا ليج ةلشلس. يف لالس رك يفاو
 ةفضلا ىلع دوجوملا جزالا يلاملا نوب ركلا ةطساوب ةيئابنلا تارجحتسلا نم ديمرق: عنج

 كومريلا يف رمخا راحا تطلخ اذا. هنا لاقو روذعتلا محانم يف يناطمالا رهب نم ةيلامشلا

 رمح قشهد نم ةب رقم لع صد يو دقاوملا داقتيال همادخت“ا نولوالا 2 لا

 رخافلادي دحلاو ٠ ةايلق تاقننب ةرفاو تأ 0" اييصاح يف ران دعمو هحارأ ع 8

 لركملا نموب ةنوودنكسا:تابجو, ةدريصنلا لادجو ناقبل: يف اهسالو ة ةءروس يفبريثك

 يجاوض يس تلفشالا نم ريذكو نكامالا ٍضعب ُةس لورتبلا تيذ. عيياني فاشتكأ
 0 1 الا هنارلب نيللبارطدر_ كح حاوط ل 5 عطاو ةيففاللا
 ضيبالاورمجالا ماخرلا رثكيو ءانبالةدعملا ةراحملا كالذك». ةصاخنا:.ل يفرخافو ريثك

 هس يندعملا للا جرو قشمد عاقصاو ةيروس ياعم يف نوالا يدرولاو رفضالاو

 قيكرللو ةيقذاللاو ناوريسكا ءاضق ىف سايفلا رك صد ةلعنمو ( ؟)ارهبس تايح
 0 وةنورداكسالا يف رثكلوناوررتك ءاضق ف! دعا توبإلاو رفوص برق

 ةدقلاو بعذلاو تورتيلا تزو تلفسالاو ائوتلاو | ذكلاو اينسيقلاو.دب دحلاو
 © تساازبلاو موركلاو ) يصاصرلا رحملاو صاصرااو

 ندملاو عقاوملا ضع ءامسا هيلع تسلا دقن برعملا نا الا |مباب يف ةدنيفم ةلاسرلاو

 انككو ٠ بيكرتلاو ظفللا يف ةريغك طالغا تمفاوذ: ابلصا نمت ةفرحم اهتالع ىلع اهعضوف
 ببي ذهن نيفراع ةغللا رارمسا ىلع نيفقاو سانا ىلا تامحرتملا هذه لاثفا تعفد وأ دونا

 جئانم نم ابر ة!تناؤشلاأ ع نعاتراع ةلخا يفنوكب نا بحي نودبام ناف ةنئاشلا طالغالا

 يلعد دوكدع .٠ بادتالاب اًمضو ةغللا ىلع (طرح ءاخابلاو ءاحضفلا



 هش دح تاعوبطم

 ةيسدنملا ةلغا

 ردضت هي رهش ةيسدنه ةينف ةل و ةيئاثلا اهتأسل ةلغا هذهنم ءازجا ةعضب انيقلت

 اهات دحوفءاز رحالا , زها ةىقصتا دق ني روبشملا نيسدن مار 0-0 ةنكط 1 مالقاب ةحيدم 0

 ةلاقمود يناب ربكلا لقنلا يف ةلاقمو هاما ةكرح نوناقيف ةلاقم اهنم ةعتملا تالاقللاب ةلفاح
 نونفلاو مولعلا لاطبايف ةلاق.و ةيراخي'ا لجارألا ةعقرف يف ةلاق.» كلساللا فتاحلا يف

 ةمالعلل نيئمالشالا نيسدنملا ثفمو نيسدنملا ةيعمح ىسئرا قئاش باطخو

 ٠ اشاب روع دمحأ

 ففقوعي امو ةندملا نوؤشلا يف ةيلاعلا ةناكملا نم نفلا اذهل ام ناين ىلا ةجاح الو
 رياوتتلاو ةتديدحلا ككسلاوقرطلا ءاناو ندملا ظيطخسك ةينارتعلا زانعالا نك ل

 ماذملا حالصاو هايملا رجو روسجلاو 3 او روصقلاو قاوسالا ريمع و ةيئاب ربكلاب

 باص لضافالا ىلع بيطلا ءانثلا ينْنن نحن ةءاندلاو ةعارزلا ناقلاو نداهملا جارختساو
 * اهلا ا هذه يف الاثم 0 دونو ةديفملا ةلغا هذه

 كارتثذالا لع مهفراعم عيسولا ُق ه ني.غارلا نم مهريغو ةسدنملا بالط ضخنو

 هولك سلا جاورلاو تايثلا ال ىنتلو ةينفلا دئاوفلا نم هب امي عافتتالل اهيف
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 معالا ىقال ةيروس

 باهش سن ديسلا هبرعمو هيسمام يره دئاقلا هفلؤأ

 ه* ص ١555 ةنس قشمدد ٍقرْماا عبط عبط

 اهئاداو اب هانمور ا ةدلص وهون ةييماللا امور وف ةيروس ةيفارغج يف ةلاسر هذه

 كيفلاومالا عش وؤووب ةلماعلا:ديلآ قل اسك ةياداصتقالا [لئاض: ضشابنا و اهنابن ان

 بروس نم يدر ذالا بادتنالا | غقو يذلا مسقلا اذه ةعارز اع ىلع مالكو فراصخملاو

 تاعانصلاو ةعارزلا يف ؛ ءاقنرالا 0 ينلا قرطلا ن امو هتر راحنو هتعانص د ىلعو

 هءاكح اناني ا يف ةثيدل ار دادملا قثواىلا فلؤملا دّئسادق» كاذريغىلا ةراجتلاو

 تو ريب يف العلا ةيضوفملاب نيينفلا ني راشتسملاو نييجولويلاو نيسدد,لارب راقل اهم الو
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 داقثت ألا عو٠

 نوفرعب ناانالغ تارك الا انه كفرذلاال نك و تال ان. هلا احن ادنا نات" قر ارتشعو

 لوط لع سنمال بالا ةرعفح نا بلاغلاو ٠ اهب ةطاحالا نود دو ةغل نه ظافلا ضعب

 عبف ' ىلا ”نإلالا ئح لصي مل برعلا بتك راهنلاو لبللا هتساردو دالبلا هذه يف هماقم
 آلا هفكتاام بغي" اذه لجا نفق اهيف"بعكي نا نعا الضف: فلاح ةئرعلا ةغللا
 انلك ىلع هئانثو انب هن ندح ىلع هل ركل دقت ةلايعل نان خو نيمحرتملا ةطساوب

 (انيلع ناكولو قول انتعفص هب متفن اًمفان الع انلعب نا هناك هيلا نيعراض هلاقم رخآ يف
 يع دك د. ٠ يف هَ 'يلا يدها نم هللا و

 اهءالساو امجءاهاج 2

 كالا ةايحا راد ةعبطع عبط لوالا ىلا قيفعلا هلبا ديع لسا فيلات

 اكاساا ص ما ع(؟ 1 ما ”*89 ةئسس رص ةيب رعلا

 اهبيصن رذف امجءاهاج دنبع ف ةيب رعلا اكل 0 2 ناككلا اذه فلكم داجا

 مالطاللل ١ زال ارنيصلاو ةناعافلا "ف ةيبرملا اذا لاخ 1 ىلا تخلل كل م

 دا هعوض م؟ هءالطخاو برعلا بدا نم فاؤأملا نك الع كاد ةئذعم تارابعب

 ناكءاوس ةغللا لاما 00 صم وعلا ريسفل و هيحاصل لقن لكدد ف كك دقو عالط ضا

 دئاوفلا ل مح | هعلاطم همم ديفتسإ غالب م2 *وبداناتك هءاتك ءاؤ ؛امدقلام الكؤا 25

 عيدبلا زارطلا اذه ىلع ةيئاباا ءازحالا ماا ىلا ملاعلا اذه هللا قفو قرطلا برقا:نم

 0 ميطلاو عضولا يف دك| هم + هالة مح :



 24 داقتن الا

 ىننمال بالا يييغرب ال ناك .اذاو:ممرايد ف رششني باتك يف اهنوسدقي لوصاب ثبعي نأ
 ىلع تكساف مهضزا ءافصتسا:هقوريتو مبضارقنا يعدد و نيمللا نما نم فءضي نااالا

 ٠ نيانوحم نيعجرم هراوح
 هانبور امو برعلا دبع ىلع سادنالا ناكس ددع نرفالا نع اناقت يف انمهتا دقو

 نيثحاللاوةرعملا لها نم فلا همم اولتقب 1 نييديلصلا نا هم ز ىلع تب و رضإبلا ةورث نع

 نأشب عبطلاب ةفرحلا ماقرالا نم نادلبلا حوتف يف يرذالبلا نع لقث امم انجحو ٠ اههلا
 نوؤرب مالسإلا روم نا ىلع البلد كلذ نم ذخناو ةءواعم درع ىلع ةيراسبق 0-6

 هللاو بيحتو ( ةضحادلا ةحلا ةماقا نودب هيف طلاغ ام ثالذ ريغ يلا ةيفارألا ماقرالا

 رفتغي ال و  هرتو ىلع برضي ل نمتوأ هبهذم ءانبا قد رطريغنم دري ام لك ركشي خرؤم نم
 ٠ ةملح*ةيضق هت الولع هل وةب نولئاقلا هب ف رهيام لبق. و باوص فلا بناجيف ةدحاو ةلز مه

 نوصن انناف ةءذعلا ظافلانم اهلالخ هنم ردب ام اما ةشقانملاروم هيلع رادام اذه
 رح اننا انيهدا اذن اك ,سلدنالا نيناركب انعمو دقف ٠ اسفتانل هانم ةباكأ 0
 نيرمشعلان رقلا ينادةلخ انك لع نونسانلاب انمّتاو رصعلا, اذه يفسلدنألا انتشتك ١
 ةيندم ىلع انفسا اندكلو اذهب' نسشت:ةلكدرونأمل نيو سلدنالا نع مايا يف قل!
 بصعتلا ةاعد رظن يف قوريالام اذهو رملامعا مهئادعاولع انيعنو ابلهاو اهانبدن و برعلا
 مملا كيس ةعاضبلا لف بسنو «بهاذملاو لحن انادنس ىلع لع لكن وبرمضب نيذلا ينيدلا

 ) ودايديس انقيدص مهب ) افلؤم نيثالثو فين انعلاط اننا لاقو ويلي ديسب دهشتسإ نأ

 اننا, للقو لتانوعممل انك رداو , اهيلع انعالطا.يف كشلا.مذخارو نيينايسا نفلشم هدو
 ٠ ةيننرفالا_,صوصنلا انريبسفل يف انطخا

 ديجلاب داهشتسالاو وليديس لاثما ةغلاطم نع فكدتسنال اننا هبي كلذ لعو

 نين الث ال لوم نيتس ءاعز انعلاظدقو ةغاضبلا ةلقب ايءرب ىلا كلذ ىدا ناو.همالك ْنِم

 اهحرمشو ةيبرع تاباتك ضعب الا مهالا ةينابسالاب اًبيش علاطن ملو سلدنالا خيران يف
 طلغلاهجوا ان|نيس:هاسعو انوع مان كر هاف .ةيسرفإلل ةينابسالا نتمحرتوا ةيئابسالاب
 لبوقلاو + الع هجين نع ىركتل نيج .ةيدارفالا_نموسدلل انريسفت يسر سالم اي

 نس كنم فاو 3 انو تكل نحو طق عادل م اننا مرحال ٠ كهضنملا ؛يراقلا عنقي ال 5 5
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 داقتن "الا مو

 ةروص يا ىلع اهديب أت همي يلا اياضقلاب صاسم هل ناكاام الا مبللا برعلا هلاق ام لك
 2 راتلا اذه لثب ىرحاد م *الا حيدان كَ اقوذ سانلا لفا هيلع هقفاوب ال اذهف تا

 0 بهذم دا ةيليد ةوعد ثد ٍق ًاباتك ىف م١ نا هيلع يذلا

 هل هفصوو نيدلا حالص نم ل اينلا ىلع نسما بالا نارصا مرا تاطلاغملا نمو

 وهوا هداوغ ريكا ناك لب نيالل | نون ل ء امداخ نكي 1 نئدلا قابس ناف همعزب حا

 نيمسملا لمش عماجو ةريزجلاو ماشلا رثك ١ تافو لب نييمهافلا لعث ددبمو رمعم
 ديف | ةانهلا ا لاقعلا, نمد دكسم مل نم تا ! ةدغام يل نكمل
 دالؤاىلا نسحا دق نيدلاحالص اني ا انناولع 0 ةلكت قزق لفظا فالملا

 حاصلا كالا بتك ولو بلح ةعلق نع ىفغاو اهوبلط يتلا ربعح ةماق هاطعاو نيددلا رون

 ةرمضح نا بااغلاو .:ةءرونلا ةلودل ايف وه ناك ام هتلدد يف :نيدلا حالص هلع نع .نا

 .ةيبرعلا:ةلودلا .ىلع ايداب لشفلا ىريننا بحاو تارابتعالا هذه ىلا رظنب مل خرؤملا

 ٠ نامورلاو مورلا لدعب لبق نم تعتمت ؟نييبيلصلا لدعب دالبلا عتق
 لت كلذكو هبأر يف لاي نم لك توللاب 5 ناك ةيهأ ن ,ا نايةاوعم اها

 0 نإ نمر جئافف ع نابعب يم 0 ليلد اهيلع موقي الف ةيزوجأ مق نبا

 تنل نكلا بد م ىتفا اذاو ٠ يلا ةلاسرلا 2 كلذ ركذ يمنا لها ةباكو

 ماظنب كاذ ذا اوثبعو مهنطو ءانبا اءزآو تقولا بحاص ناطلسلا ىلع او-رخ .مهنالف

 فسأو مهمل تناك امهم ةسايسو عرش لكيف لقب ملمع 1 ةيرروذلا عمت

 * مهب ل لامر لع مهدعب نم

 زواجت' ال مددع نا ىعداو .ةع- ” نويلم "0.. وخل نيلسملا نا انلوق ىلعانذخأ دقو

 تلمقتس هلا دالبلا يف الا .تابجلا نم ريغك يف.لال اعضالاب نوذخأ مين و ينأللا

 مهنا 0 نيبالم ةيناقلا ىلا ةعيسلا نع نيصلا يف نيملسملا.ج ري 2و يبيجالا للا تع

 مهنا عم نيبالم ةثالث نوط ضعز يلبسم ,قا_لافو انو نر الا و 58 عامجاب

 انلق لب اهيف لادجال .ةقي:> هنا ىلع ءاضملا اذه درون : انذا ىلع ٠ نيبالم ةعبس هاهز

 نا. فاؤملا رمل ممع-أ ال اضيا مهددع ةلف نا ىلع عئاشلا وه اك نويلع ةئاثلث ون مهنا

 ةخي راقلا باد الا ز وح ل: ن ولست ةئاثلثو ا: نيثئام وا :ةئء اوناكءاودف تاسدقم يف نعطي

 مناف



 ةلحل نب رمشعلا ةمانلا نم رتشع يداحلا ءزلعا يف ضنمال يرنه بالا رت يدك

 نع رصعخلا هخي رار هع هيلعانور لع ةيفادر ناوتملا اذه تح ةلؤاتم ناعم قرم
 انيكترا اننا امهوتم هخيرات يف تاطلاغملاو طالغالا نم هيلع هانذخآ ام هيف جرم ةدزونم

 مؤوام رثكأب (ئض :هفارثعال ةركشنلاناو * ( اهرصاحو ىنادنالا ربان:) تالاق# يار

 ٠ كلذب حرصب مل نأو ماشلا نع ريخالا هباتك يف صئانلا ءارقتسالاو ططشلا نم هل

 دوي موللاف هرظن يف لاقيام اهيف ناكاذا ًاروما انيلع لوقلو ءايشاب ثبشت دفو
 لبقث ال صوصن ىلا اودنتسا دق هو رثكالا يس من رفالا يخرؤم نم اهوبتك نم ىلع
 ةيبوعشلا تابصعت هيضتقل ام ىلع هايازم برعلا بل فيك هنم بيىغو ٠ راكنالا

 ٠ مهلكو مهتناماب مهمهتنو مهطلاوقا فيزي و برعلا اوفصنأ نيذلا برغلا ينل وم نم لانبو
 -. قئاقللا يق دكحاملا نم تبغ برض'اذعتو :هقو نماألا:ةارظنا ف ةقثلا الو

 ريثالانباو يناغصالاو دعس نباو يرذالبلاو يربطلا نأش نم هتباتكب للق دقف
 صاحتلا هياع هسردامو يدقاولا قثوو انيخرؤم تاقن نم ادفلا يباو نودلخ نباو

 ةدرقلا ةيندلباوءالسالا"لعراوبتك نم اههزيعوودسو كيلي دبا نقط" | ةرئاشإلا»
 نه نيرصاعملا نيخرؤملا تاباتكت نروق اذا الا برعلا هلاقامن ىلا نكريال.هنا لاقو

 اذهو « خرفالاو لايزسسلاو نانؤيلا ه كلا ناك لاقو للا نانويلاو نيتاللا

 :كامافن عاام و يتلا ةطلاغملا نه ضيا
 0 ةرقيفدو ردكموالا كرا 2 اوناكام رحاعالا ءالؤد ناف

 جاني وهو هيلع انايجي يذنلا ديعبلا عجرملا اذه اق ّ ا 1 يلامشلا ٌبطقلا ن

 00 هم ىوعس نبذل دعالا# الوعد عساو لغو" ةضاخ ضار للا هنأ 0

 اراك ىناز انها لطول كك رخو ملا حور ًارقن نيبضعنملا مالك نم ةحفص
 غب كشلا اي نا دبر هترضح ناك اذا اماو ٠9 اهبحاص نم رادلاب فرعا برغلا



 اهرمضاحو سادنالا رباغ نذل

 نرقلا نم لوالا فضنلا رخاوا يف ةميدقلا تايلكلا ىلا. حالصإلا لخدا املو

 هاك كلما دلو اكسر انابتماا تافماجت لف نسردت ,ةن لا. تذاغنشع عسانا

 فارشالا وا كلملا وا نيدلا لاجر نود نم ملعتلا حا حالصا مامز 6١ا/ ةنس ةينابسالا

 اننا ارب رز هش ف ءاهل تناك ىلا :اهتايخت اهيلا: دوعت تداك ىو اهب رعلا اةغللا كحيز

 2 ردا باد الاوا تاغللا ةقرعتلا تاذخاف شع لئماخلا نإرقلا لا[ سدع يناثلا قوقلا نم
 نر ةنززل نوب معامل ادغئاؤا ىلاعلا لطتلا سويرد ةماق يف امانا ءادلل نم لعدم ةيرزدلاو
 ملح بككو ةمالا ةيعتكمو لاينر وكسالا ةبتكم يف: ةظوتحا هدب رملا'تاطوطخحلا هن
 ةيئاردتاك ين ةظوفحما ةءربع فورخب هب وتكملا ةيب رعلا تاطوطخللا نمو يخي راتلا يبعلا

 ٠ تايقرشملا اجر نم هريغو نيس آ وارسو ارد 0 بكن ئازخ ةبتكم عد» ةلظلط

 ةيسنللو ةكنطس و ةنولشربو ةطانرغو طبر 57 5 سردت مويلا ةيبرعلاو

 ةعصاعلا كيس الا, ةافك< ريغ نؤسردملاو .لامبم اهيف.نميزدكلا نكلو اهريغو ةيلثيشأو

 انكر شع عساتلا نرقلا رخاوا ذنم نابسالا نم نوقرشتسملارشن دقو تايالولا ضعب و

 اهنمو اهب اولغتشا يتلا مولعلا ضعبو هلاجر حارتو سلدنالا خيرات ةقلعتم ةريثك ةيب ع
 نوينامرجلاو :نويدنالؤملا هريثتاام نود وهو فن رختلاو طالغالاب راما تك ا ديلا

 ٠ ناقثالاو ةعصلا ثيح نم ليبقلا اذه نم نايلطلاو نويناطبربلاو

 مفعم ,يف ناك اك هيلا يعاذلانوه. نيدلا ناك ي رعلا قازاشتسالا نا ىرت تناو'
 لوصحلا نكلو راعتسالا مساب امثالك جزتما ع ةيندملا بحب نيدلا جزتما ٌعابروا دالب
 لاقتربلا,ةمصاع.ةئوبشلا ةعم اجت ينو ٠ لياق.لاقتربلاو اينابسما يف.يآ اي ريب ا ةوب نجت هبش يف
 وهف ةيب رعلا بتكلا ضعب رشل يذلا سيد وا ذاتسالا هسردمو مويلا برع سرد

 وضع امهذاكو طب رحم يف نابسالا عجرم نيسآ ذاتسالا نا م مويلا لاقتربلا يف عجرملا
 يب رعلا للا مها ف

 دعب لاقلربلا ) و ( برعلا دعب ايئايسا ) امثو امهرشل نع قاطالا قاض نان“ يشب

 ٠ اهريغو نسادناالا تالاق» عم ةدح ىلع تاثك يف امهر شنت ) برمعلا

 يلع د 1



 6 اهرضاحوسادنالا رباغ

 ةبانعلا تفعص مهنادو مهحندمو برعلا ةيدلح ىلع برحلا نودايصالا نلعا املو

 اولظ نم لك ةطانرغو ةلامشق ىع نم اهدرط مش ف 1 م و ءانكلاب نيليسملا

 ةيبرعلا لعتل ةجاج نم نييناكسي ذرفلاو نييكينمودلل دعب لو مالالا ىلع نيظفاحم
 ف نودع دهزو مهراكقا تددفا اال ممولع ن .ءاولفو ءاهقفلا ةلداحم نم اونكمتل

 ٠ مهيلع رطخ اهنا مهناهذا يف ماقو نيللتملا مولع

 ةظان تاعاست قرح +ناانس عانت ةعس ننستك نات كنار

 فصن يف كلذ مثف.ةماع اينابسا دالب نم برعلا:بتك دات نا ةيبرعلا بتكلا نم:ةيك

 دالبلا تالت نم:برعلا ةيندم تدابل ةيندت اللاو ة.ربعلا ىلا اهنم تانحرتملا الولو:نرق

 ةب راغملا ةرمهنتم ناك امو.برعالرثا لك ةدابا هسفن ىلع ىنيدلا شيتفتلا ناوبد ذخاو

 ةنيارعلا اسدكلاب فيو ارسم الا منيفسا ءادباءا يع طغاسل. نيحركم ةيناتستلاب اونلَذ دل

 ٠ مهيدقب ةريصغتملا كئلوا قلعت لعلْئلد ةذابسا فور ةب ودكملا يا ةيمجتلاب ةبوتككملا

 جداراو ة هد هل ةغللا لائعتسا نم زيلسملا ةريصنت دال يناثلا تيأيف عشم ! هده هن يفو

 هلبجزجلا ةيقارشلا#ةشنلاللا سل دلا» نعو:'ةببرعلا 5 مهئاعسا نم عزنل نا. ىلع

 عددع ناكو كااغلا كي دبع ىلع اودرط مث كيلوثاكلا يعن ءانبا داوس يف همعزب

 0 .ءايفةيب رعلا ةغالاو ةيب ملا ةرال اننا جيب ا ةفيل ةيساقةروص ىلع ةعت نويلم و َغ

 انابسا يف ةيب رعلا ماعت يف رشع نما لاو رشع عباسلا نيئرقلا يف موقلا دهزو امها ك5: ريغ

 اهيسلعتب نم مهنا امير )و دقن ةيب رعلا ىلع عالطالا ادغو ةيدارفا ةَقنرط ىلع الا م(للا

 ةفسالف لاوقاب نولي برعلا "نع مايا نابسالا نم ايلعلا ةقبطلا لها ناك ن ادع داحلالاب

 دينع دقات سرد اال ديعش رصتتس صرد هي رعلا ةفسفلا نوءردنو ممالك ترعلا

 ٠ ةسايكلاو فرظلا ثاراما نم ةيب رعلا ننال عالطالا نودعبو
 رثا الا ةيب رعلا لت بيلاسا نم ةياوبشا يف ناكسدسنرفلا ةسردمل قبب مل اذه ىلعو

 كالذل نصدطعاول ةب رعلا باد غلا دبع ايناتسا ىلا ديعي نا كاانلا ل راش داراو لي

 يناث ا فصنلل قحيو هي اغلا ةياصالا مهل نيينايسالا اوملعيا ةئ ةنروس نم ةنراوم ه انامدر

 . ايئابسا يفاةبيرعلا زارسا نم نينكهتم:نتلساب كابن نا رشع ىئاقلا نرآلا 6

5 
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 اهرضاحو سأدنالا رباغ 2

 ك0 ك2 يول داع ان ةيمسلا انناسألا لمعت نأ رشاغلا شنوفلا لواخت برعلا نم
 ت1 ةينايسالا ةراضحلاب ام,حمو نيتراضحلا يفام نسحاب لخالاب كلذو مالسالا

 يب رعلا امقن الا ةيسرم ةنيدل ظفحو ةم ع هلك ةماع ةسردم ةيليشا 2 | 120 كس

 ةيناثلاةلطياط ةسردم سسؤيل لاو للملا عي نم ءالءلا همعصاع ىلا ىعدتساو فرصلا

 تاكذا لوألا ةسردملا نم عاستلا يلا برقا شو ةعفانلا فراعملا نس>ارايتخا اهعاوقو

 .٠ يلاربعلا معلاو ةيبرعلا ةراضلقا ةينتاللا ديلاقتلا ىلا 1

 ةفسلفلا ٍتتك اوددب ٠ بصعتلا ىلا اوناك نيبومالا دعب سلدنالا ىلع اولوتسا نيذلا

 عاضوانه ريثك عاضا نييايئارسالا مارت الواو ءابقفلاو ةماعلا كاذب اوضريل اهوقرحاو

 ٠ سادنالا ين برعلا ةيزدم

 ندعي |ةلخاف ليلسلا نيب تيد رشن يف اوعس نا نابسالا نا ندلا لاخر ادب م

 ل ءأ 005 فود دحا 6 ناهربلاب مهفلاخم اودايو نايهرلا ايملعتيا ةيب رعلا ةغللاب

 0 ابايلا حدتما 151١-١١ ةنس ينو 1؟*٠ ةنس ةينايسالا ةغللاب ل رع ممم

 يفو 71 لص هةشردم 2 ةيبرعلا مباعتل سرد ”اشنا ند ةينيدلا عماجا دحأ 2 نما

 00 :ردلا تاثللا شذ ىف ةريغلا لاتمنوكسمودلا نات 202 تلاثلا نرقلا ظشاوا
 ٠ د ةيقرشلا تاغللا ميعتل ةسردم نوغارا تحاص كو ةينرعلا ارنمو مهتنيهر ءانبا

 ةيناك فنقرف ةقلؤم نا.هرلا نم 4م ىلع قفضي ةلطيلط 2 ينيدلا عما اثناو زامارتم

 ةيناكسيسنرفلا امسالو ةينبدلا تانك تاظ اذه ىلعو ةيرعلا ةدءاردل اوعطقنا صاختن |

 قرشلا ا سس 0 نيدرتستعلا| ةوعدل ةعاَقلا ٍِش انام ِ رمسع نماثلا نرقلا ىلا

 ٠ هي راثو هتاغلو

3 

 لوةءمساسا ىلع مانا 2 رعلا اعلاريث ات ا الا نول.ب 5و ةررفتك او 1 راب شو

 رشع ثلاثلا نرقلا رخاوا يف ةكدا# ةسردم ثيل نكي لو بطلاو ةيعيبطلا مولعلا معن

 ةيب رعا) ةغااثو ةيناراعلل ىرخاو ةيئانويلل ةقاح امم سإ رددلل ةقاح نيرمشعو نس ريغ

 9 كلاط كالا عي ايف ةقلح نيه .هه ردع سدادلا نرقلا ف يضاف
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 2 اهرضاحو سادنالارباغ

 دعب مالا نم اهياع لوادت ام ةرثك ىلع يفرشلا اهزارطب ةظفنحم لازت الو ىضم آيف

 اهرمداحو 1775 ةئنس زيلكتالاو ما 51/1 ةنس نويلاقثربلا اهيلع ىلوتسا دقف مالسالا
 عاشم نآلا كو نييشك ارملا دي يف نيحلا كاذ دنم تيتبو 1646 هش ل را
 ىذا لع نوعر زانتي 67 سيسر هلا ابع زانشو متيامح كا لَك هدلا لكل

 30 السلاو لودلا ى درتي نم ريك ايف مم ىصقالا برغلا دالن ةيامح يف

 .٠ ظيفحلا يالوموزي زعلا دبع يالوم لاثما ىدقالا برغلا ين نيلسملا :| أ نم

 مهتاداعيف مهبلصت ىلع نادلبلا نم هءاروامو رغشلا !ذه يف اولازام ن نييثكارملانا من 1

 اهنع مم نال ارحب تاعاس ثالث ىلع اهنم مهو ابروا نم مهيلع مجالا ا مغر

 هيف عض وه قيضاوهو » مي انتا أ ءارضضخلا ةرياز لاو ةنع نيب و قاقزلا ري 0

 دعب ناوريقلا ماكتملا يدارملا هيقفلا لاق « اليه رشع ةينامث وحن هيف عضوم عسواو

 : ةتلص ةنيدم ىلا هلوصوو قاقزلا رحب نم هصالخ

 قائالا رع لاوعأ هد اوثدح 0 راع

 قالتلا لبق نا 0 ترح 1 الف

 انابسا يف تايفرشملا لع مصر

 ةيب رغةلود لوانوكت نا نورق ةينام برعااذي راتب طبت صاهخي رانو اينابتسا ىلع ناك
 ةما قفنلالو اضعب هضعب عبتي ءاقثرالا نال رخاوالا نم دعت اهنكلو ةيبرعلا ةغللاب ىنعت
 ةلطياط هيس تئشنا ةيبرع ''' ةسردم لوا نا خي راتلا انثدح اذه عمو اهدنع اممالا
 برعلا يحانم ىلع نيينايسالا ةيرت تاشن ةسردملا هذه نمو رشع يداحلا نرقلا لئاوا

 تخ رابب و ةئيدملا هذه يف ةمحارتلل ةسردم ةلطيلط ةفقاسا.نسئر اشنا .١١ ةنس فو

 نا باقعلا ةعقو حناتن نم ناكو ٠ ةيجيسللا ايئابسا يف ةيبرعلا راكفالاو ةيب رعلا ةغللا

 ةعطاقملقعلا نمسدل نا ةلاتشق كولم كرداو ا ةيدوبعلا قر نم اينابسا تررح

 ءادلالا ميسفأنمو هامدقلا ميل كا عع

 هلل

 عبارلا دلما سدتقملا ةلحم (1)



307 

 اهرضاخو سادلالا رباث 2

 تلاد الف سكنا ىلع مماليتسا ةدد برعلا يدياب ىلوالا هلا رخاوا هشاح 2 هغلب

 هيلع زيلكنالا ىلبوتساو رشع نماثلا نرقلا ىلا مهكح يف ثبلو نابسالا ىلا داع مهتلدد

 ةدضاعمم 17١4-١٠17/5 ةنس يف نابسالا ةلواحم مغر هب اوظفتحاو ١7١4 ةنس يف

 ينابسالاو يواسرفلا نالوطسالا عطتس مف هيلع ءاليتسالل يوسنرفلا لو كلا

 .زياكنالا يديا م نصدحلا اذه صياف

 لوس ةيب ةروالا ةراقلا 3 لصتم وهو 0 56 ل مح نع قراط ليج ولعي

 عفادملاب اهودحت ةعلق هيف زياكتالا لعح دقو ٠ ةنيدملاىلع فرشي و ٌحناطد هيف لمرلا نم

 هنكلو اينابسا ضرانم ةعطق ةقيقملا يف وبف٠ نوصحلانم ملاعلا يف ام نصا نم تءاخ

 ةيداغلا نفسلا قنخمب ا طسوتملاو م نير فرعنا ماظنلاو ل !يزيلكلا

 ةيقرفاداكريماو اب رزا تاللثلا تار ءاقلا نيد ةكارأاو

 نم جءص ابلهاو ةيزياكتالا ةيماخلا ادام ذل مويلا قراط ليج ناك | 0

 مثالا دنع ةيذبالا زارط نم جيزم اهتيذبا كالذكو ةيقرفاو ايساواكريماو اب روا بوعش

 يراك الا ريغل مولا حت الو“ مدا ةنايصالا انه ناتعئاشلا ناتغللاو ةريغكلا

 نأ ةعيتلا ةديدش ةيقارع هيف كناجالا تن اريو قاطالا ق ةضلا فر ا اذهيف اكل: ع

 نم ةبررقم ىلعو نينرق ذنم بلاغلا يف يف ينب قيض دحاو عراش ن نع ةرابع ا

 : 0 لع ةفرشم 0 هبشا شو فدرط ةريزح

 ةفاسلاو اينايدال مح رخا ءارمخخلا ةري زخلاب تيهتناو ةطانرغ نه قراط لبج تح

 5 ةعيفس ارا اهزاتمي قئاقد عضب قراط لبجو ةري زجلا هذه نيب

 نم ةودعلا رب يف ا لع ةعاق ة ةنط ةنيدم ىرت قراط ليح نم لايما ةعضب ىلعو

 ا ةيبروالا ةراقلا نم جراخلا "طب عقإ ةيقرفا 0 لواو ىدقالا برغلا روغت

 نيتراقلا نيب سيلو ةطخغ* ةثعشم ةيلدم ىلا ةيقار ةيادم نمايئاخ الاقثنا اسلا لقئنيف

 قاقزلا هنو“ برعلا ناكر يغد زاحم الا ةيقرفالاو ةيبروالا

 لل 017 لإ ىراطا لج نم رفاست ينلا ةيزيلكلالا ةرخلابلا را | ةطرف.تفتتا
 نم ريثك هيف افلا نيعب را وحن مويلا اهناكسو اهئاجرا يف تفوطو ةجخ ترزف نيءوي يف

 نويقيليفلا اهرمعتسإ| ينلا ندملا نم شنو نيد ءاسارفلاو ناياطلاو نييلاقئربلاو نيينايسالا



 جا

 م4 - اه هاجد نسا د

 بامعاب ةيب را تاداعلا اود: نا نوزومي ال برعلاو ''' مهئادعا لائقل حيرلاو

 نوراعشب ةينارم هنلا 9 سان ناك 00 - 0 0 ف ف 0

 طة 1 0 جرخ اذا و ك1 ل 7 1 0 الذ لل اما

 لاتقلا يف ةبلخلا اهب مل نوكت ةضحم ةيرح نابسالا عاضوا تناكف ةنْيعم ذل اظرا
 سلدنالا رف نو ةضرف لك ىف لو ليطاسا ىوقاو اسأب دشا برعلاناكف رخيلا يف اهأ
 ةياييشا لماعم تك ةنو>رطو ةشوطرطو ةبرملا يف 0 مارس ةدعم نؤس

 مو تالذ 2 مالكلا انل مدقث كل فصنو نينرق رمح الا ىنب نم كولملا ىلوتسا

 جيرفلا ىلع ه131* ةنس مهئاطاس رسهتنا نا دعب برعلا دحم اياقب ىلع اولوتسا نيذلا

 م,ةنذت ذخاو ودعلا داع 5 ةيصرعو ةيليدشا اهتاح نم اذإب نيتالثو نينا م عجرتساو

 مهتاود مسج يف مرهلا بدال 1و ةلا ىلا اع لخ خادلا يف مهتلكا عاتحال مهنه ل ان ١ نكلو

 نيعكلملا د داحتاب يا نوغارالاك لم 0 :بدرفو ةلاتشق ا بازياداحتناب 0

 مالستسالاو ملستلا اللا مماما قب ف ناكل ءانفب ا نذ َ لايشلا ِق نيدسئرلا

 .٠ مثرا وىبو مبك اله ناك كلذ يفو

 ةوفظو قرط(

 يذلا ناكللا وهو سادنالا اف دايز نب قراط ىلا بسن يذلا قراط ليج ناك

 ةياجلا فيس بينغ ةمالا هذه لاحو : هلوقب ةلاتشق ة٠ا نيدلا ناسا ففصو (1)

 ٠ لوالا برعلا ةداع : ةيملا لييس كي سوفنلاب ةناهجسالاو « ةقرلاو ءافولاب ةجوزرملا

 ( مرومأمو مريما ( مادقالا ىل لع فحإإلاو « لاجرتسالا نه ةببرغ لاعقلا ف مزاح

 ناحلالا ضعيب ةب راحلا لاحيف رابظتسالاو ( بارتلا يف 0 داع ضرالا لع ركاب

 رقبقتلاو ( مدنع ماجل الو « عورد يف مهلكو ( ةيفاج ةيب رع مهيسق مهتامرو ( ةحيوملا

 باب يف ملاحو ( دارطلا يف ليلا نوةيشا مهتامرو ) عيلش راعو ميظع بذ ربشلا رادقم

 ٠ ها بررغ ةضفلا تال 1 ةرثكو ىهاوجلاب للا



 9 نب
 اهريضاحو سادلالا رباغ 4

 رصعالا يدق كيس دبت 9و بول نيد رمد قدا مثلا

 : لاق نا ىلا

 رفصالا طهر ب رح سوجت الا ةرعأ يالا رج ليك
 رنا نا وزبخ 1 وبقعم نم اورمد ©"( لعم نم اوركت م
 512 ديار ةيلط نا 00 اس اولطبا <

 : لاق نا يلا

 ربنعلا ءاكذ نع ربت رانلا»و ملضفوديب ركشلا بوطحلا دنع
 ريتا قماولا سفنب ًادمس ةءاج اضخم مالسالا روصو
 يرشعم اي يترسااي كاعدو ص ريثثكلا قذان هنارلر

 نرودجتي فيك معادعا لع امم سادنالا يف برعلا ءارما نيب ةقرفتلا تناك معن
 شو اهنغ اوففاد 5 دعب مهلاف ؟* ١ ةد# ةياقص يف برعلل عقو ؟ 31 هوعفديأ

 ئرتما تاواما| ىلا ةيلقص, اوف نييك كافلاو نيو" نيبادنامتزوتلا ل زيبلا

 لادز يف 0 نم تالذ اكو زوق ىرخاو مرلب يف ةبرورمح اوأشناذ

 ةعءدلاو ةحارلا ىلا موقلا ليم نم يندملاو ينيدلا نيعزاولا فعض نا م ا مهناطلس

 هللا ذات نا هنه راك مبءاكحا يف ىضؤفلا راشتناو كيف ةيبرركلا قر كفو
 لاوز يف ٍتيسلا ناكر عشلا قوس جاور نا نم ةماعلا ضعب يعدي امال ,بعر باهذب
 ةماع برعلل نال تايلسملا ةلج نم مدنع رعشلا ناك دقف اهلها 0 000 قا دنرالا

 اخي رات فرع لدم ل هنأ 86 ةئاك مولعلا ىلا ةليشسو بدالاو هبامارغ

 ٠ ةغالبلاو ةحاصفلاب

 مالعا اهيف تءفئرا يتلا ةدملا يف نييلاقث ربلاو نابسالاو برعلا نيب بور -اريس ربدت نمو
 رثكا ىف هل 1ع اك بواغملاو لااغلا وق نيتوقلا اا كردي, س سلدنالا ىلع نيلسملا

 ناكو 0 ا ندا الغنم ةدمخ ناك يذلا قيرفلل ة ةيلغلا كك نكل و مايالا

 مهاياعر نوفعبو هريغو ةبلاقصلاك يقرلا نم ملل دونح ىلع.نودة*؛ سلدنالا ءافلخ ضعب

 كسلا بولا معن يف يف مهب ايش مايا ا ا ءامعز ناك نيح ىلع دنهتلا سس
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 ع اهيرتغاهو سادنألا ربان

 ب 0 9 نا يف دب ف 0 َُس زحاو ةقلامو 600 دب بدلا

 كاف ةقوالا ضاع ىلع ساج ا نيعمسملا نا ىتح ءايمالاو باقلالا نم راتخا امو

 ةرازولاب ىمستف ؛ ططخلا نم متيبحا امم اومأراو « مش فيكاوعترا : نيعبجا سانا
 (راظيلا ثباخاو ( ةرئادلال ذارا ( نيترازولا يذو رب زولا يا ) ةانثمو ةدرفنم همايا يف

 +. ةملظاو تاتككلا فناعز الضف

 ةيليبشاو ةبطرق اهنم ةكلمم ةرشع عست ىلا « نيدومالاطوقس دعب سلذنالا تعست
 هكر ةشوط رطو ةنادد ةيسنلب ةيس رهو ءارضخلا هرب زحلاو برغلاو ةلوم رقدنايحو

 عجارت و قرفتلا اذه دعب ا لك كل اهريغو َة ةن ودل ةحاب و ةلطيلطو ةطسق رسو

 كولم نر نا ل ردف نكلو ةدحاو ة هعفد سادنالا كم نا ةنومالا ةلودلا 5

 ٌةديدج: ىرخ !ةلؤد دالبلل ضيقو معؤاوها ةقرفتم 00 مريغو ةلاتشقو ةقلالجلا

 نرعاهب جرفان نيطاارملا ةلود و ىصقالا برغملا نم يا بونملا نم اهتءاج ةبوق

 هيلع رسهتناو 2 كش شفدالا لتاقو نيفضشات ب فس وب ءاخ جرفلا ضع برعلا

 .٠ ةيطاقاكو قا نءدوأت الا مدخاواداو ىذاصتلا»ذ الا 17 أتدسب ر ١ وبلا يلا داليلا تاكو

 نب يلع نيل | ربما ةلدد تا مه لالا تلتف كانتا لاوحا تداع من

 (ةحارلا, . راش او( ةعدلا ىلامبليمو ) مب لك اوتو نيطبار 1 لذات »كلذ تجف فس

 000 هدعلا يلع ًارتحاو بع 2 اولقو « هر زخلا لها ىلع اوناهف (هاسنلامهتعاطو

 نم نوظبارملا ناك 5 كودو الا ءاح « ٠ مدالبل ةرواحلا روغنلا نم ا

 ةحادفلا بورضب ) مبحرصصن ىلا مهبوعدب اوناك دقو ابعارعاو سل امكحالا ءالقع ةوعدب ل يق

 ةودعلا نم سانلا نورفنتسي هرثنلاو رعشلا نم

 ةديصق يليئارسالا لهسنب يهاربا رباعنص 158 ةنس ةيليبشا لها لعد رادحلا دعشا الب

 : اهيف لاقايل اع كلا 0 كلذو 5 برعلا 6 ا , رصناسل و 5 ةودعلا 0 ا فلا م رفنتسل

 ا ارباح ةيمخا مش اونراوت نيذلا برعلا نعم

 : ز) ') : عرتشملا كالا ؟يكيتو اركسا )ل نيئحار )7 تانك ملا



 ه 5
 افرمداحو سلدنالا ربا ا

 كلذلو ةوق نم مهيف ام لكب مءادعا نولتاو ( 5 ركذم كلمت نرامحت رم

 با يتب ةلود دبع ىلع برعلا اهلزن يتلا دالبلا ىلع نييلاقثربلاو نيينابسالا تاراغ تلق

 نيب هلو اجت رمال امام اوعطقني مل راوثلا كا ناو ةسماخلا .ةثملاا لئاوا

 ”ةلطلللا اخ

 سلادنالا لع فئاوظلا كولم ىلودساو برعلا نم ةلودلا هذه ةيندع تدسف م

 ناك ام ىلع مهنم دحاو لك ازتثاو ةلودلا كلامتاوعزوتو مهنيب اوسفانث واهتطخ اومستقاو

 اوسبلو كاملا باقلاب اوبقلتف ةيسابعلا ةلودلا عم مجم عا نأشمبخاب و هفناب خمشو هتبالو يف
 رمال اوبتلتفا اكلم هسفنا دو ىبلدنالا 0 مهنم دحاو و هةراغ

 ان ملوش لمع فرست نبا" يلع ىعت لح اهلاكتلاو ريما اسممملاو نقعللاو روظتملاو

 نوعمو و انضتعم ءاعجا ١١" ١ نيلذنا| ضررا 85 يدهزرر ام

 نسال رود خاقننا ك2 راك 7 !انقاوم بغا 0١ ةكدممتاقلا
 ةثالث ةفاسم يف لاجر ةعبرا اهلثم هدلا يف عقي مل ةحيضف. : مزح نبا لاق اكوا

 ل بطخي و نينمؤملا ريماب مهنم دحاو لك و ا مايا
 )ا

 ربربلاو برعلا ججكاو ٠ ةتبسب عبارلاو ةقلاع ثلاثلاو ءارضحلا ةريزجلاب يناثلاو هيلدشا

 4 مثدحا دحاو نمز ف

 بورح يفو بوذملا نم ىمنالا برغملا لها عب 5 يف عيمجلاو مب تك ماصخ 2

 يرد 00 نم ةيلاقثربلاو ةيئابسالا ممالا اياقب عم
 م ور هلمهالو » مهضعب خصاو اهئارما ءاوها تتشنل سلدنالاتلطعقس

 هكا ىلإ 17 ( تاذللا ىلا اولسرتساو « همايا هب عطقي وطو ( هعمل ةنيقو

 لتق نم مهنمو ( كاملا يف نورظني اددوعي ملو « سانلا نع اوي او « دانجالا اولفغاو

 تارم راوغلا رّثكو « مراغملاو ملاظملا ترثكف « فاعضلا ىلارومالادسوو « هداوق رابك
 ارششا طبضف » ةعاملا لعث ددبت اذكهو « هريغو ةاضقلا نم اهبرغو سلدنالا قرشب
 ٠ « ةعينش لكب كلذ نم اوناف « ثرورغ روبظ اوبكرو « مثروما ةمزا تالامعلا

 دي يف بويا ةعلاقو ةدرالو هغارفاو ةطسقرممو شوطرط تناك : مز> نبا لاق

 ةج نم ةلطيلط قوف ام يا رغثلاو زي زءلا دبع نب كلملا دبع دب يف ةيسنلب و دوه يفب

 روبج ءانبا يديا يف ةبطرقو نونلا يذ ينب دي يف ةلطيلطو نبزر ينب ذي يف لامثلا



 ا امر د نال

 ةدشلاو سيألا نه قرطلا عشباب مريدنت ىلا دمع يذلا "' سنميك لاني دركلا
 موي طورشلا نم هوطعا ام ضقن حالسلا يلااودمحو موجَد عرف الو دال والا دخاو

 كسا ضبا م ُ مهماف مثدالب ادر>م ناىلع اورصنتي نا اولضف نألو ةطانرغمبيلسل

 ةمزل - ىيدلا ناويدلا اذه لع يف نوري نوينايسالاناكو مهجيقارم 5 كك ناويد

 رشدلا قارحاو نيذلا مسأب ملاظملا نم هل تساق اع ا نانسأ فبكت | : خانر لاثو

 دوييلا قد الا امدحو مأيق لل لكحل هنأ سانلا موت لأ تاز ل مهب ذعت و مهلتقو

 كالهو مدالب ندرحمم مهن» فولالا تائم راف ( ١11١5 ) برعلا يتلو 11415 ةئنس

 ادراجي ثدقفو ٠ اهيف ١ نيلماعلا| نسحا نم اينايسا تمر 1 فرلالا تان قرالا يف مهنم

 ينيدلا ن تاَمفتلا ناويد لعفب هك اينارسا يف ل ف دقو نيقذاحلا اهء ايطاو نيرصهاملا

 كلت ةيدم ةمفنلا :رخ كلذ و كَضصنو نو لَه اهنم يف د لقال | ىلع نانا فلا هما وع

 ٠ ةليمخا دالبلا

 ةنيدل عقو اك اه ردا تاج رب نمد اسا نك تلا 1 نك ويلي ديس لاقو

 نكمت دقو ةيواسنرفلا ةعانصلاب كلذ رمغاف ةكلشكمل افلاخم ناكن م اهنم درط موي تنا

 يبلع طوطخم فلا نينا ى ةار> حاب صاو ني ببأاراث؟ |عيمجري وع ند سنهم لان

 . ةطانرغ كا

 سلذنالا طرقشا ( 35 0)

 د د د مهئادعا عم مئاد دابح يف سلدنالا يف برغلا ناك
 .٠ لاعح || ىهحقا ىنا مث دعاب | وعئدو (ابعوب ر ر ىلع نيبومالا لع اوعفرو ايس الا

 اودهاش ىتهد 2 ةدحولاَه هَ رعب 1 تفتك برع ءاا اودحو اذ 0 مريغو ةقلالخلا ع

 اولانيل 2 ءادخالا ىلا + ًاعوزل و 5 ا مهلا 5 مكعب م أوسل أ ها برعلا رودأ تالتخا

 دئان ورق توم دعل [ناس| وح ةلاحدت هلم ةكلوزاكلا ةايارإ كنس

 صمام ىلع مهتيادمو برعلا ىلع اوضق نم مظعانه ناكر 1611 ةكس تاق يياوثاكلا



 ش 33

 اهرضاحو سادنالا رباغ ا

 فلا نوسبرا راثو مهنم ريك ددع كله ثيح ةيقد رفا ىلا اولمحو ( 111٠١ زومت 5

 برقا ىلع مهب اينابسا تدقفف اوديعتسا دا اوحيذف ةيسنلب للايج يب اووصشعاف مم

 تالحتو تاعائصلاو ةعارزلا يس نيلءاعلا نسحا نم فلا ةئاّتس ىلا ةثاؤسمح نم ري دقن

 ينابسالا ماعلا يأرلا حرفو يلاغلا نولاب ةينيدلا اهتدحو تعاتبا اذهابلمعبو اهبارخكلذب
 مينمو ميكلم دبع اف تءاق ىلا لامعالا مظعا نم هودعو نأشلا اذه يف 7 اع كاذذا

 اذه لمع نا: يلا قفوت كلم ةداتشلاب أس خرؤم لاقو ! ءاهسلا نم ةممن ا
 د رتت نم نيينابسالا لمع اودع اينابسا جراخ مالا نكللي» برعلا,داولكا نما لمعلا
 ٠ نورقلا خعرات هركذ يربرب لمح مظنا هناب ويلَشِر هفصو لب اًثونتج برعلا

 ("”كيلوثاكلا كولم قلقا دق اينابسا يف برعلا عوضخ نا ضيا ماعلا خراتلا يفد

 ترهشا اعو يحول ءاضملا نم مرصنع ِق دبع ا الح ىلا اولاطت ةلا مهماما 0

 نييليئارسالا نمفؤولالا تائم ضعب نا ادارف استلام دعو بضعتلا نمنيدتلا نورق هب

 م ام ىلع مهو مهنم نوكي اذام لميالمباسن ريك هو نيفلاخلا داوس نورثكي نييجيسملاو

 لب مهتراذحب نييئابسالا نوفلاخي موق نه قلقلا دتشاف نولمعب و نونتغي وغلا نم هيف

 نييليئارسالاب اوأديف روهجلا هيلعام فلات فطاوعو دئاقعو لويم مللو اهب نوبجمي
 ةسينكلا يف جيذملا ماما نايح ناكس هحبذ ةلاتشق تاداس معا ساكول 10 |

 ٠ نييليئارسالا ىلع فطعلاب همارتال ١17 ةنس

 نا ةلاتثتق ندم ملخعم يف دوهيلا نه فولا رطضا نأ 15٠ ةئس اذم نم ناكو

 هرهاظ ناك وأ يلصالا هنرد ىلا عجر نه مهنمو 1 هلا ه عهنمو اورصنتي

 ةئس فو ةمرتحم ةينغ ةقيظ مخ نك دا يوك ارسسا باق هتاداعو هيلقو [ يسم

 ءذخأت لش عفت ناويد نا الا يناثلا اورث 31 ءالجلاو رمدنتلا نيب مريب عقو اغا

 بصعت نه 5 اي ةعاطلا اصع اوقشف ١:51 ةعس نيلسلا لع قفش ١ اك ةمحر ممم

 كامرا 22 عري ويلا ىلا لازيال انابشا كلت نان اك ابسا كولم ديزي (1)

 5 ىكياوناكلا ةيظعأ | تحاض

 دو ةلوزووا* ها
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 5م اهوضاخو سلدنالا رباغ

 : ةثراكتلا هذه:يف حنرفالا وخرؤم هلاق ام كيلاو برعلا وخرؤم هاوؤر ام اذه

 برعلا يبن ىلع ٠٠ 1 هلا تمحيص: ويمازَو قدفالل ماعلا خيزاتلا كيس ءاج

 كفن لزني م مى لثعلا ىلع ىدع عا ارصنع نوفلؤي اوناكو 15 2001101101105

 عرذتلا ىلع قافتالا عقوف ديلا نم يناثلا بيليف لذب ام ةرثك ىلع هتازيمم هتاصاختم
 هيف اه اهمايق ىوعدب نوناقلا نع جورخلايلا ةفوكحلا تدممف يبكالهال نكمي ام لكب

 هططخ عضي عبارلا يرنهو ريربلا نم ريا ناصرق ةكوش تدتشا نيح لع ٍسيسنرفلاو
 برعلا درط ىلا وعدي ةيسنلب ةفقاءا سيئر ماقو بقاوعلا اينابسا ترذاخل ةيرسلا

 ءوسأ اهودع اينايسا ىلع راغا اذاو حالسلا ل اح نوعيطتسإ نقلا نبعسا مهم نا يعدم

 مهجسفأنم برعلا نم 1 0 اريقف انالّمك يلاتشفلا نكد او ٠ ايعقوم جريد املاح

 هنم ىْخي امث نا ةفقاسالا سيئر ىدان مداصتقا لضفب ىنغ مهتببك | يلا هل ةديدشثلا

 هريغ لاقو ٠ ءاقشلاو مدعلا ىلا نيس اودؤي و انثورث عيج برعلا ءالؤد ركتي 0

 5 ماع يلا ةدودلا مه مك ْنَع ةرابع مهلكو ماودلا ىلع نورخدت مهنا

 فنرا اوار مثريصنت رذعت املو ٠ برعلاىلع ىفق نا ينيدلا بصعتلا نم ناك اذه لعو

 ذوفن يوقف مدرطب 2ك يداملا مرطخ نم صالخلا ىلا ديحولا قنرطلا
 ةرانتسا رثك | ءالؤه ل ,ةغتناكو دالبلا يف فارشالاتاةبط يلثممىلع تونبكلا لاجر
 اي هلت وردبو ملم مموعفتي نوم اعمال مدالب يف :َّت رعلاب ظافتح الا ىلع نوصر#ي

 ثياب ملف اخامملا جدن ربطعاو سلحلا اهيلا دمعي نا ىأتز ءاينلا ةذشلا نو هركتي اوماقق'اريبك
 لليل اينع نا نّزلع كر غراو ةلاتثقو.ة همم سه و: سن مادنالاو ةيسنلب 2 برعلا اياقب

 راخالا 1 0 ندم مه راطنا كلنا نت رقع قعاراكك اوتو 5-0

 عدلا 1 ٠ داللا لكأ" نه نودعي اذ راصو نبي ءداكلل طدرارت كان , تاقرطلا اودهمو

 نقولا لوصا اًنيفاكذ د ةيسا رفآلاب ةلاضر ف و ءالع نم باهولا دبع يبسح ناحع

 ادن ع برعلا ءالاج م تا يذلا نرقلا فصنو نيئرقلا يق نفت لخد هنا

 ساوت ةايدم تلزن نيجءادن الا نم ةيغلا ةندعلاةق.طلا ناو ىسادنا فلام نم لقاال

 ٠ ملعتلاو ةرادالاو ءاضقاا ططخ اهيف صفح ين كوام ممدلقو اهاهاب تطلتخاو



 اهريداحو سليللاال اارباغ 3

 زئاو (نابسالا نم برعلا ريغ ) محعلا قالخاب اًوَتلُخ دق اوناك متماع نا.ريغ مالشالا

 ةنص "تناك نا ىلا :مثربظا نيد ا ةأشأو مل معي“ لاوطل [سهاظ ًارثا'كلذ.مهيف

 لالخ ينو اهريغو .برغملا دالب ىلا يتب د ١ 00 ع رجاهف فلاو ةرمشع تس

 نهب ةررولا ماكتلا نم برغلا عنم الذ

 ىح رصنتلا يف: اهب نيلبسملا لع اوددش دق 1 ىراقلا ناك : يترقملا لاق

 اهريغ نع اللف ريخضلا نيكشلا لمح نم موعنمو كلذ تبسب ًاريذك مهنم اوقرحا مها
 ىلا ًارصان مل هللا ضيقي لو ارارع .ىراصنلا ىلع لابجلا ضعب ف اوماقو ديدحلا نم

 وخا فولاو ضافب فولا تجرفن فلاو رشع ةعبس ماوعا مهايا ىراضنلا جارخا ناكنا

 ادزمعو راو ءطاوالسو ني داطتب فئاوط جرخ د ساوتب مثروومج ج اهاونالع وو ناكت

 ىلا مهنه ةءاجح لصوو 1 مههفرت اودلقو .مهفرح اوعن و سانلا مهب طيتغاو ىرقلا

 ٠ مالسالا الب نم اهريغو ماشلاو رصم ىلاو ةينيطنطسقلا

 هب دع دع

 دابطضالاّة دش عم مهني د ىلع اوظفاحاهيفمهضعب ىتب و برعلا ةلودتضرقنا ال )1١(

 ةيلابسالا يا ةيلاتشقلا ةغللا تراصو 'ةيب رعلا ةغللا لامهاب اومزلا وا اون مهنكلو
 -ت وذاينللا) اهوعمو ةيبزع فور نكل اهب مهمولع' اويقكف مهيف ةثراوتم ةكلم
 ىرجو ايما يبرد ن ملام ملكك نوعسل برغلا نا:ةيمثلتلا هحوو ( 0

 « ةيمحمالا » مساب ةينابسالا يا ةيلاتشقلا ةغالا نوعي اوناكف نويسادنالا ملاونم ىلع

 دش 007 0000 نيغلا فرح ريغب ةينابشالا ةغللا ىلا ةظفالا هذه تلقننا ع

 انابَشا لها قاكأانو ( ايئاخالا) 'تاوضلا اذه |باتم ةقئاكتلا تراضق:ةيحتفالا تاقللا

 دعب اذكه مهف ور اهوعمرو ( ايملا ) وا ( ايماخالا ) اولاق تااخ تاما 3

 1 كيس عضوت 40 عدنع ةبسنلا ةمالعو ( 4/7 ©7916 ) ماللا 000

 (ًرعْوملا للا رفللا) ٠ ىمتعالا يانا 0 0 كذلف 5
 ها٠امحا٠ا!الةنس نانو ىلا لاقنالا يوي رجابملانا'نانيد يبا نبالاق (؟)

 نامل نذاو سانلا ىلع مءافعض قرفو دالبلا يف ياد ناع ىل عسواف ًاريخك الخ اوناك

 اونطوتساو مهبت رم“ دالباا يناوعستاو اهيف اونب و ريشانهلا اهرتشاف اوؤاش ثيحاورنمع
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 ملاكات اهرضاحو سلذنالا رباغ

 زاوجلا دارا نم لكراصف لحاسلا ىلا زاوجلاب نيملسلل ةلاتشق تحاص حرس دقلو
 نْماب ةربتعملا ةعساولا ةريبكلا رادلا عب ملم دحاولا ناكف هرودو هعابرو هلام عيدي

 هيف تناك ينلا ةلغلا نم نم لقاب هنادفو همركو هثرح ضراو هنانج عيبب كلذكو ليلقلا
 ىراصتلا ةملم مارثخشا ند مهنمو نجدلا ىلع اومزع نيذلا نول همله هارثشا ند مهق

 مهب ىراصنلا ثالم ةيانع تيس اوعمش نم نيلسملا نمو ةعتمالاو حاوحلا عيمج كلذكو

 ٠ سلدنالا يف ماقملا لع اومزعو ةعتماو ةصيخر الاوما اوزتشاف
 نم شردنا ةبرق ىلا ةطانرغ نم فارصنالاب ىلع نب دم ريمالا سا كلملا نا م

 كارل ثعبف هفرصي نا هل ربظ مث هعابتاو هلاوماو همشحو هلايغب لكراف ةكرشلا ىرق
 هعم نمو د. ريمالا بكرف زاوجلا دارا نم ريثك قلخ هعم عّمجاو ةرذع ىسرمل يثأت
 . برغملا ةددع نم سافف ةليلم ةنيدم اولزن ىتح ف ارملا كلت يف

 عرشو ( نوما هيلع اهطرتشا ىتلا طورشلا ضني نيح دعب نابسالا كلم ذخاو

 جورخلاب ماو ناذالا مل عطقو ) مراغملا مهيلع تلقثو ؛« ضورفلا ميلع ضرفي

 هيلع مهه ركأو رصنتلا ىلا ماعد كلذ دعبو ىرقلاو ضاب رالا ىلا ةطانرغ ةنيدم نم
 ٠ ةينارصن اهلك سادنالا تراصو اًهرك هنيد يف اولخدف ةئاععستو عبرا ةنس كلذو

 قيفلب و سردناو ةرشلاو رو ةبرق له كر صنتلا نم سنا لها ضعب عنتماو

 مثرصت د مهاوما نتاسو مهنايص دخاو مثهاسأ ىبسو مهاجر لتقو ةلاعشق كلم مهم طاخحاف

 عينم سعو ليج ىلا اوزاحناو رصنتلا نم سلدنالا يب رغ يف سانا عنتماو ٠ مثديعتساو

 برغملا ةودعل مزوحي نا ىلع نامالا ماطعا لا مهنم لذي للف م اةاقو هيلع اوعنتما الف

 ةددعل مزوجو ميلع كاك ىلا بايثلا ريغ ماما نم امش مل حرس ال نا ىلع نيم وه

 ٠ .ةعاق كلذ دعب نيلسملاو مالسالل مقل مو اوطرش مرا

 عبس ةنس |هيلع ىلوتسا ال ةلاجتق بحاص ةءاظ ةطانرغ لها مزتلا : يوالسلا لاق

 5و ءافطرخم نوتسو ةعيس و طورشلا ضن الو 0 تف ءاقيلاو ةئاغاتو نيعستو

 مهتعرشب الا مبنم دحا ىلع حي الو تناكام ىلع نيلىلا ةعرش ةماقا اهنمو ةوع

 رصتلا ىلع ميل لاحلا ل ١ نبا ىلا كلذك تاقوالاو تناك لك دجاسملا قبت ناو

 دالب ىلا نورجابمام بكيل دنالا لها ناكو ٌةرضاحو ةيداب مثرخا نع اورصنتف
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 ٠ ةليوط نورق ةدم مهموقلو مل اباك ضرالا يف لصفلا لوقلاو ( مهاطلس زع

 مهناطاس يوفق موي نابسالا عنص اذام رظناف ( مهتوق نابا يف برعلا لعف اذكه

 أذ لاق ناعلا دهان نع الن فرعلا اونا نك

 يف تاخدو ةئامنامثو نيعستو نينثا ماع ى 0 ةنيدله ىلع 2 تحاص ىلودسا |

 نم شاب لها جرخ شرا نصحو سدق“* لبج ىرقو شلب اب يلت ينلا ىرقلا ميمج هتمذ

 ضرا ىلا ودعلا هزوح نم مهن مهلاوما نم هل ىلع اوردقام اولحو نينءؤم مدلب

 يتلا نيالا ضرا ىلا راص نم مهنمو ىرقلا كات ضعب يف ماقا نم مهنمو ةودعلا

 ١ نشلدنإاالاب تيقن

 نيكل مة ةيب رغلا تابجلا ميمجو شلب و ةقلام ةنيدم ىلع نوبلاغلا يلوتسا املو

 ةيقرشلا نوص> 0 ودعلا جرخ ةئاغاعو نيعستو ةثالث ماع يفو ٠ يم ةيحانلا كلت 2

 رحوم نصح ون جرخ 854 ةنس ينو اهلك ن وصلا كلت ىلع ىلوتساف هحلص يف تناكو
 ٠ ةطسإ ةنيدم نمو هنم ةبب رقلا نوصخلا ىلعو هيلع لوكماف

 هنولدي نيلتسملا لاتق ىلع نينحدملاو نيدترملاب نيعتسيام ًاريثك ةلاتشت بحاص ناكو
 تاراوس اهضاقناب ىسب اهيلع يلوم ىتلا يرقلاو ندملا مد أ اماطاو ( مهتاروع ىلع

 كلم عا ةطانرغ لها طرشش يتلا طورشلا ةلمح نمو ٠ ةطانرلايف لمف اك مايا ةعضإ يف
 مهثراحمو مهتانحو مهعاب رو مهيشاومو مهنايبصو مهئاسنو مهسفنا يف مهنمؤي نا ةلاتشق

 نءو ٠ ةطانرغ ةدلبب ةماقالا دارا نأ رشعلاو ةاكزلا الا نومرغي الو مهيدياب ام عيمجو

 ريغ نم نيملسلاو ىراصنلا نء هددري نمل نما نم هاضري امب هلصا عيدب ارنم جورخلا دارا

 يف هلم و ( هتعتما لمحيو ( هلصا عيد برغلاب ةودعلا داليا زاوملا دارا نهد ( نبغ

 تالق [ةدلإ فمزلي .ةيشاالو 1 نيلسلا دالب نم دارا ضرا يا يلا هبكا ع

 كلذب ل بتكو ركذام ون ىلع نامالاهلذ ةطانرغب نيلبس 5 نلف الا دارا 'نأو © نيعس
 00 5 |+ا كلذ كفي ولا“ ةظافمتهمي د يف قيئاوثاو انو هيلع اوانخاو «اناتك"
 ةطانرغ لها ثلا ةرشبلا لها عم املو ٠ نوينابسالا اهلخدو ةطانرغ اولخا م ءارملا
 نيملحلل قبب ف هتعيب يف اولخدو مورلا كلام ىلا متعيب اولسرا ى اراصنلا ماو تك تلح

 سلتا عض وم



 د ت1

 اسفل اهرمداحو سادنالا رباغ

 مويلابرعلا يقر يف انوكت ملو.نورق .دعن اح ميدبعتسم 'نماج,دفنل انزأث ناتالا لافتروبلاو
 ٠ ؟ايغو؟اضمو ( رو اددع

 برعلا مب ءملاقا نم.دحاو اا لها ددع ابلها ددع غلب الل تا ذلا 2 ؛ مويلا ةَمأ سا

 سدقنو.اهدادحا رخافت تدتلاو اهزاث " ا قتلاو لالا "نكفن :همراطقا نم رطق ها

 بوعلا ءاهيلع ناج مرحب ةءاساالو « اهيلا نحمل ادب ىسنل الو اهلاجرو اهشناون لاثعا

 ما زج هيش يف_تام كح ره ثأشنو يبدوا يب ونج يف.مخاطلس دّتشا موي اولغؤت

 نم سيلفا «رايدلا كالت لها 0 ين. ةيانح كلذب اوبكت واخ ةيئادرسو ةيلقص ةريزجو

 .ب ورم نه مموباغ نم ىلا 0 ام يناج يف ؛ ةوزغلا وا ةوفملا هذه مل رفتغت نا لدعلا

 ةراضح نلدنالا قا ارامكيرلا «قالخالاو بادتألا ' ا 0 فراعملا

 ٠ .تافازملاو ا شحوتلاو ىفوذلا لحم امهولحا "كجم اماظنو « ةقئار

 ليو اعل من نا اهننب ةزاضالا عج ارت نم غاب امعم مويلا ةما لك دوت
 هيب روالاممالا ضعب نود اولنل" مو ةينقالا كله برع ءلالاني ل اهف اج اك ٠ !جاصوتسم

 مما لك سيلف نمزلا نم نزق :ىن احلالقتساب .ىرخالا ولت .ةدحاولا عتق تذخا يلا

 ىوتسم ىلع ةيناوطلا بوعشلا ةلك”الو نسيشنزتلاوناملالاو نيلككالا ا ابروا
 ٠ رونلاو ةراضحلا ف دحاو

 مريصتتو نيملسلا ءالج ( | 9.0
 نييلصالا دالبلا ناكس نم ًادحا اوهركي مل سادنالا ىلع نؤلسملا برغلا ىلوتشا امل

 ( فينحلا نيدلا هب معاي يذلا لوبقملا مماستلا اوربظا لب ( مهنيد يف لوخدلا ىلع

 . مماضرب مالسالاب نوشدي نييايسالا ضعب ناكف « كالذ ف متترح سال اوقاطاو

 دعب نم الو لبق نم :هدهعتلل « ةبرحو است دهع ناك سلدنالا يف اذا برعلادمعف

 دجاسملا تاوب ١: ىلع نوفقي..او نك نم « نوطرفملا هتاعد الا قمل نلت عنب و و

 لد م لها نم دحا لام دخأ ادزوح الد مني داملا نيلسلا نوعدنو 4 عماوجلاو

 مهسفنأب رومالا- 0 ف مووأسو ( ةطيس ةيزجب أو عكا

 يف مه و( ةولغ ديف هنع اودي اذ ياك لل نرخ لي محلا فطل نم لاثم
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 نم صالخلل اوككسو « ةاهاج ةبصعتم سنتا اهتبكترا ةاسأم عظفا اولثم دقو ؛ ةينيدلاو
 يف هو ( مهتارايداواحو مهضرا اوفصتساموي مهعمءالؤهابكل سل ( ةعشب قرط مهيفلاخم

عيل رودصلا نياك نوحيهي و « اهوظقويل مهحاورا
 : روصعلا فلاس يف مل عقو ام اوريت

 تلد اهنا الا للعلا ىلع لهجلا طاسآ باب نم تناك ناو ١ 54؟:ةنس ةباغ نا مهوملعيلو

 .٠ نور ةينام دعبواو ييشيال راغلا كَ ىلع

 مايا نم سلدنالا نم هيف اوجرخ مويبرخآ اودعي نا برعلاب ردجا فثناك امو

 (!يئارالاو يرزاعتلا' هيف نودشانتي ( رابعتسالاب ةءولمملا  ىةرزاماب ةاوشملا ؛سؤبلا

 ٠ دلاوشي و دلو

 تضقنأ دقو مويلا! ىلإ اوجيربءام ةيدعلاهنب ينس نيلدنالا هيلا نم اشانا نا ليق

 مهنم دلاولا فلخي « دعسلاو دححلا رثاو «زعلا هيف مل تبن ادلب مهترداخم ىلع نورق:ةعبرا

 تاذ اهيلا هدالوا دوعي نا لما ىلع سلدنالا تي هراد.جيئافم « هتافلخم ةلمج يف هينبل

 تاليوتسلا لوص ىروديقور« لزجلا تاب يف مهضعب هدع نأ راكذت ٠ اهولزنو اهوجتفيو موي

 ٠ تاراكذتلا .ظعاو.« تاظعلا لما هبواطم ين مرجالو يوحي
 ع هب لحام ىلع متاملا حس لك مي نا هلالقتسا دقف برعال دل لك قميقحو

 ةبيروالا ريصاتغلا ضعب .فتسماف. نيب ولغملا 'تاصختم نؤيلفتملا اهيف؛ثبعي.ىتلا دالثلا يف

 شكا صدالب نم فررل ايف مويلا نولواحيلب مدالبنم برعلا درطب اوذتكي مل نابسالاك
 تايندم اهلالخ.اوماقا اًنرق ريشع.ةنثالث ذنم اهيف'مهتأكت لصأت نا دهب. اهنع مولحي نا

 ٠.ثالودو ملل ًاداحيا اوأشناو
 لامعاب تايلظلاروصعيف اوماقو ئادنالا ةيل دم ماعلا نم اوأشنا نيدلا برعلا نإ

 كلذ ىلع رصانتل ملول «:ملوقع ةرقو./ مهبارق تنب انا اهيلاررظانلا قدصبداكب.ال
 هلمع ام لثمب اوموقي نا ( رونلا رضع رصعلاو ( مويلا مرجعا ال « تاياورلا قدصدا

 برح مويلا برغلا لها ضعب ٠. مهسفنا دايق ايمز اوكلمو 4 مهفانخ سفن وا ( مذادجا

 اينابسا هماماو (:هراثآو: هرايدن ظافتحالل  ةيلغلا اذهل بروكت فوسو قزيشلا ىلي
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 ةلام ىركذ ( [ /8)
 هةياوتحلا لدن الا اللا ؟لاعرالاب تدح"نسشنلا و ءاوعا اتت ما

 م0 (ربدتتف ( اهعناضمو اهدهاعم نطبتستو ( اماهاحمو !ملاعم ضفنتسأ

 كلت وفص رادكام ال ضرع « راصمالا كلت غولب « رادقالا اه تحاتا املو ٠ ديفن

 ( ناغالاو كذلاب « رابتعالل اهزعادعب ىسلدنالا هين فقاوطعلا 'ئاك5 © ىدكذلا
 +..لايدلا كلت يف ترعلا لزمع ةفارمملا انا الا ءارقتشاو نان الا فالس

 وبا هيف جرخ يذلا مويلا « يناثلا نوناك نم ينانلا مويلا يف ةطانرغ يل هزن قفثا
 يديا يلا ابءاكحاتاقتتاو « نالدنالا ةعصاع خم: رجحالا , ىبب كوأم رخل هللا انيك
 اقواستمال الصاوتم اي دد ءارجلا ةسنكا#ي يودي سرالاو ناناشألا نم نييلاغلا

 ناكسو ةماع اينابسا لها هدعي يذلا مويلا اذهب الافتحا ( ةعاس نيرشعو عبرا ةده

 نمو « لافتحالا بورض هب اولفتحا ٠ رغلا مب مايا دعسا رم منيب نم ةطانمغ

 يف هتلاح يذلا لزنلا يف ةطانرغ ةنيدم يح ذئموي اهبدا ةبدأم عرورسس هاظبم ةلح

 دقو ةيلاهثلا اكريما رع نوطنشاو مسا لع « نوطنشاو » لزن هعساو هارخلا راوج

 ضرار ىلع مدادجا ءاليتسا ركذ ىلع اوبرطو اوبرشو ةنيدملا ءاظع ةبد أملا ارض

 ٠ مهتري زج هبش نم برعلا اهتاتحا
 ىلا ةراشا ءارجلا يف جرب ىلا ىلع يضفلا بيلصلا عفردقو « موؤشملامويلاك أذ تركذت

 رمح الا نب هللإ ديعوبا ذخا دقو « رايدلا هذه نم برعلا جورخو ريخالا نابسالا رفظ

 لبح زاد وهو تفلتو ( اهيف ودعلا هتغم نا لبق ءا رم نم جف هتيشاح يف زي

 75مل. ءاسنلاك كيبتال : هل لوقثو هقفارث هماو ؛ 1 :و دهنتيف ةعيدبلا ةطانرغلا جلثلا
 ؛ بأ ٠ لاجرلاك هلع ظفاحم نا مطتست

 ةئايعرا مويلا ىتح هب اولفتحا دقو يونسلا ةطانرغ ديعب انه موقلا غلاب ةنس لك"

 ةيهوقلا مت د>و هيف مم كَ 10 0 مهئادعا ىلع مهترصن ة ص رك ةنس نيثالثو

 ل



 + جيت

 ةضابعلا ظافلألااريسنت 3

 كنكاو هما 2 هيدي نيب هلعح دقو رظنملا حميأم مارد ةسمخ هلزو نك هفرعأ ع

 تزتحا ةنس دعب ناك الف » ( 11١ ص ) يفو ٠ « بابذلا درط يف هتيصاخ نا فرعا

 اذاف اهتاطرو ''' ين اذاف اهامأتو يئانق هبشت ةانق هيدي نيب اذاو قدرطلا ىلع يرادهرب
 يعئاب نم ةيناثلا ينو ةعابلا راغص نم ىلوالا ةرابعلا يف هلعج هنأ ىراف ٠ « هلاحي القت

 نال حمص كلذ لكو ٠ قرطلا يف يصعلا يعئاب نم ةغلاثلا يفه صاوملا تادذ راجمالا
 ىنعمي هار نم نيتيسراف نيك نم دك وهو 'ىث لك يف ةراحتلا يناعي يرادهرلا

 ق2 تارا ىف سال لع ةعلسي وطني نم دازملاو نحت | نعم زادت نماو قدرطلا
 ظفاحي نم ىلع هقلطت و رادهار هيف لوق' سرفلاو ٠ ( جارسلاب ) صم ةئاقلا دنع ىمسلإ

 ةالخادلا | ماس لا ىلع سوكملا ضبة. يذلا ىلعو نابديدلا ىنعم يف هرفخيو قدرطلا ىلع

 يه هرخآب يتلا ءايلاو ٠ نيتكلملا نيب قرطلا ىتتلم يف نوكي هنال ىرخا ىلا ةكلمم نم
 لكاشلا رهو ا ارا ؟هرخ أب اهوقبا نودلوملا هلمعتسا الذ مدنع ريكنتلا «اي

 هو اى نكلخ نبا كدو -.( لءافلا) ةماخلا دنع هل لاقل 35 يا ةموايملاب ءانتلا يق
 لها ةداع ىلع ةبسنلا هذهو لاق يازلا ددشي نم دنع لازغلا ىلا ةبسن هنا يلازغلا دمحا

 يف هلثمو يراطعلا راطعلا ىلاو يراصقلا راصقلا ىلا نوبسني مهئناف ناجرحو مزراوخ
 ءايلا هذه ناب لاق هنا الا يلاقبلا ةمحرت يف يونكلل ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا

 هام ب نر 0 هلا ءايلاوذه الا يش 0 ةبسنال مجعلا ةدايز

 ٠ مهباقلا فا كيتا نون ضل ا كا 1 تاءائصلا

 (بابلا)

 لك نم غلقي باوبا ةتس هيف عرزب شخ تار لك اندجو » ٠ ( 15 ض ) يفو
 ةحاسم لقا هنا الا رمصمب نادفلاك وهو فورعم بررجلا « اذكو اذك لوصالا نم باب

 تر تار ا اهيلا م ىلا“ ٠١ زد>الا دحا هب نو وكرر منا صصاظأ !|ف بايلااماو ٠ همم

 روع دمحا ٠ ضوحلابو تيبلاب رمعمب عارزلا دنع ىحسيام يا عرزلا
 | تتتتككا

 ٠ يف يف اذاف هلعا(١)



 ته 0. ه-هجح>بب ظل بلبل-للب ب”

 م1 ةيساتقلا ل اقلالل لراسفل

 يناغالا يفت دروو ء اكنالل وا سول اهلعح هنا الا يحاجزلل '' 'سهازلا يف هلثمو عفترا

 ىنغتي وهو سنا سلحم يف اموي قاححسا تدهش » ةرابعلا صنو (* ض ١ ج )كليذك

 «٠ يتسي ةروسم ىلع سلاج دايز همالغو ( داوسب حبطصن اه "ىلياخ ) توصلا اذهب
 بايلا ع ةرودأ ا هذاخا نسحلا يبا نع 2 ه ص) ءارزولا خي راتيف ”يباصلا ل اله 0 ذو

 ض”)(ق هاج كلو ززوشنلا يف ةدراولا ىلوالا ةراسلا فا دززام ن2 الع 1

 ابنا ىهاظلاف ٠ « ةروسم ىلع تدل ةنامربقلا يسموه ما تجرخ ذا» هنم ( 67

 مهركذ عبتتي نمو سواجيل عونو ءاكتالل عون اهنم ثماك وا كاذلو اذهل دع انزال

 امع ىرخاو هيلا كدلسا اعمر" مم ندراعي مدي خيراتلاو بدالا 50 2 ةداسوال

 ٠ ةرودملا يف هولعف اكهيلع ىلجي

 (زورأا)

 ينال يالا لاقف ه هب ابلاطم ناك لجر نع لام ظاقسا نع ٠ ( 49 شر فر
 تن لمحت ناو اهم ازور هللا هديا هل بتكي نا ديمجلا ىلا مدقتت نأ ةعاسلا ب 1
 ذيبجلا انلق ٠ « هيلا هلم هزور ذخاو ذببجلا ىعدتساف ه هدعب و « جرملا يف هوجو اهل
 زورأاىنعمو ٠ فارصلاب ن الا رمصم ني واود يف ىمسملا لاملا نزاحلو ريبخلا داقنلل لاقي
 كيا هيتكي كض قل رع هل 0 خيراوتلا ضعب يف هتدج» دقو مويلا ةيسرافلا يف

 هنال مويلا باتك يا همانزور برح» جمانزورلا يف رصتخم وهو ٠ انه ا” لان
 زورلاب اودارا مهن اكف كلذ ريغ وا ةثداح وا جرخوا لخد نم موي لك عقبام هيف تكي
 ٠ يل رهظي اذكه ضبقلا موي بتكي يذلا كصلا

 ) ىرادهرا (

 سار لع يرادهرو يت لثم اريسي عي نم ىلا دمعي مث » 01
 0ع كبار رتصع يرادهرب تزتجا » ( 1427 ص ) ينو ٠ « نارانيدو رانيد هلام

 هين دازو هماهوا نيدو هند حرشو هدهاوش فذحو يجاجرلا هرمهتخاف يرابنالا

 ٠ هعما ربغي و دئاون
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 قس الجر نا يزوجلا نبال نيناجتملاو فارظلا فانك ف ابنغ يوارءام القرط

 ٠ ميرلا ى م ابيركعت متلم نم لعل لاقف ًاراح < <ام يتسف لطف داع مث ًادراب

 يشلا» هانا ك4 ترش نر روضعلا ضعب يف ةلكوملا تامقدشا دقو

 نم طوطخم هزح يف اهركد دروو دادغبب يسابعلا رصنتسملا اهلح ةلءزم ففصو نم مهغي
 همالك يف (قالوب ةعبط نم ه5 ص ؟ ل يزيرقملا ططخ يفو ٠ اندنع لوب خي رات

 اورئاكتو ةبتعلا هذه لاجرلاب ثعبف » نارص نم ةبتع ىلع اهيف هروثعو رفظملا راد ىلع
 هللا .لهد ءانملا سائلا اهتم ترشتا ىلا ةلمزألا ين اهاث 4 ةرامعلا ىلا: اه رج لع
 درابلا هلا اهيف تالمز. اهيف عضوت تناك 7 امالا هذه نا هاظلاو ٠ « ةيرهاظلا
 ٠ ”لاملا مساب لحما ةيم 7 نم زوجت اهب ناكملا يمس ٌتاهنم سانلا برشبا

 انل زوجيف ءاملا ةجرد ظفحل ةحلاص ابلعل تالمزملا لوح ذختي يذلا زايملا كلذ اما
 لصالا يف هنال عسو وتلا نم يشأ نكلور يناثلا لفيتتحو ل والكب لامززلاب:هلاطسل نا
 هركذنسو حيلثلاب هتطاحاب دربملا ءاملا لع لمزملا قالطا عاش دقو ٠ ةدوارلا ةفافلل لاقي
 (| :داربلا لع 0 مالك يف

 ( ةروسللا )

 ةلفاحلا سلاحا يف تاقوالا رخ ١ يب ندا ايا نادعاش اناكد 2 ( ؟؟ صأ) فو

 ىح أ لق رثس بايلا ىلعو يلا ديس ةروسم سانلا نيبو حوتفم باب كمع

 طف هيلا تاخردام 2, هذعلاو « ان ممن ٠ سا || نيب اناح راصو ةاروسألا ىطغو ضرالا غلب

 02 ] فكل 4| لو ةرولا افلح نك ةرتاكلا رجا ١ سارلا وكم وهو

 ه6 كتاذا 2 هتروسم لعكتاو 0 5 كلذ كعب برشو 2 ) 1

 كلذ لكو ٠ « انالوم ةروسم ءارو سن لجرلا هل لوقف » ( 555 ص)يفو

 اذا راس برعلا لوف نم اهعافتراو اهولعل كاذب تيم مدأ نم كم ةروسملاو 0

 )١( سانلا نيبو هنببو هلعا :



 ما , , ١ اةيساعلا ظانلالا ىيإستت

 نيعب رال اوةيناثلا ةماقملا حرش يف هلاقام صن كيلاو دارا امم ال فرمدو هترابعإ باضتفا

 ةضلةصق, هيفا نبت اهطسو يف ءارضخ ةيباخ وا ةرج نيددادغبلا دنع ةلمزؤملا »

 ريغ وا شيلا نم دب :فلت كيسا لمزح امتال كالذي تيما برش 20
 تاداربلاب اليل ءاملا درإب فيصلا مايا مثرود ف ََن وكت نيتلا ابفز> نيب و هثيل ايف لمجيو

 اهنا هنم لعن و حوضولا م مات ةلهْرأ | ينعم حضتي هبو « آدراب قبو ةلءزاا هله يف بصي 6

 لب لل ( ةالثلا )رمصم ةماع اهيمس يف 0 يا اومعز 6 ءاملا هيف دربب كانا تسل

 -:كلذك قبيف ادراب هاملا هفدشي 5 ١
 اهيف بضي ام ظفحن اهلعي صاخ فالغب فلغم ءانا ابناو ةلمزملا ىبعم انفع اذاف

 ٍدرةتقونم الا هيلا دتهم ملام ىلا ءادتهالل اوقبس انفالسا نا انفع وه اكءاملا نم
 غو اهيف زابملا عون فلتخا ناو ءاملا ةحردل ةظفاحلا ةجاجزلا نيع فصولا اذهب اهناف

 اذا 7ةءروجمد طماااء يزياكنالا اهمسا نم ًاذخا سومرتلاب رصم يف اهيمسن ىلا

 تك خلا ةنيعا بانلا نم عون 11 رزايملا ىنعم فرعن نا انيلع قب اذه انفرع

 نم مسن تناك تارزيخ عج هنا ح ىصلاو ٠ رخآ * يش ما ءايظعلا تال د

 اج ام هجري و ربظي ام ىلع اهوحنو تال.زأ امم فلغت ةفيفس لثم ةقيفدلا هنايضق

 را 0 اج لك يزاجي ةءاج نيثالث ابيف اندجو اناو » ( "* ص ) راوشنلا يف

 نارزيملا ٍبضقب ةفلغم يا« جابي دلاوري رملاب ةنطبم رزايملا بل نم فلغ يف رسكو
 ١ . ائاحل رشق دعب

 (605 ض7 جز هلكت كطو يف ءافرال هنارعاخ نتا
 بدنلاو جارجلا نوكت 5" ةيماد ريغرصخلا ةخورح
 تهذ هبازيم . نيل بودذ 0 نيح املا 0

 نمو ٠ نهذم هناو ابطسو يف اهرويثص يىرا ىوسش اهفصو نم ءيش اهيف سلو

 . رثك الا يف ةانثم ات ةغلثملا ءاثلا لدبت ةماعلاو ةجالتلا يا (1)

 . ( اهتحتف ) هلعل (؟)

 اليتدارماو ثنا يآ (اهغعبت ) باوصلا نوكي نا ذود ( |هتعس/) لدالا ين(؟)
 ٠ ءاملا بصل
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 نادت. ىددتتلا دعب الا اهنع ظفل بارعتي محلا يف عرسإلا انل يبني الف يالسالا
 ٠ ةيسرافلا يف هتلاصا ىلع ةعطاقلا ةلدالا مايقو

 ىلع. هنال ٍتهذلارايعمل ًمضيا رايطلا اولمعتسا مهنا ركذن ةدئافلا ةدايزلو
 يف يزرطملا كلذ ركذ هل ناسل ال ني زاوملا نم عونل ضيا هوامعتساو رئاط لك_هل
 ٠ تاماقملا ىلع هحرش

 (رزاوخلاو ٠ ةلامزلا )

 كنظ ابق رزايخ ةلئم لم ةئاعبس هشام ةلمح يف هلاندجوانا» "١ ( ٠ ص ) يفو

 قيبد نم هدنعام ىلا دمعت ه( 50 ص ) ينو ٠ « هتلمج يف نعد سان ةءورع

 نهذلا ىلا قوسي امم وو ٠ « كلذ لثم هب لعفيف فيص ةلاآو تالم صوري رحو تضقو

 ةئيغلا تايبلا هل عون م ىلا يقمبدلاو شالا م نيترابعلا 2 ةلزملا كد نه

 ةلمزملا ىنعم يلا دشري امو .٠ ءالل ءانا ةلهزملاب تدعلا عاتم انه شاهقلاب دارأان ا حروصأ او

 (١'نايذاماهيفو بارشلل ةريبك رادو » ( ١54 ص ) ءارزولا خيرات يف 'يباصلا لاله لوق
 برشلا كررت نم عيمج هنم ىقسإوو ًاردك جلفلا 6 حرطي و دربملا ءاملا هيف لعجي

 عابتالا نم ةقيطلا هذه ىرحم يرجي نمو نازخلاو ناوعالاو ناسرفلاو ةلاجرلا

 هيف انا امنا هيلا اندشراام ةياغ نكلو « دربلا ديدشلا ءاملا اهيف تالملمو ٠ نالغلاو

 لوقث اهاندجو اني دباب ينلا محاعملا يف انثي اذاو ٠ اًئدش اهفصو نم انإ ىذي لو دراب ءام

 حرش 2 يزراملا لاق ءارضخ ةيداخ | ةر> نم ءاملا اهيف در ىفلا ةعلمك ةلءؤملا 2,

 هحرشو س و.هاقلا يف اذك « بابعلا يف  دادغب لها اهامعتسي ةيقارع ةغل ٍثو تاماقملا

 موقد كلاذ نَع لييسلادصقو لياغلا ' انش يفاع جرخيالو٠ ىنعملا اذه ناسالا اه ذي و

 ةقعشم اهنال ةذايدلاو ةداملا ةيبرع تناك ناو هانالا اذه ىلع ابفالطا يف يا ةيقارع

 فالغغ هل لمجي نا ءانالا اذه طرش نمو هوحنو بوش 'يشلا فيفات وهو ليمزَتلا نم

 ٠ ءاملا هيف درب يش هناب تاتكلارخ] ف مرا لصالا ِق اذك(١ (

 ٠ (يف) لصالا يف (0)



 ما ة.يسا.ملا ظاؤاالا ريسفت

 رسفتملو ٠ براقلاو ربعملا اهنم يلاقالا فالتخاب فالخت هل ةريثك ءامسا 50و ةنالاإلا وه

 توقاينع هيف لاق ليلغلا ءافش بحاص نا الا نفسلا نم برض ىوسإ بزب زلا ,جاعملا

 : مهةعبل دشلاو ةريغص ةنيفس هنا

 قبكزا| لع ير اب راتغزي كريس اذا ك2 كاابز
 نيلي" ناك اةزلاشبلا "للا نم" لجار نفدحوا» ( م7 لص ؟1 جر يناعألا

 عفدنا ل ةلحد طسوت الف ناك وهو 0 ايط يف ةرم دعم تكل |( ءئصن و اًقراخم

 ةقر نم ىب الا مداخالو , مالغ الو حالم نم رايطلا يف دحا يقب أمت ىنغف هتوص لعاب

 نيب نوعاستي رودلاو رودقلا نود 5 ةل>د يبأ اح نم جرسلاو عم مشا | كيب رو هتوص

 ٠ « هءانغ نوعق- الها يدب

 مالا“ صم جو ٠ قالوب ةعيطنم 451 - 55١ ص ؟ ج ) بهذلا جوص ينو

 يك ار ءاملا يف ردا ىسبع ربخ ىلع شو قغلاب عيوب امل ينكتسملا نا ("سيالابةعباكا نا

 رايظلا قالطا هنم لمي ام قمملاةفالخ يق رْكذ هنا الا ٠ ''”لازغلا م! يذلا رايطلا يف

 نغسلا اوعنمو ةرصصبلاب نيبديربلا ىما دتشاو » : للاقف ضيا لاتقل نفس نم عون ىلع

 يس ءاملا ذي شح ناشح ملراضو ملاجر تركو مهشج ٍظعو دعصت نرا

 اف رئاقب كانا 1. عاما ةاذهو تينا اح ع تازاتانلاو "كك ]وذلقلا

 2 «زاكم زا

 ف د هنالك خب دقو هظفل نع* * يش ى لو هنم دارو راكطلا كن اذهب شوف وف

 هرمضي الف كلا لمعتحي ال اع ةغايصلاو ةداملا يلع هنا يأ ةعرسلا هب دارملاو ناريطلا

 ةاحاوب كم ( هنايللاا) 2355 ةيليراتلا] 0 ار اعادلا ]ان عسالا تن د

 دعب اهنع رايطلا تبرعتب لوقت نا انأ لوف نفسلا نم عونل ءايلا فيمتو ه لوالا حتفب
 ان اد

 ىنعملاو طظفللا يف ؛ ادا ناو هل ل وقل الو كلذل بهذت ال انا. ملل“ يلق اي هريبغت

 كلذ ذيل ةئانرخالو هد رعلا نم ةيسر افلا ف 5 ت( ه ءايطلا ) نوكت نا ل روطالا هل:

 رمهعلا يف نيتمالا طالتخخا لعب امس ال 00 هيد ع ظافلا اماخدةندحلا ةيسرافلا قاف

 تاءاذشلاو ءارزولا خيرات ةرابع يف مدقت (؟) ٠ ةلازغلا قالوب ةخسل يف )١(

 ٠ تاواذش وااذش عمجاو ةداذش وا ةاذش ةدحاولا نا ةغللا مجاع» يف يذلاو



 02 اح 7

 ةيسابعلا ظافلالا رست 0

 رايطلا ركذ رركت ( ١55 ص ) يفو ٠ « يتنوبلطب باجحلا هافلخ جرخ ذا انئارايط يف
 ينربخا لاق هرايط يف لزن الف >.(51* صآ) قو © ( ١6 (ص ) يف كلذكو نيت
 ٠ « ىرح اع

 ٠ اهيلا ةراشالا نم ةدئاف رن ل باتكلا نم ىرخأ عضاوم يف رايطلا دروو انلق

 اذهب دري و 1 ا نو عون هنا هضعب نمو 2 يش هنا مدت ام ضعب نم مهفيد

 'ايباصلا كاله لوق نفسلا نم عون هنا ديوي اممو ٠ اني دياب ينلا ةغللا محاعم يف ىنحملا

 تايريعحلاو تا تارايطلا يف نيحالملا قازرا » ( ١5 ص ) ءارزولا خيرات يف

 هتارضاحم يف بغارلا دشنا دق ليق ناف ٠ «رباعملا قدراوزو تالالزلاو تاقارخلاو

 ش )"0001
 رات لا يتمدأنم 6-5 هعادد 0 مادا ريزوال لق

 رايط بابلاب الو مالغ الو متكودل نوذرب بابلاب سيل ذا
 يناثلا بابلاب دارالاف ةياورلا هذه تح نا اناق ةنيفسلا ريغ هب دارا هنا هنم ذخؤدو

 اليق اهنا كذو نيتببلا يف ةعملا يحاص ةياور نا ىلع ةلجد ىلع فرشملا رصقلا باب

 :( 3 ج ) يبلهملا ري زولا يف

 راكشح ربطاو انمدا انثركذا .٠ هتلود هللا 15 | ريزوال, لق
 رايط طشلا يف الو رامح الو معتدل باوب كلا يف سلاذا

 مكن قروز هنا هنم مهفي امي خيراتلاو بدالا بتكيف رايطلا دورو رثكند ٠ ىهتنا
 اهن اكن اي رجلاةعبرسلا ةفيفلخا نفسلانم هنال كلذب هوعم مهنا رهاظلاو ءاظعلا بوكر
 هودع ةءرسل رايطلاب .هسرفل ينالوا نأ ر ةيع-' هنمو ءاللأ هجو ىلع ريطت اةعرتل

 هنمو نيدلوماو برعلا مالك ف فولأم ةءرسللناريطلا لاعتساو ٠ كلذب هل الؤافت وا
 : داجاو لجحم ىغا مهدا سرف يف يدعسلا ةلاما' نبا لؤق

 ايرثلا هينيع نيد علطت و  هنم لسيمللا دمت مداو

 ايط كالذالا هفلخ يوطبو ايشمريطي حابصلا فلخ ىرس

 ايحلاو مئاوقلاب ثيشت هنم توفلا كشو فاخ الف

 رايطلا نا ( ١" ص ) ملاقالا لها تاغل فالتخا يف يمدنإل مساقتلا نسحا يفو
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 -- ةرضالا راوشل 2 -

1 

 « رايطلا »

 ديا وب مراح تحلم يف ةلكف لع راد نذور رع ةيارت» .:( 12
 تالعصو هلا ياراط مح رطف ءرخلاىلا نضورلا ل وا نم ىذعب ارتاح فاح 0
 .6 هرايط اينم:كاريلا "”نايس ىلا ةقزالا يف لدهف ف( 4 (صا) قو 0

 يماخشأ يف ذقنأو » ( ١١4 ص ) ينو ٠ « هعم اناو رايط يف ربعف ه ( 1١١ ص ) ينو
 ضمن » ( ١15 ص ) ينو ٠ « لئاه صاو رايظيف اجل ةديسلا مدخ رايك نم ًامداخ

 26 نازفلا نبا ىلا ةقمصف' فرعا "ف كلشي ال هاو ةراطرلا ءانق
 بيرع رايط لاقو يباوب ينءاجذا ًامزي اسلاج كتكف و( ص )يفو

 يف اذاف طشلاب تلزن تح تمقف اهيلا يبلق حاتراو كلذ نم تبهعف نذأتست و بابلاب
 الف ةاجد يلا اهتعيشف فرصنتل ثماق ٌث» ( 158 ص ) ينو ٠ « اهرايط يس ةسلاج
 بكاوملا مايا نضع يف ترف » (188ْض )ايفو !٠ اهزايظيق سواحلا كذا

 انكو » ةىفصلا رخآ يفو « م.تارايط يف ةاضقلاو يلا يف تفتوف ةفالظا راد باب

 + اناتركلا ةيلتاحا ف 5 :ةرصبلا اوبن مسا(
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 ةثدح ثاعويطم 99

 00241 7 ) اهنيغا زينك ىلإ .نرثلا طابحا .ءاروشو تانك رايك (151)
 عمجا هب داري ناك اذا ميلا فيقتو ميلا رس < ىلوالاو 0 دست « لوقلا عامجو »
 تانالا « تاناثاو رياتس» » ٍشانتماللا ىلو هالا « يلاهناللا ءاضفلا» (ه* ص)

 مالكلا اذه رادقإ ( 15 ص ) هعمج ةجاح الف لياقلاو كلا لعق 000
 اناهن 0 2( 3592 )| ةردك قح هللااوردقامو ليزاتلا يفد ردا 7 2 00 « هردق

 01 442 ال اةصقلا» ( 6.1 ض):ىجسن رفا نيكرت#« بت ككل] سفن ال هسفن ار قوام يفادجو

 هيدل نكيلذا » ١8 ص. 6 ةيلا عةغبص يااهل سالف » ( ا ص )« مهيلع ماقوفب »

 ىلع دكدم جارفالاو ةماعلا بيكارتنم هلك« ةيبدا ةركف يا

 نيد اغا ة 1

 نيدلا سس 5 خيذلا هيقفلا تف 1 ,لاكتربلا لاوحا ضع ىف

 لاقئربلا يفةنوبشل ةيكنم 10065 سني و ديفاد ذاتسالا هب فحناام ةلمخ نم

 ةئوبنشل يف ةمالا ةيتكم يف 18914 ةنس هرششن يذلا باقككلا اذه انعم نك ةنازخ
 ةمزاللا سرابفلاو هيلع قيلعتلاو ةيلاقنربلاب هتجرت عم طء[5000 01 [ 5 7

 اراك لا نيلاقرالا' لرغدو دايما لاوعا نيذلا نيد ةئلْزم هيف ىز/دنبفم رفض وهو

 ضافا دقو ةرجملا نم ةئاعستو عبرا ةنس ملوصو هادستبا كراك دشا دذلي نم

 عايتبا دصقي دنملا دالب ىلا مموصو دنعو مق رط يف هولمج امو نييلاقثربلا تءاداع يف

 فشل اًنفس مهيلا لسرا رميهم بحاص يروغلا هوصناق ناركذو ليبجتزلاو لفلفلا
 قرشلا راعتسا نم نويلاقئربلا هديري ا. اوهبتنا نيلبسلا كوم نم ني ريثك ناو مربخ

 نم ةئام وحل يف مات يظع دادعتسا يف ه اشاب ناملس لسرا ينائعلا ناملس ناطلساا ناو

 هللاهمخر د واد نب 1 خيمشلا عل نلتقو تدعر ذنب لآ امءزيغو ناشربلاو نابررفلا

 ركاو ويد: برج فا عرشف تارزجب ىلا لص ث هتضيق قا اماعجو اسئاربك ضب 3
 عجرف اشابن املس باق يف 4 رفالا ةبيه هللا ىتلا 3 ةيئاطلسلا ماظعلا عفادملاب ةعلقلا رثك

 تامفدل| ديفا نم وهو ة 0 00 5٠ مو هرلا ىلا م رمصم ىلإ حنتف ريغ نم

 كم . تارمعسالا خيرات يي
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 يسارك ةثي دح تاعوبطم

 يف 'هباتك * ىف [يف رظني ءاسع ةحاضفلا يف برعلا فولأم نع ةيبان هناك ا
 ئفقل ةغالبلاو ا! تافدأرثملا ضمي :لمغتشا 9 هوا لك نم تاياغلا ةلاغ ةيآلإ 7

 ئدعباب ءافتك الا ىل رآلاو ٠4 كيت التم شو مد (* ص )كوت تم كل
 فواأم نم ثدنل هدعَو « تاساسحالاوٌتفطاوعلا اه. (:6 صا) نيتنثب را ظانل ١ هج
 ىجن رفا بيكرت « حاولا اذه ليبس يف 'ىش لكب تعا نإ بعلو ٠ تال

 ( 159 ص) ثالذكو ةادافملا لاقينا ىلدالاف ال ىنعمال ةيحضتلاو هنعةحودنم ةغللايف
 2ك احذودو هال اسوماق» 418 ٠ «عافدلا يف ئش 35 يسرا

 كلام لك لع عد طالا نم هل دبالذا » هلوقو ١ ٠ امسعم لاقي نا ىلدالاف اعف ىلإ

 كتتكلا نم ردع ااذه نظن 4 اهتسار دي ينللا تك ادإلا نم نينويلم » نم هيدلو

 اضيارظن اهيف ةلأسملاف فلاي ىتئم ها فلاةئم لاق اذاو ةغلابم نم واذيال يب رعلابدالا يف

 بك رت « قءذلا ىلا ل وم هيف ىلا ةليخلا نونفلا نم نذ بدالا نال » (8ص)

 فاؤملا مالكيف تارم ناتظفالا ناناه ثرركت «ءاوهالاو لولا »(5 نا
 بتاكلا قدذب بتاكلا مفي هلعجت » ةرم لكد حاو ظفل لاعتسا نع ةحئودنم ةغللا يو

 تطامعا يتلا لاوحالاو كر ظلا » ىلع ريغ تن 5 « ىعاشلا سفنب نعاشلا مشو

 0 راع ا ل ل 00 <رتلا « 5 0
 مزلا كالذف خيراتلا ةساردب ةغالبلا راوطا 1 لالدتسالا يوورضلا سنك

 باشناو رابشالا ظنخل» ( 59 نط ) فولام ريغ نكت « كرئلا غالب ف 07

 لاقي نا ىلوالاف ةماعلا بيكارت نم يلق رهظ نع ظفح « كلذ ربظ نع :ارعشلا
 120 111011[ 011© و ةلك نع ينادحوب رييعتلا ( 11 و ”8 نصر راتخاوا © زر ظنشا

 تاسو لا نيلئاقلا | 6 ص )نيبباحي الا ةظفل راح ]| ةىوأنع أرد[ لن

 «153 صد «الا؟ ه 15177[1060© قئاقلا بهذهو 1طء5و 51 5

 لاقيف هلأ  اضملاو فاما نيب لصفلل هجو الو « يناتملا هذه طورضو تعنت
 قددب ةيذار ( 58ص ) تيكرتلا اذهل ثم هل عقو دقو اهطورشو يناعملا هذ.» توعن

 تاباتكلا ينام تيارثو جيضوت» ( 55ص ) تببلا لوبقورب دقت » 407/178 ىرتام ةحصو



 ةييرخ تاكو

 برا ةغالب ةساردل ةمدقم

 2كم ةعمالا سردلا فاضأ كل 1 فلات
 ا40صاخ؟ا ةنس ةرهاقلاب روفسلا ةعبطم يف عبط

 ةليلج تافنصمب يبرعلا معلا رخ الا دعب نيحلا نوفنحتا ةبرصملا ةعماجلا ةذتاسا نأ

 كت ااه رتكاولا ىاداو ير همها مالا ىوتسم ىلا ةمالاب ضهنتو تاكلملا نر

 هيف ضافا ام لح يف ضافا فد رظ 1 يف عتملا ر هلا اذه ةعفانلا ف نماني

 كلذ ةلصو «بدالا » ةغالبلا سب ردت ةقيرط يف ؛ابدالاو داقنلا 0 ثدحا قف

 ءارالاو برعلا ءارآو ةغالبلاو بدالا نيد قرفلا ناباو جيراتلاو عاّمجالاو بدالاب
 يعاججا ىلا رثنلاو رعشلا يستقل و رعشلا عاونال برعلا ميسقت يف ثحب ,٠كالذ يف ةئدحلا

 هيف تايقرسثملا ءالع ل اوق او يلهاجلا رعشلا ادب فيك و كلذ نم برعلا ةغالب ينامو ينادجوو

 باتتكلا يف ةيلقعلا ةيبرتلارثا ىلعو ةنيدحلا ءارآلاو عاّتجالاب ةغالبلا ةلص ىلع راكستو
 هخي راتب و افرفيف يبدالادقنلاب ملاو هلىلث» ةقدرط راتخاو يبدالادقنلا فرعو ءارعشلاو

 نقلا نف انين ىف ىدالادقتلا يف ةكرح مظعا خي راتب و ولاوبىلا راسأر ٍبهذم روبظنم

 ٠ ركذو يبدالا دقنلا يف نيت بهذم لصفو رشع عساتلا نرقلا رخاوا ىلا رشع عباسلا
 بهذم كحو راكفالا يف اهرثاو ةنرشبلا سانحالا صاوخو لوقعلا يف اهرثاو ةئببلا

 يفلاعفنالاو ريثأتلا بهذمو هيف ريتنورب بهذمو ةغالبلا عاونايف لاقتنالاو جردتلا

 دقنلا نيب نزاوف برءلادنء يبدالا دقنلاب هثحابم متخو ٠ رئال و> تهذمو يبدالا دقنلا

 روش| نيعو برعلا دنع يبدالا دقنلا ةكرح نضرعو ةبردلاو ةيسنرفلا نيعغالبلا يف

 ١١ ينيرعلا رعشلا راوطا] ىف تطعبو ةفوارمملا دعتلا كعك
 لدف اهررد جرختساو ضوخ ن..>ا اهبابع فلؤملا ذاتسالا ضاخ ثحابم هذه

 ةدامب ًاريخ ةخللانع هللاهازج او ةيسنرفالاو ةيب رعلا باد الا يف دقنلا ةفرايص نم هنا
 نيسردملاو نيسرادملا حتفف لوانتملا ة ةببرآ ةرار وسم ةَقرط ىلع اهب ا :انحالا ةملب دج

 يف هل تمنو ظافلا داريا ىلع وفعلا هش اناو ٠ ع 5 ٍرط نيد املاو ءارعشالو لب



 -4أ لكك

 0 ١١ د اقءاش ”الانتحا نالف ةزان#< ل افعحا » مهوق مال قالا تارثع نمو

 زئانحلاب كلان الا نا ذأ[ ىلاثلا مانحو عرضنلا عوزت وهو عقودا

 ارؤم دا امظع الافتحا لاي نا تاروصلاف] هلم ىع و سوفنلا هلا قات

 لعف نك ىلع هليطعت رع هباوص »4 هليطعتب ءارقلا ىلا انردعتسا 2 مفرق اهنمو

 م6 هن نا هانعم اغا انه بتاكلا هدارا يذلا راذتعالا ىنعع نوكيال « رذعتسا »

 ةدرذعب كلش ا د١ يأ سانلا يل | رذعت دف همم ردص ءوَمل رخ .1 نم ماقتنالا

 انرذتعا لاقي 3 دا باوصلاف ذ انه ادا 0 نيل ىنمل ااذه نا بر الو هئم مقتنا اذا

 ْ ٠ هليظعت نع ”ارقلا ىلا

 دك انرظن ةحصل ةيافكلا هباوص «انرظن ةحس ىلع ةيافكلا كلذ يفو » ملوق اهتمو

 « انرظن ةحص ىلع ةلالدلا كلذ يف لاقيف هوو ا معتسف « لع م اماو ماللاب

 فدرعتلامالب 0 فصتلاو ةثلاتلا » هبأو هءصثك فصن وةثلاث اثلاةعاسلا يف 2 هل وق اهتمو

 .؟4 اهطسو وا ةعبارلا ةعاسلا فصتقنم يف »لاقي نإ نيكرتلا اذه لغم يف حصفالا نا ىلع

 عج وه هنال رايدالاو هباوص © ةزيدالاو ىرقلا يف مهئارقف ناكسا » موق اهنمو

 دصرا [:رم ةدصرملا هباوص © ةيريخلا لامجالل 9 1 ا ملوق اهنمو

 مها وق ةدوصرملا اما 0 نيدل هدصرأ 2 الأ 00 تيذطا يفو 7 هدعأ 'يشلا

 هلا هقنرط ىلع دعقو هيقار 'يشلا دصر نم ل وعفم

 هباوص « ةينانالا فطاوع انفلاخ اننا 3 معيبشلأ يلا اودع » مكوق اهنمو

 ردص عيبشتلا اما هاشفاو هعاشا اذا ينالفلا ربا نالف نع نالف عاشا لاقي مهتعامشا

 َِ اع دوم ةعم راس اذا هعيش

 زاجو لاحما لبق هباوصو هب عدختلا ندديري لاحما هيلع ىلطنا دقاو » موق اهنمو

 ٠ هيلا هبتلي ملو هيلع



1 

 ةيشحلا ظافلالا ينازل

 ايو ةفالخم روصب نابتنكي ءاحلا نم نيعون ( يبشاجن ةلك حرش يف اًقباس ترشا اكرذجلا
 نوربعي رر كو ىرخا ةروص هل يذلا ةيسنرفالااةغللا يف م فرك ) دحاو ظفل مويلا
 كايلا رو ىذا نع نرزبعي شابحالا"انكعو -( ةناثوالا يا : 9166© مه وقب اهنع

 امل نيذللا نيفرطا نيذه نا ىلع ٠ ةيلصا ءاه يا "0 م طوق ع فورح يف

 ناك امهدحا نا لب ميدقلا يف كلذك انوكي مل ءاوسلا ىلع« اللا ظنا نتانحالا دنع وبلا
 هذه ىلع ظفللا ل ىتح هنم البح لدالا ظفل ةماعلا ففخن اه رخ' آلاو اح ظفي
 مهضعب و فيفختلا اذهب نوددني مويلا ىلا ةشرحلا وسيق لازي الو ٠ ةففخلا ةروصلا

 هعمل فان 3 رقب ام دنع كا اداديشما لاوآلا نولسلت ( مخلب ادع رفوالا م و

 الو اهددصب نحن يتلا ءاحلاب مدنع بتنكت امنا عبجلاب تايراوهو رف 35
 دعب نكي مل دبع يف ثدح لقنلا اذه نا ذا ةيب رملا ةغللا ىلا ءاح تاقن تناك اذا بحي

 سايحالا دنع كفرملا: ظنل١ ىف د ناس نق

 نيب ةيلارصنلاب اورشب نيل سابجالا مهف:برعلا دالب للا ةمكلا اولقن نذل اما
 لت هللا يف مالكلا: قبس 6 برغلا

 نوصالا

 ىّبع» نو 2 52 5 يا )4 2010 2, لعف نم ياد> يِ 3 لوعفم مما (ميملا حافي (

 ةاضالا للا هلال كل مولا لطتم كلا رن عر 0ك كلارا بيدكملا هك
 اوففخ مويلا مهنا الا ن5 اهب نونعبو ءاوسلا ىلع ابنم ةقتشملا ةيرحمالا يفو

 م لعف نوتكيو او 5 منبيكل د( كف 0 0 هنوظفليف 6 ؛أس اند 6ع ءاطلادختا

 ان قيسام ىلع < 2 ل كر اا هَ كلا ءاهلاب هش رمدن و ٠ هتادب صو نا للا 0

 | يي ه غلاب مهضعب 5 ل ةكفاضمو كفار مص لدن فا لاقف لا ءاملا كن فينك

 مالكلايف | مث دنع م ولااثندق نكي ناودب غلا 0 11قيقا اذهنا 1 ع ض وع

 دعريد هيلاثش عيان 0 ٠ ةباعكلا يف ةيقاب ءاملاف

 ماعلا 6 سلا ةلدايص 50

 اعلا عمجت م 2و



 ةيشيحا ظافلالا

 لبجنالا
 اهيفو ةراشبلا اهانعمو ةيلصالا مهتخل يف ( لاو )يعور لسا طبل ا

 ٠ هتافاقتشاو هتادب مو

 قمل وأ ل ابحالاو: ثرعلا البو ةيشرلا ىلإ سايحالا لسرلا هل ![ هده
 وون زاومللا قرتل" ذا ةينارصتلا ردص يف لمالا صف ىم سس دقلا ةراشلا |. اننا

 ذا تاكو لوسرلا صقرد ةصح ةشنحلاو نادوسلاو رمص» تناكف يسم ةنايدد ني رمشدم

 ةسداسلا نظا ام ىلع و ) ةفورعملا ةيشدمحلا ةلالسلا نمث الغلا دالبلاهذه ةقعارف كاذ

 ةيةرفالا راطقالا كيس مالا اورشيل هتذمالت غباون صقرم لسرا دقو ( نوثالنلاو

 ةعطاقم ديبعدنع مويلا ىلا ةيشدخا كلا عرف *اقب كلذىلع دهاش عطساو ةيرعلاو

 ٠ اهعاخاد يف نيلغوتملا تاروالا

 لكيف فيرمتلا وا تغلا ضعب عم ١بمتاغل ىلا ةمكلا هذه ةرصنتملا مالا تلقنف
 ليجنا برعلا لاقف ةيسرافلا فاكلاك ظفلت يتلا ةيرصملا ميجلاب اهوبتكق اهنم ةدحاو

 ءاقب عم ) ملاعلا تاغل عيمح ىلا تعرفت اذكهو يلغاوإ نيتاللاو سولجلاوإ نانويلاو

 ٠ ليجنالاب ف ورعملا ةييسملا ةراشلا باتك ىلع ةككلاهذهل دت اهعيمح فو ( هلص ا ىلعاهرذ>

 نوي راوهلا

 اوذيل هدعب نم مبلسرا نيذلا ميسملا ةباحصص ىلع ةد رعلا ةغللا يف ةمكلا هذه قلطت
 .٠ بوعشلاو مالا نيب هت وعد

 مدنععمجت و لوسر يا «ايراوه » ةيلصالا شابحالا ةخليف ةئكلا هذه لصا

 ةيشيحلا ةغلل ايف عملا اذه ةغيصو تاي راوه نولوقيف اندنع ملاسلا ثنؤملا عمك ءاتو فلاب
 ٠ انددع 5 تنؤلل ال ملاسلا كذا لكلا

 يا زكا امتوعدي ىلا ) ةيلصالا ةيشحلا ةغللا يف ند الا اح ءاملا تف امو
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 ةيقرشلا ةدقلا راثأآلا تا

 دوويلا يتراح يف ناآلا روسلا ةيقب و اعارذ نيسمخ و همعسو اءارذ نيعبرا 0

 عماج ىلا ت اوخو دالبلل سا نوفل فتش ل2 كلا اهعسامكو ٠١ نياخملاو
 0 ركام ١ ممر ديثح اهتعلقو ٠ ةيئانوي 00 اخر يذم هيفدن 'الا ةيواحلا

 يو 1 ةباتك هيلع زرالا بشخ نم بار اهتءاق دحسمب و ٠ ةيبرع تاباتك 35

 نب, رمسنق يباب ىلعو سي اس ريهشلا يرثالا اهأرق ة ةعدق 01 رح ناعما عهاجر ع

 (1 1 225 ٠ رمال ةررط زوقلا اناقل ضع الكر : وقنو .تاباتكا ةكاطناو

 ٠ لالطالا هذه لاثما نم ريثك ىلا سيماطرال لكيم كفقو ىلع لذت ةيئاثؤي ةباتكا

 ءاقيف 6 دالون ناجم طالبت لا راد قف ةعئاز 'تاقانص راثآ | اهرود فو

 نم ريغك لقنو ةنقتملا غابصالاب ةفرخ زم فوقس 0 اذالم لا يراد ىو ةعيد

 اف ذم هدا كفو 7 ىلا ةيناشتفو ةيفزدلو ةيجاككز ةينا نم ةسنفنلا اهتاعاشب

 رك ر تلا ةطسااوب ةسنارفلا ةنعبلا تادد اد قلاوزاهريغو © اجزلا ةضارانملا لأ ةَئَقَعَد

 فيرخ يفو ٠ اهراثأ | ضعب 0 لاما هلاك دل لسرا يذللا"تشملا

 تايداعلا عب ف رحت نزلي ارخاتعاذاو٠ةقدقلا اعفل كلل اتعراةنخاملا ةَنْشْرَب
 يف اهوظفحيل و هراثآ ىلع نونطاوملا 00 باقعلاب نيفلاخلا ددبمو اهب ثبعلاو اهرفحلا

 ايفاو اركش خيراتلا تاحفص ىلع مل نودي و مهفالسا ركذ يبحي فت

 فواعلا ا ىسع

 ةعااتلااناونات
 يدادغرأا رد.ع نب د# رهاط يلا نب دا 01 ف

/ 3 
 مهام امة قوتملا

 03 . 2 ل 1 40 ل
 باتكلا اذه نم ةؤس لع علطا نم وجرأف أهرشنو اهعبط كنرأ ه1. هوس انيدل

 ؟ اهرشتا لعب لمتلو ياغي اسكت رك ران 1 2و ناكل ىلإ اندشرب نا

 د



 ٠# ةيقرشلا ةقدةلاراث "لا

 سفن هيلع دف ص سعه 1 سب واوت ةئالث اهيف ةئدس ٌةرشع سمخ لغم رهظ دنو

 مداب يدق ةفورعملا جبدماو ٠ ةناعسالا ىلا تلقنف مش ذك ساو ناعراصتي دساو روث

 اهيفو ةميدق اهنا : نايسول ينانو.لا خرؤملا اهفصو يتلا ةسدقملا ةديدملا يا سيلوب وريه

 سكرشلا اهنكسإ ةبرخ ةدلب و همايا يف ةريثكلا اهليئامت ًاددعم ةمحلالا عي لكيه

 لأ ٍدذِجوي ثيح اهيبرغ ىلا روسلا جراخ تانبلا روصق اهنم ةب رخا اهيفو برعلا ضعبو
 فضنو ةعاس ون بلح نع دعبت ةمض راجناو يدق ءام عوبنب هتحن و ةبرتا ضاقنا هيف
 وهو ثول رححلا نم باب ةنس ني رشعو ىدحا ذنم اهيف رهظ دقو ٠ اهيب ونج ىلا

 دعنو 5 مضاو احن نقثا هنكلو هلثم 51 ناب تن هيف تلخد اذاف ٌةدحاو ةعطق

 بعت عافترالاو ضافخنالا ةفلتخم ةديدع ةفزا ىلا لصت قئاقد سمخ وحن ردن نا

 ةقاطم زاد نا دعبو ةقساعتملا ةينبالاو 5 هن ولا 3 تلا مم ر رم |[ ىرخاةقزا اهنم

 نوزاتحملا ن ا مو ءاملاق ف 10 اريارخ معسلا لالطالا هذه يف ةءاس فصن

 ب كالانهام ةقرعم ارو

 يس ةسفن تايداعو ليثات يضرفا طباض دجو ةيلاحلا ةنسلا نم طابش رهش يفو

 راد نم لفسلا ةقيطلا 5 جرفلا باب 2 تعدوو َن ةئيدم لإ اوف ١ 23: اه 0

 ةيلللا تاانفلاو تاجوسنلا ضرعمو 4 ةءاوق ةفرغ > ةازقبا كانه 0
 هتريغدو محلا ة كتاف 0 دملا راث لإ مما اذهو ًاريخم عم تاغ هنقتأا

 يركشملا ا (؟)اهو>:و ةحرساو لكشلا ةبرغ ةيلص رارجو قررابا نم ةسفن

 ركوش ةبش هديب و هلع دتسم « ليتوفلا» اكتلاب هّبشا ىمرك لع سا 00

 لعرتل سار تلك سن يراسل لو ايي (م) ليلو ةجولا هرقل رف
 8 (5)ر رخم ول اهولع رث اطلا , ىلا يل : ذر اًهوتكي هش 17 1

 ءارثم نم رك ل الل 21 0 هنتثأ ةارلعا

 نيبناربعو نيبثحو نادلكو نييلباب 9 نير ا ةئدق مما راثآ ناَح ةئبدم يفو

 عل تايداع وهو ةناعسالا نلا فريك لآن كارتاو . بر ,عو نامو 329 نانويو سر 35

 ٠ اهريغو ح حوار ء٠ ناداو قابط او ليث نم

 اهنم لك عافترا اجرب ٠ هك لا ه2 1 تاس راثآ نمو
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 ةيقرشلا ةيدقلا راثآلا
 | اوم احا رات لا

 "لاما ثي> تارفلا طوطشإ ةلصتم اهيحاوضو مدقلا ٍى ةقيرع باح ةئيدم نا

 ةراضحلاو تايداعلل ًاهب»و راث الل اًثمبم تناكف ةميدقلا روصعلا يف اًكيسف اًقاطن نارمعلا
 تدع ةعئاز سافن ضرالا نوطب نم ترشنف تاي رفا اهيف ترد دقلو ةيقرشلا

 ٠ نييثحلا امس الو ةيدقلا مالا دحم نع

 سيلوبارجو زازعاو براثاو نيزيسنق لثم خيراتلاب تربغشا ندم لالطا كانبف

 ا يملا تالا اهرانآ كفضاو دقو. قتيلرووشملا 4 دللا ةمصاق نييك رك يا
 ىنلا هنفدو . راث الا ايف ترشن يباحلا شنم سجرج روينسنوملا قيدصا ةعئار تالاقم

 كلذكو يباوا جرمسمو نراقثالا ةياغب يربلا ورسسلا بيش نم نواوبا لكيه اهيف

 ايفو مويدنس يدق ىمست يتلا « كيدلايا» زورخ ةعلقو ٠ ( ةيدبوسلا ) ةيقولس

 قلاب نو كلا (قطاادم اللا اعف دحو ىلا « ةئقينامرد ه1 عضو. ةيئانوي ةباتك

 ذاتسالا أرق ينلا نّسرلاو ٠ هيلع ةشوقنملا كولملا*اعساةءارق نم سياس يرثالا ًارخآ نك
 تاراك ارم 5 ءاون اكلت قارد:ا تاوجر يداك رككلا كفنأالاا ضااس
 اهيف ل كر ةعأق ريف ينلا 8 0 2 رزيشو ناليبو باتنيعو .٠ ةنراعلا 51

 سا

 نةتم,ر ىلع فذ زان ةنساوررسع لس كيم قرط ىتاا ةقرلاو ٠ 0 ل ءارمالا

 كين [ق تناك 1 ا ةقرلا ترش (دقو:ةناتساالار ان عل هل 1 1: هد مارد عة هدم القل

 ةيلد رثالا ةمركيجلا علطنللا طيشإلا' نوراه لل عن رانا ايفو, ها نيساؤملا/ ءافاخل

 + ليثاّلا ةعاق يف ةيفزالا ةقرلا راثا نم ايسقانفحت“ مخدقلو ةكئاشلا ةيديدحلا كالسالاب

 نسيلوب ويجرسس لالطا اهب رقو٠تويبلاو فحاتملايف رشتناو اهراثا نم ريدك جرذتساو

 ةسفن رانا اهيف يلا ةيكاطناو 5 ةيدق دفع ف لح كانهو ٠ اهسسؤم هما



 تقباسو اهيتحاس يف تلثه ولو

 ىعلا يف تمثلاتقاف نا بحمالو

 ةمدخل تماق يالوم يدب نيبف

 ادغ دقو ءاببلا زاح دق وببلا مم

 اهيلحي هتللج دق ةلح كو

 تعفرت هارذ يف يسق نم تحو

 اهيدق تراد كالفالا ابيت

 ةيد ع 0 تءاج دق يراوس

 ةرون فش د وللا صدرملا هب

 اهلا عاعشلاب تءاضاام اذا

 ةرمفن منا هانم ارض ف

 ايلتع. هكف "ةيذقللا ةفراشف

 قنا ما لك تالم ناف

 اهنوصغ لوح ضورلا رم ًالهف
 ةروبزملا تايبالا نمو

 اهي ءاوملا درب اهب داجو
 ةياغ نساحلا 0ك تزح دقو

 ةريارق نبع, ضوورلا اذه آد

 ايلا

 اي راوالا ابي ةبضرت ة.دخ ىلا

 ايهانسملا ك1 ايف كو راع نإ
 ايلاعملا دافتسا ىلعالا مدخ نمو

 انهاكم ةاكلا قاف رعت نب

 اكاملإ يرركلا ل دال

 انيلاوح ادب! روللاب دعا ع
 ايداب حال ذا معلا دومع لظت

 ايالاود يرغب راعمالا ام تراطت

 ايحاد ناك ام ءالظلا نم ولين

 ايل آل اهنم مارحالا ,ظع ىلع
 انام: لحاو# ءاجرا نطعاد

 ايضاقتلا لاحملا ىضاق ابي زاجا

 اياكم اكمع ظ رون مارد

 انا ور كرت تايلاند

 القعا دق ييسنلاو «اوه توصف

 الءالا قفالا يف برشلااهنعنسقت
 ىلوملا وع اق نيعلا كلت ناسزو

 ا امارادمو ابعالقو ا,عئاصم باتناام ةرثك ىلع مويلا ىلا لا يفو أ

 اهضعب ورثنلاو ,ظنلا نم تاباتك ضعب ىرث لازت ال برذغلا نم اهدددسو اهروسحو ظ

 ةليمح ءاوملا ةلدتعم ضرا يف را اوشاع نييسلدنالا نال ةحاصفلاو ةغالبلا لاثم

 راثآ مهئارعشو مهباتك يف ترهظو ةبسنلا كلت ىلع حئارقلا تداج نا عدب الف ةءيبطلا
 هلق هل ٠ باجالأو عادبالا

 "ل 30



2 

 اهرضاحو سلا لا و اع ماع

 ستيلا فر ةرذ ودب باقلا يفو اهنيب كشال باقلا تنك حراوج

 سلا كفا ترا بام ادع يف اما جورب يلاكشا ناك ناو

 نب دمع هللا دبع يلاري زولا ملظن نم وهو دوسسالا ن نوح اك طلع اغبا بدك اهو
 : بيطخلا نب نب اند ناك دلت ك شمالا نإ فشسوإ

 ايناغملا لاسجلاب تناز يناغم ادم مامألا يطعا نم كرابت

 ايناث نسحلا اهل ينلب نا هللا ىلا عئادب هيف ضورلا اذهف الاو

 اكارنلا نانا ضفرب يحن اهرون فش واول نم ةتوننو

 ايفاص ضبا نسحلا يف الغمادغ صهاوح نيب لاس نيل بوي

 اراك ناك اهم: انا ردن ]فا داع كور ركل( راج هبات
 ايراحما هيلع تدعم اكل 0 ٠ ير م اكمل نأ ر ما

 ايشاوفاخذاعءدلادلاذضيغو هنفج عمدلاب ضاف بحت لثك
 اقرا[ ف داك هلال ضيفنا," ةماخخ يغب قانا يف ين لعو

 [يدايالا يارا دجا ىلإ ضيقت. تدعذاةفيل ل 885 تييضادقو
 ايداوعنوكت نا نعام ااهادع ضباوريث داس آلا ىأر نمايف
 ايساورلا فتات لالخ تارت ةلالك عال راظنالاثراوايو

 ايداعا يلبتو ًادايعا ددجت ادلع لساف هللا مالس كيلع

 كلارعر نإ اريزولا م اذن نم ضيا تاءاقلا ىدحا ين بتك امو

 ايلاح حرش دفتسا يلاجج 0 3  ايلاحنسحلاب تادق ضورلا انا

 انياق ناككنمو نأ 0 دنت ؛مامالا لوملا نم. يابا

 نامل درا - لع قوذتت ١" هنافا ل24 ا! ءانإسبا 1 هاو

 اينامالا مياحلا سفن (9)هب دي هزاتم 1 0 اضيرلل كلذ ف

 ايقار مساونلا لتعم 2 ةذيعم ايرثلا سّ هل تاب

 انكار ور انكتسم اهيف ناسا ىرتا ”اهريظنا كا ءارخلا .ةئقلا| اهب

 ايا اعلا ردي ءانطا وتد و 7 غاصم ا ككل ا هازوملا ١ املا نع

 ا وح ءاهسلا ق أ ع كت مو هم تال لا موتنا ىوع



 ا اهرماحو ىلدنالا رباغ

 لوالا فسوإ جاححلا يبا حدم يف بايقلا ىدحاىلع تعمو يقلا تايبالا نمو

 اممئاو الضف مالسالا كب ىلواف ءهدابع رما كالو نم كرابت

 يمض مهراعاذيس تيسماو الها تحبس رفكلاب ةدلب مف
 امد روكقلا ثنتين كنا«. لوهصاف راسالا .قوط ميتقوطو
 اهتم سطنلاا ل كراك ازا + كيف .٠ اويع اةريترلا تاليا بالا

 انو نعت ناالازاتخا اش ةديرب ايف مالشالا اريحا لو

 ::لاقاشا ىلا

 امسلا دك غلا قدح تاهززاد ايصلا ةجغأ نم نصغلا ىتح تنّماف

 اي اذلزكشا لاب نضغي لات نأو . «٠ ةمبخ/ وغلا د اكس
 انغم كشنل اهيفام تريصو القغم نب رشع نونتس الق نمو : اهنمو

 هارفسلا ةءاق يف بتكو

 لاكو ندا تا لمد عا» هلع" اانا

 يلاقت. يف يثدص لضف فرعت قرربالا رظناف

 نالخا عت انما. ةذخ اضع عاد

 كاي مو ةءانطال ٠ كلف نقار كنور

 اور كمرت فنا“ نق دينو ا

 اضيا بتكو
 جادزالا ةذاعسإ كبح ىلا ١ اذن ةزو سورا نك

 جان نودبذعلالالزلافرسص يدروُ ءاظلاوكشي ينءاج نم
 جاجملااربااانالوم '"نيعشلاو . اتم اذا اول سرق ينك
 جاجحلا ةبا_#. هالوالا تيب ادغام ةب'اثلا سورحم لازال

 ١ ةيقلا ىلع ٍتتكو

 نشضالاو نشيل نيلاون نا وزد عارة رمش للا لا ام

 ىسخنحيف زعلاو ليضفتلا يل نكلو اعاتب : هل ايلعلا ةبقلا ٍش
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 اهرضاحو سادنال ا رباغ ا

 نانس فاطعنا. قلخلا هبعط نم هلا ىرت كح جيرلا يف ةزوث سم

 نإحوت هول اطقم, فيي ذاك كرت انناكف
 اع ا فلا ىلا ني ترس الل ن1 كان داع

 نال نا لكع نح ا اناا ل مان كب
 نادبالا نم تعزتنا كلذلف اهسوفن سوفنلا لظ ىلا ت

 هال ١ د يوصم الا .ةقظم راب لا دوب 7

 116 تايضبا 56

 نامإ دعع ررصملا نه ثتدخا ابد مل ذا ناتيحلا امنأكو

 ناديم يف وهللا لويخ هنم ابا رورسلا يرجي سلحم <
 نإدمت © 4 بارجحلا هناكف ةحالم .دودللا ىلع .هامد وي
 ياللا ةكحض داتو. . .ةيفع ا[ ه7 نيف

 ءاردلا تاباتك )م ا ر

 | كلا 1ع ترر راتشالاو ظعاوملاو تايالا نم اريدك[ جا رضق يف
 ةيقرشلا دالبلا هْذِه يف فراعنملا خسنلا يلا برقا وهو كبشلا يدلدنالا 3 1
 51 كلا ل لا ا تاررالا دعا صح 1و قرت طلاب دم
 نيلسملا ريما انالوم مايالا ىلع ايقاب ار هلعج اك مالسالا ةعيرش هب هللا دعسا ةعيرشلا

 روش يف كلذ ديف ةيدايجلا لاعا لق ةيكا ازلا 5 7-2 ة هني. اك رصن نبا

 لااعالا يف هبنكو ةيقاو ةزع هللا هلءج ةئاعبسو نيعب راو ةعست ماع نم مظعملا دلوملا

 « ٠ ةيقايلا ةحلاصلا

 اهنمو  مالسالا ةمعن ىلع هلل دملا ه اهخ.و « مثاقلا زعلاو مثادلا ثلمملا » اهنمو
 نف ةممن نم كب امو ه اهنءو « هللا الا بلاغ الو » اهنمو « هللا دبع يلا انالومل زع »

 ناردغلا نع نيسفنا نحرطي اههاوفا

 امو» مهو 04 نيايسملا ريمأ ا ديعيلا انالوأ نيمملا حتفلاو نيكلاو رصنلا 2 املمو 0) ا

 « نيمحارلامحرا وهو ظفاح ريخ هيلاف ” اهنمو © ميكا زيزعلا هللا دنع نم. الا رصنلا
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 0 اهرماحو نلدنال ارباع

 تاناويح اهيلع ممر يعذو يدروزال ناعمل الو ءانيملاب بارت نم تنطر

 دصقم وهو اذه انموي ىلا هيلع ارط امو رمدقلا اذه نم ةرغصم ةروص هذه

 : لاق ذا هفصو نيدمح نبا 5 ضرالا لها نم نيحاسلا

 رعدقم ريغ وهو ريقي رصق
 ةفافس ةرد ف 2

 ةتافزتم للا قززلا يقدريال

 ةيس هدرف ءاطغا ةكرف ف

 اهي ران 0 00 تدقوتو

 رمحأ ربت 1 0

 رجدزا هل لاق جرتألا رخاف.نا

 يناشإ نيح بويحملا ةمأ يل

 نك" طسب نيح غبصللا ىف

 ةيفف كن ايس همله ءاملاو

0 

 تطنم كاكم كيش 5 كو

 ”دغالب «تاقضاملا" رولا 5
1-0 5 
 كك مالكلا اهل تأ اذاف
 ةعئصب دبتسا اهعناص ناكو

 اهناكت ادنلاضوع لع ثنو
 انام زال تلف ا

 ٠ ام ١

 اموبأأ نم فوملا يف ةفارزو

 ناشح الو ربا 2 هفصو نع

 ه2 اعلا ةدشب نويعلا يشعتا

 نا_ظعلا

 ناكمرالا ةردقو ناكملا فش

 رار حورلاب هفونحم

 3ع .٠

 ام تفلح امناكف

 300 وم 7 ارعمب الل |

 ناعأالا  عئابط نوم تح
 ىلارتا نيج يملا 2 ردااعط
 ناك ةدح نك لات
 ناورذاش تاجرد 1 تناذ

 نابح تنك برا موي هتقلا

 نايتعلا نم |تلعإا هح ود نم

 نادغالاو تارغلا م

 ناث نماهتسح درفاف تلح
 انو ] قظنم' نما ةحاضفو

 نرالمفا متاد غام ريرخ

 هش اق 7

 يئاور بادعلا بحعلا ىلا اهنم
 ناكل لكب هتقاذف د

 ناريطلا يف :”يرجلا كبري ذم
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 توفاي راعا هبارح طئاخحو 1 ةيضفلا تاربلا هيو ؟ءاعب امسحاو 0 عماوجلا

 ٠ نسسوشاالاو جاعلا نم هربخمو ةضفلاو نهذلا نم هب قام ةلح 2 ةعص ىه

 0 غلب كتاردلا ندا نيسان ما ىلا اهوا ارا ىلع ةلاتشفاكولم ىلوتسا الو

 تناك يذلا لصالا نع هزيمت الو حالصالا نم اهيف هولخدا ام فرعتال كنا مهفذح

 ةنس يفو 1514 ةنس برعلا ةروث ىلا ءارجلا يف ميمرتلا اذه مادو ٠ لبق نم هيلع

 ماسقا بارخ تديس دوراب ةيوصم ىف قر ةنسيفو ةيضرا ٌةزرم تييصأ |اه؟؟

 ةئس نويلوبان دوتج فسدقو رشع نماثلاو رشع عباسلا نرقلايف اهنا شو تكرت ع اهنم
 اكل نع اج دنع كلذو اتضح ءارملا نيربتعم ةب علما .اوملاب اهنم ايسق' خلا ؟

 ٠ ىلوالا اهتلاح ىلا هاردلا ةداعال ددجت اينابسا ةموكح ةمه تذخا ع

 كلا رح رانا اناماع ل ءارجلا اواحد امل انابسأ كو 31 هيسوج لزقو

 ىلا 12 امودبعتي را فنرا دعي و ٠ باكا ةلماعم لب عادعا

 رشع عباسلا نرقلا ءدب نم ءارخلاتلمشاو : لاق اههمرتل مومدختسا برعلانم نيسدنوم

 00 اتا رار هرب ردح مكي دحأف رد كالا كرقلا طخ ارا ىلا
 2 انلاو مارد فو اهيف خاسوالا تناكف 2 تارسأو نوين ارخافو
 امناطيح ضع تحلب د اهساحم تلدبتف فئاذقلاو دورايلا نم *ىث اهباصا امرو اهيف

 امعاجراو روصقلا كالت دهعت ىلع اينابسا ةءوكح ةيب كي و ابرز و اهشوقتو

 0 كولن ةراطلس بسحب دج عرتفتا ناثلا اذه ىف ةمملا تاكو احلا> ىلإ
 ٠ مهنلاو لقعلا نم مهتحردو

 نإ ارا ناكل راش رصق_ ةيرعلا راث الا ادعام ةعبدبلا ةنيدملا را رصقلا اذه. فو
 حاهسلل برعلا نم اهاضأقتي ناك يتلا ةيزإا نم هانب 1957 ةنس هترئاد هب عمو

 ريظيب ايف لاملا ةلقل متت مل ةيزبا ناكلراش لامعا نمو ٠ مرئاعش ضعب ةارجاب مه

 مه ناجرلا هئانبل لهي برعلا راثا سمسا نا ةينبالا نم هأشنا امي لواح هنا بلاغلاو

 ٠ روهدلاو روصعلا سم ىلع روصقلا يف لاثث. لمحا *ارملا تبقي و دارا ام هل مت

 افوط ةر> ىوس برعلا دبع نم ةيفابلا يناوالاو ٌسرفلا نم ءارا يف سيلو
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 نويسقلا اهب مصتعافه ؟ا/ا/ ةئنس تثدح ةعقاو يف ةرم لؤال ءا رجلا ركذ رو

 و ةبب رغ ةليجب يومالا ريمالا ان نيبنابسالا نم ةاصع مرن ابق ل

 01 1 نوار أيتلا :ةطانرغ ىلع نودحوملا ىلوتما املو هلاجر ع. ًاشهدم اجرخم
 ةراماب اواقتسا نيذلا رمحالا ينب وا رصن ينب ةلود دبع ىلع ءارجلا ترهتشاو ٠ رمدقلا

 ىلملا هرصق رمحالا ايد زاف يهتمصلاسرامجو ةيلييشاو ديل رتل ةطانرغ

 -- ارا عماج لعج ناككراش 0 يفو ةعلقلاو روسلا نم برقلاب
 هيسذلا روسلا هنمزات<# يللا لخدملا باب 'ىشناو ٍيدقلا كلملا رصقلا ةروص تلدباف

 ١ ل ةدع هيفو رثم ؟ة..٠ هلوط

 ةصزف اهتغا ال ءارخلاب ةيانعلا لك اينع ةيكيلوثاكلا الينازياو دنانيدرف نا اولاقو

 مهرب اما دقو ايايدا نم برعلا عيمج جارخا ىلع امزعو مهئا ساو برعلا فاللعخا

 ءارجلا راثآ ىلع هضرح ةدش ىلع ناكلراش ثماكو اهناردج اممرو ةيلخادلا اهشوقت

 .تاهربلا ضرعم يف اددرواو مثل م اهنكو همسا اهيف دلذيل ينابم رمج_!هياع ءاقبالاو
 :اءارما ناثا لع هرب مقو امدنع لوقلا نم هيلا بنام ةيب رعلا راث الاب هعولو ىلع

 ٠ اذه لك عاضا نم ءاقثلاب

 روصقلاو ءارجا رصصق نيب ريظنعلا عقو اذاو : ةيمالسالا فراعملا ةرئاد يف ءاج

 ينب يذأا ندح ناطاسلا ماك الغم ةرهاقلا يف دبعلا كاذ ىلع تيفب يتلا عماوجلاو

 ةلاغما ةرهاقلا عماج ةسدنط ىرت كناف نيئانباا نيد مظعلا قرفلا نيت م 159 ةنس

 كألاملا نم ةكلمم يف دجوي الو ىذتحم لاقم ريغ ىلع ءارلا رصن يتب نيح يف رك
 لالحنالا ةعبرس داو ديش هنا عم هيبش هل نبي مل همدقب و ءارلا لثم السا رصق

 باوم دالب قرش ماشلا ةيداب يف نوثحابلا اهياع رْثع يتلا يومالا رصعلا ةينبا الا مهللا

 ٠ ةقرلاو !ماس يف يمابعلا رصعلا نم بئارأغا ضعب و
 'هايأا هيفو تاهزنتمو ةعساو قئادح هب قف 00 ءارها نا لوقلا ىراصقو

 فنرا :راصبالا كلا ينو راصبالا رهبت هشوقنو ريثكلا ناويملاو تابنلاو ةيراخلا

 يرجي ؟طالد تحت داملا اهب يرجي ادج ةفب رظ روصقلاو ةمضتلا ينابملا ةريثك ءارخلا

 عدبا نم اهعماجو.ءام نيع اهنم جرب ىلعابو. ثيب الو دج هنمولخي الف ةنيدملا يف
1 



 هيرو لنذاع . هيلع. تملح

 ينلا هدجع فاطخ نم تبت و
 اممالقا هعابص هب اكوعلحو

 هفقل اهنا لش افاكو
 ”مرؤعا) ةروررألا .ءافا .ناكو
 مالم هشلك اوشا ءاعفااكو

 هل ىحا يذلا ضرالا كالاماي

 ةطاير لك | تكل. + اهنورخعن

 ازيسحل نع فرطلا . درت سعت

 اريطنا 1 لا نفذ ضو ترعب

 انو نارك ينل تفاح

 ًاريوصت ةددرط لك كتراف

 اريحشتلاو قيوزتلا ا اة

 اروطس ءايبلا قرو_ريف ةلملعاب

 ا | كورن كفاك

 انيشنا دادكلا لع دايسلا# كلم

 ايح كلا نإ نوطقلا تاحوتلاو
 اريمدت اكتخلا تصدو اهتم

 هي لخدتف ةدحاو نم جرح ٠ ةروصقملاو جارس ينب ةعاقو ؟حلا ةءاق كانهو
 كانهو ةريخكلا انعئادبل ابفصو عيطتستال ةيناد اهفوطق ةيلاع ةنج يف كانا ىرخا

 نم اهثقنو ءامشلا يف كاملا :ان سول ربظيام ىلع تناك نيتخالا ةعاق ارعما ةعاق

 هس و ىوح يذلا صنرملا اهيفام مانا هاقنالا نم يبرعلا شقنلا هغلبام ىحصقا

 اهتبقو هلام هفدو تعش عومج اهم فلأت ضع ن ع ارضعب تا لك الا

 انهفا لمن نيتلاكاهبعناط دب يف اثيناك اندناكو لملفلاو راكلا لاخمو:ءانبلا ةب وجعا

 ٠ رشب دب ابسسق ملو ةقلخ تقلخ اهب اكوا رمل ٠ ءاشام

 رطقلا رانا ميج اهيف ىربك ةقيدح شو فيرعلا ةنح ءارجخلا روصق نم برقلاب و
 عماجمب لْخَأب بولس لغ ايلمئاالب ول اهنا اونا مارد الإ عد دنع تماقأ هراغزاو
 يف ةيلاطيالا فياصملا هيث جايسو تاراوفو ياتو رداغمو حوطسم اهيفو بولقلا

 ناطلتلاا ةورس ايرغدب ةورعم اهتلمخ نمو اورسلا رك © يثك اهيفو ةضلا دبع

 ٠ جارعم نبا عم هللا دبع يلا ةأرها تدعاوت لاقي اهف اهتخو ةنس ةئاتس وحن اهرمع

 ةج لثاةنج ةئام نهانيام ةطانرغ يف ةنماثلا.ةئملا لئاوا ناطملال ناكدقلو

 نم رثدلا ددعلا اذه لثم اهيف ةنيدمم كيهانو ةطاحالا بحاص ىورام ىلع ف.رعلا

 ٠ ةيهافرلاو ةيادملا تاراما نم ةقيقطا ف كلذو نانحلا
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 م اهرضاحو سلدنالا رباغ

 هباونا :تق ادتالولا اذ

 ,غارمض :.:ىجاتلح ىلع 5-5

 اهدنع اوطتل راني ا
 ةنعا تاقلطم رطاوخلا ير

 هنا 'نسح !!تاحاشللا 21

 ةيزت بدت ارالاب ٍكصِحو

 ىفقتا اذا هنم حابصالا فلختد

 مضار ع تك غارضو
 اودع رزاضنلا قع

 اهنوكس كف 6 دين

 اناكن: هيكتبا ا

 اك ولي ندلاو املاختو

 لدادج كلوش كش 0

 هئامل انيدنلا اين 11
 اهون ربعت تارعلا ةعيدبو

 ىلإ تن ب هك ةدرجتأ

 انأكف اهناصغا تجلوص دق

 اهربط عقافل يأ امنأكو

 تدشن اف حاصفلا نم ادعت سرخ“

 ةشف را نخ لك يلا
 اد زرقا ضروس 1 ا كبرتو

 فنا كلارا ضاع تك

 اور 1 باوبالا حفصمو

 تاع. راسنلا نيمار

 اريرص ةافعلاب تحرت تاعج

 اريك اهاوفا اهب ترغف

 اطرعأم هلوخدب نكي 5 نم

 اروصق هادم نع وكشف هيف

 اروفاكلا حشوتو اهلا شرف
 اريبعو هرشن ..عوضت اكسم

 اريثم مالظلا قشع ىلع ًيص

 اركز. اهليفاءاملا اريررع كك
 ارونيلا ل ءارفااقت ؛ثاذاو

 اريثم كانه تدحووأ نيفبلا ف

 اطرد اراد | تكا

 ارت جلل لام الا و !ازإن
 اريدغ نّدعف ران..االب تراذ

 ارد اك رس_ دف 65

 روس دا رحب يانيع

 اريثاتو» للا . يف تؤي رك
 !ارويط ءاضفلا نه نه تصنق

 اريطتو اهضهنب لقتست نرا
 ارا ءنكإ لاشك عاف

 اريفص هاييلاب درفت تعج
 اردرحم ا-عطيخ لسر داق تل

 ارودتك اود دجري اللا قوف

 اروغت مولا هز اهل تلعجأ

 اريظنت هلوحش نيب شقللاب

 ارددص ناسإلا نم دوهنلا ثالف



 هيا

 ةصاخلا 1 ل همرحهرئاد 2 ةليلق نبي رخآلا نيرصقلا نع لزعنم كلاثلا

 © ه0 لكس وإلا عءزالا ف وهو ذدوساالا| 0 رمهقلا اذو يفو

 لقت كلل ناكل + واعي .ارتم ان هتجاست عيرم نع ةرابع ءارفسلا ةعاقف

 ةنيدمو نيزايبلا ضر ىلع ىللطت شو لخدملا ماما نلامتلا للا هن عا فدا

 عفدت ةيسمشلا وا يمجعلا نم ةريغص ةدمحا ىطسو ةذفان لك يف ثيكر دقو ةطانزغ

 ةروص اه" اهيف ناكو ءارا توحام لما ند ةعاقلا هذه شقنو .٠

 كاوق يف ناردحلا ىلع يرطلا صجلاب تعبط ةفلتخم

 ٠ ةعبشملا ةقرزلاو

 نسم ةرارح

 ةردكأا لآ وا دي دح نم

 ءانالا لمحت 8 افبار الس ارشعانت ااه هذ تاع وهف دوال هاف اه

 0 قشمد توي 0 0 ض وح 4 0 دحاو ةعطق لعج يذلا

 : هلل 2 ةياغب روصتملا راد فص)و اهاكعارإ دلا هاله فدو ىلهصلا نس لح تاك كو و

 ارودعد هب كدحم 6-1 يذلا كيدان كلالملا رصقن رمكاو

 هروب كحك دق كناوأ ردق

 وويل ةايحلا عم ند قتشاو 5

 هك حييلملا عم ح حيييصلا ى

 هنمح لبوق ناويالاب نا 2

 ىلوالا سرفلا ىلع هعنادم تيعا

 اود اك روهدلا مورلا لع تضمو

 انثيرا نيح سودرفلا ان

 مهلاجحتأ .اودبزت كتودسحلاف 0. وللا

 ترد طارصلااودعذ نوينذلاو
 هنا الا كالفالا ىرم كلف
 رظنم عدبا كيل 1 هتريعبا

 ةنح 3- ماح ينا تانظو

 007 املا ىلإ اعل ىعا

 اروش ماظعلل ثدحي داكيف

 [يدشو) اترو- قانف اعمو

 10 ةدنع ع راكم

 اريدسلا (ركحاو ءالا ايفر

 انكر هل انا يول
 اروصق٠ اهءانب تعفر فرغ

 ارير>و ةنح كاذب اوجرو
 اريفكحت مهب ونذل مهئاندح

 ارودنملا علطاف رودسبلا رقح

 6 ارودح يرظطاس تينقاا

 ا هءكف كللا تيار ال



 8 اهرضاحو سلدنالا رباغ

 نايسال ادبعىلع تطخناف ( املا مولا ا فوق هع ولم نصت !اكس نا

 النو ءاقرملا ضاوالا نم كيلوثاكلا كواملا هرذصا امي ناكسلا نم ترفقاو نيح دعب

 برغلا ةفأش نولص انسب نآبهرلاو ماكملا لظ قيندلا شيتفنلان اورد ةأطو اهيف تكتم
 لاقو ا 1 02 راب اياك ا حلل اح
 اهراوح كي فنراكو افلا ريشع ةعبر »ا نهانبام ىلا تغلب جاربالا نا تيطخلا نبا

 اهيلا لب 1 وا ميلقالا ىرق نم ةرضحلا رواجيام ادع ة 3 رق ةئاعالن ىلع فينيام

 ةتقيطخ نيم نماإإم اهنا اراصما اهرثكا ناكو » ةرواجملانوصحلا دوددح نم

 ؛احرالا نم هءارو امو اهروس لهو هوجولا هجوتلو يديالا عفرث و ريانملا هلل ايف

 « ىحر نيثالثو ةئام لع فينبام ءاملاب ةنحاطلا

 ءارارصت4«إ "ب »

 ناينبلا نسلابف مهدعب نم . اهركذ اودارا اذا كولملا مم
 نامزالا ثداوح هاحم كله 5وايقب دق نيمرحلا ىرت اموا

 ناشلا يظع ىلع لدي ىحضا ءهنأش مظاعت اذا ءانبلا نا

 ةطانرغ ءارمح 0 مدنع ةبصقلا ىنعمو ءارما ةبصقلا اهل لاقي و ءارمخا

 ٠ قشمد ىلع تويساق حفص نم ةيحلاصلا لالطا ةطانرغ ةنيدم ىلع ةلام شو

 ةطانغلبح ميفس يف اهيلع .تماق يبا ةبرتلا نواللب اهئاردج رارمحال ءارجلاب تيعم

 ةثالث غو برعلا رودق ءاآملا ةبصق ينو ٠ هابصخلاو سلكلاو فروا ىنبم اهمظعمو
 لك يندقو ةك الا كلت ىلع ةعاقلا ىرغصلا ةنيدملا ايزذ دو ةتلفلا نعل

 ةروصقملا غو لياق 'يش لوالارسقلا نم تب و رخ الارصقلا نمز ريغ نمز يف اه. رصق

 مظعا نا سيطلب راك رمت ب 1 كلاثلا دمع هانب اًعماج ناكو ةسنكلاو
 ندع لا ديجنتلاو فرظلانم هيلع وهام ىلع اراب عاجلا دجسملا هبقانم

 قاف ةمشي هل ةبقنم اهب رهظف ةيزجلا لا نم هياع قفنا اهرثا عادباو ةضفلا عاونا ماكحاو
 . 0 نمو هم دقت نم اهب

 محلا سلع ناالسلا ركل ناك ريدكلا,س الا هيفو سلا رضف انلا رقتلاو
 ا ةكلمل تأ رابك و ءارفسلا لبةتسي و ملاظلإ هبف دعتي ةنطلسلا راد وا
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 باذفهو ةيماس داوطا للا ةالغكمم ةليقلا ةبح نم .كرملا لباهف ةئيدملا هخم تاعدق ل

 . لاككلا ىئعمو نسحلا ىعانمو رصبلا لبق ىعف ةقرشم رظانمو ةيلاع

 كك اروع نؤنالثوب ةتس :هنم شين و ةطانرغ لبج, ل اًقيصو ءاتنش جلقلا :لذنيو ل
 : ناشح نبا جاجحلا وبا لاق .٠ نويعلا هج وقس نم 1

 تنه الكا ةطانرغ ىلا ندا
 لهم لك ةطانرغ نه:هللا قس

 اهءايخ نيب نسحلا رودي رايد

 قوتو ابصلا يدهت ابصلا يسن

 قبره نهؤام بح لهم

 قوشم يجشلابلق اهبضراو
 8: قي رط كيلا: يكابلا مئابالآ . :يربخ هللاب هايلعلا ةطانرغا
 رظنم ةراضن الا ينتاش امو

 لدهؤم زوح تكلف اذا لمات

 تلع دق ةنيكسلا و دجن مالعاو
 ادنهع ادنرذ ليئش لس دقو

 قورت نويعلل ءاد ةحمبو
 قيقش كيلع ارملا نم دو 5

 قورب حولت ىلعالا قفشللو

 قيقع هيف رذ رد قوف ىفذن

 ىيتف وهو كسلا كتقفا كازا ا رشا بيطب هنم من اذا

 قينا ضايرلا يف خاقا روغش 2تممح# ماغلا نفح كل عفو

 نس و ات كيسا محصن يب ةلود نم نمحالا نبا ةعكاع ةطانرغ تلو اذ

 لينك نييص ىندو نيينايسالا نيءلادثقلا ةفلاح وأ ةيداعملا باذ>الا ف ةطاعسلا

 عئانصلا ايراتطقو م اتطاو ةزرواخلا ندملا.نم اوًدرط نيذلابرعلا: العجب ىرخا ةارات

 اوديزو لوالا هب ادب ام يناثلا تف اهيف كلذ لسلستو يراحلاو قرطلا اورمعو ةزاهتلاو

 اهئارعا' ةكحنو ايرينا: ةزيا رج ادهش قف. ةنب دم ىغا اهلك 1ع تي اف ةطرادم ةنداب ىالبلا

 دبع ةعاندلاو ةعارزلاب مههتيانع تاو ايناسا:يف ا ةئبرغملا ةيندملا ةلعش امم تقعبلا

 ءالعلا ةباثم مروصق تدكاو ءانيلا لامحو تاعانصلاو مولعلا 00 اهيف نك اهو ةيطرق

 « دونك اوركاسعلا هيلا يوشنت يذل القعملاو دودةملارصملا تراصف 2 ةفسالفلاو ءابدالاو

 اهلالخ 2 تدنف رهشا ةعيس اهورصاح نا لعب ما ذأ اقلك نامساالا هيلع ناودسا الو

 تاحارجلاولتقلاب لاجرلا ةدجت نم ريثك يف يعفو برعلان مني رصاغاداوزا



 م اهرمفاحو شلدنالا رباغ

 سلدنالا ضرانم برعلا هتككح ام رخا ةمصاعلا هذه يف ٍتيطحلا نبا هلاق ام اذه
 نرف فصنو نينرق ون اهيف اونظف ممايلاجو مهاياقب اهيف تعمج اهرضاوحو ا,مصاوع نه

 دالبلا يف اوقبب نا اوبحي مل نيذلا نيململا ع.مح اهءاج ٠ أهنارمتب ملاعلا اوشهداف اهدرحتو

 ةيطرق نم اولا قولا اهؤاج رصن ينب نم اهكحواب نومي ودعلا ةضبق يف تءقو ينلا

 ٠ ءاجرالا كلت يف ةورثلاو عئانصلا نم رع نك مايل نرامحم ةيسلل رة

 دالب يف هل ريظنال امحراخو اممدم سورعو سلدنالا دالب ةدعاق ةطانرغ نا اولاق

 ةريتكللا رألا قم هاوس لوبشملا ليغ رن ةرتح دليم ,نيمر را ام نهر ك0

 نبا كحو ٠ ةبج لكن م اهب ةقدحم موركلاو روصقلاو تاضايرلاو تانجلاو نيناسدلاو

 سادنالا ملوخد دنع اهب قشمد لها ىنكسل سلدنالا قشمد ى

 51672  جلثلا لبح اهيلع لطا دقو راجينالاو هايملا ةريثكاهوأر امل اهب اهوهبش دقو
 كاد لو حمد ل لبجوا يشلا لبجوا جلثلا لبج لطا اك - 4

 جمسلا ةطانرغ نا للي هس

 . : ريبج نبأ لوقي
 33 3 اهيلع تدز دقل كيتاه برغلا قدما

 أ ييلا بصنن شنو يرام الا كت
 ا امتطوغو تاريخ ناكم يف ةطانتغ نا ىلا ريبج نب اواغأب دعسان ل

 فصو يف ىللاعت هللا لاق دقو رامالا اهيلا بدنل ةدهو يف قشمدو رابنالا اهيف يري

 اهراختاب قسد ةطوغك تسلف مويلا ةطانرغ ةطوغاما٠رابنالا اهتحن نم ير ةنملا

 اهرظنم ناككلذلو ءادرم ةادرح يش لب برعلا دوع لع كلذكت ناك 15 الو ةفنلملا
 ٠ يبرغلا نانيا حوفس نم هيلع تللطا اذا عاقولا لهس رظنمم هبشا

 ٠ قشمد دنح املزن ملقالا اذه روك فرشا نم ةريبلا ةروك يف ةطانرغو
 ضرالا عاقب نم ءيشب هبشي ال اهني رو اهداوس يا ةريبلا صخو : يزارلا لاق

 ٠ ىشفداةطاوغ ةظونلاب الا افرع هلو

 ةيقشمدلا ةطوغلاب هبشملا جيثالا ةطانرغ صخ يا اهصخغو : بيطخلا نبا لاقو

 نابمالا هلا و :تنناذملا .هقرت لبس طيس يف هللا ءاحد دن. لاللارعتو تاكا تي
 نءاهيف نيعلا وبلل اهوحو ل 4 نيعب را عرذ ف تانملاو فرغلا هيف خارتو لوادحلاو



 اهرضاحو سلدنالا رباغ 1

 ايف ةايحلا رورس صاظم أينابسا ميج ف هل 00 ام نا 1 04 0 ُ 10

 سيئرلاودشر نب ديلولا يبا ملاعلا نيد 0 روصنم 2 نيب 0 ترجح

 تا 21121 كام يرده: همالك ىف هز نبال دسار  لاقف هز نركب يف

 ةيطرقب برطم تام اذاو ايف عابت ىدح ةيطرق كا تاح هبتك عيب دب راف 4 لييشأب ما

 يف رورسو برط ةدإب ةيلييشا نا تفىع اذهب و ٠ ةيلييشا ىلا تامح دكار عيب كي راف

 ا ان نارك اقل ةعبطلو ٠ اهر 5 هدا ظعم

 اهفاطعا يف تفوطو اهقئادح ترزو اعرز فياصم ة 4 ط١ 0 يق 5 وصق ةيليدشا يف

 وه مل ام الا نيس ىلإ مهف ديس نم لقانتت داليلا ءاينغا نم سانال كلم يف 9

 تاعج ام ءارقنفلا ىلع كفر سراحلا هاضاقني 0 هيلا لخادلا ىلع سوت الي ثدب

 فرصتتل دوقنلا نم العج مريغو برعلا دهاعم نم دبعم ىلا لخاد لك ىلع ةموكلا

 تت نم دوقنلا عفد 0 1 رئازلاو ف ل رظانلا ىف وعلا 0 داليلا ىف يق سلف يمرتلا ىلع هملد

 نم ةيحان 000 تل يبلا ة هل رذخأ دوةدسلاو نوصحلاو رواغملا ضعل 0 اذا الا را و

 ا 2 ا انفان برغلا 5 2 اهيف ل اظ يلا دال || ءاحنا

 ر>اه ءادعالا يديا 52 هأ تطقس اورام .اكس ا مسار دعت ةليشا 00

 1 ةطانرغو ة ةيسنأب و نا.حو ةبطرق ىل كل م كفلا ةئاغلن ءامذ 1 طّقف م نم

 | ؟؛8مويلا ا ١ ددعلا اذه ارناكس نم 6 ةدلج كيهانو .٠ قف رص 2 ةيار

 برعلا دبع دل نم ناك اه الا مدقلا نم ةئسم امل سلو ةددهتلا ندملا نم دعتو املا

 ةطانرغ ةئدم ) | 6 (

 هراذعضايرلاو ىل يج هحو هناك ضانإرلا هب ل دلت

 50 د ازرار ةداغ مدعم هيداو اناكو



 اهرضاحو سلك الا رباغ

 ةيلبشا ةنيدم (1 ©ي)

 ”ةبرت اهاكراو ءاوه الدعاو سادنالا عاقب لمحا يف ريبكلا يداولا هيطاش ىلع
 يديا يف ةبطرق طوقس دعب سادنالا ندم ,ظعا نم تناك يئلا ةمصاعلا هذه تماق

 يف مويلا سيلو ٠ روصعلاو روهدلا فالتخا ىلع رورسلاو ظحلا ةنيدم تناكو نابسالا

 ةبوحعا ينو لظعالا عماجلا ةرانم وا ادلا ريجلا الا برعلا راث ! نم ةريثك اياقب ةيايبشا

 فسوي يال ١١ 1185-11 ةنس نم برع س دنمم اهأنب ديعب ناك. نم ىرت ةيليثا

 ءاومحلا د تءنرإ الك ابمحح قدي را نم شو نيدحوملا ةلود نم فسوب نبا

 نيرث٠.ىلع ناردجلا كممس ديزي و ارتمتنس ههو ارثم ١7 يذ عبرم نع ةرابع !متدعاقو

 سرح ةيق نال يو ةدرعلا يدي ا نماهحورخ دعب نابسالا اهيلع داز ام كيه كل قد

 ”ىركلا حلل

 (نمؤملا دبع نب فسوي نب بوقعي نينماوملا ريما ينعي ) لخدف : بابللا ليذ يف لاق
 جيئافتلا لمعو هرانم دييشتو عماجلا ءانب مامتا يف ذخاف ه5 ةنس رفص ةرغ يف ةيايبشا

 نذؤملاباب ىلع لخدي مل اهنم طسولا نا الا اردق هلى رعا ال ةمظع نم نوكيام ميما نم

 ديدحلا نمااعب ر نوعا هيلع يك رأ يذلا دوما ةنزو ايلفسا نم ةفاللا عطق ىتح

 عافتلا كلت تهتومو يلقصلا ثيللا وبا عملا رانملا ىلعا كيس اهعفرو اهعنص يذلا ناكو

 ٠ هأ هذ راد لأ ةئاع

 اياقب هيف بلصلا نم سووان سما عماجلاو مويلا ةيليبشا ةسرلك ياام لخا نبك

 هفارطا ةعب را نم هلم كريما فشتكا يذلا يوتجلا حالما سلوك فر
 | 84 5 كس اديليم 6 سس وهز رافان كل نويل كلل نوغرا كلمو ةلاحثق كلم

 ٠ انابسا نماراوك تورت نا دبر ةدز ةنس ةيليظا ىلا 'لقن © نافاه,ةسنمكاف نك |
 لاق دقو راتمأ ةينامع ا هحطس ينرع عفترت الو 0 نم ةيلييشإ برق



 ةيسايعلا ظافلالا نيسفت لكلا

 ىلع هكاوفلا ندحا هنا يدنعو انيبطأو دنملا هكارف نسحأ ٍتنّألاو » :لاف
 ٠ ( كاكصا| رهو قالطإالا

 تورزنالا اوبسع اك اًعيع ةزههلا لادباب يا ةبنعلاب 6 هينالا 2 برع نم مهنمو

 بابأو نوبرعو نوبرأ ملوقك ظافلالا ضعب ين نابقعتل نيملاو ةزدهلاو تورزنعلإ
 ضايرلا ريهازا يفد كادعتساو تنذاتساو لاكتعو لاكتاو ديدابعو ديداباو بايعو

 اذه نا الا لوق يف اًئيع ةزحلا تادباف ناوفنا هلصا بابشلا ناوفنع نا ىتومبال ةعبرملا

 ةفدرعم يهد ميم ةنعنع لادبالا اذه نمو . ظافلالا لك يف درطيال يعامم يقاعتلا

 همالكىف لاقف' هتلحر يف'ةظوطب نبا نيعلاب ةبنعلا لمعتسا نممو ٠ اهركذل ةجاحال
 نوكسو نيعلا حتفب ) ةبنعلا اهنف 2( رمعم ةعبط نم ٠١ ص ؟ ج) ددملا راجتا نع
 امارجا .ظعأ اهنا الا ''” جن رانلا راجنا هبشت ةرجش يهو ( ةدحوملا ءابلا حتفو نونلا

 ردق ىلع اهرمثو كعو هنت مان نف ليقث هناالا لالظلا اك ١ ابلظو اًنقاروا رثكاو

 اهتابح ترفصا ضرخلا ناوا يف ةبنعلا تجنن اذافب» لاقاْنا ىلا «ريبكلا صاتجالا

 اهتوالح جزامت ةولح يهو اضم اهصعي مهضعبو نيكسلاب اهعظقب مهضعبف حافتلاك اهواك اف
 4 1 0 ىهتنا © راكالا اهم تبنت ابن وعرب ة1ك ةاوث الو ةضومح ريس

 للا 2 ُْق 0 مرا 5 ثدروو اهردكأ ىف فلل تعمر اناالا كاذ دعب

 تام هنا لاقف يواضعلل عماللا ةوضلا نم ينيمامدلا ةمحرت يفو ( ١5 5ص ) ةوب رلا نيس

 هي يا ابنعلاو جالا ظفلب هتادرفم يف راطببلا نبا اهلك ذو ابنعاق امومس# دعه

 لاقف اهدمب ( 88 ص لوادو ج ا ىشع الا حبص يف يدعذقاقلا درفناو ٠ نيعضوم

 يف هلثمو ٍتنملا ظفاب ( 56 ص.) خي راوتلا ةلساس يف تدروو دنملا هكاوف نم ءايننعلا
 ل هن نإ تردألاو © كملا دا نال علا قلقا هنا الإ وسعم' نيالا بيرذلا ةولص
 « ةيقب اند بلاها هب رعام ىلع جبنالا

7 0 00 
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 يرونيدلاةفيدح يبا نع الق ناسللا تحاص لاق !؟ زوطأ رحشك لاقوا(١)

 ٠ هيشا ناكي

 دوك 0



 فيلد ةيسامعلا ظانلالا رست

 البارا: _ [ئازنا ,.[ةةنالز ا ,الكوسإ امو. ناظتل
 كدا مظنف برغملا كايدا ىلا ظافلالا هله 0 فرلظتلا ىددع ترسم دقو

 ٠ اكوا ىلا ةينودلا ةتديصق لاجزألا بحاص رم هيقفلا سلدنالا

 نادي دجلا ألا ماهياع صقل ناساس ةقدرط اهدادجن لاعت

 ىلا لاصنلا يرد اهاعس ةيناساس ةماقم عيا لعحو اهلثم رتب أطوردتل

 ١« قالوب 00 ؟4-؟1 ص ”ج» ْق 1 بحاص اهدرو ًٌآ ٠ لاصفلالئاقم

 كعب 2 ل و ظافلالا. هده ممل نيد وغللا كح عل نا *احر كلذإ تهبل اغاو

 نيدو | راعشا ليس اهنم دريام , هف ق 5 ل للا ةحاملا دادتشال اهريسفت و اهحيوصت

 ةيسنرفلا يف ( 7901 ) وغر ءالا ةغل هيشت ةيب رعلا يف ةغللا هذه نآكف مهفيل انو

 ٠ ملاثماو ندكلاو صوصللاو سشابوالاب ةصاخ ع شو

 ( الا

 32 تاميالا 0 « تامينالاو قرلاو ٠ تاحالعلاو ةيودالا » 5 )م ص ) يو

 لصالا يف امرنال مهتاعسوت بيسغ نم وهو هابطالا دنع ةيبطلا تايبرملا رسكف نوكسف

 اباخدت ىتا كيران اع ءابطالا اهقلطاف ل و جبنالا عج

 0 هب لنه ةركرع هؤاب 1 جبنالا » سوماقشا ف يو ٠ ةءودالا

 وهو اناق ٠ فورعم وهام ىلع ايج ةريخالا ءاحلا ارادبأف « هنأ » ب هريغ لاقو

 3 ) غآخ0]1''0أ0 رود ةيحنرفالا نه و هغلاب نين رصملا ةماع 2 نا فورعملا

 ةعار ا يف نيفاؤملا ندعي قاعمو "؟ ويالملا ةئلاز» ايف لحد وهد (- ا[

 5 يدق هب مويعالال لع جنالا لوقي ن كو هالا نآكو « ينالاب » نيدرصملا نم

 دمحال هف 1 يوكو ل ههزن نه ه(58١ ص ١ ج )يف ( بنالا ) ظفل

 كس حادا كابا

 كتنانلاو يافلاو نال 1 تر ركملا تنال

 فاكلا ىلع كد و نيغلا ىل اع طقن ثالش نكلد ( كغم ) 0 هذه ِى ا 7
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 ةسابعلا ظافاالاريسفت ١4"

 عوولا قرطب ةعانصلا هذه يناعب نم وهو « رامغلا » مدنع هلثمو قيرطلا ىلع دعش 3

 مج, اغلا يف اع فدك هبال

 ا كلاو ني رايعلا نم مق و ناساسو:ب اهعرتخا ةدلوم ظافاأف ةيئاساسلاة للا اما
 انآ 27 داع نبا اج اعلا ناكوا ةهتسلا يف ةزوكذم ةلبوط ةديصق فلد وبا اهيف مظنو

 ٠ ليلذلاءافش يف اذكسانلا اهفرعي الف نيدلوملا راعشا يف ريذك مهتاغل نم عقبو اهب هعم

 ٠ ةيدكلل دالبلا ىلع اهباخضصا فاوطل ءابرغلا ةغلو نيدكحلا ةغل اضيا اهل لاو انلق

 لاق سوماقلا حراش نا ىوس نيد وغللا نم ال ضرعت نم دجا مف ناساسا ممجيسأ اما

 ٠ « ناساس ونب ءالؤه 0 سأل لاق ل 1 نيل لافو « سوس ىل م يف

 ةماقملا حرش 2 لكحل ىلا ةنرب :رذلا تاما ما ىلع هجرت ف يزرإملا عذو

 ند ما 0 ا تك نيذاحتل ! أر ناساس نأ ةينانلا

 اك كا ىلطلاو كلذ نم نأفا هتحلال كلملاب هربأ دبع كا ناساسي افورعملا

 وأ ى”دكت نم لك هلا بسن ع كلذب رّعف نايعرلا رشاعب وأ لاتجلاب اهاعري ماقأو عَ

 0 ملاتمأو نيدارقلاو نيبالكلاو نيذوعشملاو روعلاو يملا نم ًاريقح اسمها رمشاب
 ٠ الواو « ١/5 - ١55 ص * ج» ةميتيلا يف يهف يجافحلا اهيلا راشا يبل ةديصقلا

 داو ذصلا ةفلرطلا ١١١ يره بنو فقر ردح

 ناويد يف تيأرو ٠ ريثك وهو اهبخت“» ىلع رمصتقا لب اهلك يبلاعنلا اهركذي و

 ءاب رغلا ناسا نما ظافلا اهنعض ةينون هل ةديصق « 448-- 4544 ص » يللا نيدلا ينص

 روطسلانيد اهظافلا ترمسف ةديصقلاه ذه نم ةطوطخم ةؤل يددعو ةرسفم ريغ اهنكلو

 دئاصق ثالث ''' غئاصلا نبا ناويد نم غئاسلا راتخلا ينو ٠ فيرمتلا ةريثك اهناالا

 لارقتو انه اطافلا اهنكح دابع نبا يحاصلل انايبا ةيضانلل ابها 5 ذو ةغالا هذه نم

 نم » لبدإ » ىلع مالكلا يفو ٠ ةيناي رسلا نم ةذللا هذه ظافلا رثكا نا ناويدلا مطان

 نقود ؟ الاو نيبدادغبلا ظافلاب اهاعم ةبب ىغظافلا اهيفةديصق توقايا ن'دابلا 3

 : الواو قارعلا ناطيشل فورا كو ادغتلا ناو رشوت طا

 )١( سداسلا ٍنرقلا ءالضف نم ٍتيبطلا غئاصلا نب يلح ا نب دمج وه ٠



 ةيهأعلا ظافلالا ريستأ نار

 ةعرقلا نم برع مهلمت نرال ماهسلاب اننااواللا م هلثمو اهريغو قداصلا رفعج مامالل

 حصإ الو نولاقملا يتب و ٠ نوربعملاو نورسفملاو قعمو 6و ةعزتلاك ةكيتلا زكا

 لافلا نب مهتاقتشا ن نا يدنعو انهام نساني 2 املا نم الو لوقلا نع مهفاقتشا

 هذه نم هوغاص امي مزلا عيطتسن ال ةدلوم تناكامل ظا انلالا هذه بلاغ نا ريغ ءافلاب

 «.نيل افلا » اونوكي نا ظنالا ةروص ىلا غيصلابرقاو لأفلاب نيلغتشملا ىلع ةلالدلل ةدامل

 ملا نوكتو تاءاندلا ي وذل ةيسنلا ص ىدحاب يا يناثلا ديددشا 2للاعو نزوب

 ٠ خسانلا لق نم هرم ٌةدايز

 دك راتخلا يف يرب وجا مهام ةدحاو ةفئاطولا اهعيمح عجرت فئاوطلا هذهو

 لأفلا باحصاو دئاوملا باؤتصا مبهنم ركذو ءاب رغلاب و نيمحتلاب و ريسلا باحصاب رارسألا
 لك حرشو مهريغو لمرلا ىلع مكتلا باجحاو ةعرقلا باحصاو ةديدحلا باعصاو

 ٠ اهنيب اي مهتم فنص

 "قا

 "755 ص )يف ءاجو مدقثام لع/نيقارزلاو رجزلا باحصا» . ( ه ص ) يف ركذو
 قاّرزلا 1 نيفارزلا ثيدح ىرجدقو محلا رشعم وبايل لاق »0 3-5

 يدزالا ربطملا يبال يدادغبلا مساقلايبا ةياكح يف ءاجو ٠ مخل نا هنم لعب امم ةصقلاب

 يجافحخلا هرسف دقو ٠ « 5 نيقارزاا اع سرد 6 جربلديه عبط

 0 ولاعجي قيرطلا ىلع دعقي يذلا وهو قال نم 5 » لاقف للغلا ءافش يف

 0 لو هلاثما يف يزراوملا ركب وبا هلاق هيلع تهوم يا هيلع تقرزو موهنلا يف همجزب .

 هذه يملا لقنو «انأومبهنا ىلع لديب وهو ةيناساسلا ةحللا يف روكذم كل انو
 « لييسلا دصق » يفد« قاثرزلا بزذك» ىلع همالك يف « هيلع لوعيام » يف اهدنب ةرابعلا

 ةغللاه ناساس ىلع همالك يف قا”رزلا ركذ يجافحلا داعا دقو ٠ يجافنلل هيف اهزري لو
 « ةضايرلا قرزلاو قارز هبحاصو ميخ | يطاعت وهو قرزلاا اهنمو » لاقن ةيناساسلا

 يلءرأا ىلع طخلاب مني هنال « لا'ءرلاب » رصم ةماع دنع فرعي يذلاك وهف انلق ٠ يهتنا
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 برقا هنا نع الضف انركذام يتقي قايسلاف نيعلاختللاو لزلا لهال مرخال هدارا
 ٠ ظفللا ةروص يللا

 ( نوئياقتلا )

 نا انركذ دقو مدقل ام ىلع « نيعمتسملاو نينياقتملا » ٠ ضيا.« ها ص » يف ركذو
 نم ذوخام دلوم قاقتشا وهو نوهلع لاملا قافناو نايقلا ةيحاصمب نورتمتسملا مم دارملا

 فارسالا قلطمل هولعؤ كلذ دعب نياقللا يف اوءسوت مهنا ىهاظلاو ةينغملا يا ةنيقلا

 "ا كلا فاو, ذ رركت ثقو نملاتماو نايقلا لع نوكي نا هينا تلاغلا نال وبللا لع
 ميدلا لخدو الل هلام ترو دفا شا نبا ىفلا اذه نك » (28 ص) ينف

 ) 86ص ) يفو ٠ « مهيلع رك ا مِيدلا رشاعو لاملاب نياقتف تاذ ٍنِيةع 00

 نياقتف ايسجالام ثرو ٠ مدحا نأ ن نم هب تربخا ام نيثروملا يناختت رابخا بت نمو »

 ثزو ةرصبلاب اندنع لجر 0 ىرح دقو » ( 16 ص ) ينو ٠ « تشب 0

 ( 18 ص ) كيس ٠ « ًاريقف داعو ةببرق نينس يف اهب نياقتف رانيد فلا ةئام رادقم

 ٠ « هعيمج نياقتف اليلج الام هتثادخ يف ثرو »

 ( نويحئاهنلا (

 « نيحئاقلاو حارجلا يجلاعمو ٠ نيربحلاو ةيسآلا » ٠ ( ه ض ) يف ضيا ركذو

 امل لصالا يف شو ةحيق عمج حيئارتلا ىلا ةبسن « نيبحئئاقلا » باوصلاو ةخسنلاب اذكه

 تافوفسلا نم عون ىلِ لع بطلا ةغل يف تقلظأ ُث 9 1 ىف هحتتاو هحنف لاقي فعسإ

 مضاحلا ءاودل| رهو يرشللا ءاتسم ىلإ هيف رظن هناك شرار دكا سراقلا لوقف

 "لال دال ناسو تافوفلا ال نيحاعملا يف ءايطالا دنع ودعم شسراوجلا نأل

 ف عمج ا ىلا ةبسنلا نيدلوملا دنع تعاش دقو اهب نوجلاعملا وا حئئاتلا وعناصن ويح اهتلاف

 : يعئابطلاو يشئاشحلاو يحئارجلاك د تاءانصا| هذه لاقما

 ( نولاقملا )

 نيلاقملاو ةعرقلا: لهاو ٠"نيقارزلاو رجزلا باخصا» . (ه ص) يف اشيا ركذو
 ةبووسنلا ةعرقلاب نوقرخمي نيذلاف ةءرقلا لها اما ٠ « ني رسفملاو ماهسلاب فاوطلاو



 هت

 4١" ةيسايعلا ظافاالا ريسفت

 ىلع ( ةدمعلا ) نآآلا نوبرمصملا قلظي اك هتبرق نوؤش اًيلوتم نكي مل ناو عارزلا نايعأ
 ٠ فيرلا نايعا نم يرسلا هيجولا ىلعو ةدرقلا ناقهد

 ريبخلا هللاق.و عاترزلاوهوفاكلاديدشتو حعتفلاب رأكا عم نيتمتفب ةركألا اما
 بيض ىلع ةعَراؤالَب ةرياخلاو ةركاؤملا فعلا صخ ٌحارفملا مم كالا نك ءلعاو ايي |

 اذه ين لمعتست رموميف ةماعلاو .امهريغ وا عبرلا وا ثانلاكضرالاب عرزي ام مولعم
 بيصن يأ ىلع ةعرازلل تاعج مث عبرلا ىلع ةعرازملا لصالا يف يثو « ةعبارملا » ىنعملا
 . عبارملا اهرشام نأ لاقب و هيلع قفتي

 ( قود عل اونتاسدلا تاعك )

 . نيسنملاو ٌرئاَكنلا ٌباحصاو ٠ نيفنخلاو“" نيصاقرلا ٠» ( ه ُط ) هين يوو

 سلاحم انه اهب دارملاف رئاتسلا اما ٠ « نيعلاختملاو لزطلا لهاو ٠ نيععتملاو نيتياقتملاو

 نم نينغي و نيعمتسملا نيبو نرنس لوحت ةراتس نوب رضي اوناك منال تانيقلل يتلا هانغلا

 مطوق ىنعم ,هفي هنمو زئاج هلثم لاعتساو رئاعسلاال رئاتسلاءار :نم ذارملاف امئارو

 رئاتمفلخ نايقب راحنالا قاروا يفرويطلا هينشت يف سةالق نبال وةراتسن الف ذخن اوةراتس

 نالفدنع

 ناحلالا بذعاب نوصغلا بلع ىلعت ف:هدق قاروالايف قرولاو
 .ناغا رويطلا تاوضا نأكو -. رئاتش نوضنلا قازوا نكت

 ٠ نينغملاو *امدنلا نع مهبححي راتس ارو نمهوعمس ءانغلا عام اودارااذا ءافلخلان اكو

 قرح الا هلاخإ الو انه ىنمملا عم مهالتبام ظفللا اذه ةداميف دجا لف نوستقملا اما
 مل 1 نك نهئانغ نم 0 وا نا ككل نايت نيذختملا نعي « نينيقملا ه نع

 ةنالف تنيق لاقي نيدزتلا نيبقتلا لصاو ٠ فدارملا فطع نم رئاتلا باتا دعب
 مدعي هردذ 55 الذ جري اممو ٠ دلوملا نم نايقلا ذاخلا يف هلاعتساف اهتنيز يأ اهتبحاص
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 ناك ولو نيعمتملاو نينياقتملا لبقو نيذدخناو نيصاقرلا دعب رئا:سلإ بادصأ عم مل 5

 ضيا وهو نب اء قافنالاو نايقلا ةيحاصع نو راما ا ني.اسو ) نيناقتملا )
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 ةيسانعلا ظافلالا ريسفت ار

 05 رق هت رو لكس اه لع هييلقل دعب هنع علا يف يك انقو نيم دفنتسا ظفل يف
 قا 07 2 فر الاخ ءاسلا نأ ذك قل( فيرققلاو نيعصتلا هوو
 تيتكام يناف ةغللا ةذباهحو مالقالا ةلمح نم ًالامها يلع فداصيال نا ديبجلا دهجلا
 ىتح دقنلاب مهنه لوانتمو كحلا ىلع مهيدل ضورعم هنا ىلع ًاداتعا الا تبتك يذلا

 ٠ فيزاا نم ميىحلا زيمتإ
 - ضرعتم ريغ اهيناعم ضو تو اطوصا نايبب ظافلالا هذه يف تيفتكا دقو

 1 ظاقيال ابنَ حيصفلا نم اهلباقيام ركذ مزتلم الو ةغللا ةْعَأ دنع اهاعتسا
 اهضعب يف لقلا دن اذاف ٠ ليمح هحو ىلع هيف قرتفن رت[ هأنب رح مُنَقع لادج ةراثاو

 ةنراقملا درع وا حاضيالاو نايبلا يف ةدايزلا دصنا لع كلن لملف ظرشلا اذه نع
 هاوس ىلا يداحلا هللاو نيموعتسملا ةداسلا ىلع انايتفا ال اني رخأ ةغلو موق هغل نيب

 لكلا

 ) ل ءانعاا

 باعكلا 2 مرابخا 3 نيدلا سانلا فاطم يف « 4 ص » يف 3

 ٠ « نيحالفلاو ةركالاو ٠ نيضرالاو' جارخلا بايراو ٠ نيعرازملاو ءاتتلا »

 اكان ولو لوألا يمالسعلا رصعلا' نيَصاَخ 2ك راك داك نافل ةركألاو ءانثلا
 ىرت ال نا ىلا" كلذ دعب ةلقلا يف نراذخأب مث هرابخلا ف دورولا يريثك اههت دجو
 ذرو دقو ةينات عمشل ةفلودلا كت دست لورا مضي ٠ لا اها ه كذلا نم 1

 اف ءالا وو 6-7[ "760 نال (لهات 5و ه(14/ض) ةلوق كي

 هصن امي 17٠0( ص )انهار زاريشال هفصو يف يسدقلل ميساقنلا ن :.بحأ

 هوحوو خياشمو ءاهبو تاقدصو فورم هاهدو اقعو عئانصو صئاصخ مل

 هيف نمش داجيف 6 ذفنأ* ٠ ٠ ص هءيباصال» ارزولا خيران يو ٠ 4 ءانإو

 يىنعمو .٠ « إبلا يس هانتلاو هوحولاو دوهشلا ةءامح هيف دهشا دقو مدلاو لاملا

 نم نيعلا ىلع اضيا هوقلطا مهنا ىهاظلاو ابك احو ةدرقلا سيئر يا ناقهدلا 'يناثلا

 ٠ فطعلا داوي « اًمئاتو » هلعل(1)



 حج حجو ووو ا و وو ووو و ووو و وح و و يح و يو يو ا يحال حاحا دو و و والا دك جو و و يالا

 رإغا م14 ١ ةحس رفد قفاو ا ١ « ءزملا
 0ايام

 ةيسابكلا لكل لا اسفل

 ةراطاملل فاراعدا هل

 قىرنو هقامدلف هب عممسأ مك مو تارضاخحللا“ ن بنتك ريخ نم رداع راوسل

 ىدارالا حاط كر ذاتسالا لماما ماعلا هل نأ ىح اقوم هيا ديزاف هنعالوقن

 هدجرام لك وهو انقعم ًاعبطااءوبط٠ لاوالا هئَرَح 0 فحتاف ةيبرعلا ىلع ةريثكلا

 0 زاب ةنازح ف باك 7

 ةريثكلا ةيسارعلا ظافلالا نم ةفئاط ىلع هيف ترثعف ًاريخا ءزجلا اذه تعلاط دقو

 مل وا هرك ىلا انيدياب يتلا مجاعملا ضرعنت مل امم اهبلاغو دبعلا كلذ رايخا فانا
 ة.ءايعلا اناق اغاو ٠ هنم 0 ع فشكرو كا نع ماثللا طع كفاح ني هرسسذت

 ديلوتلاب اما لوالا يسايعلا رصعلا يف ةثداحلا ظافلالا نم اهلج نال بيلختلا باب نم
 ٠ عسوتلاو زوما نم بورسغب هل تعضوام ريغ يف لاعتسالاب وا برعتلاو

 يب ىلوالا ناكو هتفلاخم ينعست ال قيدص ةراشاب الا اهريسفت ىلع يادقا نكي لو

 ينعكو يرطاق ن رع ديعب لباليااو لغاشملا مج هيف انا تتو فب تمدقا نال ماه الا

 نم تنداص نال[ ده نا 1 5 باي ام ىلع ال رسيتام ىلع لمملا اخ
 تحانملا هده لاما ىلع ةنيعملا داوملا هلق )5 مأ 0 هروصتا ند 0 ملام ةبووعصلا

 تغقوت اذا تنكف و انلا سم نم هيف نامالاو ةقحألاب هاج ام لكب قوثولا مدع اهو





 1 يناثلا عيير ؟١ قفاومااذكا ةدس ياكل نوناك لوا

 5 0 قا لاف - د فدمن 5 ردصت

 هي , روس صلو ران اهكارتشا

8 0 

 نقلل راع نا
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 809 همم 1 علل 5ع 1922 .2غمم ملال

 طاق 140411711117 1 77
 8هدلقع ١ع 1 ]وهلزعع 1921, 2ه:عوم0208مأ هان [-21 1ةطأطعءا١هقهأ 1539]

 [ءالانع 216ا5146أ16 م8121553 3 5
 ا هال هال 011, , 11 هاوي عأ 6

 لال | لالالا

 8م 7
 257 11. 1. هل. ه]-11عدلهرنإإ[ - قسمه آاثهت ءأ !"ةورمام10ذ.

 261 11. 11. ا؟ن0-خلاذ - ]ع م3556 ءا 164 م6 ا ب

 اال 18م0 210انقأع

 0 269 6621 - 1 معمر:ععاتمتك 0ع 5

 2 221 30 ايو فلل َ 5 عايل تنللوس ان 1*طتوامتعع لع

 يا 86 م ] .5
 282 22016 55ءالا ل ا 57 0 + له5 هعسمط» و :
 288 11. #2 0 1 ١ 5 252 81. ة. 5ةا1 ونس ' 1 0 ْ و 0-86





 ةنيرح كاك 4 :

 لكنا تاك

 ةلدلا باتكل

 475 ص و7”. - +١ رئازجلا يف ةيقرمشلا ةعبطملاب عبل

 اردوك ينابسالا قرم: ملا طب رح يف هم باد 1685 ةنس ل اوكشإ نب ال ةلصلا باتك عبط

 هوو 1 لة لاننالا ةيتكملا اهامسو نييسادن ال جارت يف اهعبطينلا بتكلا ةلجيف
 دوقفملا لوالا مسقلا وهو رابالا نباب فورعملا يسنلبلا يئاضقلا دمش هللا دبعيبال ةلكتلا

 شلازا# خيشلا هعيطدقو املو - 1885 ةئس طبر يف نيددز هرادف خرشلا ةعيط نم

 ريدم لب ديرفلا ناملاعلا ايلا هيشاوح قياعتو هعيطن ينع 501 هس طد رحم يف ةيسنلب

 000 0 كارو املا ةمردمب سردملا 301. مع جشلاو ناسلت ةسردم
 تايبالايف ةعنارو تكلا هاهسا يف ةشلاثو نكامالا ءامسا يف ىرخاو ءاسنلاو لاجرلا
 ملاعل تاغالا ىلع ةرصتخم ةججرت 105 ءزجلا اذه ينو . باتكلا اذه يف اهركذ درو يناا
 دارسا ىلع قيلعتلا هيفام لمحا نمورثالا ةاورنم مزثكأو يثرشم وا يب رغم وا يسلدنا

 ةينايسالا وا ةيلاقتربلا ةمغللا يف مويلا اهلباقيام دارياو برعلا دبع ىلع تناك ام نادإبلا

 ملا 07 4 انمسأو يبرعلاا ٌبدالا يف كرشاتلا كك دلع ]2 لد امم ين فالاب وا

 قيقُمتلاو ناقنالا نم ةليملا ةروصلا هذه ىلع فا..لا راثآ ءايحاب امهتيانع ىلع هلهاو

 ةمكارلا ب ملي
 545 ةحئاص زي رابب هيسرم سيوا» نيبموكد يرفودوك فيلأت

 ةغالاو ةينرعلا اهتغل نعو ىثكارم دالب نع تامولعم ضعب نافلؤملا ناذه عمج
 ةيربربلا ةحبللا امس الو دالبلا كالت ىلا اًثي دح لخادلاديفت تارواحم ضءب اكذو ةيريربلا

 بولساب اهلك اهتيفارذجو اهناكسو دالبلا خيرات نع تامولعم كانهو ظعالا داوسلا ةخل

 نيلضافلا نيفلؤملا مساو ةيسنرفالاب باتكلا مسا كاهو يلم

 6 ىانل عمور ٠ آ12ءر70دطرتوعد هأ آن !اعرعزوم + 1 لومنعأ
 0*' قعءوطو 8لورمعوأرا, ظورأو, ااطعوأرأو 0ءداواو هأ قرم

 0000000 2و



 .ناكفإو ا ما

 كس يف عرشو رمالا اذ متداف تافام كرادتب هيلع يغقي بحاولا ناو مايالا

 حافي نا الم مهلثم نكي مل ناو ءالعلا نم هقبس نمي ايبشنم ةلثلا هذه نم ريغص عزج

 ا
 ءاذعاو مرنم نيلماعاا نيب اكرتشم هلءج لب ءاضعالا دحا ىلا لمعلا لكي ملو

 مولعلا اونقنا نمو ةثيدحلاو ةيدقلا تاغللاب ةمات ةفرعم ملل نم ه1 بج لعل

 ءايدالاو ءالعلا ىلا تغر لب مهئار , اي تفي كلذ عمو ةمجرتلاب اونع نمو ةيرصعلا

 - 0 ةدشلا ا 0 كلا مراكفاب هدرزاؤي نا ةيبرعلا راطقالا لكيف

 : 00 وا ظافلالا نم 0 لكن ةباصالا يعديال وهو "الو يقم ًاعفان
 ِق م الو ٠ ةيناسنالا مزاول نم ًاطخلاو !طغل ةضرع هنال طالغالا نم هححصت

 هناو داتقلا طرخ كلذ نود نا معي هنال ريصق نمز يف هدحو مظعلا لمعلا اذه زاجنا

 1 رج عضينأ ه هاراصق امناو ديدملا نمزاا يف ديدعلا ددعلا الا اهز شال يتلا لاف م

 يعسلا اولصاوي نا مدعب توني نيذدلاو ني رصاتملا ءالعلا نءوجب و ساس 0 17

 ذيعتلا ليقتسملا قولو ءالا ان

 ماركلا ءارقلل اهانطسب ةلجملا هذه نء قباسلا ءزجلا يف اهب اندعو لاا
 كلا لف ىف هتقيرطو غمججل يأر ىلعاو 0

 نوكي ا[ انوفحتيو لمعلا ةعباتم 0 5 اضافالا انئاق دصا يف انلؤماف
 انلؤي و تاوعلا ليس ىلا انو اك نإ لدول فاي ليلا 1 ىلع انا انوع
 مولع سدا 7 باهولا ميركلا هنا باطخلا لصطفو كل



 ..راكفاو ءارآ إد ش

 ةغللا ا 1 مواوعتسا ىلا لالالا ةضص نم ةنيب ىلع اونوكيل' ةخللا هالع
 1 اونوكلا هيا نإ ةنداعما رع 5 لك يف ةديدجلا:ظافلالا عضو.يف نونغتسيال

 امكرابتخالا انل هتبثا دق كلذ لكو ظافلالا كلت اهل نوعضي ىتلا يناعملا تح نم ةئدب
 ' : خيراتلا هديا

 اللا 0 ال ناار سلا وأ نمرقلاو نانويلا بعك كرد نيج نودألا ةيلكلانا ١
 اولوتيل ملا ةرطاسن نم اموق ىعدتسا اهريغو ةيضايرلاو ةيعيبطلا مولعلاو ةكحلاو
 تاغلب مهتفرعم مدعل ةيب رعلا ىلا اهحارخت#ا عيطم نم هتما ءالع يف دحي مل هنال اهلقن هل
 نوعمتجي عوبسالا يف اموي نيبرعلل لعح لب كالذ ىلع رصتقي مل هنكلو ماوقالا كاوا

 + و لاو هزورقا اديدسا اهتم ةةدجو انقا ةعللا "الع لع مللامحا ضرعتل هيف

 ةحتيحصلا ةمحرتلا مدحو نوعيطتسيال مولعلا بابرا نا ىلع 00 كلذب ا

 قرطو !تافاةتشاو ةغللا عاضواب نيملاع مسفلا م اوناك اذا الا ةغللا ءالع ةنواعم.نودب

 ٠ ردان اذهو اهيف ناحل
 هال دلل تاندارم دي نإ هدحو :هتكمال ترغملا وا تاككلا بما :لوقلا +

 هلو ول, لاخملا دب و ةييوعتملا نب كلذ يقدامل اًرعوسرت ىلاررط كو ىلا ةريدكللا رةيمحكإلا
 آد ا 0 اهروشيا تفل كل[ يلقن هس ل1. .لاوللا ن٠ | ةجيبتلا
 ٠ هيلا ةراشالا تقبس اي اهنساحم داسفاو اهبحو هي وشت ىلا يدؤنف نازدالاو عطاقملا

 عسنت المل اهراتخي يلا ظافلالا عضو يف ارح جر من الو

 قل ادكغ 527 نأ الان هلا فطيم ناو ءاراألا - متو تهاذملا
 2 ترون واعتيف اهرارسا ىلع نيفقاولا [هيف نب راسل ةغللا ءابدا نم ةعامج ىلا بعصلا

 فحص بيلقث يف دجلا نولصاو»و ةثدحملا عاضوالا نم هيلا ةناملا سمت اميف ثلا ىلع

 اهيناعم قيقح دعب تاثدهتسملا كإت) ةبسانملا ظافلالا عضو مهنكميا اهداوم عبتن و ةغللا

 رمعم يف ةبوخالا ع.اجلا ضعب 'يشْنَأ كاذلو ٠ ةيرصعلا نونفلاو مولعلا بابرا ةنواغم
 هس لعلا لهاو باكل اًمجرم نوكتو ةغللا يف يظعلا قتلا اذه دس ىلوتتل اهريغو
 ةجاحأل كاسل ةاياورالا كفل ابع نال اه الكتسوا ايان نم مل ضرعبام 0

 يلاوت ىلع دتشت ٍتررعتلا ىلا ةحاملا نا دجرو. يشم يف ايعمجم فف 0 اهركذ ىلا



 10 راكد أزأ

 ةيشوح ةلك ىلا انررظا اذا اننا ىلع ٠ ةسونأملا تافدارتملاو ةهيصفلا تامكلا نم ةغللا
 عطاقمو ةغيص ثاذ اهمال ةيدجتالا ىلع اهانرتخا اهانعم يدؤت اهريغ ةأكدوجو مدعأ ةيدق
 اهريغك ةفولأم تحبصا املاعتسا رركت اذاو انقوذل ةقفاو» ةين رع

 الو ةديدجلا تاككلا لكل تافدارع دخت نا ناكمالا يف سنل هناب قرادل ح
 الا لاخلا ىلع اهلقن ى أتيال يتلا تاعودصملا سانحا نم اههبشا امو سهاوجلا ءاعمأ أس

 نلضملا فيس تلسلاةعضؤو اما ينو هلقا كرت ال هلك كر ديالا كلو ان
 ناطنملا هلاعتسا عاشو نورصاعملا هعضو امو هل لعلا لماتلالا 6 يبابعلا

 بوكشدتلاو بوكس كملاو تيكا ونوح ءال بّيحلاو ٍتقرملاو ربحملاو ةحاردلاو
 ٠ ةيرمدعلا تاجاحلا ضعبب نت ةيلع ىرخا ظافلا عضو ناكما لع ةعطاق ةخ تننارغلاو

 مدهج العلا لذب اذا مايالا يخارت ىلع هدس ليسا ال مويلا ا:ةغل يف ىرب يذلا للخلاف

 تاثدحم أ !! ةيب رعظافلا عضو يفنيمدقتلا لوبس اوعبت اواهرارس ا!افنكو انا هةر

 اهيفاعموقأال ةغللاناب » لوقلااما ةغالا ةئيه هب هوشتت ال يب رع بلاق يف اهظافلا كيبسوا

 ميال هنا اندنع فورعءملانال رظن هيفف « فيراصتلاو فورحلا نم اهيف امي لب ءاعمالانم

 ةلةليفاا ةيكرتلا ىلع تاقاةةشالا و داوملاةريغكللا ةيب رعلا سابق صب الو ءاعمال اريخب اهماوق
 ى>'ىش تاغل نم. انطيلخ تحبصاف ةلخدلا ظافلالا اهيف ترثك اهقاطن قد 35

 اواواحل كالذب اهرادنا ضعب رعش دقو مسالاب الا ةيكرت ىبت مل امنا لوقت نا انل غوسي
 يف ةبغر ةيدقلا ةيكرتلا ظافلالاز اهنعاوتغجسي و اهريغو ةيبرعلا ظافلالا اهنم اوذيني نا
 ةدشو ابعويشو ةليخدلا تائكلا بلنتل ارش ل ميككو اتاك لع ةلظفاحتال ناك
 ٠ اهيلا راقتفالا

 هب كنتي دج ىلا :ةيمعالا ظانلالا لاؤتساّف لعاشتي *نا :باوضلا ف ل
 هس برعتلا كرتي نا ندحالا » سبلو ٠ ةيكرتلا بادا ام اهبيصي الل ةيبرعلا هحو

 الو هللا زوما نرنز ءيال مهم نيزينك 1 هب نولم“ و هنو“ نيذلا ىلا مع لك

 3 مدعو ةيبنجالا تاغللاب مولعلا مهيقلتل اهيف ةحاصفلا بيلاسا الو اهناقاقتشا
 اهنولقني يتلا يناعلل ةبسانملا ظافلالا اوعضيو ةمحرتلا اون نا مهنكمي فيكف مهتنلب
 ةنواعم نع ةحرتلا يف نونغتسإاال ةيرصعلا مونعلا بابرا نا نوبئصم انلعإو هارزن يذلاو



 : راكففاو .ءارأ را

 كا ام اهتذل ةايحب الا ةمال ةايحال هنال هتما توه هيلع تتركي يذلا هتغل توم

 ٠ كلذب خيرادلا

 ثيدحلا معلا ةمدخ يف ةيرصعلا تاغللاد اراحم نع ةرمداق ةيب رعلا ةغالانا ليق 0 ناف

 نودي نيذلا نا انلق رييفت الد ةحرت الب اهيلا ةيمجالا ظافلالا لقن نم ديال كلذلو

 ولد زاحلاو قاةتشالا قرط الو ,راكلا دئارف رم. اهيف اه اوطيحي مل ةغللا ىلا روصقلا

 يناعملا زاربا يف فرصصتلا ةعس نم هل ناك ام ىلع فوقولاو برعلا مالك ءارقتسا مهنكما

 كلذب ينءت الو ٠ ةغالا ةبج نمال مهتبج نه روصقلا نا اولعل اهيحانم فالتخا ىلع

 ىلع ةلادلا ظافلالا نم اهولخب انحرص اننال ديدج ىنعم لكل اعوذوم ظفل ةغللا يف نا

 عسقيام ابعاض وا يف نا ينذ امناو نيلوالا نيعضاولا لاب ىلع رطخ م يلا ةثيدحلا يناعملا

 ةيرصعلا بلاطملاب ىتبام ىلا عاستالا ةلباق امال ناعما نم انش ا ظافلا هنم قعشي نال

 اوليجيو مهفالسا دبع يف نكت مل تايم ةديدج ءامسا اوعضي نا نيد رغلل زاج اذاو
 عم مهتاغل دعاوق بسانث غّيص ىلا ةينيتاللا وا ةينانويلا نم اهنوتقي يقلا تاكا
 مود وذ نا انل زوال اذالف يناءملاو ظافلالا يف اهم راقثو دحاو لصا نم اهقاقتشا

 اهنلب ام عم انتغل دعاوق نسأل م غيد ىلا اما 3 وأ كأ ايهما تالتل ة ةيلع 2 ءءاعمإ عنف

 كل 00 رك نم 35 يف ام عبو نيايتلا ةدش نم تاخالا تالت نيبو

 ال يبلا ةىرفالا ظافلالا ةحرت نا » لوقلا حصإ فكد ١ ةلادع قرطب عادلا

 « ةغلل امن. ٌةدمئاف الواح بجومال اندنع ال فدارم

 ةظفاحملا نم اذعا ةدئاف ياؤ ةمجتلا ةقبر نمةنلالا ري رش نم دشابجوم ياو

 رودقلا نم هب ىرت امم اهتئربتو اهقاطن عيسوت و ةغالا ٌةايح لع

 كفورص رودكدلا ناك ال ةحلالا ةديفم ريغ ةيمح الا طافلالا علت كناكاوأف دعب و

 ةاجاتمو ,اورعسالاك ةديدملا ظاقلالا هتاباتكا فا ل22 اذالف الاو ام ىعي ه-هل

 ٠ ايبارثويدرلاو مزتربسلاو مزتونبهلا نم الدب ةعشالاب جالعلاو حاورالا

 ةيب رع ظافلا نرع شتفف ةيمحيالا ظافلالا هذه مت يبرعلا هقوذ نا مرحال

 اننا ىلع لدي اذهو٠ ةيكرفالا ىلع اهرثاو اهدجوف« طم » نودب اهيناعم يدؤت ةسونا»

 لا 11511 سي وردلاو نوبزيحلاك ةيثجتلا وا اةرتوطلا تاكحلا ايلا ةظلاح يف اغسل



 سا

 راكفاو او

 ب رعتلا

 نم قرابلا للا يف روشنملا هباتك يف فورص بوعي نوتكدلا,ةمالعلا لاق
 فدارمال يتلا ظافلالا ةمجرتب خمحلا ءاضعا ضعب ماعدا نع ٍضار ريغ هنا » ةللا هذه

 « منا ةخلل هنم ةدئاف الو كلذل ابحوم ىريال هنال اندنع اه

 معلا ا هداهتجلا ةرثد 1 انئانثو هيلا راشملا 00 لذفب انفارتعا ع

 انتفر همو ةيل عل | عار ذأ ل ساو 52 هفراعم ةعسإ انباجتماو ٌةديدع نييس بدالاو

 : لوقنف نأشلا اذه يف ا ر نايب يف هن 0 انا دبال ,دضدق صالخاب

 ىلع ةلادلا ةيمجالا ظافلالل تافدا ره ةيب رعلا ةغالا يف سنل هنا يف ةحاشم ال

 عاون اك ة يب رغلا تاعودصملاو ةيللا تاعرتخماو 0 ءايشالا
 تل ةرلاو رمح انصلاب تال آو فرتلاو هذ زلا تادداوب؟شرفملاو سبل

 دجنالو انثويو انقاوسايف اهدهاشنو هفلتخلاتالحلاو بتكلايف ابنع ارقنينلا ةريثكلا
 تا اماوأبتتي م ذا 0 يعضاو نم دحا لاب ىلع راطخت ل امال 0 يسإ ايتن يش

 ٠ اهدوجو لبق ءاعما امل اوعضي ىتح تايعسملا نم مدعب

 انددع امل قدارعأل ةديدج ةلك لك انامعتساو فورص رودكدلا يأر انعمشا نإذ
 ةب غلا تائللاو ةيركلا نم [طيلخ اننيإ تعضص) ا( سدو ناد فاك عوضوملا اهظفلب

 هذ اهيلا لقنلا ماد اذاو + ةعيفرلا اهتازنمتطخناو ةعيدبلا ؛اهتساحم تهوبشتف

 ةينفلا تاولطملاو ةيلعلا تانشتكملا دايدزاب ةيمحعالا تاثكلا ايف تدادز ادم را
 ناكر اهيا تياغت ىح نينسلاو مايالأ يلاوت لعااهريغو ةيسابلا» ةيعاسلاب

 نئازملا هتظفح ام الا اهتم ىقبب الف نيرباغلا تاغلب اهقاملو اهطوقس ىلا ةءاعدم كل
 ٠ نيلدالا تبعك نك

 هنع 0 اف لضرب يىبرع يا لب ؟ ةطلام لهإ ةغلك هتغل نر نا ديربي تيدا 2



 ءاضعجلاا اولا
 يرينا ( مالسالا ءاكح ) خي رات باتك

 يزي بسال ) 3ك ناوص)و

 ىلع اليذ ل ا "لع ٍتحو كلذإف ب هيف كرابم الو دو# ريغ م لعلاب * نذلا

 كح هن كاد 1 اهرشن ىلا ( مالسالا ءاكح خيرات ( 0 مل ةلاسرلا

 ظحالي امن هنا : ١55 ص اهيف لاق هناف : ةلا هذه نم يناثلا دلحلا نم عباسلا ءدلا

 لمح مالسالا ءاكح 8 ارث تانك فل | نا هإ وف نادد ًْز يدنفا روح موحرملا ىلع

 32 5 0 هيف ا ع كلو هسفل فلو ا نأ عم 1 ناوصل 5 هباتك

 دفا روح هيلع دعا يذلا ( ناكوب 0 هولا | ده لعلفي هيغل اوني نع
 ىلع ٍتجاو هنا يبن مرتحلا خيشلا 0 ذاخا يكل و ٠ هسفن يدننةا جروح نم ال
 دجول يب رغملا ديسلا كلذ لعفولف ٠ هتالاق٠ لصا نع ثحين نا فيصم دقن ءاش:نم

 فصو وه ةكملا ناودل ( 2/0709 )ل ايذدب مدلل محير رات ىيمسلا'لصا نا

 ةيدرعلا خسنلا تسارفا ف يف ققدملا ةمالعلا ) دروأ 0( موحر ا يس ا ةققلربلا ةخسنلا

 وه اذه ناف ٠ عساتلا 1 يف ( | 5 هز ( دذدع ةينيلربلا ةناجتكلا © هس ةدوحوملا

 خيشلانا لاقو ٠ 251 !نارصل ( 81هء7/09 ) ليذب قبلا تانك "الوا ىبم يذلا

 ممدئاوف نمو هباتك يف يزج محلا مركذي مل نيذلا ءاكسملا جارت هباتك يف عمج يتهبلا
 ىلع يزحسلام.محرت يلا ءايلعلارك "ذي هنكلو ٠ ” نايسنلاب ا همو2 بوسع برام

 0 ىحس نا ةقيقح ًايرح هباتك ناك كلذلف“ 01

 كك ناو : هن وهسإ اذه سلف ليد كلذ جل يدنفا يروح موحرملا ناك ناف

 2 ن درب » 0 ةكملا ناود لبذب هباتك ميسي م ه.سفل قيبلا جيشلا



 ؟ما يداتتا تك

 ةيلاغلاو كسملا لع ايعا س وبيتلا تانسك ملا نانص

 ىرع كف كي ةيلك ةدءاق 0 اعلا نيحبلا هكش تحبح نا ء ءاغ الر

 َتلاق يتلا ةرعاشلا كلت لوق نا ؟ برعلا نيب طابترألا
 فوفلشلا نأ نم ىلا حلا 7 ىع ركز هكا 0

 فكَف الو ةيدانلا يك ءلا ليم يف ةدعاق حصيال تايبالا ركام

 ثاللت اوب رعف برعلاب ة ةيقل رفا يلاعثو سلدنالاو سرافو قارعلاو ريصمو ماشلا هل

 ٠ ةراتخم ةيضار ةقباسلا اهجاطوخم نع كَدغَو نمزلا لوط عم مهنيدب ثنادد دالبلا

 الا (؟ ج ٠١1 ص ) دالبلاب تضمن ينلا سرادملا كي فلؤملا ركذي لو

 :راث الا _عسردت ىلا يدخقلا ف ةنلاعلا َنيِيكْسودلا ةسرادمو نيدوشلا 11
 نأ اهل ناك يلا ىرخالا سرادملار كلت ناب يضقي فاصنالاو .٠ ةيقرشلاتاغللاوةيئاروتلا
 سرادمو اهريغو قشمدو نأنبلآو توريب يف ةينطولا سرادملا لثمداليلا ضامن ا يف مهم

 ْنَم ناكو.ةعئانلا تيد يف اهريغ تقبس ىلا ةكريمالا ةهءاخلا ا الو نك 2 |

 جوشو ئنقي الامة ىسلاو رطل لع امنيغأ تايروو كلر هان روتكذلا لاثما لاَضفا
 ناكر راجل ةيلاملا ةمزا ىلع اوضبق ةب روس لاجر نم تائم ةعماجلا ةذئاسابو اهب

 داع انا ترؤملا بعناو نم ناو  .اكريماو رتعمو ماذلا يناكب ركفلا كارلا ق7 مل
 نا يرمملو ٠ لكم هنع ىلختي دا هم ١ رش 0 ةصاخلا هفطاوع نع
 رع اهعدبم يف 2 5 كرت نا قمن 0

 ةوق ىلا دنتست مل مهسفنا اهئانبا يدياب تماق اهتذهنو ةلواطتم نورق ذنم هتعمصاعو

 ماشأا ب كا شو ٠ 5 وصخ ةريخالا ة 4

 ٠ ةيننجا ةدضاعمو ةيحراخ

 ليوطتلا ةفاخم هب اًنزتحم يعوسبلا ةمالعلا خي راتىلع هعظحالم تب ارا

 للالت قذزعاو + ةاوكاداكتا نككنا رظان ريغ مييعصلا خي راتلا ىلع صرح كلذو
 لوبق هلبقلو اقح هيف دحو ناف هل# ريغ يف ل ندو هتناكم نم ضغلا ىوه

 الو تدر ريخلا ذأ 1 ىلع هوطيلف كاز ريغ أ ناو هاخوثا ام اذهف ندح

 0 هلال ةمصع

5 



 يداقدنا ثحي ؟ىلم و

 تافصلا هذه ناو هريدع قباسو هناوا لبق ءاج ةقيقحلا يف هنا لاق نيداحالا يف ًاروهت
 هترادا يف اهيلا دمع ىتلا قرطلا نع ىفذغ»و هبيلاسا يف هتدش ابعم ىسنت نا بحي

 نم ناكصقنلا اذه نا لاق م - ةطساولا رربت ةياغلا نا ىلا كلذب دصقي هلعلو -
 الر ل[ 21 نة ةيمو هذيقا طحت وعر هذ شا يذلا طل نم انو هعايرت
 نأ ىأرف يرتلا دادبتسالا اياحت هدجو, هوبا ناكو لاق,ةيناروتلا رصانعلا: دبع ىلع
 اذه يف هزر>ايذلا ماقملا ىلا اذه عم لصي و و اهلك اشي امب ةوشرلاو اهلثمم ةدشلا لباقي

 لا( ج 4 ) كارثالا تاواشابلا نأشلا

 ةيرادالا مهب راشم يف 1 ليبقلا اذهنم ينعملا ريمالا هاتاام نظنو
 اذا لئاقلاف عئارشلا غيمح نوناق عبطلاب وه يذلا قالخالا نوناق عم قبطني ام سبل

 لاخلا يفا 1 ءوسب انداقتعا 1 بذك اذا بذاكلاو قرمم اذا قراسلاو لقق

 © ارا وا مهلثم نوكتف اناعف اذاو رضملا مهلم يف مدلقنال لاملاو

 ةبر 0 11 :ديح زيمالا خيرات نع هلقنام كلذ نمو

 ا عهنم ا ةداسلا ىلع اوضقنا 11917 ةنس تلح

 هلوق كلذكو مهبزحو ةءراشكنالا بزح ناب زح كانه ناكو اهنايعا يا ةدلبلا فارشا
 _لاجر نم نيب ولصملا عم ةماعلا برحلا يف باص يذلا رمج ريمالا نا( ؟ ج؟15)

 رداقلا ديعريمالا ماظع نا هلوقو هنبا هنا ةقيقحلاو رداقلا دبع ريمالا ديف- وه دالبلا

 كارتالا هداعا م سرد طقف هربق نا لب جيعص: اذه سيلو جيرلا يف تبرذ برحلا ءانثا

 ةنتق كس قنا رداقلا دبع ريمالا نا( ؟ ج ١8 ) هلوقو ٠ هيلع ناك ا ن دا لل

 نا ةقيقملاو ٠ مالسالا فرش ذقني نا هد>حو لواخ ىعيس 6٠!|  ةقوؤتشملا ماشلا

 نابع ضرس ضرفلال اذه فر كراس ددغلا اذهنم رثك اذن هلل اهم ر ريكلا ريما
 هردصو هباب تف نم ةيعاتجاةلزام يذ [ سم تب الخ القو مهريغو اهرايواهئالعو قشمد

 ٠ مهيد كلذب رمال لع مثدالداو مهيرحو نيييسملا هينطاوم ةيامخ

 ربشب نب نامنلا ةنبا ةديمح يندب هدابشتسا هخيرات يف جاتنتسالا فعض نمو

 : امهو زاححلا برع نم ماشلا برع ززقن يف ةيراصنالا

 هللا "ترس انلا كح . (اهو ا ل



 4 يداقتلا تحن

 رطقلا اذه تي ةيلكة بلاس مهنا برعلا روص هنا ديب نيقحاللاو نيقباسلا نيب قرفلا

 نم فولا عم قبطتي ال امم ادهو ماظن الو لدع الو ةعانم الو ةيندم ال هريغ يفو

 55 كا اذخا عسيالا» : برعلا رات يف ويلي ديس لوقب و ناب يفكيو دهاوشلا

 اهزاخزاب ةئعو م فاز ةيظع نكلم ةداش د داليلل عساتلا نرقلا يلا اوناكءافلخلا نا
 روطاربما ىلاو ناملراش روطاربمالاىلا ايادملاو تاراقسلاب نوثعبباوناك دادغب كولم ناو

 هراذب امو ةديشرلا مدهاعم نم .وأستنا م ةيقيقحللا ةمظعلا لاغم اوناك منا نيصلا

 ةرانا ددحت تناك مهم كلام ع كو ف تيقن أ يتلا [سرادملا ناو: عولعلا يذيب ل

 ةشهدم عناصم ناكم 0_0 ةيكرات لوك سه ةدمعا ىلا قرشلا ىصقا نم ةيندملا حابضم
 ٠-« ميدقلا ملاعلا مو ديدجت ىلع ةرزاؤمو ةبب رعلا ةءانضلا راث 1 نم

 هترثا يذلا ماعلا لمعلا نم ةعب ابروا غن مل :'''نانر هلاق ام كلذ نم حرصاو
 نويلاقتربلاو نويئابسالا اهذخايتلا بلاظملا لكيف تامككلا رادقم مولعمو ٠ ةيب رعلاةغللا
 ةيب رعلا .تالكلا نم ريبكر ددع ىرخالا ةينامورلا ثاغللا يفو نيلسملا ناريح ةغل نم
 بوعشلا طاطختلا غلبم دكوتو ةيعانص لامها وا ةيلع روما نع اليلق الا ربعت اهلكو

 ها ةءانصلاو معلا يف ىيبسلا نع ىطسولا نورقلا يف ةينارصنلا

 مالكلاو لبجلا اذهل اخي رات هباتك ميك: .داكىح نانبل خي راتيف فلؤملا ضافادقو
 تثدح دالبلا خيرات يف ةمبملا عئاقولا ثنا عم ضرعلاب ءاج ماشثلا ملاقا رئاس ىلع

 كتالذ ل اغم نايل ترب نب ةكاومار ا نم اهريغو صمحو سدقلاو بلحو قشمد يف

 ركذف بوبا نب نيذلا حالص هضعب ضعب أش غلب مل ليوطست ينعملا نيدلا رع ركذ هنا
 مل لصنق ةماقاب نين رولفللو اديص يف 6 ناخ ءاندب سسنرغال صخر هنا هايارثع نم

 فوذلا يف مهتوعد اوس نأ نيش وكملا نيلسرلل صخرو ةيبدح الا تازايتمالا يف عسوتو

 ريمالل ددع.نا دعب و هدهع 2 ءادعصلا اوسفنت ىراصنلا نا لاقو ارايدا ملل رمو

 هرظن يف تدع امبر يتلا .هلاعا يف هتأرجو هرظن دعب ركّذو ليبنلا اذه نمرث ام ينانبللا
 ةيماسلا تاغللا خيرات هبانك يف نانو (1)

 ]مت عوأ 12 عدورت : 11 خدامأ) أ وةدغ»مأع هك 6
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 يداقتنا ثحب برع <

 ويمارو سل و نيم ُخ رات 2 06 5 ىلع علط فار (نيبقالا هتك امو نيييلصلا 7116/0110 وشنم هبتك ام ١

 3 رات يف 7 خاض هر 0 امو ماعلا 3 راتلا يف ان 155 ©1 12077150110

 ا عورشلا موي ايروايف نييل.ئارسالا نييبيلصلا ةلماعم ءوس يف نايدالا
 لتسا,اذافرمايا رخآ ىلا لب. ينيدلا شيتفتلا تراويد دبع ىلا عئاظفلا هذه ءادتباو

 نايدالا ين ركثم لكب مهواماعو برغلا يف مهاوما اوذخاو دوهيلا لتق كاذ ذا نويبيلصلا

 مهيلا نرونسحي و مهومجي و مهسفناب مهوواسي فيك ةيعضولا نيناوقلاو ةبوامسلا
 -' عيزاتلا دهاوش هديؤت ال لابملا. ان نم اذه نظناو:.. قرشلا يف

 داكألا رود نا( ١ جا 525 ص ) .هاوعدب اريغك ةقيقحلا نع فاؤملا دعب دقو

 يا قحلا رمع يردن امو وب 6,:!/ه7/© م6:1006 ءاهبلا ليلق ناك نييب وناالا

 نم مهئادعا ةيداع نوعفدي ناش حالص نوك نم ةلودلا هذهل لظعا اهب
 تئشنأ ىتح مهمايا يف فراعملاو مولعلا جورت مث مهبابساو مهددع ةلق ىلع .نييبيلصلا
 ةسدنماو تطلاو هقفلاو ثيدحلاو نارقلا رودو سرادملاو عماوجلا مظعم ممدبع ىلع

 دالبلا نم اهريغو سدقلاو باحو ىشمد ين تاقناخلاو طب رلاو اياوزلاو تايفشتسملاو

 مهيلاؤم تانسحو مهتانسح نم اههظعم دا اهلكو اهءافصتسا مزادع عطتسي مل يلا

 قرطلا جلصتو وإ لامعالا هذه لذ 5 نا عيطتست ةلود يا هللاب ىل يل لقف مماقتعو

 كفو ى كاف ندملا ىلإ اناس ةضاقلا نم هايملا رخو عالقلا مقلد روسإلاو

 لاقي مث فطعلاو قفرلاب مهل فالتخا ىلع مبلماعتو اهاياعر نع بئارسضلاو سوككا

 ٠ لاحلا ةفيفخ وهزلا ةليلق ةلود ابنا اه
 نم برعلا دبع ين, دالبلا هذه لع.هكحب ردضا هللا هخعاس تفلؤلا نارينلاغلاو

 ؟ ٠ نص ) همالكادنع لاقف سايقملا كاذ لع كلذ:دعب ىأر ا لكس اقو ةاس لوا
 تاشقانملاو«ةفالخاب عنصأ كما ىيلت م مالا يف تاثن ىلإ تازجالا لع(# ج
 فرعي ال خرؤملا نا يا٠ ]1 نو رتشعا ةقالت ملظ مايا اهثروا غذا ثرالا مودي ىؤشل |

 ىلع ىسانث' ا يسنو برعلا نم نوحتافلا اب ايفان ذعمإداينلا ءذهوف قوس لدعلل تماقبهناب
 ٠ هلوقب لكلا سنمال بالايقف نيدلاحالصو نيدلارون« نومأملاوديشرلادبع لقالا

 يرنل ماشلا يف نامورلاو مورلا لدعيف هاضيب تاعفص عضب هباتك يف صخ ول دون انكو



 "ا يداقتنا ثحب

 نم 8100106 ةريقحلا ٌةديلبلاب اهفصي ىتلا ةرعملا ةنيدم تناكو ةرشلل سماخلا نرقلا

 يزاوث الاو' اتبوقاب دكا ؟نالقسعأو روصو ةيكاطناو منبنك ماقلا 11 ك١
 ةينام ذنم اهادحا ناكس ثلث وا عبر قيقحتلا ىلع ندم سدا هذه ناكس عم مويلا
 ىلع ةعاس وحن اهباوبا نيب ام دعب نا ىري مويلا ةرعملا ةنيدم ططخ ىلا رظانلاد نورف

 ٠ اهضاب راو اهلها نم فلا ةّم اهيف ندحت نا ظعت بي ال اهتحاس تناكاذكع ةئيدق ٌرئاسلا

 ا ناولع !هطاطخنا ند ويلاه ايا 4 الف ةرعملا ىلع هكح لقعلا ححصي اذلو
 مواتق ل طقف اك : ميطفنو , كف مهساوقاب رث هللا ددقلا ده 0 1

 نما, زاك 1 ناك تفحتو 6 زق ءاسنلاو عضرلا ليدل اوقنحلاو ريض

 اهيف رءالاب 0-0 رادتقاو ماشلا يف نيييلدلا ماظن ىلع همال 2 م وت دقو

 لوب اذه انركّذدو ٠ نيرشعلا نرقلا يف ةيقارلا ابروا لود مهنأك مروص 1
 اذيب دحالااناثلا نازك عئاصملاو راثاالا زهتذيا ام لع تنازكول بالا نأ وكس رم

 نا ٍتيحعلا نمو لاق ٠ اًملاظ هلمع نوكيف كلذب رما اذا هنا هحح نمو ريبكلا ليدبتلا

 هذهىلع خيراتلل موق الو ٠ هولعفي نا مهيلع ناكامي نانلا هانا ام ىلع كحي اخرؤم ىرن

 ٠ ها ةححلا تايثا يف ةئاق ةروصلا
 01 ار ع قتلنا طب , معلا راد نا فلؤملا ىوعد خيراتلا اذهيف بئارغلا نمو

 قيرح نا انيأر نمو لاقو ينيدلا معلا نقف طفل ردم لب ةمماج سرد 0
 نم ملا ىلع مأش 000 دبع ىلع م 1١15 ةنس قشمدب يومالا عماجلا

 الانبا نك زاذااهيف ناك البا ررظ"نا ىلع نوعمع نيخرإملا نان " ناس

 سابارط ترها فاةتاركفم يف امشي ن اف ةمالعلا يزنالا لاق ادقو دادغت و كك 5
 هزهح ةكحلا تيب اهيف ًاشناو عيشتلا ركارم نم الكرم اهلعح ادقو زامح نبا يالا َنَز
 ةينيد سرادمو ةعماج ةسردم هدبهع ىلع اهيف ثلاكو تتكلا نم دلحم فلا ةئامب

 ٠ «ماشلايف ةيلعةدلب لوااهيلعنييديلصلا هاليتسا ليبق سلب ارط تناك ام رو بتكن ئازخو

 ةيبيلصلا بورحلا يف اوناكدوهيلا نا ( ١ ج 577 ص ) ماكحالا ٍتئارغ نمو

 حدابش و نييحبسلل نب واسم اوناكو 20100 نيييلصلا دنع نيينطولا قوقحب نيعتم

 الا فلؤملاةرضح نظن امو. نيلتسملا دنع كالذل اقالخ يملا ةداهش لداعت ءاضقلا ماما
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 ٠ ةلبانحالو كلاوم الو عفاوش الو اقانحا اونوكي مل يناثلاو ل والا نرقلا يف نيللا نال

 بوي نب فسوي نيدلا حالص فص ودققف ةفدب ريهاشاا نم دحاو لك فصي فاؤملاو

 116 ,مقوسعك هم ءزةاانرءد ! ةلاسلا عئاقوب ةيبيلصلابورملا فص وهنكلو عايطلاب

 فاضنالا ككل 000 اب( ؟ م1541 ) يناغفالا نيدلا لامح ديسلا فصوو

 ىلع ميلك مروص هنكل او مهب قلنا علا فاصوالاب نيييلصلا كوم فصي نا هيلع يغقي

 رشع عبارلا سيولو ريكلا كرد فكك اوناك لكلا كر اك لقعلاو: ةذجنلا نع ةياذلا
 07 11 اما اك ىيلظلا) نونحلا بورح ابورطا كلت ىسلا كصاارلو
 ل دوهعلا ضقن يف مهتافص ضعب ءارمالاو كولملا كئلوا ضعب | لو ناييبللفلا
 ٠ لافطالاو ءاسنلاو ةزجعلا خويشلا نم نيب راحلا ريغو ىرسمالا لتقو تاندابملاب

 ةفدرعم ةصقب ا نم صصقو يخيراوت نيب ال ل 8 رفىرا ليما ف وسور ل وشي

 ةموهوم روصو ٌةهددعم صاخشاب 0 ٠ اهل اهعرتخي روماب اهنزي و هرظن بسحب اماصشو

 اها هركقب لمح يصصقلا نكي ملنا اذه تتكام ةءارق ذإتلا ثذكا ىلإ بدك عماجي و

 اذلشقما ىنوتي لادالا نا: فيضا' اذه ىلاو هريغ ركل ديشتسملا خرؤملا كاذ نمارثككا
 ٠ ها كلذ لث متيمال رخ لاو املاط وا ناك احلاص ابدا

 رظن يف تدع امب رو نيدلا حالص اهاتا يتلا ةبقنملا ينني نا دارا خرؤملا ناف دعب و
 عضي لف سدقلا معاق موب نيمو اصلا 1 هؤاقبا فو ةحلاصلا هلامعا مهأ نم نييبر خلا

 فوخو زم نيلسملا لمع نا لاقو اهيلع مهئاليتسا موي نيلسملا ه اولتق 0 كلا

 هك علا نيعبس اونتق سدقلا اول موي نييديلصلا نا نم 1 ل كحل ىو

 ةيور نودب نوثحابلا هب لس امم لوقلا اذه نا لاقن(؟!* و*5 02 نيالا

 سلاما نا نما برغلا ورود ماعزا اما ىلعأ نازيمأ يف 'يزار ددقلا اذه نأ داو
 نع راذتعالا باب يف لاقو ناسنا فلا ةّئم ناعنلا ةرعم ةريقحلا ةرعملا ةديلب يف اولتق

 كاذل ةب رحلا قالخالا هب ىخقث اب تاموع ةنيدملا هذه نا سدقلا يف نيينياصلا دلعف

 1 هل ةودع دخولا ملا ندللا د[نامم ىاكيعلا
 ا لإ نا نم يرعلا يروم لاوقا دن نا عيطتسإ فك سامو

 واد فناتك اه دالبلا باردب نم ءوبا ءازيام ىرتاي نسقي لهو لفلا ةئم. ةرعملا ف



 "الو يداقثلا ثحي

 هيف ممريغو هيرصاعم نم ةمالا ءالع رابك هلاق امو هبتكب ةيميت نبا ىلع مكحيالو
 سو ريثول هلمعام مالسال ا ين لمعو هيو حر ةيميتنبا ناكاذاو

 مرتحلا فلؤملا رظن يف عفانلا نوكي نق نيرسضملا بصعتلا ةاعد نه دعب ةينارمصنلا يف

 ضصيحم الو قنا قودي ءالظالا ا ىلع ىلإملا هسكت/نا لا ل اطشال نع
 لب هلها داقتعا مهنيد يف دقتعي نا هنم بلطن الو مهيلع كلا يف هترح ديقي نا الو
 اال]ىّتح معلا ةخيهبل بهذت يلا فطاوعلا نع در>تيو خب راثلا فصني نا هنم تلطن

 ' ءايشا هتغالب و هريسفتو هزاجياو 59 رارقلا يف لاق دقو ميبهذم يف نيلاغملا ن هادعإ

 لاق ءارآ يف مدلقيال نا دون انكو ىطسولا نورقلا يف زايدالا ةبصعتماهب .لوقي ناك

 نويلم ةئائثلث ون هب نمؤي نيد نم طح همالك ينو اهفالخ نيلسملا ريغ نم نورصاعملا

 ٠ مدالب ينو مهني ربظي هخيراتو رشبلا نم
 امساالو قياحلا ميدقلا هقفلاب رث 7 دق يالسالا هقفلا نا«177١» هاوعد نا

 ىوعد يف قرشلا يف ةيسمللا نئانكلل ةنوناقلا قوةحملا ةظساوب ٍكلذو ينامورلا هقفلاب

 ةيرفلا هذه لضحد يف ىرزن الو ةلوقعم ةلوبقمه ةحجب |هيلع وتايمو هليق هريغ اهاعدا

 فطتقملا ةلحم يف اهبتكينلا ةعتمما تالاقملا هو السالا هقف نع
 ىروطاذعس عيبا موكا ةءالعلا انقيدصو هقيدص ( "١و ؟5 لا نيداحلا يف )

 رداصم ناو معزلا اذه داسف هل نيبتي كلذب و دراوملا برقا ٍتحاص ينانبللا ينوترشلا

 ٠ الا شيل سايقلاو عامحالاو ةنلاو باتكلا يالسالا هقفلا

 يف للا كّهذل راثقتنا نم ناكامنا (5 م131) ءاؤعد ءارالا_ب
 ديطوت ىلع هنون ءاعب و ينائعلا ةفياللا نورصني ريخالا درعلا يف اوماق هلها نا دنملا

 يف لب بهذملاب .ةقالع ةرهاظلا.هذ#مل سلو ضيا تح وه هنال ةناتسالا يف هشرع
 يناغفالاوا يدنملا هيخاب لحياملرثاتي قيرفالا ملا ىرنانا اهو الا سيل نيدلا ةعماج

 اذه قرا لب مالسالا لها ُ ىلا لب صاخ ثهذم ىلا رظنلا نود يناريالا وا

 ناف؛دتملا يق لالا وه كهل لك لها هيف لخد نا ءكرهلا نم .قرشلا ف
 ٠ نييقرشال قرشلاب ةادانملاو يب رغلا كما ةهاركيف .ةاونش ييلسسو يينطوغو بشلل

 ًامالسا قبب مالسالاو مالسالا نم بهذت مويلا ةروهشملا ةعبررالا بهاذملا نا مولعم ,



 يداقتنا ثحب مايثع 5

 ماندهاش 1 نوبحي ام نيد ومالا ىلع ل اوبتكيا نيخرؤملا ىلع نوطغضي
 رييزرج نبا ةمالا كد ناكر صع يا: وخالد هلع انلورتم عي رعا لك نوكذي

 يتلا ةياغلا ىلا كلذب ديوجتلا يف غلبو تائيسلاو تانسملا ٍبتك يذلا يربطلا
 ءاضرا اوخوت ىسايعلا دبعلا نت نيخرؤملا نا دقانلا معز اذاف. ٠ ةياغ اهءارو سل

 مهتايح يف سابعلا ينب نم ءافلخلا ءاضرا نوخوتي اونوكي.ل اذالف اوبتك ايف ءافلخلا

 .٠ نيمحمجم الو نيعتعتهريغ اهوحرتجا يتلا عئاظفلا نودرويف مهئابآو ممدادجا نعفكلاب

 ف رظنلا ةبرح اولمعتسا نيذلا ةءردقلا يهذم اشف نا «1ه ص » فلؤملا ىوعدو

 ىلع ًالدتس» نييعسلاب مبطالتخا نم ناك مذوفن دتشاو ماشلا يف اورثكو مالسالا
 هذه يف مهنوشقاني و قشمدب ىراصنلا ءاسؤر ىلا نوفلتخي اوناك نيلسملا ناب كلذ

 ةيقيقح ريغ عوعدلا هذه لئاسملا

 هذال ؟ 1 اكس ىلا 'يش لك ةبن ىلع سا ص 3 انيغاص».انيأر ذو
 " و بهار ذل يوه لإ كداب نب دلاخ نسلق ماع نا ةاص ريغ رك دقو نييلصالا

 نم لوا ناك فيكو ةييرعلا باد آلا لع ذيملتلا اذه هيف لضفا ايف ةدحاو ةلك لقي

 ءافلخا نم ةئلزام يغ امو قشمد ف ةيطيقلاو ةيناث ويلاو ةيئايرتسلا نم مولعلا هل تمر

 نم اذه ديزي نب دلاخ 0 ء.ظنو مرعاشو مث مراثتسمو مهدحمو نيب ومالا ملاع وهو

 11750 سابو طاب ارو اهلالياش ناو ين ةمالا خيرات يف ةمغملا تاروطتلا
 ءايشالا نم كلذ ريغ وا هب ةفرع» هل نكي مل هاك اعد الع بهار نع هذخا

 . امو 0 اهريغو كلا ضرىع 5 تدرو يفلا

 يعاجترالابهذملا بحاص هنا (؟7ص ؟ ج ) ةيمن نبا مالسالا عيش يف هلاق اممو

 عدبلا ةلتاقم :رعرتفيال ناك هناو لت هلمع ناو ع0 و ©

 ةطوطب نبا ىلا يزعام لقنو ثصعتلا ليبس يف هنيد ءاضا قوس وهو هتايح ىفقو

 كلذ لا نم :ىضق هناب اذه. للعو روعشلا لتخم تراك ةيت نبا نا نم ةلاحزلا

 ارق لوقا لش كك يلد تلو ناسشللاو مقلاب لادجللا ينو نولا يف هثايح راخعم

 قاروا هخو تعاض ةيميث نادل نيفلاخلا ضعب» وأ ةقوسلا ريغب طانخم ١ اعر ليس

 نيعالااو ثغلا اهاشحو هنهزنم هدلب يف وهو - يزد نبا - نحال اهبتكف هتحابض



 مال يداقتنا تحب

 | نككو ميحصلا خيراتلا اهيلع هقفاويال يناثلا ةفيلخلل ًاروما بسن اذكهو
 نبال يرادالا زحعلا بشي و هيباو ددزيب ةنطا ردع ناكر هحاست يف تع

 ةطخ ىلعكانب نكي مل ماشلا تف ناو هتسايس تسلفا ةيباجلاموينا لاق دقف ( 5)باطخلا

 ! عافدلا بابسا نم يش اهيف سيل باوبالا ةحتفم دالب ونغ هب داري لب ةموسرم
 ركفيال ةيدنجلا يف فيعض نابح هنا تنثا يبرعلا نا ىعدا مث برعلل ةلغشم ثادحاو

 طسو مهنا لوسرلا دبع ىلع اوناك ا «؟ م ؟؟ » ودبلا ربظ هنا لاقو مئاغملا ريغ يف

 فيك هتفض: ذه اي دنجنا يرمعلو ٠ رطحلا ماما:نومحت تهتلا نودعتسا ةيالخ ١
 شيج نرا ةدارقاب و مورلا دونح نم ىتتلا بذملا بردملا يدنجلاب رفظي نا عيطتسي
 تاقنلا بل كأم نر شحد يي اجرا شيجو افلا نيثالث ناك كومريلا موي مورلا

 كومريلا موي نيلتملا نرا يرذالبلا لاق دقف كلذ نم رثكا ناك مبشنج نا نولوقي
 كومريلا رما نم ناك ام هترمضضح لع كلذ عمو افلا ٠ مورلا نم اولعق افلا 54 اوناك

 يف فيعضلا نابجلا يلرعلا شيلا ماما هتافص لكب بيجملا شيلا كاذ لشافت نمو

 نيدانحاو لحل موي هلاح ناك كلذكو مناغملا الا روصت لك نع ديعبلا رفلاو ركلا لوصا
 ٠ عاجشلا ىلع نابجلا بلغتب تهتنا يتلا عئاقولا نم امهريغو

 مهتاماظنو مهئاسلو مبكاحم نيينطولل اوكرت « ١ م5؟ ص » برعلا نأ هلوقو
 ة 0 ا 62 ان كك 5 اليلا لل اوقباو قا 1 ةيدلبلا

 . حعاسنال ع 3 اذهف نيفظوملا ل اوضيعتسا ل

 مهتمو هل 3 هام مك يف اولد نيذدلا( ٠ ( ىراصتلا ىلع همال5ك 2 عضو لا

 هلحال ناكيذلا لاا رخو نسمع جارخ ىلوتي 6 بتل

 هلوقف ابجارخ هالو ناب ةبواعم ه 00 صم 42 دلاخ نب نمحرلا دبع مهم اه:ايغا
 نويسايعلا لعف م ةيشحوةروصب 3 الهإ ال هموصخ ةلاتساراتخا (07؟)ةبد هاغم ناراذإ

 يسر ناسلب نوبتكي اوناك 2 يخرؤم نا هاوعدو ٠ اهقالطا ىلع حصتال ةلأسم
 1 تننا ةقن اخ رؤم ايار انناركةن.الو /لاقيام هبف,كولل] طنط 2
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 5 يداقألا ثحب با

 تاتستربلل بزت الف الغم ابروا يف ةينيدلا بورحلا خيرات بتكي ضرغلايلاخ لجد

 لائيف ةياغلا نع ًادرح نئاوكلا تتكبلت نيبوابابلا كيلوثاكلا ىلع يني الو نيددحلا

 ٠ بواقلا لكن م لوبقلا همالك
 اناف اذلو قئاقحلا يئاني امتدرحي نا يلو الاف بالطلا يديا هلوانتتس هخيراتو اما

 ةيناث ةعبط يف حلصي نا ىسع هذي رات ىلع تاظحالم ضعب دارياب فلؤملا ةرمضح حييقتسل

 خيراتلا يف ةبولطملا فاصوالاب اًمدتم هحو لكن م ًامات هباتك نوكي ىتح هيلع انقفاويام
 ةيهانتملاةقلطملا ةيكلملاتاموكحلا يف نيخرؤملانا : عئارشلا حوريف ويكستنوملاق دقف
 ةطرفملا ةيكلملا ,لودلا يف اما قحلا اواوقي ىتح ةد 8 ل هنال نويذكي اهقالطا يف

 لك, حيبصيف ةقرفتلا ادبا دجوت يتلا اهسفن مهتلرح بيس قحلا نونوذي مهناف اهتلرح يف
 5 ها ملاظ ديتسم لظ يف شاع ول ناك اي هل رح ماهوأ دبع مهنم دحاو

 ةانللك | نك نيمرتحلا ضعب تارابع نم بعز لمح يلأي فلذملا نأ هانظحال ايف

 اذا الا اهتيلج ىلع كردت ال ةصاخ لاوحا يف تلبق مثريغو نيافلاو نيطالسلاو

 اهمحرشبو ةيب رعلاب لوقملا نم ةلمجب فلؤملا يت أيف اهقابسو اهقايس عم ةرابعلا تركذ
 تناك اهنا كلذنم جتنتسي هابلئاق ىلع ةبس نوكي دق اًعوضوم اهنم جرو ةيسنرفالاب

 يربطلا نع ًاذخا ( 55 و 1١ و 10 ص ١ ج ) هلوق لثم هياع لمعلا ىرح ًاروتسد
 ةرابعو « ابحالصو ةئنيدملا نارمج يف رصم هللا برخا » باطخلا نب رمت مالك نم

 :هترابعصن اذهو ةنيدملا رمعيل رصم بار رما رمع نا ىرت امام مهفي ال يربطلا

 رفح ياشلا رخبلانا ةثاغتسالايف رمت باتك باوج صاعلا نب ةرمع باتك ءاجو

 طبقلاو مورلا هدلسف برعلا رحب يف بصف 0 سو هيلع هللا 02 هبا لوسر ثعبأ

 اكو هل كيلا اريك هل تردح رثصم هرتنك هل 0 ماعطلا رعس موقي نا تنبحا ناف
 ,ضاركريماو جاز كجارخ : رصم لها هل لاقف كلذ لجتو لعفا نا رمع هل بتنكف

 رصم جارخ راسكلا هيف هارد كلذب رمع ىلا بتكف جارملا رسكنا اذه مث ناو
 ا[ ةنبدملا نارمع يفةرصنم هللا برا لحتو هيف لما رمع هيلا بتكفا اهبازخو

 اخر الا رصم كلذ دزي ملو رصم رعسك ةنيدملا رعس ناكف مزلقلاب وهو ورمع هجلاعف
 ريل مهلع سبح ىت> املثم ةدامرلا دعب ةنيدملا لهارب مى



 يس

 توريب يف ةيكيلوثاكلا ةعبطملا يف عبط يعوسلا سنمال يرنه بالا فيلأت
 . ةوفص 67 يف ظسولا عطق نم نادلحم 151 ةئس

 11. 107717716115, 5. لل, : طه درت1أو م16ءاأ5 آ151071وانع حج

 رعربرمناأ], لدورات عرأع  (تناط0أأ ومنع 1921: 2 د0وأ. ارز«,

.5 2550 

 دعب خيراتلا يف ةيسنرفالا ةغللاب سنمال بالا انقيدص لمانا هتطخ ام رخآ اذه
 حيرست باتك ةيبرعلاب رشنو ماشلا يف نيبومالا هافلخ ضعب يف انناحبا اهبرمشن نا

 ٠ ةديفملا ثاحيالاو ةديحلا كل كاذريغىلا راث الانم نانيل يوتحيام يف راصرالا

 اك هقسو لوصفو باوبا ىلا رود لك مسقو ا اذه هي رات مق دقو

 يودي يذلا رصعلاو اهدنري يلا هذال ىلع ل ايس ىبسلا نم هيف كاطلا زثعي ع 1

 خافو قر 0 سرادلر هن اذه هباتكو ٠ هثداوح مها ىلع فوقواا

 ٠ لوقلا اهيلا ىزعي ىتلا رداصملا ةىفص لك

 ىلع مالكلا اما ةياغلل رصنخم مالسالا لبق ماشلا خيرات ىلعزيحولا اذه يف مالكلا
 داك ىتح نك اما هي عسوتف لاوحالا بسح فلؤملا هيف فرصت دقف مالسالا دبع
 نع 0 0 نأ تكسو ىتح ىرخا ف بضتقاو تاالوطملا دادع ف هباثك لخدي

 ٠ هثداوح لست لخي وه هعوض وم

 ْس رصاعملا نيخرؤملا صضعب بولسا ىلع ثداومحلا لق 2 هكرح فلؤملا لمعتسا

 خي راتلا نم هنكمت ىلع هلثمو قلعو دقتنا ام لكي ف باوصلا بناح ىلا نكي مل هنكلو
 نم ”يرب حميم خي ر رات نم 006 كلاطلا لقع حقلت قئاقحدروينا هيلع بعصي ال

 0 2 رولا ىلع ةبات كلا ف هنأش نوك ف . 21 تار وصتو تادققعملا تارثؤم



 مالقالا تارثع بان
- 

 ( كلوصتلا طباضم اومتن ) و هورانخاو هوبختلا يا ( نالفل موقلا تكوص ) اهنمو
 ( هارآلا اوعمحو ) ( نالفل هيأر نالف ىطعا ) نولوقي دقو رايتخرالاو باتل الا يا

 نآ نا هلاف حالا لادتسالا هيف ىارقااذه لكو ( تاوصالا:اوممحأ) نولوقن

 نيريشعن الف زاحو رايتخرالاوا باختنٍرالاطباضم اومظنو هورانخاوأ انالف اوبختْلا لاقي
 0 نب رشم لاق نا نم. الدب هاما

 3 "ا ( لاقلاب ةقاط ) هباوص ( لاتقلا ىلع 'ةقاط ملل قبب 00 موق اهنمو

 10 نال ل أب المع الو ) هاد ( ا ان ةقأط ال ) ةيركلا

 ٠ لاتقلا لع( ةردق مط ن لآ 3 ةردقلا ٍّ لمعتستف ( ىلع )

 كر طال( [ذكلا هسفن سك 1 ةاياوداف ب موق امن
 ذك ابضأ صخ وأ انك اهفقو 1 نا

 ةداشوالا اما ءانب وا ديبشت هباوص ( روبقلا ةداشا ىلع طاوما اوقفنا ) ملوق اهنمو
 ؛'هب ديدنتلا وا صختلا لع هاننلاب ترا عفر اهرهشا رخا ناعم ابلف

 كلذولع ملمحي بسال )و ( ةءانصلا هذهنم ىوس دراوم مهل لل موق اهنمو

 ( 028 ) كفانحل ( هعانضلا هذه ئوس.) لاقي ثنا ا 2 مهثال ىوس

 هيلا فاضملا نع فاضملا لصف زو ال هنال ماللا فذحي ( نوريكتم مهنا ىوس و

 © اذه لثمب

 رم اذ هو ةرم اذه ا ) ”يشلا اواوادت ) ٠ ( سهالا قاارلناذت ) مكوق اهنمو

 71 دا وا مالا ف اة كن لاقب نا ىلو الاف

 مههولنس

 ةيوغل دكاوف

 راّبقلاو رايكلاب ةماعلا هيعستو ربكلا رش تك فصأللا

 ءالعلا ضعب برع هباو *يدرلا دوسالا صاصرلا وا ٠ صاصرلا < برسألا
 ٠ مالقالا هنم لمعت يذلا صاصرلا اهانعمو م/07166ه/7© ةظفل ني رخأتملا

 ٠ بكبكلا هلثمو ناجنذابلا < بّنآلا



 مالقالا تارثع

 ةدعاس» ىلع هباوص ( نيب وكمملا ةدعاسمل اوتفاهن دقو ) ملوق مالقالا تارثع نمو
 ٠ رورشلا يف لمعتسام رثكا تفاهتلا ناىلع اوعباتن اوطفاست اوتفابت ىنعم نال نيب وكلا
 ٠ نيب وكتملا ةدغاَسم لع اومحازت وا اوزابت وا اوهباس لاك | لال

 اهل دانت دااه دانت هباوص ) راوثلا يديا اطوطت نا ة هك مهاوماب اوبره ) اهنمو

 ٠ هيلع عفرتو هال الع اذا !ٍ ب دنز لاط لاقي ذ دع ١ انه امل ىعم 57 ) امل وطت ) اما راوثلا يدبأ

 ةعقلا تاذ ةنيلا ةهقلاب نوددزي ( ةجقلا ءايغالا ن ٠ اهريغو يلااك ) روق اهتمو

 هإ ربدملا لعد ىلع مئاقلا وهو ميش ثنؤم امل ىنعملا اذه ديفت ال ءايلا ديدشتب ةهقلاو

 نيبت ةيقتسم يا ( ةعق ينك اهيف ) ةعركلا ةي آلا يف اك يقتسملا ضيا هينا نمو
 ٠ ( ةييْقلا وا ةجقلا تاذ ءايشالا ) لاقي نا باوصلاف لطابلا نم قحلا

 هتطبضاوأ هيلع كيقبق ةباوط (نولف ع عقلا ةموكتملا تحلا 5 موق اهنمو
 كا

 ةئللا كل( م 3 1 لعف دري مل ( مهتموكح ةوادعب 00 موقلا س وفن ) اهنمو

 نا ا مهتموكح ةوادعب تعس مهسوفن لاقيف ( ايئالث ) مم دراولا امناو

 .( 5 اهتوادع تمماخ ) وا ( م دوكح ةوادع مهبولق تبرشا ) لاقي

 نال ) 2 ( كد باوصلا ( ةمركيحا كراكم ف ِق ,طاوها اوعدوأ لقو )ابنك

 لبقت لا اكل (راقم ( ةلك دقت يغبط و . 4س قل هياوعفم للا ىذدعت عددا

 كراضم اوعدوأ ( 2 ) يلام اديز هيو ) كلوق 2 ) 3 5 ( مدعي ا ةعيدولا

 ٠ ( مللاوما ةموكحلا
 رقفلاءانعم ناكىق لظا اذا (مادعرالا) ٠ ( مادعإالاب ةكحلا مهيلع ت 1 راع

 لتقل أ ترا ىلع 8 وا ةايحلا مادعاب كل مهيلع تكح لاقي نا رهظالاف

 ٠ بوصالا وهو



 اهرصاحو سادنال ا رباغ بديا هل“

 ةارما ةريدغ عراد ةآرما ةئادلاو فال [ة1سا ها ريع را اراقب ءاشنلا ادادعاو اون نيا معو
 ليئاتو شوقن ةيصاقلا نم لمح وا سلدنالا علاقم نم باج يذلا رجحلا ىلع ناكو

 تي هبصشن رصانلا سا هريغ ليقو فوسايفلا دما هباج املو ناسنالا روص ىلع روصو

 مهضعب لاقو ٠ الاثت ريشثع ينثا هيلع نصنو سنؤملاب فورءملا يثرشلا ساّلا ظسو

 هل 1 للا ني قرم دلا فور ةنس نيرو ا لن م ا فال ١ ة يقع اله اذ 2
 :ةمد تماهدجوو اهل داملل يلرع نبا اهيف لوقي يتلا رماعيبلا نب روصنملا اهانب ينااةهازلا

 عقلب يف نك اسنماهب نا امو ملت بعالملا فانكاب رايد

 عجرت اًنيحو انايحا تمممت 2 يناجلك نم ريطلا اهيلع حوني
 عورم وهو ٍتلقلا يف نحت هل  ادرفتم ًارئاط اهنم تبطاخت

 عجري سيل ىذم سهد ىلع لاقف تشاو حونل اذام ىلع تلقف

 كلر را اههوسار تءقلاو ه 2٠٠ هن, داوالدت ىف ثمدهو .ءاهزلا تقردلا كفو

 ردكلا ىديا يف ةيطرت تطقسو/ رباربلا| برح.يف»مقفارملاو روصقلا نم امينا امو. ةيطرق

 مهكحدعي ملو برعلاي ديا يف نرق سمخو نورق ةسمخ ةدم ثناكنا دعب ه1 ةنس
 هدب تيوق ن٠ لكراص هرعا ىلا عجري ناطلس نم ةبطرق تاخاملو كلذ دعب اهيلا
 ٠ ةيليبشا ترمعو ةبطرق تدرك ةنيدم رمت

 ىلع رار ) عب يئابلا (
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 فل اهرصاحو سلدنالا رباغ

 'قحسملا اذههلوحو دنعءزملا هب'رعشي يذلارغأتلا كفصو للا 'ليتساال :' هيتوغّلاف
 ثيحو عونصم ءانب يف ال ةفوقسم ةباغ يف ريست كنا كل ىءارتيف يدقلا يالسالا

 سارغ لثم رصبلا تم ىلع دتمتو ىتتلت يراوسلا نم فوفص يف كرصب يشل تهحنا

 . ها ضرالا يدا ىلع اهسفن ءاقات نم ترهظ صرملا نم
 ركل نام يتلا ىرغصلا عيبلاو ةبطرق عماج طسو تينا ينلا ةعيبلا نا معن

 نرا يئنغلب اهف راث الا ناويد ةّن يفد هلصا نع هتلدباو هنساح نم تهوش دق هاياوز

 الو ةدايز نودب ققويل ةبظرق عماج نم ةييسملا راث آلا لقنيو ناك امي ميدقلا عجري

 ناكل راش ةعيب ىطسولا ةعيبلا ناالا نيضرالا يف نيرقلا عطقنم هانبلا يف ًازارط ناصقأ
 :. لاملا لم |يئلَع فرصا امو فردتولا نم افا اهعاقلا 2
 ىلع نو !هيأرف اهضايراو اهترز دقو ةبطرق يف دادجالا راثآ نم قبب ام اذه

 لع ةديدخلا اهتود رك ةسدنهو قشمد يحاوض اهتيحاض هيشت نوال نم طسنم

 هلودعي هيلع صرحو هب مارغو هل ةمر> دبعلا اذه ىلا ابلهالو عيدبلا يرعلا زارطلا

 م 265 هما ىاهزلا ةنيدم تدب ةقطرو نم لايم ةعاارا ىلعو . مماسدقم ةإمح نم

 اهضرعو عارذ ةئاّتسو فلا اهوطو ةنس ةرشع تس يف يومالا هللا نيدلرصانلا اهانب

 اهثلثو ةفالخلل ًاروصق اهنلث صخو جرب ةئاثلث اهروس كيس لمحو اءارذ نوعبسو فلا

 ةرخك فال آ ةتس توهذلا رعملا نم موي لك اهيف لخدي ناكو نيتاسب الثور مدخل
 فال ةعبرا اهيف لخدو برغلا راطقا نم ماخرلا اهيلا لمحو هريغو رح الا ىوس
 رضخالاو يدرولا اماو ماخر ةي راس نيعب را اهينابل رفلا كلم ىدهاو ةيراس ةئائلثو

 نسا ةروص هيلع ريخعلا ضوخلاو ةييظنطسق نم 0 بهذملا ضوحلاو ةيقي رفا نث

 رهوجلاب عصرملا بهذلاب لكلاو كلذ ريغو نابعث ةروصو باقع ةروصو لازغ ةروصو

 ةئاعبراو كلا فال ا ةسمخ دكموب الخد نال سلدنالا لحد تلت اييلع لن 55
 . مرد فلا نينامو فلا

 ةيراس فال 1 ةعب را لع تلّكشا .هارهزلا رصق ينام نا نيخرأوملا ذحا لاق

 باب فلا رشع ةسمخ اهيف ةيقيرفاو سنوتو ةنجاطرقو ةيئيطنطسقو ةيمور نم تيلج

 ةلاعيسو ىف لا رشع ةئالث اهيف نايعنلا ددع ناكو هولا نساغلاو ديدحلاب ل
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 نا أ ىب ةدم ف افرما لماكت نيح اههظعو ةبطرق ةئيدم راثآ يف ليق اممو

 نال ناد ايل تلا دنا لدا راكلاف كار ل نرحل الجانب ىلإ بلا ىذع
 ان ةلاه راسا ف ا عرتست ىلا ىددل دعو تدل ا ةنؤلت اجذجاساو راد نلا رع
 1 ا موب ناطلللا ك1

 قاثوايانح ىلع اهرهخ قوف ةرطنق راث ا اهب اودجو ةبطرق اوجتف ا. نيلمتملا نا اولاقو

 ىلا مدقتف نامزالا رمم ىلع رهنلا روس اهمده دق ةرثادلا مالا لمسنا ندب ناكرإلا
 ميعسلا صاق اهربخ هب لصتا امدنع هنع هلبا يذر نين علا فدعا ني ورم اف رظنلا اةانضف

 ناك امبرو ٠ ةئيدملا زوس ةراحم نم رسح هيلع ينب ام مظعاو منا ىلع .,تعئصف اهئانتباب

 ٠ ةرحبلل لوالا نرقلا يف سلدنالا برع يديا ىلع ماق نارمعلا يف لمع لوا اذه

 ىلع نودقتعت اوناكو ةبطرق اولخد امل ةصاخ ةسدنه برعلل نكي مل مهضعب لاق

 لهتمو ريصم» دجاسم لاقما ىلع دجتملا ءانن يف اوهسنف اهيلع' اودلغت ايلا دالنبلا لها ةسدنه

 ينمو داعم لكش لع يب هنا: ليقو مالسالا دعاتم مظعا نم اذهب ن0 ناورقلا

 يراوسنم قدأ و ١ نآلا اهنم يقابلاوةفتلم ةباغ هبشت ةيراس 1518 هيف ناكو
 ةميدق ةينبا نم يراوسلا هذه اوبلج هفالخاو ينابلا نا رخآ لاقو مويلا يومالا عماجلا

 اهرثكانانيبتو ةناتسالاوةنجاطرق يا ةيقنرفاو اسنرف يب ونك ةيصاقلا يف ةيجيسم عين و

 ىلا مويا يلا ةشهد وهو اًظوفحم لازي ال عماجلا دجحملا اذهبارحمو ةيسادنا علاقم نم
 ءاسفيسفلاب لمتد صرملا نه ةدحاو ةعطق يف رفح راتما ةعست هتبق واعو مويلا دعب ام

 ١١ هنأ ن آلا ىب ساهتلاب الوممااباب نورشعو نانا هلو "ذي ك(ةضاب) ةيلعتززو
 اهاشنا ينلا ةراحملا ماع كانه يذلا جربلا ماق دقءةيلصالا أهشوقن ةروص اضعب لعو ا

 دبع ىلع عماجلا 1 اهوماقا يلا ةعيبلا تعثاوأ هيسوح لوقي ٠ رصانلا نمحرلا دبع

 ارنا تح اذا تس دجملا راث ا عشبا نم انه. يعو نأش امل ناصلارخآ ناكم يف ناككراش

 ٠ ملاعلا يف هعون نم ديجو شانب ىلع ًاررمخ اهب
 ةبهذملا شوقتلا ىلع اهراونا سكعنت جابصم فال آ ةعبس ةبطرق عماج يف ناكو

 نم دحسملا اذه هب تدصا ام لعو هلامح ف ديزتف اهريغو صعحصقملاو توقايلاو درمزلاو

 ٠ ضرالا ةينبا برغا نم مويلا ىلا تب رارسضالا



 ؟ةم اهرضاحو سلدنالا رباغ

 ةبطرق نم ٍفرشلا ضن رلاب ناك لاق ةبطرق رابخا يف هخيرات ىف ضايف نبا ح٠ ةدلب
 ابيحاون نم ةيحان يف طمالذه يفوكتلا لطلاب فتحلاصملا نيكي نبط ةاردا نو

 ٠ هوضلا هنع عطقني ال خارف ةشاث ةبطرق جرسب ةيضتسب يناملا ناكو هتامج عيمجي فيك
 ابروا يا برغلا ندم نيب نيرقلا ةعطقنم تناك ة بطرق نا حنرفالا خيراوت ينو

 يفو اشير 5817 و نكأس . فلا ةئاهسمخ اهيف ناكف اهناكسو اهبارمعب ايببشي ام سلو

 ريبكلا يداولا لوط لع راجنال | عاوناب ةسور ملا ةحهبلا تاهزنتملا تهاقدق و ناكسلاب ةظتككم
 - ةيرق فلارشعةعب نا نيبكللا يداولا :اذهيف ناكو ةرضتاب ةاطغم تياصللاو ردا

 لها ةرثك هبش امل» برغملا عيمجم سيلو ىلدنالاب ةنيدم .ظعا تناك ةبطرقف
 © قدانفو تاما ةزدكال نحالم ةراعو لاحم ةفاظنو قاوسا ةحسشو ةعقر ةعسو

 ىلع سادنالا ةنج اهناف اهبحرو اهبيط نم تّدشام فصو » : لاقف يسدقملا اهفصوو

 ليلجر صم هنا ىلع ءارالا ثقفثاو لئالدلا :تلدادقو نيلدنالا رصم هو ىل
 دارج يف يو انددو ةهاظ. ةلمستو اةببط ةسايسسو ارظنو الدع ناو لت

 لهال نا اوركذو 6 دئاوفو تاراحكو صئاصخو ريطخ ناطلسو ريثك لع عم [ديا دقن
 ٠ مهيف ةثراوتم كلملاو علا ةمس لازت ال راقوو ةسائر ةبطرق

 ديع هأثد مفعالا |و روم نم ةعطق ىوس برعلا راث | نم مويلا ةيطرق ف ند

 نويفيسملا ك0 كفو روصخم سردقلا مسا ىلع توغزي ولل د ناكو لخادلا نعل

 ضإلا فصنلا نمحرلا دبع عاتبا ءانملاب عرش الو م 285 ةئس هفصن نوزشملا لكلا

 نم رخآآلا فصنلا ىفصتساو اهعماج نب موي قشمد يف يومالا ديلولا لعف ؟ مهنم
 . ئزخا نئاتك هنع ميضاوعو نيب ةاررأ

 اهيفو ةزوهشملا هتداي ز ةبطرقب عماجلا رجلا يف دمع نب نمحرلا ديع رصانلا دازو

 ٠ ناينبلا بجعا نم وهو ناذ الل ةعملا موي هماما نونذؤملا فطصي يذلا ريبكسلا وبقلا

 هيلا هترحام عيمح عبر هتدايز تلك 1ىل ةبطرقب عماجلا ىلع هللاب رصنتسملا سبحو
 ةفاكسلدنالا روغث ىلع اهبلافاو سلدنالا روك عيبج يف خينمؤملا ريمادةسا نعهقازرلا

 ةعاحم ةبطرقب نر كفئادلا مهئافعض ىلع ماع دعب راماع عايضلا هذه تالغ قرفت

 ٠ مهيف قرفش



 اهريضاحو سادلالا رباغ ان

 .٠ اهم 52 يذلا مسقلا جس الو نسسنرثلا ند تاقريثملا

 ةدورلاو ةجارل ان كلا معءادن وسلا ند ق ني كا عاي ربدلا اذه 5 ينانع

 باق ل تثتناو رعشتا كناو سردلاو شاكتالاو ركفتلاو ةلزعلا هلأ وعدت ىلا

 كم رع هيلا ةأيح ند دراب ءاوبم هش زااو نئفتلا نم ةي راعلا لانرركسالا

 نا يلا هعفدب ةسفل ند ا قري هثعيمطب نم تتلزاتلاو اهعيب و هكا سرادل»

 قاتلا نك تلا لع هنكك اس لمنح ملاخلا نايلنل قفا[ ال" نم اماع يتب هنيفن لفي
 نكماملا هذه لثم ةلومهلا ةميبملا ةرذعتملا لئاسملا 0ك ريصلا ىلعد

 ءارهزلاو ةبطرف ( | 9

 اعماجو يرداولا ةرطنق نيم ةيطرق راصمالا 8 تؤفاف ةعل راب

 ابههارو شو * يف مظعا لملاو ةغلاث . ءارهزااو نات ناتاه

 اهدحاسمو ةئعدلا برعلا رودق اهيف دوشال ةلطيلط ةنيدم روزا نا ُك 0

 ةبطرق نم يش و مدد الا سا ماظع نم 1 ةروب أملا اهتايداعو مويلا يللا ةعاقلا

 هيلو ةيلدن ال ندملا تابعا تح. ندم ثالث ةرايزب تفتك اف اموي ني رشع لع
 همايا تلاطو برعلا ؟ ا 0 اا ثالثلا مصاوعلا شو ةطانرغو ةيليبشاو

 0 اقر نبك ا ميسا 0 د. ملفعا اهزع يف تناك ةبطرتو

 اهتامامح و دجسم ةئاتسو فلا تغلب اهدجاسم نا لبقو 0 نا نيل ةكئاق عروس

 نلا نون الث اهرود رصق كفل نوناُمو راد كنا اتئام ايف ناك هنا نور ا ذو ةئراعتم

 ايتفلا 0 ”صاقم هيقلد ريم ةلدنأو» لك يف ة ةنرق كلا | هل كان اهجراخب ند عادذ

 هنوعلاظن و ةبطرقب ةفيلخلا عم ةالصلل ةعمج لك هل عئارشلاو ماكحالا 5

 ٠ ممدلب لاوحاب
 هغلبت ' 3 نسانلا ماحدزاو ةزاعلا 00 هه وعلا وم ةيطرق تدل 1 ا لاق

 سادن الا يثودحو سيلقللاو ع ناك وسنلقلاو ء نسيلاعلا داب يذلا وه سناقملا (1)

 (ةدل| نا اقللوا فيدح فال ١ ةريشع وا ةنودملاو اسولارطنس نا هيلع ناكو ينفي نا

 ( ةيب رعلا تامجيملا ىلع هقحلم يف يزود هلاق ) داصلاب بتكتو طقف سلاقلا اوسداي نا



 220 اهرضاحو سأدنالا زباغ

 ىلع لدي فخاو لمع داجيا نع ةزجاعو لاوحالا ضعب يف ةرداق ةدارالا نا ليق دقف
 هنا هئاقش يرق ٠ ريدلا يناب لمع يف تصقن دق ةيحلالا ةلعشلا هذهو ةيرقبعو غوبن
 هرواغت ام رغر اًفاج هؤانب هاج ىدذلا ةمالسب ال الو داجيالا ةؤقب رهعشب مل دبع يس أشن
 ع بلغ ٠ نا بانسا ئوحالو فطل 2 7 , نيسدنملا يديا ن٠

 هترسا رودض قّكيض املاطلو هتمضعو هتهبا هاظم يف بيليف كلملا عنضت ءانبلا

 نا هغبط نم ناكو ٠ هوتهدي ناالا ”ه ل نكي ملف نأشلا اذه كيس هنم هتيشاحو
 هانقنا يذلا لمعلا هاجو داكوا مبلمت نيسدنهمللا ىلع دسفا ىتح لعبال اهف لخدتي

 نجيب هيشا ماظنلاو مادنهلا لاف نم سما زيك هيف نمدلو هب اورذتغ ىتح باقعالل

 ٠ توحن* ساميدو
 تاداحلا نم. افلا نوعبراو ةسنخ اهيفو هبتكراد ريدلا اذه يف رظنلا تفليام ماو

 تناك يذلا سذقملا باَتُكَلا اهنمو موسرلاو ُسوُقَنلاو تاطوطخلا ن ٠ ًاريثك توح
 بنك ام اهنمو ةذيئاللاب بتك اهبضعب و ىطسولا نؤرقلا يف اينابسا كولم ضه 1

 ٠ قرولع بودكملا بهذملا اهنمو موسرلا لمحاب نيزملا اهن.و ةينانويلا وا ةيلوينابسالاب
 ةينابسالا نفسلا تناك دل اقلا نمو ةيب رعلا بتكلا ةعومجت ةبتكملا هذه نم انهو

 نرقلا ىلبق ريذلا اذه يف نآكو ٠ ني رخأتملا شكا ض كولم دحال بكرم نم اهتفغ
 يف تشن يذلا قيرحلا يف رانلا اهتهتلاف يبرع طوطخم فال ةثالث وحن رشع عبالا

 ٠ ىرخالا بتكلا نه تمهتلا ام عم ريذلا
 م1175 اك زدضملا ةينابسأ لاي روكحالا ةنازح يف ديب رثلا كلا تشات

 هذه اونُع نابشالا نا ينربخا هيف يّذلاب ىردا ثيبأا بحاضو نابتغالا ةالع دحا انل

 فنرابسالا ٍيديا يف تعنوف ىضقالا برغلا نيطاللس دحال تناك ةنيفس نم بّتكلا

 او يللاعلا بابلا ىدل اينابسا هارفس دحال تناك ةءوهحملا هذه لصا نا رخآ لاقو

 هدعب ن..هل.الو هل اكلم ناك يذلا ريدلا يف اذه اهعضرف هكلا اهادها ةناتسالا رداغ
 . مضا ىلوالا ةياورلاو

 !امو:متا 174 ةنم نم ةنراوملا نابهر هحا ةينيثاللاب بتكلا هذه فضو دقو
 *الع دا هبتك اهف رخآلا كو ثاارقو اهم شاجذرك تثأر اطر طخم ا 188 اهيفو



 اهرضاحو سلدنالا رباغ شلبي

 ثاحاسو قئادح الو ديدجلا يبرغلا زارطلا ىلع شن ةثروئسلا رودلاو ءايحالا ضعب

 يس ةماعلا برحلا نمز يف تئشنا دقو ٠ ةحصلا طورش ةافوتسم ةعسلا نم بناج ىلع

 اهيف اورحتا نيذلا يا برحلا ةاينغا اهماقا تويب اينابسا ندم كرم اهريغو طدرح

 ندد ةللاثلا ةطخ اهمازنلاب اهسفنا كرديها دقو اهدايل اينايسا محم تغيرو اورو

 ىتح ةماع ابروا ىلع ةمزالا تدتشا الف ٠ تاريللا نم افولا يفت ام تويبلا هله

 نم ريثك كلذكو ِتايانيلا كلت شضعب يف لمج "| فقوذ موطلاب يش 1 رم اينايسا

 مهئاريج ل اماقن ة هص ف نيؤتغم 51 اا 4 ءاعلاو 0-0

 معو خجيراتلا راظن يف 4 نأشال ينلا ئانكلا ن 1 0 طب رع يف

 0 اذه: نم ه ىتلا عناصملاو 99 نسبا ءانيلا باب ف عيفر ماقم ا 5 تايداعلا

 عبارلايرنه ناكو يبرعلا رسوقلا لح مويلا يلملا رسصقلا ماق دقو ددعلا ةريثبكلاب تسيل

 نم تتلفا يتلا برعلا راثآ ضعب ينطولا ١ذحت' ينو . ديصلل الحم رصقلا اذه لمج

 0 وفلتاو و اهويارخو نيدلا لاجر نم نييصعتملا عصي اييف اهدهز نيذلا يه دبا

 مث برعلا ن دأب هنا هصالخم ٠ ميظعب سيلف طبرجم يا.يبرعلا ع نصحلا اذه خيرات اما

 ذئموي طر تحبصاف م ٠١87 ةنس ةلطيلط ىلع نابسالا ىلوتسا نا ىلا هدداعتسا

 رشع 5 نرقلا نه يناثلا ٠ زجا يف امجفر تك ْظ نع 7-0 تداز دقو ةينايسا

 يك دنا دقو لاقثربلاو امر عمو تايال ولا مم ةيدي دخلا طوطخناب اذاصتال كاذو

 ياومارت لاثم ىلع ضرالا تن 7 ابوك :يارعات ريخال ادوعلا يف

 ٠ كروي وينو نيلرب و اردناو زي داب

 لايروكسالاريد ( ] #7)

 هانب» اهنم ارتم وليك نيسيخو:"دحا لع لاياروكسالا نرد طبر ةيحاض ينام ها

 نفدم نويتنايلا عبارلا تيليف هدليفج هيف رمعو ١585 ةنس هترامتتزمنو يناثلا ٍبيليف

 نؤيلع 'فدنو انولم شع ةسخريذلا ىلع قفنا هنا: ليقو ىوللا لآآلا .نم:ةاظملا

 ٠ ينابسالا كنرفلا يا ساتسالا نم
 هلمعتال امو ةوارالا لمعت امم لاغم نرفالا نم هوفصاو هنع لاق 5 لاي روكسالاو



 اهرذاحو سادنالا رباغ

 طب رم ةئيدم ( | ١(

 ىلع ةلاد اهتعارزب ةرماغ ضاراب رام افنرف يب ونج ىلا زيراب نم راطقلاب انب رام
 تانريبلا لابج انزت>+ا الو ةيبدالاو ةيداملا ةايحلا بورض يف مننفتو ابلها قوذ ةمالس

 ايئابسا ةمصاع طب رحم ىلا نيدصاق ةينابسالا نورإ ةطخم اليل انلخد « ايانثلا لبج »

 يركذلا جيرابت تدتشاو يمادنالا مقصلا ىلا قاوشالا معاول ترثك ةنيدحلا
 مايد "نبأ ءاعا كريد“ لبا ىرقلا وكن اك

 ( دالبلا هذه يف داحالا نم هتلثا اهو « ةيبرغلا ةدب رعلا ةمالا تالت نيعلل تخت
 بيب ثدحتلا ىوس قبب ل « ًايظع اليج تركذت « ةيقارلا ةايحلا هاظم نم هيف ترهظو
 سلدنالا تعض « ءاظعلا نمفولالا تارمشع ترك ( هراثآ ليم ىلا علطتلاو ٠ هرابخا
 ةلصاوتملا نورقلا يف ةمايف ىللاغما غبني ملنم مهنمو هسأرب ةءا دحاو لكن اكو مه هضع|

 : "لاف نيح يرعملا 1ك لمعلا 0 تددودو

 ادحالا هد" قم "الا <ضو "7 ؛الا" عدا نظام طولا ١ ففخ

 اجلال و“ كتارتخل تاك دك !؟ ادا ءذك ناو
 نؤب رقي مويلا اهناكسو١ 57٠ ةنس نم اينابسا ةعصاع يه ددردم وا طبرخم ةنيدم

 لع تناكو دالبلا "نم اياعسوتل يناثلا بيليفاهراتخا يتلا ةعصاعلا هو فلا ةئاعبس نم
 ٌةرم* ةرجشم ةعيدب ةيحاض الو اريك !ا رن ةعيبطلا اهقزرتملو ةديلب وا انصح برعلا دوع

 اهيف نا'ىلع ٠ ليلقلا الا اهنم:قبد مله تهطل تاباغلا ضعب اهضابرا يف ادق ناك لب

 نع فاتختال يو اهضعب ترز ٠ عئادملاو قفارملا نم برغلا مصاوع عيمج يفام مويلا

 يف سيلو اسنرفو ايلاطيا عناصم نم ةماع لقا يش لب يلق الا ةينيتاللا مالا عناصم

 ًاريثك هب بجمه امم تسلف ةقيدحلانيينابسالاراث[ اماو:برعلاراثآ نم هب دتعي رثا طءرخ
 ّ مهعل اصمنم عاصم لك يف هيا ةينيدلا,ةغبصلا قؤكتداكتتو اءالا لغدهعةشبدح منال

 نا الا ايروا يف ةطختملا نذملا رئاسك ةمحد زم اهتوين و ةقيض ةنيدملا ءايحارتكأ5



 انج ةيرصملا راثآآلاو نويلوبعت

 ٠ فاطسوغمدلو هداف ام« ةمس يف وت ذا هماقا نع ةينملا هتلحما ةيفيلغ هريبلل ًايعمو رسم

 (كولرتب1) ماب اهسرد نم فرعدرمع» راث 1 سردل اًميسف ًابايةمالعلا اذه تق

 ةنس ىنوتملا اشاب تيبرام لثم لمعلا اذهب ءالعلا نم رفث هدعب ماقو 16

 ةعبدقلا قرشملا بوعش ةباتك قلو مراسم ةمالعلا 6 يرصملا نقغنلا سسؤوم اممل٠

 رمصوصو سرادم يف ةبرصملا ةغللا سب ردن لخداو٠ هريغو ةنراعلا لا راث | 00-0

 امال. ةئش

 اوكا لق نويلودعم اا ءوصخ نم, ةيطبقلا ةغللا:اوسرد:نيذلا) ءالعلا'نم رفن نآكو

 هتافلؤم ةعارق الو هكذ 3 ادراك ١ منا 0 اباحو ةيفيلغوريلا ثاشب هررق ام هيلع

 ةيرمدملاةغللا هب مدخ ام يف هل ف ىلع ادهاش مالا عيمجد نع لازيال هركذ ن 0 مدس

 فواعللا 20 ا ا ةهر اهدا

- 5136138 - 

 ةيوغل دئاوف

 ةيكرلا نطاب < ضب الاك ناس .االا نم ضل
 لالا هنن لمعت يذلا هرتنقنا ث دقلا ك بألا

 دخفلا لصا تح ةيمر لا

 ةناقب ر ءالعلا ضع ىثم اعببو لح ئح لفننال ىتلا وا ةدقعلا -ح برا

 ( 0001© ةيئرلا

 ام هيف نودي جرحلاو لخدلا باسح رتفد ةيسرافلاب هاروآ ب”رعم < ةحراوألا
 تاجراوا ج ناويدلا تاباسح نم اًئش ناك

 كأن ج ةدقعلاو ةمالعلاو نيضرالا نيب ”دملا < هفر لا

 نول هات يلا ريارسا < ناروالا
 اضوح ةماعلا هيع“و نيحايرلا هيف عرزت ةرجلا فصنك ةانا < صيصالا

 مولش سن
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 من ةبرصملا راث"آلاو نويلوبمت

 تامالعلاو٠ ا "18 يفرصفت و نابمقفو هررحو ناعم ف ورح يهف ج جدن اخي يا عطاقم

 ٠ [ظفل ل +متواطخ بغكتف اههناعم. صيصققل تالكلا رخآ يف مسرت تاراشا يه ةصصخلا
 راجتنالا نعو ٠ ناسنا سأرب عبس ةج اوروص الثم ةوقلا ن هع ريب ]د دا ال

 نود نمو نانا ةتج اوروص ةنامالا نعو ٠ سافب هسأر جن لجو اوهسر

 اوروص نيدلاولاب ربلا نعو ٠ ةرئاد اوشقن ةيدبالا نعو ٠ سوواط ةشير اوعسر قدصلا

 نع:ذووزلا هذهب اوربع طغغلا اذه ىلعو ٠ تايحلا كمس اولثم ارهب قوقعلا نعو ٠ انكر
 5 مهةذح هاش ام هيف نونبكتي سانلا نع الفم إقلا اذه يقف مدصأقم

 "ا ا
 راسو م1078 ةنس:رشركناتنمالا ةدرصملا ةغللا لحب لغتشا .نم وا نأ ىوري

 ال15 ةنس يزيلكنالا 70189 غنوب روتكدلا ربظ نا ىلا هالعلا ضعب هرثا ىلع
 : ٍفاكر يغ هنكلو هئم "رش ىلا ىدجل يع شكل ةجلاعم يف تاونس عب را فرصف

 ٠ ربخلا كيلاو نويلوبعث وه اهلك اهزومر لح يذلا ناكف

 م 11/51 ةنس ديشر رغث برق ًاًقددخ رفثحي يتنرفلا يعفدملا دراسوب ويسملا ناك

 سنن 2 يفر 3 قهوديشو لحم !فزع ارخ كانه لجوف 5 دا

 يش مالقا ةثالثب بوتكم وهو ةماع ةلفح يف ( دجاملا يبا ) سونافدا سويلطب مظمتل

 لداخل ينانويلاو ( يرضملا جرادلا رصنخلا يا ) قيطوميدلاو هركذ م يذلا يناب ربلا

 ٠ نويلويعت اهلح ىتح اون إف هزومر لح ءايعلا

 ماالح ةنس دلو يذلا رب 1: ©9م0111017 نويلوبعش اون رف ناج وهو
 ةينادلكتلاو ةيئاربعلاو ةد رعلا ةيقرشلا تاغالا نم نقئاف ةيسنرفلا 60 كايف ىف

 تنم“ ف يرام معا 1 نيعو اهقذخ ةيطيقلا ىلع لكلا ةيددحلاو ةيناي را

 ملقلا ل كف هنطر و222 قيفدتب اهراث ا دقن نصف اكشن زةرالا

 1 لوليا 14 يف هيلا ىدععا دق تراكوب دش رخ لع يذلا نعول
 امداب اهتضراعمو رجالا ىلع ثالثلا تاغللا ةلباق. كيس اهفرص تاونس تس ثمحب دعب
 خي راترصنخمو اهل وحن و فرص باتك عضوو اهنم ىثوو ةقيقحلا هل تلجغاف اهيذ مالعالاب



 ةمرصملا راث لاو نويلوبعت ا

 ركذ ىلعو ةنعارفلا ةغاو رطقلا كلذ اهب مدخ ينلا هترثأم اديلخت رمعم يف هلرثا ةماقا ىلع
 ةباتكلا هفاثتكا ةقيرطو فشتكملاو ةدوس آلا ةيعملا نع ةعمل درون يوئملا ديعلا اذه

 يذلا ديعلا اذهب ةمخفلا انرف ةموكحو اهيلا اموملا ةبوسأآلا ةيعملا نيئنبه ةيرصلا
 رنا. نش ال 295 كنا! فشتكملا هيف اذا تبا

 ةيرلل ا ةياونساالا ةيمطلا 1#
 هتذمالت ضعب عم 5. 0© 50 يناس يدركسشلس ةمالعلا نسي راب يف اهأشنا

 ٠ اهوذح اوذحخل نيبب روالا سوفن يف تايقرشلا بح حور تّدبف 1855 ةئس هئاقدصاو

 تغلب هبادآو قرشلاب ةقلعتملا ةديفملا ثحابملاب اهت الم ةروهشم ةزحو ةذبابج ءالع تأشناو
 اهنم رفاو بيصن ةيب رعلا ةغلل ناكق ءايعلا مالعا مالقاب اكو نآلا ىتح دل< ينئام
 كادر ل تانقللا تاسراو (ميطوةينردلا تافلؤمللا سافن نع تم اىلا رطاوخلا تن

 يدنيسوك هسئرف يف مهنم مالعا ءالع ةيعجلا هذه يف اوغبن نم رهتشا دقلو ٠ ةبزثالا

 ةمدخ يف مل نمم مههابشاو ريمرتاكو نانيرو هحرقو وشرو ريب وجو ويلي دسو لافسرب
 '/ - 5 رنا تاقرذملا

 ةيفي ءوريفلا مر

 اوفخا يتلا ةسدقملا نيبرصملا ةنبك ةغل ف 2760و /ز:[7/© ةيفيلغوريملا ةغللا نا

 ةراضحلا ىهتنم اوغلب دق 'امدقلا نوبرصملان اكو مهب ههرصحو ٍبعشلا نع اهزومر لح

 مهتغل تضرقنا مث مهتاراتككو مراث 1 ترهتشاو داليملا لبق ةنس فال 1 ةعب را وحن نم
 ةيفياغوريطا ىلا ةبفنلاب ةيطبقلاف ةينامورلا ةلددلا دهعىلع تعاشو ةيطبقلا !متفادن هذه

 نم رثكا ةيفياغوريهلا ةيئاحلافورهللو ٠ ةينيتاللا ىلا ةبسنلاب ةيلاطيالا وا ةيننرفلاك

 اكس يع .ةلفمؤملا اذا «ةيئاي لا [ مم يمم اغلا تلو ت0 فال ا ةتالث
 نكعلاب وا راشلا ىلا نيميا نم اما بتكتو ةضورفم ءايشاو ةدوجوم روض ىلع ةلاد

 قور>و ةطيسإ فورح ماسقا ةثالث يلا مسقتو آضيا لفسالا ىلا ىلعالا نم مسرت دقو

 اذادلا ءاسحتملا فوزجب هبشا اي ةطيسلا» قوركلاف,١ ةطصخم تامالعو. ةكرم

 .ثاذ تامالع ةيكرملا فورحلاو ٠ ضبا تاكرجلا اهب افرح كرورشعو ةنس اهودعو



 هيي ويووو دم مو وو هم د هم وويم و دمدم مم عمم ممم مم موف عم م موو م ممم ممم ممم ممم مم وممم ممم م م ممم مام

 8” زحل, 2, هد551.ةنس مزحم قفاوملا "1555 ةنس لوليا"” | ا
 روحا ووحطنا دوي وسو وو و ووو واو وو و اا و يوب مو يي و اوي يا و يتمسك 0 ني ين 1 ل 1 ا حاحوا ١
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 ةلنملا (1)
 ةيعملالافتحال تايقرمملا هالعلاحر ط#« سراب تناكى غاملا زومت نم رمثاعلا يف

 ةناتكلا ورا © توئاودعم ةقالكلا ل2 لع هج ةقا اهيف وسلا ةيملعلا

 ةتبثملا ةسيفنلا ةريثكلا ةءرصملا راث آلا نع قيقحتلا لبس ءايلعلل تاهس يتلا ةيفيلغدريملا

 تاوعدلا قاروا لعمل الااهتروصب ةروفحاهأرقيتااروطسلا كالت تعمرف . مييعتلا||هخي رات
 ٠ راطقالا عيمج يف ثا وعدلا ترشتناو٠ ني وعدملا ىلع رثوللا فجي“ ةرادا اهتعزو يلا

 يزياكتالا ءابدالاو ءالعلا نم كانه عقجاف مالا مظعم نم ةريثك دوفولا تناكف
 ةهوكح تكراشو يرصملاو يسنوتلاو يدنلو ل ينايسالاو يلاطيالاو ىكريمالاو
 هيناج ىلاو ن نود روصلا رمق يف ةلفحلاب ة هروب لا سيئر ردصتف ةيملعلا امجايعمج هسارف

 ودا كلل نال ةرشعو 2 نودرضاحلا كراكو تالا بابوا تراكم

 ويسملاو ةئوس آلا ةيعمجلا سيئررانبس ويسملاوةينطولا فحاتملاربدمناتسن وك يدّلينزوتسد
 ماخرلا نم رج نع راتسلا راريب ويسملا عفرو ٠ ةيرصملا راث الا ف مت* يقاسم تنردنب
 قدافلا دحا يف ماع عامجاب تالفحلا تقتتخا م . ديفملا فاشتكالا كلذ هيلع ش

 ِي يذلاريملا ةمالعلا تاذ ى 01 ذ ندددرب نرش ضفراو ٠ نيسلا ةفض ىلع 0
26 

 ةيرصملا ةموكحلا تمزعو ٠ بيصن ىفوا هنم خيراتلا لانو هفاشتكاب راث آلا مع دافا
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 ْثارع ةعومت

 تاكل 1 كالا نب ناحل كلقاا ىلا كارملا ةعوجج انيلا | تادها

 قرد ةلاتقحل ئذدلا 0 اضاب لأ نبال كم ل روع كب لمع موجرملا

 ةعومجملاو ٠ ًايظع هيلع هئاقدصا نزحو ٠ مسج هب لضفلا ءزر نكن يامل ماعلا

 فب ههبيأت ةلفح يف تيقلا يتلا ةبرثنلا بطخلاو ةيرعشلا دئاصقلا نعمت مسق نايسق
 ممفع لانلا مسقلاو بدالاو معلا لهانم ريغغ مج 05 "ثنكاو 1 زالا قب ا

 ةيقالخالاو ةيندالا هايازع نرايبو ديقفلا ةافو رب+ نم ةيرصملا دئارجلا يف رششنام

 ءاثرب ةعومجملا ت تقف دقو ٠ هيبحمو هئاقدداو هيوذ سوفت يف هب ل عقو م اظعو

 ا 00 ةنرلل| ىإ كس دقو كن دوب ردصالا ديقفلا وخا/ هبثك نوثنملا رعتشلا عون نم

 ةداعسلو 00 رجالاو ةمحرلا ديقفلل لأسنف ٠ نويعلا نم تاربعلا ليسإو نومجتلا

 | يللا سلام ناو للا
 ةيب رغلا راصتخالا زومر

 هلك 2 اذ عمج ةلاسر يرئاز1ا.ينش يبا نب دمحم 0 ذاتسالا انلا ىدها

 ةقطلقاو تيدحو هقفو وحن نيبام برعلا ىنلؤم بتكا ةيح نمطجتملا"كارككلا نما ةلك
 يف لاق اهياع لدعل اهنم لزتذَت يتلا فورحلا يا اهراصتخا ةقيرط ةلكلكمامأ ركذو
 رمل تاراصتخالا هذه نم ريثك ىلع هتاعلاطم ءانثا يف فقو هنا » ةلاسرلا ةمدقم

 « ةروصلا هذه ىلع ابعمج ىلا هقيس دحا ناك نا مهيال و وهو اهرشني نا ديفملا نم 0 0

 تامكلا ضعب يس ليصفأو حرش ةدايز عم ةيسنرفالا ةغللا ىلا ةلكلكمجرتي ناك
 27 .خايرعت ءاشا ايم ايدجيوذ اهتازاطتخاوب تاككلا كلإت اضن لقو ةنللاهذهب
 «صملا» «فنصملا» و « هضر » « هنع ا يضر »و « حر» «هللا همحر » لثم اندالب

 « نثملا » « روهشملا »و «صا 2« الصا »و « سّنلا »«لسلستلا »هب ان دبع الام اهنمو

 ممدنع اهراصتخاف « ىتنا » 1 0 نالقخا هيف برغملا لها نيدو انشبام اهنمو

 يب رغملا هتب ده هل ركشنو هتيانع فلؤإل دمحضت « ها م اندنعو « م»



 وم لاككأت 0

 يا هنع هسح لاقواهوجنو'5*المم هرتس يا ةمرقلاب شارفلا سحو هللا لينش ف

 ٠ هفقو يأ هيلع هسحو هعنم
 ٠ زاحلا ليبس ىلع الا نجلا ريغ يف لمعتسي الف نجي اما

 يبال حاضي.الاك وهنلاو فرصلا تتكيف ةروكذم ريسكتلا غومج دعاوق - ٠
 ماشه نبال ينغملاو ينوعشالل ةيفلالا حرش باتكو كلام نبال ليبستلاو يسرافلا يلع

 ٠ متيبحا نا اهوعجارف اهريغو

 ًاريدقتو اظفل ثنثأتلا ةمالع نم اًيلاخ هنوك, ركّذم هنا لالعف نزو فرعي - 15
 نزو ىلع هنا فرعيف ءاضوضلا اما ٠ ماصمعتلاو لادسلاو لازازلاو لابلبلاك اكحو

 نال ضوضي ضاض نم ال يضوضي ىضوض نم ااقتشم هنوكد ءالعف نزو ىلعال لالعف
 اهفرطتل ة زمه واولا تبلقف واضوض ءاضوضلا لصاو برعلا نع عمت ةربخالا ةداما هذه

 ٠ دودملاو روصقملا ٌباتك يحاص كلذ لع ضن دقو كلا
 اهيلعقفاو اهريغو ةطرشلا ةرئاد حارتفال ةيبلت انعم ابعضو ينلا ظافلالا ح ١8

 ءاضعالا يفاب اهياع علطيل دئارجلاو ةلحما يف ترشنو ىشمدب نوميتملا نويفرشلا هؤاضعا
 هاندحو ناف هادبا اهيف يار مهنم دحال ناك ناو اهولمعتسا اهيلع اوقفاو ناف هابدالاو

 مراسل هانلمها الاو ةدمئاغلل امامنا هانرتشنو ركشلا ءالم

 هةكحححو

 مولعلا جام نم ةيوغا دئاوف

 ءايارسلا عجاو ىلا نمتقتشا تايبلابرفانتلل اليل نوثعبب رفنلا مه ب ةيرسلا

 ٠ براوس اهعحو راهن نودع نيذلا رثعلا ك ةناواكلا

 ٠ مورلا دالب بقاصت يلا يف ماشلا دالب نم ع روغنلا

 .٠ اهنع تادءهنلا روغنلا لداوعو روغنلا مهعب امن كر كل ييبلا - مصاوعلا



 راكفاو ءازآ كوك

 نيب ةكرتشملا ةقيقحلل وه ذا ًادرح ثدحلا ىنمم هب 2 اذا ردصملا عم منتي - 8
 ثودحلا رركت ىلع ةلالدلا هب ديرأ اذا نكلو 1

 هلوادمل امما لعج وا ٠ عويبلاو ءاوهالاو ماقسالاك عونلا وا ٠ تارظنلاو تاب رسفلاك

 لكو ءاعسالا ةيقيك عمج ناجثالاو قاوشالاو داقحالاكث دحلا ىنعم ةدارا نع ًادرحي

 اهنا ىلع سورعلاجات باص صن دقف طالغالااما. فرصلاوةغللا بتكيف دراو كلذ

 نيسمنا عونلا ىهزمألا بحاص نونعو ٠ طالغا ىلع طلغلا عمجي و لاق ذا طاغ عج

 ٠ ( برعلا طالغا ةفرعم ) هلوقب هباتك نم

 ةبسنلا يف لاقيف درفملا كلذ ىلا بسن م هدرفم ىلا در عمجلا ىلا بسن اذا - 5

 اماوهوهظفل ىلع هيلا بسن هعضو يف درفملاب اهيبش عملا ناك اذاو يسنك سئانكلا ىلا
 مسا بالكو دلب مسا ن ,ءادكك هب ”جساوا ا معلا ىرحم نا بلع انت 1
 ينئادمو يراصنا تاروكذملا هذه ىلا ةبسنلا يف لاقيف موقلاكهل دحاو ال وا ةليبق

 يقالخا اهيلا ةبسنلا يف لاقيف راصنا ىلع قالخا سايق زوحي هنا اندنعو يوقو يبالكو

 ةزئاج ريغ اندنع ىهف ناكريما ىلا ةيسنلا اما ٠ رصعلا اذه ءاغلد لاعتسا يف ةعئاش شو

 درفملا لع لدت ةيزيلكتالا ةغللا فا يو اكريما ىلا ةبوسنم لضالا يف ةظفللا هذه نال
 قفاوت ال ثوسنملا ىلا ةبسن ياما ابيلاةبسنلاف عمجا ة ةمالع نع اهدر ليادب عملا ىلعال

 50 ريما عمجلا يفو يكريما دزفملا يف لاقي ناباوصلاف بولطملا ىنعملا ديفت يارا

 يناؤسجلاو يناحورلاك ةيب رعلا ظافلالا نضعب يف ةلخادلا ةيناي رسسلا ةيسنلا ح ٠

 .٠ عومسلا ريغ اهنم نسحتسا الو اهيلع ساقي ال ةيعاعم شن اهريغو يئاب رلاو

 ار ني دارا كلوز اناس تاءاشلا عناص ىمسي نا سايق زوجي ال ح١١

 سداسلا نررقلا لها نم عسر نب نسحلا ابا روهشملا رعاشلا نا ىتح هولمعتساو كلذ

 عمجي وهو مسالا اذهب اوفرع ضيا هريغ نوريدكو اوال نبا وردم ناك ةربخبلا

 ٠ نويتاعاس لاقيف الاس ركذم عج
 ٠ قاعاسلا نميألا اب تاءاسلا عناص لاعتسا لضفالا نا اندنءعو

 قرفال هنا ىهاظلاف هني هسحو نو يف هسح هنوس سوماقلا اص لاق - ١؟

 هفقو يا سرفلا سدح لاقيف هريغو نجلا يف لمعتس سدح نا الا نيلعفلا نيب



 نانا راكفاو ءازآ

 ةيوحالا (؟)

 حماسآ هيف ىعسملاو ةمغملا ىنعم هلاعتساو عرمشلا قفاو ام ةغللا يف عورشملا 1
 ٠ ازاوج *راجلا فذحل هيف عورشملا لصالا لعلو

 هل:لاقي:٠ هوحنو قزز وا ماعط نم .مويلا:يناكل ردقيام ةغللا يف ةفيظولا,

 نامعتس | نيعم لمع بدنم لكل ناك املو ٠ لمي نم ةفيظو موي لك هيلعو قزرنم ةفيظو

 نا ٍلعا » تايابجلاو لامحالا ناوي دىلع همالكيف نوداخ نبا لاق ٠ بصنملا ىنعمب ةفيظولا
 مثدنع ةفيظولا هذهود» رخآ عضوم يف لاقو « كلللل ةيرورمفلا فئاظولانم ةفيظولا هذه

 لظالا: ف كرف قطو تلا اما. ةريتك ارا لم لاعتسال|ذهر كو« هبال نس

 ىنعب فظوملا لمعتسا مث هيلع فظوم وهو لمعلا هيلع فظو لاقي. ةفيظولا نييعت
 ٠ لعن ام يف زئاج وهو هيلع فظوملا هلصا نال راجلا فذح ىلع ةفيظولا بحاص

 يط'رمأ اهيلا ةيسنلاو طرم اهعمج ةالولا ناوعا نم ةفئاط ةغللا يف ةطرشلا ب *

 ٠ ءانهدلا لوق كلذ ديؤبو أطخ ءارلإ كدرُخو : يرشخمزلا لاق ٠ ءارلا نوكسإ
 كوول ”لرثدلا تفحتو دل امال < كالو هنا

 ابدت( رخلاو ةطقاشلا دخلا وأ كارل كركي قمرمفلاا اناا لل تن ل
 واع نم لاقتنالا وه دوعقلاو واع ىلا لفس نم لاقتنالا ةغللا يف سولجلا ت4

 دوعقلاو سولجلا ةغللا نعمك ضعب ينو دعقا مئاقالو سلجا مئتانلل لاقيف لفس ىلا
 ٠ رخ الا ىنعمم امهدحا لاهتسا زوجيث نافدارتم

 عفد سوماقلا يف لاق اهادا ىنعمم اهبحاص ىلا مهاردلا عفد لاعتسا زوجي به
 ٠ ملاوما مهيلا اوعفداف : نآرقلا لوق هنمو هاطعا الام هيلا

 ةزمنلا ةغللا يف ةصرفلا نال ةلطع ىنعم ةيسردم ةصرف لاعتسا زوجي لاحم

 كتبون يا ىتللا نم كتصرف تءاجو ةزهنلاو تقولا يا ةصرفلا منتغا لاقي ةب ونلاو
 ٠ هاظ اهن قرفلاو لمع الب ءاقبلا ٍث ةلطعلاو : هيف ىتست يذلا كتقدو

 ٠ ديبعلاو للذتلا ديسعتلا نال اهبصح ىعع قنرطلا دبع" لابقتسا زوالا اا

 ٠ ديعب اهني قرفلاو يصخلاي ا ءابدحلاطس بصقغتلاو



0 

 )١( ةلئسا

 : ةيناالا ةلئسالا عيقوتلا بحاص لضافلا نم انثدرو

 ىسلاؤيةمقملا ىنعتا عوار شملا ل اكعت زرع لولا
 تصانملا باح | ىنهمينيفظوملاو ةحصملاوابصنملا ىنءيةفيظولا < 2

 0 عج طرت كلا ع ةطرفتلا لات رع
 كعفير <11 رياح 1< الا

 دقنو ىدا ىنعمي « ماردلا م عفد -ٍ 2ث اح 1

 ها ا ها

 ا 11١ ئارطلا نأ . 0

 5 1ر2 وتنقل دسم عمم اكلصالا ودصملا لجن نار, + 1
 يقالخاو ساتكاو يناكريماك عومج وهام ىلا ةبسنلا نودسهسل لهرش ١ :

 يفارصنو يناب رو يناكولمو يناحورك ةينايرسلا < 2202202 -
 هيعسناذاؤفالاوةيتاعاس ىلع هعمجمل ءايتاعاس|بلماعوا تاءاسلا عناص يعم نازوميا ١"

 نيو سجح نيلعفلا نيب قرف نم له  ١؟

 ريسكتلا عومل دءاوق اوعضت نا منكي له ٠؟
 3م هاضوضك للك نزو نا فرع 2-6 4

 بلت - اهعظو يبلا ظافلالا  اوارعتسي نأ بادكتلا» نما: نويلظت لها ت6
 مهمأر ءادبال ءارقلا ىلع اهض ع نودصقت وا 88 م. ةحفص ةطرشلا ةرئاد حارتقال

 لئربغ الوقت يغادلا ٠ فلس يركشو يارتحا اولبقاو -اهتابثا لبق ابيف
 ةرشنلا ةدن رج ”ىشنم

 ةيعوبسالا



7 
 اا

 هِي الا فطتقملا يئشنم دحا فورمد بوقعب 0 ةمالعلا ائيلا تك
 : 1 ود نع + داش

 بجومال ثيح ةمحرتلاب هاضعالا ضعب ماتها نرع ضارريغ ينناالا ٠

 ةدئافام هللاب ٠ اندنع اهل فداره ال ىتلا ةيجنرفالا هاعمالا ضعب ةمحرت يا ٠ امل

 نا لمت ةيشوح ةيدق ةلك نع را ان عاش ةيحلرفا ةلك كرت نم ةغللا

 طملا دعب ولو ةيحئنرفالا ةظفللا ىنعم اهانعم يدؤيال

 تدع © ةديدقلا 5 تاقكلا لكل تافدارم دن وا مجرم أ ناكمالا يف لهاع

 وحلو هلك فلا 2 وغلا | انج ان دج نانا يطرأ يف ةيبطلا تاكل نذل

 ىسع ذاتسالا انقيدص ةقاط يف لبف ةيب رعلا يف هل فدارم ال ديدج اهسامخا ةعبرا

 تاواح دقل ٠ تاونس رشع يف اهرشع هب مجرتي ام دجي نا هريغ ها فولعم 1
 ا نا ريحا 00 نآلا ىلا ةن ةئس نيس لم ةمحرتلا

 ٠ ناقري و عادصو لس ةمكب تكا ا ايسراهلب و سوفيتو ديئوفيتو
 انييناغ قم الا. ةبايضاا االول ةدباك نم الإ قود

 ٠ هب نولم“ و هنولخي نيذلا ىلا لع لك بترعتلاو ةحرتلا عدت نا نسحالاو

 تيقب ةيكرتلاف فيراصتلاو فورملا نم اهيف امب لب ءاعسالا نم اهيف امب موقثال ةغللاو
 ٠ ها يبرع اهيف لاعفالاو امسالا فصن نا عم ةيكرت

 نيلرب يف يخلا انعمج ءاضعا دحا نالسرا تيكشت ريمالا ذاتسالا نت

 ىتلي ةلفح دي دج فيصر لوبق دنع لعجينا تحرتقال ؟ وطنيا كَ 5

 كرار معلا ملاع يف رثانم هل قيسامو بذتنأملا لمعب هيفووني انا طخ عمجماءاضعا 0

 نم عنيال بايغلا نكلو برغملا تايمداكا يف نأشلا نم اك ماقملا كسا اهي 1
 يف كلف ةلأ الا تاباختلالا يف : ةقرطلا هذه ىلع ريسلاو ةركاذملا عضوم حارتقالا عضو

 ا نأ قفوملا يلاعلا يأرإ | همدع وها هداّمعاو كلذ يف رظنلا

 ركاءرد ف فاسو ءاراآلا هذه يف انل(١)



 حلاو ةاكلاو ءاذقلا 5826

 نوريغكلا لوقي ككل لاقو 2« برعلا ناسا يف لاق“ هندروزي و هنودصقي يأ

 ىلا جللاو كسنللا ةم ىلا دضقلا فا ةلاعتلسا فروعت مث لصالا اذه هيلا فالتخالا
 ٠ « ةصاخ تبلا

 دصقن امال ناهربلا ىنعمب ةحجلا هئمدو لصقمو كلسامال ةححم قيرطلا 0 هنمو

 ٠ ةجل اعلل دصق ربسلا نال اهجل اعيف !ههنك ف رعيل ليملاب اهربس اذا اهجحية حشا ج هنمو تابثالل
 ن٠ ةمث تب لهف يوغللا ىنعملا نم ذخالا عشاو فورعملا ىنعملب جملا مما نوكيف

 ؟ تالا نم ةيب رعلا ريغ يف هءلطنذ يب رع ريغ هناب فسعتلا ىلا ةحاح

 هاج املو ليلخلا ميهاربا نمز نم مهنبب ًاقدرعم ناك كسنلل برعلا دنع جحلا ناو

 ناكءنا لعن لو يعرشلا ىنعملا اذه ىلع قلطي جحلا راصف ًاناكراو طئارش عضو مالسالا
 ٠ دجو ذم. اذه ريغ مسا هل

 كلذ نكل و ينعمو ظفل ناب راقثنف نيتفلثخم نيتغل يف ناتدام قفتث نا دعبب ال معأ

 ٠ ىرخالا نم تذخا امهادحا نا مزاتسي ال

 اضدرما "لل
 تحل ؟خحيم

 ةيقسملا ليج مقوم

 0 لو د ةللشلت لزق 075 هضص ىرشملا ةلج يف يلاخلا بارش ٠ ف تفلاط
 :هلصحمام هيفاذاف ( ةفوحملا ةيروس خيرات ) طوطخلا يباتك تعجارف « ةيقسملا لبجل ًاكذ

 دجا لو ( ةيقسملا لبح )و ( ةيقسملا برد ) ةلك ًارارم خيراوتلا ضعب تركذ »

 6 زكا لع ىلطت (ةشسملا ) نأ تدح وف هنع تن ةيقو نا عشلا ص ردت اذحأ
 نويع ) و ( نيح جرم ) قوف هعقومو ةنوُهْلا ةريحب برق رمح الاريد ةبرق يلرغ عقاولا

 ىنعب ةياقسملاو ةيقسملا ةماعلا لوقثو ( سرحلا يا ) ةرطينملا لبح دانسا نم ( شوغرأ

 ' كللالا كلذل ( ةيتلملا لبح )اهب لصين يذلا ليحلا ىنمو اهعلنو اهد , ةديشل ةعقصملا

 111 معا هللاو لبجلا اذه عقوم نع ثمل يف يلربظ ام اذه
 تفولكل ردتكسما يسع - 271918 0-



 1 جحلاو ةاكزلاو ءاضقلا

 برعلا فدع خانعم نم. اذا فورفملاف كلذ ةغللا كشك نم:برعلا ناسل ريغ قو

 رشعلا نلمعتست لو حدملاو ةكربلاو ءافلاو ةرابطلا وه يعرشلا اهانعمل عضوت نا لبق
 « ستاكد » ةينانويلا اكلك

 ىلع تضرف امنا ةضورفملا' ةيعرشلا. ةاكرلا ناف : يعرشلا اهانعم يئا.ينانلا اماو

 نا انلق ءاوس برعلا دالب يف تضرف املاهانعم عضو دقو تالغلاو ماعنالاو نيدقنلا

 شو برعلادالب و ٠ ةقيقح تراص ىقح لامتسالاب دا عضاولا نم صيصنختلاب ناك عضولا

 ةينام نم رثكا نا انلق اذاو اهنم اليلق الا ةعارز دالب تسالو ماعنا دالب رعاصو داوب

 ًاديعب اناوق نكي ل ماعنالا ةاكز نم ناك ة وبدلا نمز يف ةاكرلا .نم ىب#ي ناكام راشعا
 تأ كلا نضن فسإ قماةقلاذ لعيب ىنعمال و رسسا اهيفرشعلل سيل اعنال اةاكر و باوصلا نع

 فنزا اهيف درو دقف تالغلا ةاكّر اماو ةراحتلا ةاكز اهنمو نيدقنلا ةاكز كلذكو
 دراوتن اهلك اذه نم سهاظلاو رمشعلا فصن هيف ايس قس اهو رشعلا ءاهسلا هتقش ام يف

 كفرع انفو تالقلا 26ز 'ةراوم ضعيف الا'نوكي ال دحاو.ىنم ل ةذكا
 ةاكز ةاكرلا نمو زوكذملا ينعلل ظفللا عضو ثيح برعلا دالب يف ةليلق تناكابنا
 0 0 00 ةفورعملا نو نادبالا

 نيب ةبسانملا نكل و رشعلا ةلكو ةاك1:هذه نيب ةيسانملا يام يردا الو دن |

 سو هل او هيلع هلأ لص ىنلا نع ةريككتلا تر داحالا نال ةعقاو ولا قدمو اها
 ةاكز نم تيتا امد ) ليزغتلا يفو نانبالا دوا ءربطو لالا ” ةاكرلا نا ىلع لدت

 ٠ ةريثك دهاوشلاو تاي 5 ( ٠ نوفعضملا ِم كتئاواف هلا هجو نوددرت

 ةسالملاةرّثكلا ىلا ًةراشا ةروصقم كر نيحوزلل وا جوزلل برعلا ةيعمسل يف لعلو
 ٠ دحاو نم كرا نينثا ناب كلذ اوللعو 5 عفشللو اسخ درغلل نولوقي مهناف ءاغلا ينعم

 مدق يا نالف انيلا 2 لاقي دضتلا وه قالطالا كيع ردابتملا يروغللا 71 ناف

 ٠ يدعسلا لبخلا لاق

 ارفعزملا ناقرب زلا تنب نوم" .١١ وينك الواح فوغ نادت

< 
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 مل نا ةفرحم اهوستقا برعلا ناو ةيئانويلاب سيترك نم ضاق ةلك نا له» مهفتسا

 «دحاوا لما نم ةيناثؤيلاو ةبرولا ةكلا نكت
 اهناب لوقلا ىلعةخللا يف نيققحلانم مهو ةيب رعلا تالحملا باحصا ضعب كلذ لمحو

 ةيطبقلاو ةينيلغوريطاب يتناك لك ناو يندلغوريه اهلصانا ىلا اوخج ميلعلو ةيب رعب د

 ميهف اهيناعم نمو لاهلا كاسيو سيئول اهجيردإريودناف 00 ضاق عك هيشت
 لوقلا اذهو عنص وا لمج اهانعمو توكوا تاك ةدام ند مالا ىلإ فر

 ٠«فطتقملا يفةرشن لضافالا طابقالا 2ك ضعبلأ

 اماو٠ ةلالدلاةحضاو اباكو تاي آلا نم هانركذام كبس نآرقلا يف درت مل اهن كاما
 ]7 الو ن كارابلسا تويت دهيم نيبلاوبدا ةنانزللا نيبتكا نع اةنرع ( 11
 ٠ لمت وهف دحاو لصا نم ةينائويلا ةلكلا عم

 ةيبرغلا نم هعالطضا لع, فطتقملا بحاص فورض.ر وتكدلا انقيدص تيأرادقو
 ٠ تااذ ىلع هتقفاوملليم اذ ينارا الو جلو ةاكزلا امنه ىرخا ظافلا عم ةيب سعريغ اهلءحدق

 ةاكزلا اما

 00 اهدار كا يا سناكدنم لمصالا ينوب امنا ب ترردتس | كشف

 ل هك ءاكذاد برعلاناسأ يف 8 لاق كشلا لمعي ال كلذ يف

 نبالاقو : لاق ٌث < « رمل نمهللاهجرخاام ءاكرلاو ٠ ٠ ٠ قافنالا ىلعوكزي ملعلاو مالسلا

 : هلك و هبوبال ةمحر تالذ انلعفو 0 ةاكزو اندلن او ٠ ىلاعت هل وقيف يرابالا

 يكذ يتث لجرو جالصلا ةاكرلاو قيقحلا ردصملا ماسقم مسالا ماقا : يرهزالا لاق
 لاقو ٠ * ى روطي وهو ةفدر 4 لاملاو كر امحدم 1ك هكيسفت 00 ركاز يا

 لاقو ٠ مر وطن 1 و ل امتل هلوقو هب هربطتل كللام نم هتجر تق 100

 مق وقح نم نيكاسلا لاملا 0 2 ال ليقو ديز وبأ لاقو اوسلو ةوفص ةاكرلا لع وبا

 يف ةاكرلا لصا » : لاق مث ٠ ليق كلذ لكءامنو حالصاو ريت و لالل ريهطت هنال ةاكز



 ا جحلاو ةاكزلاو هاضقلا

 م قيدصتلاوهو ناميالا ونامالا نم نمؤملاتفرعامنا برعلان او قفانملاو رفاكلا  نمؤملا

 تناك كلذكو« 4 ؟:انمؤم قالطألاب نما ىم ابي اقاصواو طئارش ةعبر |
 اونطبا موق مالشنالا هب *ءاج متلاف قفاخلااماؤ <قطلاو ًاءالطتلا ال ارك نا
 تقسف ملوق الا قسفلا نم اوفرعي ملو عوب يلا ءاقفان نم لصالا ناكو اوربظا ام ريغ
 ةالصلا ظفل نم برعلا فرع دقو ( فرصتب ىهتنا )اهرمشق نم تجرخ يا ةبطرلا

 : ىثعالا لوقك ءاعذلاو دوجتلا يف تلمءتسا يرو هاعدلا
 اروح اروطو ذر كاروطت : كيلملا تاولص نم حوارب

 : ةغبانلا لاق سأرلا ةأطأطو ءاننالا دوحلاب اوداراؤ
 دمعالاب اهعواط ماو ناعسلاا "ن6

 كك رولا ناكر ضد جم انيصاوغ اةقدط رد ذإ

 لاو

 ادجاف ىليلل دجحسا هل نلقف

 : سراف نبا ةلاق لل ةكرتل كاذو « كضأر“ طاط كا
 ىلع لاق اهلك ةيلعلا تاحالطصالا يفو ةاكّرلاو جحلاو مايصلا يف لاملا كلذكو

 هتعظق يأ وثلا كمرضخ نم' مرضنع ةلكاؤامعتسا دقو يالطضاو !يوذل نك
 : مك ا كلر ماا مطق هنال مالسالاو ةيلهاجلا كرداؤم اهب اوهسف

 مانا ميلا 'زوبنشملا هانم تلمس [تهتاف ةئاخلا هاني كلل هاضقلا 0# ن1
 هنموناقثالا ىنعمو عطقلا ىنعمي ا كامعتنا حلا ةدام نا 5 وبدلا نمزو ةيلهاجلا

 هاوس لمع لكهنع عطقف هنم غرفو هنقلا يا سمالا محا هنمد نقتم يأ كح موق
 مغلاب لاهل ٍِظ 2 ةدام هبمتتفاام لواو ٠ ديريامم هعنم همكحو هكح سوماقلا يفو
 نيعظفالا نا ىلع كلدي امم كلا هنا ءاضقلا ىلع مالكلا لوا ين لاق اك ءاضقلا وه
 نموا ءاضقلا ةظفل ةيب رعيف كال لحم نم ىتِد له اذه دعبف ٠ دحاو ىنعم ىلع نابقاعتن

 ٠ ىرخالا تاخالا محاعم يف اهنع شيتفتلل ةجاح
 هك قرف 'ددرت درو ةثكا ةقماخ ىف ةيبرملا ةشلل ناس كارل 2 ١

 ةيشيهلاو ةيمارالايف ينعملا اذه اهل سيل ناو نآرقلا يف موصخلا .نيب لصفاا ينعم ءاضقلا
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 عطاقلا هانم يضاقلا زاجحلا لها لاق ركب وبا لاق ٠ ( يناي ) تيضف نم هنال ياضق

 ءاضقلا 0 لعافو وشف لم هيلع ىفق ام اذه ةيبدحلا حاص يفو و 8 حملا روءالل

 هلصاو ءابشقلا كد ع د ف رركت دقو 54 نك نيبو هناي ناك هناآل 5 لصفلا

 هناكحا يبنلا ءاضقو ٠٠. لصفو 2 اذا ضاق وهف ةاذق ىضذق لاقي لصفلاو عطقلا

 ِ ىلا عاطقنا عم لإ عر اهلك بورض ىلع ةغللا 2 ىذقو ٠ لاق مث هؤاضماو

 عطق يا موصخلا نيد يضاقلا ىغق ملوق كلذل هو كحلا ف 7 ءاضقلا هنمو 0

 ايف كو كى ىتح نونمؤي ل كبرو الف 01 هب ل 5

 ىح اوفلعخا اقر 58 ساو يفد ( تدضق م ل مهسفلا 2 اودحجي ال م م مهندي رجحت -

 كنر نا ) نوفلنخي هيف اف ملي ىغقل) |[ ( مني ىغقي كبر نأ معلا ماج

 نآرقلا اذه نا ) ل8 « َةلغاا » ( طسقلاب منيب يفقل راد 2( ةعشلا م مهندب يذقي

 لغموب ( هكحي مهنبب يضقي كب ر نا نوفلاخي هيف اوناك ايف ليئارسا ين ىلع يفتي

 ريستل ريك تدل د اهريغو ةياحلاو ا هطو دوه يف ريغك كلذ

 ٠ نييلهاجلا رعش نمو 5 هؤاصقتسا

 يضقيام ضقني الف يضقب "م 3 0

 موصخلا نيب لصفلا ىلع برعلا مالكي ف قلطي ناك« 0 اذه نم ىهاظلاو

 ٠ موت 5 ا ةعمملا ةيمالسالا عاضوالا نم وه سلو

 لعجيال اذهو الاعتسا معاو ع ؟| تناككحلا ةك ناب انلق اذا مي امر من

 لاعتسالاو ىنعملاو لصالا ةيرع رع ءاضقلا -- اًقاقعشا ةقعشملا يضاقلاةك

 عابشلا كي اهبلغي مث ةبب رعلا ربصعا نمر صع يف, ةعئاش ةثكلا نوكي نا: نم منام الو
 كلذب جرخت ال اهنكلو ةنمزالاو عاضوالا فالتخا عمو عضولا يف ةبسانم عم اهريغ

 ثراىلع اهتءاهاج يف برعلا كنك :>:سراف نب دمحا ناسا ى] لاق ةيل ع اهنوك نع

 لاوحا تلاح مالسالاب هؤانث لج ءاج الف مهلئاسمو مهبادآو مهتاغل يف مهئابآ ثرا نم

 تادايزب رخا عضاوم ىلا عضاوم نم ظافلا ةغللانم تلقثو روما تلطباو تانايدت زا و

 مالسالا يف ءاج امب ناكو لوالا رخ الا ىنفف تطرش طئارشو تعرش غئارشو تددز



 ا لصالا ةيد لع لالا

 ديفا نا :تنبحاف ثالثلا تالا هذه ةبيع ىف نينحابلا كم كد 1

 ٠ كاذ نم يرطاخ يف قلع ام

 هادعتت ال ناعم ىلع ق ةاطا متردقلا وخاع ءاضقلا هنمو مثحلا هتم داري ةغللا لصف ءاضقلا

 منح ىفق لصا ه همالكض نو نارقلا لكشم ؛هباتك يف 'ةيبتق نبا لاق كلذباَو

 ضال هناتعم نم 5 6 ناعم محلا راصب 5 هّعح يا توملا 1 ىفق ىتلا كسهف

 اننققو (زابختالاو) ٠ ؟عحارم لاو "سما يأ'ءانا الا اواكيشت هلا كبارا تو :رذكا
 (عنصلاو) م < ا عقاو ا ١ مانلكاو ممانربخا يا ليئارسا ينب لا

 ١ : بؤذ وبا لاق نهعنص يا تاوعم عبس نداضقف

 اعبت غباوسلا عنصوا دداد امهاضق ناتدورسم ايغيلعو

 د يفر باطملا نب رمت ركذي رخ [لاقو
 قف ١ اهماكا 0 جياوب اهدعب ترد 3 رو تا

 * نع> ليف هنم غ عرفو هلع لمت نمو 1 ردا تلو ٠ دواد اهعنص يا

 لثمو مثحيو م ىلع عظقب هنال ضاق مك احلل ليق هنمو ةبدتق نبا لاق

 ااك هذهو » لاق مث غرف يا ىفق دق تيلل اولاقو كسا نم غرف يا كواضق يفق

 ىغتنا « دحاو لصا ىلا عجزت

 « هماتو 'يشلا عاطقنا ىلا ابعحرم هوحو ىلع ةغللا يف ءاضقلا » يرهزلا لاقو

 ىفق دقف دفنا وا ٍلعا وا ادا ىدا وا ما وا هلمع حا ام لكو
 بحاص اهركذ يتلا هيناعم لو ءاوهو كلا ىلع ءاضقللا قالطا اد ريغ ادقو

 ةلصاو جلا ءاضقلا » برعلا ناساف يف لاقو « كحلا رصقبو ءاضقلا » :لاق سوماقلا
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 ركو - اهفلظو سانلا تالص ذخا نع اهتفعو اهفرشو هسفن ةعانق ركذ يف (1؟)
 مرد صافي اهنافب اهاازلا مالك مطقناو فصنو ةحنص و لصفلا اذه نم
 يتبدص تضو هاف دقلو ٠ ةلوح بابسال 1 7 نعفلو ا عاطقناوا ةياصالا باتكلا ةحس

 نم ةيعف هل تعقو هنا ىلع لدي امم هللا هاعر ينباجأف ةخسنلا هذه نأشب روهت اشاب دمحا
 ٠ هئادعا دحا ديب كلذ ىرح ايرو مضوملا اذه نم ةمورخم باتبكلا

 نع بيقنتلا ماركلا ءارقلا نم مدعنال انلعلو هنع انشجب اميف ةلءاكة زحل معسأ ملو
 ٠ اهنم قابلا فصنو |: ةزيسل مرخ ححصخأ اهنع ةدافالاو ةماث ةخخ

 ( ةصالإملا )

 03 قل ىف ىلا يريملا ةئربت تحب يف. هفلؤم لخدي نا لبق مرح تاتكلا نا
 ثا ير ةانارق م رفكلا ضرما كو ىذا لعلو مالكلا

 عا هللاو

 ةهبححي

 يربك قشاط نأ رخاألا ةمورخم ريغ ةلماكة خسن دوحو لع هنم تالدتسا امو (1)
 شن ا ذهو هريفكتو يريملا عا تحلا يف هرخاوا' نم اًثيش باتكلا م |قث هداز
 : (ةدانشلا حابصمو ةداعسلا حاتفم] نم (او؟:1 ارخأ ةعوباطملا دنملا ةخسا ىف ءاجام

 دسملا لها هيمري ناك: ( يرعملا العلا يبا ىلع يرهتلا عفد ) هباتك يف معلا نبا لاق
 لقن دقو هكالمل ًادصق ةدحالملا ليواقا اهبودعيو راعشالا هناسا ىلع نولمعب و ليطعتلاب

 (ها) هيلا بشنيام تذكو هتذيقع ةحص نعفتت راعشا هنع

 باهذلاب مهولا نم اهيف امو هراعشا نع ثحبلا باب دوجو ىلا ةحيرص ةراشا هذهو
 ةعصولا هذه نم يرعملا ةئربتو هوو ليطعتلا ىلا

 نيب ( باعكلا اذه ) ركذي ل ءابدالا ميم فيس توقاي نأ تارا :كرعا نمو

 يرعءملا ةمحرت يف هيلا راشا الو لا ءرجلا يف هحرت يذلا يدعلا نبا تافلؤ»

 ٠ يرعملاب هلافتحا عم لوالا ءزجلا يف

 فواعلا رز ركا 01



 م يرقتلاو فاصنالا باتك

 ٠ اوفرصناو هنم اوبجيف مباكمرعطق ىتح هتيفاق

 لصفلا اذه نم هدلصق ىلع لدي يرعملا نع رك نا انو ِمدعلا نبا درواو

 يتلا ةغللا نأ : هل ليق بلح ءاىما ضعب نا كلذ برغا نمو هئاكذ يف هدقع يذلا

 0 الك 0 سل ةخخ ةروملا نم ةدنعو ةرهمجا نم يغ امنا ءالعلا وبا اهلقني

 0 هيلع 0 نم 1 كلفش يفق ىت 0 0 ميقت : لاقو ةءاطلاو عيسلاب

 كقب وعتب تدصقام : :هليلاتوول راو اما نه ا هيلعتستر قف 3

 داعف يرطاخ نع "يش اهم كك نك 0 اهديعا ناالا

 اذه.هنم لخكي نا زوخال.هلاح اذه نوكي نم : لاقن تالذب بلح رمإ 25

 . هيلا ا
 هيلا عقو كر . ,اب معلا ةيلط ن م الحر نا هظوفحم ةوق نع هدرا ام بيغ نءو

 0 2 هبدترتو هعمج هيعاو هلوا ل طقساةللا فيلل

 نر هالا عوطقم وهو باتكلا هبارسغ «العلا يبا ىلا دشرا كا
 مف هصقنيام هيلع ل 5 قل ومو باتكلاب هفكرعف هيلع ف امش هلم را ءالعلا وبا

 وه باتكلا نرا ليقو ٠ كلذب معلا لما خاد نيالا لجلال 1
 .٠ اعا هللاو « يبارافلل بدالا ناويد

 تكسي ناكت رب فلا ون ةدحاو ةليأ 2 )1 مزلي الامموزإ 2 مناوي دم ىلما هنأ ليقو

 ؛ةروكذملا ةدعلا تلك نا. ىلإ لمعلالو ةركفلا ىلا هوعي م تني قئابس ل ا
 فيانل لصفءوهو ج ءازتزولا و ءارمالاو,ءافلطلا ىزكولملا دمع هيمزس ك5(!

 لاق ىتح < برعلا ناسلو ةغللاب هتفرعمو بدالاو معلاب هءالتضاركذ يف(11)
 ةيفاكي شو « يرعملا اهفرعيهلو ةككل تقطن برعلا نا فرعا ام ه :يزيربتلا ايركز وبا
 . ي يوغللا هردق فد رعت يف

 4ف ه ح هدوجوم ةرازنو هلام دق ىلع هدوحو *د العلا يبا , مك كذ ف )١9(

 . ثحملا ذبم ةقلعاملا هتداوح
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 نداسلاو تاياغلاو لوصفلاو يناطاسلا عجلاو جاشلاو لهاصلا ءالعلا يبا فيناصت

 ضيرغالا ةلاسرو تاياغلا ديلقاو
 :لاقف يزعملا ءالعلا ايازكو ىلاعفلا روطنم يبال ؟'”ةهشبلا: ةقت باتك يفتأرق

 2 فالف دار عينا دعيقلا نع وهوا سعاشلا يعمل ولدملا قشللا وبا يتالج كاكذ
 ابنعلي اهلرط ارعانا ىعا كيبأر تععلا, نم بع نامنلا ةرعم تقلا .لاف ةنش ؟نيثالث
 الل لرعب ةملسسو هالكلا انإ] كيبل زهلاو# دحلان م. نفل لك لشن و درنلاو ترطشلاب
 ةيؤر ينافك ذا يب نسحاو يل عدص دقو رصبلا ىلع يريغ هدمحيي اي ىمعلا ىلع هللا دمحا
 ناف هتثادح لاح يف كلذ ناك دقف ءالعلا يلا نع حصص نا اذهو ٠ ءاضغبلاو ءالقثلا

 ؟لاؤدلا واكقللا نم ع ناك هللا همحر ءالعلا ابا

 كلذب سانلا ثدحتو هرغض نم ءاكذلا نم ةياغ ىلع رطاخلا دقوتم هالعلا وبا ناك

 كلذ هنم اودهاشيل هيلا نوتأب سانلا نراكف نايبصلا عم بعلي يبص كاذ ذا وهو
 هالعلا ابا اودهاشي نا اودصقو نامعنلا ةرعم ةيحان ىلا باح لها نم ةءامج جرفن
 بعلي وه ل ليقف هنع اولأساو ةرمملا ىلا اولصوف ءاكذلاو ةنطفلا نم هنع ىحيام اورظنو
 0 نم ةءاج ءالؤه نا هل ليقف مالسلا مهيلع درف هيلع اولسو هيلا اوؤاجل نايبصلا عم

 (لدخ 7”: ارلاقفرعشلاب (5 اناقما يف )كك, ١ له مللاقف كونحتوو كورظنيل اوُواج باح

 ِم رهكو 0 مهظوفحم غرف ىتح 0 ل هو 5 هس مسنم 0

 ٠ ددري يتلا ةيفاقلا ىلع هيلا ةحاحلا دنع ابيب كتم دحاو , لكم نا متزجعا : مل لاقف
 ىلع همظن نم هباجا ابيب مهن دحاو هك ل لاق ٠ كلذ تنا لعفاف : 1 اولاقف

 قيدص نكلو ةدوقفم اهنا نوريثك نظ يتلا بتكلا نم يلاعنلل ةميتالا ةقل (1)

 يف رشنو اهنم ةسيفل ةخ' ىلع رثع تلح ءالع نه شن. سجرح روينسأملا ىقحلا ةثاحبلا

 ينراز دق ناكو يضاملا فوصلا يف ينربخا د طب عاس وهو اهنم ةلثما ت الحلا ضعب

 ٠ الذب هتربخا امل رومبئ اشابدمحا ةمالعلا يلطاذكهو اهعبطب هيلع احل“ هتبغرو ةلحز يف

 رك اذتي ترا ينو « سافنالا ةكاذم » اندبع يف سانلا هيعمل نف هافاقملا:(؟)
 هلوآ اين هيلع دشنو هور رخ آلا ذخأيف رعش تيب مهنم لك دشن ناب. رثكا وا نانث

 ٠ باثو عطقنيف داشنالا امهدحا يبعي نا يلا رخآلا لعفي اذكه يورلا كلذ لثما



 يرلاي لام الا كفك ا

 درؤاو * « ةعيتنف اطئدلغ تظفحب اهو هتلظدحو الا اعيش: كنمعم ام ه1: هلوقي هباجاف كلذ

 دحاولا فرحلاب هتداعاب ةيسرافلاو ةيناميإرذالاب هماما ىلت ام هتياورو هظفح ةقد نم

 اورضجاف هتظفاح ناحتما اوداَرا نييدادغبلا نا لاقو ٠ نيعفللا نم اًثيش فرعي ال وهو
 نا ىلا عم وهو ةموايم هيلع كلذ نودروي اولعحو ناويدلا يف يذلا جارخلا روتسد

 ذقنم نبا لعف كلذكو٠ م درسو ءالعلاوب | أدتباف كلذنم اوغرف

 وبا انهيلا تفلثخي . ناك يتلا لحب وا رعملا نم برقلاب باطرغك يف بتنكلا ةنازخب
 اديفماتش انعب قلؤللا 5و: فرح 'يلطخي ف ءاياوداعتساو ةسارك وحن هيلع أرق ءالعلا

 راد اهب هلو اح يف ذقنم نب رصن نب دلقم جوتملا وبا ناك : لاقف بلح ةبتكم نع

 تكلا ةنازخ عضو. يف بلح لع يتلا ةيقرشلا يف بدك ةنازخاهب ناكو لزنمو

 ةسقلا لول انزل «اورقا هلا جي , كي ةنتف تقفتاو « يدعلا نبا نمزب يا » مويلا

 بتكملةنازخ يف قب م وءالعلايبا نمزيف تاذ ناكو» يعكلا ةنازخ تيجو ةفيشلاو

 متل اوب ارب زولا كلذدعب اهيفبتكلاددجو ليلقلاالا
 هده يجافحلا نانس نب ديعس نب دم نب هللا دمع دمج و باركذ ذدقو اهب رخ أ ابنتك .ريغك قو

 :اهيفلاق اهب هئاق دصادحا بعادب 8 ”ةينيطتطسقلا نم اهبتك ىتلا ةيئاتلا هت ديصق يف ةنازخل

 5 كالملاري زو عدو 3 هللاةبه

 هّيعيشلا ةوادع ءافملا اذه هل لقو مالسلا ندح ابا غلبا
 كي كتم تيقاللام ثاو ا تفحص ا نفرطالف

 ةيقرتشلاب «هاروضاع " ءْوَي قا "اذني ديف كش
 « هيفوصلاةنازخ» موي كيسنت 2ةنتف اهيف كيلع ريثا ىت

 ىلا ل>ر هالعلا ابا نا نيفنصملا ضعب ركذ دقو : هلوق يدعلا نبا تاقيقحت نمو

 كركي [5 دادقمب معلا رادب كلذ هيلع هبتشاو اهمتك يف رظنال سلبارطب معلا راد

 وبا كلملا لالج يضاقلا اهب معلا راد دآدج امناو هالعلا يلا مايا يف لع راد سلبارطب

 العلا وبا ناكو ٠ ةئاعبراو نيعميس ٠ نيتنثا ةيس يف رامحن ب دم! نب لي نب لع نسما

 ِيدقلا طوطخلا:هناويدنم ةسيئن ةفح ينبتكسيف )١(

0 
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 يرلاو فاصنالا ثاتك 6

 0 ل1! ىل كاتو هلع ,نالور انك ىلا :رخ) نب كي ريذلا امم دعا كلك ر دبلا

 لاق كللذب ككل هيلع مد ةوضوم ند مزلي ال 1 موزأ نم سب افرح لقد داحلالاو

 يبا ينس نوفرعي تاق موق طوطخم باتكلا اذه نم نحسن هللا اهامح يلح يفو : اهيف

 قاذا نب ع نب مهاربا هبايك نمو ٠ هيلما ام |وؤعش نا مداع كرد 0 مشاه

 رقما تنك لنمم نادك طيضلا يف, [نقتم ظحلا مي اريج تناك وهو تيطخلا
 ٠ هيلع أرقو هنم ٌةزاجالاو هيلع عامسلا يف هنع بتكو هطخي هفيئاصتو

 مق 2 هينفلا هاباسرو ةنودلا هراعشاو هقيل انو هتاعومو هفيئاصت د ف ) 7 (

 ضل انتا يف هفرحم هرّشل دونو تادككلا عطقب وقص ةرشع ىدحا 2 2 لحصفلا اذه

 هل لماك فب نعت هرمشملا 5 ميدعلا نبا لثم 1 لقب قيفدتلاو معلا نم هيف

 عزا يس هجرت ام دنع هتافاؤم كف يف لاطا دق يوزلا يوما توقاي ناك ناو

 ٠ هطسبتو هيصقل يف رابغ هل ىشي مل مدعلا نباف ( ءابدالا يم ) هباتك نم لوالا

 رع هلزأم ٍف هعاطقلاو نامنلا ةرعم كا هدوعو دادغب يلا هتلحر كذ يف ( 3 0

 1 ةلحرلا هدف ِق هلا كددح ام فلؤملا دادع د نيسحلا ندر هسفن ةيعملو سانلا

 :ابنم ةيرجملا يرهلها ىلإ دا: نما ناياتلاكر
 لاحمب متربخاال هللا دب قلجو تارفلا نيب انلا ا
 لا لااا يعجووت»+ "ماس دستعلا ا لع ىلا كانا
 سلؤلا كنع ندلع 42 ام ريغل قارعلا تممي' يفاو

 بلاط يبا نبا يلع نب نيسما نب يلع نب دم نب رفعج نب ىموم نب ميهاربا نب ىموم
 ٠ هب سانلا تف ”يورلا ةيئاف ةغبلب 0 هل مظنف ىفترملاو ىخزرلا نيفرشلا دلاو

3 : 
 لعجو اهيلا لذداف دادغب نئازخ يف ينلا تكلا هيلع ضرعت نا كانه بلطو

 ء كاس لإ اك دلع ا رمزا
 0 هئايسا ضعبل هدالب نأ ءالعلا يب ا ءادقتسا ف تدق دئاصق انو دروداو

 هرطاخ دقوتو هتيعملاو هظفح ةعرسو هجنطفو ءالملا يلا ءاكوركذ 3ك ( 0 (

 نع هلا مثدحا نا ىتح ظفملا نم يرعملا هب زاتما ام ىلا انه لسرتساف < هتريص و



 ل غرار :كاشالا قاذك

 رثكأو ناتفسأ دحاولا ىندضملا نم هطخب عقب ىتح هطخب هفيئاصت بتكو هزيعتسإو هنم
 :/ ةلض رع ناك 11 ًازعتت ئرذملا"هلف لاقف هلع افتشم مخ |[

 يا يع تال 1 زلم ك1 كج نكن ناك

 ىهش وأ اردو ذود | تتابو تعدو ااه رد ىدقش

 م لك وم باكو تمرد ةانارزلا ىنخ كان 0_3

 مص دع ” 015 "لملك 7 يراطما كسل نا
 مذ ملأ تممذ يئاياو ردمح ا ةايحلا يف كتدمح

 تصا ىبعا دعتم دبهعت « ضاق تناو تكرتام كادجا

 "عا ”ري فيس زعيم بأ ” ايرك حاّقبا يزابلا َكارَح
 :ريخالا هضرع م لح لاقو

 موضحا نيب هرامن لوطو ينع ليلا ماني ال ضاقو
 مح نر فطلاو هدلاوب رست 2 0

 مقعسملا طارصلا ىلعو "لجأ 0 2ك
 عيمج هالعلايبا 00 3 يلع نس لا وبا وهو اذه وخا هيخا نبا مهنمو

 يلوت» يرعملا مش اه يبا ياما دك 0 وبا مهنمو ٠ هطخي ابغمو هتلاما

 نامل 12 كر امال ا ا نار خنبشلا مزل ةرعملاب عماجلا فاقوا
 : يرعملا ةيف'لاق يح ناقلالاو طبتضلا نحت اقرؤم هطتخ ناكر خل ةدع دحاولا

 الإ هديجمتو هللا عيست ىلع رفوتا نا تدهتجاو ةئام عبرا ةنس ذنم ينكسم تمزل »
 هللا ادت نيب كلعا نذل اوزأ خللا اضن ل وتو ءايغأ تيان تنال

 8 قفل فندل 2 يراياو ةجح 0 كلذب يمز الاف هتنوعم مازولا م ىلا نب

 «(ها)ءازرالاو نمزلا ثداوح ةيفكنو ءازهلا هلع ندي هلاو ل

 انيك نب يلع نب دمع حتنفلا وبا هدلو ناكو
 ليل نم ( يفنفلا رصقلا ) هبقل ًاباتك هال العلا وبا خنيشلا هل عضوف
 ىلع ميدعلانبا فقودقو مشاهينب نم ةعامح هبا دك نمو (٠ لما باتكن م 'يث حرش

 وكشب ملاص نب يلع ةلودلا زعم ىلا اهبتك ( نيعبضلا ) ةلاسرب فرغت ءالعلا يبال ةلاسر



 يرولاو فاصنالا باتك را

 كشته نبا نع يدرو٠٠ ٠ مسجلا فين هحوا| أ“ : دحم وهو ًادج ةرئاغ ىرخالاو ' '”ةروات

 ىلع هجولا رودحم عكا بدار ده : هلوقبهفصوف غوابلا نود يبص وهو ءالمعلااب 6 هنا

 ا 4 ير ل ل يلا مات اع

 فاؤملا داجاف - مهنع ذخا نيذلا هخويش ركذو لعلاب هلاغتشا ركذ يف 4»
 5 فلل دادغب و بلحو ةرعملا .يف يرمعملا عهنع لواعث نيذلا ٠ "ا

 : ةلحرلا هذهنع هل مالك يف لاقو انام مدقفتي رشا ةهيسو ةنس اهيف ماقاو ١٠م

 2 ترا كلو لاح لان ءاقلياز كيتا الو ىسثالا نم راكتسا 0 7
 « هيف يتماقاب نام تعش ١ ناك ام سفنا تدهاشف علا رادب

 نم نيثدحملاو ءايدالاو ءالعلا نم هنع ىورو * العلا يبا ىلع ا ىف«ه »

 تاهيصاوزيربتو سادنالاو .تاط ريكو. تلح نم ءابرغلا نم متريغو ةرعملا لها

 ةاضقو ءالعو هما نم راينالاوروباسنو أن او ةصيصلاو دادغبو و راكهو 3 ةقرلاو جورسو

 مع اودافتساو ]علا اهذخاو 1 هنعاوور تاقث ظافحو ةاور ءابداو

 ش هفراعمو هردق

  ًادئنسم هللا همجر يردملا ءالعلا يلا ثيدح نم انيلا عقو امم 'يشركذ يف 46 »
 تفلؤملا ايف طق ةريتك هلجما هيفو

 ا دياثرلا نم هئشني ام هل نويتكي اوناك نينلا, يرعملا 0 يف «ال»

 + دوك ا هدع ناكو ءالمالاو فينصتلاو مظنلاو

 ةرعللا نوي ةعامج هل بتكو فيناصتلاو رّثنلاو مظنلا نم هيلو امو 00

 هناذ ناهلسنب 0 دم نب ا كاع د وب هيخا نبا مهنمو هؤابسنا مهصخا

 عج نأ عامسلاو ةزاجالا هنع تتكمو هفيناصت هل 5 هيد نك

 6٠٠١ هل حداملا وه هيقل نمدجوو ٠ هيعكالو هري مل همذزم لكدجوفهحدم نم وءالعلا

 ةباجاو هئاكد رداون نم لوصف نيباتكلا نيذه ينو » : نيباتكلا فصو يف لاق مث
 هلوق 0 ىلا « هئادعا نعط نع ام هئاعد

 روع يا لجرلا روق نم ةرواق اهلعلو لصالا نب اذك«١١»

 « ءاثرلا » اهلعلو لصالا يف اذك (؟)



 مم يرلاو“فاضنالا باثك"

 ممدحا يرعملا نع عافدلا يف بتك نمو“ ةيب رعلا ىلا تلقن يرعملا يف ةلاقم يناثعلا لاك
 ل 'هريغو نونظلا فشك اهركذ « ةرعملا خيش نع ةرعملا عفد » مساب ةفدرع» ةلاسر يف

 فؤتايفلا اذه نع اعافذ ةلاشإلا هاذه تم نزح افلا" كلذكو ٠ اهفلذوم ملا زكذي 3
 هللا

 ةدارج يلا "نب رم نيدلا لاك ضفخ وبا خينثلا 00 20

 بائكلا كلا هتاف. ا يلحلا مدعلا نباب فورعملا زي زقلا' دبع

 نع اك كك كلا ا قر هاف داو كر يذلا
 ةدوحوملا باتكتلا ءازجا م.يمح فب رعتل اًباب اب اهيلع راكتن هيف اهدورو

 ا ةلمح ىلع هفوقو دعب اذفاباتك عطل يالا يكن

 ها يهتنملا ئيوشتلا ناملس نب هللا دبع نب دما ءالعلا يبا رعملا خيش

 لج اود ناطخل نم زدنا خونل عمتجم وهو تاللا مت ةلالس نم يدع نب عطاسلا

 . ما١٠هلله 555 ةنس يرعملا يفوت دقو ٠ اهعيمح نمعلا لئابق

 نييخونتلا ةمحرت ىلا هتيسن تابثا دعي لسرتسا دقو هبسن 1 يف باب «؟ »

 نا هيأر نمو ٠ ةروشلل عباسلا نرقلا طساوا يف فلؤملا نمز ىلا نايلس آب نيفورعأا
 ريش نب نامنلا ىلا لب عطاسلاب اب تقاملا يدع نب ناعنلا ىلا ةب وسنع تسل نايعنلا ةرعم

 دل و اب ناعنلل تافث ديزي هثناو ةب داعم ةيالو يف نيرسنقو صمح يلاو يراصنالا

 نئيرشعو ًاعشا ع م خا روصقلا تاذ ل وأ ىمست تناكو هيلا تدسنف اهترامجت ددحو

 ميال
 ققح باب وهو - هقلخ ةفصو هامعو هإشنمو ءالعلا يبا دلوم ركذ يف «"»

 هروصل هناك ةفظد 1ك هامعو هن شع هن دال لغم اعرعملا رع ةريتكاء اه[

 :: لاق يذلا "يزغملا يكدانالا هبيع نب ديلولا نب هناانع نب دع ىإ نط
 ةدانم لع, ادعان ةلطيأر هروز رهاط يبل يمت عم يبص انو ءالعلا يبا ىلع تلخد
 اقالة ىلاو ةعاشلا هيلا 0 يمأر ىلع جسمو يل اعدف م حيسل وهذ 4

 باتكلا « "هو : 10 يف عوبطملا هفيرات يف يذررلا ن ا رك ةوزكلا

 - ابا مذ نم ربتعا هنا : هيفلاقو ه : هلوق ميدعلا نبانع لقن تاتكَللا اذهو فوحصوملا



 يرهتلاو ملظلا عفد 3

 )1( يرمملا ءالممأا يبا نم

 ىلا اهتالضفو بلحن ايعانم جالملا امشابيعمدمح ديسلا ةرضح هادها باتك وه

 اللا للملا دعاسملاو بوالا) لع هتريغإ هلاركشنف زوتشإ دنينم, لكلا انممع .ةيتكم
 يداع عبر عطقب ةحنص م6 هي عقي وهو ماركلا ةلحلا ءارقل هفرعي ا باعكلا

 ٠ ثيدح طخب
 ناك الب ةقدتإلاب ةفسالفلا عاشو ءارعتشلا تاوسابف' يزعملا ءالغلا وبا كار دق

 رودي ام هناسلو هلقىلع يرجي ناكف هذاقتعاب مكتلا مدعو فلا ةيرح نم هيلع اًعوبط.م
 انايحا هلاوقا يف امل ًادحلا ناك هنا مهضعب دقتعا اذهلو ةبراوم وا ءاير نود هدلخ يف

 كلذ ف كفلاو 0 نم مهق نيتئف ىلا هفصو 2 سانلا مسقناف كلذ لمع ةرهاحما ف

 هيف تفلا دقلو ٠ هداقتعاو هئدابم ةحسس رهظاو هل رصتنا نم مهنهو لئاسرو اًبتك
 تاكل «راعشا تربو ةيقرشلاو ةد روالا تالحلا يف ةعئار تالاقم ترشنو بتك ٠
 امهجرت هنواود نم نايطنم غو « مزلي ال ام موز »و « تايعايرلا » اهرخاو ةفلتخلا

 يدنفا نيما روهشملا بتاكلا نييفرشلا انعمم ءاضعا دحاو انقيدص ةيزيلكنالاب

 ا نارا
 يف هيحرتم دحا ناآلا ةلاقملا هذه كنك نكد يرعلا تام مضعل 17

 يف ماقملا هلقتحاو ثحيلا دي هيلا تلصو ام يف لاطاف ستقملا ةلكم نم سماخلا دلحلا

 ةمحرت هل عضو دق روم اشاب دمحا ةمالعلا ناكر كلذب قلعتيامو هرعشو هداقتعاو هتأشن
 هباتك يف م ءدعلا نب ا عم ميسقتلاب هك نا كشؤي وهو اممع مطق' دنا م اهتي 5ك 97

 كب 0 سس كي يفطا ذاتسالا ىلعا 00 دب رمل دف ام رسل ف ول

 ًٌحر ا 1000 رم >ات يف فرالاب ةيهسللا ,له تقفتا 4١5

 خا « 1 مظلا عفد 2 نررطلا فشك فر )0 لايرمجتلاو لدعلا» اهامسف يدرولا نبا
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 ىالزل اوراثيفلاوةريثكلاو سنؤملاونوناقلا بابرلاوةطورلاودوعلاو جركملاو لاشك"

 صقتاورلاو يفالملا فائصا نم ةادبا ةلب دم ف كنك قوبلاو ةروذلاو ةرغشلاو

 فويسلاب بعللاب ىلاعت هللا قلخ قذحا هيف نههظنام ةعنصلاو عابطنالا نسحب تاروبشملا
 ةخوتفلاو طبرملاو يرتلا جارخاو ركدلاو

 يلدوملا ىرم مدنع يري ناكف سلدنالا اهلخدا بايرز ناكدقف قيسوملا اما

 هيلااونشاو كولملا دنع العو هنم تديفتسا تاوضاو هنعتتذخا قدرط هلو ءانغلا قف

 سلدنالا قرف نااابلقااذا:ليعرالاو- لذملا انحف ةززلغ ريشو توظزتل 1
 ةريغد تاراما ىلا اهتدحو لبق اًيلاطياو ايناملا قرفتب هبشا نناككلاممو اعاقضا

 لعل «لا[ دعم ٠ نارمتلاو عئانصلاو ملعلا رامضم يف سفانتت

 صقار لارفعج لا.بخ وا صقارلا لاخلا وا لظلا لايخ ىمس يذلاوه لايخلا «»

 2107/0176, ةيسنرفلاب و « زوك هرق » زوك < ةماعلا هيعمل هعرتخم مسا رفعجو
 ةيبقا فارطاب ةقلعم بشملا نم ةجرم.مم ليخ ليثاق جركل 6

 تال نم غو نفقاش و نررشو نرركيف لويمخلا ءاطتما اهب نيك احيو ناوسنلا اهسيلي
 برض ةطورلاو (0>207ان5عأ, ء7ءدوالاع 06 5015 ةيسشرفلاب ىستو صقرلا

 ]ءو0/ع, ها 01/6 ةيشرفالاب و 22010, دا 1201/2 ةيكدنالا نعّدب رعم باب رلانم

 ةيسلرفلاب ابلداقي .قابسا لصا نم ا[ لعلو رامازم اين بك هنا

 عباصالاب اهراتوا رقنت روطنسلا نم برمض :ريثكلاو 20 معرجانوو دا ليدعأاع

 ناحلا فاصنا ىلا ةموسقم ديب اهو راتوا ةتس تاذ ةل ١ 011/4 راغقلا» ©1101

 طبتتسم مانز ىلا ةبسن يانزلا فيحتت وه رامزاانم عون يالزااو نيتاسد اهيلع بكري

 .٠ .هتعانص نلف لثملا هب ترضي ديشرلا نوه دنع اراورسم اراكز مار كك ك1
 ةيسنرفلاب و فورهمدوملاو هقفر رخ الاوتوصلا طلع دكار ان ارا ةدرل]

 7270م6 ةيسرفلاب و روهشم نوناقلاو 1028© ع ةيسرفلاب ١ فورعم بابرلاو انا

 ةيسلرفلابو شيخلاو منزلا هفرعي بعالا وا صقرلا نم عون ركدلاو ٠ فورعم قوبلاو

 شو نيك ا ءاحاقو هك عمج ةخوتفلاو نيذوعشملا بعل نم عون يزقلاو 0

 « 588 ص ١ م سنتقملا : ىلءركلا يرام ساتسنا بالا ةمالعلا ةلاقم نم » تاما ةبعل



 اهرباغو قشلدنإلا رضاخ انا

 لام كلذخاوا هرتس كسهاف ًارتس كل كه وا هب يضاف كبر ناك ن اف هيف كلام

 قلك ال لجرلا لمحل . هلا دو دح نم ادحا كتفي باع | نوكي ناءالا هلت لاما نم نخ
 اسد الا ءىش ىلع

 ناكو ةبطرق ةنيدمب عماجلاو رصقلا نيب طاباسلا دم نب هللا دبع ةفيلخلا يب دقلو
 مهئاكرحو مداهتجا ىلع فرشي و سانلا ىريف اهدعب و ةعما ةالص لبق هيف فقي

 كفل نك < ساشا روما نم 2 يش هيلع ىنخي الو ملظنملا لوق عمو مهناءاجي ريسيو

 باب ىلع بتكللا هيلا لصتو تامالظلا هيف هيلا عفرتق ةمولعم مايا يف باودالا ىلع ضيا
 هديب هتقاطب لاصيا فيعض ىلع رذعتي الف كالذل اليطتسم ابحرشم عنص دق ديدح

 سانلل هيف دعقي ناكو لدعلا باب هامس هرسمق يف ًاباب تو هناسا ىلع ةللغم داهنا الو

 ٠ ًارتس مولظملا نيدو هنيد لعجي الو هسفنب سانلا لاوحا رشابيل ةعجلا يف امولعم موي
 نوضبقنبو مهن» ىوكشلا بحوي رما لكن م اوظفحت نا اياعرلا مه ملاع ةريس تناكف

 ٠ مهنود نم ىلع لماحتلا نع

 نارمعلا تاموقمو ةراضحلا تاودا نم يش كلابب رطخي داكيال هناف اذكهو
 اك اللا ع (اهاو نلدنالا كوم ةضعبب وا هب ماق الا ةفرملاو علا سلاشاو
 رثكأ ىلع اوقبا كلذل مهتاهدرو مهفرغ اهب نيزت روصلاو هارظعلا روصق يف لعجت تناك
 ةراضلايف اوسمغلا نا دعب اصوصخ اهب رابتعالل ليثاعلا نم حتتفلا لبق دالبلا يف ناك ام

 : ةبطاش يذلا مصلا يف ينايربلا سماع وبا لاق

 اكح مبلع نماهب ةانبلا ىذبا 2 ةبجمم مورلا .اياقب نم" ةيقب
 اهص انلهومس دعب تعبات' ماىوس هيف اورمضا ام ردا

 امتالاو' مايالا درب دقل ايتح - ,ههبشم, اطخا ام درفلا دربملاك
 امرا نعو دا نع تيدحص مت دب ردوا لاط عاد هيك

 اقف نا نيف نم ظعواو يح اك ل ل

 اوعراضف ناريذلا عارصب ىتح اونعو تاتابنلاو ثاناويحل قئادح اوماقا دقو

 برطلا تالا تكلذكو عونا هلثم ملو صنزاب اوعلواو مهوفاف امم رو نيينايسالا



 اب تب

 م اهرباغو سلدنالا رضاخ

 يف ءابقفلا غليف ءاهقفلا نم ةعب را رضحم الا ريبك الو رومالا نم ريغص يف ةموكح

 و ا نسا ٠ سلدنالا مم نم لوالا ردصلا يف هلثم اوغلبب مل ًايظع انغلبم

 رصعيفهعاّتجا قفني ملام ةغالبلا ناسرفو باتكلا نايعانم هيبالو هل عمتجا يذلا

 اهترمذح توبشا قح هلو لع لك لها نم دري زا نم اهيل عطقتناف راصعالا نم

 اهاعإ ل كارم رفظملا ينب مايا تناكو ٠ مهتلود ردص يف سابعلا ينب ةرضح

 لع تاو مرت 1 6 ا مل مههف تدلخ بادآلا لال | ايم اوناكو ماو 7

 1 ٠ مركذ ديمح صهدلا رباغ

 0 دا ايس ناك يرماعلا ًادهاحم نال ى ملدنالا لها ًارقارةيئاد لالي

 0 اورثكق هدنع توجت و هنودصقي اوناكف لاومالا قفشو مهياع
 ره دافتساف ةيسايسلا اهتعماج قرف ام اهراودا ضعب يف سلدنالل ضرع 1 اذاو

 راص ىتح اًنايحا سفانتلا يلا ايعاد ىرغص كلام ىلا مهة.رفتل ناك دقف اهؤادعا كلذ

 ىدتساو هيف حاجنلا بابسا ذخلاف ءيشب كام لك ص تتخاو هريغل تسدل ةب ع لقا لكل

 ٠ هلاجر نم 0

 تحن وهو ,هءايعا ةمالا ليمحتن نود دنملا ىلع قافنالا يف مريبدت فيطل نمو

 مهقازرا لمحو ًادنج قاوسالا لها لعج نه ةبطرق سيئر روهج نبا هلمع ام حالسلا

 ةياب لاومالا سو ٌورو طقف اهحير نوْذْحَأي مهيلع ةاصحم مهمدياب نوكت لاوعأ سدو
 مءالسلا قكرفو اهل مهظفح 0 دعب تقولا يف نوعارب واب نوانكوا

 ناك راهن وا 1 يف سما هد اذا ىتح تويبلا ينو نيك اكدلا يف هقنرفتب مثىعاو مهيلع
 ٠ همم دحاو و لك حالس

 ناك لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه نا لدعلا ساظق ةماقا يف ملامعا لمحا نمو
 ٠ مدنعابب هيلا نوفرصني م لاعلا ريس نع سال نولاس الودع 0 كلل

 لك ىلع فلحا :14 تاق ىاقلا ىلا رديف هلاغ ةحا نت لل ًاموي هل ضرتعاو

 « اهئاحنلو 0 متملا اهدصاقمب ملاعلا ؛ اهئابناب نحللا «!متابعاب لقتسملا لمح

 عساتتلا يف بتكو ) اعيفر ًاناكم هديحقو هتوظح نم هئوب و ( ًاعيقرتو يومن هددزب ها

 ٠ هأ لجو زع هللاب ةقثلا ه9 هع يذل

 و
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 اهرباغو سلدنالا رضاح فض

 «٠ هنم ديفتسي نأ نوكي نا نودصقب

 هبشا ةيبداو ةيلع عماحم سلدنالا يف ءابدالاو ًءارعشلاو نيخرؤملاو ءالعلل ناكو

 ةكملا ةضوافمو فراعملاو علا ريشنل كلذو رمصعلا اذه كي تايمئداكألا وا عماجلاب
 حاص ل طفح 0س 0 ةيندملاو )علل ة 4مم دئاوف مهعاّمجا نم تف مهند

 باع 7 رهتشملاو ةركذتلاب مجرما 0 هلو بدالاب كولملا معا هرم م سويلطب

 1 مدن هللا دلع ابا هينيل بداتساو متياعلاو نويفلا ف اذا نيسمخ يف يرفظملا

 ينال ناكو ليفعحلا و كييف ةنحابملاو ةكاذلل املاعناو مبلع نب مزحلا اباو هرضحي

 0 1 هيف عمت عوبسالا ف فورعم سا ديؤملا ماشه ” ذدد ف نيلدنالا يما

 ٠ هترضخح اهيف مالكلل

 الكا نيلدنالا ء| مآ نم هريغ هدف و ناو ص ووبصق ىف اقم جحلا ثنا دقو
 5 نوعي را وهدنع 0 ناكف ةلطيلط : 00 ىرصتلا ديوس نب دمح| 0607 “/ غنج

 يناثلا سر ومدمل ع ِى يا ا يف 00 هن الث ةرواخنا دالبلاو ةلطلط ل م ماع

 0 مرف ندحا تشرف ةهدريف مهتاءاتجا نودقعن يناثلانوناكو لوالا 7

 مهب ذخاي و اوأرق ام ريسفل يف 0 مزيل باتكلا نم تايآ ةدالتب ميامت
 كلو 3 نم ىش نونف يف ثلا ىلا دارطتسالا

 هداك نود هكلم عيمج يف اما 1 ال نيفشات نب يلع نيلسملا ريما ناكو

 تار علا ال نا هيلا دبعي امف ناك هتاضق نم ًادحا ىلو اذا ناكف (”ءاقفلا

 كيلاو ةجضنان اران :ءالا اوردصيال حا نورواشما ىف ادنالا يف ةاضقلل نك(١)

 هك رما  عيفر قرع ىلا ضاهناو « عيفرتو هبونث باتك اذه» : مديلقل نه ةلاقم

 هيقفلا ري زوال « هرصنو هديبأت هللا عادأ :رفعجا يبا:نب.رفعحل اوبا: نيدللب ريطانلا:ريمالا
 قرر ةلإ ىلإ هن هضينا هزع هللا مادا هرج ناني كر الك الا بشلل رراقالا لخآلا
 ةقاروشم نع ردصي ام ىلع اهب محلا يرجي « ةلز زان يف حيو |( را لاب دعا نركبل
 هذه نك هئانتقاو معلا استكمل | يف هدجو 5 هلضف نم هلع ام ( هبهذمو

 ابلمضقتلف « هئابآو ةعر كلا هفالسا نع ةثراوتم « ةديلت لب هل ةفرط تسل ةبترملا



 نم ينالفلا تاكا ل12 يار را اردنا كولم ناك ام 0

 م - ةزئاجلايفاعمل ثاثئم هظفحينا الا وه اق رانيد اذكه لف هظفح نمو لعلاو بدالا ب مك

 نوعجت“ اوناك هارعشلا نم ريثكو ٠ هدنع عمتجلا تاةبط عيمج :تانالال ةذلملا معو

 نورقلا يف لاحلا تناك ام وجن ىلع مز مهنوؤب ممولصيف مهنوحدمي ءامالاوك راما غرمش

 ةيسنرفالاب مهنوعسلو نرفالا د دالب يف هب نيففككملا رعشلاب نيتغتملا نيرسعاشتملا يف ىطسولا

 آطع5 17015000115 ©أآ و 1770هن0 © 5 ' ١ ريق ورتلاو روداب ورثلا

 نيواود نم نيوادد ةعضب نظفحي نهتم قزنكو مدنع اعئاش تانلا يلعت ناكو

 ةلوذبم تناك سرادملا نا تفرع اذاو مويلا تاب روالاك ناسرتو نمش و برعلا

 انايساناكس نا حنرفالا يخرؤم دحا لاق نا كلذ دعب برغتست الف ىرقلاو ندملا ٍق

 ابروا يف ايلعلا ةقبطلا لها ناك ن يح ىلع نوبتكيو ه نوأرقي اوناك ةاليلق الا ةيمالسالا

 - مهنأشنمةباتكلا اولعح ةسمانشلا نم لئالق ًادارفا ادعام نوأرقياال 5 ةيويسللا

 ةماع بتك نئازخ ملو ةعلاطملا ىلع بتكلا ليت مارغ نيبسادنالل تناكو
 نئازخب ءانتعا سانلا دشا !بلهاو اًبتك سادنالا دالب رثكا ةيطرق تثاكو ةضاخو

 اهيف ةنازخ نم راد ولخي واخي داك الف ةسائرلاو نيعتلا ل نم مدنع كاللذ راص تدكذلا

 ىلا ههالكد لسري ناكف نيعلاطلل بتاكم ةدع يناثلا كحلا أشنا دقو ٠ هت بيك
 هنم مالم ىتح هفيلصت فلؤملا فلؤي نا الا وه امث رافسالا سضروقؤستنسإ قرشملا

 تناكو لوقعلا ةكرح نم "يش هدالب توفي الوسلدنالا ةفيلخ ىلا لمهتل خحأ وا ةزسن

 املاطلو ًادلحت نيعب راو ةعب را يف !هسروف اج داحم فلا ةئاعب را ىلع يوتحت هبتك راد

 اهتمدقم يف اوركذي ىتح سادنالاو قرشلا يناؤم ضعبل تالصلا سلدنالا كولم لزجا
 هبنوضريال نم مهنمو كلذب نوضرب اوناك ن ةانعلو را ني اهوفلا مهنا

 فثسرقلا يف ةميدقلا ةيدنرفالا ةغللاب رعشلا نولوقي اوناكءارعش رودابهرتلا )١(
 يداحلا نرقلا نم لاو ةغلب ءارعش ريثورتلاو ىشعا سماشلا نرقلا ١ ىلا رقع ىذا

 راعشالا' نودشني' ءايظعلاو كولملا ىلا نوفلاخي اوناكر شع نساملا تررقلا ىلا ركع

 ٠ نواقنتي 5 ةدم مهروصق يف اوماقا امي رو راتوالا ىلع نوب ريضنو



 اهرباغو سلدنالا رضاح ندا

 ة.ءاعلا لامعالاب عافت الا ىلع اًناوعم نوكت ناسن الك اهههغي لئاسر فيلأتب نويسادنالا
 ٠ هليبس مث ايف مديفتف ةلمعلاو عانصلا اهسرادتي لوانتلا ةلهس ريتاسد اوأشنا مو

 اهنا يتلا تاحوملا اوعرتخا ا مهب ةصوصخللا ظوطخلا نويسادنالا عرتخاو

 ريصب ىلع ىف ال مرانو مهمظن 5 مهاقبط تناكو اهعزنم نوعزني اوراصو قرشملا لها

 كلا كام لح مهندم نم ناك » لب قلفم رعاشو غيلب بتاكن م دلب واخي نكي ملو

 هنادف فلخ حالفلاب ترممواو بدالا يناعي الو ًارعش لوقي ال نم !بلها نم ىرت
 صخو 4 هنم هتبلط ىنعم ياو هيلع تحرتقا ام هتعاس نم ضرق رعشلا نغ هتلاسو

 لها كارا هلوقب :نيفراحلاادحا كلذالطو : رعشلا ةيحتو بذالاب شآ .يداو لغا

 راجنالا نم منيعا بصن هلعجو مدالب يف ىلاعت هللا رثك امل سانلا رعشا سلدنالا
 ٠ نأشلا اذه ين دحا مهعزاني ال سوؤكملاو رويطلاو راهنالاو

 مهنم نوريثك غبنو هطقاس مهيلع زوجي ال رعشلا دقنب ةيانع نيبسلدنالل تناكو
 ةباعكلاو نآرقلا مياعتل سرادم مهل تناكو ٠ ةعتملا فيل اعلا هيف اوفلاو ينعملا اذه يف
 كلفلا تولع اا ملا يف اهب ورسض فالتخا ىلع مولعلا لعتو باسحلاو
 ٠ ةثالنلا ديلاوملاو ءايميكلاو ةعيبطلا ”يدايمو وحتلاو تطلاو ةغللاو ايفازنجلاو

 اوان ني دحوملا ناو. ةعم نويلمر اهناكساو ةماع ةسرئم نونا ةبطرقايف ناك هنا اؤكد
 ا نوددربي ءايلعلا ىلع مهادحا اوقدغاو ايلع سرادمو ةماع سرادم سادنالا يف

 0 ةيطرق ف 5 لا ناو نيب وهالا دبع ىلع اهع اهب نلفنالا ىلا اوديعي

 مهيلع ىرجاو نآرقلا نيك اسملاو ءافعفلا دالوا نولعب نيبّدؤملا امل ذخَتا ةسردم
 : صرخ نبال وقي كلذ يفو ميظعلا هللا هجو ءاغتبا حصنلاو داهتحالا ين مهيلادبعو تابترملا

 اهيحاون نم تاتيلل بتاكم ةلاكم ىلعالا دححلا ةحاسو
 اهيعاوو اهيلات ريخاي كتدان ملكنم تاوتلا رو ت1

 لاق اي اوناكو اهب نكت ملو ةطانرغب ةسردملا (710) يرصنلا ناوضر ثدحاو
 ند تاما نذل نذرت مبف ةرجاب دجاسملا تيس مولعلا عيمج يف نوارق دعس نبأ

 كلذىلع هل هسفن نم ثعابب ملعلا كلذ بلطي هنال عراب مهنم ملاعلاف اي راج اوذخأي
 1 5 ىتح هدنع نم قفالو هنم ديفتسإ يذلا لغشلا كرتي نا
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 كلملاا ذه ناكو زاطنق فلا ةئامسمخ ريطانقلاب اهتلمح نوكي تارم ثالث ةرركم رانيد

 رفعموي سلدنالا ةيابج تناكو رخدم ثلثو ءانبلل ثلثو دنهل ثلث اًنالثا ةبابجلا ممسقي

 ("7ىدعسلا نمو رائيد تلا نيناعو فلا ةثاعب راو خلا تدال | 2 ىرقلاور لا نم

 اللف ةميظعلا مئانغلا ساما اماو رائيد كفل نبيةسو هةسهلو كفلا ةثاعيس صلختسملاو

 ٠ فاصناالاب رانيد فلا فال اةثالث يلا صاعيبا نبا مايا ة بطرق ةب ابح تهتناو ٠ ناوي داهيصخي

 قوربلاو مويغلاو مولا اهيف رظانال ليخو هاهسلا ةئيه هتبب يف عنص سادنالا كح

 لاتحاو لاغم ريغ ىلع تاقوالا فرعيإ ( 9 ) لاقثملاب ةفورعملا ةل آلا عنصو قييسوملا

 ٠ طقس غةدئعت ةفاشم وليف ناطو'نيحلاتجح اهل نمو لشي رلا ةسفن انكار هناا ا

 ٠ نادذالا يف نم ناريطلا لواح نم لوا وهف

 تفرع ليللا يف قرطلا ةرانا كالذكو ندملا طيابتب ىنع نم لوا ةبطرق لها ناكو

 اوفشتكا ةطانرغ يف رمح الا: ينب دبع ىلع مؤاغلا تقثرا املو ضيا ةبطرق يف ةرد لول
 نع اهب اوءفاد ىتلا مهعفادم لازت االو.دبعلا كاذ كنمافرعو عفادملا دوراب اوعرتخا لب

 ٠ اينابسا فحاتم دحا يف مويلا ىلا ةظوفحم ةطانرغ

 عارتخالا اذه رامغم يف قباسلا وه اهئانبا دحا ناكف عبطلا فرع سلدنالا فو

 ليصفتااب اهريخ انيلا هتني ١ ةقلرط هيف مل تناكف ٠ هنم ديفاي ةئاسالا عفتنل م يذلا

 ناكم ةعبارلا ةثملا لها نم رصانلا ءارزو نمردب نب نمحرلا دبع نا الامحا فرع.لب

 كفيف هيلا جرو عيطتف عبطلل اع َ هراد ٍِ تاليا تتكشف تايالولاب درفني

 نوكيفوه الا هنظن امو فورعملا بطلا وه اذه ناكاذاف « هيدي ىلع نوذفنو لالا يف

 ٠ نورق ةعب را وحن ةعابطلا عراخم يناملالا عربة وغ قبس دق يب رعلا ردبب نبا

 مهنيي ةسفانملا اوقلبو موطشنيل نيعرتخلل زئاوج اوضرف ةطانرغ كولم نا اوركذو
 ينعو ٠ اسنرف يف ربلوكو رشع عبارلا زي ول لعف ام وحن ىلع ةصاخ تازايتماب موزيم اممرو
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 جوري اهاب رواو ايسآو ةيقيرفا ءىطاوش ىلا لمحت سلدنالا يناوم نم ماودلا ىلع علقت

 ٠ مهم وبحوث رامثو مداعمو ميعلس نم“ اهيف

 اع كلذو ةيداملا رومالا يف ةهاظ ابنابسا يف برعلا ةيندم تناك : نوتاباك لاق

 ياسا ]نم ىلا ١ قا ةارئابلا ىضازالا .باصخال' ةيعارزلا طئاسؤلا نم :هرامعتسا

 اواكا نيدلا مهف برعلا عارتخا نم نكك مل نا بيلاسا هو اهيرل اهوذختا ينلا ةيلعلا
 ةفيقلل زانعو روابلاو هواحلاو ري رمل لماعم ارسال انوفا او دحتاو اهسفاوت
 يقل اك هنو ةماعلا دهاسمملا نم يصخيال ام اوماقاو بصقلاو ناتكلاو:نطقلاو
 ٠ هأ هئاثلا نم نورق ةناق 7 ىح اهرمماب مالا باحتإ

 نروهيرا ةيبرعلا ةراضحلا دهع ىلع سادنالا ين ناك: ةئرفلا ءالع دحا لاقو

 نك 1 ! رح مويلا ايناسا ناكس) لمفلاو عئانصلا باب را نم ةعسا نويلم

 ىلا سا_:لا بمن ىتلا ةمملا ندملا اهيف تماق :دبعلا كالذ ىلعو ( نيهالم 7 لاقثربلا

 هايملا تناك ترعلا هقالعم لففب ٠ ةحان ةعارزلا تناك نا كاذ ىلعد اهيئارخ مويلا

 دبع نرا : رخآ لاقو ٠ عارموالاو بصخلا لمحت اهطئاسب ين. ناكم لكىلا يرحت

 اوقسلا لامعا نم اهيف ماق امم اهتعارز حاجنل اهمايا دعسا ناك ينابسا ىلع برعلا ءاليتسا

 داليلا تنتغا الو 5985 ضرالا داع مراؤتسا نسح-و موعورزو مهسارغ لضفب و

 71 كلا نادملا ناكس نك 6 ىرقلاو. كاك دلا نكس اميفاراك

 عاستاو , حاتملا نيدعتو ةعارإلاو عئانصلا ءاقثرا نم داليلا لاحو - تع الو

 مه 54٠ ةنسىللا اهبجاو ريغو اهقوقح نم اهتايابح تناك نا - دحلا اذه غلب دق ةرامتلا

 اطاوتو رظنلا ه.>وي ام ىلع كشا تل حن لاقرانيد: كلا كيلا نير عرج

 ةثلج ىف اوناك نيذلا,نيرداصملاو..ةمدخ نم هبا كالهادعب ىلا هعمج امف ريالا هب

 ما اهيلاوجو اهئاقددو اهراثعاو ابجارخو ايئاياجحو اهمزاوو سلدنالا با.سا نع

 05 امان تااغلا قمر اد عع ىلع نرك»لا جارخ غلب و رانيدفلا فلا نيعب را

 يخرؤم نم تاقثلا نع نودلخ نبا حو ٠ رانيد 10545.٠٠ اًميع هيفوتست هتلرد

 فلا فلا فلا فال ١ ةسمخ هلاوما تويب يف فلخ رصانلا نمحرلا دبع نا : سلدنالا



 ا

 فن اهرباغو سلدنالا رماح

 لاق اهدما لوطو ةراضجلا خوسرب سلدنالا راصما يف عئانصلا تضر اذكهو
 عيج يف ةخار ةكحتتم اهلاوحاو ةمئاق عئانصلا موسر سلدنالايف دن اناف : نودلخ نبا
 تاالاثلا ا وبللاو ءادكلا قاس زيدل و ينتاك اهراعنا دئاوع هيلا وعدت ام

 ءانيلا ف عاضوالاو بترغلا رهو روصقتلا ف شرفلا ديفنتو صقرلاو راتوالاو

 راغف سارعالاو متالولا ةماقاو نيعاوملا عمجو فزالاو تداطلا نم ةينالا عوصود

 اهعئانص دجنو اهب رضباو اهيلع موقا مدحت هدئاوعو فرتلا اهيلا وعدي يتلا عئانصلا

 0و2. زابصمالا| ع نيب زي بحل" كالذ ا ةررؤوم ةنضح ىلع مف ميدل ةكىيشم

 نمريثكب ىفرا اوناك ةعانصلاو لغلاو قالخالا ثيح نم برعلا نا ويلي ديس ركدو
 نكي مل يذلا .ناحالاو صالخالاو مركلا مهيفو عئابطو اًقالخا نئءا و نابسالا

 رضملا طارفالا ناك نمز لك يف اهب اوزاتما يتلا سفنلا ةرنع مهيف نا اك مهتادع دنع
 باد الا راشتنا اينابسا يف برعلا ةمافع ىلع دعاسو ٠ زاربلا ثادحا ىلا ايعاد اهيف

 ذئاذللايف قوذلا ,ءو ةءاندلاو ةعارزإلا كالذكو اريغك ًاراشتنا هه دهعىلع نونفلاو مولعلاو
 - ا - -

 اههتا ىلع ةفدرشلا ةمفالا تدغو ٠ سوفنلا قري رعشلاو ٠ عدتغا تاقبط عيمج ةياقعلا

 ةمالاو اهيناب ماو اهئانبب رما نم مسا عناصملا عيمج ىلع نوبتكي اوناكو ٠ راكفالا يف
 ةحرد ىلا صئرلاو ىتيسوملاو ةسدنملا ممدنع تقثراو اهئانيل نسحلاو اب نا حدم

 نم اهيف هوشقن اب ثحمن و مهئانب بولسا سردي برغلا يف مويلا ىلا لازي الو لاب تاذ

 نذاملاو عماوجلا اواذا ءانبلايف صاخ قوز سلدنالا يف نيدحوملا ةلودل ناكو شوقنلا

 روسحلاو قرطلا اوماقاو مهداالب نم دلب لكي تاطاب رلاؤ تايفشتنملاو ةماعلا نك امالاو

 : ها رابنالا اورجاو راب الا اورفحو دودسلاو
 ةضفااو صاصرلاو ديدحلاو اك ولا قيترا١ مهح اتم نم نوحر- اوناكدقلو

 ةدواب ضرالا عيج 2ك دومالا نولمعي و لكلا نورطةتشَن اف يعبنا] و

 عاوناو زي رثلا كب قدا يلا قتال عايدالاو ناولالا نم مو : نسحلا غبصلاو

 نول و « ٠ ةرثك و اح ريظن هل ضرالا نادلب نم دلب يف سلام بايتلاو فوصلا

 ةيبرغلا و ةيقرشلا داليا يصاقا ىلا ل هيب رعلا يكل راطقامىلا مهتاعونصمو مهتالصاح

 مهضرف نم ةضرف لكيف ليطاسا اهنم مل ناكو ةيراجتلا نيبسلدنالا نفس ىلع راجما يف
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 را نم ةكفالا همن |[ ؟ 120177 050انأ77 97 دنع لعفلا هنم قتشا دقو

 120171055, ابل ءف يفاولاق و مه دنعاهيلا تيسنف ضيا قشءدنم موسرلاب ةنن زمناتكلاو

 ٠ يتثمدلا طغلا ىلع ًابايث لمع يا

 ١516 ةنس ايف ناك )ريزحلاب هيلي او دواخل يا مدالا غبدب ةبطرق تصتخاو

 ةئايع را 1137 ةنس اهددع عحاف ةلمعلا نم افلا ١٠١ اهيف لمعي لون فلا رشع ةتس

 ' عنصر ا جاجزلا لمعي ةقلام ناكو ( نييايئارسالاو برعلا ًءالجدعب كلذو طقف لون

 فيصلااذه نوبسني مويلاىلاو « دالبلا ىصاقا ىلا اهنم بلخيو بيحعلا بهذملا راخفلا

 لمعب ةمرملاترهتشاو ٠ ةفورعملا يناوالاو فاحصلل ىتلاملا ماشلا دالب يف نولوقيف ةقلاممملا
 ةيصاخ ةجاب ةروكل »و ( خاوجالل لون ٠٠٠١ اهيف ناك ) خوجلاو جابدلاو يشولا
 لاحللو لون ةئامناثري را زرط جسثل » ةيرملايف ناكو « ناتكسلا ةءانصو ميدالا ةغابديف

 كلذك ةيناجرجلا بايثللو كلذك ” نوطالقساللو لون فلا رخافلا جابدلاو ةسفنلا

 نم اهب عنصي و ةلكملا روعسلاو ةشهدملا '' 'رجاعملاو يبانعللو كلذ لثم ةيناوفصاللو

 « فصوي ال ام جاجإلاو سافأاو ديدجلا تال | فودص

 قفتب ملف ةيرملا اهياع تبلغ مث ةبطرق يف الوا لحمي يشولاو جاببدلا ثراكو
 روعسأ| ةعنصب ةطسقرس تدرفلاو ٠ ةنرملا لها ةداجا جاببدلا لم ديجي نم سلدنالايف

 عقصلا اذه لهالا ةيصوصخ ةيطسقرسلاب ةفورعملا ةقيقرلا بايثلا ثو هريبدت فطلو

 رب رحل لون ٠٠١ نايج يف ناكو « قئافلاري رهاو ناثكلا لمعي اهيحاون عيمج يفو »
 تذخاو ٠ ةطسقرسسو ةلطيلظو ةيسرمو ةبطرقيف يل+او حالسلاو ةءريف داجلا لمعبو

 نفاكلا لكي ةيطاغ اذكو تراي, لاق . 5 ةعس دعم ركب قوورلا رداصت' ةطاش

 ةريثك صئادخ» رايدلا هذهلهالف ةلملاب و سلدنالا دالد رئاس ىلا اهنم لمحي و ديلا

 لماعم ةدع ىنادنالا يق كنك نومي* لاق « نوعنصي ام عيمج ناقثاو ىصخن ال نساحمو

 نامورلا نع ءاسفيسفلا ةعانص تاقنو صصفملا هنوء“! و ءاسفيسفلا عنصل ةرووشم

 ًانوطالقس اهسفنب بايثلا ىمستدقو ةينوطالقسلا بايثلا هيلابسنت موزلاب دلب )١(
 رحامملا عملاو ىدتزي و هب فقل يني بوث رجلا (؟) ةيمور ةلك يف جاتلا يف لاق
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 ة:سحلا ملاقالا ةلدتعملا سلدنالا تناك ىتح مطوقب و مرامثو مدوروو مهعورزب اندهعل
1 

 0 فالخا اهلها ىلع ردتف اهراؤتسا نس ةنسلا يف مساوم هن 5 يطعت خانملا

 | ايس قست يتلاوا راطمالاب ىتست يتلا يضار :الا يا ةاذعالا مدقع ةيانعلا يف اوس
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 ةديرقل كاع

 ةيذسلا ةريخذلا

 "*80 ص ا95؟.-سم 4+1 رئازملا يف عبط

 ةينيرملا ةلودلا نع ةمبم ةدام هيفو لوبحم فاؤمل خيراتلا اذه رشن يف قشمدب يإرعلا
 ركذو عباسلا نررقلا يف سادنالا دالنإو ىصقالا برغلا يف حوتفلا نم اهل ناكامو

 سادنالاومالسالا دالب ينمبمايا يف تعفو يتلا ثادحالاو مهلئادقو نيم ينب باسنا

 ةودعلا رب يف نيملنملا رافتتسال تدضو ىلا بتكلاو دئاصقلا نمريهك هيف هاج دقو
 اهن.و سادنالا تب مهئاو>ا ءادعا لاتق ىلع ( طسوالاو يندالاو ىصقالا برغلا )

 يبال ةثلاثو لحرملا نب ١ كلم 0 يال ىرخاو يلا ارسسالا لهس نب ميهاربال ةديصق

 تكلل نمو ةلوادتم ةروهشم يقو:شلدنالا اهب يني" يدترلاا فيرش نب اص دخم
 ىلا داهجلا ىلا اهب مرفنتسي مهئاحلص و برغملا لئابق ىلا -زعلا مساقلا يب هيقنلا 0

 تاقيلعتلا ضعب هرشان هيلع قلع دقو٠ ةيندالاو ا .لرم كلذ ريغ

 ةسربف رخآلا 0 هب قحلاو ةيسارفالاب اهلعح ةنكلا خلا ناللتخا 0ك تاقيققلاو

 رئازجلاب كاد لأ ةمردم تاعوبطم نم باتكلاو .٠ تايبالا ةسرهفو تكلا ءاعمب

 خيراتلا يف امهريغو ةيئرفالاو ةيب رعلا نيتخللاب ةنردشل اع ًادلم نوسمخاو غباسلا وهو

 0 كا ان و مرج 1 يذلاو هرشان 0 ىو ٠ ناديا ا الاو ةغالاو

 .٠ بداللاو 0 ف ةعفانلا هراثآ نم



 ممريغو يرصيقلاو يونوقللو يردنكسالا هللا ءاطعل لئاسر تس .ةعومج (1)

 ١١78 ةنس نحل يلو زول تاريمللا لالد حرمش ىلع يرببالا ةيشاح (؟)

 ٠١55 ةنس خسن ينازاتفتلل يناعملا رصصلخم ىلع ياشلا نيس خيشلا ةيشاح (4)

 .١ هن يك ةنواشتلا 5 ىلع يفصلا فسوي خيشلا ةيشاح (0)

 هيسوفلا يري رملا د ريمالل ةيمورجالا حرش يف ةردلا ياللا باتك(1)

 ٠١ وا/ ةنس ىشوفرحلا

 ل1103 ان ل دق كاكا ىف لب وه ىدنلا رطق حرش تاك 0

 بطلا جفن ف اؤم يرقملا دمحا وشال ضار كاك ضايرلا راهزا (8)

 هتيشاح عم ا ةلاسرل يدابازوريفلا حرش (5)

 ) )1١ماشه نبال بهذلا روذش ٠

 ٠ نيئزج يف ةيباحلا ةريسلا (11)
يحلا حتف )1١( ربك الا ,خيشلل رمحالا تربكلا حور (1؟)

 دي رملا ةيافك يس د

 يليجلا م ركللا ديعل لماكلا ناسنالا )١5( يراخبلا جيحص ١( 4) يناقلل ةيرئازجلا خرش

 لحعملا رسنلا (17) ترقلل _ئاعنلا جدم يف لاعتملا مسف (17) 1؟55 ةنس تك

 يماج الملا باتك )١8( لفمالاف لثمالا م كولملاو هافاحلا ٌخاصن هي للكملا دقعلاو
 ماشه نبال لوالا مورخم ( ٍلسو هيلعهللاىلص ) لوسرلا حدم يف داعس تناب حرش (15)
 سرفلتلا حرش (؟١) ربك آلا خيشلل ةيكملا تاحوتفلانم لوالا ءزجلا )5١( يراصنالا

 ٠ لوطالاب ىمسملا ىيارقسالا ند
 باتك نم ةسفن ةحسن ىسملا يرئارإ ا هاظ نيمالاةرضح انيخا الإ نق

 قيدصلا ىفطصم نب حوتفلا يبا دمم ا (فثوتملاو حورشلا يف نونظلا نع )

 ريبكلا ريمالا موحرملا مسرب تبعك ةخسن ي*و ةير# 114 ةنس هما نيتسللا طب

 البق هادها ام ادع كلذو ٠ هيلا راثملا يديملا دج يرث ازا يف ىلا رداقلا لع دل

 ٠ نودطلا بفك طف لع ندح ىتوو تا 0 هيف باتكلا اذهو

 حصحإالب7سجم



 راكفاو رابخا

 نولوط نبال ةوب رلا ةلاقم

 سماخلا ءزجلا يف روت اشاب دمحا ريبكلا ةمالعلا اهرشنينلا ةلاقملا هذه انضراع دقل

 0 عراك ةلكما ف ةردكوم كتر نا فلولا قاتلا | 0
 ) اهتاراح ( ِف ةلاكتم امم قمد نع اك هيفو ع ءاضعا دحاأ فولعملا

 باظىلع ءانب كلذ اًدلعا اهب ةضراعملا ةزحفلاو رشانلا ةفحل نيب سابتلا عقيال 03 2

 ٠ هللا هاعر مركلا رشانلا ةرضح

 اياده

 سوماق) ةَمتث انتنتكم يلا ىدهاف روع اشاب دمحا ةمالعلا ىيرالا ةرمضح مركت
 ايي سنتساو ١007 ةوفصلا| يف ةلجملا هذه نم لوالا دلجلا يف هفصو قبس يذلا ( هاّبلالا
 نيئزح هنم 00 عم هتمرب ( ينج نبال ةءانصلا رس ) ب بانك هل انقلل ضر |

 لق لصا نع ةر هلا همه ةنشا تتكلف ةطوبضم ةسفن ةخس امهو يناثلاو لو هالا

 انفرطاو فورملا 0 نونلا فرح نم طقف ثلاغلا ء زا انصقنب ناكو فلؤملا ةخسن نم

 ةيويدحلاب البق .ةفورعملا ةسهاقلا يف ةيناطلسلا ةبتكحلا تسربفنم تادا< ةرشعب اضيا
 1 ككلا فانت دجالاب قرا! فقد ردم تاير ب نب هيمن ب ككل نو
 ةعيبطلا ئدابمو ةيوضعلا ريغ ءايميكلا يف سماخ ءزجو,ءازجا ةعئازإ يف ةدوضعلا

 نم هناف ملعلاو 00 ًاريخرمتلا مازحن اعويطم نا شع ةحس تاج نوكتت ب
 1 ش : اهراصنا ركأ

 ادلحت ني رشعو دحاو ءادهاب يرئازجلا ينسملا رانخم دمحا ريمالا ةرمفح فطلتو
 تابرا نم تلقا ةسفنلا هتيده لل كيش ىملعلا انعم 1 تاطوطخ لا نم

 ٠ بدالاو معلا ةمدحل انديب اذخا ةحيصملا مهتدضاعب انلامعا اورزاؤي نا لضفلا
 ةصاخ تالاقمب اهضعب فصو ىلا دوعنسو راصتخاب بتكلا ها فما ف هذهو



 قمل ممجلا لامعا ىدص

 ٠ راث آلا نم هيف ام ىلا فاضي ريهاشلل رخآ ًارثا كلذ ظفحيف خيراتلاو تاظحالملاد

 يبطلا نيبتكملا سوردو سرادلل عبطت ينلا بتكلا حبحصتن لغتشب عمجلاو
 ٠ هلع ضرعت يلا طظافلالا برعبو مالقالا ةغلدادسإو ٠ ةيب رعلاب ىتلت يلا يثوقحلاو

 ةيبروالا عماجلا ةضوافمو ةيربشلا ةلجلاو ةبدكملاو فجتلا ةمدخب موقي وهو

 ٠ قرشلاو برغلاو ابروا يف ءايلعلاو نيقرشتسملا تالسارمو اهتلسا مو ىربكلا
 هسيئرو ةمدخلا لك قرشلا بادآو نطولا مدخيو ةشاشب لكن نيرئازلا لبقتسي و

 يدنفا سيناو يبرغملا رداقلا دبع خيشلا ةذتاسالا مه :اضعالاو يلع درك دم ذاتسالا

 ٠ فواعملا ردنكسا يدنفا ىسعو مولس

 ةهدر مثدنعو ليمح زارط ىلع اهوبترو ربشا ةتس ةدمي راث آلا هذه اوعمج دقو
 ةريغالا تارهاظتلا يعادب اتفوم اهنع اوعطقنا دقو !نوقلي يتلا تارضاحلل ةريبك

 ه هدا » اهتعباتم ىلا نددوعيسو

 هج هج ش

 ةيوغل تابختنم
 « مولعلا عافم نم »

 دوس تامالع مالعا باوعصا مم نويطرشلاو ٠ ظرش اهعمحو ةمالعلا ح ةطرشلا

 .٠ طرشلا بحاص مهسئرو

 تناكو ( ملص ) هللا لوسر ىلا اهادها شدحلا ثللم يشاحنلا ناك ةب رح << ةب رملا
 ؛انضنا( ةزنغلا ) ىعست و. ءافلخلا اهمراوتلو ديعلاه وي ىلدملاىلا جرخ اذا هيدي .زيب مدقل

 اهاركشاف نعاشلا ريهز نب بدك ( ملص سا لوسر اهانك خاك ةدرب تك ةدربلا

 ٠ اًضيا اهثراوتن ءافلخلاو ةيواعم هنم

 راهن وأ اليل نوثعبب ةءاجلا ك ثعبلا
 البوظ ودعلا ءازاب دنجلا كري ناكر يما

 ةعيضو اتدحاو حلاسملاو نحتلا شح ددجلا عئاضو



 عمجملا لاما يدص 0

 ايس الاو رثا نم احل قبب ل ينلا ةعيدبلا :ىشمد عئانص نم يناثقلا فانصا كانهو

 ىلا ةحراجلا تال آلا عيبجو عردلاو ةذوملا نم ة_لسالا عاونا مث رومتت ةوزغ دعب

 ٠ برت نسحا ةبتىم مايالا هذه قدانإ
 هريغو ةبزوجلا مبق نباكر ابكلا قشمو هالعضعب تايربق نم ىرخا عيماحم كانهو

 ةيكلفلا تال لاو ةيروس ماكح رصم كولم نمزب ءانيلاو ةيقشمدلا بشالا تاءانصو

 رمؤملا هل همدق يذلا لصيف ريمالا ماسو امنيبو ةمسوالاو ا_هريغو عابرالل ةيب رعلا

 ٠ كلذ و2 و يروسلا

 تاعوبطم نم ةدب رعلا تا خلاب اهمثعم راع فال ا ةثالث ون عمجملا ةبتكم يفو

 هعبط ا# !هظعمو ةيزيلكت الاو ةيسنرفلا ايس الو ةيب روالا تافللاب و اهريغو ابروا

 ٠ نوقرشتسملا
 ثيح ةبق اهيفو يلداعلا رصقلا ءاذح شو ( ةيرهاظلا ةيتكملا ) عمججلا ة

 اهتراححب قرشلا ةينبا عدبا نم اهلكو ديعسلا كلملا هدلوو سربيب ىهاظلا الملا نفد

 ةينباو.اراحتاو دكبتشم:تاتابن ةلثملا ةعبدبلا ةنولملاو ةبهذملا هاسفيشفلاب !مشوقنو ةنولملا

 داحم فال [ةرشع وحن اهيفو ةبتكملا كانهو بولقلا عماجمب ذخأت ةيسدنه الاكشاو
 مدسقا نم ناك امي رو ه 573 ةنس بتك اهتاطوطخم مدقاو سئافنلا نم طوطخم اررظعم
 رجح نبال ةنماكلا رردلاو رك اسع نبا لثم ةمبم يراوت :اهيفو ةطوطخلا ٍبتكلا
 هذهلاغما نم تائم ىلا يزخلل ةرئاسلا بكاوكلاو يواغحلل عماللا ءوضلاو ينالقسعلا
 سك امبعدبا نم تادلح ةرشع يف برعلا نرادل قثم ةغللا :بتك هك انهو رذاونلا
 لسرا دقو ةح الملا ةعانص 5 دحام نبا كانهو لقنلا ةئكو تاكرملاب دجو ام طبضاو

 اهضراعنو هتخسن ىلع ابلباقيل عمجا ىلا ةفأ ابروا يف ةنماعب يعاتلا' "نيف ةتملل دعا

 ٠ ةثيدحلا تاءوبطملا» ىرخالا بتكلا عاونا نع ًالضف هل اهطبضو
 نيتناانأر دقو مريغو نيفرشتسلل تكلا 2 لحمو ةيناحم ةءارق فرغ كانهو

 ٠ رداوتلا نم وهو خي راتلا يف تهذلا تارذش باتتك مس امهدحا نافحألا

 ةرايزلا امهيفنودت ةبتكملاو فحتلا يرئازا نيل دءادق عمحا نا انبحتا اممو

 عمجلا ةلع 0هطراءأ 1 10 يسنارفلا نار لايربغ ةمالعلا وه )١(



 ماقذ غمجلا لامعا ىدص

 نفدو ةرحبلل عباسلا نرقلا يف لداعلا كاملا اهانب هذه ىربكلا ةياداعلا ةسردملاف
 ىتلا ةسردملا لخاد يو لخادلا راس ىلا ةقهاش ةبق هيلع هحيرمف ايفو هتوم دع اهيف

 اهلياررتنلا وقار الو هو شم ءاباك جراح تناك نا دعب ) يتشمدلا يملعلا عملا امر

 نيب ةلاثمت ١6١ نم رثكا اهيفو ليثاتلا ةعاق نيمبلا ىلاو اًمستم راد ءانف دم ( نيترن
 سرفلا ةدوبعم (ةرثيم) اهمها نرم يروسو يثحو يرمدتو ينامورو ينانوبو يقينيف
 عطق دق نالماك نالاثمت املو رصنلا ةحلاو رمختا هلا سوخاب و تطلا هلا بالوكشاو

 ىكلمم ًايَع تناكةيديدح ةجيفصو ةعيدق ةيئانوي تاباتكو ةعيدب راثآ كانهو امهاسأر

 1 ٠ ثحورصم

 (.يلهاظلاب) اهتم فرعاام,انسالو”ةيسادلا ىقمد تانانص نم نانا[ كات
 .:ريك ل اكشا.نم ةيحاجإلاو ةيئاشيقلاو.ةيفرططاو ةيلااموملا ضاطلا كل ١

 امهادحا نتزاتعاق هواَضعا, لقعشي ثينحل عمتجلا فرخ تحي ةسودملا زد
 اهدعب ام ىلا ةرحبلل لالا نرقلا رخاوا نم ةكوكسملا نيد وءالا دوقن اهيف ىرتف دوقنلل

 سرفغلا دوقن ىرخا ةبح ينو ةبح يف ةيئاثعلاو ةيب ويالاو ةيب رعلا كودلا دوقن ع
 ةيساجن و ةيضفو ةيبهذ نيد فولاو تام اباكو نيدنامورلاو نيبقولسلاو نيبطنزيبلاو

 ٠ زرطلا ةعيدب شو هبلاوقو لصيف ريمالا راني داهننب وتاباتكلاو شوقنلاو لاكشالاةعئار

 روصعو ةفلثخم لاكشا نم ةسفن ةعطق فال 1 ةعبس وجت اهيفو تايجاجتلا ةعاق مث
 اهنع لاق ىتح ةقدو اقدر بولقلا عماجم ذخأت ةنولتم ةزرطاو ةعيدب تاولاد ةميدق

 فحاتميف ىت> ةيجاجزلا عيماجلا نسحا نم اهنا اهودهاش نيذلا رابكلا نيبرثالا دحا

 ٠ يربكلا اب روا

 دجو يذلا حارجلا نب ةديبع يبا مامالا فيساهنمو قشمد تاعانص ضعب كانهو

 ةينيفسالا ةغللاب بوتكملا رج آلا نم عطقو غيدب يدق داحس ضعب و روغلا يف هجيرمفب
 ٠ ةعيدبلا ةيف زا يناوالا نم عطقو

 عيدبلاهزارطب فيرشلا محملا اهردصيف ةيلخاد ةعاق ىلا لخدت ةعاقلا هذه نمو

 ةقلعتملا ةين آلا قيدانص عيمحو قجانصلاو ضضفملاوبهذملا بصقلاب شك والف ىف

 : عضولاو عضل ةعيدب اهلكو هب



 عيا لع 6

 ٠

 يبلعلا عمجما فصو يف نيتقئاش نيتلاقم لع 1 رغلا ( نطولا ةددرج ) يف انعلطا

 ًارابظا ةلغا هه 2 اقرب ةنانلاربشنو ا يلو الا تارقف فاطنقا ان 1 هلامعاو

 راثآلا رادو عمجملاب قلعتي ام لك نايب يف هةيقدت نسحو نطولا 'يشنم ايهبتاك لضفل

 نماههيف ام ىلع كك ةنامالاو ةغالبلاو زاجيالا ىهتنمب ةيب رعلا تنكلا رادو فختلاو

 ٠ زيزعلا نطولا اذه ءاقثرا همبي نم لك اهيلع فوقولا يف بغري ىتلا ةيخيراتلا دئاوفلا

 ارق كيرلا كاتم فرد 4
 لف ةبيحعلا اهدهاعمو املاعمو اه راثآدقفتتو ةيقشمدلا عوبرلا فوطن انحرخو

 1 ل روهشم ميدقلا نال ٠ !مثيدح هفقوتسا 5 اهيدق انرظن فقوتسي
 عمجملا فت“ ) انرظن يف همهاو نيبقشمدلا ريغ هفرع نم لق دقف ثيدحلا اما ٠ نوريثك

 ٠ هللا ءاش نا عوبسالا اذه يف هرشنب اندعوم افصو هل انددعا يذلا ( يملعلا

 : ابفورحجييف هذهف اهب دوعوملا ''”ةيناثلا ةلاقملا اما

 ةجئارلا ةعاشالا نع هانلأس ماعلا ماشلا 1 مظفعلا كب يتح ةرمضحي انعتجا ال
 ينا لاقو هب ةصاخلا هتيانع انل رهظاو ًاناب ايفن اهافنف يملعلا عمجلا ءاغلا لوح كانه

 ثخبصا دق ( يملعلا عمجلا ةبتكم ) نوكت تح ناماع يضقني ال هنا نم ريبك لما ىلع
 ٠ ةيقرشلا ةاكملا 2 1

 المعو هتبتكمو هفيتعو عمجملا كلذ فصوب قباسلا ددعلا يف ءارقلا اندعو دقلو

 : يلب اه فصولا مل زجون اندعوب
 ريهشلا يتويالا نيدلا حالص يخا لداعلا كاملا ةسردم هرقم يملعلا عمجما نا

 ٠ ةيرهاظلا ةبتكملا ثيح يرادقدنبلا سربيب ىهاظلا كالملا ةيانب ةلابق ددربلا باب يف

 م1955 ةنس ناري زح ٠١ خي راتب ةرشع ةعبارلا ةنسلا نم 555 )| ددعلا )١(

 ناري ز> ؟١ خيراتب اهنم ؟؟1ا ددعلا (؟)



 5« اهرضاحو سلدن الا رباغ

 ةبتاكةنزعو نمر لا دبع نب محلا ةبتاكىتباو ةيشآ يداولاو ةيشابلاو ةيناسغلاو يبرُلا

 ةيدادغبلا رو ٠ ياغملا ةمطافو ةئرقملا ةنا4# رو ةلعملا ةيلاغو هللا نيدل رصانلا ريمالا

 ماو ةينسملا ةفيرشلا زيزعلا ةماو ةيراححجلا فسوي تنب العلا ماو ةيميقلا ةناسحو

 نب نتحرلادبع فرطملا يلا ةالوم ةيضؤرعلاو ٠ ةيرملا حدامس نب مصتعملا تن اوكا
 رهتعملاتنب ةنيثب و دضتعملاةيراج ةيدابعلاو ةيكيمرلاب ةروبشملا دقعملاةمراج داتعاو نوبلغ

 ءافنماو ةيبطرقلا ةشئاعو يملا ةياغو - ةحرملا كنمزو ١ تويمجاتنب ةسفتلاا داش
 نب هللا دبع ةيراج دنهو ةيبطرقلا ةحبمو قحلا دبع ينفاقلا ثنن دانملا ماو ةبرمأعلا

 امهناديعسنبا لاق بنز اهتخاو بتكملا داي ز تنب ةدمحو ٠ ةيبلشلا يبطاشلا ةحاسم

 ناك بدالا ب> نا الا نوصلاو فراعملاو لاملاو لاما لها نم ناتبددا ناترعاش

 ٠ نهريغو ةنودعسو ٠ اهب قوثوم ةهازن وةروهشم ةنايص عم هلها ةطااخم ىلع (هلمحي

 رثك فيك ثيار دقو اهئاطلسم داب و تداب ىتلا ةكلملا كللت يف مولعلا ةلاح هذه

 لامعاب و سلدنالا رسضاوح نم اهريغو ةيليبشاو ةبطرقو ةطانرغو ةيسنلب يف نوسدنملا
 اهب شهد ىتح ناينب نئما ىلع برعلا ةيندم تماقو نارمعلا ري رخز مالءالا ءالؤه

 ٠ هنأ كب مدقن ام ىلع يرسي وسلا هيزور ةمالعلا ني رشعلا نرقلا نبا

 ىلع را ( ةينقب ثمل )



 اهرضاحو (سادنللا رباع 5 5

 اخن ىجج..اهيف اوزرب و. ةيرواملا مولعلاب .ةيابدلا يفدديعلا اذهل بوذلا ءالع اويشا.دقو

 ال اهيصيال عئانم يف م ا :لاو قياس ت 0 ءايظع ةمعا مل

 اهقيقحت هي نوعسوتب و لئاسملا نوطسي 00 رظنااب نإ ها

 سيلدنالاّخوؤمنا.ح وبا لعف: اك دحاو لع يف ادلم نب رشعلاو ةرشعلا فلؤي نم منمو
 ءامنلا«باعك ةبطر

 كالفلاب أدب باعيالا ةياغ يفب سم:جالا ىلع هلعج ةغللا هعوضومو دل ةثء يف ملاعاار
 ةعم هل ناك نم مبحهو ايف نددوحلا ياا نم 0 ع 0 ٠ ةرذلاب محو

 ا يلاوتور دل ةناعي نإ روع تفلح موحينيإ قتل نم كرا اولاقوب ٠ دي تفيلأت

 ٠ افلا تغلب, ييلسلا:بيبج ني. كالملادبع سلدنالا

 ريثك لحر ؟ :قرشملا ىلا لحر يذلا (115) يناندكلا ريبج نبا.مهزيهاشت نمو

 ذخاو العلا باط.يف اهريغو زاححلاو قارعلاو ماذلاو رمع» ىلإ هلق" سلدنالا ءالع نم

 ٠ ةعيدبلا ةروهشملا هتلجر بتكو مدالب ىلاءادداع م ةكمطا

 20 نافك يحاصر ».4000/ ةعسقروتملا يكمل دجعررار افاردللا يل جاو
12 

 ةيمداب للقلي لعلب نم + طانوخلا :يرعيلا ركب يبا نيد تو الام اويشلالسللو مجعتساام

 ة. ةطزش باص نابا ّ نيج سرللاو ادام نيّدس ُِ هبا 5 فلاف)

 راجور جاتك هل لاشو قافاالا قارتخا ةيف قاتشملا ةهزن ب بحاص يس ردالا فيربشلاو

 ٠ مريغورم.48.ةنس ايلاطيا يبودجو ةيلقص بحاص يناثلا راجر مماب ءةيص هنا: كلذو
 نباو ماس نباو يضرفلا' نباو نودلخ نباوب نايح نداو ب يدنيمخا مهيخرؤم نمو

 نا ويك نبا نييرووشملا هيئاندان نموت تماوظل نياور دمع دا وورابالا ناو لاكش

 يجابلاو نوبل نباو رامت نباو ني زر نباو .يطرقلا يحيو يليءارسالا لهس ن.اوبيناه
 نياو .مادع نباو ديسلا نباو ربلا دبع او: ةئزطبقلا“نباو دجلا نباو غابدلا نباو

 ةدابعو ينيرتنشلا ةراس نباو .غئأدلا ناو ةنابالا نباو نوبهو ناو ةحافخ نباو ةيطع

 يناللا وذل نياو دورح نءاد يمجحتالاو ينءتملاو ناقاخ نباو فورخنباو ناويه نبأو

 (ركبوبا) يب رعلا نباو ةيطوقلا نباو يدييزلاو ديعسب رذهمو ةيعأيلانياو درب نبا

 هلك مدان كن ةشااعو يف ا ةضقر مابي دا نمو يردامرلاو 00

 هللآدمعتنب هةيفد 1 / ( يلوصفلا ) يلوديفلا هذ ٠ هللاب ىنكتسملا كلا تس جدالاؤو يّزالعشل



 ا ارا ناد الا

 هنع نينجزاملا ةزابع "وا 'ةتزابغ يلق نم ركتشي ناك نيدْمٍإمللا ريما ١ ”رآلا تلاطاسلا

 ضاع شرع

 نيتقوملا سيئر دمحم نب ندح لملعصلا يلع وبا مولعلا هذه يف نيرخأتملا نمو
 باسحلا لع يف اماما يقف ناكو دل ناسل لاق (717) ةطانرغ نم .ظعالا دجسملاب

 كك ا "لاو مئاخرلاو لالطالا ىلع اق :اهبنلاو ةلجلا هنع ذخا ةكيهلاو

 ةعحرو هدحو جيس فيلاوتو 3ع ص نعل اذ رظنلا موادم ليدعتلا يف

 ةطانرغل خد ظعالا دجسملاب ت تقول ىلشلا ةضان نب نسح نب دما رفعج ىلا لثمو ٠ هتقو

 .ذي انت كغ ةكلفلا هذال انك واكل هنود هرهد عي رقو هذحو جيسن نأك
 غلب و عضو ةعصو ةعنص ءاوتساو طخ لاح ةريخلا يعدو رظنلا اهدنع فقي رئاخذ

 مالعالا نم ًاريثكك لذ نم هيلا سني امل ضف ىتح ةديعب ةيانع لانو ةيلاع ةجرد كلذ يف
 يلاثفتو نيكفملا تالا نم”اهريغو تانارادلاو تايرتاجلا هنزل [ترداف

 ىلا لثمو٠ نفلا اذه يف ةعاملا خيش ننفتملا خيشلا هدلاو نع كالذ ذخا اهنامثا يف سانلا

 ريزولاو روهثملا يغايرلا رباج نباو (ةعم) روهشملا يتابنلا جرفم نب دمحا سابعلا

 ةيبرطا ةل آلا ذاختاب ًاريصب ةيسدنحلا ليملاب نيفراعلا نم ناك ( 15 ) جاما ننا
 طيحلاو يدملا ديعبلا رطقلا فنا بالودلا ذخماو ساف ىلا لقتنا اهب لمعلاو ةيفاجلا

 ةنماثلا ةّثملا لها نم تيبطلا بيدالا ةمتاخ نبا مهنمو ةكرحلا نمل تاركا |اددعتملا
 امب ىودعلا تبثاو ميثارجلاو بوركيملا هيف فرع بابك "ةءابتولا يفك لا
 تاندح نم ةندح هنا بيطخلا نبا لوقي هيفو رصعلا اذه ءالع نه ملط :رعلقيال

 نم ىلا اس دعم اتاك ناكر يزولا نام ظننا اه العاو :سادتالاتالاخر نمؤ أ سلكت

 نم سانا مدعي ال نم نيب ءايكلاو ءاكملاو ةفسالفلاو ءابطالا نم مهلع يف مب ءراض

 ٠ اتنعتو البح ةالعلا فص يف نيخرإملا

 منن دقوا ةيشايرلاو 'ةيكلفلاو ةيفسلفلاو'ةيعيبطلاو 'ةيبطلا مولعلا كس اذه ١
 كح اف فارق كك 2 تدالاوايفارنملاو ا العلا نم نيس نال 5

 فلؤمو - لكل مويلا ىلا عجرم مهتاباتك

 50 ص 0 م فطتقملا )١(



 بن
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 اهرضاحو سلدن الا نباغ 1*0 ان

 16 طلا ةعانص ىف اضاف نيمدقتملا ءاكسملا نه ةريغو.سلاطوطسرا بتكب اينتعم
 ريطارومو سلدنالا يرش نم ريطاروم نب فسوي جاححلا وباو ٠ لحكلا ةءانضب
 نبا مهنمو ًارعاش ابدا ةيعرشلا رومالاف بطلا ةعانص يف ًالضاف ناكة يسنلب نم ةنرق
 ينادلا ميهاربا اة ا لالبق نب كللملا دبع ناورم وباو ديزي نب 0 دبع وبا هتخا

 ناكيلب شال | مساق نب ىبحي وباو هادلو كل ذكو ةرمضحلاب هبيبطو ناتسرامبلا نيما ناكو
 «! دنع ن: روصنملا ةفيلخلا اهذخاي لا نيحامملاو ةبرششالا ةنازخ تحاِص

 000 00 ةالاارراو ناتي نب دا ارش وباوسطلا ودعا نإ كلا وباو
 007 11 كلر ليلا اني دي ةف ريما مل ور دسلا دمع باو ناس

 وباو يجابلا ةللسم ىب زب دعلا دبع تيبظلا مودصملاب رهش نودسا ند نيسحلا وباو معلاب

 قا وباو يسرملا هالحلا نباو يرهزلا نسما يبا يمغاقلانب ركب وباو لازغلانب رفعج

 ةيمورنب سابعلا وباو يهذلا رفعح وباو ةيسذا» لامجانم رقش ةريزحنم سولمط نبا

 اوناك نيذلا ءابطالا" نم مريغو صال ن نباو يزاتسكلا افلا وباو تاشلا يالا

 هى 7 مرر !اتطيدو ةفساؤ] انارقؤ اي دو (مناوا[ سس ودا فللا ىلإ ندع
 يذلا رظقلا كاذ سلدنالا ين ىنبدلا ريغ معلا لاجر ضعب يف ةيلامحا ةلمح هذه

 ةيندملا لها يلأ ةميدقلا ةيندملا هلها لقن يذلا ةيب رعلا ةيندملا فصن ول كنت هيلا

 كلاطلاو ا دكدالا نيدو: شرفلاو ناناولاو قامازولا قبب دئاغو ةلض يي اوناكف ةفيدالا

 كانه مبكوامز :برعلا ءافلخ لوقع لضفب كلذ نم عام ت دقو سيسنرفلاو ناملالاو
 ءازحلل ا كم عنف ل5 سسلاطفالا كلوا ك دعا قزم عا ف سور رت وب ناك دقق

 ملام مخ هل عمتجا هيا كولا! ع لها ةصاخو ءايلعلا نع ثيم لزب و ءارعدلاو

 6 ركب وبا نيننفتملاو ءالعلا نم هبحيص نمت ناكو برغملا كوام نم هلبق كلمل عمتجي
 0 الياةنهأبب ةضلفلاا هاا عيمج ًاققحتت اذه ناكو نيلتملا ةفسالف دحا ليفظ

 0 ها و تلا ورؤباتكلاو يسدتيملاو «ابظألا ند ةمدخلا نمي اناتصا ةدَ

 ملو مدنع هتقفنال قيسوملا لع مهيلع قفن ول لوقي ناكو فئاوطلا نم ءالؤه ريغ ىلا

 مهماركا ىلع هضيو مهيلع ههينبو راطقالا عيمح ىرم ءالعلا هيلا بلي ركب وبا لزي
 ع بتك ص يختل هيلا راشاو دشر نب دم دياولا يباىلا ههبن يذلا يمهلو نتلاو



 يس _ اهرمداحو نيلدلالارباغ

 ديلا ارفف ان تم كلم لش ىلاءهب لصوت 06

 ٠ هيف اا |نوم 0 دنولم< اوناكام نس تنالاد و ر3ءاي> لعق قرش

 دوههلا كبش تالا وة قرم ةنيد. كاس نم ياددح لقفل نيل

 تقل [يناع اول 7 5 رط نم ٍرامملا لوانثو اهبتاسم ىلع مولعلاب ينع سادنالاب
 مو ويلا لع ةسدهطاو . ددعلابو ع فن عرب و ةغ ا ةعانص نم البز - اًظح لانو

 واظنلاو حبلا قوطب .نّوقو قظنملا اع :زالاو اهل لواحو قييسوملا ةعادص مهفو

 0 !:نب نفمح وبا, مهن٠و بطلا يف رظنهل ناكو ي ميبطلا لعلاب ذي !لغعتشاو

 بملح كيل با نودغ#“ نبا ممر قانملاو بطلا يف .ةيا 17

 ىبادتؤلا ىلدا نايعاو.ةيسر٠ نم لعوب زي قعلاسبع نب ا دمع 9 اكو

 دنع نب دعم فب رسلاو َق ةفاغلا رفعج وبا تاكو ةدزفملانةيودالا ةفرعب يف .الضافنهرثاك او

 ةعانص يف سادنالا ءالعرباكلا نم شرالكب نباو يذارهزلا نسادع نب تفلخو نش

 نتا قمروهو ىسلدتقالا ءوراذ منت دباب نم زر وعلا بقع ىاقع١اتلطلا نإ زاروا

 5 9-5 يضاي لا علا يف .دجوا:ناكو.مولعلا نم اهريغ فو .بطلا:ةءانص يف ”النغفلا

 .٠ دوعلاب بغلل ١ ديج. هلو قيسؤملا

 ةجاب نباب تاووعملا .خئاصلا نب ىبحي نب دم ركب وبا سلدتالا:ةفسالف 7
 ةءانصل مقحم بطلاو 50 ةيب رعلا ف اد هكقو ةةمالعمد كلا مقلقل لق 1 كو

 يتلا نونفلا يف .هلثم يباراسفلا ربصن يبادعب نكي مهنا اولاق دودي سمان ل

 امو يلاغلاو انيس نبا لب داقاب :اهيف.هلب ءاقا.تنزق اذا.هناف . مولعلا تالت. نم ]هيلع

 ناخجرلا اذهل ناب اهيف انددو مولعلاثالت.مهف يف قرشملاب رصنيلا دعب مهيلع-حتف ناذللا

 منعكخ نهود بر كود« ةهئا«ةثالثااو وطسرا ل.قلقاال همزف ندح فول واقأ يف
 5 ا وتفلا بحاص_يب عنب نيدلا يب 1 الاخيششلا نيفوصتملا ها ئييملالا

 يبا نب ناورء. داو بطلاو لئاؤالا.مولع ٍف«ةياغ ناك سهز ن.ءءالعلا يبا مهننو

 .ليو.مولعلا, يف ًازيقم ناك هز نب زكم.وبا دزفلاو ٠٠ ءابطالا رايك ن م اكو سز.ةالعلا
 ياو سهز نب نكبر يلا ند انفع ديفحلا وبا .يهتمو بطاانتعاسمب هنم كعاسناهز نق نك
 ايلئاًيقتم .ةيكمملا:مولعلا .اقتع قاكو :ةيلبشا لها:نليعا نم ِلاِحَرملا,نوزاه نب وفعح



 اهرصضاحو سادنالا رباغ 0

 06 كلذ يف :هءدقن مع ناكو بالا لع هنع دخاو يوازهزلا ساتع نب فلخ مساقلا

 سرغ ىلوت يذلا وهو ابهوجوب اًقراع ناكو ديينم عون ةحالفلا يف -هلو امنفتم امل

 ندم اورعذي 1 نمو ه1 ةنس يفوت :ةلطيملطب ؛ ةريبشلا.نوثلا يذ :نب نوهاملا:ةفج

 هلكدنع دخاو.ةيلييشاب تهز نا ءالمعلا ابا مزال ةيطاش لها نم صاع وبا قني نب ىسع

 01417 ةنس يفوثو بدالاو نطلا يف عرب و

 دبع نب.دمم نيشالا مايا يف نك ينارعصتلا بيتطلا داوج سادنالاب ءارظالا نمو

 .٠ تافؤؤداو تاباورشلاو تهارلا؟اهذهلوداوحمىلا تو.نملاقوعللا:هلو ةطسؤالا نمحرلا

 ةبادذالاب اماع هدي اعنا تضةةيطرقن قاض كرام ور نإ كنزي نبا كلاخ ناكو

 دعوي الاةةلود لواو- هللا ديبع نيالا مايا يف ناكيناريضتلا ةكولم نباو:ةءراخلا
 دوعتل ايلف نر هباب لع ناككو قورتلا دقو هديب :عنصي اكو رضاحتلا قمحرا

 هدي ةعناض ناكو ةيطوقب امقم ناك ىمسملا نينطلا قدتاو»ووهع.يلا نب ناّرمعو 0
 ناهلس مينو هرتهد لها عينج هب قاف كنتو: ةبيع راثآو-ة بظع عفان.هل كح اب زج
 دنبعوناو رباج نب دمحا ركب وباو نيشءؤملا ما نباو رضصانلا ةلود يف ناك جات نب ركسودا
 ىدو» نب ن نتهو ةحاسملا ةءانصإ و سديلقا باتكب املاع ابدا اًبيبط ناك ىنقثلا كلملا

 وعم نبا'ماياب يف: ةندزملاب ناك ىلعمرلاو ٠ مرا نب قاكحا نب نمحرلا دبعو يلوبشالا

 000000 ةشابومسللب بقلزوا صمام نب 0
 اقلط تالا ةعانديف ًامدق»٠ ناككةطقق رس 3 :م.يدووي لاؤفلا قد منش

 ةءاندب ةياثع هلد ايدو "راك حانح نب ناوّرمو :ةفسلقلا مولع راف قطلملا ع 2 1

 8 نب قمح مهنمو 0 نطلا ةءاندب ةكح - ةفرعمو دؤلاو بر ل 0 | لعِف و 9 1 قطحملا

 اع [ واحلا لع يف 1 بطلا )عاب اريطر نكت نما ني راطسق
 - ن2

- 

 ممر رانحا نم ربح وهو:دوويلا هتف يف ةءارب و ةيناربعلا ةذللا يف مدقت هلو ةفسالفلا ءارا

 نم لداءؤهو «هتعرش لع يف امدقم دولا رابخلا( نم ناكو قا نب يادح مهنهو

 نورطضي نق اوناكو. كلذ ريغو خي راتلاو هقفلا نم مولع باب: مهنه سادنالا لهال متن

 ممدنع نم نيراوتسف دادغب دوه ىلا مدايعا تيئاومو 0 رات ينسو مهيد هقف ف

 ياددح لضتا الف + ياس 'يدابمو مه رات لخادم نوفزعت خيندلا| 0م ةكع تانمح



 ء اهرضضاحو سلدئ الا رباغ

 ينالسملا ةعانشلا نباب فورعملا قحسنا نب هللا دبعو لحلج نبا فورعملا ناسح نب َنايَلَس
 ًاريصب .ناكو رفظملا ينابكللا_نباب 'فوزالا نيكل اني دع ساد كر ان ا
 برعلاوبا مهنمو ةفسلفلا مولع نم ريثكو مومنلااو ىطنملا نم ظح اذ هيف ًامدقنه بطلاب

 40٠ اةنس قوت بطلا ةعادصب نيققحتما ل21 دع نب نشا

 ملا لها نم 00 لها نم يراصنالا ميهاربا نب دمحا 0 نمو

 فرالملاوباري زولا منمو 3 علو كدا ددعلا ملعل 7 ضرما كليعس 0

 ن. اهريغو سيلاطوطسراو سونيلاج بتك ةءارقب ةغلاب 1 ينع يح يملا نمحرلا دبع

 فلاو هرصع يق دنت هطيغب ملام اهنم طبض ىح ةدرفللا ةنودالا م ءاعيف ربكو ةفسالفلا

 سونيلاجباتكو سوديروقسد باتك هنمثت ام هيف عمج هل ريظن ال ةليلح اًباتك ايف
 ةنودالابيوادتلا ىرب ال هناكالذو فيطل عزنم بطلا ين هل ناكو ةدرفملا ةمودالا يف

 الف ةنوذالا ىلا ةرورسضلا:تءدااذاف اهتم ارق ناك امرا ةيدغالابيوادتلا ركل
 رثكي مل كرما ىلا زطضا ةزئاف هكر عا يرادتلا ىلا لد اك ا 1

 هدم نكو املك ]عرش ]5
 يهذل أ ن نياب فورعملا دة نب ل دمع دمحم ربار يل ناؤرخ ا

 ةديح ةقرعم رذ باطلا ةءانصب نعم سا ءلا ٠ نباب ف ٠ ردا قا ءءء ل هللا يع وباو

 ةعانصب رسحلو ةسايسلاو قداح ملعب م ُي الا ذك ةكراشمو يعيبطلا معلب

 فلخ نإ نمحرلا دمع نسحلا وبا قظنملاو ةسدنماو هللا ياطب 06 نمو .٠ قطنملا

 ٠ ةقيقدلا تاءانصلاو ةفيطللا لامعالا نه بورضفاَفرصتم نيديلا عنص ناكركاسع نبا
 نيلذتملا ريهاشم نف اًعيدحو يدق سلدنالاب ةقفان مولا ماكحا ةءانص لزت لو

 نيقق#لا دحا ىهتسالا ناورع وباو طاحخلا نباب فورغملا دمحا نب ىحي ركب وبا ا
 حراطمو 0 الأف لئاودالا تك لع نيترملا ماكحالا ملعب

 .ا يلا دحا همدقت مل ةلضاف هلاك ةعانصلا لَو صا ضعب , ليلعتو 5 تاءاعتلا

 10 يذلا هلع ناكو ةيطرق لها نم يرقلا ناثع عبصالا وبا نب ركام
 اهبيتلف ةبطرق ىلا لحر ةلطيلط لها نم يتلا دفاو نب نمحرلا دبع مهتمو ميلا هل



 .ش اهم لن كر 00

 اريك اًقبلأت اهيف فلاو ةلي وط ةيأنع قطنملا مولعب ينء عا ضيا هوبا 6-0 ىمعالا

 ةغللاو وغلب ةيطاق سادنالا لها لعا اذه دعب وهو سلوب نب ىتم بهذم ىلا هيف بهذ

 ٠ صخلاو فعالا م كما 0 ةليلح فيلاوت ةغللا يف هلو راعشالاو
 5 باتك حرشو قطنملا حالصا

 عيو

 طانحلانبا مهتري هب اودقفي ملو مرصب اودقف نيل نيبسادن الا غباونلا بيحاعا نمو

 مالسالاو ةيلهاجلا مولعب الع سانلا عسوا ناكهنا نايح نبا هيف لاق يذلا فيفكلا
 ةيبرعلا يف ؟سهام ةفسلفلاو بطلاب اًقذاح ةميلاو كالفالاب انملاع ةءولعلا راث الاب ًاريصب
 كفار فارما "تيعط م ةيلئاوالا ملاعتلا رئاسو ةيمالسالا باد آلاو ةغللاو

 كظلا ير ظن ةءارب دادزاف ةيكلاب 000 و هانع لاح ف ًاريخكأر ةف رطاخلا

 اهنم يدتييف هدنع نيتفتسملا سانلا هايم هل فصي هنبا ناكو اجالع سناف كلذ دعب

 هدنع تبظنو طابنتسالا ةعاربب هاوتف يف باوصلا ؟يِطخي الو ريصبلا يدعي ال ام ىلا
 . دج عفانم هل ف رع ةصاخلاو كولملاو نايعالا

 نمو ةيادع ريبك رعب سلدنالا لها نم دحا نمي ملف يحلالا لعلاو يعيبطلا علا اماو
 يادسح نب لضفلا واو ةاوها نب ريق || نب ضاعاو ا ا ها ٠ نراه نلتسملا

 نم دكا ل ل1 2 وسما قم سا دنالاب : نكي لف بطلا ةعانص اماو ٠ يلئارسالا
 نب دمثو ةبطرق 3 لهانم سايا نب دمحا لكنا مهنم ر ,مشا نم لوادا يف ندا

 هللا نيدل رصانلا ءارزو دحا | قحص" | نب ىي مهنمو ينارالاب فرعبو طسو هالا هلا دع

 نمحرلا دبع نب ىخرلا مادهريمالا ىلوم هبر دبع نب دمحم نب نم“رلا دبع نب درعسو

 ع الا كو دشلا نحاط رعاشلا هب ر دمع نب دم نب دمك >| ينخا نبا وهو لخادلا

 ىحي نب غبداو قيرب نب رم مهن.و ٠ ةيوهالا ريتغتو حايرلا باههو مووتلا تاكرحب
 ا ولطلب زيبا رظنلا قيقذ النا اينبط. اذه ناكو نرصفح نب 2 نب دمحاو

 نباب فورعملا نيسملا نب دمت ديلولا وباو خلق نب دهش مهنمو ةفسلفلا مواع نم ه زيثك لغ

 ثطلاب املاع ثاكيفقثلا كلم لا دبع 1 جالعلا نسح طلاب اًنملاع ناك ينانكملا
 نادل نب سنوي اتا م منهو هيلع للغا تالا ناكو ةسدنملاو

 مهو ةسدنهلاو باسحلا يف ًابدؤم تناطتي نا لبق ناكو يلوجلا نودبع نب لمث مهنمو



 ع اغير احاو رم ]دنالا رباغ

 لمني نولغتشت, سادن الا يف :ثادحالا.:نم/داززفا ةوحبلا [سماللا نرتلا ف ناك

 ّ يع نحلا و دانت مابحو ٠ ةلطيلط ناكس نم مهنف:: ةعيفر مو ٠ هةح ص ماهفا هدذ ةفسافلا

 فكساوت مني ده ردعج ورانا سال | فلعت نإ هللا دتع-نا يوناو رمحا نب فلح

 لها.نمو + يبالرطصالا يل ملا ميهارباو ملاعلا نب دمح| نب ىسيعف يي ؟كلهتلا
 لخا نو شو نيو سل مبا بحاملا ةطسقرمم
 دنس ن نما دبع دز نإ هكا

 لرشوح ندا رفعح وباو يلالدصلا محلا نب يلع هس دش ف ءالثو عباد

 دلون فورعملا شالا ى4.نب ميهاربا قحسا وبا كالفالا ةئيهو مرا تاكرحب مهلعاو

 رصبإ هنافن- يكاوكللا دصر) ةفيغص غو ةلقرزلااهوعس ةل الةبسن لايقرزلاو -لايقرزإلا
 طمب.ميلعاو :انهتاكز باسو كالفالا ةئيهو: بكاوكلا داصتلاب نسماخلا نرقلا لها
 ناك(: قام :داكنبا, فرعي دف شون نب دمخياو ةيمرغلا تالرازل | :طابتسالا كارما

 داصرا ىلع طيناسملاو سبقلا امنمو هجايزا ىنبو .ةم اغا ةءانصو ددعلاب ةفرعملا لها نم

 هتكراشم عم.وهف. دوه نب ريءالا نب رماع وبا اماو ةلاقرزلاب فورغملا يلطليطلا قدح يبا
 ٠ يملالا معلا يعيبطلا لعلاب ةيانعلاو قطنملا لعب مهند درفنم يفايرلا معلا يف ءالؤط

 [ةدقتم ئلدنالا سيلتا فيورعللا ب ردبز نب لمعمل“ نب .نمحلا دبع نك

 مع أرق ىبلدنالا ىلئارسالا:نوع* نببىتوهد +قطنملا ةعانصب يدعم ةحاشا ١ مع يف

 كيما نااسلا ع ركب وباو تايقطنملا نم ءايشا ادشو تايضاي رلا كتجاو لئادالا
 فيناصت هلو هريصم يف هرصع لها نم هتجرد دحا غلبب مل لئاوالا مولعب املاع. ةجاب نباب

 كسي هنا الا يطفقلا لاق نيمد-ةمملا ىلع اهيف ىبزاةسدنملاو طمللد كل ١

 ةد٠ نيف شات نب ىحي ركب وبا هرزوتسا ةيعرشلا رماوالا نعي فرغ و ةيزدملا ةسايسلاب

 همم ةدض.يف هتافاو تناكو ةتسننب شعت

 ناكو يشرقلا مزح نب دم وبا ةقشلفلا,رثاكت نم ةصاخ قطخملا ةعادصب ىتعا:نقو

 وبا هشا ناكو: رغظملا هنبال رزوو راع يلا نب دمت روصدملا ءارزو نم ءايظعلا دحا هونأ

 موفعلا ل رق لعل |قاو 0 هن زطلا هلع ل معهلاب ريظتمملا نمحرلا 556 هينا | در

 ه ديسسي نب'ليمعا نب :ىلع قيل با مهنمو»م قطنملا لسيما نتسلاو نازنالا ديقلا
« 



 أهرضاحو سلدنالا رباغ 5.4

 نب 0 رفعح وباو موجنلا ماكحاو بطلا ةعانصب نعم هنعدتشا و ددعلاب ريش وهو

 دمحا نب 0 ديع ةقمطلا هذه ءارظن ا ءطخلا ( هكلاروإإا فورعملا ةلراطبع

 ةنسيفوت هدإب يف كلذ ماعتل دعقو مرغلاو ةسدنهلاو ددعلا ع يف ف ضيسقرتللا

 نراهرإلا مولعب ًاريصب ناك يب ا اني دمنا: ١ ١> وجا وبا مينمو 5

 4٠٠١ ةنس يفوت دبلا كيا يضر ف ال كاورضأ ف : اننذعم ةلءاسملاو ناسالاو

 اللا نبا اهاف نا نيل وا تذابحلا نباو تيللا نبا توعرب نا تاكا ريعاشم نما
 دكا لتر رعب ايم ةسدعملاودذغلا رعب اهمعم نا تيالا ب دما نيدمح اوف

 مم 1 نبأ اما 6 ةنبم يفوت هقفلاو ةغللاو موختلاب اريصب اذه عم ناكو اهداصراو
 ليدعتلا ةعانصب اقلك موجنلاو ةسدنملاب ًاريدن ناك ةبطرق لها نم يبجتلا دمع نب نسحلا

 م ربصمب قحلو 2 نفاذيالا عن ن* جرخو دنه دنسلا بهذ ىلع رمدتخم اهيف هلو

 هلك ردا سنت ف ندعش كاذ دا كلم ناكو يمبسملا اهريماب لصتا و نميلا ىلا :لحر
 ةنس يقوتو هدنع يظح نعلاو دجنو ةمابتو زاحلاو برءلاةري زحود ماشلاو ردم عيمجو

 نيققحتلا دحا بالخلا نباب فورعملا 08 دبع نب نسا ,ف بزلطلا نبا اهو 1

 ٠ يعيبطلا لعلاو ى وطنملاب ةيانتع كالذ عم هل 0 را تاكر >و كالفالا ةئيدو ةسدنملا لعب

 يثقولا نباب فورعملا ينانكلا دلاخ ن 1 نب دما نب ماشه ديلولا وبا مهنمو

 لكلا ياو نوال ؟بورض ف يف نيعس وتلا مولعلا يف نينعفتملا دحا ةلطَيلط لها نم

 ةغالاو ونا لءةيس خوسرلاو ى جطنملاو ةسدنملا ةءانصب ىقحتلاو دقانلا رظنلاو مييعصلا

 لل ع م ع. وهو مالكلاورثالاو هقفلا لعل ماكحالاو ةباطخلاو رعشلاو
 ءالؤم .ءارظن نمو مولعل ارااش لح لع فرشم 0 ,ايحالاو تاالاب ماع هلضفب

 ةسدنملا لعب نينتعملا دحا ةلطياط لها نم جنم نب سماع نب سيمخ نبدمحا رفعح وبا

 قا يلاو ماثه نب دمحا نب ماشه دياولا يلا يضاقلا تادل نم وهو 00

 ةئيه لعب رصب هل ناكو اتمز كلذب ملعتال دعق سدد وقلاب فورعملا يبيحتلا بل نب | نب ميهاربا

 نب هللا كبع نب دمع مهنمو ةنس يفوت ةس رعلا يف ذوفتو مولا ت رحذ كالفالا

 مولع يف غوبتلا كلذ ىلا عمجي ةءانصلا لماك اتاك ناكر زرإ ام ١ ىلوع دبش

 551 ةئس يفوت ةمسدتنملاو يفتلاو باسحعا نم هتك



 ال أهرضاحو سلذدنالا رباغ

 ممماقلا وب نا وهف رافصلا ن ا وول قوت دنه دعسلاب فورعملا دنهلا بهاذم دحأ

 ةبطرق يف دعقو موحنلاو ةسدنمهلاو ددعلا لعب ضيا اققخت٠ ناكر مع نب هللا دبع نب دخأ

 هلبق سلدنالاب نكي مل بالرطسالا لمعب روهشم ادم ىعس خا هل ناكو كلذ ملعتل

 عب ايلتعم ةسدنهلاو ددعلاب اًملاع ناك ناهلس , نب يلع ن.سحلا ونا وبف يوارهزلا اماو

 نيخمارلا دحاة بط رق لهانم نمحرلا دبع نب ورمع ؟ 5 ونا بف. نامركلا اماو ٠ ىلللإ
 كانه ينعو ةري زجلا دالب نم نارح ىلا ىهتناو قرشلا ىلا لحر ةسدنهلاو ددعلا ع 2

 لئاسرب ةفورعملا لئاسرألا دعم للجو سلدن الا 0 عحر 6 بطلاو هشام لعب

 يذلا لا ةيرظنلا مولعلانم هلحمو هلبق سلدنالا لها نم دحا اهلخدي لو افصلا ناوخا

 نب نمحرلا دبع ريغ وه ) نودلخ نبااماو 158 ةنس ةطسقرسب يفوت هيف ىراحي ال

 لها فارشا نم يرمضحملا نروداخ نب دمحا نب هرمج مم وبا وهف ( خرؤملا نودلخ

 حالصا يف ةفسالفلاب 0 بطلاو موخنلاو هعمل 00 روع تنم ةقسلفلا مولع ف ةيلييشا

 5554 هع يقوت هتسايس وق و هتريس لب دعت و هقالخا

 يلطساولاو ثوغرب نبا رافصلا ل 5ءا دمح مماقلا يبا ذيمالت ريهاشم نمو

 نب رم نب دمحم وبف ثوغرب نبا اماف راطعلا نباو يئاورملا شطمالاو يثرقلاو رهشنباو

 كالفالا لع راغياب اهنم اصنخم ةيضايرلا مولعلاب اققحم* ناك ثوغرب نباب فورعملا دمحم

 ةفرعمو وأ ملعب ققحم الذ عم هل ١ هةر كرا كا او نك اوكا تاكرجو (ءاعفت
 أ

 يطساولا اماو 4 64,ةنسس يفوت مولعلا رئاس لع ندي. فارشإو قيئانولاو كتل ل١1
 دعقو ضئارفلاو ةسدنهلاو ددعلا لع نم نينكقلا دحا دمحا نب يسع غبصالا وناوهف

 نبا اماو موا تاكرحو كالفالا ةئيد ع م لمجب رص ضيا هلو كلذ ميلععل ةيطرقب

 ةغالا 6 يف ةسدنملا ريس ناك ينيعرلا 4 نب راتخم نمل ونا 2

 ضئاار 0 0 مل ق رافصلا. نبا ذيهالت نم 1 1 هريخ 0

 .”اجاكرح ملعب ةيانعو موحنلا ةعا هلو

 يئانلا نب ىمبع نإ دا نب نابلس ناد ص وبا 00 2 | كدا ريهاشم نمو
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 سكواب كلذ عيبف عاتملا رئاسو بتكلا نم ةءاملا كولم رئاخذ نم ةبطرقرصقن ناكام
 نما ىاللعا اطول يفا دخاو نئلادنالا؟ اطفال كتككلا كات" تريشتنا' ةغق هفلاو ند

 ضاعأ يبا, نّيروظتللا مايا كلا ةكرجب نينحتملا يديا نم ثتلفا تناك ةميدقلا مولعلا
 نم مفئرت ةبغرلا لزن مف 9 هيدل ناك ام *يث ةيعرلانم هدنع ناك نم لك ضيا رهظاو

 اهيف كولملا دهز نا ىلا مولعلا كلت تخيبا مث اًثيشف اًثيش ميدقلا لعلا:تلط يق كلذ نحب
 سادنالاب ًادارفا اوراصو معلا بالط لقف اهريغ يفو

 رز ثلا ناك ىشتارقلا ذاع نب ىلاخ وبان ديملاكاذا لعا مولا ةعامالع ا
 دمحع نب هللا دبعو ٠ ةسدنملا عبد ةارزرخلا دحا دمع نب ارفاعلا كي كولا رنا هللا مع

 ءايميكلا ةعانصد معلا هي لا تت ناكو ةشالعملاو دذعلاب املاغ نك يرسل فورا
 مولعلا اسر او ةسدنملاو ددعلا:يف آمدقم نراك ىسع يلا نب ركب وبا مهنمو

 ددز نب ليعمسا نب نمحرلا دبعو ٠ . محلا | مايا يف ت 5 نسل ناك ةلعابالا

 دامح نب دمحاو قطنملا ةءانصب اينتءم ةسدنملا ع يف امدقتم ناك يديلقالاب فورعملا

 العم ناك يودعلا دم نب دمحا مساقلا وباد واشاد تاكا ملاع (81) يطظرقلا
 زاسجملاب كفورعملا امركم نب نو# نبا:ديعتب ناثع وداو, اهيف :اذفان ةسدنهلاو ددعلا ]كب
 لارا رسل و ليشالو هملول رع 0 ير رافعا
 ل انةدناكزتلا دمح | نب ةليسم ماقلا و باو ٠ ةفسلفلا يف

 باعك هلو بك اوكلا داصراب ةيانع هل تناكو كالفالا 1 هلبق ناك نم لعاو هتقو يف
 ليدعت هيف 6 باتكو تدلك اعملاب فورعملا ل .4ذف ددعلا مع 0 ف نسح

 هخيرات فرصو يزراوخلا ىّسوم نب دم جب زب ينعو يناتبلا جي ز نرم بكاوكلا

 هيف دازو ةرحملا خيرات لوال كيك ة# 00
 مهلثم سادنالاب ماع يجن ١ ةلج ذيمالت تلا دقو 894 ةنس يف فوت ةنسح :لوادج

 نروح لا ىنافاكلاو يوارهزلاو رافصلا نباو معسلا نبا هربشا نف

 ددعلا لعب أققحتم ناكف سدنملا مممسلا نب دمع نب غبصا مماقلا يمسلا نبا اماف

 بطلاب ةيانع كلذ ع٠ هل تناكو موناا تاكرحو كالفالا ةئيدت اعيف انانقعي ةضاشللاو

 يلع هفلا يذلا هحيز اهنمو جاي زالاو بالرطسالا لمحو ةسدنملا يف ةنسح فيلاوت هلو



 ووضوح رج حج و سس تيس بسس

 ؟.ه اهرمضاحو سلدنالا رباغ

 نا ىلبق هوقرح وا ةراححلاب هومحر ةببش يف لز ناف هسافنا هيلع تديقو قيدنز مسا

 ميك ولم سعأي اه :اريثكو ةماعلا : بولقل ًايرقن ناطلسلا هلّقي وا ناطلدال ءسآ لش

 ل ءا.مبولقل سماع يبا نب روصنملا برق كلذب ه تدحو اذا نأبنلا اذه تحك ىلا

 . .يراجنللا هىكلم لع نطابلا يف كاني ناتسسالا نس لاح ريع ناك
 يطرقلا دشر نب ديلولا وبا انرمصع يف اهماماف ةفسافلا بدك اها: وحب نإ لإ

 هنجي وعلا اذه نع نمؤملا دبع يت روصتم فارحتا نم ىأر املاهدجج فيزاصت اهيف هلو

 ةياوبشاب لعلا اذه ىلع روكذملا روصنم نب نومألملا هلتق يذلا بيبح نبا كلذكد اهببس
 سادنالاب توم لع وهو

 ىلع هفاكتعا بيسب ةقدنزلا يلا هنويسني اوناك هدلب لها نا الا موكا لع يف فيذصتلاب

 هل تمضي ام اثيخ روظيال ناك نال ٠
 تاياورلاو تآارقلا مولع يف نكملا نم مهنا ةبطرق لها. ةلاسر نم ًاضيا لاقو

 ناكميمونلاو باسملاو بطلاو ربخلاو ةغالاو رعشلاو وُنلاب رصبلاو هقفلا نم ريثكو طقف
 هتلاسر يف مزح نياك دقو ٠ لاخلا ييسف راطقالا ناك نطعلا عسأو ءانفلا بحر

 دءو بطلاو خيراتلاو بسنلاو نيدلا مولع يف نيفلؤملا ._:رم سلدنالا يف غبن نم هذه

 نب ديمسل ةفلؤم انويعُو ةعولحم لئامز اهيف تيار لاف ةفلتلا اماو لاك 0 0

 لذتشا دق يئيبشالا فرطمناكو هرابظا هبحاص عيطتسي ال
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 لا ديع يبا انذاتسا لئاسر اماو ةءانصلا هذه نم هنكك لع ةلاد يطسةرشلا نك
 ةيظع ةروجلا ةقئاف :ىر.حلا ةماتو ةلوادتم ةروهشق كلذ يف ىمذملا نسحلا نب دم

 لها نم امهو حمعسلا نبا جي زو ةلتس* بز لثم جاي زالا يف فلؤي مل لاقو - ةعفنملا
 ٠ رصن نب دما كاذكو اندالب

 هيف كلذ نم يطانرغلا ةجاب ن. ركد يببا باعك يقييسوملا 12 2ك اكاك ل لاقو

 ةب راطملا نا_لالا بستن هيلاو .قرشلاب يبارافلا رصن يبا ةلزنج.برغلا يف وهو ةيافك
 يناغالا عزنم ىلع ةيسلدنالا يناغالا تانك جدلا يحيل و داّتعالا اهيلع يتلا سلدنالاب
 ةئاملا ردص ُِق كلملا قرتفا الو دعاند لاق ةعباسلا ةّنملا كردا نمث وهو جرفلا يبال

 دالبلا تاما نم ةدعاق مهنم لك دعتقاو فئاوطلا كولم نيب ةرجحلا نم ةسماخلا

 عيب ىلا ةنتفلا ترطضاو سانلا ناخت"ا نم ةبطرق ىعظعلا ةرضاحلا كولم مهب لغتشاف



 اهينضاتو ليل دن الا[: 6

 مهنمو ثيدحو هقف تحاصو اهماكحاو تيكاركلا 53 دلع ناك ةلبقلا بءاحب

 بطلاو مولا باس .ًاريطب ناك ةبطرق لانها نأ ةديهتلاب لباب فور عملا ىحيب نب ىي

 يوتا يهذملا يلزتعم تاكو فزاعملا تور يف اًمدفتم مؤلعلا يف اقرمدتم.كلذ ريغو
 ١ د نلطنملاو!باسملاب املع ناك يكحلاب فورعملا ليععتا نب دمع مهنمو ؟18 ةنس
 معنا ةنبم قوت ايوغل

 مولعلاب ةيانعلا ىلا ةعبارلا ةئاملا ردص نمحرلا دبع هيبا مايا يف حلا ريمالا بدتنا

 مولعلا يف ةلياجلا فيلاوتلا نويع قرشلا رايد نم امهريغو رصمو دادغب نم بلجيساف

 هتعمج ام فاضي داكام هكلم ةدم يف مث هيبا مايا ةيقب يف اهنم عجو ةثيدحلاو ةئدقلا

 كا ةءارق ىلإ اهمايا ف سانا كرش رثكف ةللوطلا نامزالا, هيج نساسعلا ىبا كر
 : . مهبهاذم لعتو لئادالا

 هك نمل بتكلا هة جلا كحلا هيبا نئازخ ىلا دمعف ماشه هنبا هدعب ماقو

 علا لها نوم صاوخ 0 فيلراتلا ا سا داراو اهريغو

 لع٠قطنملا مولع يف ةفلؤملا ةيدقلا مولعلا 2 نم اهتلمح يف ام جارخاب مم سحاو نيدلاب

 كلذ ادعام قارحاب صاو باسحلاو يالا اشاح لئاوالا مولع نم كلذ ريغو مولا

 تريغوةراحملاو بارتلا اهيلع ليهو رصصقلا را انآ .قابصعي حرطو اهضعب قر>افاهداسفاو

 كلا ةفيلملا بهذمل هتقنو سلدنالا ماوع ىلا ابحت ك كلذ لعف ريباغتلا نم بورسضب
 5 ناكو مهئاسؤر ةنسلاب ةمومذم مهفالسا دنع ةروجرم مولعلا كالت تناكذا | مدنع

 رثكأ نكسف .ةعدرشلا يف دامحلالا هنباتونظمو ةلملا نع جوزاعاب مدنع ًاعتمااهأرق نم
 كلت نم مهدنع ن5 6 نريظت مس وفل تن تاحفاو كلذ 0 كلر 2 ناك نم

 زوحن ام نوروهظن و اهنم هنوفرعي ام نومتكي تقولا كللذ نم ةهابالا ولا لزي لو مولعلا

 ةيمآ ينب ةلهد تضرقنا نا ىلا كالذ هيشا امو بطلاو ضنئارفلاو تانطلا نب هلق م

 ادنإالا نم

 اهل مولعلا لكو لاق برغملا يف ديعس نبا ةياور هدبؤتو دعاص يخاقلا اذه لاق

 صاطظتي الو مهصاو هك ًامظع مد ناف يغتلاو ةفسلفلا الا ءانتعاو ظح مهدنع

 ةماعلا هيلع تقلطا يغتاب لغتشب وا ةفسافلا أرقي'نالف ليق اك هناف ةماعلا فوخ اهب



 سا اهرمضاحو سلدنالاربان
 اونوكي مل دبعلا كاذل ةيندم نرفالا لثما اوناكو نايلطلا يا ةيءور رب ناكسو ناملالاو

 ال ولو ةءارزلاو تاعانصلاو نار تا لامعا معلا يف سلدتالا برع م.ماريخ نو دكا

 ٠ البوط اًممزاب روا يف ةيندملا تر ل از كاوا لاو هس دش و2 م هالع

 نم نالاقلا» اكمال لا جي لعلا ةبمك برعلا دبع يف ىددنالا تناك كلذلو
 اركتاو ايناتملاو ادن 0 ما علا بالط مويلا جحي مامهريغو ايلاطياو اسنرف

 ٠ ةدنالوهو ارمسي وسو كيجبلاو
 اننا ةينيتاللاب'اهوجرتو قيلانالا"ترزع نع ملل جرتالل نت

 يذلا ترب رج اهاقلت يلا مولعلا ناو لق ايت رتإو مويا يب رعلا هلصا دقف ام

 هن رصأ عم احا عوضوم تكلا كترع«نع يناثلا ردفللا مهاب ةيم هرااباب 23

 رحاب هوههتا ىح

 دنع رهتشإ مل معلا نم ةيلاخ ه 5 ةنس اهيلع ةيما ينب بلغت لبق س اناا

 عاجالا عقو ةقااخم عضاوم يف ةعدق تائساط اهيف دجوب هنا الا هب ءانتعالاب دحا ابلها

 رقتسا امو ٠ مهتكلمم ةمظتنم لون الا تناك ذا ةيمدو كولا لع
 مايا يس و اهنم ةريشك كازجا اولانو ةفسلفلا بلطب اهلها نم ةءاج ا 1مل
 كر ةقلاثلا ةئملا طساوا يف يا نمحرلا دبع نب دمحم ردو ةيمأ يفب نم 00 ريالا

 ًاروبظ نوروظي اولازي لو ةغللاو ةعزشلا مولع ريغ يا مولعلا بلط ىلا سانلا نم دارفا
 ٠ ةعبارلا ةئاملا طسو بيرق ىلا عئاش ريغ

 لبج نم ةداع نمو سودا ىف ايد لاو تاس نك ,دلا لاجر نال كلذ

 مولغلا يف 3 هللا ىلا ةحردم ةيوئدلا م مولعلا هذه نرا مهضعب م 0 هيداعي اراك

 نمو:ةيمأ ينب كولم رثكا نكلو اهنوطاعتي نم ىلع 51 اوناكف ةندرخالا
 عاقيالا نددبري نم لينلا يف موعواطي نا نم لقعا | اوناك سلدنالا كول نم مدعب

 ها نوكع ى ١! مولعلا يف مل مهتفلاخل مهب

 فورعملا يسنلبلا اسم ةديبع ءوبا ءايلعلا نم ةعبارلاو ةغلاشلا ةثلل يطسو نيب رهتشا

 5 يدع ِم رفالا ةلقث .ءامسا يف ُّ رعلا خيرات يف راوه هبتك ام مجاؤ (1)

 : اقرا ف عوبطملا برعلا دنع ثالقلا لع هباعك يف ونيلان هّبمك امو برعلا



 ١ سادنالا يف للا ( تا
 كقول ىااقباس ءارسي وس يف نازؤل ةعماج "سيئر" ” هنزور رو كدلا انل لاق

 عوف تاححالا لك تيحاو برعلا دهع نم ةيقايلا اهراث ١تيارو نكد دالب

 فنررآلا ةيندملرمستي لو دودسلا هذ برعلا يسد:,م ةسدنه لضفب نوشيعي مويلا

 وقي مل ظملا نسملو ىطسولا نورقلا يف يسنج ءانبا هأشنا ام قرا مقل نا نيرشملا
 1 1ك0لا هذه قت لع ىلدنا ضرا يف ملاعملا نم اريك كد يذلا يبدلا عشا
 داع هلع نإ فسالا نمو (ثطء يلقالا كاذ لها كلل الاو اهريغو رمحالا يداو

 هيلع منا ام كل ؟ولدءاو اهيلع أوضق نم حسبقف اهيكب 7 الد بهذ اهرااا

 ٠ طاطخنالا نم

 عضب نم ئىرتت ردا ملاعلا اه اهداف دن انذا ُْ هدر اهادص لازيال ةلمج

 ناكل 1 هللا هئاقلداو هازل هنارمح دي هو سلدنالا دبع اهب انركذ دقو ناس

 ةيقرش اهنكلو اهمولعو اهبادآو اهتاروصت يف نييبرغلا هبشت ةدبوروا ةيبرع ةما
 201 ىلع برعلا رشاعم اننا اناقو اهتاداعو اهقالخاو اهنيد رئاعش ةماقاب ةلبسم ةينرع

 يش يتلا مولعلاب ةبانعلا 2 نك ل كلذيلا امو اع: اسإو اننيد مولع دييقتب انزع مايا 2غ

 ندد كالفلاو» نتطلاو ةفسافلاو ءايهكلاو تايعييطلاو تامضان راك ةقوعللا مولعلا مويلا

 نوبجب و هرثا سانلا ىري يذلا ماظنلا ىلع سلدنالا مناصم تماق امل الاو ريغكب كلذ
 ةيسلأب دودسأ برعلا ةسدخ مويلا هنزور ذاتسالا دا امو روصعلا فالعخا ىلع هل

 0 نورق ةعب را ءاهز داليلا كلت نم برعلا ةلدد ضارقنا لعب انديعل ةيفانلا

 سا رفلا يآ ةئرفلاك سلدنالل نيزواحلا نم نيس رغلا نا تاقثلا تدح دقلو

 هاسم قشمدب يب رعلا يدانلا يف اهانيقلا « سادنالا يف برعلا » ةريداحم نم(١)



 ا ةيقرشلاةيدقلا راث آلا

 ردص ىلع ةغوضوم تناك س5 فرط لع ةيفِلغوريه تامالع سا 500

 ةنوفدم ةيّئآو هئادك نه. عاقر ترهظ نكلو هل رثأ الف هتافر اما هسووان لخآد تمل
 . مايالا كلت ةداع ىلع هب رشب

 عطاقم نم ضيا هرخو رطفلاب هيشا أي اون عبرالا سوروانلا ءاطغ اياوز ىلعو

 ٠ مميز ىلع زودكلا نم هيف امل اًبلط ءاطغلا ةيواز عم هئناون ىدحا تمطح دقو ليبج

 01 ران 0 يذلا » ا مك نهاكل بق ره نسر اذه لعلو

 ب ا 5 كرك هتنوم وشما نب روش

 5 5 - 14 ل .

 . ل كالذلو . 0 الي داكي م سمرةراغملايفو

 اوفاتخا نيذلا دالوالا ضعب اهيف بقنق ريفخ الب ةراغملا تيقب سووانلا جيت امو

 يعدل 1 كانه اددِجوف هواخدف اهيف يعش ىلا لصوي ابقث اهدجوف ا

 االاخلا ةيفرح ةينأ سووانلا 5 ةبارقم الع دج دو ةقلحي ةينآو قيرابا لثم

 ءاندنعةعئاشلا «ةيراخفلا » نجاعملا اهن 5 ةيطغ'ةنالثو نيدرصملا رارجب اا نار

 ةيساحت ةعطقو 0 0 ةيناو فزكلا نم افص عضب سووانلا يف يف ربظو

 .دبعلا كلذ هيلا اهناك ىعذ اوس الو سشح نم اهضبقمو افلا لا
 1 . ساخنا نه ىرخا عطقو

 عابرا ةنثالثو نيرتم وحن هلوط هعون نم فشتكاام ربكأ نم سووانلا اذهناكف

 رح ل 2 ةثاطع عامتزاو ضن 2 مولعو

 كلت ريدم ىلا اعراَقَح كلكوو ةراثملا كلتل تح نأ لدن ةبراشلا ©

 ب .ةلبجلا يدبا تبع نم ال طفح ةحألا

 را

 لقنت راثآآلا ةرادا نا يرول ويسملا يرثالا ةمالعلا يتبدص ينربخا دقلو 41»
 ثيح كسل داس ماما )توريب يف ةيدلبلا ةرئادىلا هلقن نكي و السا ريغ اهنم ناكأف

 مظعلا ل اراد ىلا لقنث ةيمالسالا زان آلاو كانه فتم يف اهظفحل ( ةماعلا ةبعكلا
 ٠ انه عمجي امم اهريغ عم اهيف ضرعتل ىشمد يف

1 



 _ ةيقرشلا ةهدقلا را ا 07

 ٍش ةينانوإ 501 لد عنان كل لاتق ناقثاب توؤدلملا هئاطغ لعو 1 ةقيفس

 ثنو لع هيف يب رعلا ام ف نك الا وهو قشمد للا «اطخلا اذه لقنف سووانلا ةنقد

 ليج مخ ماخرلاب هضاب ضيا ءرخو 'يراخلا قولا كا لياثلا ةءاقاىلا لغاذلا

 هيرو راثاال هدم ليم ماقملا ةيل.س م ضرتعم يو[ نييقواسلا دبعي نم. هنقتمنتيقنلا
 ةلعب ماما اققاو لليمن اشيا ليبح كالم لثمن دالمملا لبق سا كرقلإ نم قيئيف بصن

 فقو دقو ةيضاملا ها 0 تشك وهو ًايظع 1 0 مدقي ليبح

 فاثلإ سمج ا مهددا نيبص) اتغطق انهي و اهعمرو تلاقزتر ثآلا (عمب ىلع

 هلدلل فرع يدل لع ققاان: ةيطقو  تلاكلا ((سعرط ) قر تلاد

 ٠ ليبج ةديس ( :تنبإ )

 نيع لمر ةراغم يف نآلا دوحوم اهدحا ىب ءاون ةعضن ا ليبح يف : نشك

 اج راجان# 1559 طابش, 7 0 حابصو٠ للا ٠٠ 5 رختالاو م: قيعساي

 ةنيدملا روض: برق نفدملا رخآ يف اهتماق يبرغ ليبج ةلكسا راو> ف ىتلا ضزالا نم
 01 1 نا رقع ولع لع فلا ةيماشلاب ةيقلملا ( تلمملا تب ةيكرز هل تح
 هضىعو نب رم وحن هواء يرذ اهباب ةراغم ةيبارلاثألت حفس يف رهظو را لارا

 زيلهدلا لخاد ةراغملا نم راتما ةعضب ىلعو لبجلا تحن لغاغتي قيم زياهد ىلع لطي رتم

 ٠ راتما ةينامث وحن 'يطاشلا نع دعبت ةراغملا كلتو يرمصملا رجلا نم سووان

 ةفانخم ةيثآو راثآ ضع هيف دجوف سووانلا حتفو اًقناروكذملا ولوري# ويسملا ردابف
 ةمحلا كا اهننب و ( زنوربلا ) هيشلاو فزملاو ضيبالا ماخّرلا "ره لاكشإلا

 هاك. '” ةيريصلل زومرلا نم كلذو قش ل

 يا «نانك» ر ركألا مثدووعم اهروصف نيب ؛اعكلا نع.ةيحلا نو ودرسهملا دضاز(١)

 ةيح ةروصب ءافشلا ءلا وهو « ثوط» دويعملاو َة هضد ابق يف قف ةيح ةرودصب نوكلا سده

 دويعملاو ٠ اهدي سلك نم ترس ةيح اهقنعىلعو «ايعثه» دو عملا اوروصو . اجاذ ضعت

 ميههلاىلا هب اولصرف قشايلا اها 2 م رغلاز 0 ومرلا هذه نه ريكا ةيح هر وصل 0 م

 نالا ةفورعملا « بد 2 ةئي دم يف ميظعلا هديوم ناكو نانرلادنع نؤلوبا وهو «.راود.»

 ةدروس يفينادب زنا يداو نم « رو> نيع 0 5 و يرسدملا رطقلايف وفداب



 اة ةيقرشلا ةعدقلا راث الأ

 ةرئاد راشتسم 17/01/2010 ووري وئسملا شاب م1511 ةنس فدرخ فو

 هل ترهظف ليبح قبرط لوا يف رفخلا توريب يف ايلعلا ةيذوفملا يف ةعدقلا رانا

 ةراحملاب فوص مع عراش 1

 لاو ليبجةعلق نيد هناي رفح يف 2, 2840164 هتنوم ريب ويسملارثع كلذرث اىلعو

 ( ةميدقلا رصم ةغل ) ةينيلغوريملاب اهدحأ لع أرق دقو ضييالا صرملا نم ةزيغك ناد الع

 يأر اذه: هفاشتكا ديأف ٠ ةنايصملا ةسءاخلا .ةريثمالا نم ةتعارفلا دحا ( انوش ] ملأ
 ذم اهيلع مهكلمتو ةبروس يف نيبرصملا ةنعارفلا لغوت ىلا اوبهذ نيذلا نيدرثالا
 ةيبهذلادوقنلاو ةيرولبلاو ةيساحلا ةينالا نم ريثكدل ربظو ٠ اهيف مهتنايد رششنو يدقلا

 ةيفلغوريملا ةباتكلا نم جتنا ساو ا نيد رمعملا لكاش يف عضوي ناك اع 21

 لاقؤتو نايتسيس:بالا فشتكاو "” بتدوتعت“ نيبال ابيك ةلككتف [ناذلق 4

 ب

( 
 ىلعو ةطنجلا ةيرصملا ماس>الا لكشب سيريزوا اهبرقب و ك3 ةرهزلا احبذم يعوسبلا
 (زوق) نين ودا زارعتا نا جيلتس |او٠ ل ج برق هب ودق ةدلب يف كالذو ناجل وص هردص

 هقور لوح روعك دلل ربظ اضع حاسد ف كلا لوح ىلع ةقرشل لع ءاقل 52

 نب رتموحن هل وطرنبك ير سووءان ليدح فرب ظدق ةفافلا يرسل ةيناملا كل 8

 |مهجو ىلع ةيلاب ةثج هيفو رحيلا نم ةب رقم ىلع ةعاقلا يلمع ىلا رتألا عابرا ةثالث ضرعب
 ةيرصملا ةغللاب ةريثك نكاما تايمست ةميدقلا ءاعمالا ضءب ليت نم يل ربظ 0 ١(

 وا حاتي هك 5 نارك (حوتفلا) مسا ن ركي نا ديعبب سالف تابجلا كل يف

 رمد ٠ يأرلا اذه ديؤت هلالا اذه ةمدقأ 5 جرد يفد يرصملا هلالا حاتف
 ةينانوي ةطآ ءامساب ىرق كانهو ٠ قيفيفلا وا يرصلا هلالا ( توم ) ماب ( توملا )
 ةنيتال هاعساب و ٠ ةسهذللا( هعيغ )و نولب ال ( ةئولب ) و سماطرال ( شاملا لك

 ( توريب ) لثماهريغبو ٠ ةلالش ينم امك ورب يا ( اطقرب ) و هطسغوال ( اظسغ )لثم

 نفك ىل ا ةيماسلا دوا ٍث ةيرسهملا تورو ه نييمار آلا ةوخا نييتورلا ىل ١ هنشن كدر كنب

 كب دمحا ه كذو نانر قكالذ؛ نم“ يش ىلا نانغا دقلو. -اءاضاج الصنادل كرت اع 5

 ٠ اذيا ١و7 ص ( نيغلا دقعلا ) هباتك كيف لاك



 ةيقرشلا ةيدقلا راثالا

 هلة لكلا لج را
 اهيلا حي دهءلا ةعدق يورلا ميلا 'يطاش ىلع ةيقوايف ةينانبالا ليبح ةنيدم تناك

 ةرهزا ياتورتشعو ل اراء دا مس 1 ةراذا نرش

 تالانعحالا يري تزاك كانهو نيانفدا رم مهرب 0 يي اهيحاوض نم اتفأ يف

 ٠ مدنع ةفورمملا

 01011 0, كاذو دلل -نيماخلا:نرقلا ىح, ةدثولا لع ةيعسلا ترصتنا انو

 20 (اثظاا 5 اه اوشكوو اانا اويطخ يكللا سويس ددواتو نطلق
 ٠ ءاجنالا كلت يف ةدعملا ةينثولا

 0 [ك ملاك ةريثك لك اه ليج يف اوديش دق اونا ناموا اكلم امد

 07 1 ثيح توريب ةبج ىلا ةدلبلا ىلعا يف ناك هعقوم نا نيدرثالا ضعب جرب يذلا

 ةلئيذك و اهيف اصء ل هك وهو ا صر 110 8ةنس فيرخ

 ةنراش يف زومرلا كلتو ةدكعم ةف ىف نيفلد هب رقو ىفا اهياع ةفتله ءا هبنح ىلع

 هوهطخ لف نييعح |١ نويع نع وخامات لعلو ءزاث "هلا “الع دنع ةفورعملا

 لع ل017 < ةدسرلا راث لا لكل ةراكلا هرهو ب واإ هر يطل ا ةريغرتكك لقم
 ٠ ةمللاس لذات اهرواحي امو ليبج يف

 )كو ةعاقلا اللف ان. ةعض ةذبا لالطا هذه ليبح ةتيدم يف قبو
 اهفصوو اهراث [رفحي أد, يذلا وهو يسنرفلا نانر ةمالعلا هركد امم امهريغو ةيديلصلا
 ل0 الدلال اىنعوو 0 ” 21 كر (ةلفيف سي بانك يف
 ىلع را ا هي نع افرام

 ! 7 ال فارطلا هلا نسي ره لاق نم ةعطق ليبح ف تفتك ١م 110 ةنسو
 او ركع نم ءددو هسار يتب دقو ٠ ةحلآلا عيج لوسرو نييانويلا دنع ةراهتلاو

 . 0 الا ءافلخ نييقولسلا مايا نم هلعلو



 111 ءاللسالا م جرا 9553

 نس :يدلا رييطو ىتاقلا دحاولا دعو لاسر : ىباو ياطسلا نسحلا يف باك - نأ ارك دملا

 انه هع لاق دقو - ل | ىتبسملا نيدللانيز مامالا دسلاريمالاو للطلا دع
 هلآ ان ِ تت ىلع 5

 ٠ ىلا تي - ؟ 1
 -ناد رلا اهرك دي تراس ىلا ةعتما هعداصد مولعلا رئاسو يللا نِفايحأ هنآ ريحالا

 نا دع سخرس ةتدم ق (21]) ةتس َهِإَر هناد - ةعسالفلا ىلع درلا ىف هياتك اهتمو
 . . .٠

 5 - أ , - - 1 1 ١-

 هتاوحا ضعت ىلا ايلسرا ةلامر هلل درو د( هيرط ىمقا يأ ) همروط ١ نم عل

 اينق هلوق كلذ نم - مراتيتساو ميتلذع ايلاعتا ىلع يعئلاو ةيديلا تاذقلل ©
 3-1 . حوا 27 5 58 ها ع -

 - بطلا لك أ ف يت تسلا * مال ١ ةقيتلا ف ابلك د يداللا تاقلللا نآ تلات )
 3 3 200 مك 9 3 535

 رهت» (نيراربلا نع داعتل عد )حميع برجا ر# - نيللا ىنل» - باذعلا برشو
 >> نح 1 1 مس - 1 - -

 ةخح تارودربخ « - ءالاتعا اصودخ و ةيعتم تاحاح اينك هده» - ءانلاب || هدعلا
 ا 5 5

 سللا» - نتطعلاو غرملا عفدل امه اتا برشلاو لك الا نآل - كلا نع نيطعخ
 5-- 1" 0 ا ! . 1١11 ١:2 اً
 نم ع | احل ره . يتلا , مدا خخ هلال - ع درا رجلا 1 د 1

 ه» هج اذه سس مم يت شا دعما مسد 35 0564 ضنا اذ اة" اذظ امس 07 شي ا - ماو - طقملا 1

 2 5-5 ١
 ا .

 امو هذتع ابها امو !؟1 هلغ !ةرعا امد - طعتلا لقاعل لا دتع ةقللا هقح | ىحأاق
 . مو : هو كك 5 . ََ .

 «ءلاأ مع لل 5 ادا م- الأن لكحرفخءاغ 6 ١ ب لاعلا# < لاكت دا 1 " : ةيدلابخت]

- 

 1 . 5 هى
_- - 0 

 : هل يق يو "احاللا اقيم هلاعرلا
1 1 5 3 9 8 - ' - 5 . 

 ناس 5 يذل كسحا | كلاظا هنا“ وه «همتشلا لا كالط ؟ىت* ريغ َ] اينإ ملا )

 5 .٠

 تاد٠ طخ لكل للاطلاو - ةّط لك ىلا تداكلو . ةحلح 5 عاد - ةلقم زك
 - هن - - » غلا ةح - 6-0 - هلا عما

.- . 

 ) لاح لهأو 2 هج » لايسأ ىلع هلع صح اللخا مسا

 2 خا د - 6 - 1 1 <١ -ة- ه7

 8 - 2 ةقعرات دئاوق ىلع ىأ ( مالمالا ءاكح جراد ) هياتك .ين ىيبلا ناق هلجايد

 7-5 -ل 3 1١ ولأ 4 7 ١ هكدا ١ © نوح < ّح 1 .- -
 نأ عدي راكأ ةعبج ىف ياا ]ا - | يعمل ةبايهز: نبع تناح ىلا ضع دة

 ردد ل 0 2 00 0 رسال ةدئاق - هسردو هحلاطم اع _-_ٌئاقالاو - ةمز نم بانكلا اذه رت قنا
 ءاام نكن 10 0 كل ا 000 :
 هي قولي معاكم بادرت هضصخحلا راج ”يع انا عع - تعا نيحرؤللاو - لمحل

 ( بة
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 مالسالا ءاكح خيرات بانك. 1

 الا ل0 شوا حافشارلا ىلا يجي اومتزايف اف كلا 6 نإ لب ددزي نبا

 ) يطفقلا ) ن نا مَ 5 0 ايد ءم ١ اكل ناك منا( ئيدنكلا" 0 نب بوقعب ) يف

86 

 فوسل افمالسالاةمأ 206 : ني ل انرعلا فوسافهنإو هنع هللا يضر ( 00

 رساق ناو | ١ةلالس نمحقلا 6 ل هنأ 0 صا | وهو هنع الاق ( ةعياصأ يآ نبا / 5

 فو.ديفلااذه [:يلعاوفنت مالسالل نوهراكلا ةقق دلا وا ةيب ستان أول ونأ + ريغ

 ا ا 2 نا اهدار ,أف يظعلا يالسالا

 9 اكلم نوكي نا هبي هباتك جارت ف( قهيبلا ) هيتك ام ناف ةلمخلاب و
 لق و 5 8 ةبالاه» ال 2 ريغ تا هدم اهظفح ) تارك م كك 86 عسل

 )مود

 . ريكلا ىلعلا هلل سحالاف اوبس ام هلم يف هايإ وهاس

 يقممبلا ةافك قا ل رتلا اده نذل لع +٠ يئاوشلا نإ اي اكو سيحمل نىك

 3 مجاعالا هدالب ءالع امس ال ءالعلا نع ملل م رت نم ضع 0 : هقالطإ ىلع سل

 اا ناك اناا حرر ةعر الفد طا ١ دايو لم اع مكانا
 06 خيرات ) هذي زات يف ( يتمم ا 0 الازق زوم 5 هرث

 نا ل قل داو نامل لك نص او-5 ابطا هجن د ل مناقل
 امو ٠ عمجملا ةلحم دادعا دحأ يف هنء هلاق ام انلقن اه رو ٠ هريغ هركّذي ملام راوطالاو
 5 ع لكلا ركود( ال)ةنس كاد دلاو ةمدخ اشو هلع لكح هنا هتع هاور

 . 0 لوف ىعم 2 مءايخلا ةهلأكف

 تردد ضرأ الود اراضزدإل ب 1117-5 كاكا نهر 93)
 هع نيل اولا نع هتبجأف لاق 0 عاونا ) ن .ء انك هلأ 0

 نعهركذ امو ( مزخأ نم ابفرعأ : ةنش ) لاقو يدلاواللا ءانعأل 215117! ءامتراو

 فضو 2 - أملا لع يف لاس« نع هل يلازغلا لآوسو يلازغلا مامالاب هعاتحا ءايملا

 |اق غاب 0ك ينأ رعت ميلا ) ريخالا هدرجس يف 00 01 3

 ٠ ( كيلا يتليسو د كايا يت ”ناف ل

 : يطفقلا ملل مجرتي م ”كحلا نم ةفئاطل مجرت هنا يا قبلا

 اتلاف جك مقاحألا ةعئاطل منتو .٠ بيلعلا ن ِج ا افرع
 ايم زابلمجأو و ىهامل جو ةريُم اك ةفئأط كانهو ٠ رباج نب د#ث و روصتم نيج ةقبرفا



 |[ 56 مالسالا ءاكح خيران كاك

 رامةعابالو هاحفلا فورح باس انت درت و ءاعمالا ب و هباتك يف مزتلي ١ قيبلاو

 فورح مزتلا لوالا ناف ( ةعبيصا يبا نبا )و ( يطفقلا ) هيليمز فالخب ٠ تاقبطلا

 امهباتك ناك م نف . عينامزأو مهراطقأ رابتعاب « ىلا تاقيط ات يناثلاو: .ءاكلإ

 مجر 20 , 0 وطفقلا ( نا ةظحاللملا عضاوم 4 علاطملاو 5 مجارلا ناذاك هز رفوا د ىفو ءأ

 لغتشا كا هباعك تف ءاضت نس مظ ام لع 2 يتمملا ن | مم ( يف وللا ) هباتك يف

 مجو ةعينصا 2 | نبا أ را اننمو . ا 11 هةعمم طلاو 26 مولعب ًاريغك

 ِّ ف ) كل ناوص 7 هباتكا 3 1 د ) كل ناود ل فاو. يزحسال

 .٠ اعورت ىلإ رع 56 هقيلات

 ادكو ( ةعبصإ يلا نبا ):تاتك و.( شمنلا) اك ني هراتنإ ا
 راهمدتالا ىالذ 0 ل نبأ دلتا .٠ ندب نوب اهنس ا رهظ ) يقمبلا )

 كلذ نمو" * ني رخالا نيباعكلا يف بابسال اويةلاطإالا و٠ يتويبلا باتك يف زاحنالاو

 ال ام هيلا خيرات يف ناف :ريرهتلاو طبفلاو ةيانعلا نيل ملا نظن: قيميال رن
 نيني )جي حاصت نأ ثاذ رهظي : 0 عقاولا ىلع قبطني الد 0 قي
 و: ةثالثلا 0 قى ( يدنكلا ىق دال نب بوقعي )د( يي قير 0 جا

 0 م نك روما ل ًاريخك ساعت قلل 7
 ٠ هيلعحرشلال لاط ( هن ل 5 ( ةثالغلا ) هلاقام 'يراقلل اناقن اذاو ٠ اه معيتمقتلاو
 ةحرت يف لوقش ( ع كا) نا كلل ذ اليشم هل ع .مل اناو ٠ هيدا نتن ن «ى'انلاع قلأو

 هللا يم هةر ىلع مامالا لءاع ناو سراف دالب , ين شذ يمليد ينارصن.هنا ( يوغا ىب 0

 كر يع لاق هلماع ىلع هي دعت ىل َ لل( قي ) بكف مريد برك هل 5

 تكد كار دقو ىلا لاق ا 9 00 5 هامل بكي ةفقندما نإ

 هللا) اذلكه بانكلا عيقوتو ينارصنلا يلوةملا حوتفلا يبا ميكحلا دي يف يلع مامالا
| 

 مارد كلا( للا يصر سل تلا نا را ءوركلإ

 امل
 ف

 مغ ريغو ( ةعدصا يبا نبا)و ( ىطفقلا 1 0 0 غلا ىحي )نا قب >2:

 ربذلا يف هعم ةياكحلا بحاص وهو ضاعلا نب نب 5 رم“ ق - يدصو ةنر ١ك ا اوه

 دلال ل الو 0 خا ةقيقحلا ك ة نكي ام 24 ا هم 1 قار 5-1 ىنعا كددكملا

 ايل



 مالشالا ءاكح خيرات باتك 5

 (ءابطالا تاقبط) باتك ىوس 'يبش مويلا ىلا اهنم انيلا لصي مل هناف اذه عمو ٠ اهريغو

 ىلا لاك رول( 25مل ا زابخا ) باتكو ه(156) ةنس قوتملا ةعدنصا يلا نبال
 يناعبطٌت اب هروا بتاكم يف ةلظوفحم ذحأ ن ع يسنة م امهالك ١ ه (547) ةنس ىفوتملا يطفقلا

 دمع ناياش بال (ةكملاناوص ردا 9 00 3 ارثيف ةروهشملا تكلا نيو ١ هم

 مامالل ( مالسالا ءاهكح خي رات ) باتك هلفهو ٠ ( يناعسجسلا و دأ ) يزحسلا هاطنبا

 اذهنمدجوبو ٠ ةر>مل( ه٠ ) ةئس دودح يف ىف 3 نسحلا يبا نيدلا ريهظ

 ( يلع دركدمش ديلا ) انعم سيئر اهيلع عاطا نيلرب ةعك يف حسن رخال تاككلا
 ةرودم ةخسأ ئ لحي نا ندد ن* ءأب .ءدب نا اك إِذ اب هروا ىلا ةريخالا:هتلحر لالخ

 تاذ و عمجملا 1 يف انيدل ةظوفحم مويلا ةخسنلاو ٠ لعف دقو فاىغوتوذلاب

 ريغصلا ىتفلا فك رادقم ةعفدلا غلبت ثيحب ًادج ريغص عطقب تاوفتل| نم فيذو نيت أم

 طخم هلا كك تاك 0 ١

 ضعب يف صقن 7 با رطضاو نوت داش 0 ضعب نم 5 نم راع ال ك1 .٠ عضاو ليم

 لاوتم ىلع اذه ىنياصت يق ه مجان انا اهو ( * هصئ ام هقدقملا لف ُ فلؤألا ل اا لقول. نطا وملا

 رع رطتلا دبر الوب رطس راف سه ك ةكام

 ال0 يردلا هال ني دمع نايلس ىلا كنيلأت :( 1 7 ك1
 ظحالي امو ( للانايسنلا براخم يف همر بءىغ برفام مدئاوفو ءاكملا خي راوت نم

 عمةكمحلاناوصل ًاليذ هباتك لمج فلؤملانا هلوق نادنز يدنفا يجروح موحرملا ىلع
 ,ملا اذه لعلف ٠ تحمس اك هلاونم ىلع جسأو هدذح هيف اذح هنا لوقي هسفن فاؤملا نا
 هسفن يدنفايحزوجنم ال يدنفا يجروج هياع دعا يذلا ( ناكءرب ) رتسملا نموه

 ( يطفقلا ) نم لك ىلع نمزلا يف مادقم ( مالسالا ءايكح خيرات ) فلؤم يتممبلاو

 اما عباسلا نرقلا طساوا يف اشاع نو ألا ناف : ةنس ةّنم وأب ( ةعبيصا ىلا نبا )و
 اعباوصو ٠ هباتك ثر ا يلا نا ككاو :ييبلا
 مهرظعمو 000 نيملسملا ءاكملل جرت يتهبلاو ٠ هباوص نم رثكا للاغلا يف

 واعمل و روب اشولا يحاون ايف هدب 2 ا قولا ) ننوه هناا ١ واف وؤاب .نمجاعا
 ءابطالل الا مرتب لف ( ةعبيصأيبانبا )اما ٠ هريغو نيملسم هريغو هابطأ ءاكل جرت
 ٠ بطلا ةءانصب ةيانعو رظن ملل نيذلا ءاكسملا نم ةفئاطو



 17 ههه هدد هد عه همم هده ءميمو م موو رب موم وو مومو مو رمل ممم ممممب هدد د د دد مدد د د دم ممم م د ممم ممم

 10-5 هزم ةنس ةدعقلا يذ قفاوملا م. 1455 ةنس زو «/ ءزجلا
 كح ا ا ا ا ور ري و و وي وي وي و وي وي وي و و وو وي وي و وي وي وي و و و ورا دححد ردح رو و و و وا

 اهيف تافنصملا عضو يف ثودنفتنو ةيويندلا مولعلا يف نولغتشإ نواسملا قب وأ

 «بقكءانتإ الاداء لا خل دحلا عيمش ل اولءف ام ةبسن ىلع - ةريخالا مروصع يف

 اومدصنيدلا لاجر نكل ٠ ا ا د ٠ مهنارمع غلبم ناك

 اذ ٠ اهيلع اوماقتسا يتلا قدرطلا نع مهتحزحز ةمدص اهلاجرو ةيويندلا مولعلا كالت

 نيدلا مولع اههاقم تماقو ن 5 نيرسنم تلجصاو ترد تآكل 0١
 خالل هئاوو نم جرت: ةدئافال دج تنل: ىباهيف فينصتلاو لافتش الا

 ٠ نيتداعسلاب زوفلا طان. اهلعح ٠ دقو نيلعلا ليص# ىلع ضحي مالسالا نا عم

 اهرنغاةانملاو 2-5205 انام السالا!ءارلع هكوتام ن | ىلع

 ىفتدمظعمو٠ ليلفلا الا هنماناصي مل هاتعيضاو - هنكل - انيلا هماتب لصوول ليلقلاب سيل
 لانا دوامات 1 لت هع لروما نتفلا قتداا ا لبجلا هيلع
 رخآىلا ت تقو نم مي تذخ تذخأ ينااي اب ىروا يف ةيقابلا ةيقبلا هذه. مويلا ىلا اهيف ظوفحم
 اريخ ملا نع هلأ مهازح٠ نيق رضا لضافانم كف دي ىلع ةح وضم ةعومبطم انيلا لصتو

 فرعن نأ مالس الا ىف اه ا هك مولع ةفرعم يف ةربخو ةريصب انديؤي امو

 مومح ارت ف تاغ 20 ٠ اهون" فدو اهولقن نيذلا مولعلا 1 ءالع ع جارت يي انك لف

 ناكلخ نبا ناتو: نودطلا نشكو عدلا( ل لالا فاتك رماني 5 و
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 راكفاو راخأ 4

 اهفرشإ نا يروسلا يبرعلا يلعلا عمجلا سيئر نم وجرت نا اننا ثأر دقو
 ميلا لسرت يتلا تالفحلا هذه يف هلثي دفو و لاسراب كلذو ديعلا اذهب كارتشالاب

 ١57 يناغلا نوناك يف زب راب دعب ايف اهططخ

 رضي عمجملا نع بودنم بالا انيلا تبغرف ةوعدلا هذه. ىلع ةموكحلا ًانملطاف

 ةفلؤم ١575 ةنس رايا ؟8 موي ةماع ةسلج انعمت دقع كاذلف اهيلا راشملا ةيعملا تالفح

 ءارالا قافتاب او.علاف فرشلا ءاضعا ضعب و نيلماعلا هافعالاو عمجملا نينا نم

 عمجملا ءاضعا نرمو قشمد يف يبطلا دبعملا ةذتاسا دحا رطاخ كب دشرم روتكدلا
 تالفحلا كلت يف محلا لثعل نيفرشلا

 اذهب ةعئارلا اهراثآو ةديفملا ائاحباب ةروهشملا ةيسارفلا ةيويس .الا ةلغجلا * يمنف

 لضفلاو معلا ة 2م ل يف ريسلا 1 هل 0 و يونئملا لي وهلا

 ىجابلا يكولملا يملعلا عمهملا ةوعد

 اقل ؛ ةلاننحأا ةدقيفللا هلامعاب روبشملا عمجملا اذه نم ضيا ةوعد انئ ءاج
 بودنم لاسرا نم نكمت' مل كلذ ءةرخاتم ةوعدلا تلصوف ٠ هسيسأت ىلع ةنس نيسمخو

 لازال ةئنهتلا هل رركتف ٠ ةصاخ ركش ةلاسرب هيلا انرذتعاف ةقئاشلا ةلفملا كلت رضحي
 لضفلاو علل اًمزالم

 يف رعلا نويرلا هب دله

 ايهذ راند: يبرعلا فختلا ىلا يركبلا كب ياس رويغلا ينطولا ةرمغح ىدها

 : هصئام نيتحفدلا ىدحا ىلع شقن دقو يديحم ل ع ليج

 - مامالا ) ةينانلا ىلعو ( [ 5 هيلع هللا ىلص هكا راشر دمخ هلا دجلا )

 ءادعمالا عطقس و ٠ 6 نينمؤملا ريما هللاب مصعتسملا ٠٠ - هللا الا هلاال

 007 مهف للا

 04 كك لالا (ع املشاواا ىلا هلم هي لاما كلا داما :ةزرصخل ”ركشنف
 ؛ ١ ةيبرعلا دوقنلا



 ا ةثادخ تاعوبطم

 ىكبجابلا يولملا مما

 1: 3ءوملةرجأ أ ؟هردعأع 0 85ءاوأورع
 لءمانأ5د 50 ]01001101 ( 1722-1922 )

 فحصنو نرق روم ةيسانج كيحنلبلا ةعصاع لسك هرب يف: يكولملا يملعلا عمجلا شن
 نم اسفلا ؟ح ىلع راودالا نم هيلع بقاعتامو ه نجا ذن هلامعاريس يف بانك هسيسأت ىلع
 "21 ا و 1 الو4 و77 فلا ةئس

 نم هولمع امو هريغو نييكيحلدلا نم 0-1 ارث هيضو ييحلبلا لالقتسالا دبع وهو

 مهدياب اذخا ءالعلا نايعفل زئا 1 لود النك نر ودسحلا هجوم ام نايب ه لامحعالا

 ةايملا'ةدم ةسائرلا يف نوكي دحاو ماد سيئر ىلا عجرت ماسقا يلا مسقني عمجملا اذهو

 ةيعيبطلاو ةيضايرلا مولعلاب ىنعي مولسعلا مسقف عورف ىللا مقني د ل احلا رئاتك
 ةبوغللاو ةيخيراتلا مولعلاب ىنعي بادآالا مسقو نداعملا لع هليحا اعد ىلا جيران

 0 يني ةليملا نونفلا عرفو داصتقالاو 3 ةسايسلاو ةكحلا مولعو

 يملعلا عمبجلا ؟يننف . ةسيفنلا املا هاب 0 ةسدنملاو رفطلاو.ىئقنلاو
 ك.م بادآلاو علا ةمدخت لامعالا ليلج نم ءالجالا هلاجر دي ىلع مت اهب يومملا

 ريحه وبرر نع

 راكشاو راك
 0 00 , الا ةيعبللا ةوغد

 00 ا |مل9؟ هن 2 07 هند رعت 1 ١ 3ك 1 الا ةيعمجا ديعلا لافتحالا

 ثاحبالاب ةيانعلا بر هلا ىف يف اهقئاع ىلع تدخل ىلإ اعط هد ؤيراب يف ةئويس كلا

 هيلا قفو يذلا ميظعلا ف ذا_ثتك الاب اضيا ةنسلا كلث ترهتشاو ةصاخ ةيقر كلِ
 . ميدقلا يرصملا ىف :ءاغوريملا ط انا لح ياويل“

 مك م نضع ن نأ نيد وسارفلا 00 هلا ءالع كح عم كارتشالار انتيعح تا

 مافلا زو كار | ١ موي جودزملا ديعلا



 * تسل :تاياكحاانفذح كقو زحعلاب نيرقم هلاح ىلع هانتشاف اهنع لوقنملا ةؤفسنل !طاللغا

 هيلع باتكلا مم“ ةمالعلا قفاون ال ام اذهو انلق ٠ اهديلت ىلا اعاد رن مل ةريغكب

 نااندجو اهناؤمااهغلا'5ءايضالا اوري نا نوحي. مولا سانلاو ةقنلا مف عنزي دق ثاذ نال
 نق ناك هل لئاسر ضعب :هفذحي يرعملا ءالعلا يبا ةمحرت يف ءابدالا محعم .يف و انه ًاطخا

 يضذقن ةنامالا نال مجمل رشش نا لبق يا ١848 ةنس ناك ا انيعيط

 يفر كش اانانا را ليوطتلا اذهب ةدئافلاو اليوطت باعكلا ثروأ انه١ كلذب
 اسرهف انفالشاا ازانسا مهرشن يف تايقرشملا ءالع انناوخا ٌةداع ىلع هل لعج دقو هتيانع

 .ا تالا

 نر ا دب دسأا لئاسر

 يإلسالا عاتحالا سرددمو انعم ءافعا دحا نوينسام سلا ذاتسالا انقيدصا

 رع هموق نيب ةحيمصلا راكفالا ثب يف ةيلاع ةمهزي رايب ( سنارف يد جلوك يف )

 ةكاعلا راجل 2 هلا 289 0 طلا 0 ا لَ 9 0 0-0

 بوعشلا كمع 3 ْن و 1 5000 تح 0 اني 1 0 00 ةدع

 ][.ع5د 11617005 0 0 06:/:دا1نانع5د 05 ةيمالسالا

 عانقلا اهيف كا ةيهالسالا لئاسملا ضعب يف ىرخاو معانداء5 0 1

 لخدملا يف ةقلاثو طبع م0616: 15/ه17!نانع ابعما برخلا دعب نيلسملا ةلاح نع

 11117001111017 0 .!' ءاني4ع 025 نيلجملا بلاطم سرد ىلا

 تضرعت ىتلارداصملاو كيكلا ءاعسا يف ةعبارو عدول ءوانورن 5 ضم

 طظااةوور هجاء 11ه1/0و12776 اهبلاظ ىلع ثلا اهب لبس جالحلا 0 ذل

 عه ول اذيحو ةدح ىلع جرخاد ةيلخلا تاللحلا فلا 5 لئاسرلا هدف نضع و

 برعلاب قلعتي امم تالحللا هي ةنكدحلا ,ثاحبالا نم هل مقوام ,عيمح رافسا وا رفس يف

 ةصاخ مالسالاو

 دع داع



 م4 هث دح تاعوبطم

 ينوتسي فاؤملا داكدقو ٠ هعوضوم يف ديفم ٠ هباب يف دب رف باتكلا ناف ةلجلابو
 دحا قبس مدعو ٠ هب هدبع ةثادح ىلع هيف لاهكلا غمجتسيو عوضوملا اذه ىلع مالكلا
 ةروطخلا نم وه اسما هلافغإ هل رفتغن نا حصي الف "يش نم هل انرفتغا ايهم اننا ىلع ٠ هيلا
 رداصم ةلمخ نم ةينامورلا ةعيرشلا نا لاق نم ىلع درلل ضرعتي مل هنا كلذ : ناكمي

 نا نودبرب ( لطابلاب ل وعباتم مثو ) ةققدلا >الؤهف : ةيمالسالا ةعيرشلا

 ةنسلاو .تتئارقلا : ةعبرا تناك نادم ةخ ىداتالا عيرشتلا عبانم اولعجي

 شقانتيام مأ نم هناف : اصاخ الصف ثلا اذهل دقع فاما تيلايف عامحالاو سايقلاو

 مويلا نوناقلاو قوقحلا ءالع هيف

 ٠ هلاثما ىلا قف 00 ديفملار ثالا اذه زارباب هتبانع قلؤلل ركشن انآو اذه

 يبابلا يدنفا يسيع اهباحصال ةيب رعلا بتكلا ءايحلا زاد ةعبطم ) نا لال هاك د

 يب رغملا ( رصم يف هئاكرشو يبحلا

 خي راوتلا عماج

 :رككاذملا قايخااو را غاجلا راق تانكي ىلا

 قواملا يخونتلا مهفلا يلا نب دم نب يلع نب ندحلا ىلع يبا يهاسقلا يلا نم
 ؟*.7ص ا1951 ةنس رصمو ةيدنهةعبطع عبط ثويلجرم ذاتسالا هدمت ينع "85 ةنس

 5 0 | ةعماج يف ةيب رعلا ملاعو انعمم ءاضعا دحاو انقيدص داجا

 ذب را ةينطولا بقكلا ةنازتن يف هيلع ثَع ةرضانخلا زاوشن اباتك نك لدالا 2.

 0 ابلضا ةيطران دك اس را م ل نع الو قنم
 راودنلابيط » ١7 س 5؟ ص ثيدحلا ىنعمب يخونتلا اهلمعتسا دقو ةرتحلا تاناويحلا

 رشانلا داجا دقو ( «رابخالا ةي وار راوشنلا :.سسح » :١ س 87 ص «بدالاو

 نم اجذومن ءاخ هريغو توقايل ءابدالا ميكا رع ام لكي هنأش هزجلا اذه يحصل ف

 مهخذب و مهتاداعو هلها قالخا نم فرط هيف عبارلا ل ةيعاتحالا ةلاملا

 ةمجرت هيفو قئاقرلاو راعشالاو دراوشلاو حصفل طفلا نم ريذك هيفو مهتاروصتو مهتادقتعمو

 نم هحيحست و همهف انيلع رذعت ام اماو رشانلا لاق هرعش نم فرطو ينادمخا سارف يبا



 هثيدح ثاعوبطم امم

 اهطيضو فرحا حوضو ثيح نم 5 ع عوبطم كءاتكلار 0 ةلايضفلا ةسرامو

 ٠ ليلجلا رثالا اذهب هتيانعو هتبده ذاتسالا ركشنف لماكلا لكشلاب

 ةيمالسالا ةعيرشلا ذاتسا يرضحلا دم خيشلا هفلأ عوضوملا اذه يف باتك مسا
 هقبس دحا وذح هيف ذحي ل هنا ) هتحناف يف لاق دقو ٠ رصمب يعرشلا ءاضقلا ةسردم يف

 ( نيدهتحلا ةلكلاو ٠ نيلماعلا٠ ءالعلا حاوراىملا اذه هباتك يدهم ) هناو ( عوضوملا اذه يف

 قماورشنلاو هفلؤي ام لك يف ًادصقم مبابناو رصم هال هيثأ نم هانفرع فلؤملاو

 ةعماجلا ) يف اهاقلا ينلا يالسالا خيرات ١| يف هنا ها ةصاخ رهعشا دقو ٠ راثآلا

 ةذلو ٠ ةلئاط ةدئاف خيراتلاب نيعلولل اهنم ناكف ترشنو قيرافت تعبط دقو ( ةيرصملا

 داحم يف ةمنص 6٠٠6 ءاهز غلبيف هظبرقث ددص يف نحن يذلا هباتك امام هاا

 ا ةعشا ىلإ هيف كلا مسق دقو .٠ عبطلا ندح م حلا ةقنطل

 نيدشارلا ء ءافلخادبعيف عيرشتلا() رموةلعشا ىلص لوسرلادهع يف عبرم را (

 يفو : ثلادلا نرقلا ةياهج ىلا عيرشتلا (؟) ةرعشلا لوالا نرقلا ةياهن ىلا عيرشتلا (؟)

 دبعلا (0) لوخمتلا ةمئالاو ءاهقفلا غباون هبف رهظو ٠ لوصاب ًالع هقفلا راص رودلا اذه

 000 اصلا لد روع ىلا ةهالا ع هور هك منلا لئاللإ ف تلج يذلا
 ديلقتلا ىع(1) سابعلا ينب ةلود ءاهتناب روذلا انك ير 0 هاو انفع جأ
 كارا لالا هس ا 1| لازام يذلا ضحلا

 ءائسإ درسل مث ٠ هلاوحا تازيمتو ٠ هتعيبط نم وهامي راودالا هده نم رود لك ىلع

 لقن ام ًاريثكو فيلاتلاو راثآلا نزل لك افا كوشات نمنأ دنان ردد لك ءالع

 هاج | ةعتملا هئاحبا نمو ٠ مهنيي عقل تناكينلا تارظانملا بيلاسأو مللاوقا نم ًاذبن
 ضرملا اذه 'يشانم فصوو سمالا رودلا يف هضرم ربظ يذلا ديلقنلا ىلع ديدشلا

 نيب نراقي عبرشتلا لئاسم نم ةلأسم لك يف ناكو ٠ ةماالا ةلاح يف ةئيملا هراثآو
 ةعيشلا بهاذم نع يور 7 هتفب و . اا ةعبرالا تهاذملا ة َهْعَأ نع دروام

 : ةلخل مهنرفد



 مالسالا يف ءاضقأا

 ؟ *.يف ) شمدب يبرعلا يملعلا امم يدان يف اهاقلأ :عوضوملا!اذهايف ةرضاحم
 ئشمدب مالا َةِئلدَلا شف .يتلكملا كلب فزاع لضافلا ةرضح ( م1 اةبس نوت

 ٠ ةحنص نيسمخ ةبارق غلبت نو ديج قرو ىلع اتسح اعبط ةدح ىلع اهعبط دقو .. .ماشلا

 نم ىلع درلا ىلا لقننا ت ٠ عوضوملا اذه رايتخا غافل :كضابلا اليف كمة ايلا
 دقو ٠ ةيمالسالا.ةعيرشلا ىتحملاعلا عئارش عيمج ردصم ةيناموزلا :ةميرمشلا نا لاق

 مقو عوضولا يف ضافا مث ضقنلا ل ايقن ال :ةديدس .نيهاوبب معز لا انه القل يف لأ

 بادآ() هيلع فذؤيامو ءاضقلاهةاضقلا (؟) مالسالا لبق ءاضقلا )١( ماسقاةعب را ىلا
 لكيف ادهشنسم ٠.مايإل ا: هذه نيناوقو مالسالاف ءاضقلا نيب .ةنراقم (5) ةاضقلاو ةاضقلا

 ةتملابم نمو. ٠ نفلشلا نابكوةباعتلا لاؤقازو.لاتالا حيمصا لوصفلا هله نم لصف

 نم يالسالا ءاضقلا مهضعب هب دقلنب ام ىلع دزلا نم .ينانلا لصفلا يف ..ركذ ام ةعمملا
 تارضاحلا رثكأ نم .ةرضاخلا.هذه ناف .ةلجلاب و ٠ ملا ريغ.ةداهشو ةأوللا دل اه
 ٠ .بذغلا اهاهنم نم ىتتسي و ٠ .بطرلا اهرم ينتجي نا ٍنوثاق ا هيقذ لكب ردي و:ةدئاف

 ا
 * بوذحملا نمحرلا دبع خيشلا ذاتسالا ةرضح .هفلا :ةينيدللا:ةيب رتلا يف .باتك

 ذك لوصف ىلع ل رش هاذا راو < ذملا هلاحك نم يقاثلا مسقلا انعمج ىلا ئدعها دقو

 هيلع لص ينلا لاوحا ضعب: تاوزغلا يف .ةيخيرات لوصف للعم ةينيدلا تادابعلا

 لادتعالا )و ( صالخالاو.ةءاقتسالاك ) قالخالا:مزاكم يف لوصف كلذ واشو ساو

 مارتحا )و ( رومالا مظنلو لامحالا بيترث )و ( تابنلاو ةممللا ) د ( سفنلا ةفلاخمو

 لمعلا .بح ىلع مهسوفن عبطبو ثادحالا ديفي امم كلذ ريغ ىلا ( مهتتواعمو سانلا
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 ا ةماثل |, وينم نر اعكح مالا نم ةما ةغل يف ليخدلا نم دحن ام ردقبف ليخدلا نم

 ةريغك تائك اهنم ناف ةيشيلا ةذالا كلذ نمو ملل ةطلاخموب برعلاب الاصتا مالا رثكأ
 آرقلاخيف ةريغك تلك انه ءاجوعالسالا لبق برعلا اهلمعتساف ةيبيرعلا انتمل يف تاخد

 مالللساللا ءاج الل مث ًاريغك شدحلا:دالب ىلا نولحري اوناك ةيلهاجلا يف برعلاو ٠ ثيدحلاو

 الاصتاو ادع ل نأ امل اهريغ ىلع ةشبملا اولضف هنال ىلوالا مهترجم يو ةشيحلا ىلا

 كتخاايثو ةينارصصنلا شيلا نيد نا ةشلاث ةهحنمو ةيماسلا هتازيممو هتغلب اعم نيقنرفلا

 نم«( ىثاحنلا ) ةللك [وِخَرَغ هدعن و مالسالا لبق نذا برعلاف ةديدخلا ةيمالسالا ةنايدلا

 اهنطاب يف ةيشبح اهرهاظ يف ةيبرع ةلكك اهي, اولكت و: مهتخل ىلا:اهبولقنو مهسفن| اهلها
 هلا نمي فرعي, اهب التفاح ا هعم نيجاز ناكلا ةريضح ىلع ه5 اردتسا انا نعام اذه

 ٠ برعلاب ممتةالعو مهباذأو شكلا



 اصل

 3 و ا ا مم

 سمه 2
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 ام ةيوغأ ثحأبم

 يتلا ( هرغت ) ةعطاقم ىلا ناذفني نيقيرطلا الكو يدنملا رخباا ىلع عتوصم ةبح نم
 ( ,رخما ) ةعطاقُم' نكعب :اهانأك 5 ىلا, فابسال] نانلزلا كلذيف ةذاسلا ةلاط ل

 هارمالاو كولملا ناككلذل ٠ لحاسلا نيب و اهنيب لاصتالا دقفل ةيلخادلا يف ةلغوتملا
 مهتغلب شبحلا هوعدبو » روطاربمالا اما لصالا يب رغت تاعطاقملا رثكا يف ماكحلاو
 ةلكلا يعو انغرا 16 وئاجر كلك اذه |نموي ىلا كولا كرم يا( كنك سرك
 ٠ ( هرحالا ) نم ًةراتو ( هرغتلا ) نم ةرات ناكف « مكتلا يف ناسللا ىلع ةبلاغلا

 مهئاحوتف دبع يف نرويلاغئربلا م نيبيروالا نم شابحالا نع بتك نم لوا

 1 اق مثرهش كر موراحم نإق ذأ نض خلا اك 3 ّليق ةيشرفالا

 يداحلا طيحلا ىلا ىيتتالنالا طيخلا نم نين ةيشرفا لوح |70560 013 60

 ضر نك وأ و : رمح الا رجيلاو دنملا اوغلب ىتح ملاصلا ءاجرلا سأرفلخ ال

 يشبحلا كلملا :رع نوربعي اوناكو ندقتلا ملاعلا ىلا اهرابخا اولقنو اهوسزدو ةشملا

 اهأرقف 2/6905 و1 اهويتكف ىساكت ةكيا ةيرغتلا ةغللاب هدالب يف هل لمعتسملا بقللاب

 تلقن مث يشاكت اولاقف ةيلاغئربلا ةغللا ةءارق لوصا ىلع يشدحلا طفللا ىلع نيفقاولا ريغ
 تراصفابلثم ظفلت يتلا ةيرصملا ميجلاب ةيسرافلا ف ماا ةيب رعلا ةغللا ىلا اذلكه
 دعر يدهيلافش ٠ يثاحت

 " (يشاجن ) ةلك لصانع هفشكو ثمبلا اذهب تاع ناك تل
 اهواقن برعلا نا ريخالا هلوق هيلع ذخأن نكل ( يماكت ) ةيشبملا ةغللا يف هناو ةين رعلا
 سادنالاب رع نيلقانلا برعلا ءالؤبب هدام نا ىهاظو نيبلاخئر وبلا ةخل نم مهتغل ىلا
 ( ةيرمصملا ميجلاب ةيسراسفلا فاكللا تادباف ) هلوق ليلدب رصم برع مهن هدارم وأ
 سادنالا حتف لبق ةيب رعلا ىلا تلقن ( يثاخنلا ) ةلك امناو كاذ الو اذه ال ةقيقحلاو

 (يشاجنلا)رابخاو (يشاجنلا ) ةكيألم فيرشلا ثيدحلا بتك هذهو رمعم جتف لبقو
 نبالاق كلام ىنعمب ةيشيحلايف اهنا اولاقو لدالا مهمحاعم يف هوركذ ةيب رعلا ةغللا ءالعو
 ل( نتصور < اق ذاجن مهنم كللا لاقي ةيشح هل كف يثامنلا امأف ) ديرد

 «٠ برعلازا>ر نم ناكو (يث راحلا يش ذاجغأ|) مهن .يثاجنلاب مءانبا مهسفنا برعلا ىمسدقو

 اهف امو مهتغل يللا انرظن مالا نم مريغل برعلا ةطلاخم ةجرد فرعن نا اندرا اذاو

 هم



 ةيروغل ف

 نزلا

 ييبادوع دنم. ةعيملا كولا يقلي زملا ةغللا يف احلامتسا عاشت ة فرع يدع ةلكك
 ٠ لخا معلا كلمل هاشو اب هروا كول ضعبل روطاربماو مهريغو مورلا كول ريصيق لبق اك
 ٠ ةطلس مهنم ىفدا *اسعاو كولم مهتطل- عضخي هاظعكوملا باقلا تائكلا هذه ميبجو

 اهلاعتسا "ع ىتح اهفيرخن ةيفيك ناب كيلاو لصالا ةيشيح ةلك يئاخنلا نا تلق

 ٠ داضلاب نيكتملا نيب
 ضعبو ةيسقطلا بتكلا الا مويلا يلا ايهنم قب مل ةيلصا ةدحاو ةغل شابحالل

 ىلا ةيشيحلا ةسنكلاو ٠ نيلوالا شيال ةبوسنملا ةينيدلا تالداحملاو خيرأتلاو رعشلا
 انو ل الا ةيندلا كن )اة تاولبملا مقل الف كس دشا ةغللا هذهب زكست" اذهان

 ةيقرشلا ناتسنكلا اهيلع تظفاح نيتالا ةيندناللاو ةينانويلاب هبشا ليبقلا اذه نم
 ٠ تاولصلار يضحي يذلا بعشلا اهمبفي مل ناو اهب الا ةينيدلا بترلا ناوقثالف ةيب رغلاو

 ةيلاطيإلاو ةيوانرفلاك ةددعتملا يدر دا تافل ضعب تلو ةيننتاللا ترا اكو

 رداع ةقفب يتلا ةثيدحلا ماورالا ةغل تدلو ةئدقلا ةيئانويلاو ٠ ةينابسالاو

 ينلاتاغلل' ( رذلا يا زنك مهتنلب انيعدإب ) ةيلصالا ةيشدملا ةغللا ثدلو نوئكش و
 ةدئاسلا ةيمسرلا ةغللا ثو ( ةيرحمالا ) اهرهشاو اهب نوبةكمو مويلا ا

 ةرعتسمل ةمخاتملا هرغت ةعطاقم هع ا ال ينلا ( ةيرغتلا ) م.م
 ٠ ةيماجوقلاو ةررطاكن ألا ةليلقلا ةيشحلا تاخللا نم امهريغو ةيلاطيالا 0

 ب ع لا تفل 6 ا ا الاطمملا ةغللا يف كلملا
 ةرحخالا دالب نا ذاو ٠ ةيرغتلا ةغالا يف « يماكت » تراص ابا الا ةيرجمالا ةخللا يف
 "00 أب لع نييواسنورلا ءاليتسا لبق, نآمزللا قاسي يف يناجالا نمايلَو نم لف
 تا الا هذه نيب ايف تالصاوملا عفو تلاموصلاو ملي ز ىلع زيلكتالاو يتوديحو

 برملا دالبب و نادوسلا قرط نم رصمب ةلصتم شدحلا دالب تزاك اةشنحلا ةيلخادو



 ام* ةيوغل دئاوف

 ٠ ةقيقحلاىلع هفوقو دعب رايخلا تاكلاف ٠ برعلا هيلع هترقا اب لمعي ءاش نمو لصالا

 ًاريثكو 707 ةينيتاللا ثبرعت وهو برعلا دنع حاورالا نم وهو صاع )٠١(
 يا 0654 ل, ©7707 نتويسارفلا لوو ٠ نيمدقالا دنع كالم ةروصب روصي ام

 ) نسحلا ةياغ ف نس مهدارمو ) سافلا 00 امك «ايشالا نع لاقي ) صاع نسم هنأ

 يرام ساما ننال : دادغب ٠ لاجلا م وأ

 يلمركلا

 ا

 ةيوغل لئاوف

 لاعفم نَروِق'ناي وس امننال لجرلاكلاثكو قنالالت نا ةداتملا < كاملا

 ًاريخك روك ذلا دلت نا ةداتعملا < راكذملا

 ىلا دعب اكذ دلت نا اهتداع نم ىتلا <* باقعملا

 قاتل ال ولالا زر تار ال ل
 اهردزي ال و, عدزي ال اها وهو هسنفن ىل# يذلا لاجرلا نمرا علا يراينالا

 ءادغلا ةماعلا هيعسو راهنلا فن ماعط ت”يرومقلا

 نادقلا لاذ لمرابط
 لجلا دنع ٌةوغرلا نم هولءيام -نبللا ةفاشُأ

 ةرفزلا اهيف# ةماعلا اهتفش ىلا عمتجيو ردقلا هجو ولميام ح ةحافأطلا
 تبلا ةعتماو رابكلا حادقالا ك فوع..لا

 كعإإ عاتمو زاهبلاو.٠ كتاثب ذخ لاقي دازلا < تانبلا

 سدملا هلهو حرجلا هب ريسلا يذلا ليملا تا راش



 7 باقعوا ر 2ك فاقع ةلقمئاطلا 7-5[ لينا هنم 77 م ينلا حراو ا

 ٠ كالذ ع وأ م ءا زاب |

 (لنا ترزو ىلع اموظفلي مثو ) برخلاب نوددري نيبقارعلا ضعب و نويدادغبلاو

 طغ دقو رهنلا ربع اميرو ءاملا يف صوغي نيلجرلا ليوط راقنملا رمحا نوللا دوشا ًارئاط

 يببلا هتدجو مسالا اذهب هديرب ام ىلع تفقو الو ءابدالا دحا يل هلاق اه اذه ٠ هي

 ءاملا يف صوغي ال رئاطلا اذهو ظورباو ى:11/017© وا سوو را جترفالا دبع

 - تاعقدسللاو غتاطبلا يف شعيب امناو

 م .امإ'لع:نسم.ةخراجلا ريطلا نم بركلا تربتعا برعلا ناف اللا نم ا

 03 هكر 1 ”تب ارام» :مدنعلثملاهنمو ةحراحلاريغريطلا نم ىرخاو ٠ كب

 عيضولا هرهقب فيرشلل برمي

 ىلا نرفالا نم نيثدحلا تاغاملا لقن ينانويلا همسا نا رئاطلا اذه رما تدرغ نمو

 5 هناب حرمه منهو جهز لا هناىلا بهاذ نمو مويلا برخ هنا لئاق نف ةفلدخت ناعم

 ممم ىلع هديب ضبق ام اذا اهيلع فقي .نا رم «! دقو ءارآالا هذه ريغ ىلا

 2 رذا ينان و

 قيبقحلا اهانعم نيبعتو ةيمرالا ةكلا يف عقو 1 اذه لثم نا كي 0
 50 اهنا ةليبقل عقي دقف ( هانعم يف فلتخا حلاصلا فلسلا ناك اذا اذه دعب ةمالم الف

 عبتتي بيدا لك هظحالب نا عيطتسإ امم وهو ىرخالا ةإ_يبقلا هديرت ال ىع## ظفالاب

 . كيميبتالاا نايل ما لاوقا

 ةححاو هتمعنالاحلاو ليخدهنابدحا لقي و٠ يطرشلاو زاواجلا : رو5 ردلا(14)

 اهياعتعقوام اهنيزكذلا ١ ٌةدن دع روصب نوب وغالا هفعص دقو 107101 ةيننآ اللا برعم وهف

 ورا و ( ةفتل ا ةاشللاب )نو زاويلااور ( ةعاعللاو ةاتخملازو) نووؤودلاو روروتلا فو

 ك1 لرلاوا ترفل اة ةنلا + كيزفلا نعمه كيس وهو ان يس( 150
 الل عز ل نا كفي كارل نايل رتظركل ككاو تنكالزوف كرت نايا ثنا
 ٠ نطوملا اذهريغيف هانك و !!؟بلعثلا بئذلابديرتدق برعلاو /(67006,0 085 ب رعت هنال
 ىلا عجري بحان بف تغن ال مسا وهو ٠ بئذلا ال بلعذلا وه ترآللا نا حيعصااف اذهلو
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 املا تاب رءملا نعرد

 فاضملا اوةباد" فاضملا اوفذغل ءانذلا هل [ياندرعلا ةل ! همضولصأو ةدوتثز الا هةيشنلاو
 منولا» مصلاك< ةليختو ترطلا تال 1 بلغا نال ايس الو ( مهتداع يراج نم وه اك هيلا
 ٠ اهريغ ىلا يانرشلاو يانلاو ةراثيقلاو نغرالاو

 يا ) طد/#'اولاقذ برغلا نم ةككلا اوذخأف ادداع ترثللا:ءانباننا نترثلا قمو

 ٠ يب رعلا دوعلاب اهوصخ و( ذوغلا
 ةبارطلا يو ىبمو م 847م8 ةيئانويلا نم ةحراجلا ةل الل ةب'رتعلا )١1(

 فرعي زئاطل قتبالاو ليفلا هب ركسإ فاكقشلاو ينهلا فيسلاو لهما ىنمم ضيا مدنع
 رثغالاو نوياشاو اءثطاو يامثطاو ءاياطاو تآكلاو حاجلا ثو ترعلا دنع ءامسا ةدعب

 . رزواع 06 7767 ماظعلا رساكو ةفلكملاو

 اهركذ (عاتلا) اهلك ى راب” لا ليقو ىراباركد : برعلا نحن اندنع بترذلا (11)
 اوفلتخار © اي'راوح » ةغالا هذه يف نهف ةيمزالا ةغالا نعانث اج ةئكلاو -اهاقنا وا
 ىينعوا كوتغي : ثلا «.نيحار الا .ةغليف نيتغارلا ليلو ف: يف هتدجو تقف + .انفافلسا يف
 ليقؤإ 5 ) جب هناح وبا « قلقا « برخ : ةيب رعلايف اهلداقبام ؟١5 ضيف ينادلكلا ادم
 ةنللءاءابشم يف لاوقالا فالتخاف ٠ ىهتنا ٠ ذهدملاكر خآ رئاطبوا ( باقع * قدقع

 ٠ ةظقالا ةمع لع ةئني
 ءامتما ىذه ةظفالا يناس نيب :( ابروخ ) ةدام يف يزيلكت الا: ثق قاب زك ذو

 ,11] مانو د ءاعمر7اع عدت وبا وا قلقللاو ( ني زخاكلاميا) 6706©: ىلا ضوحلا

 هن انعم نب كا قعقعلا يا ) منعم د ( ديلا ) ءهمرار#انأواند د ( ةأدحلا يا)

 . دهغلا قياس يف قارعلا ماوعددع قلقللا ءاعما نم امهو شرد وباو ج وتلا ةيبرغلا
 كيا يددعو ٠ ةظفالا ةمجم نح 'ىثان يلصالا يملا نيبعت يف بارطضالا اذه لكو

 ٠ رع باع نم برض ىنعي بتر خلايا ةينانويلا 607م6 ترعم هنا وه ميوصلا :ىنعملا
 : هباتك يف هنؤباس هلقن كقد زخارلا لوق سالا اذه يف م ينددؤي اعو

 ىذكفاف فاض قاب رح نسما, :نسك يرانا اذ يذانلاوتفتل
 ععررابملاك ةسراجلا قيخ ويطلا م ءاضقلا نطقت اكل تر ذك رالو: ىيكشت ال هظؤانلاو

 كمل اقمش كاز اذا ندكبي انئاو ( ني زا كلامو ةأدحلاو ننَم كلاثو قءقعلاو قلقللاو



 عمد ٠ ةحيبقلا ةىنللا هذه نوفرميال نوبقارعلاو ٠ 03 الا نولعجم ا: برعلا نانو
 ٠ هرصغيا.مزمحو «ظدمح : اولاق دقف ةردنلا ةباغ يف اهنا الا ةيدق يهف كلذ

 ةيدق ةغايمث و.نودرزو نوب رظ اهنم.ىتش روصب لوب رظلاب نوظفلتي سانا تدعمو
 ةسعبط نهزملا يف ةريثك ةلثما مجار ) ٠ اًنون ةريخالا ماللا اهيف نولهي برعلا دنع
 ٠ ةريثك يد ( مجم او و اج 11 فيولا قالوب

 لوبرزلا نع همالك يف را علا جاعملاب قلل ) هباتك يف يزود ركذ دقو

 ةيقانويلا نم *| ل١1 نم برسغلا أذه م“ ءنا : لاق ةفيرشلا انتغل ءانبا نم ءآر ١ ىلا هلقذ

 ىلع دولرأ ا نيطنطسق هلاق ام ىلع ةينيطتطسقلا يف ديلا ءاذع مسا رهو ١/0

 هتاكذم يف يريمي رفد همالكب دهشتسا دقو ٠ ( تيفيح هريفزب نيطنطسق ١: ) ريفربلا
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 القرس نا مى ءرسانو سفرس :قنم < يعدي 0 أ أيا يدقتعو

 .قارط ثاذو نايتضعلا نم نوكت ةيذحالا نم برض يهو ) ةيناو ال6

 قا هاطظلاو ٠ امل معتسما مالا قال (ةما يأ ) 3و مرو كا نم يق (دحاو

 فلا تاتكيف:ئري 'يراقلا نال( جوبابلا وأ ١ث وكلا نم اون نو ذنب ف ف بع ناك خيا
 لوب رزلا سال ناك اموال دم لاخلا لع اللوم دز ضلت ::ه : ةيئاتلاةلبللا يف ةليلو ةلبل

 ةليلو ةليل فلا باتك عجار «٠ .ىراصتلا اهب تشب مت ةلك لوب رزلا يصا مايا هسبال رقي

 لوب رزلاب داريف مويلا اما٠ 6 يتعبتت اذامل 6 لوب رزاي » : 1 ”س 18 07 والسرب ةعبط

 تاذ'ءءارمح ريق نع لؤبرزا اذه لوقي د6 ثرههو رطقبيف 5 م رض از

 00 فتروكت ال اذا « هيدح نم. بقع اهيفو قوف ىلا ابغناو 2
 : ١١ ةيناملالا ةلحلا مجار ٠ اهب نوهابتي اه اريثك مهو ىرقلا رابكو خويشال
 ٠ يزود مالك ها ٠ .أ11 ددملا

 بهذ فال لضالا ىلع قارانثالاا :ةحعص نم هيف ال محاانبأر نأ وت كلنا هيلع

 ٠ اهيلع 0 داع ىلا جاتحي هناف يزدد

 هذه لوصا يق .نسلنال :يرظن يف بكر” براظلا.تال نم ةل 11 قعنت دوملا:( ه)

 ق'راطلاو هانقلااهانسمو (604, © 5)نم يدنع وهو٠ هنم هقاقتشا ةعص تثيام ةلككا



 اا ثاب رعملا سرد

 فحلا كلذ ةيكرملا فخ اهيا مدنع هب داري و ٠ ريغكلا ريسلا يناعي نمم ريغ ىلا

 * ةلمقلا قئاس كك ارلاءامّدقهيف:لخدت يذلا
 ةزمملا ءاولدبأ ملهتا .ةنيبرعلا ( كلاود :رظ )ىلا ,ةيئانؤوتلا:(335011)8) كله ككل

 : نيبوغللا يقي نم ةعامج هعيتدو يرهزالا لاق دقف ٠ ةغللا الع هيلع لظناام لع كاظ

 تيببو ةاظملا ىف. يف ةيدكم,ن الف: ؟اؤلاق كقفز» زمحلاو ها ١١ نيب فقاعت دق برعلا نا

 ةلكأا ن دا 3 نب عيا اهزيغاالا ةةكيقو ير ىفاورؤفلا كفرا نينو انا
 ٠ مهبتكا يح اهب ١ وبحر نا نيد وغللا ىلعو اهدنا كتاك لكل زوجي و ( هب رعم

 ٠ انه يهنع هانلقنو ةيئانويلا ةغللا يف روكذملا ققلاوف ب 155 اهاوديزيو

 ين ةروبشملا ةغللا ناف اًميحص كلذ سالف روفدع نزوب اًهتدركذي برعلا نا اماو
 موعذ* نزولا اذه اهربتعا مهئاف برعلا اما ٠ ةينانويلا يف يش كلذكو « لاوالا حيتفب
 ٠ نولئاوا حتفب حوردو بوسعبو روفعي لاقيف جتفيف ءاب لوالا اذه نكي 1 لوالا
 رورحتشلا اذهف اي لوالا نكي ملولو ستفلا ىلع صنن تاوخالا تاشللا رئاس نا عم

 دويسالا:مّيباسل يف هانعمو يبوعال +” يجزإ اهئاف تاودلانب نسسحلا دوسالا ريغصلا رئاطلل

 نا اذه نم ىرث تناف ٠ موعمت* اندنع وهف ادةغل يف ءاجام فالخب حوتفم م دنع هلواو

 نيدد 0 ه مذنع ةغل ىلع اب رحو [طابتعا لالا ف رخا مه فلسلا

 ٠ ةفدرعمو ةعدق حتتفلا ةنإ يش ىرخا ةغل نييمزالل

 ملو طحنا طيحم اهركددقو يازلاب لوبرزلا و لوب رظلا يف ةيناث ةغل تءاج دقو
 . ةيذحالا ترم عون( تاكرحلاب روفصمك ابطبضو ) لوب رزلا : لاق ٠ هريغ اهركذي
 ضعد نم امهريغو رصمو ةيروس يف ةيشاف ةغل ينو : اناق ها ٠ ليبارز اهعمح .. ةيماع

 « دويسالا » مهتغل يف هانعمد لصالا اذه حيوضو عم ةيمرا اهناب دعا حرصي مل(!
 ةاوملا كان نقر نوعسنوفلا نوعي «اذلو ٠ هداوسلا"نو تلا رئاطلا نسوا

 :انإ 7- ضيبالارورعش اكر دان يا ممرع كمرجع ند ممععاو طله

 ركذي ملو ٠ قونالا:ضنيب نم زعاو ٠١ مصعالا تارغلا نم زعاو ا تربكلا نم ردنا

 بامسا رئاس لصالا اذه ةمحمب حرصب مل كلذكو ةيمرالا رهلكيف ةظفالا هذه لكترف

 ٠ ظفحتلف ٠ مجمو برع نم ني داودلا



 تاندرعألا (0سرد

 نا يل ضيق تاردعلا انك هلاقم 05510 ةلحا هذه يف:ترثن دق كيك

 امم ثلا عباتأ نا انئالع نم ةعامحو نيقرشتسملا نم نوريثك يلا بةكف « تبرغت
 ىلا عضوم نم يلقنتل مهبط يبلا نا عطتسا مل يننا الا « بابلا اذه يف هعمج يل رسبت
 711011010 قامألا نم سننلا يفام كود لو وح تناك يتلا لاغشالا ةزاكو عضوم

 ” ]رفاق ن1 ةملادئاونلا نم هيلع كرتبأل احلا اذهىلا دوعايناف  نطولا ىلا تدع

 ( طيحلا طيحم يف الا اهدجا ملو ؛ ةمججملا ةلاثملا ءاظلا جتفب ٠ لوث'رظلا ( 15 )

 نيواودلا راس ىلع طيحلا طحت ىلضف ربظي انهو ٠ يدي يتلا ةيب رعلا مجاعملا ةرك عم
 وا ةيماعامما نظي يلا ظافلالا نم 0 دس ن دنا نق ةيحاص 0 ذاع ةنو غللا

 وا بترعم وه فورا كلت نم [ح ًاددع نا يم ةقيقملاو ٠ هريغ اهركذي ملو ةدل لو.

 0 دك ل نو نرد زك ايل ضرع نإ هس ار

 نو زاعشل نيريغك نا من“ باتكلاو سانلا داوس وا ةبلطلا اطوادعإ يتلا نيواودلا كلت
 نمو ٠ نيبملا ناسللا يف .فدارم امل نكي مل اذا مو كلذ نكل« ظافلالا كلت اا نم
 دعب « لوب را » ةينانويلا نع ةب رعم شو ةظفللا هذه ةيهاع ةدوؤدعملا كلا هذه ةلمح

 تىظاساغ ةغللا كالت يف يثد .٠ رمالا اذه يف فوأألا لك راع 1
 * ةيماع ٠ 5 ءاذ>( روفصع 51 المو لرب ال لا طخ قا لاق

 ةيدابلا يفو تارفلا فط ىلع نيذلا نييقارعلا ني اندنع اما ٠ ردقلا اذه ىلع دزي لو

 موا مخ ءاذح اهب نودبري و ءآبلا مغو لوالا يتفب اندنع ظفات لوب زظلاف ةيماشلا
 اريغكو ٠ ةيدابلا لها نم دنهتملا وا موقلا ريبكوا بارعالا خيش اهسبلي ةمزج : نولوقي

 يف نوكب دقو ليكاثع ها ةلوكتع قاسلل رواحما 0 نرألا ارفع نوكتام
 لور الا اهيف لوقي مهضعب تعمسو ٠ اسرف نم اهنباألا ناك ! اذا ازارغتم ١ يقع

 نودبرب اوناك مهناف نانويلا نم 00 00 زمحلاب اهلصا نا ملع هنأك

 نورفاسملاو نودايصلاو نوحالفلاو نوبورقلا هسيلب ا يلا هاذا اهب



 شهدملا نم ةزح ميقملا دعقملا اال

 نوكت فيك لمن ملانثا م رصلخلا مت هلوق ىلع خانلا لمح يذلا ببسلا لمن لف فرحلاب
 يسولالا ةمالعلا اهلقن يتلا لوصفلا نا عم ةحنص ةئام عيراب يدادغبلا لعلا بلاط ةفحن
 ٠ ابيلع انعلطا ىتلا ةذخألا ينام نيع يش

 دبع جرفلا يبا مامالا شينثلا فيلأت نم وه شهدملا باتك نا لوقث نا:انيلع قب
 ٠ ةمعمللا فيلاوتلا بحاص 1 ام". .مهوه 50/ ةنس ولا يدادغيلا يزوملا لعنب نا

 صلخم هللا دبع انيح

 لا
 يزراوملا هللا دبغ ينال مولعلا ميئافم نم

 «.ديربلا ناويد » 3

 نا.كالذو٠ تنذلا فوذحم يا.« 0 ا م اهاصاو ةيسراف ةلك« ديربلا »

 يذلا لوسرلاو ادري لغبلا يممو تففخو ةلكلا تب رعف بانذالا ةفوذشحم ديربلا لاغب
 دعب و لاغب 2 لك يف بوي ناكذا ديوب ناخض رف اهدعب يلا ةفاسملاو ديرب و

 ترقللاب ناخعرف نيتدكسلا نيب ام
 هناورب ةيسرافلاب مداخ لاق.و طئارخل لماخلا « قنارفلا »
 هرددصو هدورو تقود هب سم اذا رادكسالا ىلع عقوي يذلا « مقوملا »
 كلذ وحنوا تيبو.أ ةبقوا طاب رنم نوبآرملا جويفلا هبدكسي يذلا مضوملا « ةكسلا »
 رهو كمت نيا نم يا .« يرادوكزا 8 مريسفتو ةيصراف ةظفل .« رادكسالا»

 اهبابرا ياساو ةذفانلاو ةدزاولا بتكلاو طئارخلا ددع هيف بتتكي جردم
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 ىشهردالا نم زج قملا نحن

 يف( اذكر دعقملا ميقملا همسا ايامك قامرلالا يإ 4 دوق ديسلا قارعلا ملاع فصو
 هدع لاقد هلوصف ضعب و ةتمهدقم هنم لقنو ستقملا 4 عبارا | دال نم ا نومط

 ف ىلاو دادغب يف 0 دعا لع اقخسملا نإ 3 عبرلا علمقب يع 0 ا 0 هنأ

 نا باكل اكل نكذا/ له مدا نط" قع هرشنب ىع ئانلا نثبلا كاك" لع ةقيلاغت
 تاثكأ كنطرو يع قاشنو ير اراملا رداقلا دبع ديدلا ءاج من ميقملا دعقملا

 يرئازجلا ىملا يفابلا دنع ننذلا ع ا نم.هنا لاقو 1 ام 504 ص 2 شهدملا

 نيك5 قلا ةزابعلا شفت" :هزوطش“ لالخ يف“درؤاو ''".ةيقاث ةخست هل فرعيال- هاو
 ثارقلا ةقفاؤمو ةغللا ىف رمصت يف يئاتلا بالا يف هو دعقملا مقملا ةءدقم ف ىسولالا

 تأ انيدل مرت اصف رشع 2ث 1 ا ااه مسق فلؤملأ نا لاق شن ءقللا) نم اهل

 ٠ لوصفلا ةقفاومو تازانعغلا در م ر يذلا كعب شهدمل 1 0 0 وه هيقملا كعقللا

 تايلا ةيدلاخلا تتكلا ةنازخ يي 0 زرع رسلان ام اننظ 0 دقو ةرزكذملا

 انوا لفك نمالقملا

 ف ءاجو شهدملاو دعقملا قا 1 1 0 1 نيع 21 0

 نبا دم ريقفلا دي ىلع هدحو 7 دحلاو عقلا د دعقلاب ىف نم رصتخلا , 7 م, أهرخ ا

 " نيثالا رام روظلا تق 0 ىنخا هئطأب ل هلماع يننحلا يناقيملا دوم“ موحر را

 نيستا ىلع ديزت ال ل فسر ٠١18 ةنس لوالا عب عمر

 يناغلا نيبابلا 4م فلؤت هله انعل |اسرب اذاف ى ةهدملا 0 لل ا رد م دل عطق ة هقرو

 هر امو تردحلا لع يف وهو 0 ال نآرقلا قفاومو ةغللا فارسصت يف وهو

 ا ك1 ىرخلاو ةيهاتلاب ةكاولملا يتكلا راد يروح املا نس (1)
 ةصقان ريف ىرخاو سدقملا ثلب 2 ةيدلاخاب ةغلاثو اياطبرب



 اه اهرضاحو سلدنالارباغ

 ناد نم ةراكإفو نآلا اهبحاص ةفرعمب قار ع 5 6 انعم نارادلا يضاف

 هيدان يف 0 نيذلا نونفلاو مولعلا ةلمحو ل تايداعلا ٌةالغ نم هراد ىلا

 راث الاب علوملا ريزولا فقو دقو ٠ سئافنلاو تاءانصلا نوضوافتي عوبسالا يف ةرم
 هيلا راشملا نيسا ذاتسالا مهنم ءانمالا نم ةسمخ اهيلع ماقاو ةعيدبلا هتعومتم ًارخؤم

 كنرف نيبالم يشف واس اتس نينالم ةسمخ نع لقيال لاملا نم ة 0

 اهيف دازي و ةتعومج قبت نا ىلع داحم ىنلا ةغلابلا هبتك ةنازخ اهاطعاو مويلا انباسحي

 نيينطولا ةيلطلا طيشنت هتيصو يف ىخوت دقو ايئابسا يف نونفلاو عئانصلا خيرات سرديل

 نم نأشلا اذهب نيعلوملا صخو اينابسا يف علا نم عرفلا اذه سرد ىلع بناجالاو

 ةنداعم مهنواعيف هتعوم نومردي ضرغلا اذهل طءرحم يف ةدم نوفرصي نم زياكنالا

 ىنعي نا داراف هابصريف اهيف زد هلال دروفسكلا ةعماج ةبلط نيكل الا ني

 ٠ اهيف نوجرخت! نم ةصاخ ةيانع
 نابسالا ةصاخ ناهذا يف ماق ولو ىفلسلا راث اب :فلخلا ةيايع نم نالاتم ناذه

 م-ماعومجو مهعيماحم مويلا تناكل مدالب نع برعلا ءالخ كم راكفالا م لثم

 اهرفن تابجو. ربك ١ نم اينابسا يف تدعلو ةبلاغ ةمال ةبولغم ةما اهتفاخ ةورث ظعا
 ةقاع ند حايسلا اهدصقي يلا ةيب رعلا رانا اياقب نه مويلا كدا تانالو 2 8

 لعد لد (هلع تح ( ضرالا راطقا : ملا 2 04



 معامل

 اهرضاحو سلدنالا رباغ ا

 انقالخا نيينابسالا انثروا نا دعب انيف نآلا لقي امت وهو دومحملا بوؤدلاو 0

 11 كلا هر دم سرع الا نيس "بال [داتشالا يار اق "انابلا ميلاو انءابط

 ك1 عمج : هك ةنازخ رظنااناو علا يبرعلا يملعلا عم حما اضع دحاو طد رحم

 ال تارارحا اهمها ةعوبطم ةريثك كعك هنو 8 ر يذاتسا ةنازإلا هذه
 احستسا دقو شلدنالا ءالع نم ماع فلا نيثالث ءامسا اهيفو هتايح لوط اهبتر يبلا

 عبطيام ةلج يف هعبطيل ريبكلا مالسالا خيرات بحاص يلاطيالا يناتياكي نويل سنربلا
 ام لمح | يذاتسا عم لمعال طبرجم تئحو يدلب يف كك ا ا

 هتافوتناح الو رادلا هذه يف هتعو ىلا ىتعو 257 نم هعمج ةكااطلا دن

 بالطل اهباوبا حتفاو يتايح ةدم اهب ل اذعشا ل 0000 ءا انزع ناكو
 نإ اناذجا ١ يده لمعلا ةءاقكلا هيفا ئرا نلل وعل ابكت ا« ابكرتا م قارشتسالا
 فاعلا 0 زود ىذدحا

 اينابسا ةيلامرظان 0577© امسوا روينسلا ةعوم يناثلا لاخملاو لوالالاخملاوهاذه
 تاودالاو داحسلاو ماخرلاو حالسلاو ينابسالا يناشيقلاو ءاسفيسفلا نم يو ًاًقباس
 ري واصتلاو شوقنلاو ةسلالاو ا ةيفزاا يلاوالاو ةيدصإلاو ةيضفلا يناوالاو

 برع عنص نم ةيساحلو ةيضفو ةيبهذ ةيئايسالاو ةيب رعلا دوقنلاو ةيشكلا لامجالاو

 كدلجسو ةح رات قئاثواذء اذه طسولا نوزتلا "ىف ةيحسملا اناشااءنضو سلذنالا

 امسوا روينسلا ع ةعومجلاهذه عمجي اكيدقو ةنارصنلااراثاالا نم ر.ةعسداسلانرقلا نم
 اهحوزو هدعب هتنبا تمادو ةنس نيس ءاهز ذنم انابسا فارشا دحاو هتجوز دلاو

 كاوا ةافولا اهعءاج الو ٠ ةيئازرصتلاو ةيمالسالا راث الاب يلاتملا هذه راث لع ناسرطي
 ىعدت نا ىلع اعسوا روينسلا امجوزا اهيبانع هتثرو يذلاو امتايحيف هتعمح يذلا مسقلاب

 ناوخ قودال ةيسنلب عم ةعومم ت يف اهدلاو يقل ماب | ل

 هن تاقجلا رولا ةورع تعصف ران وا [1810:7 6 0 06 7

 ربو» ءايحا ما يف امهانب نيراد يف هلمجنو هتايح يف هعججام ةعومجلا ىلا فيضي
 يحيبملا زارطلا ىلع ةيناثلاو يسلدنالا زارطلا ىلع ىلوالا رادلا ينيف ةثيدحلا طر رح

 اهبسانت يتلا رادلا يف ةعومجع لك تاءخ ناقصالتم نيرادلا الكد ىطسولا نورقلا يف
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 ٠ ةيرعلا بيلاسالا اهيف ثظفح دق قالخالاو تالافتحالاو

 داليلا ا ةيب رعلا ظافلالا نم اريغك ةينابسالا ةغللا يف عمست لازتال من
 ةيسللا ,رعتلا ل ايمدنعأ دبت ةك ةكلكو ناجضجل كال كم يار

 نم كا 5 يداوب ادام اهنمو ينيب ًادبام هامسالا نمو ةلاحم ال ةيبرع يف *

 ةيسارفالاو ةيلاطي الاو ةيلاقلوبلا «تلخدإ اك اوي. تلصأتو ةينابسالاةغللا يف اناا
 ةبغللا ينبايتم لقاو ةيئايسالا ةغللا يف روبظلا لك: سهاظ هو: ةينبتاللا ممالا تاغل

 ةضايبلا يداوو لانقلا يداوو ةراجحلايداوو ةمارلا يداوب معست مويلا ىلاو ةيلاقثربلا
 ةفاطبإ يسد ام ة:يدمو؛رصقو :ةبصقو ؛ ةلدولاو.ةعيلقو ةعلقو,ريبكلا يدا

 قاليفلاو هم ه عبرلاو دجسمل ااو ضرلاو ةراثااو ةيقاسلاو. ىدبنالاو ليدنقلاو

 عع !أعلاب ميخم ةغللا الع اهدرؤا اهريغ تاكيد بارح لاو

 مراكفا تا ممدادجا نامملاص ٠ نم دعب اهونظ اما برعءلانع ناحدا دخا

 تايقريدملا ءالع دونأ نا ةقغأا ينأ د> . نوروشا ال. نورعش تح نم مف تلا

 ةلدالاب هيف تيفي اناتك نآلا عبطبو ةيبرعلا نسحي راقيسوم وهو تابسالا نم
 قيشيومباب نم ةسيعقمب تناك شع كلانا نوقلا ,يف 1ةينيتابككلا نيسولا نأ هاا

 ينايسالا صقرلا ىربي و ينايشالا ءانغلاو ةنيناتسالا قيسوملا عما 4 لي و ةيبرعلا

 «ضير وأب 2, انترتش دولا تي ةكاذا :لوق نا ال عاس ثبحب البلق, اللة نع اقل

 اهراير :ءماو « برو 1 رك ينايضالاف برغتساو

 يلا نا نوعدي ,نيينادجالاب نمل ثيماتلا ترم ًاهينكت كري ٠ مولا ىلإ لاثنإ الو
 ىو 0 ١1 فررشلا تار راما ند كالذ نودعيو نيرخافم كلذ نوركذي يل رع

 سأبال ةضهناو ضمن نيرشعلاو رشععساتلا نرقلايف نييئابسالا اني اردقو ٠ ليملا ميدقلا
 رفوتو الامو اتقو كلذ يف اوفرضو ةيمالسالا ايئابسا ىغاموا مويضام نع ثعبلل اهب

 انك ةيب رعلا ةيندملا نم دحلا] ىلع صرح لمحا اودرح مهم ةفئاط لمعلا اذه ىلع

 | وق نمو اوقرحو مهططخو برعلا عئاصم 0 ادوروع نذل ممدادجا تائيس نع

 م مهراثاو مرافسا

 ركفلا ليلست غباوبا نم لوالا باملاءيف .نادعي, ةضينلا هيلع ن ل



 اهريضاحو نسلادن الا ةرباغ الفخ

 نائسالاو برعلا ) / 0

 ةكإ ردك سماخلا نرقلا يف ةئيد تدر ("" سيف ولك قب مول مهضعلا لاق

 يودالا نمحرلا دمع مهلا لمح 5 اجلا برعلا ا ١ و لوقت نحو اناا حف

 عجا دقو '' ' ابرواعوب ر يف روهظلا نع اًنورق ةثيدحلا ةيدملا ترخأتل هموق ةيدم

 لءارعيف ص قرا عودا اناا لاح 0 سادنالا نعاوا مول برعلان ا نوفصخملا

 7-0 محلا لاجرونيدلا اجر نمباذعلا ف و:ص 0 دقو ىعشلا اذه لمؤي الو

 يف ايلاطي | ةضهنك ةضو هل أشنل نا ينيدلا شيتفتلا ناويدو راعتسالاو بورا هغباون
 . اهرمسأب ابروا ىلا اهنم لقنتت رع سماخلا كارلا

 درالب يف يي هلأ اهنم ياو: :لا مسقلا يف هايس ال الو رعشل مويلا اناا لزؤن اذا 8 رم ناو

 امه ل ةوجول هيشا ناىوسا ا 0 2 ال ةيب رعلا موقلا ناس 0 ةيبر

 0 ىلع ة هن ال عفر ْن من مس رعئايطو مم اداع ضعب 6 ةينتاللا مالا هود و

 3 3 ا هع 1 3 اضرا ناس اداعتسا د نم ندب 0 نيدلا

 ندر ةناَع كح موف لصأت ام موقلا نم عزا ند ل ْ ا نورق ةعبرا نا

 ٠ برعلا ةيندم نم مهب لثّمو هوانةد

 لقا ةباثج اينابسا نم سلدنالاو اينابسا راث امها سلدنالا يس نا مهضعب 5

 0 عيج قلدنا تعمج دقو [لاطيا نم ةياقصو 00 يب ودج 5 سافوربلا

 |[ 6ك هي غلا ىلإ ةلبام# نلدنالا ةحطلو اه رعو انابسا لوط ىف ةريغبملا ينارشلاو

 5 زي راب عقص متن فاعمل همس( اكلنا ) ةجير هلا تام (هارإ اس 6 ريما وك(1)

 توغزيفلا 0 <1لا ةيالو ىلع ىلوتساو 181 ةنس نامورلا يديا نم هصلختساو

 ؟51 ةئس ةينارصنلاب هتما عم نادو 5٠٠ ةنس دنوغروبلاو 455 ةنس ناملالا باغو

 - !علايسو ايد ىف( ان رزرز اياه دال صفا ف ل را ناكف
 نا انبلع قح :يئامرإلا يلهسوم لاق بسج يرنه برعت ةسيدكلا خيرات نم (؟)

 ةفسلفلاو ,ٍتطلا يف ةفرعم لك عوبشو لصا مه اينابسا برع اهسالوبرعلا نا لوقت

 ٠ ًادءاصف رشاعلا نرقلا ذثم ابروا يف تغزب يتلا ميلاعتلاو كافلاو
- 



 الا اهرضاحو ىلدنالا رباغ

 ناوضرو هللا نم ىوقث لع هناينب نسا نقا ) ىلاعت هلوق هن التو اقلط كلٌ ف

 موقلا يدهم ال هللاو منبج ران يف هب راهناف راه فرج افش ىلع هناينب سسا نم مريخ
 (يكحماع هللاو مهبولق عطقت نا الا مهبولق يف ةجر اونب يذلا مهئاينب لازي ال نيملاظلا
 الماتش اف ةلئعَف يف ةناشلا 0 - هعنرقلو ةفيلخلا عبي كرت 2 بيطخلا فرساو

 يذلا امو ٠ ملجلا هل لاقف ًادبا ةعملا بيطخخا فلخ يلصي ال نا مسقاو ابضغ ةفيلخلا
 لثما : دك 6 هرهتناو هوبا مرد لاديتساالاو ليعشس نب ردكم لزع نع كعنع

 1ك ءاضرا يف لو كل م اال هالحلم هلع و كروز لطف ف يف ديعس نب ردم

 . دهرا 06

 نبا قدك سلدنالا يف نيرصاعملا كولملا دحا ىلع نيخرؤملا دحا عنش : رخآ لاثم

 نألو ثييملا ركفلا اذه نع كيلا هل لاق كلذب هوبا رعش الذ خرؤملا لتقب مهو كالملا

 فلا مت ةرص اهيف ىار هبا سبليا جرخ الف 2 ماتا خرؤملا لخد مايأ تضم

 روش ال تناو مها ردلا 0 كلا لصو 0 يذلا 1 اهيف لو عل كالملا رم ةعقرور رانيد

 ا تق تدع ادا انع كنداشلا تع 2ك كلتقي نع كيلا لسري نا رداق

 هبشل رئالا ه2 برعلا ة هن رح تسق اذا يزود لااق . انلامجا انيلع عمدت ال

 ٠ داديتسالا 0

 نيطارملا ىلا سلذدنالا يف فرعلا كلم لقتا ىح دردخا حاستلا اذه لاز امو

 نيي وهالا حماست مهيف سيلو بصعتلا نم "يش نم نيم نواخي ال نيبش رفا اوناكو نيدحوملاو

 اهوماقا ىئ ولا ةيندملا للتا هو ةالط 0 | كهدف ل ضعب لاخلا تاَدكك برعلا

 رصن ينب نم كولملا ماق نا الول اهربختو اهربخ ريف ”ةيقرشلاب ةلو ةييزتلا هل

 ةعقرلا تداز مهككم ةعقر ترغص اك اوناكو رسكلا اوربحو عدصلا اوبأرو ةطانرغ يف
 ايلعاف ةرفرب دالب للا مهئاطلس اهنع لات دلب نم سوفنلاو ةوقلا لقتلتف ءاقنرا ةقابلا

 مهتعارزو متاعانص دبعت يفةل مث و ممدذ هاحمو م مهتمذ عم احعاست م كولم دنزيو ٠ مهلك

 00 لدعلاب اهونصح يتلا م نارمتد

 ل



١ 
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 اينابسا تحصا دقو 0 ةراسختلا ياحو نونفلاو مولعلا" ”نيسنم ناكف ةيلاعثلا

 كر 1و ةينذم تكا لم شولا نورقلا يف ةفالخا دعوا هدبع لع ةيب رقلا
 ٠ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد هتلاق

 هبلعزوطبغي يذلا ناكلاب ةفاكلا عم متادتلا نم اوناك سادنالا ءافلخ نا مرجال
 م«ئافلخ نم ءاجدقف ىرخالا, مدلك مر وصعيف ريظن هةلودش 1 1 هنال هب هنونتلا و

 ل لال 1 | مهيد اورشنينا ةيئارصنلا ةأعدل نوخين اوناكنم

 دبع ناكو مهندد ىلا ةوعدلاب نيلسملا ارا عماوجلا باوبا ىلع نوفقتي اوناكن أ مهنم

 ةيليبشا ةفقاسا سيئر ةسائرب ىراصتلا نم اسدقم اهئ عمجي نا مزع يناثلا نمحرلا

 ىتح ًارابج مالسالا نوبسي يميسملا نيدلا ةاءد ذخا ذا ينابسالا بصعتلا ةيداع عمل
 اذه ماثتلا لبق تام ةفيلملا نكلد مهمجزب ةداهشلا ل بتكتو مهتوعد ليبس يف اولتقي
 ؟ م ةنس رّعؤملا

 ٠ مهباتكو مهيخرؤمو مهظاعوو مهئابطخل نانعلا سلدنالا ءافاخ خرا املاطلو
 ًافطل الا مهنم نودجي الو ءافلخلا لامعا ين ىتح مهتنسلاو مبمالقال لاحلا نوعسوي

 اهبالجتساوارهايم ريغكتو اهملاعم ةماقاد ضرالا ةراهعب فلك ناكر صانلا ناكلذ ًافطغو

 ىتبا م ةناف هتمه واعو هناطلس ةزعو هكلمةوق ىلع ةلادلا راث آلا ديلختو اهعاقب دعبا نم
 كلذ يف كمجمنا ابعناصم ةفرخزو اهزوصق ناقثاو اهدا و هعسو 8 رفتساو ءارهزلا

 ةبطرقب ةعامجلا يضاق 0 يفاقلا هعرقف 0 رولا ا لطع ىتح

 0 ةيآ عير لكب نودبت ا ) ىلاعت هل وش تا مح ماما ربنملا ىلع ةبطخي

 اوقناو نوع ظاؤ' هللا اوقناف نيرايح مش ؛ مشط اذاو نودإغ 1عل عناصم نوذختلو

 باذع كيلع 2 تاس ماعناب دما نو لعت اب كدما يذلا

 ا اتافتالا يف فرشلاو هعفرحزا يا قاردعشالاو دما 5 ذ ىلا ىضفا م ( يظع

 باد , الا ظيشتعا هل ذوفل ل اكتم يلامو ورا ريصيقى سطس ميد وه نيسم 0 (

 ةفدارمع نيسم 15 نى وبص او سورب وهرب و ساروهو ليجرف ىلع همست قدغاف مولعلاو

 ٠ ميسملا لبق ةئماثلا ةنسلا يف تامو نونفلاو مولعلاو باد الا ياخ



 ا 59 اهرضاحو سلدنالا رباغ

 نم ريكو (011):نئادنألا قريش دالب يحاضأ شلت درس عربراقطس ن دك مهئاسلب

 لك الا يف مهب نوهبشتيو (/14) جاحلانب دمحم لثم مهناريج ناسل نوفرعي اوناك ءارزولا
 :.تائيطاو لاوحالا نم رك ل
 .ةنابسالا نم نيبولغملا نيرغسملا عمم تردلا_نم نولسملا نوتلاخلا هلع انلذك

 ءالؤ حاف هل شهدي امم ضيا تناكف نيبلئارسالل مهال.اعم اما نيبلا_ثربلاو

 رشاعلا نرقلا يف ةطانسغ تناك و ةرامتلاو عئانصلاو معلا يف ةيماس ةلزنم سلدنالا يف

 ٠ اهيف مهتناكمو مهمرثكل دولا ةنيدم ىعدت
 دعب اوذخاو ءاوسلا ىلع ةيب رعلاو ةيلاقثربلاو ةينابسالاب نولكتب دالبلا لها جحا

 اذه نم كص يفلا و مدوقع نه دجو دقو ةيب رعلا ةغللاب الا منيب نودقاعتي ال نيد

 راسل تناك ةيب رعلاو:ةيب رعلا,ةغالاب ,نيبلصالا نيتنطولا نم ةيردتسملا اهدكإ لدا

 يب رعلا ناسالا لاعتسا راصف كلاملا عيمج يف اهادعام ر# ةيمالسالا ةلودلاب نيمئاقلا

 كاذ خد ىتح مهماسل يب رعلا نادللا راصو, نينافلا تايار اهياع تقنع ينلا كلاملاو

 هلا ابنع هن نعو اهيف ةليخد هيي ةعسلدل] كراص 9 مهييدكو مراصما م ف ةغل

 ٠ نودلخ نبا

 دقو ةيلامشلا لاب جلا ىلا نيعجارتملا نيينايسالا اياقب ىلع نورق ةثالث تلا اذلو

 قرا مهو اهئادعا ند لمجت ١ دهاعتو مناعت نأ لامشلا يصقا ف تيضتعا يلا ىرغملا

 | 8 : اهنم لمتنو اسهاضر:ياطت ببعلا كاذل,ىربكلا اب دوا تامزكحو ةيدللو ا(
 ريصعلا اذهءاواه نم اكلم" هبشا يذلا .تلاثلا نمحرلا دمعي سالا غلب ىتح اهعم فطلتلو

 بسب هتسايس ريستو هتحل<* هيف ما يف فقوتي الو نيدلاو رصنعلا ماهوال داقني ال

 ةيايطتطسقلاروطاربما ىلا ايلاطيا كامله يلا رب ربلا يعز نم ءافلح هلدحونا - لاوحالا

 ًادح ةفيالا اذه عضو دقو .ةبطرق ىلع دراوتن ناسملالاو نانويلاو اسضرف ءارفس تناكو

 عاولم نم هتكلم د هك ندحو نئلذنوإلا يف ربربلاو نييناوسالاو بزعلا نيد ناووولل

 ةيقرفاىلع هناطلس طسإ و طسوتملا رملا يلسغىلع هلوطساب ىلوئساو رافانو ةلاتشق نويل

". 
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 هيف بصعت ًاباتك فلا ةبطرقب ةنومالا نايتف نم يباقصلا اًبيبح نا ىتح ةمالاو كولملا

 ةلزنم تناك امي رو ٠ ( ةبلاقصلا لئاضف رككا نم ىلع ةبلاغملاو رابظتسالاب ) هاعم هموقل
 رثا نمو ٠ مهيلع ركش نم الو دادغب يف برعلا ءادعا ةيب وعشلا ةلزنم ةيطرق ةبلا_ةصلا

 3ك قرد افضل نم رثك| نضع 0 0 اهيزن ضرا لكيف ةيب رعلا ةغللا تعاش حتاستلا
 ءالؤه نال نويحيسملا اههبفيل ةيب رعلاب مهتاولص اومجرتي نأ ةسيئ كا لاني دك

 اهراعشاب نونغشو |ب 8 0 0 ةيب رعلاب ماسغ م مَع و ةيشت اللا ةغللا يف اودهز

 ٠ اهب اهلها باجعإ امغالبب 7 و اهئانباك اهيف نو.تنكمو

 اوناكن م عد. نيب رافانلاو نيبنويللاو نيبلاتشقلاو ةقلالجلا ءاكّذأ نم ريثك ناك .
 ىسلدنالا ةفيلخلا نودصقو ةيب رعلا|نولعش نييديسملا نم: برعلا اهتفف ى وتلا دالبلا يف

 مالشالا كلا ناكسالا تاداش للا يرتد تارادالايف نوددختس 1 دحاوا

 1 تحي راصف هئدايم م منم يودع لظ نمو بر لأ ف ذارشاب ن وطلتخ

 نمو ٠ 2 مميهافرو هك 2 مهتاداعو مهتسدلاو مهئاي زاب يدش نيمل ملا

 مهني د ىلع نومنيقم مو نيملسملا 0 نلدتالا ف اوررو نم نييلئارسسالاو نحلل

 مهتمذ لها ىلع ه يشب نؤنضي ال نوملسملاو'' السا اينايسا هدج وا هوبا ناك نم مهد

 مهحاصم لعمهنونم أنو مهتل2 لهاو مهتناطب ىلع يرجت اك قازرالاو بتاورلا مهياعن رجب
 مهمرح ءمهحاورا ىلعمهنمءابطالانونم ان دهرا ها لع مهنوعلطب همهتارافس يفمهنوب دقن و

 '0 راثل اد لجا نمل نك ياللا تايلاقثربلاو تايئابسألاب ثرعلا جاوز عابشو
 شادنالا عزوت نا ديع ىلع نييع» دلل كو ولم نالب مهنيب تابار يملا ماتا ادمهموصخ نيحافلا

 لك داشنا سنو لأ محل عقرب دقف ل تللإ , رجلا تا نم نوح وزن اوسمافتاوطلا دوام نيا

 اك تل ست وزود 1 جاوزلا لهلثم دقعو ةيلييشا ريما ةنباوديازب

 مايا رخآ نييلاقثربلاو نيئئابسالا نم تاجوزتملا تالسملا ددعو نيلسملاب تايلاقثربلاو

 ٠ بولغملاو لاغلا نيب ع يتلا طورشلا يف مالك كلذل ىرج قىتح 8 ًاريغك س ادنالا

 فلكو جورسلاو م ملل| و حالسلاو شرالل | نم نيبناب ل يزرز نم برعلا نمو

 «امسالاب كلذ لع داهشتسالاو اينابسا يف معلاب كا جازت. يف ةذبأ عجاد )١(

 (٠ رمتؤملا يلا رغسلا 7 00 ف باقلالاو



 ككل اهرضاحو سلدنالا ربا

 مدعو « ةمحرلاو قفرلاب يفق ' ءا سل | ةعيرشلا فترالل كلذو : اهتاسدقمو اهناشلو

 اوفتكا كلذلو « يوامس نيدباحا اوناكاذا اصوصخ ملاوماو نيفااخلا نيدل ضرعتلا
 مهلا اولمح مهنال « موفلاخم مهب بجتاف ؛ مهتبرح مل اركرتو ”ةيزجم سلدتالا لإ
 كدتو.٠ ىئافنلاو نشل 6 امارغ مهيلع تناك نتف ةنوؤم موفكو « مالم
 ٠ نامالاو نمالا ملاعم

 اولاتساف لوقعم است لكيلا اودمحو سلدنالا يف ايس الو تصعتلا برعلا هوك
 فالخ رش ]ذا (ءلبادس) اوناك مهنا ىنينيتلاهربلاوويبناعالاونممك اولزن نم .بتريسب

 لدب ةلطع مايا داح آلا مايا اولعجو ىيسملل []اغ ىلا ىطعي دنجلانم يييسمو سم نيب

 بلاغلانيب ةينطو ةدحو تا اهارييتلا ةروصلا ىلع ناسنا لك ديعت نا اوصف عمجلا

 دقافهسعا ىلع بولغم هنا نيدلا لاجر *1 غاب و ردانلا يف الا اذه رعشب دكي ل ىتح بولغملاو

 مهوذخأي وا مهورتشي ةبلاقصلا نم شيجرلع مه.ايا رثكأيف نوبومالادقعاوهلالقتسال
 دنع ةوظح ةبلاقصلا نم دارفال تراصو ةءراشكتالا شجي نوبنائعلا لعفي نآك 5 ىرلا

 سودبغ نب ريم دعل ريصن نب ىفوم نيزي زعلا دبع هبتك يذلا حاصلا باك اذه(1)

 نمحرلاهلامسب : : تاتكلا اذه ةخشنو:ابكلم ناك داويمدت دينار تينت يذلا (لو ددع)

 حلصلا ىلع لزن هنا شودبغ نب ريمدعلريصن نب ىموم نبزي علا دبع نم باتك محرلا

 هباهإ نم دحال الو هل مدقي 1 هيلع هللا :للض هين ةمدَو هتمذو هللا دبع هلناو

 ممدالو | نيب و و مهيب قرفي 5 الو نولعقيال مهناو هكلم نع عزنيالو رخؤيالو

 ديعت ام هكلم ترع عني الو ميسئانك قرحت الو مهنيد لع اوهركي الو مهتاشن الو

 تنقلو ةلمملب و هلا ونزو وأ ن 0 ل 5 ىلع حلاص هناو هيلع انطرتشا يذلا ىراو حو

 ال تل 0 اناانل يوؤي ال هناو ةقرولو ةَّياَو ةرسقب و هلومو

 حف دادما ةعبراو 1 لك ًارانيد هباصأ ىلعو هيلع ناو هلع ودع ربخ مكي الو انما

 ةييلصلاب هبشا وهو رم ريغ سعلانم بارش ) الط طاسقا ةعبراو ريعش دادما ةعب رأو

 كلذ فصن دبعلا ىلعو تيز يطسقو لسع يطسقو ”ل> طاسقا ةعبراو ( ماشلا دالن يف

 يمهفلا ةرممبم نبا ٠٠٠ ةديبع يبا نب بيبحو يشرقلا ةدبعيلا نب ناثع كلذ ىلع دهش
 ٠ ةرجملا نم نيعستو عبرا ةنس تجر يف بتكو يلذحلامئاق وباو



 اهرضاحو احد سادنالا رباغ نوجا

 يف ةيب رعلاب نوت نيذلا نوييسما لا ةب رعتسملا جزتما

 راودالا ينالا معللا نيحنافلا نم ةياعر مهنم نودهاعملا ققلف اهيلع نيمداقلاب سادنالا

 مهب رغتب نوتفي 59 ذل نافاةمدلا نع نوج رك وا نيمللل اهيف نوديكي اوناك يتلا

 اج اددع» ةودعلا رب ىلا نيفشات نب فسوي مهنم زاجا دقو مهناظوا نع مهئالجاو

 ليبقلا اذهنم >يث عقيل هنا ىلع 6 رذم رذش اوقرفتو قرطلامهتاكأو ءاوغالا مهثركلا

 مينممل سف هلم روطتلا لمعت !هيفدالابلا لهاعاقب ىلعنوصرحياوناك برعلا نالردادلا يفالا
 . حئافلاةيبصع لهانيب و هنبب قراوفلا فخ ةيب رعلا اعتب و ةرزجلا يطعي وا مهنمنمزلا عم

 ناكل برعلا لسن نم مهلك اون وكي مل سادنالا لها ناز لوقن.نا انل غاس ع نف
 1ك اننالا 2 برع نلدتالا#لخاا»[شفلالا ةحرف بجاصا لاق تزرعلا بي
 ةحامسلاو لذلا لاّتحاةلقو ميفلا ءاياوسوفنلا يو نسلال ا ةحاصفو مهفاولعو ةفنالاو

 مولعلاب مهتيانع طارفا 2 نويدنه ٠ ةيندلا نايتاو عوضخلا ع ةهازنلاو ميهمديا ف امب

 مهقالخا ةقرو مهفرظو مهتفاظن يف نويدادغب ٠ مهتياورو امل مبطبضو اهيف مهبحو

 ' ذوفنو مراكفا ةدحو مهباهذا ةفاطاو مبتارق ةدوجو مهرظن نسحو مهئاكذو مهتهابنو

 سانحال مرايتخاوتاسارغلا بورمضل مهتاناعموهايلل ”ياسل ٠ مرطاوخ
 مهف سهزلا فوئصو رضحلا عاوناب نيتاسبلل مميسحتو رجلا ٍنيكرتل هريبدتو هكاوفلا
 لام الا دب وجت يف بعتلا ةلواطم ىلع سانلا ربصا مهو ةحالفلا بابسال سانلا حا
 ” يكلفك ممرصبأو ةيس درفلاب سانلا قذحا ومئانصلا ا تطنلا ه اا

 نروملا ماكحإ و ةيلمعلا عئانصلاناقثا يف نوينيص سلدنالا لها نا :مزح نبا لاقو
 نبا لاقو ٠ اهتاعم يف رظنلاو اهمال [ةجلاعمو بورحلا ةاناعم يف نويكرت ٠ ةنروصلا
 ناكلاو ماشلادانحا تاداشو اهوجتنفا 00 تبرع فارشا سلدنال ا ةرنزح؛يف :ماسب

 قرع ىلع ملقا لكب اهيف لسنلا 0 اهولزن

 برعلا ماس 46

 الولد ناسالاو سنجلاو دقتعملا يف مل نيفلاخ ا عم ًاًعاست مالا رثكأ نم برعلا
 اهنيدب' ةظفتحم, .اهدالب ِف ةيولغملا م ءالا نم ةيقب قبت مل( مالسالاب مزع مايا مهحاست



 ا" اهرضاحو سلدنالا رباغ

 ٠ ةيسنلب ةئيدم ربربلا ٌلئابق لّزنو َنِعلاَو م رمل . ط1 مثو مص اوعلاو

 اهيفناكت يأر املع شادنالا دالب يف اوقرفت نيدلا رولا رمل

 ةقدوب يف مباك ا وجزتماف ىتش راطقان ٠ ةرجابمو طوغو نامور نم بوعشلا نم طالخا
 ٠*8 ) ةيمالسالا اينايسا عي لعاكم نمحرلا دبع حبصا املو : راوه لاق ٠ ةدحاو
 ا كرعلا لدار. فارشألا ةقبط لاتقل لكس(

 ىلا كذب لصوعف نيييسملاو َنيلْيئارسالا نم.ريغكىلعو مالسالاب اولاد نيل

 سلدنالا مماب قرشلا يف تفرع ةدحاو ةما لكلا

 ضرالا ةحالف نوجلاعي مورلا نم رامت يف » نيساشلا برآلا لاق ترحل ف
 ةيابجلاب ةفرعم ةرتارادمو ءاهوؤ ةكتحولوا اههتيد لعأ رم خايشا مس[ را ل

 لوخدل لبسلا اوأيهو .نيبلصالا دالبلا ناكسب ٍبرعلا ظفتحاف « مهسوؤرا ةمزاللا

 اخ رك مساف مريغ نعد مرصانع فا الجنا ىلع نيلسملا نم ايبلا نيرجابلا

 لوح | نيبلغلا 0 نويواغملا ناكو برعلا باسناب مهباسنا تطلتخاو دالبلا

 برعلا مح نا دعب : هيلوف لاق بلاغلا عم بولغملا نأش مهتاداعو مهيحانم قل

 ءاقثرا تابحوم نم كلذ ناكق يتيرفالا مدلا نم ةرفاو ةنك ايعلخت و
 يناا بابسالا ةلمخ نم كش الو وه يبرعلا مدلاب ينابسالا مدلا جزمو اينابسا ف لقعلا

 ٠ ها فرشلا بتاسعو مئاظعلا ىلا حوملا ىلا معاقصا فالتخا ىلع نابسالاب لمح

 قور٠ ٠ جنرفالا نم مهاريجب نوهشتي برعلا حب مصأ ن كدنرخلا يف فعضلا بد امو

 0 « رواخملا ىر ءاصحأأ| يزب مهدانجاو 0 ام ًاريثكر حال ينب نأ يرقملا

 ١الم ف »مةقلالحلا مهأي نودي د اهانا ةعساتلا ةئملا لئاو و هدا> نباكذ 3

 ملاملاو 0 ليثاهلا مدر يف ىتح ملاوحاو مثدئاوع نم مريتكللاو مهتاراشو

 « ءاليتسالا تامالع 0 قيعب رظانلا 19 رعشتسي دقل ىح تويحااو
 ترك نو سنل نسل سلادنالا ءانبا عد ةقلالجلاو نويلاعشقلا ناك نأ دعيف

 ماي زايف ممداقت برع ذا مما 2 مويلا أنت هن ءانا رخاو :| يف 'الؤه حبصا

 ةيعاتحالاو ةيلعلا مب 0 6 ٠ انيلع هنوقفنيام لكل لاحملا خد قلو مه اداعو مهسايلو

 ٠ يتوقلا مم نيعضلا يف هللا ةن



 نبا نإالا لها تاي ل:
 ربربلا نمو برعلا نم ليلق نم افلؤم ءدب "يداب سلدنالا جتف يذلا شدجلا ناك

 اهرمعاف ةعقب يف مهم قدرف لكل زن ٠ اههيلا امو طسوالاو ىصقالا برغلا ناكس
 رارض نب ماسلا قرف دقو ٠ رشادملاو عرازملا نم هلها هنع لحر ام داوقلا مبعطقاو

 نييماشلا برعلا عيمج هناطلسا تعضخو ٠١5 ةنس يف سلدنالا ةراما يلو يذلا

 برعلا عم ملزنا ر مبامحتال تناكذا ةبطرق ةرامالا راد نع ممدعباو دلبلا ىلع نيبلاغلا

 نيذلا م نويءاشلاو ةرهشلل 11 ةنس حتفلا ةنس يف سادنالا ىلا نيقباسلا يا نيددلبلا

 يف لزناف دالبلا يف ملل عسوتو مهءاش رت را ملزانم هبش ىلع ملزنا ٠180 ةئس اولخد

 0 سس ا
 ةلودخ (كروكا ىف لزناو اضيا لو آلا عم صم دنج ةلييغاو هليل ترك فال

0 7 

 "كاعد مل لعجو بلح يا ني رسنق لح ناج هور ىف كرا
 نم مهيدي أب ام ىلع لوألا دجلا نم ثويدلبلا تردل يتب و ٠ ةمعط ملا نم

 اودكس ةعسوتو ابصخ مدالب هبش ًادالب اوأر الف ٠ اهنم 'يش يف مل ضرعي مل ملاوما
 ”اولؤتو |وطبتغاو

 روك يف تناكيتلا ملزانم هبشىلع رّوُأكيف ةيماشلا لئابقلا اولزنأ :بيطخلا نبا لاق
 م ءاكر رشةرباربلاو نويدلبلاو برعلا ت بو ةمعطةمذلا لها ل اوما اخ كلت مل لعجو مهماش

 ايخر اعضوم همودق لوال مهن« ل ا الاءاولومتو اوربكو اوطبتغاو اودكسو
 0 اهمدق ناك نم ةريبلا يف لزن هنا هريغ كحو ٠ نيب دابلا عم هب نكسو لحئرب مل هناف

 نمي مثد ندر الا دنج ةير لزنو برعلا ل ئابق ءانفاو سيق مهلجو رضضم نم قشمد دنج

 ريسي رفث رازن نم مهيفو نمي مرتك او صم دنح ةنوذش :لزنو نوطبلا رئاس:ن٠ مهلك

 ني رسنق دنج نايح يف لزنو ليلق برعلا نم طالخاوربربلا ةريزإلا ةنيدم لزنو



 3 ةيفرشلا ةميدقلا راثآآلا

 507/0 ةبر وس ةلح يف هذهدتافشتكم ليصفت ضيا 1 لاك و راصيتسالاب ريدج

 ..نالا را رشا 1١ يقلا

 قالا ىرول ىذ ساكنا رددلا قرتادلا ققيدص ءاج ا ةسانا يفو

 (ديماوعلاءا) و ( روص ) راث ا نع قحاب ةلللا هذه يف ةيضاملا قشمد راثاةلاقم يف هذ
 يدزينيد ةاييسللا ةزيهتشلا ةيزثالا ةملاعلا ةنواعم ءايشا ضعت'اهيف ىشتكاربشاة ثالث ىف
 ثنو روص تاهح يف ةبرثالا ةثعبلا ةسئر 24. 106756 06 |9556الا ر يسال

 ةفنالا ثول ةضردع ةحرحلو نانكالاو (ةيسول زا للا) ةلطزالا تاتبللا تا
 ملاع يف امل رخأ ءايشاو نييقولسلا دبع نم ةحض ةدمعا يذ دبعم ىلع ارثعف ٠ ركذلا
 ٠.ةدارق هضْرفايف ابليضفل ىلا تادعاجر ريك كنا لا

 ايلف ةيدق هابل اواوط اتايحك ذل .كمضتك الابان راكم يضل كل
 روص لماغم عيبج هب ترهتشا يذلا جاجزلاو هابرهككاو ةيبهذلا تاغوضملا نم ريغك
 ينانويلاو يتييفلا فزملاو ٠ 00 خيراتلا يف اهركذ عاذو ميدقلا سس ءاديصو

 ضعي الع ضرما" هلل هما 000 ليثايتلاو ةينالاو , جئاصملاو
 ةيمدرسيمايد زرط نم زيلهد امل رهظو ٠ ةميظعلا ةيقينيفلا ينابملاو ٠ ةيقينيفلا ةبن الا

 لا لصرت ةعئار روصو ةعيدب تاناويحو راهز >ا موسرب نك ناردجلا شوقنم وهو

 يابا نك نم تفادلا تح كاب اكفارالا ةينازتسس ورا رح

 ٠ ينامورلا رصدعلا ىلا عجرت شو اهعانص
 ابلغ رع وراك نيعراصلا لالا دك نشرح طرا ةررط 3 اممو

 ةيندبلا ةيضايرلا باعلالا يف ًارارع قبسلا بصق عراصملاكلذ لين ىلع لدت ةينانوي ةباتك

 00 باوالا لبس يف نأشاهل ناك م ةيقينيف ل-اسيف عيفر نأش اهل ناكيثلا
 اهريغب اهفدرأسو اندالب يف ةيدنرفلا ةنرثالا ةثعبلا تافشتكم نم ةيناث ةعمل هذه

 فرامل ودكش] ىشع : هللا ءاش نأ

 يف قوفت لجر حدم يف ينانوي رعش هيلعرثا ءاديص يف دجو م 1855 ةنسو )١(

 ( سو ويد) عما ءاذيِص ف ةماثملا ةماعلا ةيجان را تاتنألا



 ةقرشلا ةيدقلاراذكلا 11 نا

 رثوالا ةسردم جيارخ 0. 007/6111 ونيقن وك روتكدلا يسضرفلا كيسرثالا هبعصن

 تايداع ىلع ارّثع ىتح يحاوضلا كلت يف ثمجلاو رفحلا يف 1 ةثالث افرصف ةيرثالا

 ىلا اهالقتف هدم ١ سماخلاو داليملا لبق عساتلا نينرقلا نيب 05 نأش تاذ

 ( 21 لا ضل| رم ةيزجحو ةيفزخو ةيصاصر سي داون اهب و ةناتسالا

 حارمو ةيلالحلا ة ةبرق يف تربظ ةينامورو ةينانوي ةعئار روصو شوق اهيلع٠ لحاوسلا يف

 0[ و |اعو نينرركذملا نيدلودلل دوقنو تاباك ايمو ءادم رار ىف تاركا
 ءاديص تي سيول سيدقلا ةعاقب ةفورعملا ( اقوفلا ةعلقلا ) يف ناكامهرفح مهاو

 ” (قولبط رواتم/) برتو ( اءايق )اع الو اهرواحن ىلا ىرشلا دو
 71071 |١ :ر اقم طللا ينرفطا م1151 © ةسرايا رش رخاوا يف كللذارا 1

 ترشنو هتافاشتك اب ىنتدخل ةعدقلا ندحلا ةعلق اهيف دقفتي ناكوبرغلا قوش ةبصق يف

 ا : 6 ) راث آلا ينلحم يف هتمجرت نم ةعمل عم كلذ يف ةلاق»
 2 2 ا يدرك ) ةلي يف ةلاقم ةيضاملا ةنسلا فرخ يفءل تارثد

 ضعب ه.رجي ام دقلناو ناش تاز .ءانغا اهيف لصف معملا اهابقتسمو ةيروسلا تايداعلا

 اهنافارخ تعاش اش يتلا زونكلل سلط يناوالاو ليثاتلا ميطحتو راث آلا مشت نم ناكسلا
 : هلصح اه م ا١91 5 ةنس ءاديص يف ص نع هلاق اممو ميدقلا كا مهب

 0| ردتك ان سس 22 هناعاوخ نورفحلاردجملا نا دف (م] دكا هنا »

 رات نع نا 7 7 ني راللا فروع ىف تايداعلا نم ايلف اع نلتلا اف هنا ورا رانا
 ةيفص ل امجعلق حل راث الا نمو نوما كاع ةادص يف ةئقيفلا

 اهروص نا دعبف سنوي يبنلا جيلخ يف كالذو ةعيدب ةيطنزب ءاسفيسف اهيلع ةريبك ةدرجت
 اك رمششو هدأرب نيذلا ضب نسشلا - ال يس 1 فاس 7 سا فرعو
 "نم هال راكلا .رم.سخو |هةئدر اهودقفاف

 يدلبلا *اديص ضوفم نذأتسا ةبروس ءافلملا لوخد دعب هنا » : لاق نا ىلا

 03 كانه سر نيدقلا دملق نة 2ك ا! ك1 هل ا ةمركملا
 0001 دهر زودكلاب نيم اسطلا ةلبجلا ضعي ها ملل ةموكحلا تنذا الف ٠ نفادملا

 هلحن داقثلا وهو هيف ضافا امم همك رك 1 الب > ةعلقلا كلت نم ةعاقلا ناردجلا
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 للكا 7 غ2 د لا قفآو ملل م0 ةئيس كاري رح ل
 مك اح او و و ا و ا و و و يا ا احلا هد: د د وحجاج و جاو ا و و و و و و حو

 ةيقرشلا 5 ةعدقلا راثالا

 ةثيدملا ءاديصو روص 0 52

 ةئذي زاتلا ةناككلا نم يوزلا ريل طاش لع تادكنوتلا نادل ناككام فاح لل
 لسالسب ءامدعلا ران "فل ا اهئاف نيبيلصلا 1 ريما نييقينيفلا دبع ذم

 انذالب 'املانعا تأدبىلا )ناث الان ع كيقنتلا ناجحة ناتعباو:ضرعلاب اهنم ررظو ةْلْصْتم

 كالذ نع ”يزتجا كك اليصفتل نآلا لحماال نافعا تايداع( ةنس نيناع دنم

 راجلا يتككم ءاديص اهتقيقشو روض ةيقينيفلا نالملا كلت تعال ةثيدحلا راثآلا فضوب
 ٠ ماقملا هلمتحي ام بس رضاوحلاو ندملاو ةّيذقلا نكامالا نماوعّتلا امَؤ

 ابقفاري ناك اهتعلق ترفخو نرق عبر ذنم كبلعب تءاج يتلا ةيئاملالا ةثعبلا نا

 5 يف نيعرابلا نم وهو ةناعسالا يف راث“آلا راذ يظقاحم دعا كل كل راكم يروا
 ١5١ مست روص' يف"اهش الو كبه جراخ نك امالا ضن ف رفملا ىردتاف آن الأ

 ناسار' كنزا "ايش اللا ةبازاوا؟ءالأ نأ و يدل ع نيبناملالا نيبرثالا ضعب عم

 ميبتك يف اهَوْفْصَو :الؤلَو كئلوأأل ةسيفن را ؟ اهيف"تنرهظ'نك اما لبق هريغو ىشرفلا
 هقول ةلغا يف اذه كب يذيرككة لاق كلذ نمو ةبرثالا تالحلا ينو اهورشن يتلا
 ءاديصو رّوص*ءاك م15 7 عيار يلا كلذ دعب راو نك لع ناك ةروصم





 فولعملا ةنتكسا ىسع ددشلل

 يلع د درك دمج دس

 صلخم هللا. دنع دا

 يلمركيلا يرام نعاتنا بالل
 و مزل مولاسي سيئا دديسلل

 دعر يو اهيلاغشلل
 كل“ مو «يب رذما» يشل
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 ةظحالم
 ( اكرم ) رمشاو : ةضااق ١ 19* ةعسسلا يالا ودنعلا نمي ةحن لوا ف تا

 10 ما راهال ةلشن خويا وام يف عوبطملا ( تافاخملا ) بادككاهلم ةلاوذل ةزيهك بيلا

 ه اهعبج نم لوا ناك ةزوجرا نو راليف
 حاؤسلا اهررحم بانج نم وجراو حاضرا وا حالصا ضعب يفتقت ةرابعلا هذه

 نآآلا يلا يلع يف عبط مل سانلا دنع ىرح م تانلثملا ال ثلثملا باك )١(

 ةديدع سل هنم دجوتو روثنم هلا فاك دكر 00 برق م ظني 9(1)

 ناعما هده ىددعاو .ندالو نساراب .يواال٠الا ادع ا امسال اب درا 5

 يرصبلا دما نبببرطق هفلا باتك اذه » باتكلا لواو يداع يب رغم طخ ناتمات
 ناعم ةثالث ىلع فرصتتو ةدحاو ةروص ىلع ناتكلا فا هارت كنرح وهو اتيلخلا ها

 « ملا نمخلاو رم ةلاوررمتلا هنق

 وهف( ١ا8611ل ١865) ةنس (غوبرامال) غروب راميف راليف هعيط يذلااما(*)

 ىسنهبلا يلهملا باهولا دبعنب نسح نب باهولادبع نيدلا هيجو امن يتلا ةحودزملا ةزوجرا

 ىيسللةيعفاششلا تاقبطو؟ ا 8ص يطويسلل ةاعولا ةيغب يف هتبجرت ) 185 ةنس ىنوتملا يفاشلا

 عم هسفن برطقاةب و 21 ١18 ةنس رضميف تعبطدق ةنوج دال اهانعو ( 187 ضو 2

 اهفلإلل ةوزعل ةزوحارالاو « برطقل انلقمهل ىف هويف تمن » اهرخ دى ]5 اهحاصنا

 ميأر ىضتقاناو ٠ و:/1 و81 ددعاطوغو 7:7 «ددعنيلرب ةبتكم يف ةدوحوم يبلهملا
 تاوماللاراشناو تافرلل# ءايخا كك دفع دكتراشا نهريئاف برطق ثاثم باتك عبط بومالا

 في رعتب صتحت ةدايز ةنمزالا باتكب ةقلعثملا تاحاضيالل ؛يلابب رطخ 0

 هتمجرت يذلا يلع نب باهولا دبع بلغت يبا فيرعتك هيف نيروكذملا ءالعلا ضعب
 007 ىلا نأ متو 261 ةقرو روظ يف ناععسلا باننالا باتكي ةدوجوم
 ةلحناب قيلي ال امبر هنا يل ربظ مث 554 ص الصف ةاعولا ةيغب يف يطويسلا هل دقع يذلا
 ٠٠ مدنلا لبق لقلا تفقوف

 كتنش يبا نب دمحم : رئازجلا



 | 4 ةماع ةساج

 برا دالب راث 50 ةمههو 0-2 هلو هر 0

 ناوحا اذ نر كلذدو هتايداعو قرمثشلا خيرات يف نينحايلا دنع الع ةلاكف

 ثحببو انفالسا ةكرت اهيف رشنلو ةب رعلا اهيف سردت يتلا دالبلا مما ف فرش ءاضعاو

 تغكللاراد ينو ؟بتك ةنازخيف ديزيسو دازام كلذىلا فاضنا اذاو مهتبندم نع هيف

 انوطخ دق نوكت نيقربشتسملا تالخت نهابيلا ةلاضرا درطا امو رانسالا هي
 يتلا ةطخلا ذافنا يف لام الا قيقحتو يلبعلا انعم ضابنا لببم يف ةمملا ىلوالا ةوطخلا

 يفمي الف ملاعلا يف يلع عم ثدحا نالا وه ناك اذاو هسيسأت لوا ذنم هسفنل اهطتخا

 ةيرك ةدضاعمو فر راعم راونا ل ظ ينو ؟ تا ع لضففب وغيو:تشن قح لوط ندر

 ٠ هللا اهقفو دالبلا
 لاقو٠ محملا لا ددحلا ءاضعالا 6 لا ف ةليلق ءاضءالا ن ثقانت ى كالذ دعبو

 نيذلا 1 محلنا سيئر )ا ذاتسالا اهيا : يروا كيس

 ىلع اوناك اذاف برغلا يف تايقرشملا ءالع نم انتلمح يف اودعي و انيلا اومضنيل عومتجتر
 جيب و اهبادآو انخنل ةمدَحف ةقباس محلو ناالائيح انيلا اوعتنا نيذلا انا
 دوهشملا ةافكل نم مهلك مهنا, نتئرلا هل دكاف.- مهبعض لع ىفاوزاناف اممم 07
 تضفناو سيئرلا حرتقم ىلع عمجملا قفاوف نأشلا اذه يف مهنع منل ًاراث مهل ناو مهل
 ٠ ةمداسلا ةعاسلا ةسلجلا
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 ةماع ةساج ١ هرم

 نورشنت ايف نورظني مدر راطقالا نم اهريغو قا رعلاو ماشلاو رمعم يف يناوخا لمعو

 يف متارضاحمو كتاحبا نم هلو أرق اممنراحبلا* 0 ظل

 بتاكم يف ةظوفحلا لب ةرثعبللا ةببرعلا تاطوطخملا ترز دقو ٠ يبرعلا يلبعلا عمجما ةلحم
 ايلاطياو.اناملاو ارتلكناو كم رف يف اهمهاو و دل< نويلم عبر نع لقثال و اب روا مصاوع

 ىلع ةميزعلا تحص اذاو ايسوزو ايل لواوب و اينايساو ََك زعاذلاو دي وسلا ةدتال ماو اسفلاو

 اراد لك مقال ىسمتتلا اري وصتلاب 5 يف ةدوجولا تاكطوطخلا نم رؤاونلا دا

 1/1 را ةحع ةعومج اهنم اهناوكي تح نيدلم عشبة صاقل ام ذهايفا ةيبرعلا بنك
 ها هاتلابا هلئاظلسلا كعكلا راد نآلا لففت 5 كلسلا ران نم.هتينن ثفل'ركوا تلاط
 نم ةنيمالا خسنلا يف ةقي رطلا هذهب ةطوطخلا رافسالا نم تارمثع ةنس لكروصتو
 ٠ خلسلاو عسملا

 كهاعم ىزراث 0 1 زيف أع تك لاق ناكل اذهيف ضافا نا دعبو

 ذا الف ةفلانلا ةرلل هذه يتحايس يف 4 ابروا يف ابترز يلا ندملا عي يف ؛ تايداعلا

 تنلأ ةيدوس يف لوالا ةطلسلا بحاص ىلا تنتك ا!.ةحتو اهتايداعب مالا كلت ظافتحا
 لففتي تنرا هتوجرو دالبلا جراخ ىلا ةيروس راث 1 ذخا نم هيلع يشخا |١ ىلا هرظن

 اور ١ كرا فالذب لمعلا ةندإم تاوما يف ماشا راثآب ظافتحالل مزلي نم لا

 جراحلا ىلا ةيشكارملا راث آلا رادصا عنمو ىصقالا برغلا يف نأششلا بحإص لعف
 لكان ا قم رة دامو داموا لك انس اهدواتزا ليعسلا كنحاعم وااو و د ىف قلعجتو

 ٠ هلا لوحب
 131/1 لوب ةذتاسالا مه يلع حرتقا نا ةداسلا اهيا اوحمما ماقملا اذهبو لاق ث

 نيس تايوردتل ل الع نم (7 5111م بور يسواو 2200650 نيشردبو

 برعلا ةغلب ةيانعو راثاو ةيمالسالا تاعوسوملا يف ةمبم تالاقم مهلو كرونادلا يف
 117©/2/1/275 نكسزتز ذاتسالاو ارسي وه يف خي روز يف 1955© سه ذاتءالاو

 يف درفراه ةءماج يف 2406007014 دلانودكام ذاتنالاو دي وسلا يف الاس وا يف

 كيحوم ذاتسالاو اينولوب يف ركارك يف !هاههاو/# كسلافوك ذاتسالاو اكربما
 ايكافواس وكشتلا ةعصاع غارب ةعم اج يف : كتونا لو مذاتسالاو اسغلا نمانيف يف )16



 اهال ةماع ةدلج

 فيلأت رشع يداحلا نرقلا نم ىلوالا ةقبطلا نايعا مجارت (1) مهيب ةكحلا ضوافتد

 رشعي داحلا نرقلا نايعا مجارت يف رردلاو هاوجلا همساو ةزمح نب دم نب نمحرلا دبع

 يدفصلا يذلا ادمن بدمج ا فيلات نعم نب نيدل ارخنريم الاي راتلا/» فلوملاةدوسموهو

 ضراعن كل كلذو اليلق ةهورخم فلوملادلو طخب ةخسن شو يميعنلل سرادلا باتك«م»

 : 0 نا.دئرن اننا: مولعمو ىشمدباةبن وعلا يمكلاراد يف ةطوفيلا اس 1
 يزاد يف ةردانلا ةبب رعلا تاط وطخملا نم هتيأر 1: ؟كركدا ىتح تقولا عسنب الو

 راد يف نيلرب يف دجوت ايناملا يف ةيبرعلا بتكلا نئازخ تابماو ٠ خينومو نيلرب بتكك

 خمل و* يف ف ةموكحلا كيك ارا يفو ةيقرشلاتاغللا ةسردمبتك رادو ةمالا 58
 نيفراعلا تايقرمشملا ءالع ردقا نمو كيسبلو نغنثوغو اتوغيف ةءاعلا بتكلانئارخيفو

 روتك دا و014:/500 وخاسذاتسالاو 800//241ع/» خوفتمذاتسالا هدنع ةبب رعلا ةخللاب
 روتك دلاونيلوب يف ذ 80 عامه ريك روتك د لاو |!7عزل ليفروتكدلاو 1017112 زكي روم

 1150/6” ت"راقراه راش رو رشف ناذاتسالاو 5155© 1 عوار

 ىلإ اه يف 27 نالكو ورب ذاتسالاو كيسبل يف 21/1010 +71

 5 ]10ع0ط بوكاجذاتسالاو رتش وم يف 07411117 رغ ذاتسالاو نيلريىلا لقندقو

 معملاو نوم يف 11077717©/ ليه وهذاتسالاو نينالري ايف 1111 ليهذاتسالاو ل

 ةككاوت ون ذاتسالاو غروبم يف 111/7 رثي ر مم او نغن وت يف ط1147707117 نامي

 عروب ارف يف : فرودناكر ذاتسالاو حورسل 2 يف 0ع[

 هفعانم مهنهو مهضعبب تعمتجا دقو ٠ تر وكفن رف يف 110100112 زّئف هروه ذاتسالاو

 دالبلاك لت يف فرشلا ءاضعا نم انل ناب يلاعلا كممجر ذا نا يبجاونم ىراو لبق نم

 زافروهو هكيبداوأ ةذتاسالا اههيلا اوهفتن ا يدل نسح اذاف خوفتمو نائكورب ناذاتسالا

 عاف ترودو. ةفارقتغالا] 59 نع انعمج تا.ولعم تل ناتراهو ليموهو
 ةيح ةماعلا ني كك 1 ها | نمو كعمجو ىدع 2107/1 هتنوم ذاتسالا

 َّك دمح ا واشاب رومت' ” دمحاو كب لاكدمحاو فورص بوقعي رودكدلا مو هئاذعا نم

 ٠ يلاطيالا 14///071 ينيفي غ ونيجوا روتكدلاو اشاب
 ع لع نودثي. تايقرشملا هالع نم مهب عامجسالاب ظملا يندعسا نملك تار



 َُك ءاص

 ةماع ةسلج ه5

 تاكا الل زارع الو ةنم نيسمحو ةئما نارك اا ذنم اننم لاقالا تاعومجا
 لك لاعاو تؤردلاو"ىاعلاب .هتم دافي و ,كللذاربكنياو يدع مسق اسهنم رفوت الك
 ٠ ةلصتم ةتباث ةروص لع نكلو ديدش ءاظبب ريست ةمالا هذه لامحاكزياكتالا

 تن ىلا: لاق ارثلكنا يف ةيبر ءلا تايقرسشملا 00 نع ايلف كت نا دعنو

 يف ينعلطا دقو - ءانعاوحا نيسا ىلا انتادم نسجل اينابسا ةمصاع طب رحم

 قرشتسملا ارببر ذاتسالا اهعمج يتلا ( 2068© ) تازازجلا رطاق ىلع 0
 فلا نيثالثا ةزازج فلا نوثالث يو سلدنالا يف برعلا ءالع مجارث يف يلوينابسالا
 رخو. تحتم | دق ةيمور هي عمم وضع يناتياك سنربلا ل نا يل لاقو ملاع

 ا ةعومجج هيفو ةمالا ةبت 0 ةنازد نما ير كارما ترزو امتدئاف متل اعيطيسو

 انم يبرعلا مسقلاو ىلعسولا نورقلا رايدا نم لا ركل ابنك نار تا

 كالذو اينابسا نم ةبززقم ىلع 0 برغملا ثالم نفس ىدحا نم ةعنع لخا ثيدح

 اينابسا دالب يف سيلو دام ىنلا نع ةعومجلا هذه لقث الو رشع عباسلا نرقلا يف

 بحاص حف مول و 0 2 ءاسؤر ناالا ة ةيب زعل ا!تاطوطخملا نم ةمغم تاعومت

 نيسمخ وحن اولظ برعلا يديا نم ةرجشلل عساتلا نرقلا يف اهصلفماو سلدنالا ةلاتشق

 ركذو ٠ مهتنندم ىلعو مهيلع اهب اوضقيل تدجو ثيح برعلا 811 ةَنَس

 تايداعلا نم ةصاخ 0 .عو سلدنالاو اينائسا فحاتم نع ةريغك «ايشا نيشلا

 تاطوطخم خاسنتسا يمه ريكا نم ناك نيلرب تيفاو املو : لاق مث ةسفنلا قالعالاو
 ةعبرا ةقيرطلا هلبب تذخاو تلعفف سيحل يرعب ا قم ةردانإ ة ةيبرع

 خيراتب قلعتي امم اهرّثكآو ايراقاب ةعصاع خينوم ةبتكم نم ةعب راو نيلرب نم تاطسوطخم
 نراظلسلا نمز قشمدب ةاضقلاو تاشابلا »باك )١( يو ماشلا دالب دالبلا هذه

 (1] باعك نم ةعطقمو نوسحلاو عبارلابابلا هلوا راقملا عج نبدمحمل هدعب و ناخ مياس

 دما نب نسحل ناوحلا جراخلا يسلبانلا خي رات ين ناودعلا ناببو لا كفاةياتك

 غرف يني روبلا نسحلل نامزلا ءانبا نم نايعالا محارت (؟) عرس رو !ءانإ رع با
 نيدلاريهظل مالسالا ءاكح خيرات (4) فلاو نيهيسو نام ةنست جرملا تجر لئاوا هنم

 ايعالا يف ةفسالفلا تاءاتحاو ءاكملا ٌتاوخ صوصف شقن باتك (0) قبلا
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 | هم ةماع ةسلج

 هب مما اذه هيلا مشب ثا يلاسعلا عدجم لع حيا ناد يرملا 00102106+
 ةيب رعلا ذاتسا ناالا وهو اهيلا امو ةواج رئازحو برعلا ةري زجو هدالب كي هتناكمو
 ةمدخلا لذتعا يذلا 2 وضع /5777/:701 © اهستوه ذاتسالل فلخ نديل ةعماج يف

 كاتو كك 0 اناوود كنار دلو تكتف ةحرزيتلا نسا مالا

 5 كو لضفتو هدلب يف هترايزب كفرتشت دقو :ةيمالشالا فزاكلا را

 هرشنأسو مدع ةيرارعلا لمت نم دصقملاو ةدنالوعيف قارتشتسالا رات ةفاتاللا

 نييدنال وهلا نيق زلال هيلا مضي ناب اضيا 0 ىضري نا ىسعو ىرخا ةصرف يف
 ةلزتعملا خيرات تلوم! وهو ارم وج 0 زوج كنرارأ ناذ روعكدلا هسا زر

 ؛.اهزيغو ةكالننالا كامات مق كالاكتالا
 6 ي وفع انيق دص در وتسكااو جدربك يتعماج فيس ترز دذقف ارتكنا ف اما

 تررسو 1407901/0101/]: و 8701216 ثويلوح رهو نوارب نيذاتسالا نييفرشلا

 ةعماج دهام دحا ( اوك يتننرت ) ةذتاما نم عدو نفب ذاتسالا ءاقلب ًادج
 لفعشي وو برغلا فانا خم ةريغو قدررفلا لزب زج تايففام كانك لك ا
 ىلع مويلا نورفوتي ابر وا يف تايقرشملا ءالع نم دارفا ةعضب هلثمو ءابرعلا برعلا رعشب

 برعتسملا قرشتسملا اذه مغيف اوركمتو اواضفتلنا ع حرقا ياو رعشلا اذهةسارد
 ترز دقو ةصلاخ ةلدوط ةمدخ انتغل بادآ مدخ هنال انمخ هلم لينك ؟تعاج ىلا
 ترا نمر 15 2 ارت امك ىف 511 اكان يقرا الل ليام

 تان س ردتل يقورتسسسمل ا خويش ةعدعساوا نإلرت ود: داب يتمردم لاثم ىلع ةماعلا

 ٠ ةحملو ةغل نيثالث نع لقن ال نو اهيف قرشلا

 ٍث و ةيبرعلا اهتيتكم ةدنالوه يف نديل ةعماج يف ترز ينا مك ركذا نا تيت

 امس الو ندنل يف يناطبزبلا يتلا ةصكم .ترز 6 ل تالا ةثالثا

 تايب هن 41 جدربك يتعماج يف بتكلا يراد ترزو ةيبرعلا هتاطوطخم
 تاطوطخلا نمظفح ام نا تردقو ٠ :هياع علطن ملام اهنمو تاط وطخملا نم فولا نم

 000 يناطبر لا تنعاو ةيزيلكتالا تارا هنا د يف ةيب رعلا

 ماوق تعبط ةبوبه ة ةمربفم ثو لصاوتم وع ف لازت الو لاحم فلا ةئمم د



 ةماع ةسلج 1

 011 باكا 9 تافرخلا ءالغ احا 26761: لآ رةاوسملا ةرضاحم ترضحو
 انناوخا يلا لجرلا اذه مغيب نا مباع خرتقا يناو ةيبرعلا ةحالملا كيس يرصبلا دجام
 راوهنايلكو يسملا مدني رخآ 0 مغكيلع ح حرتقا اك انعمع نم ديفتسل 39 ءاضعا
 خيراتلاو ءدبلا باتكر شانو ةيب رعلاةغللا بادآ باتكو برعلا خي رات فلؤم 1
 سيردتلا يف هتنس فصن فرصي ريبك قرشتسم وهو 107015 هيسراهو يسم او هريغو

 7 تانئطف هلع هلوزي راب ةيقرشلا تاغللا هةر قالا تلفن سنو 2

 ثلافلا لجرلاو ايف ةمحم ال ةقالطب نواكتل مي 0 الع را نو
 دحاو ةديفملا تافلؤملا رشانو.رئازحلا يف باد لا ةشردم' دبع 280552 هلساب وكما

 11/7 ة:دعرللب وشم ويسملا عبارلا لحرلاو ةيمالسالا فراعملا ةرئاد فل يريده

 بتكلا ريثانو همولعو هعاّتجاو ىصقالا برغلا خيراتب نيفراعلا دحا 8
 لت ناآلالزانو: ةنضا نيثالثو يلام ذم شكارض يف يقم وهو هيف ةديفملا ثاحالاو
 قلو مال نا وا يفك رمل نع( رةدشي ل لئوط درعا نم ةيشكأ ره جوزت دقو

 تروفقوي نوريخالا ةثالثلا ا . مهتحلب م اكمو ماداعب ىم أنو موعم

 رْئا ناو كا ةيبرع راطقا ةثالث مولع نم هعفنت 0 دوما ىلع كشالو 0

 وكلا لك مدل ىصقالا برغلا ءا 1

 كااقوإ ساب كور تادف كاعلبلا لا[ تفد 2 اةضنو رش امنوا ىف كرفت
 ٠ هب رفظا ملف هريد يف هتدصقف نابهرلا دحا ىلع ت تللادق هن رعلا ةغللاب نونعي ؛ ءالع ن ع

 ين ام لع نوني ا نال رب نك ناو قلع قاردلا قارشس ل | نس وردو

 هك كانه ها 1 7 نيفوش ويسملا دعب فرعن مو ةي رعلا ةساردب

 لكك, يف ترزو ةبرعلا تايقرتشما "ىف ناكلحللا نم نيلكعملا نم 1

 تازناملو ٠ هتاعوبطمانلدابب معمم عم مئادلاصتا ىلعوه يذلا يكولملا يملعلا عمجلادبعم
 ها ا سلا روزانا يمهر بك نم ناك ةدنال وه

 هوا كلَ هتايح نم ةنس ةرشع عشب د برغلا يف قارشتسالا خياشم نم

 ةعبرشلاو هقفلا نم عيلض ةماث ةفرعم نيلبسملاو مالسالا لاوحاب فراع وهوةم كلا 2

 ريرص داوغ ذاتسالا انقيدص نيقرشت لايم ةافو دعب اماما اهيف دعب هنا ىتح ةيمد الا



 ل ا

 ها
 ةسائرب عمجملا عقجا ربظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا ١75 راذآ ؟# يف سمعا موي

 مولس يدنفا سناو يركلاديعس خيشلا ةذتاصالاو لعد دمه ديسلا ذاتسالا هسئر

 يروخلا كب سرافو فولعملا ردنكسا يدنفا ىسعو يبرغملا رداقلا دبع خيششلاو
 روتكدلاو كرابملا رداقلادبع خيشلاو مالس نمحرلادبع خيشلاو ش اخب ليئاخيم نارطملاو
 ايروا هترايز نع هلامعا ةصالخ سيئرلا رك ذف سنودقب كب ديشرو رطاخ كب دشرم
 : لاق اهيف يب رعلا قارشتسالا ةكرح ىلع عالطالاو اهبتك رودو اهفحاتمو اهسزادهو
 سرادموثانالاو روكذلل ىرقلا يف يحاونلا,سرادم ةرايز اسن رفيف يل لغاش ما ناك

 نم تيقل دقو لافطالا قئادح وا ةناضحلا رودو اهّءاقيط فالتخا ىلع تالعملاو نيلعملا

 تءاظاو سوردلا ءاقلا سفنلاب ترضحو ةنواعمو ةياعر لك سرادملا كلت ىلع نيمئاقلا

 - رامالكف رفيسو قلك ناس لم اهيحاوضو زي راب يف اهس الو دهاعملا كلت. بتارت ىلع

 5877071 رانيس ويسملاةسائرب ةبوايس آلا ةيعملا ةسلج روضح ىلا زي راب يف تيعد دقو

 سئرلا يب لهأف زي راب يف تايقرشملا ءالع انناوتا نم ريك اهرضح دقو د1
 ةساجلا هذه نم ةريثك دئاوف تدفعساو يبرعلا يملعلا عمجملا يصخ يف ايحو ينايحو

 ىدحا,ووضح ىلا ةيوابسالا ةيعجلا اهتبدتنا ءاضعالا نم: راثاا 5 15

 ئاصخااهنم دحاوو. هادهاشامع الع اباسح اهتيعمامدشن ةيلايشلا ظل 20
 ثاغللا ةسردم ضيا ةرملا هذه تررزو م ةنيصلا ران الإ شل الاو ثا هلا

 نمريتك ىلا ينمدقو لضفن دقو 20 هنوب ومدملا اهري دم ىلا ا ةيقرشلا

 هتسردم يف نوسردي نم سرؤفود نيبناباي و نيبغيصو دونه نم نيبقرشلاو نيقرشتسملا

 ٠ ةيقزلثلا جهنسلا

 قربشلا:راث اب .نيلفعشملا سوردو تازضاحو تبطخ ةدعز: ناب يف ترش 5 لآ

 عاوك ) هب 8105519707 نويئسام ويبملا انقيدص عنج ءاضعا دحا سورد اهنم

 2 ةحصو مهف مالك السالا قرشلا نع مكعب وهو ءايعلا ةيعمج ينو ( شنارف يد

 ب



 نمد هوبا كو ١7

 نقلا دودل تالحلا اهنمو ٠ كف لانلا رهو ل نم ىهزلا
 > زقلا زوح لح ا ارنا رمت نالسر خيشلا يرسخ برق كا نيب

 كه سانلا عرهت قشهد باوبا أدحأ ناسك باباهنمو ٠ هيلع ةحرفلل اري رح ريصي

 - ””تانوبلا 00 نكس ىف للا ماا ءاتشلا رخاوأ يف
 21 ك1 ]دكر ثمو لهأ ءاقستسا لم اح ةرملا يلهق "”ديعس خيشلا اهنمو

 سااا 3 نى 'م ةعب 1 هرئادو رخ نم بارحم هيناج يلاو هتءق 1

 هت ا 1 3 كلا لورد ًاراياو ًاياهذ يناق وغلا يداولا ىلع ةجرغأل كانه ىلا

 0 اا 3 ا و ءارقلا 5 اذ صيبق هقوفو
 اهنمو ٠ يدا اذه ا ىدرب رينا لع اهتم درو و البز زعل ر مدل عطق مايأ د كانه 5

 دجال هناف ايصإ ل 0 مايأ املا س انإا عرم رغلا اذه ا هه ةبر

 0000 و اجا ات هذا 715 لج الو راك الو اهم 8
 سانلا عرب نويساق لبج يفرش ةذرب ةبرق اهنمو ٠ هك ارا هلو ىو م نال

 كاذ ذا دجوي ال هناف اهندت نتا مايأ اهالعأ 0 هيلع ليلا ماقم ةرايزل 0

 0 ا ةرانم ليف تانج اه مهو عرف دق 80ينوسأملا نيتلا نوكيو هنم نسحأ
 ساناااهيلا عربم ةجرفلل نالاو تاوم لا را ل كلذب تيعم امناو

 رن و شركلا نيعدنع ءساهأ مهضعب رصنخي مرو ٠ س . الا 0 'اهلا دوجو مايأ

 ٠ هترابع ةيماعو هصشب 4 ام ىهتنا ٠ « ةيدقللاب ناكملا كلذ

 رومن دمحأ :5 هات رشم

 امر(  قنب نشل دم م تارصلا نمل (؟) ( تاكيسلل) لضال ف (1)
 « جضن » ىنمب ةيماع (0) هاوركد» لصالا يف (4) « هتواز يف نوفدم وهو » لصالا
 ينوساملا يردبلل ماشلا رداحم ينو ينويساملا لصالا ين(4) جضن (2) ناك (1)

 ٠ جلقلا هلعل ٠( مسالا وهو 6 عوجلا» لصالا يف (5)



 اها قششمد ةوبر فصو

 مدقملا ناديملا لوطو سرفلا ( راوشم) ين كلذ لكو قبقلا سرفلا ىدع اذا لنكلا]
 ةوق نحو نيلصتم دحاو دعب ادحاو ةيلاوت» مهسالا ةثالثلا لوزن نوكد 0

 ضعب ءارو اهضعب مهمالا ةثالثلا ل زنآ ىتح اشبال نيدبدانوكي نا( اسال

 ف بسأل الث قبقلا ىلع اضيا يري 00 ر ىلا دوعلا ثو٠ مهسالا نس ولع نم

 قبقلا برق دنع (.ينآتلا ) و سوقلا '"”ةفرسس نيح (لوآلا) '>لخا (0

 تيب نأ ندحالات . هلع يرو ًاعيرسم اهتفلي قيقلا سرفلا تدع نيح ( تلاثلا )و
 ىلع ةراتو ةارحم يشب باشنب اماش الطر نواراو ةسم ةكرشلا 2 اك

 هذه ىلع ير , دقو خرشلا سوقلا اذه ىب منا 01 0 9 هنوق سوق

 هاتفا يضاق يرلا اذه ىلع جرف دقو 2 فرشالا ناطللا ةرضحي ةقبرطلا

 رضقلا اذهل ناكو قدقلا اذه هاحخ لعالا فرشلاب هرصق نم يردملا كل

 نم ةيطشطب ةلرق ةدص هجحراخو ”ةيصتم ةقسف ةطسو فو ديدح ب ك1 07

 ٠ هلك اذه لاز دقو مامح ةفصلا هذه برقب و صرملا رخ

 هرم ل كلاش ناكشما لكلا كفرا لك فاذا ةبح نم ى.قلا اذه ها ناكو

 ” كاع 5 عربت هتافح يف لجرفسلا ىهزل مسا يو

 لوطراشرن نوعسو ةئام ليخلار روبظ ىلع هلوظ ا !ىكبلا ناديم ماع

 0 هبح ند 0 مة نورشعو عبر 5 ةثام يليلا ير

 21 اا ةألوط
 جريل ١ ناعدن ىليلا اذه ب 0 ف ةئام دعب رسع ةيئاع اهسب زرايلاو س وق

 ناعس اهتمو« هن ؛ هترثكا حافتلا وهو هتافح مايا 5 هيلا سانلا 2 رم ةدوكاب فرعيو

 ده موي يف ؛ هيلا سانلا ع 2 يناتخلا نوباقلب ا ذرملا

 ةلفح هءايأ ِق هيلا سانلا عر ينال يداولاب )م ماذا ترس ِ !اينمو 5 هب هترثكل زوللا

 ِتلاغلا (5) 6 ةعستم » لصالايف (ه) ,دتدقو ثينأتلا سولاف بلاغلا (5) « سرفلا
 لعل (5) ةيدشرلا لصالا يف (8) اسوق وا امايق اهلعلو اسوق هلعل (' ) ءابلاب ىكبلا هنا

 ءاقلا تما بتاوعلا

2 

 يهز ع ةجرفللا لطفا



 قشمد ةوب ر فصو

 نم هيلع فاخي الاو قبقلاماقينادعب ضضرالايف (اذك]) اوقديمل نا ةعب را بنق نم با.طأ

 رام ةقيقد ةُئاق ةسماخلاو ٠ (1) اًءاب ريشع دحأ عاب لكل وطو ءاوملاب طوقسلا
 طري مت ةركبلا اهيف ىفلا ةءاقلا سأر ىف عضوت عرذأ عب دس اطوط ةعارلا دك 0

 حل عافتراو ٠ ىبقلا عضو دعب ةركدلا ف رخو 0 ينو ةعاعلا تلا فال

 قيقا در ململا كشع نا يهف هيلع يراا ةفص م ٠ ديدحلاب اعاد ن رون ل هعيمج

 ةبكرملا اصعلا 2 م ردا ملط ره يذلا لبطل م دعاذ 1 ااه داك
 يا ف تالا اك تا لصط رلى ترانا

 هطسو دنب كيس لوجيو '' 0 ظمأ ال وحوا نورددعو ةسو هلوطو ناديملا

 ماحللا كسام وهو لايثلا هعارذ 2 4 سوقلا ق ٍجاعو قبقلا ثاسلا نم تباع هيدا

 801 تأ | ..ا ورش و سور دشن و” هراوشم ةوق يف سرفلا ل 17

 ردقب قبقلا ىلا برق اذاو '”'ريكبو ةعرسب.باشنلاو سوقلا ذخأي و | مع زاعملا دعببو
5 . 0000 ) 09 

 قئاس ودو هسرف (راوشم ) يف كلذ لكو يروطبو د دعو سفن أ وأ سوق لوط

 وهو كاذملا ل ا دوعل م نيعلاب 5 8 ةرات ذانس الاف ظل هع ءبوصإ) 7

 كك لبي قمقلا َت . ترق لبا لصو ا 1 ع باشنلاو و سوقلا ل كم 5 قئاس

 هيدي رودبو '”يزامالاءدقمىل اع هقف سه لعجي و هطسو روددتو 0 "مريت وباكرا تحب

3 0 5 
 سار

 دحاو(راوش. ) يف قئاس وهو كلذ لك علا تح مهسلا ل دزن هطرشو قبقلا سرفلا

 كا الا نا 0 هل
 ال ل ا ير كبف يللا 2 ياكل املا يردك قا

 ه0 درر « سون» باوصلا لعل (” ل اعارد ةاكع ىدحاا تارغلا لعل (1)

 الطالاةجن ف ير طصأ (©) لعالا ف كو 6 ها رابع نم مبغب 0

 « ك1 7 ىنم ةماع(1) ركبو لصالا يف( ) طوشلا ىنعم ةيماع (5) يرطط ابلعاو
 « دمي » لبق يتلا واولا طاقساب يقتسا 6 ظن و افن رك وا اطقس ةرايعلا يف لعل (7)

 جزابالا اهلعلو يزامالا لصالا ينو( را ١ ,كبو (5) « بوصي » ابلعل (8)

 « ددري و ءاشي مل ك1 0 هل لالا ف(9١)

 ىدتندا قبقلا ىلع رب د ةيحو كاوكاو قيقلا 30 مح قو ف نأ هدضيق بلقو 9



 لاحم قشمد ٌةوبر فصو

 ةئام ةيقرشلا هتهجاو ىلعو ٠ ناديا ىلع تالطم تايقرشلاو ةيفوصلا ةبرثو ماما ىلا

 دوسأ يف ضبباي اهروص ةلزنم ادسأ رشع انتا ةيلايثلا لعد < ”اهروص هل
 (© (اذك) ةيناحملا لعأ هلبقو ينيعلا نبا نيزلا انيشرصق ىدرب رن هقأ 1 لا
 يد مدل | نيا فاي كا ع3 ردك هيل رو هلا ن ربا باع لا ةاغقلا يضخاق |ننيش رصق

 ا كلذ 0 برخ دقو داحعف | 0 نوباوب رودقلا هذه نم لكد ناكو

 0 نم ةوبرلا كل م نم ناكو .٠ ةئقاردلا قل د رصقلا ةيجاو الا مو ةيناثعلا

 ليلقلا الا امه قبب ل ةينباو ٠ قساوجو روصق اهمداو
 روبظ ىلع باذنلا هيلع يري يذلا اهيف بحي ناب ةداعلا ترح ةجحرملا ا يو

 ضرالا يف قدت يو ةزيكرلاب ةاممملا ىلوالا مئاوق سمخ ىلع لقشا هنأ هتفصو ليلا
 قنوت م م نإ قوطلا ةفص ة 2 ص هدب ل> 5 ار نكل قوزاخلاك اهمال 2 قاقدب

 0 نيس 1 0ع ظاغأ نكل حرلا نس 52 ابلفسا يو رش 5 6

 اهسأر ىلعو فصنو عرذأ عبس اهوطو ىلفسلا ةيناثلاو ٠ عارذ ردق ضرالا يف اهفد
 سا 5 دعب ر بذخ يغب فوحن امنه عا عا ند مست اموط هففث ه ةف و ةدي دح

 يتلا را ةلاةفصك اهسنحو ة,ثخلاهذه ظاغو ًارود» ةديدلاهذه هلعادك ا[

 يف يتااةديدمحلا سأريف طب رب ريس 4ك 5 طال 0 نينجا كو حرا عسل

 30 طيح هبا طيري ريس ةزيكرلا لفسا يفو.٠ اهسأر لع طيار 22000 07

 اطوطو ىل والا طظافك 8 ظاغ ةثلانلاو ٠ قمقلا يف ها 0 الاو طابرلا قثوي وك رام

 ردق ةناثلا ةعاقلا ىف يي 2 يتلا ةفوحما ةديدخلا ىف 3 ا ب ع فَ هنو عرذأ 0

 اكل عاق 3 2 ةيناثلا نم ق ةدأ اهنكل ةيراطنقلاك ةماقلاهذه ةفصو ل صي ام

 ندا ىلوالا لا ل 2

 2 كعب « ةماقلا 1 يفو 000 2 لخاد 0 يي :ايدلا ع 5 0

 «ضيا ف دوس اب »اهروص طفل دعب طئاسلانأو اطص ةراخلا ف نأ هاا

 لصالا ةحسللا يفو (؟) 04 اٌمروص ةلاراك 2 ةرايعلا هده كحوت ال لصالا ة ةخسا يفو

 قاقد لصالا ف 0 ةيناحجلا



 قشمد ٌهوب رافصو ام 50 0

 ا 11001 0 ل رب اعلا نيم ناثكمرا ناكو .٠ ةهرادلا انو دار
 بئاجمل!نميفثو تاودقلاو ىدرب رمنيب ةبق اهياعو ةيب رغلا فصاقملا ياه ةنذحسا |ىرخالاو

 درابامهْؤام ناتنث ءاملا قارتحادنع نابت نويع عبرا [يلاشو ءاتشو فا اهءام ناف

 هاك ةاضيم ابا ناكو © اهيلبق تاوذلا طبل ناناخ اب ناكو ٠ نذح امهوام نانو
 اكان دري يناثلاو ةعبشلا اهرابنأ لصارهنلا:اذهو ىدارب ةفاح لغ قرسشلا دهملا يلاعت
 قشاعلااهب ناكو ٠ يزملا عباسلاوينارادلا سداسلاو تاودقلا نسماحلاو سايناب عبارلاو ارو

 ٠ لوذعلا ىمس قيتع جرب اهيلاعُتو يب رغلا لبا فحل يف ماهل ناجرب امثهو قوشعملاو

 ال 2 اعرراع فا قت ع ةرايزلاب دضقن نآمزلا لوا يف ةوبززلا ةدهاتناكو
 ءاعن رالاو دحالا موي سانلاضعبو [ءاد ءاثالثلاو تبسلاموي سانلا اهدصقتو رك انملا

 يناذهو ةنوكحلاو '” ةيلياخلاو نوذبعشملاو ةيقلملا امهيف اهيلا علطت لفحلا امل لاقبو
 ةالصلا نم ولختال كلذ عمو نيرواحملا ىمست سان اهلف ءاتشلا 0ك نإ

 "1 1 ناكل ادا 017٠ اذكهو انرع اع كييرعت 211 اهريعوا ادعاشملا ىف ةعاج

 هب ناك ناكم ةيطقو ةيطق ةنيدملا ةبج نم اهقءرط يف اهيقرش يداولا ينو ٠ شوحولا

 ناكم وهو ةيبجلا روكذملا قدرطلا يف 0 رخ دقو يئصاقمو يحئارشو ناعم

 6 شرف هد ىصاقم هلا ص ةشيعتلل نكاكذو و لوم هب ىدري رب ةفاح ىلع

 اا ترو كك هدمت 64 انك ةيدرو عيبرلا د

 نم ناكو ٠ قلبالا رصقلا اهب و ةجرملا راك نمل" ىلا يف فرقد ب 0
 بقع نيدلا نكر هالظلا كلما ه أكنأ فرش الا ناش ام كدرتتر ايدل كب

 هبأب ىلعا خي خ2 راتلا اذه ا اذك ةئاتسو نيتسو فاك ةنس مرحخا يف هد نم هعوحر

 نب ميهاربا ك6 ةطسوو ل ماخر نم طبيخ برعض هتفكسأ لعو يلاشلا

 1 نوثالث ءاقلبلا هج ماو يفو ٠ مادلا للا ةنح رح الا هباب و سدنملا مئانغ

 نانادرذاش امهردص يف يلاعشو 0 1 ا 2 ةعاق هطسوو يرايتلا ىوس

 ا 1 لا وام تاب رمل 3 كراس نالت اهم لع اردتم ىف رشو يرغو
 2116 فتق قا ن !رمالا عشنا 0 ٠ نفلا لاع نوبعاللا م (')

 نيواوا !١" تانازوت ا ةعبرا
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 /١4 قشمد ةوب ر فصو

 قىدمد رار ادصو
 قبقلا ادعو اتاهزنتمو

 يباصلا يننحلا نولوط نبال ( رصعلا ءالبن جارت ين رصقلا رئاخذ ) تاعك يف قو

 اهتاهزائمو قسم دةوبر فص و يف هركذ ىلا درطتسا عيدب لصف ىلع ه 10 ةنس ىفوتملا
-_ 

. 

 نأتي اوف : هيف ام قئافدو قبقلا ن راد.م فصوو هدوعأ نارمعلا نم هيلع تناك امو

 ٠انولعم ناتسالا ريكل|كتاكلااهدص هك 20 ,كيل كيلا هلقنأ

 روذعلا زعي دئاوذف ىلع لصفلا اذه لاّتشا « لوالا » نار ,ءأ كلذ يناعد 0

 نئافدلا هذه لثم نم« اهشاحتاب الا اهيلا ليدس الف نادلبلا دكا جن لك

 لبق بعبي نادلبلا مجاعم نم انيدياب ام نا « ينانلاو » ٠ تطال زا 52
 ام رصعلا كالذ يلاوح نارمتلا فصو نم ؟يش ىلع فوقولاف :يرجملا رش اعلا نرقلا
 نب دم نب رديح ةمجرت يف هركذام صن ؟كيلاو ٠ عوضوملا اذه يف رز نوخلللا دلال

 :لاق يعفاشلا ''' رذ يبأ رصعلا لامج
 نيناهسل نيك اكد'اهب ناكو ةوبررلا اهمنغأ هل تاقف قشمد تاهزنتم نع ىلا ١

 اينلاقلا نع 0 ةيحئارتش ةعنارأو نول و. نرذو يعاقنو يواقأب 200
 ٠ اهريغو يلابطلا ين نيشعتملا نم اهريغو نيتاسبلا نم

 ىلع ةفوقو» ''' ةيضللا امل لاقي ةسردمو ةبطخب عماجو دجاسم ةعب رأ اهب ناكو

 ةضحان 2 قشمد نساحن نم هنأف رو ماما 3 نآكو ٠ هتبلطو ىننح نمد

 ضرالا لع يدرب: زم قرش نادهم اهباتاكو ٠ 'فرغو ةيلبقو ةيلاعشو هيرد كا
 نس ىلع عفت م رصق وهو 4 اذكم ترا 5 لكي هللا دعك ةيرعو

 ملول موي ةفاسم نم كانه سلاجلا رظني ناويالا ةئيه ىلع طالب هباوبل ةعاق هب ليج

 نم هيلا دععبو ددزي رج هقوفو نر رهن هعحنو ةأضيمو لحم : نيمو ةنذأم هبو لئاح نكي

 كل روصق مل ءاينغالا ناف ءارقفلل ديبشلا نيدلا رونرء ا رجا

 شرف هددعو قداقأللا تدب اهنم 0 لطاافف هن ةثالثو ئدرتا رم فر اا

 « ةيمجنلا لصالا يف(؟) معلا يفذابارصن ىلا ةبسن يذابارصنلا فلؤلل لصالااةخحل يف( )
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 اهرماخ والدنيا ا

 نار معلا يف بولقلا عماجت دحات ةلئمالا فرظطلاو, ةراحالا/ ١ اشادأم كنا رة

 4017 كرار قانا لهل اه اهو .هانبلا يف 'ضمللاو:بشطا لع داتعالا لج نكي وأو
 يف لحرلا برعلا ةعخ دحو ب رغ شهده ابعومج نكلو كنا اعرتك ١١ ءدل ارا

 ىرغص بايق ٌةدع نم افاؤم بابقلا يف يف صنرقملا لمع هوءنطصا ام برغا نمو ٠ ةيدابلا

 ه1 1 1 نر اكلام الا للف افا تقلا و اهننبا ةمسلا ىرتا نا" كودو ةقطانتم

 ةللدااكركل | 000 ةيلارملا اولا يفرك كفروا

 كيك 1نؤل/ ةلاور ركنا طوس دعب نايسالا[ اهارا علااراث آلا مظعمو انلق

 ني رخأتم اوناك نايسالا نال كلذو مهعناصم مايقل 0 تبا 0 نم عا عاتص يدياب

 هارت كناف يناشدقلا مويلا ىلا نفس ادن نياق هاو ةسيفنلا عئانصلاو ةسدنملا يف

 ضرالا ىلع لعجيام هنم عاونا وهو فحت*و ةسرد.مو لزنو طئاحو ةشتكأوا كلت لك يف
 مظع نآش مدنع رح اللو ةفلتخملا ناردجلا يف ناسنالا ةماق لوط ىلع لعجيام هنمو

 مالا او رتك[وارصمما طاشفلا كئاردع فا كلذ اندلع دا 6 "انوزك ماديا قو ءانْبْلا ف
 ةروشلل لوالا نرقلا

 اهولزز يلا عاقصالا 2 ةفاد# تاقو | يف كر هلا هداك فلا عئاصملا دادعت يعصي

 لو نرد ىلدنالا نانا ند. اريك نآلل كلام لك مان ؟ح ءاطعا ٍبعصي
 اهيف ودعلا ثاع دقو ةيسلب ف نييسلدناالا دحا لوق اهرك 10 مده يف و صف / مايالا

 رانلاو ىليلا كنساحم احمو رادأاب انمطلا“ كتحاش ا كناع

 ناككساو كيف ازا دعا ١لاظ رظان كباب> يف ددرت اذاف

 رادقالا ا مار تضخكفو ابلهاب بوطخلا تفذاقث ضرا

 ناد رادلا 5 تا "تنال اعاصرع يف ناثدحلا دب 8

 ىلع د ا 1 ةلص ثمل



 اه اهرضاحو سلدنالا رباغ

 ( هتيلوا ملاعمو ( هدادجا عنادم هيف يذلا رمدقلا يف قبب : معل ةليوطلا ةدملا يف ءافلحلا

 ديدخت وا ديزت اما ثدحم رثا اهيف هلو الا ةيف

 ةيانعلا نم رفاو بين ضيا ئرتللا ناك ىتح نارمعلا يف [دحاو اعين دالبلا تا

 ةدرق فلا .رشعةعب ا: طقف ريبككلا يذاولا لع ناكهنا اولاق تح اهددع رثك كلل
 ةراععلانم عطقنت داكتال ةنيد.م ىلا ةنيدم نم ترفاس اذا ديعس نبا ةياور لع تنكف

 - هيف ها يذلا مسقلا ىف عانت اهيف يرائصلاو عرارمو هأيمو ىرق نيبام

 اهذيبتو اهعاضوا 2 اهاها عنصتل لاخلا نم ةيامع ِق اهارق 2 هن تصتحلا امو . برعلا

 فطخت ةفرحزلاو:ضاينلاب تنقثا دق :رظانف نم نارط ف لبا انع نو كا

 هيلع نعشلا عاعش عوقو دنع راصبالاب

 نرد 0 1 ابكيا ةرضخ نيب اهارذ كحال

 نمحرلا دبع ىتتبا امو ناطلسلاو ةفيلخا يقي ناك ث يح عبطلاب نارمعلا 5-6

 تاناخلاو تاماخلا ىنتباو قاوسالا اهيف طخ ءاهزلا ةنيدم ةبطرق يبرغ يف دم نبا

 دارا نم اللا / ءادنلاب هب دانم صارو 2 ةماقلا عاتب كلذ للا بلاتجاو تاقمزئالاو روصقلاو

 ةراعلا ىلا سانلا عراستف مرد ةئاعب را هلف ناطلسلا راوجب اًنكسم ذخت وا اراد يندب نا

 ةفاسملاو ءاسهزلاو ةبطرق نيد ةينبالا لصتث نرا تداكف اهيف اوددازتو تفثاكتف

 :لايمأ ههرأ

 رمحالاو يرمللا هنم اًءاونا ثدنع رجحلاناكو رجحلاو رحالاب نييسلدنالا ءانب ناك
 نا ليقو ٠ كقلغألا لع مهعلاق م نيمعلاو يراوسلا 0 اوناكو عزحملاو ضييالاو

 ةيقرفا نمو ايلاطياو افنرف يب ونح نم ةميدقلا عيبلا نم تبلج ةبطرق عماج يراوس
 ةلضف كلو يف ناف ةيصاقلا نم تيلج ءا سادنالا علاقم نم تعطق ءاوسو ةناتسالاو

 ربلا يف لاقثإلا هذه لمح لع مهتردقو ةيسحلا ءايشالا مهتفردم لع 2
 انرصع يف هيلع وه امع ليحلا لع روصقو ةعفارلا تال الا ةلق عم رجم او

 5 أ

 ةيب رغملا ةيب رعلا ةعانصلا سردل ناديم اينابسا يف : ةحنرفلا نم نينحابلا دحا لاق

 ىلع اذ_ه اهرعظم يف تررظ نا يللا اهيلع ايداب ءيدب “يداب ددرتلا ناكو اهتيادب دعم
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 اهرضاحو سادنالا رباغ ١445

 دعا فرم دعب موقلو راج ال اوهراهز ال |راهيبز اح لعو .ءام ةكرب هلقسو يف نك
 فيصلا ةيافس ةقيط ل طقف نائةيط 55 رددلاو ( هريغو ماخرلا نم ا ىلع ءادلا رم ةيناثاا

 مدب ”يداب رودلا 0 ظطخ مهر 23 زياهد نم رادلاىلا لخدو ءاعشال ةيولعلا ةقيطلاو

 ماشا ينم اشناك امىلع برعلل ةصاخ ةسد:هنمزلا عمت جيتا 5 مورلانمع نوسدنم

 مف لقف ةصوصخم هلس لمه مل نكي انانقا اولصو ام برعلا نبا مهخعب لوقي

 الكا ميعنأدم مدقاو .٠ شقنلا ٍق اوتنفت مهكلو داحيالاو عادبالا نينابسالاك

 عانص لهم نم ءاسفيسفلاو هيف سشوقنلاو م ال6 ةئس لخادلا نك ع هاشنا ةيظرف

 تافاحأو رودقلاو عيبلاو 00 ف تلاكو ةيل رغلا ةءاندلا تأشز انه 0 مورلا نم

 ىلع نابسالا ىلودسا 8 1و 20 ةحر 7 نه ريثككو ةيأم 5-5 كا ةراثم ةدعاقو

 لا وهو هعئادب ترومظو ءا ال ا 7 ةطانر 2 را نبا لعح ةيليبشا

 عافص ”لظو ٠ برعلا يدياب اهماك1 تقتفت يتلا ةسيفنلا عئانصلا 0 00
 نولخديو ةينايسالا عئاصملا ف نولمحعي مهتاود باهذ دعب انور اينابسا 2 برعلا

 واسال لك ةقنبلا ةيكرالا يف "عطغ ًاريثأت طب اورئاف مهيلاسا ضع اهتسدنه يف

 ءامقلاو لل لططخ اوااوت نما ةماؤو ءاهداوقو اهئءانعاو قعلدنالا كوالا“ ناك نقل و
 86 ةفصرالاءانحو ) هايملا نلجو روصقلا ديدشل و كلملا ةماكل لاكتساب ماع ةيسطاو

 ءاظعو ةشدب 1 قىرحجر كاوا قع كيع كاذب 1 نوصحلاو عالقلا ةماقاو

 لوا »ناك يذلا (588) حلا نب نب ن“راادبعمهنمو نأشلا اذه يف همدق ىلع ه 0

 وردا اهنالطإ اكو ةءانعإ تيقن 6-0 ةنيزلا يفءءامللا نس لع ىرح

 طينتساو ( زرطلا ثدحاو (:فيصرلا ىلع ةياقسلا لمتو « سادنالاب 00 دجاسملا

 اظولا سيفن .سادنالا لخد. همايا ينو « هكلم ثنو ؛ ةبطرقب ةكسلا ذَا و ءابلمع
 نا» :.دقعلا ب>اص هيف لاق يذلا دمحم نب نح 71 دبع مهنمو ٠ « ءايشالا بئارغو

 نب ملام « ةليلقلا ةدملا يف يفب هناولاغر ا اهيلع يغق.و اهر رادقا ىلع ينبت ل 7 زن مل كولملا



 | اهربفاحو ىلرلا

 لكل

 غاعن يذتلت | سلدنا ضنا ف

 مقتنم يسلب اهريش يف
 ابب ضحي ضرا نع لدعي نياو

 اهب ثحن ضرا نع لدعي نياو
 اهتءؤر راصبالا جهيبال فيكو

 ايون كبملاو قف اهي

 هب قرب تفضل لم
 ارح اهب وفم يذلا ميقا سيل
 6 راختسا ديلا جدا امناو

 هفئصا ام ا غلب نياو

 ارسم للقلا اهيف قرافي الو

 ءايبص ىنالا قحب موقل الو

 ءانباو جاوزا ةدابشلا ىلع

 ءايفاو ةاومإ ةمادملا لع

 *اعنص يشولا يف اهب ضور لكو
 ءابصح ردلاو اهتضور زخلاو
 + اوها هنم هديتو قريال نم

 غادنا لطلا يلآل رانتنا الو
 غءاجرا هنم تباطف درو ءام 2

 كامات زا ىدلاع فكر

 ثدب نيح ضرال ا تابج نم تزيم 5

 تونخأ رحب افاطن ابلغ 2 1:

 برط نم ىهزلا اهيف مسد كاذل
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 ضوع اهب ام يراذعتملخ اهيف

 مجاكملا اهريم' ىلرودو هدن د

 ةايخ ىو تديرارع دج
 +اغصا ناصغاللو وذشإ ريطلاو

 ارخص ضرالا لكو ضايرلا يهف
 « ىنرملا رفس نبا »

 كلاملا ةماع 0 ةطم يب رعلا معتفلا لبق امارع ف انافل ةرب زج هبش تزاكك

 « انارمع رومتملا يف ماقاو؛ ًاناينب داش نم ريخ نم اوناكو نامورلا اهكح * ةيبروالا
 نم ريغيالا دقفلا أ ناوعافلا"فرعلا اءاجلا]ذ ( نما ريبك مهتيانع نم ابلغي مل اذه عمو

 اوتفتلا الق ماشلا يف مدبع ناكام وحن ىلع حوتفلا دهع لوالا هدبع ناك ىلهالا ةئلا

 نم رلا دبع قشمد نم لب قرشلا نم سادنالا ىلع درو اذا ىتح ءانبلا دون ىلا هيف

 ه4لقمدس ناكو )ع ناومعلا ِق هتما بولسا هتعام م لقن م16 كس يرمالا لخادلا

 اودععاف ) ممياعم لوصاو مهتاداعو مهئانب بولسا اولقي . نييماشلا نم روبمج اهيلا

 وا انف رودلا 5 اولعجو ( كاغلا يف ةيقشمدلا ةسدخ:طلا ىلع مرودو ممروصق ءانب يف

٠. 



 اهزصضاحو سلدنالا رباغ 1

 عباسلاو سداسلاو سماخلا نرقلا يف مهئادعاو برعلا نبب ةلصت٠ تاوزغلاو بورحلا

 لالا تررقلا يف ءالؤه ناك نا دعب جنرفالل ةيزإلا برعلا كولم يدؤيام ًاريثكو
 سنوفلال نيفشات نبا ظلغا املو ٠ ةءزجلا برعلا ىلا نودؤي عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو

 ةيزجلا مرغن يلاو اناو ينبطاخي ةبطاخللا هذه لثمم » : اذه لاق ةبتاكملا يف مالكلا
 « هئاعب راو نيعستو عست ةنم كلذ ناكو ةنسم نينا دنم هتلم لهال

 دوه نب كمون نب دمع 0 ثتاخد اينايسا نم نيدحوملا مح ل از نا دعبو

 لوح نوملدملا فتلا 0 ان 115 ةيليدشاو - رقو ةيمرم ىلا سو د نم

 مادف 1595 ةنم سلدنالا ىلع ىلوتماف رمدن ينل ٌةرسس م نع 1

 نبا اص دقل ىتح الوا مهتلود دئار فءضلا ناك افصنو نيئرق ون هباقعا ينو هيف

 دالث نم اروسم نيعبرا وحن هاطعا نا ىلع 116 ةنمابنابسا كلم ننفلا رمح الا

 نم ةودعلا لها خرصتس وو سادنالا يري يدنرلا دمحم وبا لاقف قرشلا نم نيملسملا

 اهيف لوقي يلا ة ةرراو سلا ةنالكصفا ني رد 5

 هتروح كيمحاو كح هلا ىره هل ءازعال بطخ ةريزملا ند

 نادلبو ناطوا هنم تاخ ىتد تدحت*افءالسالا يف نيعلااهباصا

 نايح نيا مأ ةيطاش نياو ةيسرم نام ام ةيسدلا لدق

 ناش هل اهيف امس دق ملاع نم مك ل

 اللا نرد مح: نلدنالا كولمر ردا نهال ود نعفف نيلسملا ريا داعو

 ا رصن يف دارمحالا ينب نم م كولمإ م مادقا تذمر ىتح مهن ودحنيف ةفدعلا لهأ نم

 مول ازيدب دعا قيدحوملا ةلود تضر | الو ا هتعصاع ةظانرغ اواعح دالملا نم َه ةريغص ةعقب

 نم مهحارخا ىلع نابسالا ةين تعصو مرما فعض ىتح مهناطلس ةيامح يف مهتوق ىلع

 ةلاعشقو نغرا كولم داحناو دنانيدرفو ةكيلون كلا اليبازيا قاقتاب انانشا ةريزد هبش

 سادنالا دالب نم رمح الا يبب نم كلم ا جوزخ تاكو دحلا ناطلس َث راذانو

 ٠ كانه برعلا كح ىهتنا ْذءمْؤِإ وه 1637 ةنبس

000 



 ا؛41 اهرضاحو سلدلالا رباغ

 يدياب كالملا,قرفيف,احارفاو اسارعا مسايا, تناكو ةرزاض1+| كرم و لدم |
 اوكرو مروما ةمزا تالارعلا فارشا طبضف .هديب املك 2 - فئاوطلا كوله

 ىلا « ة ةعدش لكب كلذ نم ا ةناطلدلا باقلالا لاحتنا يف طل انتو دونغ دوبظ

 ىدتالا ترد كح اص قرد نيكات نب انسرب نع 0 ا نا

 رباتم لع ةيسابعلا ةفالخلل عوز ل اعراضن افلام يلع هئبا عم دالبلل داعاو

 ىلا برغملاو سلدنالا رباتم "لع اهئافلخ ركذو نييسابعلل ةوعدلا لزت لو ىلدنالا

 ٠ نسوسلا دالب يف ةمداصملا عم ترموت.نبا مايقب تعطقنا
 رزا دشا نيطبارملا ةلود امم تءاج ىتلا ةديدجلا ةوةلاب دالبلا قأنخ سفن

 ءالؤم تركو نيدحوملا دلمع لع رتل نعي ميلا تدلل
 يل نيدجوملا نم روصنملا ةغيللا نا ىح سلدنالايف مهناوخا ةدحت ع 0

 ؟يصواو 0 هللا ىوقت 5 كيصو ها سانلا اهيا اهنم اياص ريهاصوو نيدحوملاو هينب عج هتافو

 لاوح اناا نكد ا ل ماتي الابدارا « ةعتتلاوماتيالاب

 نيطب ارملا ل ذاخت كلذ بجواف فسوي نب ىلع نيماسماريما ةلود رخاوايف تلتخا ةريزجلا

 اولقو ةرث زا لها ىلع اوناهف ءاسنلا مهتعاطو ةحارلا هر ,اثياو ةءدلا ىلا ,هليمو ملك اوتو

 مدالبل ةرو انا ردا عواسنلا لو كالا ا مهتيعايف
 ءالقع ىعدتساف ةيما يبن ةلود عاطقنا دعب ىلوالا اعاريم ىلإ ذر لد ل

 سادنالاب كلف مح شح يف 158 ة:ب اهريما ما ةودعلا رب نم نيرم ينب ةريزجلا

 دهاجو 0 ينال تا ا ًارودس نيدو ةثالث

 دءاوق اوككمو نيلتسملا ىلع ليطتست سلدنالا ىلا هزاو> لبق تناكو'مدالب خودف منرفلا
 اهريغو ةيمرعو ةينا5و ةيطاقو نايجو ةيليرغاو ةيظوقي ]ذم اهنوصدصتك 3 كلك

 تاكو هتيارإ تءاجن نا.ىلا :١3 ةعنص“ '' تاقعلا: ةققّو ديم ةلار“ الفال تكا

 يد سافان .سال ماب جنرفالا دنع ةفوزعملا يه باقعلا ةعقو ةعقولا هذه )١(
 راصتناب ترمجشا نايجةيالو لح نم ةيرق ينولم5 7/0005: 06 10/0501 زو وت

 ةبرض برعلا اوب رمذ دقو ه035٠1-- 151:5 ةنم برعلا ىلع رافانو ةلاتشبقو نغرا كوام

 |ينابسا دالب يف لغوتلا نم اهدعب اونكسم# مل



 اهرضضاحو سلدنالا ارباغ ١4٠

 لبق :اوناكمهناف دوويلا امس الو لاحلا ءوس نم هيف مه امم صالخلا نوددري. ةلمخلا يف

 نومافلا برعلا ءاج ايو نيريسلا موينطاو هو منام 0 ا اوقاذ لق نيس م

 اولذح اكن ولبسملا ناك نيجيئافلاب مب 0 سف هناب مم ل در ربك او م الدا اوناك

 ابعضو ليئارمما ءانبا ف ةّقلنأ مها تح لا تضإإ دويل ما نم هتيماح كفمصن اواعح ادلب

 ساونا 7 هدا بف نوت
 عهلاومو مداوف اهيلعئيقاعتو قريشلايف ةمومالا ةلودلا: لامع ةحزتفملا دالبلا ىلوت

 00 ا نيس ايعلا ,ةلئاق ةالم ان اهربام م ىلع م مناخ خسأب ب تطخو ه1 ةئس التم

 وللا ذيع اي راه قرمشلا نم ءاج ادعم ةئاقيتناككاذا يعي :قرتتملاب نيب ومالا ةلدد

 نك ةعامج ةظطساوب::بلغتفا لخادلاب .ىعسملا ناو سم نب كلملا دبع نب ماشه نب ةبوعم نبا

 ! 112 يول ردعا ةنانز نئابقتيف ةيبطملا نم شلل و.ناوزم ل ١ ىلاومودتسا لها
 هؤانباو عفرو :اهنأش نم مصاف. ةءاطلا هل اهلها لذب و سادنالا ىلع ىلوتسا ىتح مهنم

 مبككم ىلع نوضقتنملا لقو مهبح ىلع بولقلا تعمجاو ا ةانفيبكم هدام
 روصبا يومالا قمح | دبع تقلامدنع 2 ينالاروصللا فض ادع !و١ مهناطلس ىلع نويودلا

 دنحو ( اراصمنالا نصف  اذرفم ع ادلب لخدو٠ رفقلا عطقو ر لاربع »يدنال لو

 . « هوريكش ةدشومهريبدت ندحيا.هعاطقنادعب اًناطلسماقاو ( نياوددلانددو ( دان>الا

 ناو ةنس يثئام سأر ىلع ه 401 ةنس سادنالا نم ناورم ينب كلم .ضرقا

 الار حلف عدضلا ا وبار لعتلا :اوعجير نا دعب (ًاموز/ نيغب اور ةثلثو! ةئيس..نيتسو

 راد ىلع هئاليتشاو .همجا ظالءتسا .دنعي ةسفنل ةءداعم نب نمنزلا ا دنع اعذ,(1)

 كل 1121 2و طال وفسج يالا وعرب قعتتلا نفذ اريشأب ماقلت لاقناوب ةيطرقبتذامالا
 نب رمح نب كلملا دبع, نا لاقيو٠٠ ءاعدلاب هسفن درفا نا ىلا هلبق يلاولا يربفلا فسوب

 ةرامالا مسا دعب لهنا الا هلبقف.هيلا هصولخ دنع كلذب هباع راشا ؟لنا نب ناورع

 هللا نيد رصانلا نقب نمرلا "دبع دمع ىلا ,كلذ يف' هحذس هاللو,نم اهارصال ا اكلاسإو

 | دس ا1 نينمؤملا,ريماب يعدو هنانطلم نم نينس دعا قنا اب يس ىلا وذ

 1 دل[ ةفالخ عدنا ىف اكل زل قرب شملاب ميج اطلس اشننااو: ين |بملدلاو عت كل نابتسا و
 سلدنالا خرؤم.نرايح نبا نوارم وبا كلذ ركذ مهنم دضتعملا دمحا نب رفعح



 الاول اهرضاحو سلدلالا رباغ

 الف راصحلاو عوجلاو توملاب اوفلت لجر ةئاؤلث الا ةيقيلج ثالم عم اهيف قب لف ةرزصلا
 لذ موكرتف ممولقتسا مثراصح لع تروبترملا تالذ ىارو لج ةاثلث الا مهتم ا

 ٠ ةيليتشق ٍثو ةيقلج نم نيملسملا جارخا بيس اوناك ىتح نودادزب اولازي

 نم اهلحاوس برق نا كشاالو سلدنالا حتف يف نوخرؤملا هلاق امم ةدبز هذه

 فتراك اك قاقزلا وا زاحلا ناف تفلا اذه ىلع ًاريخك بّوَعلا دعاس لق ةيقارنإ ل7

 رئاخذلا ل قن هعم لهسي ًادج برق لدن الا بو"! ”ةؤدعلا رب ويزربلا نيب ترن يانا

 سلدنالا ربزم فيرط ةري زب فرعي عضوم يف قاقزنا نال كالذو ةيقيرفا نم شدجلاو
 ةرب زا | نمو دليم ع ا هضىعو ىصقاالابرغلا ف ل ءازار ةدوعتم رصق لباقي

 مويلا ةفاسملا عطقن ةرخابلاو ٠ اليم رشع ةينامث ةتبس ةنيدم ىلا سادنالا يف ءارضخلا

 ٠ تاءاس ثالث وف يف يصقالا برغلا ةضرف ةجن“ ىلا قراط لبج وا ءارمضخلا ةرب زا نم
 يف شدنألا اوفصتسا اذه عمو ليات تنك كر ءلذع حيتفلا تادغم نا ىرتاتلاو |

 لها نيب و سلدنالا لها نيب راوجل يهتسملا بدقلا طالتخالا نال كلذو ةزيجو ةده
 طسوالاو ىدقالا برغلا يا ربربلا دالب ىلع اثايحا نيبسلدنالا تلغتو ةيقنرفا يلاعت
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 اهلهامو سادنالا ملاعم اوفرعي نا برعلانم اهماكحو اهداوقل لب دالبلا ناكسا ايه دق

 هدشاىلع اهكول.نيب فالتخالاو اهوؤاجدقف اهئاموكح نم فعفلا نطاوم ىلع اوفشو
 3 نيمدت ةنس ىلا نيناعو ناع "ةنس نم ) نين تالت ميثم لبق تعاج دق دالبلاو

 ىلع شيج ةلطيلطيف فعالا كلللا نا حص اذاو .رثكا وا ابلها فصن تام ىح ترو

 اكل 2 يلا غلابلا ريصن نب (ىدوت قل ناف انعدم وهو لتاق» فلا ةّئم برعلا

 اوناكدالبلا لهاو اذه برالاروماب عالطضالانم برعلل اع ل هددعتال هيلع لاغت دق

 عب تماس ام ىلع ةوذعلا رب برعلا قلطبو دعابتملا ناكملا نيعلا مش ةودعلا (1)
 طسو االاو ىصقالا برغملا ةودعلاب نونعي و مثدالب نع دعب و ةيقب رفا يلامش نم نماذلالا|

 سنلدنالاب ةودعلا ريو جاتلا بحانص لاقو +.سنوتو رئازملاو شكارم نا لل

 لعلو٠ يضاشراا م غبصا نب مداق 0 يودعلا سرا 0 نيدلا تاهذ تسف هيلاو

 هدياوانلق م :ةودغلا نأ نووشملاو ةروهتتم تسيل سادنالا الن نف ءازا انس
 ؟:برعلا نها فارتلا



0 
 اهرضاحو سلدنالا رباغ 8م ١

 هثعبف دايز نب قراط هل هللا هل هاا بوم اعد نيعساو ىدحا ةنس كلذو

 لخدف ليلق الا برع مهيف سبل يملاوملاو رب ربلا نم مباج نيلملا نم ىنال [ ةعبس ف

 لاجرلاب فلاخت عب رالا نفسلا تذخاو نيعستو نيتنثا ةنس يف عب رالا نفسلا كلت يف

 ةفايق كارلا قراط لبج هب ىو عمو هلزاف عينم ريل طيش ىلع لبد ىلا مهعتو ل ايخلاو

 .٠ هباحا عيمج قىاوت ىتح

 عمج كنا ىلع فيرط ةراغ ةلطيلط تحاص قيدذر اذنالا كلم تغلب املو

 ةسمخي اهلمع تراك ةريدك نفس ىلع ىموم ثعبف كلذ هيش وا فلا ةئام ليق هعومج

 ةءامجيف نايلي مهعمو افلا رشع ينثا قراطدنع سلدنالاب نولتسملا ىفاوتف لئاق» فال

 ةلطياط بحاص قرذر ىتتلاف رابخالا مل نش و:تازوغلا لع مدي دلباا لها نم

 ها راى ضم ىلإ قراط 6 ةدرذر مزمناف ةريدلا هل لاقي عضومب دايزنب قراطو

 ديس || ه2 لم نم نع قراط درو َ هم لهو مظعالا ركسلا' لف براحو ةمسا هك

 كاندي د لسراف هشج قرفو قراط 0000 35 اا ةعبرا ىلع اهرب ىلع

 نوف ةلطيلط ددري نسانلا مظع يف ره راسو ةطانرغ 7 ااثو ةير ىلا ىرخاو ةبطرق

 050- ىلع دقتعا نم مهنمو سادنالا كوام دحا رساو ريمدت ةنيدم كل كلذكو الك

 الاجر اهب ىلخو ةلطيلط غلب ىتح قراط راس م لامثلا يف يف ةيقيلج ىلا بره نم مهنمو
 ٠ قراط جف مل جيف نم هعطقف لبجلا لبقتسا م ةراحملا يداو ىلا ثالسف هباختصا نم

 برعلا هوجو نم افلا رشع ةينامث يف ريصن نب ىسو» لخد نيعستو ثلث ةنس يفو
 فرش لاني نا يشخو هدسحل داي ز نب قراط هعئص ام «غلب دقو رب ربلا ءافسعو يلاوملاو

 قراط هجن رفا نم حف نا ثيل ملف ٠ ةيما ينب نم ةفيلخلا ماما هنود ميتفلا

 ىلا اهلها برهف ًارهشا هذه رصاجو ةيليدشاو ةنومرقو ةن.ذش ةنيدم ميتتفاف هالوم

 عيمج نا ىلع اهلها هملاصف ًاربشا اهيلع مهلتاقو ةدرام ةنيدم ىلا ىسوم ىف ةجاب ةنيدم
 حتتفا ع هل اهياحو سئانكلا لاوماو نيملسلل ةيقيلجلا نيب راما لاوماو ىلتقلا لاوما

 مفر كر

 مالسالالهال قبب ملو ثرفالا ةدعاق نوطول ةنيدم ىلا اوهتنا نيماسملا نا اوركذ

 اماف ةيةياج ةرذكو ةنولبنب لابحو ةشوقرق لابح الا ثالذ ءارو امم هيلع اوبلذش مل 'يذ



 ال اهرضاحو سلدثالارباغ

 ىراصن ديد اهتعس ىلع ةري زجلا قاب و مايا ةرمشع لوط يف مايا ةثالث ضرع سلدنالا
 هبقلو:اهعم امو *ةلطياط باص لؤالا كولم ةعب را مهتم كلذ لع يلوتسملا ناو' نرد
 فم كوالا سافلا هنوعل ةب زاغملا ةماعو مهتم كلم نم لكىلع”ةعم.شنوفدالا
 ترايحو ةنجاطرقو ةيسنلب و ةيلييشاو.ةلاتشقو ؛ةلطيلط. ىلع: لهش ةعستم, تالاحعو
 ةريقص ةعكلمو (لاقثزبلا مستو ابعم امو ةنوبمت) بحاص يناثلا انا 1 0
 ةنواشرب تحاص ثلانلا ٠«نسادن الا .بترغو ةنوبشا ىلع نمش يو يب رخلا كنالأ يف ةعقاو

 نيب شو ةريد عبارلا ٠ ةقرويمو ةيناد ةريزجو ةيسناب و ةطسقرسمو ةبطاسشو نغراو
 ٠ نسنكشلا كلم اهكللن ل ان و :هنولدني  ةنيدم هتدءاقو ةنول هرب تالابعوةلاكشت كالا

 رورملا بعص قاهشلا تعم يف تلغوت:الكو مدقلا يف سلذنالا وقنا ةلجلا يءاذه
 اذافرةةلجلا:فيسنةإبس ةيديدجلا طوطخلا يق مولا" يوتافاسلا ياتو للكل
 ني رشعو تس يف طد رحم ىلا لصت ةانكلش يذلا, قيوطلا ىهو ذي راب نيم نم كا

 لا سلا راسك ةسطخ ظ رحم نمو ًارتم وليك 1:40 6 يو ةعاس
 راصتخا ىتأتيو رتمولك ٠ ١؛قؤاط بج ىلاعةطان رح( نمو ءارتوراككل 1 1 هل

 لقث نكلو جيراعتوا لقنت نودب ةرشابم دلبلا ىلا دصقن رطقلا تناك اذا تافاسملاهذه
 . تارطاقلاو ةيقتسملا طوطخلا اهيف

 ندا حتت (©ي١

 اهءارو امو سنوث يا !طوح امو ةيقرفا. ةيما ينب ىلوهريصن'نب ىموه ختف ا
 تحاص كامي اهيفو رجلا طش ,ىلع نئادم ددري راس ةخ غلب و ةرجبلل نيعبسو ناك ةنس

 ةدجول قئلدنالا كول ذَخا لد ورانل# اكو » اطؤحرإم يعد اهياع اوبلغ دق سلدنالا
 ىتح هب ليقاو ( ىسوؤمل ةعاطلاب ثعب .ذاللا تالت 2 هموق نم كولملا نضعب ىلع.اهدجو

 هل فصو م هيلا ناايلطاو ا هيضر 1 ء هناكال و هسفنل دقتعا نا دعب نئادملا هلخدا

 مهعمو لجر ةثاعبرا ف فر ط هل لاقي هيلاوم نم الحر يعمق اهيلا هاعدو سلدنالا

 هذه تناكو :اهيف هلوزنل هب: تيم ةزيؤج زن ا ةعب را ين راسن: سراف ةئام
 املاس عجرو اًئيش باصاف ةري زا ىلع راغاف .مهتعانص رادو مهيكار» ربعم ةري زجلا
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 اهرضاحو سلدنالار باغ |[

 فلقتن نيلاعنالا ةخلاسم مث نم تناكف ساخلاو ضاتنعلا سادنالا ضررا يف. نا هريغ

 لامشلا يف ندملاو ميلاقالا نم كد مهيلع مهئادعا بلغت وا مهئادغا ىلع برعلا بلغت بسحب
 ديما اهل, ا وراك دقفأ مهنع تحارخت ع برغل 2 ىف فارع تاجدةقوتقلاو كرذلاو
 نماغلا نرقلا يف ترغص م نينامث يف خرف ةثامثالث يناثلا نرقلا يف ةيواعم نب نمحرلا

 0 ٍِرط لغلا جردمو ( اقيض ةاطقلا 000 0 تدع أى

 2 ةبوق مال اهترواحل يعيبط ريغ ناك سلدنالا يف برعلا ماقم نا مرجال

 كلم نب كن لو كرولا نبع نيب زمع نا ىحك نيادل د ناينلل او نسنكلا'يفب ال ةفلاخم
 نعمبعاطقنال اهنم ايلها لاقتنا هيّأر ناكو اهرابناو اهتفضبا هلا تتنكي نا هما اهيلع

 هللا ءهمحري نا الا راوث ىلا مهريصم ناف لعفي ىتح هأقبا ناكها تْنلَو خرؤملا لاق نيالا

 ةنس سلدنالا: ضرا نم لاقتربلاو نابسالا يدا يف ناك ام يبثكارملا فصو

 ةنيدنم :يورلا رحيلا لحاس ىلع ٍئرشلا يب وهلا دحلا يف ىردملا لوا لاقفه

 لعاشلا ريغىلع يتلا ندملاو ةشوطرط ةئيد. م ةنوكرط ةنبدم م ( ةنواشوب ) ةنوئشرب

 ( ك0 كيا هذه ويا ةئلقو ةغارفاو ةدراللو ةطيمق رس ةئيدَم روك دما دخلا ذأ ف
 تكلا ولسا | ننام. طشارعملا ةحعا فقر .«نزغرا مست ىلا ةبحلا اينو ةنودشرب خاص
 ةليأو ذو( 8. طارح ) طمرمتمو ةذاكمو ةريبلظو جيلا و ةكترك وا ةلاعبلط .ةعب دل
 ةكماملا 200 ل اكتفسوللا هده بت ل دال لملك وع طرق
 ها يره ءاشللا ةكيقلز روصو راضي ةريدكا ند الا لقعل الغلا ىلا 0 ايف

 روايات فاو نويل تربط دع لجو سوببلاب فوم لحر اكل اهم
 ةرتهشو ةحاب و ني رتدشو ةنويشالا ةنيدنم“ هم اننا ندهن ايفا ظعالا ريلا لحاس

 يل: امم ندملا هذه هاروو:قيرلا نباب فرعي لجر اهكلم 0 ريا و وقاضتشاو

 ا نيل دال نم امل نرسل كلو اه 122! زيك ندع مورلا«دالن
 نوصتعو ةطانوغو ةيسرمو ةينادو رقشلا ةري زحو ةبطاشو ةيسنلب و ةشوطرطو ةلكشنب

 ءارضألا وي نطو ةقلاماو بكاتم: نمحتوة حرا: يواوو ةلئابوو يلق :ننلب و ةقزل
 نيلتسملا يدياب تماقا ىادنالانا لاقف ةنماغلا ةكاا يف سادنالا يدعشقاقلا موقو

 قزرتخ نم اهعج امو: ةظانيغ الا نيطسملا ديب اهنمأ وم: لو:ةرختملا نم ةدش ةئاتتسلا أ ىلا



 | مو اهرضاحو سلدنال ا رباغ

 مهتك يف ةمالا هذه نع درو امب ىتح نوقدصي نوداكي الف « ةميئثللا سوفنلا ع
 تايداع 0 قابلا ليئفلا قرالا كاذ امو ةببرغلا ةراضحلا 0 لامعا وم اهيتك عد

 راظنو , لءاكل قعو ( لماش ل دعنم كانه ناك أم ىلع يلحناهربالا« ةيب رعلا سلدنالا
 عاقصالاو عاقبلا رئاس يف اهلثم نم لمح ام ىلع تب را« عانص دي و ( ذفان

 سادنالا مونت (!#)

 آمم2125©70 سيلادنافلا نيبلصالا ابن :اكس منا نع سد اعمار رخل كدحا

 مس ١ اهيلع اوقلطاو ]آ/0:10هاسوأه دا 00 اايسلادناف اولاقف

 ةقيقحلا يف يئامو برعلا ةري زج اولاق 5 سلدنالا ةري زج اولاقف بيلختلا باب نم ةريرزجلا
 افرع ىوناك 5 ايانتلاوا ,تانريبلا لاب لايشلابعوصقا نم اماضتال 1

 ن داش ةريسم انابسا ءااي ريبا واسلادناف هرب دج هبت يو وال معلا اوردق « برعلا

 لامشلا نمالا ةعبرالا اهفارطا نم رخيلا اهدحي اضرع اموي نيرشع ءاهزو لوط موي

 راجل اهب تقدحلا دق دوي ند اند : ذيع نبا لاق قيل ذنالا كصو نازيمف قرد

 . !نناج لك نما ةراغلا و, ظصخل ارنا تكول

 ةيالوو ةيرملا .ةيالو تابالو نام نع ةرابع مونلا اسبلها فرتعييف نلدنالاو
 ةبالوودةقلام ةيالوو نايح ةيالوو 9امكلوح ةيالوو ةطانرغةيالووةيطرق ةيالودو سشداق

 ىهف نيدالم ةعبرا ءاحد اتاكسو امنع :ازيم اك راك 0 يطا [سساس

 هيلع خيلظي اه اذه ةيطسلا |يتحابم ابسدس وخنو اهناكسب ةيلاحلا اينابسا سمخ ون
 قرشلا نم اهءارو امو ةنواشرب ىلا كلذ زواجتل برعلا كح نا ديب سلدنالا مسا مويلا
 هذه نم نيبلاقتربلاو نيبنابسالا يديا يف قب " ك را يف اهرواج امو ةنويشا ىلاو

 ىوس عب سم رثم رايك فال ا ةعبراو نرويلم فصن هاهنا اهتحاسم غلبت يتلا ةريزجلا
 : ايروتساو ةقلالجلا دال فرعت لاهشلا نم ةليمذ ةرغضم ضارا

 كلذذلو ايملظعم اكلم |لتاو اهوغتفا نيل راهر بار قري رطل ناار ا
 رثانع ةريسم الرا «يدوعملا لوقيو قيقحتلا ,لعةيارعلا نا دن الة

 لاف ا فا نس فعلا ملد نيرهش نم وحن هندمو سلدنالا
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 اهرضاحو شلاننالااارئاغ انامل

 ٠ ىلوالا اهترضناهيلا دعت مل ناو مايالا لماوعدب ترضا امم ائيش تحمر وا « اهيلع

 اهصقني مف ( ةييطلا ةيغيرطلا تايذلا لمحاب قلاخلا اهبصخ ة ةيط ضرا ىلع م ءادلش

 نال آل ىاعش ىلعاهماضه ن< ةقفاد ةبذدع م ال :عءاعداهوو اهد يي ف ةبرث ءاكز

 نادبا ةوصمو ( ملقا لامجو مماو م لادتعا دنا لاق رعدو الشو 2 ةنصع عقر ةقساب

 يعيبطلا 00 «هعادباب يذرالا عئاصلا امناز اك « هداجياب يواهسلا عئاصلا اهناز
 .٠ عاقبلا ريخ يف يق عاّمجالا حلا ادعاوت 0 ) يعادصلاو

 تطاق كلفا ل لقدلا تلامس ينام ذل[ مازال نلدنالا ةلرلا يف ع قدال ايلا

 2 يل كو راحل اياهم لع ةررعلا »ا كاوا انو تعسألا اه كاركآلا قوس
 نادال نعام "كالا اذءان 00 زك تيشن كنا مهضعب نظ ىتح :يبرعلا .قوذلا

 كحتةسالفو كئالع حاور 1 ىلع : كتاعارزو كتاعانصو كلع ةرعداا ةيدبالا

 د2 ع ب رعلل | وحس مو 2 م0 ا 6 را ناكام كئارماو كنئابداو كغباوتو

 ةييرعلا اكل قارمشلاا نه اولمحأف اف اولمح « ىلأملا ةيندملا ةعرش مث اوعرشو ( نيتداعسلا نما

 نم مهفلخو ( م ِِم رصاعنم | وشهداف مهدببع ىلا لو ا ةوفص تناكايندلاو نيدلا 2 ملاعت

 ب ركل نو نلعب 5 ودك عيقز هني لافم ليان مل اوجنو « لابحالا
 ناقل  ةفيطا ةريادت اذارهيلات يف عبطي « ناسنالل ناسنالا < يف اًقثم اماظنو

 برعلا ةزادح نم 7-5 لاف . لاجلاولاكلا ف نايا نمل اغم قارا لع هئشنب 5 (عبطلاو

 فالتخاىع برعلا هب رختفي ( ةصاخ اينابسا *: زج هيش يفو ةماع ةيب روالا ةراقلا يف

 ةسردم تلازامو تناك ةيمالسالا ةيرعلا سادنالا نال رذفلا مل. قحو فاق

 مقالخا م راكم نم موعس واف برعلا ءالع ىلع ة ةلفملا ميورق يف هبالط لزن يعسللا برغلا

 ءاح الف ( هاري مصتعملاو ؛ ذارق كللاط ىلع يب رعلا خا امو ( مه ولع امي عاؤقم وميك او

 لقثا اهنمدعي كابر هلا 070 ريعراا كاذ ليحر فزاو « طاطخ الا ردد

 ) مسا ا مجاعم ف تنقال يناعم مل هلعم ( ميلغفب ةقطان عئاصملا كالت اوشا ) ليخد

 ضرغلا 4 وحس ده( 8 0 لوم د( ساو ا نمامابالا رباغ ىلع ةنذاكمو

 ار ىلا هحو هوشف

 و ثعابب برعلل ةبزمب نارثعالا مهيلع تعض سانا نيب ارقلاا قال وي للاعو هيلا لا



 مع اهرضاحو سلدنإلا نباغ

 بولقلا .م.اجمم فأي و 4 ةدرقملا .سوفنلا يوهتسي ام ابلقا بئاجم اهنع ةاورلا ىورف
 2 نال نا يناعم نه هب:تيصخل اب ابلاح تاني نيب تدرفت ( ةيصاعلا ةفاحلا

 ؛فرطلاو فطالا نم اًقودِض اهانح مأ نا يدبتااتنتال هيو «يبالطلاو باسل | 0
 انت ديرت (تاومع نم_راجالا واؤلنتي مهقشرتو ( مياب رغشب برقلاو ديعبلا بطاخنو

 ٠ نانالا هنا فاقوسالاو ( نامإلا تاب 0 ةدزملا

 اها كفيط و نم ةراضابلا' هتأزق الإ امد ةشاابفلا"قمعو 6 ابصلا دبع ذنم انشد

 امالبب اقازغ يندازذ.:(.عيشاودلو. هيفا تازصتاو نوفا[ تركي رتل لا

 ةدابس ةءاضول دماج لدزا!ل اد دعال اهب تيا اع ريس | قس سلا
 يب رعاك نم اهيلع«سلدنالا ضرال,ناك قذعدا نوف قشعلا ل ةئسحو ( آمل

 ٠ مايالاو روصعلا نم لع ( مالس فلا فلا

 ( اهئانبا نيغو ابعانبا رواندا لع اًوجاروانم راثاينم تولت ام نك ل
 ( لايم اك عبطلاب ناكر خآو ؛ءاقللا موي اهضعب حص نهاظم يف اهروصتن ةليخلا تناكو
 نورق ةينام ون اهئاجرا يف اوضقو ( :رهايلا برعلا. ةيئدم فصن وحن م نيلدبالا يف

 عادب الا بابراو غباونلا روهظ رودو ؛ ةطبغلاو ةداعسلا دبع اهليصفتو اهتلمجب تناك

 مل « تدجواو تسيتقا ام ةرثك ىلع ةغيدملا ةراضللا ما نم ةما نم ىو.« حئارقلاو
 عطقنم يف عقصلا اذه ناكف سلدنالا ةناك. غابت نا اذه سانلا موي ىتح الر يشتي
 كيرف لطم (لزإ ان ارب هطنسوتم او هطيحلا|نيررعلا نيب بولا ضرا رتافي لل | |

 لضف. ةيبوعشلا يف مهطارفال اوركتا نم ىلع ايعانو تاعانضلاو مولعال برعلا دادعتسا
 ٠ ةراضحلا ىلع ةمالا هذه

 سرادمو ٍتتاكمو فحاتمو رايداو عيب ن.٠ عناصملا نه ًايورض نوبي رغلا: ماقا

 راك هيل أوعنصي مل مهن ) اك رب وو لصاو لاو رتاعمد قرظو دودسو روسحو

 هل ناس الو كك اينما, نك ًازرط ( ناموزلاو نانويلا دبع ذنم ناثلا اذه يف مهنافت

 هتاغن قواسب كبرطنو 4 نظنتف هلنيعالو كيلق هان ف لمع كيلا رظني وب.( لوقيف

 ةيطرقو ةلطيلط يف اهاياقب 0 ةرينك عئاصم ٠ ناحلا الو رثو الو ةحانصام نود نم

 تقباف ايبحل ايئاانسو (:امئاهن نم ارطش ورا ليلو نتنلا ايسيلس طا[ د1
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 0 ثرجء2-]اهرءرجو : الكا هراع هر» ورعاه ( طبرغ ) وضروم زيموكل

 "0 لآ لآ نال ل نألا ةطارغ قيدس علا تابادكللا (هتز م 200,
 17/0 10110 016 رم 0/60/1070 : ]مدءرلمانمدعك هعمل( طب رغ)

 ركديبإ لاقثربلاو اينايسا لياد (ءال) 5965 06 © هدولع ( 11م1 ل

 تح(ول)0©80ء/ء» :٠ طوررمو7© هأ 0 1ط.ءام او (كيسيل)

 10مم 6] (2011 »هو : (طب رح )سار ورثت ا كلن الات "كل عناصا يىنصو

 11105 0527م اند و 065 71711011111116 1115 005 5. 01100

 دولمد» ه7 ]ععارتهعأ» م ( زيرابز خانر نواس ماعلا ةيسادالا خيرات (95)

 فلررقلايف اينايسا ( 1١ ) آ5[1اإمأء وةدةعهاع 0ءد ءانوأمراو. 80715

 ]لود ان 0 ه1: 006 ةزؤءاو. 8ه1و ني راب) وف را نير شعلا

 مسن 07064]1 م ( زي راب) يدراليكل م مدالب يف نولاقثربلاو نويئابسالا (11)

 لاقثربلاواينايسأ(1؟) 5 0 5 0762 الان, 5

 ال” 15700116 هأ اه 80:اهوعا اسوار مو. طورزو ( زي راب ) ناتروصم

 آل.« 97006 ©:1ءزنعءإمم601© ( زيراب ) ىربكلا ةيسرفالا فراعملا ةرئاد (1*)

 )المان ءمات طه701155ع“ زي راب) روصملا سو دال ( 11/0 05و, 15

 (زئازلا رك علل ك”روددز نبا. ةايح فب تحب (15) ![نوأ 6, 05

 تح رعلا ةغللا ملعت (17) ون (رمان» : 1 2من لمة, ماعلا

 اك, رق دود« 17 6/6105 301 قة 5-( ثا زلسا ):ساويينسالب :نينمآ ليتكم اننابسا
 قولا عم (0030 1177 1 لع !' نواه هرد طدم09و116. ملوع

 160111 ك7 انر» : ١ طمعربعإم م6012 065 ةنريشلا مولعلا تاعوسوم وا دحاو

 نب الام فلا ءلا| عئانصلا يف روتسد (2) 1015501125 5

 دواول1 هأ 81 يعمر : اللممسعأ ل' ورتأ مدتتكانأل71هل1 نوغخد

 ساد لكي و

 « اهرابخا علط تعلطتساو « اهلامح يف رظنلا عاتماب مايالا دعس لو اهتةشع



 اما اهرضاحو سلدن الا رباغ

 سادنالا ءالع خي راتو رابالا نبال ةلدلا تاعكل ةلكتلاو رارآلا نبال متلو قل

 عاوناو معلا بهرض يف ةفنصملا ني ةاودلا ند هخويش نع هاورام تسرمفو يضرفلا نيل

 اريدك َناَنابَسآلا ناقْرسشتسملا "اهرشن لييشالا يزمالا هن نار رار

 106200670 27 7 زونطورم + 8زطانوا) عم ( طيرحم ) اربرو

 ِي رامآ ل ثيل ةيلقصلا ةيب رعلا ةبجكملا (د) 37م6: ءم-1 هدهد ( 000 ر

 81. مه : ظاطانماطدعم هممطو»ودنعنام ( طعزمعاو) ( كيسي )

 ايبا” هل نم ةيناثلا ةنسلا يف ترشلا اسنان اذ دم ال نول ناسا

 ايا رس ون دبع نبا ديم( هبا انا ئددحال وطلال
 نبا ةنمحرت(401) يذدفطال احرشأو ندر نبا ةلاشار (40) ("ندنل ) نورادب نبال

 يتب ةلولمو نودع نا "ةجرت(40)( 31 نادت
 ( ةناتسالا عبط ير ) ياس نيدلا نشمثل مالعالا سوماف (44) (نانتلا رشا
 فرامل ةرئاد (4) ( ماشلاو رصم )'سغقملا 2 (41) فطتقملا هل(

 خيرات (؟8) زير ءردعامم 601 0ع !' !5]ممد, اعرت0ع ( ندي ) ةيمالسالا

 : 120جر» 815101 065 !14بدانآ/7 0775 (زي راب ) يزودل ايابسا ىلسح

 1001556 ( زي راب ) وممارو سسفالل ماعلا 4 راتلا (15) 0* 0076© مقرن

 ةب راغملا:برعلا رات )5١( 61 10م6 هانا : 1115101 ب676 ©]ء, 5

 ل 0 0 06 16 00-- ( :يراب) دنوكل لاقثربلاو انابسا يف

 711701107 لعد 3:هطءد ءهأ لعد 7لونرع5د هرج 520076 هلأ 1

 : ( زيراب ) ويايديدل . ماعلا برعلا رات( ه.) .١ ظورانوها,م 5

 برعلا# رات(" )>01|/01 115101١ ١ وبةدضعاع لعد ةءماعور 205

 يتةلاع(ه ء؟) (ن, ةسورا : آل15اهأغء لعد 23:هطعد. 8و5 ( زي راب)راوط

 ]1؟0ها:6/!/1ع : 15527 0” ةن)7© مو]-( زب راب) هلوفلةيب روالا بوعشلا سوفت لياغ

 ةيب رعلاتاطوطخلا ( 5 ]) ء70/00:6 065 معانمإء5 ءهانىمم 615. 5

 1101 هأو 1)ء7ءز10ان79 : ا[ 5 (زيداب) غرومنراد غي برام لايروكسالال

 انابسا يف مئانصلا (55) مجومنوءمثاو هى05ءد 0ع | طووساأعأار, م5
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 ا فاو ندا 0

 ناك هنو ةيلاكلا ] ركفلا فيلات ف لئاسرلاو بتكلا ن ال رام كاعو
 ٠ تاوفهلا نه هيلع نورثعي ماسع ام حب "5 مو ارا قا

 (رصم) يرقلل بيطلاجفن (؟) ( توريب عبط يالا دا مالاتاقبط )1١(

 نب حتفلل نايقعلا دئالق (5) ( نديل ) يثك 1 م فلا (9)

 رابخا يف برغملا نايبلا (1) ( ةناتسالا ) هل سفنالا ممطم (0) ( رصم ) ناقاخ
 بتيطخلانبنيدلا ناسال ةطانرغ رابخا يف ةطاحالا (7) ( نديل ) ىراذعء نبال برغملا

 ةريخذلا )٠١( ( سنوت ) هل ةيشوملا لاخلا (3) ( سنوت ) هل للحلا ةر(8) (رصم )
 رصن يفب ةلدد ءاضقنا يف رصعلا رابخا )١١( ( طوطخم ) ماس نبال ا ءارعش يف «٠

 1( صم ) يرمعلا هللا لضف نبال فيرشلا م في رعتلا (1؟) ( خياوم )

 (195) ( نذل ) يسدقلا مساقتلا ندحا (15) ( نديلا) لقوح نبال كلاملاو كلاثملا

 0 داز اديلا ينال ناذنابلا عرق (1١)20(ندنلا) ياوتغلا عضاو نال نانا تاك

 مهندي ةعقاولا بو را ارماركذو سلدنالا تف يف ةءوم رابخا (1)

 كالا قرر ىف براآلا ةناين تاعك نم نوريثعلاو يناثلا ءزللا (116)( طرح )

 ىلاة »ا ينب دعب كلم نمو نيبومالاو نيبولعلا نم سلدنالا كوام رابخا ا مدل

 ةينيرملاةلو ودل رات يف ةينسلا ةريخذلا(15) ( ةطانرغ ) ةيدايعلا ةلودلا ضارقنا نيح

 01( رعت نيدحرلا يدم تامروت نب دع كاك 0 تالا

 سنآوملا (؟؟) ( رئازلا ) يني ربغلل ةياجيإ ةعباشلا ةئملا يف هالعلا نم فرع نهف ةياردلا

 يلقدلا س نع 0| كلر (159)( درت )راكد يا نال رت ةيقرفا رابخا يف

 نويعلا (550) ( نديل ) يدرب يرغت نبال ةرهازلا مولا (؟5) ( ةيمور ) يسوقرسلا

 خيرات 0101 ((5 ناز ) [يدرغملا خيرات 631( نتكلا) نافل ناحل ىف قئادحلاو

 ءاريسلا ةللا (؟5) ( رص. ) نودلخ نبا خيرات (58) ( رص ) ريثالا نبال لماكلا

 ةاكتلاةلكت (*1) ( ظب رحم ) ينشف ةبطرقب ةاضقلا باتك ("0) ( نديل )رابالا نبال

 مص (68 ) ( رئازلا ) رابالا نبال ةلصلا باكل ةلكتلا (*9) ( ظيبرح ) رابالا نبال

 0026 ] ( كتشاللا ) ىوملا توفابل تادلألا مي*(54) ( صم ) يدعشقلقلل يثعالا

 الن لل د ةيغبو اك نبال ةلدلاثو بيك عسا اهيفوةيسادلالا ة ةيب رعلا كما



 ع ع 2 جك جوك 1 0 ا 7
1 3 

 ١ ىلإ

 -_ دووبايك“ ا (
 سلم ل6 ا كفا ع ف

 1/10 1[>ذش ء[ 2 2جض»+91-1-1-1--3131-1- 21001 ذم

 لاغا ها؟1 ٠٠ ةنس ناضمر ؛ قفاوملا م1555 ةنس رايا/ 6 ءملا
 حجج حاولا جو حو وو واو وي يح و اح و اح و وح و حاو وي  وو و  و وو و وي وو و و يو  واحجا باو موي و ع وي جو اولا

 اه
 ةفاصمو قاتلا را(

 يندارافعسلدنالا ندم تاءانضعي (5١؟5.- ١4 ) ىضاملا ءاتشلا ف ترز

 ةراضح اياقب نم اغوف ف تعا شاع فرطب مهدحا نا ىلع تان الأ ند دحاو ريغ

 (يادهاقم عفشا تا ةتنار دقو( مهنظ نيشح ل ) مهتبغر ىلا مهتبحاف )0 برعلا

 ( رضاملا هجنو ءرباغلا نه ؛يراقلا فرهتبل رظقلا اذه نع ( يتاعلاط» رم ةىثإ

 )0 مريغ دنع كك مويلا نئاكاوه ام لع 0 دبع ِق كانه نك ةلمخا يف سيقود

 نييج ىلع كلا ند ىولثاو ) هر نس ةيصاقلا كلت 2 برعلا يناذف لذا

 ( اهيبابش دبع يف زيلع فواب تدع ىتح نبادنالا تعفارا هب.يذلا تيدلاو « نهدلا

 ءايئاكس رعذاو ( اهارع ىعادتو « اناط سل ازف تهرب ( اهل تضرع يتلا ضارغالاو ا

 ( اهوجتث نان رم ضرا:يف 5 ( فالسالا ةريس « فالخالا يف.تعفن ارو 1

 قالخا يبرت ( داد>الا زار ةسرادنمو ( اهو كفعأو اهوكعتو (اهدريدتو اهورمع لب

 ركفلا نقلي راتلاو  ةنسح ةظعومو « ةغلاب ةكح اهيف نودبصي « دافحالاو ءانبالا

 0 اهيلع نمد ضرالا ثراو ا ديلتلاب ف رطلا ريشو ( دي دخلا





 رشا 8 قشمد ب 5 ةليمت
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 اهريضاحو سلدنالا رباغ

 نولوظ نبال قشمد ةوبر فصو

 ةماع ةساج

 علا ةظخالم

 يفادلا نافل نم شمالا هزملا :
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 ما >اهقفلاو ءابطخلاو ءا ارمشلاو ءالعلاو 0 باتكلا نم ريثك مح ارث عم

 اقلعو تاماقملا د محلاو لاثمالاو لئاسرلاو تاعيقوتلاو اياصولاو 0 م

 ءاجخل ةخيراتلا قئاقألا حاضياو ةبوغللا ظافلالا ريسفتب ةلفاك يشاوح كلذ لكىلع

 'ىلع ًانوصم ةغالبلاو ةحاضفلا يتنشاح نيب اًمءاج ةدئاعلا ليزج ةدئافلا ليلج اناتك
 عاش لك هعلاطي و بتاكملا هب نيزتت ناب ًايرح ةغايص نسحا زاجيالا و نايبلا بلاق

 اهريغو ةيوناثلا اهسرادمم هسيردت ةبرصملا فراعملا ةرازو تررق كلذلو بتاكو

 ضحنو ةيقشمدلا سرادملا هي هسبردت ررقي نا دونف ةيناطلسلا أنيلعمل ةسردك
 0م هيفام فاطتقاو عفانملا كلا ملل اذه ءانتقا ىلع ةيب رعلا بالط نم نيبداتملا

 .٠ لب زجلا باوثلا امل 0 لا :انثلا هيفلؤم ىلع ينثنو عنايلا هدا

 ينلا عمبجلا ءاضعا دحا

 مولس سنا
 هه توج وو

 هعضو باتكلا ةغل حيحصت يف وهو يسلوبلا ننح يحرج بالا ةرضح انيلا هادها
 ا رتكا ىف ادعم عب ر عطقب نقص | قمع فورخ تترت ىلع تاوئس ذنم

 0 ءايضلاو نايبلا هيتلحم يف يجزايلا ميهاربا 2 موحرملا ةمالعلا 00

 باتكلا اذهل نيلمآ هتبده هل ركشنف اهعاضواو ةغللا يف اًميقدت اهيف انيأرف هلوصف ضعب
 03 2 ةديفملا تافلؤملا 0 مم رانكالا ىلع مالقالا بابرا نيثاحو راثتنالاو جاورلا

 افيلعلا ردنكلا يدع ةيمحتالا اهبيلاساو رصعلا ةغل حالصا

 اياد_ه

 اك ]1 [ل1 ناي رسلا فقسا شاخبلا ليئاذغ“ ناراطملا هدا س انعم ةبتكم ىلا ىدها

 ١ ةينيتاللاو ؟ددغ ةيلاطي الاباهنم نايك رع ةتس نييفرشلا انعم ءاضعا دحاو ىشمد يف

 ٠ طوطخم يب عو طوطخم يئاي رس باتكو تاعءوباطملا نم * هب رعلاو 6 ةينايرسلاو

 آ37 لم ياس نيدلا سعملا يكرتلا يسنرفلا مجملا هيماش كب قيفوت اهيلا ىدهاو

 0 ةيددالا اههتريغاملركشنف نع عطقب ةىئتصا يف «(م189588211ه ةنس ةيناث



 | ةقيدح ثاعوبظم

 ( هنع هللا يضر ) صاعلا نب ورمح خيرات
 ةسردمب سردملا نح ميهاربأ نسحديسلا لضافلا هفلا رصم ف اثيدح عبط اقكلا

 تي روتكد بقلو ةيملاعلا ةداهش هب لانو ةيرصملا ةعماجلا ىلا همدقو ريصم يف سابع

 بقاثلا يأرلا باحسصاو برعلا ةاهد دحا ميظعلا لجرلا كلاذ ةريس هيف عمح بادآلا

 ٠ ةغالبو 0 تئلم ةرابعب مهيف

 ةمآلا ةفرعم ىلع ليلد لاجرلا نم ىلضفلاو ةفاصحلا لها ريس ديل نا بنر الو

 (ضاعالا لها امنااسد كتاوش نم ةديمخا مهتريسل صيحمت هيفو اطاجر رادقم

 نم امناف هتدالو مك ورمع ما نع هلقن أل هللا فلؤمنا ضرعتي ملول اذبح ايف

 'يث يآ هتريس نم تسل اها ىلع هيلع نوشانلا الا اهاورام يتلا رومالا

 نا نم تننلا ةقثلا وهو ةبدتق نبا نع هلقن امل هراكنا اضيا فلؤملا ىلع دققتنن انثاو

 بهذ دقف هيف كشال لاحال اًثوبُث هتوبث عم ةنس ةرشع يتنثا هلا كيعب هبا 5 1
 هي ىننالا ينو ةرششاعلا ف نوكت دق لجزلا يف غولبلا نس نا ىلا ةعبرالا مالا دحا

 هللا يضر يعفاشلا مامالا نع لقنو هللا دبع هدباو هرم كلذ ىلع لدتعاو ةعساتلا

 دالبلا ق كلذ دد وب ثيبدحلا ]علاو ةنس نيرشعو ىدحا تنب ةدختيار لاقتهنا هنع

 د كنب كو ةشئاعب لسو هيلع هللا للص يننلا هاعب ليلسباو زايتطاك راك
 ي كلا ديعس ٠ هينعقي نا ىئافنلاب ملوم لك يغبني هباب يف ددرف تاتكلاف اذه

 هخي راتو يب رعأا بدالا يف دعسولا

 دمحا ؤيشلا نيلضافلا نيملاعلا فيلأت سيفنلا باتكلا اذه نم ةخسش ىلع انفقو

 تارابعلا صنم ءانيةلاف رمعم يف مولعلا رادب نيسردملا ينانعفطصم خيشلاو ي ردنكسالا

 مدقا نم اهتاياور نيعبتتم ةيب رعلا ةغللا بادآ خيرات هافلؤم هيف عج تاراشالا حضاو

 ردص رصعو ةياهامحلا رصع روضع ةسمخ ىلع هابتر دقو دبلا اذه ىلا اهنم رثؤيام

 ةريخألا ةفهنلا رمهعو ٌةكرتلا ةعباتتملا لوذلا رضعو ساحلا ىب رظعو مالاسالا

 لوفغ جئاتت نم اهرثثو اهرعش عدوا امو رصع لك يف ةخالا هاذه هيلع تناكأم ارك
 اهيف نيبلا رثالا نم اهي انآنآك امو مهنايب غأبم و مهتآلايخ روصو ميعابطةلثما د اهئانبا



 ةثي دح تاعوبطم ا

 ىلع هوقبا ام. جارؤتسال اوغرفنو « زئارؤلا توافتم نم هيلع اوعبط امو « دئاقعلا نيبتم

 (قريشملا تادسج نم ةيفاخ:برغملا ىلع فخ مل ىتح ( يناالاورث "1 نقلا يخارت

 ٠ هلفف يحانمو « هبدا هاذي هيلع تعيتسا الاو

 و يداراكن ورابلا « انن آش مه اوعفرو نا: مهتمال ادواخا نيذلا ءالءلا نمو

 مهيف يارلا باعحصاو نيلسملا ءالقع نم بختلا دقف 01 7 06 ٠ هدع

 مهضاسغا تارء ىلع فوقولا لبا ليببلا كهعو مطامتا لب الح يف لوقلا طس فئاوط

 71720 وردى امو مالسالا يف ركفلا باص ٠١ ءاعبيذل اِهباتك 0 ءارقىلا تطش اذاف

 3 انا تك هد ادا بيبا تععسو (كنيعل هروصي نيذلا لاجرلا تيار لع 1 17

 ” هابط كدلَع نان مد

 ةس ىلع ل ع2 اوهاو :سلارإب يف هعبطو ةيسلرفلا ةغللاب هباعك وف يد نورابلا.فلا

 ' االا ءافلخ نم ةفئاط نع لوالا هزجلا فيس تحب ٠.ناءزجسالا اهنم زن ل ءازجل

 ( ةيسايسلا ةفسلفلا يف لاقم هل يضمد ( نيخرؤملا نم روبهمح ىلا:راشاو# هنيطاللسو

 «٠ تايعيبطلاو تايضاي رلا» الع ن :,عو برع ١١ دالب يف ةيفا رغجلا ءالع نع يب ىفاشلا ء نجلايف ىابقلو

 لمحا يف نودلخ نبا روصو ظحاجلاو نودلخ نبا نع مالكلا ين بتاكلا ضافا

 نع مالكلل كدت هيكل ذو انرصع اب ردا يف ء 1 لضافا ةلزنم يف هلمجو ٌةروص

 هبتك امم طبنتس يذلاو زاجيالا لكك الذ يف ىف ربما دينا نا اًكنِش عاصإ لف برعلا رمش

 مالسالاو ةيلهاجلا يف رعشلا ةقيقح نم نكملا لكن كم٠ ريغ هنا نأشلا اذه يف
 ةيضايرلافيناصتلا نمبرعلا ءالع همجرتام ىلا هباتك نم يناثلا هزجلا ين راشا دقو

 ةيب رغلا تاغللا يلا تاقن يلا ميهبتك نعو كالفلا لع ٍف مثزي ربت نع ثحبو ( ةيعيطلاو

 ' | ف( برذملا ءالع تغنت ةيكلف تال ال عيا دجتساب برجلل ديشو ىظسولا نورقلا يف
 يراج قيفش ٠.٠ ! سأنلا نيب مايالا ]وادم



 امه ةثي دح تاعوبطم

 اهتدقر نملوقعلا ظاقيتسا يفو اهوهنو لامشلا برع ةغل يف مع ريث أت ةدنكو ناسغو
 . ريثاتلا اذه ريظن "يش ةيبونجلا برعلا دالب ةراضمل ناكو

 اهاقلا يتلا عبرالا هتارضاحم يف 00:10 : يديك ذاتسالا هتبثاام لم اذه
 دالب : اهاممه ةريغص ةلاسر يف امنودو ةىهاقلا يف ةبرصملا ةعماجلايف 1405 ةبس '

 ١591١ ةنس سراب يف ابعبطو ظ/' 0012 011161510711 11© مالسالا لبق برعلا

 دالبلا يف برعلا كلام نع اهبحاص اهيف ثحب لوصف ةعبرا ةلاسرل| هذه تنعم دقو

 بدا يس لوق هل ىضمو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لبق ةريزجلا ءاشحا يفو ةيب ونجلا
 ءاةشيفلا دالي ثونللا ضرع نع مالكلا ف ضافاذ با 1

 دك دك

 كبهاذم قرشملا راثآ نع بيقنللاب اوفلك نيذلا ابوروا ءالع نم ةفئاط بهذت

 هتاداعو «هعاضواو « هقالخاو ( مالسلاوةالصلا هيلع ) يبنلاةريس نع مالكلا يف ةببىغ

 نوروصي ( هنع | اناككا ف نوضفانتم 0( ىدمع او تيتا لوصا نع ممذوذش عم

 ةنورلا لامعال اوزبخت ولو ؛ ؛ ملا بلاق يف لطابلا نوبصنو « لطابلا ةروص يف قحلا
 دلع ناكلام ردق ىلع مذخام يف اوزرُتو ينلا ةريس يف تفلا ينلا تكلا نساحا يف

 2 0 | هلجا نم يذلا ضرغلا ىلا لوصول نما ودكتل ناكمالا
 اوروصفدحا هيلا مهقبسي ملثدحتس* *يشب اوتأي نا اوبحأ مهنكلو ؛ ينلا نع مالكلايف ش

 . مم ام ليلقو ( ةقيقحلا هتروص ريغ يف لوسرلا
 لم 071711 نان 06 /' 00عأ- ( قرشملايف برغم ا يأر:تانكف ءاج ام اذه

 1. 171 تأ 7 مهارإا نب ناملسو ينيد ناديسلا هفلا يذلا 4

 اهيف تت ل وصف ةعبس ىلع باتكلا اذه لقب 2 1 هاعبيطو حرر 1 ١

 ٠نأشلا اذه يف هئالع لبواقا اضقنو ن رارقلاو يتلا ةريس يف برشملا يأ نع هاا

 اهيف ناف نيملسملاو برعلا رون ءافخا نوموري ءالعلا نم روهمح اب هروا يف ناك اذاو

 موسرلان م قرشملا هدلخام طابنتساب اوعلو دق مقتسملا قلخلاو ةلدعملا باص ا نم ةعاج

 ( هلاحو هيضام ع ق رشملا خخ رات يف ةضافالل اودصتو « ثيدحلاو ميدقلا يف راث الاو

 كرم « مهمجيو مهب رع « نيلسملا سوفن يف تنث امريوصتل اوعطقناو ( هدلاتو هفيرط



 اهي ا تن اك ىحنا وص دكا كدر مسح ىلع ناس فص

 بناوملاهذه ضعب لفسايفو ٠ نوكلهيف ( ةيليسس ) ةيلقص 0 وطسشا لع نيارفاسملا

 ٠ حنحم ناويح وهو ( ©0115//071 ) باقعلا وا ءاقنعلا

 ىرخا ةصرفب اهيف طستلا ىلا اندع امبرو راث لا كت تصاريف نال: هيلا دق

 واع الر دنكسا ىسيع ىلوملا قفو نا

 هني لح تاعرشل

 قرشملا يف بركملا يأرت مالسالا يف ركفلا تاكا ءالسالا لبق برعلا دالب
 دعب مهئاطلس طسبنا نيذلا برعلا ىلا همهو ردب « برعلا نع اًنيش مرملا عمم اذا

 مهتراضح نم ؛يشل يرطفب ملو ءافلغلل تقتسا يتلا حوتفلاب هرطاخ قت . ( مالسالا

 نفاغلا نرقلا ىلا اهخي رات دتمي:راضح ةيب ونجا برعلاد البا ناىلع ؛ مالسالا لبق ممارمتو

 تداقنا نيذلا نوينامورلا لواح دقو « ةشوقنملاتاباتكلا كلذ ىلع ةحملاو ميسملا لبق

 اهيلع اولومسس ناو برعلا دالب سطسغا دبعىلع اوزغي نا ةبطاق ضرالا بوعش مههلا'

 دقف ( نيبنامورلا ناطلس ةري زملا ءاشحا كيس ذفنب مل اذا هنا دب « مهتاناباب اورفظي مف

 ني ا ( برغملا يف نييطنزيبلاك برعلل ةرواحلا 5 نارمع اهيف ذهن

 كولمن اكو ٠ ةدنك و ناسغو( ةريملا كلامتاهيلاعث يفو هر ا كك كانا

 نولتاقي ا نيدهاعمنا-غكوامناكو (نيبطنزيبلا بعمنوب راحيسرفلل نيفلامةريخلا

 (سرفلاة رافح ضعب و نامورلاو نانويلا ةراشح ضعب برعلا ستقا دقو (« سرفلا مهعم

 ناسغ برعو ةريملا برع وصلا ىلط اوجزتماو لكلا نم فئاوط مهنع اندر
 نا هرملا نظي نا طخلا نمو اهبيلاساب اوطاحاو بورحلا اوسرامو « نيبطنزيبلاو سرفلاب
 تماقتسا مركسع فلا وا « احمص ءالبح اوناكديلولا نب دلاخ هابشا مالسالا داوق

 ٠ برعلا نم نومدقتملا هرداغ ام اهذخا دق داوقلا *الؤه ناف « راهنو ةليل يف هنوؤش

 ار 119 © ةرامتل لاوصا ايف اوتدجااو ةعللخلا ذاب, لا ةيتوتطلا) ل رع بحت ادقو

 ةريملا كولم اهأشنا يتلا كلامنا ناكدنا لوقلا ةلمحو ؛ نورق ةدع اهرما يجخارت ةككمم



 ا ةئريشلا ةميدقلا راث لا

 لفاعملا هذهنا كانه رهظام بيرغ نمو شقنلاو لكشلا ةليمج ةعنصلا ةمان ناواد عطق

 ترمطفابكرت ىلع مهلمجو مهمه امم اوئجوفف ملامحااهيف نوئيبمي ةلمعلاب ةرماع تناك ةينطولا
 تمع اهنال اهلبق وا م 11م4 ةنس ثندح ىتلا ةلزلؤلا لمف كلذ ناكامم رو بارتلا تحن

 ناكسلااهنمعاح ةدزغ ريثثدا رمدتو فاباعبكةيدقلا اهعيدبا نم ًاريخك تن دهون روم
 ف ةيروزإلا ةلحم يف عقاو / مظعلا اشاب دوس ردق عا عايتبا ىلا يرثالا اذه قفوتد

 دعي يتلا 4 .ءانصلار ا يم 6 ف تل الا كوامل و هاةبو اعم مامالا رادلحم

 سام 10 رتشاوا يلا ا ل ا راغأ, عب عااد تانرتساول

 . اًناقثاو ان مي ةرح ألا ةيقرشلا دوصقلا 8 اذهو

 قشمديف فقس لواوالوسر نيعبسلا دحا ايئانح تدب يفرفحلاب أدب نيرهش ذيمو
 هبم امسقذخات بلا اذهو «انءانح » قاقز رخآ ف قرشلابابلاو اموت باب نيبهعقومو

 لمتهم :عماج ىلا لو ديم .يقاغلاو» نيقاللا هين. ببنمالا: هتستك هولندا ١
 ٠ اهمها ةسيفن ءايشاىلع رثعو عماجلا يف رفح

 قاقز ىرم تلقن امرو رخا لح نم ةلوقنم اهدعاوق ةدمحا ةعبراراث ١41

 ةدمحالا مطق ىرت ناردجلا يفو ةفلتخم داعبا ىلع تدضنو اهرواجي يذلا © 0 0

 ٠ اهريغو ًابارحو ةشوقنملا ةراجللا ضعبو . 7

 اذه ذاخا ىلع ل ادت ةيفزخ هةيناثدق ناد أمطقو بسباناو ةينقاو ضاوحاو كرب «؟»

 ٠ مماجلا لما ا ةرخأتملا روصعلا يف لامحالا ضعبل ًاعنصم لحنا
 هلع فو ا ل يرحل نم عبرم ءرخ ا« ؟»

 اركش يب اي رذن ذم ناكر الا اذهنا لعل دت ر طسا ةعبس يف ةينانوي ةباتتك هيلععي رو عارذ

 « سوبر تمي دنس وبرتمو ساسيلنمبرلا يدامسلاهلالل صصخم هاذكم هتباتك صخم وهلال
 هتابحن رم بناج لك للعو:ةار رم,  اديط نجف تيتو رثم هولع عب رم ضيبار 2< «4ه

 ةرجن اهاذحلا ىلع اهشقن قنور تح مايالا اهيلع تنخا دق ةعيدب ةئلان سوقن ثالنلا

 ( مساءا ) مبذمو ( ظسامع ) بارشلل حدق ىرخأألا ىلعو ٠ ممن لع اهم 1
 لدع( 0007 ) نيينانويلا دنع رجا تنب شو « نالييملا » لاش ةنلاثلا ةبجلا ىلعو
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 ١  10ةيقرشلا ةمدقلا راثآآلا |

 تاللاقملا اهيف بتكتو اهريغو ةنروسلاة عقبلا يف ةيداعلا تايرفحلاو ةبرثالا تافاشتكالا

 خيراتلا هيف ققحي امم تاعانضلاو ةراضحاو خيراتلا ملع يف نأشلا نم اهلام ىلع ةلادلا
 قشمديف ارخؤم كلذ نم فشتك امةلحما هذههارق ىلاتمدق هنم ةفيعضلا ءار آلا ميعصت و

 فش ان ىلا الاسركمو نكما ام زاصتخالا ايخوتم اهريغ يف ربظ انع ثملا مباتأسو
 ةيدلا ناف !طالا نم ردبب ام ىلع ةردعملا ليذ لابسا ارقلا نم ايحار البق

 0 هدخو هلل

 أاتيدح ةفشتكملا قشمد راثآ « ١

 راك دع قنا فلا يدل قمر كف لا يرو كد وي اهون لفل
 اهيف تايداعلا نع ثحيف ةبروس يف ةيمالسالا راث الاو ةينبالا نع ثميلاب اصتخمو اهيف
 اهينارإ امس ال ءامهروصف ريغصلا انما ةنأيع يف نيف هرعم نب رق ع فوقولا ىلا قفدو

 ةنّكس ةديسلل ل لالا نارالاف اهنعهفرعام رشنو اه 5 فن آلا ةدروس هل يف (ايعيتوبات )

 . نم ودو مالاسالا ردن يَكناك ىلا بلاط يبا نب ىلع مانمال | نبا نيسحلا ةئبا

 فال عم هلئنساو م56. م76 ةنس اخي راشقيفرك ةناتكو ةشفن ةبن رع شوقت هنلع
 ص 2 . 2

 هعصقو ىفترملا ماس دكَدلا ءاركلا تملا ل ١ ةبرث رظطان يلا هيف لخفلا عجرب هياطب ناملآلا

 5 ةافوتملا هطبسأا نيدللا' ةلالس نم نيسكلا نب دمحا ةئباةمعاف ةدعدشلل يناثلاو ةروهشم

 0 3 58 | : ا 3
 ٠ ةعئار سون نير رخحلا نم وهو 0 ساخلا للا ىلا اها

 قوس يف عقاولا يرصضرملا نيدلا ب طق دجم““ نع ثم | يف يروا يد وييسملا ذخا م
 اضخم ةدءاس+ هئريسو هفصو بتكو ةيبرقلا ةنيدملا ةبح يف ةيريضخلا ةل# نطقلا
 ةراغح ىلع لديام الوب ناك اهضعب ةينانوي و ةيبرعتاباتك ةءارقىلا قفوو ٠ هل ا

 .٠ ٠ مثريغو قسد يف نيبومتالا بزغلا

 يفاشيقلا راث ١ اهيف اضرا يثرشللا بابلا ماما «يوسغأ|بيبطلا ةشنح » يف رفتحا 6

 نويقشمدل اهب رهتشا نيالا نيتعانصلا نيثامل عنادم ضعب دج وفا محط س ىلع ةرهاظ فزاطاو

 عطقو ةيفزخ بيباناو اًنارحاو اًضاوحاو « نيثاأ » يفايم نيرتموحن قمت ىلع فشنكاو
 ضعب جرس |و اهاننعم 0 نا دج ؛ يلا قفوثي 1 تاباتنك وشوق هيلعامضعب ةريغك يناشنق



 وأ
 ةيفارشلا ةعزقلا نناثالا

 اهنع نيثحابلا نيعا تحطم نورث ةدم ةكرشلا وان الو ةيارردلا تايد ت١
 ةلودلا تنسف ٠ ةيكريم الا وةيب روالا فحانملاا هب تصغ ىتح اهب اورجتاو مهدالب ىلااهواقنف

 فحت* ىلا اهاقن تبجواو ٠ بناجالل اهءادهتساوا راث آلا تلات عيب هب تعنم ًاماظن ةكرتلا
 . ردانلا سيفتلا اهنيب و ابعاونا فالتخا ىلع انراث نم ًارينكفحتملا اذه عمجم ةناتسالا

 ىلا راناإلا نم يش لقت تعنم تاونس عرا ذنم اندالب ءافلخلا لود كتحااملو

 ماظنلا اذه ىلع اهب صاخ فحت“* يف ةعقب لكراّثآ /اقبا تررقو دالبلا هذه جراخ

 مويلا اذه ىلا راث الا ظفح ةقنرط ترج

 ديحولا همه لع ريطللا ناثلا .اذه ىلإ لكلا انعمم هنا لدل الإ لد

 عرشو ةبرهاظلا ءاذح ةيلداعلا ,ةسردملا هل راتخا ةنيدملا هذه يف ( فنحتن) هال
 تايجاجز دوقثو ليثات نم ةسفن راثا هيف عما ىت> ربشا ةعضب هيلع ساق هئاشنا يف

 راثآو ساطرقلاو قرلاو ةراححلا ىلع ةميدق تاباتكو ةحلساو يناشيقو تايفزخو
 ةدينملا راحذلا هذه ريثكت يفبودبح تن لازي الو ابك اشبام ىلإ ة لا

 . خيراتلل اقيقحتو معلا زي زعت ةسنفنلا رداونلاو

 ران آلا رفح يف لغتشت تاثعب ثالث اهيف يسنرفلابادتنالا يمت دعب ةيروس مدقو

 تادب ريبخا رقوللا فج نم ازا وكل ةراداب ( اهالوا ) ةضالا هللا عيب د كال

 انرششاو ( صمح برق ناالا ةنيطق ةريحب ثيح ) سدق وأ سداق ةنيدم تاي رفح يف
 ةمالعلا ةراداب ( ةيناثلا ) و "1 لا ةفصلا يف ةلحلا هذه نم ىلوالا ةنسلا دلحم يف اهيلا

 قشمد يف مث ( ديماوعلا ما ) ةبج يف 2. 126 1:0: يرو يد شاتسا ويسملا

 ةراداب .روص ةنيدم يخحاوص يف ( ةثلانلا )و ةنيادملا هذه ىف نآآلا كان رح مت وهو
 ٠ ةبرثالا رقوللا ةسردم ةحيرخ ( دوسال هلزيند ماده )

 فصو ترش صضرالا نم اهترفتحا ةرتكك ءاشا,ثالنلا تانعبلا هذه تراطاف

 ٠ ةبرق ةصرف يف ابليصفت ىلا دوعأس ( 5ز0716 ) ةيسنرفلا ةيروس ةلحم اهضعب

 كلن هابنا يرقتست نا ةنسلا هذه يف تمزع دق هذه ( انعم ةلحم) ةرادا تناك املو

0 
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 ضعب نم بيرق اهضعب لابج وا ضعب نم اهضعب بيرق
 ملو داو عمج وهو ةيدوالا هباوص « نايدولا يف باسني رهنلا ناكو » موف مع

 رخ د ةعلا اما قاع هباوص « قوقع دلو نالف » اهنهو نايدو هعمج يف عمسل

 ةنالفو نالف نارق تدهش لاقي نا هباؤص ةنالف ىلع نالف نارق تدوش » .اهنمو

 5 هيجل نالف نارتفا وأ

 « نالف ىلإ هنالف ف ةافزب لفتحا » هبا وص « هنالف ىلع نالف.ٍفافزب لف افنتحا » اهنمو

 هيلا تيدتها امجوز ىلا س ورعلا تفز سوماقلا يف لاق

 دا ةليخد عج هروما لئاخد هباوصو اهنطاوب يا هروما ةيلخاد تفرع »امو

 ةلخاد عمج هروما لخاود لوقت

 ءاهغلا اما رصبلا دقف وهو رصقلاب ”ىمع هباوصو دملاب « ءامع ءادلا نم هباصا » اهنمو

 فيثكلا باحتلاو افلا هانعف دملاب

 ملاط » اهتمو الثم هرصن ها هديب ذخا هباوص « نالف رصانب نالف ذخا » اهنمو
 دك ونا الل ىدمالا لب انه املاظ رب ركتلا ىدم الل نوريتك كل زافداضا املاظاربتك كلام
 رثكي وا نيريثك كؤاقدصا نوكي اريدك كلام مادام » لاقي ْنا ٍباوضلاو ماقملا اذه

 دب فتاكت درت لو اودعاستو اهدضاعت هياوص « موقلا فتاكتت » اهنمو كؤاقدصا

 " ةغللا عك

 نا هلعج » اهنمو هنا نم يا رسخ دق هنا دب ال هناوص «رسخ دق دبال» اهنمو

 نا نود نم اذكلعفي هلعج هباوص « اذك لعفي

 ةكرش هباوض « ةكارش اهب » اهنمو

 ديصلا لئابح وهو نيتمتث؛ هكرش يف هباوص « نالف كارش يف نالذ عقو » اهنمو
 مدقلا رهظ ىلع لعنلا ريس وبف كاريشلا اما

 هلخ د ءانعتف هيفوديلاو متامادبءاقوورإةث و هالوت ةباوص 0 نالف جون موقاهنمو

 اهنم هفاعأ لاقيالو ءافعأن م اهنم”قعمهباوص (ةمرغلا نم فاعمنالف ) ملوق اهتمو

 ةئرو ممو نالف ثراو هباوصو ( نالف هاثرو هو نالف ثيرو نالف ) راق

 هوثداوو نالف



 مالقالا تارنع

/ 
 هلت

 ةفسلالا تارثع ) تالاقف بتاك اهي ريع تاك محصن نا:لضافالا ضعب انيلا بتك
 مسيال كي رةلاب.( رذمذش )نا هلوق لغم ( ةقيقحلا ) ةدي رج يف رشنت ينلا ( مالقالا«

 هلعف') لاعتسا زوجيال. هنا هلوق' لثمو : سكعلا ىلع رمالا نا عم نيكستلا هباوص ناو

 بكرتلا اذسه درو.دقو حصفالا وه: لب زئاج هنا عم ( دحاو ريغ هلاقو ) ( ةرصريغ
 لعاندودر درون:نا لضافلا كلذانيلا بغر ُث ةفيرشلا ثيداخالا بتك يف ةرم ريغ

 نم 'يشءقلعي الثثلا(مالقالا تارثع ) انئالاقم نم هبتكلام لالخ بتاكلا ةرضح

 امئارو :٠ لوطي هرما :تالاقملا ثالث. لج درلا ناب.هترضح انبجاف ٠ ارقلا ناهذاب هتاوفه

 ( ن م.م ) لضفلا ةريضح-نم وجرن نا انب ردجالا ناو.٠ لوضفلا نم دمحيالام ىلا :ئدا
 « مالقالا ةنسلالا تارثع » هتالاقم ناونع ريغيف فطلتب نا ةقيقحلا تالاقم بتاك

 م عاذو رهتشا يذلا « مالقالا تارثع » انناودعب نك دوعب الق رثكآ تا

 مقو دقو هيف انعجاريف ات:لوه تاؤفمحلا نم هتالاقم يف عقيام ناب دحا هيقشإ دوعي ال

 ةنقن دادزتف حيرصلا هعساي هتسفن «ن م م »ةرضح نلعاوا اذبحايو ٠ لءفلاب كلذ

 ءافخا نا ىلع ةعجارملاو:ةلاسملا ءانع نم مهسفنا اوحي ري و مهتارثع نم هحمصن امب ءارقلا

 هس نكل اًنايجا ةحاحلا هيعدتست دق دئارجلا تاحفص ىلع هيتكي ايف هسفن بتاكلا

 بتاكلا مماب حيرصتلا هيف نسحي يذلا « طالغالا حيحصت عضوم » عوضوملا اذه ريغ

 انا اهيلا انرشا ىتلا ةدئافلل
 هراقع نمنالف لوخدمو تاقفنلاو لخادملا نيب نزاوتلا » ملوق اهنا 2

 اذه لغم يف: برعلا»لوقثو ادهم يسانلال ناعم ةبي ربلا ةخللا فيز ل
 اذك هتعيض نم نالف لخدو جرخلاو لخدلا نيب نزاوتلا ماقملا

 3 اق نأ جصخالاف كل ضعب 0 شضعب نم اهضعب ةبن ف لابج 20 موف اهنمو مح لاقي ن اح



 ةيندملا قوقملا ١١م

 ةلحر لبق هنم بيرق وا. نآآلا هب دوجوملا عضولا ىلع ينامورلا نوناقلا ذوحو ىلع لدب
 :ايئابسا سرادل د بالطلا_نمءهعم نمو رتسنلس

 يناموراا نوناقلا ناب اناوق.ةحص ىلع ةيجنرفالا رداصملا نم ردصم دوجو رىظنتني الو

 نم ناكاام هناب مزجلا عم ميهسوم خرؤملا هب ملكت امم حرصا يالسالا هقفلا ن ءاذخا
 مههلع موق هنال هنع 3 هردصمل هوذخا امةيسنب مساولا جير صتلا نيد ال نكمل

 امع لودغلل مهيلا.ةداقنملا.ةمالا ءاضوض.مرطضتو ىربكلا سوريلكالا ءاسؤر ةمايق
 . ةفسلفلاو بطلا يف ناكرولو ات جلصمل تامدخلا ريكا نمو مهدالبل لامعالا عفنا نم هنوري
 0 حير صتلا انبأر ا ةينيدلا ةغبصلا نم 'يث برعلا هالع نع ,تدخا اب ماب حرمصملا

 . مهنع كلذ

 طساوا«الع نموه يذلاانيس نباذيلل ذيل نعةلوقنملا ناك روساالا لستم باع ناك

 يذلا ريصعلا كلذ كي“ | اهيف فلعخي ناك ام ةقيقح نب ودا تنود امنا نسماخلا نرقلا

 ادصق مهموق نع ا امنا جن رفال اءالع ناو ل ذالخي دحا هئالع نم لقي مل

 دع ٠ ءافخاىلع هلع ابا را 7 هلجأنم ناتكلا يف نويلعبال 7 نيف

 ا يناهب يرصتلا دوجو مدعا دصق نودد "ران ادعامن ىلعسول ا نورقلا نم

 خرؤملا نيودتو ثيصلا,.ىف 5 ةيد رعلا نحل اهيلع فق دنا دصقب 0

 بازحالا نيب اهف ىتح هلامحا ىلع ةعجولا اذه ن نم.خيراتلا ىلخي الودهتم ل ةنسحلا راثالا

 برغلاو قرشثلا نيبام 1 كيهان ةدحاو ةما نمسةفلتخلا
 ايازملا نم. برغلل ام قككب قرشلا هيف فرتعي .يذلا تقولا برق دق هناب نقول ناو

 نيلباقتم ررس ىلع ناقي وفلا هيف ساجيو ايازملا ن ٠ قرشللام لكب برغلا كلارك يف رتعي و

 ٠ دصقملا ندحو معلا راشتناو ا ةب نيناجتم نيخاتم



 ال ةيندملا قوقحلا

 ربعملا سرفلا ءالع نم يناكترفسالا ةرابع نم هلقن دوصقملا ها نرفالا دالب نم ةيلامثلا

 ا يالسا ريغو يلرغ يناثلا ردصملاو رهنلا ءاروام ءالعإ مهنع

 ةيب رعلل مجرثملا ةسينكلا خيران كيس ين.رجلا ميسوم ريبشلا خرؤملا ةمالعلا لاق
 رشاعلا ثلرقلا نع همالكي ف توريب يف عوبطملا يناكريمالا بسح يزئاه ملاعلا ةفرعمب

 يناثلا رتسفلس نيدنامورلا رابخالا نيب فورعملا ىسشرفلا تربره نا هصن ام يداليملا

 اينابسا برغ بكل ثاهلعتلاو بطلاو ةفسلفلا يسال و هتفرعم ضعب ىلع انوي دم نآك

 ةيطرق لف كلرفلا ها نط فسكت لعلا بلط يف اينابسا ىلا ىفم هنال مهسرادمو

 تطلل ةصاخو ملعلل نيقوشتملا نيب ولا يف هتريس ترئاامي رو ( ةيلييشا ) الفشو

 اؤرقي نا يف ةيظع ةبغر ًادءاصف تقولا كلذ نم مل ناكف ةفسلفلاو ةسدنملاو باسحلاو

 0 .ريثك جسرتثوايلاطي | يحاون ضعب و اينابسا يف نينكاسلا برعلا ءالع اوععتو
 يل عا نم سار اولعتتلا ايناس ىلا ٌذيمالتلا نم ريتك كهدو هس اان

 نع ةفرعم لك عوبطتو لصا مه اينابسا برع اهس الو برعلا نا لوقن نا انيلع قحو
 ها ًادءاصف رشاعلا ثررقلا نءابروا يف تغزب يتلا تايلعتلاو كلفلاو ةفسلفلاو بطلا

 ٠ ايفرح خرؤملا مالك

 كلت يف ابروا. يف ترهعشا يلا تايلعتلا مما نم وه نيناوقلا لع ترا 5

 هوبقل ام نيع وه ةيئاضقلا ماكحالاو ةيندملا نيناوقلا نم هوذخا ام ناو تاقوالا

 اذه ةخضض ديؤي يذلاو هناي مدقت يذلا بسلل ةينامورلا ةديدجلا ةيندملا نيناوقلاب

 نوناآلا تاروطتو لاوحا ين قيقدتلا ني ردصملا نيذه نم مشاولا طئسلا جاتنتسالا

 يعن رم كانو اباسا لا علان ءالعلا كئلوا ةلحر لبق ام ىلا ينامورلا

 نمنرفالا يخرؤم ضعب هقفليام لقعلا زب و : ل مدعو هنع تدحملا ميهسوم بانك ف نرق

 ا هناف نورق ةسمخ وا ةعب را ودم هئافعخا دعب 2 ينامورلا نوناقلا روبظ ةلكسم

 اّيدق فورعملا نوناقلا عم قفنتيال كش ىلع ةأخل ربظي م ةدملاهذه اهنوناق ةثا ل كدا
 مما نذف ةمال ضرعي مل كلذ ناف ةدحاو ةفيخض يف نودي لولو هوجولا نم هحوب

 ةرّيسملا ثداوحلا ىلع نوناقلا قيبطتل ةجاحلا نا عم قرشلاو برغلايف ةي ٍنوناقلا ضرالا

 تباث يخي رات دنس دجوي ال هنا ةصالخلاو هءاكحا ىلع فوقولاو هتفرعم ماودل ةيعاد



 نادل قوما 1

 راصنا نم هل فتاوخا ص ناكو ا ٠١54 ةنس ةياغل سرطب يرام يسرك

 سادنالا سرادم هي حمار اهقوس ناك يلا مولعلا رئاس نوقلتي اعم قحلاو اعلا

 ناونعلا يق ةمدقتملا ةعبرالا هعبانم نع نوح يالسالا هقفلا اهعامح يف و ةمالمألا

 كالذ بيسف مهتغل ىلامهسورد نورت اوناكو ةيب رعلا ةغللا يف اوعرب نا دعب اذه لبق

 ةلاقملا هذه يف كلذ ضعب ىلا ةراشالا مدقت كك عسنع ءاضقلا ةلاح ةءادر بنسب و

 قوقحلا كلت ماكحا نم مبطيحم قفاوي و مهئءاليام اولقني نا يف اوركف هيلعو

 مدالي نم ب د هةر كوأم تالذ ةرو رضب اوعتقاو

 هعبنل ةيمالسالا عئارشلانع ذوخأملا وزع مدعطرشب كلذىلع مهمأر قفتانادعبو
 نم نورفني نيدلا ءاسؤر ةطساوب اوناكن يذلا نييجيسملا نم ةماعلا ةرفن نم اًفوخ يلصالا

 هنودخأي ام ةيعست لع كلذ لجان م اوعمجاف اًمفانو ءانسح ناك عم مالسال اهردصم”يبش لك

 ( يندملا نوناقلا ) وإ ( ةينامورلا عئارشلا ) قوقحلا كالت نم ةيمالسالا ةعب رشلا نع

 سردلاو 1 ةجيتنب مهنم قوقحلا ءالع تاداهتحال هدزعي ناو

 يالسا قرش ردهم امهدحا ني ردصم نم ةتباث هجولا اذه ىلع ةقيقخلا هذهو

 ) 3 ين أبام وهو

 يخر نب ىلذف» بقنملا ثحابلا ملاعلل لئاسملا دراوش يف لئاسر ةعومت يف :اج دق

 * ضن اه يناكترفسالا

 نبيلعيبا سيئرلايشلا ذيل اذهو راينمهب ةذمالت نم يركركلاس ابعلا وبا بتك
 ديلولا ابا نا هقفلا لا ينعم يف يسخرسلا ةللا دبع نب دمحا ورم ىتفمل هتلاسر يف انيس
 01 ل لا هادم ردا ةيايلاا رع هاتلعتلا ول 1 يخ نب هنا دلع نيد
 مالسالا هقف لقنب اريك اوما ٍلعلا بلطل ةطانرمغ ىلا نورفاسي اوناكن يذلا منرفالا
 ةعبارلا ةئاملا كي ًصوصخ اهيف ماكحالا ةئادرإ مدالب يف هنولمعتسإ مهلعل مهتغل ىلا

 ابلط اههناف تربلاو ترب ىه مهنم ةي رعلا ةغللا يف اوعرب دف ةرحملا نم ةسماخلاو

 ىلا هدروخو الماك هقفلا اونود ىتح امهودعاس دقو امهدصتتم زاربال ها لعلا ةدعاسم

 ةودعلا يف ةئيسو ةئيدر لزت ال هاضقلاو نيناوقلا ماكحا ىرث كالذلو هدالب قفاوي ام



 ااه ةيندملا قوقحلا

 ةثحافلا ةمهت هتحوز جوزلا رب امددع اهشب اف مئادلا قارفلا هعبقاع يذلا نيحوزلا

 ةعانقلا هب مقأ ليلد هلّوق ىلع هل نوكي نا ندد نم

 مهمأر نوعلطتس .ناببكلل ةثداحلا هذه لثم يف عرب ةيلهاجلا يع تناكدقو

 بابسالات دقف يتلا .ةءاعلا ىتئاقملا ىلع فوقولا يف ىلعالا الملا مم ةلص مل ناب ًاداقتعا

 1 اهيلع فوقولل ةيهاظلا
 قوقحلا عاونا ةفاك يف ةيلوؤسملاو ةيلهالا تاجرد دودحو ةعفشلاب ذخالا عرشو

 مئارحلا. فانصا ٌرئاَسو

 ليصفت و مدقلا ملاعلا عئارش يف فرعي مل هجوولع هبابسا حضواو ءاضقلا قرط عسوو
 ناك ام فرعو ةيمالسالا ةيقوقحلا تانودملا ىلع فقذ نمل رستم هب ةظاخإلاو كلذ

 كالذ نم مالسنالا لبق لاعلا لع
 اهيف دنت ةعبرا ةيمالسالا ةعب رششلا رظن يف ةيقوقحلا عبانملاو لوضالا نا مث

 نآرقلا يا باتتكلا يش لوضالا هذهو مالا ةفاكل ةمدقتملا ةماعلا ةثالغلا لوصالا
 نيذه نع ربعي: و هريغ لمت نم هارئام هرب رقد و هلافعاو لوسزلا لاوقا يا ةمسلاو ديحلا

 هانعم ين امو يعي رشتلا صنلاب نيلصالا

 فيس كلا ىلع هلوصا ىلع نيفقاولا عرشلا ءالع قافتا نع ةرابع وهو عامجالاو

 ءايلعلا الح نع ربعي-و يعب رشتلا ضصنلا نم ضاخ هجوب اهكح مضاولا ريغلا ةثداحلا

 ةفاغلا منانملا نم ةيئزجلا ثداوحلا ماكحا طابنّتسا ىلع نب رداقلا داهتجالا لهاب اضرا

 عاجالا ف مهنايب مدقتملا ءالعلا ءالؤببهنم ةدافتسالا ضتخللا سايقلا عبارلا,عبنملاو

 نا نكمي ةيندملا . ماكحالل .ةتباث الوصا:تتبثا ةيمالسالا ةعب رشلا نا جضتي اذه نمو

 فاررعإلا ةاعارم تحرص دق :اهصوصن.نا:اك ىصع لك يف هيلا .جاتحيام لكاهنم.دافتسأ
 ةددجتلا روصعلا فالتخاب ةفلتخلا ملاصملاو تاجاحلا ةاشامب و عب رشتلا يف تاداعلاو

 نارمعل ترامادول لج

 نآلا يدالبملا رشعيداحلا نرفلا طساوا نم ةيئاموزلا:ةينذملا قوقللا

 ىلع سلج يذلا ينرفالا يناتلارثهفولسلا يا.ترب رغ دجونرقلا اذه لئادا يف



 ةلمح سو هيلع هللا ىلط-دمم انديس يبرعلا عراشلل حوا هنا ىلع يعاودلا نمو

 طبحلل قالخ الا ري وظعلا“دعب و: ىساسالا . هل مع لكلا ادق هنا ةيندملا | قؤقحلايف:ةخللاص

 لجو ديلطو اليوسر. تعبباحدطبب ةاكمر بملف | :ينلإ» ةعسنرشطم ةنئالللا يجدي يل يقتنلا
 ملكلا ل اهفدأك :ةيندملا قؤقطاا يف ةضاعن الؤصا انلا امي.نال عستم تقؤلإ نم هذدغ

 تسلا نيعل ب هيلع هللا لص نرد انديس

 قر ةلسف ءانح لوطا و ةداق روغا ناك كالآ نما يكمل عراشلا هحض واام ناريغ

 جردتلا ةنس بسح دزالملا ةيناسنالا

 ماظنلا داسف:نم نامورلاو سرفلا هظيحم ناريح هيلع ن اكأم ضيا يعاودلا نمو

 نم هيلع .اوناك امم: برهملا ةدافتسا مق“ مددعو:٠. كلذ ضب ىلع هيبنقلا' صا يئاضقلا
 00 000 امح دق ناكام ل يعاتجالا مهماظن داسف يعادب يئاضقلا ماظنلا

 20 سو هيلع هللا لص دمج لؤسرلا ثعبب لبق زاحمللا ةمظاقم ماح يعازدخا ىلس

 ةيندعملا اههايم نم اًبطتسم اي ربطل هحوت امدنع دونهلا دئاقعو تاداع'نم اسرق

 مالم اهنم هدجواه لبق: ةيضاملا عئارشالاةهاع ةرظن رظن امدعب مالسالا نا م
 سوفنلا ةلثقؤ-ةانزلا ةب وقعو:نوهزلاو: تاكرشلاو“ تاب راضملا كلذ: نم ةهاغلا: لعادل
 يك ردم غونلا 22

 لخدا ىتلا تاراجالاو تاءويبلاك ليدعت ٍضعبب املاصو اًعفان ريصيام لدعو

 اميه ايف عازنلا عفري و امهتحصم نمضنام نيدقاعلاو ل 1
 0 5 ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحا نم ظعالا مسقلا عونلا اذه نمو
 لظرأ هنا © تحلم عملا نم عونلا اذه يف ميدقلا 3 ةلاخ هلع تناك اه الم اهعوزفب
 كلارا م ذاك الاو رابطلا دبات مح هلاطبا كلذ نم ةميدقلا ماكحالا نم رضم وهام
 هيلع بجواو هنع غجري ملو هلوق ىلع ًارصم قب و اف لولا طال ع ىلا عاقياب

 لمعلا اذه لثم يف لوخدلا نع رجزلا'اًهنُمم دصقت ةلظيلغ ةرافك عوجرلا دنع

 هيلع رساجتلاو

 نيبام ثاعللا لثم- ًادج ةعفان اهب يدقلا ملاعلل دهعال ةديدج آماكحا عرشو



 هع

 ١١ ةيندملا قوقحلا

 قوقحلا تابثاو ءاضقلا قرطو ةيئزجلا ماكحالا كلت نم اًئيش اونئودي ثا نودب

 ءالج وا نيمي وا دوهش ثالث هعطقم قحلا ناف . : معاش لوق يف ترصحنا

 تابثال بسنلا يف ماكحو ءامدلا يف نورخآو لاومالا يف ماكح دنع ناكدقو
 ماكحو ةماعلا جاوزلا لوصاو بسنلا دوم ريغ ىلع ًادلوتم ءانبالا :رم نوكي نم

 ٠ ضرعلا ىلع زواجتلا يواعد يف

 نه ةجرد ىلع يعاتجالا مهئايح ماظنو ةيرادالا مهتلاح تناك دقف كلذ عمو
 قرط يف: سسكلا راصجناو ةرامتلاو ةعانصلا فعضو تاينتنملا ةلق سب ةطاشلا

 ٠ ابك اش امو يئاوملا ةيبرتو ححنلا نم ليلقك ةطيسب

 يداليملا سداسأا نرقلا لبق نم نامورلا دنع ةندملا قوقحلا

 رشع يداحلا نرقلا طساوال

 ةيندملا قوقحلا تناك دف ةحيسفلا ثالاملاو ضضلا كلملا باحضا ترامورلا اما

 ٠ نانالا هروصتي نا نكمي ام سعتا ىلع مدنع داضقلا لئالد اهتامج يفو
 نيبعادتملا ءاصخا نم نيدوق نيصخث نيبام ةعراصملا ءاضقلا ةلدانم اوربتعا دقف

 لءعتس ناك يذلا رانلا يف ىمحلا ديدحلاب يواعدلا يف لطابلا نم قحلا نامتماو

 باصلاب و ىتح /اشلا يف درابلا ءاملا يف حرطلاو ىرخا قوقحلاب و ةرم مئارجلاب رارقالل
 ناممال نامزلا نم ةنيعم هدم هيدي ادام ٍتيلصلا ةئيهىلع صخمتلا| فق نأ وهف انانخإ

 هطس [؟ مرحلا نم هيلع عدي ايف ةءاربلا" ا ةهوتلا وا ءاوعد يف بذكتلا 5 ىذشلا
 ٠ ةسينكلا خيرات يف ينهرجلا ميسوم ريهشلا خرؤملا

 * انقنرفا ةرئارب نع كلذ ادذخا نامورلا نإ ف تا

 طساوأل يلي يخل ةساسا يف ريثتب مةلاخلا ده لع نامل نوتات
 ٠ فصنو نورف ةعبراب مالسالا روبظ دعب يا يداليملا رشع يداحلا نرقلا

 ةديدجلا اهعبانءو مالسالا يف ةيندملا قوقحلا

 عئارشلا مزاوا نم مزال سل ةيئدملا نيئاوقلا نع تيلا نا يف لوذلا قش

 ٠ ماظعلا لسرلا ةفاكن م ًادرطمالو ةنوامسلا
5: 
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 ةيندملا قوقحلا انااا

 حقل كيم عجب, هل هعتسيإغ يحو طقفلجرلاديب قالطلان اًةَغبرشلاه ذه ماكحا نمو

 ةنيغم ص لباقم ف دالؤالا ةئيرت اهيلع ب ينااما اهقلط.و هدنع اظوفحم ناك اذا

 قبتو دازا.نا اهاوس..جوزتي لب ضرملا لاح يف اهفالط هل قحي الو: بالا بسك نم

 نم اهبعزنيف ىضاقلل اهرما عفرت جوزلا ةريخاعم نم ةررقت تناك اذا ةحدزلا نا

 ءاملا يف ثحرط الاؤ اهقدصربظ اذا اربح جوزلا

 عيمج يفنيحوزلا نيب ةلدابتم ةلافك دقع ةعيرشلا هذه يف جاوزلا نم لكشتي هنا م

 عنمي نا دلاوللو ىننالاو ركذلا نيب ثرالا يف ةءءّرشلا ُهْدَه قرفت الو٠ ةيندملا قوقحلا

 اهماكحا تم 50 را نم ثاريملا نع هعمل تحاول ل وقعم تللس دعم مقو نه هذال وأ نم

 فرحلاي هذنم ىتح عا عانصلا روحارت دقن وعلسلا يبق هم 0 ةماعلا تدر | ءللآ يف

 ٠ نيماحلاو ءابطالا لثم ةعيفرلا

 < ةقاعلا تدل اميل َْك ركصو دو مدنع ناكو

 برع نيب و ةعيرشلا هذه ةبحاص ةلودلا هذه نيب ام راهداو راصعا تي

 مهتلاح تناك دقو سو هيلع هللا لص دمع فعالا عراشلا مهيف رهظ نيذلا زاجحلا
 ةيرادالاو ةماعلا ةيعاتحالا مهتلاح نم ريثكب را ماظننالا نم ةجرد ىلع ةيقوقملا

 لطارق نيتك 2 هللا ةفر كلان لوادلا نم اهدي نمو ةلودلا و ذه نعاوثزو دقو

 ةدش مدع عم هنولمعتسس اوراصو ممدنع قالطلا ماظن ءاس مهنا ريغ قالطلاو جاوزلا

 ددعت مثدنع اشفو تاجو ا ربقل ءاليالاو راهظلا اوعرتخا لب هيلا ةجاحلا
 دايدزا نم اهنع مت امو ملئابق نيب ام بورحلا يلاوت ببس هنودب و عادب تاجوزلا

 قوقحلا مسق يف اما برحلا ايابس نم ةدحاولا ةليبقلا كيس لاجرلا ددع ىلع ءاسنلا ددع

 ةييظنلا ضزبالا لود دنع رطب هل دج اديح مهءاظن ناكدقف ةماعلا ةيندملا

 * نام ا ةلود لثم دبعلا كلذ يف

 دفو رصعلا كلذ يف نكمي ام لدعا نم تناك دنع هاضقلا لوصا نا كلذ نمو
 ةيئدملا ماكحالانم هيلا نوحاتحي ام ةمدقتملا ةثالفلا قوقحلا عبانم نع نوذخأب اوناك



 اللا ةيندملا قوقحلا

 ءامحألا 2 يف ررقل -- هذه لاغنا ةنال

 دحا اهيف مه راجي نا نكي الاقل منيل اف ةكرتشملا نيعراشلا ةصاخ يش هذهو

 مالا غباون .ظاعاو ةفسالفلا رباكا نم ماوس

 مالسالا لبق ةيب رعلا امم ينو ةيقرشلا ةيدملا قوقحلا

 انكيال كيش ةكالك قرد تاذ نك نإ ند زكا هيد الن ع
 ءلجم ك7 يف عقب امنا مالا نيب لضافتلا نا ريغ اهنودب ةيعاتحالا ةايحلا

 اهداسفوا ابحابتحا ةححو ةيقالخأالا ةّمالا|ةجرد' نعح اعارق فاضناو | لال

 امدنع تاعايلاو دادفالا ىرقج مازاد رخل( عرتشمتلا ةحرد ع كا 0
 ماكحا نم هتداتعا ام ةجرد بسحو نوناقلا ماكحا اهترطف داشراب جرختست نا ديرت
 حبقلاو نسحلا يف تالماعملا

 ةيقرشلا ةيئدملا قوقحلا نم فاشتكالاو ثميلا هيلا لصو ايف فىنعام لوا نا
 لباب لود نرم ىلدالا ةلودلا كولم نم سداسلا ثامللا مساب ةامسملا يبارومح ةعب رش

 رثكا كح يح طا قنات ينلاد : نشا ةيتتنو ةكاعب زا تيل ةؤلكلا بة

 نمي نرئقي انج لحرل كك نا جاوزلا قوقح يف ةعيرشلا هذه نف نيخرؤملا

 ةقبط هنم لزنا وا هقوف وه نمال هيعاتحالا ةقبطلا يف هيواسب

 كلذ نم نونثتسي اوناك مهما ريغ كلملا قي رطب يرارسلا ذاغا ًاردا عقب ناكدقو

 رارحالا تانبب جوزتلا مهل نوزوجيأ ىواملا رصقلا ديبع

 دنعوةب وامسلا عئارشلا ثدحأ ين لاحلاوه ؟نوذبو بتكي دقعب مهحاوز ناكو
 نعنف ا وحن ىلع ةلدابتم دنع ةيجوزلا قوقح تناكو مويلا م الا قرا

 يتلا أرملا كالذئم 0 واحذ لتقلاب يئازلاةبو ع مهماكحا نمو هيد 0

 1 ذاق اك سلا أوت نا اهل غوسف اهيلعقفني نم دن الورتدلا يف ابحوزٍب يغيب

 ىلا بمءدقي جو زلا ناك هل مف ادالوا يناثلا اهدلواناواهب قحا ناكل دالا جوزلا 1

 ٠ ةجاحلل جوزلا دنع ةجوزلل ظفحينيلاملاالكو ضيا اهيباتبب نمرضحت ةجوزلاو س ورعلا نم



 ,« ةسرالاو براجتلا ثلاثلا »
 ال ام ةيلاكلا تالماعملا نم ةيلع أرطيا دق ناكل يرسشبلا عاتحالا نا هلصحمو

 اهتايفك و اهروص نم انما عقبامنييعت ىلع رطفلاو ءار آلا قافتا مدع عم امربم نوكي
 كالت روصنم طيحم يال رطخُم ةروصةياب ذخالا نع لاكلا بلط دنع ةحودنم اوري مل
 ليصتا مهنيب اهف اهقيبطت نم نونك#» ةيفيك ةيا قيبطتو لقعلا اهروصتي ينلا ةلماعملا

 2 | الإ كدافاعملا "ىف لصالا الها درو للذي و ةلماجملا كار نك ىو لا دصخملا
 ش تاءرازملاو تالاكولاو تاراجتلا عاوناو ةاكرلا لثم

 داحيا ىلع نيقفتملا نيقرفلا ةحلصمل تايفيكلاو روصلا كلت ةّمئالم ربظت نا دعب و

 طولا كلذ يف رست .لغالاا يف ف الخ اهم اشنيالا هنا حضتيو امهنيب ةلماثملا كلت

 هيلا نوعجري مروهمح دنع ًالوبقم ةيندملا تالماعملا نم هلخدت ا لوصالا نم ًالصا
 هل ق> وه نمل هيلع بجو نم هليصحت يف ىرخاد قمحلاريرقل يف ةرم

 هترقا دقو ( ةداعلاو فرعلا ) يالسالا عي رمشتلا ناسلب لصالا اذه يبس دقو

 مها نم وهو مايالا رمم ىلع ماكحالا نم صوصنملا ريغ يف الماع ةيمالسالا ةعيرشلا
 روصعلا نم رصعو لايجالا نم ليح لك يف ةينمزلا عئارشلل دعاوقااو لوصالا

 ةيدملا قواملاب ةيرامسلا عئارشلا باعسا ةفالع

 قوقحلاب ةيوامسلا عئارستلاةقالع نذا ننام هصخط لاؤس ببر الب نوكتي مدقث ام

 دلل :ترا ةسدقملا ةنواسلا تتكلا بيلاسا نم حضتي امسح هنع باوجلاو ةيئدملا

 سوفنلاة برت وه امنا اهعاعت ترن ينلا ماظعلا لسرلا لاسرا نمؤ املازنا نم يماسالا

 يلقعلا لاككلا ةورذ ىلا يبدالا طاطحم الا قيح نم مالاري وطتو ةلضافلا قالخالاب

 عفرا ىلا ريكا بحو ةبغرلا قي رط نم مهقوسو رشلا يبب امف ةيبلقلا طباورلا ةبوقلو

 ذئدنعو اهرارضا رع دعب مرايتخاب عئابقلاو 'يواسملا نوكرتي مهلعجو لاصحلا

 نيثاوقلا مفان نم هيلا نوجاتحيام عضول نودعتسي
 نم نينالملا هتذمالتب و هسفنب روطي نا ىلع نيعراشلا نم دحاو لكردنقا دقو



 ةيندملا قوقحلا

 . "'ةتباثلا اهعبانمو مدقلا ملاعلا يف

 يف هل مزالم لاحو ميدقلا ملاعلل ةماعلا ةيندملا رصانع نم رصنع ةيئدملا قوقحلا

 اهرماب ىنعي نا لبق ناسالا ةرطف اهلا تدعهأ لقو يرشبلا عمجتا راوددا لوا

 نع 2 مالا عيمج دنع ةدرطم ةمباث عبانم املو .٠ ةنوامسلا بتكلا نم هيلعانفق وام

 1 ءارقتسالاو ت١ ةنالث

 « ةحاحلا اهوا 2

 وصأ ارم لضا وف ةلمهريغو ةراجاو ةءاتصلا لوصا نمادنأ © لش 3
 ٠ ةيدملا ماكحالا نم اح وه امل نامز لك كح تان ع وهو ةيندملا قوقحلا

 لصا ةحاحلا كرا مومتلا ةنسلا ىلع رهتشا دقو ٠ ةيمالسالا ةعيرشلا هترقا كلذلو

 اممو « ضورعلاب ضورعلا ةلدابم ادق سانلا ظبنتسا لصالا اذه نمو ٠ عارتخالا

 عازنلا نم ةحارلا ليص# قالطلا قحو يناسنالا عونلا ءاقبا جاوزلا قح هنم طبنتسي

 متادلا ييئاعلا
 + ا 1

 « ةرطفلا داشرا اهنأث 1

 ناستساب حلا ىلع هماتب طيحم لها وا ةفاكم اعلا ءارا قافتا لصالا اذه لصحمو
 تايحاحلا مي لصا وهو ةماعلا ةايحلا نصاقموع دصقم ليصل اسف نر يكل

 ًانامز ةاياجلاوا ٠ كرتشملا ةعسق هنم ؛طبتتسا,دقو تاقافترالاو قوقحلا نم تايلاكلاو

 يذلا وه لصالا اذهو ٠ هيبا لام نبالا ثروت ثاذنمو اولاق هب عافتنالاىلع ًاناكموا
 صنلا نادتف ةلاحب اهيف هب لمعلا صصخت دقو عامجالا ةيمالسالا ةمسرشلا ناسلب يمس

 ماكحالاو عئارشلا عاونال نيلو آلا نيلصالا امهربتعا نيذللا ةنسلا وا باتكلا نم

 كلذو يقوقحلادبملايف ةلحلاذاتسا يزغلا داسمديعس خيش اهاقلا يتلا ةرمضاحملا (1)

 م1115! ةنبس لودالا نيرشت, ١ ".يف.ةعملا ةليل ىحلعلا عمجلا وهب يف



 ةغللا يف رطاوخ ١٠م

 ”لطلا ينا ”نملا ريغصت ابغا مئلقولو ( نيد هول الإ ( ةننان هيلز :قنم ريغ ور( لم )ني دصت
 - ةيبزعلا دعاوقلل اقفاوم كلذ ناكل هب هل هيبشت رجلا ىلع طقسب يذلا

 ( نيت ص زبخام ) امهانعم نيتك < نم ةبك لدالا ةينيتال ( تو - ) ةلك نأ ىلع

 ( ماو مسف ةناث بخ م نكس ٠ نبللاب ورث ىئاقر زبخلا نو وعطَقي اوناك مهن اك

 يب و طقف ةدحاو ةرمزبخي مويلا راص ىتح هلاكشا يف اودنفت مث ٠ نيئرم ةزوبخم يا
 هذ ال لصالاءانعم ىلا نوكي ام برقا. منال ( ”ينرفلأ )هلزانرثخا:كلذلاو" ناك كك همسا

 نبللاو قيقدلا يثو اهنم لمن يثلا داوملا ينعم هنمفت عم نرفلاب زبهغا ىلع ةلالدلا نم
 ةلالدلا دوصقملا ثرال ل ىوشرو ىدري نا ىددري د ه يرشي نا يتب قرف الوركلاد

 عا ا ع يك نيف رتكلا هتدام ىلع
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 ةيوغا دئاوف

 هتادرفم هس زاطيبلا نبا لاق رحشلا لاؤدا نع. تخبلاب لغتشملا ملاغلا ب راجنلا
 نيراحتلاو ءابطالا دنع ةروهشم اهلكو ( هنعصرق ) ىلع مالكلا يف

 رعاشلا لاق ضرالا يف قرعب برس نا ريغ نم رجتلاب قاعتي تبن كح ثيوشكلا
 0 لال نامل الوبر 4 فدو. الو لم راف تويت كلا وه

 لبجورججلا قشاع يحل ور رخل لع قلعتي ءايب وللا قر هقراو تين دج نالدللا

 قيلعلاب رصم يف ىجسيو نيكاسملا
 وة رعلا وا شولزعلا هين ةماعلاو هيلع اه لضعي لك وي دوقنعلا كك شاوشمتلا

 رعاشلا لاق ةبكاف وا مل نم هل مطال يذلا سس ؤيلملا زيسلا
 م تن الرو واخ تلا الف اهي ناوملا - زي ميسم

 ةيسرافلا يف ىبوشلا فرجت كب وشلاةماعلا|هيعست و زب اهب عسوي ةبشخ  جالحملا

 1 قلغلا هلثمو حاتفملاب حتش و تايلا هب قاغي ام تقالغملا

 ؛ جالزلا هلثمو حاتفم نودب ديلاب حافل و بابلا هب قلغي ام سك جالزملا

 وسلاب قذاحلا قئاسلا < بقعملا

 مولس سننا اهعماج



 ٠6 ةغللا يبث رطاوخ

 نوبوغللا فلتخا هقف ةلع نازو ( ةطح ) ةلك هذه - اندنع نوكي نا دون ام ةلزن#
 نوكيفاهيلعو انالطخلا ماندو زطمالا همر( ةقككلاو اق مث محا اهانعم يف نورسفملاو
 اولوقو اد # بابلا اولذ داو ) شو ةرقبلا ةروص يف يل ةفغرشلا ة هن هلا نيس

 نقلل دعا ماياطخ كل ر هن اناياطخ ان رفغا اواوقو يا ( كاياطخ كل رفغن ةطح
 برقل ( ته ةنر ملا فو طخ نم ةقدشم ةطح نا ع امد لاكشلا لكل

 هرزو نالف طغساو ل افسا ىلا ولع نم ردح يا ءاتلاو ءاطلاو ءاملاو ءاحلا نيب جرخلا

 ةريدقت ونش اذن ماكسي تعءقو ةطح هئم مالا نو هطحي نا هلأس

 ةلكلا تناك لف ؟اياظخ 5ك رفغن هلالج لج رافغلا مهباجاف ًارافغتسا كيسا ةالزانإ
 هلام تداخل فيرشلا + ءارتازقلا ف مروك دملا ةطح نيع ية هطح )
 فكل قف نبل ةمجلا نم ةئيرب ةتحب ةيبرع يعف لوقلا ال ال قم اينوكلا

 ٠ ةيوغلا دعاوقلل ةقباطم ةيهانمم ةغالب لب ديقعت الد

 راع اقام لاين كنجلت لذ كن لبح مسا ( ءارح ) بالا ةرضح لاق

 يا ةينان ويلا اريه ( 12/2 )نعذ وحل هللا راع مسالا اذه ىنعم يف * ءالعلا

 امور ءاانانوي اورواج ”اوزتع را ءرحدل ذا لاق ( باوصلا ىلا اودتهال ) سدقملا لبجلا

 هيلع قل طا يتح ل ايلا كالذ ةراغم يف نو دهلدعتي وا نونتع اوناك مورلا نم انابهر نا دا

 هيلع ينبت سنا نكميال نيمخت او سدحلا نم برض وهو سدقملا هانعمو مسالا اذ

 دب الف لقنلا دنع تريغ وا تفرح ناو للعت ال مالءالا ءاعسإ نا ًاضيا هتافو ةقيقح

 ىلا“ ةغللا نها هلت يف لففلا نسابسنأ كالا ةوشل تتراكم لو ماك

 مزلي ضلا فلؤملا اذه لثم نا معن جترفالا سيماوق لثم فاو ممم فيلات ىلع مادقالا

 متِيف ةورثلاو ىنغلا لها هرشن يف مدعاسي و هنبودتب نومتبم علا لاجر نم ةفئاط هل ٠

 يرثالا: ل دمحا ءاعدلا ميعس هنا باوصلا ىلا هللا انتفو لمعلا كلذ
 عمجلا ةسلج يف ( توكتبلا ) نأشب هارغلا ععلاقم تئرق دقل ( يللا عمجملا ةلحم )

 اهاخوتي ينلا دئاوقلا يرو ظافلالا عبتل يف ماتو تيانع ىلع ءاضعالا ىنثاف ةماعل
 يذلا لصالاو ( نينم ) ظفل يف قيقدتلا دعبو ٠ ةغللل ةمدخ قدقمتلا ليس يناثلا

 ممالك نم مهغي اك اهنال ةضحم ةيبرع تسل ةظفللا هذه نا نير هنم هوقجر فكس



 ةغللا يف رطاوخ ام

 اذبب مهصوصن مدقا يف نودرمدملا اه دزاح اهيناعم نم (ى'دع) كلذل اثم ابن امز ة ةفرعف

 ( ةيدعم ) تقتشا اهنمو زاوجلا ىلع ةلالدلل ة ةئيفس ةرود ابفلخ اوءمرو ىنعملاو لفللا

 اهدجن ملو اهريغو ل وادجلاو ناردغلاو ربنالا ربعت ةنيفس لكى لع سايقلاب تعضو

 مارهالا صوصن يف ىنعملا اذهب تركذ اهنا عم اننيب ايف ةعئاش اهنكك ةغاا سيماوق يف
 نم 1651و **5 و **ه رطس يف 0 ,ميهام ىلع : ةلاذ ةئيئقش مسر اهفلخ نمو

 ىنعملاو ظفللا اذبب ةيرصملا يف تركذ زاج ىنعمب ( ربع ) اهلثمو ( اعيت ) كلملا ماه شون

 كك و ٠ ميافب ةريعم و ةريعم د ( ٌةراَدَغ ) تقئشا اننمو اهانعلل ةدئنم ةئيفس مسر | ةهلخ نمو

 ااا لطفل اذ تاج قوت رقد ةنيفنل نمر ملا هب نرعام اهانممو ةككل كاذ
 0 ةءيعلا | 1لا11 ةنس 115©2-/774/6_ تفرتتيقيسلا لب رح فا عجا رف ةيرصملا ةهدقلا

 ٠ ليبقلا اذه نمومالسلا هيلع ىمارم, ال ابق يي رولا ريدلا نش سون يفو.؟ا/.رطسشلاو

 ظفللا اذهب ةيزصملا يف تركذ امهالك هدف ينعتت يفاي يؤاو هتونسو بابلا تينس
 حعفل ةراشا دي ةروص ايلي بابلا يتفض ةروص. ةدحاو :لكف لخ اورو ىنعملاو

 ١ ا تدك ىف نكي( رطسلا .- ةفيحص!:"يزتملا فانك ع
 يا حاتب ةنلك اهنمو دنيعصلا لها دنع تحبو ع لاقيف ءاف لقث ءابلاو ( حن (

 ( .:ىه ) ةيرصلابو اًنوص ناَط ا لثمو لجو زع هللا 0 حاتفلا

 ١ ظفح ىنعمب اوقم اقمو: ١ ( رس ) ةيرصملاب و قوو ظفح تاي رص ىرصي /-رصو

 نمر يدك يف اًقاق بلقث ءاخلاو (خو) ةيرصملاب و اظفح ظفح يا قوو (١ قم) ةيرصملاب و
 اماف ( 2 ( ل 0 ةيب رعلا يف ءاجام لاثمو ٠ خا ةيرصدملا طظافلالا لاوحا

 ( ا ) ةيطبقلاب اهل ليقو روصعلا مدقا ذم كلذو ةورعلا يذ حاتفملاك ةراشاب بتنكت

 0 دع و( نال كين يالا ءءاكاو نردلإ كش فلالا مضي

 زئاج وهو اهنيع تطقس مت رصم ديعص يف ةيرق يثو ( وفدإ ) دبعم شوفت كي درو
 شنع هل رصملا يف اجو رثساو مادو يتب ىنعمي شاع ةيبر ءلاب و شع تحيصاف ةب رصملا يف

 زبخلاكل ملا ليطخسم كيعر' هلي هلق قا سدي عضاو لجر اهنلخ :رموزبخ يا

 ٠ هلكش ىلاو زبخلا ىلا شنعلاب و لكلا ىلا نوريشي لحرلابف يجنرفالا

 ثوكي الاثم ركذا راظنالا هيلا هجوا نا ديرا ال. اتابثاو بالا ةرضج لاق مث



 ٠ ةغللا يف رظاوخ

 قارعلا ةديرج يف يلمركلا يرام ساتسنأ بالا ةريضح هررح ام ىلع انعلطا
 !دبم يف هررحام اندجوف ١757 ةنس ينانلانوناك لوا دحالا موي ةرداصلا ١5 ةفيعتلا

 اريثك لخدا م الا طالتخاو نمزلا تاروطت نال هيف ابيضم ١ ددعب هيلع رشؤملا هذيهت

 ل لهال ربظت :ةليخدلا ظاقلالا هذه نكل. تاغللا صعب: يف ظظافلالا نه
 ادج قيقد يوغللا ثحبلا :اذه نا ركتت الو ةدماج وا ةقتشم تناكنا فرعتف اهتينب و
 ةميدقلا ةيزصصملا ةغللا لع نككرا يوغللا ىثحي يفاناف لانملا بعص ةدانعلاب زي دج هباب يف
 ةيءاراللا لع انحلال (لضعب هَ رابمالاوةبربعلاو ةيطبقلا ىلع م يتيلوفط ذم اهتسرو ين ٍءأا

 ةب رضملا ظافلالا نيب هيف تنراقو ريبكلا سوماقلا نب هانت: يل رتثقت ةطراوطلا يلو

 "يشلا ةروص مد تأدو ىنعمو ' شهلتتا ةقفا وم أبت دجو ىتق اهريغو ةيطبقلاو ةميدقلا

 نال اهل ًاديبأت ةلثمالا هلت ركذو اهتنراقم ةحصن تككح هيلع الاد ىعسملا فلخ دوجوملا
 تناك نهو اههلع ةلادلا ةروصلا ةلك لكف لخ اومسري نا اوداتعا ءامدقلا نيدرصملا

 اهريغيف دا ةيب رعلا يف ًاريظن ةدرصملا ةمككلل دجاملناف لاوحالا نم ريغك يف ةمهس ةنراقملا
 دقو ةنوسرفلاب ررحلا يموماقيف نآلا هعبتاام اذه ىرخا ةصرف ىلا اهتكرت تاغللا نم
 سائسنا بالا: هيلا ريشي .يذلا مهلاف ةئس 11/ يف ؟راحم ني رشع نآآلا ىلا هنم تزجنا
 ديئاشالا لطم اكو اًقيقد "هيف ثحيلاو يرتلا ناك اذا ةبب رعلا غال اذِج يزورض

 هةرف ىرزاا دقو .لالجو طل كلذ ءاروااف الار هتفاعل 4 1
 بتم! رووا لع (4و ) اهناو لمغألا ةيدتم ايناكلاقاو ينم نزو:لع( ل ]هللا

 هزاجا ىتح ةيب رعلا يف زئاج اذه له هاب واولا وا اواو ءابلا بالقنا انل نيا ع نق ةيدنهلايف

 نال فرصلا دعاوق اهب جعست ال ةلأسم يشن كلت مسالا اذه هاضتقم اوريغو قارعلا لها
 ىجصف ةلكت دجو ناف هلوق اماو ةزمهو اًقلاو »اي بلقث واولاو الصا اواو بلقث ال ءابلا
 هذه لثم يفو ةلكلا كالت وشن فرغي نا لاحلا نم ناك ددغتم روظعب مالشالا لق
 ٠ انيلا لقن مالك مدقاب دهشتسن نا بحي ةلاحلا

 ةميدقلا ةبرصملا يف اهلدم تنروقو ةيبررع ةلك تدجو ىتم هنا كلذ ىلع ًادر لوقا

 يف ةبوعص الف روصعلا ةمولعم ةيرصملا صوصنلا نال اهروطتو اهنامز ةفرعم انيلع لبس

١ 



 ةخللا رظارخ ٠

 4 تحلل . ةئيملا هذه اذاكشا انل تربظا لب اهتظفح

 ورع هو نقاب لازيال صرقلا هذه فنص ناو اعماو ةءانصو الكش يوكسبلاك

 راثآ ىلع همسا اندجو نكل ادق هنوفرعي نوي رصملا ناكو رصم يف اذه انموي ل ةماعلا

 خيراتلا اذهل ةقباس راثآ يف اروك ذم هدجن اء رو ةنس ةئاثاثب حيسملا لبق ترهظ

 و1 ياش وح ظفاب كلارا طنا ل7 هاركذ دقف يربطلاو يزي.رقملا اما

 ريظيام ىلع ةيسراف كر عن

 اينملا ةيريدمل ةعباتلا ةشربلاريد يف اهتبرجأينلا رئافملا هانثا ةنس كذم ترثعدقو
 تعنص تارتمْثس ةيناثاهرطق ةريدتسم ةصرق ىلع ةرشعةيناثلاةرسالا رصع نم قيمحر بق يف

 ةرفصلاى لا ىلعالاو ةرملا ىلا براض لفسالا اههحوف نولملا صجلاب تيلط مث شاوقلا نم

 ةصرقلل أوشج تاعج هاوللا نم اهنا اهتفاخ نم يئارلل روظن ةقيقر /ادوس ةدام اهباق يفو

 ةريغدلا ضرقلا يا نيَد'للا نا ىلع ليلد اذبفةرهاقلا فد يف ةظوفحم لاري د

 امم انلع ثيحو ةئس ينلاب حيسملا لبق نيبرصملا ءامدق دنع ةفورعم تناك ةوحملاب ةوشحلا

 اننيب ةدوحوم لازتال اهناو نزلا ميدق نم تفرع ةيرصم ةيبزع ةلك نينملا نا مدقت
 هدب وما هن روص ىعسمملا فلخ مسرب نا هنداع نم يذلا يرصملا نتاكلا ناو اسال

 ١" لفررفلاك وأ ةريدعتملا هلي د طقلاك نينملا ةزوص انل نابأ, هعئيعو هزكشلا ةئلبملا مانعمل

 عمجلا ءاضعا انه هيلع هبذت ل يلطعيطخت مهرب امهالك يللا ةريغصلا

 طاعلالا نضعب دعاوي دقو اذه هيف ياام اررلو طعيلو همدعو هتقفاوم يف يف اورظنيل

 7 رصملا يفهلصأن أف رينلا يا كغم فانلاك ةغللا مع“ ىاملدوج والو الوادتث ةماعلا لازتال

 تو تب اف ةيب رعلاو ةب رصملا يف تلقت ءابلاو ( هب ) ةيطبقلا ينو ( بجن )

 فانف ةيبرعلا ىلا ةدرصملا ةلك كلا تلق ىع نإ 11 | ةيسنفلا نع ثرريتاماخلاو
 ضاطرق يف يرصملا بتاكلا لوق هديؤبو ةيطبقلاو ةيرصملا يف ثدجو ةيبزع نذإ

 نيبتسف 6 لخنلا عذج نم اهفان ناتوارمح ناترقب » رمل1775/0511 0,6 7 يناطسا

 ثرحلا د للا كارا نك رقبلا نأ ران "لاا مم تان ينلا موسرلا ن نهد صنلا اذه نم

 يرئالا لاكدمحا لخنلا عوذج نم نايخالا ضعب دخت ناك فانلا ناو

4 

 دنع



 ةغللا يف طاوخ
 ١«

 قشمد يف يب رءأا بعل عمجما ىلا

 يناغلا عينر * ملا ةلم نم يناغلا دلحملا ن نم يناثلا هزجلا ىلع تعلطا

 ةبب رعلا هع ةكلا ع لاش نيش ا عل ةيلكلا و تاكو ةشمد ةنالع | 54 د

 006 راتخا عمجا نا تدجوو جنرفالا دنع تنوكسبلا لباقن ينلا

 اكسو انبلو و انهم ىورت م ىوشت ةزب> شنو هكر والا

 ريبكللا ةوخرلا ةزبحلا ٍثو ةتْشلا - ةيناثلاو

 ةبنعصم ةزبخ ليقوريدقسم ظيلغزبخ ينرفلانا تأر دراوملا برقا ىلع يعالطاب و
 دي فير قعلا! اذهب والركسو اًنبلو انف ى'وزن: غب ىودشت. طسإلا ىلا تناول ةئوومم

 ةنيجم نم عونصم تي وكسبلا يا هنال ثيوكسبلا ىلع قابطنالا مامت قبطنيال ينرفلا نا

 ركمللاو نمسلا هيلع لخديال هناف يلرفلا فالخب اب يش لبق ركسلاب ىلنو نملاب ىورت

 مآ ظيلغ زب يقزِلا نأ كد دراوملا ثرقا ٍبحاض نأز اهس ال هحاضنإا علال نالإد
 رسكملا ةوخرلا يهف ةريغص وا تناك ةريبك ةشملا ةزبحلا اماو ظيلغ ريغف تزكسيلا

 57 : دعاقم قبس :م دكت ةماعلا" نوي 'وخللا.. هلل كودوملا ىلع ةفصلا انقلطأولاو

 ةغلل ابلاغ عجرملا بث ةيدقلا ةيرصملا ةغللا تناك املو .ًاديعب ةنراقملا هجو ناككلذل
 ةبسانملا ةيبرعلا :ةلكلا!اده كفن شيلا .انيلع كو 'كئافنإلا هذا لل اذ ١ ل

 -: لوقنف ثبوكسلل
 ضع ف هوان د دج يذلاوهو ( رصم ديعصيف هدلب وفدإ ) ذبعم سوقننم روظ

 *نم نم ةعطق يأ ةنم ريغصت م ني 2م اوهو توكسلا لباقي يرصم ظفل ةداطبلا

 ريغ يا « نونغريغ رجأ مل تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلاو 0 0 هلوق يف يك عطق اذإ

 يتلا ةريغصلا صرقلا ىلع ماوعلا فرع يف قلطي لي+ جو ليعس نزو ىلع نينه عوطق

 ةبرصملا ةغللا نكل ةغللا بتك نم تطقس ةلك و ركسلاب ىلحي و نعسلاب اهنبجم يدرب



 ماللعال | يلام مالعالا 1

 غمصا مير تلاقي: فردا قليلا كك عضاوملا فرش يقرتملاو عطاقلا فيسلاو
 بالكلل لاقي قتفني ملو رم هل جرخ تبنلا نا معصالاو ءاعص ةانقو ددحم تعكلا
 هاه نودب عموصا اك( مهتابهر يا) ىراصنال تيب ةعموصلاو اهراغص يا ب ومكلا عمص
 خويشلا ضعب اندشنا ام ببرغ نمو

 هعم اوصوا ىغتلاولواو + قتلا. . كبار كاصوا
 هعموص وأ هب ولت 62-5 كاسفنلا ارثخاف

 يببا نب يلع هالو هيبال يعمصالا بوسنملا معصا نب يلع ناك ددرد نبا لإقو (ها)

 اوي ىلع قلطتو ثم ذالا عضوم اهانعم ةيمجتا ةل ةلك ) هاجرابلا هنع هللا يقر بلاط

 هضرتعاف جاححلا كردا ىتح شاع م م هدي عباصا عطقف ةنايخ هنم هل تربظف ( ناطلسلا

 000 لاق اًنِيِلِع ينوعس لاق كاذ: ميو لاق, يوقع يلها نا ريمالا اهيا لاقف 85

 كدي نم ”يلع با ام نعطقال ةنايخ كنع ينتغلب نأل هللاو : لاق مث ةيالو هالوف تفطل
 رب رج لاقف هيلع دري مف سف اذه "يلعب لم نوت

 اعمصا نب ”ىلهابلا "ىلع كيلع افحااو سانلام الأ يغعابلا لقاالا

 ني رمثملا باتكيف ٌعاحوبا لاق ةيلهاجلا ار مشنم رم“ نعاش يناودعلا عبصالا هذ
 ةناقالث ناليع نسق نب دارك نب اودع نب ثارحم "نب ناثرح* وهو عبصالا وذ شاع

 لاقو ةئس
 ريكلا] دمر 1 قيدصرتل تشل او, ١١ ةعبرا | نيطختلا ئزا راجت رتصا|
 رمقلا هب يناغان وه تاو آليا هل ريدتسا ىتح توصلا عمسا ال

 ناك نك اس تاوصالاو ليللاب معس مل اذاف ةئداه تاوصالا نال هليل لاق امناو
 هلت ناك هنال عبصالا وذ هل ليق امئاو دعبا مهطغلو ٠ سانلا ةجض عم راهنلاب عمل نا نم

 تقرت ةحنال عصالا اذا يا ا 000 ا ةدئاز عبصا هلحر يف
 , نيس هس ديرد نبا 0 مو يدادغبلل بدالا ةنازخ نم اريملخم ها اهعطقف: هكينطا

 ٠ ةبيتق نبا هلاق ام الا غبصالا اذ هتيعست .

 يركلا ديعس
 ا



 ٠٠١١ مالعالا يناعمب مالعالا

 مرصأ دي رد نبا لاق يصق نب راذلا دبع يب نم:قابسلا نب ثراملا نب < مرضا

 لخفلا تبرم هلمو ملا مراسل وكلا ا مل وق نم ةمازصلا نم لعفا

 ةقانو ابيفءامال ةيرمتشا# 6 امارس طراد لارتلاوا قالا نانرسللا وس 3

 سل ام سانلا نم ونيث الغلا ىلا ني رشعلانيبام لبال !نمةعطقلا ةمرمدلا واهل نبا ال ةمرصم

 نم مرصناام ةمئرصلاو راهنلا نم مرصني هذال ليللا اولاق لي ذنتلا يف مي رمّصلاو ريغكلاب

 مو م رص وشب مل لاقي نطب ةبض ينب يفو ميم نم نطب مرد ونب و ىفقناو ليالا

 سلق نم نطي ةمارصر ودب وعرض وهب مل لاقي نطب نطب ةارسلا دزا يفو قدزرفلا لاوخا
 هأ هدخو ةٌؤاضمو ليكي لف كك ام لخغلا ةمارسو

 ارغضم ريعصو مغلاب نارعمو نابحك نارعصو رعصا اوت جاتلايف لاق تن رعصا
 هَنعاضو'اريغبفت ةذخ رئتمو ةضاخ نذل ىف اوا هللا ىف !ريتارتشلا و: كرش
 نامز ضاثلا لعق أي كلي دحلا فو نبك نم اتواهج نئانلا هلا وطنلا نع ةلامأ راو
 الا مهويف نشل لكك مل نيد ال نيذلا سانلا ةلاذر ينعي رئبا وا رعصا الا مف كل

 اصخلم ها 0-10 نضرقملا رمصالا زيثإالا نبأ قافو ل ينذ نراك
 فسوب جراسا يذلاوه اذه كلامو علا , كلام نب حفصا هب يود ص حن ةصأ

 نبا يف اذك لوط هيف ناكاذا حفص» سأر ملوق نم جفصالاو ياخ

 رثكالا وهو ددشو 'يثلك نم ضررعلا مركك جفصملاو هحرشو سوماأقلا يفو ديرد

 بولقملاو لاءلا فوعسلا نم جفصملاو هنببج انو هسأر ابنخت نأطأ .يذلا اضيا حفصملاو

 هأ لاط ىتح هيغدص لبق نم طوغضملا سوّؤؤرلا نمو ةبصقلا لدتعملا نونالا نمو

 عما لجر مطوق نم مع قاقثشاو ناليع سق نم دعس يب نم ععماو كت ١ ععضأ

 ٠ ةعموصلا قاقتشا هنمو عمصا وهف هفرط تددح "يشل رك فعلا كيانَح ناك اذا يلقلا

 ةىمضم هذي زن ان< اجو 1 تددخت اذا ءاعمج ( ثنن منا )ل لاشو

 كلملا دبع نب بدر نبيا كلملا دبع هعما بر ,غلا تحاص يععمالاو سأرلا ةددحم يا

 رسفو يلعابلا حاير هب رو لم " نب عما هدج دج ىلا بوسنم ديعسوب| عم أ نب يل لع نأ

 يكذلا مزاعلا عمصالا يأرلاو عمصالا دآ*وفلا لاقف سوماقلا حرتش يف اك عمصالا وه
 نذالا ريغصلا مسالا جاتلاو سوماقلا يفو ةنطفلا داح ناكادا بلقلا عمسا لجرو
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 اهسيدل و يو هدعبدلو يذلا اذه عيشو اذه عوش اذهلاقي يرهوجلالاقو رونتلا

 ةعيشلا نيع نوكي نا رثكآلاو لجرلا ةعيش هنم لابو مهعمح اعنوشت موقلا عوشو

 ( ها ) دايعا باب نم نوكي نا الا مهللا عايشا ملوقل هاب
 مصاعوبا ريب زك ميبشو يعبات يودعلا ميشا نب ةلصو ةليبق دمحاكم شا ونب يشأ

 ىنعمب ميشالا نم ناك ابر لوقا اناو هقاقتشا نيبي ملو ديرد نبا هك 5 هريغو يباحصلا

 نيلبج وا نيعضوم دحا ميشالا نم وا ميك مف عمجلاو هاش شون لبالا نم ذوسالا
 اذه ةباتك دعب مث جاتلا يف اكرم نود ني رجيلاب دعس ينب دالب يف وا هانهدلا لامرنم
 لاخلا يثو ةماش هيف يذلا ءايش ىتنالاو ميشالاو مويشملاو يشملا نا ناسللا يف تيأر
 هل ةيش الو مهب هل لاقي ال امم ةديبع وبا لاق هل لعف ال مويشم مهضعب لاق دسجلا يف

 44 درصقلا( هأأ) هدشسجلا يف ءاشاوا ةماش اهب: نوكت نا ميشالاو لاق ميشالاو شربالا

 هينذ فرط يف يذلا وهو ءاغبص يثثالاو غبصا سرف موق نم هقاقتشا - غبصا

 هللا يخر تلا يبا نب يلع طرمش ىلع ناك ةنابن نب غبصالا هب يمس نممو ضايب

 65 كلامك يأرب سالما معا يرسدملا جرفلا نبا غبصا كللذكو.فيرو نبا يف اذكهنع
 اذا هبا 2 ثدعا نمو لويشلا ملفعا غبصالا يلاعم نم نا سوماقلا يفو جاتلا يف

 وا ةنيصانلا ضيبملا ليخغا نمو: بنذلا ضيبملا ريطلا ةرمو نيرهتلا يف ٍداوو برعذ

 اهلك كضرا اذاف تفعشا وهفا سرفلا ةيصاناتباش اذا ةديبع وبا لاقو نذالا فاّرطا

 غبصا وهف هفارطا وا هلك ضيبا ناف ٍتنذلا ضرع يف ضايب لعشلاو لاق غبصا وهف

 جاتلا نم ( ها

 نشير ل قكرفلا عر الد كك ني كفاصلا| و !كفايصلا 1 ذزوحلأم 2 فانضا

 ن٠ فدصلاو لوا وف هنع دصا اذا اذك نع نآلفا ف َدصَو ءافدص ىثنالاو فدصا

 كي ردا نبا فا اذك عاشلا غياص نبفدصالا هب يحض فاددصا هعمجو فورعم رخبلا

 ءاوتلا يف نيرفاحلا دءايتو نيذخفلا يلاذت سرفلا يف فدصلا هحرشو سوماقلا فو

 ىلا لام ناف يشحولا قشلا ىلا لجرلاو ديلا نم ريعبلا فخ يف كيم وه وا نيغسرلا١

 غطقنم دضعو ذرصو قنعو لك فدصاَو ءادفق ٍثو دفقاأ وهو دولا وهف يل

 ها نامزالتم ناليح امه وا نيفدصلا نس يىواس اذا ىتح هنمو هثيحان وا لبحلا



 4قب مالعالا ياعم مالعالا

 *ييرجلا سرمشالاو سانلا ىلا بحت اذا حرفك لجرلا سرمش يبارعالا نبا نعو هيعد
 هفيصف سوشالا وه لاثقلا يف ؟يرملا نا بيذهتلا يف يذلاو"ينائاصلا هلقن.لاتقلا يف
 اصخلم ها يباح يدينكلا ةرضاغنب سرشالا مهنمةعامح سرشالاب ين 6_0

 1 مطوق نم عنشاو يلعن هرج نب عشا اوبنادينو ؛ا لاق -ح عنش
 بوثلا منشلو 6 ن* ةيسحأف ةعابشلا نيب 1 + لعارامأف عفن سم 0 20

 مدل ةعنا رع ]شت هلع حو اييدغ [دعياس انس اذا

 نعاشلا لاق ةعتشلاب

 تاما! لي كارب "أ فران كيف ءاعنش ةردغ تاكو
 رؤهسشملا وه:عوتتشملا نا'ناسللا يفؤفأ
 اعونشو اعدشو ةعانش م ركك غتشناسللا يف ؟ابلعفف ةغاظفلا ىنعمةعانشلا اماو

 بلطملا ذبع تنب ةكتاع لوق اماذ مغلاب ةعنشلا مسالاو عينش وبف جي

 هعامس رش نم فكيلو ' اهتمت اه لأ
 هعانش قاب عمت م ا اوعمج امو سيق

 هتعادش ددرت نا زوجي دقو و امأةس قس مطوقكا عيش ةداصم نع عانش نوكي دقف

 مضلاب اعنش م امك هب عنش اما ىاأرو هضق ايينْشَت سالا هلع خدشو ةرورضلا ءاملا فذخ
 لحالا اذ 0 عنشلو مما بارطضاو مهفالتخاب مما جيت موقلا عم ذو معتصم

 قدزرفلا لاق عمات لجرلا عنو ًايمماذا

 اكضش, نعمرلا تان 1 2 تار ذا .ةماما_ تلات دقلا

 ريثكل دشناو.همكسو :ههقتسا ليقو يبارعالا نبا نعاهبس:هعنك اعيش هعنشو
 املالتعاب ةيلقم الؤانيدل ةمالع ةعونشم ال ءاعساو

 ةدئاف نم واخي ال هنا الا هددصي نحن امع اجراخ ناك ن او اذهو اضخم ها
 هباصتناو رعشلا راشتنا ةكرحم عوشلا ددرد نبا لاق نمعلا نم نطب > عوشا

 لجرلا يمبسدب و جاتا يف لاق ها نابلا بح مفلاب عوشلاو هاعوش ةارماو عوشا لجر

 داع نبا 2 كلافو ةفوكلا يضاق ينادمملا عوشا نب هرم نب ديعس دح لثم عوشا

 ثارحم بارحك عاوشملاو ءاعوش يو عوشا وهو سرفلا يدمخ دحا ضايب عوشلا
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 برض ( باتكو بارغك ) عامجتلاو عجاشا عججلاو عباصالا نم يناثلا دقعلا مجنالاو
 كاثم عاجلا نا هحرشو سوماقلا يفو (ها) ةعجتمو مج كرعلا تمدقو تابحلا نم

 دبع فلا دب هلا دك ماك مجناو ةينهك ةعجتو 1-0 عجل ريماك عيمجح و نيشلا

 نبا كح ورسكشلاو مهلابناعج ولاجرك عاج وةكرح ةعجشو 05 سابلا

 نبا لاقو نابرجو بدرح لثم ناعجمش موقو عاش و عاجت لجر ينايتللا نع تيكسلا
 ليقو ءابقفوهيقفك ءاعجت ىلع يجن عمجي و (ها)طاغهناف ناعجت ملوقىلا تفتلت ال ديرد
 ةفنر شكة عجم و ةحرفكا ةعحاو نشأ ةناثم ةعاش يب م لاش ةءايجشلاو فصوت ةأرملا نا

 رسفو سوماقلا ين اك نيت عجتو رم كلاب عاجتو عئاجت اعج حلاو حيفلاب >اعجتو

 هب ىعسلو جوملاك ةفخ هيف نم عج الاو مئتاوقلا لقث ةعرسس ل اج كح - هناب اضيا عجتلا

 ةعوتشم و ةنانك نم ةليبقرسكلاب عمت_ ونب وةليبق وبا نافطغ نبثررنب محتاو دسالا
 حرشيفو . جلا اهل لاقي ةيحلا نا جاتلا ينو ٠ ةعاضق نم نطب ةرب و 0 نب ميت نب نبا

 ها كنم عجشا اذه ملوق نم عجنا نوكي نا روع , يبسلا جنا ةمجرت يف ةساملا

 حرفك هلعف عاطقنالا كيرهتلاب رمش او بريضك هلعف عطقلا ر “ثلا - رئشأ

 ا فا نيكلفلا رشا ةقلح نكي الك ردا ند يف بالقنارتشلا ا تذلا فو

 اضيارتشلاو هلفسا ءاخرتسا وا هقاقشناو لفساو ىلعا نم نفملا بالقنا رئشلا محلا يفو

 يبا نب يلع لام دحا يخنلا رئشالا مرهشا ةعامح رتشالاب بقلو يلفسلا ةفشلا قاقشنا

 لئاقلا وهو كلام هعماو هب ورح ف هداوقو كلاط

 سوبع هحوب يفايضا تيقلو دلعلا نع تفرحناو يرفو تيقب
 سوفت باحذ نم اموي لفت مل ةراغ دنع نبا ىلع <_:ىشامل نا

 سوش ةبيركلايف ضببي ودعت  ايزيش يلاعسلا لاثمك اليخ
 سرعت عاعش وا قرب ناضمو مأكل ع ديدحلا يج

 رجتلا نم ممطلا عشب لكو قلحلا ءوس وهو سرشلا نم ددرد نبا لاق - سرشا
 قلحلا ةوسسرشلا هحرشوسوماقلا ينو (ها) عشبلا رْعلا نم س رمّدلاو سير هريغو
 حرفك هلعفو ريماك سلاش كك( سرشا وهو سار تلف دا هدرقو

 ىلع ماد حرفك سرشور كلاب سرشلاكك وشلا رجت نم رغص ام اضبا سرمتلاو مركو



 مهام هوو مودم دم دم ممم ممم ممم م دم مم ممم ممم م ممم م ممم م مممم رعويد وع و م مومو ممم م معمم م مام ماما مام

 +” دلحلا "ه8 ٠ ةنس نايعشا قفار ,ملا م 151 5ةئس ناسبن هي ءزجلا
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 ةنادوسو ةيداوس ضيا هل لاةب ريفاصعلا نم غونو ةميظعلا ةيملا - دوسالا

 ا هنم ةعطقلاو دوسلا ةراحملا ريثك وحسم لبجلا نم مثس جتفلاب دالا» ةدادوسو

 ةعانمح دوسالاب يعسو اهركذ ( مدقتأا ةعمز تنب ةداوس لثم ة هد وس ةأرملا تل

 ملاعم يف ك1 عا 0 ديوس ىلع امسا ناك اذا دوسالا رغب و نورْيك ١
 ا نع مدقت ام هايلا كي دس كيسا فا ةباعكلا

 نوفرعي بم تومرضح نه ةمأ ةءاضأف نعل لئابق نم نطب ةءاشإ رك ةءاشإ

 نعاشلا لاق فعسلا ةريثكلا ةنكملا ةليسفلا ةءاشالاو

 قيرحابيف ةءاشاريزه انيقتلا امل انري زه ناك

 كود نبا نم هأ

 ءامجت و ةأسماو عجنا لجرلوطلا وهو غ - ١" نم هقاقتشا ديرد نبا لاق -- عجب مش

 اراد ال هنا دز باركذو 0 | نم عاج لجرد ( :كرع ) عجشلا ممالاو

 عاج يتمم يفاعيجش معس دق هنا ديز وبا يدر نام لاش الو (ةيصتر ا ا
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 ةثيدح تاعويطم 45

 هني لح تاغوبطفم

 5 لضخافلا هي دهم هب رع اك وهو ةديدجلا ةئشانلل ةديدسلا ةعلاطملا باتك

 عضو دقو ماع ةئاتسب داليملا لبق نك يذلا فودلانلا .ثوسرا صِصق نم ةنانيلكلالا

 ”يراقلا نهذ ىلا ذفنآ ابنم ةياغلا,نوكتل تاناويملاو رويطلا ةنسلا ىلع هتاياكح رثك |

 اناطقإ لع هكشانلا تحل لئاوفلا - اههضفا ةرانعلا سلس هاتدجوف هانحصلا دقو

 كما نال را الرو ةقللا لع هتزيغ ماما هّباريلي ركشند

 بحاص ديعس خنيشلا يدنفا تيسملادبع ٍبتاكلا هع يبدا يعاّتحا يلع باتك
 | اك 0 دك ندا اع دنس وا ( ةيووسا) هانا يف فداحلا ةديرج
 ضعب نم ةلاقملا هذه ات ملو ىلعلا انع# اهرشني ىتلا ( مالقالا تارثع ) نم ةفئاط اهنبب

 ١55١ ةنس قشمد يف عوبطم باتكلاو اهحالصا بيبالا ىلع خيال ةيعبطم طالغا

 عد عطقب ةوفص | 5 ف

 ]د1 0 كاقلا اىدفا فاس ىلالا داتسالل ( روم دك )ا لب ةرضاغ يف
 نا ةريدج دئاوف اهيفو عبر عطقب ةحنص ؟* يف ةنسلا هذبب فيرشلا سدقلا يف ةيناث

 ءابدالا اهعلاطي

 راونالا
 عطقب هبشا ريك عطقب قشمد يف ةحنص ١1 يف نرآلا ةيعوبسا رهظن ةلحم هبش

 ٠ دئاوفلا ةري زغ ثحابملا ةليلج ٍثو جاحلا يدنفا فسوي اهئشني دئارجلا

 اهبابرال صلاخلا انركش غم لابقالاو راشتنالا اهعيملل وجرنف
 كيل



 ببر

 4 راف أف راخا

 ةيمالسالا ل ودلا رضغعأ نم ريصعو.نمز لكيف هب علا كلا ةءاغ نع تدك ل
 ماظن منا ىلعو زرح نسحا يف ٍبتاكملا كلت يف ةظوفحم تلاز ام زونكلاو فحتلا كلت

 ةغللا ردق نع ام ةظل فقد ملو ًادهج لأي ل يسوربلا يبدالا يلبعلا عمجلا ناو
 ةئاد ةيلاوتم تازشنو ةرزكتم لامعاب اهرذق'ئح اهناذاو هاذ

 دّيعيل ةركعلا سعي نا ىشمد يف ندالا ربئا يخل [ 22010 07
 ةيب رعلا ةيندملا *العا ىلا قفون فاو ةفلاسلا هترهش يبدالا يلبعلا يالسالا ملاعال

 يف ةيبرعلا بوعشلا ةمافشو ظع مئالت يتلا قالخالاو بادآآلاو نونفلاو مولعلا يف
 ةيضرالا كلا 2

 دعاسي زا نم رثك ١ يسوربلا يبدالا ىلعلا عمجلا ىلا حلا سلا اا
 تناك ة يا ةنوعم رخدي الو تف ةصرف يا يف يتشمدلا يلبعلا عمجلا هامنا ىلع نيعبو

 نامزو ةنوأ لك يف هقيقش عم تايناكملا لدايتت نأ دقمسمَو

 اوعضو نيدذلا لاجرلل ءانتلاو ركشلاب ةنيدم نوكتس ةلبقملا لايجالا نم ًاريثك نأ

 ءاضمالا ٠ قشمدلا يبدالا يلعلا عمحملا سيسأت يف لوالا رجحلا
 يددربلا يبدالا يللا غمجما

 ا

 براطقل ةنمزالا تاك

 اننا انلق ( ةنمزالا ) باتك نم ةخسن ىلع انرثع اننا انتل نم يناغلا ءزإا يف انركذ

 ضعب اهخضت امناو .ةعدق نكت مل ةخسنلا نكل ٠ ةعدقلا بتاكملا ىدحإ فا اير
 -:اهنكي روهو ناكو ٠ ةغللاو بدآلاب نوانتش نيدلا ةرضاخلا نا

 تادايزلا هذه عضي ناكو اجامدا فلؤملا مالك يف احمدي قيلاعتو احورش اهيف ديزي

 هترضح اهيلا انهبن م اهيلا هبتنينا ”يراقلل نكميال ثيحب دج ةريغص رئاودنيب قيلاعتلاو

 كلذل *”أهنم "اهدي' رع رشي كق لسقلا اذه نع ريتك تاذايز ةحسلا ف لإ
 ةخسنلا هذه اهيلع مين ةعدق ةخسن اندي تحت عقب اغير باتكلا رشن لامها ىلع انمزع

 ضعب لوطح يف 'سسلا جاني تعفو ىلا ةحلتلا يف تادايزلا .دكي 0
 هيلا هابقالا نطفلا ىلع رسسعي الو ٠ هنم هانرشأ يذلا مسقلا يف طالغا
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 - ىثك [سم لاوحا ىلع عالطالا بحي ساساةلزام فيتاصتلاذهو ًاماعاتحب شك اسم نع

 تالحلا ةرئاد سيئر لافينس يد ويسوملا نم توجر دقف كلذ نع ًالضفو
 ا 5ك ثعبي ناذ ل ا اا تك اع يف ةسنرفلا ةياجلا تكفر

 يلا ةبتكلا ديفت تالقابم 5 بلطي ناو ةيسنرف ما.ةيبرع تناك ءاوب- بتكللا نم

 قشمد يف يبرعلا يلملا عمجلا.ةبتكم عفن شكارم يف نآلا اهسسؤي
 صاخلا يتاعت غلبم نع 3 حصفا انا اهو يئارتحا قئاف لوبقب يديساي اولضفت

 يقوي امس

 : ٍفرالاب يباب ام يموربلا يلعلا يبدالا عمجلا بتكو
 يلعلا عمجلا. سيئر باتك لوصوب ( يميداكأ ) يموربلا يلعلا عمها فرتعي

 هيلع سدجي ناب :فرشتي و 19314 ةئس ربع“ ٠ يف خرؤملا يلع درك دمحم ديبسلا يب رعلا

 هيلا قشمد ةنيدم يف يللا عمجلا كلذ سيسأت ابن لوصوب ماتهالا ميظع منها هناب

 كرابم جئانربل هيف عورشلا ىلع يبرعلا لك مجمل مزع يذلا جانربلا ناو

 يف اهتعش ملء ةيبرعلا ةغالا تاتش عمجي دعي يذلا ميظعلا عورشملا كلذ ليلج زيزع

 نورقلاو ةناتخحلارصعاللا ف اهتايبدانع بيقنتلاو اهفي رطو اهدلات اهابلقنو اهراودا عيمج

 فراعملا رامث فاطتقاو اًبيشق بوث اهسابلاو مثالملا بلاقلا يف اهبص ث اهعمجو ةرياغتملا

 لاب رسسو نيتم جيسن نم بوث يف يالسالا رينتسملا ملاعلل اهزارباو ةيبنجالا مولعلاو
 عمجملا "يني يسدرإلا يبدالا يلح عمل ناو هبراشمو هبرام قفاويو هب قيلي قينا

 ةنيغلا فرطلاو ةيلعلا راث الا نم هيلع رثعام هيف عمجيس [فجتم هئاشناب يبرعلا
 ةبتكملا لعج ىلع همزع مث اهتساردل ابيلع ةظفاحملاو ةيروس ضرا عاقب عيمج يف
 نيب رثنت ةيبدا ةيلع ةلحم جارخاو ًايق امبنمو اًنيث انك ةي هاظلا يف ةنئاكلا. ةيمومعلا
 ةماه فراعمو ةيلاغ ًاررد ندْقملا ملاعلا

 شو اهتاعماجو ةيناملالا ةيلاعلا ةيلعلا دهاعملا ىلع نورق اهتعبتو نورة ةدع تلاوت

 دج لكب اهيف بيقنتلاو ثحيلا ىلع ةيئاد_ اهتايبداو ةيبرعلا ةغللا ملعت. يلاوت :تئئتفام

 قوفي ةيبرعلا ةيلعلاو ةيبدالا بتكلا نم ًازودك ىري اهبتكر ود يف رظانلاو طاشنو



 3 راكتقاو رابح

 احق اب
 اياذ_.ه

 :اضعا نه 2+. 1167 0/1ه1118 تويلغرع ش ٠ روغكدلا ةمالخلا انفحتلا

 ذاتسالا ناك هي وكشم نبال مالا برا باك نح تاذإ كغ ةبتن'نييفرشلا انعم
 هعبطو ْتويِلَوغرَح ذافساللا اتق ملا ةانثا يف فوق ةئتخرت عطب ًادّتبا َدَق نؤردما
 يق عبار دلحم عم ةيزيلكت الاب تادلحم ةثالثب همحرتو ةيبرعلا ةغللاب تادلحم ةثالغب

 تادلحم ةعبس ةلجلاف تشرد

 هتافلؤم نم تار ةسمقب توزيب يف زاب 'يذنفا ٍنخ رج يعاّتجالا بتاكلا انفحناو

 ٠ ةلمجل ”برلا لبق اهرّشني نواك ىنلا ( ةاندسخلا ) ةتلخم نتاع ةنالثب:ةسفنلا

 : تاداحم ةيناث هتبده
 زاشتنالا مهبتكل وجرنو هاياده مل ركشنف

++ ++ 

 جيلعلا مئاخلاو نيقرشخلا مالعالا ءايلملا ةبوتخا

 شاش :يف ماعلا شتئرلا يت ويل لاشراملا ةداعس انيلا هبتتك اذ اذنه

 ١551 ةئنم لوالا نيّرشت 4 قا طابر
 قشمد يق نارعلا يلعلا عجل سيئر يلع ذركد سلا ةرضضخ ىلا

 ذه حا راوتر ورلا كب ماعم جاببالا لكي حبب
 انتنرفؤمالاسأالا دالبؤ ةي روس قافآ ف كتم ضاقتساو بتل ل انماكت دقو دج

 . عنكم ف اهواغتل شكازم نع ثنا بنك نع يلاؤسيف يللا عنمتخلا نع نوب ون
 المال يرطق نيب بيزقتلا يف اذبا يدوبح غرفأس ينناب ةقثلا لك اوقث

 سارألا ؟نتنو امبئالم نيب لامقالا د ا ةبدوتس انهن نيارقكلا
 حا .:اهرااوتااحكزاعت لضفب قيزطقلا ويضع قبب هقيدشلا

 ثخي' يبلا تافنشملا نم ادلع ىكلملا ينعكم ةطساؤب موُيلا اذه ف جيلا تارا



 مالفالا تارثع 1

 ( ريشع عبارلا ليجلا لهانم ) وا ( رشع عبارلا ليجلا يف نآلإف ناك ن او) ملوق اهنمو
 ردا لا طار للا ره نيقلا نا لما تلكم نرزلا 2ك ليج نا وصلا
 هسنجي زاتمم سانا نم فنص هانعم ليجلا اما ةيخيراتلا انمساقت يف دارا وهو ةنس ةّئمب

 ليج دركلاو ليج شيملاو ليج برعلاف هتغلو

 يدا

 باقلاو لقعلا نيب

 : هل باطخ نم يناملالا كرم“ سربلا لاق

 نوجاوزاو نهدالوا بولقو لوقع يف نهئداب»م سرغ يف ةبيجم ةردقم ءاسنلل نا
 مالا ةبسايبس ينو لوقعلا عاضخال اوقلخ لاجرلاو ٠ بولقلا ىلع نيلوتبيا نقلخ نهال
 ٠ كاردالاو ميفلل اهنم رثكأ فطاوعلاو ٍلقلل اًباغ نوكت ةدايسلا نا ىرن

 يدع

 لاضع ءاد مالكلا يف نمللا

 لا : ضيرملا وخا لاقف ٠ هدوعي ضيرم ىلا يديهارفلا دمحا نب ليلخلا لخد

 . كبمالكنم الا كيخا هاد ام : ليلخلا لاقف ٠ رضاح نمحرلا ديع وبا ناف كانيع

00 

 ناويد فضنب تدب

 'رجاز اهل اه. نكسي ملام  اهنيغ نع سفنالا عحرتال
 ضعب نع ابن نيح نوره ةفيلخلل هلاق ساون يبال ليقف تيبلا اذه نمل لاقف

 ٠ يرعش فصن»ب يل 1 : ةيهأتعلا وبا لاقف . ءايشا

 هيأ + زج



 1 مالقالا تارثع

 لاتقلا ىهنا موق نا ىلع يناعملا هذه وفعالو وغص الو وهن الو وخل ةغالا بتك يف دري
 لاقي نا ىلوالاف ككاو 00 امنا هنال رظن هيف اهّتا ىتعمب لمعلا وا

 رجلا وا هلكا وا ةمتا ( لمتلا ىعنا ) ضع
 ةقفللا ججاعم يف شاقتلا ةلك نا نر م 1

 7 هجو ىلع ةحورطم 1 ءامشالاتاتف هانم ائاو تايثلا الو جيسألا قعمب

 ةمكوا جيسنلا ةلك لمعتسن نا هحوالاف هعاتم تنبلا شاقو : شاق سانلا ةلاذرل لاقب

 لاا

 هباصا لاقت نا ةردلا( نر نع هذفمد هتباصا 0 ر امو ) موق اهنم

 ماود قا رادد 0

 باوصلاو ( ءاسم هتر'احنالف قلغ ) و ( يراختلا هلم ةءوكملا تافق ) ملوق اهنمو

 ةكئدر 1 اما :ءمللا اذهب لفق ةغالا ف درب ملو زمهلاب قاغاو لفقا امييف

 اهيدُت وا ةيرملا يرد هباوص ( ةيرحلا ءادنا مهتموكح مهتعضرادقو ) ملوقو
 يد عمج يف ةادنا 531 و

 اما سلحلا هب رقتسا وا ماقملا هب رقتسا هباوض مالا هيل ) ملوقو

 ماقتتتاو يرطاو الاغا كنا 'ءاطف لم لا نوفل لا

 ىلع فاقلاب قرط هباوص ( اذك عوضوملا اذه ءرط ىلع ينعش يذلاو ) ملوق اهنمو

 هيف ةباتكلا وا عوضوملا اذه يف ضوحلا لاقيف ' قرط ) نع لودعلا نسحالا نا
 جوضن ةلك ال ( رخآ ناكم يف امو ةركفلا هذه جوضن ىأر املو ) ملوق اهنمو

 ةجاحفلا جفلا ردصمو جوضنلا ال جاشلا جفن ردصم ناذ عن كح و حيل
 دك 8 0 0 هذه جضن اضاف ) لاهدلا ا جفا ال

0 

 اقالغ وا اًقرظ هباوص ( ةيلام قاروا هيف افلذم وا اًقورظم هيلا لسرا ) ملوق اهنمو

 فالغلاو فرظلا نمض نوكي يذلا ىشلا اهف فلغملاب فوراملا اما

 روتالغأ باص( راوخا نم نيقيدرتلا كاضالطم نسب كاراعملا تققوت ) ملوق اهنمو
 رقبلا حايص 2 لأ 2 سلا وهو



 ماقال تارتغا 0 1

 هلاعتسا جصي الف د وروملا اما دراولا نونعب ( ةاروتلا يف دوروملا رفسلا ) ملوقو

 كيسذلا لعفلا نال لعافلا مدا يضتقي ىنعملاو لوعفم مسا هنال ةرابعلا هذه لثم يف

 ةاروتلا يف رفسلا اذه درو لاقي الف لومحال مولعم ريبعتلا اذه لثم يف لمعتسإ

 ددرومال دراو وبف اهيف درو لب

 :ككيلع بحي وا كمزاي باوصلاو ( بردا نوكت نا باشلا اهيا كيلع مزاي ) ملوقو

 يا انالف 'يشلا مز لاقيف هسفنب ىدعتي انه دوصقملا ىندملاب مز لعف نال طقف كيلع وا

2 
 6001 ( راع رثلاك تانيا ايسرام اك ) ةيدنلا ةضايارا ف

 هك ل درا ك0 الا تاوصلاف هناا 3 ةدايزإ
 ىجترفالا ىب ردتلا نم كلذ, لكو هذص تنذاو (:ةرمع دض ديز كت ( موقد

 ا الل واو كن تاوملاو جرعلا نر اما يذلا فرحا
 (ك لا نا 0 2 5 دس ناللا يردد ةكحملا ترظن ) ملوقو

 الل نال ارك نين ايف رظنلا لست و ىوعدلا يف ةكتحلا :ترظن لاقي نأ" تاوشلاو
 ىنعم نال ةيؤرلا لاعتسا الو هسفنب لعفلا ةيدعت زوجي الف يلقعلا رظنلا انه رظنلاب

 نيعلاب رظنلا اهلك
 _لاقب نا باوصلاف مهل الا نوكتال ايؤرلاو ( كاي ؤرب جوتبت نيعلا نا ) ملوقو

 كتب ؤرب نيعلا جهتبت
 يفنعملا اذككي ةب وسلا لاعتسا حصي الو اك اك نرد ةيوس انك اماط ) ملوقو

 شو هيف ةيوسال 2 اذهو ةيوسلاب مهنبب لاملا اوهسث لاقي ءاوسلا ينعمب 0

 نك اذعلاو كفاكنلا

 يهجو دحأ يثو ةىفصلا نونعي ةفيرض اذك اذك ىلع لشي باتكلا اذه موقد

 اهيبجوب ةقرولا يهف ةفيحصلا اما ةفيعلا
 ةموكدملا حرصت ) و ( نوناقلا اذه وغل ىلع ةموكحلا تممس ) مطوق اهتارثع نمو

 نع 2 ا كحل هذصلا نم وجرا ) و ( لاتقلا ومن يف اهتبغرب
 ل7 ا تاو ءاياو ءاغلا ١» لاق نأ هك كلذ ابار كلا( ةيلوخدلا ممر

| 
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 نيللاو قفّرلاو ةاباحلا يغو ( ةداوحلا ) همم مسالاو هنواهو هعداو يا( هدواه )

 غرلاب )وا ( هنع ثلا افراركت مغر لجرلا اذهل ارثا ةطرشلا ةرئاد دحت ل ) اهنمو

 هل ارثا دجت م) لاقب نا هيفباوصلاو ةمحتلا ةحئار هيف بيكرتلا اذهو ( اهراركت نع
 صاختشالا ىلا نابسني امئاارهو هركل او رسسقلا ( غرلا) ىنعمنال ( هنع ثحيلارا 6 عم

 روصقم يا ( اذكىلع رصاق "يملا اذه ) ( ملوقو ) امركم مغرم راركتلا لعل ىنعم الو
 ىلع 'يشلا ترصق سوماقلا يف لاق ٠ ”دعتم وهو اًمزال ( رصق ) لعف نولمعتسف هيلع

 هيلع رصاق ال هيلع روصقم 'يشلاف هريغ ىلا هب زواجتل مل اذا اذك

 دعب ةعقاولا ( هل ) فذح هباوص ( ةريثك تاقفن هل ىضتقي عورشملا اذه ) ملوقو

 اهمزلتس و اهماطي يا تاقفن يضتقي لاقيف ٠ يغتقي
 لمف نولعجيف - ةتاهج عيمج نم هب هلعا يا( رمالاب الع االف طآحنا نآلفا] موو
 ظاحا ) م ركلا نآرقلا يفو رمالاب الع دي ز طاحا لاق. ٠ مزال وهو اًيدعتم ( طاحا )
 بلاقي نا زاج ماقملا اذه لم يف ( طاحا ) لعف لامتسا ديرا اذاف ( الع "ىف لكب

 (رمالاب العاطيجتاتالف لمح نآلف )
 (لئاسو دالبلا مرح ) هباوص ( نارملاو يقرلا لئاس ونم دالبلا مرح دقو ) موقد

 قزرلانمال قزرلا اًنالف هللاءرح لاقي نيلوعفمىلا هسفنب ىدعتي مرحنال (نم) فذحب

 ةءارجلا نم ةزمهلاب مهثرحي هباوص نيعلاب ( تاركتملا لعف ىلع مهعرخي ) موقد
 ةعرج دعب ةءرج هانا هعلبا ءاملا ةع رح سوماقلا ف لاق عالبالا هانعف مي رجتلا اما

 ىلع ءاضوضلا ثيناتب ( يملا هي نم ءاضوض تتكس ) ءارعشلا دحا لوق اهنمو
 اهب اوقطني : ةدام ينو ا ضاع نم دسم 1 و انت باب نم هنا مثوت

 نم هقاقتشاو كذم وهف لازلزو لابلب دح ىلع لالعف هنزو ءاضوضلا نزا حيحتلاو
 نم هنال نيبلهاجلا ضعب مالكيف اطخلا اذه مقو دقو ةباجلاو حايصلا و ةاضوفلا

 : ةزاح نب ثراحلا لاق يوغللا ريغ ىلع سبتلت يثلا عضاوملا
 ءاضوض مل تحض ا| لااوخد] الف ليلب مثرما اوعمجا

 ءاللاهذه نال طخ وهو سيل ربخ يف ماللا لاخداب( ذك رمالا نا ركشنل انسل) ملوقو
 زكن انسل لاقي ناباوصلاف ٌةاحنأأ بتك ف ررقم وه 5 ةيفنملا ناك ربخ ىلا لش ١



 مالقالأ كاع

00 

 ربدتلاب نيت ريدج نيعظملالم 0: لع فأن انعوض وم ىلا دوعلا لبق

 ماقد" 2ك 2الاأوا كاروصلا وهام لا اربع“ ايلي نيش ل العال ادع اذن 15
 هب رزكتو داعت طظالغالا .ىرن نا كلذ نم بجحا لب فحضلا يف نايا اهارن

 اوظحالي نا فحصلا ىحوصم تارضح نم وحرنف ( تارثعلا ) رشنن ىتلا ةفيحصل | سفن

 قيما ك1 دكر قارا يعالتم يأ طنش رس كيرالا كلذ
 نيتيبلا رخا ىلا ( هريغ محملا لجرلااهيااي) يىعاشلا _لوقب

 اما ةياكلا كيلا غلباو برعلا تاغل حصفا ىلع يشم انثاداقتنا يف اننا( ؟ )
 انسي“ الف هانبَع يذلا تولطاللا وا افاندنقننا ىتلا ةلكلا زيت ةغل وا لوق كانه ناكاذا
 ( ناو دب. ال) ملوق يف هاولا ةداي زو ( ايسال )"نم(لؤ فاثح اندقننا امنا هلاثم : كلذ
 لاقي نا زوجت ةغل ضيا كانهو هل لوقن كلذ ز وحن ةغل كانه :را لئاق لاق اذاف

 نوري نيذلا با كلا داقنتالا كرئنو ةغللا 1 لءعتسا لبف ( ثيغاربلا قوك)

 9 9 ؟ مهءالك يف اهيلع
 هنا نوديري اوناكن اف ( ركفلا صي وغ لقعلا يد نالف ) ملوق مالقالا تارثع نف

 01 اا كلا ضار الا اوت ؟ناتاك | كعلاف نئاملا قاع[ ىلا ركقب' صوفي
 (اهيلع هصوغ نسحا امو علا قئاقح ىلع صوغي وه ) ءاحصفلا لاوقا يف دروو

 هوقرط الا هباوص ( هوقرطو الا ندقلا باوبا نم اباي برعلا كرتي مل ) مللوق اهنمو
 فوط راو فصلا نيل“ سنتا الاؤك('اياباز ةكلالعلا ا دز أ هوذا درجه" لل قزف تن
 ئالذ زامل آل اح كناككولو :داؤلاب

 لاقي نا هباوص ( عناي نصغ ) دا ( عئايسرغ ) وا ( هسرغ عناي ) مخلوق اهنمو
 يا رغلا عا 2 عناي رم لاقف 2 هب فص ويف عنايلا اما رذاذ وا ريضن ندغ وا سرغ

 نرد : اهيف دوأهم يا ةدوابم هباوص ( ةدواهتم راعسأب هنوعيدب اولعجو ) مطوقو هجان



 د هه دسومو وووسيو ومس سل جس ل

- 

 ما“ ويه هرب زح

 امةقاش اهنمو احل ةق "وطم اهنم ق”رأطو مررعو تانيةسس» كانه مقا دقو رظنملا ةبيبم
 ٠م 187٠ ةنس يف ينب رانمو لفسا ىلا ىلعا نم

 يراجت عقوم لكميلا بدخ#' ام عوزتل ةمّرالللا قؤارملا سمح هرب زكا هذه ضع

 دقلو ؛ عرض الو عدزالو بذع هام ح اذه قيوف هلا انرمشا ام ىلع - ال سال ذا

 كانه نا عم (ةروجت ) ىلا ءاملاو (ندع])ىلا اهءاعطو اهتايجاح بلطتنال ةهركم تحبس
 ال ناءاللا«,ةِلقلا كسلا دنع يار ةري دولا ىلا _لوذتلا لح يفك تتادف ةطش

 ةّص غ تحبعا دقو دنملا قي رط ىلعةُماق اهنايثو ”يواسملا نم اهيفام عيم يسنن ”ةنسح
 نيرتشت, 56 يف تناك رترتساو ةديدع [رارم ع ترص فد : شالا 0

 ةياكحلا هذه بكرملاطابض دحا يل يد اهاناص و الف ( 5:1 ) ةيضاملا ةبسلا نم لانا
 : لاق هيلع ةدبعلا كرتااناو

 نكت ملو ندع يف ايسنرف اًنابر زيلكتالا نم ريا ةنباب ر دحا هجاو ١745 ةنس يف
 : ىسنرفلل يناطيربلا لاقف زيلكت الل ذئموي هذه

 ؟ لضافلا 0 ميلا قيدصلا اهيا ريسملا نيا ىلا -

 دقو رمحالا رجيلا قلح يف اضن .يغو بدنملا باب نم ةببرق ةريغض ةريزج ىلا -
 ٠ يتمركح ماب اهلتحا نا 50

 9. سلا لك نم ةلاخ اهنا دك نم كنا لهو ل 2

 - دحا اهيف سبل من

 ؟ابمسا نوكي نا ىبسع اهث ماو ثالعا <
00 

 .نوكشملا كيعس يف كعجتا نا الا ءلعاف كرما قمع“ تنك اذاف <

 بكرملا عالقإ ةعاس يزيلكتالا ناب رلا لع دف ناكر دك كنا
 ناب رلا لدو الف تاعاس ةدعب ةرئ زملا ىلا يناطيربلا هقبسف ( نيبا ندع نم يدل

 .مديية عابس الو هدي قطتيغ عيد لال ملال اهدلع اف تالا 0
 يلمركلا يرام سايبننا بالا | 5 :

 ]رو طغروم ممواموو-!لورزو 0.( :.ار



 نوم زنا هلا

 تظح الاوت الع“ 2 ا يف ا مل ل كلك لمرلانم ةقيقرةرشقن :

 7 5 0 هذه ناكس نود كِيقت نوم ناللع لدت سهاوظلا عيمجو

 ةيرادالا مهعفانمل ايس الو ةي زاجتلا مهعفانملو ملأ القعم اهذاختا ىلع زيلكت الا ةيساينتلا

 تلفي نا ةرثاكتا تفاخ املو مرصنملا نرقلا رخاوا يف الا اهنع سانلا ملكتي ملو

 نم تنعبف رمحالا رجلا يف ليعافالا لعفي نا ها دنا عوب ر يلا رصم رايد نم تربانوب
 ايف تسسا اهئانثا ينو نيماع يوس لالتحالا اذه مدي مو لت اا

 ىتح ربدي رطخلا داك امو ؛ ةيماحلا برشل حي رابص ترفحو نوصحو عالق 'ىدابم

 ةلئاطلا غلابملا نم 8 تناك نويناطي ربلا اهرداغ

 نويئاطي ربلا عطقس مدة ةرب ر 1 يك سه بل 00000 يفد

 الالتحا ةيناثن ويم لالتحا ىلا اهرطضاف مهيضريام ىلع لئابقلا ءاس ور نم اولصحي نا

 000 لا 143 نادال اعلا دقه تكرش نشرح تاكرذ 4 هنع نو دقي ال
 001 0 ل ل ردت نتاع ملعب ةرحفلا كلت اولدبأ نيملا َكآَذ دنمو ا 6
 نع نوعطقني الهو جم علا نم ردقلا اذهلثمو ٠٠١ يدنملا اهركسع ددع ةيماح اهيفف

 ردم ضارالا هذه ىلا اومذتسا و ةماحتو ماك امع' وهف ديلا معلا

 كل هذ |.اقملا لخدملا دنع لبجل اله نمأ فرس ديف 'رق نم لكننا نوم هانم و

 عسي نا هنكيو تدتشا ناو حابرلا هيف لمفتال نسخ ىمرملاو ٠ شيما دالب ةبجل يا
 ٠ ىرضلا ربعملاو بلك ة ري زا لع فرشي يذلا ندحلا مفادم هيمحت زب رح ىمحيف ًارابك اًنفس

 ىلا لوزنلا نم رفاسملا نكمي ًاوند لحاسلا نمونديال بكرملا ناكاذا كلذ ىلع دزو
 يف زوغت نفسلا تناك ناو هيف رطخال ًامظع ً رقث ضرالا نم برقتلا نم دب الف ربلا

 اب اة رادع ل فراء راتعف رعاك عج سرللا ١ ةاادحإ زووم

 كارل مزاللا مثلا نومدقي مثو نمراو دونهو دنهلا يف نودولوم سرف اهيف ةعساو

 امم ةينطوو ةيبنحا نم تاعايبلا عيمح ىرت قاوسالا رئا“”يفو * اهرانق زاك ايهم

 ةرادالا نسح ناخ قاوسالا ضعب ينو ٠ رفسلا يف مترفالاو نويقرشلا هيلا جاتحي

 اهيف فوقولا اوداراو ةريزجلاب اورمام اذا ني رفاسملا ضعب هيلا بهذيف رجالا فيظن
 يثو رمحالا ريا لحاس ىلع راسبلا ىلع ةعقاو زيلكتالا اهانب يتلا ةعلقلاو ٠ ةحارتسالل



 مم نوي» ةريزح

 ام ىلع ال اهب نوظفلتيام ىلع ممهالب ءاعسا داضلاب نوقطانلا ىري نا رظتنملا نم نأكو

 ..ةوفطلا هذه ىلع هيا هحافق م يناعالا اه نل
 ةريزج »+ نومدقالا اهيج-ل ناك يتلا يشن .ةريزجلا هذه نا رفالا ءالع نظيو

 بام تبلرق امآو ٠ هيفيياترم ضالا.نا لع طموتناو لنامظ
 26 لوالا.: ناطخ هيفف « يرددويد ادق ىعدت ميرب تناكوم' فواجلا ران

 باوصلاو « يرودويد لاق هنا يناثلاو دك ألا ا 590 هجو ىلع رمالا

 انكذ 5
 ٍدِقف راكفالا يف احوبسر الا طلغلا دزت لف .؛ يدجو.بي رف دمحم فراعم ةرئاداماو

 ةعبات رمحالا رجلا رخآ بدنملا باب قيضم يف ةنصحم ةيب رح ةريزج : ميرب ةدام يف لاق

 ايش نويم يف رك ليلو ها .٠ ةمسين 55 اهلها ودع ةرالكفأل

 امنااحو اهخي رات نم 'يش *

 ءارنهلا ةدعات ونمو يءاعيم مامإ, ىلا ةوجار هرم هني تر 7
 نيعست قيضملا مسقل يثو ١407 ةنس يف ةونع اهواتجا زياكن الا نا الا « اهترضاح وأ

 نيب ٍءاستم ريغ
 .رلا + نييرجلا ب لع فوتشي تصا انهاق ىيبوسلارةعر تاما ل

 ٠ نيليلج نيباب اذ احاتفم نييناطي ربلا يددا يف تدغو رمحالا رجبلاو طسوتملا

 يذلا ديجولا وهو برعلا دالبا رءاحملا رغصالا وه قيضملا يربعم نم ربعي يذلاو
 هنا الا ضرعاو عسوا كلواك ناو هاف يناثلا اما ةب ريا رجاوتلا باحصا هيلا فلتي

 اهناف ةيناغلا ناوخالاب فرعتو دتحلا ةيرمطالا رزللا نم,كانها هيف لولا
 ضرالا يف دارللا تب (هئاحتا نيف ةثوخا

 ضرع يف تارتم ول 5 ةعستا يقرشلا بونجلا ىلا يبرغلا .لاهشلا نم اهلوط
 يمو ٠ ًارانم زيلكتإلا هيلع ىن دقو لعالا .اهنزج يف ارم /5 رجا نع اهولعو ةس

 اهرظان مفدي اهيف ىريام لكو ٠ اهءاوق يف ةعوطقم ةطورخمو اهتلج يف لكشلا ةيضيب
 ةايشنم قرض نمدلك امر تفلاعيور(ناكري) :ةمح أ ببهلا قباس ىف تنك يلي للا



 مغتش ( ا ندويم ةرب زج

 ةنطرت |

 ضعب اا برعلا نا ( رصعلا اذه يف ه ىغاملا رصعلا يف ةيب رعلا دنا ات 6

 ةييعصم ها ةقرحم برغلا ءانبا ع مالعالا هذه نيد رءملا نعل ةيمرالا ها ةيبرعلا

 ميصلاو ليئاخيت لوقي مهضعب قرت كناف ٠ هتيموق وا هتغل 0 هب ىضررال

 0 هر ةلاسل لطم )وة( نم يا يارب وفالي رق م ةك رم ةككلاو لاك

 يكب لوق كرس )عا الفا. هللا لتم نم 0 قا لاوا؟لياز لنك
 ةيئائويلا ةغللا نم لصالا يقرمشلا مسالا اذه اولقن مهنال الا ليئاخي#

 نهاكلا اي ركز ةاسآو نادمتملا انهتوي ةدلاَو مسا ( عابشبلا ) : ضيا هوؤسم امو

 عوحراا نا.مر حالو ٠ نيعلا ٠ هل ب نولوقب مناف« ب5 الا

 لقاع لك هب مب ع وه قرشا لدالا ىلا

 ةيبرعلا عضاوملا وا ندملا ءامعا ضعن حن رفالا نع اقل منا اذه نم ىهداو

 لييقلا اذه نم ظافلالاو ٠ ةيب وعشلل اًبصعت اماو اًناتب هايا مهلبجل اما ؛ 00
 ارت .. عاعلا ناف ( نويم ) وهو دحاو طفلا آلا 5 نا ديراال انهو ةريثكا

 ٠ ممالا اذه فرعتال برعلاو ٠ جن رفالا اهب قطنيام ىلع ايرح 2

 نيمدقالاو جنرفالا دع نسا نوه مقوم "

 دنا ناب قيضم لخدم يف ةعقاو ( رلا رزح نم ةرب زح ( لوبج نازو نويم

 ةجردلا كيو اًقرش لوطلا نم * ةقيقدلاو 4١ ةجردلا يس ٍفنو « هيلع فرشنو

 32 لم ل6 رع تارتم ولك ةعنزا لعو الاعث ضرعلا نم 4٠ ةققاللاو ؟

 برعلا ةريزج
 ٠ برعلا دنع'اهمسا ىلا رشي ملو ( يري ) ةدام يف فراعملا ةرئاد بحاص اهركذ



 ذك . برعتلاو عضولا

 شوتاو: لوقملاو يدانملاو«يدنلاو ىاحلاو ةرسما ضعبلا هل عضو نوفات
 يامرواح نم ( ردا ) ظانلالا >2 ك1 يذلا كلا

 ذا فتاه تمعم ناسللا"يف لاق" 0 هذهو فتاحلاو مالكلا يف يف هعجار

 هش ىرتلو هلو وص معسل نم اضيا كنتاطاو.# ًادح دحا رصبتالو توصلا عمت تنك

 الآ لامتسالا ٍيلاختام اهيف سلال ,تعضو ىتلا تاككلاو . ةرضاططا ةسا ا
 فارغونوفلل عضو هناف ( يكاحلا) ١

 امل انرتخا اقوقو ءارقطا ةماقال ريغصلا يشللا خوكلا - تبردك وا الوقت
 .: ةضاردل ريفا نقود وهو( نال

 لحي هنال ىلا( يرفملاب ) اهتيعست ىرز نحو ستخلا تمس" نرش لإ

 اهطوطخ قرفت
 اهل انرتخا ةملاكمل نيكلس نيب لصت عبصالاكنوفاتلا يف ةيندعم ةادا - سين 0
 ( عبصالا )وا ( ةلصاولا )

 ( مزبالا ) اهقفاوي 2 يدلجلا رانزلا يفرط طيري يذلا يندعملا حوللا -  هقوط

 هريغو جرسلا يف نوكت ناسل اهل ةقلح ٠ ةغللا نك ف
 ام برقاو توصلا ىل ا يتلا ةلآلا وهو نوف ةلتاا نم مسق - نوفورقيم

 نذالا ىلع عضوتو 0 يا نذالا ةراحم هشت اهال ( ةراحلا] ادن هب

 ةيطاخنلاو عايسالل

 ( لجل 01 هب ىعسلام ىلءاو ( هبنملا )البق هل انلمعتسا ٠ هبنملا سرجلا - ليز
 دقق هثللا اما توصل هرحو لجلال | كر اذا لجلج لولو نشلا 00

 تاعاسلا نم عونا اهاعتسا رهتشا

 انرتخا ( ةيسعملا روصلا عبطل اهريغو ضماوحلاب حلاعي ) يندعم بلاق - هشيلك

 اهوحنو ةطنحلا اهب محي رقتلاب ةيودكم ةيشح .ةانقم لصأ فرهو ( مساورلا ) اهل

 ردايبلا ىلع

 ةيسراف شو هنم يلوا ظفل دوحو مدعو هعومُتل هظفل ىلع ىتب - شوب رط

 سارلارتاس يا شوب رس برعم



 ' : لعالا انانقلا رتساماوت5 لسوماقلا" يفاوأ ( ةاذزلا) 20: ةقورمم انا ةسككاج
 ١ مسجلا "نم

 ال007 هل ]0 هي ةقشام ةعيقالا ناكانف ناءون وهو قو كا ثوتك
 ل 11 ل1 راف ةعبق“ ودنا ناك امو" اهل قرات فسار هيون لك محامملا ياك

 ياكل راثقلا تآ)) رامنالا تيد قو زاقنثلا قوذ يذلا بدلا راقدلا# ساو ماقلا
 قوف سانللا وهو ىلا لاعتسا ىلوالا لعل ةماعلا سانلاو ةصاخلا متنا ينعي ( راثدلا

 رخو كرا راثد نم سال

 0 23 211 لح رهف هلا: هام ره :سوماتلا لاق < راعملا وا رمجملإ 5 رامعم

 1 املازاهلا بز كلا سلا الملا“ تارا اح
 ءادرلا جاتلا يف ا وهو ( فطءملا ) ءا ( فاطعلا ) اهبساني فورعم - نيردلب

 لجرلا ينطع ىلع هءوقول قاطع ءادرلا يمس ليقو ٠ هب ىدرتي بوث لكو ناليطلاو
 هيبكتمللع ءادر يا هل اًفاطع تلمح اذا ًاًقيطعت يب وث هتفاطع لاقي و ٠ هقنع اتيحان امهو
 وه سوماقلا يف لاق ( ريقبلا ) و ( ةزيقبلا ) هئاعما نمو رحلا يف ساناا هلعفي يذلاك

 لاهتسالاب ىلوا اهلعلو ةريقيلاك تي الو نيككلا 0س قش 3

 لغلا غو ( ةعماجلا ) اهلانرتخا ٠ نينوجسملا يدياب عضوي ديدح راوس - ةحبلاك

 ىلوالا لعلو ( عماوجلا اهتلقثا ىراسالا يدياك )رعاشلا لاق ةغالبلا ساشا يف

 ليلا قا سلا ىف لمت دكا دبرج ؟ةمأ قرط لع ركاقلا ]نك وهو الفلا

 ٌديقلا وهو زسكلاب ( للك نلا) اهبسان امئرو نينوحتملاءاهبا طب رت ةلآ - دنب قمراب

 اهانعمب وهو ( ليكلا )وا ناك "يش يأ قماديادفلا

 قارا !دنصتعل ام ناكام عاونا ٍش ٠ ٌهدحاو ةلماعمل قاروا ةفئاط - هيسود

 د ايقيلعتاو, قاروالا تل ناكامو# ( هادم الا ]انرروا اك لظفحتو ا نعمت قاف ايلعع

 :هتابل نبا لاق ةدلوم قرخت رتافدلا نم عودا شثو يجاففلل ليلغلا هافش يف لاق هموزخلا

 تا ا
 باسح ريغب هقزار ناعم ةدرحو ةموزخم ام ردي مل

 نوي رصملا هراتخا 5 فلملا هل لمعتسإ نا نسف انل قاروالا نم فل اماما



 من برعللاو عضولا

 ( ةيبكمملا ) امل انرتخا ٠ ةيركسعلا ةوسكلا يف فعكلا ىلع عضويام - لق
 يشل جاصوم وه كك, اضم سال دل ةسان الى 0 بكمال

 - هتفامي لع( ننكلا ليزا سار نعش اند 5

 ةوسنلقلا يف جاتلاو سوماقلا يف لاق ( ةّمْكَلا ) اهل انعضو ٠ ةفورعم < قايلاق
 نظنام يف اهيلا ظافلالا برقا يو اهسل لجرلا «كتو سأرلا طغت اهنال ةرودملا

 يسن نم ( ةفاغللا ) ىلوالا نيتلك امل انرتخا ٠ ا دل ةفافل س رئ'دك

 نارلا, جالا لاق (نرلا) ةيناشلاو : للا ىلع فليم ةفافللا : سوماقلا يف 0 0
 هوجنيوب لج نم قابلا ىطتي, الم اذه فلا نم لوطا وهو هل مبق الهنإلا دل

 ترو زاك هور عقابا لب وطلاب( «لقودلا) ال انرتحأ شد
 لاعتسإ ان رصاعم نم نيب رجللا رخال قوس دقو: قاسلا ةلي وط يا ءاقوس ةأما ملوق
 اهاتستساف ىنعملا اذبم ةلكلا هذه

 بعيجابقولبا نلسللا يف لاق ( كفل از ه( ى 4| همساب . فد < 0
 يتلا فافحلا دحاو فخلا جاتلا يفو سلي يذلا فحلا : لاق مث ٠ فافحلا نم برضو
 نيبمكلا رتبي ةداسقلا يف ننحلا نادوإبقفلا تارابع نم مبشور لد لا ف 1

 نيتويلا بسانيف
 لعنلا باتكك ءاذحلا جاتلا يف لاق ( ءاذحلا ) الانرتخا ٠ ةفورعم - هردنك

 ذا ءاذحلا نم لاعتسالاب ىلوا دوقك ( بعككلا ) لعلو لاعنلا مناص جاجركءاذحلاو
 د غلبب ال سادملا وه بعكملا : ايفل

 قف لاق (جوأرفلا) وهو رصم يل وغَل ضعب 0 | ةنورديج

 فنتق ان

 مسجلا نه لفسالا فصنلارتسي نيلي وط نيقاس يذ سابلل ةغالا يف در ل - نولظنب

 لي واريسلا ةيقب نع اهزيمي امم فصوت ناوا نولطنبلا ينعم لمعتست نا اماف لب هارسلا ريغ

 ( ةخرخلا )وا( ةعساولا ) اهدض يف لاقي لآقي 5"( ةقكرحلا )واب ( هقيضلا ) ةظفاك

 ” ( نواطبلا ) ةبرع نيب بدلا ضعت يما لع ةيبرعلا دارة فال ليا 1 ١
 ٠ ابعويشا نواطبب لابعتسا . نما آعئام يرن.الوب يب رعب نزو جلع .ينأتل ( لاطنب لاهلك

' 



 كارا عضولا

5 

 عمجملا ةداج تدقع ربظلا لبق ١555 ةنس يناثلا نوناك 0 ,ىف اني رالا ءرا

 فولءملاو يب رغملاو مولاس نياماعلاءاذعالا روض>و يكل داتا كلا بئئان ةسائرب

 ل هدقب كب ديشر» كرايملا رداقلا دكيع خيمشلا مو . نييفرشلا ءاضعالا ضع روضحو

 اوقفاو يتلا ظافلالاو ةيضاملا ةسلجلا لامعا مهيلع تئرقف رطاخ كب دشرم روتكدلاو
 ٠ ةلجلا اوعقوف البق اطاعتسا ىلع

 ةطرشلا ةرئاد حارتقال ةيبلت عمجملا ابعضو يينلا ظافلالا ناشر ةيحابفا كرد
 ةبرتدم ةلاكو ىلا ا 2( 50 ( يب مع ددعو ([408) يصوصخ ددع » 0

 اهدوروبسجب ظافلالا يش هذهو 4 ١ ةنس ل وال نوناك# يف عمجملا ىلا اهنمو فراعملا

 نبا ةمدق» يف 5 وهو ( زارطلا ) ةلك عمجملا امل عضو ٠ بنرلا ةراش - ناشثنلا

 مسرت نا لودلا يهاذمو ناطلسلاو كالملا ةهبا نم » رمصم ةعبط نم ؟5؟ ةعثك نودإ>

 جاببدلا اري رحلا نم مهسابلل ةدعملا مهباوثا ذارط يف مهب صنخت تامالء وا مؤامسا

 فلاخيام وا بهذلا طيخب ىدسو ًاماحلا بونلا حن يف اهطخ ةباتنك ربتعن مسيربالا وا

 هعضوو كلذ ريدقت يف عانصلا هكحي ام ىلع بهذلا ريغ نم ةنولملا طويحلا نم بوثلا نول
 نم اهسبالب هيونتلا ًادصق زارطلا كلذب ةلعم ةيكولملا بايثلا ريصتق مهعحن ةعانص يف
 وا كلذب هفب رش ديصق اذا هي سويلم ناطلسلا هصخغ نع هب ونتلا دا هندد نم ناطلدلا

 ها 5 هتلود فئاظو نم ةفيظوأ هنيالو

 ٠ هيف امال اهظفل ىلع ىتبت - ةبعشلا
 (حاشولا) هل انركخلا 2 طبالا تحن نم فعكلا لعق لعي م ) كش / بحب نودروقلا

 هبوب شوت موق .هنمو ةدالق هيش عصري و مدا نه جيس يش حابشولا ٠ حامصملا يف اح

 ٠ رسيالا هبكنم ىلع هيقليو نميالا هطبا تت هلخدي نا وهو
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 ٠ مدعو كل ذ غرف م < لافقلا ركب وبا يلع نب ؛ دمحو تلك نا

 ٍتحاص يبايرفلا فسوي نب دمحم ميمدقأ هالعلا نم ةعامج اهنم ج جرخ ( بايرفو )

 ةنس يف باي رفب عع فيناصتلا بحاص يبايرفلا دم نب رفعج يفاقلا مهنمو يروثلا

 ٠ نيتئامو نيرشعو تس

 نا ظفاحلا مبمدقا نم ءاماءلا نم ةعامج اهنمجرخ ريبكدلب (مزراوخو)
 اهيلا لترا نم لقو ليلق اهثيدحو ءابقفلا نم ةعامح اهنم جرخ ( زاريشو )

 ٠ نون دحم هنم جرخ عساو ملقا « س موقد رك :7رارهالاو نانو ل

 ةطمرتم ةنيدم « ماط-ب و » ةريغص ةنيدم « نانعسو » دك ةنيدم « ناغمادلاوأ»

 + ةيلارعلا ةبحلا نم نامارخ ندع لئاوا نادل[ د

 قصالم ناتسبف ملقاو زيباوهاجنز ع يرلا ملقالا اذهنئادم رثكا ( ناتدقو )
 < قي ورد ماتم قارعلا نع لماستم سموف ينرع وهو ق5 وهو سوق ماقال

 لاو بابلا قلغا نيصلا الدب تفرع الو ىوري اهب ثيدحال يتلا ملاقالاف

 ةنوتلاو ةثيللاو روركتلا دالن و مزقو ةارتمو قاخففقلا رخو راغلبو اظخلاو ككل

 ٠ كلذ ريغو نيرجباو تومرضحو ناوسا يلاو نزلا ةاخياو
 ناراب دحوي ال لب ناجيبرذاو سرافو قارعلانمرثالا لعمدعي داك دقق كولا اا

 تناك يتلا ن اهبصاو لب راث آلا راد تناكيتلا نامارخ و لابجلا و ةينيمراو نالدجو

 هنأ امهمرح نر يفف كلذ نم فاشل 0 كك راف يف دادغب ثاضت

 لاس دوت ىو ةياسن ىذاو ةعلاتو هللا ذو كب راسا يثو امهمخات امو ىلاعت

 ردكم كلذ نكل اب رغو قرش ريدك دوحوم هقفلا عور ذو نارقلا نك 5 ةعاملا ٠ نك

 لورق قا اذهو هلل مالا ةلزتعملاو نيلكتملا ءاراو لئاوالا مولعل هريَغو ىرتلا 3
 ٠ مفاندع + ميظعلاهللا لاف اكل علا لقي ىتح ةءاسلا موقأال قودصملا قداصلا

 وهو نانا تاو راقمالا] هنانعر 0 ا اذهو تاق

 ل وا ازيمم اما هئانثا يف هتقحملا ام ىوس ليذت ليلقل رقتفم

 نم اهريغو اصربو ةئذا ةنمو لوبتطصا هكلم ضرك ىتلا «مؤرلا » كلاملا نمو
 ها ١ هرابخاانيلا لصت نا لفو نويفنح ميلكلب خهيلاغر تابلقعلاب«المنذ و'العا يففاهم رواحم
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 هللادبع نب صفحو ناهط نب ميهارباب تراسص يلاوعلاو ةنسلا راد ( روباسينو )
 مشاه نب هللا د مشل نب نم راديو عفاد ن ب دمحشو هن وهار نباو ىحي نبا ىب ع 9

 0 يجنشوبلا هللادبع يباو بلاط يلا نب يهارباو لسمو فسوب نب دمحاو يلهنلاو
 ركل نزو كا ىف اهيلا لحرإ لاز امو. ىتدلخو ايفرشلا قا جازلسلانساسلا يإو هير
 : نكت ١ نآك تضم 6 يبسوطلا كيو امخويش حا

 يثو هباككاو يموطلا مسا نب دمع اهب نكن يتئاملادعب لع رادتراص ( سوطو )
 ٠ انظ هامح ردقب

 نبدمحاو يو اقلاع نبال اكفلاو دقاو نب هللادبع ءاجّر وبا اهنم ( ةارهو.)

 اكنعح نإ ىلا اردخملا) نب معو ند ردا نبا نيددعاو تاشلا نمكرلا ادنعا نب ادعو هج

 ٠ ترثدو دم نب زعملا دبع حور يباب

 ٍتيدحلا نب ةدي رب اهب ناكف َةمئا اهنم جرخ ناسا رخ يصاقانم ريبك- نا

 هك هلا شبع م ٠ ةباعحلا نم ةفئاطو سو م هللا ىلص هللا لوسر تحاد

 كرابملا ن ا وبا لانا ملا م نيعباتلا نم ةدعو ردعي نب ىحيو

 مهباحاو ناؤع نب نادعءو قيقش نب نسحلا نب يلعو ةليت وباو ىموم نب ىلضفلاو
 ٠ كلذ غرفف راتتلا جورخ ىلا عطقني لو ةعبارلا ةئاملا يف كلذ صن“

 ميهاربا نب يكمو نوراه نب رمتك ةيناثلا ةئاملا رخاوا يف ءالع اهيف راص ( خلب و)

 ينالقسملا دمحا نب ىسيعو نابا نب دمتو ''تخو ديعس,نب ةسبيتقو بويا نب فلخو
 ٠ يشالتو كلذ صقانت مث ناخرط نب يلع نب دمتو

 يدنكيلاء المن نب دمثو هيقفلا صفح نب دمحا و راهغ 0 ,, ىسيع ( ىراخب و)

 : مهباعت أو نزح , حلاصو يراخيلا 2 دبع وباو يذنسملا دمم نب هللادبعو

 تلا رلى ناسف ان لاذاكو
 يزورملا رصن نب دمحم مث يرادلا نمحرلا دبع نب هللادبعهللادبع وبا اهب(دنقر مس و)

 ٠ نورخأو ريحب نب دم نب رميو
 ميلا وبجاح نب ندحلا اهنم ثيدحلا اهب يتلا ماللسالادالب رخآ شو ( شاشلاو)_..

 3 0001 ناو )الكل لصالا يف اذك(1)
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 ةدي لا نمريتكو ةيفدجلا هئالع/ق دخون ون الا يح اهدلاموةيو الار ل
 اال !ابجلاب مهو ٠ ةيليعاعمال | نمد تومرم حب مه و هيناؤعلا نمو اهوغ و ءاعتصب

 بولا مايا يف تحتف ا 07 ا !دنالاو)

 را ةقلاثلا ةئاملايف ثيدحلاو علا اهب رهتشا نكل رعلا اهيلاب لجو كلملا دبع

 هرمج يبا و ربلادبعنب ّث اهنمجر 7-5 دمحو ٠ لل نب قى 3 م اهباحصاو ىبحي نبا

 ىلا ىلع نم ةراثاااهب لزي ل وديا للع يباب جالا ديلولا يباو مزح نباو ينادلا
 ٠ ]علا اهب صقانتف ىراصنلا ةيلسشاو ةبطرق ىلع ىلوتسا

 ديعسنب نونج اهبناكن اوريقلاةنيدميغ اهماو ةيقب رفا يلقا هانداف (برغملا ملقاو)

 اهب تو ذيل اف عرئاننملا كلاغو شكاررم و قمافو نابت و هامل مساقنبابحاص هيقفلا
 ٠ اعنمةيقب هيف نوي هاظ ةفئاطو هللا محر كلام نو دإةممبل 5 11 لئاخلا 2 ل

 نين دخلا نم ةعامج اهنم جرخاهرلاو لابو عنك يابن ادبرك «1 ( ةريزجلاو )

 ٠ ةئاو ظافح اهنم جرخ كلذ ريغو ( ةقرلاو نارحو )

 منبادبعو هبت نيه اووي زقلا دنع نيدمحكا طاح أهنم جرخ ( روشدلاو )

 ءىمالاو , ركب يباو ةثامثالث د نينالث ةئساق وتلا ليغاعس نب لهس نيرو ل

 يبا ظفاحلاب تقتخو ارجإهو نيتئام ةنس نم ءالع اهب راص ةنسلا قاد( ناذمهو )

 . ةيناخؤكتجلاو راتتلا اهحابتسا ّث هدالواو راطعلا العلا

 ناوبم ئباقي ديمج ئباب ع هلاثماو ديما دبع نب ريرجيب اعد اد تراضا( لا

 لاو هنباو ّتاح يباو ةعرز يباو ةراو نباب م ةلجتز نب ل نب مهارباو ل اجلا

 ٠ كلذ بهذ و ةعدارلا ةئاملا ءانثا

 يزارلا قباس نب دعس نب دم ابنم جرخو ةفلاغلا ةئاملا يف تركذ ( ني.وزقو )
 لدبعنبا ةب وتو ىبحي نب ليعامساو عفار نب ورمح ويسفانطلا دم ن  يلعو ينو رقلا مث

 ٠ ناطقلا نسحلا وبا هبحاصو ةجام نبا ث ٠ مدعب قلخو ماشه انعار كر

 قلطلا ميهاربا نب .قاحصاب ة !اغلا ةئاملا يف ريثك ثيدح اهيف راص ( ناجرجو )

 ملا اواو سلا ميهاربأ ن ٠ قاحاو يدع نب ميعن يباب م يناغمادلا.ىساع نب دمشو

 ٠ بابلا قلغا مث مهباحصاو ىنب رطغلاو يليعاممالا ركب يبلاو يدع نبا
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 +: ةيعفاشلا نمي ةدغ اهعءاتفق يلو دق هنا ىلع نويكلام مههلاغو ءاب رغلا ضعب نم
 6 تت ند هلواو نيعباتإ هاا مايا 0 ف كي قارعلا دالب ظعا يي ثو( دادغبو)

 ةرومعم لزت | آف ناشلا اذ 0 2 0 ةيعش دقن و ةقسعا نا ماشه تدخلا

 لزنمو ظفحلاو ملاعلا دانءالا راد نو ٠ هباعصا مث دمحا مامالا نمز ىلاو ريم اوءرثالاب

 ديازت مث عبرلا وحن ىلع تيقبف ةر .غكلا راعتلا ةنئاكيفف تلصؤتما نا ىلا لملاو ةفالخلا
 .٠ هلل سحئالااو لعلا نم انش فاررعي نم اهيف با اع

 زب رحمأي | ىلاو نيعباتلا نمز تدع ع رشنناو ةباجصلا| نم قاخ از ) ص#و

 3 يفاملا يباو ةريغملا ياو ةيقبو شاع نك ليعاعما م ةزمح يبا نب تيعشو نائع نبا

 ٠ ةيلكلاب مدع مث ىشالتو ةعبارلا ةئاملا يف كلذ صقانن مم مهباعصا

 نم قلخو تكلاظ ىبا نب لعو اهات ل رامهعو دوعسم نبا لدم الز ) ةفوكلاو )

 ىغلاو | يعشلا مث دومالاو ةديبعو قوريسو ةمقاك نيعباتلا ةمئا اهب ناك ةباحصلا

 اهب لعلا لاز امو ٠ مهباحصاو شمحالاو روصنمو قاحسا يب او داّحو ةبتع نب متحلاو

 ٠ ضفرلا راد شو ائيشف اع صقاتن م ةدقع نبا نمز ىلا 1 007

 نم ةدعو سابع نب 0 باو نيصح نب نا رمتو يرعشالا ىه وم وبا الن ( ةرمصبلاو 0

 مم كلام, نت ا هب وصو لاس هيلع اان ىبلص هلا لودمر مداخ م 7 ناكف هباوصل |

 يف نار, فرب يللا تباترا توزاو هىاعتعرةيلاقلا قباوي ن يريم نباو نما م

 ةئاملا 0 للا ًارفاو ناشلا اذه اهب لاز امو ٠ اهباحصاو دي ز نب دامحو ةلمس نب دامج

 ىلا نا: ىلا. ًادج صقاننو: ةنلانلا

 ٠ ضرالا يف اوقرفتو نيعباتلا هما اهنم جرخو يسوم وباو ذاعم اهلح ( نميلاو )

 قازرلا دبع مث هباكصاو رمعم 5 هنباو سواطو هبنم ىنباكنيعباتلا نم ةعامج اهيف ناكو

 هيف يدجنو يابت ىلع لش عستم رطق وهو. تلق .٠٠ دانسالا مدعب اهنم مدعو هباخضصاو
 0 ةباحصلا رصع يف هب ءالعلا لزي لو لابجو باعشو ىرقو:ندم

 روتشاو يعفاشلا بن ذم ررظ املو ٠ للعلا نم دايدزا.يف رمصع لك ين لب نولحرب اهيلا

 امساللا كلذ 0 يدتحلا هركذ اك هنلاغلاةئاملا يف كلذناكو تع كلامج كب

 نورفوتي العلو لصالا ين اذك )١(



 4 خيراتلا مذ نمل خيب وعلا يف نالعالا'

 هدأ نب كاد شو وتهامملا نب هداك دس ل زماك اهلزن ( سدقملا تنبو )
 (١”تزخأ مع ماع نيعس] ىراصنلا اهكلم مث ًادج صقن ٌتريثكلاب سيل لع اهب لاز امو

 اذزن ىرقو ندمو دالب ةدع ىلع ل ريسملا عسأملا رطقلا ماشلا دالب نم ( قشمد )و

 لازامو هدالو 000 ٍ 2 علا اهب رثكو ةباحصلا نم ٌهدع

 ناوصو رهسم يبا ماياىلا مع مهيعباتو نيعباتلا ضل نوث دحمو ءابقف اهب

 يثو ٠ مثرصعو ماما مث ليبحرش تنب نب نامل سو حدو ماشهو يرطاطلا دمع نبا

 تاذاح رثكو ةلطاطاو ةعبازلا,ةثاملا يس املا اهب ءصقانتو, هقفوا تدل 0
 رثك مع ٠اهعنسإ نيلزانلا ةسداقملاو ركك-ء نبا اهثدحم ماياو نيدلا زون ةلود يف ايسال

 ٠ اهباححصاو يزملاو ةيعن نباب كلذ دعب
 نولكش و علا نومبفي ةيقب هللا دمحب نآلا اهيف نكلو ه ائيشف ائيش صقانث م تلق

 * مهيف ف هللا كراب هب

 اكتفا ٠ ىنداو لادم 3 رطقو مظع دلب فاو (رصحو)

 نم يف ااه لملا 'ردكو ةياديضلا,نم ىلخ اكسو اعنعاسا ىصر رت
 نب ثيللاو يرش نب ةويحو بويا نب ىي :ثتراخا نب هرمي نمز يف دادزا مت نيعباتلا

 لعاهب لاز امو ٠ مههباحساو مساقل | نباو ٍيعفاشلاو بهو نبا نمز ىلاو ةعيهل نباو دعس

 ةنامثالثو نيسمحو نامت ةنم اهيلع ةضفارلا نيدديبعلا /اليتساب كلذ فعض نا ىلا مج

 ىتح هدرقأف ىلاملا يد ادغبلا يبهذلا ىهاط دبا كان دا لما ناك ٠ ةرهاقلاا ونبو

 اهيلونا ىلا ةنسلاو ثيدحلا اهب لقف ميشتلا عاشو ٠ نيعيشتملا ةيليعامسالل هولو م تام

 فساوي نيل حال رصانلا دي ىلع مهمديا نمو اهذتناف ةنس يتئام دعب ةنسلا ءارمأ

 رثكا نالايثو ٠ دجحلا هللد ضف ةقاورلا فعضو اهيلا علا عجارتف هللا همحر بويا نبا
 ٠ هللا مهقفو نونفلاو بهاذملا رئاس نم ءالضفلاب ةرامع دالبلا

 ىنلسلا اهتكس .قح اليلف ثيذلححلا اهب كاز امرصمل عبتف ( ةياردنكتمالاو)

 الا ءدع' نا ىلا كلف "كلذ دعب ضقن غ تاازعلاو ثيل قلهلا لا

 ملسدقملا تب و ةكمو ةئيدملا لئاضف يف ثيداحا ركذل انه فلؤملا درطتسا (1)

 . عوضوملا نع اهج ورح اهركذ نم ةدئاف رن
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 مهصخا نيخرؤملا دقن هيفو رداونلا نم دعي هنا ىتح خيراتلا يف ةعئار ثحابم باتكلا
 اه ها نلف شنو تاتكلا انمي كفظو, اضاب روت اجا دعاو, ١ نودإ> نبا
 راث“آلاةلجمب كلذو « خيرانلا يف فلأ ام يف » يناثلاو « خيراتلا قلطم يف فلا ام يف »
 راث "الا عجار » نيلماعلا انعم ءاضعا دحا فولعملا ردنكسا يدنفا ىسيع اهبحاصل

 : هو فرحلاب نآلا اهرشنن هنم ةثلاثلا ةلاقملا هذهو (٠ 1779 1؟هو 7 ةمفض + رإحلا

 ذيب رد نالعالا نم لصف
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 اطاطختاو ةعفر نادمللاب 2 خيرات ف

 12 ارقلا نم ةياكصلا نميز. فا اهم ًارفاو علا ناكف ةرحملا تاذ ( ةنيدملا اماف )

 نلف رمح نب هللا يك اتا راكع نمزو ةعبسلا ءاهقفلاك نيعباتلا نمز يف ه٠ نئسلاو

 دعس نب مهارباو عفان اهئرقمو مامالا كلام مث قداصلا رفعحو نال نباو بئذ يبل

 ىثالتءمدعب ييلاةقبطلا يفاهبادج معلا صقانت م٠ رفعج نب ليعاعماولالب نب ناملسو

 نكلو اهيلع مما بلغو اهب اوكسحتو ضفاورلا نم ةعامجاهبكس دقو اهسالو تلق

 مهب عفتنا نونفلاو بهاذملا بلاغ يف ءالعلا نم دارفا عساتلاو نمانلا نينرقلا يف اهب أشن
 ل هاش نمي ةدضتعم ن آلا هادم ةحسلاو - نيش اد دكر كفص نم مويفو ةنشا| لها

 . هاكر هلا ينعفن مثريغو ائاضق م ابلها ءالاضف نم

 ةباحصلا رضع رخاوا يف رثك) مت ةباعصلا نمز ياريس اه لعلا ناك( ةكم )و

 مهباحص | نمزو كل يبا نباو ريبح نب ديهسو ءاطعو دهام نيعباتلا , مايا يف كلذكو

 ٠ موحنو جب رج ناد ٠ نايفس يلا نب ؛ ةلظنحو يرقملار تك و جيجل يبا نب اهنا ديك"

 يقرزالاو يرقملا نمحرلا دبع يبا م ةنيبع نباو ليضفلاو يجنزلا 0
 ٠ امهر يغتر ثك و نييمرحلا لعصقانت ةثلاثلا ةئاملاءانثايف ٌثءروصنم نب ديعسو يديجلاو

 نيدراولاو هلها م معلا نيئذتبم دارفاب لاما كلا مرح ناكو تلق

 ضف كاذل هيلا فلاعرالا ع ناك تحي نّودفلا كانو نيالا الان لف ف هيلع



 بانك س نبك

 عئراتلا مذ نا ع وتلاب نالعالأ
 ندرس ينرمصملا نزولا ايشلي دمححل .ىقححلا ةمالطلاوز ريبكلا ذاع,سالا ديار عشا ام نإ

 مرتو ءانح ليس الو ةيدالا عب د راشملا ةدضاعمو معلاب ةيانعلاو ةيحيرالا

 لئاسرب اندادماو « انا ةنيعلا هتنكم ر داون ضعب زحأو ان ناسمساب انايا هطيشنلو

 خبوتلاب نالعالا ) باتك نب ةبيب هب اننتل امعو ءانز لك هلع متت امل ةعئار تالاثعو

 ركب يبا نبا دمع نب. نمحرلا دع نيذلتم نيدل لانمخ ةناللا كيل نس(

 ه٠ ؟ةنس قوتملا يرصملارطقلا يف ةيب رغلاةبريدم نم اخس ةدلب ىلا بوسنملا يواذيسلا

 رصنخيو لوطم نيب نيثالثو ةئام و تغلب ةريغكت افا روب ثموهع( م !555)

 ةيرهاظلا انتبتكم تاطوطخم نم ( عساتلا نرقلا لها محارت يف عما اللا ءوضلا:) اهمها نم

 ليذ وهو ( كولملاريس ليذ يف كوبسملاربتلا )و ةطوبضم له تح تارا ةسخ كيس

 ةنس قيوتاا؟ ري زقللا نيذلا» ينل سابعلا يبا يشلل ( كولملا لود ةفبمل اكولكملا )فا

 ) مالا تايفو يف ملألا نم يفاشلا ٠ ٠) رصم يف ةعطقدتم تعبط( م 15451 ]همه

 2 ( 'يغلا بك كلا )زو»“ نيسلا لغ تؤم عساتلاو نماثلا نينرقلا ءالع يف وهو

 دلا سعملا ( مالسالا لود خيرات ليذ يف مالكلا زبجو )و ٠ هرصع ءالع محارت
 نبال ( ردم ةاضقن نع رصالا عفر ليذ 5٠) ( ما 841 )هال48 ةنس ىرتملا يهذلا

 بتاكم يف ةقرفتملا تكلا نم ريغكىلا ( ما 458 )ه8 5 ةنس ىفوتملا ينالقسعلا رج

 ٠ ( نوبللا شك ) سحاص هكذي ل اههتعمو ماشلاو رضمو.ةناعسالاو:ةناروا
 ةيروجتتلا ةخسنلا يف-عقي بولسالا بيغ وهف اذه ( خيبوتلاب نالعالا ) باتك اما

 نمو احالطصاو ةغل هفيرعتو خيراتلا يف ةعئار ثحابم نعمل ةفص 77 يف ةسفنلا

 خرؤملا هيلا هقبس دقو ةيب رع ( ديني )رج خيراتلا ةلكنرا : ثميلا اذه يف ام ديفم
 ير :الا ةمالعلا يوغللا ىأرلا اذه عدو ريكا مالا ذات نحلاص ؟ابعار | قشمدلا

 خيو لصالا ةيدع نيب رصملا دنع "ا دجو هنال يرتعملا لاك كب دمحا
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 لوقسابعلاوب ا ىدوقو لاق مث سابعلا يبا نع ةسامخا حيربش ةرابعلقنو ءالعف اهب ادعم

 نإل يا ) ةحوتنم تناك ناو هلم هاداوا كبلق 6 هاو لصالا يف هلا هيوبدس

 نلا هيريتتت, لؤف سائقو. ( تغتألأ :يف ا : كت ترا ةزمج اهيلغ ف لصالا
 ريغ لعاماو.*العف هدنع هنال ( هيفي ثنثأتلا فلا دوجول يا ) ةركت ناكولو فربصننيال
 اهيف هيب بهذمو راماك لاعفا اننال ة ةفرعمو 0 فيربصبت اهياف هن وبلم تهذم

 ءاسنلا ةيمست يف ه.شا اذهف نسحلا يثو.ةماسولا: نم هدنع ابنال ءاسنلا ايما ىبعمي هبشا

 ها مسا عمجت ابن وك ينعم ند
 هيملث

 مهضعب لاقف اهانعمو اهطبض يف ريماي نب راع ما مما هَ 57 هيي

 لاعفا كلنا اس تكلا نبا 00 ملا حتفونيسلا مضب ةيمس يش

 51 1 01 ففي تناك اذاؤلءاذو  ديءانا [تيهتخ وره العش اهب ةفمستلا اكل اهو

 يل 1 1 تناك اف ةالملا| تفداخ ةيليا وسو. ادن قيس اهريغص# ىف, تلف امل تع ال

 24 ' ا جاتلا يف اذكر يغال ا ءادي وم هذه

 ما ةي مط نا رخا عضو ينو ء امس ريغصت ةيعم نا عذوم يف ةساجلا حرشيف لافو

 ةيماس ريغضت ةيعم نوكت نا زوجيب هيلعف خابطلا ٍكاطلاو: ةيهاطريغصت برعلا نم ةليبق

 هبو لواطملاو؛ياسملا ينفك يعم ثينأت نيسلا جتفب ةيعم اهنا جاتلا بحاص مهفو
 كسا ب ككازاتتير نم أضا ىهسلاو هيماس ايماسم يا ايعم هل لءت له ةبالا ترسف

 ١ ناسالا نم مهب اذك ةيعم لاو راظنلاو

 ها هعطق اذا اتلس هتلس هفنا تاس لاقي لصوتساف هفنا عطق يذلا - تاسالا

 هبو عدجالا وهو هفنا عدج بعوا نم ثلسالا هحربشو سوماقلاا فوادي رد نبا نم

 وف ماع, تاسبالا| مساو تاسالا نب يغيص ىعاشلا سق يبا دلاو وهو لجرلا يمن

 ى كلل ها هل بقل
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 دحا نالس اهنم نسبل يتلا ىعلسب هدصق ناكن ا الا مبللا ثنارلل ىملسو كذلل ةمالسللا
 يما« عرشك ةنراكلو رّدطُم رغ مدا هنا يف عازنال اذبف ( ىملسو اجا ) يط يببج

 قخبال م الؤافن قالا و كانيفتم لف نامل-إ لجرلا ةيدست اما ضيا لبج

 بر دا ةعبرا ىلعْتْأ قاحلالل تسل هفلا يذلا افلا عشب يلع نا لوقا ةدئافلل الو

 ئلدك ةنصاالوا ةماعلا اعنا نك نان كلا ينرافلا يلع يبأل حاضيالا قا

 كلاغلا ئردكاو ئوعدا51(َزدَصَم تركن نا قالا“ ّض ىم ئاورتشو نيليخلل ىوَضَرَو

 ىحرحك اع نوكي نا عبارلاو ىركسو ناركسو ايرو ناي رك ًادرفم افصو نوكت نا
 هاد قجلا نال'ىحرحو كونو ىتمحك امل ابسانم وا ائادروا ةفآ ناك اك تسال
 ها تافالا نم برض رسالا نال ريسا يف ىرسا كالذكو ةقآ حرجلاو

 ىمم امنا ءالعلا يبا نعةسامخا حرش يف ل |ةنو ناملس ريغصت دربمللا لاق  ناهلسو

 دوادو ميهارباب اومس امكهب اومف ثآرقلا لزنو مالسالا عاش امل مسالا اذهب سانلا
 مسا نم لوقنم هب ىمسملا نامل ف كربتلا ىنعم ىلع ءاينالا ءاعسا نم هريغو قحساو

 معا لو ةياهاجلا يف برعلا هب تماكت دقو يفاربع وهو سو هيلع هللا لص يلا نايل
 ةغبانلا لاق هب اوع* مهنا

 دنقلا نعاهددحاف ةيربلا يف 4 هل هلالا لأق ذا نائاس الا

 هي وبيس بهذه ىلع لوقل رغص ولف ةليبقلا مسا نامال م اماف نالس رغد قفاوم وهو
 لوقي هي وبيس ريغو ٠ دواد نب ناولم مسا ظفا يف ءاجو ىلوالا فاالا تفذخل نايلس

 ها درملا تهذم وهو ءايلا ددش و اًكش فذحي الف ناهلم

 نب كلام ةمجرت يف ةسءاملا حرش يفلاق ءاسنلاو لاجرلا نم ةعامج هن يه. - ءاممإ

 ا مخرتلا يف اتفذحف ناتدايز اهرخآ يفيتلا ءاهمالا ةلجح يف ءاهسا هوت 561 ”اجفا

 هذه ةلج يفرسالا اذهركذي نا بحينكي مل سابعلاوبا لاقو تااسمو ىرمصب ونازكس
 نم عنم هنا ىلا سابعلا وبا بهذو مسا عمح هنال ةالاعفا هنزو اكتمل الا

 داغس باَبَب هَذّيَنَع ىدلف "هبا كتاوملا ةيمس ةيلغ ثرح نما كلا 5
 | نم ةلدسم ىلو الا هت مهو ةفاسولا نو 0 ةارمامءأ :امما ناسالا يف لاقو ها بني زو

 نأ كلك نلفت عم يخرتلا يف ءامسا ركذ هبوب. نال كلذ اولاق امناو هديس نبا لاق
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 ليضفتلا ىنعم رابتعا كرتف هاعسالا لاعتسا ثلمعتسا تافصلا هذبف ىفدالا تينأت اهئاف
 لمارالا لاقي كك حطابالا ليقف اهعبح عمح ءامسالا ةلزنم لزنت امل حطبالا نا م اهيف
 مزايال هذهف ثيناتلاب اهؤانن صتخيو لعفا ثنؤم تسل ىتلا ىلعف يناثلا برضلاو

 ا فعلا تنسنل امال ل عفا تنوم كيفك رانا ىلا ةيقاعم ع ماللاو فلالا لو>د

 عضوم مسا ىوزحو تبن مسا ىمهبلاك ةفصب نسل مما لوالا برضا ةثالث لع كثو

 ىروشلاو ىنلزلاو ىعحارلاو ىرشبلاك ًاردصم نيكل نا يناثلاو ةفورعم شو يمحو

 10117 2 ل نأ ىدلسف افلم خا ىنالاور تشاو قيل اك ة فص ناكام قلاثلاو يسللاو
 ةفصلا باب نه اهنا لوقن نا اننكي ىرخاو ا وا اسالا ثننأت
 كا ور

 ا دحشب عضومو ليج - نالسو

 ءظع تلك ول تيم. كلذو لدنج نب ىلمس نالس ىلع تامث

 لاق ينالسلا ينوكلا سيق نب ةديبع مهنم ةعامج هيلا: بسني دارم يف نطب مساو
 ا 7 اب لاق هري لو ٍلسو هيلع هللا لصاينلا ةايح يف لس ١ كلا

 ممريغو رةباكص نم ىصخي ال ام نالس ىعمو هي رحم 85 ةنس تامءاضقلاو علا يف اجي رس

 0ك نارك يلم نمانالسي هل حنا لاك تالا هنا هب عسا لازال

 ىقطعو نانطعوا ىدغو نس هباب امنا لعف هلباقي يذلا نالعف نا 0

 ناليلو لس ناسك 0 نال امال نيكل ل نين قبس نالنس نسلو

 راثيا الو دصق ريغ نم ةغللا ضرع يف ايقالتف دحاو ظفل نم اناك اههنا ريغ ىليل نم

 انف لوقتاك ل 0 هذه لاو ناس لس اذها لقتال كنا ىرت هلا انه كاد اقمإ

 نالسكك ىليل نم ناكل ناليل آملا يف ءاجون كلذكو ىركس ةأرعا هذهو ناركس لحر
 ادن ىلك ناسخ طحت ( للا يا ) هيف دجو ول كلذكو ىلبس نم

 ها

 ةفمالعا نا :يج نبا لق ضراحنا نا ينل زوحي ال نكن ]و لوكا انإو

 0-2 قم نك 20 نا ةساملا حراش لاول زر مدلل 11 1 نم

 ل هناا نادم ىف نامت اناا زاخت اذار كنت نش 1 ناين ةفض لضالا :يف نوكتذ
 نم نايس نا لاقي نا زوجيال ل ةيفاشلا ىلع يضرلا حرش يف اكاهنم داعسك ةدامسلا



 1 مالعالا يناعم مالعالا

 اذه نم ذخا ةأرملا مما نوكي نا منتي الو ةراجحلا يثو.مالسلا نم مسالا اط قتششا
 ةدودمم ضرالا اهب ديرا اذا ىممل-لا نوكي نا بجوي مدقت يذلا لخلا صضاظو ىنعملا

 تدلع دقوا تري ١ دللابلضانرك ناززجاو اءووسم الا لخلاب نواح مهنال

 ٠ ها كلذ وحن نم مسالا اذه لفي دملا اهيف يح ءايشا

 بدحاضص نعاشلا ىملس يبا نب لا دي هلا من 3 .لا مهب ىحأ ساماو

 لسا اذه لاقي ةساملا حرش يف ل !اق ٠ هريغ مضلاب ندع فعن لو اولاق ةقلعملا

 هذهو إسالا اذه ليقف هدعب امو ضفاخلا فذح ماللاو فلالا تلخدا ناف اذه نم

 و وردزطعا هعيجلا قب سابقلاو ئربكلاو ربكالاو يسللاو ناالا نا ا
 ارو. برعلا مالك. رثك الا كلذ لعو بابلا اذهنم ىلعفلامزلت ماللاو فلالا نادي وبل
 ماللاو  فلالا نع ناتلودعم امهو ايندد ىرخا ملوقك ماللاو فلالا ريغب اهولمعتسا
 00 وهو ىزعلا اماف رخآ عضوم يف لاقو ها ىرخالا ةنلاثلا ةاتمو 1 را فو

 تدسلف(ةمركمو لجىلا توعد تاو) هلوقاماو ل جالا ثدن أت ىلجلا نا اكزعالا ثينأت هتاف
 لوقت ال ةفاضالاب واماللاب ةفرعم يامناركتأ ال لعفا ىلعفنا ىرت الا لجالا ثين أت هيف ىلا
 نم اهل ةلالط اوال الحلا ةةلزنجت ردصتت تيل يفنى تاغاؤ قفسوالو كركي 7
 يدنع كلو عوجرت يكنس ىجر يا لاقي ىنؤبلاو ىمعنلاو ىحرلا لعق عرداصملا

 قدح نسانللا'اولوقو“ أرق:نما, ةلعارقا كلاذكوىتسؤببا ئبؤي كيازحاالو ىفلكالا
 لوقاوها انرك امل هاا 0 هجوالو اح وبا كلذ 57 انسحو اناسحا يا
 نوككدقو ثينأتلاب اًصتخم ءانب قحلت حاضيالا حرش يناكهروصقملا ثينأتلا فلا نا لعا
 0 ءافلا معضم لمف كلذو ىلوالا رذن نب اهركذم لولا اب ةجلح الو كندا

 ىربكملاو لضفالاو ا لظفلاكلمفالا' تلت أت متروك ناءامدجاا نير

 ىلضفو ىلذفلا تجرخوحن ةفاضالا واماللاو فلالاب الاهذه ىلع لمعتست اله ربكالاو
 مهاضفا وا لضفالا لوقن نابجيلب لضفا جرخ زوحي مال 5 لفن اير زفت لكان

 3 فايق ارا راع لمعتسا يح ىرخاو نمل ةدعاقلا هك نماالتاو

 رحاب تر 0 و,ةأرخا هذهو رخآ 0 ترودو ال احر اذه ليقف ا رعتلاو ةفاضال

 ايند كلذكو رخآ الخ هانأشنا مث ىرخا: بر 0 ان وجا لي زاتلا ينو. ىرخ
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 نطب مولسالاو 5 6 ادرك نس تايمالس 4و مح لجرلاو ديلا كفار راغص ماظع

 :ىعاشلال اق 000 هفينح يفب لاجر دحاوهو اي ضيا اوعسودي ردنبالاقن ا نم

 سلا ذناع ةنامزإ !| وخاو هر راق تدع حس تنتاف

 رللساو ه هيلع هللا ىلص يبنلا ملاعد مدقت 5 ةعازخ ن٠ ن ا(مادللا جتنا لساو

 00 0 ل 00 ا لسا هلوقب

 نم و لا الا دا ب رع 1 الوهشااملاب نا اهل ءاعد اننإ نع هاعد

 ازكي لساو هلس هللا ىلا هما مساو هلذخ ودعلا لساو داقتا لسا لاقي ٠ ها اهبرح

 اذا 1 دا لعفا ند ليضفن ل افا هنأ لق ملو ماما اعف ٠ نم ل و ذ فلسا يا

 اللا دنا وعت ن ءم دب'الف هلع لضملا ىلع ةلخادلا ةراخلا ع نمو ةفاضالا ن نم دري

 عا بر 2 ليضفنلا ىعم نع آي واع ليضفتلا ىلعفا دربي لاق هناف دربلل ! اقالخ حيحصلا

 0 : هلوقو هيلع نوها وهو كب

 ليا موقلا عشجا ذا مهلاب "2 نكا مل دازلا ىلا يديالاتدم ناو
 : هلوقو

 شل زو وع هلفاعد )اتش. امل ىبا ادب ك عا عدلا تلا

 نه اي راع ليضفتلا لعفا لاعتسا لاقف لايستلا يف كلام نبا هدرو ايسايق هلعحو

 ملاع يأ 9 رعاوخ لعاف مساب الوؤم ليضفتلا ىنعم نع ًادرحم نم نود ماللاو ةفاضالا

 واؤيال مهضعب لاقو عاهسلا ىلع هرصق مسالا نيه يا هيلع ناوها وهو وحن ةيبشم ةفصاوا

 نبعتي اذه ىلعف ها درو ام لك اولداتو كف الَو 0 ال ليضفتلا 0 ليففللا لعفا

 ٠ ءانكذ يذلا يضاملا لعفلا ينعم نم 0 راكبا

 ةنيدملا يثرش يلع يلبج دحاو فئاطلاب ”طأو دحنب عضوم مسا نيسلا فب - ىملس

 رم ءاسنو لاجر ٌةدعو مراد. يف نم يح و فيصلا يف رضخي تدنو ىلس و اجا امهو

 ها برحلا دض مسلاو م ىلعف نو ىملس قاقتشا دي ردنبا لاق مهريغو ةباحصلا

 فنا بحي و لاجرلل لمعتسا امب رو هاذا لمعتسإ مما ىملس ةساخلا حرش يف لاقو

 ادا ىف لخضر اركحو غيدل يا ماس ماا * هم 90 || نم ةقكخم نك

 نكي .نازومين كلذ حج اذاف ضرالا ءال ل١ نا عزو هامل !|يف تشاو ,ءانسلا يف تننا



 3 مالعالا يناغمب مالعالا

 نالقتلا ءاسأ كلذك 5و ةكحلا ماظن ىلع راج لكلا ذا توافتلاو , لالتخالا نم ةمالسلاب
 الو فيحال م١ لس هلاقا عيسي ف ىلا هامتس ورق نش مهن ان |!

 بويعلا نم هتمالسل هب ىعست هنا نيرسفملا نم ,عز نمو لالتخا الو توافث الو لظ

 الو هريغنم راس نم ملاملاو هنم ماس م "مالا امئالاؤ ,ةلانم ميئشب ىف ادقف تافالاو

 نيف لاس لاقي امنا ماكرلا نه ا هنا رححلا يف الو يعلا نم ملاس هنا طئاخلا يف لاقي
 زاوح نمو تافاآلا عقوت نم هزنم هناحيس وهو اهنم لي مث اهعقوتي ه ةفاآلا, هيلع زوجي
 ىنعمب امالس اولعج دق هو ملاس ىمستي الو اهنم لس لاقي ال هتفص هذه نمو صئاقنلا
 ازاطح نءودخاو ا : باسلا لا زاكك لوقا لي او ا ذ يذلاو ملاس

 اومعز رجنو ةنانكرايد نم زاححلاب لبج ضيا مالسلاو . جاتلا نم اصخلم ها هلعاف مالسلا
 ابهاضعالو رجلا ماظع نم سلو ءابظلا هب لظتست ' يت هلك ًايال 0 هنا

 وهو ةمالس عج ةحوتفملاو م اكأو اكو 3ك هس يب عج ةروسكللا نأ لكك ٠ اهنيس رسكتو

 م ماذج نم ةليبق وباو سيق نم ةليبق وبا ريب كر غصم ملسو ٠ ةلمسلا ريغ رخآ تبن
 : لئاقلا امهادحا قعو يرهوجلا هلقن

 ردطظا ةدمازلق الا اهم تعا اهانس ايل يعدملا اا

 ورمل الظ ءاحملايف تقحلا داوحح ملس نم تنا اهنا

 قمل يهل نيمو للا فذخ هوو طعما ءاقلاا قيس اظرالا بتكض عب يف عقوو

 ىنعمي لس رغصم اما وهو هانركذ ام ميحصلاو طلغ وهو كلذك نيد ألا نما دك 117
 ا مسا ملسماو ءايلاف ةذحب ”ياشناهيلاةبسنلاو هانزكذام ندنآ تع ادا مع

 ةمل“ وا ة رغم لجر مسا ةنب 0-0 كلام نب سنا ما "ندادحا ةباحصلا نم
 0 8 فا امهب ةقاولس و هقولك نرد كفيينحتلاب امالسو امالس امو

 غيدللاٍماسلاو ناسللايف م مار سلا نم ةلعفم ةلسمو ىهاظ هانعموةباحصلانم ةدع هب يم
 نمحلاو ريقجلا لب ام سرا سرا كانك ءملاسلاو ةكلملا ىلع يفشا يذلا جي رجلاو
 ناديك اكو نككاتجلاو ماس نورينك يم مارشإو هبل وقالو م
 وشو قاناَمالَسأو ع 3 ةيسنلاو دزالا نم ملا ةئلعت اخ ملساو ةلبسمو

 مفلاب و :بودلا ير ايفل ىالسلاو ناليع سبقو يطو دزالاو ةءاضق يف نامالس



 مالعالا يناعمم مالعالا 1

 كلا 22 هك اهاهنعو ةجرلا ه4 في ريف ضعب تايلا نم تربع ديرالا ناوملا

 لوقي وهو هنع هللا يضر ةمعش نب ةريغملا ربق ىلع انكاو 0 تلا لاق ريمع نبا

 قالعم اذ 5دلا ايصخو امزعو امزح راخالا تحت نا

 يقارلا ”ثفن مالا اهنم عف ديال دبرا راجولاذيسةيح
 كعيف ةيابعلانب ,, ساو ةعاضق نب فاحلانب مسا بيبحنبا اال ماسأ

 0 مسا لش» ممادع نمو ماللا م نب ةثاللثلا ءالؤه ةر لع يب يف لودت نب مساو

 0 00 لاق اههتفبف ةءازخ نم نطب مسا ةثراح نب سماع
 هأ ٌةدحاو ةورعب وأدلاو ها ةميظعلا وادلا وهيذلا ملا عج هنا 0 جعل لس يارسفي

 ني داكن كذا نا تارا ةفلتخم في راعت لع 000 "رول س ةدام نا امو

 لرفع اش اع لت
 نعلوقنم وهو ةيحلا غدلو هركذ مدق يذلا ودلا اة ك تا

 سيلو الس غيدللا يعسو ديردنبا لاقو ها هريغ هلاقام لاقو يرهزالا هركتاو ثيللا
 ةيحلا غدل نا ةمالسلاب ال ؤافت يلسلاب غي غيدللا ةيعس نم موت هلءلو ها فرصتي لعف هل

 طسلاو نيسلا حبب اضياا لس هل 07 و حلصلاو ا 1 لاو لس هل لاقي

 هاضعلا نم رشو دايقنالا يا للا كلا 0 1 اليستسالا» فلسا كلي راب
 عوكألا نب ةلك ةلسس لجرلا يحس اهب 000 هتدحاو هب غبدي يذلا ظرقلا اهقرو
 اليغإا١ و ةنالا تريسف هنو 3 اعل سم , يىبا_هحلا

 كا م يملا ةراجحلا ماللا سكب ةلحلاو اًنمؤم تسل سلا كيلا ىقلا نمل

 0 ةعامح مالسلا ليث نبا لاقو ةواخرلا نم اهتمالسإ 3 5-0
 ةمجانلا ةارملا ضيا ةماسلاو ضي رع رج لكل مسا وه هريغ لاقو ريبكلاو اهنم ريغصلا
 0 هلا يف سيلو حاحصلا يف لاق 00 هب كل هل راو فارطالا
 ها ا! يسو اهترغو دك كو يجف لاجل ا اهب هنا بعد مريخ رسكلأ

 ودنهابعساو نيئمؤملام| ةيماتنب ةماَس ماو نيث لا نمّةدعو يباح نوعب را مادا

 همسإ مالسلا اما بويعلا نم ةهاربلا يا ةمالسلا م التلاو تايباعحلا نم دع اضيا هب

 عيبج لمش امل مالسلاب هلالج لج يممسأ هنا ةببتق نب يل 0 يح لع امل مالسلاب هلالج لح ىست هنا ةدعق نبا يلا دقف ىلاعت



 كحد د

 ©" دخلا 5 ١21 0-2 قفاو وللا ٌ 5 راذآ : ا
 هيوم دوم م ومممم عديم ممم ءمممم 920 عومي م دوو ومو ممم عمم معمم ءمممو

 مالعالا يلاعم مالعالا

 عز

 يباصلا يرماعلا ةعيب ر نب ديبل وخا ةعيب رنب دب را مهنم ةعامح هب مم - دبرا
 ىلا ليفطلا نب صاع عم ءاج يذلا وهو ةروبشملا تاقلعملا 2 دحا بحاصو ليلا

 هللا لوسر ىلاف ةنيدملا رق نم ابيصن ايل لم نايل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 درع نار د نا فا ليفطلا نب اع ل اقف ٍلسو هيلع هللا ىلص
 ىلص هللا ل وسو دنع نم اخو الف ليفطلا نب ضاع رش ينفد ي1مبهللا رضوا ةناكلط لاقف

 هريعب تقرحاو هتقرحاف ةقعاص دبر ,اىلع هللا لسرا قي رطلا ضعبب اناكو سو هيلع هللا

 لعل لواس يب نع ةيلولس تان تسب يف هلتقف هقنع يف نوءاطلا ضاع

 ةدغماع لوق هي وبيس 7 ) ةيلولس تب يف ًاتومو ريعبلا ةدغك ةدغ صاع ينباي لوقي

 (انؤم.تؤملاو ةدشادعأ لاق دن 2 فورتلا نكن نام ١ كما يف ريعبلا ةدنك
 دب رلاو ةدب رلا ليقو ةربغلا ىلا نوا ليقو ةربغلا ٍتثو ةدبرلا نم ذيع راو

 عمجاو دامرلانولك اهنول ءآدمرو ءادبر ةماعنو دب را ملظ لاقي طال داوس ماعن]اكيس
 لاقي ةفشلا يف ةربغ ةدب رلاو يضغلادنعداوس اهيفةرمح رمحا دب رتو هب>ودب راو٠ دبر

 ةايح يفو ناسللا يف مهغب اذك هنولل دب رالا ملظلل لاقي ؛ دب دا لجرو ءادب ر ةأيعا
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 ! كولموا 15
 كرا "اننا نم 0 نإ للا هيلع اق مرايد دعب و ملامجا ةرفؤل هتثواعمل ةصرف ملل جل

 هللا ايست هيف عرشام ماا ين:داهتجالا ىلعرباشو٠ . ين أتلاو ربصلا

 . ةياهلاو:ةءادملا يف هدمحب [هيسم ةيادحلاو

 قيفؤتلا هم ايجار

 لا عمجملا اك نا

 * سماره

 مولس. سنا

 "كول ررإ
 كانيع ليلا "يضتف ىحدلا يوطا

 اند هدام تاجا فلل 6 ةبهو

 راج "ذا 1

 يا تدل" كر

 ةحئام[ ءاواللاو لفطلل تضم

 هحلاعي م هن" تكح) م

 اعدل ا داكال ناطر اوانلفل
 هضمرت نيعلا عومدو ىتفلا يكب

 هب ءالبلا ىؤلا نا ءرللا نيكبت
 0 يصح نمو 0

 0 ىلعا ام كاوزصتل هانكس

 هوة

 | معتاد
 هب فاظا بطخ نم قرشلا مسال

 هتحمم ق رسل دركسإ

 اذا الا

 كالا ١ الا قدرا هه ا لق

 كانك نبللا اهتثروا

 كلاش الكا

 ك] لج قلخلا قودقرب 0 م 0 را

 امناف

 م

 كانضم لفظلا داؤفو هلظ كي

 كاسم مجفف ءارجتلا قل

 اللا اداقلا الماذ
 يكابلا تيارا عومد نيحسمت

 كاكمل 04 اك ا لاو

 كافبم صهدلا ماقا ناره لاذ

 كانغم ءايلعلا ةمضه ث. تابا

 كارساا صافقالا'ننم كفي ترق

 كالوا نراختالا اواتخاام كالو

 هلاوزتا ؟ديلا# قيمت“ ككلادكغا وا

 كارد كحل

 كايحمل ىعسي نم قرشلا يف ناك نا
 تنده كاياس هيف



 1 عمجملا لامعا ىدص

 يله كلا ساتسنا بالاو ءرصم يف رومي اشاب دم اك“ عيلض يوخا ملاع لكالا بقي ف

 نا ليلدب هتنترو هلامو ٍنخْنأملا بهذم ىلا رظني ملو راطقالا رئاس يف املاثماو دادغب يف

 ذين يف ًادبج لأي لو برغلاو قرشلا يف ةفلاخلا نييتيسملا قئاوط نم هلا دكا
 نك اسناد ةييصفلا اظافلالا نمابفداريام عضو و٠د5كك رلا ريباعتلاو ٠ ةدسانلا ايل ]

 « مالقالا ت 30 هرشني امم كلذ عضتن اك ةحيصل|

 ماقملا قيض الواو ةثيدلاو ةميدقلا تاغللاب ةمات ةفرعم مل نم هنو ا راتخا دقو

 اهردصا يتلا عمجما ةلحم يف ترك دق اهنا ىلع مالعالا ءايلعلا كئلو | ءامما كك تركذل
 اعرو٠ ٠ متيبحا نا اهوعلاظف مويلا اذه ىلا اهرادصا ىلعرباثم وهو ةيضاملا ةنلا ءدب نم

 نع ليقتملا يف رخأتي ال هنكل ةنوغللا مهفراعم نب روهشملا ضعب نع ىضالا فا
 ءالعلا ىلع هعزوو ظافلالا نم هعضو ام ضعب عبط دقو لمعلا اذمل ينك لك ب اِختلا

 0 كلا عاطتسا ام كلذ ىلع رباشيسو ٠ مب ٠ مهمجاوضاب ةرانتسالاو مها عالطتسال

 لبخ الو ٠ لاعالاو لاوتالا دنس ا نلاكلا هس دنس 0

 هس اهس الو تاطبنملا نم هريس يف هضرتعي امو ٠ تابقعلا نم هعورش» ليدس يف اه

 ةروعوب رعشي لب :نوقلذجتلا نوكحاملاو نوتنعتملا نودقتنملا هيف رثك يذلا رصعلا اذه
 رفاولا , ركشلاب .لبقي و ٠ نيذخارلا ءالعلا ةرزاؤم ىلا راقتفالاو كرك[ ةنر 1
 ىسنيال هنا 5« ةديدسلا مراكقاو ةديفملا بحئاصن ىلع دقعن و ٠ نيصاخلا نيفراعلا ءازآ

 مهبسحو لضفلاو ةيزملا نم ملام ركتي الو زبق نم ليدسلا اذه يف اودهاج نيذلا يعاسم

 ٠ نودتقم مهب رصعلا :ابدا ناو ٠ نومدقتم ةبلحلا هذه يف مهنا الضف

 ديري نر دئارجلا تامضص ىلع اهنلعي هتاياغو هئدابمو هتاينو عمجملا راكفا هذه

 ةمدخو هل او يبرعلا ناسللا زي زعت الا دصقي الوهو دعابالاو براقالا نماهيلع عالطالا

 ضرغلا باصا ناف .٠ ًادئاق قحلاو « ًادئار صالخالا ريغ ذخت الو هلاجرو نطولا

 رصقوا٠ ةديدجلا عاضوالا نم هتبثي ايف أطخا ناو.٠ هانت ام لج كلذف هاخوت يذلا
 نع هزنم ريغ هنا هرذعف ٠ ةديدعلا هري راقث يف ةروكذملا ٠ ةديفملا لامعالا نم هيوني ايف

 ليبسالو طقف ةعبرا نيلماعلا هءاضعا ناو ٠ اشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا ناوءاطمخلا
 الق نييفرشلا هءاضعا ناو ٠ فراعملاب قلعت ىرخا لامعاب نوبلاطم هو مه:دايز ىلا
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 عمجملا لامعا ىدص ١

 ٠ عيلض يوغل ملاع لكالا بنتن ال نا (1)
 * ةتنكر وي هلامو اعلا كهنم ىلإ رظع ال نإ 5

 ٠ هفداريام عضي نا طرشب يبرع ريغ ريبعت وا ةدلوموا ةيماع ةلك لكذبفي نا (*)
 اهشالو ةءزيلكتالاو ةيسارفالا تاغللاب ةمان ةفرعم ملل نم هن دعاسمل رانخي نا (*)

 ٠ ةشتاللاو ةينانويلاو ةيناربعلاك ةميدقلا تاغللا ضعب

 "لكلا لغادنم "ةدادعتم اعل عزوتي و ربش لك هيلع قافثالا متي ام عبطي نا (5)

 ةقيفسالاو ل 2 ةب وحالا دورو 0 داقثنالل قارعلاو رصصمو ةيروس يف

 كش الو اذه لعف اذاف هبجومم با كلا ريست يل الملا ىلع هنلعي و مالا يف تبن نا

 للا ران نا ىرولا عنو سما لكيف هادحتأ و باتكلا هل عضخم ةينلا صلخاو لعاف هنا
 . الاجر 0 ف ناو ةيب رعلا دالبلا يف دمخت ل

 ل ا ا اع ا 9 1 ل ىلع عمجما باوح اذهو

 507 طابش 4 خيرات ةروك ذملا ةندربعا نم

 سا عمجما
 ةراقاذدح هر شتنا قسم د ' يف يرعلا يللا عمجا نم غيلبلا فيطللا درلا انما

 نيبوغللاو ءالعلا ىلا نيبلاطو ريطخلا هاعسم يف حالفلا هل نيجار لب زجلار كلا عم

 ٠ لعلاو ةردقملا نم هوتواام 01 هودضعب و ٌةدعاسملا دي هل 0 0

 ظ 001 الا ةردشنلا الما احانلا باند
 ؟تلحم نم لو هالا ءزجلا يف : هنأشب هوقرشت امح كتباجا يملعلا عمد للا "يلا لكو دق

 نم هب مئلضفل ام 5ك ركشا هنع ةبايناابف مال ا ءارغلا

 هئاضعا فراعمم نظلاناسحاو٠ نااار ٠ هيعاسم ناس# |و ٠ هيلع 0 هيلا ةراشالا

 ا 1 هلامعا يف حاجلاو٠ هلامآ قيقحت اهيلع فقوتب يتلا رومالا نانبو

 نَسحَو اكل هك 1 ىلع لدتو مها ددشتو متازعلا يوقت : يتلا لاوقالا

 نيو ةيماعلا فسافسلا بئاوش م اا ا ةغللازي زعت يف ةبغرلا ةدشو ميلا

 اهرانم عفرو اهقاطن عيسوت يف دهجلا لذب و اهراث أ نمسرذنا ام ءايحاب ةيمالا ريباعتلا
 : هوغنأن أ لبق نوددزت ام لماع ٠ هوه اثرا ام ىلع قفاوم عمجملا ناب كتبنا نا قزسكو



 «أ 0

 ناسحتسا ىدص اهودققح. اهبوزدقي نيذلا ىدل.يملعلا انعم لامعال ناكدقل

 نسح ىلط لدت تارابع برغلاو قرشلا كك ل مظعه رشنف

 هيلع رباقت نا انسفنا ىلع انذخا يذلا انلمت يف تابثال طاشنلا حور انيف تنب و انب. نظلا

 لدي ام تبثن.الو. درت الب اهضعب رشنو ٠ نيزيزعلا نطولاو ةغال ةمدخ للم ندد نم
 ٠ ببللا ةيراقلا هل نطفي ام. شو اهرشن يحن الو اهلعث بابسال انب ةقثلا دع ىلع

 مارتحا عم هبهذمو ال لك هتأتراام اهعيبح الل ركشن نك
 رثو ىلع برضي الو هتعماج ززعتلو هتك هل مقن ام ىلا نطفي ٍفرشلا لعلف هرتغ كان

 ٠ هطاطخا بسو هتفا وه امم از علا فاعضاو مها طيبتت

 ةيعوبسالا ةرشنلا اهتعبط-ةعطق هذهو اهنم هيلع وت اف اناا 1 كاد 2

 ما1؟5؟ةنس ١ك ه خراتب نيسمملاو ةنلاثلا اهتنه نم لوالا ءزجلا يف توريب يف ءارغلا

 : كاواقإ هك

 يتسمدلا نا عمجلا

 نم اهتيقدنو اهزي زعتل اهؤانبا ضني: نا ةمركلا ةغللا هذه يبحم لكرسي انرسِ

 يتشمدلا يلجلا مححملا ارارق ةرخأتملا ةدملا يف انبرطا دقو ليخسدلاو ةيماعلا ةغللا بئاؤش
 انبرطا 4 1 ينلا ءايشالا ىلع,لدت ظادفلا عضو يف: عورشي نا
 - مالقالا [تازينع ناوي ريل ١

 يف نيدهاجلا ةعيلط يف ناك يذلا يجزايلا ميهاربا خيشلا موحرملا لضف يبسنن الاانا

 تافكلا راك هل عضفت فلص وا لماحت ريغ نم باتكلا هينو.ةغللا ايحاف ناديملا اذه

 . ةقبرطلا هده نيدشإملا لكك ناكو مراغصو

 هفيتضي الكل ةيتزال |رلر وقال ١ هنما يس فو روكشملا هيعيس قيشسدلا عمجتلل وكت اننا
 : اهردق ىح هئاضعا فراعم انردق عم ربصم عمج باضا ام



 نالجلا ةفجتل تاقك فلكم 3

 سوماق يف.اهنم "يش ىلع اورْبع مهنكلو .ةيبرغلا اهناظم يفاهودجي مف قشمدب 'ةي ىهاظلا

 ءاوعش نم يدادغبلا رديح نب دمحم ىهاطابا نيدلا رن فلؤملا فنرا ملل رهظف مالعالا

 يذلا وملا غلبم ىلع كلدي امم 6 9غ _ضرأ قدس عمجما ةل » ةرجبرلل سداشلا نقلا

 .٠ ناقثال ا: اذهي.ءا اج ىتح هبامك نب وددت يف اهبفرص يتلا .ةيانعلاو سوماقلا فلؤم طاناع

 صلخم يانغ : اف

 م
 تناكلاب نييسلدناالا:ءاددغا

 ءانتعا ساغلا .ننشاو' ابك سلدنالا دالب رثكلما ةبطرق نا » : ديعس نبا لاق
 يف نوكت نا. عِف لقلي ةفرعم..دنع نوكت ال_يبنلا مهنمإ سنئرلا نا ىتب بعلكلا :نئازخم
 باتكلاو ٠ ىقك قنازخ هدنعنالف : لاقي نال “الا نسل اهيف رش و ١ ىتكةنازخ.هتيب

 : هاب« هب رفظو هلصح دق نإلف طخ وه يذلا باعكلاو.٠ .هريغ دحا دنع سيل ينالفلا
 6 يقااباقّربدو كلا قئام تع ىلدنالا ٍقهانلحلا ةبفكم تانلحم دردعقلكو

 ةيصوصخلا ادع 0 ةبتكم نيعب» سلدنالا نتاكم ددع نو .٠ ادلع

 ملاع تام اذا هنا ريغ ٠ لوقث ام يردا ام : همالكةيس رهز نبال دشر نبا لاقو

 ةيطرقب .برطم تام اذاو ٠ اهيف عابت ىتح ةبطزق ىلا تلمح هبتتك عيب ددزأف.ةيليبشاب
 ٠ ةيايبشا ىلا تامح هعكرت عيب دي راف

 ايادحلا لضفا بتكلا

 رف.هل هيدها ؛ قثاف , تركفف كلما دبع نب دم ىلا جورخلا|تدذا : ,ظحاجلا لاق

 اذاف تاكفف اًميش كل يدها نا تدرا هل تأقف٠ هيوبيس باتكن م فرش ميش دجا

 "ىلا تي دهانام هقرو.:؟لاقف ٠١ تاككلا اذه نم فريثاءادش ذأ: لف ٠ اك دمع ل عاك
 . .هنم "01| بحمل اًهنتش

 ةيعالخلا يتكلا ءابو
 قش نر افلا ةللل ةسور+ ف" تتاكلاو عباطملا قلب زا دنع ةئس نششععضضب لدم

 نااطمالن اورزقفا اهزاضمو .ةيغالخلا 5 هب اًتها ام لواف «اهومثنو قكياعوتطملا

 ٠ مهتنجل يف لوخدلا ةتبلا هيلع رظحي كلذ نم اًنيش رشن.وا:عاب وا: عبط نم لك



 هو نانا هن ناك 1

 لكاف يدنفا فرش هنبا هدعب نرم ءاجو همامتا لبق ةينملا هتلجاعف « يبهو 'هبنت »

 ..نكينلا
 «ةجاهتسم تفاهت» باعكو « ةنجلا فاححا حرش يف ةنملا فامسا » باتك ضيا هلو

 «ىبهو؟دفَخ » باتك ىلع ه>رش الا هبتكن م عبطي ملو(باد آلاو قطنملا يف ةموظنم)و

 ٠ ها هتدام ةرانغو هبمك واع ىلع لدي وهو
 تافلؤمنيب ذي مل ةجرتلا هذه هنعانلقن يذلا مالعالا سوماق بحاص ناك ن ئلو

 : ةيلاتاا بابسالل هل هنوك ىلع ةرفوتم ةلدالا ناف « باتكلا اذه محرتملا

 ١- ةنس مالسلا راد يف ءاضقلا هيلوت ١551

 ٠ اهسفن دادغب يف 1577 ةنس خس هنا ىلع لدت باتكلا وحاب ةراشلا

 ةيكرتلا دالبلاوةيب رعلا دالبلا نيب لصولا ةزمه ِتثث دالب نم فلؤملا نوك -؟
 : هازال عن هفصاو لاق 5 باتكلا ةحملو شعره ءاولك

 ثلاثلا ثلثلا نم ثلاثلا رشعلا وهو عبارلا عيسلا يف و هقيلأت ة:باتكلا نال

 يناثلا فلالا نم يناثلا دقعلا نم يناثلا رشعلا نم يناثلا فصنلا نم نسما نتدشلا ف

 نم نيربشعلاو تلاثلا ءاعب رالا موي اهقاردنا كلذ ينعم كلؤملا لوقي ا؟اةنربلا لا
 ناخ مياس ناطلسلا نانجلا كاسل هادهاو «ماالؤال »ها؟6ا؟ ةعشل يذ ربش

 ؟ كلاخا | ناح ىنظطصم ناطلسلا نبا كلانلا

 يذلا 'ىشفتلا رفلا اذ صدع قفص (لعرانم نا مالعالا سرا
 تاعوتيول قلعدل اظل ريكا ميلا ةوققص 0 5 تاداحم ةتس يف وه

 ةقيصت ل11 ينابلالا ياس نيدلا نع موحرلا ةكنللات أ ةعمملا تافلؤملاو ةعماجلا

 «ماخخل» هلع ةمحس هلم ىهتناو « م ١ نك ماع 5 سيال ةعبطو

 قفتي دقف اهياع لوعي و اهيلا نكري يتلا ناظملا نم ميعاف ةنس رشع ىدحا قرغتساف
 ةيكرتلا باتكلا ةغل ىلا ةيسنلاب ةييئجالا مال العالاو محارتلا ضعب ىلع عوقولا ثحابلل

 ترا اك كيلا مان ف دعب عبطت مل مالعالا وا محارتلا كلت نا نيح يف

 يبرعلا يلعلا عاجلا تالاجر نا الفم كلذل برن 1 طوطخلا اهوذاشي ناكل

 ةنازلا تاطرطخم نم ةغالبلا نوناق فلؤه ةجحرت ترع بيقشتلاو'ثحلاب اودح دق



 « ه١ ص م ةنس » سنتقملا ةلحم كي رمحلا يلح يدنفا ميهاربا انقبدص فصو

 كترإ نراالا ىركمشدرمجدسلا قارعلا ةمالعنا ةنع لاق (نانملا ةفح) ةعسا نادك ٠

 0 دوجا نم دعي ه ميلعتلاو سي ردتلا لوصا يف ةردانلا بتكللا نم هنأل هيلا

 دتبي ل يذلا مالسلا راد ةاضق دحا يدنفا ينايح فينصت بابلا اذهب ةرخاتملا نورقلا

 يب رع هنا ها يب رع ريغ رصنع ىلا يمت“ هنا حجرو هتايح ةمجرت ةفرعم ىلا انقيدص

 ليما هئاشنا بولا نال ةيب رع ريغ دالب يف هتايح ينس نم ىلوالا دوقعلا ىضق هنكلو

 كلا اذه ناو ٠ لمت الو هيف فلكس ال الاسرا مالكلا لاشرا يلا هنم عجلا ىلا
 ياو اشاب دواد ابفقو يتلا ةسيفنلا بتكلا ةلمج نم م١411 ه1 7 ةنس عل يذلا#

 نم قرشلا يناجلا يف ةعقاولا ةيدوادلاب ةاهسملا هتسردم ىلع روزرهشو ةرصبلاو دادغ

 باتكلا نا : هلوقب كلذ ىلع ىنقو ٠ مالسلا راد دادغب تالحم نم ةناخ رديحلا ةلحم
 ٠ اهيف ةناخرديحلا عماج بتتك ةنازخ يف مويلا

 يدنفا يتايحب فورعملا دمحا جاحلا دقتعن ام ىلع وهف باتكلا اذمل فاؤملا اما

 : هد رعتام هنع لاقف ١ . ٠١ ةىقص ثلاثلا ءزجلا يف مالعالا سوماق بحاص همحرت دقو

 لامعا نم ناحسلا ةنيدم يف دلو نيينائعلا ءالع نم يدنفا دمحا جاحلا : لاح »

 21 لال لدر م ةجرتلا بح اص اهبايتفلا لونا يوتا الف تنمي هذلاو ناك دقو, شعرت

 ٠ ظعالا ردصلا اشاب ايض فسويل الع راضو اقرأ عماج يف مولعلا رشنب لغتشاو

 دادغب'يف نيتمل٠ دعبو هنسوب يارسب ءاضقلا « ما ٠8ه »ها ؟75 ةنص يلو مث

 ٠ دادغب نم هبايا دعب ةناتسالاب « ما 8١8 »ها 755 ةنس يفوتو

 "اد ملاو ةكرتلا/ ناهس و دئاسق هلو تافصم هلع فلس دو 2. راقلاو



 ها مالعالا يناعمت مالعالا

 رفعج نب مم ناني طة دا د ةصو مس| ةئايسمخ هولاخ لاق كهل يذلا فورعملا

 فلاهل نا لاق نم تيأرو هفيش نع القن جاتلا يف لاقو ٠ انما نيثالثو ةئام يوغللا

 ىلا نامسا هلايف فولسملا ضورلا ف ًاريغك( سوماقلا بحاص ) فنصملا اهنم درواو مسا
 هصاخ ةلاكر يل ويسلل نأ علاطملا ذوعس يف هللا همحر يرايالا اننهش لاقو ها فيلالا

 ٠ هيلا عجريلف اهظافلا طبضو اهدرواو مجملا ف هرح ىلع ةبت م دسبالا ءامسا يف

 عيسلاووفزو ةرديحو ثراخاو ةماسأ برعلا نم نم ريغك هب ىعش يذلا اقر ثا نف

 نئانرذاو كيللاو مم و ءروكتلاو ةلمفار ]5 تل سبنعلاو ,غيضلاو ماغرضلاو

 ٠ ايا امهب يمه لفونو صفح هورح ءامما نمو كلذ ريغو بعصلاو درولاو
 ل ؛ دسأ ملوق نم ا كن رد ننا لاقو كيدسدا ةزمهلا متفإ د

 ا 2 نياق © دسا شصم اديشأ اوغحو دسالا لس 1

 بعل راسو م ةغل يف ديرد نبا لاق دوساريغصت ءايلا ديدشتو ةزمحلا مغب

 تارسسكلا ةرثك" اوهرك ىلو الآ ءابلا نوكس يدحمأ اوااق هيلا اوبس اذاف دويسا 0
 راغصت وه اولاق ماعلا يف ان 0 اك را لا نا اولقتتساو

 ٠ ها يرهوجلا هيلع 5

 ةدعاق ف م دئازلا هنم فذحي مل اذا هيف يخرت ال دوا ريغصت ديسا نا لوقا

 ريهإك دبوس يعف وسال ةدزعلا ايعشترالا اي-واولا للقب لاالعا'هيف لب ميخرتلا ريغصت

 «ةلص مالككلل» ٠ كماثف ارا ذوصألا وع مسا ريغصت يف يخ و هزا زيعطت ف

 يدكلا كيعمسص



 ءالعالا يناغب مالعإلا 64

 ناسغو ٠.برعلا لابج ظعا ةارسلاو ندعو ةريصبلا نيب نمل ”يطاش ىع ذاب باوغك
 ريشي هيلاو .كالؤ.هل لقي مل هنم برش ل نمو نِسَع دزا ين ىيفنم 22 ءاميسا

 : رسل نإ نافعا. دج نيصخلا :نبدعش ىل لا نادلبلام جعم_يف:هايزعو_تباث ا

 ناسغ ءاملاو انعيسنردزالا 0 رفح اباناو مقل ]كم

 ٠ ةءونش ئعج,يف نعل |زائخا بحاص لوق ديرؤيلمع ةفصلا هب عهاتنا فالئخاو قلق

 هنا ليقف نسغ ةدام يف سوماقلا بحاص كد ؟«هعضوم يف فاتخا ناسغ نا ريغ
 وه ليقو . ديب زو عم ر, نيب نملاب ليقو ةفحملا.برق للشملاب لشبقو ىههلاب برأم.دسب
 ناك امبر.ماشلاب هنا جياتلا بحاص لوقو -اءاهب ءاملا يعش هللا اذه يف تعقو ةباد.مسا

 ةئساسعلل تلاك نارربوحو ناسع 1 ارث ناروح ىزق نم يرعشرق.يف نال حو

 ٠ نيلا كام مهاب. هوما هبز اوعي ميلملذ
 لاروخيد وهو سغلا نم متفلاب نإالعف نوكي نا زوجي نادملبلا مجم يف ناكةلتقو

 عونم وهف يا ):هتططغ اذا ءاملا ف هتسنع نم وا اما اييف هيغمو دالبلا ف لجرلا

 ان اختي طوقاينم ةالاعف, نوكي نا زوج ( نونلاو تنالالا ةداي ل: تفرمشللا عقم

 نسغلا لصاو ناسغ هذءوه ليما ؟يشلل,مطوق نموا كسفن ىصقا نم يا كبلق ناسغ
 در ا ذلو د نارا ةلاصالا قبولا طق نوكوي يانها] ىترفلا» ةأرملا نم ودقلا لح

 لاقي و زؤقن يا ةءونش هيف لجر كللوقنم ةءونشندزا ::هصن ام. بتاكلا بدا يف يذلا
 بدا نع هلقن ام:جاتلا لقن نيا نم يردا الف ها اودءابتو | امانا منال كاذب اوع“

 . ةكونش ىنعم يف بتاكلا

 مناد عمم مسا دا لوعولا خيا هو انيك ٠ ةزمنملا مضب ةنوارأ مج م

 0 يذلا لما ) ةنوارلا ىلعدش .ىوراو ٠ رحاخلا برق, هللا هفرشةكم خقيوطب "كلم

 :ىعاشلا لاق ةأ سما ينا.وهو لبحلاب
 فعل نر كايا راح ١

 ٠ ةيورا اوع مم كلذكو

 كلذ قرم ةرثك_نوصخي ال صاخشاو شي رقو ذم يف لئابق.ةدع مسا -دسا

 ناويحلا نم لوقنم وهو رازن نب ةعيب ر نب دساو ةمب زخ نب دساو. ىزعلا دبع نب دسإ



 هم مالعالا يناعمي مالعالا

 هبا غبدي رت هو ىضرالا ةدحاوب ىعم ةسامخا ءارعش نم ةيبس نب اءاظرا

 مالا نع هس موق نم ةوهس ريغدت ةيهسو ىطرالاب غبد اذ ذا طورأم ميدا نولوقد

 او ريبكلا تييلا يف ريغص تبب ضيا ةوهسلاو ةلهس يا ريسلا ةوبس ةقان لاقبو ةوهس
 0 ضرالا يف تدب رف نا وه ليقو هيف ىنس طئاح ليقو هيدي نيب ةفصلا ٍش

 وهف نيطئاخلا نيب ناكام بشحلا هيلع عضوي مث هاصقا هب غابب ال تبلا يف طئاح ىننب
 ٠ يزي ربتلا نم ها عدخما وف ضتملا تح ناك

 لعفا عمزالاو نع انوطب نم فيرش ديس ةئيقب نب . عيذالاديرد نيالا -_ عمزالا

 :رعاشلا لاق اهتعمز ىلع تشماذا عومز بنرالاشو ( حرفك ) اعمز عمزي عمذ ١ عم زلانم

 | عومز ةشركع سأرب رج تاظري.اءء: نيب كفنن اف

 ريغلا "افلا «هيعت' ,ةدح شاوماقلا ىف 5 ةكرخاةعمزلاو نازالا نإ هكا
 ا تاّرعشلا يغ.ؤا نورقلا عطق نم اقاخ مناك ناتعمز ةُئاق لك يف غسرلا

 ليسلاو ضرالانم ةرارقلاوا ةريغصلا ةعلتلا وا معز هعج برالاو يظلاو ةاشلا لجر
 شهدلاو عمزا وهو عباصالايف ةدايزلا أيا عمزلاو دوقنعلا جرخم يف دةّءلاو فيعشلا

 دلاو كرحجيو متفلاب ةعمزو عمازا ”هعمح ركنملا مالاو ةيهادلا ضيا عمزالاو فوخلاو
 : :اشنهنعا ا ومر ناحل نبع ابطا نعول

 يقلي وهز طم ل !اقيو انس نب نال كنب كلام نب تبن نب ثوغلا نب 7-0 ا

 ل جاتلا يف لقن مبكر اصنالا هدالوا نمو نعلا نم يح وبا رثك 1١< يازلاب و همنا

 نآ َتاعَتْسالاَ نع لقنو 0 ىنمم نكي امنيا دزالا ناو ليلا اها ا
 ٠ ىلع بسنلا ءالع نم هريغو ةديبع وبا كذ ايف تقرتقاو ناطخل ميئارج نم ةموثرح دزالا

 مهنع اوقرفلو مبموق نم اورفن منال ) ةءونش دزا ل1اقيو ةليبق نيرشعو عبس وحن
 دهر وا[ سوماقلا فو ثأ نعل راح تايقتم ف ذك( ”يلانم رفني يذلا وه ةءونشلاو

 نانشل تيم نيلانم بق زوم ريغ داولا ددشت دقو ةددودمم ةلوعف لع رممملاب 15: د
 ملاعفا ندحو مهبسن وا_عل يجافحلا لاقو مهدلب نع مدعابتل وا مهندي عقد ضغابت يا
 لاقيو بتاكلا بدانع لوقنم اذهد ةؤرم هذ بسنلا هاط يا ةءونش لجر موق نم

 براامف اهولؤن يتلا نك ؟1امالا ءاعمان :ناسغ دزا ءبضعبل لاقي و ةارسلا دزاد ن نامج دزا
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 جاتلا نم مهفي اذك ٠ رعاش.,ترال نب ساياو ليلجلا يناكلا ترالانب.بانخدلاة:تزإلا

 ٠ تآرلاوهو ترا لجر لاقي ةسح هناسليف ىف نمريغ ترالاٍيناعم نم ددرد نبا ركذي و

 ب رأت هرقل نب ابقار 1 نم هقاقتشاو -لئاءينبا بلغنو ركب خا زنع نب ةشارإ

 ٠ ديرد نبأ 1 ب د يا ةحارملا شرالا م نوكي - نا ىكمد مهيلع تشرح اذا

 أضيا ةشاراو منخ نم نطب و صاع نب ةشارا وهو يلب نم ةليبق 0

 نبا ءاه نودب شاراو ليهسلا هركذ رصم بحاص نوعرف بسن يف روكذم قيلاعلا نم

 1 هو جاتلا يف اك مفخ نم ةليجب وبا راما دلاد رهو :توخلا قي رتك ىبا انا ناسك

 لصا روصنم وبا لاقو عازنلا تانسا نمت هناذل اثرا يم تاحارجلا ةيد شرالا لصا

 يبا نعو شرالا بلط ضيا شرالاو شرا امل ةيد ذخؤي امللاقي مث شدحلا-شرالا

 مفديام أضيا سشسرالاو٠ تاحارجلا سرايف هفرعيملو 0 هنعماور ةوشرلا سرالال شهم

 قرح لع هيف فقو اذا جيحص هنا ىلع بوثلا عاتبملا نال ةعلسلا:يث بيعلاو ةمالسلا نيب

 ىنعع شرالا نم وهو فالثخاو ةموصخ يا شرا عئابلا نيب و هندب عقد بيع وا

 ضيا شسرالاو شرالل اببس تن ةراكادإ اكن را نمل نم بيعلا صقن ام يسن ءارغالا
 لاك © بزاز ا رانلا ضان ىأ اخخاو ءاطعالا

 راصتخاب ها داسفالاو شب رهتلا اضيا شي رأتلاو يرهوجلا

 ديزي علا ناو نا هككارا نهتم لاجرو ءاسناودع ةكرراب يمر < ةكارالا
 يذلا رجلا باحك كارالا ةدحاو ةكار رالاو نارعاش يمدالا دكارا نري ومايا
 : رعاشلا لاق هبب كاسب

 ادنه هغلبب نم ن 1 ةكابا ع نان نم ريغ

 ناك ةفوكلاب ةكارا يبا يبا راد بحاص ةليجب نم كلام نب ةكارا وبا كددرد نبا.لاقو

 اذا ًاكرا كرأي ناكلاب كرا لاقو فوزعم ريت ةكارالاو همسا وه ةكارا وباو اًقيرش
 ها للكتلا يف وا لاحملا ين ش'رفلا كئارالاو ةداسولا وا ةسفنطلا ةكمرالاو هب ماقأ

 : كارالا يف'ارغلم ةانذالا طعن لاقو
 اهق هنن كدنع نا عْرتَو يلاعملا كاردا م مور : كارا

 يم-* يرعش يف "يشلاك اذو د مط هل يش كف
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 نا لاقي و قشلا لئاملا فنجالاو .نعاب نادم نم يع ىفينجال | ودب تح فنحا

 -. ريما نا وشنل مولعلا سعث .باتكيف اذكف نحا لجرلا يس.دب 5 يتحنلا ليوطلا كئنخالا

 : ىقيوعجلاو :ةكرخم فنا لصاو.يرهوبلا نع رقظلا ئنفنلا فنجإلا .جاتلا فو
 وهو هك ىف ىفنجاواادنلع نإلذ_نفنح وقت ابكر ومالا ينو مالكل ا يف ليما مضلاب

 هبقعتوو جاجزإلا لاق اًدكه.ماع,ىفدجلاو .ةصاخ ؟[ حلا نم_كفذملا:نااالا فيجلاب:هيبش

 ىيتلع دعت قانةيهضحب لاقو زاج ينا:فاح نم لكى م نوكب كلطلا ناب يي سزألا
 ٠ قلاع ليما لطم خف فضجتواةيصألا يفر وحلا

 يذلا ىشقنالاةرا يمس امناو.هب هبش.وا عاجتلا وهو ةرالا ةللا نم ةقاقتشا قرا

 اوما دوساو تاب نم ىننالل ةقراو را لؤقي ناو دفنا نين وب لع ايو ذو.هرهظ 2

 ىاغت نم 'نوطب مارالاو نا رو ريغصتلاب ايقرو ةرا برعلا تعم دقو هريغ اذه لقي ف

 هس اذكى ىزؤابملا منا لاقي تننءققرلاو مسالا اذهب نافوعي دارع يف نانطب ناقرالاو
 (ةبلعثو (ءورتعو ( كلامو« مشحن ::ةتسهو باخ نم:ءايحا:قارالا جاتلا عفو .ديرد نبا

 ةارالا اةروجايف ديرد نبا لاقو ٍللغل نب مغ نب بدبح نب ركب .ونب (ثرهلعاو ((ةيواعمو
 نمي نحن .مهيلا انزا اوان نال كاذب اوم لبق مسالا اذه مهعمجي للغل ينب نم نوطب

 .٠ ٍنقللا مهيلع جاف ةار راللا نيعلا عبتتعا نأكل اقف 2 ٠ راثدلا

 ضاي:ثداوس:هيفاموأ سانالاببلطاو تايحلاثيخا قارالا درفم ةرالا اضيألاقد

 اذا.بيبح نبا لاقو ءانثقر نكلو ءاقر ىننالا ف لاقي'الو (:عاجتلا.) تانحلا كد وأ
 ٠ .هعم| ةرالا:امناو نتقرا تلق أمعن» هتاعح

 ءاي م ماللا بلقي نا.وه لئيقو ني ةلحم مفلاب ةرلا نم - ةتررالا

 ُث' 2 ا ملكلا كي وعلا نش لْيقد تزا وهو ةتراتر دقو

 ٠ اهريغو ءاتلا يف:عتمت اذ | ةطلا تس مالا ٠ نب قعو4 ةسحو ٌةدقع هناسإ



 1 اكييد و عضولا 5 |]

 لقن ينعم. اهنعمتل اهريغ ىلعي اهانلضف». « ةخاسنلا »««ةيئاكلا ةل الل دحاو ميسا
 اباتك كباعتكا خسنلا بيذهتلا ينو : جاتلا يف لاقت ةصاخلا اهتب نعيش و هويغ نعت بافك

 اناضفو ٠٠ ها مفلاب ةجسنلا هةئد لوقنملاو ميننمو مجان تتاكعلاو ٠ فوج اقدح تاك نع.

 ٠ اهب عشنلا ةرثنكلا ةخعم انلا ىلع ةخاسنلا ةَغيص

 دقو .:ناسالا يف اك دربملا جابكسسلا قرم لما يف وهو « ماله » كح نيناليخ

 ليقف ماؤقلا ةوخرلا تاناويحلا تيم هب:و.هايا هعبباشم نيتالجلل نيث دخلا ءاذاب هلمععتما

 ٠ «:ةييمالخلا »' تانا ويلا اهل

 ءادككا_افيرلظ ذيب دبش اد هو <٠ ل القا اهب تح ىازؤاإلا] طيز موحفو نيدنش ساودد
 مف طلسم انبناب ةلولخلا ترسف د: 6 ةاولخن/ ةءابع وذ وهو:» : هتاماقح ُِف يري رشا لاق

 يلا نب ةجواعللا ةرامج كنب: ةذوص تلاق.( فنالا يزن ةقلح شور« ةهاؤلا » و: لالخ

 .٠ « همازؤل همؤخ الو نيطب هيج امنساو : ىلع ماهالا هيك بانك كذت قانغتم

 ٠ ًازاح هني لعجلاو كلت: تيعسفةفييفبسلا لع اهو «لون»و « رقس ةزككلت فخ تيلي
 . 0 «ج» رفاطلا كص وهو « زاوح » - طروباس

 ٠ رفسأإ.زاوجلا هبش وهو : حضسف هام سأي
 « نذا ه و «  ةصخر » ديراب

 ١ ٍبزعلا هدددع اه, ذهو ا © ةففم1#و'« ةفاشن ه < .ةباتكلا دنع ريللا فيل لآ
 .٠ ةاودلا تام يف

 ٠ ةئلعلا مايضر« ةبر رمشم»و اهيحتاصالا الخمي اليبلا هي تح | شو «ةور وص ةودهلسس وأ

 ماع .'يشلا مؤقي هب اه يزاجلاو « قاطنلا » ىتيقكسا اهانخم هس را

 هنعح ةثسفن نم أذ الف ديعتتسا نيبوهاقلا | ين: لاق*« دائعتتسا .ه' وب«: نؤمن وددح 0-5

 ٠ ةديع هيلع نعكاو* هيلع طرتشا هنحناض«نم نالفو ؛هتسفن ثواوو

 باسملا ةفيعص وهو « قادنف » < ٌءروتاف

 « طقا#اوب4' فالرصدشس» د١« تاهت لوشلج متو « تتاذز لودج » - وردروب

 . جاقلا يف:كقازرالاو-زئاوجلا'باتك وهو
 3 تنتك نم ناكتم مدن «» 52 59 ةباعكلا ةلواط

 ا



 ها برعللاو عضوأا

 ٠ عارتخالا ةجح وا عارتخالا زايتما : ينءارب عارتخا

 ايلا: لاهيا .بعب. (”لبب ) اهلطا-لعت:ةلففللا بترا تر” ةيئاب ربك كل 1
 .٠ هالعلا دنع هيلع ملطصملا ينعملا اهنعفتو يب رعلا نازوالا:اهتقفاومل ةيب رع ءابب ةيمججلا

 ٠ سآب الف اهاصا ىلع: اه ءاقنا ءاش نمو - ناخدلا - غبتلا : نتتلا

 ؟ةفاقألا وا ةقفللا . لكك

 دنع اهلثم دوحو مدعل امل نيظفل دوجو رسعي امم ارهف هتالوكشلاو تنوكسلا اها

 يو «ةيئرفلا# لثم توكسبلا ىنمم ىلع ةلالدلا ضعب لدن افلا ةيب علا يفناىلع برعلا
 ا كر تلال ركسو انبلوامعم ىوزت 2 ىوشتة بخ

 ةيب رملا نازوالا:ابسانتل ركذلا ةفث الا ةدعاقلا بجومب 57 نيعظفللا( شرعت
 ا ت3 وعفنازو «تال ركشلا»و٠ 00000 نازو « توكسلا » انلقف

 .. هللا ءانخ نا قد رللا رهو كيدملا كار عالطتسا كيلا م ويلا هيحزن انؤاجر اذه

 يبرعلا يلعلا عمجما ريفا هس ياكل "نيم لا

 يشل ةعركلاء دعس علا "شئرلا كان, روض علل لل تع
 ءافعالا نم نولعملا ىذا قع مولس يدنناس تنا هاما يبرغملا رداقلادبع

 روتك دلاو ةيفا_علا يلا كب شي هردو كرابملا رداقلا دبع عشا ةذتاسالاو  نيلماعلا

 1 نيدثالا موي كلذه فرشلا ءاضعا نم سنودقب كب ديشرو رطاخ يدنفا دش ىم
 ةلودلا بحاص هنم اهبلط يلا ظافلالا نم انعم هعضو ام يف رظنلل م1755 ةنس ؟ ك ”5

 : ناالا اهرشنن يتلا ظافلالا هذه اورقاف ؟ ك١ خيراتب ظعملا قشمد ىاح
 جاوزلل ناذئتسالا وا كيلا بلطوا نسازتسالا الح اه نك هرخو ع

 المعتسا ناذهو « لوصوو كسمت » بف هوو نيد ةلضو نك «نانب »ول

 ٠ مالسالا ردص يف

 ٠ يددشقلقلل ىثعالا مص باتك يف اك « كيلق » < وباط

 * | نيناكإ ءانلب مالكا ىف ,ًالبقلمستسا امم وهوا« ىاوتم 7 < نر

 ٠ اهوحنو قاروالا ظفحل ذختل ابنال « ةظفحم » < لباتراك

اكم مسا ماللا تغب دنآوم (1)
 ك8 1 دأو نم ن



 برعللاو عضولا 3

 نم لئاسرلا ائيلع تدراوت ديفملا عورشملا 5 مايقلا ىلع اتمزع ءابدالا فرعااملو

 هتبلطام املوا ناكو ٠ ةغبدحلا تاحلط ملل ةيصف (ظافلا ىلط يف اهريغو ةموكحلا رئاود

 لك ءانض عاوا اهساننا هاني از ام احل انرتخاف ةيتاالا ظافلالا نم ةليلذ1لا شم ةيكرضتم
 : ةلاسرلا هذبب *الءلا نم هريغو نييقرشلا انعمج ءاضعا

 : مرتحملا ليلحلا ةمالعلا زاتسالا ةرمذح

 فييلأتلاو ةمحرتلاب نيلغتشملا ةي روسلا ةموكحلا لاجر رابك دحا انيلع حرتقا دقل
 : واع 25, الا تاي عسللا ةحيفص ةنيررع كلاقلا عضن نا

 نمضتنو عارتخالا يف مبقح طيات نيعرتخلل ىطعت ةقينو شن : يل ءاوب عارتخا

 رداشلا لئاس عمأ 2 0 ىرخاو ادودلا نم ةعطق هيف عضوت "انا مه ليس

 4 ةيئار ربكلا ةرقلا دللوعل
 ٠ نئتلا لاعتسا عويش عم غبتلا لك اا نسحي له : نكتلا

 : ةيدرعلا قزابلباقي اذام : ةراكسلا

 )»ب 3 4« توكلا

 » « 0 04 ه:الركشلا

 )١( : ثو حارتفالا اذه لثم نع باوجلل ةدعاق عضو انعم ىاكرااةيسالا دعق
 تناك اذا (؟ ) اهزشن و اهنع ثحا نوف ةوامعتسا و: برعلا هفررعامم ةظفللا تناك" اذا هنا

 تقفاو ناف اهيف رظن ةسبالم لقاب اههبشي ام مهظافلا يف نكي ملو برعلادعب ثدهتسا امت

 نزاوتل اهتاكرح وا اهفورح ضعب ريغ الاو ٍش 5 تامعتسإ ةبينرعلا فورجلاو نازوالا

 ٠ بيرعتلا ةدعاق ىلع اي رج اهب ظفاتلا لبسي و ةيب رعلا

 ةفلذخلا بتيكلا برعت تناكمايا ةغلل يبهذلا رصعلا يف انمدقت نمي ةوسا اذهب انلف
 كلتا ظافلالا هذه انعضوف ٠ ةدعاقلا هله بسب ظافلالا عضوتو ةءونتملا مولعلل

 دلو اهامتسا مي انوََمْفاو اذاىحاهيف ديدسلا ؟يأر اودبتل ؟يلع اهانضرعو تايمملا
 3 0 ت7 نى 6 4 0 . "017 ر 7

 يف ءذهاو اهب انيلع اومركتف لامتسالاب اهنم ىلوا انظافلا ؟ب دل ناك اذاوأ باعكتلا نيب
 ٠ تايمملا كللتل نآلا اهلامتسا انيأر ىتلا ظافلالا



 1 بدرعتلاو:عضولا

 قيبنالا لثم ىرخالا ظافلالا نم ريثك كك لق اذكهو ةيكرتلا ةناسرتلا اهنع اضوع

 ٠ هنع اًضوع هكركلا انلمعتسإ .منو انم هوراعتسا مهياف
 لعب ةيوبع« ل وص نم ايناك هفرلام ةيمحالا ظافلالا كلت ريصت, نا بررغلا ا

 0 أ |سايقم » هانعمو لصالا يلانوي وهو باالرطتسالا يف!يرعملا الغلا يلا لوق دح

 'بالرطساب ايده وجري وهف لوهجنفوح بال رطسا
 اذه هيم دل وريذلا بال موتهم وهو لل ]الرس اخ طال ء دع نا

 - اهب انا نك ىنعملا

 نرتعانلالزتثرب ويلا تلتكلا ياض امج الانا ةواطملا لي ةنطرلا
 مهتحاحو مهتراضح فضصوب موقئفاهوب رعي ءا اظافلا ملل اوعضيل ةغللا باب را نم مويلا

 ةيلعلا عماجلاو. نيبوغللا ىئاع ىلع كلذ يتلاو ةيمحتا اهلك لقن مل نا اهئاعسا مظعم يلا

 يف متيم هئاشنا ذنم ذخنا دق. تاونس- عضب ذنم ”يشنا يرنلا يلعلا انعمجم ناك املو

 اهمها ةريك بابسال. عطقنا وا ًارارم لمعلا نع محا هريغ ىأر نا دعب ذلثلا هذه دس
 تارريلاو ءاعسالا .نيب قيفوتلا ةبوعصو ةدحاو٠ ةنيدم 2 ءاضعالا راصجتاو تنعتلا

 ةيب رعلاو.ةّقددَجالا نادلبلا#ا يف :نييتطولاو نيقرشتسملا نم فرش ءاضعا هلبتتلا اًنايحا

 دورك ةبقع هنال برعتلاو عضولا قرط يف ريسلا نقب مهئارآ علطتسيو مهض وافي ناحل

 ٠ ليبسلا اذه يف دحب ىعسي وهو اهعطقيل مهب نيعتسي نا بحا
 امو. ظلقملالا نم«ةاضضي ام نأشن ءارقاللا تتولتاويتاحاوتم الا سلط كك

 ا ابيكم يه الفل ةيحفا عضو دق وهو ( مالقالا تارثع ) ناونعب. هحوصن

 ٠ تقو لك يفتحابملا ديفمو «؛ءار الاديدسب هدادما ىلا ةجاحب وه لب:ضعبلا موتي

 . ىلخملا ةغللا ةطخ نعالو فولأملا نع جرخي الءامم رشنيوببتكي اذ لك لِقنف
 ةظفللا'تناك اذاذنا :يثو ةلوبقم.ةدعاق:ةبب رعلا ىلا ةيدنجالا ظافلالا لقنل رقادقلو

 مهظافلا يف نكي لو .برعلا دعب ث دحتس |امتن اك اذا واهرشن واهنع ثحيلا بجيف برعلااهف نعام

 ايظفلب دارملا يمهتناك ةببرعلا فورملاو نازوالا تقفاوناف اهيفرظن ةنسبالم ل قاب اهههسشيا
 برعلاهلخداام.ةوساهلو اهي ظفلتلا لهب وةبب وعلان ز وتلا باكر حو اابفووح ضعب ريغالاو
 ينءاجامو هراعشايفةدراوٍ شو ناوغرا اهتيسراف يتلا ناوجرالاكةيلهاجلا ين :ظافلالا نم

 فولعملا زدنكسلا يسيع -.ةغللا طاطختا رصعهولا ةبرعملا بتكلاو ف.رشلانآرقلا

 ا



 ترعنلاو غشولا 4

 جرطلاو ةاكشملاو ةينانويلا نم سودرفلا لثم ةيمجتا ةغل نم تناكام يو « ةايخد »و

 ةيدنملا نم جوالاو جايلهالاو ةيسرافلا نم قيربالاو ةيناربعلا نم روطلاو ةيشيخلا نم

 ةينيتاللا نم لجحلاو ملقالاو ةينايرسلانم ءاسانربلاو ةنرصملانم « اهب رفحي ةل 1 ”رملاو

 تتنكلا يف ةقرفنم تاثم ناو 'امللاثما نم ريثك ىلا ٠ ةيطبقلا نم حاسمتل اواازعرملاو
 ٠ اهقابشاو سوليكلاو سوميكلاكة يبطلا ظافلالا امس'الو ةبرعملا

 نيكلاو لا اؤدر ردنا 25 ةريعك ناعم لع دحوم العقل لدم" قو( 5233

 ةداضتم )و ماغرضلاو ثبللاو دسالا ثم دحاو ىنعمل ةريتك ظافلا و( ةفذازتم) و
 أ قلخأ ذاويط فمي ةاهناف © نابا» لم: نب داطقتم نيل كناككام ياو "( ةرياختمااوا
 يبنجا فا رسشكو فحصو فرح يصف اهمظعمو زضاحلا انليج ةغل شوا( ةيماع) و
 ٠ هل لصا ال لجن رم وا لخذا

 يس طاب لثم نلقلا يصف الصا ينلا اهنم ةيماعلا اهس الو ةخللا يف لماوعلا هاو
 هظامليف هظاملثم ناصقنلاو دي يف دبإ لثم ةدايزلاو اًدحيف اشدن لثم لادبالاو طبا

 ماقلاو:# اهر حف 'ناتشالا رات لسا فرمتللاو ةفدخا يف هفدحا لقم فيحصتلاو
 ةظييرتلا فارع ردو هنا ل اتلاط ول نسأرل ا ءاطعلا كولا ةقؤفتشي لتس: اونف ليكتمل
 ٠ اهلاتماو ةءزياكلالا زيك تقلو ةيسنرفالا لارئجلاو لصالا

 فس رئاظن الو مجاعالا نع تلا ةزوكك دما طافلألا قم ًاريفك نا. بدرغلا نمو
 قيربالا ناف ةغللا قاطن عيسوتل كلذ ف مه زو ىلع لديام اهانعم يدؤتو ابفدارت ةغللا

 ٠ ريمالا اهتيب رع مسجلا يف :مولعملا قرعلل يطروالاو ةرومانو ةبرشم اهتبب رع ةيسرافلا
 دغملا ناجئذابلاو قسعملا نيمسايلاو ساربملا نؤاحلاو رجدلا ءايب والا ٠ ىلقملا نجاطلاو
 ٠ للا ظب رملا لبطصالاو تنالاو

 لثم ممريغ نم اهانرعتسا مث اًظافلا رفالا انرعا.اننا ةلكك لذ نم برغا لب

 ةلاحل اقرعت ةيكلفلا ةيباسلا متاوقلل تامعتسا ةيدرعلا « خابلا» ةلك امان قاهر ع

 ةيسرافلا نم هانذخاف امعسا ىلا انهتحا نغو نييسلدنالا نع نوبب رولا اهذخا . ولنا
 رادوا ناطنقلا مم انرعتسا 6 اهأيا مانرعا 71/7 ©/ ريلا ريما ةلكو ٠ ةمالزوزلا وهو

 انذخا "رخو ةبراغملا وا نيبسادنالا نع نويلاطيالا اهذخا 075677)1© ةعانصلا



 ةيانعلاب وغن ةزجشب هبشا يعف عسوتلاو وغلا ىلا جات ءايشالا نم اهريغلثم تاغللا

 اذكبف . اهتابحاوب موقتل اهتايح ددجتن ( اهباصغاسباي عظق ) تيذشتلاو (يعطتلا] ربالاو
 ةرطضم اهنا 5٠ اهريباعتو اهظافلا يف ةثدحتسم ةديدح ءايشا لاخدا ىلا جانجت ةغللا
 اذه ىرج دقلو ٠ هل ءاقب ةميدقلا مجاعملا يفو مويلا هيلا ةجاح ال ذا اهنم لمبملا رجم ىلا

 ط يف ةغللاو - نولوالا لخداف ًازاحمو اًقاقتشا ابعاستاب ةروهثملا ةيبرعلا انتغل ىلع

 نكيمليتلا باد لاو مولعلانمهولقن وهوب رعابف اهسالو ةريثكريباعتو اظافلا - اهئاقثرا
 ايطالتخا ىلا ةبسنلاب ديزت ةغللا ظافلا تناكف ٠ آلا هليصفتل لحم الامم اهبوفرغي برعلا
 ٠ ةريثكلا لامحالا اهتلدابمو ةفلئختا مالاب

 نيتلودلاو مالسالا ردص يف تثدح يلا تاريخنلا كلت ىلع فرط ةحن انلسرا اذاو

 ةيمجتالا تايعمملا نا اني راهدعبامو قرشلا يف ةيسابعلاو برغلاو قرشلا يف ةنومالا
 رانيدو مرد لثم ةيبرعلا نازوالاب قحلتو اهتينبا ريغت نا اما تناك ةغللا يف تلخداينلا
 ريغل ال نا اماو ٠ زلفو را وحن رارطضالل ةيبرعلا نازوالاب قحلت الو ريغ نااماو

 ٠ نيلوالا فالخب مدنع يب رعريغ قب اذهو ناسار < اًقاطم

 نم ريك اهليصفث يف ضافا اهدرسس لحم انه سيل طباوض يمجالا مسالا زيي

 ءنضرعملاو نيحدلا فاك اب واكل 5 ل

 لول ةغالا يف ناعستم ناباب امهو زاجلا وا قاقتشالا يتبرط نم متي هناف عضولا اما

 تاثدحتملا غيمه ازاقلفا ةمكنلا اهرردا جرعشو 8 0 ديري
 +: صاعلا يناغملا هله يف فئالثلا عاما :اضزاا كَحَر باب .تيوعتلاو هن راق

 ءابرعلا برعلا هب. قطن امم ىحصفلا يهو « ةيلصا ةيب رع» ىلا مسقن مويلا ةغللاو
 موقك ةياهاجلا ظافلا نم مالسالا هلمها امم « ةتئامو » ٠ ًاظنو ًارثث مهمالكن م تنثا
 نا بحي امتو « هديل دبعلا باطخ يف » يبرو ٠ .:رعللا تبباو ءاسم مدا اال 0

 دوحسلاو قفانملاو ر فاكلا لثم دبعلا كلذ دعب ةثدحلا ضو« ةدلوم »و الا



 ةنمرز الا نادكك 4

 د رمتلا لزانم مث 3

 لودي مهضعب و طّرمشلا مث « ثوحلا مث « يميسولا لوا وهو ( ولدلا) اهلواف

 ةضور فصي ةءرلا وذ لاق ٠ ناطرمدلا ٠ لوي مهضعب و ٠ طارشا

 ”ميعاربلا خفحو باهرذلا اهيف 2 تفكو ةيطارشا ءاحرق ءاوح

 0 طارشالاركاب نم 2يمسرلا لثادلاب هل داج

 سنوي هفارعو طرد. د>اولاو. طارشالا'ىلا.فاضا

 ١ (جطتلا) انباعصا ضعب لاق هللادبعوبالاق ( حطترلا ) لوقي مهضعبو

 ( نيطب ) لوقي برعلا ضعبأو ناعإلا مع ٠ ءابلاب حطبلا فرعي ١ ديعس وبا

 ٠ يسولا لك لزانم هذهف ( ةعقحلا ) مث ذارب "دلا مث :ايرثنا وه ( مينا 1غ رفعي

 5 (فارطلا )مث ( ةرثنلا ) ث ( عار ذلا ) ع فا لا لوا مث

 ءاعشلا افارسصناال ةفزطقأ تيعمااهناو.: ( ةفرسصلا ) ٌُث(ةرإ 20

 "عيب رلالك لزاق ديف

 ُ ) : وعلا وقيف ه4 را ضب 1 ىوعلا ( واف فصلا مث

 (ةلوتفلا) ت (بنأقلا) (لبلكالا) غ (ىنآبؤلا خا( رذسلا) غ (كاممملا)
 : فيصلا لك ل هذهف

 هلواف ( ميما ) ) مي# مالك فو ؛ زا زاححلا ةغل ف ( في رأخا ) موجتلا لواو

 ) 7 لهس م 6 ) عاب لهم )مث (مياذلادعس) مث 6 ) دا لا م 6 ) متامنلا )

 .(ة هيد لا لوم ( مث 1



 4 ةنمزالا باتكا
 مدس-سللل

 بهذ يا ٠ ( شحّتما )و (قدغشما)و هفصنلا زواج اذا « فوم وهف رمقلا

 لوال لاقي و هن هيبالق لالا قدي رهشلا نال اضياروشلا رخال ماو

 : رمحأ نبا لاقو ( ةريوخاا) روشنا نم هل

 اجر وا نابعش ترحن ليا يف. مره ىفكحاو اهيلع رقتسا مث

 :رجارلالاقدهب قتلا برعلا تناكو ( ءارلا )ربشلا نم موي لواللاةيو

 اسف ءازيلا اك لاذا مشوي .٠ اسنعل " .انفان ا يب نيعااب

 رمعاشلا كاقوو ( نيج نبا.ةلظ ) نرشلا قم موي رخال لاقيو

 ريح نباةلظ اردب ناك ناو ميليلو ىمع اتاظ مراه

 ةنمزالاو اهيف رمثا لزانمو موهجيلا نم ركذي امم اذهو
 6 ةنمزا ةتس ةنغزالاز 6

 فيصال ةثالثو « ءاعشال ةنالث

 عيب رلا ( ثلاثلاو ) يوتشلا ( يفاثلاو ) يمسولا-هل لاقي ةيوتشلا لواف

 )ع 55 و ميجا ) يناشلا )و ( فيصلا ) هل لاقي فيلا لواو

 (يناثلا)و يمسولا (اهواف) ةنمزاةعب رابوعغلادئءعةنسلا نووالاقو "فيرا

 ىفوأ ٠ كفي رخل ناجحا لها ةغل. يف( عبارإ )١١و: فيضأا'(كلاثلازو ( عيبرلا

 ٠ 7 ) ميغ ةغإ

 ..( ادفاو) ةفحل فو (1)
 ليللا ريم انباذو : جاتلا 1 لاق .(حلا ميليلو حاض نايف مهرامن) ة هل ف

(0 



 ةئمزالا تاتك 1

 ناو. .ةيلردإ راصرمقلا ركتأم“ هل نولاوشي مهنظا 4 وبا لاف ١ اه

 هل لاقي رخالا فصنلا مث ٠ كلا لبق ابابش الشم ماذا اير 1

 0 + ومو .دوضا:امم دق يتلا ءاشلا نم ءاعردلاو ( نيا عراو عار دشالث )

 ناكب ظلت طلو 20100 ينال ( ءاهرد ) اضيا لاقي و ؟ ضيبا

 فتا.بلاغاا ينءلاو ٠ ضييبا امضعب يفو ؛ دوسا اهضعب يف ليلا نأل كلذ

 يف داوساا نال ٠ ضيبا اهرخكومو.دوسا اهمدقم يتلا ءاعردلاب توبش نوكي

 ,. رقت كبلطلا تا داكلاو ازال لقا

 (د8/و) ثالث مث هعولطيف رطبا و سؤ ما رمقلا نال (س1خ) ثالث مث
 نهرخ!: يفر معلا علظي اماو باودلا نم مدالاك نيف لبالا داوبسل

 ريجلا للا: هاو ف مح رهشلا نال ( محة) ثالث مث

 1 ةالعف لص ًاناماك د عالاو 'يداد) ثالث مث

 ٠ لوق اذه هتعاس نم 3 الا اهعبتي مث ادي مدقي نا ريعبلا

 هيدا ماك عسل ثا ا ا مث رهشلا لوا :مهضعب لاقو

 نم ةللش دشا يهنو ساح هلا مث ؛ 200- 0 و 1 ضيبلا مث

 'ىدادلا م٠ تالا ايف هلع ردا يهو ؛ سدانحلا ؛ أرق أطأو عرادلا

 ةليالو ( ءامهدلا ) ني ريشعو م د ةليالو ( ءايعدلا ) نيرششعو نام ةليال لاقيو

 :يعارلا لاقرارم.سلاو (ق ةادلا) روشلا نم ةلتل رخال لاقي و“( هالعبللا طي نينألف
5-2 
َ 

 ارارمسلا قت دل ام ءودلا ريخو زو رارسس :نهغوت ىتلت

 انج دبأ) الاقرزا لالمللا لني يس شلطاو 3 نادل نم رازيسسالاو



 سس ةنيزالا تانك

 نه اهلثم ىلا لاله هل لاقي ال ةيناثلاو ٠ لاله علطي ةليل لوا يف ( لالبلل)
 هي كلا 00 لاقو ٠ رف وهف ةئلاثلا دعب الاري' مل ناو « لبقملا رهشلا
 اذا ارق ىعسل مث لالهو بف رزدتسإ ملام مهضعب لاقو ' ضيا لاله ةئلاثلا

 ٠ ظاغي نا - ة قيفد طخي رادتسا

 رد د١ ناوسلا يف ةحرف باصا اذا ٠ ع 1 2 لو لاقيو

 ٠قيرطلا انرصبا اذا ) ادعو رقأ و اهم

 ا اةناك لل (رّردا الر اه لاَ روشلا نم لايل ثالث لوا غ

 فرغ مج ررغو ءا[سغ عمج سغ نوكيف'سغ ثالث لوقو ٠ اهف
 لبا نتي ل كالا داوسب طلطخر 3 '!ضايب 0 3 هم ا 3

 دقو راب لاقيو ليالاةملظ نيف روب رم 2 نآل (ربا) ثالث مث 3

 ضييبلا د رهعنأ| اه موصنب لاقو ةعولط هرومو ' 3 يا 8

 صاع نب كا لاقو هلك داوسلا رب هل 8

 ا مهعبتي نوهللا سراف ذا

 نال ( ضرب ثالث ) م نيف ةرشاعلا ةليللا نال (رمذ ء ثالث ) مث

 (( ةرشع ثالث ةليل ) ضيبلا يلايللا نمو "ضبا هيف ليالاف هلك ليلا يف رمقلا
 ( ءاوسلا ةليلو ؛ ٌءارفع هلل ) اولاق دقو ( ءارفعلا ) ال لاقي

 اهليل ف متنا هتردابل اردب كك افاو ردبلا هلي < ةرشع ع را ةلباو

 اهوجنو( ودعي )وا ( رهبلا ةليل يرسي قلطلاك) هباوص "لعلو لصالا يف اذكه )١(
 ٠ (رهقم يبظ نم طشنا ) ملاثما نمو ةرمقملا رههلا ةليلو يبظلا فلاب ىلطلاو



 ةنمزالا باتك 3

 ؛ هللا نبا ميضعب لاقو ٠ هليمرب الها لح هو عاضر نايلعل# نبا معلا

 نباو *.كالذ رادو ءامسلا يف هءاقب ناك ٠ هليمرب اهلها لح « "0 ليز ةتع

 ثالث نباو امرا نيمو كك لاق ( نيمو بذك كح تدع نيعال

 :تافاثارم دج ريغ« تايتق ثيدح تالنت اشر ارلاقو :ثاب األ ليلق

 عل را ع مهضنب لاقو' عض 17 00 0 يع ( ع رانباو

 لاقو ٠ بيغب نا ىلا ىثعت لاف فاخلا ءاشع سمح نباو ٠ انيننا ئى

 ينلا (سمقلا) و قونلا ( تافيلخلا ) س'ء3 تافيلخ ءاشع ١ سمخ نبا مهضعب

 (' تدع نبا ضيا اولاقو ٠ ثبو رس 2 ثدم نباو ٠ اهربظ و اهسوؤور تاام

 ماللا لخداف « عّبضلا ةجلد اولافو : مئبدخ ةجاد ؛ ميش نباو + تبْؤ تا
 . قاب "يذم يا ؛ نايوغ 3 رش ناثنباو (عمجو تير عا نبا اضيأ نقر

 مقا ) عسل نبا اولاقو ءرمقلا ناب نم يا ؛ عازجلا هيف طفتأي ؛ عسل نباو

 رجملا قنا اكد نباو ' ةينيغنانإ لبق يذلا لوط نم يا ؛ ؛ مسشل كلا

 هلا تأ ةرمشع نبا اولاقو ٠ رهقلا ىلا كيدي اضيا ليقو
0 . 1 )2 1 

 نم وندي ىتح رمملا وزواج مهنال؛ رشملا اوزواج مه مو

 مث لوألا ضعب يف ناك اذا هورئذو رمقلا ؟ذ قم كلذر اوت مهن اكف عيصلا

 برعلا تلاق ٠ رهشلا رخخآ ىلا لالحلا ءادتبا يف يلادالا ءاعسا مث « هضعب باغ
 ٠ لبالا ةع ردق دعق ::لاقي ٠ اهئاشع قف لبالا سابتحا ردق ةممعلا لصا(١)

 ع ما يف تأ يذلا ليصفلا وه .٠ عبرلا ماع (؟)

 نيرشعو مسن يلا اهلصوا نوفدملا زنكلا ينو (؟)
 ٠ ةاراحلا نم اوراج ابلعلو ٠ لصالا ين اذك(4)



 ءا ةدمؤالا نات

 . ملصا م و كتي 4 ريبظلا" رح أو رافظأ لع كري هم راي

 ٠ رحلا ديدش يا

 د هيف امو رمثلا نم كذب ام اذهو. 36
 ور :

 ٠ رمقلا ةّراد ( ةلاطلا ) اولاق

 ”يقزب ةيللاقتؤب ةيذل ا!فيفحلا ( ناقريزلا 4 هيلا 'نافرب |ةزلاإ) و

 هنظاو ٠ كلذ نم ردب نبا ( اقرت لا كاك هر س ةتمامع نالف

 . ٠ هب ين“ كا دلي ناك

 لا 5 يابضي ..ولفاو ا 0

 . ماشا ىضي

 هارمقلا ت ءاضأو.نمتلا ءاضأ لاغيو ءارمقلا,تعلظ لافيالوارمقلا ّملطلاةيو

 ٠ رمثلا رثا:لاقي الو نحن انرقأو, لئلا رقأ.لاقيو

 : 0 : و ج 0 لو و اسف و حيض مقل شم م لام

 لاقو موضه معزاجف لبغتسإ نيح ةعولط < هروهبو 27 رامب رمو

 ٠ ولعيف رمظي نيح هروهب مهضعب
 للاقو وقس ليلو ير امو. ةهءاوتش ىلرلا ام, لوا ايفب رتل فس ةالاق

 : ( ءارمثلا يف ١ ىعاشلا

 ”اسنلا ءالم'لثم قاراطو جاسلا ىلدالاو ءارمألا اذبح اي

 الاقي هجيخم ن دق لل مثلا ءاشب تيقو ىف هناك لالا ىف لوقت



 :زجارلا لافو.: اوٌمضف اذهاي 'حازب تكلدو ٠ كبلارسسكب حارب ور ما ذح لم
 0 جا لي شكل ةيججد جابر و ”ماقم اذ_ه

 ( هتحاربب املا" رظني وهو تداكوا تباغ اذا اذه اي حارب طف و

 ( جادعلا نب ) ةب”ور لاقو رصعلاو راظلا | اهاوزا (سعشلا كولدلا سابعنبالا ١

 ١ "كنكدلا 3 يف ءارهكدلا 5 كلوصا| ءارغ رترغلا ا

 ::ةمرلا وذ لاقو ٠ سعشلا ةبوبيغ كالدلا"لهخ

 ,كلاودلا تالفالاب الو مرت 0 يقاوالاب تسيل ججااض

 نع هللاَلاقإ تناخ الفاو ةالفأ لقأتو لفأ 7 سءثلا تلفأ لاقي و

 فأل الف لجو

 هناك يلقن هلم ردع“ نيالا ةيبغادتع كلثح نولوقث اوناك مهنا ان يو

 ٠ ءايلا مدقف للق

 اركامناسإ انف هنأو7سمشلا ةرح اناذآ ت انس تون[ اولاقو

 ترب 2 قيوملاب نأ أ لاقيو سومو ساعت «*انماور ساس و سدا

 اهرككت وهو اعادليفلا سرمشلا تعلصنإ حاف “نو هذ تس داتا

 : ئءاشلا لاقو اهرح سهلا عالرصو ءامسلا شو

 )١( هريغو شطعلا نم ”هتفش تفج 17 عافدلا يا بذلا رثكأ ينمججبذ ٠
 وهو دك ريسلا ف ببذ زاحم ا نمو: ساسالا ينو . ريسلا يف قانبعتأ انتليلاستذو راذهناً(٠

 :عاشلا لاق تاشانداع ةرغلاراشتنا خدشلا ىنعمو ه>ولا ةحايصب 32 فص 0 ١)

 ”ردب اهم أك ني نظانلل.: . د" ةفيداشا ادحلب انثبغ



 مق ةازالا كاك

 هت تيكا ابالاو»امفلسو يصلا در فارق نوسة | للا » اماو:

 (كاالاو كرست )اضل لالا
 0 اود هيف نيمعشلا ءايإ الىرت ١ ةووخؤو درو كانو اغزات

 (نفلالاريكف) يع كلا ةيبملا نر اه عل نر مماعش- سمشلا هاا
 مابه راع م كنا و 0

 1 م 3 ءايضال هلك( * ( عشلاو ةعامشلاو عاعشلا ) يف اولاقو

 الب املا ىلا

 ترملط توري ملا و« 'تقّرشاو سممشلا تقّرش » ( اولاف ول

 .مايعولط لوا ثروردلاو 2 لضتشلا تاقريفم دنع كلت اذ

 :ناهتدايز ةناق وهو - ادوكثو دكرت:نييعشلا_تانكر لع

 يع نبع اليماطت "تلا هلع لاقي ءانعتلا د21 اراوك لعل
 : زجارلا لاقو بوجولاب

 يم 1 1 م ا كيوم ين جلت تاك دف

 + : ل ا ِ . *. نعل 5
 : وح ىشعا لاقو 0 « لعفت انو 7 لو ءاوغص م, ل وبا لاقو

 اهبوتنق "يدازلا “+: كلوا يدل اللا
1 2 2 

 "تكل + لبق يش اهنم قبب اذاو :ابونؤ بزعل شعل ا

 اذهاي حارب 5 اولاقو 0 ةحارب تك لثم ا تإبىغو 3 ةحاربإ

 .٠ داوسلا ىلا براغلا رمحالا نوالا يا ةتككلا هورس .٠ رمل ذرولا(1١)



 ةيمازالا تانك ا

 ةءارق نوكت نا زوجيو ( متل ةهالأألاو ةهالاالا ) سما ءامسا نمو

 لافو ءاملاب هلالا كبنأو نصتلا دارا ( كتهالإو كرذراو) . 1 ع نبا

 ةيلهاجلا يف مي ينب سراف ثراحلا نبا ةبيتع تنب ةبموا ةنمآ يف )رعاشلا

 تايبا نم لتتق دقو اهابا ير ( مفادم ريغ
 ار 1 را عال ناو "طق _7 .ةامللا نفلاتحورت 26غ(

 ظ سلا شو
 كا و ل ا الا لاتق هامل طف راتس#ا كلفلااماو

 « نووعسإ كلف

 بدلا اماو سمشلا يف ناطيشلا طاذم ىعسإ يذلف 'ماهاءلاو واول

 نب 1 "نع ” كلذ نمو املسحو سم“ 4 وص وهف مدلا لثم ءابلا فذ

 سؤ عدي 00 علا تعد و سمسا | 1 هذهلاق و لقت نمو فثح

 مهضعإو لادلا يف ءانلا مغدتف مارد ةثالث لوقت ؛ م نيشلا يف لادلا مدد

 ١ ه>و لك ين ف متعلاب س ممسلِإ تن ء ءالوه 1 4

 :رءاشلا لاقو

 ادع يحرلجلاو الها ىلا تروش وشل بع سعت ًاراماذا
1 

 ةمرلاوذ لاقو سوسلا ( مصيلا ) اولاقو

 لككشملا مارمتفلا عافستك ”روثرحأ هلع 3 1 نم رص ىرت

 انعيتوزتو ” لاوع ىف محب ةراجحلا ريغك مضوم ؛ جاتلا يف اك دودمم ءابعللا )١(



 ماإ ةنمزالا باعك !ئ

 وهو نالذ نم عفرأ عيقرلا تحن امءاولاقو ( عبرا ) ءاهسا ءاعما نمو

 ورمعو ديرك ءاهسال مسمأ
 39 0 و -

 ميطخلا وه ) : ىاشلا لاق سلا نيع نطو.(- ةناوجلا ): اهئاهصاا نعو

 : يبابضلا طنساف.نب ملجالا نايم قو»ءأ يري نبا لاق ام (19": يالا

 ابيفانا ةنرجلابجاحو ابكت نا راث آلا ردابب

 : رخا لافو

 نوجلا 'فالتتخ اويلادللا “لوح. يفول سينا لا تنبب اي ريغ

 ضييالا: اهلي ايفو دوسالا ةعاضق ةغل ف نوجلاو ٠ راهنلا نوجلا اولاقو
7 

 ريهص نب ةيلمث وه ) ىاشلا لاق ءاك ذ. امتاعما نمو ٠ دادضالا نم.اذهو

 : ةماعنوب أهلظ فضي( يفازاملا

 ناك نم كما رص "اه ا

 1 يف نماك ءاكذ نباو رولا جالبن لبق تدروف

 : يريب زلا لاقو
 او زب هلتاسثبا ٠٠١ مرعسا تيا اعتالللو كيلا

 . مد انه اهءاك ذ نباف

 ٠ بض عمج ىلا ةبسن فيفققلاب يبابضلا» جاتلا يف اك مييرعصلاو . ءابلا هب ديشتب (1)

 هدحاو ىلا بسنلا يف دري. الو يبابض هيلا بسنلاو ٠١ ٠ بضلا عمجب يبس نطب وبا وهو
 رفاسملا عاتم ٠.:)1( بالك الكىلا نسنلا ين: لاوقل اك دخناولل اعسا:لعج دننق هنأل
 .٠ دوضنملا (؟) ٠ ةمشسخو



 ةتمرثالا نئاتك م

 نسحلا نعء يورو ' ساما يا ؛ دردأ .: نا اسم فرعا غل هر وبا

 هاب رجلاو « ةاقلخلا .ءامسلاءامسا نمو.« اه رهاوظ ل'ةو.(.قربتسا .نم |مئاطإ )

 : ىشعالا لاف ةراجحلا .نم ءاقلخلاك .ءاسملا امال ءاتلخ تيعم امناكو
 )0غ( - 1

 اعّدصلا+صءالااهنم لزني و ايهو ةيسار ءاناخ يف نهدلا:كرتي دق

 1 ءاب رجلا ظل 1 لب دل موا ع لافو

 6 0 : 58 17 هب ها 3 0 هب 7 ١

 ٠ ءا.هنلاو ةبانلا يف. تر لا رثاك .مومّتلاو ةرحلا راث 6 ءابازح.

 عزو -ريخلا ةلبلقلاةنلا[ضبا لحكلااولافوا( لكلا )ءامسلا ءاعسا نمو

 ) َن ادذنب ةبلعث ينب نم ي امنا جاجا نب هللادبعوه 0( 0 0 نا سلاما

 9 بانلالاووذ هقرعت قألاو انني ايف ندك وأ ع تاب

 ه 2 .٠ 1 3 ٠
 .٠ ةرشب و روث ( لد )و( راسغ) نارعزف

 ٠ يوقلا باشلا ”يتفلا لبالاو ريخاو دابظلاو لاعوالا نم عدلا )١(

 امه ( لحككي نارنعتءاب )1:نلثملا هنمو.ةرقب مسا ماطقك را سعوو ::جاشلا يف لاق (؟)
 / 8 ا

 0 نيركس لوك ادهم برغي ) هذبم هذه تءاب يا . اعيح اتلاف اتحطتا نائرقب 2

 : اهفرص نم يف يرازفلا ءاقنع نبا لاق

 _ليطابالا يلاما .اونمت الف عم قافزلاو لحكب ”راسغت كاب

 : اهفوصي ل نم يف رخمألا|لاقو ٠ بيذهتلاةهيفو
 قالناكاوقي ةروث رارعو ل ل اق ” (تددلا ١ ) اننبب ايف لحكم راع تكاب

 اونافل ىتح امي. برز 3 :تعق.وذ )ع نار هب رقعو لك رتعن "لن ,مسأ نب نم نيطبس

 ٠ .يواستلا يف ًالثم برضف



 منن ةيرألا كعك

 ارك ذمريصبف ”يش لك ىلعا ( ةوامسلاو ) ةواعمس عمج نوكي نا زوجي دقو
 ءامسلا ) ىلاعت هللا لوق نوكي و ٠ ةرقو ًارقو « ةدارجو ًادارج ركذ نم ةغل يف

 : دعس يب نم لجر لاق « كلذ ىلع ( هب رطفنم
 روع رد ةءايللا تلف "تاكا يفوبأت 5

 : يورطلا ىنثما نب لدنج لاق « ثنأف ءاحلا لخدأف

 هتاعم يف سانلا بر "برأي

 هعمج لع يت اما اذهف « ةيعماو ءامس» اولاقو ١ .اضيا ءاحلا لخداو
 « ةيطغاو ءاطغ لثم ركذملا عج نم ةلعفا نال ٠ ءامس اذه لاق نأ ًاركذم

 : جا ١ لاقو .عترداو جبارذ لاثفا ل همفا ص نواي دقو ؛ ةيوداو ءاودو

 ”يعاسلاو خايرلا هغلت

 ءامسلانطب اذه : لاقو قونعو قانع لثم ءامسلا ثينأت لع مجج هنأك

 ) ربظ لع دكا اورا) مركذءللج هللا لاقبو هارب يذلا اه رهاظل ءايسلا ا ا

 : تاصلا يبا نب .ةيمأ لاقو عفاربر هولا رولا ادا“

 1 رج اوقلاهلكاوت ردت ٠٠١ الو: كلئالملاو عقرب 0

 نمي ليات هوك ىلا تال : هل متاوق ال يا « فاقلا رسكف

 ٠ ةعباسلا ءامسلل مسا عق ريلاو رح رش سا

 ءاملا ابيف قمل دقو رثك ١ تناتلاو تنؤتو كنت ءاينملا : صصخلا قو (1)

 ٠ رصقنو دم
 اهتسالمل رخلاب ءامسلا هبش : "يارب نبا لاق ؛ تنبلاريسفل يف هصئام ناسللا ين ءاج (؟)

 ٠ ةسالملاوهو دّرطلاب هفصوكلذإف جوي إف حابرلا هتلك اوت يا مئاوقلا هلك اون ةلوق يرتالا



 ع

 يي اتاك 8

 2/0 ري #1 5-0

 ةءارق يفريصلا دما نب رابجلا دبع نب كرابملا نيسحلا وبا ويشلا انربخا
 ' . عما اناو هلع

 ََ 1 هو 2

 يف مما اناو هياع ةءارق ”” يبول لا ىلعنب باهولا دبع باغن وبا انأبنا
 5 ةناعب راو نيثالثو نا ةيئدم لوالا عبر روش

 اك ةئرا رجلا دا نب ىع نب ا فاعملا جرفلا وبا ىضاقلا انأبا

 |ةئامالثو نينامثو سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ عب رال تبسلا موي
 هباتكا نمهيلع ةءارق دهاحم نب سابعلانب يمومنب دمحا ركوب ار

 لما لاق ٠ مهلا نب دمم انربخا لاق هلصا نم نيتثامو نيعيسو نيا ةنس
 : ع

 نيتئامو ريثغ ةنس يف باتكلا اذه رينئملا نب دمحم بارا ىلع وبا انيلع

 الو انهن اهرثو اهنعتو انهبام ةيمست يف: .« ةنمزالا ثاتك اذهل »

 : هللاي الا ةرق الو الواف الوا اهأزقت ٠ اهتاعاسو اهرايثو

 ل رو من نوت عزف ؛ تييلا هامت اماو ةقئوم ( ءاهسلا ) لاق

 هب راش هحولا هليوزي كا ىءاعم تفقرخ اقوم تدب و

 ةلك ىلع جاتلا دازو ٠ يتسهوجلا هلقن بايقلا نم سنج ماركس أل محملا يل ةبسن (1)
 ٠ يسرافلا « يمحمنلا



 دل ها*٠1 ىلوالا ىدامح * قفاوملا م1155 5 ةدس يناثلان وناك ١ هدأ
 هود د م هم ممم ماو ماو مام موو م مام مرو ماو مامر هرم مام م ماما د ع م مده هميم م م م م م مم مراع ماهرم م مومو ام م يمص ع عم ماع

 ريدتسملا نب .دمم لع رجال -(,ةعمزالا.) باتلك ىلعلا انعمجياهئانققا كلا يفوت ام

 نمو ةغللا ءالع رايك نم هليل ) مه ,ةنس ل قوقملا ترظقس فورا
 ابن ةبوغل اة تيا اتب رهتشاو نيدرصبلا ةئالا ضعب و 9 هنوبيس ىلع جرح يلاوملا

 د كيزوحزابجمز ةاليق 0-0 ةئس غروب رام يف عوبطملا 4 تانلثللا» بانك

 باتكو نيلرب:ةبتكت :تاطونطت# خ نم ؤهوا ة«داداالا ل" فاناكاو شح نك لنا

 باتكن ثم عم عبط دقو.انيث ةبتكم تاطوطخم نم «.ةميببلا نانالا هيف فلاخام »
 تلوور ةيانعب احورشم 1804 ةنس( اسعلا ) انف ىف عربا يعمم الل ( شوحولا )

 باتكو ( قاقتشألاا) :كاتكو :«(تاوطإلاو اناتكو( كمل )كاك 3:

 . يلناطيرربلا فجتملا ف دج رف © ةقمزالا 8: تاتك اه (١ قرفلا ) تاعكو-.( قاوقلا ])

 ةبتكم يف هنم ةخعل لع انرثعذ اهريغو قشمد,يف'باعكلا اذه عاشت ذك
 ضعب 52 عانت ماركلا ءا كلل نال ًابمدقن ن و اهانطبضو اوا.ؤستلس ف ةعدق ةيقدمد

 0 ايدسلا ءاوس ىلا قفوملا هللاو اهنم مهباام مضون قيلاعت
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 : - عمجملا تاينتقم

 خبط دالبلا ثداوح حرشو ةزاتملا تانيا جاشملاو ا باننا

 هلو مريهشلا يناتسبلا سرطب ملعملا جيحصتو ةيانعب ةوفص ال. 2 املموب ةنس توريب يف

 ٠ برعو جنرفا نم نانبل وخرؤم اهيلع دقتعا يتلا بتكلا نم وهو فراعملا ةرئاد
 فورعملا هللا لضف نب نيما دمحم ح رشع يداحلا نرقلا نايعا ينرثالا ةصالخ

 رصعلا كلذ يف ةايذآلا مجارتل مم وهوه ١ ةنسا قوتملا يتشمدلا مث يوما يبحملاب

 ص46 يف يلانلاو ةهقص ه. ف لوالا ءاز>ا ةعب را يف ها 14 ةنس رمصم يف عبط

 . ننص ه١ ؟ يف عبارلاو 455 يف ثلاثلاو

 نب نيدلا بتابش هللا دبع نب دمم نب دمحال < ءانراتلا ةك امو ءاناإ 1
 ه 864 ةنس ىفوتملا يمجملاب و هاش برع نباب فورعملا يورلا يقشمدلا ند

 اهعبط ةيسرافلا همان نابزرمم فيرعت عجم اهرثن تاناويحلا ةنسلا ىلع ةيبدا كح يو

 ٠ سرابفو' ةيندتال قيلاعتب ةليذم ةحفص ؟5؟ يف 18+ ةنس نب ةنيدم كي غاتبرف

 ٠ لصوملا يف ىرخا ةعيط اهلو

 ركذلا فنآآلا تسوب جروج يناكريمالا روتكدلل -س نيطسلفو ةيروس تابن
 توريب كي عبط نقت» روصم وهو اعاوناو كاناجلا نع تعا ف هتلحر ةجيلا نوصل

 : ةخفص 215 ق ا[ هل

 ديشر برعت م٠188 ةنس ىفوتملا يعوسلا نيترم سرطب بالل < نانبا خيرات

 ةطوطخم تاداحم ةرشع يف يسنرفلا هلصاو ١ 50/ ةنس ىنوتملا ينوترشلا يزوحلايدنفا

 عطقب ةحفص 54 تألم ةثالثلا ءازحالا راصئخاو جيحصتن ماسقا ةسمخ اهنم برع
 م 1885 ةنئس توريد يف ةيعوسلا ةنبهرلا ةعبطب ةءوبطم ريغص نك

 ديرفو بيليف نيذؤيشلا برعت < ةيلودلا تاضوافملاو ةيسايسلا تاررحلا ةءومت

 هي ةيلودلا تاضوانملاو ةساكسلا تداوحلا اهانعس ىربكلا طا[ 0
 11١ ١ ةنس لوالا (نانبل) هينوج يف زرالا ةعبطمب تادلحم ةثالث يف عبط يضاملا نرقلا
 « ةحفص 58٠١ يف 151١ ةنس كلانلاو ؛١٠8 يف ١501 ةنس ينانلاو ةحفص 477 يف

 .ةرايعاو لضانقلاو ءارثسلا تالسارمو تاموكك اسك نع
 ٠ مريغو نزاحلا ل ١ دنع تاطوطخم نع ةلوقنم ةريغك ةيخن رات كئاوق ايفو دال

 ل
 ع



 عبجأ كتانيننتم

 يرصملا بيطلا يقبل يدشر دو هفلؤم هيف عمج ح يلرعو يسن رف يبط محم

 دحاو دلحمب ه 1587 ةنس سيراب يف ةيقرشملا ةعبطملاب عبطو ةيبطلا تاحالطصالا

 مو ١ هزاىقص

 تسوب جروج حارجلاروتكدلل < ( ليجنالاو ةاروتلا يا ) سدقملا باتكلا مم

 ثرداوحلاو مالعالا نم نيدبعلا يف ءاجام هيف رمّسف ٠ توريب يف 11١5 ةتس ىفوتملا

 يناثلاو 10ه هتاهفصو توريب يف ناكريمالا ةعبطمم 1844 ةنس عبط لوالا نيدلحم يف

 يدنفا ربج ذاتسالا عيهشب ( تاطراخ ) تاططخم عم ةوفص ه6 ىف 1501 ةنس عبط

 ٠ عفنأا ريثك وهو نيبفرشلا انعم ءاضعا نم طموض

 بترت و قيقد فرحب ةغللا داوم نم ًاريثك ع مج زوصم يمردم جم تح دهإلا
 توريب يف نييعوسلا ءاب الا ةعبطمب عبط يع وسلا فولءملاس يو بالا هفلؤم مقب ثيدح

 ٠هموسرووداوم يف تاداي زب اهتنم هعيطداعيسو ٠ دحا و داحمب ةوقص ساب ف اول رن

 عمجملا ءاضعا نم يرئازجلا ىهاط يتلا ذاتسالل ك بررعتلا لوصال برقتلا

 ٠ سرابفب ةليذم ةحتص ١١7 يف رصم يف 1515 ةنس عبط ١5١ ةنس قوتملا

 هس تعبط يددبشقنلا يرتسشلا مهاربال وغلا يف ةزوجرا < ةحهلا ةياهن
 ٠ هس + هن الالب تشعر ةيفص 11١11954711 ةقنت أ ككششلحل

 يان كفو راملا كشاس نب ةماسا رفظملا لا ةلودل ادب وم ريمال] كر ابتعالا تانك

 ندييل يف غربنرد غي وت سه ةيانعب عبط ه584 ةنس ىونملا رزيش ءاسعا نم ينانكلا ذقنم

 ٠ ةديفم سر ابفهلو ةعص ؟ . ؟ يف ةيسن رف قيلاعت هيلعو ةوقص ١ 8+ ينم ١ 884 ةنس (ةدنلوه)

 خيراتلا سردم يكريمالا رتروي يراه ذاتسالل < يدقلا خيراتلا يف وقلا جبنا

 ه5. هتامفص رام يف ١ 186 ةنسناكريمالا ةعبطمب عبط توريب يف ةيناكريمالا ةعماجلا يف

 م1875 ةنس وحن ىفوتملا قايدشلا سودط خيشلل س نانبا لبح يف نايعالا رابخا

 باتكلا اذه نعض ٠ ةريهشلا بئاوجلا ةدنرج بحاص قايدشلا سراف خيشلا قيقش وهو



 0 مالقالا تارثع

 ٠ ءاتلاب ةساجخلا هباوص ( طاشنلا رفاو ساجلا ديدش نالف ) ملوقو

 حلاسملا ءارفاخلا هباوص ( ةيحتلا احلل يندئوتةي ركسعلا تالوقهرقلاتناكو ) مطوقو
 فنراكم لاقي وا ةظفاحلل حالس مهعم موقلاو حالس هيف ناكملا شو ةيلسم عرج
 ٠ سارحلا هيف يقي يذلا عضوملا وهو بقرمو ةبقرم عمج بقارملا ( تالوقورقلا |

 لاقي نا هباورصر ( ةفاعصلا وا ميلعتلا وا ةاماخلا ةنبم هسفنل"نالف ذخما ) نولوقيو

 ناك ام ةنمملاف ةراقحلا ينعماهيفو ناهتمالاو نيبملا ةدام نم ةنهملا نال منا ةاماحلا ةعانص

 (ةعانصلا )مل معتست نانذاردجالاف ( ةقرأا ) اهنم تبي رقوتاءاصلاو لمعلا نمار

 ٠ ( اهنبب ناكايف ةفرحلا ) و اسيسخ ناك ايف ( ةنهملا )و لامحالا نم اق رش ناك يف
 هجمعل

 ةينطولا ىيراب ةبتكم
 ١15 ةئم' اهيفا واصف انانك 115 ٠ اهئابثلا دنغ هيف ناكو جا ةنسن تلا

 ركتفا نم لوا « سئافنلاب اهانغاو ايندلا بتاكم لظعا نم يو داحم نيبالم ةثالث ون.
 تناك ةغل ةياب هرصع يف ةدوجوملا تعكلا حسب اف والا نييسنرف كلل 227
 اهسيسأت يف لففلاو ةدحاو ةخأ اهيف عبطي باتك لكن م مدقث نا مباطملا ساو

 ٠ رشع عبارلا سيول كلل
 امارذ ؟:01:اهضرا لوطو خسنلاو ةرادالاو ةعلاطلل ةويسف كرىرع تاذ ةيتكملاو

 ؟:اهبك ددع ناكت اؤنس عضب ذنمو اًيموي موملل ةحوتفم غو اءارذ 51 اهضرعو
 اهبتكو ( ةطراخ ) طظخم فلا ٠٠و يدق طوطخم فلا 76١ اهنم.باتك نيدالع

 رداونو ةيضيراتو ةيبداو ةيلع ةعق تاذ سئافن اهني فال 1 ةعبس ون ةطوطخلا ةيب رعلا
 ٠ اهريغ يف دجوت الق

 ةبتكم عاظن نم نأ نديل يف يناطي وبلا ضمتلا ينام انغض وه نيالا ابنك دا

 اماو ٠ كاكا لع قرن نيوز امل مدقي نا بجي عباط دا فلوو لك نأ كي دفلك نا

 " ةالئلإو درت الا مدقي الف ندنل يف



 مالقالأ ا

 ا

 طقف ( ضيا اكيسروك يف لب زيراب يف طقف سبل ًايظع لافتحالا ناكو ) لوقو
 ركذ دعب نوكيا ١ "يثلاىلع ةدايزلا نع ءاهتنالاب سمالاو (هتنا )ينعم و ( بسف- ) ىنعم
 (اكيس روك يف لب طقفزي رابيف سيل ) لاقي نا مصفالاف هيلع هعدقنل ينعمالو ”يشلا كلذ
 يفنلا .يف ال تابثثالا يف نوكي امنا باتككلا ءاغلب م مالك يف ( طقف ) لامتسا نا ىلع ضيا

 0000 كل كال قيرااز) نولوقن ريغ ال ةدحاو :ضاعأ ( طقف: رع هج انآ نراوقف

 'يشلا ريك تفرلا ( مهفئاظو ىلا نوتوفرملا نورومأما ديعا دقو ) ملوق اهنمو
 نيرا هاللاوز كج اهو نر وديا لاف نلربو اكيد روك زوما لح مسن الو هقدو

 ٠ ثيدح نيفظوملا دارو لاعلا يسم نياروطأملا لايعتسا نا ىلع ( نوخنلا وا نولوزفملا

 ءانلاز مكان رالا اهبازوم اون (يشلا ذه لف تازوزتسملا ودق نعد أس ل مطوق اهنمو

 6 ىرش ) يئاي لعفلا لصا نال واولا:إل

 ٠ هسفن دنعنموا هسفن نموا هدنعنمهباوص( اذكو ذك هتايددعنم هيلعداز) لوف اهنمو
 ماعطب مدارمو .( احلا ةلود ةدئام ىلع ءاذغلا ماعط لوانت دقو ) مطوق اهنمو

 طسو .نوكي .يذلا ماعطلا وهو ةلمهملا لادلاب ( هادغلا ماعط ) ةمجملا ناذلاب .ءاذغلا

 امئاو ماقملا اذه يس اهركذ قييي الو مسجلا يذغل ىنعمي ( ةمجتلاب ) ءاذغلا ةلكو راهنلا
 ثورود نم ( ءادغلا لوانن ) لاقي نا حصفالا لب ( ءادغلا ماعط ) لاقي نا قئاللا

 ٠ ءادغلا ىنعم يف لخاد ماعطلا نال ماعطلاب حيرصتلا

 حر نال ةوقال نورئاثلا داقنا ها عضخ هباوص ( ةوقلل نورئانلا خر دقو ) ملوقو

 ٠ اهب ةداح ( ضرالا هب خر ) ا ءالسإ هل علا رو كرام

 ملو حرفك ىآم ردصم قيلقلا ( هنع عاخلا,ءاضرال ةليسو قييللا لعحي ) لوقو
 هل ىإم ) ضيا دروو المت ( هل قلمت )و ( هقلمت ) درو امناو بابلا اذه نم لعفلا اذه دز

 ٠, محا ىلملا وا ( قلمتلا لعجي ) لاقي نا باوسلاف اًيئالث ( انتآم



 "0 ةخيرات قئاقح

 ةيالو نمزي ه 441 ةنْسااييحلانَحاَللا ماظل اهلك ريتك تاررش قلل كا
 اهيحالف نم ةطوغلا تلخو ترفقاو اهنع ناكسنلا الخ ياتكلا ةلوذلا نضخ ريمالا
 دذكغ ناكسلا قثاع ع - ١ هافتحلو حلاظملاو كلا الطبا نيدلارونو نيَدَلا حالص -_ الف

 ٠ اهيلا مهتدوعب اهئارمك
 ددع ناكف ةعبرالا ايندلا تاهزنتم ٌنم'َتَدَع ةطوغ لع كاةشا اهناف'ابنا ر معا اما

 هباتك يف ةوبرلا خيش ركذ اك ناتسب فلا ني رشعو ًادحاوو ةئام نماثلانرقلا يف اهتيتاسب
 ريخ اهنا : هلوقب يسابعلا نومأملا اهفصو يتلا نو .٠ ادع نيفلالا مويلا زواجتن ال اهنا ىلع

 ديد ىعيبطلا بصخلاو ةويسفل | لوبشلاو ةريزغلا هاما أهيفو ٠ ضرالا هجو ىلع ىنغم

 ٠ رانيد فلا نيسمخو فلا ةئاعبرا ةنواعم دبع ىلع قشد جارخ ناكدقلو

 نوماملا نمز يفو .٠ راما فلا نيتدسو عملا ةئاك كا ىقشمد عافترا ناكو

 ادراج اعلاني ار تعور اشاد فلا كاك عبرا ا

 ضارعاو اهتعارز رخأت بابسا نه نيحالفلا ىلع قيبضتلاو ملاظملا تناك د قاف

 مما 0 اهتامها وأ تضرقنا ةقواكم رممان اهرصحو اناا ضاق نع نينطاوملا

 نا مولعمو ٠ اهتراحن طاطخلاب اهل روغنلاو ندملا ةسفانمو. ةعاندلا رخأت يف تابرضلا

 اهدحم ةعدقلا ةنيدملا د للا ديعنف نارا .طايشاإ ناش مد نا قياشتت اعلعلو

 ةداعتسأ ةظيللا كابالا ةعطولا ةماوكحلاو.ةيدعتللا ةلونلا لاجز ل ضاعع 2 اكشن

 ١ هقركو هنع قيفوتلا يلو هللاو اهيف ةثيدحلا ةيندلل اديطوتو رباغلا اهحاغ

 فواعملا ل دنكساب لسع

03 517 - 
 نابديطلا

 ريصي لهاجلاو . كفا ءارد ا ريصت قذاحلا ىيطلا : طارقبا لاق

 - اكقاث 1[ اوكا



 مراض

 ةيخي رات قئاقح "

 ناك اذه ناعن نا ةاروتلا يف يورملاو ٠ نيلبسملا وموذحم هيفو ةرطنق اهنبب و ةراححلا

 يدنع : هل لاقف ٠ندرالاب لستغا هل لاقف ايفشتسم يبنلا ايليا دصتف اموذحم وا صرأا

 بابلا لخاد يفو ٠ هدلب ىلا داعو ميرسلا هانعمو ( جوعالا) يا رفرفو ( ىدرب ) ةنابا
 اذهب ةءاعلا مهيعست نيذلا نوموذحما هو ضيا نييهسملا ( ةلطاعقلا ) ةمذحم ٍيقرشلا

 ٠ نالا ةريظحلا ينو ( طعلق» ) وا ( لطعقم ) مسالا

 الو ةريغك تاباتكو ةيلخانملا برق قلعملا عماجلا لثم ةينبا راثآ ةنيدملا ءايحا يفو
 تابجلا يف ءالعلل ةحرضاو ريهاشملاو نيحلاصلل نفادمو ةدماو ٠ هيفو عماجلا لوح امس

 ٠ يباع هيف نفدي مل هنأف ةنيدملا يبرغ ادع ام

  لوصا اذ اعزوت اهئايحاو اهتويب ىلع اهعيزوتو اههايم ةسدنه اهيف ام مها نمو

 دنعو مولعم ماظنب ىرخا ىلا راد نم ةذفان بباناو ةينقاب هايملا رودتف ناقئاو طبضد

 اهحالصا نولوتي نم هيلع دمتع (ريهسقتو هايملا عي رفث ةدعاف لصا ةنيدملا يف يطشلا لآ

 ٠ هعورفب ةنيدملا لاختي يذلا ريبكلا رهنلا ىدرب ماسقا يث رهنا ةعبس نم ةعرفتم هايملاو
 دقو ٠ ا_مارمعب دهشي ام اهشوقتو اهباوباو اطوانعو ةميدقلا اهتاعاس ةسدنه يفو

 نساك نما ةيخا هحوو ساحن نم ريفاصع اهيلع اهتاعاس نم ةعاس نيخرؤملا ضعت كَنصَو

 بارغلا بعنو فاما ترفصو ةيحلا تحرخ تقولا نم ةءاس تضم اذاف بارىغو

 «٠ ةدايزلا تاب مولا ىعس عماجلا باوبا نم تاعاسلا باب و ٠ ةادح تطقسو

 قيمه قدنخ هلوحو ةنيدملا ضابرا ضعب .ثيس اياقب رهظت - ةنيدملا روسو

 راشا يذلا نويئساق ليج ىلع ىكفلا اهدص مو اهراثآو اهتعلقو ابجارب| نع الضف راصحلل
 ديهشلا نيدلا رون اهديش يتلا لدعلا رادو ٠ هيف دصرلا ىلا ءاكملا خيرات يف يطفقلا نب
 رصق نآلا شو يواكشلاو ملاظملا عاتسال هيف سلي ناكو ةيعرلل هلاع ٍلظ يف رظنا
 ٠-اهريغؤأ :دافملا ناد كلل كف ٠ ةيريشملا

 تلا | 5و افتار ظقاب اهراناا نم« اريفكازيلغا تلاوت ىلا لدتا تلك "7

 : اهءازا ةيرهاظلا ةبعككايفو ةيلداعلاب ةفورعملا ةسردملا هذه ةفحتميف مويلا اياقبلا كلت
 ريبكلا عماجلا باوباو ددربلا باب قوس تقرتحا ةرحبلل رشاعلا نرقلا لئاوا ينو

 مدعب و تقولا كالذ لبق اراه قي رحلا ىلاوتو ةرئاسلا بكاوكلا يف يزغلا مجنلا ركذ 7



 0 ةيخي رات قئاقح

 هرابظا دي را اذاف تويبلاو عراوشلا يف يدقلا امنارمع مظعم نفدو ٠ اهراث [ نم ًاريغك
 اهيفكيو ٠ ميدقلا اهدخم نئافد ةراثتسال ةينبالا ضي وقلو نك امالا فسن ىلا جيتحا
 ةريبشلا:ضدت ةنيدمب هبشا يندنه ذارط لنا ىلع ةُئاق يقرشلا هانبلا يانا اانا

 ابهترخيو عينم ميظع روس اهب قدحي ةليطتسم لكشلا ةيضيب ىشمد تناكق اهنارمج مايا
 بابلا ىللا .ةيباجلا باب نم ةُئاقلا قوسلا وهو .ميقتسملا قاقزا برغلا ىلا قرسشلا نم

 نيبو ةمخل:ةادمعالا ىلع تراُعاق ناقاور اهيبناج ىلع ناكو ليم جن اهوطو ٍقرشلا

 ضي رعلا عراشلا ينو ةزاملا ريست نيقازرلا ىنف اعارذ ةرشع يجنثا وحن رخ آلاو دحاولا
 اهتنيو تونيبلا :نيباةةللعال موده نضعت”نقازت هالو تاناومحلاو تالجتلا ريست نيقاورلا نش

 ىراضتلا ريف ةدكتلا,.نساشا تحت ميو... اتموي.ىلا ( ةوفوتلا )نوروز اا

 ليوط عراش كلذكوا و٠. بي دلع ران [تيروط اد اموت باب ىلا ةدتعملا

 ةنذأم كنع اكو *أ هعم دنختو .ةت معا يقرشلا بابلا ىلا م محلنا نف ضارإلا تحن

 ةلوحو ةنيادملا ىلق يف يومالا عماجلا ناكو ٠ (اتانعنما 0 ٍيناموز سعلم محلا

 ( ةرفودلا ) نوريج باب و هيبرغ يف دي ربلا باب اهنم يتب ةفورعم باوبا ةعب را هل روس
 ناباب ةبح لكي باوبا ةينامث ةنيدلل ناكو ٠ةعيدب ةمخ ةدمحا كانهو ٠ هيقرمشيف

 : اهيف ليق ىتح
 هيهاز 0 ح0 اف ةاصو | 5 ف قسد

 هتنامعا تلو دق ا ئرتا امل

 : ةيف فركلا ةبب رعلاب راعشاو تابادك اهيلع. ةوظع :دمعا ىلع ةعاق

 ةعدقلا تاوب الا ةكهم : هلوقب ة هذ دملا باوب | ماشا ٠ نساحم فلؤم فصاوو

 اببة هقلو وت او 2 1 لعح و كح كم ىلع ربان ديلا نيدلا رون ام ىفب

 ٠ باب لكل اها ينغتس ( باوبالا:تافقاو :ةنيدملا تنص اذاف عئاضبلاب معلم تينا

 "م مركنع اع كايوب الإ هذه نم

 ناعن )تدب: نالسرا زييشلا| ماقمو.يقرشلا تابلا نيب ةنيدللا قرش |ىفاروتتلا ماماو

 ةتوذفم ةمخض باوبا ةعبرا هردص يفو ( ماذجلل ىئشتسم ) مويلا ةم ذحم هو ( ناي رسلا



 ا
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 سرادمددع ناك حن ٠ ةلدايصلاو ءايط الاو ءالعلا اهيلا كليخلاو متايملاو تاييشتللو

 ىدحا ةيفنحلاو نيسمخو اعبس ةيعفاشلاو ةرشع ينامث ثيدحلاو اعبس فيرشلا ثآرقلا

 يروتلا ناتسرائبلا اهيف ناكو ٠ اًنالث ةيبظلاو اعبزرا ةيكلاملاو اًوشع .ةلبادك1لاو#قيدسمحو

 دا ىدللو تاكلال] نمر ءاشنلا:تالضاف اهتتشما عسل سرادملا كلت نيب و * هتيلدوصو

 ةسواد,اياقب هلام. : تايفثتسملاو اياوزلاو ىّتاوطاو اطب للا نما ايف ناك<اما وفل كلذ

 ٠ ةيفاع لالطاو
 دكا: دانلا ةقاكملا تقضاو م ةعافقلا[ر وصقل ]وية نودلا ايفا تدور

 ءابدالاو ءارعشلاو ءالعلا اهنم غبنو ةروكرنملا يراسل تا احل كرد يح

 ىهاظلا ثالملا لثم ةعينم ةينباب اراضح مالعا اوعفر ءارءاو كوام اهيف رهتشاو

 هل تكف » انايعناتسو شان ىار دوت اسشاز الالب قطصمو ترشال اورزركتو لاقل
 مللوا نيذلا ةدكارجلاو يرادقدببلا سربيب سهاظلا كلملا اهلوا يتلا نيب رضملا كيلاملا
 ٠ نارمعلا نوبحي ميلك هب رعقلا ءام' و ماس ناطلغلاب كرا ل نين امعلاو قوقرب ىهاظلا

 اوديشف ةرامعلاب اوعلو مهناف ماركلا رظعلا ل1 ماكحلا ءارمالا ءالؤه يرخأتم نمو

 ءاحنا ىف 3 لاو ورشع ةعشب مخم 01 بتاكملا أوعمجو سرادملا ادززعو ةيقابلا روصقلا

 ل ند اشاعسإا لا لثم قابلا مدحمب ثدحت ماراثا] كشحاو الو ة ةناولس

 ٠ مهفاقواو 5 ةزرطملا ةيرهاظلا ةبت لا بتكو

 2 ميعما عاذ قم قدحلاو ىرخالا تاعانضلا بايرا 5 نيئتشمدلا نيب ا

 !وقوفث يتلا تاعاسلا ةعادد يف ايسالو مهتعارب ىلع ةدهاش مهامعاراثآ تظفحو خيراوتلا

 نيدلا بذر.( ءاكتملا).هباتك ين ةعبنصا:يلا نبا. مركذ نييذلا مهئامدق نمو اهيف

 تاعاسلا,يف مدخو. ةسدنهلا ةعانص يف رظنلا يوق ناك هناف قشمدلا بجااحلا:نب دما

 يومالا عماجلا باب دنع تاعاسلا لمت يذلا يناعاسلا نيدلا رون كلذكو ٠ ٠ عماجلا دنع

 سامن/ا يتشمدلا نيساحنا ف رعاني ىل اء ةعبدصأ يف ف | نباريغ مركذ تادف قشمد 2

 . ءاكع داضحخ كل ذ ةيبيلصلا جاربالا 1 كلش ب رامنأ | داوم 527 يذلا

 تدعو تالا نم اهريغو قوعفلاو نئفلاولزالإلاو قارا قشدد تبراقتادقلو



 0 : ةيخي رات قئاق

 تالحاس.و تارضاحمو مهئالعو مهئارعش عم بدا سلام نيبومالل تناكو
 زصعلا كالذ د مارلا نيمداب ءاسنلا نم نيرا مهفئارطل حلا عمر بتاكمو

 تدقنناىتلا نيس هكا 2ك لثم ءايلعلا نسلاج يناوللا عاوشلاو تابيطخلا ني

 يتلا ديلولا ةجوز نينبلا ما اهتقيدصو ٠ لمحو ريغكى ع تنثاو اري رحو قدزرفلا
 ءاباقعتفاصحب تباوتألاو ةسايفلا يف هيكواسز هيكررا عةقسسلاو,لالطلرور

 نهريغ ىلا اهبداو اهرب و اهدهزب ةروهشملاةب هدعلا ةعبارو ٠ ةديدسلا ءازالا هل تناكف

 ٠ رعشلاو ةغلل ظاكع قوسو بدا سلاح نهتوبب تناك نك

 هتقالعل اهدعب ام ىلا مالك اهنم بعشت قشمد يف ةبومالا ةراذحلا نم ةعمل هذه

 مرودبرخو مهيلع لمح يب رعلا حافسلا روهظب نيب ومالا لبح برطضا امل هناىلع ٠ اهب

 ترهزاو ةب رواو سلدنالا ىلا تلقتنايتلا مهتراضح تايآآ نم ًاريثكاحتف مهلعت تشو

 ٠ اهيف اليوط
 لكوتملا ةفيلخلاو ٠ نيت رم يمابعلا ديشرلا نوسه نب نومأملا قشفدأ ىف لكلا

 ٠ اهليصفتل لحم ال بابسال يارلا اذه نم همرباام ضقن م اهيلا هني واودلقن ىون يذلا

 ةطوغلا ٍِف هلاك ل اموؤش قود ناد 3 ةلودلا فيس ابلخدو

 وشهد ةلودلا فيس كلم امل: ةصقلا كيلاو هوضفرف نييقشمدلاردلص هلطلع 2و5

 ةبعكملا مويلا ين يتلا رادلا بحاص ) يتيقعلا فيرشلا مم اهتطوغ يس هزنتي جرخ
 :قبقعلا لاقف ٠ دحاو لجرل الا ةطوغلا هذه حلصت ام : كاملا هل لاقف ( ةيرهاظلا

 اوأربتل ةئاطلتسلا نيناؤقلا اهتنمئاولا»» ةلودلا!كفيشت لاقف ها دقلا ئريك
 اووفاك اًويتاكو,٠ ةلؤذلا) كبطل زع]وررت ٠ رباب نيبقشمدلا يتيقعلا لعاف ٠ اهنم

 ٠ اهنم ةلودلا فيس جرخاو ءاجل مهيلا هنومدقتسي
 فقثو ةراجتلا يف اهسفانثو ةراضحلا قشمد عزانأ تارتفلا هذه يف دادغب تناكو

 اهدحم مالعا اوعفرو اهتراضح اوديش نيذلا نيب'ومالا نم اصاضتقا اهنارع قزارط يف

 ٠ ةلي وط ةده تطحلاو ترقوقتف
 ريهشلا نيدلا حالص فتاظلشلا اهسأرو ةيبويالا ةلودلا دب اهنوؤتف: تراض الت

 ةريبكلا سرادملا اهيف تاساف اهدحم قاطن عسلاو اهنارمت طستو اهئراذح رانم عفتدا
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 نسما نقلا لتاوا ف كئاروع هايس نال عيمجا ىلع اهب نيقوف#٠ نويقشمدلا يبد

 . مجملا يف اهايحاو انه ةءانصلا هذه تاماف رشع

 نابفصا ةفارق دو ناساف ةعلاذمإ ( 1| هع يناشاقلا قشمد يف دارو م نك و

 مهتنيدم ىلا تيسنو اهب اورهتشاف ةعانصلا هذه نييابابلا نع اوثرو ٠ دق اهلها ناك مجلا

 سلا سنبو اكيد ع د اكلا نإ نسال ول ردع ةيدعلا زان اكل هكا .دقلو

 جاجزلا نم شسوقن هو ءاسفيسفلا كلذكو ٠ انفحتم يفو تاماجلاو عماوجلا ضعب يف اياقب

 ةليمح ناولاب الل اثم عدبا ةيرهاظلا ةبقلا ينو فوقسلاو ناردجلا ىلع فودصرملا نكولملا

 ٠ راصبالا عماجم ذخاي فصرو ةفرخ م غابصأو

 لدت اياقب الو مجما نم نويقشمدلا اهب رخاو جاجزلا ىهوج يا ءانيملا كلذكو
 ان عسا اراديفو. عابصألا و, شقنلاب فوقسلاو .نازدجلاب قب وزتو دانه ايناقلا لع
 :ءةاجزلاب نيجترزاا نم ريثك هفصو يذلا جاجزلا كالذكو ٠ هنم ةعئار ةلغما مظعلا

 نمز يف ترهتشا دقو ةضفلاو بهذلاب ةيندعملا ةين ألا عيضرتو ٠ ا

 ةنولملا عطقلاو فدصلاب عيصرفلاو ةرحبلل عباسلا نرقلا يف يف يرادقدنيلا ىعاظلا كلملا

 ”اةءاضلا ده نم ةلعئار ةلثما :قرشلا بابلافحا نايتلا ممم يو كيا لع

 ةليلق ةيقب هلام امجريغو غابصلاو قرولا ةعانصو هريغو جابدلا 5 نوف تدل فقوعو

 اهايازمو قشمد تاعانصا ةصاخ ةرضاحم درفا ىلعلو ٠ ناقثالا ايازم در اهوا

 ك0 ل اك رويس
 قرشلا نيب ةيراجتلا لفاوقلا لاحر طحم سعدت طوقس دعب اهناف قشمد ةراجن اما

 صدت تفلختو قارعلاو , علا ذعملا ةراحن يس الو ةرضاخلا هذه ىلا تلو ّث برغلاو

 ا ا مامر اهف ةدطوت ةيططلا اهضانا حاتتب ترهتشا3( 50

 00 0 ترزغو ةبردا راحت اهدصقف ٠ ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا

 ةئيدملاو 1 كم لاو فنرشلا' سذقلا ىلا نوبهاذي نيذلا احح عمدت كناك
 سي وسلا ةعرت' تحت نا ىلا اهتراجت يف ةرهىم تيقب و ٠ ةبربلا اهقي رط يف ةرونملا

 انددّضتي نيذلا جلا ددعلقو اهتراجن تطحنلاف يضاملا ريشع عساتلانرقلا طساوا يف

 ةءرحب رخاوب ىلا ةبربلا لفاوقلا ليوحنو هن ريا قرطلا ةلوهسل

 هج



 ١" ةييرات قئاقح

 : نئانلا سيكشف ٠ جف ةبح اهيف كك لخدت م اذا ةنس ةرشع ينام ءاطع كام تب
 ةدمجا ةيناتحتلا نيتقبط,ماخرلا ةدفعالا لع ىنبم وهو : نادابلا باتك يف ظخاجلا لآقو
 ءاسنيفلا#ايندلا ف موتو دبي ده لكنه كلذ لالخ ىايرز انا ا
 هيلع تلا دقو ب ةقرؤو .ها 410! ةنيه قيوخ بهذاف 0 رفصالاو رضخالا بهذلاو

 نم ريغكر هظ ما ةنس ناسنن 1 ٍف ةاوعاق يرو يفو ا تهروشف قئارخلا

 را ةتلامور ناردحو لكيم لا لوح تراكي قاكلا ةديسالا

 (ةينيطتظننقلا) ةيطنزب نمىشمو ىلا عاشفلا مالقتشاف ىرخ ا ةئنبا ديلولا دست ذقلو

 عماجلا يب ونح ىلا ءاربضخلا رادلاو لاملا تبب اهوديش يتلا ةينبالا نمو ٠ ءاسفيسفلاب

 رادو ماسه رادو زي زعلا دبع نب رمح رادو كلملا دبع نب ناهاس رادو ةي واعم طالب و

 مكزيطأ ةئابلتلاناذلتم دفلرلا اقعوأم” ضي ريبكلا عماجلا لوح اهكهذهو ةلتسم هنبا

 نم وهو ( ناديملاب ) فرعي انموي ىلا رامكملا كلذ لازي الو ٌنرفالا دنع مويلا راج وه

 + يوتجلا اهنرتغ يف ةزؤهتملا الملا أ

 ناويد عضوو ديدج طمن ىلع تدئرف ةيب رعلا ىلا ةينانوُيلا نم ني واودلا تلاوحو

 : اهريغو دي ربلاو بتكلا مزحو متنا

 لاصنلارافشلا ةعانصاييلا اوللتن دق مدقلا ذنم قشمد اولتحا نيذلا نوينعلا ناكو

 نوجرخت اوناكف ةرهشا با وعاذو ثدي ىلع نويقشمدل ااهنقثاف اهبن هروهشم مهو فويسلا يا

 ةلحم بتلازؤت الو ٠ لماعملا راث ١ ثيح ايراد نم ايس الو ةئيدملا يحاوض نم مهديدح

 ىيباحلا ينب مما كاذكو هكبس ىلع لدت ةنيدملا قرش نم ىراصنلا .ايحا يف كبسملا

 لاقي ىتح هقنورو همبالصو هتياقس ةبارغب قشمد داالؤوف رهعشاو ٠ ةييسملا اهرسا نم

 املعلو مهمساب ةراح مو « هللا تسنف معتبمي :تريتشا ةيعس لاا دال( ) يب نا

 ٠ هعنصل المعم تناك

 نمينويسلا وس (ةقامصلا دعا ىلا كشنط وسند ولات



 ةيخضي رات قئاقح

 اهبرقو ناكسيسنرفلاءابآلا ديب ةسينك هيفو يقرشلا بابلا نم لخادلا نيم ىلا قاقزلا
 ٠ برخ عماج

 اوريغوا اهتنبا اود "م6 . ةدس وج امس الؤ'دالبلا هذه ءنغ سرفلا نكلو
 ٠ يحمي اهركذ داكى تح اهدرداصو مهتغلب ''' ادم ءاهما

 هس اهس الو مديع يف اهتراضح ترهتشا « م14 »ه ١4 ةنس برعلا اه امو
 كلا تل[ اقل و] ايفا تكف امل ةريضاخ يسفر تدجتلا ىلا هن ردالا ةلقذدلا نمز
 ةزوحم ةنيفس ١7١١ نم فلؤملا لوطسالا ةي واعم 0 0 نب للملا كيع ندب

 يف ميدنلا نبا ركذو ٠ سلدنالاو برغملاو ماشلا لحاوس يف هعزو دونخلاو ةحلسالاب
 يوقالا ديزي نب دلاخ نيلشملا 5 نعنكلا عمج لقفح نم لآقا:نا':* تس ربفلا

 نانو 16 ءاتمابكلاوا بطلا لك ةفطوتزيارداو ةريضاملا هذه يف « ةبتكم » اشنان
 يف رهظ دقلو + كلل5 ىلوتي ىمهسم بهار هدتع ناكو «ةمحرتلا:راذ » أاشناخةيطبقلاو

 ةيناربعلاو ةينايرسلاو ةيب رعلإ قوقر ىلع ةميدق قارواو تنك يزد عماجلا ةبق
 ىبب مث ”٠ قشمذ يف يروسلا انفختم يف اهضعب و ةيئاملا ىلا تلقن ةينانولاوب ةيطبقلاو

 كاورش عدن هتكلمم جارخ هيلع قفناو هقنورو هتماخن! ريهشلا يومالا عماجلا ديلولا

 من هنا : هريغو يوما توقاي 53+ ماويلا اندوقن "نمل لاو فلا "تفر: هععق لو شات
 ٠ ماخرلا نوعطقي موي لكل جر فال 1 ةرشع اهيف لغتشي ناك ت اونس عست يف هلم
 ينو نولوقلاو نولوقل : مهباجا نيملسملا لام تويب نم اذه هقافنا نم سانلا اكش الو

 «رب و>»و «قلج » سرفلا تايم نم ةيضاملا ةنسلا يفر وشنملا مسقلا يفانب رمدقلا١)

 قبدص قفار كرمو « فاد: رار» مدا | ريفك ءانمأ تدفن و كو 5! د

 حافتلا ةحئار ىنعي « تيس » ينك نم بكرم يمراف هنا مولس يددفا سينا ذاتسالا

 لثم ةمهلا يعمي يلاربع مسالا نا ليقو ٠ حافنلا ةحئار هنم.تحاف يلادب زا راز نم

 : نانبلو ةيروس ءاجنا يف نيذبزيو لدبذو ايزؤيك

 . لوالا دلحملا ةيس نم مقوم ةحفص عجار (؟)
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 4 ةيخيرات قئاقح

 نييمار لاو نييقيئيفلا اهس الو ايروس ناكس عم اولهاست نيينامورلا نكلو

 ةيقينيفلا تادابعلا تجزتماف كبلعب و قشمد لك ايه اهصخا مباكا يه اومركف مهتادابعب

 ىرقلاو ندملا ءابادل ايل2 و ةعدقلا ريطاسالا هيلع لدت 2 ةينامدرلاو ةيئانوبلا

 نويقينيفلا ناكف « ' ةفوحملا ةيروس خيرات يباتك هي هتلصف امم اندبع ىلا ةيقابلا

 نع كك هللا ا ءالؤح ةمركف نانويلادنعلح زاوهد نو! 0

 اعتاب 3 ةلحز برق ( نيلع )يت رق يما يف و ٠ نييقينيفلا دنع هيعم شو نانويلا

 جازتمالا اذه ىلع ةحيرمد ةلالد امهريغو ينادب لا يداو يف ( ةهسسإ )و

 ةميظملا انك اايه اومدهو ةننولا ةراضملا ا|وضقن نامورأاو نإارلا كال

 ناك ابهظعمو ةرضنتملا لئابقلا اهتدضست“ة سلا ةراضإ اب اهوا دتسإو ايلساع 0

 ٠ ةيبرعلا لئالسلا نم داياو ةعاضقو ناسغ نم

 رضيق س ويداكرإ ىانب انما و ئربكلا ةعررملا ةيننكل | ايف هنا نا

 « زيبج نبا ةئاجرلاوركاسع نبا, لغم نيخرؤملا نم ريتك اهركذر م 4.0835 ف
 ابقثور نعيتبامبهذف م٠187 ةنس ةثداح يف تقرتحا نا ىلا تميرو ًارارم تي.رخو
 ( ةيرهملا ) ىمسن اهنم ةبب رقلا ةلحلا لازت الو ثيددح زارط ىلع تممرف رانلل ةمعم يدقلا

 ةلحم كللذكو ٠ رم تبب يا نيتينانويلا (ايرام - زوكيا) ينك ةيقب يل حولي ام ىلع شنو
 انحوي سيدقلا ةسنك اهنمو ٠ ةسنكلا ىنعم ةينانويلا ( ةيسيلك]) ةلك ةيقب ( ةيسآلا )
 ةينانويلا ةيسلكأ فرحت ابلعلو ( ةسالكتلا ) ةلحم امبرقو ضيا( يومالا عماجلا يف )

 قشمر يح ىلا نيئاتكلاو (زايدالا ) :تازايدلا نم اهزيغ لاباضيا!ةسكتل

 ريدو ٠ سيدازفلا باب 'لباقح ابيل نبدأ ناأ كل اتعربو نتم؟نوضروللاهتلعو كاك
 . يبرغلا ىدرب يداو يف نوناقريدو (١ اي راد مويلا يه اهلعلو ) ايإ ريدو دنهريدو نار

 مل دبا تيا روشلا ((ققؤبو مايقال رن ال هان ا
 لوسزلا ( اينانحا) لح كلانكو ”.ءاقم هل داود بازاوعوا مقذان هكا8

 ىدرب و يصاعلا يداو خيرات ىلع لمس ةهتص م١٠ وحن يف لوطم خيرات وه )١(
 ٠ ابيلا امو يفاطيللاو



 رع

 « ىلوالا ةنسلا نم نيريخالا ني ءزجلا يف ترشن يتلا ةرمضاح ا ةمتث »
 ا ةوفص يف »

 نويثملاو نويقينيفلاو نويمارالاو نويتورلا ءا نويدوالا قشمد ةراض> سسا دقل

 ( نانودلا / نر دكا ) سرفلا ] نويداملاو نويلبابلاو نويروشالاو نويئاربعلاو

 ٠ ىرخالا مالا نماعدعت ءاج نمو برعلاو نوينامورلاو

 ) ريغصلا )روغاشلاو يارا ماشلاو قشمد مسا نأ ىلدالا كالاملا م دق ىلع انلدي اَعو

 يتلا كلاملا ةيقب اذكهو ٠ ىينيف رداقلا هلالا يا رامات ىنعب ىمدو ينح انطقو ةطوغلاو
 تار ىلا ةئاموزاو ةنس 928 تبقي يتلا" ةيئاتويلا لودلا نأ ىلع "هيلع تيقاعت
 ت51 1 و يدل ارم اخ ةنيدملاوده تذختاىتااةد رعلاو ةدسال٠ انوش

 ٠ نارمعلا يف اورتسا مهمال اهدعب امل اساسا مهتراضح

 ةيشالا ف تكلس ةيلثو تناك ةعدقلا قشمد ةراض> نا هيف بير ال امو

 0 امم تاباتكلا تسفنو "لداعلا ]تعلو © 0 نومار لكيه » أهنم ةمؤتلا

 ليثامت دو>و ا هناف لواملا هخيران يف ركاسع نبا مهتمدقم يفو برعلا يخرْؤم نم

 امتراضح تززعت ذا هذ رات يف يزانمرالاو همهم يف توقاي كلذكو ةيئانوي تانافكو

 « طارقب ةفصب »فرعي ناكل حم اهيفو ٠ ينودكملا ردنكسالا ءافلخ نييقولدلا دبع يف

 ليفني ةفوشللعلا | اعل ا ليك نراك كنح

 عماجلا لحم ناك (؟ )ير مال ك5 ةنسل ةفارلا ها ها[ 41 هس 01



 1 حالخلا نب ةجيحا

 نونس يضمت تناك اف هتدئاف يف نودي زو لاملا يدل 3 لل نؤيارملا لش
 لاو 1 همراقع ىلع مدي ءاينغالا نونارملا عم كال 9 ءالؤه زحعي تح
 07 0 0 ةب رخم ةجينم ةلاح : مبسفنال اهتوفضعسو
 ءارقفلاب قفرلا ىلع مهضحو ٠ مهتوسقو مهلعف مهيلع ىننو ٠ اهيوذ ىلع اهركناف مالسألا
 ناغضالا «داقحالا ادهبتو نازيملا ل دتعي كلذب و٠ نسا ضرقلا مثوضرقي ناز ٠ مهتمحرو

 هدقئاض بقرتو ريقفلا ىلع ةجاح ءورط ينغلا راظتنا هرادم ناك ةيلعاجلا يف ايرلاف

 الو ةمحر نود نم رقفلاو هحالنإا ىكتكمت "لغتك يف ةضرفلا تحنس اذا ىح ا ٠ ةيلاملا

 هل ركشبل انغ دصقيف جاتخي ريف ىلا ردع. _ةتلامرك نا ل ع

 برت, نا ىلا ةنس لكهبلجي م ايرلاب هنيديف ةصرفلا ىنتلا زهتنيف .هنم ضرقتنإل ءا

 ءالؤه ذقناو ٠ ابرلا مرح ذم همح را امو مالسالا لدعا اف ٠ “يش هدنع قب الو

 .«نيملاظلا ةاغبلا كئلوا نثارب نم - نيكاسملا

 هنا قحب 5ك نيبت يذلا ( جالجلا نب ةيحأ ) ةايح نع لوقلا تح ةداسلا اهما انه
 اوسنن نا ةداسلا اهيا عل تحمج اهمو ٠ دحاو ٠ نأ ىف 00 لامو رعشو برح لجر

 نصللا تان رشنن كادت ىلا(ة كر رايشللا مكحمسأ ال يترصضاحمنم نيش
 ٠ ابلظ يف شيعت تناك يتلا ةورثلاو اهنباو اهجوز يف ةدهاز اهسفنب ترطاخو ٠ مئانثلا

 اودغقن نا كيلمف . اهتحلصم ىلع مهتحلصم ليففنو ٠ اهءوق ةمالس لجا نم كلذ لك
 ٍ ٠ يبن ةدج ينث ل اب ٠ تع ةببسغ تسيب اهنا ايس ال ٠ مبطو بح يف اهب

 ا
 كي

 مالسلا دنع. يديالا نه لصا

 ضيا احاشو اهؤاسكن اكو ةناهالا اهاتعمو ( زانيف) ابعتا ةلتآ نيننامورال ناك
 ٠ نيعفناصتم نيتاتفا وا نيخكساتمر نين نيد اهراعشو ةيوطلا ةمالسو هب نيك عر

 نيدصاق-( نيدعلا 0 ةحلاصملاب مالسلا كلذ نم نارا ؛انويلا نواف

 اعلا هذه 5 ع ٠ دوبعلا ظفحو صالخالا رابظا كاذب
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 حالجلا نب ةحيحأ 13

 مدعل ابيحاص ينغت 2 همم ع ال موثلا راحل ا ا وه يذلا

 نء ةعارزلا بابرا رثكيف اهياا نوحام< سانلا ناف ةطنكلا فالخب ٠ اهيلا سانلا ةجاح
 دحاو ماعط ىلع راصن 0 ىنوم اي جاف ذاو 1 ليا 'ارما يف نع لاك هلو 5 . اهتعارز

 (ابلصب و ايسدعو اهموفو امئتاغتو اهلقب نه ضراالا تدنت امم انآ جرخي كب رانل عداف
 0 اح 7 0

 ناو ةطنلا .هناىلا سايعنبا بهذف 9 ةطيخخا وا مولا وه له موفلاب دارألا يف اوفاتخا
! 

 تعي الو منا سابنلا ينغا تيك يقع ةهح ا لورق ليادب 0 اذهب هفرعت برعلا

 3 نا لوقت انال ءاغلاب ) بم ف نك ءاغلاب ( أ اوتو | 2 ب ل ىرق هناب اذه ىلع

 .٠ (ثدح) و(ريئاغم) اهيفلاقيف (فدح و.( ريفاغم) ف تلف 1 ءافلان ء ةبوواقم اهيف

 ىنعي يلاطقلا ع ند ارربض رك 0 يي نر م فلا كل ةيناث ة هبح ن :*م لاقي م 9
1 

 ٠ موش واح نوح ىتح لعولاب نرقن موو سن11 هي 5

, 

 قمر هلل حرم ٠ للام ذاكر (ةيخأ ) ناك : اولاق : كام له وع

 عينص نالف لاقي ذا + 0 هتيم ىلع صي رح هءيجب قذاح هنا ( مع ) موف

 هنا اودنرب 0 حب ناك هنا مشوق اما ٠ قذاح هنا نونعي نيديلا عانصو نيدنلا

 8 6 ب اعد ناك هنا ( عر ) ) عم هربخ يف مدقل دقو 53 لاملاب دوي ال لب

 00 ا كرا كانا 1 دلاخ لاوق انياارمو ١ لجالا ىف زعلاب مبفيشي و راهنلا يف

 هيلع صي رح هنا لاملا لع ح يت هنوكب دارملا نوكي نا مرح :الف ( عيشي نطبلا عئاج

 داصتتالا ا اذهو ٠ هب عفت 1 00 نا نود ند ى اللص د مله كك 555 "اذ
 و < . . 2 كس

 ر

 ٠ هنيعب يلزاملا ريبدتلا وا

 .لاوماب طخ مدا ىح ةندملا يف ابرلا عين ع نام هنا ةفحا )م نغ هو 05 و ل مرا 1 كل 2 2 أ

 اذه يردمو ٠ ةدئافلا ةدئافو ةدئافلا رتاوتب مطاوما ىلع يلومسإ داك هنأ يا ٠

 نوريثخح < :ٍيملثمو٠ ا لايتحالاو لاملا بس < يف 4( راههو 5 لجرأ لأ ةردقمن وفر

 ىح ةابارملا نم و 0 3 دف ةثعملا ليف ٌركمو ةنيدملا ف مهف ارمذاو برعلا تاداس ند

 اذا اوناك لب . هلبأ هحوأ 5 اضرق ءارقنلا خرق دخل | 0 .٠ نك ءارقفلا 1-0

 م0 ها 1١ |١ 2 عا 5 0 ١

 ,نعاوزجتو لجالا ل حاذا اوناكو ءابرلا ةقبرطب ةدئافلا مهنه بلط ينغ نماضرق اوباط
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 (ه حالجلا نب ةحمحا

 11 م ل تا رصقلا كلذ قوف نم ةامز لادا ناف ( ةهحأ )

 (.٠ رايتس ءازح هازح )ل اقف ل نلتملا راش كرف

 فوملا تاقوا 2 ناكو ٠ ناحل 0 لظ ؛ سل نا ةهخأ ةداع 2

 هنم سيدي هدع نم 0 فرعي ال نع هنت 0 هندد مخ ' هل نذل لا لسري

 اليل هيلا ىلاست هناف يجرزةا ( مصاع ) همم نم رم بالكلا هذه هتجن دقو ٠ َةرغ
 رشلاب ( ةهيحأ ) 0 : ةقك أس تفقوف رع بالكل كر لمت دي اكسل ١
 ماؤزلا توما نان اذكهو ءاهسلا نم لباذ تحن هنسحت ىلإ 0

 هلئطف تاكا عرارما ءاثناب هتيانع اما ةينبالا دمشتب ( 0 ) ةيانع هذه

 2 اذا"( ءاروزلا) نكس ةعرزم هل كنك اىلاك 1

 مد ا ضي نم ':راوضا ماشلا ة ةهلط ةئيدملا نم لايمأ ةنالث 0 عض وم وهدا( كفار )

 دهان هنا ينعو ريغصلا لخنا| وهو روص عمج ر ءاوداالاو 1 عاطي الا

 (ةعيحازرعشنمو # مئادلا هس رغم ىلإ تور هتينم نم لقني "7 عدزب ليسف هنا ءا ريذص

 لاملاوذ ناوخالا ىلع مركملا نإ اهرمعأ ءاروزإلا ىلع مقأ نإ
 ككتاخا لو مح الو ع نع 1 كررغي الو تم وا ندع

 هولدق : تايالا دشناَو هذه هاروزلا نع لاس ةنيدملا كلملا دع كرا 017

 برعلا رابخاب ذيلولا ةفرعم نم سانا بحعف ( اهب منغ هاري ورمع ابا نا ) لاتف اهيلع

 ا( ورمخ ابأ ) ىكي ( ةخحا 0 لع ىتح

 أع املا لقن يأ اهيلع حفني اك نوعسو عسل هعرا لم يف : يحل ناكو

 اها ذل اهمان ىلا الا لك ا ا هتتام و هغرازم للا اكرر لع

 رصتقي مو ( عطقني ال رفس يناودلا ريش ) لثملا هدفا( هاك )

 لرب 0 | ننال ءاقرو 1
 موف ةعارز 0 ع5 دملا درو ًادحاو [مخخ سانلا تنك دق

 طو رك تاه ١ يف ةغل ف أ ةمعدق برعلل هغل شو ةطنخلا موفلاب هدأرصو

 اا وا أ )ديرب نأ نكم الو ”٠ ةلمئح رغ انل اوراتحا ناك رار

0 ١ 1 

 )او
 ءءء

 أ
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 حالخخعا 5 ةحيحأ

 : لاك 010 ىلا داتا

 ا 0 اه اًتصح ناثدحلل تددعا دقو

 !ريفصأ قيس فذاك مولر“ 1 ععسم" طنز سا رلأ "لن اوط

 ينعنو .٠ نارم لحر هنأ ةقعب ةعيحأ ىلع مكتنإ نأ انيلع قب 0 نارك 0 ا

 ض ركعم انيع نضرتعي الف .٠ دهعلا كلذ يف برمي طي 42 طب يذلا ردقلا انته نارمعلاب

 وا هنا لع !! موياازيرابو ةردخل ن رارمتج 0 ناك انا الاانا نار ل سلا ال هنإب

 ءاشناو لاملا عم حو ةعارإلا يف هيعس نوعدلل ني كمل كلذ يف ةيحأ لاثمأ نآك

 .٠ قررا 21 رح ا ناش ةحيدلل نا ! روصقلا

 لها ناكو ماطأ ىلع ع-ي و ميظعلا رصقلا» نصملا ينعي برعلاة ليف ( ط لا
 عالقو لقاعم نع ام و ل 3و رادحلاو لدادحلاب ماطأت نو مالسالا ل مق 5

 متعمد اب ءرعلا زرع ءاط أ 2ك 2 2 .٠ عت 0 0 كععم 5 عافد

 م ا ماظأ ربشأ نمو ٠ مودعنم اهبنوزرحتا يتلا مهبوصحو

 ثا لتاق نيح هيف ند يذلا هو (لظتسملا) ها هامسو ةنيدملا يف هاثب 0 هل

 دعب لع و ( ةباغلا ) 7 لاقي هل ةعرزم يف هاسدقو ( نايعضلا ) هاهم رخ الاو نمعلا

 («لاطكملا] ا ل راب حاض هند 5 راض كلل | ةأمسهت 5 ةئيدملا نم يس رف و

 ٠ اهتوبب نيدو ةنيدملا لظ يف اينبم ناك دققف

 انم ءافن ةرال هق ىف وف نم ينب 2 ءا ادوس ةراحجمب ( نايلا رات ةيحأ ) ينبو

 0 تي ايلشم ىر ا ةر ةريثلا هده رمح 9 ٠ عنا يش لك ةربثلاو .٠ ةققلا

 هذه ىلع ( نايل | )هيلع ) ةييحأ زر كدس ال5 ةلاولاق 00 ءاعوي ةريشم نم ع الإ

 لحجر هلثم ىب ام 0 ع كا كمل ل اا ِه هل مالغ ةكعمذ هقوف نم فرشا ةروصلا

 لاقف ( اهي حا قدصحلا عقول عزنول هنم رجح عضوم تفرمت دقأو مركأ الو عنمأ برعلا نم

 عقوف م للا 0 ( ةيحأ ) هعفدف هللا راشاو يالوم 0 الغلا

 رازس ن رع يح 651ه اور رحلا كلو را تفرك هذان هل ف ائاو ٠ ميم

 ا يف مصَو ٠ يذلا رحملا كلذ لثم 42 4+ لمحو ناهنلل 0 كديش يذلا ٍراهملا



 07 ع

 بشي نطبلا عْئاَج نمدت اي نمو .هفوخ سني فئاخ نم هن أي نمو
 عل رالا قل[ عوق م ءاكأو ةم كي حالجت 1 مفصلا ا لئاضف

 لع :لدي ”ئث - برحي لحجر هنا لع 5*5 ضد م
35 

 : الو 1 هكا كنق ا ةقئاغ ب يلا ةيبدالا ”دعطق كلل نه بداللاو رغم )| نم ةعلاوام

 ا تتانت 5 اماز دا 5 6 د |

 ةكدابم ناسلب ريعح كامل ةلوق كلذ نعل |اضاللا ريش تملا قات راس تاكد
 / ع 0

 هلامعأو تسعم 6 ةيي طا سلامخأ يف ةحيحلا لثم راك نمو ٠ ( عدول ةئاقب ردع

 ىلع :ريثكلا رمشلا ظني نأ هل سبع ال  مىمتس م ةيداصتقالاو ةيعارزلاو ةيئارمعلا
 : ةيلهاجلا ءا رعمش نر قتل لقني مل ريثك رش هل نك اجر ةنا لع

 ءلا ناهس 6 5 رهج ) باتك يف ت تانهذملا نيب ءدددعلا ةيهدملا هن دمدق هر ا نق

 و مت ١اقو تاكل ناككإ| نايم در ز وبا دع دقو )ا ىذرقلا كك يبذل

 ْ 1 ةديدملا لها

 توف .ةنافأ عادلا مف و لوغو هدلاو 0

 ,ليشن وأ :حوبض .ينركتاب.و هللا دسم كمال

 ليد, .ىىعاوفا ١ ىلع 0 طا_مءالا ىلع ينبعالو

 اهنمو

 عب ىتم ىتغلا كيسردي امو 2 .ةانغ ىم نيقفلا تردي امو

 ض ءأ كلذ ةنح قلت هل تقل نإو ئردت امو

 نيسفلا كا نيكي أ كويغل . آبقس تحتنأ ناوكيسردت امو
 ليقللا كر ضرالا ى ع تعبأ نإ ٠ يردت امو

 لاقف هيلع املايتحاذ هل ىمْلُس هتجروز دك ىلا :ةديصالا هذه ف راشأت

 اشنلا دخلا اهتاكم لع تناك ا تلا اذ

 ابادلا كنروعب مهيتألو 2 ابرح كيغبن اهباضع لعل



 ؟١
١ 
 حالجا نب ةحيجأ

 ىتح ًايطف ناكو طيخم هبذبذ نم ًارمع اهنبا تطبر اهموقت جرزيللا تنيدت اهحوز اهيف
 كغو 0 لوقب و هشارف يف باقعي قرم هوبا تابو.( عيب تايف: دعك هتعح وأ اذا

 تلح ليللا بهذ اذاا ىتح .٠ « ! هللاو يردااه» لزوقتخ «. مادي ال ورمل ام لبس اي

 1ث » :ةح حج الاقف « ءاساراو » : ىلس هما تةرمص تح ماني ا هنكلو هنع طبخلا

 م0 را كاملقي 23 5 0 2 ٍِ 57 : ل هب 5 لع هلأ .تالدب انه لرصعن 58 0 || ما 4 ةلبللا هده ُّق علاق

 ٠ ةحي ركسم يلدحا يناق « تف غنااق ٠ هلقا الا ليللا نم قب ملاذا ىتح ٠ ساب نم كلب ام

 ًانيتم اذانحلا تددلا مويلا يف 0 للف ٠ هموت 0 و ٠هسار لقي كلذ 'تاءغامناو

 وح ا هيلع عج | يذلاب ممر داو ٠ 6 24ه ار )ّ ان هةةثواو
- 58 

1 
 ميغ كد .٠ لاننا ردقي مل( ةيبح ) مءاج اطو٠,ا ربهأتو اورذخ ٠ مهتييبتنم هموكو |

 اههوق اهاعمو ( تدرأ ام تفلب تح 0 كاب كلاما )يلو ١ ب ل 0[ ًايئاخ داعف

 لع اهيف بيتس ن راك ريتك"( 1 داعشا ةيئداحلا هذه يف ةهيحألو 0 ةيادتما م ويلا كلؤ نم

 تياس دع امه رابغ نا قيبابظرت 0 أىلا دست ىلح نإ ها است ع

 ديع هل تدإ وغ( ف هاك 2 مثاح ) ءايطبلا ماماو 3 رق ديسب تح هزت كلذ دعبو

 6 ظ) 14 تام هللا دبع يبنلا ايا ن إ نم را ل هاج انه نمو.( ملص )انت ده للا

 ىلإ ريغص وهو (ملح) 0 ةنما ةديسلان او راجل ا ىنب هلاوخا ةنع هشادلل ُق

 (12) <01 نم رلطملا دبع هدج لاوخ ا: كتللذخم نويعي ب راغ ا ينب هلاوخا هرب زف ةنيدملا

0 : 
 ةثعبلا يق يح ساعد نوكيف ةويح ال ه0 راطا طللا دم ءةداح ل تاكا 000000

 ٠ 0 ّ لقا ىلع 2 نيم ب وع

 نع رلكاولع عوردلا ءانتقا يف هسفانث. ةيب رخلا ( ا رايخاب ةقالع هل امو

 كيس 1 0 ع ريهر ) يرماعلا رفعج ني دا ل 1 هناأو ءكذ دن ةو : حالسلاو داتعلا

 نار رد 8 . ةهدعلاو حدا الا ءاررم ل ةعيدملا ءاجو رانلا د ىلع سدق هنبا م ص ا يب

 15 12113 5 أ نم ةييحأ ردع

 1 00 يذلار ةعح نب دااخو ايباوك لاقي ادي ءدل سدق اهبلطف

 معماف 0 اب توصي دانف ث | اي 0 كك را اذا

 - 00 .ء

 عد ريغ نيعلا رف تيل هز اح هع تا ا اب عدلار



 ١, مال الحلا نب ل 2

 ةهيحا ىلا هليخ نم ةببتك لسرأو ؛ابكرتف ابلتقب راعلاو بدلا كاملا فاشن "كرد |
 ىلا اوعجرف « اليل دازلاو ركاب و راهن ةزاحتملاو لبنلابا هيف مهيمريناكماياةثالث هورصاف
 انفيشي و ٠ ارا لجرلا اذه اهيغانلت اتي يتلا برحلا هذه ىنع. ا:١بهفام نحن اولاقو كللملا

 ةنيدملا برع لتاقي كاملا يتب و ( هلغ قير مكاو هدع فكلاب مرماف ٠ اليل

 نود هسا[ 5 أر 7 دوييلا 3 نيراح يصل اع ارخأ اننع لحر مث مايا: اهدوهيو

 بايع ةيئاملا دورإ!ا ة 4 ل 05 5 كل كلل بهذو ٠ ناسا لك يف لي يأ رام

 وه امو نا لاثيو همروقو وه دوو نما ل ةعم امها نيذللا كر نيردلا ةراعاب

 ؟نعلا ىف ةيذرلا ل2

 صلخم 05 زاححلا مل 1 ري ع نع تجار ءلأ رحرو م دأو رام 2م د مكه

 5 ماهدا هناي هل 0 تلا هموق ناك م 0 هاو هئاهدب 41ه زويحأ

 ا 15 نمل كااذر ردا هلع ندا نم قي نادل نا نومتزي او اوناكو

 نم غبن نم ع نأ نور 0 نا برعلاو ٠ هثاهدو هلقع ىوس هعبات سل و
 > 2 37 ١

 ينيح ملاجر نم قوفتملا ةنبانلاو ءاكدلاوا ساونا نرعتت يرفالا ناف ان> مللاجر

 ؟ [هاظ الاطتاو ككاو ابن نيةيمتتلان يب وا نيعملككلا نيبنأ نورت الا ( 06116 )

 لاق دقو ( ايمملا") ةساح فص و ةيباوط' تكي يذلا "ىذلا نرش
 ( امه دقو 'ئىارأ 35 ناك ؟ ”ىطلا كب نطي يذلا: يللألا) مر

 ةلك ب'رعن .نا 'نذآ ادب نسف © تبع "يك اهؤلعب الو ريغ قوق يذل كر
 ( ةغبان ) ةلكانتتتت ماذا اذه" (يرتسعلا)وا اهتمايم رقل ( يحلالا )ةككا ياو كارلا

 ىف ةيلخادلاهب ور>اما ةيجراخلا بورا ليبق نموه ع عم ةعحا برح 0 ص 5

 3 ١

 3 ملص ) هتدج ةيحرزالا قولا هلا 0 5 جرا م ردح

 هولا موق راك ىنب نم جوز لو ةجا موق مآل :م“ 1 لك

 معف هم وق داق ه2 | 337 . نييحلا نيب ثكالذ ا

 ةءراخناا ةيجرزملا ورمع تذب ىلس هتحوز كللذب ترعشف ٠ 1 هذخأو ( 9

 ٠ هعكرت ايش لحجر نم ته اذا :اهديباهساوالا لاجرامكشنال هني رش ها

 ممزا يتلا .ةليالا تالت يف ام: كلذو :اةحيح] دك (ماابمؤقابباتذقلا لح



١ 

 حالخلا نب ةديحا او

0 

 ىلا هذه هقالخاب لدوت د دقو ٠ لو دح اذ ْن 5 لقعو ءاهد اذ ةحيحأ ناك

 ( رعشو بدا لحر « دم ل ناكف : رصعلا كلذ لاجر من

 ميظنا ل>ر « د داصتقاو 0

 : اديكلا كلذ ف راجل داب

01 1 + 
 هةعيلطعت ىذلا نارمعلا نار ان ىعنو ©” نارتو

 ع كلل ريخالا عت نا برعلا او>روم ىودر لو برو 4 مك ا و : 0 . 6 5 ١

 م «( هل 8 ايف اما قارعلاو ءاشلا |دصاق ع را نانح نب بر 5 1 ىعمأو

 ةندملا حراخ ازأذ .٠ را ىلع اعمت .٠ مهلا ا 5ك هنا اولَدق بركب . اها نا هول
 م ل / ها 4

 نا ديرب هنا مهنبب امف اولاقف ( جرزخ داو سدا ن رم افا ا رش هيلا اعدو دعا كل

 لإ فا ثالا هدف ٠ ريل كاعدام هيناو مل لاقف ةحبح اما ١ ثري لها لع "كلي

 هيف كرتو 2 ا ب رمضف ( 5 نا هد هليقر 1 محو ءاح كعم ا بحصتساو

 سو مع طال )2 دب 00 لع هم هدأ ٠ هلنذاف دلع ندا . 0

 مف ارنع هر 1 8 ةنب دمار هلا أ هل 5 .١ هثداحي لعجو ( يبارز هءمح 3 |
 ع ١ ا - .٠ - األ .

 0 هات لب سس هنأ اذه هإ وة 2 ةحيحا مهفف )»؛ ةمب رزلا د ىلع كالذ 0

 5 للا لمحل 5 ث) - 2 كر و كردشلا |عدو ةمعاروا ةهليصق الا ظبذا ٠ ءةليقو هتان للا ةلنع نم 5

 : لوف ةديدفلا هده نمو ٠ اس

 رك 2 م

 يا كر و مام كك ي ١٠ فا املاظب 9 تا َ 30 |

 5201 ايعاز ا. دل تالا كفل ماديا

 اهبحاصح بالكلا مانو س انا محم اذا ةلجا ىب

 ايكاوك الا الع سد ا

 كالاوبع مان املو ٠ هافلخلا دهع يف تانوتلا هب ينخ' تناك اع تايبالا هذهو

 | قلطنا م « هنع الأس اذا عبتل لوقت ام ةكيلم هتنيق مأعو ٠ برملا ةحيحأ مهزأ
 ل لسرا هيلا ماعد نيذلا فارشالا عبت لتق نا دعبرو ٠ عافدلل دعنساو ةيصد

 جيس .٠

 ا ةنصح ىلا املا ل نا هتربخأف . كل اونا امناو هن و ا

 هتالك نم ريغك يف

٠. 

 تلط ق ١ هن هقح

 3 ماله دعك دقو )»1 5-5 وا ةئمقب ردغا 2 هل لوقب ةناو
 ا



1 
 د|

 هس حس سس

 سافب هيف برضي ملو ٠ سام هسْي ملا 2 ندعك لن مل ءرابخا ناف (ةختعا)

 ىنلا تو( زاخحلا يف 2 ١) ةنيدنم ةيحا نطوم ا

 نومدقالا اهناكس ناك ٠ ةرونملا ةنيدملاب كلذ دعب تفرعو (علص) دم انيين اهيلارجاه
 اوقبتسي ال نا مماو و اشنجت فر علا اوخرؤم مانام ا َ 2 ١١ لسرا ةقلامع

 لع اوقبا تينكلا#ب باك متؤلتقت» مولتاق# ٠ ةيدوويلا يف لخد نماالا معا غلب نمم ًاسعا
 ا دك تون كك ردا د ضال للا لوشن نقب ارا 8 "3

 ةي مودع نأ: ملاقف هريخ هورب>اق ” ىفلااذهنم : عش وب هعقياخ ظ لاققا ( مههولق

 5 موئظوأ هيلا |ءذاقف هو يذلا رإبلا 1م 0 كارايل سا 1

 برعلا ةرن 2 لاك ل 5 0 العو عار ءلأ ليس ةثداحن علا ِق اة ا 5

0 َِ 5 5 9 

 اولزنو بري اومأف ٠ جرزملاو سونالا مهو ةينإملا دزالا ةليبق نم نوطب الجنين نآك
 ماوخا نييناهلا حررخلاو َس وألا ا هدا لا يف دوويلا مم ءاقف ( ايف

 و بركب يفز هلا ل 2 0 مم وناعاف٠ لاكعلا ىلا معمار قالا

 لا اولازامهو ه؛ جرزملا» سوألا ناو ذيب اري قاقشاا

 ل مهيلع كلذب َن رارقلا نسل مهذب 0

 هيف ضاعوكلاا سا بأ ةكحلا ) ناك

 ( ةميحأ ) هما امأ 0 ةنايب 1 لقالا لع ة كاس راهب دم وقل ةثبلا 0 0
5-95 

 نبا لاق دقو ٠ هردص قش ناشاآلا اعد يلا ظ مدعلا ةرازخا ىف( ل ) ريذصت ءهف

 ( ةختيحا )ل ظفليب نا يبني اذه لوو ( حاخأا) رست هنا (قاعتالا) ها نذل ١
 منع رع ف 71 درك ا فينذعلا روراتملا5ا كلاذك نسل" 01

 أ|اق ةره لعلو ٠ لعس اع( أ )زدضت عا سأل ٠ هل رفعح نب دااخ اخ حلم ِق تا

 تافاقلا" لو ذل ةضاعلا انتغليف لفي 5 فاق نع ةلوتع(حا )نا موت لعس يا( 2)

 1 4 ١ ا ب ابها 3 دس ومع ىدك نم ةرصنخم (2) نا دا١٠ تازمش ىلا

 لح ل نازل ملقم نحو ل اما هان حلجلا نم ف ) حالخجلا ( هوبا اهأ

 ٠ هماعا هفداصي "يش لك فرحي يذلا وهو فآر ا 00 داق نع خوك



 تي

 ١ 9700 5 كل 7 لت |
 ررخانر.ك؟كيسو 20 ىدا 5 ١از مدح وتم يق هسا تاتا تحاطللا ايرع معد

 (٠ حالخلا :ي هةعخ | ) هوما ةيلهالطا برع ءارظع نم الحر ءوضوءملا اذه هةءاعرود ئذلا

3-5 
 1 1< ١ ل لا 4 0 ا ا 5 .

 .٠ ىجسملا اربد نا وحرأ ٍينآف رس 001 | نع مب دعس من تالا انعأ 35 اذاو

 ._ هراوظأ فاعو .«مى انحا ره جحيطلع هعئا ف حب 0
 7 و ا

 د 2 مه 10١1 اما: فا 1 له ما
 ًّ تو حضصتا نا انز ىعبال كاد او انةغل ىلع صرح ان. د ع انو ةقصب نع

 1000 ا 000 "1 520000 وفطغ ترا
 2 اهاواو" ان ةقلرارمم 2 عمل ا اثمالاو لاوقالا نم ىهنع َّ هام ةءاهاذننا برع

 5 1 . : ا
 3 م مت 5 5 5 ةنعادحالا ىلا يأ ه6 هير راعلا كت ىلا انا سس لو نا ظ0310- م ردا

 3 ل 20 2 3 رز ( ةنيحا ) لع ءالكلا قو“ روقو ىبا اذاهن ريغو تالذ نم مالسالا ضد اذام فرعنل

 اه
 الخلو 1 ام 5 0ك 1 2 /

 ص ١ /1 ب |
 32 5 - مع ل

 6 -- 2 3 1 هود راتلا ةهيحولا# ) هةدااالا هن غالا هع

 تب - ام امنا كلذ موا كح نك ميذلا ره ا ىتللا“ ةزاوص انيطنف ' كللذ: قرف“ هنو.« يعامل

 2 دبوح هلل م )رين نا ]ساخنا ىدقلا

 ءلا' ]حولا |اده ةيجحرت نم نوملععم ذا

 سا ا : ا
 ناك ةيلاع مو. عع لامعا يوذ ني ريغك

1 0 

 .٠ مريغ ق :ا ةهرعشلا نقرةداعسلا"|وةزوي مل

 ثا * جحا ه 8 نا ةيإآ ء..|
 5 حاولا رت ِ روس 0 هدخ | هر عش لق | نأ ما

 . / هو ا ! 17 ١ | ١
 درس مح الح يق 5 راعلا ىلع 0 اف 4ع ااما ادررتساف تراي>ا لوادد ىلا هلاي>و 1 هءراعلا لإغ (اناف مح ه2 ]5 عتساف تاراخحلا || 1 :

 . 0 ةقي. 8 . 2 1 0
 اة: يف رعشلا ىلا خراتلا ةبسش ناو٠٠ لقنلا يف رصقي دا يراتلا غىطبب ام اريثك و

( 
 ١ 4 1 1 01 عز ا 0
 صاغشإ <65 لي ورب عامسالا تل دقو ٠ راخاأو از ولا لأ ثا ةفسنكا ٠ راخلالا

2 
 . ا ا 5 | 0 ءاما | - 0 ١

 0 نائعلاو: ل مانعو ةدعانس .٠ .فقو تانقلعملا تاك اك كلها طا ااعر 0
 م -3 ةم* ال 3 ٠



 7 مالعالا يناعمب مالعالا

 راف امرد برعض باب نم مرد لغنقلا مردو ع وكو اندو ةنائسا تمهد د 0

 وهو اباحي هءاجخل لاملا ةطي رخب ينتئا رحب اي هل لاقف ةلامح يف موق هابا ىناف ارحب ىعمتي

 مأ فلا م ع 00 1 دع | لاقف وطخلا ب براقيو امة نم ع مرد

 ولات .عاا كولم نم كمه م هاو رولا رعاة ةنذا ب ةقار ع دلاو ةنيبك ةنذا
3 

 تبيع ولا يش ىلا لاتو الوصال ءايش ال مغصتلاو ةؤم ن ذالاو ندا دغعصت ره

 لقنلاب ثدنأتلا ع لاك هنال يا ءاحلا هيل ل نيذا كلك هترغص م الحر نذاب

 ٠ ًارغصم هب يم هناف !ءلا مسالا يف ةنيذا ملوق اماف
 مالها كباب حك ١ و ضلع اك كانو نس نا ا :مكسا

 ةب وس »انا يرهوجلا مالك نم مفي و سوماقلا يف اذكتايحرالا يئاجنلاهنمو ةليبقلا
 و رافظ نيباو-هندب نعلا رح لحاس لعدلب اضرا:بحراو:ناكملا ىلإ 2 كا

 مو مركك 'يشلا بحر عاستالا ةداملا ىنعم لصاو نادلبلا ريم يف اك خسارف ةرشع
 ةبيحر اواي ر دفا ار تديحرو بحر ا ةياجز راسل

 انكمو ةعس تنتأ وا تفداص كيح١ ابحي نو الهسو الها دراولا ةبحح يف ؛ ,طوقر هعسو
 نب فود 8 لاق رم كو | ىركشملا 00- يح ود الو ئناتساف الهاو اليس

 كَل 0 للا ةيحر رابح ص هل لاقو ةعسلاو .تحرأ ا ىلا :هاعد اييحيرت هب بحرو نزي يذ

 لع يا تسمحر أ لا مهيلع تقاف ىلاعت هلوقو ةءدامو ١ 5 دقو ءاملا

 احر ضنا اوعجو ىرف رك 1 2512 حرأاب يمكو ها ةييح 2 ضراو اهتعمو اببحر

 للى مسق هلو لظلا 00 يالرضو أ لاف كح حاره ف ار د وم هكا

 يدعلا ةغبانلا

 نلعت نم عورا ءزرلاو 5 البلا داع ءالخالا صعبو

 بخس )ناكل الخ نصر نم لإ مك

 حاتتلاو تاكللا نم مقل اذك ةبذاكلا كعارألا بحاص توقع كل شو

 بحرم لوق نم رثكي ناك نوكل كلذب ىنك آب وقرع لعلو امهريغو ٠ .٠ . 31 .٠  7 3جت .
 يلا يعم ةلص مالكلا



 م الغ 0 يف أهمع مالعالا 5

 ا 0 : تا سا .. ع 0 : 0
 ساند لا يي 1 راغملا ف ءابظلا ن تاكاخ 0 يأ س لحن ء'نسع“ | ءوص 2 مى ىح

 0 ا 2 لكك كلذ ريغ ليق 0 اسانكم 0 اءظل اذ || هك 2000 انعا اهس ا
 3 2 0 20 - 35 - »* .٠

 . ١ ًِ ءءل 0
 د ر 0007 | 5 كل .ض لكفأو مرالا لدلق ءافز ١اأ «ه ا عاش الا 56 يضف سطفلا

 ١ 6ع 5

 < تر 3 | - 0 ١ ص
 نحل هذ ةفشلا نع عافت راو 3 كح ا رجا .ه إفو هم رالا تح 5 ةئحوأاب

!| 

 هل م دقو هعيعق ىلا هدنارا تدتازاو هكيدق ترصق يذلا ندخالاا ليقو ءاسنخ نو

 اناو دي رد نبا لاق ةسضزىنب فيلح قد رشنب سفخالا + نم مريغو ةياوح'ا نم ةءامح | ١ ا كل ككل 07 ا ا!

17 
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 طاع تاق و كاما هناا ص اخخ [ةيرشلا لتار كلا أ فارم تاتا سدح مم ف اشنلا رم ا 5 |

 ةر ردم رك (محا كس ناهماو تاما الو ااينما رعشا ايانزا ىف نك لي هنارازإلل
 رر ع ا و

 ا 2 . 7 5 0 3 5 ١

 مالح هنأ مل رش كزو لاعقلا لع ميراص لت د مل نيثد كع 0 ةيسدأاتلا تذ(ّس

 ٠ 3 0 ١ ا 5 2
 ّه ميقا ررا اهيلنعي 2 ع هلأ ىاص 0 0 نحف 0 أمس ءدلر
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 لجر دز وبا لاقو رظن اذا ضدغي يذلا جاتلا يف : مافيا شفخالا ياعم , نمو ,

 ش ٠ ىذق هينيع يف ناك اذا شفخا
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